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 هايدىٌتەرجى
جىوى ةلجهٌىڭ رثببى ةلالُمب چجكسىس هجدُىيجلجر بْلسٖى! 
ىئٌسبًىيجتكج ةلالٌُىڭ حڭ ةخىرلى ۋثُيى  لٖرةى كجرىوٌى 
يجتكۈزۈش ضجرىپىگج ًبىئل بْلغبى سٚيۈهلۈك پجيغجهبىرىوىس 

ىئسىذىي هبڭغبى ببرچج هُٖجهوجت حلجيِىسسبالهغب ۋث ًٗىڭ 
 ىئوبًذاضالرغب سبالم بْلسٖى!

لْلىڭىسدىكى بٖ حسجر سجٗدى حرثبىستبًلىك ٛلىوب هُٖجهوجت 
سبلىَ حلـوًٖجججىذ تجرىپىذىي تۈزۈلگجى بْلٖپ حيٌى ۋالىتتىكى 

لخزىس ةبذٕلالٍ بىٌٌى ببز ةبذٕفتىسى هٖ سجٗدى حرثبىستبى ببش
ېئرىطىپ بېغىطلىوب يېسىلغبى  تجرىپىذىي ةالُىذث ةلمىطمب

ىئكجى.سبللىٌىطمب تېگىطلىك كىطىلجر سجل لبراۋاتمبى گًٖبُالر  دثپ 
تجرجىوج بېرىلگجى بٖ حسجردث سىس كجڭ هٖسٖلوبى ةهوىسى ةددى 
ىئص دثپ ٛتۈپ كېتىۋاتمبى ًٖرغٖى گًٖبٍ ىئطالرًى ةيجت ۋث 

ادا ُجدىس حًذىسىسى بْيىچج يېڭىذىي كٚزدىي كجچۈرۈپ  ًبۋ
ٛزىڭىسدث سبللىٌىۋاتمبى هجسىلىلجر بْلسب تۈزىتىۋېلىص ةرلىلىك 
تجلۋادار بجًذىلجردىي بْلٖپ لېلىطىڭىسغب هُٖىن  تۈرتكج بْلغٖسى 

 دثپ ٓياليوجى.
ًذىي ٓى ًجچچج يىلالر بٖرٕى  تجرجىوج بٖگجرچج بٖ حسجرًى 

لىلىپ سبلالپ كجلگجى بْلسبهوٖ ىئوكبًىيجت يبر بجرهىگجى ىئذى. 
يۈتۈپ كجتوجي لبلغبى لْليبزهب هبتىريبللىرىن ىئچىذىي رثتلجپ چىمىپ 
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 كجڭ  كىتبپخبًالر بىلجى يۈز كٚرۈضتۈرۈضكج حهذى ًېسىپ بْلذى.
خْتجى هجدرىسىلىرىذث ىئطتىيبق بىلجى ُجۋثس لىلىپ كجلگجى 
ةرهبًلىرىن تۈرتكىسىذث خبلىسبًىلىك ةسبسىذا تجرجىوج لىلىغبى بٖ 

ىڭ چجكلىك بْلٖضى سجۋثپلىك كٚرۈلگجى حسجردث سجۋىيجهٌ
ًْلسبًالرًى يْق دېگىلى بْلوبيذٕ،  ُجهوىوىس بىردثك رىساسىٌى 
ىئسدثۋاتمبى ىئگىوىس ةلالُتىي تجلسىراتلىرىوغب حپٖ سْراش بىلجى 
بىللج ٓلٖرهجًلجرًىڭ تجًمىذى پىكىرلىرىٌى تٚۋثًچىلىك بىلجى لْبٖل 

 لىلىوجى.
 
 

 يتبخٖى هجهتىوىيكبهبلى ېئِتىرام بىلجى ُې
 .يبًۋار / خېلسىٌكى ـ فىٌالًذىيج9يىلى  -2017  

      heytahun@hotmail.fi 
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 بېغىضلىها
لالٌُىڭ ًبهى بىلجى ببضاليوجى. پۈتكۈل  هجدُىيج، ةلمىص  ۋث ة
هُٖجهوجد ًٗىڭ حلچىسى سبًب ةلالُمب هجًسٖپتٖر. -ُجهذٕ

حلجيِىسسبالتٖ ۋثسسبالهغب، ةىئلج تبۋابىتتلىرىغب، سبُببىلىرىغب ۋث 
 -يْلىغب حگىطىپ هبڭغبًالرغب ةلالٍ سٖبِبًجُٖ ۋثتجةالدىي  هېِىر 

 ضجپمجت ۋث ةهبى ىئسجًلىك تىلجيوجى.
سبللىٌىطمب  »هُٖجهوجد بىٌٌى سبلىَ حلوًٖجججىذ تۈزگجى 

ًبهىلىك كىتببٌى « تمبى گًٖبُالر كىطىلجر سجل لبراۋاتېگىطلىك 
،  يٖلرى لىووجتكج ىئگج بىر حسجر ذىلىككٚرۈپ چىمىپ تْلىوٖ پبي

ىئكجًلىكىٌى ببيمىذىن. ةپتٖر بٖ حسىرىٌى ىئٌتبيىي ًجپىس ۋث 
. غبي!حُوىيجتكج ىئگج ۋثزىٌذث  تۈزۈپتٖ. ةلالٍ رثُوجت لىل

 ي!ررثپ لىلغبىئببدثتكج  هٖضج –هجًپجحتلىك بىلىن، يبخطى حهجل 
ى ۋث ببضمب حسجرلىرىذىي هٖسٖلوبى ةهوىسىٌى بضًٖذالال بٖ كىتب

پبيذىلىٌىطمب ًىسىپ لىلغبي! ٗ ةلالٍ بجكوٖ سېخى ۋث كجرثهلىكتٖر. 
ةپتٖرًىڭ كۈچلۈك تجلىۋىگج ةسبسجى تجُرىرگج ېئلىٌذى. ةخىردا 

جهگج، ةلالُتىي پجيغجهبىرىوىس هُٖجهوجد سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسسجلل
 ضجپمجت تىلجيوجى.-ةىئلج تبۋابىتتلىرىغب ۋث سبُببىلىرىغب هېِىر 

 ةبذٕلخزىس بىٌٌى ةبذٕلالٍ ىئبٌى ببز.
دثرىجىلىك ٛلىوبالر ُجيىئتى ۋث ىئلوى  ةلىي)سجٗدى حرثبىستبى ببش هٖپتىسى، 

 .(رثىئسىتجتمىمبت، پجتىۋا ىئطلىرى ببضمبرهىسىٌىڭ 
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 لىرىط سۆز
 

لىك ۋث هېِرىببى ةلالٌُىڭ ًبهى  بىلجى ًبُبيتى ضجپمجت
 ببضاليوجى.

ببرلىك هجدُىيج ةلالُمب هجًسٖپ، ًٗى كۈيلجيوىس، ًٖٗڭذىي 
يبردثم تىلجيوىس ۋث حپٖ سْرايوىس، ضًٖذالال ًبچبر لىلوىطلىرىوىس، 
يبهبى ًجپسىوىسدىي ةلالُمب يېلىٌىوىس. ةلالٍ يېتجكلىگجى  كىطىٌى 

 ةزغًٖلٖلتب تبضالپ لْيغبى كىطىٌىةلالٍ ُېچكىن ةزدٕرالوبيذٕ، 
يىگبًج،تجڭذاضسىس -. يجككجتْغرا يْلغب ېئلىپ كېلجلوجيذُٕېچكىن 

ةلالُتىي ببضمب ُېچمبًذاق ُجلىمى ىئالٍ يْق ىئكجًلىكى، ضًٖذالال 
ۋث حلچىسى لٖلى  -بجًذىسىهُٖجهوجد حلجيِىسسبالهٌىڭ ةلالٌُىڭ 

 ىئكجًلىكىگج گٖۋاُلىك ېئيتىوجى.
لالٍ سٖبِبًجُٖ ۋثتجةال ًٖرغٖى پجرىسلجرًى بېكىتىپ، ة

ىتىطكج بْلوبيذٕ. ېٗالرًى بٖزٕضمب، چجتٌجپ ك لْيذى،چجكىلىوىلجرًى 
كٚپلىگجى ًجرسىلجرًى ُبرام لىلذى، خىالپلىك لىلىطمب بْلوبيذٕ. 
پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم هًٖذاق دثپ كٚرسجتكجى 

 -بجلگۈ كجرىن( دث ُبالل دثپ-ىتببى )لٖرةىةلالٍ تجةال ك»ىئذى:
لىگجى ًجرسج ُبالل، ُبرام دثپ بجلگۈلىگجى ًجرسج ُبراهذٕر. ٗ 
سۈكۈت لىلغبى ىئص كجڭچىلىكتٖر، ةلالُتىي بٖ كجڭچىلىكٌى لبرضى 

]ُبكىن رىۋايجت « ېئلىڭالر! ُجلىمجتجى  ةلالٍ ًٖٗتمىٌى يْق
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پجرۋثردىگبرىڭ  »لذى: لىلغبى[ ةخىرىذا بٖ ةيجتٌى تىالۋثت لى
 [ 64]سۈرث هجريجم. « ُېچٌجرسىٌى ًٖٗتوبيذٕ.

يج، سٚز ۋث ىئص ُجركجت( دىُبرام دثپ بجلگۈلجًگجى )ىئذ
هًٖذاق دثپ تجلىن  ةلالٍةلالٌُىڭ چجكلىوىلىرى ُىسبپلىٌىذٕ. 

حًج ضٖالر ةلالٍ بجلگىلىگجى چىگراالردٕر، )يجًى » بجرگجى ىئذى: 
 ثبجلجرسۈرث ]« ڭغب يېمىٌالضوبڭالر! ىردٕر( ًٗهجًىئ لىلىٌغبى ىئطال

 [ةيجت-187
چجكلىوىلجرگج خىالپلىك لىلغبى، ُبرام  ،ٗلٖغ ةلالٍ

ةگبُالًذٕرٕش بىرىپ هًٖذاق  كىطىلجرگجلىلوىطالرًى ىئطلىگجى 
كىوكى ةلالُمب ۋث پجيغجهبىرىگج ةسىيلىك لىلىپ، » دىگجى: 

ىمىپ كىتىذىكجى، ةلالٍ ًٗى سىرتىغب چ چجكلىوىلىرىٌىڭ ةلالٌُىڭ 
دّزاخمب كىرگۈزىذٕ. ٗ دّزاختب هجڭگۈ لبلىذٕ. خْرلىغٖچى ةزاپمب 

 [14. ]ًىسب«  دٕچبر بْلىذٕ.
ىئطالردىي سبللىٌىص بجكوٖ زٙرۈر. چۈًكى  ىٌغبى ُبرام لىل
رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ىئيتمبى پجيغجهبىرىوىس 

رسىذىي لجتىئ سبللىٌىڭالر! هجى هجى تْسمبًلىكى ًج»ىئذى: 
 ! ]هٖسلىن[لىلىڭالرتىطىچج ېي ىئطالرًى لٖربىتىڭالرًىڭبٖيرىغبًلىكى 
چېلىمىذىغبى ىئطالرًىڭ بىرى ضٖكى، لىسوجى  تْال  كٚزگج

-ُىسيبتمب بىرىلگجى، ىئرادىسىس، لبالق كىطىلجر ُبرام ىئص
جهوج ُ»دث،  -ةڭلىسب رثًجىپ كبيىپ لبلىذٕ ڭ گېپىٌىُجركجتلجرًى



11 

ًٖبُوٖ؟ ببرچىٌى گًٖبٍ دثۋېرىسىلجر، بىسًى بىترام لىلىپ، گًجرسج 
 هوج ًجرسجتٖرهٖضىوىسًى تبرالضتٖرٕضمب ٗرًٕىسىلجر؟ سىلجرًىڭچج ُج

ًٖبٍ، چجكلجًگجى. ُبلبٖكى ئسالم دىٌى ٓڭبيلىك دىٌى، يْل كجڭ گ
 -بىلجىر دثپ  «لْيىۋىتىلگجى، ةلالٍ حپٖچبى ۋث ضجپمجتلىكتٖر.

ةلالٍ ججللجججاللُٖٖ خبلىغىٌىٌى »ٕ. ٗالرغب ېئيتىوىسكى: لىطىذ
ُٚكۈم لىلىذٕ. ُېچبىرى ًٗىڭ ُٚكوىگج لبرضى چىمىپ تجتۈرىسىٌى 

كوجت بىلجى ىئص لىلغٖچى، ُجهوىذىي ُېىئلگىرى سۈرثلوجيذٕ. ٗ 
تْلٖق خجۋثردار زات بْلٖپ، خبلىغبى ًجرسىٌى ُبالل ۋث خبلىغىٌٌى ُبرام 

بىسًىڭ بجًذىلىك بٖرچىوىس، ًٗىڭ چىمبرغبى دثپ بجلگىلجيذٕ. 
 ُٚكوىگج لبيىل بْلٖپ، ةڭلىك ببش ېئگىطتٖر.

ةلالٌُىڭ ُٚكۈهلىرى ٛز ىئلوى، ُېكوىتى ۋث ةدالىتى 
لبتبرلىمالردىي هجيذاًغب كجلگجى بْلغبچمب، بىِٖدث ٓيٖى حهجس. 

پجرۋثردىگبرىڭٌىڭ سٚزى » :هجسلجى: ةلالٍ هًٖذاق دىگجى ىئذى
يتى راستٖر، ًبُبيتى تْغرىذٕر. ًٗىڭ سٚزىٌى ٛزگجرتجلجيذىغبى ًبُب

ُېچ كىطى يْلتٖر. ةلالٍ )بجًذىلىرىٌىڭ سٚزىٌى( ةڭالپ 
 [115.]سۈرث حًتم «   تٖرغٖچىذٕر، )حُۋالىٌى( بىلىپ تٖرغٖچىذٕر.

ُبراهٌىڭ يبدرّلٖق -ةلالٍ حززث ۋثججللج بىسگج ُبالل
هېٌىڭ  ٗ )هُٖجهوجد»دثيذٕ. فْرهىلىسىٌى كٚرسىتىپ هًٖذاق 

( ٗالرغب پبك ًجرسىلجرًى ُبالل لىلىذٕ، ًبپبك يْليٖرٕلٖم بْيىچج
 [157.]حئراف « )پبسكىٌب( ًجرسىلجرًى ُبرام لىلىذٕ.
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دېوجك پبك ضجيىئلجر ُبالل، ًبپبك ضجيىئلجر ُبراهذٕر. ُبرام ۋث 
ن ُبالل دثپ بېكىتىص يبلغٖز ةلالٌُىڭ ُْلٖلى بْلٖپ، كىوذث كى

ًٗى ٛزىگج هجًسٖپ لىلسب،يبكى ةلالُتىي ببضمب بىرىگج يۈكلىسج، 
كبپىر بْلٖپ كېتىپ ىئسالم دىٌىذىي ةاللىسى ۈئزىلىذٕ. بٖ ُجلتج 

ٗالرًىڭ ةلالٍ رٕخسجت لىلوىغبى »ةلالٍ هًٖذاق دېگجى ىئذى: 
 [21]ضٖرا. « ًجرسىلجرًى دىي لىلىپ بىكىتكجى ىئالُلىرى ببرهٖ؟

ۋث ُجدىسى رثسٖلٖلالٌُى تْلٖق ٛزلجضتۈرگجى حُلى كجرىن -لٖرةى
ىئلىولجردىي ببضمب ُېچكىوٌىڭ ُبالل ۋث ُبرام ُجلمىذث )ٛز خبُىطى 

-بْيىچج( كْلذٕرلىطى تْغرا حهجس، هجلٖهبتى يْق تٖرٕللٖق ُبالل
ُبرام دثپ ُٚكۈم كىسىطكج ٗرًٕغبًالرًى ةلالٍ هًٖذاق دثپ لبتتىك 

 ةگبُالًذٕرغبى:
ڭالرغب كجلگجى يبلغبًٌى سٚزلجش ۈئچۈى )ُېچمبًذاق ةغسى»

دىوجڭالر، چۈًكى )هًٖذالتب( ةلالٍ ‹ بٖ ُبالل، بٖ ُبرام›دثلىلسىس( 
 [116]ًجُلى. « ًبهىذىي يبلغبًٌى ٓيذٕرغبى بْلىسىلجر.

كجرىوذث تىلغب -كجسكىي ُبرام لىلىٌغبى ًجرسىلجر، لٖرةى
ېئيتمىٌكى، سىلجر »يتمبى:ېئلىٌغبًذٕر. هجسلجى ةلالٍ هًٖذاق دثپ ېئ

كىلىپ )ةڭالڭالر( ةلالٍ ُبرام لىلغبى ًجرسىلجرًى سىلجرگج ٗلٖپ 
-بىرثي. سىلجر ةلالُمب ُېچ ًجرسىٌى ضىرىك كجلتۈرهجڭالر. ةتب

ةًبڭالرغب يبخطىلىك لىلىڭالر. ًبهراتلىمتىي لٖرلٖپ پجرزثًتلىرىڭالرًى 
 [151]حًتم. « ٛلتۈرهجڭالر!
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ىستىوٖ كٚپلىگجى ُبرام ًجرسىلجر تىلغب ېئلىٌغبى. ضًٖذالال ُجد
هجسلجى: رثسٖلٖلالٍ سجللجللِٖ حلجيِى ۋثسجللجم ېئيتمبى ىئذى. 

 -چْلٖهكى ةلالٍ ُبراق، ٛزى ٛلٖپ لبلغبى ُبيۋاى، چْضمب ۋثبٖت»
]حبٖ داۋٕد[  يجًج بىر ُجدىستج «. ُجيكجللجرًى سېتىطٌى ُبرام لىلذى

سكى ةلالٍ بىر ًجرسىٌى ُبرام دثپ بېكىتسج ضۈبِىسى»ضًٖذاق دثيذٕ: 
 ]دارىمٖتٌى[« ًٗىڭ )سېتىلغبى( پٖلىسىٌىوٖ ُبرام لىلغبى.

، هجلٖم تۈردىكى ًجرسىلجر ةالُىذث الردابجزى ًجس)ٓچٖق ببيبى(
ۋثًذىكى ٚتىلغب ېئلىٌىپ چجكلجًوجكتج. هجسىلجى ېئلىپ ېئيتسبق، ت

لىلىٌغبًلىرىٌى كٚرىوىس. ةيجتتج يجيذىغبى ًجرسىلجر ىئچىذىي ُبرام 
سىلجرگج ٛزى ٛلٖپ لبلغبى ُبيۋاى، لبى، چْضمب گٚضى، ةلالُتىي »

غجيرىٌىڭ )يجًى بٖتالرًىڭ( ًبهى تىلغب ېئلىٌىپ بْغٖزالًغبى ُبيۋاى، 
بْغٖپ ٛلتۈرۈلگجى ُبيۋاى، )ېئگىسدىي( يىمىلىپ ٛلگجى ُبيۋاى، 

ى، يىرتمٖچ ُبيۋاًالر )ُبيۋاًالر تجرىپىذىي( ۈئسۈپ ٛلتۈرۈلگجى ُبيۋا
گجى ُبيۋاى )ًىڭ گٚضىٌى يېيىص( ُبرام لىلىٌذى. ېيېرىپ ٛلتۈرۈپ ي

لېكىي )يٖلبرلى بجش  تۈرلۈك ُبيۋاًذىي جېٌى چىموىغبى چبغذا( 
بْغٖزلىغبًلىرىڭالر ُبالل بْلىذٕ. ُجهذث بٖتالرغب ېئلىپ بېرىلىپ 

الم )يجًى ڭ يېٌىذا بْغٖزالًغبى ُبيۋاًالر ُبرام لىلىٌذى. حزًىٗ
جبُىلىيجت دثۋرىذث پبل ۈئچۈى ىئطلىتىلىذىغبى ۈئچ پبرچج يبغبق( 

 [3]هبىئذث. « بىلجى پبل سېلىطىڭالر ُبرام لىلىٌذى.
 -ضج ةلالٍ سٖبِبًجُٖ ۋثتجةال ًىكبُلىٌىص ُبرام بْلغبى
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 -لىسلىر، ةًىلىرىڭالرًى سىلجرگج»خىسلجرًى هًٖذاق تىلغب ةلوبلتب: 
ىڭالرًى،ةتبڭالرًىڭ ُجهطىرىلىرىٌى،ةًبڭالرًىڭ ىڭالرًى،ُجهطىرىلىر

لىسلىرىٌى، ُجهطىرثڭالرًىڭ  ُجهطىرىلىرىٌى، لېرىٌذىطىڭالرًىڭ
لىسلىرىٌى، سۈت ةًىلىرىڭالرًى، ېئوىلذثش ُجهطىرىلىرىڭالرًى، 
لېيىي ةًبڭالرًى، سىلجر بىر يجردث بْلغبى ةيبللىرىڭالرًىڭ )ببضمب 

)بٖ ضجرت حهجس، ربىيلجًگجى لىسلىرىٌى حردىي بْلغبى( ٛيۈڭالردا تج
 [23]ًىسب.  «  ٛيىذث تجربىيلجًوىگجى بْلسىوٖ( ېئلىص ُبرام لىلىٌذى.

ضًٖذالال سْدا سېتىك ىئچىذث ُبرام لىلىٌغبًلىرىٌى هًٖذاق دثپ 
سېتىمٌى ُبالل لىلذى، جبزاًىٌى ُبرام -ةلالٍ سْدا»تًْٖضتٖردى: 

 [275]بجلجرث. « لىلذى.
طمب بْلٖدٕكى، بجًذىلجرگج هېِرىببى ةلالٍ بىسگج كىسىپ ېئيتى

خىل ٓزٕللٖلالرًى ُبالل لىلذى. هٖببٍ -سبًبپ تۈگجتكۈسىس، خىلوٖ
بْلغبًلىرىٌىڭ سبًىٌى ېئلىص ىئوكبًىيجتسىس بْلغبچمب، ٗالرًى 
كًْكىرت ببيبى لىلوبي، سبللىٌىص يۈزسىذىي ٓلٖۋېلىطىوىس ۈئچۈى 

جرسىلجرًى تجپسىلى ٗلتٖرٕپ لْيذى ۋث پجلجت سبًى ةز بْلغبى ُبرام ً
زٙرۈرىيجت بْلوىغىچج يىيىص ُبرام لىلىٌغبى »هًٖذاق دىذى: 

]حًتم. « ًجرسىلجرًى ةلالٍ سىلجرگج ٓچٖق ببيبى لىلغبى تٖرسب...
119] 

ُبالل ًجرسىلجرًى پبكىس بْلسىال يىيىص رٕخسجت دثپ، 
ىئ »ىذى: ةبىستىراكىت ضجكىلذث كٚرسىتىپ ٛتتى ۋث هًٖذاق د
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ىئٌسبًالر! يجر يۈزىذىكى ُبالل پبكىس ًجرسىلجردىي يجڭالر، ضجيتبًٌىڭ 
«  يْللىرىغب حگجضوجڭالر، چۈًكى ضجيتبى سىلجرگج ٓچٖق دۈضوجًذٕر.

 [167]بجلجر. 
ةلالٍ كٚيىٌىپ،هٖببُلىمٌى ضجيىئلجرًىڭ حسلى هبُىيتىذث 

جلذىردث ٓرًٕالضتٖردى. بًٖٖڭغب ُبرام دىگجى ًبم بىرىلوىگجى ت
هٖببٍ ُىسبپلىٌىذٕ. ٗ بْلسب ةلالٍ سٖبِبًجُٖ ۋثتجحالًىڭ 
بجًذىلجرگج لىلغبى كجڭچىلىكى ۋث هېِرىببًلىمىذىي دىرثك بىرىذٕ. 

سبًب -ًٗذاق ىئكجى بىسًىڭ بٖرچىوىس ًٖٗڭغب ىئتبحت لىلىص، ُجهذٕ
 ېئيتىپ هجدُىيلجش ۋث ضۈكۈر لىلىطتٖر.

تٖرغب لْيٖلغبى ُبراهالرًى لىسوجى بجزى كىطىلجر كًْكىرت ٓت
ةڭاليذىغبى بْلسب ىئچى پٖضٖپ، ضجرىخت حُكبهلىرىغب لبرىتب 
ٓغىسى لبيٌبپ لبلىذٕ. بٖ ٗالرًىڭ ضجرىخت حُكبهلىرىٌى يبخطى 

لجضتۈرثلوىگجًلىكى ۋث ىئوبًىٌىڭ ةجىسلىمىذىي ضًٖذاق بْلغبى. زٛ
ص ۈئچۈى، ڭبي دىي ىئكجًلىكىگج لبيىل لىلىلبراڭ! ىئسالهٌىڭ ٗ

بىر سبًبپ بىرىلىطىٌى ةرزٕ لىلىۋاتبهذىكىي -ُباللٌىڭ تۈرلىرىٌى بىرهٖ
تبڭ؟ يبكى بْلوىسب ضجرىختٌىڭ، ٗالرًىڭ ُبيبتىٌى بْغٖپ 
لْيوبيذىغبًلىمىٌى ىئسپبتالپ، كٚڭلىٌى تىٌذٕرضىوىس ۈئچۈى ُبالل 
ًجرسىلجردىي كٚزلىرىگج تْر تبرتىطىوىسًى ٓيالۋاتبهذىكىي؟ بجلكى 

 ذاق دىيلىطٌى ةرزٕ لىلغبى بْلسب كىرثك.ضًٖ
بْغٖزالًغبى تٚگج، ىئٌجك، لْي، تْضمبى، كىيىك، تبغ ٛچكىسى، 
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تْخٖ، كجپتجر، غبز، ٛدثك، تٚگج لٖضى لبتبرلىمالرًىڭ گٚضلىرى ُبالل، 
 چىكجتكج ۋث ٛزى ٛلۈپ لبلغبى بېلىمٌىڭ گٚضلىرى ُبالل.

-راحتلجر ۋث يجلچىۋث، داًلىك زى-كٚكتبت، هىۋث-ٓتيبش، سجي
 يېوىطلجر ُبالل.

 سٖ، سۈت، ُجسجل، زثيتٖى، سىركج ُبالل.
 تٖز، ٛسۈهلۈك دّرىلىرى ُبالل.

ٓتٖى، تٚهٖر، لٖم، ضېغىل، پىالستىك )خبضٖ(، حيٌجك ۋث 
 رېسىٌكج ُبالل.

 -ةيرٕپىال هبضىٌىالر، پْيىسالر،پبراخٖت ۋث-ةپتٖهْبىلُبيۋاًبتالر،
 ل.ًغب ٓلتٖرٕش، هىٌىص ُبال

سْۋٕتٖش هبضىٌىسى، تْڭالتمٖ، كىر يٖيٖش هبضىٌىسى، لٖرٕتٖش 
ٗى تبرتىص، خېوىر يٖغٖرٕش ۋث ًبى پٖضٖرٕش  هبضىٌىسى،

هبضىٌىلىرى، سىمىص هبضىٌىسى ۋث ببضمب تىبببجت ۈئسكۈًىلىرى، 
ىئٌجىٌىرلىك، ةستىرًْهىيج، تېلىسكْپ، بىٌبكبرلىك، هبكرّ ُىسبۋات 

رةستىذىي( سٖ چىمىرىص، ًىفىت تېپىص، سبيوبًلىرىٌى ىئطلىتىص، )يج
كبى لېسىص، كبى هجُسٖالتلىرىٌى پىططىمالپ ىئطلجش، 

 ش هبضىٌىلىرىٌى ىئطلىتىص ُبالل.هجتبجحچىلىك ۋث ُىسبپال
پبختب، بٚز، يٖڭ، تىۋىت، هٖببٍ ُىسبپالًغبى خٖرٕم، ًىلْى ۋث 

 سٖليبۋ لبتبرلىمالردىي كىيىن كىيىص ُبالل.
لىلىص،سېتىۋېلىص، كىسجل بْلٖش،  سېتىك-ٛيلىٌىص،سْدا
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ُبۋالج لىلىص،ىئجبرث ۋث يبغبچچىلىك )خبرثت(، تٚهۈرچىلىك، 
 رىوًْتچىلىك ُۈًجرلىرى ُجهذث چبرۋىچىلىك ُبالل.

ڭذثك سبًبپ ٓلتٖرسبق ةخىرغب چىمىص هۈهكىٌوٖ؟ ٗالر ىضًٖ 
 چۈى چۈضجًگىلى ًٗىوبيذىكىي تبڭ؟ًىوج ۈئ

دثپ ىئسپبت « ٌى تٖرسببٖ  دىي ةسبًلىك دى»ٗالرًىڭ 
كٚرسىتىپ بېمىطلىرى، ةرلىسىغب يبهبى غجرثز يْضٖرًٕغبى تْغرا 
سٚزدٕر. ىئسالم دىٌىذىكى ةسبًلىك ًجزىرىيسى ٗالرًىڭ ُجۋثسلىرى 
ۋث خبُىطلىرىغب ةسبسالًغبى بْلوبستىي، ضجرىخت )ةلالٌُىڭ تۈزىوى( 

ىئسالم » ېئلىپ كجلگجى رثۋىطتىكى ةسبًلىك خٖسٖسىيتىگج ىئگج.
دىگجى هبسكب ةستىغب يْضٖرًٕٖپ، ُبرام « دىٌى ةسبًلىك دىٌى

ىئطالرًى ىئطلجش بىلجى، ضجرىخت رٕخسجت ۋث كجڭچىلىك لىلىغبى 
تۈۋثًذىكى ىئطالرًى لىلىطٌىڭ ٓتتٖرسىذا چْڭ پجرىك ببر. هجسىلجى: 
ٗالر سجپجرگج چىممبًذا ىئككى ۋالت ًبهبزًى بىر ۋالىتمب تْپالپ ٓلٖش 

لجسىر لىلىپ ٓلٖش، ،ىرًى ةلذىغب يجًج بىرًى ةرلىغب سۈرۈپ( )ب
سجپجرگج چىممبًذا ۋالىتلىك رّزا تٖتوبسلىك، هْلٖم كىطى ۈئچۈى 
ٛتۈك ۋث چْرٕلمب بىر كىچج كۈًذۈز هُٚلجت ىئچىذث هجسىَ لىلىص. 
هٖسبپىر كىطى ۈئچۈى ۈئچ كىچج كۈًذۈز هجسىَ لىلىص، 

جيجهوٖم لىلىص، كىسجل سٖىئطلىتىطتج خجۋىپ ُىس لىلسب ت
كىطىٌىڭ ىئككى ۋالىت ًبهبزًى بىر ۋالىتتب ٓلىطى، يجًج يبهغٖر 
يبغمبًذا ىئككى ۋالىت ًبهبزًىڭ بىر ۋالىتتب ةدا لىلىٌىطى، 
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ٛيلجًوجكچى بْلغبى كىطىٌىڭ، ٛيلجًوجكچى بْلغبى ةيبلغب 
لبرىطىٌىڭ هٖببٍ لىلىٌىطى، لجسجم كبپبرىتى ۈئچۈى لٖل ةزاد لىلىص 

كىچجك بىرپ لْرسىمىٌى تْيغٖزٕپ لْيٖضٌىڭ -بىلجى يْلسٖلغب كىيىن
بىرىٌى تبلالضمب ىئسىي بىرىلگجًلىكى، لبتتىك لىسىلغبًذا ٛزى ٛلۈپ 

 لبلغبى ُبيۋاًٌىڭ گٚضىٌى يىيىطكج بْلىذىغبًلىمى ۋثُجكبزا.
لٖضٖهچج لىلىپ ېئيتمبًذا ُجر بىر هٖسٖلوبى ضًٖى بىلىطى 

ىڭ ُبرام لىلىٌىطىذا ضٖ ُىكوجت ببر. ةلالٍ كىرثككى، ُبرام ىئطالرً
بٖ ُبرام ىئطالر ةرلىلىك بجًذىلىرىٌى سىٌبيذٕ، ُجركىتىٌى كۈزىتىذٕ. 
حُلى ججًٌجت، حُلى دّزاختىي ةيرىلىطتىكى سجۋثپ، حُلى دّزاخ 

سبپبغب -ججُجًٌجم ٓرالغبى )يٚگجلگجى( ضجُۋاًى ىئستجك ۋث كجيپ
ى )ججًٌجتكج كىرىطكج اليبلجتلىك . ججًٌجت حُلسجۋثپلىكچۈهگجى 

بْلغبًالر( بْلسب، ججًٌجت ٓرالغبى لىيىٌچىلىمالرغب بجرداضلىك بجرگجى 
بىلجى  ي. هٖببدا هجزكٖر سىٌبش بْلوىغبًذا ىئذى، ةسىسجۋثپلىكتٖر

ىئتبحتكبرًىڭ پجرلى بْلوىغبى بْالتتى. حُلى ىئوبى ةلالٌُىڭ 
پىلجرگج كٚكسىٌى كىرىپ رىسالىمىغب ىئرىطىص ۈئچۈى، لىيىي ۋثزى

ةلالٌُىڭ بٖيرٕلىغب بْيٖى ىئگىذٕ ۋث سبۋاپ ۈئهىذ لىلىذٕ، ًجتىجىذث 
لىيىي ىئطوٖ ةسبًلىطىذٕ. حُلى ًىفبق بْلسب لىيىي ۋثزىپىلجرگج 

كٚزى بىلجى لبرايذٕ، ًجتىجىذث يۈك  خْضيبلوبسلىكحلجم ۋث -دثرت
گج ةيلىٌىپ ېئغىر تٖيٖلٖپ، ىئتبحت لىلىص تْلىوٖ لىيىي هجسىلى

 لبلىذٕ.
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ىئتبحتوجى بجًذث ُبرام ىئطالرًى تجرك لىلىص بىلجى زّق ۋث 
لجززثت ةلىذٕ. ةلالٍ يْلىذا بىر يبهبى ىئطٌى تجرك حتكجى كىطىگج، 
ةلالٍ ًٖٗڭذىٌوٖ يبخطىراق هْكبپبت ةتب لىلىذٕ ۋث ٗ كىطى 

 لجلبىذث ىئوبًٌىڭ لجززىتىٌى تېتىيذٕ.
رىسبلىذث ًٖرغًٖلىغبى ُبرام  ُٚرهجتلىك ٓلٖرهجى بٖ

كجرىن -هجسىلىلجرًى ٓلٖۋالىذٕكى، ٗالرًىڭ ُبرام ىئكجًلىكى لٖرةى
ۋث ُجدىس رثسٖلٖلالُتىي ًجلىل ېئلىٌغبى دثلىللجر بىلجى 
ىئسپبتالًغبى ضجرىختٌىڭ چجكلىوىلىرىذٕر. بٖ ىئللجتلجر كٚپلىگجى 

مبى بْلٖپ، هٖسٖلوبى ةهوىسى ةرىسىذا يبهراپ كجتكجى، ٓهٖهالض
ًجخ هجيذاًذا تىلغب ېئلىپ ٛتۈضٌى هجلسجد لىلذىن. ةلالُتىي ٛزۈم 

ڭ ىۋث هٖسٖلوبى لېرىٌذاضلىرىن ۈئچۈى ُىذايجت، هٖۋثپپىميجت ۋث ًٗ
چجكلىوىلىرىگج لٖالق سېلىطمب ًىسىپ لىلىطىٌى تىلجيوجى. ضًٖذالال 

ىي هجئسىيجتلجرد-ةلالُتىي بىسًى ُبرام ىئطالردىي ٗزاق، گًٖبٍ
لْغذىغٖچى ۋث حڭ  خبلى لىلىطىٌى سْرايوجى. ةلالٍ حڭ يبخطى

 ضجپمجتلىكتٖر.
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 رىن لەلتۈرۈشېئالالھقا ص
 

رىك كجلتۈرۈش  ضجرتسىس ُبلذا حڭ چْڭ گًٖبُتٖر. ېةلالُمب ض
ثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ،رېئيتىذٕ كىر رثزىيجلالٍ حًِٖحبٖبج

ىلجرگج حڭ چْڭ گًٖبٌُى سٚزلجپ س»گجى ىئذى: ېۋثسجللجم هًٖذاق د
بىرثيوٖ؟ )ۈئچ لېتىن تجكرارلىذى( سبُببىلجر ېئيتتى: بْلىذٕ ىئ 

دىذٕق.  رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم:  –رثسٖلٖلالٍ 
]بٖخبرى، بىرلىككج « دىذى.  -‹رىك كجلتۈرۈشېةلالُمب ض›

 كىلىٌگجى ُجدىس[
ىطى هۈهكىي، بىراق ُجرلبًذاق گًٖبٌُى ةلالٍ كجچۈرۈم لىل

رىك كجلتۈرۈضٌى كجچۈرهجيذٕ. ضٖڭب بٖ گًٖبٍ ۈئچۈى ةالُىذث ېض
 گجى ىئذى:ېضجرت. ةلالُتبةال هًٖذاق د پٖضبيوبى لىلىص – تجۋبج

رىك كجلتۈرۈش گًٖبُىٌى ضېةلالٍ ُجلىمجتجى ةلالُمب »
ڭذىي ببضمب گًٖبُىٌى ىهجغپىرثت لىلوبيذٕ، خبلىغبى ةدثهٌىڭ ًٗ

رىك كجلتۈرىذىكجى چْڭ ېلىلىذٕ. كىوىكى ةلالُمب ض هجغپىرثت
 [48]ًىسب. « گًٖبٍ لىلغبى بْلىذٕ.

رىك گًٖبٍ ىئچىذث، دىٌذىي چىمىرۋىتىذىغبى حڭ چْڭ ېض
گًٖبُوٖ بْلىذٕ. حگجر ٗ گًٖبٌُى ىئطلىگۈچى )تجۋبج لىلوبي( ضٖ 

 ٛلۈپ كجتسج دّزاختب هجڭگۈ لبلىذٕ. ُبلىتىذث
رىك كجلتۈرۈش ېرىذث حۋىج ةلغبى بٖ ضكٚپلىگجى ىئسالم حللى
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 گًٖبُىٌىڭ كٚرۈًۈضلىرىذىي بىر لبًچىسى تٚۋثًذىكىچج.
 

 قەبرىلەرگە چوقۇيۇش
ٛلۈپ كجتكجى حۋلىيبالر دثرتكج دثرهبى، رثًجگج ضىپب بْلىذٕ، 

دثپ لبراش ۋث ٗالردىي  -تىذٕ ېلبيغٖ، خبپىلىمٌى كٚتىرۋى-غجم
ٍ سٖبِبًجُٖ ۋثتجحال ىئيتمبى هجدثت، يبردثم تىلجش. ُبلبٖكى ةلال

لىلىطىڭالرًى  لٖلچىلىكڭ ٛزىگىال ىپجرۋثردىگبرىڭ پجلجت ًٗ»ىئذى: 
. ٗالرًىڭ بىرى جېكىلىذىةًبڭالرغب يبخطىلىك لىلىطىڭالرًى -ۋث ةتب

ٌىڭ لْل ةستىڭذا بْلٖپ، يبضىٌىپ لبلسب ٗالرغب ېيبكى ىئككىلىسى س
ىلذٕرىذىغبى ضًٖچىلىك سٚزًىوٖ وىگىي )يجًى هبالللىمٌى بېد‹ ُٖٓي›

 [23]ىئسرا.  « لىلوىغىي(.
ضًٖذالال ٛلۈپ كجتكجى پجيغجهبجرلجر، سبلىِالر ۋث ببضمىالرغب 

رىص، يبكى ېئغىر كۈلپجتلجردىي ٕضبپبحت لىلىطلىرى ۈئچۈى يبلۋ
لٖتٖلذٕرىطى ۈئچۈى دٕة لىلىص، ُبلبٖكى ةلالُتبةال ېئيتمبى ىئذى: 

ڭ دٕةسىٌى( ىئجببجت ىدثم دٕة لىلسب )ًٗبېطىغب كۈى چۈضكجى ة»
لىلىذىغبى، ًٖٗڭ بېطىغب كجلگجى ېئغىرچىلىمٌى كٚتۈرۋىتىذىغبى، ۋث 

؟ ةلالُتىي ببضمب سىلجرًى زىوىٌٌىڭ ٓرًٕببسبرلىرى لىلغبى كىن
 [62]ًجهل.  « )ببضمب ىئالٍ يْق( ىئالٍ ببرهٖ؟

ۈى ٗالرًىڭ بجزىلىرى ُبدىسىگج يْلٖلمىٌىذا، بىطىغب ك
چۈضكجًذث، ةلذاًغبًذا، ٓلتٖرٕپ لْپمبًذا ۋث تېيلىپ كجتكجًذث 
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ضجيىخ ۋث حۋلىيبًىڭ ىئسوىٌى تىلغب ېئلىطمب ةدثتلىٌىپ كىتىۋاتىذٕ. 
« يب حلى، يب ُۈسجيي»دىسج، يجًج بىرلىرى « يب هُٖجهوجد»بىرلىرى، 

 يب»سج، يجًج بىرلىرى ېد« يب بجدۋى، يب جىيالًى»دثيذٕ. يجًج بىرلىرى 
دثپ دٕة «يب حيذىرّس» دثيذٕ. يجًج بجزىلىرى « ضبزىلى، يب رٕفبىئ

 تجلجپ لىلىۋاتىذٕ-تجلجپ لىلسب، يجًج بجزىلىرى سجىئذ، زثيٌجپكج دٕة
، يجًج بجزىلىرى ىئبٌى ٗلۋاًغب...  ُبلبٖكى )هجدثت تىلجۋاتىذٕ(

 چْلًٖغبى سىلجر ةلالٌُى لْيٖپ »ةلالُتبةال ېئيتمبى ىئذىكى: 
.« )يبرىتىلغبى ضجيىئلجردٕرر، سىلجرگج ٓخطبش هجخلٖلالردٕربٖتال

 [194]حئراف.  
لجبرىگج چْلًٖغٖچىالر ىئچىذىي بجزىلجر لجبرىٌى تبۋاپ لىلىپ 

كٚزلىرىٌى سۈركجيذٕ، بْسٖغىلىرىٌى -ڭ سٖهجلىرىٌى سٚيىذٕ، يۈزىًٗ
سٚيىذٕ. تْپىسىٌى يۈزلىرىگج سٖۋايذٕ. لجبرىٌى كٚرگجًذث سججذىگج 

زار لىلغبى -ڭ ةلذىذا حيوىٌىپ لٖرلٖپ تٖرٕپ يىغبىْيىذٕ. ًٗببش ل
سجلگج ضىپبلىك، ېةرهبى ۋث ُبججتلىرىٌى سْرايذٕ. ك-ُبلذا ةرزٕ

پجرزثًت كٚرۈش، ىئطىٌى ةسبًالضتٖرٕش لبتبرلىمالرًى تىلجيذٕ. بجزىذث 
غْجبم، ُْزٕرىڭىسغب ٗزاق »لجبرىذث يبتمبى كىطىٌى  چبلىرىپ: 

دثيذٕ. ُبلبٖكى ةلالٍ « ، لٖرٕق لْل يبًذٕرهىغبيسىس!يجردىي كجلذىن
ةلالٌُى لْيٖپ لىيبهجتكىچج »ججللج ججاللُٖٖ هًٖذاق دىگجى ىئذى. 

دٕةًى ىئجببجت لىلىطمب لبدىر بْاللوبيذىغبى بٖتالرغب چْلًٖىذىغبى 
ةدثم ببرهٖ؟ بٖتالر ٗالرًىڭ دٕةسىذىي  بجكرثك ةزغٖىةدثهذىٌوٖ
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 [5د.  غبپىلذٕر. ]حُمب
ُجهذث رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ېئيتىذٕ: 

رىككج چْلًٖغبى ُبلذا ٛلگجى كىطى دّزاخمب ېةلالٌُى لْيٖپ ض»
 ]بٖخبرى[«  كىرىذٕ.

ٗالرًىڭ بجزىسى لجبرث ببضلىرىذا چبچلىرىٌى چۈضىرىذٕ ۋث ٗالردا 
الردا غب ٓخطبش ىئسىو«ُجج تبۋاپ لىلىص لبىئذىلىرى هجضِجدلجرًى»

گجًذىي هبزارالر ۋث حۋلىيبالرًىڭ ېكىتببالر هجۋجٖد. هجضِجد د
حۋلىيبالر دًٕيبًىڭ »لجبرىلىرىٌى هجلسجد لىلىذٕ. ٗالرًىڭ بجزىسى، 
دثپ لبرايذٕ. بىراق « ىئطلىرىٌى ببضمٖرىذٕ، پبيذا هجًپجحت يجتكۈزىذٕ

حگجر ةلالٍ سبڭب بىرثر »ةلالٍ حززث ۋثججللج ېئيتمبى ىئذى. 
زثخوجت يجتكۈزىطٌى ىئرادث لىلسب، يبلغٖز ةلالُتىي ببضمب -زىيبى

ًٗى دثپىئ لىلغٖچى بْلوبيذٕ. حگجر ةلالٍ سبڭب بىرثر يبخطىلىمٌى 
 [157ىئرادث لىلسب، ةلالٌُىڭ پجزلىٌى لبيتٖرغٖچى بْلوبيذٕ. ]يًْٖس.

چىراق لىلىطوٖ -ڭذثك ةلالٌُىڭ غجيرى ۈئچۈى ًجزىرىضًٖ
ى، لجبرىلجرگج چىراق ۋث ضبم يبًذٕرٕپ ًجزىر ضىرىكتٖر. هجسلج

لىلغبًالرًىڭ لىلوىطلىرىوٖ ٓخطبضال چْڭ ضىرىك گًٖبُالرًىڭ 
 كٚرۈًۈضلىرىذىي بىرىذٕر. 

ةلالٌُىڭ غجيرى ۈئچۈى لبى لىلىص. ُبلبٖكى ةلالٍ هًٖذاق 
« پجرۋثردىگبرىڭ ۈئچۈى ًبهبز ٓلٖغىي، لٖرببًلىك لىلغىي» دثيذٕ. 

 جًى ةلالٍ ۈئچۈى ًٖٗڭ ًبهى بىلجى هبل بْغٖزال( [ )ي2]كجۋسجر.  
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رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ېئيتمبى ىئذى: 
ةلالٌُىڭ غجيرى ۈئچۈى لبى لىلغبى كىطىگج ةلالٍ لجًجت »

 ]هٖسلىن[ « لىلسٖى
هجزكٖر لبى لىلىطتب ىئككى تۈرلۈك ُبرام هٖججسسجهلجضكجى 

چۈى لبى لىلىص، يجًج بىرى بْلٖپ، بىرى ةلالٌُىڭ غجيرى ۈئ
ڭ ُجر ىئككىسى ىةلالٌُىڭ غجيرىٌىڭ ىئسوى بىلجى لبى لىلىص. ًٗ

 )لبى لىلغبى هبلٌىڭ گٚضىٌى( يىيىطكج تْسبلغٖ بْلىذٕ.
دثۋرىوىسدث حۋىج ېئلىپ كجتكجى جبُىلىيجت )ٛتوۈش، كًْب 

جىي ۈئچۈى لبى »ججهىئيجت(كج هجًسٖپ لبى لىلىطالرًىڭ بىرى 
كىطىلجر بىر لْرّ سېتىۋالسب يبكى )يېڭى( ٛي سبلسب، تٖر. «لىلىص

يبكى بىر لٖدٕق لبزسب ٗالرًىڭ يېٌىذا، ٛيٌىڭ بْسٖغىسىذا لبى 
 لىلىذٕ. جىٌٌىڭ خبپب لىلىپ لْيىطىذىي لْرلٖپ ضًٖذاق لىلىذٕ.

كجڭ كٚلجهذث تبراپ كجتكجى چْڭ ضىرىك گًٖبُالرًىڭ 
ُباللالضتٖرٕش، ةلالٍ  ًجهًٖىلىرىذىي بىرى، ةلالٍ ُبرام لىلغبًٌى

ُبالل لىلغبًٌى ُبراهالضتٖرٕش. يبكى ةلالُتىي ببضمب بىرىٌىڭ بٖ 
 ٓرگبًلىرى لبًٖى جبُىلىيجتكج تجۋثتْغرىذا ُْلٖلى ببر دثپ لبراش. 

ۋا لىلىپ بېرىپ ٗالرًىڭ )چىمبرغبى اۋث سْت هجُكىوىلىرىگج د
ْلٖش ۋث ڭغب رازى بىُٚكۈهلىرىٌى( ُبالل، تْغرا دثپ تًْٖپ ًٗ

. بجرُجق بىلىص ٌىڭ جبىئس ىئكجًلىكىىتبلالش، ضًٖذالال ًٗ
ةللىبٖرٕى ةلالٍ بٖ چْڭ كٖپٖر )جىٌبيىتىٌى( تىلغب ېئلىپ هًٖذاق 
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ٗالر ٛزلىرىٌىڭ ُىبرىلىرىٌى، راُىبلىرىٌى )يجُٖدىيالر »دىگجى ىئذى. 
 ىئالٍ-بىلجى ًبسبراالرًىڭ دىٌى ببضلىملىرىٌى، ٛلىوبلىرىٌى( هجبٖد

 [31]تجۋبج. « لىلىۋالذى.
حدى بىي ُبتجم رثزىيجلالُٖ حًِٖ، رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ 
حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ يٖلبرلى ةيجت كجرىوٌى ٓلٖۋاتمىٌىٌى ةڭلىغبًذا 

گجى ىئذى. ٗالر )يجُٖدى ًبسبراالر( ُىبرىلىرى ۋث ېهًٖذاق د
للجلالُٖ . رثسٖلٖلالٍ سجٌى ىئالٍ لىلىۋالوىغبًتٖرسب؟راُىبلىرى

)يجُٖدى ۋث ًبسبراالرًىڭ >حلجيِى ۋثسجللجم: ُجح تْغرا، بىراق ٗالر 
ٛلىوبلىرى( ٗالرغب ةلالٍ ُبرام دثپ بجلگۈلىگجًٌى ُبالل دثپ 

كىتكجًٌى ُبرام دثپ بىرثتتى. ٗ بْلسب ېبىرثتتى. ةلالٍ ُبالل دثپ ب
لىرىغب( ٗالر )يجُٖدى ًبسبراالر(ًىڭ ٗالرغب )ُىبرىلىرى ۋث راُىب

دثپ جبۋاپ بجرگجى.  <لىلغبًلىمىذٕر چْلًٖغبًلىمىذٕر،لٖلچىلىك 
 ]بجيِجلى، سۈًجًٖل كٖبرا[

ةلالٍ »ىئذى.  جسۋىرلىگجى هٖضرىكالرًى هًٖذاق ت تجةال ةلالٍ
ڭ پجيغجهبىرى )سۈًٌىتىذث( ُبرام لىلغبى ًجرسىلجرًى ُبرام ىۋث ًٗ

ىٌى(غب ىئتىمبد بىلوجيذىغبًالر، ۋث ُجق دىي )يجًى ىئىسالم د
ېئيتمىٌكى، ېئيتىپ »[ ُجم هًٖذاق دثيذٕ: 29]تجۋبج. « لىلوبيذىغبًالر.

بېمىڭالرچٖ! سىلجرگج ةلالٍ چۈضۈرگجى رىسىمتىي بجزىسىٌى ُبرام، 
بجزىسىٌى ُبالل لىلذىڭالر، ةلالٍ سىلجرگج هًٖذاق لىلىطمب ىئسًى 

 [59س.  ]يًْٖ«  بجردىوٖ؟ يبكى ةلالُمب يبلغبًٌى چبپالهسىلجر؟
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يبهراپ كجتكجى ضىرىك كجلتۈرۈش گًٖبُىٌىڭ تۈرلىرىذىي بىرى، 
غجيبٌى بىلگجًلىكىٌى ىئلگىرى هببللىك،كبُىٌلىك )اسېِىرگجرلىك، ر

 (سۈرۈش
سېِرىگجرلىك كٖپىرىذٕر ۋث )كىطٌى( ُبالكجتكج تبضاليذىغبى 

زىيبى  ،يجتتج خىل چْڭ گًٖبٌُىڭ بىرىذٕر. ٗ هجًپجحت لىاللوبيذٕ
ُبلبٖكى ٗالر »تبةال بٖ ُجلتج ضًٖذاق دثيذٕ.  ذٕ. ةلالٍكجلتۈرى

. ثٛزلىرىگج زىيٌى ببر، پبيذىسى يْق ًجرسىلجرًى ۈئگۈًجتتى.  ]بجلجر
هٖۋثپپجليجت  سبسېِىرگجرلجر لجيجرگج ببر»[ ۋث يجًج ېئيتىذٕكى: 102

 [69لبزىٌبلوبيذٕ.  ]تبُب. 
كىتىذٕ.  سېِىرگجرلىك بىلجى ضٖغٖلالًغبى كىطى كبپىر بْلٖپ

)كٖپرى ىئككى تۈرلۈك بْلٖپ، بىرى ىئتىمبدى كۈپرى، يجًج بىرى 
كٖپرى، بٖ يجردث حهجلى  هًٖبسىۋثتلىك ُجركجتكجىئص -حهجلى

تج هًٖذاق دىگجى ىئذى: كۈپرى هجخسجد لىلىٌغبى(  ةلالٍ بٖ ُجل
كبپىر  )سېِىرگجر بْلغىٌى ۋث سېِىر ۈئگۈًۈش بىلجى( سٖاليوبى»

ىي ضجيتبًالر كىطىلجرگج سېِىر ۈئگۈتۈپ كبپىر بْلغىٌى يْق. لىك
ًبزىل لىلىٌغبى سېِىرًى  مببْلذى. ٗالر بببىلذىكى ُبرٕت، هبرٕت

بىس كىطىلجرًى سىٌبيوىس، كبپىر ( »سىۈئگۈًجتتى. )بٖ ىئككى
 [102وىگىچج ُېچ كىطىگج سېِىر ۈئگجتوجيتى. ]بجلجرث. ېد« بْلوىغىي

رىئ تجرىپىذىي ىئمرا )هجُكىوج ضجسېِرگجرًىڭ جبزاسى بْلسب 
ڭ بىلجى ضٖغٖللًٖٖش ُبرام ۋث ى. ًٗلىلىٌىذىغبى(ٛلۈم جبزاسىذٕر
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ۈئزىگج ئكسى ٗۋال لىلغٖچى ، ةدثهلجر رثزىللىكتىي ىئببرثت. لبالق
غب زىيبًكجضلىك لىلىص ببضمىالر بجًذىلجرىئوبًى ةجىس  ثۋ كىطىلجر

ذىغب تبجبۋٕز لىلىص ۈئچۈى سېِىرگجرلجرًىڭ ةل ُجلمج،ۈئچۈى
، بٖ ةرلىلىك ةدثهلجرگج يبهبًلىك لىلىذٕ يبكى ٗالرغب كېلىذٕ

ٛچوجًلىك لىلىذٕ. كىطىلجر ىئچىذث سېِىر لىلىص، بٖزغًٖچىلىك 
لىلىص ۈئچۈى سېِىرگجرلجرًىڭ يېٌىغب بېرىپ ُبرام ىئص 
لىلىذىغبًالرهٖ ببر. حسلىذث ةلالُمب يۈزلىٌىص ۋث هٖحۋۋثزات 

كىرثك ىئذى.  داۋالىٌىطىٌىڭ كبالهى بىلجى سۈرىلجرگج ٓخطبش ةلالُ
غجيىپٌى بىلوجيذىغبى تٖرٕپ، غجيىپٌى ُېچكىن ةلالُتبةالدىي ببضمب 

لوٖ بىردثك ُبلذا كبپىر. هبببىلىوجى دثپ دثۋا لىلغبچمب، كبُىي ۋث رث
هېلىٌى -ىمٌىڭ پٖلحزبىرايى خٖدا بٖالرًىڭ كٚپىٌچىسى سبددا خجل

ةلذايذٕ. لٖهغب سىسىك تبرتىص، حپسٖى  ٗالرًى هجلسىتىذثېئلىۋېلىص 
ٓلٖش، ةلمبًغب لبراش، ةيجت سۈيى، ةپتٖۋا ةيالًذٕرٕش، ضبرسىوبى 

، بىرثر ذٕحيٌجككج،  حيٌجككج لبراش، ۋثُبكبزا ۋاستىالرًى لْللىٌى
يبلغبى. بىراق غبپىل ىئٌسبًالر ٗ  %99لېتىن تْغرا سٚزلجپ لبلسىوٖ 

رال لېتىن تْغرا سٚزلجپ لبلغبى سٚزىٌىال ٓيذٕرهىچىالرًىڭ پجلجت بى
خبتىرلجپ، ىئستىمببلى ُجلمىذث، ٛيلجًسج بجخىتلىك يبكى بجخىتسىس 
بْلىطى، تىجبرىتى راۋاًوٖ يبكى كبسبتوٖ، يْلٖتٖپ لْيغبى ًجرسىسىٌى 
ىئسدثش ۋث ضًٖٖڭغب ٓخطىغبى ىئطالردا هجلٖهبتمب ىئگج بْلٖش ۈئچۈى 

 ٗالرًىڭ ةلذىغب ببرىذٕ.
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رىگجرًىڭ ةلذىغب ببرغبى كىطى ٗالرًىڭ ېئيتمبًلىرىٌى راست سېِ
دثپ ىئطجًسج كبپىر بْلٖپ، ىئسالم دىٌىذىي چىمىپ كىتىذٕ. 
رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ بٖ سٚزى ًٖٗڭ دثل 

ڭ ىكىوكى كبُىي يبكى رثهببلٌىڭ ةلذىغب كىلىپ، ًٗ» پبكىتى: 
ىلسب، چْلٖهكى هُٖجهوجدكج ًبزىل ېئيتمىٌى راست دثپ ىئتىمبد ل

]ىئوبم حُوجد «.  لىلىٌغبى )ىئسالم دىٌى(غب كبپىر بْلغبى بْلىذٕ
 رىۋايجت لىلغبى[

حگجر كبُىٌالرًىڭ ةلذىغب ببرغبى كىطى ٗالرًىڭ غجيىپٌى 
بىلىطىگج ىئطجًوجستىي، پجلجتال ًٗى سىٌبپ بېمىص ۋث ببضمب ىئطالر 

كۈًلۈك  40ْلٖپ كجتوجيذٕ. لېكىي يۈزسىذىي ببرغبى بْلسب كبپىر ب
ڭ پبكىتى، رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ ًىًبهىسى هجلبٖل بْلوبيذٕ. ٗ

لىپ ېهببلٌىڭ ةلذىغب كراكىوكى »حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ بٖ سٚزىذٕر. 
چىلىك ًبهىسى هجلبٖل ېك 40لٖق )هجلٖهبت( سْرىسب، غٖربىر ًجرسج تْ

لٖش ۋث تجۋبج لىلىص ]هٖسلىن[  بٖهٖ تېخى ًبهبزًى ٓ «بْلوبيذٕ.
 ۋاجىپ بْلٖش بىلجى بىرگج ضًٖذاق ُٚكۈهگج ىئگج.

يْلتٖزالر، پىالًىتالر، ۋث ُبدىسلجر ىئٌسبًالرًىڭ تٖرهٖضىذا تجسىر 
 كۈچكج ىئگج دثپ لبراش

حًِٖ ېئيتىذٕ:  ىيجلالُٖزثيذ ىئبٌى خبلىذ حلجُٖجًى رثز
يجدث ببهذات پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم بىسگج ُٖدثيبى»

ًبهىسىٌى ٓلٖپ بجردى، كىچىذث يبغمبى يبهغٖرًىڭ ىئسًبسى ببر ىئذى. 
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 :ًبهبزدىي پبرىغ بْلٖپ جبهبحتكج يۈزلجًذى ۋث هًٖذاق دىذى
وج دىذى بىلجهسىلجر؟ < جبهبحت: ةلالٍ ۋث ې>پجرۋثردىگبرىڭالر ً

دىيىطتى. رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ  -ةلالٌُىڭ رثسٖلى يبخطى بىلىذٕ
ةلالٍ هًٖذاق دىذى، بجًذىلىرىن  >لجيِى ۋثسجللجم ېئيتتى: >ح

ىئچىذث هٚئوىي بْلٖپ تبڭ ةتمٖزغبًالر ۋ كبپىر بْلٖپ تبڭ 
ةتمٖزغبًالر ببر، بىسگج ةلالٌُىڭ پجزلى ۋث ضجپمىتى بىلجى يبهغٖر 
يبغذٕرٕلذى، دىگجًلجر هبڭب ىئوبى ېئيتمبى ۋث يٖلتٖزغب تبًغبى بْلذى. 

يبكى بًٖذاق يٖلتٖزًىڭ سجۋثبى بىلجى يبهغٖر  كىوكى، ًٗذاق
دىسج، ٗالر هبڭب تبًغبى ۋث يٖلتٖزغب ىئوبى ېئيتمبى  -يبغذٕرٕلذى

 ]بٖخبرى[« بْلذى
يٚلىٌىطوٖ  بٖرجلىرىغبشٕرًبلالردا بېسىلغبى تجلجي -گېسىت

يٖلتٖز ۋث پىالًىتالردا  بٖرجالردىكىضىرىككج كىرىذٕ. حگجر ٗ 
تىذٕ. ېىمبد لىلسب، هٖضرىك بْلٖپ كېئتببر دثپ )ةالُىذث( تجسىر كۈچ 

، گًٖبُكبر ةسىي بًٖذاق ىئتىمبد لىلوبي تجسجللى ۈئچۈى ٓلٖسب 
ًجرسىٌى ٓلٖپ كٚڭلىگج تجسجللى بىرىص  ضىرىكبْلىذٕ. چۈًكى 

جبىئس حهجس. تېخى ضجيتبى ٗ كىطىٌىڭ كٚڭلىگج هجزكٖر ىئتىمبدًى 
 لٖپ بىرىذٕ.تبضاليذٕ، ةخىر ٗ ضىرىككج ۋاستج بْ

يبراتمٖچى ةلالٍ پبيذا هجًپجحت ٓرًٕالضتٖرهىغبى ضجيىئلجردث 
، هجًپجحت ببر دثپ لبراضوٖ ضىرىككج كىرىذٕ. هجسىلجى، بجزىلجر تٖهبر

حپسًٖالر، ُجرخىل هبرجبى، چبًبق، )دېڭىسدىي  ېرىكسىوبى ضى
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چىمىذىغبى لېرى تبضپبلىٌىڭ لېپى( هجدثى، )هېٌرال( سجل، ُبلمب ۋث 
بضمىالرغب ىئطىٌىذٕ. كبُىي، سېِىرگجرلجرًىڭ يْل ببضچىلىمىذا يبكى ب

حًخًىۋى خبُىص بْيىچج يٖلبرلى ًجرسىلجرًى بْيًٖلىرىغب 
ېئسۋېلىطىذٕ، يبكى ببلىلىرىغب كٚز تجگوىسٖى ٗچٖى ٗالرًىڭ 
بْيٌىغب تبلبپ لْيىذٕ، يبكى بجدثًلىرىگج تېڭىپ لْيىذٕ. ةپتٖهْبىل، 

لىرىگج ېئسىۋالىذٕ. هجلٖم تۈردىكى كٚزلىرى ببر هبضىٌىلىرىغب، ٛي
هٖسىبجتلجرًى كٚتۈرۋىتىص، -ۈئزۈكلجرًى سېلىۋالىذٕ ۋث ٗالردا ببال

تىمبد لىلىذٕ. بٖ ېئىئطالر ببر دثپ  لگىلىكتْسبپ لېلىطتىي ىئببرثت بج
پىرىٌسىپىغب زىت « ةلالُمب تجۋثككٖل لىلىص»ضجكسىس ُبلذا 

م بىلجى داۋالىٌىطتىي ىئببرثت ةجىسلىمٌى كىلىذٕ. ىئٌسبًغب پجلجت ُبرا
 ةرتتٖرىذٕ.

كٚپۈًچج ېئسىۋالغبى تٖهبرالردا ٓچٖق ضىرىك )جىٌبيىتى(، بجزى 
جىٌالردىي، ضجيتبًالردىي يبكى يْضٖرٕى سۈرثت ۋث هجًىسى 

 هجۋجٖد. گًٖبُلىرىٗلٖلوبيذىغبى خجتلجردىي يبردثم تىلجش 
لىرىگج ببضمب ضىركى كجرىوٌىڭ ةيجت-بجزى جبدٕگجرلجر لٖرةى

بىلال ًجرسىلجرًى ةرالضتٖرٕپ يبزىذٕ. بجزىلىرى لٖرةى ةيجتلىرىٌى 
پبسكىٌب هبددىالر يبكى ُېيىس لېٌى ةرلىلىك يبزىذٕ، يٖلبرلىالرًىڭ 
ُجهوىسىٌى ېئسىۋېلىص يبكى تېڭىۋېلىص ُبراهذٕر. چۈًكى پجيغجهبجر 

كىوكى تٖهبر »سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم هًٖذاق دىگجى ىئذى: 
 ]ىئوبم حُوجد[«  ېئسىۋالسب ةلالُمب ضىرىك كجلتۈرگجى بْلىذٕ.
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ٗ حهجلٌى لىلغبى كىطى حگجر، يٖلبرلى ًجرسىلجر ةلالٌُىڭ 
تىمبد لىلسب چْڭ هجًپجحت كجلتۈرىذٕ دثپ ېئ-ىئسًىسىس ُبلذا پبيذا

رىك گًٖبٌُى ىئطلىگجى بْلىذٕ، ًبۋادا ةلالٍ پبيذا زىيبًٌىڭ ېض
تىمبد بى لىلوىغبى ٗ ًجرسىلجرًى ًٖٗڭ سجۋثپچىسى دثپ ېئسجۋث

رىك گًٖبٌُى ىئطلىگجى بْلىذٕ. بٖ ُجم ضىرىكٌىڭ ېلىلسب، كىچىك ض
 سجۋثپلىرى لبتبرىغب كىرىذٕ.

 
 ئىبادەتتە رىياگەرلىن ، لۆز لۆز قىلىط –تائەت 

 

ثهجلٌىڭ رىيبدىي خبلى بْلىطى، سۈًٌجتكج ٗيغٖى بْلىطى ئ
ىڭ ةلذىٌمى ضجرتلىرىذىٌذٕر. كىطىلجر كٚرسٖى سبلىَ حهجللجرً

)كىچىك ضىرىك( « رىك حسغجرېض»ۈئچۈى ىئببدثت لىلغبى ةدثم 
تىذٕ. هجسلجى، ېىئطلىگجى بْلىذٕ، لىلغبى حهىلى بىكبرغب ك گًٖبُىٌى

 كىطىلجركٚرسٖى دثپ ًبهبز ٓلٖغبى كىطىگج ٓخطبش.
ًٖبپىمالر ضۈبِىسىسكى ه»ةلالٍ تبةال هًٖذاق دىگجى ىئذى: 

ةلالٌُى ةلذىوبلچى بْلىطىذٕ، ةلالٍ ٗالرًىڭ ةلذاهچىلىمىغب يبرىطب 
جبزا بىرىذٕ. ٗالر ًبهبز ۈئچۈى تٖرغبًذا خْش يبلوبسلىك بىلجى تٖرىذٕ. 
)سبۋاپ ۈئهىذ لىلوبيذٕ(. )ًبهبزًى( كىطىلجرگج كٚرسىتىص ۈئچۈى 

 .«زغىٌب يبد ىئتىذٕٓلٖيذٕ. )يجًى رىيبكبرلىك لىلىذٕ( ةلالٌُى پجلجت ة
 [142]ًىسب. 
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ضًٖذالال ًبهىن يېيىلسٖى، ببضمىالر ةڭلىسٖى ۈئچۈى حهجل 
رىك )گًٖبُمب( چۈضكجى بْلىذٕ. بًٖذاق لىلغبى كىطىلجرگج ېلىلسب، ض

لبرىتب ُجدىس ضېرىفتب لبتتىك ةگبُالًذٕرٕش ببر. هجسلجى، ىئبٌى 
ىذث ضًٖذاق ةبببس رثزيجلالُٖ حًًِٖىڭ رىۋايجت لىلغبى ُجدىس

دىيلىذٕ: كىوكى )حهجل ىئببدثتٌى كىطىلجرگج( ةڭالتسب، ةلالٍ ٗ 
كىطىٌى ةڭلىتىپ جبزااليذٕ. كىوكى )حهجل ىئببدثتٌى كىطىلجرگج( 

 كٚرسجتسج، ةلالٍ ٗ كىطىٌى كٚرسىتىپ جبزااليذٕ.  ]هٖسلىن[
كىوكى ةلالٍ ۋث كىطىلجرًى هجلسجد لىلىپ ىئببدثت لىلسب ، 

دا ېئيتىلىطچج: «ُجدىس لٖدىسى»تىذٕ. هجسىلجى، ېكبرغب كحهىلى بى
رىكلجردىي تْلىوٖ بىِبججتتٖرهجى. كىوكى ې)ةلالٍ ېئيتتى( هجى ض
رىكى ېرىك لىلىپ ىئببدثت لىلسب، ًٗى ضېهجى بىلجى ببضمىسىٌى ض

 بىلجى تبضالپ لْيىوجى. ]هٖسلىن[
ىئببدثتٌى ببضلىغبًذا، خبلىس ةلالٍ ۈئچۈى دثپ، كىيىي 

ڭلىگج رىيبگجرلىك پجيذا بْلٖپ لبلغبى تجلذىردث )دثرُبل( ًٗى كٚ
يبهبى كٚرۈپ لبرضى تٖرسب، ىئتتىرۋثتسج، حهىلى هجلبٖل بْلىذٕ. حگجر 

ڭغب سۈكۈت لىلسب حهىلى ىكٚڭلى ُْزٕرلىٌىپ، ىئچكى دًٕيبسى ًٗ
 بىكبرغب كىتىذٕ. ٛلىوبالرًىڭ كٚپۈًچىسى ضًٖذاق دثپ يبزغبى.

 
 صۇم پال ئېلىط

حگجر ٗالر )پبراۋاًلىك، هْلچىلىمتجك(  :ذىېةلالٍ هًٖذاق د
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ڭغب ُجللىموىس دثيذٕ. حگجر ىبىرثر يبخطىلىممب ىئرىطسج، بىس ًٗ
ڭ بىلجى بىللج ىٗالرغب بىرثر يبهبًلىك كجلسج، ٗالر: بٖ هٖسب ۋث ًٗ

 [131بْلغبى هٚئوىٌلجرًىڭ ضٖهلىمىذىي كجلذى، دثيذٕ.  ]حئراق.  
ىردث حرثپلجر سجپجرگج چىمىطتىي ۋث ببضمب ىئطالرغب حيٌى دثۋ

دث،  -ٓخطبش بىرىئطٌى لىلوبلچى بْلسب، بىر لٖضٌى تٖتٖپ ٗچٖراتتى
لٖش ٓڭ تجرثپكج كجتسج بىطبرثتلىٌىپ ىئطىغب ةتلىٌبتتى، سْل 
تجرثپكج ٗچسب ضٖهپبل ېئلىپ، ىئرادىسىذىي لبيتىۋاالتتى. رثسٖلٖلالٍ 

سجللجم، بٖ )حهجل(ًىڭ ُٚكوىٌى ببيبى لىلىپ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋث
«. رىكتٖرېلٖش ٗچٖرتٖپ ضٖهپبل ېئلىص ض: ضًٖذاق دىگجى ىئذى

 ]ىئوبم حُوجد[
تمبد ىئچىگج كىرىذىغبًالردىي ېئكبهىل تجۋُىذكج زىت، ُبرام 

 تٚۋثًذىكىلجرهٖ ببر.
هجلٖم ةيالردىي ضٖهپبل ېئلىص، هجسلجى، سجپجر ېئيىذا 

ىك حتكجًگج ٓخطبش. بجزى كۈًلجردىي ضٖهپبل ًىكبُلىٌىطٌى تجر
ُجر ةيذا چبرضجًبج كۈًٌىڭ ةخىرى ضٖهلٖق  :، هجسىلجىېئلىص

تىمبد لىلغبًغب ٓخطبش، يبكى داۋاهلىطىپ كجلگجى كۈى دثپ ېئ
رثلىوىگج ٓخطبش، يبكى  13سبًالردىي ضٖهپبل ېئلىص هجسلجى، 

پبل ېئلىص، ىئسىوالردىي ضٖهپبل ېئلىص، هېيىپ كىطىلجردىي ضٖه
هجسلجى، دٕكىٌىٌى ېئچىص ۈئچۈى كىتىۋاتمبًذا يْل ۈئستىذث بىر كْر 
ىئٌسبًٌى ٗچراتسب، ضٖهپبل ېئلىپ )پىطكجللىك ٗالضتى دثپ( ةرلىغب 
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رىكتٖر. رثسٖلٖلالٍ ېڭ ُجهوىسى ُبرام ۋث ضى. بًٖالرۋثُبكبزا صلبيتى
بىسار بٖرٕى بًٖذاق ىئطالردىي ةللسجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم 

 ئبْلغبى ىئذى. ىئوراى بىي ُٚسجيي رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرپٖ
رثۋىطتج رىۋايجت لىلىٌغبى بىر ُجدىستج، رثسٖلٖلالٍ هًٖذاق دىگجى: 

ضٖهپبل ةلغبى كىطى، ضٖهپبل ةلذٕرغبى كىطى، كبُىٌلىك لىلغبى »
كىطى، ۋث كبُىٌلىك لىلذٕرغبى كىطى )يبكى ضًٖذاق دىگجًلىكىٌى 

راۋى( سېِىر لىلغبى يبكى سېِىر لىلذٕرغبى كىطى  –وجى گٖهبى لىلى
]تىبراًى كجبىيرث دىگجى كىتببىذا « بىسًىڭ لبتبرىوىسدىي حهجس.

 رىۋايجت لىلغبى[
كىوكى ٗ )ضٖهپبل ېئلىص(ًى لىلىپ سبلسب، كبپبرىتى، 
ةبذٕلالٍ بىي حهرى رثزىيجلالُٖ حًًِٖىڭ ُجدىسىذا كٚرسىتىلگجى. 

ٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم هًٖذاق دىذى: ٗ ېئيتىذٕ: رثسٖل
« رىك كجلتۈرگجى بْلذى.ېكىوكى  ضٖهپبل ىئطىٌى لىلذٕرسب، ض»

ڭ كبپبرىتى) ٛچۈرگۈسى( ًىوج؟ ًىيب رثسٖلٖلالٍ! ٗ -سبُببىلجر
ةلالُىن! سىٌىڭ »رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم: 

ذىي ڭك يْق، سىٌىڭ پېلىيبخطىلىمىڭذىي ببضمب ُېچمبًذاق يبخطىلى
دىذى.  -«دىيىطتٖر -ببضمب پبل يْق، ٛزۈڭذىي ببضمب تجڭرى يْق

 ]ىئوبم حُوجد[
كٚپتٖر كىطىٌىڭ خبراكتىرىذث هجۋجٖد بْلٖپ، -پبل ېئلىص ةزدٕر

ڭ حڭ ۈئًۈهلۈك دّرىسى، ةلالٍ حززثۋثججللىگج تجۋثككٖل ىًٗ
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گجى: ېضًٖذاق دلىلىص. هجسلجى، ىئبٌى هجس٘د رثزيجلالُٖ حًِٖ 
ڭ لجلبىگج ضٖم پبل ىبىسًىڭ ىئچىوىسدىي كىوال بْلىذىكجى، ًٗ

ېئلىص تٖيغٖسى چۈضوجي لْيوبيذٕ، لېكىي ةلالٍ ًٗى تجۋثككٖل 
 ةرلىلىك كجتكۈزىذٕ.  ]حبٖ داۋٕد[

 
 ئالالھًىڭ غەيرى بىلەى قەسەم ئىچىط

ِبًجُٖ ۋثتجحال هجخلٖلبتلىرى ىئچىذىي خبلىغبى بةلالٍ سٖ
سج بىلجى لجسجم لىلىذٕ، بىراق، هجخلٖق )جۈهلىذىي ىئٌسبى(ًىڭ ًجر

چج ىٌةلالٌُىڭ غجيرى بىلجى لجسجم ىئچىطى جبىئس حهجس. كٚپ
كىطىلجرًىڭ ېئغىسىغب كًٚۈپ كجتكجى ًجرسىلجرًىڭ بىرى، ةلالٌُىڭ 

 غجيرى بىلجى لجسجم ىئچىطتٖر.
 الش بْلغبچمب پجلجت ةلالٍ بىلجًالغٗلٖ خىل لجسجهذث بىر

لىلىٌىذٕ. ىئبٌى ٛهجر رثزىيجلالُٖ حًًِٖىڭ هجرپٖئ رثۋىطتج رىۋايجت 
تبةال  بىلىڭالرًى چْلٖم ةلالٍ»لىلىغبى ُجدىسىذث ضًٖذاق دىيلىذٕ: 

سىلجرًى ةتىلىرىڭالرًىڭ )ًبهى( بىلجى لجسجم ىئچىطتىي چجكلىذى. 
كىوىكى لجسجم لىلسب ةلالٍ )ًبهى( بىلجى لجسجم لىلسٖى يبكى 

 ]بٖخبرى[« لىلسٖى. سۈكۈت
يجًج ىئبٌى ٛهجر رثزيجلالُٖ حًِٖدىي هجرپٖئ رثۋىطتج رىۋايجت 

كىوكى ةلالٌُىڭ غجيرى بىلجى لجسجم ىئچسج »لىلىٌغبى ُجدىستج: 
 ]ىئوبم حُوجد، سجُىِٖل جبهى[ « ضىرىك كجلتۈرگجى بْلىذٕ.
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پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسسجللجم ېئيتمبى ىئذى: 
«  لجى لجسجم ىئچكجى كىطى بىسًىڭ لبتبرىوىسدىي حهجسىئطجًچ بى»

 ]حبٖ داۋٕد[
بج، ىئطجًچ، ًبهٖس، يبردثم، پبالًىٌىڭ بجركىتى، ئوجك، كجېد

پٖستبًىٌىڭ ُبيبتى، پجيغجهبجرًىڭ يۈز خبتىرسى، حۋلىيبًىڭ ُٚرهىتى 
ةًب پجرزثًتلجرًىڭ بېطى لبتبرلىك سٚزلجر بىلجى لجسجم لىلىص -ۋث ةتب

ڭذىي بىرىٌى ىئطلجپ ى. ًٗگًٖبُتٖرهجس. ٗالرًىڭ ُجهوىس جبىئس ح
)ةلالُتىي « الالج الال اللج»سبلغبى كىطى گًٖبُىٌى يٖيٖش ۈئچۈى 

 َسٖى. ضًٖذالال سجُىېببضمب ُېچمبًذاق ُجلىمى ىئالٍ يْق( د
كىوكى لجسجم ىئچىپ، لجسىوىذث... »ُجدىستج ضًٖذاق دىيىلوجكتج: 

تىذاىئ ججهىئيجتتىكى هجضِٖر بٖتالرًىڭ ىئپ‹)الت ۋث ٗززا بىلجى›
)ةلالُتىي ببضمب « الالج الال اللج»ىئسوى( دثپ سبلسب )دثرُبل( 
 ]بٖخبرى[« سٖى.ېُېچمبًذاق ُجلىمى ىئالٍ يْق( دى

وىوىسًىڭ ٓبىكتىغب ةسبسجى ېئيتمبًذا، يجًج بجزى ېت
گًٖبٍ سٚزلجر ۋث  سىوبىهٖسٖلوبًالرًڭ ېئغىسىذىي چىمىۋاتمبى ضىرىك

كجلىوىلجردىي ًٖرغًٖلىرى ببر. تٚۋثًذث بىر لبًچىلىغبى  بْلىذىغبى
  .تىلغب ةلىوجىًجهًٖىلجرًى 

. بٖ  يۈلجًذىنلىٌىوجى. ةلالُمب ۋث سىسگج ېةلالُمب ۋث سىسگج ي»
ةلالُتىي ۋث سىسدىي بْلذى. هىٌىڭ ةلالٍ بىلجى سىسدىي ببضمب 

سىس ببر. هٖببدا ةلالٍ وىٌذا، ېُېچكىوىن يْق، هبڭب ةسوبًذا ةلالٍ، ز
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بْلغبى بْالر  ۋث سىس بْلوىغبى بْلسىڭىس، هجى ىئسالهذىي ةدا جٖد
. ىئ كبسبپجت دثۋىر! )ۋث بٖ ضٖم زاهبى، بٖ پىطكجل ۋالىت، ىئذىن

ذٕر، دىگجًذثك دثۋىرًى تىلالش هجزهٖى لىلىٌغبى ةلذاهچىۋالىت 
ببر  بًلىك، ڭ ُٚكوىذث. چۈًكى دثۋىرًى تىللىغىُجرلبًذاق ىئببرث بًٖ

ًٗى يبراتمبى ةلالٌُى تىللىغبًلىك ججُجتتىي ېئلىپ ېئيتمبًذا 
بْلىذٕ(. تجبىخت خبلىذى دىگجًذثك چْلًٖٖش تۈسى بىرىلگجى 
ىئسىوالر، هجسىلجى: ةبذٕلوجسىَ، )ىئيسبًىڭ بجًذىسى( ةبذًٌٕجبى، 

 ةبذٕرثسٖل ۋث ةبذٕلِٖسجيىي دىگجًلجرگج ٓخطبش.
لىذىسى(گج زىت كىلىذىغبى يېڭى ڭذثك تجۋُىذ )حىضًٖ

« دېوْكراتىك ىئسالم،« »سْتسىيبلىستىك ىئسالم،»ةتبلغٖالر ىئچىذث، 
خجلمٌىڭ »)يبكى ىئسالم سْتسىيبلىسىوى، ىئسالم دېوْكراتىيسى( 

دىي ةلالٌُىڭ، ۋثتجى « »ىئرادىسى ةلالٌُىڭ ىئرادىسىذىٌذٕر،
ًبهى  حتىجبض -ببتٖر »، «ًبهى بىلجى  حرثپلىك« »كٚپچىلىكٌىڭ

)حرثپچج يبكى ببضمب تىلالردا بْلسىوٖ( لبيغٖ ًبداهجت،  .«بىلجى
ُجسرثتٌى ٗلتٖرىذىغبى ۋث ضجيتبًٌىڭ ىئطىغب يْچٖق ةچىذىغبى 

)ٗيغٖر تىلىذىكى ًٗذاق لىلوىغبى بْلسب ىئذى هًٖذاق « لجۋ»
بْلوبيتتى، دىگجًذثك جۈهلىلجردث ىئطلىتىذىغبى سٚز لْضٖهچىسى( 

ٌى ىئطلىتىص )ةلالُىن! حگجر خبلىسبڭ گًٖبُىوٌى لْضٖهچىسى
 ىئطالرًىڭ لبتبرىغب كىرىذٕ. گًٖبٍكجچۈرگىي دىيىص( لبتبرلىمالرهٖ 
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ئۈلپەتلىضىط يالى يېقىهلىق ھىس قىلغايلىق 
 يۈزسىدىٌ نۇياپىقالر ۋە پاسىقالر بىلەى

 قوپۇش-ئولتۇرۇپ
 

ىلجر لجلبىذث ىئوبى هۈستجُكجم ٓرٕى ةلوىغبى كٚپۈًچج كىط
لْپٖضمب ُېرىسوجى -بجزى پبسىك ۋث بٖزٕق كىطىلجر بىلجى ٓلتٖرٕپ

تىذىغبى، اركىلىذٕ. تېخى بجزى چبغالردا ةلالٌُىڭ ضجرىئتىگج تىل ٗز
هجسخىرث لىلىذىغبًالر بىلجى  ۋثلى بجًذىلىرىٌىدىٌى ۋث  ةلالٌُىڭ

ٓلتٖرٕش لىلىذٕ، ُجم سُٚبجتتج بْلىذٕ. بٖ لىلوىص حلىذىگج 
ىئكجًلىكىذث ُېچ ضۈبِى  ًب تْغرا لىلوىطالرىك كجلتۈرىذىغبى ًْلسبًل

بىسًىڭ ةيجتلىرىوىس »گجى ىئذى: ېهًٖذاق دتجةال -يْق. ةلالٍ
لىلىپ( پبراڭ سېلىطىۋاتمبى كىطىلجرًى  هجسخىرثۋث  تجًجتْغرىسىذا )

ڭذىي ببضمب پبراڭغب چۈضوىگىچج ٗالر بىلجى ىكٚرگىٌىڭذث، ٗالر بًٖ
غىي. ٗالر بىلجى بىللج ٓلتٖرهبسلىمٌى  ضجيتبى سبڭب بىللج ٓلتٖرهى

ٛزىگج ٗۋال ىسىڭگج كجلگجًذىي كىيىي ًٗتٖلذٕرغبى بْلسب، ېئ
 [68]حًتم.   «بىلجى بىللج ٓلتٖرهىغىي. لىلغٖچى ةهوب

بًٖذاق حُۋال ةستىذا پبسىك ۋث بٖزٕلالر ىئٌتبيىي يېمىٌچىلىك 
سىپبيج، تىلى ضىرىي بْلٖپ -لىلغبى، كۈًذىلىك هٖةهىلىسى سىلىك

ٓلتٖرٕپ ةپبق چبپبق بْلٖپ  كجتكجى تجلذىردىوٖ، ٗالر بىلجى بىللج 
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. بىراق ٗالرًىڭ لىلوىطلىرىغب رازى بْلٖپ تْغرا ىئص حهجس لْپٖش  
سۈكۈت لىلوبستىي تجربىيج ىئطلجش، ببتىل )سٚز ُجركجتلىرىگج( 

ٓلتٖرٕپ  رثددىيج بىرىص ۋث ًبرازلىك بىلذۈرۈش هجلسىذىذث
لْپىذىغبًالر بًٖٖڭذىي هٖستجسٌبدٕر. ةلالٍ هًٖذاق دىگجى ىئذى: 

سىلجر ٗالردىي رازى  بْلسبڭالر )بٖ ٗالرغب پبيذا بجرهجيذٕ(. چۈًكى »
 [96]تجۋبج.   «ةلالٍ پبسىك لجۋهذىي رازى بْلوبيذٕ.

 
 يانازدا تەئدىل ئەرلايًى تەرك ئېىتىط

 

ڭىذىي بىرى، ًبهبزًى ٓغٖرلٖق جىٌبيجتلىرىٌىڭ حڭ چْ
ٓغٖرالضتٖر. پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ضًٖذاق دىگجى 

ٓغٖرلٖق ججُجتتج كىطىلجرًىڭ حڭ ًبچىرى، ًبهىسىذىي »ىئذى: 
سبُببىلجر سْرىذى: ٓغرى ًبهىسىذىي لبًذاق » ٓغٖرلىغبى كىطىذٕر.

يتتى: ًبهىسىٌىڭ ى ۋثسجللجم ېئرثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِ ٓغٖراليذٕ؟
 رّكٖ، ًج سججذىلىرىٌى هٖكجهوجل لىلوبيذٕ. ]ىئوبم حُوجد[ ًج

تجئذىل حركبًٌى تجرك لىلىص ۋث رّكٖ سججذىذث گجۋدىسىٌى 
تْلٖق يجرلجضتۈرهجسلىك، ُجهذث رٕكٖدىي كٚتۈرۈلگجًذث ۋث ىئككى 
سججذث ٓتتٖرسىذىكى ٓلتٖرٕضتب گجۋدىسىٌى تۈز ۋث رٕس تٖتوبسلىك 

گۈدثك كٚزگج ېر، كٚپ سبًلىك هٖسٖلوبًالر ىئچىذث دلبتبرلىمال
چېلىموبلتب ۋث ًبهىسىذا تجئذىل حركبى لىلوبيذىغبى كىطىلجرًىڭ 
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 ًجهًٖىسى ٗچرىوبيذىغبى هجسجىذ يْق دىيجرلىك.
ڭسىس لىلىٌغبى ًبهبز ىبْلٖپ، ًٗ لىك هجسىلجتجئذىل حركبى ًېگىس

ر سجللجلالُٖ حلجيِى سجُىَ بْلوبيذٕ. ٗ هُْىن هجسىلذٕر. پجيغجهبج
رّكٖ ۋث سججذىذث گجۋدىسىٌى تۈپتۈز »ۋثسجللجم  ېئيتمبى ىئذى:  

 ]حبٖ داۋٕد[«  لىلوىغٖچىلىك، كىطىٌىڭ ًبهىسى يىتجرلىك بْلوبيذٕ.
ضۈبِىسىسكى بٖ ًبتْغرا ىئص بْلٖپ، سبدىر لىلىپ لْيغبًالر 

ٍ )ةلالٌُىڭ( غجزىپى ۋث كبيىطىغب دٕچبر بْلىذٕ. حبٖ ةبذٕلال
حلخضخرى رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي رىۋايجت لىلىٌىطىچج، پجيغجهبجر 
سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم، سبُببىلجر بىرلىكتج ًبهبز ٓلٖغبًذىي 
كىيىي، ٗالرًىڭ ىئچىذىي بىر تۈركۈهى ةرىسىذا ٓلتٖراتتى. بىرثيلجى 
كىرىپ ًبهبز ٓلٖضمب تٖردى. ٗ سججذىذث ېئگىلجتتى ۋث تٖهطٖلىٌى 
تجككۈزثتتى. )بًٖى كٚرگجى( رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى 
ۋثسجللجم _ ًٗى كٚردۈڭالرهٖ؟  بٖ )حُۋال( ۈئستىذث ٛلۈپ كجتكجى 
كىطى، هُٖجهوجدًىڭ ۈئهوىتىذىي ببضمىسى ۈئستىذث ٛلۈپ كجتكجى 
بْلىذٕ. خٖددى لبغب لبى چْلٖغبًذثك ًبهبز ٓلٖۋاتىذىغٖ! ضۈبِىسىسكى 

پ تٖهطٖلىٌى تجككۈزۈپ لْيغبى كىطىٌىڭ هىسبلى سججذىذث ېئگىلى
خٖددى، پجلجتال بىر ىئككى تبل خْرهب يجپ ةچ لبلغبى كىطىٌىڭ 
هىسبلىغب ٓخطبيذٕ. )ٗ بىر ىئككى تبل خْرهب( ٗ كىطىٌى لبًذالوٖ 

 بىِبججت لىاللىسٖى. ]ىئبٌى خٖزثيوج رىۋايجت لىلغبى[
يجت لىلىٌىطچج، زثيذ ىئبٌى ۋثُبى رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي رىۋا
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ُٖزثيفج رثزىيجلالُٖ حًِٖ رٕكٖ ۋث سججذىٌى هٖكجهوجل لىلوبيذىغبى 
بىر كىطىٌى كٚرۈپ هًٖذاق دىگجى ىئذى. ًبهبز ٓلٖغبى بْلوىذىڭ، 
هٖببدا ٛلۈپ كجتكجى بْلسبڭ، ةلالٍ هُٖجهوجد حلجيِىسسبالهٌى 
خبراكتىرلجًذۈرگجى ىئسالهذىي ببضمب بىر ًجرسج ۈئستىذث ٛلۈپ 

 كجتكجى بْالتتىڭ.  ]بٖخبرى[
ڭ ُٚكوىٌى ىًبهبزدا تجئذىل حركبًٌى تجرىك حتكجى كىطى، ًٗ

بىلگجى ُبهبى، ضٖ ۋالىتٌىڭ ٛزىذث  پجرىسًى لبيتب ةدا لىلىطى ۋث 
بٖرًٕمىسى ۈئچۈى ةلالُتىي حپٖ سْرىطى الزىن. بٖرًٕمى ًبهبزلىرىٌى 

ًبهىسىڭٌى لبيتىال! »ڭغب: ىكىرثك حهجس. ضًٖذالال بًٖ ىلبيتب ٓلٖض
 گجى ُجدىس دااللجت لىلىذٕ.ېد -«چۈًكى ًبهبز لىلغبى بْلوىذىڭ

 
 ۋە توال نىدىرالش ىلىن قىلىطيانازدا بىھۇد

بٖ چْڭ ةپجت بْلٖپ، كٚپلىگجى ًبهبزخبًالر خبلى بْاللوبيذٕ. 
ةلالٌُىڭ ُْزٕرىذا )يجًى ًبهبزدا( »تبةالًىڭ:  چۈًكى ٗالر ةلالٍ

[ دىگجى بٖيرٕلىغب 238]بجلجر. « بىلجى تٖرٕڭالر! ىئتبحتوجًلىك
هٚئوىٌلجر ُجلىمجتجى : »تجةالًىڭ ىئسچىلالضوبيۋاتىذٕ. ۋث ةلالٍ

الر ًبهبزلىرىذا )ةلالٌُىڭ بجخىتكج ىئرىطتى. )ضًٖذاق هٚئوىٌلجركى( ٗ
« سۈر بېسىپ كجتكجًلىكتىي( حيوىٌىپ تٖرغٖچىالردٕر غلٖلىذىيٗلٖ

 ىٌى ٓيالپوٖ لْيوبيذٕ.[ سٚز2-1]هْئوىٌٖى. 
پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهذىي ، سججذث لىلغبًذا 
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يجرًى تۈزلجش ُجلمىذث سْرالغبًذا، ًبهبز ٓلٖۋېتىپ سۈرتوج! حگجر 
سۈرتوىسجڭ بْلوبيذىغبى بْلسب، ضېغىلالرًى بىر لېتىن تۈزلىسجڭ 

 دىگجى. ]حبٖ داۋٕد[ -«بْلىذٕ
-رثكسىس ُبلذا ةرلىوٖېًٖبسالر(: ك)فىمِىط ىئلىولجر -ُلى ح

. ًٗذالتب لجيت لىلغبىةرلب تْال هىذىرالضٌىڭ ًبهبزًى بٖزىذىغبًلىمىٌى 
لىلغٖچىالرًىڭ  ىلىكةلذىذا تٖرٕپ ًبهبزلىرىذا بىِٖد تجةالًىڭ ةلالٍ

حُۋالىٌى ًىوج دىگۈلۈك. ٗالر سبىئتىگج لبرايذٕ، كىيىوىٌى 
سْل تجرىپىگج، ةسوبًغب -تىمىذٕ، ٓڭ تۈزثضتۈرىذٕ، ببرهىمىٌى بٖرًىغب

، كٚزى چْلٖلٖپ كىتىطتىي حًسىرثپوٖ لبلوبيذٕ. يۈگۈرتىذٕكٚزىٌى 
 ضجيتبًٌىڭ ًبهىسىذىي ٓغٖرالپ كىتىطىذىي حًذىطىسىوٖ يْق.

 
يانازدا قەستەى ئىهانًىڭ  ئىقتىدا قىلغۇچىًىڭ
 لىتىضى ئۆتۈپ  ئالدىغا

خٖسٖسىيجت بىر تىذىكى ىئٌسبًٌىڭ تجبىىئ ذثةلذىراڭغٖلٖق حسلى
[ دىيىلگجى، ُجهذث 11]ىئسرائ . « ڭغىذٕرىئٌسبى ةلذىرا»بْلغبچمب، 

تجهكىٌلىك ةلالُتىي، : »للجمرثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسج
 گجى ىئذى. ]بجيِجلى رىۋايجت لىلغبى[ېد -«ةلذىراڭغٖلٖق ضجيتبًذىي

ْل تجرثپتىكى كىطى كٚپ ُبلالردا جبهبحتتج تٖرىۋېتىپ ٓڭ ۋث س
ًٖرغٖى ًبهبز ٓلٖغٖچىالرًىڭ، ُجتتب بجزىذث ٛزىٌىڭ ىئوبهذىي 



43 

 ٗهٖهجى  بٖرًٕراق رّكٖغب كجتكجًلىكى، سججذىگج ببش لْيغبًلىمى ۋث
تجكبىرلىرى ججريبًىذا ىئوبهٌىڭ ةلذىغب ٛتۈپ   تكىلىصيٚ

 -كجتكج ۋث تېخى ًبهبزدىي سبالم بىرىطتج ةلذىراپ  كجتكجًلىكى
كٚرىذٕ. كٚپۈًچج كىطىلجر كٚڭۈل بٚلوىگجى بٖ لىلوىص  ًلىكىٌى 

 لبتتىك تْغرىسىذا رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم  
ىئوبهذىي بٖرٕى بېطىٌى كٚتۈرگجى كىطى، »ةگبُالًذٕرٕش بىرىپ: 

ڭ بېطىٌى  ىئطجكٌىڭ بېطىغب ةيالًذٕرىۋىتىطىذىي ىةلالٌُىڭ ًٗ
 ]هٖسلىن[  دىگجى ىئذى. -«لْرلوبهذىغبًذٕ!

لىطتج تجهكىي ۋث سبلوبللىك بىلجى ېًبهبزخبًٌىڭ ًبهبزغب ك
لىطى تجلجپ لىلىٌغبى يجردث، ًبهبز ىئچىذث لبًذالوٖ تجۋسىيج ېك

ىئوبهٌىڭ »بىر لىسىن كىطىلجر !؟ لىلىٌوىسًٖكى  ٗ تجهكىٌلىك
ًى تْلٖق «تىص بىلجى ةرلىسىذا لېلىصېك لذىغب ئكتۈپ ة

ص كىرثككى ، فىمِىطًٖبس ةلىوالر بٖ ُجلتج . بىلىۋېلىيذٕةڭمىرالوب
گۈزثل ٗسٖلٌى تىلغب ةلغبى، ٗ بْلسىوٖ: ىئوبهٌىڭ تجكبىرى 

ّختىغبى ُبهبى ىئمتىذا لىلغبى كىطى ُجركجتكج كىلىطى كىرثك، ت
سى تۈگىطىگج هٖلتجدى ُجركجتكج «ر»ًىڭ «ةلالُٖ حكبجر»يجًى  

لىذىوٖ لبلوبيذٕ، ٛتىذٕ. بًٖٖڭذىي ىئلگىرلجپوٖ كجتوجيذٕ، ةر
 ضًٖٖڭ بىلجى ىئص تجرتىپلىك بْلىذٕ.

پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ سبُببىلىرى )ةلالٍ 
ٗالردىي رازى بْلسٖى( رثسٖلٖلالٌُىڭ ةلذىذا كجتوجسلىككج )ًبهبزدا( 
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ةالُىذث دىممجت لىالتتى. ٗالرًىڭ بىرى بْلغبى بجرا ىئبٌى ةزىپ 
ٖ ئيتىذٕ: ضجكسىسكى سبُببىلجر رثسٖلٖلالٍ رثزىيجلالُٖ حًِ

سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ ةرلىسىذا ًبهبز ٛتجيتتى، ٗ 
كٚتۈرگجًذث ، پىطبًىسىٌى زىوىٌغب لْيوىغىچىلىك  ٌىرّكٖدىي بېطى

ُېچكىوٌىڭ ٗچىسىٌىڭ پجسلىگىٌىٌى كٚرهىذىن، ةًذىي كىيىي 
 لْيبتتى.  ]هٖسلىن[رثسٖلٖلالٌُىڭ ةرلىسىذىكىلجر سججذىگج ببش 

رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم يبضىٌىپ ُجركىتىذث 
بىر خىل ةستىلىك پجيذا بْلغىٌىذا ةرلىسىذىكى )جبهبحتلجر(ًى 

جىسوىن ىئ خباليىك!  »ةگبُالًذٕرٕپ هًٖذاق دىگجى ىئذى: 
]بجيِجلى « كجتوجڭالر! غب ٛتۈپ ، رّكٖ ۋث سججذىذث ةلذىويبضالًذى

 ايجت لىلغبى.[رىۋ
گىطلىك بْلغىٌى، ًبهبزدا تجكبىردىكى ېىئوبهٌىڭ ٓرًٕذىطىغب ت

سۈًٌجتكج حهجل لىلىطىذٕر. ٗ بْلسىوٖ حبٖ ُٖرثيرث رثزىيجلالُٖ 
حًًِٖىڭ ُجدىسىذث كجلگجى )ٗسٖل(:  پجيغجهبجر سجللجلالُٖ 
حلجيِى ۋثسجللجم ًبهبزغب تٖرغبى ۋالىتتب ٓرًىذىي لْپمبًذا تجكبىر 

كٖ لىلغبًذا تجكبىر ٓلٖيتتى... ٕي ركېيلٖيتتى. ًٖٗڭذىي ٓ
ًٖٗڭذىي كىيىي ىئگىلگجًذث تجكبىر ٓلٖيتتى. ًٖٗڭذىي كىيىي 
بېطىٌى كٚتۈرگجًذث تجكبىرٓلٖيتتى. ًٖٗڭذىي كىيىي سججذث 
لىلغبًذا تجكبىر ٓلٖيتتى، ًٖٗڭذىي كىيىي بېطىٌى كٚتۈرگجًذث 

ًبهبزًىڭ ُجهوىسىذث تبكى  يىيكېتجكبىر ٓلٖيتتى. ًٖٗڭذىي 
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تۈگىگجًگج لجدثر ضًٖذاق لىالتتى ۋث ٓلتٖرٕپ )تجضجُِٖد ٓلٖپ( 
« بْلغبًذىي كىيىي ىئككى رثكختتىي لْپمبًذا تجكبىر ٓلٖيتتى

 ]بٖخبرى[
ىئوبم تجكبىرًى ٛزىٌىڭ ُجركىتىگج جٖپ تجڭپٖڭ ضجكىلذث 

ٗسٖلغب ٓلٖسب ۋث ىئمتىذا لىلغٖچى كىطى يٖلبردا سٚزلجًگجى 
ٗيغًٖلىطىطمب دىممجت لىلسب، جبهبحتٌىڭ ًبهبزلىرى ُجلمىذىكى 

 يبخطى بْلىذٕ. لىرىىئط
 
  ، سانساق يالى سېسىق پۇراقلىق يەرسىًى  پىياز

     يىگەى لىضىًىڭ نەسجىدلە لىلىضى

ةلالُتبةال ېئيتتى: ىئ ةدثم ببلىلىرى! ُجر ًبهبز ۋالتىذا )يبكى 
رًى سجترى لىلىپ تٖرىذىغبى( كىيىوىڭالرًى تبۋاپ ۋالتىذا حۋرىتىڭال

 [31]حئراف.   ر...كىيىڭال
جببىر رثزيجلالُٖ حًِٖدىي رىۋايجت لىلىٌذى. پجيغجهبجر 

كىوكى سبهسبق يبكى »گجى: ېسجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم هًٖذاق د
ۋث يبكى هًٖذاق دىگجى:  « ٗزاق بْلسٖىپىيبز يىگجى بْلسب بىسدىي 

، زاق بْلسٖى!بىسًىڭ هجسجىذىوىسدىي ٗ»ىٌىپ لبلغبى( )جببىر ىئككىل
 ]بٖخبرى[ «.  ذث ٓلتٖرسٖىىٛي

كىوكى پىيبز، »ىئوبم هٖسلىوٌىڭ رىۋايىتىذىكى ُجدىستج: 
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ىسج هجسجىذىوىسگج يېمىٌالضوىسٖى! چۈًكى ېي كۈدث)جۈسجي(سبهسبق، 
ًجرسىذىي  ُىس لىلىذىغبى هلىكبىتراةدثم ٓغٖللىرى )يجًى ىئٌسبى( 

 ]هٖسلىن[.«  بىتراهلىك ُىس لىلىذٕ هبالىئكلجرهٖ
ٛهجر ئبٌى خجتتبد رثزىيجلالُٖ حًِٖ بىر جۈهج كۈًىذث 

گجى ىئذى: ... ېكىطىلجرگج ًْتٖق سٚزلىگجى ۋث بٖ ًْتمىذا هًٖذاق د
ةًذىي كىيىي ىئ ىئٌسبًالر! سىلجر يجۋاتمبى ىئككى دثرثخٌى 

رثخ دثپ ةتبپ لْيىذٕ( )حرثپچىذث ٛسۈهلۈك ۋث كٚكتبتالرًىوٖ دث
.  تىي ىئببرثتتٖر. ٗ بْلسب پىيبز ۋث سبهسبليبلتٖرهبيوجىپجلجت 

رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ هجسجىذىذث بىر 
غب «بجلىيئ»كىطىذىي ٗ )پىيبز ۋث سبهسبق(ًىڭ پٖرىمىٌى ببيمبپ، 

ن. چىمىرىلىطمب بٖيرٕق لىلغبى ۋث چىمىرىلغبًلىمىٌى كٚرگجى ىئذى
 ىسٖى.  ]هٖسلىن[ېىسج پىطٖرغبى ُبلذا يېكىوكى ًٗى ي

لْلتٖللىرى ۋث پبيپبللىرىذىي لبڭسىك پٖرالالر تجپچىپ 
تٖرٕغلٖق، ىئطتىي چۈضۈپال ضٖ پىتى هجسجىذلجرگج كىرىذىغبًالرهٖ بٖ 
لبتبرغب كىرىذٕ. ًٖٗڭذىٌوٖ ًبچبررالى ضًٖذاق بجڭگىلجركى، ُبرام 

ذىي هجسجىذلجرگج كىرىپ پجرىطتىلجر ۋث تبهبكىٌى لْللىٌىذٕ ۋث ةرلى
ًبهبز ٓلٖغٖچى ىئٌسبًالردىي ىئببرثت ةلالٌُىڭ بجًذىلىرىٌى بىترام 

 لىلىذٕ.
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 زىًاخورلۇق
 

ًٖهٖسٌى -ىئچىذث ىئپپجت ةدالمى ًىطبًلىرى ضجرىختٌىڭ 
بخْرلٖق لىلىص ُبرام لْغذاش، ًجسلىٌى سبلالپ لېلىص بْلغبچمب، زىٌ

 .لىلىٌغبى
زىٌبغب يېمىٌالضوبڭالر، چۈًكى ٗ لجبىَ »ېئيتىذٕ:  ةالتج ةلالٍ

 [32]ىئسرا. «  ًبچبر يْلذٕرىئطتٖر. 
ُجتتب ضجرىخت يٚگىٌىص، كٚزىٌى يٖهٖضمب بٖيرٕش، ًبهجُرثم 
ةيبل بىلجى يبلغٖز تٖرٕضٌى ُبرام لىلىص لبتبرلىك زىٌبغب ېئلىپ 

 .لغبىةلذىٌى ة وٖببرىذىغبى يْلالرًى ۋث ببرلىك ۋاستىلجرًىڭ
ًىكبُالًغبى زاًى حڭ لجبىَ ۋث حڭ لبتتىك ةزاپ بىلجى 
جبزاالًذٕرىلىذٕ، ٗ بْلسب لىلوىطىٌىڭ ٗۋالىٌى تېتىسٖى ۋث بجدىٌىٌىڭ 
ُجر بىر پبرچىسى ُبراهذا ُْزٕرالًغبًذثك، ةغرىك، دثرت چجكسٖى 
ۈئچۈى ٛلگجًگج لجدثر تبش بىلجى ٗرٕضتٖر. يْللٖق بىر ًىكبُتب 

بسىۋثت لىلىپ ببلوىغبى زاًى، ٓچٖق بجدىٌىگج لبهچب جىٌسى هًٖ
بْيىچج يۈز لبهچب ُجهذث « ضجرىختٌىڭ تجى جبزاسى»يجيذٕ، ٗ بْلسب 

بىر بٚلۈك هٚئوىٌٌىڭ ًٖٗڭ ةزاپلىٌىطىٌى كٚرىطى بىلجى ضجرهجًذث 
بْلٖش، يٖرتىذىي سۈرگۈى لىلىٌىپ، جىٌبيجت ىئطلىگجى يجردىي 

 ٖش.پۈتۈًلجي پبلىٌىپ رثسۋا بْل
ةيبلالرًىڭ بجرزثخ ةلىوىذىكى ةزابى ضٖكى: چْلٖم -زىٌبخْر حر
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ٗالر ۈئستى تبر، ةستى كجڭ، ُجهذث ةستىذىي ٓت كٚيۈپ تٖرىذىغبى 
تًْٖردا يبلىڭبچ تٖرىذٕ. ٓت كٚيگجًذث چىرلىراپ، چبلۋالبپ چْلبى 
كٚتىرىذٕ، يٖلٖرىغب ٛرلجپ چىمىپ كجتكىلى تبسال لبلىذٕ. ٓت 

جى چبغذا لبيتىذٕ. تبكى لىيبهجت كۈًىگج لجدثر ٗالرغب ٛچۈرۈلگ
 ضًٖذاق لىلىٌىذٕ.

ةلالًىڭ ۋث  غبى تٖرٕپ، بىر پٖتى گٚرگج سبڭگىلىغبىلېرى
حُۋالى ( تجۋبج لىلىۋېلىطىغب پٖرسجت بېرىطىهُٚلجت بىرىطى )

لجبىِلىكى  ثًٕبٌُىڭ لجبىِلىكىزىٌبغب يېمىٌالضمبى بْلسب  ةستىذىوٖ
. حبٖ ُٖرثيرث رثزيجلالُٖ حًِٖدىي هجرپٖئ رثۋىطتج تېخىوٖ ةضىذٕ

 تجةال ۈئچ )تۈرلۈك( كىطى ببركى ةلالٍ»ضًٖذاق رىۋايجت لىلىٌغبى.  
، گًٖبُىٌى كجچۈرۈم لىلىپ پبكىسلىوبيذٕ گجپ لىلوبيذٕلىيبهجت كۈًى 

ۋث ًجزثر سبلوبيذٕ. ٗالرغب دثرت حلجهلىك ةزاپ ببر. )ٗالر( زىٌبخْر 
بًچى پبدىطبٍ، ُبكبۋٕر، تجييبر تبپ )ببضمىالرغب يۈك لېرى، يبلغ
 ]ىئوبم هٖسلىن[«  بْلىۋالغٖچى(

ةلىذىغبى پبُىطج  بجدىلىگجكىرىن تبپبۋثتٌىڭ حڭ يبهىٌى زىٌب 
خْتٖى ضًٖذاق بىر خْتًٖكى كېچج يېرىوذا،  ىٌبخْرز بْلٖپ پٖلى

ب ةسوبًٌىڭ ىئطىكلىرى ېئچىلغبى چبغذا )ىئببدثت لىلىص( چبلرىمىغ
بېرىطتىي هجُرٕم ُبلذا پجرجى )حۋرىتى( بىلجى يۈگرثپ يۈرىيذٕ.  

 ]سجُىِٖل جبهى[
چىگرالىرىٌى -يْلسٖل ۋث كجهبجغجللىكى ةلالٌُىڭ لبًٖى
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بٚسۈضكج، ضجرتسىس ُبلذا ضجرىخت ببُبًج حهجس. ضًٖذاق بىر هبلبل 
ةزاد ةيبل ةچ لبلسب لبلىذٕكى، حهچىكىگج تبيٌىپ »تجهسىل ببر. 

ًٗذالتب حۋرىتىگج تبيٌىپ جبى بېمىص لبًذالوٖ  «سبق تْيغٖزهبيذٕ.لْر
 تْغرا بْلسٖى.

دثۋرىوىسدث پبُىطىگج ُجرلبًذاق ىئطىك ېئچىلذى. ضجيتبى ٛزى 
، سىيبىلجى ًٗى ٓڭبيالضتٖردى. ة ُىيلىسىۋث لْضًٖلىرًىڭ 

كبر، بٖزٕق ةيبلالر حگجضتى. ٓچٖق ۋث يېرىن يبتب كىيىٌىص ٍگًٖب
تىص ۋث ُبرام بېمىص ٓهٖهالضتى. ېىرى يبهرىذى. كٚز يۈگرثپ كىئطل
ةرا )حر ةيبل( ةرلىطىص حۋىج ةلذى. سېرىك شٕرًبلالر ۋث -ٛز

. بٖزٕلچىلىك رايًٖلىرىغب بېرىص يبهراپ كجتتىپبُىطج فىلىولىرى 
ًٖهٖس -كٚپجيذى. پبُىطج تىجبرىتى ببزىرى لٖرٕلذى. ىئپپجت

راهذىي بْلغبى )دادىسى ًبهجلٖم( تٚكۈلۈش ېئطىپ كجتتى. ُب
ببلىالرًىڭ سبًى ةضتى. )لْرسبلتىكى( بْۋالٌى )چۈضۈرۈپ( ٛلتۈرۈش 
ىئطلىرى زّرايذى. ىئ ةلالُىن! ٛزۈڭٌىڭ رثُىن ۋث ضجپمجت 
پجردثڭٌى تىلجيوىس. ُْزٕرىڭذا )گًٖبُتىي( هجسٖم بْلغبى كىطىلجر 

ى!  لجلبىوىسًى ۋاستىسى بىلجى بىسًى بٖزٕق ىئطالردىي سبللىغبيسج
پبكىسلىطىڭ ۋث حۋرثتلىرىوىسًى )گًٖبُتىي( سبلالپ لېلىطىڭٌى ۋث 

جٖدالىك بجرپب لىلىطىڭٌى -سىذا تْسبلغٖ ۋث ةداٖربىس بىلجى ُبرام ٓتت
 تىلجيوىس.
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 بەچچىۋازلىق
ىئٌسبًالر ىئچىذىي لٖت حلجيِىسسبالهٌىڭ لجۋهىٌىڭ جىٌبيىتى، 

لٖتٌى )لجۋهىگج »ةلالٍ ېئيتتى: ىئذى.  يېمىٌچىلىك لىلىصحرلجرگج 
سىلجر »پجيغجهبجر لىلىپ حۋثتتٖق( حيٌى ۋالىتتب ٗ لجۋهىگج ېئيتتى 

ُجلىمجتجى لجبىَ ىئطٌى لىلىۋاتىسىلجر، سىلجردىي ىئلگىرى جبُبى 
« حُلىذىي بىرهٖ كىطى هًٖذاق لجبىَ ىئطٌى لىلغبى حهجس

 [28]حًكجبٖت. 
ىَ ۋث خجتجرلىك بْلغبًلىمى بٖ جىٌبيجت )گًٖبٍ(ًىڭ رثزىل، لجب

سجۋثبىذىي ةلالٍ، ًٗى ىئطلىگۈچىلجرًى ببضمب ُېچبىر لجۋىوگج بىر 
يْلى حۋثتوىگجى تٚت تۈرلۈك ةزاپ بىلجى جبزالىذى. ٗ بْلسب، 

ۈئستۈى لىلىۋثتتى، -كٚزلىرىٌى ٛچۈرىۋثتتى، )كٚزلىرىٌى( ةستىي
 ۋثتتى.تىسىلغبى سبپبل تبش يبغذٕردى. ۋث )بىرخىل( ةۋاز ح

كۈچلۈكرثك پىكىرگج ةسبسجى، بجچچىۋازلىك  –بٖ ضجرىختتج 
لىلغٖچى ۋث بجچچىۋازلىك لىلذٕرغٖچى ٛز ىئختىيبرى ۋث ىئستىگى 
بىلجى بٖ لىلوىطٌى ىئطلىگجى بْلسب لىلىچ بىلجى چېپىپ ٛلتۈرۈش 
تۈزۈهى ببر. ىئبٌى هجس٘د رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرفٖئ رثۋىطتج 

لىلىٌىذٕ:  لٖت لجۋهىٌىڭ لىلىغىٌٌى لىلغبى كىطىٌى  ضًٖذاق رىۋايجت
تبپسبڭالر، بجچچىۋازلىك لىلغٖچى ۋث بجچچىۋازلىك لىلذٕرغٖچىٌى 

 ٛلتۈرۈپ تبضالڭالر!  ]ىئوبم حُوجد[
 -رٛتوۈضتىكىلج ،لىۋاتمبىكٚرۈپبُىطج تۈپجيلى -سدث زىٌبدثۋرىوى
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كج « سيذىح» ك كىسجللىكلجر ۋثدث ُېچ كٚرۈلۈپ ببلوىغبى تۈرلۈ
 جزكٖر ضجكىلذىكى تېگىطلىكه ًىڭ پجيذا بْلٖضىۋاببالرٓخطبش 

 ٗلتٖرٕپ بىرىذٕ. پجلسجپىٌىڭ ُىكوىتىٌى تجيىٌلجضتىكى  جبزاًى
 
ئايالًىڭ صەرئى بىر باھايىسى يوق ھالدا   

 ئىرىًىڭ ياتىقىدىٌ يۈز ئۆرىضى
حبٖ ُٖرثيرث رثزىيجلالُٖ حًِٖ، پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى 

ًلىكىٌى رىۋايجت لىلىذٕ:  كىطى ةيبلىٌى دېگججللجهٌىڭ هًٖذاق ۋثس
يبتىمىغب چبلىرغبى چبغذا، ةيبل ًٗىوىسب ۋث ىئرى ةچچىمالًغبى ُبلذا 
تبڭ ةتمٖزسب، تبڭ ةتمبًغب لجدثر پجرىطتىلجر ةيبلغب لجًجت ٓلٖيذٕ. 

 ]بٖخبرى[
بُىطى لبلغىٌىذا )ٛز خبىلجى تبكبللىطىپ  ېئرىًٖرغٖى ةيبلالر 

يبتبلتىكى ُجلمىٌى چجكلجش ةرلىلىك لبرضىلىك  ېئرىٌىڭبْيىچج( 
غب چۈضۈپ  لىلىذٕ. گبُى بًٖىڭغب حگىطىپ ىئرىٌىڭ ُبرام )زىٌب(

لېلىطىذثك چْڭ بٖزٕلچىلىمالر هجيذاًغب كىلىذٕ. بجزىذث ىئطالر 
جىذدى ُبلذا ًٖٗڭ  ېئرىزىيٌىغب لبراپ تجتۈر هبڭىذٕ ۋث ةيبلٌىڭ 

 ًج بىر( ةيبلٌى ېئلىطمب ببش لبتٖرىذٕ.ۈئستىگج )يج
بْلغىٌى ضٖكى، رثسٖلٖلالٍ  تېگىطلىكةيبلٌىڭ لىلىطمب 

سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ هًٖٖ سٚزىگج ىئسچىللىطىص ۈئچۈى، 
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كىطى »ىئرى چبلىرغبى ُبهبى هبلٖل بْلٖضمب ةلذىرىطى الزىن. 
، گجرچج چْم ةيبلىٌى يبتىمىغب چبلىرغبًذا دثرُبل هبلٖل بْلسٖى

 ]سجُىِٖلجبهى[« )تٚگىٌىڭ ًْلتىسى( ۈئستىذث بْلغبى بْلسىوٖ
حرهٖ ةيبلى كىسجل، ُبهىلج يبكى لىيىي حُۋالذا بْلغىٌىذا 
ىئٌبللىك داۋاهالضسٖى ۋث زىذدىيجت تٖغٖلوىسٖى ۈئچۈى ًٖٗڭغب 

)ضًٖىڭ بىلجى بىر ۋالىتتب ةيبلىٌىڭ تجلىۋىگج ېئرىوٖ كٚيىٌىطى كىرثك.
ېلىطى ۋث ةيبلىغب لبرىتب بٖرچىٌى لبيىذا ةدا لىلىطى كېرثك. لٖالق س

  رجىوبًذىي()تج
 
بىر سەۋەپ بولهىغاى ئەھۋالدا،  ئايالًىڭ صەرئى  

 رىدىٌ سۆزىًى بىرىضًى تەلەپ قىلىضىېئ

ًٖرغٖى ةيبلالر كىچىككىٌج تبكبللىطىپ لبلغبى ُبهبى ىئرىذىي 
يبكى كٚڭلىگج يبلمبى بىر سٚزىٌى بىرىطٌى تجلجپ لىلىطمب ةلذىرايذٕ، 

دثپ تٖرىۋالذٕ. گبُىذا )ٗ « سٚزۈهٌى بجر»ًجرسىٌى بجرهىسىال ىئرىگج 
تٖغمبى، خٖلٖم خْضٌىلىرى  -پبسبت سجۋثبىذىي، ٗرٕق-ةيبل( پىتٌج

تجرىپىذىي كٚزگج ىئلىٌوبيذىغبى بْلٖپ لبلىذٕ. بٖ ًىرۋىسىٌى 
هجسلجى:   لْزغبيذىغبى ىئببرىلجر بىلجى ىئرىگج پْپٖزا لىلىذٕ.

 دىگجًگج ٓخطبش.« حركجك بْلىذىغبى بْلسبڭ سٚزۈهٌى بجر»
هجلٖم بْلغىٌىذثك چْلٖهكى تباللمب ةىئلىٌىڭ بٖزىلىطى، 
پجرزثًتلجرًىڭ يىتىن لېلىطىذىي ىئببرثت بٖزٕلٖضالر حگىطىپ كىلىذٕ. 
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پٖضبيوبًٌىڭ ُېچ پبيذىسى بْلوبيذىغبى ۋالىتتب لبيغٖرٕضمب ببضاليذٕ. 
مب ةهىلالر سجۋثبىذىي ضجرىختٌىڭ ًٗى ُبرام لىلىطىذىكى بٖ ۋث ببض

سىر تېخىوٖ ةيذىڭلىطىذٕ. سجۋببى رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرفٖئ 
ىذٕر بىر ةيبل سجۋثپسىس  لبيس» رثۋىطتج ضًٖذاق رىۋايجت لىلىٌغبى. 

ججًٌجتٌىڭ  ًٗىڭغبسٚزىٌى بىرىطٌى تجلجپ لىلسب،  ېئرىذىيُبلذا 
 ]ىئوبم حُوجد[ « پٖرىمى ُبراهذٕر

بىي ةهىر رثزيجلالُٖ حًِٖدىي  هجرفٖئ  رثۋىطتج ضًٖذاق ٓلبج
)پٖل هبل بجدىلىگج ېئرىذىي ةجرىطىطىٌى ُْلٖ»رىۋايجت  لىلىٌغبى. 

لىلغبى ۋث ةجرىطىطٌى تجلجپ لىلغبى ةيبلالر هًٖبپىك  تجلجپ لىلىص(
 ]تىبراًى رىۋايجت لىلغبى[  «ةيبلالردٕر.

رىختتج يْللٖق دثپ لبرالغبى بىرثر سجۋثپ بىراق حردث، ضج
تېپىلسب، هجسلجى: بىِبيبلىك، داۋاهلىك ُبراق ىئچىص، زثُجرلىك 
چىكىولىكلجرًى ىئستىوبل لىلىص يبكى ةيبلٌى ُبرام ىئص لىلىطمب 

ُْلٖللىرىذىي هجُرٕم -زّرالش، لىيٌبپ زٕلٖم لىلىص، ضجرىئ ُجق
يبلٌىڭ تۈزىتىطكج چبرث لىلىص، ًجسىِجت لْبٖل لىلوبسلىك، ُجهذث ة

تبپبلوبسلىمىذثك سجۋثپلجر بْلغبًذا ةيبل، دىٌىٌى ۋث ٛزىٌى 
ب بٖ ۋالىتتب لٖتٖلذٕرٕش ۈئچۈى ةجىرضىپ كىتىطٌى تجلجپ لىلس

 .گًٖبٍ بْلوبيذُٕېچمبًذاق 
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 زىھار قىلىط
 

هجًسٖپ لبالق، ۋث كجڭ تبرلىلىپ  ضكجٗ، بٖ ۈئهوجتتىكى ٛتوۈ
سجى هىٌىڭ ». هجسلجى: حر ٛزىٌىڭ ةيبلىغب كجتكجى سٚزلجرًىڭ بىرى

سجى هبڭب ُجهطىىرثهٌىڭ » ، «ۈئچۈى ةًبهٌىڭ ٗچىسىغب ٓخطبيسجى
ۋث ضًٖٖڭغب ٓخطىغبى لْپبل «  ُبرام بْلغىٌىذثك ُبراهسجى

سٚزلجردىي ىئببرثت. ضٖڭب بٖ ةيبلغب زٕلٖم لىلىطتىي ىئببرثت ًبچبرلىك 
 ى ىئذى.ضجرىخت ُبرام لىلغب بْلغىٌى ۈئچۈى

ةلالٍ ًٗى ٛزىٌىڭ هًٖٖ ةيىتى ةرلىلىك ىئپبدىلىگجى:  
سىلجردىي ةيبللىرىٌى زىِبر لىلغبًالرًىڭ )يجًى ةيبللىرىٌى »

ةًىلىرىوىسًىڭ ٗچىلىرىغب ٓخطبش دىگۈچىلجرًىڭ( ةيبللىرى 
ٗالرًىڭ ةًىلىرى حهجستٖر. پجلجت ٗالرًى تٖغمبى ةيبلالرال ٗالرًىڭ 

ذٕر. ُبلبٖكى ٗالر )يجًى زىِبر لىلغٖچىالر( حلۋثتتج يبهبى ةًىلىرى
ضۈبِىسىسكى )تجۋبج -سٚزًى، يبلغبى سٚزًى لىلذى. ةلالٍ ضجك

 [2]هٖجبدىلج.  «لىلغٖچىٌى( حپٖ لىلغٖچىذٕر، هجغپىرثت لىلغٖچىذٕر.
كبپبرىتىٌى، سجُۋثًلىك بىلجى ةدثم ًٗىڭ ىئسالم ضجرىىئتى 
ٓخطبش ۋث رّزا تٖتمبى كۈًذث -رىتىگج ٓپوٖٛلتۈرۈپ سېلىطٌىڭ كبپب
. بجلگۈلىگجى كۈزگجًٌىڭ كبپبرىتىگج يېمىي جىٌسى هًٖبسىۋثت ٛت

زىِبر لىلغٖچى كىطى كبپبرثت بجرهىگۈچىلىك ةيبلىغب يېمىي كىلىطى 
ةيبللىرىٌى زىِبر »تْغرا حهجس. چۈًكى ةلالُتبةال ېئيتمبى ىئذى: 
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يجًى زىِبر لىلغبًلىمىغب( پٖضبيوبى لىلىپ، ةًذىي لىلغبى سٚزىگج )
ر ةيبل ىئككىسى( يېمىٌچىلىك لىلىطتىي ىئلگىرى بى-لىلغبًالر، )حر

بىلجى سىلجرگج ۋثز ًجسىِجت  بًٖىڭلٖلٌى ةزاد لىلىطى الزىن. 
لىلىٌىذٕ. ةلالٍ سىلجرًىڭ لىلىۋاتمبى ىئطىڭالردىي تْلٖق 

ىۋېلىپ ةزاد لىلىطمب خجۋثرداردٕر. )ةزاد لىلىطمب لٖلى يْق، يبكى سېت
پٖلى يْق ةدثم( ةيبلى بىلجى يېمىٌچىلىك لىلىطتىي ىئلگىرى، ٗدا 
ىئككى ةي رّزا تٖتىطى الزىن. )لېرىلىك يبكى كىسجللىك سجۋثبى 

هىسكىٌگج بىر ۋالىت  60بىلجى رّزا تٖتٖضمب( لبدىر بْاللوىغبى ةدثم )
پجيغجهبىرى  ىڭًٗىن(  بٖ  )حُكبم( ةلالٍ ۋث تبهبق بىرىطى الز

)حهىر لىلغبى ىئطالرغب( تجستىك لىلىطىڭالر ۈئچۈى )ببيبى لىلىٌذى(. 
بٖالر ةلالٌُىڭ لبًًٖىذٕر. )بٖ لبًًٌٖى( ىئٌكبر لىلغٖچىالر لبتتىك 

 [4-3ةزاپمب دٕچبر بْلىذٕ.  ]هٖجبدىلج.  
 

 ھەيىس نەزگىلىدە ئايالى بىلەى جىًسى ئاالقە قىلىط
 

جهوجد!( ٗالر سجًذىي ُجيىس )ىئ هُٖ»ةلالُتبةال ېئيتتى: 
لٖق )يجًى ُجيىسدار ةيبل بىلجى جىٌسى ةاللج لىلىطٌىڭ غٖرتْ

دٕرٕسلىمى يبكى دٕرٕس حهجسلىكى تْغرٕلٖق( سْرايذٕ. ېئيتمىٌكى 
>ُجيىس زىيبًلىمتٖر، )يجًى ُجيىس هجزگىلىذث جىٌسى ةاللج لىلىص، 

ىس هجزگىلىذث خْتٖى ُجر ىئككىلىسىگج زىيبًلىمتٖر( ُجي-حر
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ةيبلىڭالردىي ًېرى تٖرٕڭالر، پبك بْلغٖچج  ٗالرغب يېمىٌچىلىك 
 [222]بجلجرث. «  لىلوبڭالر.

چىلىك يېمىي لىلوىغٖى غٖسل كېيىيةيبل پبك بْلغبًذىي 
پبك »حهجس، چۈًكى ةلالٍ هًٖذاق دىگجى ىئذى:  تْغرا كېلىص

لىك لىلىڭالر، بْلغبًذا ٗالرغب ةلالٍ  بٖيرىغبى جبيذىي يېمىٌچى
ةلالٍ ُجلىمجتجى تجۋبج لىلغٖچىالًى دّست تٖتىذٕ. )ُبراهذىي ۋث 

]بجلجرث.  «ًىجبسجتتىي( پبك بْلغٖچىالرًى ُجلىمجتجى دّست تٖتىذٕ.
222] 

پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ هًٖٖ سٚزى هجزكٖر 
ةيبلغب كىوكى ُېيىسدار »گًٖبٌُىڭ لجبىِلىكىٌى چۈضجًذۈرۈپ بىرىذٕ. 

يبكى ةيبلىٌىڭ ةرلىسىغب يېمىي كجلسج يبكى رثهببلغب ببرسب 
هُٖجلمجلكى، هُٖجهوجدكج ًبزىل لىلىٌغبى ًجرسج )لٖرةى(غب تبًغبى 

 ]تىرهىسى[ «بْلذى.
 

 ئايالًىڭ ئارقىسىغا يېقىٌ لىلىط
 

ىسىغب يېمىي لىسمىالر، ةيبلىٌىڭ ةرل ىئوبًىيةز بىر لىسىن 
. ُبلبٖكى ٗ چْڭ گًٖبُالرًىڭ بىرىذٕر. تبرتىٌوبيذٕكېلىطتىي 

رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ةضًٖذاق لىلغبًالرًى 
لبرغىغبى ىئذى. حبٖ ُٖرثيرث رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرفٖئ رثۋىطتج 
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ةيبلىٌىڭ ةرلىسىغب كجلگجى ةدثم »رىۋايجت لىلىٌىطىچج 
 ]ىئوبم حُوجد رىۋايىتى[« لجًجتتجككٖردٕر.

ًبرازى بْلغبى  ًٗىڭغبگج ىئگج ًٖرغٖى ةيبلالر خبراكتېرسبغالم 
ۋېتىص بېرىةضًٖذاق لىلوىسب( سٚزىٌى بجزى حرلجر ) لېكىيبْلسىوٖ 

تجُذىت سبلىذٕ. يجًج بجزىلجر حُلى ىئلىولجردىي )ًٗى(  بىلجى
سْراضمب خىجىل بْلىذىغبى )بىچبرث( ةيبلىٌى ةلذايذٕ ۋث ةلالُتبةالًىڭ 

بللىرىڭالر سىلجر ۈئچۈى )خٖددى( ېئكىٌسارلىمتٖر،)يجًى ًجسىل ةي»
« خبلىغبى رثۋىطتج كىلىڭالر! غبتېرىيذىغبى جبيذٕر( ېئكىٌسارلىمىڭالر

ةيىتىٌى ضىپى كجلتۈرۈپ، لىلوىطىٌى ُباللذىكىذثك تۈس بىرىپ 
 چۈضجًذۈرىذٕ.
 -)ُج كجرىوٌى ىئساُاليذىغبًلىمى-لٖرةى ضجرىفٌىڭ-ُجدىس

ببال تٖرىذىغبى يجر  ،رثسٖلٖلالٍ كېلىطىچجى، ُجدىستج بهوىگج( ةي
)رثُوى( بْلٖش ضجرتى ةستىذا ةلذى تجرثپتىي يبكى ةرلب تجرثپتىي 
بْلسٖى، خبلىغبى ضجكىلذث كىلىطٌىڭ جبىئس بْلىذىغبًلىمىٌى 
ٗلتٖرغبى. ةرلب تجرثت يېرى بْلسب ببال تٖرىذىغبى يجر حهجسلىكى 

 هجلٖهلٖق.
 گًٖبٌُىڭ ةسبسلىك سجۋثپلىرىذىي بىرى بْلسب  بًٖذاق لجبىَ 

لٖم بْلغىٌىذثك بٖ لىلىك هج ،كٚرۈضتٖر ُبيبسىس سېرىك كىٌْالرًى
. ُجتتب ىئككى تجرثپ پۈتۈضكجى تجلذىردىوٖ. چۈًكى ُبراهغب گًٖبُتٖر

 رازى بْلٖش ًٗى ُباللالضتٖرهبيذٕ.
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 ئاياللىرى ئارىسىدا ئادىل بولهاسلىق

 

كىتببى  غةلالٍ تبةال ٗلٖ ةدىل بْلٖشةيبلالر ةرىسىذا 
لٖرةًذا تجۋسىيج لىلغبى بٖيرٕلالرًىڭ بىرى. ةلالٍ هًٖذاق دىذى: 

لبًچج تىرىطسبڭالرهٖ ةيبللىرىڭالرغب )هُٖجببجت ۋث دىلٌىڭ »
هبيىللىمىذا( ببراۋثر هٖةهىلىذث بْلٖضمب ُجرگىس لبدىر بْاللوبيسىلجر. 

 ېئرى هبيىل بْلٖپ، ىئككىٌچىسىٌى )جي ضًٖٖڭ ۈئچۈى بىرسىگج پۈتۈًل
ببردثكوٖ حهجس، يْلتجكوٖ حهجس( ېئسىپ لْيٖلغبى ةيبلذثك 
تبضالپ لْيوبڭالر. حگجر )بٖ ججُجتتىكى لٖسٖرلىرىڭالرًى( 

لىلىطتىي( سبلالًسبڭالر، ةلالٍ  ٗۋالٗالرغب  تۈزثتسجڭالر )يجًى
 [129]ًىسب.  تتج )سىلجرگج( هجغپىرثت لىلىذٕ. رثُىن لىلىذٕ.لۋثح

تجلجززا لىلىٌغبى ةدالجت بْلسب تٖرهٖش تْغرىسىذا بْلٖپ، 
كىچىكىٌى ُجللىك -ُجربىر ةيبلغب خججلجيذىغبى چىمىن ۋث كىيىن

( ٗخالضتب ةدىل بْلٖش تجلجپ لىلىٌىذٕ. اش ۋث )بىللجُبلذا لبهذ
لجلبىٌىڭ هُٖجببىتىذث ةدىل بْلٖش ضجرت حهجس. چۈًكى بجًذث 

 بْاللوبيذٕ.لجلبكج ىئگج 
بجزى كىطىلجرًىڭ بىردىي كٚپ ةيبلى بْلغىٌىذا، بىرىگج كٚڭۈل 
بٚلۈپ، يجًج بىرى بىلجى كبرى بْلوبيذٕ. بىرىٌىڭ يېٌىذا تْال يبتىذٕ 
يبكى كٚپىرثك خججلجپ بىرىذٕ ۋث يجًج بىرىٌى تبضالپ لْيىذٕ. بٖ 
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لىيبهجت كۈًى ضًٖذاق بىر ُبلذا بْلسب ُبراهذٕر. ًٗذاق كىطى 
، حبٖ ُٖرثيرث رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي رىۋايجت لىلىٌغبى ىذٕكىكېل

. ٗ پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى بېرىلگجىُجدىستج ٗ سۈپجتلجپ
كىوكى ىئككى خْتًٖى بْلٖپ »ۋثسجللجهذىي رىۋايجت لىلىذٕ. 

ٗالرًىڭ بىرىگج هبيىللىك لىلسب، لىيبهجت كۈًى يبتىسى هبيوبق ُبلذا 
 ۋٕد[]حبٖ دا«  كىلىذٕ.
 

 يات ئايال بىلەى  پىًھاى يەردە يالغۇز قېلىط
 

ةلالٍ سٖبِبًجُٖ ۋثتجةال ٛزىٌىڭ هًْٖ سٚزى ةرلىلىك بىسًى 
ىئ هٚئوىٌلجر! ضجيتبًٌىڭ كجيٌىگج »ةگبُالًذٕرغبى ىئذى. 

كىرهجڭالر، كىوىكى ضجيتبًٌىڭ كجيٌىگج كىرىذىكجى ضجيتبى ًٗى 
 [21]ًٖر.  «  بٖيرىيذٕ. ُجركجت(كج يبهبى ىئطالرغب-لجبىَ )سٚز

 تْهٖرىذا)ىئٌسبى(ًىڭ لبى ةلىذىغبى ضجيتبى ةدثم ٓغلى 
پبُىطىگج -، ضجيتبًٌىڭ زىٌبغٖز لېلىصذٕ. يبت ةيبل بىلجى يبلةلى

چۈضۈرىطىذىكى يْللىرىٌىڭ بىرى. ضٖڭالضمب ضجرىخت بٖ يْلٌى 
ىئتىۋثتكجى ىئذى. هجسىلجى: پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى 

بىرحر بىر ةيبل بىلجى يبلغٖز »لجهٌىڭ ُجدىسىذىكىذثك ۋثسجل
 ]تىرهىسى[«  بْلىذىكجى ۈئچىٌچىسى ضجيتبًذٕر.

ىئبٌى ٛهجر رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي رىۋايجت لىلىٌذى. ٗ 
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رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهذىي رىۋايجت لىلىذٕ. 
بٖ »ى. رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ېئيتمبى ىئذ

كۈًۈهذىي كىيىي ُېچبىرحر، يبلغٖز ةيبلٌىڭ يېٌىغب كىرهىسٖى. 
لېكىي بىر حر يبكى ىئككى ةيبل بىلجى بىللج بْلغبى ُبلذا كىرىص 

دىوجك حر ۈئچۈى ٛيذث يبكى ُْجرىسىذا ۋث « بًٖٖڭذىي هٖستجسٌب.
يبكى هبضىٌىذا يبت )ًبهجُرثم( ةيبل بىلجى ةيرىن لېلىطى جبىئس 

هجسلجى: بىر تٖغمىٌىٌىڭ ةيبلى، هبالي،)خىسهجتچى ةيبل( حهجس. 
يبكى حر دّختٖر بىلجى بىللج كىسجل ةيبلٌىڭ يبلغٖز لېلىطى، 

 لبتبرلىمالرغب ٓخطبش.
كٚپلىگجى كىطىلجر ٛزىگج يبكى ببضمىالرغب ىئطجًچ لىلىپ بٖ 

غب، زىٌبغب چۈضۈپ لېلىص يبكى ڭىُجلتج سجل لبرايذٕ، ًجتىجىذث بًٖ
حگىطىذٕ ۋث ًجسجپلجر هٖلجددىوىلىرىگج يىتىپ بېرىص حُۋالى  ڭىًٗ

 تىص خبپىلىمى، ُبراهذىي بْلغبى ببلىالر كٚپىيىذٕ.ېةرلىطىپ ك
 

 يات ئايال بىلەى قول ئېلىضىپ لۆرۈصۈش
 

رۈضۈش، يبت )ًبهجُرثم( ةيبل بىلجى لْل ېئلىطىپ كٚ
يالًغبى غب ةةدثتلجرًىڭ بىر لىسوى-پرججهىئيجتتكى ىئجتىوبىئ ٛ

  لىمتٖر،لبرىتب ُجددىذىي ةضمبً غبةلالٌُىڭ ضجرىىئتى )لبًًٖى( بْلٖپ
ذىي ڭ ُٚكوىىثتلىرى ۋث ٗالرًى دّراضالر، ًٗىئٌسبًالرًىڭ ببتىل ةد
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هجسىلىلجرًىڭ بىرى. ُجتتب ٗالرًىڭ بىرىگج ضجرىخت  ُبلمىپ كجتكجى
غب ىتتٖرۋث پبكىت ٓ دثلىل كجلتۈرسىڭىسهٖلجى گجپ لىلىپ ُٚكوى بى

ۈئزگجى  رثُىوٌى-سىيلجلْيسىڭىس سىسًى خٖراپى، كًْب ېئمىوچى، 
خبتىرسىٌى لىلوبي ىئتىراز بىلذۈرگجى( ۋث يبهبى -)تٖغمبًچىلىمٌىڭ يۈز

 گٖهبًالردا بْلغبى ۋثُجكبزاالر بىلجى بُٚتبى لىلىذٕ.
بىسًىڭ ججهىئيتىوىسدث تبغب ۋث ُبهوىٌىڭ لىسلىرى، ىئٌىسىٌىڭ 

ةيبلى ۋث ةًب تجرثپتىي تبغىسىٌىڭ ةيبلى لبتبرلىمالر  ةيبلى، تبغىسىٌىڭ
بىلجى لْل تٖتٖضٖپ كٚرۈضۈش، سٖ ىئچكجًذىٌوٖ ٓڭبي ُبلغب 
كجلذى. هٖببدا ٗالر حلىل كٚزى بىلجى ىئطٌىڭ خجتجرلىك 
ىئكجًلىكىٌى كٚرثلىگجى بْلسب ىئذى، ًٗذاق لىلوىغبى بْالتتى. 

سىلجرًىڭ »م ېئيتمبى ىئذى: پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللج
بىرىڭالرًىڭ بېطىغب تٚهۈر يىڭٌج سبًچىص، ُبالل بْلوبيذىغبى 

]تىبراًى رىۋايجت «  )ًجهجُرثم( بىر ةيبلٌى تٖتٖضتىي يبخطىرالتٖر.
 لىلغبى[

ڭ لْل زىٌبسى ىئكجًلىكىذث ضجك يْق، چۈًكى پجيغجهبجر ىبًٖ
ى كٚز زىٌب ىئكك»سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ېئيتمبى ىئذى: 

لىلىذٕ، ىئككى لْل زىٌب لىلىذٕ، ىئككى پٖت زىٌب لىلىذٕ ۋث حۋرثت 
]ىئوبم حُوجد[ بٖ يجردث هُٖجهوجد سجللجلالُٖ حلجيِى «  زىٌب لىلىذٕ.

ۋثسجللجهذىي بجكرثك لجلبى پبكىس كىطى ببرهٖ؟ )ُجرگىسهٖ يْق( 
ًذاق ضًٖذاق تٖرٕللٖق رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم هٖ
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«  هجى ةيبلالر بىلجى لْل ېئلىطىپ كٚرۈضوجيوجى.»دىگجى ىئذى. 
هجى ةيبلالرًىڭ  » يجًج هًٖذاق دىگجى ىئذى:  ]ىئوبم حُوجد[ ۋث

 ]تىبراًى[«  لْللىرىٌى تٖتوبيوجى.
ةىئطج رثزىيجلالُٖ حًِبًىڭ ضًٖذاق دىگجًلىكى رىۋايجت  

ُٖ حلجيِى حزبىرايى خٖدا، پجيغجهبجر سجللجلال»لىلىٌىذٕ. 
ُېچبىر ةيبلٌىڭ لْلىغب تجگوىگجى  )ًبهجُرثم(ۋثسجللجهٌىڭ لْلى

 ]هٖسلىن[. «  ىئذى. پجلجت ٗ ةيبلالردىي سٚز ةرلىلىك بجيخت ةالتتى.
ىئٌىلىرىن بىلجى لْل ېئلىطىپ »دىممجت:  سبلىَ ةيبللىرىٌى 

سبلىذىغبى ةدثهلجر  دثپ تجُذىت« كٚرۈضوىسجڭ سٚزۈڭٌى بىرىوجى
لسٖى! تْسبلغٖ لْيٖپ )پجلجي يبكى پجردىذثك( رثخت دادىي لْرخٖ

 ۈئستىذىي لْل ېئلىطىپ كٚرۈضىطوٖ ُېچ ًجرسىگج دال بْاللوبيذٕ.
 

ئايالالريىڭ ئەرلەريىڭ يېًىغا چىققايدا ۋە ئۇالريىڭ 

يېًىدىٌ ئۆتمەيدە ئەتىر بىلەى خۇصپۇراق 

 ئىضلىتىضى
 

ٌىڭ لبتتىك بٖ رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجه
ةگبُالًذٕرىطىغب لبرىوبي دثۋرىوىسدث حۋىج ېئلىپ كجتكجى 
ىئطالرًىڭ بىرى. رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ضًٖذاق 
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لبيسىذٕر بىر ةيبل حتىر سۈركجپ، ةًذىي كىيىي »دىگجى ىئذى: 
« پٖرىمى يجتسٖى ۈئچۈى بىر لجۋىوٌىڭ يېٌىذىي ٛتسج ٗ زاًىذٕر.

 ُوجد[]ىئوبم ح
بجزى ةيبلالردىكى بىخٖدلٖق، سجلمبراش ٗالرًى ضْپٖر، 
پىركبزچىك ۋث هجكتجپ دثرۋازىۋثًلىرى يېٌىذا بٖ ىئطٌى ةددى 
ُىسبپاليذىغبى لىلىپ لْيذى. تېخى ضجرىخت حتىر سۈركىگجى 

 ،ةيبلٌىڭ سىرىتمب چىموبلچى بْلغىٌىذا ُجتتب هجسجىذكج بْلسىوٖ
ىلغبًذثك غٖسلى لىلىطىٌى بىكىتتى. بجحيٌى جىٌببجتتىي غٖسلى ل

لبيسىذٕر بىر »پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم هًٖذاق دىذى: 
ةيبل خٖضپٖراق ىئطلىتىپ ةًذىي كىيىي پٖرىمى پٖرالسٖى ۈئچۈى 

 -لىلوىغٖ هجسجىذكج چىمسب، جىٌببجتتىي غٖسلى لىلغبًذثك غٖسلى
 وجد[]ىئوبم حُ «ًبهىسى هجلبٖل بْلوبيذٕ. چىلىك

تٚكۈًلجردىكى پٖرالالر ۋث ٗد )بىر خىل چبلغٖ( ةيبلالرًىڭ -تْي
ٗ يجرگج چىمىطتىي بٖرًٕمى يىغىلىطلىرى ۋث ببزارالردا لبتٌبش 

ةيبل( -)حر ،ۋاستىلىرىذا ٛتكۈر پٖراللىك حتىرلجرًى ىئطلىتىطى
ةرالش سْرًٕالر ُجتتب راهىساى كىچىلىرى هجسجىذلجردىكى بٖ 

 ةلالُمب دثرت تٚكىوجى.حُۋالالردىي 
لالرًىڭ خٖضپٖرىمى، رثڭگى ةيب» بْيىچج ېئيتمبًذاضجرىختتج 

غب غجزثپ ةلالُتىي ٗالربْلسب بْلىذٕ. « يجڭگىل، پٖرىمى ببر
-ى حخوجق حرةيبلالرً-ۋث سبلىَ حر تبرتوبسلىمىٌى لىلوبسلىمىٌى
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زىٌىڭ ضًٖذالال ُجهوجيلجًٌى ٛ جبزالىوبسلىمىٌىةيبلالر تۈپجيلى 
 يْلىغب ُىذايجت لىلىطىٌى تىلجيوىس.« سىرات هٖستجلىن»

 
ئايال لىضىًىڭ نەھرەنسىس ھالدا سەپەرگە 

 چىقىضى
ىئبٌى ةبببس  داىئككى سجُىَ كىتبد )بٖخبرى ۋث هٖسلىن( 

لالُٖ حًِٖدىي پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ ىيجرثز
يبل كىطى هجُرثهسىس ة» هًٖذاق دىگجًلىكى رىۋايجت لىلىٌغبى: 

بٖ ُٚكۈم ُجج سجپىرىگج لجدثر  ببرلىك سجپجرًى « سجپجرگج چىموبيذٕ
 ٛز ىئچىگج ةلىذٕ.

ةيبلٌىڭ هجُرثهسىس سجپجر لىلىطى پبسىمالرًى ۋثسۋثسىگج 
چۈضۈرىذٕ، ٗالر بٖ كۈچسىس ةيبلغب چېمىلىذٕ، بجزىذث يبهبى ىئص 

ًٖهٖسى، ةبرٕيىغب -تىئپپج ًٗىڭًذث دېگجلىلىپ لْيىذٕ. حڭ ةز 
 ز يجتكۈزىذٕ.ۈدثخلى تجر

ضًٖذالال ةيبلٌىڭ بىر هجُرثم تجرىپىذىي ٗزٕتٖلٖپ يجًج بىر 
س( ةيرٕپالًغب هجُرثهٌىڭ لبرضى ېئلىطى ۈئچۈى )هجُرثهسى

يېٌىذىكى ٓرًٕذٕلتب كىن  ًٗىڭ. چۈًكى تْغرا حهجسٓلتٖرىطىوٖ 
بىرىپ ةيرٕپىالى ببضمب  ٓلتٖرىطى ًبهجلٖم. هٖببدا كىلىطوجسلىك يۈز

بىر ةيرٕدرٕهغب لًْسب يبكى كىچىكىپ كجلسج، ۋالىت ةلوبضسب حُۋال 
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لبًذاق بْلىذٕ؟ )گجپ لىلسبق( لىسسج تْال. هجُرثم بْلٖش ۈئچۈى 
 تٚرت تۈرلۈك ضجرت الزىن. ٗالر تٚۋثًذىكىلجردىي ىئببرثت.

هٖسٖلوبى بْلٖضى.  ببالغجتكج يجتكجى بْلىطى. حللى ُْضى 
ةيبل بْلىطى. بجحيٌى  رثسٖلٖلالٍ -جبيىذا بْلىطى، ۋث حر

ةيبلٌىڭ ةتىسى » سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ ېئيتمىٌىذثك: 
يبكى ٓغلى يبكى ىئرى، يبكى حر بىر تٖغمىٌى، يبكى ٛزىٌىڭ بىر 

 «.هجُرثم ىئگىسى
 

 يات ئايالغا تىمىلىپ قاراش
جرگج ېئيتمىٌكى، هٚئوىي حرل»ېئيتتى:  تجةال ةلالٍ

)ًبهجُرثهلجرگج( تىكىلىپ لبرىوىسٖى، حۋرثتلىرىٌى )زىٌبدىي( 
سبللىسٖى. هًٖذاق لىلىص ٗالر ۈئچۈى حڭ يبخطىذٕر. ةلالٍ 

 [30]ًٖر. « ُجلىمجتجى ٗالرًىڭ لىلوىطلىرىذىي تْلٖق خجۋثرداردٕر
ۋث يجًج پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهوٖ هًٖذاق 

)يجًى ةلالٍ لبراضٌى ُبرام « كٚز زىٌبسى لبراضتٖر»ى: دىگجى ىئذ
 لىلغبى يجرلجرگج لبراش( ]بٖخبرى[

ضجرىخت يْللٖق دثپ لبرىغبى زٙرۈرىيجت ۈئچۈى لبراش بًٖىڭذىي 
 ،لىسغب (ٛيلجًوجكچى بْلغبى يىگىتٌىڭ )ٓبىكتى :هٖستجسٌب. هجسلجى

ةيبلٌىڭ يبت دّختٖرًىڭ )كىسجلگج( لبرىغبًلىمىغب ٓخطبش. ضًٖذالال 
. تْغرا حهجسحرگج پىتٌج )ضجُۋاًى( كٚز بىلجى تىكىلىپ لبرىطىوٖ 
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هٚئوىٌلجرگج ېئتمىٌكى ًبهجُرثهلجرگج » ېئيتمبى ىئذى:  تجةال ةلالٍ
 [3]ًٖر. « تىكىلىپ لبرىوىسٖى. حۋرثتلىرىٌى )زىٌبدىي( سبللىسٖى. 

، حرلجرگج ضجُۋاًى غجرثز بىلجى لبراش ثك سبلبلسىس ضًٖىڭذ
يبل كىطىٌىڭ حۋرىتىگج حرًىڭ حركىطىٌىڭ حۋرىتىگج، ةيبلٌىڭ ة

لبرىطى ُبرام. لبراش ُبرام بْلغبى حۋرثتٌى گجرچج تْسبلغٖ 
)كىيىوذثك( ۈئستىذىي بْلغبى تجلذىردىوٖ تٖتٖش جبىئس بْلوبيذٕ. 
بجزىلجرًىڭ شٕرًبلالردىكى )ًباليىك( رثسىولجرًى ۋث لىٌتب )كىٌْ ۋث 
سىٌتلغٖ لىٌتىلىرى(دىكى كٚرىٌىطلجرًى ُجلىمى )جىسىن( 

ْلوىغبًذىكىي بْلىۋىرىذٕ دثپ ببُبًج كٚرسىتىپ كٚرۈضلىرى، ب
ى ًىڭذضجيتبًٌىڭ ٓيٌىطىۋاتمبًلىمىذٕر. ٗ -ُېسىكى ضجُۋًا

 تٖيغٖالرًى غىذىمالش ۋث بٖزٕق تجرىپى ٓپٔچٖلتٖر.
 

 قىلىط دەيۈزلىن 
 

ىئبٌى ٛهجر رثزيجلالُٖ حًِٖدىي هجرپٖئ رثۋىطتج رىۋايجت 
 ةلالٍ ججًٌجتتىي هجُرٕم لىلىذٕ. ىطىٌىكۈئچ )تۈرلۈك( »لىلىٌىطچج 

ةًىٌى لبخطبتمٖچى ۋث ةىئلىسى -داۋاهلىك ُبراق ىئچكۈچى، ةتب
]ىئوبم « كىطىدثيۈز ىغٖر ىئطمب يْل لْيىذىغبى ىئچىذىكى بْلو

 حُوجد[
ضجكىللىرىٌىڭ بىرى، ٛيذث لىسى  دثيۈزلۈكٌىڭ دثۋرىوىسدىكى 
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پ ٓلتٖرٕش، گجپ سېتىص يبكى ةيبلىٌىڭ يبت حر بىلجى پبراڭلىطى
دىيىلىذىغبى سُٚبجتكج چٚهىطىگج كٚز يٖهٖش ۋث ةىئلىسىذىكى 
ةيبلالرًىڭ بىرى يبت حر بىلجى خىلۋثتتج بْلىطىغب رازى بْلٖش. 
ضًٖذالال ةىئلىسىگج هجًسٖپ بىر ةيبلٌىڭ يبلغٖز ُبلذا ضْپٖر يبكى 

ٓلتٖرضىغب ببضمىالرغب ٓخطىغبى يبت بىر حر بىلجى بىرگج هبضىٌىغب 
يْل لْيٖش ۋث ٗالرًىڭ ضجرىئ ُىجبپسىس ُبلذا سىرىتمب چىمىپ، 

ضىگج رازى بْلٖش، ُجهذث كٚرۈًۈٛتكجى كجچكجًلجرًىڭ كٚزىگج 
يبكى شٕرًبلالرًى ېئلىص ۋث ٛيگج لېٌتب بٖزٕلچىلىمٌى يبيىذىغبى 

 حكىرىص.
 

بالىًىڭ ئاتىسىدىٌ باصقا بىرىگە يالغايدىٌ نەيسۇپ  

 ۋە لىضىًىڭ بالىسىدىٌ تېًىضىبولىۋېلىضى 
 

ضجرىختتج بىر هٖسٖلوبًٌىڭ ٛز ةتىسىذىي ببضمىسىغب هجًسٖپ 
بْلىۋېلىطى يبكى ٛزىٌى ٛزى هجًسٖپ حهجس بىر لجۋم )هىللجت، 
ىئرق( گج لېتىۋېلىطى جبىئس حهجس. بجزىلجر هبددى هجًپجحت ۈئچۈى 

رثسوى  ةضًٖذاق لىلىذٕ ۋث يبلغبًذىي ًجسجپ ٓيذٕرٕپ چىمىپ
ُٚجججت ببستٖرىذٕ. يجًج بجزىلجر بْلسب گۈدثكلىكىذث ةتىسى 

ُجهوىسى  بًٖىڭ. لىلىذٕ ضًٖذاقبضلىۋثتكجًلىكىگج غجزثپلىٌىپ ت
. ًٗذاق لىلغبًذا هجُرثهلىك، ًىكبٍ، هىراس ۋث تْغرا ىئص حهجس
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 -كېلىطوج ٓخطبش هجسىلىلجردىكى كٚپلىگجى سبُجدث چْڭ ضًٖىڭغب
: سجىئذ ۋث حبٖ بجكرى كېلىطىچجسجُىَ بٖخبرىذا  كلجر تٖغٖلىذٕ.سلى

لالُٖ حًِٖالردىي هجرفٖئ رثۋىطتج ضًٖذاق رىۋايجت لىلىٌىذٕ. رثزىيج
 ببضمىسىغب هجًسٖپ بْلىۋالسب ٗ كىوكى بىلىپ تٖرٕپ ٛز ةتىسىذىي»

 ]بٖخبرى[.«  لجًٌجتتىي هجُرٕم لبلىذٕ
ٕرهىلىك ضجرىختتج بىِٖدث ًجسجپ بىلجى ٓيٌىطىص يبكى ٓيذ

لىلىطمب داىئر  ُجرلبًذاق ىئص ُبراهذٕر. بجزى كىطىلجر ةيبلى بىلجى 
دثپ بُٚتبى سٖۋاپ، ٛزى بىر يبتبلتب « جبالپ»تبكبللىطىپ لبلغبًذا 

يبتمبى تٖرٕللٖق، پبكىتسىس ُبلذا ببلىسىذىي تبًىذٕ. بجزى ةيبلالر 
ٕ ۋث ةهبًجتكج خىيبًجت لىلىپ ًبضبيبى يْلذىي لْرسبق كٚتىرۋالىذ

لبرىتب ًٗىڭغب ٌى )ةرالضتٖرٕپ( كىرگۈزىذٕ. ېئرىٌىڭ ًجسجبىگج ٛزگى
. حبٖ ُٖرثيرث رثزىيجلالُٖ حًِٖ ببرتىك ةگبُالًذٕرٕضالر لبت
ُجلمىذىكى ةيجت ًبزىل بْلغبًذا، « لجًجتلىطىص -هٖالحًجت »

رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ هًٖذاق دىگجًلىكىٌى 
 لىمىٌى رىۋايجت لىلىذٕ.ةڭلىغبً
ٗ  هجًسٖپ لىلىۋالسببل هجلٖم لجۋىوگج ٛزىٌى لبيسىذٕر بىر ةي»

ةلالُتىي ُېچمبًذاق ًجرسج ۈئستىذث حهجس، ةلالٍ ًٗى ججًٌىتىگج 
كىرگۈزهجيذٕ. لبيسىذٕر بىر حر لبراپ تٖرٕپ ٛز ببلىسىغب تبًسب، 

ةلذىذا  لجركېيىٌكىٖڭذىي يۈز ٛرىيذٕ. بٖرًٕمى ۋث ةلالٍ ًٗ
 ]حبٖ داۋٕد[ «ضجرهجًذث لىلىذٕ.
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 جازايە )ئۆسۈم( يىيىط

 

لبرىتب كجرىوذث ُېچكىوگج -ٛز كىتببى لٖرةىتجةال ةلالٍ 
 ېئالى لىلغبى بزاًىخْرالرغب ٗرٕش لىلوىغبى تٖرٕللٖق ج ېئالىٗرٕش 

 ثپ تجكىتلىگجى:هًٖذاق د بْلٖپ
ي بْلسبڭالر، (هٚئوىُجلىمىيىئ ىئوبى ېئيتمبى كىطىلجر! )

ةلالٌُىڭ)حهرىگج هٖخبلىپجتچىلىك( لىلىطتىي سبللىٌىڭالر. 
)كىطىلجرًىڭ زىووىسىذث( لېلىپ لبلغبى جبزاًىٌى )يجًى ٛسۈهٌى( 

 ًٗىڭبڭالر بىلىڭالركى، ةلالٍ ۋث ةلوبڭالر. حگجر ًٗذاق لىلوىس
 [279-279رثسٖلى سىلجرگج ٗرٕش ىئالى لىلىذٕ. ]بجلجرث. 

ةلالٍ ُْزٕرىذىكى لجبىِلىكىٌى  لىلوىطٌىڭجزكٖربٖ ةيجت ه
 ببيبى لىلىطتب يىتجرلىك.

غب ًجزثر سبلغبى كىطى ضًٖى ضجخىسلجر ۋث دٙلجتلجر لبتلىوى
چىممبى  كېلىپجبزاًج بىلجى ضٖغٖللىٌىطتىي  يېتىذٕكى، تًْٖپ

، كبسبتلىك، تٖرغًٖلٖق، لجرىسًىڭ ةلذىٌى ةاللوبسلىك، ۋثيراًچىلىك
، كٚپلىگجى كېتىطىزىس، هبل ببُبسىٌىڭ ٛرلجپ كىر ىئمتىسبدى

ىٌىڭ يىمىلىطى، كۈًلۈك ىئطچىٌىڭ كىرىوى ۋث لٖرٕلٖضالرضىركجت ۋث 
جبزاًىخْرًىڭ چًٚتىكىگج تٚكىلىذىغبى لىلىٌىطى، تجرىٌىڭ لبى 

كىطىلجرًىڭ لْللىرىغب  ٗچٖمهبلٌىڭ ةزغىٌج بىر -ججهىئيجتتج پٖل
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تالم ضجكىللجًذۈرۈضتجك خبراپ هجركجزلىطىطىذىي ىئببرثت تجبىمج، لب
. بٖ، ةلالٍ جبزاًج بىلجى چىممبًلىمىاًٌىڭ ٗچىغب ۋث بُٚر

ېئالى لىلىص تجُذىت لىلغبى ٗرٕش ضٖغٖلالًغٖچىالرغب 
 بىرى بْلسب كىرثك. كبرتىٌىلىرىذىي 

جبزاًىذا ٓرتبق بْلغبى ةسبس، ٓتتٖرا دثرىجىذىكى كىطىلجر ۋث 
رًىڭ ُجهوىسى رثسٖلٖلالٍ دثهچىلجلىك لىلغبى يبرُىسىذاض

سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ تىلى ةرلىلىك لجًجتلجًگجًذٕر. 
، ٗ لىلىٌغبىرىۋايجت هًٖذاق بىر ُجدىس  جببىر رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي 

پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم جبزاًج : »ېئيتىذٕكى
 ًٗىڭغب  ثگج ۋيىگۈچىگج، ًٗى ۋثكىل لىلغٖچىغب، ًٗى خبتىرلىگۈچى

-ببپ )گًٖبٍ ججُجتتىي(ضبُىذ بْلغٖچىالرغب لجًجت لىلغبى ۋث ٗالر
 ]هٖسلىن[«  ببراۋثر دىگجى

يېسىطتب، تىسىوالضتب، دثپتجر جبزاًىٌى  ةسبسجى  هجزكٖر ُجدىسمب
تٖتٖضتب، تبپطٖرىۋېلىص ۋث تبپطٖرٕپ بىرىطتج، ةهبًجت لْيٖضتب، 

هجس. ٓهٖهجى لىلىپ ېئيتمبًذا، لبراۋٕللٖق لىلىطتب ىئطلجش جبىئس ح
ٖڭغب لبيسى ضجكىلذث جبزاًىذث ٓرتبللىطىص )ضىرىك بْلٖش( ًٗ

 .ېئغىر گًٖبٍبْلوىسٖى يبردثم لىلىص 
 پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ةبذٕلالٍ ىئبٌى هجس٘د

هجرفٖئ رثۋىطتج يىتىپ كجلگجى ُجدىسىذث، بٖ  رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي
 ىِلىكىٌى چۈضجًذۈرۈضكج تىرىطمبى.ببالًىڭ لجب
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، )ًىڭ گًٖبُى(بْلغىٌى تٚۋثى ، حڭ تۈرلۈك بْلٖپ 73جبزاًج »
خطبضتٖر، جبزاًىٌىڭ حڭ كىطىٌىڭ ٛز ةًىسى بىلجى ًىكبالًغىٌىغب ٓ

-يۈز  ةدثهٌىڭهٖسٖلوبى  ى )لبتالهذىكىسىٌىڭ گًٖبُى(يٖلىر
 [ُبكىن]« ر.دٕبىلجى ٓخطبش(  تٚكۈشةبرّيىٌى)
الال ةبذٕلالٍ ىئبٌى ُجًسثلج رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرفٖئ ضًٖذ

كىطىٌىڭ : »ج ىئپبدىلىٌىطچجىستبىر ُجدۋىطتج يىتىپ كجلگجى رث
« زىٌبدىي لبتتىمرالتٖر. 36بىلىپ تٖرٕپ بىر دثرُجم  جبزاًىٌى يىيىطى، 

 [ىئوبم حُوجد]
بجزىلجرًىڭ گٖهبى لىلغىٌىذثك  ېئغىر گًٖبُلىمىجبزاًىٌىڭ 

ٖ حهجس، ببيوٖ حهجس )ٓتتٖرا ُبلذىكى( كىطىلجرگج خبس پېمىره
بْلوبستىي ٓهٖهى بْلٖپ، ُجر ۋالىت، ُجر ضجخىسٌى ٛز ُٚكوى 

ىلجر ةستىغب ةلىذٕ. لبًچىلىغبى ببيالر ۋث چْڭ ُججىوذىكى تىجبرثتچ
جخ حهلىيجت بًٖىڭغب ضبُىذ ، ًٗچرىوبلتببٖ سجۋثپتىي زىيبًغب 

 .بْالاليذٕ
ىردىوٖ بجركىتى يْلٖلٖپ ةزالپ ٚپ بْلغبى تجلذجبزاًج هبل ك

ىئذى:  دېگجىًذاق هٖلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم . پجيغجهبجر سجللجكېتىذٕ
دىوٖ ةلىۋثتتج ةزغب ةيلىٌىپ كٚپ بْلغبى تجلذىر (دًٕيب-جبزاًج )هبل»

 ]ُبكىن[ «.كېتىذٕ
ضًٖذالال جبزاًج، هجلٖم ًىسبجتتىكى ةز يبكى كٚپ ىئمتىسبدى 

. بًٖىڭ ېئغىر گًٖبُتٖرس بْلوبستىي، ُجرلبًذىمى گج هجخسٖٛلچجه
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تىپىۋثتكجى ىئگىسى لىيبهجت كۈًى لجبرىذىي لْزغبلغبًذا جىي 
 ، تېيلىپ لْپىذٕ.يىمىلىپكىطىٌىڭ لْپمىٌىذثك 

بٖ گًٖبٌُىڭ لجبىَ بْلىطى بىلجى بىرگج يجًىال ةلالٍ 
ىٌى ۋث ٗسٖل گجىجۋبج لىلىص ُجلمىذث هجلٖهبت بجرًٗىڭذىي ت
، )لجرىس لىلسبڭالرحگجر جبزاًج لىلىطتىي تجۋبج »  :ىئساُلىغبى 

بجرگجى( سجرهبيجڭالر ٛزۈڭالرغب لبيتىذٕ. ببضمىالرًى زىيبى 
 [279]بجلجرث. « تبرتمٖزهبيسىلجر، ٛزۈڭالرهٖ زىيبى تبرتوبيسىلجر

ٗ چْڭ گًٖبُتىي لْرلىطى، لجبىِلىكىٌى  يۈرىكىهٚئوىٌٌىڭ 
ُجتتب ٓغرىذىي ۋث يْلبپ كىتىطتىي  لْرلٖپ لىلىطى الزىن.  ُېس

 ةهبلسىسلىمتىي لْيغبًلىمىٌىٌى لْيغبًالر، جبزاًج ببًكىلىرىغب پٖللىرى
ٛزىچج ٛلۈپ ُىس لىلىطى، ةلالُمب تجۋبج لىلىطى بىلجى بىرگج، 

ًگج يېگج )تبپج گٚضىٌى ةهبلسىسلىمتىي(ُبيۋاًٌىڭ لبلغبى 
بتتىمراق ىئكجًلىكىٌى بىلىطى  ٓخطبيذىغبًلىمى يبكى ًٗىڭذىٌوٖ ل

ۋث هۈهكىي لجدثر ببضمب چبرث تېپىطمب تىرىطىطى الزىن. ٗالرًىڭ 
ببًكىذىي جبزاًج )ٛسۈهى(ًى تجلجپ لىلىطى جبىئس حهجس. هٖببدا 

بىر يْل بىلجى  بْلسب، سجدىمىوٖ لىلوبي جبىئس يبتمٖزٕلغبى ُىسبپمب 
چۈًكى ةلالٍ  .چبرىسىٌى ىئسدىطى الزىن لٖتٖلٖضٌىڭًٗىڭذىي 

، ىئچىص، يىيىص. ٗالرًىڭ لْبٖل لىلىذٕ پبكٌىالپجلجت  پبكذٕركى
كىيىٌىص، لبتٌبش ۋاستىلىرى سېتىۋېلىص، تٖرالغٖ جبي ېئلىص، ةيبلى، 

ةًىسىغب خججلجپ بىرىص، زاكبتمب ُىسبپالپ -يبكى ببلىسى يبكى ةتب
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ىطتب بىرىص، ببج چىمىوىغب بىرىص ۋ ٛزىٌى زٕلٖهذىي هٖداپىخ لىل
لبيسىذٕر بىرىگج ىئطلىتىص ةرلىلىك  ،لْللىٌىطالردىي ىئببرثت

پبيذىلىٌىطمب بْلوبيذٕ. پجلجتال ةلالٌُىڭ غجزىپىذىي لْرلٖپ ًٗىڭ 
 .ٕپ لبلسب بْلىذًٕكىذىي بجرگجى ٛسۈم(دىي لٖتٖل)بب

 
 ڭۋە ئۇيى ېپىطتاۋاريىڭ ئەيىپىًى يساتقايدا 

 قۇسۇرىًى يوصۇرۇش
 

بىر دٙۋث  )ببزاردىكى(ٖ حلجيِى ۋثسجللجمپجيغجهبجر سجللجلالُ
، ًٖٗڭغب لْلىٌى تىممبى ىئذى، كېتىۋېتىپ ةضلىمٌىڭ يېٌىذىي ٛتۈپ

رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ ببرهبللىرىغب ُٚل 
 -ًىوج بٖ ُجي ةضلىك ىئگىسى؟ -يٖلتى. ةًذىي كىيىي رثسٖلٖلالٍ: 

ةضلىك  ېذىد -يب رثسٖلٖلالٍ  پ كجتكجى ىئذى يبهغٖر ٛتۈ -دىذى. 
ىئگىسى. رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ېئيتتى: ًٗى)ُٚل 

ىٌى( ةضلىمٌىڭ ۈئستىگج لْيسبڭ بْلوبسوىذى كىطىلجر كٚرسٖى يېر
 كىوكى ةلذاهچىلىك لىلسب بىسدىي حهجس. ]هٖسلىن[ ؟ۈئچۈى

 بۋار ت ًٖرغًٖلىغبىبۈگۈًكى كۈًذث ةلالُتىي لْرلوبيذىغبى 
بپالپ لْيٖش، يبكى ًٗى سبتمٖچىالر، لٖسٖرلٖق يجرلجرگج چبپالق چ

حڭ ةستىغب سېلىپ لْيٖش يبكى چىرايلىك ضجكىلذث  ٓرالوىٌىڭ
هبددىالر لبتبرلىمالرًى ىئطلىتىص  خىوىيىۋىحكىس حتتۈردىغبى 
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 پتىالْضٖرٕضمب  تىرىطىذٕ. يبكى دثسلجةرلىلىك )هبلٌىڭ( حيىپىٌى ي
 تبۋارًى، خېرىذار ًْلسبًىٌى كٚرۈًوجس لىلىۋېتىذٕ –حيىپ  تبۋارًىڭ

. ٗالرًىڭ بجزىسى تبۋارًىڭ لٖضمب ببضاليذٕېئلىپ ٗزٕى ٛتوجيال بٖزٕ
ىئطلىتىلىص سبالُىيجت هٖددىتىٌىڭ ةخىرالضمبًلىك ۋالتىغب ٛزگجرتىص 
كىرگۈزىذٕ يبكى خېرىذارًىڭ تبۋارًى تجكطۈرۈپ بېمىطى، ىئٌچىكىلجپ 

بېمىطىغب، سىٌبپ بېمىطىغب تْسبلغٖلٖق لىلىذٕ. ةپتٖهْبىل ۋث كۈزىتىپ 
ىٌى دثپ زاپچبس سبيوبًلىرىٌى سبتىذىغبًالرًىڭ تْلىسى ٗالرًىڭ لٖسٖر

. پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ېئغىر گًٖبُتٖر بجرهجيذٕ. بٖ بْلسب
هٖسٖلوبى هٖسٖلوبًٌىڭ لېرىٌذىطى، »ۋثسجللجم ېئيتمبى ىئذى: 

 تْغرابىر ًجرسج سېتىطى ى لېرىٌذىطىغب حيىپلىك هٖسٖلوبى ۈئچۈ
«  ًىڭ يْلى ببضمبپىٌى دثپ بجرسج ٗبْلوبيذٕ. پجلجت ًٖٗڭغب حيى

 ]ىئبٌى هبجج[
 «بىر دٙۋث تٚهۈرًى سبتىوجى...»تب «سېتىص كىن ةرتٖق»بجزىلجر 

بىر دٙۋث تٚهۈر دىسج هجس٘لىيجتتىي لٖتٖلٖپ لبلىذىغبًلىمىٌى گٖهبى 
اق سېتىص بجركجتسىس ىئطتٖر. پجيغجهبجر سجللجلالُٖ لىلىذٕ. بًٖذ

سبتمٖچى ۋث ةلغٖچى »حلجيِى ۋثسجللجم هًٖذاق دىگجى ىئذى: 
ىئككىيلجى ةيرىلوىغبى هٖددثت ىئچىذث تبلالش )ېئلىص ةلوبسلىمٌى( 

 حيىپلىرىٌى ٓچٖقُْلٖلىغب ىئگج. حگجر ىئككىسى راس سٚزلىسج، 
. حگجر يبلغبى سٚزلىسج، ىٌىذٕةتب لىلسْدىسىغب بجركجت  دېسج

 حيىپلىرىٌى يْضٖرسب سْدىسىٌىڭ بجركىتى يْق لىلىٌىذٕ.
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 يالغاى خېرىدارلىق قىلىط سودىسى
 

ٗ بْلسب هبلٌى سېتىۋېلىص ًىيتى يْق كىطىٌىڭ ببضمىالرًى 
ببُبغب سٚرثش ًىيتىذث ببُبًى يٖلىرى كٚتىرىطىذٕر.  يٖلىرىةلذاش ۋث 

 ىييبلغبًذ»جيِى ۋثسجللجم ېئيتمبى ىئذى: پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حل
]بٖخبرى[ بًٖىڭ بىر خىل ةلذاهچىلىك « خېرىذار بْلوبڭالر.

ىئكجًلىكىذث ضۈبِى يْق. رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم 
)لىلغبى هىكىر ۋث ةلذاهچىلىك -ُىلج»ېگجى:يجًج هًٖذاق د

 []سىلسىلجتٖل حُبدىس حلسجُىِج« ىخيذٕردّزةدثم (
ةپتٖهْبىل ببزارلىرىذىكى بىذىكلجرًىڭ تْلىسىٌىڭ ىئطلىرى 

ُجركجتلجرًى ىئطلجيذٕ، -ًبپبكتٖر، چۈًكى ًٖرغٖى ُبرام سٚز
يبلغبًذىي خېرىذار بْلىذٕ. خېرىذارًى يبكى سبتمىلى كجلگجى كىطىٌى 

پجس لىلىذٕ. حگجر -ةلذايذٕ. ضًٖذاق لىلىپ هېلىٌىڭ ببُبسىٌى ېئگىس
تبهبهجى بْلسب ذىي بىرثرسىٌىڭ بْلٖپ لبلىذىغبى هبل بىذىكلجر ىئچى

 كىن ةرتبوب چٚپلىك لىلىذٕ ۋث حكسىچج خېرىذارالر ٓتتٖرسىذا يبغلى
 بجًذىلجرًى ةلذايذٕ. سْدىسىذا يبلغبًذىي ببُبًى يٖلىرى ٛرلىتىپ
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 -جۈنە)جۈنە لۈيىدە ئىممىًچى ئەزايدىٌ لېيىٌ
    بىلەى سېتىو  –( ئېلىو بارناي  گە

 ۇل بولۇشنەصغ
 

ېئيتتى:  ىئ هٚئوىٌلجر! جٖهج كۈًى جۈهج ًبهىسىغب  تجةال ةلالٍ
حزاى ېئيتىلسب ةلالٌُى يبد ېئتىطكج )يجًى جۈهج خٖتبىسىٌى ةڭالضمب 

سېتىوٌى -ۋث جۈهج ًبهىسىٌى ةدا لىلىطمب( ةلذىراپ بېرىڭالر. ېئلىن
. لْيٖپ تٖرٕڭالر. حگجر بىلسجڭالر بٖ سىلجر ۈئچۈى يبخطىذٕر

 [9]جۈهٖح. 
دٕكبًلىرىذا  كېيىيسبتمٖچىالر ىئككىٌچى حزاًذىي  بجزى هبل

هبل سېتىطٌى داۋاهالضتٖرىذٕ. ٗالردىي بىر  ايبكى هجسجىذلجرًىڭ ةلذىذ
هىسۋاك چبغلىك ًجرسج سېتىۋالغبًالر گًٖبُمب ٓرتبلالضمبى بْلىذٕ. بٖ 

ىسوجى سْدا، كۈچلۈك دثپ لبرالغبى ُٚكۈهگج ةسبسجى ببتىلذٕر. ل
ۋالتىذا  ىةضخبًب، ًبۋايخبًب ۋث زاۋٕت خْجبيىٌلىرى جۈهج ًبهىس

ىئطچىلىرىٌى ىئطمب زّراليذٕ. بٖالر كٚرىٌىطتج پبيذا تبپمبًذثك لىلغىٌى 
بىلجى هبُىيجتتج زىيبًٌى كٚپجيتىۋالىذٕ. ىئطچى خىسهجتچىلجرًىڭ 

پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ  ك،هجسىلىسىگج كجلسج
« لالُمب ةسىيلىك بْلىذىغبى ىئطتب ىئٌسبًغب بْي سًٖٖش يْقة»

دىگجى سٚزىٌىڭ تجلىپىگج ٗيغٖى ىئص لىلىطتىي ببضمب چبرىسى يْق. 
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 ]ىئوبم حُوجد[
 

 لىوبر ٓيٌبش

تبةال ېئيتتى: ىئ هٚئوىٌلجر ! ُبراق ىئچىص، لىوبر  ةلالٍ
غب ٓيٌبش، بٖتالر )يجًى چْلًٖٖش ۈئچۈى تىكلجًگجى تبضالر( 

چْلًٖٖش، پبل ٓللىرى بىلجى پبل سېلىص ضجيتبًٌىڭ ىئطى، پبسكىٌب 
يىراق لىلىمالردٕر. بجخىتكج ىئرىطىطىڭالر ۈئچۈى ضجيتبًٌىڭ ىئطىذىي 

 [90. ]هبىئذث. تٖرٕڭالر
جبُىلىيجت حُلى )ٛتوۈضتىكى لبالق ىئٌسبًالر( لىوبر بىلجى 

رىذىي بىرى ضٖغٖللىٌبتتى. ٗالردىكى لىوبرًىڭ حڭ داڭلىمراللى
ضٖكى، بىر تٚگىگج ٓى كىطى بىرلىطىپ ىئگج بْالتتى، ًٗىڭذىي 
كىيىي چجك تبضالش ضجكلىذث لجدثٍ تجلسىن لىلىٌبتتى. )بٖالرًىڭ 

سبسجى ٓخطىوىغبى دثرىجىذث ىئچىذث( يجتتج كىطى حًخًىگج ة
. ۈئچجيلجى بْلسب ُېچٌجرسج ةلوبيتتى. پبيغب ىئگج بْالتتىك ىلىبجلگ

ثۋرىوىسدث لىوبرًىڭ ًٖرغٖى ضجكىللىرى ببر. ٗالرًىڭ بىرى بىراق د
خىل ضجكىللىرى ببر. حڭ -ڭوٖ خىلوٖىًبهىذا بْلٖپ ٗى« التبرىيج »

ةددىيرالى، ىئچىذىي سبًالر چىمىذىغبى هبل سېتىۋېلىص، بىرىٌچى 
بْلغبى كىطىگج هْكبپبت بىرىلىذٕ، ىئككىٌچى بْلغبى كىطىگىوٖ 

هْكبپبت طىوىغبى ُججىوذىكى ًٖرغٖى ضًٖذاق. بٖ ضجكىلذث ٓخ
. گجرچج ٛزلىرىچج يبخطىلىك دثپ ېئغىر گًٖبُتٖرتبرلىتىلىذٕ. بٖ 
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ةتىۋېلىطمبى بْلسىوٖ. يجًج بىرى ىئچىذث ًبهجلٖم ًجرسج ببر، يبكى 
 تبۋارًى سېتىۋېلىص. ببرمب ىئرىطىذىغبى ًٖهٖر ًٗى سېتىۋالغبًذا هْكبپبت

ىطكج لبرضى تىجبرثت تې، حضيبالرغب ۋث ٓت كُبيبتمب
ىئستىراخٖاًىيج تْختبهلىرى، ًٓۋىرسبل ىئستىراخٖاًىيج ۋث ببضمب 

بجزى ًبخطىچىالرًىڭ ةۋازلىرىٌى  ٓخطىوىغبى  رثۋىطتىكىلىرى، ُجتتب
ىئستىراخٖاًىيلجضتۈرۈضلىرى، دثۋرىوىسدىكى لىوبر ٗسٖللىرى ىئچىذىي 

 بىرلبًچج كٚرۈًۈش.
ستىوىسىغب كىرىذٕ. زاهبًىوىسدا يٖلبرلىالرًىڭ ُجهوىسى لىوبر سى

هجخسٖس لىوبر كٖلٖپلىرى هجۋجٖد بْلٖپ، ىئچىذث هجزكٖر چْڭ 
يېطىل »گًٖبٌُى ىئطلجش ۈئچۈى ةالُىذث تجييبرالًغبى 

ًبهلىك ًجرسىلىرى ببر. ضًٖىڭذثك يېڭى پجيذا بْلغبى «ۈئستجللجر
 پٖتبْل هٖسببىمىلىرىذىكى پٖل تىكىطىص لبتبرلىمالرهٖ لىوبرًىڭ بىر

تۈرى. هجسلجى، ٓيٖى هجيذاًلىرى، كٚڭۈل ېئچىص هجركجزلىرىذث 
ًبهىٌى « فىلجيبىرىس»لىوبر چۈضجًچىسىٌى ٛز ىئچىگج ةلغبى 

 بىرىطكىٌىذثك ًٖرغٖى ٓيًٖالر ببر.
هٖسببىمج ۋث بجسلىطىص هجسىلىسىگج كجلسجك، ٗالر ۈئچ  تۈرگج 

 بٚلىٌىذٕ:
بىرش ةرلىلىك  ضجرىئ هجلسجدلىك بْلغىٌى، هْكبپبت :بىرىنچى

بْلسٖى يبكى هٖكبپبتسىس بْلسٖى هٖببُتٖر. هجسلجى: تٚگج چبپتٖرٕش 
هٖسببىمىسى، ةت بجيگىسى هٖسببىمىسى، ٓق ېئتىص هٖسببىمىسى، 
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ىئچىگج  بًٖىڭزىِىي سىٌبش هٖسببىمىسى لبتبرلىمالرغب ٓخطبش. 
ضجرىخت بىلىولىرى هٖسببىمىسىوٖ كىرىذٕ. هجسلجى: لٖرةى يبدالضمب 

 ٓخطبش.
 :ٛز ةلذىغب هٖببٍ بْلغبى ضجيىئلجر، هجسلجى :ىئككىنچى

ًبهبزًى لبيرىپ لْيٖش، حۋرثتلجر )حرلجرًىڭ كىٌذىكىذىي تىسىغىچج، 
ةيبلالرًىڭ يۈز ۋث لْلىذىي ببضمب ُجهوج حزاسى(ًى ېئچىطتجك ُبرام 
ىئطالردىي خبلى ُبلذىكى ېئلىپ بېرىلغبى پٖتبْل هٖسببىمىلىرى، 

 ٖسببىمىلىرى.يۈگرثش ه
ٛز ةلذىغب ُبرام بْلغبى يبكى ُبراهغب ېئلىپ  :ۈئچىنچى

ببرىذىغبى ضجيىئلجر:  گۈزثللىك هٖسببىمىسى دثپ ًبم بىرىلگجى بٖزٕق 
هٖسببىمج، يۈزگج ۈئرۈضٌى ٛز ىئچىگج ةلغبى بْكىس )چبهببضچىلىك( 
هٖسببىمىسى، لْچمبر سْلٖضتٖرٕش هٖسببىمىسى، خْراز سْلٖضتٖرٕش 

 ىمىسى لبتبرلىمالر.هٖسبب
 

 ئوغۇرلۇق قىلىط
 

ٓغٖرلٖق لىلغٖچى حرًىڭ ۋث ٓغٖرلٖق »: ېگجىد ةلالٍ هًٖذاق
لىلغٖچى ةيبلٌىڭ لىلوىطىٌى جبزاالپ ةلالٍ تجرىپىذىي ىئبرثت لىلىص 

سىڭالر. ةلالٍ )ٛز حهرىٌى ىئطمب ةضٖرٕضتب( ېيۈزسىذىي لْللىرىٌى ك
 [38]هبىئذث.   «غٖچىذٕر.غبلىپتٖر، ُېكوجت بىلجى  ىئص لىل
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، ٓغٖرلٖق بٖالشىالرًى تبۋاپ لىلغٖچ-بجيتٖلالٌُى ُجج
 يجريۈزىٌىڭذىٌذٕر. بٖ خىل ٓغٖرلٖق جىٌبيجتلىرىٌىڭ حڭ ېئغىرلىرى

ڭ لبًًٖلىرىٌى ىث ةلالٌُىڭ بجيتى حتراپىذا ًٗهجيذاًى ۋ غحڭ ٗلٖ
سجللجم، كۈى كٚزگج ىئلوىغبًلىمتٖر. پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋث

: هًٖذاق دېگجى ىئذى تٖتٖلغبًذا ًبهبزٓلٖش لىسسىسىذث ېئيتمبى
كجلتۈرۈلذى، بٖ )ُبدىسج( هبڭب دّزاخ ُبرارىتى  )كٚز ةلذىوغب(دّزاخ»

لْرلٖپ ةرلىغب يبًغىٌىوٌى كٚرگجى ۋالتىڭالردا بْلذى.  تېگىطتىي
. مدۈۋاتمبى بىر ُبسىلىك كىطىٌى كٚرُجتتب دّزاختب ۈئچجيلىرىٌى سٚرث

بٖ كىطى )دًٕيبدىكى چېغىذا( ُبسىسى ةرلىلىك ُبجى )ًىڭ ًجرسج 
ُبسبهغب »كىرثكلىرى(ًى ٓغٖراليتتى. حگجر )ُبجى( تٖيٖپ لبلسب، 

 دثيتتى. تٖيوىسب ېئلىپ كىتجتتى. ]هٖسلىن[ -«ىئلىٌىپ لبپتٖ
ةهوىٌىڭ هۈلكىٌى ٓغٖرالش حڭ ېئغىر گًٖبُالرًىڭ بىرى. بًٖى 

جر، ببضمىالر ٓغٖرلىغبًغب ٓخطبش بىسهٖ ٓغٖراليوىس لىلىذىغبى ةدثهل
دىيىطىذٕ ۋث بٖ )لىلوىطى( ًىڭ ُجهوج هٖسٖلوبًالرًىڭ هۈلكىٌى 
ٓغٖرلىغبًلىك ىئكجًلىكىٌى ٗلوبيذٕ. چۈًكى ةهوىٌىڭ هۈلكى ُجهوج 
هٖسٖلوبًالرًىڭ هۈلكىذٕر. ةلالُتىي لْرلوبيذىغبًالرًىڭ 

يجًج  .لىل بْاللوبيذٕثىطلىك دېگتجللىذ لىلىطمب تلىلوىطلىرى، 
گجًٌى ببُبًج لىلىپ كبپىرالرًىڭ هبللىرىٌى ېد« ٗالر كبپىرغٖ»بجزىلجر 

ٓغٖراليذٕ. بٖهٖ تْغرا حهجس، چۈًكى هبللىرىٌى ېئلىۋېلىص جبىئس 
ججڭ  بْلىذىغبى كبپىرالر، هٖسٖلوبًالرغب لبرضى ججڭ لىلىۋاتمبى
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ت ُجهوج ضىركجتلجر ۋث كبپىرالردٕر. كبپىرالرغب ةىئ هجيذاًىذىكى
ٗالرًىڭ هجًسٖپلىرى ٗ )ُٚكۈم(ًىڭ ىئچىگج كىرهجيذٕ. 
يبًچٖلچىلىك لىلىطوٖ بىر خىل ٓغٖرلٖق. بجزىلجر ببضمىالرًىڭ 
ٛيلىرىگج يْلالپ كىرىذٕ ۋث ٓغٖرلٖق لىلىذٕ. بجزىلجر  بْلسب 

. يجًج بجزىلجر كىرثك( ٓغٖراليذٕ-هېِوىٌىٌىڭ سْهكىلىرىذىي )ًجرسج
كىچجكلىرىگج -كىرىپ، يبًچٖللىرى ۋث كىيىن ًلىرىغبٓرٕبرثت تىج

هبل تىمىۋالىذٕ، يبكى بجزى ةيبلالر ًجرسىلجرًى كىيىن ةستىغب 
يْضٖرىۋالىذٕ. بجزى كىطىلجر ةز يبكى ببُبسى حرزاى ًجرسج 

پاليذٕ. ُبلبٖكى ُېسبىئص دثپ  ىيكىرثكلجرًى ٓغٖرالضٌى ةدد
تٖخٖم »تمبى ىئذى: ى ۋثسجللجم ېئيپجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِ

ىسىلگجى ۋث ةرغبهچب ٓغٖرالپ لْلى كىسىلگجى كېٓغٖرالپ لْلى 
 ]بٖخبرى[ «ٓغرىغب ةلالٍ لجًجت لىلغبي.

بىر ًجرسج ٓغٖرلىغبى ُجر بىر كىطى ةلالُمب تجۋبج لىلغبًذىي 
كىيىي ًٗى ةضكبرا يبكى ضجخسجى، يْضٖرٕى يبكى ۋاستىلىك ُبلذا 

تىپ ېببدا هبل ېئگىسى ٛلۈپ كهٖاجىپ. ج لبيتٖرىطى ۋېئگىسىگ
ۋارىسلىرىٌى ىئسدثپوٖ تبپبلوىسب، هبلٌى سجدىمج لىلىپ سبۋابىٌى 

 ىئگىسىگج ةتبيذٕ.
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 پار ئېلىط ۋە پار بىرىط
 

 ًبُجقب ُجلىمجتٌى بٖرهىالش، يبكى سْتچى )لبزى( يبكى ُبكىوغ
ېئغىر بىرىص  ۈئچۈى پبرا ىڭ ىئسىٌى يْق لىلىۋېتىصبىر جىٌبيجتٌ

ىطكج ۋث بېرًبُجق ُٚكۈم  ًذاق لىلوىص. چۈًكى ٗگًٖبُتٖر
 -يب لىلىطمب ېئلىپ ببرىذٕ ۋث چىرىكلىكٌى ٗۋال تجرثپكج  ًىيُجلمب

ىڭ بىربىرڭالرً»پىذٕ. ةلالُتبةال هًٖذاق دثپ ېئيتمبى ىئذى: 
لجرًىڭ بىر لىسىن بىلىپ تٖرٕپ كىطى ، هبللىرىٌى ًبُجق يجۋالوبڭالر

ۋېلىص ۈئچۈى ُبكىوالرغب پبرا بجرهجڭالر. يج  رثۋىطتجًبُجق رىٌى هبللى
 [188]بجلجرث.  «

حبٖ ُٖرثيرث رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرپٖئ رثۋىطتج رىۋايجت 
پبرا بجرگۈچى ۋث پبرا ،ُٚكۈم چىمىرىص تْغرىسىذا ةلالٍ »لىلىٌىذٕ 

 ىصرىطبم حُوجد[ لېكىي ُجلمىگج ېئ]ىئو« ةلغٖچىغب لجًجت لىلغبي.
ۈئچۈى، پبرا بىرىطتىي  زٕلٖهٌى تْسٖپ لېلىص –ٗۋالچىلىك يبكى 

 ببضمب يْل بْلوىسب، يٖلبرلى ُٚكۈم ىئچىگج كىرهجيذٕ.
دثۋرىوىسدث پبرخْرلٖق كجڭ ٓهٖهلىطىپ كجتتى. ُجتتب بجزى 
كبدىرالر ۈئچۈى هبةضلىرىذىٌوٖ كٚپرثك كىرىن هجًبجسىگج ةيالًذى. 

ك ضىركجتلجرًىڭ تبرهبللىرىذا تېخى كٚپلىگجى هجخپى ىئسىولى
پبرا بىلجى  خجزىٌىگج ٛزگجردى. ًٖرغٖى هٖةهىلىلجر پجلجتال

ڭ بىلجى ةيبللىطىذىغبى ۋثزىيجت ضجكىللجًذى. ىببضلىٌىذىغبى ۋث ًٗ
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بًٖىڭذىي كجهبجغجللجر لبتتىك زىيبًغب ٗچرىذى. هجس٘لىيجت بٖزٕلذى 
ٕضمب سجۋثپ بْلذى. ۋث ىئطچىالرًى خْجبيىٌالرغب لبرضى ًبچبرالضتٖر

يبخطى خىسهجت پجلجتال پبرا بجرگجًلجرگج تٖتمٖزٕلوبلتب. پبرا 
ىلوجكتج يبكى تْختٖتٖپ لْيٖلوبلتب ۋث بېرىئص  ىيبجرهىگجًگج ةدد

بىكبر لىلىٌوبلتب. پبرا بىرىپ ىئطمب كىرگجًلجر ٗزًٕغب لبلوبي ىئطتىي 
خېرىذارالر ۋث  تۈپجيلى خْجبيىٌالرًىڭ پٖللىرى بىرىصتْختىوبلتب. پبرا 

سبتمٖچىالرًى تېپىطتٖرىذىغبى حلچىلجرًىڭ چًٚتجكلىرىگج چۈضۈپ 
 كجتتى.

لجيِى بٖ ۋث ببضمب سجۋثپلجر تۈپجيلى پجيغجهبجر سجللجلالُٖ ح
ْلغبًالرًى ةلالٌُىڭ رثُوىتىذىي بُجهذثم  گًٖبُمبۋثسجللجم هجزكٖر 

هجر ٗزالالضتٖرٕضى ۈئچۈى لبرغىغبى ىئذى. ةبذٕلالٍ ىئبٌى ٛ
لالُٖ حًِٖدىي رىۋايجت لىلىٌغبى ُجدىستج پجيغجهبجر رثزىيج

پبرا بجرگۈچى ۋث »سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ېئيتمبى ىئذى: 
 ]ىئبٌى هبجج[« !لغٖچىغب ةلالٌُىڭ لجًىتى بْلسٖىة

 
 زېهىًىًى ئىگەللىۋېلىط –بىراۋيىڭ يەر 

 

ىسى لٖۋۋثت ٛز ېئگ-ةلالُتىي لْرلٖش يْق بْلغبًذا كۈچ
هبللىرىٌى بٖالش، -دث ًٗى ببضمىالرًىڭ پٖل-ۈئچۈى ببالغب ةيلىٌىذٕ

وىي بٖلىۋېلىطوٖ ضٖ ېز -يجر تىۋېلىطتجك زٕلٖهغب ىئطلىتىذٕ. تبر
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جۈهلىذىي بْلٖپ ةلىۋىتى ىئٌتبيىي ېئغىر. ةبذٕلالٍ ىئبٌى ٛهجر 
رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرپٖئ رثۋىطتج رىۋايجت لىلىٌغبى ُجدىستج 

كىوكى ُجلسىس رثۋىطتج زىوىٌذىي بىر غېرىچ » ق دىيىلگجى: ضًٖذا
« تبرتىۋالسب لىيبهجت كۈًى ًٗىڭ بىلجى يجتتج لبت زىوىٌغب يٖتتٖرلىذٕ.

 ]بٖخبرى[
يجئال ىئبٌى هٖررث رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرپٖئ رثۋىطتج رىۋايجت 

لبيسىذٕر بىر كىن زىوىٌذىي بىر غېرىچ )بٖالپ( زٕلٖم »لىلىٌىطچج 
غىچج كْالضمب بٖيرىيذٕ، سب،ةلالٍ ًٗى يجتتج لبت زىوىٌٌىڭ ةخىرلىل

 چىمىرىذىغبى ۋالىتمب لجدثرسبًالر ةرىسىذا ُٚكۈم يىي ىئٌېةًذىي ك
 ]تىبراًى[« لىيبهجت كۈًى بْيٌىغب سېلىٌىذٕ.

 ٌىڭرالىٌى ٛزگجرتىپ خْضٌىسىيجرلىرىٌىڭ بجلگىلىرى ۋث چىگ
ىغب كىرىذٕ. رثسٖلٖلالٍ ڭ لبتبرىيېرىٌى كجڭىرتىۋېلىطوٖ ضًٖ

ةلالٍ يجرًىڭ بجلگىسىٌى »سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ 
سٚزى ةرلىلىك ًٖٗڭغب « ٛزگجرتكجى كىطىگج لجًجت لىلسٖى

 ىئطبرثت لىلىٌغبى ىئذى.
 

 )سوغات( ئېلىط ىيەصەرتى بىلەى ھەد قولالش
 

يۈز ةبرٕي ۋث كىطىلجر ةرىسىذىكى ىئسزثت، ُٚرهجت ةلالٌُىڭ 
ةلالُمب هىٌٌجتذارلىك ېئوىتى لبتبرىذىٌذٕر. بجًذث بجًذىگج بجرگجى ً
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ئوجت ىئگىسى ې، ً)ضًٖذاق(لىلغبى تجلذىردث ۋث ضۈكۈر بىلذۈرگجى
ڭغب ضۈكرى ىًٗ ىئطلىتىطىبًالرًىڭ هجًپجحتى ۈئچۈى هٖسٖلو ًٗى

ُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ لىلغبًلىمتىي بْلىذٕ. ٗ رثسٖلٖلالٍ سجللجلال
ىئچىڭالردىي كىوكى  سىلجرًىڭ»ىئچىگج كىرىذٕ.  رسجتوىسىًٖ كٚهٖ

يجتسج  يبردثم لْلىٌى سًٖٖضمب لٖربىتى ، ٌى لْلالضمبلېرىٌذىطى
 ]هٖسلىن[«  )ضًٖذاق( لىلسٖى

ةبرٕيى ةرلىلىك ُبرام ىئطلىوىگجى يبكى  -بىركىن ٛزىٌىڭ يۈز
طىٌى بىر كىطىٌىڭ ُجلمىگج تبجبۋٕز لىلوىغبى ُبلذا هٖسٖلوبى لېرىٌذى

ڭغب يبخطىلىك يجتكۈزسج، ًىيتى ىلٖهذىي هٖداپىخ لىلسب، يبكى ًٗزٕ
خبلىسبًج بْلغبًذا ةلالٌُىڭ ُْزٕرىذا حجىر ةتب لىلىٌىذٕ. هجسلجى: بٖ 

لىلىك ُجلتج رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ضٖ سٚزى ةر
]حبٖ « دثم لىلىڭالر، حجىر بىرىلىسىلجر.يبر»هجلٖهبت بجرگجى ىئذى. 

 داۋٕد[
دثم ۋث ۋاستج بْلغبًلىك سجۋثبىذىي بىر ًجرسج ېئلىص بٖ خىل يبر

: حبٖ ٗهبهج رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي ًېوىطمب دېگجًذثوبيذٕ. جبىئس بْل
دثم كىوكى بىرىگج يبر»ى هًٖٖ ُجدىس: هجرپٖئ رثۋىطتج لىلىٌغب

لىلسب، ةًذىي ٗ كىطىگج سْۋغبت بىرىلسج، ٗ كىطى سْۋغبتٌى 
بٖل لىلسب جبزاًج دثرۋازىلىرىذىي حڭ چْڭ دثرۋازىغب كجلگجى لْ

 بْلذى. ]ىئوبم حُوجد[
كىطىلجر ةرىسىذا هجلٖم بىرىٌى خىسهجتكج ٓرًٕالضتٖرٕش، 
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بىرىٌى بىرثر بٚلۈهذىي ببضمب بٚلۈهگج يٚتكجش، بىر رايًٖذىي ببضمب 
سجلٌى داۋاالش لبتبرلىمالر كېايًٖغب خىسهىتىٌى يٚتكجپ بىرىص، ر

ۈئچۈى، هجلٖم ًىسبجتتج ىئمتىسبد تٚلجش ضجرتى بىلجى يۈز ةبرٕيى ۋث 
هجًسىپىٌى ببزارغب سبلىذىغبًالر ببر. حبٖ ٗهبهج رثزىيجلالُٖ حًًِٖىڭ 

ڭ ى. ًٗېئغىر گًٖبُتٖردىسىگج ةسبسالًغبًذا بٖ يٖلبرىذا ٛتكجى ُج
ًجرسج ٖ بىر ۈئستىگج ُجدىسٌىڭ زاُىرى ةلذىٌتال ضجرت لىلوبي تٖرٕپو

. يبخطىلىك لىلغبى چۈضجًذٕرىذٕ ېئغىر گًٖبٍ ىئكجًلىكىٌىېئلىطٌىڭ 
. بىر كٖپبيىذٕررى كىطىگج لىيبهجت كۈًى ةلالُتىي ةلىذىغبى حج

دثم يېٌىغب بىر ُبجىتى ُجلمىذث يبركىطى ُجسجى بىي سجُلىٌىڭ 
يىي ٗ كىطى ېجى بىي سجُلى ًٗى ٓرًٕالپتٖ. كسْراپ كجپتٖ. ُجس

تمىلى كجلگجًذث ُجسجى بىي سجُلى هًٖذاق ېئيتمبى رثُوجت ېئي
بىسگج ًىوج ۈئچۈى رثُوجت ېئيتىسىس؟ بىسًىڭچج خٖددى »ىئكجى: 

]ضجرىخت « ةبرٕيٌىڭوٖ زاكىتى ببر.-هبلٌىڭ زاكىتى بْلغىٌىذثك يۈز
 حدثپلىرى ًبهىلىك حسىرىذىي ًجلىل لىلىٌذى[

كىطىٌى  ى، بىرگىطلىك بْلغىٌېبٖ يجردث كٚرسىتىپ ٛتۈضكج ت
ةرلىسىذىي يْل هېڭىص ۈئچۈى ڭ ىجىرىص، ًٗېهجلٖم بىر ىئطٌى ب

ةبرٕيى ۋث رىپ كىراالش بىلجى، ٛزىٌىڭ يۈز ېىئص ُجلمى ب بجلگىلىك
ڭغب ُجق ېئلىص ٓتتىرسىذىكى ىهجًسىپىٌى خججلجپ يبردثم لىلىپ بًٖ

 پجرىك، بىرىٌچىسى ضجرىئ ضجرتلجر بْيىچج ېئلىپ بېرىلغبى ىئجبرث ېئلىص،
 كىرا لبتبرىذىي بْلٖپ جبىئس. ىئككىٌچىسى بْلسب هجًىئ لىلىٌغبًذٕر.
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 خىسنەتچىًىڭ  ئىط ھەققىًى بەرنەسلىن –ئىضچى 

 

ىئص  ىئطچىٌىڭجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم پجيغجهبجر سجلل
 ىئطچىٌىڭ: »ېگجىهًٖذاق د ًذۈرۈپس بىرىطكج رىغبجتلجېلمىٌى تُج

 ]ىئبٌى هبجج[« رىڭالر!ېى بٕپ بْلٖضتىي بٖرٕى ىئص ُجلمىٌتجرى لٖر
رلىرىذىي تۈ ٗۋالچىلىمٌىڭۋاتمبى ٖيتىذث بْلئهٖسٖلوبًالر ججه

بجرهجسلىك  ُجللىرىٌىغب ۋث كبدىرالر خىسهجتچىلجر - بىرى ىئطچى
 -ىئطچى دث بْلٖپ، ٗالر ىئچىذث، ، بٖ تۈرلۈك ضجكىللجرهجسىلىذٕر

  ىلىپل سۈيىئستىوبلمٌى لْلىذا ُٚججىتى بْلوبسلى خىسهجتچىٌىڭ
ًٗىڭ ىئص ُجلمىگج پۈتۈًلجي تېٌىۋېلىص، ًٗىڭ ىئص ُجلمى دًٕيبدا 
زايب بْلغبى بْلسىوٖ لىيبهجت كۈًى ةلالٌُىڭ ُْزٕرىذا زايب بْلوبيذٕ. 

 ى يېگجى هېلىٌ-ٕلٖم لىلغبى كىطىٌىڭ پٖلچۈًكى زالىن ز
لىذٕ، ةًذىي زٕلٖم لىلىٌغبى كىطىگج ېك )هجُطجرگبُمب(ُبلذا

رىلىذٕ، حگجر ېېئلىپ ب سبۋاپلىرىذىي -لىملىرىذىيزالىوٌىڭ يبخطى
هجئسىيجتلىرىذىي -تۈگجپ كجتسج زٕلٖهغب ٗچرىغبى كىطىٌىڭ گًٖبٍ

 -ىئطچىىيىي دّزاخمب تبضلىٌىذٕ. ېئلىپ زالىوغب يۈكلىٌىذٕ، ةًذىي ك
 ًبُجقسىۋېلىص، تْلٖق بجرهجسلىك، ىئص ُجلمىٌى لى خىسهجتچىٌىڭ

هًٖذاق دثپ تبةال  ةلالٍ تْغٖرلىك ېتىصوجيتىۋېُبلذا ك
)ٛلچجهذث، تبرازىذا ۋث ىئص ُجلمىذث( :»ىئذى ةگبُالًذٕرٕش بجرگجى
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[ بًٖىڭ هىسبللىرى 1]هٖتجففىفىي.  «!ىئست كجم بجرگۈچىلجرگج ۋاي
لىذٕ ۋث ېىئطچىالرًى يٖرتلىرىذىي ېئلىپ ك ضٖكى، بجزى خْجبيىٌالر

ىذٕ. ىئطچىالر دثسلجپتج هجلٖم ُججىوذىكى ىئص ُجلمىگج تْختبم تۈز
راق تْختبهى تۈزۈضكج ببضاليذٕ ۋث ةزرثسوى ىئطمب كىرىطكجًذث ىئص 

ىئص ُجلمى بىرىطكج ٛزگجرتىذٕ. ىئطچىالر بْلسب تٖرٕضمب هججبٖر 
غاليذٕ. يى ةلالُمب دث  -بتالضمب كۈچى يجتوجيذٕبْلىذٕ. ُجلمىٌى ىئسپ

 هٖسٖلوبى، ىئطچى چبكبر كبپىر بْلغبى حگجر زالىن خْجبيىي
تجلذىردث بٖ ُجلمىٌى لىسىۋېلىص ةلالٌُىڭ يْلىذىي تْسمبًلىك 

 بْلىذٕ. تېخىوٖ گًٖبُمب گىرىپتبر بْلىذٕ.
ىئطچىغب لْضٖهچج ىئص لېتىپ بىرىپ يبكى ىئطلجش هٖددىتىٌى 
ٗزارتىپ پجلجتال حسلىذىكى ىئص ُجلمىٌى بىرىص ۋث ةرتٖق 

جتلجرًىڭ )هٖ يبهبى ىئللىئطلجتكجًلىكٌىڭ ُجلمىٌى ٛتىوجسلىك
 لبتبرىذىٌذٕر(.

ُجلمىٌى بىرىطٌى كجيٌىگج سۈرۈش،پجلجت ص ىئطچىٌىڭ ىئ
لبتتىك تٖرىۋالغبى، چبپلىطىۋالغبى ۋث دثۋا لىلىپ سْت هجُكىوىسىگج 

. بجزىذث خْجبيىٌٌىڭ )هٖ ېئغىر گًٖبٍ(حرىس لىلغبًذىي كىيىي بىرىص
ىٌى ، ىئطچىٌى زىرىكتۈرۈپ ةخىرى ُجلملسىتىكجيٌىگج سۈرۈضتىكى هج

ى بْلىذٕ. يبكى تبضلىۋثتسٖى ۋث تجلجپ لىلىطتىي  تْختىسٖى ۈئچۈ
ىگج لېتىپ پبيذىلىٌىۋېلىص ۈئچۈى ضًٖذاق سىثسوىيدىئطچىٌىڭ پٖلىٌى 

 لىلىذٕ.
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ٛسۈم تبپبۋىتىگج  –ٌى جبزاًج بجزىلجر ىئطچىٌىڭ ىئص ُجلمى
-، يْلسٖل ىئطچى بْلسب ًج ٛزىٌىڭ كۈًذىلىك يىوجكىئطلىتىذٕ

، ٗالرًى ببلىوجى دثپ ٌى ببلسٖىهذىسٖى ۋث ًج ةىئلىسىىئچوىكىٌى لب
خىراججت حۋثتجلىسٖى،  ةىئلىسىگجىپ بْلٖپ يۈرگجى هُٖتبج غېر

ُېچمبيسىٌى لىاللوبيذٕ. ٗ زالىوالرغب دثرتلىك كۈًٌىڭ ةزابىذىي ۋاي 
پجيغجهبجر سجللجلالُٖ  دىيىئسىت! حبٖ ُٖرثيرث رثزىيجلالُٖ حًِٖ

ةلالٍ » :ڭ هًٖذاق دىگجًلىكىٌى رىۋايجت لىلىذٕحلجيِى ۋثسجللجهٌى
دىي جى لىيبهجت كۈًى ٗالرتبةال ېئيتتى: ۈئچ تۈرلۈك ةدثم ببر، ه

كىطى. ُٚر  گېپىذىي يېٌىۋالغبىيىي ېىرىپ كې)ۋثدث(  بڭب. هداۋاچىوجى
 ىئطمب  خىسهجتچىٌىًىڭ پٖلىٌى يىگجى كىطى ۋث ىئٌسبًٌى سېتىپ ٗ

ىئص ُجلمىٌى بجرهىگجى  ْلغبًذىي كېيىيىئطىٌى لىلذٕرٕپ بسېلىپ، 
 ]بٖخبرى[« كىطى.

 
 

 بالىلىرىغا يەرسە لېرەك بىرىضتە ئادىل بولهاسلىق
 

ي لىسوجًلىرىگج ةالُىذث بجزى كىطىلجر پجرزثًتلىرى ىئچىذى 
رىپ ببضمىلىرىٌى ةيرىپ لْيٖضمب ٗرىٌىذٕ. بًٖىڭغب ېرثك بېًجرسج ك

ًذاق لىلىص ېئغىر ب بٖسجۋثپ تېپىلوىس ثربىريْللٖق  – ضجرىئ
سىلىٌى داۋالىتىص، لجرىسًى تٚلجش، لٖرةى ې. هجسلجى: كگًٖبُتٖر
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يبدلىغبًلىمى ۈئچۈى هٖكبپبت بىرىطتجك، ىئِتىيبجلىرىٌى لبهذاش يبكى 
ىئطسىس لبلغبى بْلسب چبرث كٚرۈش، ةىئلىسىٌىڭ لىيىٌچىلىمى بْلسب 

بلىذىي ُُجل لىلىص، هجخسٖس ىئلىن تجُسىل لىلىۋاتمبى بْلسب 
بخجۋثر ېئلىص ۋ  زاالر.كبُا

يْللٖق دثپ لبرالغبى بىر سجۋثپكج ةسبسجى هجلٖم  - ةتب ضجرىئ
بىر ببلىسىغب بىر ًجرسج بجرسج ضًٖذاق چۈضجًچىذث بْلىطى كىرثككى، 

دثهگج هُٖتبج بْلغبى بْلسب ببضمب بىر ببلىسىوٖ  ضًٖذاق يبر هٖببدا
. ًٗىڭ ةبىستىراكىت الهذٕ يْق؟ٖ ٓخطبضال ضًٖذاق لىالًٗىڭغىو

ةدىل بْلٖڭالر، بٖ تجلۋادارلىممب حڭ » :تبةالًىڭ دثلىلى، ةلالٍ
يېمىٌذٕر. ةلالُتىي لْرلٖڭالر، ةلالٍ ُجلىمجتجى لىلوىطىڭالردىي 

سٚزىذٕر. كًْكىرت دثلىلى: ًْئوبى  ېگجىد [8]هبىئذث. «خجۋثرداردٕر
ج ًٗى ةتىسى بىي بجضىر رثزىيجلالُٖ حًًِٖىڭ رىۋايجت لىلىطىچ

لىپ ېِى ۋثسجللجهٌىڭ ُْزٕرىغب ېئلىپ كرثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجي
گجًذث ېد« ُجدىيج لىلذىن هٖالزىن)خىسهجتچى(بٖ ٓغلٖهغب بىر »

پجرزثًتلىرىڭٌىڭ  -رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم
يبق ، دثپ  -ُجهوىسىگج ضًٖذاق لىلىذىڭوٖ؟ دثپ سْرىذى، ةتبم

رگجًذث پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ًٗذالتب ًٗى جبۋاپ بج
 ]بٖخبرى[«  لبيتٖرىۋثت، دىذى.

ُٖ حلجيِى ۋثسجللجم يجًج بىر رىۋايجتتج رثسٖلٖلالٍ سجللجلال
رىسىذا ةدىل : ةلالُتىي لْرلٖڭالر! پجرزثًتلىرىڭالر ةېگجىهًٖذاق د
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 []فجتَ رٕۋثتتى. ضًٖىڭ بىلجى ةتبم هٖالزىوٌى لبيتٖ ،بْلٖڭالر!
، چۈًكى  ضبُىت لىلوىغىي ٌىېًٗذالتب ه... »ببضمب بىر رىۋايجتتج

 ]هٖسلىن[«  هجى زٕلٖهغب گٖۋاٍ بْلوبيوجى
ىسچىلىك ًېسىۋبىر ٓغٖلغب ىئككى لىسًىڭ  ب بْلسبهىراست»

بٖ ىئوبم حُوجد رثُىوجُٖلالٌُىڭ سٚزىذٕر.]حبٖ « بىرىلىذٕ.
 ىرى ًبهلىك كىتببى[داۋٕدًىڭ ىئوبم حُوجد هجسىلىل

جزثر سبلغبى كىطى، لىسوجى بجزى ةىئلىلجرًىڭ حُۋالىغب ً
بجزىسىگج ٛز پجرزثًتلىرى ةرىسىذا ةتىالرًىڭ لْرلوبيذىغبىةلالُتىي 

بىرىگج -بىر لجلبىذثرلىلىك ٗالرًىڭ رىص ةېب رثكېةالُىذث ًجرسج ك
ت لبرضى غجزثپ ٓتى چېچىپ ٓتتٖرىذا دۈضوجًلىك ۋث ةداۋث

تېرىيذىغبًلىمىٌى، تبغىلىرىغب ٓخطىغبًلىمى ۈئچۈى هجخسٖس بىرىگج 
ُجدىيج بىرىذىغبًلىمى، ةًب تجرثپتىي بْلغبى تبغىلىرىغب ٓخطىغبًلىمى 
ۈئچۈى ببضمىلىرىٌى هجُرٕم لبلذٕرغبًلىمى، يبكى بْلوىسب )ىئككى 

 ىيجةيبلى بْلغبى تجلذىردث( ٗالرًىڭ بىرىذىي بْلغبى ببلىلىرىغب ُجد
بىرىپ، يجًج بىرىذىي بْلغبى ببلىلىرىغب بجرهجيذىغبًلىمىٌى، بجزىذث 
ىئككى ةيبلٌىڭ بىرىذىي بْلغبى ببلىلىرىٌى ةالُىذث هجكتجپلجرگج 

. بٖ كٚرىذٕرىپ لْيىذىغبًلىمىٌى ٓلٖضمب بىرىپ، يجًج بىرىٌىڭكىٌى لبي
 )لىلوىص( ٗزًٕغب لبلوبي ٛزىگج يبًىذٕ. چۈًكى هجُرٕم لبلذٕرٕلغبى

ةًىسىغب يبخطىلىك لىلوبيذٕ. -ببال كٚپ ُبلالردا كىلجچجكتج ةتب
رىطتج ېرثك بكېلجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ًجرسج پجيغجهبجر سجل
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ٗالرًىڭ » پجسلىك لىلغبى  كىطىگج -گىسببلىلىرى ٓتتٖرسىذا ېئ
كجلگۈسىذث سىسگج يبخطىلىك لىلىطتب ببراۋثر )ٓخطبش( بْلىطى 

 دىگجى ىئذى.« ٕ؟سىسًى خٖرسجى لىلوبهذ
 

 نال سوراش-ئىھتىياجى يوق تۇرۇپ پۇل

 )تىلەنچىلىن قىلىط(
 

سجُىل بىي ُجًسثلج رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي رىۋايجت لىلىٌذى. ٗ 
ېئيتىذٕ، پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم هًٖذاق دىگجى 

كىوكى يېٌىذا ٛزىٌى بىِبججت لىلىذىغبى ًجرسج ببر تٖرٕپ » ىئذى،
چىلىك لىلسب، ججُجًٌجم چْغىذىي كٚپجيتىۋالغبى بْلىذٕ. تىلجه

هېلى تٖرٕپ تىلجهچىلىك لىلسب -لبًچىلىك پٖلسبُببىلجر سْرىذى، 
 كجچ›ُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ؟  رثسٖلٖلالٍ سجللجلالبْلوبيذٕ

]حبٖ ‹« ىسىيجتكۈدثك ًجرس زغٖچىلىكۋث تبڭ ةتمٖ لىلغٖچىلىك
 داۋٕد[

ًِٖدىي رىۋايجت لىلىٌذى، ٗ ىئبٌى هجس٘د رثزىيجلالُٖ ح
گجى ىئذى. ېلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم هًٖذاق دېئيتىذٕ: پجيغجهبجر سجللج

ًجرسج تٖرٕللٖق تىلجهچىلىك لىلسب،  يجتكذثك ىگجكىوكى يېٌىذا ٛز
لىذٕ. ېك )هجُطجرگج(ذث تىرًبق ىئسى ببر ُبلذالىيبهجت كۈًى يۈزى

 ]ىئوبم حُوجد[



93 

ةلالٌُىڭ  يٌبلىرى(داج)ًىڭ سلجرجبهى-هجسجىذ لجربجزى دىۋاًى
ةلذىذا تٖرٕپ، دثرت حلجهلىرىٌى تجسبىِلجرگج تٚكىذٕ.  بجًذىلىرى

بجزىلىرى يبلغبى ېئيتىذٕ، يبسىوب ُٚجججتلجرًى تۈزۈپ ُىكبيج 
تْلٖيذٕ. گبُى چبغالردا ةىئلج هجًسٖپلىرىٌى هجسجىذلجرگج تبرلىتىذٕ. 

ىگج كٚچىذٕ. ٗالرًىڭ كىيىي ججهلجيذٕ ۋث بىر هجسجىذتىي يجًج بىر
ببيلىمى ضٖ لجدثر كٚپكى پجلجت ةلالٍ ٛزى بىلىذٕ. ٗالر ٛلگجى 

. ٗالردىي ٓتتٖرىغب چىمىذٕهبللىرى  -چبغلىرىذا لْيٖپ كجتكجى پٖل 
كىطىلجرگج ېئسىلىپ  دىيبًجتلىك بْلغىٌى ۈئچۈى –دىي  ببضمب، پبك

لىمى ىرىص ۈئچۈى يْلسٖلتىلجهچىلىك لىلوبيذىغبى، سجدىمج ب
مى هُٖتبجالرًى ٗلوىغبى كىطىلجر ٗالرًى ببي ي، ُجلىوجيذىغبىبىلىٌ

 دثپ گٖهبى لىلىذٕ.
 

 قەرز ئېلىپ ئۇيى قايتۇرۇصقا ياياصهاسلىق
 

هُٖىن ٓرًّذا بجًذىلجرًىڭ ُجللىرى تْلىوٖ  ًجزىرىذثةلالٌُىڭ 
. كىطى ةلالٌُىڭ ُجلمىذىي تجۋبج لىلىص ةرلىلىك لٖتٖلغىٌى تٖرىذٕ
، دىٌبر ۋث دثرُجم بىلجى حهجس بجلكى يبخطىلىك  ۋث يبهبًلىك بىلجى

لىطتىي ېىتىپ كسىلىذىغبى كۈى )لىيبهجت( يېبىلجى ُٚكۈم ك
ىئلگىرى تٚلىوجي تٖرٕپ بجًذىلجرًىڭ ُجللىرىذىي لٖتٖاللوبيذٕ. 

ضۈبِىسىسكى » ىئذى: هًٖذاق دېگجىلالٍ سٖبِبًجُٖ ۋثتجحال ة
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گىسىگج لبيتٖرٕضمب، كىطىلجر ةرىسىذا ةلالٍ سىلجرًى ةهبًجتلجرًى ىئ
 [58]ًىسب.  «ُٚكۈم لىلغبًذا ةدىل ُٚكۈم لىلىطمب بٖيرىيذٕ.

ججهىئيجتتج حۋىج ېئلىپ كجتكجى ىئطالرًىڭ بىرى لجرىس 
ېئلىطٌى ةددى ُىسبپالش. بجزىلجر لجرىسًى جىذدى ىئِتىيبج 

، ٛي سجۋثبىذىي حهجس بجلكى كجڭتبضب يبضبش، ةپتٖهبىلٌى يېڭىالش
-سجرثهجبًلىرىٌى تْلٖلالش ۋث ُجرخىل حضيبالر، ۋالىتلىك حخلجت

چبۋارالردىي ىئببرثت ىئطالر ۈئچۈى ةلىذٕ. كٚپ ۋالىتالردا ٗالر 
ًىسى ضۈبِىلىك يبكى ُبراهذىي خبلى بْاللوبسلىمى تْلىراق بْلغبى 

. لجرىس ېئلىص ىئطىذا سجل لبراش، داخىل بْلىذٕسېتىص ُجركجتلىرىگج 
تٚلجضتج ةرلىغب سْزٕضمب يْل ببضالهچىلىك لىلىذٕ، يبكى  ًٗى

هبللىرىٌى ُبالك لىلىص ۋث بٖزٕپ چېچىطمب ېئلىپ -ببضمىالرًىڭ پٖل
ببرىذٕ. پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم بٖ لىلوىطٌىڭ 

كىوكى »گجى ىئذى. ېُْضيبر بْلٖضمب ۈئًذثپ هًٖذاق د ةلىۋىتىذىي
الٍ ٗ كىطى ةلسب ةل هجلسىتىذثٚلجش كىطىلجرًىڭ هبللىرىٌى ت

 يْلىتىص كىوكى كىطىلجرًىڭ هبللىرىٌى ۈئچۈى تٚلجپ بىرىذٕ.
 ]بٖخبرى[« ًىيتىذث ةلسب ةلالٍ ٗ كىطىٌى يْلىتىذٕ. )يجۋېلىص(

كىطىلجر كٚپ ُبلالردا لجرىس ىئطىٌى ةددى ُىسبپاليذٕ ۋث سجل 
چْڭ بىر ىئص. ُجتتب لبرايذٕ. ُبلبٖكى ٗ ةلالٌُىڭ ُْزٕرىذا تْلىوٖ 

ةالُىذلىكلجر، كبتتب سبۋاپ ۋث ةلى هجرتىۋىگج ىئگج  ٗلٖغۋارضجُىذ، 
بْلٖپ تٖرٕپ لجرىس هجس٘لىيتىذىي لٖتٖلٖپ لباللوبيذٕ. رثسٖلٖلالٍ 
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سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ هًٖٖ سٚزى ضًٖى كٚرسىتىپ بىرىذٕ: 
غىر ُٚكۈم ًبزىل گجى ېئېپبكتٖر، لجرىس تْغرىسىذا ًىوج د ةلالٍ»

)ةلالٍ (بىلجى لجسجم زات لىلذى. جېٌىن ًٗىڭ ىئلكىذث بْلغبى 
، هٖببدا بىر كىطى ةلالٍ يْلىذا ٛلتۈرۈلۈپ، ًٗذىي لىلىوجًكى 

ىي يجًج كىيىي تىرىلذۈرۈلۈپ، ًٗذىي كىيىي ٛلتۈرۈلۈپ، ًٗذىي كىي
تبكى زى ببر تٖرٕپ ججًٌجتكج كىرثلوجيذٕ. ٛلتۈرۈلسج، ۈئستىذث لجر

بٖ  رۋاسىسالرپجُجددىذىي ةضمبى ىئ[ ٗ]ًجسج« لجرزى تٚلجًوىگىچىلىك
 حُۋالذىي كىيىي لبًذالوٖ خٖضبل بْالاليذىغبًذٕ؟

 
 ھارام يول بىلەى پۇل تېپىط

 

هبلٌى لجيجردىي تېپىطى ۋث -لوبيذىغبى كىطى، پٖلةلالُتىي لْر
بيىسى خججلىطىگج پجرۋا لىلىپ كجتوجيذٕ. ًٗىڭ ببرلىك غ لجيجرگج

، ؟هېلىٌى كٚپجيتىص. ٓغٖرلٖق لىالهذٕ-ُبرام يْلذىي بْلسىوٖ پٖل
ةلذاهچىلىك  –، سبختىپجزلىك ؟، بٖالڭچىلىك لىالهذٕ؟پبرا ةالهذٕ

 - ىنتې، ييجهذٕ؟، جبزاًج ېئلىپ سبتبهذٕ؟ ًجرسىٌى ، ُبرام؟لىالهذٕ
-پبُىطج، ًجغوج-زىٌب ، هببللىكا، ر؟ذٕههېلىٌى يج-ًىڭ پٖليىسىر
، هٖسٖلوبًالرًىڭ دٙلجت ؟ثك ُبرام ىئطمب ىئص ُجلمى ةالهذًٕبۋاد

بل ، ببضمىالرًىڭ ه؟هۈلكىگج چېمىالهذٕ-خجزىٌىسىگج ۋث ةهوىٌىڭ هبل
، ىئِتىيبجى يْق تٖرٕپ تىلجهچىلىك ؟هججبٖرى تبرتىۋاالهذٕ هۈلكىٌى -
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يىي ًٗىڭذىي يجپ ېبًٖىسى هُْىن حهجس. ًٗىڭذىي ك ؟لىالهذٕ
، ٛي سبلىذٕ يبكى ةلىذٕ، لبتٌبش ۋاستىسى ىئچىذٕ، كىيىٌىذٕ

كىرااليذٕ ۋث ٛي سجرثهجبًلىرىٌى ةلىذٕ. ُبراهذىي لْرسىمىٌى 
 بْردايذٕ.

گجى ىئذى: ېلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم هًٖذاق دپجيغجهبجر سجللج
دّزاخ حڭ  غبسكجى ُجرلبًذاق گٚش )ۈئستىخبى( ُبراهذىي ٛ»

 ]تىبراًى[« اليىمتٖر.
هېلىٌى لجيجردىي تبپمبًلىمى ۋث ًجگج -پٖللىيبهجت كۈًى 

خججلىگجًلىكىذىي سْرالمب تبرتىلىذٕ. ٗ يجردث ُبالكجت ۋث زىيبًغب 
يْلٖلىذٕ. ًٗذالتب لْل ىئلكىذث ُبرام ببر كىطى ًٗىڭذىي لٖتٖلٖضمب 

رثك. حگجر كىطىٌىڭ ُجلمى بْلسب دىٌبر ۋث دثرُجم كېةلذىرىطى 
يبهبًلىك )گًٖبٍ، سبۋاپ( بىلجى بىلجى حهجس بجلكى يبخطىلىك ۋث 

ُٚكۈم لىلىٌىذىغبى كۈى يىتىپ كىلىطتىي بٖرٕى حپٖ سْراش 
 ةرلىلىك ًٗى ىئگىسىگج لبيتٖرٕضمب ةلذىرىطى الزىن.

 
ھاراق بىرەر تانچە نىقتارىچىلىن بولغاى تەقدىردىهۇ 

 ئىچىط 
 

ىئ هٚئوىٌلجر! ُبراق ىئچىص، لىوبر » تبةال ېئيتتى ةلالٍ
ٖتالر )يجًى چْلًٖٖش ۈئچۈى تىكلجًگجى تبضالر(غب ٓيٌبش،ب
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 بىئطى، پبسكىٌ چْلًٖٖش، پبل ٓللىرى بىلجى پبل سېلىص ضجيتبًٌىڭ
 لىلوىطىذىي رىطىطىڭالر ۈئچۈى ضجيتبًٌىڭلىلىمالردٕر، بجخىتكج ېئ

 [90]هبىئذث. « يىراق بْلٖڭالر.
ىئكجًلىكىگج  ېئغىر گًٖبٍ -يىراق بْلٖضمب بٖيرىغبًلىك، ُبرام

دااللجت لىلىذىغبى حڭ كۈچلۈك دثلىللجرًىڭ بىرى. )هجزكٖرةيجتتج( 
ُبراق )سٚزى( كبپىرالرًىڭ ىئالُلىرى، هجبٖدلىرى بْلغبى بٖتالر 

وجستىي ېةلالٍ ُبرام د»تىلغب ةلغبًلىمىبىلجى بىر لبتبردا  )سٚزى(
 .ى هٖستجُكجم پبكىتتٖردىگۈچىلجرگج لبرض« ىغٖذېد يىراق بْلٖڭالر
ر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ ُجدىسىذث ُبراق پجيغجهبج

ىئچكجى كىطىگج لبرىتب ةگبُالًذٕرٕش كجلگجى ىئذى. جببىر 
رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرپٖئ رثۋىطتج رىۋايجت لىلىٌغبى ُجدىستج 

ضۈبِىسىسكى هجس لىلغٖچى )ُبراق(ًى ىئچكجى »ضًٖذاق دىيىلگجى. 
ةلالٌُىڭ حُذىسى ببر. دىي سٖغٖرٕضمب ‹تىيٌجتٖلخجببل›كىطىٌى

 <گجى ًىوج؟ېتىيٌجتٖلخجببل د>سبُببىلجر سْرىذى، يب رثسٖلٖلالٍ! 
دّزاخ حُلىٌىڭ لبى  -پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم، 

]هٖسلىن[ يجًج ىئبٌى ةبببس رثزىيجلالُٖ « يىرىڭى دثپ جبۋاپ بجردى
كىوكى »حًِٖدىي هجرپٖئ رثۋىطتج رىۋايجت لىلىٌغبى ُجدىستج 

خٖددى داۋاهلىك ُبراق ىئچكۈچى ُبلىتىذث ٛلۈپ كجتسج، ةلالُمب 
 ]تىبراًى[« يْلٖلىذٕ. غب ٓخطبش)هجرتىۋىذث(بٖتمب چْلًٖغٖچى

 دثۋرىوىسدث ُبراق ۋث هجس لىلغٖچى ًجرسىلجرًىڭ تۈرلىرى غبيجت
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پ كجتتى. حرثپچج ۋث چجتخل تىللىرىذىكى پيىدثرىجىذث كٚ زّر
« كبتۋّ« »ىئرق« »كٖهٖل« »جۈح»الرغب ٗ ىئسىولىرى ةۋٕدى.

)ۈئزۈم ُبرىمى، پىۋا دىگجًذثك( ... لبتبرلىك ًبهالرًى « ًيببهپبضى»
، پجيغجهبجر سجللجلالُٖ ىئچىذث لْيذى. بٖ ۈئهوجت )هٖسٖلوبًالر(

. سٚزىذىكى تبىئپىلجر ٓتتٖرىغب چىمتىىڭ هًٖٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌ
جر ُبرالٌى ببضمب ًبم بىلجى ةتبپ ۈئهوىتىن ىئچىذث بىر تۈركۈم كطىل»

 ]ىئوبم حُوجد[« ىئچىذٕ
دېگجًٌىڭ  « الرُبرال» پلىلى ۋث سٚزهجًلىك ٗالر ُېلىگجرلىك

ٗالر »دىگجى ًبهٌى ىئطلىتىذٕ. « رُّى ىئچىولىكلجر»ٓرًىغب 
ةلالٌُى ۋث هٚئوىٌلجرًى ةلذىوبلچى بْلىذٕ. ُجلىمجتتج ٗالر 

 [9]بجلجرث. « يذٕ.تٖيوبستىي ٛزلىرىٌىال ةلذا
تىذىغبى،)ٓخطىوىغبى ىىئطىٌى تۈپ يىلتىسىذىي لٖر ،ضجرىخت

ىئسىوالرًى لْيٖش ةرلىلىك( ٓيٌىطىذىغبى پىتٌىلجرگج خبتىوج 
. ٗ بْلسب پجيغجهبجر هٖستجُكجم ًىساهٌبهج ېئلىپ كجلگجىبى بىرىذىغ

ُجرلبًذاق هجس لىلغٖچى )ًجرسج( »سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ 
]هٖسلىن[ « ُبرالتٖر، ُجرلبًذاق هجس لىلغٖچى )ًجرسج( ُبراهذٕر.

 دىگجى سٚزىذٕر.
لىلىذىغبى ُجرلبًذاق دىوجك حلىلٌى لبيوٖلتٖرىذىغبى ۋث هجس 

. ېئغىر گًٖبٍى يبكى كٚپ بْلسٖى ٓخطبضال بْلسٖةز  جًجرس
هجلسجت لىلىٌغبى  ىل ۋث كٚپ بْلٖپ كجتسىوٖخ-ًبهلىرى خىلوٖ
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 ث ُٚكوى هجلٖهلٖق)ېئغىر گًٖبٍ(تٖر.ًجرسج بىردٕر ۋ
 -ۋثسجللج ةخىرىذا، تٚۋثًذىكى پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى

گجى ىئذى: ېلبرىتب ًجسِىتىذٕر. ٗ هًٖذاق د هٌىڭ ُبراق ىئچىطكج
كىوكى ُبراق ىئچسج ۋث هجس بْلسب لىرىك ببهذات ًبهىسى هجلبٖل »

جۋبج لىلغبى تجلذىردث بْلوبيذٕ. حگجر ٛلۈپ كجتسج دّزاخمب كىرىذٕ. ت
ةلالٍ گًٖبُىٌى كجچۈرۈم لىلىذٕ. حگجر لبيتب ُبراق ىئچىپ هجس 
بْلسب لىرىك ببهذات ًبهىسى هجلبٖل بْلوبيذٕ. حگجر ٛلۈپ كجتسج 
دّزاخمب كىرىذٕ، تجۋبج لىلغبى تجلذىردث ةلالٍ گًٖبُىٌى كجچۈرىذٕ. 

ت كۈًى حگجر يجًج لبيتب ُبراق ىئچسج ةلالٌُىڭ ًٗى لىيبهج
دىي سٖغٖرٕضمب حُذىسى ببر. )سبُببىلجر( « رىذغجتٖلخجببل»

 سْرىذى، يب رثسٖلٖلالٍ! رىذغجتٖلخجببل دىگجى ًىوج؟
پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم: حُلى دّزاخٌىڭ لبى 

 ]ىئبٌى هبجج[« ى.ېذد -يىرىڭى
هجًىئ لىلغٖچى ًجرسىلجرًى ىئستىوبل لىلغٖچىالرًىڭ حُۋالى 

ذاق ىئكجى، ًٗىڭذىٌوٖ لبتتىمراق بْلغبى زثُجرلىك چىكىولىكلجر ًٗ
)خىرّىئي،كْكبيىي، ًجضج،حپيٖى(ًى ىئستىوبل لىلغٖچىالرًىڭ ُبلى 

 لبًذاق بْالر؟
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ئالتۇى، لۆنۈش قاچىالريى ئىضلىتىط ۋە 
 ئۇالردا يەپ ئىچىط

 

بۈگۈًكى كۈًذث ٛي سجرثهجبًلىرى سبتىذىغبى ٓرًٕالرًىڭ 
ةلتٖى ۋث كٚهۈش يبكى ٗالر بىلجى سىرالًغبى ُېچبىرىٌىڭ، 

لبچىالردىي خبلى بْلىطى بجك لىيىي. ضًٖذالال ببيالرًىڭ ٛيلىرى ۋث 
سثلوجكتج( ُجتتب ېهىِوبى كۈتۈضلجر )ٗالر بىلجى ب ًٖرغًٖلىغبى

بٖخىلذىكى لبچىالر ىئسىل سْۋغبت بْيٖهلىرى لبتبرىغب ةيالًغبى 
بىرىگج تجلذىن -طلىرىذا بىربْلٖپ، كىطىلجر ةدثهگجرچىلىك ىئ

لىلىطىذٕ. بجزىلجر ٗالرًى ٛز ٛيىذث لْيوىسىوٖ ببضمىالرًىڭ ٛيلىرى 
تٚكۈًلىرىذث ىئطلىتىذٕ. بًٖىڭ ُجهوىسى ضجرىختتج ُبرام -ۋث تْي

لىلىٌىغبى ىئطالردىٌذٕر.پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهذىي 
تتىك ةگبُالًذٕرٕش ذا لببٖ لبچىالرًى ىئطلجتوجسلىك تْغرىسى

. ٗهوٖ سجلجهج رثزىيجلالُٖ حًِبدىي هجرپٖئ رثۋىطتج رىۋايجت گجىكجل
ضۈبِىسىسكى ةلتٖى ۋث كٚهۈش لبچىذا يىگجى يبكى »لىلىٌىطچج: 

 ]هٖسلىن[« ىئچكجى كىطى چْلٖم لبرًىذا ججُجًٌجم ٓتىٌى سٚرثيذٕ.
ذٕ. لٖچب تۈرىذىكىلجرًى ٛز ىئچىگج ةلى-بٖ ُٚكۈم پۈتۈى لبچب

هجسلجى: تجخسج، ۋىلكب، چٚهۈچ، پىچبق، زىيبپجتتج ىئطلىتىلگجى 
تٚكۈًذثك ببضمب سْرًٕالردا لْيٖلغبى هٖراببب -لٖچىالر ۋث تْي-لبچب
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 لٖتىلىرى.
بجزىلجر بىس ةلتٖى، كٚهۈش لبچىالرًى ىئطلجتوجيوىس، پجلجتال 
زىٌٌجت ۈئچۈى حيٌجك ةرلىسىذىكى ىئطكبپالرغب لْيٖپ لْيىوىس 

ىذٕ. ًٗى ىئطلىتىطكج ةيرىيذىغبى يْلٌى ىئتىص ۈئچۈى بٖهٖ دىيىط
 جبىئس حهجس.

 
 يالغاى گۇۋاھلىق بىرىط

 

: سىلجر بٖتالردىي ىئببرثت ًىجىستىي ېگجىتبةال هًٖذاق د ةلالٍ
سبللىٌىڭالر. يبلغبى گٖۋاُلىك بىرىطتىي سبللىٌىڭالر. ةلالُمب خبلىس 

 [ 31-30ۈرهجڭالر. ]ُجج. ىئببدثت لىلىڭالر. ًٗىڭغب ضىرىك كجلت
ةبذٕراُوبى بىي حبٖبجكرثتج رثزىيجلالُٖ حًِٖ ةتىسىذىي 
رىۋايجت لىلىذٕ. ٗ ېئيتمبى ىئذى. بىس پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى 

لالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ۋثسجللجهٌىڭ يېٌىذا ىئذٕق، رثسٖلٖلالٍ سجللج
بجرهجيوٖ؟ ۈئچ  سىلجرگج حڭ چْڭ گًٖبٌُى ېئيتىپ»گجى: ېهًٖذاق د

 لبخطىتىص ةًىٌى-لېتىن تجكرارلىذى. ةلالُمب ضىرىك كجلتۈرۈش، ةتب
، رثسٖلٖلالٍ ٗ سٚزًى ٛزلۈكسىس تجكرارلىذى. ُجتتب بىس 

]بٖخبرى[ بٖ « دثپ لبلذٕق. -)ىئچىوىسدث( كبضكى تْختىغبى بْلسب
لبيتب -يجردىكى يبلغبى گٖۋاُلىك بىرىطتىي پجخجس بْلٖضمب لبيتب

جضتىكى سجۋثپ، كىطىلجرًىڭ ًٗىڭغب سجل لبرىغبًلىمى، جىكىل
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ٛچوجًلىك ۋث ُجسجت )چىذىيبلوبسلىمتىي( ىئببرثت كٚپلىگجى 
ةهىلالرًىڭ ًٗىڭغب سجۋثپ بْلغبًلىمى ُجهذث بٖ تۈپجيلى 

پبسبت تٖغٖلىذىغبًلىمىذٕر. يبلغبى گٖۋاُلىك -ًٖرغًٖلىغبى پىتٌج
ٌىڭ ُجلمى( بىكبر بْلٖپ كىطىبىرىص سجۋثبىذىي بىرهًٖچج ُجللجر )

ۋث  ٗۋال بْلىذٕبى يبخطى كىطىلجرگج . ٗ تۈپجيلى لبًچىلىغېتىذٕك
يبكى بْلوىسب  طىذٕللىك بْلوىغبى ًجرسىلجرگج ىئرىيبكى خباليىمالر ُج

ىي بْلوىغبى ًجسجپ چېتىپ ًٗىڭغب ةسبسلىٌىپ ٛز ًجسجبى )حسلى(د
 ٖلىذىغبى ىئطالر يۈز بېرىذٕ،لْيٖل

رًىڭ سْت هجُكىوىلىرىذث تېخى ضٖ يجردىال بجزى كىطىلج
سجى هجى ۈئچۈى گٖۋاُچى بْل، هجًوٖ سجى »ٗچراضمبى كىطىگج 

دىيىطى، يبلغبى گٖۋاُلىك بىرىطتىكى سجل « ۈئچۈى گٖۋاُچى بْالي
ٌى حهىلىيجت ېتللبراضتىي كىلىپ چىممبى بْلٖپ، ًٗىڭذىي كىيىي ر

ْلىذٕ. هجسلجى: پجلجت گٖۋاُچى ب ىوٖبىلىص تجلجززا لىلىذىغبى ىئطت
هجُكىوج دثرۋازىسى يېٌىذا يبكى كبرىذٕرىذا ٗچراضمبى تٖرٕللٖق، 

هۈلۈك يبكى بىگًٖبٍ ىئكجًلىكى ُجلمىذث -زىوىي، ٛي-يجر
ك بى ۋث ةلذاهچىلىمتٖر. گٖۋاُلىگٖۋاُلىك بىرىطتجك، بٖ بْلسب يبلغ

الزىن. ةلالٌُىڭ كىتببىذا ۋارىذ بْلغىٌىذثك )ٗسٖلذا( بْلىطى  دېگجى
« بىس پجلجت بىلگجى ًجرسىوىس ۈئستىذىال گٖۋاُلىك بىرىۋاتىوىس»

 [81]يٚسۈف. 
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 قىلىط )بىراۋيىڭ ياناى گېپىًى(غەيۋەت
 

يىوىطى هٖسٖلوبًالرًىڭ غجيۋىتىٌى -كٚپلىگجى سْرًٕالرًىڭ يجل
لىلىص ۋث ٗالرًىڭ ةبرٕيىٌى تٚكۈضكج ةيلىٌىپ لبلذى. ٗ بْلسىوٖ 

ُجزثر حيلجضكج ، ًٗىڭذىي بجًذىلىرىٌى ىتبةال تْسمب ةلالٍ
ىٌىطلىك ۋث ًٗى كىطىٌىڭ كٚڭلىٌى ېئلىطتٖرىذىغبى يىرگ ۈئًذىگجى

بىرىڭالرًىڭ غجيۋىتىٌى -گجى: بىرېهًٖذاق د تجسۋىرگج ٓخطىتىپبىر 
لىلوبڭالر، سىلجرًىڭ بىرىڭالر ٛلگجى لېرىٌذىطىڭالرًىڭ گٚضىٌى 

يسىلجر. ةلالُتىي لْرلٖڭالر!... يىيىطٌى يبلتٖراهسىلجر؟ ًٗى يبلتٖرهب
 [12]ُْجٖرات.

پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم يٖلبرلى ةيجتٌىڭ 
دىگجى سٚزى « غجيۋثت دىگجى ًىوج، بىلجهسىلجر؟»هجزهًٖىٌى 

ةلالٍ ۋث ًٗىڭ پجيغجهبىرى »ةرلىلىك ىئساُلىغبى ىئذى، سبُببىلجر: 
جللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ، پجيغجهبجر سدېيىطكىٌىذث«يبخطى بىلىذٕ

بٖرادىرىڭٌىڭ يبلتٖرهبيذىغبى تجرىپىٌى تىلغب  سېٌىڭ»ېئيتتى 
حگجر هجى تىلغب ةلغبى تجرثپ بٖرادىرىوذث تېپىلسىوٖ « ېئلىطىڭذٕر.

دثپ سْرالغىٌىذا، پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى  -ضًٖذالوٖ؟
ب ًٗىڭ حگجر سىٌىڭ ېئيتمىٌىڭ بٖرادىرىڭذث تېپىلس»ۋثسجللجم: 

غجيۋىتىٌى لىلغبى بْلىسجى، حگجر تېپىلوىسب ًٗىڭغب بُْتبى 
 دىذى. ] هٖسلىن[ -«چبپلىغبى بْلىسجى
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دىوجك، غجيۋثت بىر هٖسٖلوبًٌىڭ تجى لٖرٕلوىسى، دىٌى، 
دًٕيبسى، ىئذىيسى، حخاللى ۋث تبضمى كٚرىٌىص ُجلمىذث 

ىگجى يبلتٖرهبيذىغبى تجرىپىٌى تىلغب ېئلىطىڭىسدٕر. بًٖىڭ كٚپل
ضجكىللىرى بْلٖپ، جۈهلىذىي ًٗىڭ حيىپىٌى تىلغب ېئلىص يبكى 

 ُبكبۋٕرلٖق لىلىپ ًٗىڭ يبهبى گىپىٌى لىلىص.
 ًجزىرىذث لجبىَ ۋث يىرگىٌىطلىكلالٌُىڭ كىطىلجر ة

هجسىلىسىگج سجل لبرايذٕ. ًٗىڭ « غجيۋثت»ُىسبپالًغبى 
ۋثسجللجهٌىڭ لجبىِلىكىٌىڭ دثلىلى، رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى 

دثرۋازىذٕر، ًٗىڭ حڭ ةددىيسى كىطىٌىڭ  72جبزاًج »ضٖ سٚزىذٕر. 
ةًىسىغب كجلگىٌىگج ٓخطبش، جبزاًىٌىڭ حڭ ېئغىرى كىطىٌىڭ 

 ]سىلسىلجتٖسسجُىِج[« بٖرادىرىٌىڭ يۈز ةبرٕيىغب تىگىطىذٕر.
سُٚبجتكج لبتٌبضمبى كىطىگج )ببضمىالرًى( يبهبى ىئطتىي 

لىلىٌغبى لېرىٌذىطىٌى لْغذىطى ۋاجىپ. پجيغجهبجر تْسٖش ۋث غجيۋىتى 
سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ضٖ سٚزى ةرلىلىك ًٗىڭغب  

كىوكى بٖرادىرى )دىٌى لېرىٌذىطى(ًىڭ »رىغبجتلجًذۈرگجى ىئذى: 
ةبرٕيىٌى لْغذاپ رثددىيج بجرسج، ةلالُتبةال لىيبهجت كۈًى ٗ -يۈز

 ىتىذٕ. ]ىئوبم حُوجد[كىطىٌىڭ چېِرىذىي دّزاخٌى لبيتٖرىۋ
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 چېقىهچىلىق، سۈخەيچىلىن قىلىط
 

ةرىسىذا گجپ تْضٖش،  بىرىٌىڭ-بىر ةرىٌى بٖزٕش ۈئچۈى 
كىطىلجر ٓتتٖرسىذا ٛچوجًلىك ۋث ةداۋثتٌى تٖتبضتٖرىذىغبى، 
رىطتىلجرًى ۈئزۈپ تبضاليذىغبى حڭ چْڭ سجۋثپلجردىي بىرى. 

گجى ېىٌى حيىپلجپ هًٖذاق دطلىگجى كىطةلالُتبةال بٖ لىلوىطٌى ىئ
لجسجهخْر، پجس، غجيۋثتخْر، سۈخجًچى، بېخىل، ُجددىذىي » :ىئذى

ةضمٖچى، گًٖبُكبر، لْپبل، ًٗىڭ ۈئستىگج ُبراهذىي بْلغبى ةدثم 
 [11-10]لجلج. « .)يجًى ۋثلىذ ىئبٌى هٖغىرث(گج ىئتبحت لىلوىغىي

جت لىلىٌغبى ُٖزثيفج رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرفٖئ رثۋىطتج رىۋاي
 ]بٖخبرى[ ېيىلگجىد« چېمىوچى ججًٌجتكج كىرهجيذٕ»ُجدىستج 

ىئبٌى ةبببس رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي رىۋايجت لىلىٌذى. ٗ 
ېئيتىذٕ: پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم هجدىٌىذىكى بىر 
تبهٌىڭ يېٌىذىي ٛتىۋېتىپ، لجبىرلىرىذث ةزاپلىٌىۋاتمبى ىئككى 

يلجى جٗ ىئكك»الپ هًٖذاق دىگجى ىئذى: ىٌى ةڭةدثهٌىڭ ةۋاز
ةزاپلىٌىۋاتىذٕ، چْڭ بىر ىئص تۈپجيلى حهجس دثپ بْلٖپ ًٗذىي 
كىيىي ېئيتتى، ُجراست )يجًج بىر رىۋايجتتج ُجلىمجتجى چْڭ ىئص( ٗ 
ىئككىيلجًٌىڭ بىرى سۈيذىكىذىي پبكىسالًوبيتتى، يجًج بىرى بْلسب 

 []بٖخبرى« چېمىوچىلىك لىالتتى.
بٖ لىلوىطٌىڭ حڭ يبهبى ضجكىللىرىذىي بىرى، حرگج ةيبلىٌى 
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رىٌى چېمىص ۋث ٓتتٖردىكى جرثزلىك ُبلذا چېمىص، ةيبلىغب ېئغ
رىطتىٌى بٖزٕپ تبضالش ۈئچۈى يۈگىرثش. ضًٖذالال بجزى كبدىرالرًىڭ 
ٛزگىٌى زىيبًغب ٗچرىتىص هجلسىذىذث ببضمىالرًىڭ سٚزلىرىٌى هٖدىر 

تْضٖضوٖ بىر خىل كٚرۈًۈش. ٗالرًىڭ ُجهوىسى يبكى هجس٘لغب 
 لبتبرىغب كىرىذٕ. ًىڭىئطالر ېئغىرگًٖبٍ

 
 ئىجازەتسىس ھالدا لىضىلەريىڭ ئۆيلىرىگە لۆز تاصالش

 

ىئ هٚئوىٌلجر! ببضمىالرًىڭ ٛيلىرىگج »ةلالُتبةال ېئيتتى: 
)كىرىطكج( ىئجبزثت سْرىوىغىچج ۋث ٛي ىئگىسىگج سبالم بجرهىگىچج 

 [27]ًٖر. « الر...كىرهجڭ
پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم، ىئجبزثت سْراضتىكى 
سجۋثپٌىڭ، ٛي ىئگىلىرىٌىڭ حۋرثتلىرىگج )بٖ يجردىكى حۋرثت 

ببضمىالرًىڭ ۋالىپ بْلىطىٌى كىطىلجر « هجخپىيجتلىك»دىگجًذىي 
خبلىوبيذىغبى دىگجى هجًىذث( لبراضٌىڭ ةلذىٌى ېئلىص  ۈئچۈى 

ىئجبزثت سْراش كٚز »ىٌى ىئساُالپ هًٖذاق دىگجى ىئذى: ىئكجًلىك
 ]بٖخبرى[« ۈئچۈى )لبىئذث( لىلىٌذى

بىرىگج( يېىمىٌلىمى، ٛي -بۈگۈًكى كۈًذث بىٌبالرًىڭ )بىر
بىرىگج تٖتبضمبًلىمى ۋث دېرىسث ىئطىكلجرًىڭ  -ىئوبرثتلجرًىڭ بىر
ر ىالخْضٌ-ٗدٕل تٖرغبًلىمى ًجتىجىسىذث خٖلٖم-لبرىطىپ ٗدٕلوٖ
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لىص ىئِتىوبلى يٖلىرى دثرىجىگج ېبىرىگج لبرىطى، ٓچٖق ل-بىر
چىمتى. كٚپىٌچىلىرى كٚزلىرىٌى يىغوبيذٕ، بجزىذث ېئگىسدث 

خْضٌىلىرىٌىڭ -خٖلٖم ةستىذىكىٓلتٖرغبًالر دثرىسث ٛگسىلىرىذىي 
ٛيلىرىگج كٚز ةتىذٕ. بٖ بْلسب خْضٌىٌىڭ هجُرثهىيتىٌى بٖزٕپ 

ةپىرىذىغبى ۋاستىذٕر. ٗ تۈپجيلى ًٖرغٖى ببال  تبضلىغبًلىك ۋث ُبراهغب
 ۋث پىتٌج هجيذاًغب كجلذى.

ۈئچۈى، هجسىلىٌىڭ خجتجرلىك ىئكجًلىكىگج دثلىل بْلٖش 
 -لٖيٖۋ ةتمبى كىطىٌىڭ كٚزىٌىهبراپ كٚز  ضجرىختٌىڭ ىئجبزثتسىس

. مب حرزىيذىغبًلىمىٌىڭ تىلغب ېئلىٌغبًلىمى يېتىپ ةضىذٕېتىط
گجى ىئذى: ېلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم هًٖذاق دپجيغجهبجر سجللج

كىوكى بىر لجۋهٌىڭ ىئجبزىتىسىس ٗالرًىڭ ٛيىگج كٚز تبضلىسب، »
]هٖسلىن[ يجًج « ٗالرغب ٗ كىطىٌىڭ كٚزىٌى لٖيىۋىتىطى ُبالل بْلذى.

« ًٗىڭ كٚزىٌى لٖيىۋثتسج ًج دىيجت، ًج لىسبس يْق»بىر رىۋايجتتج 
 ]ىئوبم حُوجد[
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يًىڭ ئۈچىًچى لىضىًى ئايرىپ قويۇپ ئىممىيلە
 پىچىرلىضىضى

 

بٖ، سْرًٕالرًىڭ ةپجتلىرىذىي، ضًٖذالال هٖسٖلوبًالرًى بٚلۈش 
بىرىگج لبرضى لٖترىتىص هجلسجد لىلىٌغبى ضجيتبًٌىڭ -ۋث بىر

كٚرسجتوىلىرىذىي ىئببرثت بْلٖپ، پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى 
 دېگجى لْيغبى ُبلذا هًٖذاقۋثسجللجم ُٚكوى ۋث سجۋثبىٌى ٓتتٖرغب 

سىلجر ۈئچ كىطى بْلسبڭالر يجًج بىرىٌى لبيرىپ لْيٖپ »: ىئذى
ىئككىيلجى پىچىرالضوبڭالر، تبكى كىطىلجرگج لېتىلغٖچىلىك، چۈًكى 

]بٖخبرى[ ۈئچ كىطىٌىڭ « بٖ ٗ كىطىٌى حًذىطىلجًذۈرۈپ لْيىذٕ.
رهٖ بٖ تٚتىٌچى بىر كىطىٌى ةيرىپ لْيٖپ پىچىرلىطىطى لبتبرلىمال

ُٚكۈهگج كىرىذٕ. ضًٖذالال ىئككىيلجًٌىڭ ۈئچىٌچى بىر ضجخىس 
چۈضجًوجيذىغبى بىر تىلذا سٚزلىطىوٖ ضٖ لبتبردىي. پىچىرلىطىطتب 
ۈئچىٌچى كىطىٌى بىر خىل كٚزگج ىئلوبسلىك يبكى ًٗىڭغب يبهبًلىمٌى 
 ٓيلىطىۋاتمبى ۋثُىوج پجيذا لىلىص لبتبرلىمالرًىڭ بْلىطىذا ضجك يْق.

 
 يىهًى ئۇزارتىۋېلىطلى

 

كىيوٌى ٗزارتىۋېلىص كىطىلجر سجل لبراۋاتمبى، بىراق ةلالٌُىڭ 
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ُْزٕرىذا تْلىوٖ ېئغىر ىئطالرًىڭ بىرى. كىيىوٌى ٗزارتىۋېلىص 
ىئككى ٓضٖلٌىڭ ةستىغب ٗزارتىص ًجزثردث تٖتٖلىذٕ.  دېگجًذث

 بجزىلجرًىڭ كىيىوى يجرگج تىگىپ لبلىذٕ. يجًج بجزىلجرًىڭ بْلسب
 .لبلىذٕةرلىذىي يجرگج سٚرىلىپ 

حبٖ زثر رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرپٖئ رثۋىطتج هًٖذاق رىۋايجت 
ۈئچ تۈلۈك كىطى ببر، ةلالٍ ٗالرغب لىيبهجت كۈًى »لىلىٌغبى ىئذى. 

سٚزلىوجيذٕ، ًجزثر سبلوبيذٕ ۋث )گًٖبُىٌى هجغپىرثت لىلىپ( 
كىيىوىٌى ٗزارتىۋالغٖچى،  پبكلىوبيذٕ. ٗالرغب دثرتلىك ةزاپ ببر. ٗالر

)ببضمب بىر رىۋايجتتج تًٌْى...( هىٌٌجتخْر )ببضمب بىر رىۋايجتتج بىر ًجرسج 
بجرسىال ًٗىڭ هىٌٌىتىٌى لىلىذىغبى كىطى( يبلغبى لجسجم بىلجى هېلىٌى 

 ]هٖسلىن[« سبتمٖچى
كىيىوٌى ٗزارتىص تجكجببٖرلٖق يۈزسىذىي حهجس دثپ ٛزىٌى 

ىطىٌىڭ سٚزى ىئٌبۋثتكج ىئگج حهجس. كىيىوٌى ةلالضمب تىرىطمبى ك
ٗزارتىۋالغٖچىغب لبرىتب ةگبُالًذٕرٕش ٓهٖهى هجزهًٖغب ىئگج بْلٖپ، 
تجكجببٖرلٖلٌى هجلسجد لىلسٖى، لىلوىسٖى پجرلى يْق. ضًٖذالال 

دثلىل ۋثسجللجهٌىڭ هًٖٖ سٚزى ًٗىڭغب پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى 
]ىئوبم «  ٓضٖلٌىڭ ةستىذىكىسى دّزاختب.ىئككى  ىئطتبًذىي. »بْلىذٕ

 حُوجد[
حگجر تجكجببٖرلٖق يۈزسىذىي ٗزارتىۋالغبى بْلسب ًٗىڭ ةزابى 
تېخىوٖ لبتتىك ۋث ېئغىر بْلىذٕ. پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى 
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تجكجببٖرلٖق لىلىپ كىيىوىٌى »ۋثسجللجم هًٖذاق دىگجى ىئذى: 
 ]بٖخبرى[«كۈًى ًجزثر سبلوبيذٕ. سٚرىۋالغبى كىطىگج ةلالٍ لىيبهجت 

ىئطلىگجًلىكى ۈئچۈى ضًٖذاق بْلىذٕ.  گًٖبٌُىىئككى خىل  
. ًٗىڭغب ىئبٌى ٛهجر گًٖبٍق كىيىوٌى ٗزارتىۋېلىص ُجرلبًذا

ت لىلىٌغبى هًٖٖ ُجدىس رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرفٖئ رثۋىطتج رىۋايج
ك، سجللىلجردث كىيىوىٌى( ٗزارتىۋېلىص تْى، كٚيٌج»)لىلىذٕ.  دثلىل 

هجۋجٖد. كىوكى تجكجببٖرلٖق لىلىپ ٗالردىي بىر ًجرسىٌى سٚرىسج 
 ةلالٍ ٗ كىطىگج لىيبهجت كۈًى ًجزثر سبلوبيذٕ. ]حبٖ داۋٕد[

ضبهبل ۋث ضًٖىڭغب ٓخطىغبى ًجرسىلجر تۈپجيلى ٓچٖق لبلوىسٖى 
ۈئچۈى ىئِتىيبت لىلىپ، ةيبل كىطىگج ىئككى پٖتىٌى يٚگجش 

 لېكىيىر غېرىچ يبكى بىر گجز لْيىۋىتىطى رٕخسجت، ب هجلسىتىذث
ُجددىذىي ةضٖرىۋىتىطكج بْلوبيذٕ. هجسلجى، بجزى تْي 
كىيىولىرىٌىڭ غېرىچالر ۋث هىتىرالرچج سْزٕلغبى ۋث بجزىذث ةرلىسىذىي 

 كٚرۈًگجى ُبلذىكىلىرىذثك.
 

ئەرلەريىڭ قايسى صەلىلدە بولهىسۇى ئالتۇى 
 بىلەى زىًًەتلىًىضى

 

سب حضخرى رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرفٖئ رثۋىطتج حبٖ هٖ
ۈئهوىتىوٌىڭ ةيبللىرىغب يىپجك ۋث ةلتٖى ُبالل »رىۋايجت لىلىٌىطچج: 
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 ]ىئوبم حُوجد[«  لىلىٌذى، حرلىرىگج ُبرام لىلىٌذى
بۈگۈًكى كۈًذث ببزارالردث هجخسٖس حرلجر ۈئچۈى ىئطلجپ 

، ٗالر ٓخطىوىغبى چىمىرىلغبى كٚپلىگجى سبًبحت بْيٖهلىرى ببر
هىمذاردىكى ةلتًٖذىي ىئطلجًگجى يبكى تجلتٚكۈس ةلتًٖذىي ُجل 
بىرىلگجى سبحت، كٚز حيٌجك، تۈگوج، لجلجم، سىيرىوب ۋث هىذاليٖى، 

حرلجرًىڭ ةلتٖى »لىلىٌغبى  الىج بجزى هٖسببىمج هْكبپبتلىرىذا ېئيجً
 هٖ ًبتْغرا ىئطالر لبتبرىذىي.«سبىئتى

رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي رىۋايجت لىلىٌىطچج، ىئبٌى ةبببس 
پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم بىر كىطىٌىڭ لْلىذا ةلتٖى 

سىلجرًىڭ »ۈئزۈكٌى كٚرۈپ، ًٗى ېئلىپ تبضلىۋثتتى ۋث هًٖذاق دىذى: 
« بىرىڭالر دّزاختىي بىر چْغٌى هجلسجد لىلىپ لْلىغب لْيىۋاالهذٕ؟

ٗ  كىيىيتىپ بْلغبًذىي ېى ۋثسجللجم كر سجللجلالُٖ حلجيِپجيغجهبج
دىيىلگجًذث، حزبىرايى « ۈئزۈكىڭٌى ېئلىپ پبيذىالًغىي»كىطىگج 

ٗ  خٖدا، رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم تبضلىۋثتكجى
 ]هٖسلىن[ گجى ىئذى.ېد -ًجرسىٌى ُجرگىس ةلوبيوجى

 
 ئايالالريىڭ قىسقا، يىپىس ۋە تار لىيىو لىيىضى

 

 -ٗرٕضلىر سدث دۈضوجًلىرىوىسًىڭ بىسگج لبرضى ةچمبىدثۋرىوى
ىٌىڭ بىرى هْدا كىيىولىرى بْلٖپ، ٗالرًىڭ ضجكىللىرىٌى تۈزدى ۋث 
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هٖسٖلوبًالر ىئچىذث ببزار تبپتى. هٖدا كىيىولجر لىسمب يبكى ًېپىس ۋث 
يبكى تبرلىمى تۈپجيلى حۋرثتٌى يٚگىوجيذٕ. ٗالرًىڭ كٚپىٌچىسىٌى 

ۋث هجُرثهلجر ةلذىذا كىيىطوٖ جبىئس حهجس. ُجتتب ةيبلالر  
پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم، ةخىر زاهبًذىكى ةيبلالردا بٖ 

 :لىلغبى ىئذى. هجسلجى خجۋثر ولجر پجيذا بْلىذىغبًلىمىٌى خىل كىيى
حبٖ ُۈرثيرث رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي رىۋايجت لىلىٌغبى هجرفٖئ 

خ حُلىذىي ىئككى سىٌىپ ببركى ٗالرًى دّزا»ُجدىستج  كىلىطىچج: 
كٚرهىذىن. كبلىٌىڭ لٖيرٕللىرىغب ٓخطبيذىغبى لبهچىلىرى بىلجى 
كىطىلجرًى ٗرىذىغبى بىر لجۋىن ۋث كىيىن كجيگجى يبلىڭبچ 
)حرلجرًى( ججلىپ لىلغٖچى، ببضلىرى تٚگىلجرًىڭ سبلپبيغبى 

ىرثلوجيذٕ، ًٌجتكج كلْكىلىرىغب ٓخطبش سبلپىيىغلىك ةيبلالركى جج
ٖرىمى ةجبيىپ يىراق رىطجلوجيذٕ. ُبلبٖكى ججًٌجتٌىڭ پپٖرىمىغىوٖ ېئ
 رىطىلىذٕ. ]هٖسلىن[هٖسبپىذىي ېئ

بجزى ةيبلالرًىڭ كىيىۋالغبى ةستى تجرىپىذىي ٗزًٕسىغب ٓچٖق 
-يبكى بىر لبًچج يىرىذث چېكى ببر كىيىولجرهٖ يٖلبرلى كىيىن

ىغبى بْلسب حۋرىتى )پبلبلچىمى، كىچجكلجر لبتبرىغب كىرىذٕ. ٓلتٖرىذ
كٚكسى ۋث يْتىلىرى( كٚرىٌىپ لبلىذٕ. ُجهذث كبپىرالرغب ٛزىٌى 

كىچجكلجردث -ٓخطٖتٖش، هْدىذا ۋث ٗالر پجيذا لىلغبى چبكىٌب كىيىن
ةرلىسىذىي هبڭغبًلىك بْلىذٕ. ةلالُتىي بىسگج )هجزكٖر 

 لىلوىطالردىي( ةهبًلىك تىلجيوىس.
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ىئطالرًىڭ بىرى بجزى كىيىولجردىكى  ضًٖذالال خجتجرلىك
بْلوىغٖر رثسىولجر، هجسىلجى، ًبخطىچىالر، هْزىكبًتالر، ُبراق 

جبًلىمالرًىڭ رثسىولىرى،  چجكلجًگجى،ضجرىختتج بْتٖلكىلىرى
سىوۋّللىرى،  ًبضبيبى هٖحسسجسىلجرًىڭكىرسىت،بٖزٕق كٖلٖبالر ۋث 

 حجٌجبىپىٌچىسى يجتكۈزىذىغبى ۋث كًٖٚهٖسىغب دثخلى تجرٕز -ىئپپجت
 تىللىرىذا يېسىلغبى چىرىك خجتلجر.

 
ئايالالريىڭ ئىًساى يالى باصقا يەرسىگە -ئەر

 نەيسۇپ چاچًى سېلىۋېلىضى
 

حسوب بىٌتى حبٖبجكرى ېئيتتى: پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى 
يب رثسٖلٖلالٍ! هىٌىڭ يېڭى  -لىپېثسجللجهٌىڭ ُْزٕرىغب بىر ةيبل كۋ

گىرىپتبر بْلٖپ  كېسىلىگجىسىن ببر ىئذى. لىسىل تْي لىلغبى بىر ل
دثپ  -چېچى غىلتبڭلىطىپ لبلذى، ًٖٗڭغب چبچ سبلذٕرسبم بْالهذٕ؟

ةلالٍ چبچ »سْرىغبًذا پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم 
 دىگجى ىئذى. ]هٖسلىن[« سبلغٖچى ۋث سبلذٕرغٖچىغب لجًجت لىلذى
جيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى جببىر رثزىيجلالُٖ حًِٖ ېئيتتى: پ

ٌىڭ بېطىغب بىر ًجرسج ٗلىۋېلىطىذىي تْسمبى كىطى ۋثسجللجم ةيبل
 ىئذى. ]هٖسلىن[
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دثپ بىلىٌگجى ًجرسج ًٗىڭ بىر « يبسىوب چبچ»دثۋرىوىسدث 
 ۋث  ًٗىڭ  ُٚسىي تۈزثش زاللىرىى. يجًج زاهبًىوىسدىكى هىسبل

 هبكبًلىرىذٕر.ىڭ ۈهلجر چبچ سبلغٖچىالرًىئچىذىكى ًبتْغرا بٚل
سبۋاپتىي ًېسىۋىسى يْق، كىٌْ ۋث تىيبتىرخبًىالردا رّل 

ېئغىر  سېلىۋېلىطوٖلىلغىٌىذثك يبلغبى چبچٌى  ةلغٖچىالرًىڭ
 بىر هىسبلى. گًٖبُالرًىڭ

 
لىيىًىط، سۆزلەش ۋە صەلىلدە ئەرلەريىڭ ئايالالرغا، 

 ايالالريىڭ ئەرلەرگە ئوخضىۋېلىضىئ
 

بى حرلىك ةالُىذلىكىٌى هُٖبپىسثت حرلجرًىڭ ةلالٍ يبراتم
لىلىطى ۋث ةيبلٌىڭ ةلالٍ يبراتمبى ةيبللىك خٖسٖسىيتىٌى هُٖبپىسثت 

ردٕر. ېخبراكت تجبىئيكجى لىلىطى ةلالٌُىڭ بجًذىلىرى ۈئچۈى بىكىت
گىسلىك ةهىللىرىذىي ېٌسبًالر تٖرهٖضىٌىڭ بىردىي بىر ًٗ بْلسب ىئ

ىۋېلىطى ۋث ةيبلالرًىڭ حرلجرگج بىرى. حرلجرًىڭ ةيبلالرغب ٓخط
خبراكتىرغب زىت بْلٖپ، بٖزٕلچىلىك دثرۋازىسىٌى  تجبىئيٓخطىۋېلىطى 

ٕ. بًٖىڭ ةچىذٕ ۋث ججهىئيجتتج ۋثيراًچىلىمٌى كجلتۈرۈپ چىمىرىذ
ًجس )ةيجت يبكى  ىئي. ضجرېئغىر گًٖبُتٖرضجرىختتىكى ُٚكوى 

طلىگجى كىطى ُجدىستىكى ٓچٖق ىئببرث(دث هجلٖم بىر ىئطٌى ىئ
 بجك يبهبى لىلوىصلسب دثل ٗ بٖ ىئطٌىڭ لجًجتلجًگجى بْ
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ۋث گًٖبُى كجبىرث )چْڭ گًٖبٍ( لبتبرىذىي  ىئكجًلىكىٌى
ىئكجًلىكىٌى ٗلتٖرىذٕ. ىئبٌى ةبببس رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرفٖئ 
رثۋىطتج رىۋايجت لىلىٌغبى ُجدىستج، پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى 

لجر ىئچىذىي ةيبلالرغب ٓخطىۋالغٖچىالرغب ۋث ةيبلالر حر»ۋثسجللجم 
. ېيىلگجىد« ىئچىذىي حرلجرگج ٓخطىۋالغٖچىالرغب لجًجت لىلذى.

 ]بٖخبرى[
يجًج ىئبٌى ةبببس رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرفٖئ رثۋىطتج 
رىۋايجت لىلىٌىطچج پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم حرلجر 

 -حركجكلىطىۋالغب ىمالرغب  ۋث ةيبلالر ىئچىذىيىئچىذىي لْش جىٌىسل
 ًالرغب لجًجت لىلغبى. ]بٖخبرى[

ٓخطىۋېلىص بجزىذث ُجركجتلىرى، تٖرهٖش ضجكىللىرى ۋث 
تٖرٕضلىرىذا گجۋدىلىٌىذٕ. هجسلجى، جىسىولىرىذا ةيبلغب -يۈرۈش

ٛزگىرىۋېلىص،)ىئستىتىك ٓپراتسىيج لىلذٕرٕش ةرلىلىك سۈًىئ 
سى ٓرگبى بىكىتىۋېلىص، حرلىك ُْرهًٌٖى حهچجك ۋث جىٌ

ةلذٕرۋىتىپ ةيبللىك ُْرهٖى سبلذٕرٕش ةرلىلىك( ۋث 
 پجيذا لىلىۋېلىطمب ٓخطبش. خٖلكسٚزلجش،يۈرۈضلىرىذث ةيبلالرچج 

)حرلجر ضًٖىڭذثك ٓخطىۋېلىص كىيىٌىطتىوٖ كٚرىٌىذٕ. ضٖڭب 
تبلبش، رى ېئسىۋېلىص، بىلجيسۈك بْيٌىغب زىٌٌجت بْيٖهلىۈئچۈى(

لٖلىمىغب هًْچبق تبلبش لبتبرلىمالر ،لخبل سېلىص)پٖت بىلجيسۈكى( بخ
 جبىئس بْلوبيذٕ.
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ضًٖذالال ةيبلٌىڭ حرگج خبس كٚيٌجك يبكى ببضمب كىيىولىرىٌى 
كىيىطى جبىئس حهجس. ُجتتب كٚرۈًۈش ضجكىلذث حردىي پجرىملىٌىطى 

-ىركىچجكلجردث ب-ۋاجىپ. ُجر ىئككى جىٌىستىكىلجرًىڭ كىيىن
بىرىذىي پجرىملىك بْلىطى ۋاجىپلىمٌىڭ دثلىلى. حبٖ ُٖرثيرث 
رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرپٖئ رثۋىطتج رىۋايجت لىلىٌغبى هًٖٖ 

ةلالٍ ةيبلذثك كىيىٌگجى حرگج ۋث حردثك كىيىٌگجى »ُجدىستج: 
 . ]حبٖ داۋٕد[ېيلگجىد« ةيبلغب لجًجت لىلذى

 
 چاچًى قارا بوياش

 

پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ  چبچٌى لبرا بْيبش
ضٖ سٚزىذث ةگبُالًذٕرٕپ تىلغب ېئلىٌغبًلىمى ۈئچۈى ُبراهذٕر. 

ةخىر زاهبًذا كجپتجرًىڭ پْكىٌىذثك لبرا بىلجى بْيبًغبى لجۋىن »
هجۋجٖد بْلىذٕ. ٗالر ججًٌجتٌىڭ پٖرىمىٌى پٖرىيبلوبيذٕ. ]حبٖ داۋٕد[ بٖ 

لغبى كىطىلجر ةرىسىذا حۋىج ةلغبى بىر ىج)چبچ سبلىلىغب( ةق سبً
لىلوىص بْلٖپ، ًٗى لبرا بىلجى بْيبپ رثڭگىٌى ٛزگجرتىذٕ. ٗ 
لىلوىص ةلالٌُىڭ يبراتمىٌٌى ٛزگجرتىص ۋث تجبىئ كٚرىٌىطتىي ببضمب 
بىر ُبلجتكج كجلتۈرىۋېلىطتىي ىئببرثت خبتبلىمالرغب ېئلىپ ببرىذٕ. 

جسىرى ببر. گبُىذا بىر خىل ًٗىڭ ضجخسى حخاللىغىوٖ يبهبى ت
 هجغرٕرلٖق كجيپىيبت كجلتۈرۈپ چىمىرىذٕ.
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پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ ةق چبچٌى خىٌج ۋث 
ضًٖىڭذثك تجركىبىذث سبرغٖچ يبكى لىسىل ۋث يبكى جىگجر رثڭگج 
هبيىللىمى ببر ًجرسج بىلجى بْيبپ ٛزگجرتكجًلىكى سجُىَ تۈردث 

حبٖ لٖدافج هجككج پجتِى بْلغبى كۈًى پجيغجهبجر رىۋايجت لىلىٌذى. 
سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ ُْزٕرىغب ېئلىپ كىلىٌگجى ىئذى، 
ًٗىڭ چبچ سبلىلى ةپتق ةلىرىپ كجتكجى ىئذى. پجيغجهبجر 

ًٗى بىر ًجرسج بىلجى ٛزگجرتىڭالر! »سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم: 
 ذى. ]هٖسلىن[دى« حهوب لبرىذىي سبللىٌىڭالر

تْغرا ُٚكۈم ضٖكى، ةيبلوٖ حر كىطىگج ٓخطبش چېچىٌى لبرا 
 بىلجى بْيىطى جبىئس حهجس.

 
لىچەك، تام ۋە قەغەز قاتارلىقالردەك يەرسىلەرگە -لىيىو

 جايلىقًىڭ رەسىهىًى سىسىط
 

ىي هجرفٖئ رثۋىطتج رثزىيجلالُٖ حًِٖد ةبذٕلالٍ ىئبٌى هجس٘د
جت كۈًى ةزاپ ججُجتتج ىئٌسبًالرًىڭ حڭ لىيبه»رىۋايجت لىلىٌذى. 

 ]بٖخبرى[« لبتتىمى رثسىن سىسغٖچىالردٕر.
حبٖ ُٖرثيرث رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرپٖئ رثۋىطتج رىۋايجت 

هجى يبراتمبًذثك يبرىتىطمب »لىلىٌىطچج، ةلالُتبةال ېئيتتى: 
ٌى يبرىتىپ  دىۋثيلىگجى كىطىذىٌوٖ زالىوراق كىطى ببرهٖ؟ ٗالر دًا
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 ]بٖخبرى[« ببلسٖى، زثررىٌى يبرىتپ ببلسٖى!
ىئبٌى ةبببس رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرفٖئ رثۋىطتج رىۋايجت 

ُجر رثسىن سىسغٖچى دّزاختب بْلىذٕ، ًٗىڭ سىسغبى ُجر »لىلىٌىطچج: 
« بىر رثسىوىگج جبى كىرگۈزىلىذٕ، ةًذىي ججُجًٌجهذث ةزاپلىٌىذٕ

تتى، حگجر لىلوىسبڭ بْلوبيذىغبى ىئبٌى ةبببس رثزىيجلالُٖ حًِٖ ېئي
 بْلسب دثرثخٌىڭ ۋث جبًسىس ًجرسىٌىڭ رثسىوىٌى سىس. ]هٖسلىن[

بٖ ُجدىسلجر، كٚلجڭگىسى بْلسٖى يبكى بْلوىسٖى بېسىلغبى، 
سىسىلغبى، ٓيٖلغبى، ًجلىص لىلىٌغبى، لېلىپالر ةرلىلىك بْيبلغبى ۋث 

ضمب ۋث بب ضًٖىڭذثك ُجرلبًذاق ٗسٖل بىلجى ىئطلجًگجى ىئٌسبى
ٌى ٗلتٖرىذٕ. رثسىوٌىڭ ىئكجًلىكى گًٖبٍجبًلىمالرًىڭ رثسىولىرى 

تْغرىسىذىكى ُجدىسلجر يٖلبرلىالرًىڭ ُجهوىٌى ٛز  ېئغىر گًٖبُلىمى
 ىئچىگج ةلىذٕ.

ًٗىڭغب »هٖسٖلوبى ضجرىخت بٖيرٕللىرىغب لبيىل بْلىذٕ، 
لىل چىمبرهبيذٕ. ح ررىكدثپ تى« وبيوجى، سججذث لىلوبيوجىچْلًٖ

ىئگىسى ةڭ ۋث تجپجككٖر كٚزى بىلجى دثۋرىوىسدىكى رثسىولجرًىڭ 
كجڭ تبرلبلغبًلىمى تۈپجيلى هجيذاًغب كجلگجى بىرال بٖزٕلچىلىممب ًجزثر 

ٌىڭ بىكىتىلگجى ۋالتىذىكى گًٖبُببلسب، رثسىن سىسىطتىكى  سېلىپ
ضجرىختٌىڭ سىرىٌى تًْٖپ يىتىذٕ. ٗ بْلسب ُىسيبتٌى لْزغبش، 

لىلىص، ُجتتب رثسىن ۈئستىي -جىٌسى تٖيغٖالرًى ةستىي ضجُۋاًى،
ُبراهغب چۈضۈضتىي ىئببرثت زّر بٖزٕلچىلىك هجيذاًغب  تۈپجيلى زىٌب
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 سجۋثپ بٖلىذٕ. كېلىطىگج
پجرىطتىلجرًىڭ ٛيگج كىرهجسلىكىگج سجۋثپ بْلوىسٖى ۈئچۈى، 
هٖسٖلوبى كىطى جبًلىمالرًىڭ رثسىولىرىٌى ٛيذث سبللىوبسلىمى 

لىلىٌىذٕ. چۈًكى پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم  تجلجززا
ىئت ۋث رثسىن ببر ٛيگج )رثُوجت( »هًٖذاق دىگجى ىئذى: 

 ]بٖخبرى[« پجرىطتىلىرى كىرهجيذٕ.
لىسوجى ٛيلجردث كبپىرالرًىڭ هجبٖدلىرىغب هجًسٖپ ُجيكجللجر 

ا لْيٖپ )تبرىخى حسجر(، زىٌٌجت ًبهىذ« حتىمج-ةسبرث»بْلٖپ، 
ببضمىلىرىغب لبرىغبًذا تېخىوٖ لبتتىك.  ېئغىر گًٖبُلىمىْيلىذٕ. بًٖىڭ ل

ضًٖذالال ېئسىغلىك رثسىولجر ېئسىلوىغبًلىرىغب لبرىغبًذا تېخىوٖ 
لبتتىك گًٖبٍ. ًٖرغٖى رثسىولجر ببر تبزىن لىلىطمب ېئلىپ ببرغبى، 
كٚپلىگجى رثسىولجر ببر بًٖىڭذىي لبيغٖغب سبلغبى، ۋث يجًج بىرهًٖچج 

بٖ رثسىولجر حسلجش »ذٕ. ېئلىىپ ببرى سىولجر ببركى پجخىرلىٌىطكجثر
دىيىطكج بْلوبيذٕ. چۈًكى ُجلىمى حسلجش هٖسٖلوبًالردىي « ۈئچۈى

بىر يېمىٌىٌى يبكى ٗلٖق بىرىٌى يبد ىئتىطتٖركى، ًٗىڭغب هجغپىرثت 
مب تضٖڭب ُجرلبًذاق رثسىوٌى سىرۋث رثُوجت ۈئچۈى دٕة لىلىٌىذٕ. 

يبكى ٛچۈرۋېتىص الزىن. لېكىي بًٖذاق لىلىص لىيىي  چىمىرۋىتىص
بْلغبى ۋث زّر هٖضجلمجت كجلتۈرىذىغبى بْلسب، هۈهكىي لجدثر ًٗى 
يْق لىلىطمب تىرىطىص ۋث بجزىلىرىذىكى حخاللسىس رثسىولجردىي 
سبللىٌىص بىلجى بىرگج ىئطلىتىپ تٖرٕضمب بْلىذٕ. هجسلجى، كجڭ 
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، لْغجتلجر، ىئٌىسكىلْپذىيلجر ۋث لٖچىالر-ٓهٖهلىطىپ كجتكجى لبچب
پبيذىلىٌىص هبتىريبللىرىذىكى رثسىولجرگج ٓخطبش، ضًٖذالال 
سبالُىيجت گٖۋاٌُبهىسىذىكىذثك ىئِتىيبجلىك رثسىولجرًى سبلالضمب 
بْلىذٕ. بجزى حُلى ىئلىولجر، پٖتتب دثسسجپ تٖرىذىغبى يجردىكىذثك 

ىتىڭالر يىتىطىچج تبل»پجستج لْيٖلغبى رثسىولجرگج رٕخسجت لىلذى. 
 [16]تجغببٖى. « ةلالُمب تجلۋادارلىك لىلىڭالر

 
 چۈش ھەققىدە يالغاى ئېيتىط

 

بجزىلجر كىطىلجر ةرىسىذا ضُٚرثت لبزىٌىص، داڭ چىمىرىص، 
هبددى هجًپجحتكج ىئرىطىص، ةرىسىذا ةداۋىتى ببر كىطىلجرًى 

ٖپ لٖرلٖتٖش ۋث ببضمب سجۋثپلجر تۈپجيلى چۈش ٓيذٕرٕش،ۋث تٖل
ۋثيلجيذٕ. ةهوىۋى خجلمٌىڭ كٚپىٌچىسىذث چۈضكج لبرىتب ېچىمىطمب د

خبتب ىئجتىِبدلب ېئسىلىۋېلىص ىئستىلى بْلغبچمب، بًٖذاق يبلغبًغب 
ْغرىسىذا ةسبًال ةلذىٌىپ لبلىذٕ. بٖ لىلوىطٌى ىئطلىگجى كىطى ت

لالُٖ حلجيِى پجيغجهبجر سجللج رىلگجى ىئذى.ېلبتتىك ةگبُالًذٕرٕش ب
كىطىٌىڭ ٛز ةتىسىذىي ببضمىسىغب »ذى: ېللجم هًٖذاق دۋثسج

هجًسٖپلىمىٌى داۋراڭ سېلىطى يبكى كٚرهىگجى ًجرسىٌى كٚزىگج 
كٚرسىتىطى ۋث رثسٖلٖلالٍ)سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ېئيتوىغبى 

 ]بٖخبرى[« سٚزًى ًٗىڭغب يۈكلىطى حڭ يبهبى سبختىلىمتٖر.
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كٚرهىگجى »جللجم ېئيتتى: پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثس
چۈضٌى كٚردۈم دىۋالغبى كىطىگج ىئككى ةرپب ةرىسىٌى چىگىص 

]بٖخبرى[  ىئككى ةرپىٌىڭ « بٖيرٕلىذٕ، ۋث ُجرگىسهٖ لىاللوبيذٕ.
ةرىسىٌى چىگىص ىئوكبًىيجتسىس ىئص بْلٖپ، ًٗذاق لبزاًغب هًٖذاق 

 ىلگجى بىر خىل جبزادٕر.بېرچٚهۈچ سۈپىتىذث 
 

دە ئولتۇرۇش، ئۇيىڭغا دەسسەش ۋە قەبرە ئۈستى

 قەبرىستايلىقتا ھاجەت ئادا قىلىط
 

حبٖ ُٖرثيرث رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي رىۋايجت لىلىٌذى، پجيغجهبجر 
بىرىڭالرًىڭ چْغ »سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ېئيتمبى ىئذى: 

ۈئستىذث ٓلتٖرٕپ كىيىوىٌىڭ كٚيىطى ةًذىي تىرىسىگج لجدثر يىتىپ 
 ]هٖسلىن[« رث ۈئستىذث ٓلتٖرغىٌىذىي يبخطىذٕر.بېرىطى لجب

كجلسجك، بىر لىسىن  هجسىلىسىگجلجبرىلجرگج دثسسجش 
ىئٌسبًالر هىيىتٌى دثپٌج لىلغىٌىذا )بجزىذث ةيبللىرى بىلجى( ببضمب 
ٛلۈكلجرگج ُٚرهجت لىلوبستىي خْضٌب لجبرىلجرگج دثسسجضكج پجرۋا 

لالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم لىلوىغبًلىمىٌى كٚرىسىس. پجيغجهبجر سجللج
چْغ »بًٖىڭ خجتجرلىك ىئكجًلىكى ُجلمىذث تْختىلىپ هًٖذاق دثيذٕ: 

يبكى لىلىچ ۈئستىذث هېڭىطىن يبكى بْلوىسب ةيىمىوٌى پٖتٖم ةرلىلىك 
رىوًْت لىلىطىن، بىر هٖسٖلوبًٌىڭ لجبرىسى ۈئستىذث هېڭىطىوذىي 
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ىئگج بْلىۋېلىپ تْلىوٖ يېمىولىمتٖر. ]ىئبٌى هبجج[ لجبرىستبًلىممب 
ۈئستىگج تىجبرثت يبكى ٓلتٖرٕش ۈئچۈى ٛي سبلغبى كىطىٌىڭ 

 حُۋالى لبًذاق بْالر؟
لجبرىستبًلىمالردا ُبججت ةدا لىلىطٌى بْلسب بجزى ةخىرثتتىي 
ًىسىۋىسى يْق ىئٌسبًالر ضًٖذاق لىلىذٕ. ُبجىتى لىستىغبًذا لجبرىٌى 

ۋث گجًذىسى بىلجى دالذا لىلىپ يبكى ىئچىگج كىرىپ پبسكىٌلىمى 
ذاق ٛلۈكلجرًى ةزاراليذٕ. پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم هًٖ

ىذا ُبججت ةدا لىلىطىن بىلجى ٖرسىلجبرىٌىڭ ٓتت»دىگجى ىئذى: 
]حتتجخرىجٖ « ببزارًىڭ ٓتتٖرىذا ُبججت ةدا لىلىطىوٌىڭ پجرلى يْق.

زاردا كىطىلجر سببىك[ لجبرىذث ُبججت ةدا لىلىطٌىڭ لجبىِلىكى بب
ةلذىذا حۋرثتٌى ېئچىص ۋث ُبججتٌى ةدا لىلىطتجك لجبىَ ىئطتٖر. 
لجبرىستبًلىممب حخلجت ۋث تبضالًذٕق ًجرسىلجًى تٚكىذىغبى 
كىطىلجرًىڭ هجزكٖر ةگبُالًذٕرٕضتىي ُجسسىسى ببر. لجبرىلجرًىڭ 

ت ةرىسىذا هبڭغبًذا ةيبق پىتىٌكىلجرًى سېلىۋىتىص، لجبرىلجرًى زىيبرث
 لىلغبى ۋالىتتىكى تجلجپ لىلىٌىذىغبى حدثپلجردىٌذٕر.

 
 سۈيدۈلتىٌ پالىساليهاسلىق

 

ضجرىختٌىڭ ىئٌسبًٌى ىئسالٍ لىلىذىغبى تۈزۈهلجرًى ېئلىپ 
كجلگجًلىكى بٖ ضجرىخت )ىئسالم دىٌى(ًىڭ گۈزثللىكلىرىذىٌذٕر. 
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ذٕر. ضٖڭالضمىوٖ  ىئستىٌجب ۋث ٌهجيٌجتلىكٌى يْلٖتٖضوٖ بٖ لبتبردى
ىتىلگجى ۋث لبًذاق بېكستىجوبر )سٖ ۋث تبش ةرلىلىك ېئرىمذاش( ىئ

 پبكىسلىٌىص ضجكلى ببيبى لىلىٌغبى.
بجزى كىطىلجر كىيىوى يبكى بجدىٌى پبسكىٌىلىطىطمب سجۋثپ 
بْلىذىغبى ۋث ًجتىجىذث ًبهىسى دٕرٕس بْلوبسلىممب ېئلىپ ببرىذىغبى 

غجهبجر سجللجلالُٖ هجيٌجتلىكٌى پبكىسالضمب سجل لبرايذٕ. ُبلبٖكى پجي
حلجيِى ۋثسجللجم ًٗى لجبرث ةزابىٌىڭ سجۋثپلىرىذىي بىرى دثپ 
ٗلتٖرغبى ىئذى. ىئبٌى ةبببس رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي رىۋايجت 
لىلىٌىطچج، پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم هجدىٌىذىكى بىر 

ككى تبهٌىڭ يېٌىذىي ٛتىۋېتىپ، لجبرىلىرىذث ةزاپلىٌىۋاتمبى ىئ
يلجى جٗ ىئكك»ةدثهٌىڭ ةۋازىٌى ةڭالپ هًٖذاق دىگجى ىئذى: 

ةزاپلىٌىۋاتىذٕ، چْڭ بىر ىئص تۈپجيلى حهجس دثپ بٖلٖپ، كجيٌىذىي 
ېئيتتى، ُج راست! )ببضمب بىر رىۋايجتتج ُجلىمجتجى چْڭ بىر ىئص( ٗ 
ىئككىيلجًٌىڭ بىرى سۈيذىكىذىي پبكىسالًوبيتتى. يجًج بىرى بْلسب 

ىلىك لىالتتى. ]بٖخبرى[  ُجتتب پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى چېمىوچ
دثپ « ى سۈيذۈك سجۋثبىذىيلجبرث ةزابىٌىڭ كٚپىٌچىس»ۋثسجللجم: 

 . ]ئوبم حُوجد[خجۋثر بجرگجى
سۈيذۈكتىي پبكىسالًوبسلىك ُٚكوى، سۈيذۈكى تْختىوبستىي 
بٖرٕى تىسال ُبجىتىذىي تٖرٕپ كىتىذىغبى يبكى سۈيذۈكى ٛزىگج 

ث يبكى ىئستىٌجب، يېٌىپ كىلىذىغبى ېئگىس يجرگج لبرىتىپ سىيىذىغبى ۋ
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تىذىغبى، سجل لبرايذىغبى كىطىلجرًى ٛز ىئچىگج ىئستجوبرًى تجرك ېئ
پىرالرًىڭكىگج ةلىذٕ. دثۋرىوىسدث بجزى ُبججتخبًىالر كب

ةدا لىلىص تبهغب ٓرًىتىلغبى ُبججت  ُجددىذىي ېئطىپٓخطىطىطتب
لذى. ٗ ةضكبرا بْلٖپ، كىطى ًٗىڭ يېٌىغب كىلىپ كىتىېٓرًٕلىرى ب

ُبيب لىلوبستىي كىرگجى چىممبًالر ةلذىذا سىيىذٕ. ًٗذىي كىيىي 
ىڭ بىلج ىئككى تۈرلۈك كىيىوىٌى يۈلجپ هجيٌجت ۈئستىگج كىيىذٕ. بًٖ

ججم لىلغبى بْلىذٕ. بىرىٌچىسى حۋرىتىٌى  ٌىىئط گًٖبٍلجبىَ 
ىئككىٌچىسى سۈيذىكىذىي كىطىلجرًىڭ كٚزىذىي يٚگىوىذى. 

 پبكىسالًوىذى.
 

 بىر تىڭضاشقەۋىو ياقتۇرنىغاى ھالدا ئۇالريىڭ سۆزىًى 
 

)هٚئوىٌلجرًىڭ حيىپىٌى( ىئسدىوجڭالر... » ةلالُتبةال ېئيتتى:
[  ىئبٌى ةبببس رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرفٖئ رثۋىطتج 12]ُْجٖرات. 

هىغبى ُبلذا ٗالرًىڭ كىوكى بىر لجۋىن يبلتٖر»رىۋايجت لىلىٌىطچج: 
« سٚزىٌى تىڭطىسب، لىيبهجت كۈًى ىئككى لٖلىمىغب سىوبپ تٚكىلىذٕ.

]تىبراًى[  ٗالرغب زىيبى يجتكۈزۈش ۈئچۈى تٖيذٕرهبستىي گجپ 
تْضىسب، حيىپ ىئسدثش جىٌبيىتىگج رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى 

ىٌىوٖ ۋثسجللجهٌىڭ هًٖٖ سٚزىذىكى يجًج ببضمب )سۈخجًچىلىك( گًٖبُ
 ]بٖخبرى[« سۈخجًچى ججًٌجتكج كىرهجيذٕ.»لْضىۋالىذٕ. 
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 خوصًىغا يانايلىق قىلىط-خۇلۇم

 

، كجرىوذث-ةلالٍ سٖبِبًجُٖ ۋثتجحال بىسگج كىتببى لٖرةى
ةلالُمب » :ېگجىهًٖذاق د لىلىپ تجۋسىيجخْضٌب تْغرىسىذا -خٖلٖم

-ر، ةتبىئببدثت لىلىڭالر، ًٗىڭغب ُېچ ًجرسىٌى ضىرىك كجلتۈرهجڭال
حلرىببلىرىڭالرغب، يىتىولجرگج، هىسكىٌلجرگج، -ةًبڭالرغب، خىص

يېمىي خْضٌىغب، يىراق خْضٌىغب، يبًذىكى ُجهراُمب )يجًى سجپجرداضمب، 
يبخطىلىك كىطىلجرگج غب، لْل ةستىڭالردىكى سبۋالذاضمب( هٖسبپىر

 «ٕ.لىلىڭالر. ضۈبِىسىسكى ةلالٍ هٖتجكجببىر، هبختبًچبلٌى يبلتٖرهبيذ
 [36]ًىسب. 

خْضٌىٌىڭ كٚڭلىٌى ةغرىتىص ُبرام ىئطالر لبتبرىذىي. چۈًكى 
ًٗىڭ زّر ُجلمى ببر. حبٖ ُٖرثيرث رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرفٖئ 

ةلالٍ بىلجى لجسجم، هٚئوىي »رثۋىطتج رىۋايجت لىلىٌىطچج: 
بْاللوبيذٕ، ةلالٍ بىلجى لجسجم، هٚئوىي بْاللوبيذٕ، ةلالٍ بىلجى 

؟ دثپ سْرالغبًذا: ـ كىن يب رثسٖلٖلالٍ -م، هٚئوىي بْاللوبيذٕ، لجسج
–«. ڭ لْرلًٖچىسىذىي حهىي بْاللوبيذىغبى كىطىىخْضٌىسى ًٗ

 دىذى. ]بٖخبرى[
پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم خْضٌىٌىڭ خْضٌىٌى 

ڭ ٛلچىوى هجدُىيلىطى ۋث حيىپلىطىٌى ًٗىڭ يبخطى يبهبًلىمىٌى
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بٌى هجس٘د رثزيجلالُٖ حًِٖدىي رىۋايجت لىلىٌىطچج، بىر . ىئغبىلىل
كىطى پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهگج، يب رثسٖلٖلالٍ! 

گجًذث ېد -ىلغبًلىمىوٌى لبًذاق بىلىوجى؟يبخطى يبكى يبهبًلىك ل
 خْضٌىلىرىڭٌىڭ -خٖلٖم»ثسجللجم: رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى ۋ

ىئېيتمىٌٌى ةڭلىغبى بْلسبڭ يبخطى لىلغبى يبخطى لىلغبًلىمىڭٌى 
بْلذٕڭ، حگجر يبهبًلىك لىلغبًلىمىڭٌى ېئيتمىٌٌى ةڭلىغبى بْلسبڭ 

 ]ىئوبم حُوجد[« يبهبى لىلغبى بْلذٕڭ.
خْضٌىٌىڭ كٚڭلىٌى ةغرىتىص كٚپ خىل ضجكىلذث بٖلٖپ 
جۈهلىذىي، ًٗىڭ بىلجى بْلغبى ةرىذىكى تبهغب يبغبچ تىكلجپ 

ڭذىي رٕخسجتسىس ُبلذا ٗ يجرگج ىئگىس بىٌب لْيٖش، ًٗى
ْسىۋېلىص، ٛيٌىڭ ٗدٕلىغب سېلىۋېلىص، لٖيبش ًٖرى يبكى ُبۋاًى ت

ث ېئچىص يبكى خبرابىگج ةيالًذٕرٕش، كىطىٌى بىترام لىلىذىغبى دثرىس
ةيبق بىلجى )يجرگج( ٗرٕش، ۋارلىراضتجك ةۋازالر بىلجى، بْلٖپوٖ 

رىص، ببلىلىرىٌى ٗرٕش، ېىرىذا ةزار بث دثم ېئلىص ۋالىتلٗخالش ۋ
 بْسٖغىسى يېٌىغب حخلجت تبضالپ لْيٖش.

خْضٌىغب لبرضى ىئطلجًگجًذث ېئغىر بْلىذٕ ۋث -خٖلٖم خبتبلىك
لبت كٚپىيذٕ. هجسلجى، پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى -گًٖبُى لبتوٖ

خْضٌىسىٌىڭ ةيبلى بىلجى زىٌب لىلىطمب »ۋثسجللجم ېئيتمبى ىئذى: 
سبجتجى ببضمب ٓى ةيبل بىلجى زىٌب لىلىص )گًٖبُى( يىٌىكرثك... ًى

خْضٌىسىٌىڭ ٛيىذىي ٓغٖرلٖق لىلىطمب ًىسبجتجى ببضمب ٓى ٛيذىي 
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]بٖخبرى[  بجزى خبىئٌالر « ٓغٖرلٖق لىلىص )گًٖبُى( يىٌىكرثك.
خْضٌىسىٌىڭ يْللىمىذىي پبيذىلىٌىپ كىچىذث ٛيىگج لجست لىلىذٕ ۋث 

لىلىص ۈئچۈى كىرىذٕ. ېئچىٌىطلىك كۈى )لىيبهجت(ًىڭ  حخاللسىسلىك
 ةزابىذىي ۋاي ىئسىت ًٗىڭغب!

 
 ۋەسيەت قىلىضتا ئادالەتسىسلىن قىلىط

 

ٛزگىگج زىيبى سبلوبسلىك ۋث ٛزىوٖ زىيبًغب ٗچرىوبسلىك  
 ىئيضجرىختٌىڭ تۈپ پىرىٌسىپلىرىذىي بىرى. جۈهلىذىي ضجر

لىسوجًلىرىگج زىيبى سېلىطوٖ  ۋارىسلىرىغب يبكى ٗالرًىڭ ىئچىذىي
ًٗىڭ بىر تىپىك هىسبلى. بًٖذاق لىلغبى كىطىگج رثسٖلٖلالٍ 
سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ بٖ سٚزى ةرلىلىك تجًبىَ بىرىلگجى: 

-كىوكى زىيبًغب سبلسب، ةلالٍ ًٗى زىيبًغب سبلىذٕ، كىوكى ججبرٕ»
 ]ىئوبم حُوجد[«  ٕ.جبپب لىلىذ-جبپب لىلسب، ةلالٍ ٗ كىطىگج ججبرٕ

ۋثسيجتتج زىيبى سېلىطٌىڭ ضجكىللىرىذىي بىرى بْلسب، 
ۋارىسالردىي بىرىٌى ضجرىئ ُجلمىذىي هجُرٕم لىلىص يبكى ۋارىسمب 
ضجرىخت بجلگۈلىگجى ٗسٖلغب زىت ضجكىلذث ۋثسيجت لىلىص ۋث يبكى 

 ۈئچتىي بىرىذىي ةرتٖلرالىٌى ۋثسيجت لىلىص.
كوىگج لٖالق سبلوبيذىغبى كىطىلجر ضجرىئ هجُكىوج ُٚ 

رايًٖالردا ُجق ىئگىسى )يجًى ۋارىس( ضجرىخت ُٚهىگج زىت ُٚكۈم 
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هىٌى بسىذىغبى ۋث ةدۋٕكبت يېٌىذا پۈتۈكلىك ةدالجتسىس ۋثسيجتٌكې
سىلگجى كېچكج ىئگج لىلىذىغبى بجضجرى هجُكىوىلجر تجرىپىذىي ۈك

گج ۋث ُٚكۈم بْيىچج ُجلمىٌى ةلىذٕ. ٗالرًىڭ پۈتكجى خجتلىرى
 لىلغبى ىئطلىرىغب ۋاي!

 
 قارىت ئويًاش

 

ًالرًىڭ خجلك ةرسىذا تبراپ كجتكجى  ۋث ٓيٌىلىۋاتمبى ٓيٖ
ۋث  بىالردّىئچىگج ةلىذٕ. جۈهلىذىي  گًٖبُالرًى ٛز كٚپۈًچىسى 

ببضمب ٓيًٖالرغب كىرىطكج ُجركجتلجًذۈرۈپ لٖتراتمٖلٖق رّلىٌى 
پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى  ٓيٌبيذىغبى لبرتوٖ ٗالرًىڭ بىر خىلى.

ۋثسجللجم لىوبرًىڭ دثرۋازىلىرىٌى ةچىذىغبى بٖ لجرىتتىي پجخجس 
كىوكى لجرت ٓيٌىسب گْيب »بْلٖضمب  بٖيرٕپ هًٖذاق دىگجى ىئذى: 

]هٖسلىن[  «  لْلىٌى چْضمىٌىڭ گٚضى ۋث لېٌىغب هىلىغبًذثك بْلىذٕ
ۋىطتج رىۋايجت يجًج حبٖ هٖسب رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرفٖئ رث

كىوكى لجرت ٓيٌىسب چْلٖهكى ةلالٍ ۋث ًٗىڭ »لىلىٌىطچج، 
 ]ىئوبم حُوجد[« پجيغجهبىرىگج ةسىيلىك لىلغبى بْلىذٕ.
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نۆئهىًًى ۋە باصقا قارغاصقا نۇياسىپ بولهايدىغايالريى 

 قارغاش
 

كٚپلىگجى كىطىلجر ةچچىمى كجلگجًذث تىلىٌى كًْتىرّل 
يذٕ. ىئٌسبى، ُبيۋاًبت، جبًسىس ًجرسىلجر، لىاللوبي لبرغبضمب ببضال

ىٌى ۋث كۈًلجر ۋث سبحتلجرًى لبرغبيذٕ. ُجتتب بجزىذث ٛزلىر
رىٌى لبرغبيذٕ. بٖ تْلىوٖ رى ةيبلىٌى، ةيبلى ېئحۋالدلىرىٌى لبرغبيذٕ. ېئ

خجتجرلىك يبهبى ىئطتٖر. حبٖ زثيذ سببىت بىٌٌى زثُِبك 
كىوكى »ت لىلىٌىطچج: حلخًسبرىذىي هجرفٖئ رثۋىطتج رىۋايج

 ]بٖخبرى[«  هٚئوىٌٌى لبرغىسب ًٗى ٛلتۈرگجًگج ٓخطبضتٖر
لبرغبش ةيبلالردا كٚپ سبدىر بْلىذٕ. پجيغجهبجر سجللجلالُٖ  

حلجيِى ۋثسجللجم لبرغبضٌى ةيبلالرًىڭ دّزاخمب كىرىطىذىكى 
سجۋثپلجردىي بىرى دثپ كٚرسجتكجى ىئذى. ضًٖذالال لبرغىغٖچىالر 

كۈًىذث ضبپبحتچى بْاللوبيذٕ. ًٗىڭذىٌوٖ بجتجررثك يىرى  لىيبهجت
ضٖكى، لبرغبش ُجلسىس ُبلذا ېئلىپ بېرىلغبى بْلسب ٛزىگج يبًىذٕ، 
ضًٖىڭ بىلجى ٛزىٌىڭ ةلالٌُىڭ رثُوىتىذىي ٗزاللىطىطى، 

 تبضلىٌىطى ۈئچۈى ٛزىگج ٛزى بجد دٕة لىلغبى بْلىذٕ.
 



130 

وقاى )ئۆلۈلًىڭ ئارقىسىدىٌ( چالۋاقاپ چ
 لۆتۈرۈش

 

ةيبلالرًىڭ  چبلۋالبپ ۈئًلۈك يىغب زار لىلىطى،  يۈزىٌى 
كبچبتلىطىذىي ىئببرثت لىلوىطلىرى ًبتْغرا لىلىمالر لبتبرىذىٌذٕر. 

كىچىكىٌى يىرتىص، چېچىٌى چۈضۈرۈش يبكى -ضًٖذالال كىيىن
چېگىص، كېسىص خبتبدٕر. بًٖىڭ ُجهوىسى لبزاغب رازى بْلوىغبًلىك 

سجبرث لىلوىغبًلىمٌى بىلذۈرىذٕ. پجيغجهبجر سجللجلالُٖ ۋث هٖسىبجتكج 
حلجيِى ۋثسجللجم ًٗذاق لىلغبًالرًى لجًجتلىگجى ىئذى. حبٖ ٗهبهج 
رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ 

يۈزىٌى تبتلىغٖچى، يبلىسىٌى يىرتمٖچى ۋث ُبالكجت ٛلۈهٌى »
 لىمى رىۋايجت لىلىٌغبى.  ]ىئبٌى هبجج[«بىتىلىگۈچىگج لجًجت لىلغ

يىغب » پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجم ېئيتمبى ىئذى: 
سب لىيبهجت كۈًى زار لىلغٖچى ةيبل ۋاپبتىذىي بٖرٕى تجۋبج لىلوى

كٚيٌجك ۋث لْتٖردىي دٕبٖلغب بْلغبى ُبلذا  لجتراًذىي ۈئستى بېطىذا
 ]هٖسلىن[«  لْپىذٕ.
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 ۋە بەلگە قويۇش يۈزىگە ئۇرۇش
 

جببىر رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى 
تىي «يۈزگج ٗرٕش ۋث يۈزگج بجلگج لْيٖش»ۋثسجللجهٌىڭ: 

 چجكلىگجًلىكى رىۋايجت لىلىٌغبى. ]هٖسلىن[
يۈزىگج ٗرٕش ىئطىغب كجلسجك، ًٖرغًٖلىغبى ةتىالر، 

ث ببضمب ًجرسىلجر بىلجى ٓلٖتمٖچىالر ببلىالرًى حدثپلجضتج ةلمىٌى ۋ
 -خىسهجتچىلىر يۈزىگج ٗرٕضمب تجهطىلىذٕ. ضًٖىڭذثك بجزى كىطىلجر

لىلغبى يۈزًى خْرالش  غىگج ضًٖذاق لىلىذٕ.  بٖ لىلوىص ةلالٍ ٗلٖ
لىلىطمب  كذىكى هُْىن ُىسسى حزاالرًى ُبالبىلجى بىر ۋالىتتب ًٗىڭ

لجپ لىلىص ېئلىپ ببرىذٕ. ةًذىي پٖضبيوبى لىلىص، لىسبس تج
 حُۋاللىرى يۈز بىرىذٕ. 

يۈزگج بجلگج لْيٖش، هجلٖم ُبيۋاًٌى ىئگىسى تًْىيبلىسٖى، 
غبى بىرخىل بجلگج يْلبپ كجتسج تبپبلىسٖى ۈئچۈى لْيٖل

ر. سجتلجضتۈرگجًلىك ۋث ةزاپلىغبًلىمتٖر. ېئغىر گًٖبُتٖبْلٖپ،بٖ
پ گجرچج بجزى كىطىلجر ًٗى لجبىلىسىٌىڭ سىوۋّلى ۋث بجلگىسى دث

ببُبًج كٚرسجتسىوٖ يۈزىذىي ببضمب يىرىگج بجلگج لْيٖضمب هۈهكىي 
 بْلىذىغٖ؟
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صەرئى بىر سەۋەپ يوق تۇرۇپ نۇسۇلهايًى ئۈچ 
 لۈيدىٌ ئارتۇق تاصلىۋىتىط

 

هٖسٖلوبًالر ةرىسىذا يىراللىطىطٌى پجيذا لىلىص ضجيتبًٌىڭ 
، پيْللىرى لبتبرىذىي. ضجيتبًٌىڭ يْللىرىغب حگجضكجًلجر كٚپ بْلٖ

سجۋثپ يْق تٖرٕپ هٖسٖلوبى لېرىٌذاضلىرىٌى تبضلىۋىتىذٕ.  يْللٖق
سجۋثبى هبددى ًىسا يبكى لىووجتسىس هجًسجپتٖر. يىراللىطىص ٗزٕى 
ۋالىت داۋاهلىطىذٕ. گبُى ُېچ گجپلجضوجسلىككج لجسجم لىلىذٕ. 
ٛيگج كىرهجسلىككج ًجزىر لىلىذٕ. يْلذا كٚرگىٌىذث ببضمب يبلمب 

سُٚبجتتج ٗچراضسب ةلذى كجيٌىذىكىلجر بىلجى لبرىۋالىذٕ. بىر 
كٚرۈضۈپ ًٗىڭ بىلجى كٚرۈضوجيذٕ، بٖ بْلسب ىئسالم ججهىيتىذىكى 
ُبلسىراضٌىڭ سجۋثپلىرىذىي بىرى. ضٖڭالضمب ضجرىخت ُٚكوى بٖ 
ُجلتج جىذدى بْلٖپ لبتتىك ةگبُالًذٕرٕش ببر. حبٖ ُٖرثيرث 

ايجت لىلىٌىطچج: رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرفٖئ رثۋىطتج رىۋ
هٖسٖلوبًغب لېرىٌذىطىٌى ۈئچ كۈًذىي يٖلىرى تبضلىۋىتىص تْغرا »

حهجس. كىوكى ۈئچ كۈًذىي ةرتٖق تبضلىۋىتىپ ٛلۈپ كجتسج 
 ]حبٖ داۋٕد[« دّزاخمب كىرىذٕ

حبى خىراضىل حسلجهى رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرفٖئ رثۋىطتج 
يىل تبضلىۋثتسج ًٗىڭ  كىوكى لېرىٌذىطىٌى بىر»رىۋايجت لىلىٌىطچج: 

 ]بٖخبرى[« لېٌىٌى تٚككجًذثك بْلىذٕ.
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هٖسٖلوبًالر ٓتتٖرسىذىكى يىراللىطىص )تبضلىۋىتىص( تٖپجيلى 
ةلالٌُىڭ هجغپىرىتىذىي هجُرٕم لېلىص يىتجرلىك بْلىذٕ. حبٖ 
ُٖرثيرث رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرفٖئ رثۋىطتج رىۋايجت لىلىٌىطچج: 

پجيطجًبج كۈًلىرى ىئٌسبًالرًىڭ حهجللىرى  ُجر جۈهج، دۈضجًبج ۋث»
)ةلالُمب( سًٖىلىذٕ. ةًذىي لېرىٌذىطى بىلجى ٓتتٖرسىذا ةداۋىتى ببر 
بجًذىذىي ببضمب ُجرلبًذاق هٚئوىي ۈئچۈى هجغپىرثت لىلىٌىپ 

« ( لبيتمٖچج لْيٖپ لْيٖڭالرگًٖبُىذىيبٖ ىئككىيلجى ) -ذٕ، ېئيتىلى
 ]هٖسلىن[

ككىيلجًذىي كىوكى تجۋبج لىلسب دۈضوجًلىطىپ لبلغبى ىئ
ُجهراُىغب بېرىپ سبالم لىلىطى الزىن. ٗ ضًٖذاق لىلغبى بْلسىوٖ 
ُجهراُى ببش تبرتسب، ٗ كىطىٌىڭ ۈئستىذىكى هجس٘لىيجت ةدا 

 بْلغبى بْلىذٕ. گًٖبٍ ًٗىوىغبى كىطى ۈئستىذث لبلذٕ.
حبٖ حييٖد رثزىيجلالُٖ حًِٖدىي هجرفٖئ رثۋىطتج رىۋايجت 

كىطىٌىڭ لېرىٌذىطىٌى ۈئچ كۈًذىي ةرتٖق تبضلىۋىتىطى »ىلىٌىطچج: ل
ٛرىيذٕ ۋث ٗ يۈز تْغرا حهجس، ىئككىسى ۈئچرىطىذٕ، ةًذىي بٖ يۈز 

ل سبالم بجرگىٌى ٗ ىئككىيلجًٌىڭ حڭ ڭ ةۋاٛرىيذٕ. ح
 ]بٖخبرى[« يبخطىسىذٕر.

 پبُىطىلىككج -زىٌب تىص يبكى بىراق، ًبهبزًى تجرك ېئ
ىطىطتجك ضجرىئ سجۋثپ تېپىلغبًذا، تبضلىۋىتىطٌىڭ گًٖبُكبرغب داۋاهل

پبيذىسى بْلىذىغبى، تْغرا يْلغب لبيتٖرىذىغبى يبكى خبتبلىمىٌى ُىس 
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لىلذٕرىذىغبى بْلسب تبضالش ۋاجىپ بْلىذٕ. حهوب گًٖبُكبرغب پجلجت 
يۈز ٛرۈضٌى ةرتتٖردىغبى، گًٖبُتب حۋزثيلجش، ُجددىذىي ېئطىص، 

ۋث ًجپرثتٌى كٚپجيتىذىغبى بْلسب بٖ چبغذا تبضلىۋىتىص  گجدثًكجضلىك
ٗيغٖى حهجس. چۈًكى بٖ ةرلىلىك ضجرىئ هجًپجحت ۋٕجٖتمب 
چىموبستىي بجلكى پبسبت كٚپىيىذٕ. ضٖڭب حڭ تْغرىسى يبخطىلىك 
 :لىلىطتب داۋاهلىطىص، ًجسىِجت لىلىص ۋث تجربىيج ىئطلجضتٖر. هجسلجى

ى ۋثسجللجهٌىڭ ضجرىئ هجًپجحت ُىس پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِ
لىلىپ، كجحد ئبٌى هبلىك ۋث ىئككى ُجهرىيىٌى تجرىك حتكجًلىكى، 
ۋث تجرىك حتوجسلىك يبخطىراق دثپ لبرىغبًذا ةبذٕلالٍ ىئبٌى ٗبجي 
 بىي سجلٖل ۋث لبلغبى هًٖبپىمالرًى تجرىك حتوىگجًلىكى بىر هىسبلذٕر.

 ىئطالر ېئغىر گًٖبٍجتكجى ةخىردا يٖلبرلىالر حۋىج ېئلىپ ك
ىئوكبًىيتى بْلغبًلىرىذٕر. ةلالٍ  رثتلجش()تىسىولىكىٌى تٖغرىسىذا

سٖبِبًجُٖ ۋثتجحالدىي گٖزثل ىئسىولىرى ةرلىلىك ضًٖى تىلجيوىس: 
بىسًى گًٖبٍ هجئسىيجتلجر بىلجى ةرىوىسدا تْسبلغٖ بْلىذىغبى 

 -ىئطىوىس،حيوىٌىطتىي ُجسسىذار لىلغبي، گًٖبُىوىسًى كجچۈرۈپ
دىكى ُجددىذىي ېئطىپ كىتىطٌى حپٖ لىلغبي. ُبالل ةرلىلىك 
ُبراهذىي ۋث ٛز پجزلى بىلجى ٛزىذىي ببضمىذىي بىِبججت لىلغبي. 
تجۋبىوىسًى هجلبٖل لىلغبي. گًٖبُىوىسًى حپٖ لىلغبي. چْلٖهكى ٗ 

 ٗهوىيًى ىئجببجت لىلغٖچىذٕر. ُجهوىٌى ةڭالپ تٖرغٖچى، دٕة
هُٖجهوجد سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ ةىئلج  پجيغجهبجر
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تبۋابىتتلىرى ۋث ببرلىك سبُببىلىرىگج هجغپىرثت ۋث ةهبًلىك تىلجيوجى. 
 پۈتكۈل ةلجهلجرًىڭ پجرۋثردىگبرى ةلالٌُى هجدُىيجلجيوجى.

 
 هُٖجهوجد سبلىَ حلوًٖجججىذ.

 
س پجيغجهبجر سجللجلالُٖ حلجيِى ۋثسجللجهٌىڭ ُجهراُى ًجۋۋا

بىي سجهتى رثزىيجلالُٖ حًِٖ، رثسٖلٖلالٍ سجللجلالُٖ حلجيِى 
ۋثسجللجهٌىڭ هًٖذاق دىگجًلىكىٌى رىۋايجت لىلىذٕ: ةلالٍ تْغرا يْلٌى 
ٓخطىتىص ةرلىلىك ببيبى لىلذى. يْلٌىڭ ىئككى لبسٌىمىذا 
ىئطكلىرى ٓچٖق ىئككى لجلخ ببر، ىئطكلىرىگج پجردث ٓرًىتىلغبى 

ستىذث بىر جبكبرچى تْۋالپ تٖرىذٕ: ىئ خباليىك! بْلٖپ، يْل ۈئ
ُجهوىڭالر بٖ يْلذا هېڭىڭالر! لىڭغىر كجتوجڭالر! يْل ۈئستىذث يجًج 
بىر جبكبرچى تٖرغبى بْلٖپ: سىلجردىي كىوذث كىن ٗ ىئطىكلجردىي 
بىرىٌى ةچوبلچى بْلسب، ۋاي ىئسىت، ًٗى ةچوب، ېئچىپ سبلغبى 

جى ـ دثپ ةگبُالًذٕرىذٕ. ُېلىمى تجلذىردث ًٗىڭغب كىرىپ كىتىس
يْل ىئسالم دىٌى، پجردىلجر ةلالٌُىڭ چېگىرلىرى، ٓچٖق ىئطىكلجر 
ةلالٌُىڭ چجكلىوىلىرى ۋث يْل ۈئستىذىكى جبكبرچى ةلالٌُىڭ 
كىتببى، ۈئستى تجرثپتىكى جبكبرچى ةلالٌُىڭ ًجسىِجتچىسى بْلٖپ، 

 ]ىئوبم حُوجد[ُجر بىر هٖسٖلوبًٌىڭ لجلبىذث ًٗى حسلىتىذٕ. 
 


