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 تەرجىًبَذىٍ

ي قىْقددى يىيالرزىددِ تۇيدداّقى كوتڭددۇرل كاضددىيازىنى ي ئىددسىِ     
ٍۇضڭەقىو توىغاُ ٍۇضۇىَاُ ٍەٍيىنەتديەرزە يۈرگدۈزگىگەُ ك ڭىقداز    
كەرمىْيىنددى ضىياضددىڭىْى  مەىچىيىنددى كاضددڭىسل كىطددالً زىْددى    
قايڭىددسىِ ّددۇر چ چىددۇ  ٍۇضددۇىَاُ ذەىقىَىددس كۆزىىرىْىدد  ٍىدد     

سىِ ت ددر  ك ڭىقدداز قىيىددۇ مەىددگەُ كىطددالٍىي ك ڭىقددازىىرىْى  يىيدد
ي ئىسىِ رليلجالّسۇرۇيلتقاُ ٍۇغۇ ەەيڭڭە  تۇ رليوّالرغدا زۇّياّىد    
ھەرقايطى جاييىرىسىِ مەىدگەُ ذىرىطدڭىياُ   يەھدۇزىي يە تاغدقا     

تەرەەددديەرزە -زىْالرغدددا تەرغىدددة قىيىدددسىغاُ زەيەتچىددديەر تەرەپ   
  ٍۇضدۇىَاُ ذەىقْىد  كىطدالٍىي    كۆزىىرىْى  زىْيىرىْدى تارقىڭىدۇ  

ك ڭىقددازىْى ضۇضالغددڭۇرۇپ  كددۇ رّى ٍۇضددۇىَاّيىقڭىِ چىقىددرىع   
يىيسىِ مۆەرەك يلقىت  70كۈچۈُ تارىىق مۈچى تىيەُ تىرىػَاقڭا. 

زەير ضۈرگەُ موٍَۇّىطڭىل رېجىَْىد  ت طدىَى كاضدڭىسل كىطدالً     
زىْىْى  زىْى ك ڭىقاز ەىرىْطىپيىرىْى كدۆگىْىع يە كۆگىڭىػدڭىِ   

ەھدددرۇً قاىغددداُ  غدددۇّسلقال زىْدددى چۈغدددەّچىسىِ يىرلقيىػدددىۇ   ٍ
قاىغاّيىقڭىِ قايطىطىغا كەگىػىع يە ّ َە قىيىػيىرىْى تىيەىدَە   
قدددايَۇقۇپ قاىغددداُ تدددۇ ذەىقيەرّدددى چىرلييىدددق يەزىددديەر  ٍددداززىي 
يارزەٍيەر يە ٍەذطۇش تامڭىنىالر تىيەُ كۆزىىرىگە جەىۇ قىيىدع   

ِ ەۈتدۈّيە  يىرلقالغدڭۇرۇپ    كاّسىِ تدۇ رّى كىطدالٍىي ك ڭىقدازتى   
ي درىٌ يوىدسل تاغدالپ قويۇغدڭىِ كىثدارەغ ضىياضدەتيىرىْى كەٍەىددگە       
كاغۇرۇغددديىر  كۈچدددۈُ يلقىڭْدددى ەۇرضدددەغ تىيدددگەُ ھەرقايطدددى  
زىْالرغا  ذۇضۇضەُ ذىرىطڭىياُ زىْىغا چاقىرىسىغاُ زەيەتچىديەر  
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كۆزىىرىْى  تاتىو زىْىغدا مىػدىيەرّى تەرغىدة قىيىدسىغاُ تدارىىق      
يە چارىيىرىْى قوىالَّاقڭا يە ٍۇضدۇىَاّالرّى   توىۇەَدۇ يداظ     يلضىڭە

كەي ز رّدددددى ٍۇضدددددۇىَاّيىقڭىِ چىقىرىدددددۇ  كدددددۆز زىْيىرىغدددددا   
چوقۇّددسۇرغىْىغا كوذػدداظ تەز  ّەتىجىيەرّىَددۇ قازلَّاقڭددا. كاّددا   
يەتەّسىَۇ كۇ رّى  تەضدىر  كداز كەٍەش. ھەقىدقەتەُ تدۇ كوتڭدۇرل      

ُ  غدۇّسلقال ەۈتدۈُ كىطدالً    كاضىيازىنى ٍۇضدۇىَاُ ذەىقديەر كۈچدۈ   
 زۇّياضى كۈچۈُ ك چىْىػيىق تىر كىػڭۇر.

غددۇّىَۇ ك ْىددق تىيىددع م رەمنددى  ٍۇضددۇىَاّالرّى ھەرقايطددى  
تاتىو زىْالرغا چاقىرىۋلتقاّالرّىد  كورتداغ غايىطدى تدۇ ذەىقيەرّدى      
كۆزىْى  زىْىي ق رىْسلغيىرىسىِ قىيىع كەٍەش  كەىۋەتڭە. تەىنى 

ەُ غايىطددى يە كورتدداغ ٍۇززى اضددى   كددۇ زگغددَەّيەرّى  تىرىەغددن  
غدددۇمى ٍۇضدددۇىَاّالرّى ەىنىدددر يە ك ڭىقازىدددسل ي دددڭىٌ قاىدددسۇرۇظ   
كددارقىيىق كددۇ رّى كددۆزىىرىگە ت قىْددسۇرۇظ  تددۇ كددارقىيىق چاقَدداغ 
ت سىىنىددسە رليلجيىْىۋلتقدداُ يە مۈچيىْىۋلتقدداُ كىطددالً زىْىْىدد      
م يەچەمددڭە ەۈتددۈُ زۇّيددا ذەىقىْىدد  كورتدداغ زىْىغددا كاييىْىددۇ      

يىػىْى  كاىسىْى ك يىػڭىِ كىثارەغ. غۇىا كۇ رّى  زەيەتيىر  ق 
ٍۇضڭەٍيىنىچى چوڭ زۆىەتيەرّى  ەىالّيىػى يە تەٍىْيىػى تىديەُ  
ك يىۇ ت رىيَاقڭا. چدۈّنى ھدازىر كەڭ ت دس تارقىيىۋلتقداُ يە ەۈتدۈُ      
زۇّيدددا كىْطددداّيىرىْى كۆزىْىددد  ھەقيىقدددى يە كەقىدددو ٍەّدددڭىقىگە  

يغدداُ زىددِ تىددر  كىطددالً زىْىددسۇر.  كۇيغۇّيددۇقى تىدديەُ قايىددو قى 
مدددۈّگە كاغدددَاقڭا. كىطدددالً   –ٍۇضدددۇىَاّالرّى  ضددداّى مۈّدددسىِ  

زىْىْىددد  مۈّطددد ر  رليلجيىْىۋلتقددداّيىقىْى يە كۇّىئغدددا ك ڭىقددداز  
ەەُ تەرەققىي قىيغداُ   –قىيغۇچىالرّى  مۆەىيىۋلتقاّيىقىْى كىيىٌ 
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ٍەٍيىنەتدديەرزە ت رىَددۇ ك ْىددق مددۆرگىيى توىىددسۇ. ٍاّددا تۇّددسلغ      
يەزىدديەغ كىطددالً زىْىغددا زگغددَەّيىل ٍەيقەضددىسە توىغدداُ تددارىىق  
تاتىددو زىْددسىنىيەرّى يەھىَىددگە ضدداىَاقڭا يە كۇ رّىدد  زىققىڭىْددى 
قوزغىَاقڭا. غۇىا كۇ ر تدۇ ك قىَْدى تىدسگىْيەظ كۈچدۈُ ھەرذىدو      
ّىقدددداتالر كاضددددڭىسل كىطددددالً زىْىغددددا يە ٍۇضددددۇىَاّالرغا قارغددددى   

ى نىِ كدۇ ر تدۇ ضۇيىقەضدڭيىر     ضۇيىقەضڭيىرىْى يۈرگۈزگغَەمڭە. 
تىددديەُ كىطدددالً زىْىْىددد  ەۈتدددۈُ كىْطددداّىيەغ كورتددداغ ك ڭىقددداز 
قىيىدسىغاُ ھەغ زىدِ كىنەّيىنىدگە زىيداُ  يەتنۈزەىَەيدسۇ. كدۇ ر       
ەەقەغ تىدددر قىطدددىٌ ٍۇضدددۇىَاّالرّى كاىدددسلپ  كدددۇ رّى يلقىڭيىدددق   

 قايَۇقڭۇرىسۇ  ذا ش.
ٍۇضدددۇىَاّيىرىَىسّى  كۇ رّىددد  تدددۇ ضدددىرىىق تۇزلقيىرىدددسىِ  
قۇتۇىۇپ ق يىػىغا يە كۆزىىرىْى  كىطالٍىي ك ڭىقازىىرىْى  ّەقەزەر 
ك طددىو ھەً ھەغ كىنەّيىنىْددى تىيىۋېيىػددىغا تىددر يلضددىڭە توىددۇپ  

زېدگەُ  « ٍۇضدۇىَاّيىق يە ذىرىطدڭىياّيىق   »قا ر زېگەُ كۈٍىدستە  
ىَاُ ق رىْسلغدديىرىَىسغا تەقددسىٌ ٍددايزۇزل تىددر مىڭدداب ي سىددۇ ٍۇضددۇ

قىيىدددددع كۈچدددددۈُ مدددددۆپ كىسزەّدددددسىٌ. ذىرىطدددددڭىياّالرّى  يە 
يەھۇزىيالرّىدد  ھەرقايطددى تىيالرغددا تەرجىددَە قىيىددۇ تارقاتقدداُ     

 رّىد  كەرەتدچە    «كىْجىدو »يە « تەيرلغ»مىڭاتيىرىْى  جۈٍيىسىِ 
تۈرمچە يە تاغقا يەرىىل تىيالرغا تەرجىَە قىيىْغداُ ّۇضدرىيىرىْى   

پ چىقڭىٌ. يازٍاقچى توىغاُ مىڭاتىَغا ٍەّثە كىسزەپ كىطالٍىي كوقۇ
مىڭدداتالرزىِ ذ يددى مىڭاتالرغددا ٍددۇرلجى ەغ قىيددسىٌ. غددۇ جەرياّددسل 
ھىْسىطدددڭاّيىق كاتددداقيىق كىطدددالً كددداىىَى كەىدددالٍە رەھَەتدددۇىالھ  
ھىْددسىيْى  تددۇ قىََەتيىددل كەضددىر  تىدديەُ توّۇغددڭۇً. ٍ ْىدد    
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كەضددەرزە تدداەڭىٌ. غددۇّى   كىسزىگەّيىرىَْىدد  ھەٍَىطددىْى ٍۇغددۇ  
تىيەُ تۇ كەضەرّى ھازىرقى زلٍاُ كۇيغۇر تىيىغدا تەرجىدَە قىيىػدقا    
تەه تاغيىسىٌ  تۇ كىػقا ٍ ْى ٍۇيەضطەر قىيغاّيىقى كۈچۈُ جاّداتى  

 كاىالھقا چەمطىس غۈمۈر ك يڭىَەُ. 
تددۇ كەضددەر كەضدديىسە تددۆغ جىيددستىِ تەرمىددة تاەقدداُ چددوڭ      

ى ضددەكۇز  كەرەتىطددڭاّسل يىيدد – 1989ھەجىَيىددل كەضددەر توىددۇپ  
يىيدددددى ضدددددەكۇز    – 1994ّەغدددددر قىيىْىدددددۇ تارقىڭىيغددددداُ.   

ەازىػدداھ ضددەكۇز »كەرەتىطددڭاّْى  ەددايڭەذڭى رىيدداز غددەھىرىسىنى  
ّىدد  كۇضددڭاز  زرمڭددور  ٍددۇھەٍَەز  كاتددسۇىقازىر  «كۇّىۋېرضددىڭ ڭى

ٍەىنايىيْى  قەىىَى تىيەُ تدۇ كەضدەر تىدر جىيدسقا كىرچاٍيىْىدۇ       
ەٍيىنەتيىددل كىطددالٍىي يەقىددە  زەيەغ يە ٍ»ضددەكۇز  كەرەتىطددڭاُ 

تەرىپىددسىِ ّەغددر قىيىْغدداُ. تددۇ   « ەەتىددۋل كىػددالر ٍىْىطددڭىرىىنى 
كەضدددەرّى  تدددۇ ق ڭىَقدددى كىرچاٍالّغاّدددسىِ م يىْندددى ّەغدددر    

 تۆيەّسىنى تۆغ تاتْى كۆز كىچىگە كاىىسۇ: 
موّدددا يە ي ئدددى كەھدددسە مىڭاتيىرىْىددد  كىطدددىَيىر  يە      - 1

ھەً كەٍەىددددسىِ قاىغاّيىقىْىدددد   كۇ رّىدددد  كددددۆزگەرتىيگەّيىنى
 كىطپاتيىْىػى  

كدددۈچْى تىدددر گەيزە قىيىدددع ك ڭىقازىْىددد  ذاتاىىقىْىددد    - 2
 كىطپاتيىْىػى  

قۇركاّْىدد  كاىالھْىدد  ضددۆز  يە ٍددۆجىسە كىنەّيىنىْىدد     - 3
 كىطپاتيىْىػى  

ٍددددددددۇھەٍَەز كەىەيسىططددددددددا ٍْى  ھەغ ەەيغەٍددددددددثەر  - 4
 كىنەّيىنىْى  كىطپاتيىْىػى
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ھەقىقەتْددى كاغددنارىالظق ھەقىقەتْددى  »ٍى تددۇ كەضددەرّى  ّددا 
زەپ « ھەقىقەتْىدد  ك الّدددى »توىددۇپ  تدددۇ تەرجىَىددسە   « كدد چىع 
 ك يىْس .

تۇ كەضەرّى  ي سىيىع تەرتىپى تويىچە  كاىس  تىديەُ موّدا يە   
ي ئدى كەھدسە مىڭاتيىرىْىدد  قەضدڭەُ كۆزگەرتىيىػديەرگە كورىػددى     
ّەتىجىطددددىسە كىالھددددى مىڭدددداتيىق ذۇضۇضددددىيەتڭىِ چىقىددددۇ     

نەّيىنددى ھەتڭددا كددازەتڭىنى مىڭاتالرغددا كوذػدداظ تىددر مىڭدداب   مەت
توىدددۇپ قاىغددداّيىقى توغرىيىدددق توذڭىيىدددسۇ. كاّدددسىِ تەيرلغ يە     
كىددددددْجىيالر قاّچىيىددددددل مددددددۆپ تددددددۇرٍىيىْىع يە قەضددددددڭەُ 
كۆزگەرتىيىػيەرگە كۇچرىغاُ توىطىَۇ يەّىال تەز  ھەقىقەتيەرّى  

قەپ قاىغدداُ ضدداقيىْىۇ قاىغدداّيىقى يۈزىطددىسىِ تددۇ مىڭدداتالرزىنى 
ضۆزىەرّى يەّى كۆزگەرتىيىػدڭىِ ضداقيىْىۇ قاىغداُ كداز ضداّسىنى      
كىثددددارىيەرّى قۇركدددداُ مەرىَْىدددد  ھەغ مىڭدددداب يە ٍددددۇھەٍَەز  
كەىەيسىططدددا ٍْى  ھەغ ەەيغەٍدددثەر كىنەّيىندددى كۈچدددۈُ زەىىدددو 

 كورّىسل ّەقىو قىيىسۇ. 
تددۇ كەضددەرّى ھددازىرقى زلٍدداُ كۇيغددۇر تىيىغددا تەرجىددَە قىيىددع 

ۇرەمنەپ جەريددداُ توىددددس . تدددۇ مىڭاتڭددددا ّەقىددددو   جەريددداّى ٍدددد 
مەىڭۈرگىگەُ تەيرلغ يە كىْجىو ت نىطڭيىرىْى ھەرقايطى تىيالرغدا  
تەرجىدددَە قىيىْغددداُ تەيرلغ يە كىْجىيالرغدددا ٍدددۇرلجى ەغ قىيىدددع 
كارقىيىق كەضيىگە ض يىػڭۇرۇپ چىقىۇ كاّسىِ تەرجىدَە قىيدسىٌ.   

يەرّى  تەيرلغ يە كىْجىيالرزىندددددى مىڭاتچىالرّىددددد  يە غەذطددددد
كىطددىَيىرىْىَۇ ھەرقايطددى تىيالرغددا تەرجىددَە قىيىْغدداُ تەيرلغ يە  
كىْجىيالرزىندددى كىطدددَالرغا ٍۇيلەىقالغدددڭۇرزۇً. تدددۈرمىي تىيالرغدددا 



 01 

« كدايەغ »تەرجىَە قىيىْغاُ تەيرلغ يە كىْجىيالرّى  ت نىطڭيىر  
زەپ تەرجىدددَە قىيىْغددداُ  كەٍَدددا ٍەُ تەيرلغ يە كىْجىيالرّىددد    

ضدۆز   « كدايەغ »زەپ يداززىٌ. چدۈّنى   « طت ت نى»ت نىطڭيىرىْى 
ەەقەغ كاىالھْىدد  ضددۆزىىرىگىال قوىيىْىيىددسۇ. ھدداىثۇمى ھددازىرقى    
تەيرلغ يە كىْجىدددو ت نىطدددڭيىرىْى  مۆەىْچىطدددىْى كاىالھْىددد    
ضدددۆز  زەپ ەەرەز قىيىػدددقا توىَايدددسۇ. زۆرگر ت پىيغددداُ جايالرغدددا  
تىرّددددداغ ) ( كىچىدددددسە كىسلھددددداغ تەرزىدددددٌ. تەز  جدددددايالرزىنى  

لھاتالرّىدد  كاذىرىغددا )غ( كىػددارىڭى قويددۇظ كددارقىيىق كۇّىدد  كىس
تەرجىَاّْىدد  كىسلھدداتى كىنەّيىنىْددى كىپازىيىددسىٌ. مىڭاتراّالرغددا 
ت رىَددۇ چۈغىْىػدديىل توىطددۇُ كۈچددۈُ تددۇ كەضددەرزە كىجَدداىىي     
ت رىيگەُ تدارىرىي يەقەىىنيەرّدى كىػدەّچيىل تدارىد مىڭاتيىرىغدا      

ەضەرّى  كۆز كەيْىْى تەرجىدَە  كاضاضالّغاُ ھاىسل م ئەيڭڭىٌ. تۇ ك
قىيىع كۈچۈُ زىقدقەغ يە ك سڭىياتچداّيىق تىديەُ كىدع مدۆرزگً.      
جاّددداتى كددداىالھڭىِ تدددۇ كەضدددەرّى  ٍۇضدددۇىَاّالرغا ٍەّپەكەتيىدددل 
توىۇغىْى يە ٍ سْىڭىَْى  ذاىىص كاىالھ رلزىيىقدى كۈچدۈُ توىدۇپ     

 قوتۇه قىيىْىػىْى ضورليَەُ.
 ضۈپ__ ٍۇھەٍَەز يۈ                  

 ٍارغ  –6يىيى  –2000ٍىالزىيە       
 زۇىسەججە -1يىيى  –1420ھىجرىيە 

 قازلقىطڭاُ –كاىَۇتا           
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 يۇقەددىًە

 كەضنەرتىع زۆرگر توىغاُ تەز  ٍەضىيىيەر:  
ذىرىطددڭىياُ زىْددى ەىررت طددڭاّت ٍەزھىپددى كاىىَيىرىْىدد   - 1

ٍەّىطدى تىديەُ   مىڭاتيىرىسىِ ك يىْغاُ ّەقىييەر مۆەىْچە ك ڭىقاز 
كەٍەش  تەىنددددددى تددددددۇيرۇغ ٍەّىطددددددى تىدددددديەُ مەىددددددگەُ.     
)ذىرىطڭىياّالرّى  كەڭ چوڭ يە ٍەغسۇر ٍەزھەەيىر  كۈچ توىدۇپ   

 كۇ ر: كورتوزرمص  ماتوىىل يە ەىررت طڭاّڭالرزۇر __ غ (.
ەىررت طدددڭاّڭچىالر كدددۆز مىڭددداتيىرىْى ٍەزٍدددۇُ جەھەتدددڭە   - 2

ىيىق ي ئىالپ تۇرىدسۇ.  قىطقارتىع  كويسۇرۇظ يە كۆزگەرتىع كارق
غۇىا كۇ رّى  مىڭاتيىرىْى  تۇرۇّقى ّەغرىيىر  تىيەُ م يىْنى 
ّەغدددرىيىر  كوتڭۇرىطدددىسل ّاھدددايىڭى چدددوڭ كوذػاغَاضددديىقالر يە  

 زىڭيىقالر ٍەيجۇغ. مىڭاتراّالر تۇّىئغا زىققەغ قىيىػى م رەك. 
تۇ مىڭاتالرّى  كىچىسىنى ەەيغەٍثەرىەر ھەققىسە توقۇىغاُ  - 3
ىيەرّى ذاتا يامى كويسۇرٍا زەپ قارلظ جاكىسزۇر. چدۈّنى تدۇ   قىطط

قىططددددىيەر ضدددداٍاي  مىڭاتقددددا  مىرگۈزگيېيىْغدددداُ كوە وچددددۇغ   
كويددسۇرٍىالرزۇر. كددۇ ر كاىالھْىدد  ضددۆز  كەٍەش  غددۇىا تۇّددسلغ   

 قىططىيەرّى كىْنار قىيىع ياذػىسۇر.  
ذىرىطددددڭىياُ كاىىَيىرىْىدددد  كددددازىڭى غددددۇمى  كددددۇ ر     - 4

ز  ٍەزھەپ كاىىَيىرىْى  مىڭاتيىرىدسىِ مۈچطدىس    كىطالٍسىنى تە
ك ڭىثارضىس تەتىرىەرّى ّەقىو قىيىۇ كوتڭۇرىغدا چىقىرىدۇ  كاّدسىِ    
كۇّىئغددا رەززىدديە ت رىددسۇ. تۇّىدد  تىدديەُ كۇ رّىدد  مىڭدداتيىرىْى   
كوقۇغدداُ مىػددى ٍۇضددۇىَاُ كاىىَيىرىْىدد  كەضددەرىىرىْى مۈچطددىس   
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چۈغددىْىۇ قاىىددسۇ.  ي ڭەرضددىس زەىىيدديەرگە توىغدداُ مىڭدداتالر زەپ   
ھدددداىثۇمى كددددۇ ر ٍۇضددددۇىَاُ كاىىَيىرىْىدددد  مىڭاتيىرىددددسىنى     
ٍۇضددددۇىَاّالرّى  ّەزىرىددددسە ك ڭىثددددارىىق توىغدددداُ كىثددددارىيەر يە  
زەىىييەرّدددى قايرىدددۇ قويىدددسۇ. ٍۇّدددسلغ ھەغ ضدددۆزىەرّى كدددۇ ر      
ك غىسىىرىغىَۇ كاىَايدسۇ  كىػدارەتَۇ قىيَايدسۇ. كۇ رّىد  تەزىيىدر       

ك ڭىثددددارىىق كەضددددەرىىرىسىِ ّەقىددددو  ٍۇضددددۇىَاُ كاىىَيىرىْىدددد 
كاىغاّددسىَۇ كددۇ ر تددۇ ّەقىييەرّددى كددۆزگەرتىع يددامى قىطددقارتىع   
كارقىيىق ذىياّەغ قىيَا  قاىَايسۇ. كۇ رّى  تۇ كازىڭى كۆزىىرىَدۇ   
كىْنددار قىالىَايددسىغاُ كەڭ قەتىددس كددازەتڭۇر يە قارغددى تەرەەْىدد      

ە ھەً زىڭڭدۇر.  ەىنىرىىرىْى ّەقىو قىيىػڭىنى كىيَى كاٍاّەتچىيىنن
ذىرىطڭىياُ زرمڭور ف ْسىر كەّە غۇ رّى  تىرىدسۇر. كدۇ كۆزىْىد     

يىيسىنى كەىالٍە رەھَەتۇىالھ ھىْسىي )ٍەزمۇر مىڭاتْىد    – 1854
يدۈز كدۆزگەرتىع   -كاەڭور ( تىيەُ كۆتنۈزگەُ ٍۇّازىرىطىْى يدۈززە 

تىيەُ كىْگيىس تىيىسل ّەغر قىيسۇرغاُ. زرمڭور ف ْدسىر يەّە تاغدقا   
رىىرىسە قۇركاّْىد  كدايەتيىرىْى كدۆز ذاھىػدىغا مدۆرە تەەطدىر       كەضە

قىيغدداُ  كاّددسىِ كۇّىئغددا يەّە كددۆز  قارغددى چىقىددۇ رەززىدديە       
تەرگەُ. كۇّىددد  ّەزىرىدددسە كەڭ تدددوغرل تەەطدددىر ٍۇضدددۇىَاّالرّى   
تەەطىرىىر  كەٍەش  تەىنى ياىغۇز كۆزىْى  تەەطدىرىسۇر. ھداىثۇمى   

ر كىيىَيىرىْدى تىيَەيدسىغاُ   كۇ كەرەب تىيىْى يە قۇركاّْىد  تەەطدى  
جاھىيسۇر. غۇىا كۇ ك ڭىثارضىس تەەطىرىەرّى ّەقىو قىيىۇ ك يىدۇ   
ٍۇضۇىَاُ ٍۇەەضطىرىىرىْى  كورتاغ كىڭڭىپاقى تىيەُ مۈچنە كىگە 

 قىيىْغاُ ٍەغسۇر تەەطىرىەرّى ك ڭىثارغا كاىَايسۇ.



 
 

 بىرىُچي ببة

 

 ۋەكىتببهىرى خىرىستىيبَالرَىڭيەھۇدىيۋە
 

 ەنىههىرىد ئۆزگەرتىهگەَهىكىُىڭ
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 سبَي ۋەئىسىًهىرى  ڭكىتببهىرىُىخىرىستىيبَالرَىڭ

 
 ۈرگەقىيىسىغاُ مىڭاتيىر  كىنندى تد    ڭىقاز ذىرىطڭىياّالرّىئ

كىطددا  ەتددويىچ  ڭىقدداز ك ۇ رّىدد ك―  ۈر : تىرىْچددى تددۇكايرىيىددس
 ەُىڭىطدددى تىددديەيغەٍثەرىەرّىئۋلضە ۇرۇّقىتددد ەىەيسىططدددا ٍسىِك
(« ەيرلغت ەّدى )ي ەھسەموّا ك» ۇ رك ۇّىك ۇپ مىڭاتالر توى  سىيغاُي
كىطدا    ۆرەمد   ڭىقازىغاك ۇ رّى ك―  ۈر . كىننىْچى تۇكاتايس ەپز
 ەرىپىددددسىِت ۇرىڭيىر ٍدددد ۇّىدددد ك  دددديىِ م ەىەيسىططددددا ٍسىِك

 ۇّىكد  ۇپ ىد مىڭاتالر تو  سىيغاُي ەُ( كىيساً تىيەىگەُ)كاىالھڭىِ م
موّددا  كددۇ ر. ۇكاتايددس ەپز« كىْجىددو( ەّددى)ي ەھددسەك  ئددىي» ۇ ركدد

 (Bible« ) ثىوت»مىڭاتيىرىْى  يۈرگظتىر  يەي ئى ەھسىسىْ ىثارەتثۇ
« مىڭداب » ەّىطدى ٍ ۇّىد  ك ۇپ توى ۆزض ثىيگىرېنچە. تۇكاتايس ەپز
كاىغدددداُ  كەھددددسىْى ۆزكىچىگەكىننددددى  كددددۇ رھەر. ېگەّيىنڭددددۇرز

. زەەيازىددددددسۇ« مىڭدددددداب ٍددددددۇقەززەش»توەالٍْىئَۇقايىطددددددىغا
 ۇ قىيىدس   ڭىقازك ەٍَىطىگەھ  كىْجىيالرّى ەيرلتۋەتذىرىطڭىياّالر )
 ەىەيسىططدا ٍْى كىطدا ك  ۇ ركد  ۇ قىيىدس   ڭىقداز ك ەيرلتقدا ت ەھۇزىيالري
 ۇيەقىيَايدس   ڭىدرلپ كىْجىيالرّى ك ۈچۈُقىيَىغاّيىقيىر  ك  ڭىرلپك

 غ(. – ۇكىْنار قىيىس
مىڭدددداتْى  39 تۆيەّددددسىنى( ەيرلغت ەّددددى)ي ەھددددسەموّددددا ك

 : كۆزكىچىگەكاىىسۇ
 يارىڭىيىػى   ۇّياّى ز - 1
 چىقىع  - 2
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 )كاىىَالر(   يىيالر  - 3
 ضاّالر   - 4
 ۈىگەك - 5
 ەھدددۇزىيالري يەذىرىطدددڭىياّالر مىڭددداتْى  ەظت ۇقىرىدددسىنىي

 ەپز «ەيرلغت» ۇ رّىتىيىددۇ  كدد  ەپز« مىڭدداتى ەظت ۇضدداّى ٍ»
 «ەىىَددداغت ۇُ قددداّ»كىثرلّدددى تىيىدددسل   ۆز ضددد ەيرلغكاتىغددداُ. ت

مىڭداتْى   ەظت ۇقىرىسىنىھازىر ي ۇ ر. كگرىسۇثىيسَەّثەىەرّىېگەّز
 ەپز «ەيرلغت» ۇپقوغ ەُتىي ۇٍچىيىر قوغ ۇّى ك ۆيەّسىنىت يە

 . ۇكاتايس
 (  ۇغەئ)ي ەغۇئي - 6
 ھامىَالر  - 7
 ۇشرلك - 8
  1 ەٍۇكىوض - 9

  2 ەٍۇكىوض - 10
  1ەازىػاھالر  - 11
  2ەازىػاھالر  - 12
  1تارىرى  ۈّيەرم - 13
   2تارىرى  ۈّيەرم - 14
  1 ەزرلك - 15
  2 ەزرلك - 16
 ك طڭ ر - 17
 ەييۇبك - 18
 ەتۇرز - 19
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  نايىيىر ھ ۇىەيَاُض - 20
 توەالً   - 21
 ەزەىيەرغ - 22
 كىػ ىيا  - 23
 كىرٍىيا   - 24
 كىرٍىيا ٍىرلضى   - 25
 ھىسقىيا   -  26
 زلّىياه   - 27
 ۇغەئي - 28
 ۇكىوي - 29
 ۇشكاٍ - 30
 ۇيەزياك - 31
 ( ۇّۇش)ي ۇّاُي - 32
 ٍىرا   - 33
 ۇًكاھ - 34
 ەتەققۇغھ - 35
 ەفەّياض - 36
 ەججە ھ - 37
 ەمەرىياز - 38
ِ م ۇّياغاسكەىەيسىططدا ٍ كىطدا   – ە ذدى )ٍ ە ذىٍ - 39   يىػدڭى

 كىس .( ەيغەٍثەرياغىغاُ ە ۇرۇُيىو ت 420 ەذَىْەُت
 ەظقىيىْغدداُ ت ەّطددۇپٍكەىەيسىططا ٍغاۇضاٍ ەرضدداٍىرىيىيىني

مىڭددداتْىال  ەتدددڭەھدددامىَالر قاتدددارىىق ي ۋەەغدددۇكي ەُمىڭددداب تىدددي
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 ەھۇزىيالرّىد  ي ۇضرىطدى ّ ەضداٍىرىيىچ  ەيرلتْىد  . تۇقىيىس ڭىرلەك
كىننىطدى   ۇ. تد ۇرزىڭڭد  ۇضرىطىغاّ ەكىثرلّىيچ تەيرلتْى قوىىسىنى 

 ۇضرىطددىسىِّ ەكىثددرلّىيچ ۇّىدد ك ۇضرىطددىسلّگىرېنچەۇّىئك ەّەي
 ەپز« ەرىدە م ەتۇك»مىڭاتْى  ەتڭەي ۇت ۇ ر. كۇقڭۇرمىڭاب كارت ەتڭەي

 :ۆيەّسىنىچەكىطىَيىنيىر  ت ۇ رّى . كۇكاتايس
 ۇختار - 1
 ۇتىيات - 2
 ەھۇزەغي - 3
 (   نَەتيىر ھ ۇىەيَاُ)ض يەززەً - 4
 (  ەغۇئكوغيى يضىرلج )  نىصكىنيىسىياضڭ - 5
 ( 1ماتىِ  ە)ٍ 1ٍىنا  - 6
 ( 2ماتىِ  ە)ٍ 2ٍىنا  - 7
مىڭداتْى   46جەٍ ىيۇضرىطدى ّگىرېنچەەيرلتْىئت ەُتىي ۇّى ت

 .ۇكاىغاُ توىىس ەكىچىگ ۆزك
 ۈر كىننىْچدى تد    ّىد «مىڭداتالر  ۇقەززەشٍد  –  ثىوت» ەٍَاك

 ەكىچىگ ۆزمىڭاتْى ك 27كىْجىو ( ھازىر  ەّى)ي ەھسەك  ئىتوىغاُ ي
 :ۆيەّسىنىچەت ۇ ر. كۇكاىىس
 ەتڭاكىْجىو ٍ - 1
 ٍارموشكىْجىو  - 2
 ۇقاكىْجىو ى - 3
 ۇھەّْاكىْجىو ي - 4

 يە« ۇشكىْنيىيددد»ڭىيىسىنى گىرېنەضددديىسەك ۆز كىْجىدددو ضددد
ُ ز« ۇُكىْنيىيد »قىثڭى تىيىسىنى  تىيىدسل   ەرەبك ۆزىەرّى ضد  ېدگە
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  ػددددارەغ ت» ەّىطددددىٍ ۇّىدددد قوىيىْىيىػددددى كىددددس . ك ۇزۇپتدددد
 .زېگەّيىنڭۇر«ەىىَاغت

 ۆغتد »تدوەيىَىْى    مىڭاتْىد  ۆغتد  ۇقىرىدسىنى يذىرىطڭىياّالر 
« كىْجىددددددددددو» كەضدددددددددديىسە. ۇكاتايددددددددددس ەپز« كىْجىددددددددددو

 كەٍَدداكۇ ركىددس .  ٍەذطددۇشمىڭدداتقىال  كاتاىغۇضددىيۇقىرىسىنىڭۆغ
مىڭددددددددددددددددددددددداتڭىِ  تۇتدددددددددددددددددددددددۆغھدددددددددددددددددددددددازىر 

« كىْجىدددددددو» تاغقىَۇەۈتۈّي ئى ەھسەمىڭاتيىرىْىئسەٍَىطدددددددىْى
 :كۇ رتۆيەّسىنىچە. زەە اتايسۇ

 كىػيىر  ەىچىيەرّى ك - 5
 رىَيىقالر   - 6
 1ۇرّىڭيىنيەرم - 7
 2ۇرّىڭيىنيەرم - 8
 گا تىياىىقالر - 9

  فۇضۇضيۇقالرك - 10
 ەرفىيىپىْيىني - 11
 ۇىۇضىييىقالرم  -  12
 1ەضاىۇّىنىيىنيەرت - 13
 2ەضاىۇّىنىيىنيەرت - 14
 1ۇضايۇضيىقالرتىَ - 15
 2 ۇضايۇضيىقالرتىَ - 16
 ۇشتىڭ - 17
 ۇُفييَ - 18
 ەركىثرلّىيي - 19
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 ۇتْىئَەمڭۇەىياق - 20
 1  ڭرۇشە - 21
 2  ڭرۇشە - 22
 1 ۇھەّْاي - 23
 2 ۇھەّْاي - 24
 3 ۇھەّْاي - 25
 ەھۇزلي - 26
 ۈغىچ ۇھەّْاّى ي - 27
 ۇقەززەشٍد  –  ثىدو ت»قوىىسىنى رىرىطڭىياّالرّىئەّتىي ۇّى ت

 :ۇچىقىس ۇپتوى ۆيەّسىنىچەضاّى ت ۇٍىيكوٍ  ّى«مىڭاب
 : ەُكاضاض ۇضرىطىغاّ ەكىثرلّىيچ ەيرلتْى ت

 مىڭاب. 66=  27 ەھسەك  ئى+ ي 39 ەھسەموّا ك
 : ەُكاضاض ۇضرىطىغاّگىرېنچەەيرلتْىئت

 مىڭاب. 73=  27 ەھسەك  ئى+ ي 46 ەھسەموّا ك
 ەرقىييىيدى غد   - 325 ەّىد  ٍىالزىي  رەمندى  تىيىع م ۇّىَۇغ
 ەُتىدددددي ەٍدددددر ك  ّىددددد«1 ۇضدددددڭەّڭىِق»كىَپ رلتدددددور رىدددددٌ 

 ۈتسىيىلغدد ەُكىػددڭىرلمى تىددي   كاىىَيىرىْىددرىرىطددڭىياُ ۈتۈّە
 ڭتىر چو ەھىرىسەغ« ەّىقىي» ۈچۈُقىيىع ك ەرەپمىڭاتالرّى تىر ت

رىرىطددڭىياُ ەھيىك ۇرۇىڭددا . قۆتنددۈزگىگەُك ۇرۇىڭددا ق ۇٍىيكوٍدد
قارلىغددداُ تىدددر قىطدددىٌ مىڭددداتيىرىْى   ەپز ۈتسىيىلغددد  زىْىْىددد

مىڭداتالرزىِ   ۇتد   ديىِ  قىيىدۇ چىققاّدسىِ م   ەتقىقت ەپكىْچىنىي
مىڭداتْى   14قىيىدۇ  تاغدقا     ڭىدرلپ ّاٍيىق مىڭاتْىال ك« ەھۇزەغي»

قارلر  ەپز ۇقىيىػقا توىَايس  ڭىقازمىڭاتالرغا ك ۇمىڭاتالر  ت ۇرٍاكويس
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ِ مىڭداتالرّى ك  ۇقىيىۇ  ت  ۇرلرىْى كاىغداُ. تد  قدا  ۇرۇظقاىدس  ەٍەىدسى
 : ۆيەّسىنىچەمىڭاتالر ت

 ەضڭىرك - 1
 ۇتْىئَەمڭۇەىياق - 2
 2  ڭرۇشە - 3
 2 ۇھەّْاي - 4
 3 ۇھەّْاي - 5
 ەھۇزلي – 6
 ەركىثرلّىيي - 7
 ۇتىيات – 8
 يەززەً – 9

 ۇختار – 10
  نىصكىنيىسىياضڭ – 11
 1ٍىنا  - 12
 2ٍىنا  - 13
 (يەھىيەر) ۈغىچ  ۇھەّْاّى ي - 14
  ثوىغاُ(ّىدديلەاتيىيددى  –420 ە)ٍىالزىددي ۇًجىيددر ۇيەقەىىددلت

 .ەّگەُكىپازىي ۇغتوى ۇقەززىَىطىسەمىڭاتىغا يازغاُ ٍ ەھۇزەغي
يىيدى   - 364 ەّىد  ٍىالزىي  يىِم ۆتنەّسىِيىو ك 39كارىسىِ 
 ڭتىدر چدو   ەھىرىسە( غد ە) زىقىدي  ۇزىطدىيە كداىىَيىر  ى ذىرىطڭىياُ 

 ەھىرىسە( غدددە)ّىقىدددي ۇرۇُتددد ۇرۇىڭايدددسلق  چىدددۇ تۇك ۇرۇىڭدددا ق
مىڭداتالرزىِ تىدرزىِ    ۇرۇىغاُقاىدس  ەٍەىسىِك ۇرۇىڭايسلق  چىيغاُك
  قىيىػدددْى ۇهقىيىدددۇ  قوتددد  ڭىدددرلپتوىغددداّيىرىْى ك ەتدددڭىگىچەي
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 ەپز ۇرٍاكويدددس يەذاتدددا  ەتڭىطدددىْىقاىغددداُ ي ەّيىنىْدددى كىنۆرگرز
قددارلر  ۇھىَيىقىْىٍدد ۇرۇغددْى قاىس ەٍەىددسىِقىيىددۇ  ك  ڭىثارضددىسك

 قىيغاُ.
ِ م ۆتنەّسىِيىو ك 33 ەّەىسىِ يكار  - 397 ەّىد  ٍىالزىي  ديى

)ھدددددددازىرقى   جكددددددداىىَيىر  مدددددددارتذىرىطدددددددڭىياُ يىيدددددددى 
 ڭتىدددر چدددو ەّەي ەھىرىسە( غدددۇرتددداجەجايالغدددقاُ ققوىڭۇقىغاۇّىطت
 ۇرۇىڭايدسل ق  ڭىَيىدق كىنندى ق  ۇرۇّقىتد  ۇّىئدسل ك  چىدۇ  ك ۇرۇىڭا ق

مىڭداتْى   ەتڭەكاذىرقى ي ۇرۇىغاُقاىس ەٍەىسىِك ەپز ۇرٍاذاتا  كويس
 .ۇقارلر قىيىس ەپز ۆرگرقىيىع ز  ڭىقازك ۇّىئغاتوغرل  ك

 ۇرۇىڭدددا ق  ڭىَيىدددقق ۈچىْچىكددد ۇتددد ەھىرىسىنىغددد ۇرتددداجەق
 ۇزىددسۇيەقددارلرىىرىْى ت ۇرۇىڭايْىدد ق  ڭىَيىددقكىننددى ق ۇرۇّقىتدد

 ەٍَىطدددىگەھ  قارلىغددداُ مىڭاتالرّىددد ەپز ۇرٍاكويدددس ۈتسىيىل غددد
 ەزىرىسەْرىرىطڭىياّالرّىئۇٍىيمىڭاتالر كوٍ ۇقىيىع  زىٌ  ت  ڭىقازك
ً ھ ۇ. تد ۇچىقىرىدس  ۆمۈٍْىھ ېگەُ  زەقثۇىسۇرٍ  - 16 ەٍىالزىدي  ۆمدۈ
ثارىىققا پىررت طددددددددڭاّڭَەزھىپىْىئۇرىيىرىسىنىكوتڭ ەضدددددددىرّى  ك
.  يىددسۇقىيىددۇ م يلًزل ەتددويىچ ۇغدد ەضددىرك 12ۋلقڭىَچىيىددلەىگەّم
  ەركىنيىسىياضددڭىني  ۇخ  تددارۇتىيددا  تيەززەً  ەھددۇزەغي ٍەزھەپۇتدد

كىْندار قىيىدۇ     ەٍَىطدىْى ھ  قاتارىىق مىڭاتالرّىد  2  ٍىنا 1ٍىنا 
تاەقداُ   ەرمىدة تداتڭىِ ت  16مىڭاتى  ەضڭىرك ۇرىسۇيەقاىس ەٍەىسىِك

 - 3  تاتْىد  - 10تاتڭىِ  - 1 ەّىتاتْى ي ۇزتوقق ۇّىئسىِك ۇپ توى
 - 10 ەّدى قىيىدۇ  تاغقىطدىْى ي   ۇهتوىغاّيىرىْى قوت  نىطڭىگىچەت

ِ ت - 4  تاتْىد   ەٍەىددسىِتوىغداّيىرىْى ك  ەتدداتىغىچ - 16  نىطدڭىسى
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 ەٍەىدددددسىِمىڭددددداتالرّى ك ۇقىرىدددددسىنىيٍەزھەەۇ. تۇرىدددددسۇقاىس
 :ۇّسلقچۈغەّسگرگەٍُ ەيەتيىرىْىض ۇرغاّيىقيىرىْى قاىس

يوقاىغداُ.   ۇضدرىيىر  ّ ەضديى ك ەكىثرلّىيچ  مىڭاتالرّى ۇت - 1
 كىس . ەرجىَىطىت ۇّى ك ەقەغە  پىيغىْىت  يىِم

 .ۇقىيَايس  ڭىرلپمىڭاتالرّى ك ۇت ەھۇزىيالركىثرلّىييىق ي -  2
 ەرىپىددسىِكدداىىَيىر  ترىرىطددڭىياُ ۆەيىگەّمىڭدداتالر م ۇتدد - 3

قىغا ۇرۇضددددددددددددديۇسئمىڭاتالرّى ۇقىيىْغددددددددددددداُ. تددددددددددددد ەغر
 .تىرىىننەمەىَىگەُالرٍۇذىرىطڭىياّ

 يەقارلر قىيىدع   ەضىيىيەرّىمىڭاتالر زىْىي ٍ ۇت» ۇُجىير – 4
 .ېگەُز «ەٍەشك  ڭەرىىلكىطپاتالغقا ي

 «ەرزىَەيدسۇ ك ۇغدقا كوق  چثىدر  ھ  مىڭاتالرّى ۇت» ۇشمي - 5
 قىيغاُ.    الُك ەپز

  مىڭاتالرّىددد ۇتددد»تىددديص  ۇضدددىكددداىىٌ ي ۇّاشتارىرػددد - 6
 ۇغ" كوە وچدددد1ٍىنددددا " ۇضۇضددددەُ. ذۇرٍىددددسۇركويس ەٍَىطددددىھ

 جامارىىغاُ.   ەپز «ۇرٍىسۇركويس
كارقىطدددىسل  ۆزگەرتىيىػددديەرك ەرذىدددوھ ۇضرىطدددىّ ەضددديىك

 ەكتىددرز  رىرىطددڭىياُ كاىىَىْىددئيىغاٍّى ەيەتڭىِيوقاىغدداّيىق ضدد
 ۇرۇىغاّۋەقاىدددس ەٍەىدددسىِقىيىْىػدددى ك  ڭىقدددازك ەُتىدددي  ئىػدددىم
 ەٍددددسەھ ۆرگىَىگەُمدددد ەقثددددۇهٍ ەزىرىددددسىَۇّ ەھۇزىيالرّىدددد ي
كىطددددپاغ   سىيغدددداّيىقىْىي ەُيددددامى كىيسدددداً تىددددي ۋەھىيۆزىْىئك

قاّددسلغ  ەزىرىددسەّ  يىْنىيەرّىدد م  مىڭاتالرّىدد ۇقىالىَىغدداُ تدد 
 ەقىددقەتەُقاىغدداّيىقى ھ ۇپقىيىػددقا  يىددق توىدد    ڭىقددازقىيىددۇ ك

 .ۇرتىر كىػڭ ەجەتيىْەرىىلك
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كىنندى   ۇرۇّقىتد  ۇسازىرٍٍەزھىپىناتوىىل ئزىْىْىذىرىطڭىياُ 
 ەٍەىددددسىِك ەپز ۇرٍاكويددددس ۈتسىيىنۋەغدددد ۇرۇىڭايددددسلق  ڭىَيىددددقق

 ەٍَىطددىْىھ  مىڭاتيىرىْىدد ەھددسەك  ئددىي يەموّددا  ۇرۇىغاُقاىددس
  ڭىددرلپك ەگىػددىۇقارلرىغددا ك ۇرۇىڭىيىْىدد ق ۇرتدداجىيەق  يىْنددىم

 ەمػدددۈرگظقىيىدددۇ  ت ەتقىدددقت ۇرۇّقىالر. تدددەىَەمدددڭەقىيىدددۇ م
 ەٍەىسىِكىطپاتالظ كارقىيىق ك ەّيىنىْىكىن ۇرٍاكويس ەتىجىطىسەّ

 - ەىىددوز يەكاضاضطددىس  ىدد  يىْنىيەرّمىڭدداتالرّى م ۇتدد ۇرغاُقاىددس
قىََىڭددى   َەّدد  قىيىػدديىرىْى ەكىددگ ۈچنەكىطپاتطددىس ھاىددسل مدد  

قددارلرىىرىْى  ۇرۇىڭايالرّىدد ق ۇقىرىددسىنىكىددع ي ەىنىثددۇ! تۇُتوىطدد
 ەغھ يەتدوغرل    مىڭاتيىرىْىد  ۆزكد  ۇ رچەقىيَاضدڭىِ قدارىغ   ەتقىقت

 ەززىددديەررىرىطدددڭىياّالرغا  يىۋلتقاّقىيىدددۇ م  ەيلز ەّيىنىْدددىكىن
 .ۇرڭ ڭەرىىني  رىػنەت
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 ەھذەئ ېڭيي ۋەقونىذىكي كوَب خىرىستىيبَالردا ۋەالر ەھۇدىيي

ئىسپبتاليذىغبٌ  ەَهىكىُيتوغرا ئىك ېچبىرىُىڭكىتببهىرىذىٍ  ھ
 ببيبَي ڭقىُىۇپبكىت يوقه ەنىم،د

 
ِ )كاىالھ تضداٍاي  توىغداُ    گىػيىلقىيىػقا ت  ڭىقازك  ەرىپىدسى

 ەُىڭىطدددى تىددديەەيغەٍثەرىەرزىْثىرەرضىْىئۋلض( مىڭددداب ەىدددگەُم
 ۆز  ضداذڭا قىيىَْاضددڭىِ كدد ۆزگەرتىيَەضددڭىِك ەرگەتىددسى  سىيغداّۋە ي
كىيَدى   ەٍَا. ك رەكم ۇغىمىڭاب توى ەىگەُم  ڭىۇي ەتويىچ ەضيىك

  مىػددىْى ەرتىددر ەّددالتىي ۇٍدداُتوىَىغدداُ ھاىددسل گ ەكاضاضددقا كىددگ
 ۇكدد ەٍەىىيەتددڭەك يەقىيىْغدداُ  يلزل ەپز  سىيغدداُي ەُكىيسدداٍى تىددي 

تىددر   ۇّددسلغٍ  ددرەىَىگەُكىطددپاتالپ ت  ۇيازغدداّيىقىْىَ  مىػددىْى
. ەٍەش يىددق ك ەگىػىػدنە ك ۇّىئغدا ك يەقىيىْىػددقا   ڭىقداز مىڭداب ك 

 ۇقىيطدددىَ يلزل ەپز ەغھَەزھەەيەرۆەيدددامى مدددٍەزھەەەرتىر ەتڭددداھ
 ەھدسە موّا ك ەىۇٍنى. ٍەرزىَەيسۇقىيىْىػقا ك  ڭىقازمىڭاب ك ۇّسلغٍ

  كىػد ىياغا   ەزرلغدا ك ەىەيسىططا ٍغا ك ۇضاٍ ۆەيىر ىِ ممىڭاتيىرىس
 ەّطدددۇپٍ ەىەيسىططدددا ٍغاك ۇىەيَاُضددد  يەەتەققۇققددداكىرٍىياغدددا  ھ

توىغداُ   ۆرگرز  يىػدى مىڭاتالرغا تاغيىْىدۇ م  ۇت ۇ قىيىْغاُ توىطىَ
مىڭدداتالرّى  ۇتدد ۈچددۈُتوىَىغدداّيىقى ك يلضددىڭىيىرىْى كىطددپاتالظ 

 .ۇركىطپاغ يوقڭ - ەىىوز ەرٍۇقىيىسىغاُ تىر ەّطۇپٍ ۇ رغاك
 ەريەًكىطدددددا  ٍ ۇمىڭددددداتيىرىَ ەھددددسە ك  ئدددددىي ۇّىئسەك غدددد 

 ەتَىػدددڭىِي  يىدددْنىيەرزىِم يەۇرىڭالرغدددا  ٍەىەيسىططدددا ٍالرغاك
ذىرىطددڭىياُ ۇ رك ۇ قىيىْغدداُ توىطددىَ ەّطددۇپٍ ەمىػددىگ ۇغكددارت
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 ەپز ەتيەركاضاضطددددىس  ياىغدددداُ ّىطددددث  ەزىرىددددسەّ  كاىىَيىرىْىدددد
مىڭددداتالرّى  ۇيىدددر  تددد ەزھەەرىرىطدددڭىياُ ٍۈگۈّنىقارلىغاچقدددا  ت

ِ . تۇقىيىس ەغقىيىػْى ر ەّطۇپٍ ۇقىرىسىنىيەرگەي تاغدقا   ۇّىئدسى
ناتوىىددددل ئزىْىْىذىرىطددددڭىياُ مىڭدددداتيىر  « ەرىددددەم ەتددددۇك»

مىڭدداتالر  ۇقەززەشٍدد  گىػدديىلقىيىػددقا ت  ڭىقددازك ۆرەمددٍەزھىپىگە
 ۋەئْىەزھىپَەىررت طدددڭاّڭمىڭددداتالر  ۇتددد ەٍَدددا. كۇضددداّىيىس ەپز
 ېددَەك . زۇرقىيىْىددسىغاُ مىڭدداتالرز ەغر ەزىرىددسەّ ەھۇزىيالرّىدد ي

 ەتىددرىگ ۇرىڭيىرىْىدد يددامى ٍ ەيغەٍددثەرگەە ەرتىددر  مىڭاتْىدد ەرتىددر
 ەُكىيسدداً تىددي  مىڭاتْىدد ۇقىيىْىػددى تدد ەّطددۇپھاىددسل ٍ ەىىيطددىسز
 ۆرگرز  قىيىػدددددْى  ڭىقدددددازك ۇّىئغدددددايدددددامى ك  سىيغددددداّيىقىْىي

 . ەيسۇكىپازىيىَ ەّيىنىْىكىن
ُ ۆزيلقڭىسلھىْددسىي ك  ەھَەتددۇىالھ كدداىىٌ  ر  ۈيددۈك ت  ذىرىطددڭىيا

 ۆىۈٍيىرىددسىِت  مىڭاتيىرىْىدد  ەھددسەك  ئددىي يەكدداىىَيىرىْى موّددا 
  ڭىددددۇي ەُتىددددي يلضددددىڭىالر ىيَى  ىػددددەّچيىنۆىۈٍْىئت ەرتىددددر

تىر   رىػقات  يىۇك ۇّازىرەكارل ٍ-ەققىسەكۆزتاياّى ھ ەىگەّيىنىْى م
َ  ەميىدددددددددۇت  دددددددددڭىٌق ەقددددددددداّچ  ۇ قىيغددددددددداُ توىطدددددددددى

ُ ثاغيىرىغا مذىرىطڭىياّالرّىئۇ رك   طدىَالريە يىييىدق ت  313 ەىدگە
تددددوغرىيىقىْى   مىڭاتالرّىدددد ۇتدددد ۈەەييىددددسىِت ەتيەرتا يى دددداە

يوقىيىددددددددددۇ  ۋلضددددددددددىڭىالرّى  رەميىنكىطددددددددددپاتاليسىغاُ م
 قىيغاُ. ەغر ۆتنۈزگغْىك ۇّازىرەقىيىۇ ٍ ەتنەّيىنىْىثاھاّەم

 ەّدددددىمىڭددددداب )ي ەھيدددددىكىطدددددپاتالّسىنى  ك ۇّىئسىِغددددد
مىڭددداتيىرىْى  ۇقەززەشٍددد ۆزىىرىْىددد ( كذىرىطدددڭىياّالرەھۇزىيۋەي
ذىيدداه  ۇٍدداّۋەگ ەقەغقىيىػددڭا ە ەّطددۇپكاەڭور رغددا ٍ ۇقىرىددسىنىي
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  مىڭاتيىرىْىد  ەھدسە كىننى ك ەرھ ۇ رّى . كۆرگەُكىع م ەّالتىي
ِ كداەڭورىْى م  ۆىۈٍىْى ت ەرتىر   رىػدنە قىيىدۇ كىطدپاتالپ ت   ەضدنى

كىطپاتالغدددددقا كددددداجىس   ۇ رّىددددد قىالىَىغددددداّيىقى  ك ۈركەغجددددد
كىطدپاغ قىالىىطدا كىدس       ۇ ركد  ەگەر. كۆرضدىڭىسۇ م ەىگەّيىنىْىم
  نىددَْىگەُچ  چھدد ۆرضىڭىػددڭىِم ۆزىىرىْىقىيىددۇ كدد  ۇّددازىرەٍ

قىيىددسىغاُ   ڭىقددازك ەپز ۇقەززەشٍدد ۇ رّىدد ك ۇ تددو تڭى. ٍاّددا تدد
 ەٍەشقىيغدداُ كاەڭور رغددا  كاكىددت ك ەّطددۇپٍ ۇ ركدد  مىڭاتيىرىْىدد

 .ەىىيىسۇرتىر ز ەّيىنىْى كىن
 :ۆيەّسىنىچەتاياّى ت  مىڭاتيىرىْى ەز ت ۇ رّى ك

 
 ەۋراتت

 
 ەيرلغقىيىْغدداُ ھددازىرقى ت  ەّطددۇپٍ ەىەيسىططددا ٍغاك ۇضدداٍ

  ددرىيگەُت ۇّىئغددايازغدداُ يددامى كدداىالھڭىِ ك ەىەيسىططددا ًك ۇضدداٍ
 :تۆيەّسىنىسەىىييەرتۇھۆمۈٍْىنۈچيەّسگرىسۇ. ەٍەشك ەيرلغت

 638 ۇرۇّقىت ەزىٍِىالزىي ۇضرىطىّ ەضيىك ەيرلتْى ت ۇت - 1
 ۇغدىياّى  كدوغيى ي  ۇُكاٍ ۇرغاُكوىڭ ەذڭىگەيىيى ەازىػاھيىق  ت -

 ۇغددىياّى ي ۇپ توىدد ەتددنەُيوقدداپ م ۇرۇّالتدد  يددىزلٍاّىددسىِ ذ
ِ يىدو ك  18 ۇرغىْىسىِكوىڭ ەذڭىگەەازىػاھيىق ت ِ م ۆتنەّدسى   ديى

 ۇضددداٍ ۇچىققددداُ. تددد ۇرىغددداكىطدددىَيىل تىدددر مىڭددداب كوتڭ  ەيرلغت
كىدس .   ەٍەشك ەيرلغت ەقىقىدي توىغداُ ھ  ەّطۇپٍ ەىەيسىططا ٍغاك
 ۇرۇپكويدس   مىڭاتْى ھىيقىيدا كىطدىَيىل تىدر ماھىْْىد     ۇت ۈّنىچ

 ەزىٍِىالزىددددي ئَۇمىڭدددداتْى ۇچىقارغدددداّيىقى كىطددددپاتالّغاُ. تدددد 
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قىيىػدڭىِ    الكىطدڭ  ەىەضڭىْْىە ۇذڭەّەضطەريىيى ت - 587ۇرۇّقىت
 ەپيوقاىَىغدداُ ز ۇّىكدد ەگەر. كەىددۇًيوقىيىددۇ توىغدداّيىقى ٍ ۇرۇّالتد 
  الكىطددڭ ەىەضددڭىْْىە ۇذڭەّەضطددەرت ەقددسىرزىَۇ قىيغدداُ ت ەرەزە

  مىڭاتيىرىْىددد ەھدددسەتاغدددقا موّدددا ك  ەيرلتدددۋەت يلقڭىدددسلقىيغددداُ 
 ەرضدىَۇ مىڭداتالرزىِ تىر  ۇيدوغ قىيغداُ. تد    ۆيدسگرگپ م ەٍَىطىْىھ

ً قاىَىغاّيىقى ٍ  ەيرلتْىد  ت ەھىرىسەتاتىدو غد   ەزرلّىد  ك ۇ ر. كد ەىدۇ
يازغدداُ  ەگەر. كۇقىيىػددىس ۇٍدداُيازغدداّيىقىْى گ ۆىددۈٍيىرىْىت ەز ت

 ۇكدد يلقڭىددسلكىػددغاه قىيغدداُ  ەىەضددڭىْْىە ەّڭۇّىيددۇشك ۇ توىطددىَ
 ەىەضددڭىْسەە ۇرىياضدد ۈّنى. چددۇكاىيىقاچدداُ يددوغ قىيىْغدداُ توىىددس 

يىيالر كارىطىسل كىنندى يىدو    - 173 يە - 175 ۇرۇّقىت ەزىٍِىالزىي
 ۈزىسىِي ەرزىْىْى ي ەھۇزىيي ۇ ك ەضْازلك ۇقىيغاُ. ت ۆمۈٍرلّيىقھ
 ەرەەدسلرىىرىغا ت« ەھىيىْىدي » ەىەضدڭىْْى ە يەيوغ قىيىدع   ۈتۈّيە ە
 ۇهماتڭدا كداىىَيىرىْى ەد    ەھۇزىيالرّىد  ي ەُّىيىڭى تىي ۆزگەرتىعك

 ەًكداز  ئغىچەٍى 80سىِ ئٍى 40 ەھۇزىيالرزىِي  ڭىۋلىىسۇ ض ەُتىي
 ۇقەززەشٍدد ەىەضددڭىْسىنىە ەھۇزىيالرّىدد )ي ەيددنەهھ ۆىڭۈرىددسۇ ك

. ۇتددارلج قىيىددس -تددا ُ  ۈىددۈميىرىْىتددارىىق ٍ  (ّىەتراّىطددىكىثاز
  قىيغدۇ رّى ي يەچوغدقىالرّى    درىگە ي ۆىڭۈرگىگەُك ەھۇزىيالرّى ي
قورغاغدقا   ەھىرىْىغ ۇززۇشق ەضنەرّىك  ٍى 20.  يىسۇم  يىۇك
 ەھۇزىيالرّىددد توىغاچقدددا ي ۈّيدددۈكم ەّثەغددد ۇيلقىدددت. تۇيرۇيدددسۇت
 ۇجۇٍغدداھ ۇ ركدد ۇيلقىڭڭاغدد ەهكىددس . ز ۇرغدداُّاٍازغددا ت ەٍَىطددىھ
 ەپ. مىچىدل تداىىالر  كايداىالر ز   ۇكوغ قويىس ۆييەرگەك ۈتۈُە ۆتۈپك

 ۇ. تدددۇقىدددرغىِ قىيىدددس ەھيىْدددىك ەھەرغددد ۈتدددۈُكايرىَاضدددڭىِ  ە
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 ۇرّىۋلىغاّالرزىِيوغ ۆىنۈرىەرگەك ۋە چىۋلىغاّالرزىْتاغالرغا قۈّسەم
 .ۇھاياغ قاىَايس  چنىٌتاغقا ھ
 ەمەرىيدددددداز ۋەەججەيددددددھ ەُتىددددددي ەيرلغھددددددازىرقى ت - 2

چىققددداُ   سىدددۇي ەزرلك ەُيدددارزىَى تىدددي  ەىەيسىططدددا ٍالرّى ك
 ەرگەُت ۈزيد  ۇرىطدىسل مىڭاتيىر  كوتڭ« 2 ۈّيەرم» يە« 1 ۈّيەرم»

مىڭددداب  ەھيدددىك. ىدددسۇرزىدددڭيىقالر ّاھدددايىڭى چو يەكىردددڭىالەالر 
كاضاضيىْىۇ ذاتا غقاّيىقى  يلرلقالرغاّاقىص  ەزرلّى كاىىَيىر  ك

  تاىىالرّىدد ەُتىسٍىطددىسىنى تدداىىالر تىددي  ەضددەبّ ەتىجىطددىسەّ
 ۈچكدد ۇقىرىددسىنى... ي يڭىددسۇتدداىىيىرىْى  كايرىياىَىغدداّيىقىْى ك 

كىددس . ھددازىرقى   ەرمىػددىي ەگىػددىسىغاُك ەيرلتقددات ەيغەٍددثەرە
 ەيرلتدددىت ەضددديىك ەىەيسىططدددا ٍْى ك ۇضددداٍ ەقىقەتدددڭەھ ەيرلغت

ٍ  ۇ رّىد  توىغاُ توىطا كىدس   ك  كىردڭىالەالر   ۇّچىيىدل كارىطدىسل 
 ۇّسلغكاضاضيىْىۇ ت يلرلقالرغاّاقىص  ۇ رٍۇك يەتوىَىغاُ تو تڭى 

يازغدداُ  ەزرلك ەٍددسەتددو تڭى ھ  ۆتنددۈزٍىگەُذاتدداىىقالرّى ك ڭچددو
ُ ي ەُكىيسداً تىدي   ەكقىيىػقاّس ۇٍاُگ ۇ رك ەگەرك ەيرلغت   سىيغدا

 يە« 1 ۈّيەرمد » ەُتىدي  ۇّىد  تىر مىڭداب توىغداُ توىطدا كىدس   ك    
زىددڭيىقالر توىَىغدداُ   ۇّددسلغمىڭدداتيىر  كارىطددىسل ت « 2 ۈّيەرمدد»

 ەرگىسٍدۇ ھ ەيرلغكىطدپاتالّسىنى ھدازىرقى ت   ۇّىئسىِتو تڭى. غ
 ۇ . كددەٍەشك ەيرلغت  سىيغدداُزلٍاّىددسل ي ەىەيسىططددا ٍْى ك ۇضدداٍ
ھددازىرقى  ۈتسىطددىسمىغ ەىنددىت ەٍەش ك ەيرلتَددۇزغدداُ تيا ەزرلك
 ەر تارقاىغددددداُ قىططدددددىي ەڭكارىطدددددىسل م ەھدددددۇزىيالري ەيرلغت
كداىىَيىر    ەھدۇزىي . يۇرتىدر توەالٍدس   ەەطاّىيەرزىِك ۋليەتيەريەرى
 ەتقىدددقت ۋليەتيەرّىرىددد ە قىططددد ەەطددداّىيەرّىۋەك ۇقىرىدددسىنىي
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 «ەھسەموّا ك» ۇّىئغاتوەالپ تىر توً قىيىۇ ك ۇ رّىقىيَاضڭىْال ك
  رٍداّىيە گ ۇضۇضەُ  ذيايررەاەىنىر ھازىرقى  ۇ. تەرگەُّاٍىْى ت

 .ەغسۇرمۆزقارلغڭۇرتارلىغاُ ٍ ەڭكاىىَيىر  كارىطىسل م
 ەُتىدددي ۆىدددۈٍيىر ت ەيرلتْىددد ھدددازىرقى ت ۆمدددۈٍيەرزەھ  - 3

زىدڭيىقالر ّاھدايىڭى    يەكارىطىسىنى كىرڭىالەالر   ھىسقىيا مىڭاتىْى
 ۇضددددددداٍ ەيرلغت ەغدددددددسۇرھدددددددازىرقى ٍ ەگەر. كەضدددددددنىْسۇرم
  توىىسىغاُ توىطا  ھىسقىياّى ەيرلتىت ەقىقىيھ ەىەيسىططا ٍْى ك

 تو تڭى. ەىَىگەُزىت م ۇّىئغامىڭاتى ك
 ۆزكدد  كاەڭورىْىدد ۆىۈٍىددسەت  چثىددرھ ەيرلتْىدد ھددازىرقى ت - 4

كىػدالرّى يازغداّيىقى    ۆرگەُمد  ەُتىدي  ۆز مد  ۆزيامى كد  ەھۋلىىْىك
  كاەڭورىْىد  ۇّىد  ك ۆز كد  ەيرلتْى ھازىرقى ت ەىنى. تۆرگىَەيسۇم
 ەيرلتْىد  . ھدازىرقى ت ۇيلھڭدۇر گ ەٍەضديىنىگە ك ەىەيسىططا ًك ۇضاٍ

 ەەطدددداّەيەتوىغدددداُ ك ەغددددسۇركارىطددددىسل ٍ ەھددددۇزىيالركدددداەڭور  ي
 ۆزىىر ضدد  كاىالھْىد  ۇٍاّىددسلگ ۆزتدوەالپ چىقىددۇ  كد   ەرّىقىططدىي 

كاضدڭىغا   يزۇٍدا  ُېدگە ز «ېدس  ز ۇّسلغكاىالھ ٍ»قارلىغاّيىرىْى  ەپز
قارلىغدداّيىرىْى  ەپز ۆزىىر ضدد ەىەيسىططددا ٍْى ك ۇضدداكاىغدداُ. ٍ

ُ ز «ېدس  ز ۇّدسلغ ٍ ۇضاٍ»  تدۇ كاضدڭىغا كاىغداُ. كداەڭور     يزۇٍدا  ېدگە
 ۈچىْچىكد   ەھۋلىىْىەىەيسىططدا ٍْىئ ك ۇضدا ٍ ەيرلتْىئسەٍَەي رىسەت
  «ۆرىىس ك ۇضاٍ: »ەضىيەُتاياُ قىيغاُ. ٍ ەُتىي ەميىغ ەذصغ
 ەگەركوذػددداظ. ك ېگەّددديەرگەز «ېدددس ز ۇّدددسلغٍ ەبر ۇضددداغاٍ»

يازغدداُ  ۆز كدد ەىەيسىططددا ًك ۇضدداٍ ەٍەىىيەتددڭەك ەيرلغھددازىرقى ت
 ۆز كدد ۇكدد ەىددۋەتڭەتوىغدداُ توىطددا كىددس   ك ەيرلغت ۇرغدداُيدامى يازز 

 ۇقىرىدسىنىگە   يەپكىپازىي ەُتىي ەميىغ ەذصتىرىْچى غ ۈچۈُك
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 ۇّدددسلغٍ ىددداٍا ەبر»  «ۆرىىدددسىٌك ەٍُ»  نىطدددڭيەرّىكوذػددداظ ت
 ەذصتىرىْچددى غدد  ۈّنىتددو تڭى. چدد  ەُكىپددازىيىگ ەپز «ېددس ز

 ەّيىنىْدددىكىن ەھَىيەتيىل ئكىػدددْى  ىپدددازىيەظەّتىي ەميىغددد
 ۇضددداٍ ەيرلتْىددد ھدددازىرقى ت ۆزىالكددد ۇ رّىددد . ٍاّدددا تگرىدددسۇتىيس

 ەٍەضددديىنىگەك ەيرلغت ەضددديىكاكىدددت توىغددداُ ك ەىەيسىططدددا ٍغاك
 .ەىىيسۇرز  ڭەرىىلي

 ەّسەرذىرىطڭىياُ كاىىَى زرمڭور ضدن  ەغسۇرٍ ەّچيىلكىػ - 5
 ۈچكددد ۆيەّدددسىنىت ۇقەززىَىطدددىسەٍ ەھدددسىْى ك  ئدددىي  دددسىصم
 :ۇكىطپاتالّغاّيىقىْى يازىس  ْىقك ۆزىگەك ەضىيىْى ٍ

 ەيرلغيازغدددداُ ت ەىەيسىططددددا ًك ۇضدددداٍ ەيرلغ( ھددددازىرقى ت1
 .ەٍەشك

 ۇضددددداٍ ۇ. كددددد سىيغددددداُي ەىەضدددددڭىْسەە ەيرلغ( ھدددددازىرقى ت2
 ۆىىدددسەچطدددىْا ەي زىىرىكىطدددرلكىو ك ەيرىدددسەز ەىەيسىططدددا ٍْى ك
 .  ەٍەشك  سىيغاُي يلقىڭيىرىسلتوىغاُ  ەرضاُض

 ەضددىرزەك - 10 ۇرۇّقىتدد ەزىٍِىالزىددي ەيرلتْىدد ( ھددازىرقى ت3
. ۇرقڭدد ْىك  سىيغدداّيىقىي ەضددىرزەك - 8 ۇرۇّقىتدد ەزىِيددامى ٍىالزىددي

 ۇضدداٍ ەُتددارىرى تىددي  سىيغدداّيىقي ەيرلتْىدد ھددازىرقى ت ۇ ضددە ذ
 ۇقرلقۋلقىدت يىيدسىِ كارت  500 ۇرىطدىسل كوتڭ ەىەيسىططا ٍْىئۋلەاتىك
 .ۆتنەُك

 ەك توىغىْىددس ەىددۇًٍ ەُتىددي ەمددۈّيىر ي ەجرىثىيەرّىدد ت - 6
 ەرقاّدسلغ . ھۇتوىىدس  ۆزگىرىػيەرك ۇتىيسىَ ەُتىي ۆتۈغىك  زلٍاّْى

يىدو   ۈزيد  ۆغ: تد ٍەضىيەُ. ۇرغاُت ۆزگىرىۇك ەّثىييەتىو زلٍاُ تىي
ھددازىرقى زلٍدداُ كىْگيىددس تىيددى     ەُكىْگيىددس تىيددى تىددي   ۇرۇّقىتدد
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  . ذىرىطددڭىياّالرّىەيجددۇغٍ ەرقدديەرە ڭچددو  يددىذ ۇرىطددىسلكوتڭ
 ەيرلغت: »ەيددسۇز ۇّددسلغٍ  ِكاىىَيىرىددسىِ زرمڭددور ّددورت  ەغددسۇرٍ

 ۇتۇىغاّددسىِق ەضددىرىىنىسىِتاتىددو ك ەي زىىددر كىطددرلكىو ك ەُتىددي
  مىڭاتيىرىْىد  ەھسەاُ تاغقا موّا كقىيىْغ يلزل  سىيغاّيىقىي  يىِم

 ۇضدداٍ ەىددۇٍنى . ٍۇريوقڭدد ەرقددىتىددو ە ۇزەككارىطددىسل تىيغددا كدداىغ  
تاتىددو  ەي زىىرىْىدد كىطددرلكىو ك ەُتىددي ەىەيسىططددا ٍْىئۋلەاتىك
يىدددو  900 ەذَىدددْەُكارىطدددىسل ت ۇتۇىغددداّيىقىق ەضدددىرىىنىسىِك
 ۇضديۇتىسل ك  مىڭاتيىرىْى ەھسەتاغقا موّا ك ەُتىي ەيرلغ. تۆتنەُك

كىثرلّى تىيىغدا ٍداھىرىىقى    ۆرگىَىگەّيىنڭىِم ەرغە ۇزەكتىيغا كاىغ
ِ كاىىٌ ىي ۇىغاُتوّ ەُتىي تىدر    ەٍَىطدى ھ  مىڭاتالرّىد  ۇتد  ۇضد سې

 .«ەمۈّيەيسۇي ەپز  سىيغاُي يلقىڭڭا
  كىالھىد »  نىطدڭيىرىسە ت - 8~5:  27 «ۈىگەك» ەيرلتْى ت - 7

 ۆٍددددۈرت ۇّىئغدددداياضددددىغىِ  ك ۇغددددراّاتاغددددڭىِ تىددددر ق ۈچددددۈُك
 ۇّىيەتيىرىْىقدداّ ۈتددۈُە  ماكىْاتْىدد ۇتاغددقا تدد»  «ەتَىگىِكىػددي

قىيىْغدداُ توىطددا   ەيددتق ەپز« يددازغىِ ەُتىددي ەقىددعچىرلييىددق ّ
 ەغددۇئي ۆزيلقڭىددسلك»  نىطددڭيىرىسەت - 32~30:  8« ەغددۇئي» ەيرلغت

 ۇغدراّا تىر ق  غىغاكىثاه ت ۈچۈُك ەبكىالھى توىغاُ ر  كىطرلكىيْى
 ەي زىىرىْىدد كىطددرلكىو ك ۇضدداّى ٍ ەرزەي ۇكدد ۇئەغددي»  «ياضددىس 

 قىيىْغاُ. ەيتق ەپز« تاغقا يازز  ەيرلتْىكاىسىسل يازغاُ ت ۆز م
تاغديىر    ۇغدراّىْى  تىيىْسىنى  قرزىِ  نىطڭيەڭۇقىرىسىنىي

 ۇضدددداٍ ەگەركىددددس . ك  ڭەرىىددددلي  سىػددددقاي ۇّىئغدددداك ەيرلتْددددىت
مىڭددداتْى  ەظھدددازىرقى ت ەيرلتدددىت ەضددديىك ەىەيسىططدددا ٍْى ك
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تىر مىڭاب توىغاُ توىطا كىس    ەجىَيىلھ چوڭكاىغاُ  ەكىچىگۆزك
 ضىغَايڭڭى.  سىػقاتاغيىرىغا ي ۇغراّىْى ق ۇّىك

كارىطدىسىنى   ۆىدۈٍيىر  ت يەذاتداىىقالر   ەيرلتڭىنىھازىرقى ت - 8
 ەرىپىددسىِكدداىالھ ت ەىەيسىططددا ٍغاك ۇضدداٍ ۇّىدد زىڭيىقالر ككۆزكددارل

ُ ت  ۈّنىكىطددپاتيىَاقڭا. چدد ەٍەضديىنىْى ك ەيرلغت ەقىقىدديھ  درىيگە
كىالھىددي  ەقىقىدديقىيىْغدداُ ھيەھىيەيغەٍثەرگەە ەركدداىالھڭىِ تىددر 

 .ۇەاك توىىس يەذاىىي  ەىۋەتڭەزىڭيىقالرزىِ ك ۇّسلغمىڭاب ٍ
 

 كىتببي ەضۇئُىڭي
 

 ەيرلتْددىتوىغدداُ ت ەضددڭۇر كاضاضدديىق ز  كىطددرلكىو ٍىييىڭىْىدد 
 ۇّدددسلقاىطدددا تىرىْچدددى كور ەيرلتدددڭىِت  ددديىِ م ۆتنەّدددسىِك ۇپتوّددد

مىڭدداب  ەھيددى.  كۆتەييىكدد ۇپمىڭدداتىْى توّدد  ەغددۇكْى ي ۇرىددسىغاُت
ُ كاتىيىۇ م ەپز« مىڭاتى ەغۇكْى ي» ەكاىىَيىرىغا ھازىرغىچ  ۇتد  ەىدگە

ً ٍ  ْىدق ك  سىيغاّۋلقڭىي يەكاەڭور   ەقىقىيھ  مىڭاتْى توىَىغداُ.   ەىدۇ
 ذىو قارلغڭا توىَاقڭا:   ەظت يزۇزلٍا ۇت ۇ رك

 ۇھْىد  ّ ەّدى )ي ەغدۇئ يىگىڭدى ي  ەيغەٍثەرّىد  ە ۇضاٍ ۇّىك - 1
 ( يازغاُ.ۇغەئكوغيى ي

 كوغيى كازلر يازغاُ. ەيغەٍثەرّى ە ۇُھار ۇّىك - 2
 فىْساش يازغاُ. ەيرىطىّ ەيغەٍثەرّى ە ۇُھار ۇّىك - 3
 يازغاُ. ەيغەٍثەرە ەٍۇكىوض ۇّىك - 4
 يازغاُ. ەيغەٍثەركىرٍىيا ە ۇّىك - 5
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  ەضددىريلقىتك ەمنىسكارىطددىسل ضدد   كىرٍىياّىدد ەُتىددي ەغددۇئي 
 ۇتدد ەزىرىددسەّ  مىڭدداب كاىىَيىرىْىدد ەھيددىزىددڭيىقالر ك ۇ. تددۆتنەُكدد

توىَىغداُ  كاضاضطدىس تىدر مىڭداب      ەىۇًچىقىػى ٍ  يىۇم  مىڭاتْى
 .ەىىيسۇرز ەّيىنىگەكىن

 ۆز ضدد  ەغددۇكْى مىڭاتڭددا ي ۇقىيىْغدداُ تدد  ەّطددۇپٍ ەغددۇكقاي
 ەز ت ەّەي ۇّىئددسلتددار. ك ۆزىەرتوىَايددسىغاُ ضدد  ۇٍنىٍِدد ۇغددىتوى
 يۇززل  كاەڭورىْىد   مىڭاتْىد  ۇتد   نىطدڭيەر ت ۇتارمى  تد   نىطڭيەرت
 ۇتدد ۆرضددىڭىسۇيەم ەّيىنىْددىزلٍاّددسلظ كىن ەُتىددي ەىەيسىططددا ًك

. ۇكىطدددپاتاليس  ْىدددقك ەٍەضددديىنىْىكاكىدددت ك ەغدددۇكقاي  مىڭاتْىددد
 ۇغكوە وچدد ۇرىطددىسلمىڭدداتى كوتڭ ەغددۇئي ەُتىددي ەيرلغھددازىرقى ت

 ەيرلغھدازىرقى ت  ەكغاّدس كوييىمىڭداب   ەھيدى ك ەگەرزىڭيىقالر تدار. ك 
 ەغدددۇكقاي يەتوىغددداُ توىطدددا  ەيرلغيازغددداُ ت ەىەيسىططدددا ًك ۇضددداٍ
مىڭاتى توىغاُ  ەغۇكْى ي ەٍەىىيەتڭەمىڭاب ك ۇقىيىْغاُ ت ەّطۇپٍ

تو تڭى   ەىَىگەُم ەيسلّغازىڭيىقالر ٍ ۇرىطىسلكوتڭ ۇ رّى توىطا  ت
 ەىەيسىططدددا ٍغاك ۇضددداٍ ەھنددداٍالرزلك ەز ت ەغدددۇكْى . يەىدددۋەتڭەك
ِ قىيىػدى ت  ۇذاىىپەتچىيىلٍ  ۇضدا ٍ ۇكد  ۈّنىيىدرلغ. چد   ەضدەييۇرزى
 ۇغدداگىرتى كىددس . كدد   يەكددازىَى   قىِيدد ەڭك ەىەيسىططددا ٍْى ك

 ەىگەُقىيىْىۇ م ەٍەهھاياتىسل ك ەىەيسىططا ٍْى ك ۇضاٍ ۇقاّسلقَ
 ؟!ۆزگەرتطۇُك ۆزىچەك  يىِم ەھناٍالرّىك

  قىِيدد يەكىددس تاضددار   ەىەيسىططددا ٍْى ك ۇضدداٍ ەُتىددي ەيرلغت
 يەزىددڭيىقالر  ۇمىڭدداتى كارىطددىسىنى تدد  ەغددۇكْى كددازىَى توىغدداُ ي 

  مىڭاتيىرىْىد  ەھدسە تاغقا موّا ك ەرزەي ۆرگىگەُم  ْىقكىرڭىالەالر ك
 ەىنددددى. تۆەڭددددۇرم ىددددسۇريەچو ەىددددۋەتڭەكارىطددددىسىنى زىددددڭيىقالر ك
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  چثىرىْددىھ  مىڭاتيىرىْىدد ەھددسەكدداىىَالر موّددا ك  ەتقىقدداتچىڭەزىت
 ەپتدوەيىَى ز  ۋليەتيەررىد  ەەطاّەيەك ۇ رّىك يەضاّىَىغاُ   ڭىثارىىقك
مىڭاتيىرىغدا ّاھدايىڭى    ەھسەموّا ك ۇرۇّقىالرت ۈّنىقىيغاُ. چ ۆمۈًھ
  مىڭداب كاىىَيىرىْىد   ەھيىك تۇ ر. ۈزگەُمىرگ ۇرٍىالرّىكويس ۆپم
 - ەىىدو كىطپاتالغدقا ز  ەضديىييىنىْى ك ْىدۋە ەقيىقىھ  مىڭاتيىرىْى ۆزك

. ۇررزەىىييەس ڭەرىىند ي ۈچۈُكىطپاتالظ ك ەّيىنىْىكىطپاتى يوغ كىن
كاەڭور رغدا   ەزمدۇر مىڭاتالرّى ٍ ۇت ەّالذىياه تىي ۇٍاّۋەگ ەقەغە ۇ رك
 ەزىرىدسە ّ  مىڭاتالرّىد  ەھيىذىياه ك ەُتىي ۇٍاُ. گۇقىيىس ەّطۇپٍ
مىڭدداتْى كىيسدداً كىگىطددى توىغدداُ  تىددرەر. ۇەامىددت ضدداّىيىس - ەىىددوز

مىڭدددداب كىالھىددددي مىڭدددداب  تىيەّ ددددۇقىيىددددع  تىرضىگەٍەّطددددۇپ
 .توىۇەقاىَايسۇ
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 انيۋھئەڭئىُجىهالرَى

 
 ەتتبئىُجىم ي

 
ھددددددازىرقى  ەٍَىطددددددىۋەھ  ذىرىطددددددڭىياّالرّى ەزىَنددددددىق

توىغدددداُ  ەّطددددۇپٍ ەتڭاغدددداٍ ۆەىْچىطددددىم  ذىرىطددددڭىياّالرّى
  سىيغاّيىقىغدايە كىثرلّدى تىيىدسل ي    ّىد «ەتڭاكىْجىو ٍ» ەضيىسىنىك

 ۈچكد  ييلىقىكدا  ەٍدسە ھ ۇزغدۇّچىيىقيىر  ت  ىْىەزھىپٍذىرىطڭىياُ 
 ەيەتىضد   ەاضاتالرّى - ەەىڭْ ەىگەُتاغيىرىغا م ۇ رّى ك ەضىرزەك

.  قايىيددسۇرەمتىرز ەتنەّيىنىددگەيوقىيىددۇ م  كىْجىيْىدد ۇتدد  ەُتىددي
مىڭدداب  ېددگەُز« ەتڭدداكىْجىددو ٍ»ھددازىرقى كىثرلّددى تىيىددسىنى   

 ەرجىددَەت ۇّى. تددّۇضرىطددىسۇرقىيىْغدداُ  ەرجىددَەچىددسىِ تېنگر
  ڭىدرلپ ك ۇًجىيدر  ۇزز . ذد ەٍەضڭۇرك ەىۇًٍ ۇ رغاك ۇقىيغاُ مىػىَ

قىيغداُ   ەرجىدَە مىڭداتْى ت  ۇذىرىطڭىياُ كداىىَيىر  تد   ەك قىيغاّس
 ۇٍداّۋە گ ۇ ر. كد ەيدسۇ تىيَ ەھدۋلىىْى كىطَىْى يدامى ك  ەرجىَاّْى ت
 «ۇٍنىٍِد  ۇغدى قىيغاُ توى ەرجىَەەا ّى ت ەىنىت» ەُتىي ەذَىِت
 ەّطدۇپ ٍ ەتىرضدىگ  ەضدەرّى ك ەرتىدر  ەُتىدي  ۇٍاُگ َۇ. قاّسلقەيسۇز

 ؟ ۇُقىيغىيى توىط
كىڭڭىپدداقى  ەكتىددرز  ذىرىطددڭىياُ كاىىَىْىدد ۇغزىددِ كددارت 500

 ۆتىۋىرىددددددددددددددددۋەٍ ەڭك  كىْجىيالرّىدددددددددددددددد ەُتىددددددددددددددددي
 ەّطددۇپٍ ەتڭاغدداٍ  ّىدد«ەتڭدداكىْجىددو ٍ»س طدداتالّغاُەزىَنىطىق
« ەتڭدداكىْجىددو ٍ» ۈّنىقىيىْغدداُ. چدد  الُكدد ۇغكوچدد ەٍەضدديىنىك
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 ەھددددسەك  ئددددىتاغددددقا ي ەمڭۇتىددددسىٍِ« كىثددددرلّىييىقالر» ەُتىددددي
 ۆزىْى ك ەتڭا. ٍ سىيغاُي ەُڭىيى تىيگىرېنەٍَىطىھ  مىڭاتيىرىْى

 ەىەيسىططددددا ٍالرّى ك يۇززل يەكىْجىيىْددددى كىثددددرلھىٌ   ەضدددديىك
 ەُتىدددي  ڭىقدددازك ېدددگەُز ۇچىقىدددس ەذصتىدددر غددد ەضدددىييىرىسىِّ
كىثرلّددى  ەىەضددڭىْسەە ۈچددۈُك ەھددۇزىييىر كىثرلّددى ي ۇرۇيلتقدداُت

 ۆز ك ەچىگېنگركىْجىيىْى  ۇت ۆزىْى ك ەتڭاٍ ەٍَاتىيىسل يازغاُ. ك
 ەذصتىددر غدد  ەىۇًّدداٍ  دديىِم ەىنددى. تەٍەشقىيغدداُ ك ەرجىددَەت
 ۇمىدٌ كىدس ؟ تد    ەرجىَاُت ۇقىيىْغاُ. زلز  ت ەرجىَەت ەرىپىسىِت

. تاغددقا كىددْجىيالر توىطددا   پىيَىغدداُت يلبجددا ەضددوكاىغا ھددازىرغىچ
ڭىيددى گىرېنكىْجىيىْددى  ۆزكدد ەتڭددا. ھ سىيغدداُي ەُڭىيددى تىدديگىرېن

 ەتقىقداتچى . تۇرياىغاّچىدس  ۇغمىػى كوە وچد  ېگەُيازغاُ  ز ەُتىي
: ۇّىئددسلك  سىددۇتىددر مىڭدداب ي  ەجىَيىددلھ ڭچددو  ِكدداىىٌ ّددورت 

 ەّطدۇپ ٍ ەىەيسىططدا ٍغا ك ۇضدا ٍ ەيرلتْىد  ھدازىرقى ت  ۇرۇىغاُكويس
 ۆزگەرتىػددديەرّى ك ۆەيىگەُمددد ۇكىْجىيالرغىَددد ەٍەضددديىنىْىۋەك

 ۆزكد  ەتڭاّى مىڭاتىسل  ٍ  ِكىطپاتيىغاُ. ّورت ۈزگىگەّيىنىْىمىرگ
 ەقىدقەغ ھ ۇغكوچد   يازغاّيىقىْىد  ەُكىْجىيىْى كىثرلّى تىيدى تىدي  

  ذىرىطدڭىياّالرّى  ەزىَندى ق ۈّنىتاياُ قىيغداُ. چد   ەّيىنىْىكىن
 ۇتدد  چثىددر ھ ۇ رّىدد كىددس . ك ەكڭىنى قارلغدديىر  تىددرزۇھەقتدد

 ۇيلھيىقىگدد ۇتدد ۇ رّىدد قىيَىغدداُ. ك ۇذاىىپەتچىيىددلٍ ەەىنىددرگ
كىثرلّدددى  ەتڭاّىددد كىْجىدددو ٍ» ەزىَنىددديەرق ەىندددى. تەقثۇىدددسۇرٍ
ِ ق ەھۇزىيي ۇضرىطىّ قوىىدسل    توىغداُ ذىرىطدڭىياّالرّى   ەيٍىدسى

كىددس .  ۇغەيجددٍ ەزلٍدداّىغىچ ۇٍْىدد جىير ۇضددراّ ۇتددار كىددس . تدد 
تىدر   ەُتىيىدَْىگ  ەرجىَاّىت ۇضرىطىھازىرقى ّ ەتڭاّى كىْجىو ٍ
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مىڭاتىددسل   ِ. ّددورت رىددسۇت ۇيلھيىددقگەەز «ۇضرىطددىسۇرّ ەرجىددَەت
 ۇكىدددس . كددد ۇرىڭيىرىدددسىٍِ  كىطددداّى ەتڭددداٍ» ەزىَنىيەرّىددد ق

 ۇىىقىقد  ۆرگەُ مد  ەُتىدي  ۆز مد  ۆزكد  ەھدۋلىيىرىْى ك ۆپم  كىطاّى
 ۇقىيىْغددداُ تددد ەّطدددۇپٍ ۆزىگەكددد ۇكددد ەگەر. كىيىغددداُكا ەُتىدددي

 ۆزىسىِضد  ۇّىد  كاەڭور  توىىسىغاُ توىطدا  ك  ەقىقىيھ  كىْجىيْى
 ۆرگەُمددد ەُتىدددي ۆز مددد ۆزكددد ۇّىددد ك ۇتوىطدددىَ ۇّدددسلكور ەرتىدددر

ِ يازغداّيىقى ّاٍايداُ تدو تڭى  ق    ەھۋلىالرّىك  يلًتارتىدۇ زل  ەزىَدسى
 ەرىپىددسىِت ۆز كدد  مىڭاتْىدد ە تددويىچ ەغكدداز ەىددگەُقىيىددۇ م

ُ ك ۆز كد  يەكىسھار قىيغداُ تدو تڭى     سىيغاّيىقىْىي تىرىْچدى   ۈچدۈ
كىْجىدو   ۇتد   ْىقندى تدو تڭى. ك  ۈرگەُضد  ەكىثدار  ەميىسەغد  ەذصغ
 .  ۈچيەّسگرگەُم ۆزىىرىْىض ېگەُز «ەٍەشك ەّطۇپٍ ەتڭاغاٍ

كاتدداقيىق   ىْىددەزھىپىددسىِ ٍدداّىنىس ٍەزھىپٍذىرىطددڭىياُ 
 ۈتدۈّيە  كىْجىدو ە  ۇتد : »ەيدسۇ ز ۇّدسلغ ٍ  صكاىىَيىرىسىِ فاضڭ

  ەتىيددۇُ  كۇُكىننددى تداتى ٍارضددىي  ييلىقىكدا  ۇّىدد . كۇرياىغاّدس 
 يەىىَىطددىْى ەددوپ  ۇيەكىْنددار قىيىْىددس ەيىرىددسەزھەەَۇّيڭ رىْي
 .«ۇرٍىسۇركويس ۇغكوە وچ ۇك ەزىرىسىَۇّ

 ۇتددد يەكىنندددى تددداتْى   ەزمدددۇرٍ  ِكددداىىٌ ّدددورت  ەتقىقددداتچىت
 ۇّدسلغ ٍ ۇً. جىيرۇكىْنار قىيىس يزۇ رّىٍا ۆەيىگەُكىْجىيسىنى م

كدداذىرقى   ّىدد«ٍددارموشكىْجىددو »كدداىىَالر  ۇرۇّقىتدد: »ېددگەُز
قىالتڭددى.    ۇكدداٍىيەٍ ەُتىددي ەكتاتقددا غدد - 16تاتيىرىددسىِ توىغدداُ 

 ەز ت  تاتىْىدد - 22 يەتاتيىرىغددا  - 2  - 1 ّىدد «ۇقدداكىْجىددو ى»
تدددددداتالر  - 2  - 1 ۈّنى قىالتڭددددددى. چدددددد ەكغدددددد يزۇىىرىغدددددداٍا

 «كىْجىيسل يوغ كىس . ۋلتقاُقىيى ەٍەه ۇَّەزھىپىٍارضىي
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 9  تاتىْى - 16  ٍارموضىْىكىْجىو : »ەيسۇز ۇّسلغٍ  ِّورت
  دديىِيىر  مەزٍددۇّتوىغدداُ ٍ  نىطددڭىگىچەت - 22  نىطددڭىسىِت -

  . كىْجىيالرّددى يازغدداُ كاەڭور رّىدد نىطددڭالرزۇرت ۇيېيىْغاُقوغدد
ِ ت ۆزكد  ەكازىڭى تويىچ  ەرّىكىثدارىي  رّىۋەيزۇ ذاىىغداُ ٍدا   ەرىپىدسى

 «كىع كىس .  رىطيىقتارقاىغاُ تىر ھ ەڭّاھايىڭى م ۈزگظمىرگ
 
 

 ۇھەَُبئىُجىم ي
 
كىطدا    كىْجىيْىد  ۇت ەىگەُكاتىيىۇ م ەپز« ۇھەّْاكىْجىو ي»

 ەرىپىدددسىِت ەّْددداھۇتوىغددداُ ي ۇرىڭيىرىدددسىٍِ ەىەيسىططدددا ٍْى ك
. ۆەڭدددۇرّاھدددايىڭى م ەىىيددديەركىطدددپاتاليسىغاُ ز  سىيَىغددداّيىقىْىي
 :ۇ رزىِك

 ۆزكدد  كاەڭورىْىدد ۇّىدد ك  رىددسەي  چثىددرھ  كىْجىيْىدد ۇتدد - 1
 ۈزھاياتىدسل يد   ۆزكد  ىيىغداّۋە كا ەُتىي ۇىىقىق ۆرگەُ م ەُتىي ۆز م
 ۇتدددد ەىنددددى. تەٍەشك ەىددددۇًيازغدددداّيىقى ٍ ەھددددۋلىالرّىك ەرگەُت

توىغدداُ  ۇرىڭىٍدد  كىطدداّى  كىثددارىيىر  كاەڭورىْىدد   كىْجىيْىدد
 ۇكداذىر  ٍوّد    كىْجىيْىد  ۇ. تد ۇكىطدپاتاليس  ەٍەضيىنىْىك ۇھەّْاي

 ۇيلھگد  يەيازغاّيىر   ۇرىڭْى ٍ ۇك ۇ رت»تاٍاٍالّغاُ:  ەُتىي ەكىثار
« تىيىَىددس. ەپز ەغھ ۇيلھيىقىْىگدد ۇّىدد   تىددس كۇرمىتوىغاّيىرىددس

ُ ك ۇھەّْاي  نىطڭڭە ت ۇ( كاەڭور ت24:  21« ۇھەّْاي»)كىْجىو   ۈچدۈ
ُ ز «ۇكد » ۇّىئغدا ك ۈرگپ ضد  ەكىثار ەميىسەغ ەذصغ ۈچىْچىك  ېدگە

 ەذصتىرىْچددددى غدددد  ۈچددددۈُك ۆز كدددد يەكاىَاغددددْى قوىالّغدددداُ 
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كاىَاغْى قوىالّغداُ.   ېگەُز« تىس تىيىَىس» ۈرگپ ض ەكىثارەميىسەغ
 ۇرىڭىٍد   كداەڭور  كىطداّى    كىْجىيْىد  ۇتىيىْدسىنى تد   ۇّىئسىِت

 .ەٍەضڭۇرك ۇھەّْاتوىغاُ ي
 ېدددگەُز ەرّىيدددۇشياغدددىغاُ ك ەضدددرىسەك - 2 ەّىدد  ٍىالزىي - 2

 ٍ ٍ   ۇرىدددتمىػدددى توىىنارىفقدددا   ۇرىدددتكىدددس . توىىندددارىە توىطدددا 
تىدر تدوپ    يلقڭىدسل ھايداغ   ەرّىيۇضدْى  كىدس . ك  ۇرىڭىٍ ۇھەّْاّى ي

 ەٍەضدديىنىْىك ەّطدۇپ ٍ ۇھەّْاغدداي ۇرىدت ٍ  كىْجىيْىدد ۇتد  ەغجاٍداك 
 ۇ. تددگرٍىگەُقارغددىيىق تىيددس ۇ رغدداك ەرّىيددۇشقىيغاّددسل  ك  الُكدد

 ۇّىتوىغداُ توىطدا  تد    ەّطۇپٍ ەّْاغاۇھي ۇرىتٍ ەٍەىىيەتڭەكىْجىو ك
 يەتددو تڭى  ەُتوىىنددارىە كددارقىيىق تىيددگ ۇضددڭاز ك ۆزكدد ەرّىيددۇشك
قارغددى چىققدداُ   ېگددۈچىيەرگە  زەٍەشك ەّطددۇپٍ ۇھەّْاغدداي ۇّىكدد

قىيىػددڭا  ۋليەغرىدد ەرّىقىططددىي ەرّىيددۇشك  ْىقنددىك ۇتددو تڭى. غدد
توىىندددارىفڭىِ  ۇضدددڭاز ك ۇ كاتددداقيىق كددداىىٌ كىدددس . كددد  ۇىغددداُتوّ
 ەضدىرزە ك - 2 ەرّىيدۇش قىيغداُ. ك  ۋليەغرىد  ەرّىقىططدىي  ۆەيىگەُم
قىيغداُ    الُكىْجىيْى كد  ۈچقاتارىىق ك« ٍارموش»  «ۇقاى»  «ەتڭاٍ»

ّددى تىيغددا كاىَىغدداُ.  «ۇھەّْدداكىْجىددو ي» ۇ. كددۇرتىرىْچددى مىػددىس 
يىيدددى  - 216 ەٍىالزىدددي ەگىػدددىۇك ۇّىئغددداك  ددديىِم ۇّىئدددسىِك

قىيغداُ.    الُكىْجىيْدى كد   ۈچك ۇمىػى ت ېگەُز ۇشياّ  نطاّسىركاى
 يەكىننىْچىطددى   قىيغاّالرّىدد  الُكىْجىيْددى كدد ۈچكدد  نطدداّسىركاى
.  طاتيىْىسۇھ ۇپتىرىْچىطى توى  قىيغاّالرّى  الُكىْجىيْى ك ۆغت
 ەپيازغداُ ز  ۇھەّْدا توىغاُ ي ۇرىڭىٍ  ّى كىطاّى«ۇھەّْاكىْجىو ي»
 ۇكاىسىدددسل تددد  ۇچىالركىْندددار قىيغددد  ۇّىئغددداك ۇچىالرقىيغددد  ڭىقدددازك
كىطددپاغ  - ەىىددوز ەرتىددر ۈچددۈُقىيىددع ك ەكىددگ ۈچنەندديلىىرىْىزل
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 ۇيلھچىگدد ۇرۇضدديىقىغاز يلّىدد زل ۇتدد ەرّىيۇضددَۇ. كەىڭددۈرەىَىگەُم
 توىَىغاُ.

قىيىػدْى   ەّطدۇپ ٍ ۇھەّْاغاي ۇرىتّى ٍ«ۇھەّْاكىْجىو ي» - 3
 ەٍەش ذدداش توىغدداُ كىددع ك  ەھيىگىددالكىْنددار قىيىددع كىطددالً ك 

 : ۇكىْنار قىيىس ەرٍۇتاغقا زىْسىنىي ەىنىت
 - 4  صفاضددڭ ئپ ػۋلضددىىْىەزھىپٍ( ذىرىطددڭىياُ ٍدداّىنىس  1

كىْجىدو( كىطدا    ۆغتد  ەّدى مىڭداتيىر  )ي  ەھدسە ك  ئدى ي ۇت» ەضىرزەك
 ەٍەش يازغدداُ مىڭدداتالر ك  ەرضددىتىر ۇرىڭيىرىددسىٍِ ۇّىدد يددامى ك

ِ ت ەرمىػدىي  ەىۇًمىڭاتالر ّاٍ ۇت ەىنىت ُ ي ەرىپىدسى . كاّدسىِ   سىيغدا
َ  ۇرۇغدۋە قايىدو قىيس  ەرّىمىػىي ۇ رك  ەكىدگ  ەتدنە مىڭداتيىرىْى قىَ

ّاٍىغددا  ۇرىڭيىرىْىدد ٍ  مىڭدداتيىرىْى كىطدداّى ۇتدد ۈچددۈُقىيىددع ك
ٍ  ەُقىيَىػديىر  تىدي   ۇتد  ۇ رقىيغداُ. كد   ەّطۇپٍ  ۇرىڭيىرىغدا كىطدا 

مىڭداتالرزل   ۇتد  ۈّنىقىيدس . چد   ەرىجىدسەتۆھَەغ ز  غىدر ّاھايىڭى ك
 ۇغكوچد  ەپز« ذاتاىىقالر تدار  ۆەيىگەُم يەقالر زىڭيى ڭّاھايىڭى چو
 جامارىىغاُ.  

ذىرىطددڭىياّالر » ەضددىرزەك - 2 ەىطددۇشكدداىىَى ض ۇززىطددت( ت2
كدددارقىيىق  ۆزگەرتىػددديىر ك  ڭىَيىدددقق  - 4  - 3كىْجىييىرىْدددى 

ُ  ۇرۇپكايالّدس  ەرضىگەتاغقا ّ ەزٍۇّيىرىْىٍ ۇ رّى ك  ەپز« قويغدا
 قىيغاُ.    الُك

كددددداەڭور   ۇھەّْاّىددددد كىْجىدددددو ي»  ِ( كددددداىىٌ ضدددددڭازى 3
 ۇتىددر  كىددس . تدد  ۇغۇچىيىرىددسىِكوق ەزرىطددىْى ٍكىطنەّسىرىيە

 يازغاُ.  ەپز «ەقىقەغھ ەمطىسغ
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 يەكىْجىو  ۇت: »ېگەُز ۇّسلغٍ  سركاىىٌ ترتىػْ ەتقىقاتچى( ت4
  چثىددر ھ ەمڭۇتالرّىدد ٍ  سىيغدداُي ەُّدداٍى تىددي ۇھەّْدداتاغددقا ي

 ەضىرّى ك - 2كىْجىو  ۇت .ەٍەشك ەضەرىىر ك ۇھەّْاّى ي ۇرىتٍ
 .«  سىيغاُتاغيىرىسل ي

 :ېگەُز ۇّسلغٍ  صقاتچى كاىىٌ مررتەتقىت ەغسۇر( 5ٍ
 - 21 ۇھەّْاغددداكىْجىدددو ي ەرەەسلرىىر ڭەفط طدددچ رمايىْىئك»

 .«  ۋلىغاُتاتْى قوغى
كىْجىددددو » ەضددددىرزەك - 2ەىددددۇگ َْەزھىپى( ذىرىطددددڭىياُ ك6

ُ قىيىْغداُ ە  ەّطدۇپ ٍ ۇھەّْاغدا ي يەّدى  «ۇھەّْاي  ەضدەرىەرّى ك ۈتدۈ
 ۇغددىْىتوى ەّطددۇپٍ ۇھەّْاغدداي ۇرىددتٍ ۇ رّىدد ت يەقىيغدداُ  ەغر

 كىْنار قىيغاُ.
 ەُذاتىَىطددى تىددي ۇّددۇٍ ۇرېْْىدد ھ ۆزگٍْىضدد يزۇزىنىٍددا ۇتدد

  كىْجىيالرّىد  ۇتارىرچىيىرىدسىِ تد   چ رمايەزىَنىق: »ۈگىڭىَەُت
 ۈّنىيدددوغ. چددد  ەىۇٍاغَكىػدددەّچيىنڭوغرىيىق  سىيغددداّۋلقىڭيىرىي
  ڭىثدار ك ەرگەقىططدىي  ۇرٍاكويس ۋليەتيەرگەيەرىكىػەّچطىسۇرۇّقىالرت
. ۈزگەُمىرگد  ەٍَىْدى مىڭاتيىرىغدا ھ  ۆزكىػدىْىۇ كد   ۇ رغاك  رىۇ ت
 ۇقەززەشيازغاّيىرىْى ٍ ۇرۇّقىالرّى ت ەىگەّيەرم  يىِم ۇ رزىِك

 ۈرىدددۈكت ەرياىغددداُ ھ -قىيغددداُ. كاّدددسىِ رلضدددت   ەٍەهتىيىدددۇ ك
  ڭىددۇتىددر ماتىپقددا ي  ەّەر مدداتىپڭىِ يتىدد ۋليەتيەررىدد ەريەقىططددىي

 ەتڭددا. ھەىددگەُم  ڭىيَەضددڭىِك ەرغذاتدداىىر  ە -تددوغرل   يىػددڭەم
 ەزىَىييەغنەّطد ر  تدارىرى ق   مىڭاتالرّى ۇت ۆتنەّط رىۋەزلٍاُ ك

قىيىدع كىػدى كىَناّطدىس     ەتقىدق ياىغداّيىرىْى ت  -رلضدت   ۇ رّى ك
 «قاىغاُ. ۇپتوى
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 ەققىددددسىنىتددددارىرى ھ  ددددسىيىعي  كىْجىيالرّىدددد ۇرېِھدددد
ٍ ۇتاياُ قىيىدس  ٍۇّسلغكىرڭىالەالرّى  ُ ي ەتڭاّىد  : كىْجىدو    سىيغدا

يىيدى    - 41يىيى   - 38يىيى   - 37 ەّى ٍىالزىي ەققىسە تارىرى ھ
 - 64 يەيىيدى   - 63يىيى   - 62يىيى   - 61يىيى   - 48يىيى   - 43

 .ەيجۇغٍ ۋليەتيەرذىو رى ەرھ ەيسىغاُز  سىيغاُيىيى ي
 ەّىد  ٍىالزىي ەققىدسە  تدارىرى ھ   سىيغاُي  ٍارموضْىكىْجىو 

 ۋليەتيەرذىددو رىدد ەرھ ەيددسىغاُز  سىيغدداُيىيددى ي - 65يىيددى   - 56
 .ەيجۇغٍ

 - 53 ەّى ٍىالزىي ەققىسە تارىرى ھ  سىيغاُي ۇقاّى كىْجىو ى
ذىدددو  ەرھ ەيدددسىغاُز  سىيغددداُيىيدددى ي - 64يىيدددى   - 63يىيدددى  

 .  ەيجۇغٍ ۋليەتيەررى
 ەّىد  ٍىالزىي ەققىدسە  تدارىرى ھ   سىيغاُي ۇھەّْاّى كىْجىو ي

يىيدددى  - 98 يەيىيدددى  - 97يىيدددى   - 70يىيدددى   - 69يىيدددى   - 68
 تار. ۋليەتيەررى ەيسىغاُز  سىيغاُي

  كىْجىيْىدد ۆغتدد ەغددسۇرٍ ۇقوىىددسىنى تدد   ذىرىطددڭىياّالرّى
  مىڭاتيىرىْىد  ەھسەك  ئىتاغقا ي ەرزە توىغاُ ي ۇّچىيىلت ەھۋلىىك
توىغاّيىقى كىػەّچطدددىسۈتسىيىنۋەغ  رىَدددۇت ۇ رزىِتددد ەھدددۋلىىك
 .ەٍەشك ەجەتيىْەرىىلك

كايداُ   ەكىگىطدىگ  ەقىدو ك ەرقاّسلغھ ەتىجىطىسەّ ەتقىقاتالرت ۇت
 يەذىرىطددڭىياّالر( موّددا  ەھددۇزىي مىڭدداتالرزل )ي ەھيددىتوىددسىنى  ك

 ۋلضدددىڭىالر ىػەّچيىن چثىرىْىئمىڭاتيىرىدددسىِ ھ ەھدددسەك  ئدددىي
 - ەىىددوكىطددپاتاليسىغاُ ز ەىگەّيىنىْددىم  ڭىددۇكددارقىيىق ضدداغالً ي

  مىڭاتالرّىدد ەھيددىك ەُ توىغدداُ كىددن ۇّددسلغ. تۇرەددامىڭيىر  يوقڭدد
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 يلزل ەپز  سىيغددداُي ەُيدددامى كىيسددداً تىدددي  يەھىيمىڭددداتيىرىْى ۇت
 يلزل ەپز ۇّدددسلغت ۈّنى. چدددۇريوقڭددد ۇُكدددور  چقىيىػددديىرىغا ھددد 
ٍ  يل رّىد  زل ۇّدسلغ . تۇرقىيىػيىر  ذاتاز  ەىىيديەر ز ۇّدۇ ذاتاىىقىغدا 

 : رەكتوىطا م  ڭەرىىلي
 ە تىيددَ-تىيىددۇ يەمىڭدداتالر ضاّطددىسىىغاُ ذاتدداىىقالر   ۇتدد - 1

 ەٍدَە ھ  مىڭاتالرّىد  ۇ. تد ۇرتوىغاُ مىڭداتالرز  ەُتىي ۆزگەرتىػيەرك
ُ ت ۆرگّدۈپ م ۇّيىرىسلكور  ەھيدى زىدڭيىقالر ك  ەھەتڭىندى ج ەّدا ٍ ۇرغدا

 َ ّاھدددايىڭى  ەرىجىدددسەكىْندددار قىالىَايددسىغاُ ز  ۇمىڭدداب كددداىىَيىرى
 يەكددداىىَيىر   ەتقىقددداتچىت ەغدددسۇرٍ ۇ رّىددد ك ەتڭدددا. ھۆەڭدددۇرم
 ەضدددڭەُق يەمىڭددداتالرزىنى ذاتددداىىقالرّى   ۇتددد ۇەەضطدددىرىىرىَۇٍ
زىڭيىقالرّددى  ەرزىنىكىثددارىي يەقىيغدداُ   ڭىددرلپك ۆزگەرتىػدديەرّىك
 ۇرٍاتىرضدىْى تدوغرل قاىغداّيىرىْى كويدس     ۇ رزىِقىيىدۇ  كد    ڭىرلپك
 ۇمىڭاتيىرىسىنى تد  ۇقەززەشٍ ۆزىىرىْى ك ۇ رقارلر قىيغاُ. ك ەپز

 ەمىيسەقىالىَايددسىغاُ غدد ۇهقوتدد ەقىددوزىڭيىقالرغددا ك يەذاتدداىىقالر 
ُ كداىالھڭىِ م  ۈّنى. چد ۆرضەتنەُم ەزىثاھاّىيەرّىت كىيسداً   ەىدگە

 ەيجدددۇغزىدددڭيىقالر ٍ يەمىڭاتڭدددا ذاتددداىىق    سىيغددداُكدددارقىيىق ي
كىالھىدددي مىڭددداب كىْطددداّالر    ەرقاّدددسلغ. ھ دددرەكتوىَاضددديىقى م

كىيسددداٍىييىق يدددامى  ۇكددد  ددديىِ م ۆزگەرتىيگەّدددسىِك ەرىپىدددسىِت
 . ۇتوىىس ەتنەُھاىىسىِ ھاٍاُ چىقىۇ م يەھىييىل

  كىْجىيالرّىددد: »ۇيازىدددس ەپز ۇّدددسلغٍ  ِّدددورت ەتقىقددداتچىت
 يە رىىرىگەذدارلمڭ  ەتۋەكداز  ۆزىىرىْىد  كىْجىيالرّدى ك  ۇكاەڭورىىر  تد 

يازغددداُ  ۇ رّىددد ضاضددديىْىۇ يازغددداُ. ككا ۈغدددەّچىيىرىگەچ ۆزكددد
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كىيساً قىيىْاتڭى  ۆمۈٍيىرىسەيامى چىقارغاُ ھ ەضىيىيىرىسەٍەرتىرھ
 .«ۇقىيىَْايس ەضەييۇرت ەپز

  يازغاّيىرىْىد  ەيغەٍثەرّى ە:» ەەطىرىىرىسەكىطناغ ت  ْرىۋەھ
ِ  ۇغدى توى ۇّيۇغكىيسداً يدامى قدداّ   ەٍَىطدى ھ . ۇيازىددس ەپز« ّاتدايى
ذىرىطددڭىياُ  ۆەيىگەُّدداٍيىق مىڭاتڭددا مدد  « ٍاكددارىپى ەّگيىدديەك»

 قىيىْغاُ:   ەيتق ەپز ۇّسلغەىنىرىىر  ٍ  كاىىَيىرىْى
 ۇ. تدددەٍەشكىيسددداً كدددارقىيىق توىغددداُ ك ەغقاّدددسلغ ھددداى ەرھ

ُ كىيساً كدارقىيىق ي  ۆزىەرّىض ۈتۈُمىڭاتالرزىنى ە  يلزل ەپز  سىيغدا
 .«يلىىرىْى ىطپاتيىياىَايسۇزل ۇت ۇچىالرقىيغ
« رىددص ٍاكددارىپى »چىققدداُ ي سىپەكدداىىَالر تىرىىنڭ ەتقىقدداتچىت

 ۇتدد ەقىددقەتەُھ»قىيىْغدداُ:  ەيددتق ەپز ۇّددسلغّدداٍيىق مىڭاتڭددا ٍ
 يەذاتداىىقالر   ۆزىىرىسەضد  يەقىيىقيىرىسل   كاەڭورىىرىْى  مىڭاتالرّى

 ەزىيىددر ت ۇرىڭالرّىدد زىددڭيىقالر تددار. ٍ ۇزىددسىغاُتىرىْددى ت -تىددر 
 ەزىَندددى. قەتڭدددىتىي  ەپً كىگىطدددى زكىيسدددا ۋەۋەھىيدددەزىيىرىْىت

  ڭىقددازك ەپذاتدداىىقالرزىِ ضدداقالّغاُ ز ۇرىڭالرّىذىرىطددڭىياّالر ٍدد
گاھىددسل  ەرىنەتيىددرىگەھ يە ىػدديىرىغا ۇ رّىئ چۈّنىقىيَددايڭڭى. 
 ۇرىڭيىر ٍدد ۇرىڭالرّىدد ٍ ۇ. كددۇرۇ تڭىڭمۆرضددىڭىيىپقارغددىيىقالر 

. ۇّسلقڭۇرغد  ۇٍد "ۇقدا "كىْجىدو ى  ەُ" تىدي ٍدارموش يازغاُ "كىْجىو 
مىڭددداتالر   سىيغددداُي ەُكىيسددداً تىدددي  كىننىطدددىْى ۇكددداىىَالر تددد

 .ۇقىيىػىس ەكغ ەّيىنىگەكىن
 ەتقىقداتچىيىر  ت يەكداىىَيىر    ۈيدۈك ت  ىْىەزھىپَەىررت طڭاّڭ

مىڭدداتالر   سىيغدداُي ەُكىيسدداً تىددي   مىڭاتيىرىْىدد ەھددسەك  ئددىي
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َ  ۇرىڭالرّى ٍ ۇيەقىيىس  الُك ۇغكوچ ەٍەضيىنىْىك  ۇذاتداىىقيىرىْى
 .«ۇكىقرلر قىيىس

كدددداىىَى  ەغددددسۇرٍ ْى رىرىطددددڭىياّ ّْورت ەتقىقدددداتچىت - 2
: ەيدسۇ ز ۇّدسلغ قىيىۇ ٍ ەقىوّ ۆزىىرىْىض ۆيەّسىنىت ەمسارىْْى ك
  كىطدداّى ەيرىددسەز ييلىقىكددا  ذىرىطددڭىياُ زىْىْىدد ەقىددقەتەُ ھ»
 ەضدديىك» ۇّىتايدداُ قىيغدداُ تىددر مىڭدداب تددار كىددس . كدد  ەھددۋلىىْىك

 ۆزىىرىْىضدد ۆرٍىگەُ كىطدداّى مدد ۇ تو تڭى. كددزېيىػددنە« كىْجىددو
تىددر مىڭدداب   سىيغدداُي ۈچددۈُك ۇرىڭالرٍدد  يىْنددىم ىيىياىَىغدداُكا

 ۆەەيگەُمدد ەضددىرىەرزەككىننىْچددى يەمىڭدداب تىرىْچددى  ۇكىددس . تدد
  كىْجىيالرّىددد ۈتدددۈُتاغدددقا ە يە« ٍدددارموش»  «ۇقددداى»  «ەتڭددداٍ»
ٍ  ۈچۈُك  سىيىػىي كىدْجىيالر   ۇتد   نىِتوىغداُ كىدس . ىد    ەّدثە تىدر 
  يىِ نچۈغددنەّسىْقوىيىرىغددا  ۇيلىغۇچىالرّى قوغدد ۆزگەرتىددۇ ك

 ەرضدددىيەرّىتىددر ّ ذاھىػدديىرىسىِ  ۆزھاىددسل ك ي ڭەزرىجىيۇ رّىئكدد 
 ۈرگغددديىر ي ۇپگاھىدددسل قىطدددقارتىۇ  گاھىددسل قوغددد  ۇرۇپ كويددس 

. ەتدددنەُم ۆەىيىدددۇم ەزٍددۇّيىر  ٍ  كىْجىيالرّىددد ۇتددد ەرياّىددسل ج
 ۋليەتيەريەرىد  ۇرٍاياىغداُ  كويدس   ەُتىدي  ەھۋلىالرك ھەقىقىيەتىجىسەّ

 ڭكىدْجىيالر چدو   ۇت ەُتىي ۇّى .  غەتنەُكارىيىػىۇ م ەرقىططىي
توەيىَىغددددا كاييىْىددددۇ    نددددايىيەرھ ۋليەتيەريەرىدددد ەجىَيىددددلھ

 ۋليەتيەررىد   ندايەيە ھ ۇ. تد ۆزگەرگەُك ەميىغ ۇّى قاىغاّيىقڭىِ  ك
  دددرىعت  ڭىدددۇي  غىسىغددداك  تىرىْىددد ەّەي  غىسىدددسىِك  تىرىْىددد

 ەتڭدا يوقاتقاُ. ھ ۈتۈّيە ە  ڭىثارىْىك ۆزگىرىۇك  رىَۇت ەرياّىسلج
 يەكداذىر    ەضدىرّى  كىننىْچى ك ەَىالزىيچ رمايىىرىذىرىطڭىياُ 

زىدددددِ  70 ۈرگەُضددددد ەيرتاغددددديىرىسل ز ەضدددددىرّى ك ۈچىْچىكدددد 
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قاىغددددداّيىرىْى  تاىيىۋېيىدددددۇ كىْجىيدددددْىال  4 ىْجىيدددددسىِ ۇقكارت
 ۇيلقىڭڭاغددچ رماي رەگەرتوىغدداُ. ك ەجثددۇرا ٍتاغالغددق ۆيددسگرگپم
ضاّطىس كىدْجىيالرزىِ   ۇرۇىغاُكويس ۇّىك  پىۇ كىْجىيْى ت ەضيىك

  نىِياذػددى تددو تڭى  ىدد  كەىۋەتڭەۇتوىطددا كىددس   ت  ۋل ىىغدداُكايرى
 ەەطداّەيە ك ۈزگىگەُكىْجىيالرغدا مىرگد   ۇتد  ئۋەكىْجىيالرّى ۇرٍاكويس

ُ كىدع ھ  ۇمىدسىِ تد  ۆەيۈم ەرّى قىططىي قىديىِ كىدس .    ەقىدقەتە
 يىددددسلغيا -ياىغدددداُ  ۇضرىطددددىتىددددر ّ  چقاّددددسلغھ  كىْجىيْىدددد

 ەتڭددا. ھەٍەشذدداىىي تو ىىغدداُ ك   نددايىيەرزىِھ ۋليەتيەرزىْددۋەرى
توىَايدسىغاُ   ۇٍنىٍِد  ۋېيىػدَۇ كايرى  ويسۇرٍىالرّىەّتىي ەضيىطىك

  كىْجىيالرّىد  ەزىَنىديەر ق ۇىا. غد ەمىييەّگەّىس غد  يەزىيەغتىر 
رلضدڭْى ياىغاّدسىِ كايرىدۇ     ۇ ركد  ۈّنى. چد يىَيەيڭڭىۆەيىنىسىْۋلم
ٍ  ۇزلز  قازىر تو ىَىغاّىس . كد  ەرقيەّسگرگغنەە  ەتدثەكە زلٍداّالرزل 

 ۆچددۈرگپم ۇضددرىغاّ ۇضددرىسىِكىْجىيالرّددى ّ ۇتوىَىغدداّيىقڭىِ تدد
ذاىىغدداُ  ۇضرىطددىغاّ ۆچددۈرگەُم ۆز تىددر  كدد ەرھ  يازغاّالرّىدد

. تىددددر ۈزگيل تڭىمىرگدددد ۋليەتيەرّىرىدددد ەەطدددداّە ك  نددددايىيەرّىۋەھ
كارىطدددددىغا  ەرمىػدددددىي ۇضدددددرىالرّ ۆەەيڭىيگەُمددددد ۇضدددددرىسىِّ

 ەٍَىطددددىھ ۇضددددرىالرزىنىيەرّى ّ ۇتدددد  دددديىِ تارقاىغاّددددسىِ م
 ۇقىيىػدددَ ەتقىدددقت ەپز ەٍەضدددَۇ؟يدددامى ك ۆزىىرىَۇضددد  كاەڭورّىددد

 ەتڭددداقاىغاّىدددس . ھ ۈغدددۈپچ ەرىجىدددگەتوىَايدددسىغاُ ز ۇٍنىٍِددد
زىْىدددي  ۆزىىرىْىددد ك ەيەتچىيىدددر ز يەىَددداىىر  ۆىذىرىطدددڭىياُ ك

  ئىيىْىددۇي ۆزگەرتىيىددۇ ك ەزەپتوذڭىَاضددڭىِ ھ  مىڭاتيىرىْىدد
قىيىدۇ   ۇضدرا ّ ۆچدۈرگپ كىْجىيالرّى م»  چىْىۇك  يىۋلتقاّيىقىغام

 ۆتَەيالكددددد  ۇزۇُكددددد   سىيىدددددۇ مىڭددددداتالر ي  ۇتددددد  ۇچىالرچىققددددد 
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 ۇقەززەشٍددد ۇتددد ۇرىڭيىر ٍددد ەيڭاّْى . غدددۆزگەرتىدددۋەتڭى ۇ رّىك
ذاھىػيىرىسىِ  ۆزچىقىرىۇ تاغالپ  ك ىقەتيەرّىەقمىڭاتالرزىنى ھ

مىڭداتالرّى   ۇكدارقىيىق تد   ۈزگيېيىعمىرگد  ەەطاّىيەرّىك ۆەيىگەُم
مىڭداتيىرىَىس ضداقيىْىۇ    ۇقەززەش.. ٍەّثۇىغىۋەتڭىتىي ەتيەرّىجاض

كاىيىقاچاُ يوققا  ۈەىڭىَۇكىالھىييىق ض  مىڭاتالرّى ۇ. ت يىَْىس ق
 ۇقەززەشتوىغدداُ. ٍدد   يڭىددسىغاُك ەّددۋەزتىي ەەۋليطدداظز« چىقڭددى

 ۇ رّىكددارقىيىق كدد ۇظقوغدد يەقىطددقارتىع  ەمىڭدداتالرّى ذاىىغدداّچ
كاييىْىدۇ قاىغداُ    ەتنەّورٍداه كداز   ۇيلقىڭالرزلكىػى غد  ۆزگەرتىعك

كداەڭور ر   ۇيلقىڭالرزىنىكد  ۇمى غد  ەىىيدى ز ەّيىنىْى كىن  قىٌتىر ك
 ەمىػدىگ  ۆزگەرتنەُمىڭاتْى كد  ۇت»كاذىرىسل   يازغاُ مىڭاتيىرىْى

 ۆزگەرتندۈچىيەرّى كدارقىيىق ك   سىعي ەپز!« ۇُقىيط ەّەغكاىالھ ى
 ۆزگەرتىعكد  ەّەي ۇّسلقڭىَۇتوىغاُ. غد  ۇرىسىغاُقاتڭىق كاگاھالّس

 ەىەيسىططدددا ٍْى كىطدددا ك ەتڭدددا. ھۋەرگەُقىيىددد يلًكىػددديىر  زل
 ۇىا. غدد  ْىقڭددۇرۈزگىگەّيىنىمىرگ ۆزگەرتىػدديەرك ەرجىَىسدداىىغىَۇت

 3كىْجىييىرىْدى   ۇ ركد »ذىرىطدڭىياّالرّى    كاىىَىْى ۇززىطتتىر ت
 ەيىثيىگەّيىنىَدددددۇ ك ەپز« يازغددددداُ ۆزگەرتىدددددۇك  دددددڭىٌق 4~ 
ياىغدداّْى كايرىددۇ  ەُرلضددت تىددي ۈّنى. چددەٍەشك ەجەتيىْەرىىددلك
كىدددْجىيالر  ەرمىػدددىي ەتَىدددگەُي ەيىيەضدددىض ەرقيەّسگرگغدددنەە
ِ چىقىػقا تاغديىغاُ   ەيسلّغاٍ   رّىد كىْجىيال ۇتد   در  ت يلقىدڭالرزى
  غىددسذاىىغدداُ ك يەياقَىغدداُ جدداييىرىْى قىطددقارتىع    ۆزىىرىگەكدد
 ۇ ر. كد ۇغۇىالّغاُغ ۆپم ەُتىي ۈزگظمىرگ ۇّىئغاك ۋليەتيىرىْىرى

 ۆزىىرىْىضدد  نىطددڭيەرّى ت ەىددگەُقىيىْىددۇ م ەيددتكىددْجىيالرزل ق
 ەُتىددي ۆزگەرتىعكدد ۆزىەرگەثاغددقا ضدد گرىسىغاّثىيسٍەّىْىۇغ ەّەي



 36 

ھايداتى   ەىەيسىططدا ٍْى  كىطدا ك  ەضدىسەتيەريە ّ - ۇ ريەزيازلتڭى. ك
ذاىىغداُ   ۆزىىر كىثدارىيىرىْى كد    نىطڭيەرّى ت ەىگەُمتوغرىيىق 

 ەرتاغدقا كىثدارىي   گرىسىغاُثىيسٍەّىْىۇغد  ەّەي ۆزگەرتىۇك ەيىػڭەر
 ۇذىرىطدڭىياّيىر  يوىغدا قويغداُ تد     ەضىريازلتڭى. تىرىْچى ك ەُتىي
 ەكداذىرىغىچ  ەضدىرّى  ك ۈچىْچىكازىڭى ك ۇرۇظكويس ۆزگەرتىع ك
 ەيقەضدىسە ٍ گغدَەّيىل ذىرىطڭىياُ زىْىغا ز ەتڭەقىيغاُ. كاز يلًزل

 كاى نطدداّسر. ۋلىغدداُقىيى ەضددىۇم ەتْىكدداز ۇتدد ەرٍۇتوىغدداُ مىػددىي
كىْجىيالرّدى   ەضدپى م  ياغىغاُ كىْطداّالرّى  ەضىرزەك -2» ۇشياّ
 .ەيسۇز« توىغاُ ەغكىثار ۆزگەرتىػڭىِك

 ەگەغددڭۈرگپك ۆزىىرىگەضدد ۇقىرىددسىنىي ەمسارىْْىدد ك  ِّددورت
ەىنددر   ەمسددارىْْىئالك ۇزيدداىغ ۇقىرىددسىنىيەري: »ەيددسۇز ۇّددسلغٍ
كورتدداغ   ذىرىطددڭىياُ كاىىَىْىدد  ۆەيىگەُمدد ۇتدد ەىنددى. تەٍەشك

كاقالغددڭا  يەقىيىػددڭا  ۇزلەى ەكىْجىيالرّددى ٍدد   ِّددورت.« ۇرەىنرىددس
 ۆغتددد ۇتددد ۇكددد ۇرۇپ تددد ۇپتىدددر  توىددد  ەرّى مىػدددىي ۇىغددداُتوّ

ثاياُ قىيىدددۇ توىغاّدددسىِ  ڭەەطدددىيىييزۇّىٍا ەتدددڭەكىْجىيدددسىنى ي
 ەىندددىت ەٍەضددديىنىْى كىْجىيدددسىِ ك يزۇ رّىددد ٍا ۇتددد  ددديىِ م

ياىغاُ  ەّەي ۇ. كۇقىيىس  ڭىرلپك ەّيىنىْىكىن يزۇ رٍا ۇرۇىغاُكويس
 ۆجىسىيەركىْجىيالرزىنددددى ٍدددد  ەەطدددداّىيەرّى ك ەرّىئۋەقىططددددىي

 ۇھددازىرقى زلٍاّددسل تدد   ْىددۋەەتنەّيىنىكارىيىػددىۇ م ۇتايدداّيىرىغىَ
 ۇٍنىٍِدددد ۋېيىػددددْى ياىغدددداّْى كايرى -كىددددْجىيالرزىِ رلضددددت  

 . ۇكىقرلر قىيىس ەٍەضيىنىْىك
ُ كارىيىػدىۇ م  ۆزىەرياىغداُ ضد   ەُرلضت تىي تىدر مىڭداب    ەتدنە

 !ۇ؟كىيساٍى مىڭاب تو  ٍس  سىيغاُي ەُكىيساً تىي
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 ۇ رغدا مىڭاتيىرىسىِ يدامى ك  ەھسەكىننى ك  مىڭاتالرّى ەھيىك
 ەُكىيسدداً تىددي  مىڭاتچىيىرىددسىِ قايطددى تىرىْىدد  ۇيېيىْغاُقوغدد

ٍ   يلزل ەّيىنىْىمىڭاب كىن  سىيغاُي  ۇ؟قىيىػيىرىغا كىَنداّيىر  تدار
 ۇضاٍ ەرىپىسىِقىيىَىسمى  كاىالھ ت  ڭىقازك ۇّسلغغ ۇضۇىَاّالرتىس ٍ

 ەىەيسىططدا ٍغا كىطدا ك  ەيرلتدۋە ت ەضديى ك  رىيگەُت ەىەيسىططا ٍغاك
 ۇھەٍَەزٍدد ەزرىڭددىھ ەيغەٍثىرىَىددسكىْجىددو ە ەضدديىك  ددرىيگەُت
يوقىيىدددۇ  ۇرۇّالتددد  يدددىذ  يىػدددڭىِم ۇّياغددداز ەىەيسىططدددا ًك

 ۇپتوىد  ەيجدۇغ ٍ ەُكىْجىدو ّداٍى تىدي    ەيرلتدۋە توىغاّىس . ھازىر ت
 ۋليەتيەريەرىددد ەر ياىغددداُ قىططدددىي  يەمىڭددداتالر رلضدددت   ۇرغددداُت
 ەُتىدي  ەيرلغ. تىس تۇرتوەيىَىس  نايەتىر ھ ەغكىثار ەەطاّىيەرزىِك

 ۇھەٍَەزٍدددد ۆزگەرتىيَەضددددڭىِك ەھدددداىى تددددويىچ ۆزكىْجىددددو كدددد
مىڭاتالرغا كىطالً زىْى  ۇتار كىس . ت ەيرىگىچەز ەىەيسىططا ٍْى ك
 ېَەيَىدس  ز ۈزگىگەُمىرگ ۆزگەرتىػيەرك  يىِم ەىگەّسىِم ۇّياغاز
 .ېيەىَەيسۇز ۇّسلغت ۇضۇىَاُتىر ٍ  چقاّسلغھ

 ەغر ەمڭدۇتيىر  ٍ  ذىرىطڭىياُ كاىىَى(ّىد  ەزىَنى)ق يىۇشەا
 ۇكد  ۇىاغد  ەٍەش ك ەكىدگ  ەتدنە كىيَى قىََ  چقاّسلغھ ۇ. كۇقىيىْىس

 ۇرىڭيىرىغدداٍ ەىەيسىططدا ٍْى  كىطدا ك  ەٍَددا. ك يىَْايدسۇ ك  ڭىثارغدا ك
 ەُكىرالضددَ ەىەيسىططددا ٍْى كىطددا ك ۇضددۇىَاّالرتىددس ٍ ەىطددەك م
 ەپز ەيغەٍددثەرىەرە ۇ رّىكدد  نىِ. ىددەيَىددسىەزھىيەٍ ۇرىڭيىرىْىٍدد
ذاتداىىق   ەزىرىَىسزەّ  تىسّى ۆزىىر ض ۇ رّى قىيَايَىس. ك  ڭىقازك
)كىطدددددالً  ۇجڭەھىدددددس رتوىغددددداُ ٍ  سڭىَددددداىىتوغرىيىدددددق ك ەًھ

  . كىْجىيْىد ۇركوذػاغدڭ  ۆزىىرىگەضد   كاىىَيىر (ّىد  ۇّػۇّاشقاّ
كىچىدسىال يوقىيىدۇ    ەضدىر كىنندى ك  ييلىقىكدا  ۇضرىطدىْى  ّ ەضيىك
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يوقىيىػددىغا  ەّچْى توىغدداُ كىػدد  ۇرىڭيىرىغدداٍتوىغدداّيىقى كىطددا  
ھدددداىالرزل كىطددددا  ۆپمدددد ۇ ركدددد ۇضۇضددددەُ توىددددس . ذ ەيەبضدددد

 ەقطددددددەتْىكاضاضددددددىي ٍ ۆزىىرىسىنىضدددددد ەىەيسىططددددددا ٍْى ك
 ۈّنى. چددۇكىطددپاتاليس ۇّى. ھددازىرقى كىددْجىيالر تددۈغددىْەىَەيڭڭىچ

قىدديىِ  ۈغىْىػددنەچ ەرھدداهز ۆزىىرىسەضدد ەىەيسىططددا ٍْى كىطددا ك
 كىس .  ۆپم ۆزىەرتوىىسىغاُ كىجَاىى ض

 
 ۇقبئىُجىم ن ۋەيبركوسئىُجىم 

 
 ۇرىڭيىرىددسىٍِ ەىەيسىططددا ٍْى كىطددا ك ۇقدداى ەُتىددي ٍددارموش

 ەققىددسىَۇكىيسدداً كىگىيىرىددسىِ توىغدداّيىقى ھ   ۇ رّىدد . كەٍەشك
ٌ ق ەرتىدر  ۇ رك ەىنىەامىت يوغ. ت - ەىىوز ەرتىر َ   دڭى كىطدا   ۇتوىطدى

. ەرزۇرتو ىَىغدداُ مىػددىي ۇيەضطددەرٍ ۆرگغددنەم ەىەيسىططددا ٍْىك
 ەققىدسە كىنندى كىْجىدو ھ   ۇتوىغاُ ت ەّطۇپٍ ەكىننىطىگ ۇت ۇىاغ

 يوغ.  ەغتوذڭىيىػقا ھاج
 ۇضدددداٍ ەيرلغت ەتددددويىچ  ڭىقدددداز ك ۇضددددۇىَاّالرّى تىددددس ٍ

ِ كداىالھ ت  ەىەيسىططدا ٍغا كىْجىو كىطا ك ەىەيسىططا ٍغا ك  ەرىپىدسى
  كىنندددى مىڭاتْىددد  ۇ. تدددۇرمىڭددداتالرز ي ٍاضدددا ۈغدددۈرگىگەُچ

. ۇر(زۆزىىر ضدددد  )كاىالھْىۋەھىيەٍَىطددددىھ ەرّى كىچىددددسىنىي
يددامى قىطقارتىػددقا   ۇغددقاقوغ ۇزۇغددقايەت ۆزگەرتىػددنە ك ۇ رّىتدد

  ّىدددد«ەرىددددٌم ۇركدددداُق» ەتيەرزەكدددداي ۆيەّددددسىنى. تۇتوىَايددددس
: ۆرىَىسمد  ۈەەتيىگەّيىنىْىكىْجىيْدى ضد   ەُتىدي  ەيرلغڭەضيىسىنىك
 – 23  كددايەغ- 110 ۇزھدد ۈرەضدد -10  ەغكدداي - 87 ەقەرەت ۈرەضدد -2
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 -28  ەغكدداي - 35 ۇرقدداُف ۈرەضدد -25  ەغكدداي - 49 ۇُكَىْۇٍۈرەضدد
 -41  ەغكدداي - 23 ەجسەضدد ۈرەضدد -32  ەغكدداي - 43 ەضددەشقۈرەض
 ەقىددقەتەُتىددس ھ﴿كدداىالھ تاكددا :  ەتيەرزەكدداي - 45 ۇضطددىيەغفۈرەض
 -5. ەيدددسۇز ﴾قىيدددسۇغ( كاتدددا ەيرلتْدددىت ەّدددىمىڭددداب )ي ۇضددداغاٍ

كدداىالھ  ەتيەرزەكدداي - 27 ەزىسھۈرەضدد -57  ەغكدداي - 46 ەٍاكىسۈرەضدد
كىطدداغا(  ەّددى)ي ۇّىئغدداك﴿: ەققىددسەھ ەىەيسىططددا ًتاكددا  كىطددا ك 

 ەرقيەّددسگرگظە  ْىددقك ۇّىَۇ. غددەيددسۇز ﴾ۇغكىْجىيْددى كاتددا قىيددس
مىڭداتالر   ۇقەززەشّاٍىسىِ ٍ ەھسەك  ئىي ەھسەيەموّا ك  رەمنى م
 ەُتىددي ەەطدداّىيەرك ۋليەتددۋەرى ەر كاتاىغدداُ ھددازىرقى قىططددىي  ەپز

 ەيرلغ تايدداُ قىيىْغدداُ ت ەز«ەرىددٌم ۇركدداُق»مىڭدداتالر  ۇتوىغدداُ تدد
 ېيىػددنەمىڭدداتالرّى كىالھىددي مىڭدداتالر ز   ۇ. تددەٍەضددڭۇركىْجىددو ك

ُ ي ەُكىيساً تىدي  ۇ رّى. تەرزىَەيسۇك قىيىدع    ڭىقداز ك ەپز  سىيغدا
 ەھددسەكىننددى ك ۇتدد ەٍَددا. كۇرتىيىددع ذاتدداز  ەپز ۇرۇشيددامى ز

 ەپتدددوغرل ز« ەرىدددٌم ۇركددداُق» ۋليەتيەرزىِمىڭاتيىرىدددسىنى رىددد 
 ۇركدداُق»قىيىَىددس   ۇهقوتدد ەضددڭىقالپت ۇتىسٍدد ەضددڭىقيىغاّيىرىْىت
كىْنددار قىيىَىددس.   ۇقىيغدداّيىرىْى تىسٍدد  ەغر ەپياىغدداُ ز« ەرىددٌم
 ەتىسگ ەققىسەرلضت يامى ياىغاّيىقى ھ «ەرىٌم ۇركاُق» ۇّىئسەك غ
 ەغقىيىددع يددامى ر  ۇهتىددس قوتدد  يزۇ رّىٍددا ەرٍىددگەُت ەىۇٍدداغٍ

  ّىدد«ەرىددٌم ۇركدداُق»قىيىَىددس. كدداىالھ تاكددا   ۈمۈغقىيىػددڭىِ ضدد
 ىا!( تىددس ضدداۇھەٍَەز)كددى ٍدد﴿: ەيددسۇز ۇّددسلغٍ ۈرىطددىسەض ەٍاكىددس

 ۇچىددۋەقىيغ  ڭىددرلپ( مىڭدداتالرّى كي كىيگىرىنددى )ضدداٍا ۆزىددسىِك
( ۇركدددداّْىق ەّددددىمىڭدددداتْى )ي ەغھ ۇچىتوىغددددغدددداھىت ۇ رغاك

ٌ م ۇركاُق( »5/48  ٍاكىسە) ﴾ .چۈغۈرزۇغ  ي ضداٍا  ۇرۇّقىتد  «ەرىد
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 ۈچنەمدد ۇّىتايدداُ قىيىددۇ  كدد ەتىددسگ ەقىقەتيەرّددىمىڭدداتالرزىنى ھ
 ۇّىئغاتاياُ قىيىۇ  ك ەياىغاّالرّى تىسگ ۇّىئسىنىك ۇيەقىيىس ەكىگ

 . رىسۇت ەززىيەر
 ۇكاتاىغددداُ تددد ەپكىْجىدددو ز ەيرلتدددۋەت  كىطدددالً كاىىَيىرىْىددد

 يەكىچىددسىنى ياىغدداّالرّى   ۇ رّىدد ك  رىددۇ ت ەززىدديەمىڭاتالرغددا ر
 ۇضدايە كاىالھ تاكا زىِ ٍ ەٍەىىيەتڭەەاظ قىيغاّيىقى ك ەەطاّىيەرّىك

 ەُتىددي ەيرلغت ەقىقىدديھ ۈغددۈرگىگەُچ ەىەيسىططددا ٍالرغاكىطددا ك
  در  ت ەضىرىەرزىِك ەىنىت ەٍەش ك ەمنۈزگەّيىنىكىْجىيغا تىو ت

 ە ىر  ّاٍىددسىِ توەالّغدداُ ياىغدداُ قىططدد  مىڭدداتي ەھددسەكىننددى ك
يددامى كىيسدداً مىڭدداتيىر   ۇ رّىددۋەھىيت ەەطدداّىيەرگەيەك  نددايەيەھ
 ەقىقەتْدددددىھ  رىدددددۇ ت ەززىددددديەر ۇچىالرغددددداقىيغ ۇٍددددداُگ ەپز
 . ەتڭۇركىثار ۆرضىڭىػڭىِم

ٌ م ۇركدداُق»كداىالھ تاكدا      ۇّددسلغٍ ۈرىطدىسە ض ەقەرەت  ّىدد«ەرىد
  ڭىعض ۇىغاكاز ە ۇّىك  سىۇي ەُقوىيىر  تىي ۆزمىڭاتْى ك﴿: ەيسۇز
 ەرىپىددسىِكدداىالھ ت ۇتدد ۈچددۈُ ( ك ددازغىْەٍەّپەكەتىۇّياّىئز ەّددى)ي
 ەّددىيازغدداّيىر  )ي تىدديەُ! قددوىى ېگددۈچىيەرگەيل ز ۈغددۈرگىگەُچ
! كۈچۈّ ۇ رغددايل ( ۆزگەرتنەّيىنيىر كىْجىيْددى كدد ەُتىددي ەيرلغت
ُ ( ەُتىي ۇّى )ت  ﴾ !ّەرضدىيىرى ۈچۈّ ۇ رغايل  )ھدارلً(   ك رىػدنە
 (2/79 ەقەرە )ت

  كاىالھْىد  ەىەيسىططا ًك ۇضاٍ ەيرلغت ەقىقىيھ ەھيىكىطالً ك
 ۆزىىگەُ ارقىيىق ضددددددددديەھىيطدددددددددىقىيغددددددددداُ  ۇّىئغددددددددداك
  كاىالھْى ەىەيسىططا ً ىْجىو كىطا كھەقىقىيەّيىنىگەيە ىنەيرلتت
كىْجىدددددو  ۆزىىگەُ ارقىيىق ضددددديەھىيطدددددىقىيغددددداُ  ۇّىئغددددداك
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ّداٍيىر    ەھدسە ك  ئدى ي يەھازىرقى موّدا   ۇّىئسەك غ ەّيىنىگە كىن
ٌ م ۇركاُق»كاىالھ تاكا    توىغاُ مىڭاتالرّى ەغسۇرٍ ەُتىي  زە«ەرىد

 ەٍەضدددديىنىگەكىددددْجىيالر ك ەيرلغت ەقىقىدددديتايدددداُ قىيغدددداُ ھ 
كاتىيىدۇ تىدر    ەُّاٍى تىي ەيرلغھازىر ت ۈّنى. چپىنىرزىسۇرەمتىرز

 ەُمىڭداب تدار. كىْجىدو ّداٍى تىدي      ۈچكوذػدىَايسىغاُ كد   ەتىرىگ -
مىڭاب تار. كاىالھ تاكدا    ۆغكوذػىَايسىغاُ ت ەتىرىگ -كاتىيىۇ تىر 

تىدر    ەىەيسىططدا ٍغىَۇ كىطدا ك  ەيرلتۋەتىر  ت ەىەيسىططا ٍغاك ۇضاٍ
ُ ق. »ۈغۈرگەُكىْجىو چ ٌ م ۇركدا  ەيرلغتايداُ قىيىْغداُ ت   زە«ەرىد

تىدس   ۈّنى. )چد ۇوىىدس تمدافىر  كىْجىيغا كىْنار قىيغاُ مىػى  ەُتىي
 ەٍَىطدىگە ھ  مىڭاتالرّىد  ي ضداٍا  ەقىقىدي ھ ۇرۇّقىتد  ٍۇضۇىَاّالر

 غ(. – ۇيرۇىسۇغت ەىڭۈرگغنەكىَاُ م
ياىغداُ   -رلضدت   ەُّداٍى تىدي  « مىڭداتالر  ۇقەززەشٍد »ھازىرقى 

  تدارىرىي  ۆھَەتيەرزىِقىيىْغاُ ت ەيغەٍثەرىەرگە  ەەرزىِقىططىي
 ەەطدداّىيەرزىِك  نددايىيەرزىِ يددامى كىيَىددي كاضاضددى توىَىغدداُ ھ

 ەھدددسەكىنندددى ك ۇتددد ېددديىيگەُز« كىْجىدددو ەيرلغ ت»توەالّغددداُ 
 ۇ رغدا ت ەىندى . تۇتوىَايدس مدافىر  مىڭاتيىرىغا كىْنار قىيغداُ مىػدى   

تايدداُ قىيىددع  ەّيىنىْددىكىن ۇرٍاكويددس ۇ رّىدد كىْنددار قىيىددۇ  ت
ذىددو  ۈچ. ھددازىرقى كدد ۇرچىددسۇرت ئَۇقەززەشكىطددالً كدداىىَيىرىْى 

زىددڭيىقالر  يەذاتدداىىقالر  ۇ رزىنى. كددۇرزىڭڭدد ەتىددرىگ -تىددر  ەيرلغت
 ەىەيسىططددا ٍْىئۋلەاغك ۇضدداٍ ەيرلتددالرزلت ۇ. تددۆەڭددۇرّاھددايىڭى م
قىيىْغدداّيىقى تايدداُ   ەەددْەجايغددا ز ېددگەُز ۇكددابٍ يەتوىغدداّيىقى 
! ۇُ؟تو ىىط ۆز ض ەىەيسىططا ٍْى ك ۇضاٍ ۇقاّسلقَ ۇقىيىْغاُ. ك

 ۇضدداٍ  چثىددر ھ ەيرلتالرّىدد رقى تھددازى  يڭىَىسمددى ك ەضددنىِم
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. ھدازىرقى  ەٍەشك ەيرلغت ەقىقىدي ھ ۈغۈرگىگەُچ ەىەيسىططا ٍغاك
 كدددۇ ر. ۇكوذػدددىَايس ەتىدددرىگ -تىدددر  ۇكىْجىيَددد ۆغتددد ەغدددسۇرٍ

كىدْجىيالرزل كىطدا    ۇ. تۆپم ەكذاتاىىقالر ت يەكارىطىسىنى زىڭيىقالر 
  طدددىۇ( زلرغدددا كۆرەمددد ۇٍاّىغددداگ ۇ رّىددد )ك ەىەيسىططدددا ٍْى ك
زلرغدا   ۈّىتاياُ قىيىْىۇ  كىطدا ەدا ّى مد   قىططىطى ۆىڭۈرگىگەّيىنك
 ەيدددتق ەپقىيىْدددس   ز ەەدددْەز ەتدددرىگەق ۆىڭۈرگىدددسىۋەك  طدددىۇك

! ۇُ؟تو ىىطد  ۆز ض ەىەيسىططا ٍْى كىطا ك ۇقاّسلقَ ۇقىيىْغاُ. ت
  كىْجىيْىدد ۆغتدد ەغددسۇرھددازىرقى ٍ  يڭىَىسمددى ك  طددىۇم ۇىاغدد
ُ چ ەىەيسىططدا ٍغا كىطدا ك   چثىر ھ كىْجىدو   ەقىقىدي ھ ۈغدۈرگىگە
 .ەٍەشك
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 زىتهىقالر ەزىكىتببالردىكي ب ۇقەددەشي

 
ضداّى   ۇ رّى ك يەكىطىَيىر   ەي زىىرىْى ك ۇّياٍىْْى ت - 1

 زىڭيىقالر  ەققىسىنىھ
  ەئتدداى ۇّياٍىْْىدد ت»  نىطددڭىسەت - 6:  7« 1 ۈّيەرمدد» ەيرلغت
 ەيددتق ەپز« تاىىطددى تددار كىددس  ۈچقاتددارىىق كدد ەزى ەكىددو  تەرتددام

  نىطدددڭىسەت - 2  -1:  8« 1 ۈّيەرمددد» ەيرلغقىيىْغددداُ توىطدددا  ت 
  ەغدثىو   كىننىْچدى تاىىطدى ك  ەئتىرىْچى تاىىطى تاى ۇّياٍىْْى ت»
 ەغددىْچى  تۇھەتاىىطددى ّدد  ۆتىْچى  تددەذددرەجتاىىطددى ك ۈچىْچىكدد

 46« ڭىيىعىيار» ەيرلغقىيىْغاُ. ت ەيتق ەپز« تاىىطى رلفا كىس 
  ەغددثىو  كەر  تددامەئتدداىىيىر : تدداى ۇّياٍىْْىدد ت: » نىطددڭڭەت 21: 
 «ۇرقاتدارىىقالرز  ەرزك ۋەۇففىَد   ھۇففىٌ  ٍد ۇظ  جىرل  كىسيدا  ر ەٍاُّ
 ۇّياٍىْْىد  ت ەُكاضاضد   نىطدڭنە قىيىْغاُ. تىرىْچدى ت  ەيتق ەپز

تدداىىيىر   ۇّىدد ك ەُكاضاضدد  نىطددڭنەكىننىْچددى ت ۈچ تدداىىيىر  كدد
كىطدىَيىر     تاىىالرّىد   نىطدت كىنندى ت  ۇ. تۇچىقىس ۇپتوى ەظت

ُ زىدت م   ەتىدرىگ  -ضداّىسل تىدر    ەُتىي  ەقەغكىننىطدى ە  ۇ. تد ەىدگە
 ەُكاضاضد   نىطڭنەت ۈچىْچى. كەىىگەُكىطَىسىال تىرىىػ ەكْى تاى

كىنندددى  ۇقىرىدددسىنىي  نىطدددتت ۇ. تدددۇرضددداّى كوّدددس  تاىىالرّىددد
زىددت  ەھەتددڭەضدداّى ج ەُكىطددىَيىر  تىددي  تاىىالرّىدد  نىطددڭنەت
تددداىىالرزىِ  ەُتىدددي  نىطدددتتىرىْچدددى ت ت نىطدددت ۇ. تددد يىدددسۇم

 ۇ رزىِكد  ەُتىدي   نىطدت   كىننىْچدى ت ەكىطىَيىرىس  كىننىطىْى
 ۈچكددد ۇ. تدددەغدددنەُتىرى ەكىطدددىَيىرىس  تاغدددقا كىننىطدددىْى ەّەي
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. ەىَىگەُكىطدددددَىسىِ تاغقىطدددددىسل تىرىىػددددد  ەكْى ثاى نىطدددددڭت
  تىددر مىڭاتْىدد   نىطددڭيەركىننىْچددى ت يەتىرىْچددى  ۇقىرىددسىنىي

. ۇركداەڭور  تىدرز    نىطڭْى كىننى ت ۇ. ت نىطڭيەرزۇركىچىسىنى ت
 ۈزيد  ەتىدر مىڭداتى كىچىدس    ۇّىئَۇغدۇ زىڭيىدق ك  ۇ. تد ەزرلك ۇتوىطىَ ۇك
زىدڭيىقالر   ۇّسلغت ۇمىڭاتىسىَ« يارىڭىيىع»يازغاُ  يەّەكۇ. ەرگەُت

 يەكىرڭىالەالر  ۇمىڭاب كاىىَيىر  ت ەھيى. كەيجۇتڭۇرذاتاىىقالر ٍ يە
 ەّطدۇپ ٍ ەزرلغدا ذاتداىىقالرّى ك  ۇتد   يىػدڭىۋە ق ەيرلُزىڭيىقالرزىِ ھ

 ەقىددوّ ەزرلك: » رىػددڭىت يلبجددا ۇّددسلغٍ ۇپ توىدد ەجثددۇرقىيىػددقا ٍ
 ۇّياٍىْْىدد ت ۇّدداقىص كىددس . كدد  ەضددەتۋلرلقيىر قىيىددۇ يازغدداُ ّ

 .«  ەرقيەّسگرەىَىگەُكارىطىْى ە ەيرىيىرىْى ّ ەُتاىىيىر  تىي
 ەققىدسىنى ضاّى ھ ەضنەرىىرىْى ك ەھۇزلّى ي يەكىطرلكىو  - 2

 زىڭيىقالر 
 ۇًكوٍددد ۇكدددابي»  نىطدددڭىسەت - 9:  24« 2 ەٍۇكىوضددد» ەيرلغت

 800 ەرەەددڭە. كىطددرلكىو تگرز ضدداّىْى ەازىػدداھقا تىيددس ەىقْىدد ذ
  ٍىدد 500 ەرەەددڭەت ەھددۇزلتددار كىددس . ي ەيەّددسلزقىيىچيىددق چ  ٍىدد
 ۈّيەرمد » ەيرلغقىيىْغداُ توىطدا  ت   ەيدت ق ەپز« تار كىدس   ەضنەرك
 يۇزقدداضدداّىْى زل ەىددقذ ۇًكوٍدد ۇكددابي» ڭىسە نىطددت - 5:  21« 1

 ۈزضداّى تىدر ٍىييدوُ تىدر يد      ەضدنەرىىرىْى  . كىطرلكىو كگرز تىيس
ضداّى   ەضنەرىىرىْى ك ەھۇزلّى كىس . ي ەيەّسلزقىيىچيىق چ  ٍى

  نىطددڭنەقىيىْغدداُ. تىرىْچددى ت  ەيددتق ەپز« كىددس   ٍىدد 470
 ەھۇزلّىدد ي   ٍىدد 800ضدداّى  ەضددنەركىطددرلكىيسىنى ك ەُكاضاضدد

 ەُكاضاضد   نىطدڭنە . كىننىْچدى ت  ٍى 500ضاّى  ەضنەرىىرىْى ك
   ٍىددد ۈزضددداّى تىدددر ٍىييدددوُ تىدددر يددد   ەضدددنەركىطدددرلكىيسىنى ك
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 ۇتدد ۆتنىْىَىسزەك كدد ۆرگپ. مدد ٍىدد 470ضدداّى  ەضددنەر ەھۇزلّىئي
. كددازلً  ىددسۇركارىطددىسىنى زىڭيىددق ّاھددايىڭى چو  نىطددتكىننددى ت
كىنندى   ۇزىڭيىقالرغا كىقرلر قىيىۇ  ت ۇت ەەطىرىسەت ۆزىْى كمىالرك 

قىدديىِ   كىچىددسىِ تددوغرل ضدداّْى كىطددپاغ قىيىػددْى   نىطددڭْى ت
تدددارىد مىڭاتيىرىغدددا   ۈّنىقىيغددداُ. چددد   ڭىدددرلپك ەّيىنىْدددىكىن

 ەىگىديەظ توىغاُ. توغرل ضاّْى ت ۆپم ۆزگەرتىػيەرك ۈزگىگەُمىرگ
 ۇياذػىطدددى تددد  ەڭ. كۇزىيىنڭدددۇرقىيىدددع تىس ەتقىدددقت ۈچدددۈُك

 ۇتد  ۈّنى. چد ۇرقىيىػدڭ   ڭىدرلپ ك ۆزگەرتىيگەّيىنىْىكد   مىڭاتالرّى
مىڭداتالرّى   ۇ. تەضىيىسۇرتوىَايسىغاُ تىر ٍ ۇٍنىِكىْنار قىيىع ٍ

 كىس .  ەٍەشكىيساً كىگىيىر  ك ۆچۈرگەّيەرٍۇقىيىۇ م ۇضراّ
 زىڭيىقالر  ەققىسىنىھ ەيىر ذ  جازّى - 3
 يۇزّىد  جداز زل »  نىطدڭىسە ت - 13:  24« 2 ەٍۇكىوض» ەيرلغت

 ەتددڭەي ىا: ضدداەرز ت ەيەرذ ەپز ۇّددسلغٍ ۇّىئغدداك  يىددۇ م  ْىغدداي
 گغدَەّيىرى  يدامى ز  ۇياذػىَ ەىگىْىيىييىق كاچارچىيىق زلٍاّى م

 ۈرضددەقددوغالپ ي  ْىضدد ۇ ر  كددەتطددەڭم  چىددۇكددا  ق ۈچكاىسىددسل كدد
:  21« 1 ۈّيەرمد » ەيرلغقىيىْغداُ توىطدا  ت   ەيتق ەپز «ۇ؟ياذػىَ

 ۇّىئغدا ك  يىۇ م  ْىغاي يۇزّى جاز زل»  نىطڭيىرىسەت - 12  - 11
 ۈچ: كددەُقىيىطدد ۇهقايطددىْى قوتدد ېددسىنى: كدداىالھ زېددس ز ۇّددسلغٍ

 گغدَەّيىرىئْى  ز  چىدۇ كدا  ق  ۈچيامى كد  ۇيىييىق كاچارچىيىقْىَ
 ۇقىيىْغدداُ. تدد  ەيددتق ەپز« ؟ۇتۇىىػددىئْىَۇقىيىچىغددا كدداذىر  ت 

توغرىيىددق كاچددارچىيىق زلٍدداّى  ۇرىطددىسلكوتڭ  نىطددڭْى كىننددى ت
  نىطدڭڭە يىدو  كىننىْچدى ت   ەتدڭە ي  نىطدڭڭە زىڭيىق تار. تىرىْچى ت

 يە. ذىرىطدددددددڭىياُ كددددددداىىَيىر  ېددددددديىيگەُيىدددددددو ز ۈچكددددددد
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كىقدددرلر  ەّيىنىْدددىذاتدددا كىن  نىطدددڭْى ثىرىْچى تۇەەضطدددىرىىرىٍ
 ۈّنى. چددۇرتوغرىددس  نىطددتكىننىْچددى ت ۇ. كددازلً مالرمَددۇقىيىددس

 . ەيسۇز  يىسۇ م ۇيغۇُك ۇضرىطىغاّگىرېنچەۇك
  ػددىي ۇرغاّۋلقڭىددسىنىكوىڭ ەذددڭنەت ەذسىياّىدد زىػدداھ كەا - 4

 زىڭيىقالر  ەققىسىنىھ
 ەذدڭنە ت ەذسىياك»  نىطڭىسەت - 26:  8« 2ەازىػاھالر » ەيرلغت
تىددر يىددو    رۇضدداىىَسلك ۇياغددڭا كىددس . كدد  22 ۇكدد ۇرغاّۋلقڭىددسلكوىڭ

« 2 ۈّيەرمد » ەيرلغقىيىْغداُ توىطدا  ت   ەيتق ەپز« ەازىػاھ توىس 
 ۇكد  ۇرغاّۋلقڭىسلكوىڭ ەذڭنەت ەذسىياەازىػاھ ك»  نىطڭىسەت - 2:  22
 ەپز« تىدر يىدو ەازىػداھ توىدس       رۇضداىىَسل ك ۇياغڭا كىدس . كد   42
 20 ۇرىطدىسل كوتڭ  نىطدڭْى  كىننى ت ۇقىرىسىنىقىيىْغاُ. ي ەيتق

  نىطددتكىننىْچددى ت ۈتسىطددىسمىيىددو ٍىقددسلر  زىڭيىددق تددار. غ  
ُ. ۈىگەكدد  ػددىسلي 40 ەھددۇرلًزلزىطددى ي ۇّىدد ك ۈّنى. چددۇرذاتدداز

كاّدددسىِ ەازىػددداھيىققا    ددديىِّدددسىِ مۈىگەزلزىطدددى ك ەذسىيددداك
 ەگەر( ك 2  - 1:  22 يە 20:  20« 2 ۈّيەرمددد» ەيرلغ. )تۇرغددداُكوىڭ

زلزىطدىسىِ كىنندى    ەذسىياك ېَىگەّسەذاتا ز  نىطڭْىكىننىْچى ت
  ْرىددۋە  ھېِ  ھددورمىددالرك . كددازلً ۇتوىغدداُ توىىددس  ڭيدداظ چددو 

  ماتىپْىدددد  زىڭيىقالرّىدددد ۇتدددد ەەطددددىرىىرىسەت ۆزكىطددددناتالر كدددد
 قىيغاُ.    ڭىرلپك ەىگەّيىنىْىم ەيسلّغاذاتاىىقىسىِ ٍ

  ػدى ي ۇرغاّۋلقڭىسىنىكوىڭ ەذڭنەت ەھۇيامىْْى ەازىػاھ ي - 5
 زىڭيىقالر   ەققىسىنىھ

  نىطدددددددددڭيىرىسەت - 9  - 8:  24« 2ەازىػددددددددداھالر » ەيرلغت
ياغددددڭا كىددددس .   18 ۇرغاّۋلقڭىددددسلكوىڭ ەذددددڭنەت ەھۇيددددامىِي»
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قىيىْغدداُ  ەيددتق ەپز« كددا  ەازىػدداھ توىددس  ۈچكدد  رۇضدداىىَسلكۇك
 ەھۇيدددامىِي»  نىطدددڭىسەت - 9:  36« 2 ۈّيەرمددد» ەيرلغتوىطدددا  ت

 ۇياغدڭا كىدس . كدد   ەمنىسضدد ۇرغاّۋلقڭىدسل كوىڭ ەذدڭىگە ەازىػداھيىق ت 
 ۆز مد  ەتْىد  ر ۇپ ەازىػداھ توىد   ۈُكدا  كدوُ مد    ۈچك  رۇضاىىَسلك

قىيىْغددددداُ.  ەيدددددتق ەپز« كاىسىدددددسل ياٍددددداُ كىدددددع قىيدددددس  
كددوُ يىددو  ۇرىطددىسلكوتڭ  نىطددڭْى كىننددى ت ۇتدد ۆرگىْىَىسزەك مدد

كىننىْچدددى  ۇەەضطدددىرىىر ٍ ۇ رّىددد ٍىقدددسلر  زىڭيىدددق تدددار. ك 
 ۈّنىكىقددرلر قىيغدداُ. چدد  ەّيىنىْددىذاتددا كىن  ْىددقك  نىطددڭْى ت
  كىدس .  كدا  ۈچكارلُ ك ۇرغاّۋلقڭىكوىڭ ەتڭەھامىَىي ەھۇيامىْْى ي

 ەتىدرگ  ەُكايداىيىر  تىدي   ۇتارز . ك ۇپتوى ەضىرتاتىيغا ك ۇكاّسىِ ك
 ۇغددىكايدداىيىر  توى  ياغدديىق تاىىْىدد ەمنىسُ. ضددۈىگەكدد ۈرٍىددسەت
 ېيىػنىَۇز كۆتنۈزز  تاىىْى ذاتاىىق  ۇّسلغت ۇيەضىغَايس ەقىيگەك

 يلتندار تاىىغ توىَىغاچقا قىيَىػىسىِ جا  رىت ۇك ۈّنى. )چۇتوىَايس
 ەپ  زۇرٍىسۇركويس ۇًچوق  نىطتت ۇتمىالرك كازلً  ۇىاغ(. ەٍەشك
 قىيغاُ.  الُك

 يلقىڭڭددداتىدددر    تىرىْىددد ەيەّسلزىىرىدددسىِچ يۇزّىددد زل – 6
 زىڭيىقالر ەققىسىنىضاّى ھ ۆىۈميەرّى ك ۆىڭۈرگەُك

قىيىچىْدى تىدر    ۇكد »  نىطڭىسەت - 8:  23« 2 ەٍۇكىوض» ەيرلغت
 ەيتق ەپز «ۆىڭۈرز مىػىْى ك 800 يلقىڭڭاتىر   ەُتىي ۆتۈرگغىم

 ۇكدد»  نىطددڭىسەت - 11:  11« 2 ۈّيەرمدد» ەيرلغقىيىْغدداُ توىطددا  ت
مىػددىْى   300 يلقىڭڭدداتىددر    ەُتىددي ۆتۈرگغددى قىيىچىْددى تىددر م 

  ْددىزرمڭددور ميەمىددالرك قىيىْغدداُ. كددازلً  ەيددتق ەپز «ۆىڭددۈرز ك
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 ەپ  زەرگەُت ۈزيدد ۆزگەرتىعكدد ڭچددو ۈچكدد  نىطددڭيەرزەت ۇمدداغ: تدد
 كىقرلر قىيغاُ. 

ضداّى    كاىغاُ جاّيىقالرّىد   َىطىگەم ەىەيسىططا ًك ۇھّ – 7
 زىڭيىقالر  ەققىسىنىھ

  نىطدددددددددڭيىرىسەت - 20  - 19:  6« يدددددددددارىڭىيىع» ەيرلغت
  يىدۇ جىطىَيىق جاّيىقالرزىِ كىننىسىِ ك يەتىرىل  ەرقاّسلغھ»
 ەرمەمدۋە ك ۇ ر. كد ۇُقاىطد  ەُتىدي   ْى ضد  ۇ رضاىغىْنى  ك  َىگەم

جىْطدڭىِ  ەرھ ۋلّالرزىِھداي  ۇغالرزىِ .  قۇُچىػى كارىالظ توىط
 ەُتىدددي  ْى ضددد ۇ رضددداىغىِ. كددد   َىگەمددد  يىدددۇكىننىدددسىِ ك

 9  -8:  7« يدارىڭىيىع » تەيرلغقىيىْغاُ توىطا   زەەقەيت«ۇُقاىط
 ەري ۇغددالرزىْۋەق ۋلّالرزىِ ّاەدداك ھدداي  يەەدداك »  نىطددڭيىرىسەت -
 ۇھْىد  ّ ۇپ چىػدى توىد   - ەرمەكجاّيىقالرزىِ ك ۈتۈُە ۈزىسىنىي
 ەيدددتق ەپز« مىدددرز  ەقىيغددداُ تدددويىچ ەٍدددركددداىالھ ك  َىطدددىگەم

  نىطددڭيىرىسەت - 3  - 2:  7« يددارىڭىيىع» ەيرلغت ەّەقىيىْغدداُ. ي
ُ ە»  ۇرۇپچىػدددى كارىالغدددڭ   - ەرمەكك ۋلّالرزىِەددداك ھددداي   ۈتدددۈ
چىػى  - ەرمەكك ۋلّالرزىِ. ّاەاك ھاي يىۋلهك ەتڭىسىِي ەتڭىسىِ ي

 ەًھ ۇغددالرزىِ. ق يىددۋلهتوىغدداُ ھاىددسل كىننىددسىِ  كىننىددسىِ ك 
.  يىددۋلهك ەتڭىددسىِي ەتڭىددسىِ ي ۇرۇپچىػددى كارىالغددڭ  - ەرمەكك
 ەيدددتق ەپز «ۇُقىيطددد يلًزل ەضدددىوّ ۈزىدددسەي ەري ەُتىدددي ۇّىددد ت

  تىدددر مىڭاتْىددد   نىطدددتت ۈچكددد ۇتددد ۇقىرىدددسىنىقىيىْغددداُ. ي
  نىطددڭيەرزىِچددى تكىننىْ يەتىرىْچددى  ۇپ توىدد  نىطددڭيىرىسىِت

ً ك ۇھّد   كاىالھْى ُ ە ەىەيسىططدا   ۇغدالرزىْۋە ق ۋلّالرزىِ ھداي  ۈتدۈ
چىػددى قىيىددۇ كىننىددسىِ  كىننىددسىِ  - ەرمەكك ەتيەرزىِھاغددار
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 يەقىيغدداّيىقى  ەٍددرك  يىۋېيىػددىْىك  َىگەمدد ەتىيددي ەُتىددي ۆز كدد
 ەىۇًَەٍرّى ورۇّدسىغاّيىقى ك ۇتد  ەىەيسىططدا ٍْى  ك ۇھّ ەٍەىىيەتڭەك

 ۇھّددددد  كاىالھْىددددد  نىطدددددڭڭىِت ۈچىْچىكددددد ەٍَدددددا. كۇتوىىدددددس
 ۇغددالرزىِق ۈتددۈُە ۋلّالرزىْۋەەدداك ھدداي  ۈتددۈُە ەىەيسىططددا ٍغاك
 ەرمەمدۋە ك ۋلّالرزىِّاەداك ھداي   ەتڭىدسىْۋە چىػى قىيىۇ ي ەرمەمۋەك

قىيغداّيىقى   ەٍرك  يىۋېيىػْىك  َىطىگەچىػى قىيىۇ كىننىسىِ م
تاياّى  ەتڭىْى ي  نىطڭيەرزەكىننىْچى ت يە. تىرىْچى ۇتوىىس ەىۇًٍ
توىطددا  ّاەدداك    نىطددڭڭەت ۈچىْچىيددوغ. كدد  ەرضددەّ  چھدد ەققىددسەھ

ِ ي ۇغالرزىِق ۋلّالرزىْۋەكىننىسىِ  ەاك ھاي ۋلّالرزىِھاي  ەتڭىدسى
كىننددى  ۇقىرىددسىنىي  نىطددتت ۇ. ٍاّددا تددۇيرۇىغدداُت  يىۋېيىػددىغاك
 . ۇرزىڭڭ ەُتاٍاٍ  نىطڭنەت

ضداّى   ەضدىرىەرّى  كاىغاُ ك ەضىرگەك ەىەيسىططا ًك يۇززل  - 8
 زىڭيىقالر ەققىسىنىھ

 ۇ رزىِكدددد يۇززل»  نىطددددڭڭەت - 4:  7« 2ەٍۇكىوضدددد» ەيرلغت
ُ  ەضدىرگە ك ۇّْىقوغد  ەەىيداز   ٍى 20 يەكاتيىق  1700  ەپز« كاىغدا

  نىطددڭڭەت - 4: 18« 1 ۈّيەرمدد» ەيرلغقىيىْغدداُ توىطددا  ت  ەيددتق
 1000 ۇ رزىِكددد يۇززل» ەققىدددسەھ يەقەىىدددلزلٍاّدددسىنى  ەيْدددىك

 ەضددىرگەك ۇّْىقوغدد ەەىيدداز  ٍىدد 20 يەكدداتيىق  7000 يىيىق ھددار
  نىطددددڭْى كىننددددى ت ۇقىيىْغدددداُ. تدددد  ەيددددتق ەپز« كاىغدددداُ

 توىغاُ. ڭزىڭيىق چو ۇرىطىسىنىكوتڭ
كدددددددددددددددارلٍيىقالرزىِ  ەىەيسىططدددددددددددددددا ٍْى ك يۇززل - 9

 زىڭيىقالر ەققىسىنىطاّى ھ ۆىۈميەرّىئۆىڭۈرگەّك
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 يۇززل»  نىطددددددددددڭڭەت - 18:  10« 2 ەٍۇكىوضدددددددددد» ەيرلغت
 ۇّْىكدددداتيىق قوغدددد  ٍىدددد 40 يىيىقۋەھددددار 700كددددارلٍيىقالرزىِ 

 19« 1ەٍۇكىوض»  ەيرلغقىيىْغاُ توىطا  ت ەيتق ەپز «ۆىڭۈرگەُك
  ٍىد  40 يىيىقۋەھار 7000كارلٍيىقالرزىِ  يۇززل»  نىطڭڭەت - 18: 

قىيىْغدداُ. كىننىْچددى  ەيددتق ەپز «ۆىڭددۈرگەُك ۇّْىقوغدد ەەىيدداز
 ەكددداتيىقالر ەىيددداز  سىيغددداّۋەي ەزىيددداز ھددداريىيىق 6300  نىطدددڭڭەت
 .   سىيغاُي ەە اىَاغڭۇرۇىۇپز

ضددددداّى   كاتيىرىْىددددد ەىەيسىططدددددا ٍْى ك ۇىەيَاُضددددد - 10
 توغرىطىسىنى زىڭيىقالر

 40 ۇىەيَاّْى ضدد»  نىطدڭڭە ت - 26:  4« 1ەازىػداھالر » ەيرلغت
 ەيدت ق ەپز« تار كىس   ڭىك ۇقطىسجاتس  ٍى 12 ۇىغاّۋەجاتس  ٍى

  نىطدددددڭڭەت - 25:  9« 2ۈّيەرمددددد» ەيرلغقىيىْغددددداُ توىطدددددا  ت 
تدار    ڭدى ك ۇقطدىس جاتس  ٍىد  12 ۇىغاّۋەجاتس  ٍى 4 ۇىەيَاّْى ض»

  ٍىددد 36  نىطدددڭڭەقىيىْغددداُ. تىرىْچدددى ت ەيدددتق ەپز« كىدددس 
كددازلً  ەەطىرغددۇّاشت ەغددسۇر. ٍ سىيغدداُي ۇغكدداغ كددارت ۇىغاُجاتددس

ضدداّالرزل   نىطددڭيىرىسىنىت ەيرلتْىدد ياذػىطددى ت ەڭك»مىددالرك 
 ەپز « درەك قىيىػدىَىس م   ڭىدرلپ ك ەپ  زەرگەُت ۈزي ۆزگەرتىػيەرك
 قىيغاُ.    الُك

 زىڭيىقالر ەققىسىنىھ ەضىثىّ ەىەيسىططا ٍْى كىطا ك - 11
 يە - 17:  1« ەتڭدا ٍ»كىْجىدو   ەضدىثى ّ ەىەيسىططا ٍْى كىطا ك
 ۇتايدداُ قىيىْغدداُ. تدد  نىطددڭيىرىسەت - 28~23:  3 «ۇقدداى»كىْجىددو 

مىػددى  ۆرگەُمدد  يىػددڭۇرۇپض ەضددەتيەرّىكىننددى كىْجىيددسىنى ّ
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 ۇ ر. كدددۆرەىەيدددسۇزىڭيىقْدددى م يەكىردددڭىالپ  ڭچدددو ەكددداىڭ ەرھددداهز
 :ۆيەّسىنىچەت

كاّىطددى   كىطدداّى   نىطددڭڭەت - 16:  1« ەتڭدداٍ»( كىْجىددو 1)
قىيىْغداُ  ەيڭق ەپكىدس    ز  ۇضدۇ   وغيى يياقۇەجورىطى ەريەٍْىئٍ

جورىطددى ەريەٍْىئٍ»  نىطددڭڭەت - 23:  3«  ۇقدداى»كىْجىددو توىطددا  
 قىيىْغاُ. ەيتق ەپز« كىس  ۇضۇ ھاىى كوغيى ي

كددوغيى  يۇزكىطددا زل»  نىطددڭڭەت - 6:  1« ەتڭدداٍ»( كىْجىددو 2)
قىيىْغدداُ توىطددا    ەيددتق ەپز« كىددس  ەضدديىسىِّ ۇىەيَاّْى ضدد

  كدوغيى ّاضداّْى   يۇزكىطدا زل »  نىطڭڭەت - 31:  3«  ۇقاى»كىْجىو 
 قىيىْغاُ. ەيتق ەپز« كىس  ەضيىسىِّ

كىطددا  ۆرە مدد  نىطددڭيىرىگەت - 11~6:  1« ەتڭدداٍ»( كىْجىددو 3)
تاغددددالپ تاتىددددو  ەىەيسىططددددا ٍسىِك يۇززل ەىەيسىططددددا ٍْى ك
 ەغدددسۇرٍ ەٍَىطدددىھ ەجدددسلزىىرىْى توىغددداُ ك  ەضدددىرىىنىگىچەك

 - 31~27:  3«  ۇقدددداى». كىْجىددددو ۇچىقىددددس ۇپەازىػدددداھالر توىدددد
 يۇززل ەجسلزىىرىسىِك ەىەيسىططا ٍْى كىطا ك ۆرە م  نىطڭيىرىگەت
  كددوغيى ّاضدداّسىِ تاغددقىيىرىْى   ۇّىدد ك ەُتىددي ەىەيسىططددا ًك
 ەتڭىنىكاز ەىنىت ەٍەش ك ەغسۇرٍۇٍ ەٍەش ك ۇەازىػاھَ  چثىر ھ

 .ۇچىقىس ۇپتوى ەرمىػىي
 ەكەىڭ وغددددد»   نىطددددڭڭە ت - 12:  1« ەتڭددددداٍ»( كىْجىددددو  4)

« ۇقاى»قىيىْغاُ توىطا  كىْجىو  ەيتق ەپز« ۇركوغيىس ەمْىياّى ي
 ەيددتق ەپز «ۇركوغيىددس  ّىرىْىدد ەكەىڭ وغدد»   نىطددڭڭەت - 27:  3

 قىيىْغاُ.
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 ەرۇتثاتىيْىدددد ز»  نىطددددڭڭەت - 3:  1« ەتڭدددداٍ»( كىْجىددددو 5)
قىيىْغددداُ توىطدددا   ەيدددتق ەپز« ەتىسدددۇززۇركىطدددَى ك  كوغيىْىددد
  كوغيىْىدد ەرۇتثاتىيْىدد ز»  نىطددڭڭەت - 27:  3« ۇقدداى»كىْجىددو 

 قىيىْغاُ. ەيتق ەپز« ۇركىطَى رىطاز
 ۇىيىرىْىدددد كوغ ەرۇتثاتىيْىدددد ز ۇمى غدددد ەجەتيىْەرىىنددددىك

تايدددداُ   نىطددددڭڭەت - 19:  3«  1ۈّيەرمدددد» ەيرلغكىطددددىَيىنى ت
ُ يدامى رىطدا ز   ەتىسدۇز ك ەكىطىَالر كىچىس ۇقىيىْغاُ. ت تىدر   ەيدسىغا
 كىطىٌ يوغ.

 يۇززل  نىطددددڭيىرىسىِت - 17~6:  1« ەتڭدددداٍ»( كىْجىددددو 6)
 ەتوىغداُ زلٍداُ كىچىدس    ەىەيسىططا ٍغىچەكىطا ك ەىەيسىططا ٍسىِك

 - 31~23:  3  «ۇقدددددا ى»كىْجىدددددو  ۆتنەّيىنى كددددد ەضدددددىوّ 26
كىنندددى  ۇتددد ەغكىثدددار يۇزتىدددِزل ەُكىطدددا تىدددي  نىطدددڭيىرىسىِت
. ۇتوىىددس ۇًىددەٍ ۆتنەّيىنىكدد ەضددىوّ 41كارىيىقىددسل  ەيغەٍثەرّىدد ە

چىققاّددسىِ  ۇرىغدداكىننددى كىْجىددو كوتڭ ۇتدد ەزەضددرك - 3 ەٍىالزىددي
 ەتقىقداتچىيىر  ت يەزلٍاّسىنى ذىرىطدڭىياُ كداىىَيىر     ۇغ  يىِ م
 ۇتدد ۇ ركدد  يىػددقاُ ق ەيددرلُكىْجىيالرزىنددى زىددڭيىقالرزىِ ھ  ۇتدد

  زلٍاّْىدد  ڭىْاىَىغدداّۋەزىڭيىقالرّددى مىڭاتيىرىددسىِ يددوغ قىيىػددقا ە
قىيىػقاُ.  ۈٍىسك ى يىػىْم ەتىرىىنن  زىڭيىقالرّى ەُتىي ۆتۈغىك
 ۇتدد ەضددەتڭىنىكاغددَىغاُ. ّ ەٍەىددگەك ۈٍىددسىىر ك ۇ رّىدد ك  نىِىد 

 ەھاىددسل تددا ھددازىرغىچ ۇرغاُقاىددس ەيددرلُھ  يىْنىيەرّددىزىددڭيىقالر م
 .ەىَەمڭەقىيىۇ م يلًزل

  قوىىسل غىپا تاەقاُ كاغرىقالرّىد  ەىەيسىططا ٍْى كىطا ك - 12
 زىڭيىقالر  ەققىسىنىضاّى ھ
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كارىطدىسل كىنندى     نىطڭيىر ت - 34~29:  20« ەتڭاٍ»كىْجىو 
ٍ   ەٍاّى ك ِ ت ۇتد  ەُقىططىطى تايداُ قىيىْغداُ.  تىدر    نىطدڭيەرزى

َ  ۇەايەم ەُقىيىع تىي ەقىوقاّچىطىْى ّ   نىطدڭڭە ت - 29: ەُقىيىد
 ۆپكىطددداغا( مددد ەّدددى)ي ۇّىئغددداك ۋلتقاّدددسلچىقى ەرىسدددازىِك ۇ ركددد

 ەٍدداكىننددى ك ۈضددڭىسەيددوه ك   نىطددڭڭەت - 30 ەگەغددڭى كەرمىػىي
 يەكىدددچ كددداغرىڭڭى  ۇ رغددداكىطدددا ك»  نىطدددڭڭەت - 34  ۇرلتڭىكوىڭددد

  چىيددسىۋەك ۆزىىر مد  ۇ رّىد  ك ەرھداه ز ە ز -ضدىيىس    ۆزىىرىْىمد 
« ەتڭاٍ»قىيىْغاُ. كىْجىو  ەيتق ەپز «ىس ٍا ەگىػىۇك ۇّىئغاك
ٍ   نىطڭيىرىسەت - 34~28:  8 قىططىطدى تايداُ    ەجْۇّْىد  كىنندى 

 ۇەددايەم ەُقىيىددع تىددي ەقىددوّ  نىطددڭڭىْالت - 28 ەُقىيىْغدداُ. ٍ
 َ  ەترىدددسىِق ەىگەّددسە م  ْىغددا ي  . كىطددا جىرجىطدددىالرّى ەُقىيىدد

 قارغى كاىس .  ۇّىك ەجْۇُچىققاُ كىننى ٍ
تايدداُ   نىطددڭىسەكىننددى ت ۇقىرىددسىنىي  ّىدد«ەتڭدداٍ»كىْجىدو  

 كىس . ەٍاقىيىْغاّالر كىننى ك
:  10«  ٍددارموش»كىْجىددو  ەيْددىك ۆزكدد  تىرىْچددى قىططددىْى 

  نىطددڭيەرزەت ۇتايدداُ قىيىْغدداُ. تىددرلغ تدد  نىطددڭيىرىسەت - 52~46
 يشكىطدَى ەارتَدا   ۇّىد  تىر مىػى  ك ەٍاك ۇرغاُكوىڭ ۈضڭىسەيوه ك
 ەيْىطددىك  قىيىْغدداُ. كىننىْچددى قىططددىْى   ەيددتق ەّيىنددىكىن

:  8 «ۇقاى»كىْجىو   نىطڭيىرىسە ت - 20~1:  5« ٍارموش»كىْجىو 
ِ ت ۇتاياُ قىيىْغاُ. تىدرلغ تد    نىطڭيىرىسەت - 39~26   نىطدڭيەرزى

ٍ  ەىەيسىططددا ٍْى كىطددا ك   ەًتىددر كددداز  ەجْۇّْىددد قارغدددى كاىغدداُ 
 .ۇتوىىس ەىۇًٍ ەّيىنىكىن



 54 

قىيغدداُ  ەيضددىيەت ۇرىڭىغدداٍ 12 ەىەيسىططددا ٍْى كىطددا ك - 13
 ھاضا توغرىطىسىنى زىڭيىقالر 

 ەىۋېغىئالرغدا ت»  نىطڭيىرىسەت - 10  - 9:  10« ەتڭاٍ»كىْجىو 
كايدا،  تىدرزىِ    ۇغ كدوز  ەەەرگە. ضىالرٍىص قويَا ۆٍۈغۋەم ۇُ كاىڭ

قىيىْغدددداُ.  ەيددددتق ەپز« ىالرمىدددديىٌ  ھاضددددا  كاىَددددا  ۇغكددددارت
كىطددا »  نىطددڭىسەت - 3:  9 «ۇقدداى»كىْجىددو  ۆز كدد ەيضددىيەّى تۇت
 ۇغ : كددوزىالركاىَدا  ەرضددەّ  چھد  ۈچددۈُك ەەەرضد   يڭڭىنددى ك ۇ رغدا ك

 ەپز «ۇُتىر مىػدى كىنندى مىديىٌ كاىَىطد     ىالر كاىَا ۆٍۈظّاُ  م
  نىطدڭيىرىسە ت - 9  - 8:  6«  ٍدارموش »قىيىْغاُ. كىْجىدو   ەيتق
 ەرضدددەّ  چتىدددر ھاضدددىسىِ تاغدددقا ھددد  ۈچدددۈُك ەەەرضددد ۇ رغددداك»

 ەىۋلغيىرىغدددات ۇ رّىكددد ەتڭددداقىيدددس . ھ يەضدددىيەغكاىَاضددديىقْى 
قىيددس .  ەّ ددىٍ  يىػددڭىِك ۇّدداُ  ٍىددص قاتددارىىقالرّىَ ۇقيددۇغ كوز

 ەيضدىيە كىننى مىيىٌ كاىَاضديىقْى ت   يىػْىۋەتىرزىِ كايا، ك ەىنىت
  نىطددڭْى ت ۈچكدد ۇقىرىددسىنىقىيىْغدداُ. ي ەيددتق ەپز«  قىيددس 

 12 ەىەيسىططدددا ٍْى كىننىْچىطدددى كىطدددا ك ەُتىرىْچىطدددى تىدددي
ُ زىِ تدارقىڭىع ك  ۇرىڭىْىٍ  ۇ رّىكد  ەيەتنىْىدسە يىرلقالرغدا ك  ۈچدۈ
ِ ك ۇھاضىَ ەرتىر ەتڭاھ  يىػڭىِ ك ەرضەتىر ّ ۈچۈُك ەەەرض   يىػدڭى
كىطدا    نىطدت ت ۈچىْچىكد  ەٍَدا . كەيدسۇ قىيغاّيىقىْى كىپازىي ەّ ىٍ
قىيغاّيىقىْى  ۇذطەغر  يىۋېيىػقاھاضا ك ۇ رغاك ەىەيسىططا ٍْى ك

 . ەيسۇكىپازىي
 ەرگەُت ۈچدددددۈُك ۆز كددددد ەىەيسىططدددددا ٍْى كىطدددددا ك - 14

 زىڭيىقالر  ەققىسىنىھ ۇيلھيىقىگ
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كىطدددددددا    نىطدددددددڭىسەت - 31:  5«  ۇھەّْددددددداي»كىْجىدددددددو 
 ەٍُ ەگەرك»قىيىْغدداُ:  ەيددتق ۆز ضدد ۇغددۇٍ ەىەيسىططددا ٍْى ك
 ەغھ ۇيلھيىقىٌگ  ْى توىىسىغاُ توىطاً ٍ ۇيلھچىگ ۈچۈُك ۆزگًك
كىطددا  ەّەي  نىطددڭىسەت - 14:  8«  ۇھەّْدداي»كىْجىددو .« ەٍەضددڭۇرك
 ەيدددتق ېگەّيىندددىز ۇّدددسلغٍ ۈچدددۈُك ۆز كددد ەىەيسىططدددا ٍْى ك

توىطداً    رىسىغاُت ۇيلھيىقگ ۈچۈُك ۆزگًك ەٍُ ەگەرك»قىيىْغاُ: 
كىطددددا   نىطددددتتىرىْچددددى ت.« ەقڭددددۇرھ ۇيلھيىقىٌگدددد  ْىدددد ٍ
  ڭىثارغدا ك ۇيلھيىقىْىد  گ ەرگەُت ۈچۈُك ۆز ك ەىەيسىططا ٍْى ك
 ۆز ك ۇّى ك  نىطتكىننىْچى ت ە كىپازىيىط  يىَْايسىغاّيىقىْىك
 ەّدى ي ّيىقىْى يىْىدسىغا ك  ڭىثارغدا ك ۇيلھيىقىْى گ ەرگەُت ۈچۈُك

 .ەيسۇكىپازىي ەمطىْىك  تىرىْچىطىْى
 زىڭيىقالر  ەققىسىنىھ ۆتۈرگۈچىمىرىطْى م - 15

 ۋلتقىْىددسلچىقى ۇ ركدد»  نىطددڭڭەت - 32:  27« ەتڭدداٍ»كىْجىددو 
كىطدَى ضدىَ اُ كىدس .     ۇّىد  . كۆرز مد  ەٍْىتىر كداز  ەيرەيلّيىقق
 ەپز« ەىڭددۈرز م ۇهٍدداق  ئىػددقاٍ ۆتددۈرگپمىرىطددْى م ۇّىكدد ۇ ركد 
 ۇ ركد »  نىطدڭڭە ت - 26:  23 «ۇقاى»قىيىْغاُ توىطا  كىْجىو  ەيتق

ضدىَ اُ كىطدىَيىل تىدر     ەيرەيلّيىدق ق  ئىۋېڭىۇٍ  يىۇمىرىطْى ك
 ۇّىئغدداكىددس . ك  يىۋلتقدداُم  ڭىددسىىقڭىِك ۇ. كددڭۇتۇيلىددس ەٍْىكاز

 ەيدت ق ەپز« ىدس  ٍا ارقىطدىسىِ  ئكىطاّى ۆتۈرگدۈزگپ مىرىطْى م
 ۇ ركددد»  نىطدددڭڭەت - 17: 19«  ۇھەّْددداي»كىْجىدددو  يەقىيىْغددداُ 

 ۇٍجدۇٍە ج ۆتدۈرگپ م ۆز كىطدا مىرىطدْى كد    ىس  ٍا  يىۇكىطاّى ك
 ەيددتق ەپز« كاتاىغدداُ جايغددا تددارز  ەپ( زۇىجۇضددەج ە)كىثددرلّىيچ
 قىيىْغاُ.  
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كىننىْچىطدى   ەُتىرىْچىطى تىي  نىطڭْى ت ۈچك ۇقىرىسىنىي
ُ مىرىطدْى م   نىطڭيەرزىنى ت«ەتڭاٍ» ەُتىي« ۇقاى» ەّىي  ۆتدۈرگە

  نىطدت ت ۈچىْچىكد  ەّيىنىْدى  ضدىَ اُ كىن  ەيرەيلّيىقق ەٍْى كاز
 ۆتدددۈرگەُتوىطددا مىرىطددْى م    نىطدددتزىنددى ت «ۇھەّْددا ي» ەّددى ي

 .ەيسۇكىپازىي ەّيىنىْىكىن ەىەيسىططا ًكىطا ك  مىػىْى
يددامى  ەىگۈچىَددۇم  يىددۇكاٍدداّيىق ك ەىەيسىططددا ًكىطددا ك - 16

 ؟ەمطىَۇك ۇّى ك
  يىددددۇكاٍدددداّيىق ك»  نىطددددڭڭەت - 9:  5«  ەتڭدددداٍ»كىْجىددددو 

  "كاىالھْىددد ۇ ركددد ۈّنى! چددد رىػطدددۇُك ەذدددڭنەت ەىگدددۈچىيەرم
 «ۇقدا ى»قىيىْغداُ  كىْجىدو    ەيتق ەپز« ۇكاتىيىس ەپ" زۇىيىر كوغ
كىطدددا(  ەّدددىكىْطددداُ كدددوغيى )ي  ۈّنىچددد»  نىطدددڭڭەت - 56:  9

 ۇ رّىكددد ەىندددىت ەٍەش ك ۈچدددۈُھدددا ك قىيىدددع ك  ەرّىمىػدددىي
ُ م ۈچددۈُك  رىػددڭۈرگظّىجاتيىققدا ك  قىيىْغدداُ  ەيددتق ەپز« ەىدگە

 ەري  ْددىٍ ەرضددىي»  نىطددڭڭەت - 34:  10«  ەتڭدداٍ»توىطددا  كىْجىددو 
 ۇٍددداُگ ەپ  زەىدددس م ۈچدددۈُكاٍددداّيىق كاتدددا قىيىدددع ك  ۈزىگەيددد

ٌ م  يىدۇ قىيىچ ك ەىنىت ەٍەش كاٍاّيىق ك ەُ. ٍىالرقىيىػَا « ەىدسى
 ۈزىگەيد  ەري ەٍُ»  نىطدڭيەرزە ت - 51~ 49:  12  «ۇقاى»كىْجىو  يە

 ۇّچىيىلغد  ۇتۇغىػدىْى ت  كوتْى ۇ. تەىسىٌم ۈچۈُك  چىعكوغ ك
َ  ۇكدارز  ۆپم   ەىدس  م  يىدۇ كاٍداّيىق ك  ۈزىگەيد  ەري  ْدى . ٍەُقىيىد
 ەٍُ ەىندى ت ەٍەش ك ۇّسلغك ەرگىسٍۇھ ەر؟قىيىػاٍطىي ۇٍاُگ ەپز

ُ تىرىىنْى ەارچىالظ ك ەٍُ  يڭىَەّنى ك ەرگەضىي ٌ م ۈچدۈ .« ەىدسى
 قىيىْغاُ. ەيتق ەپز
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. ۇقڭددۇرزىددڭيىقالر ّاھددايىڭى كوچ  نىطددڭيەرزىنىت ۇقىرىددسىنىي
ً كىطدا ك   نىطڭيەرزەكىننىْچى ت يەتىرىْچى  كاٍداّيىق   ەىەيسىططدا 

 ۇيەٍاذڭايددس ەپز!«  رىػطددۇُك ەذددڭنەت» ەىگددۈچىيەرّىم  يىددۇك
 ۈچدددددۈُك  رىػدددددڭۈرگظّىجاتيىققدددددا ك ەرّىمىػدددددىي ۆزىْىددددد ك
  نىطددڭيەرزەت ۆتىْچىتدد ۈچىْچىددۋەك ۇ تايدداُ قىيىددس ەىگەّيىنىْددىم
 ۇيەكىْندددار قىيىدددس  ەىگەّيىنىْدددىم  يىدددۇكاٍددداّيىق ك ۆزىْىددد ك
ُ تىرىىنْى ەدارچىالظ ك   ەًھ  چىعكوغ ك ۈزىگەي ەريۆزىْىئك  ۈچدۈ
 . ۇقىيىس  الُك ەىگەّيىنىْىم
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 خبتبنىقالر ەزىكىتببالردىكي ب ۇقەددەشي
 

تايددداُ قىيىْغاّالرغدددا   ۇقىرىدددسلذاتددداىىقالر ي يزۇزىنىٍدددا ۇتددد
 ەرجىَىدديەريەت ۇضددرىالر ّ  ۇقىرىددسىنىيەري ۈّنى. چددۇكوذػددىَايس

تايدداّى   كىرڭىالەالرّىدد يەزىددڭيىقالر  ۇرىطددىسىنىكوتڭ  نىطددڭيەرت
تايدددداُ قىيَدددداقچى توىغدددداّيىرىَىس   يزۇزلٍددددا ۇتدددد ەٍَدددداكىددددس . ك

يامى تارىرىي چىْيىققا   ەتنە يامى كاز ەقىيگە يامى ك ەٍەىىيەتنە ك
 ەىَەيددسىغاُم ۇيغددۇُك ەقىقەتددنەتىددر كىيَىددي ھ ەرقاّددسلغيددامى ھ
 . ۇرتاياّىس  ذاتاىىقالرّى ۇغكوە وچ
 ەققىدسىنى ھ ۇرغداّۋلقڭى ٍىطىرزل ت ەي زىىرىْى كىطرلكىو ك - 1

 ذاتاىىقالر
  نىطددددددڭيەرزەت - 41:  12« چىقىددددددع» ە ىثددددددرلّىيچەيرلتت

يىدو   430 ۇغ. توىد ۇرغاُيىو ت 430ل ٍىطىرز ەي زىىر كىطرلكىو ك»
ٍىطدىرزىِ چىقىدۇ    ەٍَىطىھ ەٍيىرىْى كاز ەتْى ر ۈّىتوغقاُ م

كىطددرلكىو  ۈّنى. چددۇرذاتدداز ۇقىيىْغدداُ. تدد ەيددتق ەپز «ەُتددنەم
 ەٍَددددا. كۇريىيددددس 215 ۇرغدددداّۋلقڭىٍىطددددىرزل ت ەي زىىرىْىدددد ك
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ِ )ە ېَىْدى ز ەّ اُنۇ رّىئك  ۇرغاّۋلقڭىْىد  ٍىطدىرزل ت  ەيە(زەىەضدڭى
 ەىەيسىططدددا ٍْى كىثدددرلھىٌ ك ۈّنى. چدددۇريىيدددس 430 ۇٍىطدددىكوٍ
  كددوغيى كىطددساقْى  ۇّىدد ك يلقڭىددسىِتارغدداُ  ېَىْىغدداز ەّ دداُم
  يىددو. كىطددساقْى  25كددارلُ  ۇززەغتوىغدداُ ٍدد  ۇغۇىغدداّۋلقڭىغىچەت
يىدددو.  60 ۆتنەّۋلقىدددتك ۇغدددۇىغىْىغىچەت ۇغۇىغىْىدددسىْياقۇەْى ت

ياغدددڭا  130 ەّۋلقڭىدددسلمىرگ ېَىْىغددداٍىطدددىر ز ەىەيسىططدددا ً ياقۇە
 ېَىْىغدداز ەّ دداُم ەىەيسىططددا ٍْى كىثددرلھىٌ ك ەتىجىددسەكىددس . ّ

ٍىطددىر   ەىەيسىططددا ٍْى  ياقۇەەيرىطىّ ۇّىدد ك ەّۋلقڭىددسىِمىرگ
يىدو   215 وٍۇٍىيطدى ۇززەتْىئٍ ۆتنەُكد  ەّۋلقڭىغىچەمىرگ ېَىْغاز

 ەي زىىرىْىد  كىطرلكىو ك 25+60+130=215 ەّى. يۇچىقىس ۇپتوى
ٍىطددددىرغا  ەىەيسىططددددا ٍْى  ياقۇەۇرغاّۋلقڭىت ېَىْىددددسلٍىطددددىر ز

ً ك ۇضاٍ ۇ رّى مىرگىْىسىِ تاغالپ  ك  ەتىدرگ  ەُتىدي  ەىەيسىططدا 
. ۇريىيددس 215 ەًھ ۇتدد ۇپ توىدد يلقددڭىغىچەٍىطددىرزىِ كايرىيغدداُ  

 ەٍَىطدى ھ ۇرغاّۋلقڭىْىد  ت ېَىْيىرىدسل ٍىطدىر ز  ۋەەّ داّ م ۇ رّى ك
 يەىيىر  مىڭدددددداب تددددددارىرچ  ەھيددددددى. كۇيىددددددو توىىددددددس  430

كدددددددداىىَالر  ۇٍيۈزىددددددددۈكتوىغدددددددداُ كوٍ ۇەەضطددددددددىرىىرىسىٍِ
قىيغداُ    ڭىدرلپ ذاتداىىقْى ك  ۇتد  ۇضرىطىسىنىّ ىثرلّىيچەەيرلتْىئت

 ەضدددداٍىرىي ەيرلتْىدددد ت»چىقارغدددداُ:  ۇ ضددددەذ ەپز ۇّددددسلغٍ يە
كىنندددددى جايدددددسل  ەي زىىرىْىددددد كىطدددددرلكىو ك ۇضرىطدددددىسىنىّ
تاغدقا   ۇ. تد ۇرتوغرىدس   نىطڭيەرتوەيىغاُ ت ۇززىڭىْىَ وٍۇٍىيۇرغاّت
 ەيرلغت.«  ڭەرىىدددلقىيىػدددقا ي ەغذاتددداىىقالرّى ر ۇضدددرىالرزىنىّ

 ەي زىددۋەكىطددرلكىو ك»  نىطددڭڭەت - 40:  12« چىقىددع» ەضدداٍىرىي
 ۇرغداّۋلقڭى ت ېَىْيىرىدسل ٍىطىر ز ۋەەّ اّم ەجسلزىىرىْى ك ۇ رّى ك
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 گىدددددرېنچەەيرلتْىئقىيىْغددددداُ. ت ەيدددددتق ەپز«  ۇريىيدددددس 430
قىيىْغدداُ.  ەيددتق ەمىيسەغدد ەيْددىك  نىطددتت ۇتدد ۇضرىطددىسىَۇّ

ضاّاىغاُ   ڭىثارىىقك ەڭك ەزىرىسەّ ەتقىقاتچىيىرىْى ذىرىطڭىياُ ت
ّدداٍيىق  «ەھددثەرر ۈچددۈُك ۇغددۇچىالرمىڭدداتالرّى كوق ۇقەززەشٍدد»

 ۇرۇغدقا َىطىرزل تياقۇەْىئ» ۇ يازىس ەپز ۇّسلغكاەڭور  ٍ  مىڭاتْى
 ۆتنەُكددەىگەّۋلقڭىغىچەم ۇّياغدداز  كىطدداّى يلقڭىددسىِتاغدديىغاُ 

ِ ز ەي زىىرىْى يىو. كىطرلكىو ك 1706  ۇززەغٍ  ۆتنەّدۋە ك ېئىدسزى
 ەىەيسىططدددا ٍْى كىطدددا ك يلقڭىدددسىِتوىغددداُ  ەرغغ ەيّْىددد ەىرك

 ۇ. تىدس تد  ۇريىيدس  1491 ۇززەغٍد  ۆتنەُكد  ەىگەّدۋلقڭىغىچە م ۇّياغاز
 ۇپتوىدددددد 1706-1491=215چىققىْىَىسزل  ۇززەتيەرّىس طدددددداتالەٍ

 ۇضدداّى تاغددالپ ٍ ەّددسىَِىطددىرغا مىرگياقۇەۇززەتٍ ۇ. تددۇچىقىددس
ٍ  يلقدڭىغىچە ٍىطىرزىِ كايرىيغاُ  . تىدس  ۆزىدسۇر ك ۇززەتْىد  توىغداُ 

  كىَرلّْىدد ۇضدداٍ ەّددى)ي ەّيىنىْددىكىن يلتددو - 4 ۇضدداغاَياقۇەْىئ
كددوغيى    ۋىيْىدد ى ەھدداغكددوغيى  ق ەھاتْىدد كددوغيى  كىَددرلُ ق 

كىطدددددرلكىو  ە( تىيگىْىَىدددددسزەّيىنىْدددددى وغيى كىنيددددداقۇەْىئ ۋىى
ِ ت ەّيىنىۋەيىو كىن 215 ۇرغاّۋلقڭىٍىطىرزل ت ەي زىىرىْى ك  ۇّدسى

 ەغقاّدداك ۇغتوىدد ەّيىنىددگەكىن ەٍەشك ۇٍنىٍِدد ۇغددىتوى ۇغكددارت
مىڭددداب  ەھيدددىك ۇززەغٍددد ۇٍاّدددا تددد« ھاضدددىو قىيغددداُ تدددوىىَىس.

 يەۇەەضطدددددددىرىەرٍ ەتقىقددددددداتچىالر كاىىَيىرىدددددددسىِ توىغددددددداُ ت
 ۇ ر. كددددەمۈّىددددسۇري ەىددددگەُم  ىىننەتىددددر ۇّاضددددالرّى تارىرػ

 ەي زىىرىْىدددد كىطددددرلكىو ك» ۇضرىطددددىسىنىّ ىثرلّىيچەەيرلتْىئت
  نىطدڭْى  ت ېگەُز« يىو كىس  430 ۇرغاّۋلقڭىٍىطىرزىال ت ۇزياىغ

  ۆزىْىدد كمىددالرك كددازلً  ۇىاەدداظ قىيغدداُ. غدد ەّيىنىْددىذاتددا كىن
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 ۇضرىطددىسلّ ىثرلّىيچەەيرلتْىئت: »ۇيازىددس ەپز ۇّددسلغٍ ەەطددىرىسەت
 ەّيىنىددگە كىن ۆپّاھددايىڭى مدد  قىيىْغدداّالرزل ذاتاىىقالرّىدد ەيددتق

تاغدقىيىرىغا    مىڭاتىْىد  ەظت ۇضداّى  ٍ ۇضرىطدىسىنى ّ ەضاٍىرىي
 ۈچيەّسگرىدسىغاّيىقىغا م ۇّىتارىد ت ەّيىنىگەيەقارىغاّسل توغرل كىن

 ەەطدددىرىىرىسەكىطدددناغ تۋەھ ْرى« قارلغدددڭىسۇرەمنۆزتىرز ەٍدددَەھ
 ۇ. كدددۇرتوغرىدددس ۇضرىطدددىّ ەضددداٍىرىي: » سىيغددداُي ەپز ۇّدددسلغٍ

 .«ۇقىيىس ەهتاغقىطىسىنى زىڭيىقالرّى ھ
مىڭددددددداب كددددددداىىَيىر    ەھيدددددددىتوىدددددددسىنى  ك ەىدددددددۇًٍ

  نىطدڭڭىنى ت - 40:  12« چىقىدع » ۇضرىطىّ ىثرلّىيچەەيرلتْىئت
 قىيىػڭىِ تاظ تارتاىَىغاُ.    ڭىرلپذاتاىىقالرّى ك

ِ ٍىطددىر ز  - 2 ً ك ۇضددا ٍ ېَىْىددسى  ەتىددرگ  ەُتىددي  ەىەيسىططددا 
 ەققىددسىنى ضدداّى ھ ەي زىىرىْىدد كىطددرلكىو ك ەتددنەُۇ مچىقىدد

 ذاتاىىقالر  
 ەپز ۇّددددسلغٍ  نىطددددڭيەرزەت - 47~45:  1« ضدددداّالر» ەيرلغت

ٍ  ۇ رّىد  ك»قىيىْغداُ:   ەيتق ضداّاپ    ۇُھدار  ەُتىدي  ۇضدا ضداّىْى 
ِ چىقڭى... كىطدرلكىو ك  ِ ك  كاتىيىرىْىد  ۆزكد  ەي زىىرىدسى  ۆييىرىدسى

كىددس .  ۈضددڭىسەك  ياغددْى 20 ەٍَىطددىھ  چىققاّالرّىدد ۇغددقاضوق
( ەىيىدل ك ۈزيد  ەظت  ٍىد  ۈچكد  ۈزيد  ە)كداىڭ  603550ضاّى  ۇ رّى ك

 ەُتىدي   ڭىثدار  ك ەضدىثى ّ  كاتىيىرىْى يىيالر  ەٍَاكىس . ك ّەەەر
  نىطددڭيەرگەت ۇقىرىددسىنىي« كىچىددسىِ ضدداّاىَايڭڭى.  ضدداّْى ۇتدد
چىققداُ   ەُتىدي  ەىەيسىططدا ٍالر ك ۇُھدار  ۇضدايە ٍىطىرزىِ ٍ ۆرە م

ِ كىطددرلكىو ك    توىغاّيىرىْىددد ۈضددڭىسە ك  ياغددْى  20 ەي زىىرىددسى
ضددىرتىسل   ضدداّْى ۇتدد يىدديالر.  ۇرمىػددىس 603550ضدداّى  ۇٍىيكوٍدد
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ياغدقا   20 يەكاياىيىر   ەي زىىرىْى كىطرلكىو ك ۇّىئسەك كىس . غ
ضددداّغا  ۇضدددىرتىسل كىدددس . تددد  ضددداّْى ۇتوغدددَىغاُ تددداىىيىر  تددد

  طداتيىغاّسىَۇ ھ ۇپضداّغا قوغد   ۇتد  ەٍَىطدىْى ھ ەّيەرّى مىرٍىگ
 ۇتد  ۇ توىَايس ەًٍىييوّسىِ م  رىٌضاّى كىننى ي ۇٍىيكوٍ ۇ رّى ك

 : ۇّسلغٍ ەيەتيىر ض ۇّى . تۇرذاتاز
 1« چىقىدع »  نىطدڭڭە  ت - 27:  46«  يارىڭىيىع» ەيرلغ( ت1)

   اكىيىطددىْىياقۇە نىطڭڭە ت - 22:  10« ۈىگەكدد»  نىطددڭڭە ت - 5: 
 ەپمىػدى كىدس   ز   70ضداّى   ۇٍىيكوٍد  يلقڭىسىنىٍىطىرغا تارغاُ 

 قىيىْغاُ. ەيتق
يىددو   215 ۇرغدداّۋلقڭى ٍىطددىرزل ت ەي زىْىدد  ( كىطددرلكىو ك2) 

 كىس .
كىطرلكىو »  نىطڭيىرىسەت - 22~15:  1« چىقىع» ەيرلغ( ت3) 

ِ ٍىطىر ز ەي زىىرىْى ك كاىسىدسىنى    ڭىػدىْى  چىقىدۇ م  ېَىْىدسى
قىسىىدر    ۆىڭۈرگىدۈپ  تاىىيىر  ك ۇهكوغ ۇ رّى ك ەرياّىسليىو ج 80

قىيىْغدددددددداُ. ضددددددددىس  زەەقەيددددددددت«ۇرۇ تڭىضدددددددداغ قاىددددددددس
 603550 ۇتددد يۇقىرىسىنى ۈچَەضدددىيىْىڭوّۇغاّسىْن يىِ كەقيىئىس

 ۇ رزىِتىس ك ەىنى. تەمىڭيەيسۇت ەّيىنىْىذاتا كىن ۇًچوق  ضاّْى
كاىَىغاّدسل    طداتقا ھ يلقالرّىتدو  ۆىڭۈرگىگەُساٍاُ كتۇغۇىۇەٍىطىرزل 

 ەپز ۆەەيگەُمدد ەضطددەيىيددسل تىددر ھ 25 ەرضدداّىْى ھ  رّىدد ۇك يە
  ڭىٌق ۇزتوقق ەيىو كىچىس 215مىػىيىل ضاُ  70 ۇقىيغاّسىَ ەرەزە
. ۇزىددِ كاغددَايس  36000كدداذىرقى ضدداُ   ۆەىيىددۇم ەضطددىيەپھ
  ياغددددْى 20 ۇ رزىِكدددد ۇقاّددددسلقَ ۇرضددددا ت ۇّددددسلغت ەھددددۋلهك
 ەگەر!؟ كۇُمىػددددى توىطدددد  603550ضدددداّى  ۈضددددڭىسىنىيەرّى ك
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ٌ ضداّى ي  ۈضدڭىسىنىيەرّى  ك  ياغْى 20 ۇ رزىِك ٍىييوّدسىِ    درى
ُ توىىسىغاُ توىطدا  ە  ۆپم  ۇٍىيكوٍد  ەي زىىرىْىد  كىطدرلكىو ك  ۈتدۈ

.  يىددسۇٍىييوّددسىِ كدداز توىَاضدديىقى  زىددٌ م   ددرىٌضدداّى كىننددى ي
 .ەٍەشك ۇٍنىٍِ ۇغىتوى ۇّسلغت

ُ كاىىٌ كىثْدى ذ  ەتقىقاتچىت  ەضدىرىْى  تدارىد ك  ۆزىْىد  ك ەىدسۇ
ٍ  ۇتدد ۇقەززىَىطددىسەٍ توىغدداُ.  ەيقەضددىسەضدداّْى كىْنددار قىيىددع 
 ەىەيسىططددددا ٍْى  ك ۇضدددداٍ ەُتىددددي ەىەيسىططددددا ً ياقۇەۈّنىچ

 ۇتددار كىددس . تدد   ەضددىوّ ۆغتدد ەّددىكاتددا ي ۈچكدد ەقەغكارىيىقىددسل ە
 - 19~17:  3  نىطددددددددددڭيىرىسەيەت - 20~17:  6« چىقىددددددددددع»
 ۇ ىْىسكاضاضددي ەرگەكىثددارىي ۇّددۇقىيىْغدداُ ٍ ەيددتق  نىطددڭيىرىسەت
 ەھڭدداُكددوغيى  ق ەھڭاّْىدد كددوغيى  كىَددرلُ ق   كىَرلّْىدد ۇضدداٍ»
مىػدددىيىل تىدددر   70.« ۇر وغيىدددسياقۇەْىئ ۋىكدددوغيى  ى  ۋىْىددد ى

  ڭىػدى ضداّغا ي  ۆپمد  ۇّچىيىدل ت ەرياّىسلج ەضىوّ ۆغت  كاكىيىْى
 .  ۇقىيَايس ۇهقوت ۇّىك ەقىيَۇ. كەٍەشك ۇٍنىٍِ

 ەّيىنىْدى ذاتدا كىن   ضداّْى  ۇتد  يەقەىىنَدۇ كىنندى   ۆيەّسىنىت
 : ۇكىطپاتاليس

 ۇضددداٍ  نىطدددڭيىرىسەت - 42~38:  12« چىقىدددع» ەيرلغ( ت1)
ضدداّسىنى  ۆپمدد ەُتىددي ەي زىىددر كىطددرلكىو ك ەىەيسىططددا ٍْى ك

ٍىطددىرزىِ چىققدداّيىقى    يىددۇك يىيىرىْىتاغددقا چددار يەقددو   مددا  
 ۇ رّىد  ك ەتنەّيىندى  م ۆتدۈپ ك  چىسىالتىر م ېئىسزىِز ۇ رّى ك
ُ ك ەغديىر  كىيگىرىي ۇ رّىد  ك ەّيىنى كىيگىرىيىگ ۈّىم ەرھ  ۈچدۈ
  ڭەرىىددلي ۇيرۇقىكدداغسلمى تدد  ەىڭۋلضددتى ەىەيسىططددا ٍْى ك ۇضدداٍ

توىغاّددسىِ  ۆتددۈپك ېئىددسزىِز ەي زىىددر كىطددرلكىو ك ەّيىنددى كىن
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  ْىغدددداي ۇ قْىدددد ضددددىْا تويىددددسىنى كددددوُ كىننددددى ت  ڭۇر يىْم
تايداُ   ۇقىرىدسل اّى يضد  ۇ رّىد  تاياُ قىيىْغداُ. ك  ۇّالغقاّيىقىكور

 يىيىر   چدار ۆزىىر كد  ۇ رّىد  توىغداُ توىطدا  ك   ۆپم ەكقىيىْغاّس
 ۇغدددىتوى ۆتدددۈپك ېئىدددسزىِز  چىدددسىالتىدددر م ەتىدددرىىنڭ ەُتىدددي

 ۇضدداٍ ۈچددۈُك ەغدديىر كىيگىرىي ۇ رّىدد ك ەٍددسە  ھەٍەش ۇٍنىٍْدد
 ۇەددايەم ەٍرىْىدد ك  يڭقدداُكدداغسلمى ك ەىڭۋلضددتى ەىەيسىططددا ٍْى ك

  ضددددىْاّى تۇرۈضددددڭىگەك ۇّىدددد . كەٍەشك ۇٍنىِقىيىػددددى ٍدددد 
 يىيىرىْىددد چار ۆزىىرىْىئدددۋەك ۇ رّىددد جايالرغدددا ك ەترلەىدددسىنىك
 .ەٍەشك ۇٍنىِضىغىػى ٍ ەُتىي ۆەيۈمىم

  نىطددددددددڭيىرىسەت - 22  - 15:  1« چىقىددددددددع» ەيرلغ( ت2) 
 ۇغدۇغ ت  كاياىيىرىْى ۇ رّى ٍىطىرزل ك ۈچۈُك ەي ز كىطرلكىو ك»

 ۇتوىغدداّيىقى  تدد  كاياىْىدد ۇركىػدديىرىغا قارليددسىغاُ كىننىددال زرذڭدد
 ەٍَىطدددىْىھ  تاىىالرّىددد ۇهكوغددد ۇغۇىغددداُت  ئدددىي ەكىننىطدددىگ

 ۈّنىقىيىْغدداُ. )چدد  ەيددتق«  رىيگەّيىنددىت ۇيرۇقىتدد ۆىڭددۈرگظك
  ْىددسىنىي ۇّىدد كەىركەيّگەەازىػدداھى  ۇيلقىڭڭىنىغدد  ٍىطددىرّى

ِ ەاىچىيىر  كىطرلكىو ك  ۇغۇىىدسىغاّيىقىۋە ت ۇهتىدر كوغد   ەي زىىرىدسى
 ەيەبضدددد ۇغددددىغاتوى ۇٍرلُگدددد ەىڭەّىڭىْى ضدددد ەيّْىدددد ەىرك ۇكدددد

 ەيُەىددرك  دديىِ م ەرگەّددسىِت  ػددارەغت ەققىددسەتوىىددسىغاّيىقى ھ
 يلقيىرىْىتددو ۇغۇىغدداُت ۇهكوغدد ەي زىىرىْىدد كىطددرلكىو ك ۈتددۈُە
 غ( -چىقارغاُ  ەرٍاُە ۆىڭۈرگغنەك

تايدددداُ  ۇقىرىددددسلضدددداّى ي ەي زىىرىْىدددد كىطددددرلكىو ك ەگەرك
 ۇرّىد  ضاُ توىغاُ توىطدا  كىنندى كايداه زرذڭ    ڭچو ەك قىيىْغاّس

 ۇّدسلقۋەزىيەغ ت ەىنى  تٍۇٍنىْ ەٍەشىياىىػى قار ۇغۇتالرغات ۈتۈُە
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. ۇقىيىددددس ەقەززلت ۇغددددىْىتوى  كاياىيىرىْىدددد ۇغددددۇغت ئددددالرچەٍى
 215ضدداّى  ۇيلقىڭڭىنىغدد ەي زىىرىْىدد كىطددرلكىو ك ۈتسىطددىسمىغ

 ۇّسلغٍىقسلرىسل كىدس . غد   ەضىييىْىعمىػىسىِ ّ 70 ەيىو كىچىس
كىػددددديىرىغا كىنندددددى كايددددداه  ۇغدددددۇغت ۇ رّىددددد توىغاّدددددسىال ك

ٍىطددىرزىِ  ەُتىددي يىيىر چددار ۈتددۈُە ۇ رّىدد . كۇثوىىددس ڭەرىىني
. ۇتوىىدس   ڭەرىىدل ي  چەتىر م ۈچۈُك ۇغىچىقىۇ توى ېَىْىغاضىْا ز

ُ كىيگىرىيىػدى ك  ۈّىمد  ەرھ ەرّى ضاّسىنى مىػدىي  ۇت  ۇضدا ٍ ۈچدۈ
 ۇرضدىْا ت ۇيەتوىىدس   ڭەرىىدل ي ۇيرۇقىكداغسلمى تد   ەىەيسىططا ٍْى ك
ٍ  ەترلەىددددسىنىك  يىيىرىْىدددد  تددددارىىق چار  ۇ رّىئددددۋە ك ۇجددددايالر

ھاىدددسل  ۈتسىطدددىس. غۇضددداّىيىس  ڭەرىىدددلي ۈچدددۈُك ۇّيىػىػدددىكور
 - 47~  44:  1« ضددددددداّالر» ەيرلغت  يڭىَىسمدددددددى ك  طدددددددىۇم
 ۈضدڭىسە ك  ياغدْى  20 سىِەي زىىرىد كىطرلكىو ك»  نىطڭيىرىسىنىت

 ەركىثددارىي ېددگەُز« مىػددى كىددس  603550ضدداّى   توىغاّيىرىْىدد
 .ۇرذاتاز
كىْنددار  ەّيىنىْددىكىن ەيغەٍددثەرە ەىەيسىططددا ٍْى ك يۇززل - 3

 قىيىسىغاُ ذاتاىىق    رەكقىيىػْى م
 ەتْىدد زىْددا تاىىطددى ر »  نىطددڭڭەت - 2:  23« كددۈىگە» ەيرلغت

  چثىدر  ھ ەي زىغىدچە كدوّىْچى ك  ۇّىد  . كەىَەيدسۇ مىر ەجاٍاكىڭىگ
  نىطتت ۇقىيىْغاُ. ت ەيتق ەپز «ەىَەيسۇمىر ەجاٍاكىڭىگ ەتْى ر

ً ك يۇززل ۆرەمد   نىطدڭنە ت ۇت ۈّنى. چۇرذاتاز  ەتْىد  ر ەىەيسىططدا 
 ەيرلغت ۈّنى . چد ۇضاّاىَايس ەيغەٍثەرٍۇە ەىَەيسۇيەمىر ەجاٍاكىڭىگ

 ە تايدداُ قىيىْىػددىچ  نىطددڭيىرىسەت - 30~  12:  38« يددارىڭىيىع»
ضاٍار كىطدىَيىل   ەھۇزلزلزىطى ي  . فارىطْىۇرفارىص زىْا تاىىطىس
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كدوغيى فدارىص    ۇّىد  ك ەتىجىطىسەزىْا قىيغاّيىق ّ ەُتىر كاياه تىي
 يۇز. زلەيرىطدىسۇر ّ - 9  فارىطدْى  ەىەيسىططا ًك يۇز. زلۇغۇىغاُت
 - 6~  1:  1« ەتڭددددداٍ»كىْجىدددددو  ەضدددددەتىّ ەىەيسىططدددددا ٍْى ك
تايداُ    نىطدڭيەرزە ت - 33~  31:  3 «ۇقدا ى»كىْجىو   نىطڭيەرزەيەت

 ەضطدددداكددددوغيى  ي ەضطدددداّى ي يۇززل: »ۇّددددسلقڭۇرٍ ەقىيىْىػددددىچ
 ەىَۇّْى ضدد ۇكەزكددوغيى  تدد ۇكەزّىدد ت ۇت ددسكددوغيى  ك ۇت ددسّى ك

 ەٍَىْازلتْىدد ك ەھػددۇُكددوغيى  ّ ەھػددۇّْى ّ ەىَۇُكددوغيى  ضدد 
كددوغيى   ەضددرۇّْى ھكددوغيى  كددارلً   كارلٍْىدد ەٍَىْددازلبكددوغيى  ك

كددددوغيى   ەھۇزلّىدددد كددددوغيى  فددددارىص ي  فارىطددددْى ەضددددرۇُھ
كدددددوغيى  كىطدددددساغ     ىطدددددساقْىياقۇە وغيى  ەھۇزليددددداقۇەْىئي

 - 27  - 26:  89 «ەتدددددۇرز» ەيرلغت«. ۇركوغيىدددددس  كىثرلھىَْىددددد
 ەضددددىْى جاٍاك ەبر ەىەيسىططددددا ًك يۇززل ۆرەمدددد  نىطددددڭيىرىگەت
. ۇماتڭىطى ضداّىيىس   ەازىػاھالرّى ۈتۈُە ۈزىسىنىي ەري ەكىطىۋەر

  نىطددتت - 2:  23« ۈىگەكدد» ەيرلغت  يڭىَىسمددى ك  طددىۇم ۇىاغدد
يىيددددددددى  - 1826 يەيىيددددددددى ىوّسرّددددددددسل  - 1825. ۇرذاتدددددددداز

 يۇززىنددددددى زل «ۇقدددددداى»قىيىْغاُ كىْجىددددددو ۇتڭازلّەغددددددرماىن
 ەُكددارلً تىددي ەجسلزىىرىددسىِك ۇّىدد ك ەضددەتىّ ەىەيسىططددا ٍْى ك
قىيىدع   ەتىر كىطىَْى زىيداز  ېگەُز ۇرلًي ۇرىطىغاكوتڭ ەضرۇّْى ھ

 يۇززىيددددازىْى زل ۇتدددد ۇ رقىيىْغاُ. كددد ْەغددددرۆەەيڭىپكدددارقىيىق م 
 - 11  فارىطددْى ۇّىكدد ۆەەيڭىددۇم ەضددەتىْىّ ەىەيسىططددا ٍْى ك
 ۇتددد  نىِقىيغددداُ. ىددد  ۈچدددۈُك ۆرضدددىڭىعقىيىدددۇ م ەيرىطدددىّ

 ەىەيسىططددا ٍْى  ك يۇززىنددى زل«ۇقددا ى»كىْجىددو  ۇرٍىچىالركويددس
 ۇتدد يلقڭىددسلقىيغدداُ  ەكىطددىَْى زىيدداز ۇتدد ېددگەُز ۇرلًيدد ەضددەتىگەّ
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 ەضددەبزىنددى ّ«ەتڭدداٍ»تددار توىغدداُ   ەكىچىددس ەغددرىْى كىننددى ّ
 ەُتىددي ۇّىدد . تۇّۇتقدداُقىيىػددْى ك ەكىطددىَْى زىيدداز ۇتدد ۇتدداتىغىَ

قاىغدداُ.   چىيىددۇك ەغىرىطددىت ەەڭددىك ۇرٍىچىيىقكويددس ۇ رّىدد ك
 يۇززل  ۇرىطدىسل ىدو كوتڭ كىنندى كىْج  ۇقىيىْغاُ تد ّەغرەيْىۋلقىڭڭاك
 ەتويىچ ۇغ ۇكىرڭىالپ ھازىرٍ - ەًم ەضەتىسىنىْەىەيسىططا ٍْىئك
ُ ز ۇرلًقىيغاُ ي ەزىياز ۇ رقىيَاقڭا. ك يلًزل ٍ  ۇتد  ېدگە  ەزمدۇر كىطدىٌ 

يوغ. ّەغرىىرىسەيىيسىنى  - 1865 يەيىيسىنى  - 1844  كىْجىيْى
« ۈىگەكد »تەيرلغ. توغرىطدى   ۇريوقڭْەغرىىرىسىَۇ يىْنىم ۇ رزىِك

 ەھۇزلّىد  ي ۇّىئدسىنى . كۇرٍىدسۇر كويس  نىطڭ ەضيىسىْالت - 2: 23
َ   ەُضدداٍار تىددي   ەھيددى. كۆھَەتڭددۇرت ۇزىْددا قىيغدداّيىق قىططىطددى
كددددوّىْچى »... ۇھارضددددييَ ۇەەضطددددىر كاتدددداقيىق ٍ  مىڭاتْىدددد

 ېددگەُز «ەىَەيددسۇمىر ەجاٍدداكىڭىگ ەتْىدد ر  چثىددر ھ ەضددىيگىچەّ
ً ھ ەپ  زۇركاضاضدى يوقڭد    چثىدر ھ ۇّى . كۇرٍىسۇركويس ەكىثار  ۆمدۈ

 قىيغاُ.
ضدددداّى  ۆىڭۈرگىگەّيەرّىدددد ك ەھيىددددسىِك  يڭەغددددَىصە - 4

 ذاتاىىق ەققىسىنىھ
  نىطدددددددددددڭيىرىسەت - 19~13:  6« 1ەٍۇكىوضددددددددددد» ەيرلغت

تاغدديىرىْى  ۇ ر. كدديلتدداتڭىكورل ۇغددسل ت ەھيىۋلزىددسلك  يڭەغددَىصە»
ِ ت ۆرزىدۋە م ۇقْى  تىدر ضداّس  ۋېدس  قارى ۇقىرىغاي ۆتۈرگپم  ۇّىئدسى
. ۇرز كدد ەھيىْددىك  يڭەغددَىصە ۇيلقىڭڭددات ەب. رۇغددڭىتوى ۇغدداهذ
 70  ٍىد  50 ۇ رزىِقارىدس . كد   ۇقىغاضداّس  ەتْىد  ر ۇ ركد  ۈّنىچ

يىغالغدقا   ەىدق . ذۆىڭۈرگىدس  ( مىػى كەتَىعي  ٍى ەىيىل)ك ّەەەر
« كىدس   ەرگەُت ەرتەقداتڭىق ز  ەىقدنە ذ ۇتد  ەبر ۈّنىتاغيىس . چد 
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. كددازلً ۇرذاتدداز ەيەرذ ۇتدد ۈتسىطددىسمى قىيىْغدداُ. غ ەيددتق ەپز
: ەيدددددددددددسۇز ۇّدددددددددددسلغٍ ەقدددددددددددڭەھ ۇتدددددددددددمىدددددددددددالرك 

 ۇًچوقددددد  نىطدددددتت ۇتددددد ۇضرىطدددددىسىنىّ ىثرلّىيچەەيرلتْىئت»
 ۈغدۈپ چ ەركىثدارىي  ەز ت ۇّىئسىِ  يامى كۇچرىغاُك ۆزگەرتىػنەك

َ  -قاىغاُ  يدامى تىيىدۇ    ُ ( ز ٍىد  ەىيىدل )ك  ٍىد  50 ە تىيد  ېدگە
 ۇّدسلغ ت ۈّنىچد  . ْىقڭۇرْاھايىڭى كۇغىقويغاُ توى ۇپقوغ ەيزىْىى

ّاتدايىِ. تدار    ۇغدى توى  ضداّسىنى كىْطداّْى   ۇت  سىسلمىچىل تىر ي
 يلقىڭڭاتىر   ەٍَىطىْى ھ ۇ رّى ك ەقسىرزىَۇقىيغاُ ت ەرەزە ەپز

 ۈضدڭىگە ك ۇّىد  . كۇضدىغَايس  ەقىيدگە چىققداّيىقى ك كورىغىيى كورٍا 
تىددر  ۇىغدداُقوي ۇرىطددىغاكوتڭ  ڭىسىىقْىدد ك  مىػددىْى  ٍىدد ەىيىددلك

 .«   ەٍەشك ۇٍنىٍِ  رىَۇت ۆرەىىػىم يلقىڭڭاتىر   ۇقْىضاّس
 ەكىطدۋە ر ّەەەر 70» ەكىثدار  ۇتد  ۇضرىطدىسل ّ ە تىدْچ   ەيرلتْى ت
قىيىْغاُ   ەيتق ەپز «ۆىڭۈرگىگەُك ەىق( ذ ٍى ەىيىل)ك ٍى  50

 ٍىدد  50»كوذػدداظ  ۇضرىطددىغاّۇضرىسىَۇكىثرلّىيچەّ گىددرېنچە
 ەٍَدداقىيىْغدداُ. ك ەيددتق ەپز« كىْطدداُ ّەەەر 70(  ٍىدد ەىيىددل)ك
 ەظ)ت 5070» ەرجىَىيىرىدددسەت ەرەتددچە ك يەۈرياّىچەضدد  ەيرلتْىدد  ت

 ۇّاشقىيىْغاُ. تارىرػد  ەيتق ەپز« كىْطاُ ّەەەر( ەتَىعي  ٍى
تاغدقا   ەّەي  مىڭاتْىد  ەھيدى يازغاُ. ك ەپز« مىػى 70» ۇضىفىصي

 ەيرلتْىددددد يازغددددداُ. ت ەقەٍيەرّدددددىذىدددددو ر ەركددددداىىَيىر  ھ
 ەقەٍْىددد تايددداُ قىيىْغددداُ ر يەزىدددڭيىقالر  ۇتددد ۇضدددرىيىرىسىنىّ

يددامى   َەيددڭىعم ٍەزٍۇّالرّىيزۇزلٍددا ۇتدد ەكىَناّطددىسىىقى تىددسگ 
 ەغقاّداك  ۇغتوى ۈزگىگەّيىنىگەمىرگ ۆزگەرتىعكارقىيىق ك ۇظقوغ

 ۇّچىيىددلت ەەطددىرىىرىسەكىطددناغ ت ۋەھ ْرىدد. ۇرىددسۇھاضددىو قىيس
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 ۇّدددسلغت يەضاّىيىػدددىْى  ۇپتوىددد ۇّاھندددارگ ەرّى كىػدددقا مىػدددىي
توىغددداّيىقىْى  ۆىڭۈرگغدددْى ذىدددو ك ۇتددد  سىدددسلمىچىدددل تىدددر ي 

توىغاّيىقىددسىِ   ھازىطددىْى ۇتدد يەيىددرلغ ضدداّىغاُ    سڭىَاىددسىِك
  تىددر ھازىطددىْى ۇّددسلغتارىرڭددا ت ۇ. تاغددقا كدداىىَالرٍەميەّگەُغدد

ِ توىغاّيىقىْى ك كىْندار   ەيەرّدى ذ ۇتد  يەيىدرلغ ضداّىغاُ     سڭىَاىدسى
كىقددرلر  ۇرۇىغاّيىقىغاكويددس رىْى  نىطددڭيىت ۇتدد ەيرلتْىدد قىيىددۇ  ت
 قىيغاُ.

  گىسىىندى ك يلقْىد  تىْا قىيغاُ رل ەىەيسىططا ًك ۇىەيَاُض - 5
 ذاتاىىق   ەققىسىنىھ

 ۇزۇّيددۇقىك يلقْىدد رل»  نىطددڭڭەت - 4:  3« 2 ۈّيەرمدد» ەيرلغت
 ەپز« كىددس  ەزگ 120  گىسىىنددىك ەز گ 20 ەىيىنىددسەم ۆيْىدد ك
  نىطددددڭڭەت - 2:  6« 1ەازىػدددداھالر » ەيرلغقىيىْغدددداُ. ت ەيددددتق
 ەپز« كىدس   ەزگ 30  گىسىىندى ك ۆيْىد  تىْا قىيغداُ ك  ۇىەيَاُض»
توىغدداُ توىطددا   ەزگ 30  گىسىىنددىك ۆيْىدد ك ۇقىيىْغدداُ. تدد ەيددتق
 ! ۇُ؟توىط ەزگ 120 ۇقاّسلقَ  گىسىىنىك يلقْى رل

 - 4:  3« 2 ۈّيەرمدددد» ەەطدددىرىسە ت ۆزىْىدددد كمىدددالرك  كدددازلً  
 ۇتد  ۇىاقىيغداُ. غد    ڭىدرلپ ذاتاىىق توىغاّيىقىْى ك ۇًچوق  نىطڭڭەت
ُ ز 120قىيغداّالر   ەرجىدَە ڭىييىرىغدا ت گىرېنەرەتۋەك  نىطڭْىت  ېدگە
 ەزگ 20  گىسىىنددىك يلقْىدد رل»تاغددالپ   يىددۇّددى ك1سىنى ەقەٍددر

 - 1844 ۇضددرىْى ّ ۇتدد ەُتىْدداك ۇّىئغددايازغدداُ. ت ەپز«  كىددس 
كاىسىددسىنى  ۆيْىدد ك»  ۈزگتۈىددۈپذاتدداىىق ت ۇتدد ەغددرىسەيىيددسىنى ّ

 ەًھ  گىسىىندى ك ەز گ 20 ۇزۇّيۇقىدسل ك ۆيْى ك ۇزۇّيۇقىك يلقْى رل
 . سىيغاُي ەپز« كىس  ەزگ 20



 71 

 ەققىدسىنى ضداّى ھ  ەضدنەرىىرىْى  ك ەرتى اٍْىد  ي يەەتىياك - 6
 ذاتاىىق  

 400 ەتىيددداك»  نىطدددڭيەرزەت - 17~3:  13« 2ۈّيەرمددد» ەيرلغت
تاغيىس .  ۇرۇغْىك ەُتىي ەيەّسلزىىر مىػىيىل تاىالّغاُ چ  ٍى
مىػددددىيىل قايڭَدددداش    ٍىدددد 800 ۇرۇغددددقاتوىطددددا ك ەرتى دددداًي
. ەرز ت ەرتەقددداتڭىق ز ۇ رغددداك ەتىيددداتاىيىدددس . ك ەيەّدددسلز رّىچ

 ەيددتق ەپز «ۆىڭۈرگىددس مىػددى ك  ٍىدد 500 ەرەەددڭىِكىطددرلكىو ت
كىننددددى  ۇتدددد ۇەەضطددددىرىىر ٍ  مىڭاتْىدددد ەھيددددىقىيىْغدددداُ. ك

 ۈّنىكىقرلر قىيغداُ. چد   ەّيىنىْىنذاتا كى  ضاّالرّى  نىطڭڭىنىت
ضداُ   ۇضاّىغا قىياش قىيغاّسل تد  ەًكاز  ەازىػاھالرّى ۇيلقىڭڭىنىك
كازىىقىددسىِ   ضدداّىْى ۇ رّىدد ك ۇيلقىڭالرزل. كددۇضددىغَايس ەقىيددگەك
 ۇىا. غددەتَەيڭڭددىضدداّغا ي ۇتدد ۇتوەيىغاّددسىَ ەٍَىطددىْىھ ۇ رّىدد ك
ضدداُ  ۇتدد ەرجىَىيىرىددسەت ۆپ تىْچىغددا قىيىْغدداُ مدد   ەيرلتْىدد ت
   ٍىد  80كىننىْچدى ضداُ      ٍىد  40تىرىْچى ضاُ   ۆزگەرتىيىۇك

مىڭدددداب  ەھيددددى. ك سىيغدددداُي ەپز  ٍىدددد 50ضدددداُ  ۈچىْچىكدددد
 گرٍىگەُ ّددارلزىيىق تىيددس  ۆزگەرتىػدديەرگەك ۇتدد ۇەەضطددىرىىرىَۇٍ
 قوىيىغاُ.   ەىنىت

  ػدددىي ۇّىددد ك ەرەذدددۋەز  گەُيددد ەىەيسىططدددا ًك ەًكددداز  - 7
 توغرىطىسىنى ذاتاىىق

 ەُياذػددىيىق تىددي »  نىطددڭڭەت - 7:  2« يددارىڭىيىع» ەيرلغت
ِ ز ۇظياٍاّيىقْى توّ   گەُيد  ۇّىكد  ەُضد  ۈّنى. چد  َەيد  ەرىرىدسى

 ەًكداز  ۈّنى. چد ۇرذاتاز ۇقىيىْغاُ. ت ەيتق ەپز «ۆىىطەُك ۈّۈڭم
ِ ز ۇت ەىەيسىططا ًك  ەىندى ت ۆىَىگەُ كد  ۈّىمد  ۇكد   گەّدۋە ي ەرەذدڭى
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 ەيرلغ. تۆرگەُمدد ۆٍددۈرك ۆەرەكيىيددسىِ مدد 900  دديىِم ۇّىئددسىِك
كىْطداّغا    ْىد  : ٍېدسىنى ز ەبر»  نىطدڭڭە ت - 3:  6« يارىڭىيىع»

 يلًزل ەىگۈگەٍ ەيەتڭىِض ۇّيۇقيىر كازغ ۇّى كاتا قىيغاُ ررھىٌ ك
.« ۇيىدو توىىدس   120 ۆٍر ك ۇّى ك ۇر كىْطاّس ەرىثىرت ۇ. كۇقىيَايس

 ۈّنى. چددددۇركىْڭددددايىِ ذاتدددداز  ۇٍددددۇقىيىْغدددداُ. ت ەيددددتق ەپز
 ۆپّاھدددايىڭى مددد  ۆٍدددۈرىىر ك  ى كىْطددداّالرّىسلٍاّدددسىنەزىَنىق

: ۆرەمدد  نىطددڭيەرگەت - 31~1:  5« يددارىڭىيىع» ەيرلغتوىغدداُ. ت
يىدو    905 ەّۇظيىو  ك 912غىص يىو    930 ەىەيسىططا ًك ەًكاز

 ەذْددۇخيىددو  ك 962يىددو  يددارز  895 ەھەى ىددويىددو  ٍ 910قىْدداُ 
ً )كىسرىص ك ٍ  365( ەىەيسىططدا  يىدو   ٍىدل    969 ۇتەغداىىس يىدو  

  نىطدددڭنەت - 29:  9« يدددارىڭىيىع» ەيرلغيىدددو ياغدددىغاُ. ت 777
 ۇّىئسىِيىدددو ياغدددىغاُ. غددد   950 ەىەيسىططدددا ًك ۇھ: ّدددۆرەمددد

يىيغدددا تدددوذڭىڭىع  120  ػدددىْىي    كىْطددداّالرّى ْىقالّدددسىنىك
 .ەىۋەتڭەك ۇر ذاتاز
 ەضدددىييەرّ ەىدددگەُم ەضدددەتىسەّ ەىەيسىططدددا ٍْى كىطدددا ك - 8

 ضاّىسىنى ذاتاىىق  
توىغداُ   ەىەيسىططدا ٍغىچە كىثدرلھىٌ ك  ەىەيسىططدا ٍْى  كىطا ك

تايداُ   ۇّدسلغ ٍ  نىطدڭيەرزە ت - 17~1:  1« ەتڭدا ٍ»كىْجىو  ەضەتىّ
 ەضدددىييەرّى توىغددداُ ّ يۇزقىدددچەكىثرلھىَدددسىِ زل»قىيىْغددداُ: 

توىغداُ    ەضدىرىىنىگىچە تاتىدو ك  يۇزتىِ. زلەضىيسۇرّ 14 ەٍَىطىھ
توىغدداُ  ە ىطدداغىچەضىرىىنىسىْ. تاتىددو كەضددىيسۇرّ 14 ەضددىييەرّ
توىددسىنى  كىطددا  ەىددۇًٍ  نىطددڭڭىِت ۇتدد.« ەضددىيسۇرّ 14 ەضددىييەرّ
 ەضددەتىتوىغدداُ ّ ەىەيسىططددا ٍغىچەكىثددرلھىٌ ك ەىەيسىططددا ٍْى ك
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. ۇكاىىددس ەكىچىددگ ۆزكدد ەي زّددىك 14 ەيرز ەرتىددرھ ەيرّىددۋەز ۈچكدد
 ەىەيسىططددا ٍغىچەكىثددرلھىٌ ك ەىەيسىططددا ٍسىِكىطددا ك ەتىجىددسەّ

 ۇ. تددۇچىقىددس ۇپتوىدد ەضددىوّ 42ەضىييەرّىئ وٍۇٍىيطددىتوىغدداُ ّ
كىدس .    ەضدىو ّ 41طداّى  ەضىييەرّىئ وٍۇٍىيّ ۇتد  ۈّنى. چد ۇرذاتاز

 يۇززل ەىەيسىططددددددا ٍسىِكىثددددددرلھىٌ ك ەّددددددىي ەيرتىرىْچددددددى ز
 14 ۇّىئددددسلك ۇپ توىدددد ەضددددەبتوىغدددداُ ّ ەىەيسىططددددا ٍغىچەك
 ەىەيسىططددددا ٍسىِك ۇىەيَاُضدددد ەّددددىي ەيركىننىْچى زەضددددىو ّ
 ۈچىْچىكد  ەضىو ّ 14 ۇّىئسلت ۇپ توى ەضەبتوىغاُ ّ ەمْىياغىچەي
 ەضدەب توىغداُ ّ  ەىەيسىططدا ٍغىچە كىطدا ك  ەكەىڭ يسىِغ ەّىي ەيرز

 ۈچىْچىكددد ەّىدد  . ٍىالزىيۆتنەُكدد  ەضددىو ّ 13 ۇّىئددسل ت ۇپ توىدد 
ذاتاىىققددا قارغددى چىققدداُ   ۇتدد ۇرف ر كدداىىٌ تدد  ۆتنەُكدد ەضددرىسەك

 تاەاىَىغاُ. يلبجا ۇّىئغات  ۇتوىطىَ
تارغداّيىقى    ْىغدا ي  ماھىْالرّىد  ەىەيسىططا ٍْى ك يۇززل -  9

 ذاتاىىق   ەققىسىنىھ
:  يڭڭدى ك ۇ رغدا ك»  نىطدڭيەرزە ت - 4  - 3:  12« ەتڭاٍ»كىْجىو 

كدداچ قاىغاّددسل قاّددسلغ     ْىددسىنىيىر ي ۆزىددۋەك يۇزّىدد زل ەرضددىي
مىرىددۇ  ەيددڭىگەت  كاىالھْىدد ۇ؟ كددۇٍىددسىئالرٍۇقىيغدداّيىقىْى كوق

ھدددا ه   ددديىعي  ْىدددسىنىيەرگەي ۇّىئغدددايەمددداھىْالرزىِ تاغدددقا ك
 - 4  - 3:  6 «ۇقدداى»كىْجىددو .«  ددس توىَىغدداُ ّدداّْى قاّددسلغ ي  

« ٍدارموش »قىيىْغاُ. كىْجىو  ەيتق ەپز ۇّسلغغ  نىطڭيەرزىَۇت
كدداچ قاىغدداُ  يۇز: زل يڭڭددىك ۇ رغدداك»  نىطددڭيەرزەت - 26  - 25:  2

  چقىيغددداّيىقىْى ھددد   َەّددد  ْىدددسىنىيەرّى ي ۇّىئدددۋەك يلقڭىدددسل
 ەيرىسەز ەتى ەضارّى ماتڭىطى ك  ماھىْالرّى ۇ؟  كۇٍىسىئالرٍۇكوق
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مدداھىْالرزىِ تاغقىطددىغا   يەقاّددسلغ مىددرز    ەيددڭىگەت  كاىالھْىدد
 «ەرز ت  ْىددسىنىيەرگىَۇي  دسىۋە ھددا ه توىَىغداُ ّدداّْى ي   ديىع ي
  « ْىدسىنىيەر ي ۇّىد  ك»  نىطدڭيەرزىنى ت ۇقىيىْغاُ. ت ەيتق ەپز
 «ەرز ت  ْىددسىنىيەرگىَۇي ۇّىدد ك» يە« ْىددسىنىيەرگەي ۇّىدد ك»
 ەىەيسىططدددا ًك يۇززل ۈّنى. چدددۇرٍىدددسۇركويس ەركىثدددارىي ېدددگەُز
يددوغ كىددس .    چنىٌھدد  ْىددسلي ۇّىدد كىددس . ك ۇزيدداىغ ۇيلقىڭڭدداك
 ېدددگەُز «ەيرىدددسەز ەتى ەضددارّى  ماتڭىطدددى ك  ماھىْالرّىدد »ەّەي

جايغددا  ۇكدد ەىەيسىططددا ًك يۇززل ۈّنى. چددۇرٍىددسۇركويس ۇكىثددارىَ
كىطىَيىل تىدر   ەذَاىىلماتڭىطى ك  ماھىْالرّى ەىگەّۋلقىڭڭىنىم

  قىططددىْى ۇتدد ۇرٍىچىيىقالركويددس يەذاتدداىىقالر  ۇمىػددى كىددس . تدد
 - 9~1:  21« 1 ەٍۇكىوضددددددد»توىغددددددداُ   نىطدددددددڭىت ەضددددددديىك
 گە نىطدددددڭىت - 23:  22  مىڭاتْىددددد ەزمدددددۇرٍ يە نىطدددددڭيەرگەت
 ۆزكدد يېددوگو  رٍىطددڭ ۇىا. غددۇتىيىْىددس ەُقىيىددع تىددي ۇرلجى ەغٍدد

 ۆەيىگەُيازغددداُ. مددد ەپ  زۇرٍاكويدددس يەذاتدددا  ۇ رّىمىڭاتىدددسل تددد
 ۆرەمدد ەتقىقاتىغددات ۇ رّىدد قىيغدداُ. ك ەضددڭىقت ۇّىكدد ۇكدداىىَالرٍ

 ۇرٍاكويددس  ۇيېيىْغاُقوغدد  ڭ نىطددڭنە ەضيىك ۆزىەرضدد  ۇقىرىددسىنى ي
 .  ۆزىەرزۇرض

 ەرٍىددگەُت ۈزيدد  طددىيغاّسلزلرغددا ك ەىەيسىططددا ًكىطددا ك - 10
 ذاتاىىق    سىيغاّيىقىسىنىي  كىػالرّى

 ۇقىر كىطددا يدد»  نىطددڭيەرزەت - 53~50:  27« ەتڭدداٍ»كىْجىددو 
 ەرزىطدى ە ەتراّىْى . كىثازۈزز ھاىسل جاُ ك ەّۋلرقىرىغاُتىي يلزكا
 ەيرەپت ەرەارچىالّدس . ي  ۇپتوىد  ەكىننى ەارچ ۆيەّگەت ۇقىرىسىِي
 ۇّىئدددسلك  چىيدددس  ك  ەتدددرىيەر. تاغدددالر ەارچىالّدددس . ق ڭدددىەتم
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 ۇ ر. كددۇرز كورّىددسىِ تدد ەضددەتيىر ج ۇىۇغالرّىدد ك ۇذاليلتقدداُك
 ۆپمددد يەمىدددرز   ەھىرىگەغددد ۇززۇشچىقىدددۇ قددد ەترىيىرىدددسىِق

 قىيىْغاُ.     ەيتق ەپز «ۆرگّس م ەرگەمىػىي
 - 45:  23 «ۇقدداى»كىْجىددو  يە - 38:  15« ٍددارموش»كىْجىددو 

يىرتىيغاّيىقىدددسىِ  ەرزىطدددىْى ە ەتراّىْىددد كىثاز  نىطدددڭيەرزەت
ەارچىالّغددداّيىقى      تاغدددالرّىەيرىگەّيىندددىت ەرّىددد تاغدددقا  ي

 ۇززۇشچىقىدددددددددۇ قددددددددد  ەترىيىرىدددددددددسىِق ۇىۇغالرّىددددددددد ك
 ۆرگّگەّيىنىم ەرگەمىػىي ۆپم ۇ رّى ك ەّيىنىۋەمىرگەھىرىگەغ

 ڭچددو ۇقىيىَْىغدداُ. تدد ەيددتق  چثىددر ھ ۋليەتيەرّىدد قاتددارىىق رى
  تارىرچىيىرىْىد   زلٍاّالرّىد  ۇتاغقا غ ەتڭازىٍِ ۇزھازىطىْى ياىغ

 ۇغدى قاىغداُ توى  ۇّڭدۇپ ك ۇيەقەىىنْىت ۇ رّىيازٍىغاُ. ك  چثىر ھ
 ەرقدداّچەكىْطدداُ ھ ۈّنى. چددۇتوىَايددس ۇقارلغددقىَ ەپ  ز سڭىَدداهك
َ  ۇّۇتقدداغك قددا رىىق  ەيددرلُكاجايىددۇ  ھ ۇّددسلغت ۇتوىغدداُ ھاىددسى

كاجايىددۇ   ۇقدداى ۈضددڭىگە ك ۇّىدد . كۇقاىَايددس  ۇّڭددۇپھازىطددىْى ك
 ەًقىسىقىددسىغاُ كدداز ەڭتاغددقىالرغا قارىغاّددسل ك  سىػددقاي يەقەىەرّددى

 ۋليەتيەرّىد  رى ەتڭىنىۋەقەىەريەتوىَىغداُ كداز   ەھَىيەتيىلكىس . ك
 ەٍەىىيەتدڭە ك ۇكد  ەگەرك―   كاجايىدۇ ھازىطدىْى   ۇّدسلغ ت  سىيىۇ ي

يىددرلغ   يۇرزىِەضددەيت  سىيَىغدداّيىقىي―  توىغدداُ كىددع توىطددا   
  ِّدورت  ەتقىقداتچى . تۇرياىغاّدس   ندايە ھ ۇتد  ۈتسىطىسمى. غەىۋەتڭەك

تىددر  ۇتەكەضطددىۇٍ ەڭك ۇىغدداُقىيىػددڭا توّ ۇزلەى ەكىْجىيالرّددى ٍدد
 ۇرغۇّيىغددداُياىغاّيىقىغدددا ّ  نايىْىددد ھ ۇتددد ۇرۇپ تددد ەذصغددد

كوذػددىغاُ  ۇّىئغددات: »ېددگەُز ۇّددسلغٍ ۋەەىڭۈرگەّددم ەىىييەرّددىز
كارىطدىسل   ەھۇزىيالرّىد  ي  يىِرارلتىطىسىِ مي رۇضاى َ نايىيەرھ
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تىر  كىْجىو   نايىيەرّىھ ۇت ەىنى. تۇرلەاتالرزۇرتارقاىغاُ ذ ەڭم
 ۇضددراّ ۇّىكاّددسىِ كدد ۇغددىيازغدداُ توى ەرھىطددىگەغ  "ّىددەتڭاٍ"

"  نىطتت ەضيى"ك ۇّىك ەرجىَاُماتىۇ يامى ت ۆچۈرگەُقىيىۇ م
 ۇغدددىقويغددداُ توى ۈزگپمىرگددد ۇّىئغددداقىيىدددۇ  ك ۇٍددداُگ ەپز
 ەتڭدداّىكىْجىددو ٍ ەىددۇٍنى ٍ ۆزىسىِضدد  ْْىدد ّورت.«  سڭىَدداهك
ذاتدداّى كايرىياىَايددسىغاُ تىرضددى  –تددوغرل  ەًقىيغدداُ كدداز ەرجىددَەت

ذاتددا   –تددوغرل  ەٍَىطددىْىھ ۆرگەّيىرىْىدد مىڭاتڭددا م ۇكىددس . كدد
قىيىددۇ قويغدداُ.   ەرجىددَەكايرىَاضددڭىِ ت ەپز ەرھىغدد  نىطددڭۋەت
 !ۇ؟تو ٍسقىيىػقا  ەّچكىػ ەرجىَىگەت ۇّسلغت

 كىطَى توغرىطىسىنى ذاتاىىق    زلزىطىْى  غاىىسْى - 11
كدوغيى     غداىىس قىْاّْىد  »  نىطدڭڭە ت - 36:  3 «ۇقدا ى»كىْجىو 

قىيىْغدداُ. قىْدداُ  ەيددتق ەپز «ۇركوغيىددس  مػددازّى ەرفەقىْدداُ ك
 ۇرىطددىسلكوتڭ  مػددازّى ەرفەك ەُغدداىىس تىددي   كىطددىَْى ېددگەُز
 - 24:  10« يددددارىڭىيىع» ەيرلغ. تۇرذاتدددداز ۇًچوقدددد  يىػددددىم
قىيىْغاُ.  ەيتق ەپز «ۆرەىگەُمػازتىِ غاىىس ت ەرفەك»  نىطڭڭەت
 ەرفەك»  نىطدددڭيىرىسەت - 13  - 12:  11  مىڭاتْىددد ەزمدددۇرٍ ەّەي

 ۇغۇىغاّددسىِ. غدداىىس تۇغۇىددس غدداىىس ت ەّددسەياغددقا مىرگ 35مػدداز 
 ۇقىيىْغداُ. تد   ەيدت ق ەپز« يىدو ياغدىس    403مػاز  ەرفەك  يىِم
 ەضدددداٍىرىي ەُتىددددي ۇضرىطددددىّ ە ىثددددرلّىيچەيرلتْىئت  نىطددددڭڭەت
 ەيرلغكوذػىػدددددى ت  نىطدددددڭْى ت ۇ. تدددددۇضرىطى وذػاغدددددڭۇرّ
 ۇ رّىددد تايددداُ قىيىْغددداُ. ت   نىطدددڭڭەت - 18:  1« 1ۈّيەرمددد»
قىيىْغدداُ.  ەيددتق ەپكددوغيى ز  مػددازّى ەرفەغدداىىس ك ەٍَىطددىسەھ
قىْدداُ . ۇريازغدداّيىر  ذاتدداز ۇقاّىدد كىطددپاتالّسىنى ى ۇّىئددسىِت
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 ەرجىَىطدددددىسىالت گىدددددرېنچەەيرلتْىئت ەقەغكىطدددددىٌ ە ېدددددگەُز
 .ەيجۇتڭۇرٍ

ذىرىطددڭىياّالر   ۇرٍىچىكويددس ەز ت ۆرە مدد  سڭىَاىغدداك ۈچيددۈكم
كىْجىيالرّدى   ەُتىدي  ۇّىد  ت ۇيغۇّالغدڭۇرۇظ  كىْجىيغدا ك  ەيرلتْىت

 ەرجىَىطددددىْىتگىرېنچەۇّىئك ۈچددددۈُذاتدددداىىقالرزىِ كدددداقالظ ك
 . رەكم ۇغىتوى ۆزگەرتنەُك

 
 ۆزگەرتىطهەربسىهىرىذىكي ئەن ڭكىتببالرَى ۇقەددەشي
 
ُ ت – 1 ياغدددديىر    ماتڭىالرّىددد  ۇرۇّقىتا ضدددىسىِ تددد   ۇەدددا

 ۆزگەرتىػيەرتوغرىطىسىنى ك
 ۆتنەُكد  ەثا ضىغىچۇەاّيارىڭىيغاّسىِ تاغالپ ت ەًكاز ەزرىڭىھ

  نىطدڭيەرزە ت - 32~1:  5« يدارىڭىيىع » ەيرلغتتوغرىيىدق  زلٍاّالر 
 ۇھّدد ەيرىددسىِز ەٍْىدد كاز ەزرىڭددىھ ۇززەغٍدد ۇ. تددۆزىەّگەُضدد
 ۇززىڭىٍددد  زلٍاّالرّىددد ۆتنەُكددد ەيرىگىدددچەز ەىەيسىططدددا ٍْى ك

 ۇضرىطدىغا ّ ەضداٍىرىي  ەيرلتْىد  ت ۇززىڭىٍد   زلٍاّالرّىد  ۇكىس . ت
يىو   1656: ۆرەم ۇضرىطىغاّ ىثرلّىيچەەيرلتْىئيىو  ت 1307: ۆرەم
 ۈچكددد ۇ. تدددۇريىيدددس  2262: ۆرەمددد ۇضرىطدددىغاّگىرېنچەەيرلتْىئت
 ڭّاھايىڭى چدو  ۇرىطىسلكوتڭ ەقەٍيەرّى تاياُ قىيىْغاُ ر ۇضرىسلّ

 ۈچكددد ۇقىرىدددسىنىي ەيرلتْىددد . تۆرگىَەمڭەكوذػاغَاضددديىقالر مددد
 ۆرگەّيىنىگەمدد ۆٍددۈريىددو ك 930 ەٍْىدد كاز ەزرىڭددىھ ۇضرىطددىّ

 - 5:  5« يدددارىڭىيىع» ەيرلغ. )تەىنىرزىدددسۇرقارىڭدددا كوذػددداظ  
ُ ك ۇھّد  ەّەي ەيرلغت ۇضدرا ّ ۈچك تۇ(  نىطتت  ەىەيسىططدا ٍْىئڭۇەا
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ياغددددددددددددددڭا  600 يلقىڭڭدددددددددددددداتا ضددددددددددددددى توىغدددددددددددددداُ 
 - 6:  7« يددارىڭىيىع» ەيرلغ. )تپىنىرزىددسۇرەّيىنىگىَۇتىرزەمكىن

ُ تىس  ەگەر( ك نىطتت ِ تا ضدى توىغداُ    تۇەدا  1307 ەّدى ي يلقىڭدڭى
يىيْدددى  930 ەّدددىي  ػدددىْىي ەىەيسىططدددا ٍْى ك ەًيىيدددسىِ كددداز

 . ۇيىو قاىىس 377(377=930-1307) يىۋەتطەكك
ُ ك ەًكداز  ەُتىْداك  ۇّىئغات يىدو   377تا ضدىسىِ   ەىەيسىططدا ٍڭۇەا
تا ضددى  ەىەيسىططددا ٍْىئڭۇەاُك ۇھ. ّددۇتوىغدداُ توىىددس ۇرۇّۋلەدداغت

يىيْدددى  377يىيدددسىِ  600 ەّدددىي  ػدددىسىِي يلقىڭڭىندددىتوىغددداُ 
 ەتىجىدددددسە. ّۇيىدددددو قاىىدددددس 223(223=377-600) يىۋەتطدددددەكك
ً ك ۇھّد  ەُتىْاك ۇضرىطىغاّ ەضاٍىرىي ەيرلتْى ت  ەًكداز  ەىەيسىططدا 
 ۇ. تد ۇيىدو ياغدىغاُ توىىدس    223 يلقڭىدسل ھايداغ   ەىەيسىططا ٍْى ك
. ۇرذاتددددداز ەُثىيم يىػدددددىىىننەتىر  تارىرچىالرّىددددد ۈتدددددۈُە
. ۇكىْندار قىيىدس   ۇّىت ۇضرىيىرىَۇّ كىثرلّىيچەيەگىرېنچەەيرلتْىئت
ياغدڭا كىدس .    930 ۇتوىغاّدسل كد   ەىەيسىططدا ٍۋلەاغ ك ەًكداز  ۈّنىچ

ياغدڭا كىدس .    600 ەىەيسىططا ًك ۇھّ يلقىڭڭاتا ضى توىغاُ  تۇەاُ
 ۇپيىدو توىد   1530( 1530=600+930كىننى  ضاّْى قوغقاّسل ) ۇت

 ەً: كددددازۆرەمدددد ۇضرىطددددىغاّ ەكىثددددرلّىيچ ەيرلتْىدددد . تۇچىقىددددس
 ەىەيسىططا ًك ۇھّ  يىِيىيسىِ م 126 ۇپ توى ەىەيسىططا ٍۋلەاغك
 ەّددددددددددى)ي ۇچىقىددددددددددس ۇپتوىدددددددددد ەىددددددددددگەُم ۇّياغدددددددددداز
 ەىەيسىططددددا ًك ەً: كددددازۆرەمدددد ۇضرىطددددىغاّ ىثرلّىيچەەيرلتْىئت

يىدو    1656 ۆتنەّۋلقىتك ەضىغىچتا  تۇەاُيارىڭىيغاّسىِ تاغالپ 
 ۇھّددددد ۆرگەُ مددددد ۆٍدددددۈريىدددددو ك 930 ەىەيسىططدددددا ًك ەًكددددداز

 1656ياغددڭا كىددس .    600تا ضددى توىغاّددسل    ەىەيسىططددا ٍڭۇەاُك
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ُ ت ۇھْىد  ّ ەُيىدو تىدي   930توىغداُ    ػىي  ەٍْىيىيسىِ كاز  ۇەدا
-930-1656) يىۋەتنەّدسە يىيْدى  ك  600توىغداُ    ػىتا ضىسىنى ي

 ەًيىددددددو كدددددداز  126 ۇ. تددددددۇيىددددددو قاىىددددددس  126(  126=600
ً ك ۇھّد   يىِتوىغاّسىِ م ەىەيسىططا ٍۋلەاغك  ۇّياغدا ز ەىەيسىططدا 
 ۇضرىطدددىغاّگىرېنچەەيرلتْىئغ ( ت - ۇريىيدددس ۆتنەُكددد ەىگىدددچەم
 732 ەىەيسىططددا ٍْىئۋلەاتىسىِك ەًكدداز ەىەيسىططددا ًك ۇھ: ّددۆرەمدد

 ۇپ( توىدد2262-1530=732 ەّددى)ي ەىددگەُم ۇّياغدداز  دديىِيىددو م
 ڭچدو  ۇّسلغت ۇرىطىسىنىكوتڭ ۇضرىطىْۈچك ۇت ەيرلتْى .تۇچىقىس

كداىىَى   ۇّاشتارىرػ ەغسۇرٍ ەھۇزىيالرّى ي ۈەەييىسىِزىڭيىقالر ت
 ۇضد فۇش ضداّاىغاُ ي   ػدۋل ە ەزىرىدسە ّ  ذىرىطدڭىياّالرّى  ۈتۈُە يە
 يەقىيَىغددداُ  ەّچكىػددد  چثىدددرىگەھ ۇضدددرىيىرىْى ّ ەيرلتْىددد ت

 2256 ۆتنەّۋلقىڭْى ك ەضىغىچتا  تۇەاُىڭىيىػىسىِ يار ەٍْى كاز
 .ۈچيەّسگرگەُم ەّيىنىْىيىو كىن

ياغددديىر    ماتڭىالرّىددد  يىْندددىتا ضدددىسىِ م ۇەددداُت – 2
 ۆزگەرتىػيەرك ەققىسىنىھ

 ەىەيسىططدددا ٍْى تا ضدددىسىِ تاغدددالپ كىثدددرلھىٌ ك   تۇەددداُ
:  11« يددارىڭىيىع» ەيرلغت ۇززەغٍدد ۆتنەُكدد ۇغۇىغدداّۋلقڭىغىچەت

 ەيرلتْىدد ت ۇززەغٍدد ۇتايدداُ قىيىْغدداُ. تدد   نىطددڭيەرزەت - 26~10
: ۆرەم ۇضرىطىغاّ ەيىو  ضاٍىرىي 292: ۆرەم ۇضرىطىغاّ ەكىثرلّىيچ

 ۈچكددد ۇ. تدددۇريىيدددس 1072: ۆرەمددد ۇضرىطدددىغاّگىرېنچەيىدددو   942
   چھدددد ەتىددددرىگ -تىددددر  ەقەٍدددديەرر ۇرىطددددىسىنىكوتڭ ۇضددددرىْى ّ
 ۈچكدد ۇتدد ەيرلتْىدد ت ەٍَددا. كۇرتىددر زىددڭيىقالرز   قىْالغددَايسىغاُي
ُ ت ەىەيسىططدا ٍْى  ك ۇھّ ۇضرىطىّ ِ تا ضدىسىِ م  ۇەدا  350  ديى
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 ەيرلغ. )تقارلغددددڭىسۇرقارىڭددددا كورتدددداغ   ۆرگەّيىنىگەمدددد ۆٍددددۈرك
 ۇھّدد  دديىِتا ضددىسىِ م ۇەدداُ( تطددت نىت - 28:  9« يددارىڭىيىع»
يىيدددسىِ  350توىغددداُ  يلقىدددڭقىچەتوىغددداُ  ەىەيسىططدددا ٍۋلەاغك

يىيْى  292توىغاُ  ەزەرق ەىگەّگەم ۇّياغاز ەىەيسىططا ًكىثرلھىٌ ك
 ەتىجىدددسە( 58ّ=292-350ەّدددى)ي ۇيىدددو قاىىدددس  58  يىۋەتطدددەكك
ً : كىثدرلھىٌ ك ۆرەمد  ۇضرىطدىغا ّ ەكىثدرلّىيچ  ەيرلتْى ت  ەىەيسىططدا 

 ۇغۇىغدددددداّۋەت يلقڭىددددددسلھايدددددداغ  ەىەيسىططددددددا ٍْى ك ۇھّدددددد
ً توىغاّسل كىثدرلھىٌ ك  ەىەيسىططا ٍۋلەاغ ۇھّ ياغدڭا   58 ەىەيسىططدا 

 ەُكىڭڭىپاقى تىدي  ەكتىرز  تارىرچىالرّى ۈتۈُە ۇ. تۇتوىغاُ توىىس
 ۇّىتددد ۇضدددرىيىرىَۇّ گىرېنچەيەەضددداٍىرىي ەيرلتْىددد . تۇرذاتددداز

: ۆرەمد  ۇضرىطدىغا ّ ەضداٍىرىي  ەيرلتْى ت ۈّنىچ. ۇياىغاّغا چىقىرىس
ِ ك ۇھّ ەىەيسىططا ًكىثرلھىٌ ك يىدو   592 ەىەيسىططدا ٍْىئۋلەاتىسى

 (592=350-942ەّى)ي ەىگەُم  ۇّياغاز   يىِم
 ەىەيسىططددا ً: كىثددرلھىٌ كۆرەمدد ۇضرىطددىغاّگىرېنچەەيرلتْىئت

ُ م ۇّياغدا ز  يىِيىو م 722 ەىەيسىططا ٍْىئۋلەاتىسىِك ۇھّ  ەىدگە
 ۇرىطدىسىنى كوتڭ ەيرلتْى ت ۇضراّ ۈچك ۇ( ت722=350-1072ەّى)ي
 ۇضرىالرّى ّ ۇت ۇض فۇشي ۈەەييىسىِت  زىڭيىقالرّى ڭچو ۇّسلغت
ُ قىيىػقا توىَايسىغاّيىقىْى ت ەّچكىػ  چثىرىگەھ  ەمىڭيىگەّۋەتۇەدا

 ەىگەّدددۋلقىڭقىچەم ۇّياغددداز ەىەيسىططدددا ًضدددىسىِ كىثدددرلھىٌ كتا 
 . نىڭنەُت ەپيىو  ز 993 ۇززەتْىٍ ۆتنەُك

كىطددناتالر  ۋەۇەەضطددىرىىرىسىْس ْرىٍ ۈيددۈكت  مىڭاتْىدد ەھيددىك
ُ م ەقىدو ّ ۆزىْىض ۇّۇٍ  نىطڭايْْى ك ەەطىرىىرىسەت ۆزك : ەىڭدۈرگە
  ذىرىطددڭىياّيىرىْىەيرز ۇيىيىددسل غدد - 130 ەٍىالزىددي ەھددۇزىيالري»
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 ۇضرىطددددددىسىِّ ەكىثددددددرلّىيچ ۇضرىطددددددىْىّگىرېنچەەيرلتْىئت
 ەغقىيىػددددڭىِ كىثددددار  ڭىقددددازك ۇّىئغىالضدددداّاپ كدددد  ڭىثددددارىىقك
ضداّايسىغاُ    ڭىثارىىقذىرىطڭىياّالر ك ۈەەييىسىِ ت ەكەضطۇەيۇقىت
 ەُتىددددي ەقطددددىڭىقىيىددددع ٍ  ڭىثارضددددىسك ۇضددددرىْىّگىرېنچەۇت

  ماتڭىالرّى  يىْنىتا ضىسىِ م ۇەاُت ۇضرىطىسىنىّ ەكىثرلّىيچ
.« ەتنەُۆزگەرتىددۋك ەضددڭەُق  نىطددڭيەرّىت ەققىددسىنىياغدديىر  ھ

 ەكىثدددرلّىيچ  يىسّىددد سەتقىقاتچىت ەەطدددىرىسەت ۆزىْىددد ك ېِھدددور
 - ەىىددوز ۈچيددۈكم ۆزگەرتىيگەّيىنىْىكدد ەضددڭەُق ۇضرىطددىْى ّ

. تدددارىرچى ۇكىطدددپاتيىغاّيىقىْى تايددداُ قىيىدددس  ەُەدددامىڭالر تىدددي
 ەكىثرلّىيچ ەيرلتْى ت ەّىي ۇضرىْىّ ۇت ەھۇزىيالرّى ي  ْىناتَۇم
كىطدددددپاتالپ  ۆزگەرتىدددددۋەتنەّيىنىْىك ەضدددددڭەُق ۇضرىطدددددىْىّ
 ۋەۇەەضطدددددىرىىرىمىڭددددداب ٍ ەھيدددددىك  ْىقندددددى . كۆرضدددددەتنەُم
 ۇقەززەشٍدددددددد ۇ رّىدددددددد كاىسىددددددددسل ك ەتقىقاتچىيىرىْىدددددددد ت

 - يليىھددددددا ۋەەكەضطددددددۇەيۇقكددددددارل ت ەريەزھەەَئمىڭدددددداتيىرىْى
 ەگدداھ قىطددقارتىع  گدداھ زىيدداز  ەُتىددي ۈرتنىطددىت ەيەضدديەرّى ھ

  ڭىددرلپك ەىگەّيىنىْدى م ۆزگەرتىيىدۇ ك ەضددڭەُقىيىدع كدارقىيىق ق  
 قىيىػڭىِ تاغقا چىقىع يوىى قاىَىغاُ.  

كىطدَى    قىيىْغداُ تاغْىد   ۈچۈّۋەضدىيەغ ك ۇظتاغْى قوي - 3
 ۆزگەرتىعك ەققىسىنىھ

 ەرضددددىي»  نىطددددڭڭەت - 4:  27« ۈىگەكدددد» ەكىثددددرلّىيچ ەيرلغت
 ەرگەيەضدددىيەغضىي ەٍُ ۈگدددۈُت ۆتنەّدددۋلقڭىئالرزلك(1)ۇرزۇّدددسىِك

                                                 
 .كى ورزلّىيەّىنۆرضىڭىسۇھازىرقى __ۇرزۇُك(1)
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 ەيدددتق ەپز« ۇرغۇزىطدددىيەرت  غىغدددات ەتاغدددْى كىثددداى ۇقىيغددداُ تددد
 ۇّدسلغ ٍ ۇضرىطدىسل ّ ەضداٍىرىي  ەيرلتْىد  ت   نىطدت ت ۇقىيىْغاُ. ت

 ۈگددۈُت ۆتنەّددۋلقڭىئالرزلك ۇرزۇّددسىِك ەرضددىي»قىيىْغدداُ:  ەيددتق
  غىغدددات  رىدددسزىٌتاغدددْى ج ۇقىيغددداُ تددد ەرگەيەضدددىيەغضىي ەٍُ
قىيىْغددداُ.  ەيدددتق ەپز« ەرقددداتڭىق كورّىڭىطدددىي يەۇرغۇزىطدددىيەرت
 ۋە رىسزىَدد: جۆرەمدد  نىطددڭيەرگەت - 29~12:  27« ۈىگەكدد» ەيرلغت

 -تىدددر  ەھىرىسىنىّددداتيىص غددد  ەىەضدددڭىْْى تددداغيىر  ە ەكىثددداى
  ْىضد   درىئگە ي ۇرۇيلتقاُت. »ۇرتاغالرز ۇرىسىغاُقارىػىۇ تەتىرىگ
  ەىگەّۋلقڭىدددسلم ەبر  كىالھىددد  ْى ضددد ۈچدددۈُقىيىدددع ك ەكىدددگ

ِ ت  غىغدددات  رىدددسزىٌج ەرىنەتْددى ت  ەّەغى  غىغدددات ە  كىثددداى نىددڭنى
 ۇضدددددا.( ٍ نىطدددددتت - 29:  11« ۈىگەكددددد» ەيرلغ)ت.« ۇُتوىطددددد

جددايْى  ۇتدد  نىددڭىيگەُتدداظ ت  نىڭىددۇ تاغددْى ت ەىەيسىططددا ًك
كىطدددَى   قىيغددداُ تاغْىددد ەٍدددرقىيىػدددقا ك ەذطدددۇشٍ ەرىنەتدددنەت

 ەُتىددي ەھددۇزىييىر ي ەتارتىػددالر كىثددرلّىيچ  -تددا ظ توغرىيىددق 
 يلًزل ەھددازىرغىچ ەزىَددسىِق ۇرىطددىسلكوتڭ  ەھددۇزىييىري ەضدداٍىرىي

تىرىْددى  ەّەتىددر  ي ەرھ ەرقْىدد كىننددى ە ۇ.  تددەىَەمددڭەقىيىددۇ م
  نىطددددڭْىكىطددددَى تايدددداُ قىيىْغدددداُ ت   تاغْىدددد ەيرلتڭىنددددىت
ُ ك تا غدددالر ذىرىطدددڭىياُ    ۇ. تددد ۇقارىاليدددس  ەپ  زۆزگەرتىدددۋەتنە

 ەتقىقدددددداتچىت ۇەەضطددددددىريەٍ  ىْىەزھىپَپىررت طددددددڭاّڭئزىْىْى
 ۇ رّىددد . كەيجۇتڭدددۇرٍ ەھدددازىرغىچ ۇكارىطدددىسىَ  كاىىَيىرىْىددد

 ەّيىنىْدى تدوغرل كىن  ۇضرىطدىْى  ّ ەضداٍىرىي  يزۇزلٍدا  ۇتد  ەزىيىر ت
 ەّيىنىْدى تدوغرل كىن  ۇضرىطىْى ّ ەكىثرلّىيچ ەزىيىر قىيطا  ت يلزل
 ەزىرىددسەّ ەتقىقاتچىالرّىدد قاتددارىىق تمىددالرك . كددازلً ۇقىيىددس يلزل
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 ەھدۇزىييىر  ي ەكىثرلّىيچ ۈّنى. چۇضرىطىسۇرّ ەتوغرىطى ضاٍىرىي
 ۇقەززەشٍدددد  غىْددددىت  رىددددسزىٌج ەھۇزىييىرىْىدددد ي ەضدددداٍىرىي

 ۇتدد ۈزىطددىسىِچىسىَاضدديىقى ي يىڭىۋەضدداّىغاّيىقىغا توىغدداُ كددازل 
 ەضدددددڭەُكىثدددددارىْى ق ېدددددگەُز«  رىدددددسزىٌج»  نىطدددددڭڭىنىت
 يەتددددداغالر   ۇ قالر تددددد  غدددددى ت  رىدددددسزىٌ. جۆزگەرتىدددددۋەتنەُك
 ەپ" ز غدى ت ەرىدنەغ "ت ۇكد  ۇىىَۇ. غد ۇر  تاغدس تدا  ۆضۈٍيۈميەرگەك

توىطدا تاغدڭىِ تاغدقا      غدى ت ەكىثاى ەٍَاكىس . ك ۇّاضىۇكاتىيىػقا ٍ
 ۇكدد ۇىا. غددۇرقاقاضدديىق تىددر تاغددس    پىيَايددسىغاُت ەرضددەّ  چھدد

  ذىرىطدڭىياّالرّى  ەھۇزىيدۋە ي ۇ ركىدس . ٍاّدا تد    ۇّاضىۇٍەّەتنەى
  ەيرلتْىدددد ت  تددددارىرچى كاىىَيىرىْىدددد ەتقىقدددداتچىۋەكاتدددداقيىق ت
 ەضددددددڭەُق يزۇّىدددددد ٍا ۇتدددددد ۇضرىطددددددىسىنىّ ەكىثددددددرلّىيچ

 . ڭىرلەيىرىسۇرك ۇغقىيغاُ كوچ ۆزگەرتىيگەّيىنىگەك
 ۆزگەرتىعك ەققىسىنىكىطَى ھ ەٍيىنەتْى ٍ - 4
كىطدرلكىو  »  نىطڭڭەت - 19:  28« 1ۈّيەرم» ەكىثرلّىيچ ەيرلغت

 ەپز« ذاىىددس  ەھددۇزلّىي ەبر ەيەتىسىِضدد  ەازىػدداھى كاھازّىدد 
 ۇًكىطىٌ چوق ېگەُز« كىطرلكىو»  نىطڭڭىنىت ۇقىيىْغاُ. ت ەيتق

ِ كدورّىْى كاىَاغڭ  ەرّىد  كىثارىي ۇ . تد ۇرذاتاز   يىدۇ م ۇرۇيېڭىػدڭى
 ەھەركىطددىَيىل غدد ەھددۇزلكاھدداز ي ۈّنى. چددۆزگەرتىػددڭۇرچىققدداُ ك

ەازىػداھى كىدس .     (ّىەھەرغ ەّۇتىثوىغاُ جي رۇضاى َەذڭى)ەايڭ
  ( ّىد ەھەرّداتيىص توىغداُ غدىَاىىي غد     ەذڭىكىطدرلكىو )ەدايڭ   ۇ ك

« ەھددۇزلي»  نىطددڭڭىنىت ۇتدد  ْىقنددى كىددس . ك ەٍەشەازىػدداھى ك
 ۇ. تددۇرۇيېڭىيغاُكورّىغددا كاىَاغددڭ  ۆزىْى ضدد« كىطددرلكىو» ۆز ضدد
 ۇضرىطدددىكىنندددى ّ ە تىدددْچ يەگىدددرېنچەەيرلتْىئت ەقىقەتْدددىھ
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 ۇتد  ەھىرىْىغد  ەھدۇزل ي ەبر» ۇضدرىسل كىنندى ّ  ۇ. تد ۈچيەّسگرىسۇم
 ەيتق ەپز« ذارىىس  ەيەتىسىِض  ەازىػاھى كاھازّى ەھەرّى غ

 ەكىثدددرلّىيچ ەيرلتْىددد كىطدددپاتالّسىنى ت ۇّىئدددسىِقىيىْغددداُ. ت
 .  ۆزگەرتىيگەُك يزۇٍا ۇت ۇضرىطىسىنىّ

 الرەيرلّيىقھ ۇرىطىسىنىكىطپاغ كوتڭ ەُكىْنار تىي - 5
  نىطددڭڭەت - 27:  10 «ەتددۇرز» ۇضرىطددىّ ىثرلّىيچەەيرلتْىئت

 ەيدددتق ەپز« كاضدددىييىق قىيَىدددس   ۇ ركددد ۆزىىرىگەضددد ۇّىددد ك»
 ۇّى ك» نىطتت ۇت ۇضرىطىسلّگىرېنچەەيرلتْىئقىيىْغاُ توىطا  ت

قىيىْغددداُ.  ەيدددتق ەپز« كاضدددىييىق قىيدددس   ۇ ركددد ۆزىىرىگەضددد
كاضدددددىييىقْى كىْندددددار  ۇضدددددراّ يچەكىثدددددرلّى ۆرگىْىَىسزەكمددددد

كىنندددى  ەر. ھۇكاضدددىييىقْى كىطدددپاتاليس  ۇضدددراّگىرېنچەۇ قىيىس
 ۇًچوقدد  نىطددڭيەرزەت ۇذاتدداىىق تددار. كدداىىَالر تدد  ۇًچوقدد نىطددڭڭە ت
  كىننىطدىْى  ۇتد  ۇ رقىيغاُ. كد   ڭىرلپتوىغاّيىقىْى ك ۆزگەرتىعك

 ۋەھ ْرىددد. ەىدددگەُقىيىػدددقا كددداجىس م ەيىدددِت ەپتىرىْدددى تدددوغرل ز
ُ ت  يىدۇ ك ۈضدڭىسە ك ەضدىيە ٍ ۇتد  ەەطىرىىرىسەت ۆزكىطناتالر ك   رىيغدا

 ۇًچوقد  يزۇزلٍدا  ۇت ۈرگەّيىنىْى ض ۇزۇُّاھايىڭى ك ەتقىقاتالرّى ت
قىيىدۇ   ەزىيداز  ەرەْدى ھ ەرتىر   ذاتاىىقْى ۇت يەذاتاىىق توىغاّيىقى 

چىققدداّيىقىْى   يىددۇقويغدداّيىق يددامى قىطددقارتىۇ قويغدداّيىقڭىِ م
 جامارىىغاُ.

  ددديىِم ەىەيسىططدددا ٍسىِك ۇضددداٍ ەيرلتْىددد ھدددازىرقى ت - 6
 ەىىييىر ز  سىيغاّيىقىْى ي

ەازىػددداھالر  ۇتدد »  نىطددڭڭە ت - 31:  36« يددارىڭىيىع » ەيرلغت
 ۇرۇُتدد ۇغددڭىِكىطددرلكىو ەازىػدداھى ەازىػدداھ توى ېَىددْىگەز ەزۇًك
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 ۇقىيىْغدداُ. كاّددسىِ تدد   ەيددتق ەپز «ەرزۇرتوىغدداُ مىػددىي  ەكىددگ
 ەي زىىرىْىددد قىيىدددۇ كىطدددرلكىو ك يلًزل  نىطدددڭيەرت يزۇزىنىٍدددا

 ۆمۈٍرلّيىدق ھ( يۇه)غدا  ۇغەازىػاھيىرىسىِ تىرىْچدى ەازىػداھ تداى   
  ەازىػدداھيىرىْى ەزۇًقىيغدداُ ك ۆمۈٍرلّيىددقھ ۇرۇُقىيىػددڭىِ تدد

 ەي زىىرىغدداكىطددىَيىرىْى تايدداُ قىيىػددقا تاغدديىغاُ. كىطددرلكىو ك   
 ۇەازىػددداھ توىغددداُ. تددد   ەىەيسىططدددا ًك يۇززل  ددديىِم ۇتڭىِتددداى

 ەي زىىدددر كىطدددرلكىو ك ۇرۇُتددد ۆمۈٍرلّيىقىدددسىِھ  كىننىطدددىْى
:  36« يدددارىڭىيىع» ەيرلغياغدددىغاُ. )ت ەكىينىدددس  ھامىَالرّىددد

 ەيرلغت ەيْىطددددىك  نىطددددڭيەرّى ت ۇ( تدددد نىطددددڭيەرت - 39~31
كىنندى   ۇقىيىْغاُ. ت ەيتق  نىطڭيەرزەت - 50~43:  1« 1ۈّيەرم»
 ۇغكوچدددد ەّيىنددددىكوذػدددداظ كىن  نىطددددڭيىرىْى ت ۆىۈٍْىدددد ت
  مىػدىْى  ۆزىىگەُضد   نىطدڭيەرّى ت ۇت ۇ رت ۈّنى. چەيسلّسىسۇرٍ

 ەىڭەّىڭىضددددددد ەىەضدددددددڭىْسىنىە ەي زىىرىْىددددددد كىطدددددددرلكىو ك
. ۇقىيىدددس ەغكىػدددار ەّيىنىدددگەتدددار كىن  ددديىِم ۇرۇىغددداّۋلقىڭڭىِق

كىدددس .  تددداىۇغتىرىْچدددى ەازىػددداھى  كەي زىىرىْىددد كىطدددرلكىو 
 ى نىْڭەيرلتْى . م يىْنەىگەُيىو  356 كۇٍۇضاكەىەيسىططا ٍسىِ

 رّى  نىطدڭيە ت ۇتد  ۆىۈٍىسەت« يارىڭىيىع»توىغاُ  تۆىۈٍىتىرىْچى 
 ەركىثدارىي  ۇتد  ۇپ. قاّسلغ توىۇرتىر كىػڭ ۇّاضىۋەتطىسَقەت ىيۇغىتوى
ٍ    نىطددڭيىرىگەت ەيرلتْىدد ت  ەغددسۇرمىرىددۇ قاىغدداُ؟ توغرىطددى  
 ەركىثدددارىي ۇتددد: »ەمۈّىدددسۇري ۇّدددۇٍ  كدددازلً مالرمْىددد ۇەەضطدددىرٍ
 ەز ت ەيرلتْىددد ت ۇ ر. تدددەٍەشك ۆز ضددد ۇضددداّى ٍ ەرگىسٍدددۇھ
  سىيغددداُي ەرھىطدددىگەغ ۆىۈٍىْىددد "يدددارىڭىيىع" ت ۇضدددرىيىرىسلّ

 ەضددديى ك ۇ رّىيازغددداّالر تددد  ۆچدددۈرگپ م ەيرلتْدددى . تۆزىەرزۇرضددد
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 رەضدددَىيۇ رّىقىيىدددۇ  ت ۇٍددداُگ ەپەدددارچىيىر  ز  نىطدددڭْى ت
 ۇرۇەڭىَىسمى تدد ۆرگپمدد.«  سىددۋەتنەُي ۈزگپمىرگدد  نىطددڭيەرگەت
 ۇزتوققد  ۇتد  ەك قىيغاّدس   ڭىدرلپ ك ۇەەضطدىرىىر  ٍ ەغسۇرٍ ۇ رّى ك
 ۇضدرىيىرىغا ّ ەز ت ەيرلتْى ت ۇ ر. تەٍەضڭۇرك ەيرلتڭىِت  نىطتت

تاغديىغاّسىِ   ۇىۇغدقا توّ ۇضدرىالر ّ ۇ  كاّدسىِ تد  ۈزگيېيىْغاُمىرگ
. ۈزگىگەُمىرگد  ەركىثارىي ۇت ۇضرىيىرىغاّ ەٍَەھ ەيرلتْى ت  يىِم
 ەٍىػدە مىڭداتيىر  ھ  ۇ رّىد  ىڭىرلەىغا كاضاضدالّغاّسل  ك ك ۇ رّى ك
 .ۇّاضىپڭۇرٍ ۆزگەرتىيىػنەك ەّەي ەىگەّۋەم ۆزگەرتىيىۇك

كدددارقىيىق  ۇظكىثدددارىْى قوغددد  ېدددگەُز «ۈگدددۈّگىچەت» - 7
 ۆزگەرتىعك

كددوغيى يدداكىر  ەّەضطدداٍ»  نىطددڭڭەت - 14:  3« ۈىگەكدد» ەيرلغت
 ەكىنىيىنيەرّىدد ٍ ەُتىددي ەغددۇرىۇقالرج ېَىْىْددىز ەرجۇتەّىدد ك
 ەييۇضدى ھ ەتاغداّ  ەُّداٍى تىدي   ۆزىْىد  ك ۇيلىسىۋەقوغ  گىرلضىغاچ

 ەيدت ق ەپز« كاتاىَاقڭدا  ۇّسلغغ ۈگۈّگىچەت ۇ كاتىس . ك ەپياكىر ز
 ۇغدى توى ۆز ضد  ەىەيسىططا ٍْى ك ۇضاٍ  نىطڭْى ت ۇقىيىْغاُ. ت

  مىػدى ياكىرّىد   ۆزىىگەُض ۆزىەرّىض ۇت ۈّنى. چەٍەشك ۇٍنىٍِ
 «ۈگددۈّگىچەت. »ۇرمىػددىس ۆتنەُكد   دديىِم  يىۋلقىددتزلٍاّىدسىِ ذ 

 ۈّنى. چددۈچيەّسگرىددسۇم ۆزىَىسّىضدد ۇتدد  تىسّىدد ەكىثددار ېددگەُز
 ېِ. ھدددورۇزلٍددداّغىال كىػددديىڭىيىس ۇزۇُكددد ەقەغە ەكىثدددار ۇّدددسلغت
 - 7  - 6 ەّدددى)ي   نىطدددڭْى كىنندددى ت ۇتددد ەەطدددىرىسەت ۆزىْىددد ك
 ۆز ضددددد ەىەيسىططدددددا ٍْى ك ۇضددددداٍ  رّى نىطدددددڭيەڭيزۇزىنىٍا
 - 31:  36« يددارىڭىيىع» ۈّنى ىْنار قىيغدداُ. چدد قەت ىيۇغددىْىتوى
 ەھۇزىيالرّىدد ي  كاەڭورّىدد ەكىثددار تىرىْچددى ەىددگەُم  نىطددڭڭەت
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 ەًكدددداز ۆتنەُكدددد  دددديىِم ۇرۇىغاّددددسىِق ۆىىڭددددىز ەىەضددددڭىْسەە
  توىطدا  كاەڭورّىد   ە. كىننىْچى كىثارۇقىيىس ەغكىػار ەّيىنىگەكىن

  ددديىِم  يدددىزلٍددداّالرزىِ ذ ۇرغددداُت ەىەضدددڭىْسەە ەھدددۇزىيالري
ِ ك ۇضاكىننىطى ٍ ەر. ھۆرضىڭىسۇم ۆتنەّيىنىْىك  ەىەيسىططدا ٍسى
 ەىدددسەزىرّ ېْْىدد  ذور ەكىننددى كىثددار   ۇ. تدد ۇرزلٍدداّالرز   يىْنددى م

قىيغداُ   ەغدغۇه ٍ  نىطدڭْى ت ەىندى ت ەٍەش ك ەر ەايسىطىس كىثدارىي 
 ۇضددددداٍ ەگەركددددداەڭور  ك ۆىۈٍْىددددد ت« ۈىگەكددددد. »ەرزۇركىثدددددارىي

 ۆزّىطد ېگەّز «ۈگۈّگىچەت» ەرگىسھ ۇتوىطا كىس   ك ەىەيسىططا ًك
زلٍاّىدسىِ تىدر    ەىەيسىططدا ٍْى  ك ۇضاٍ ېِقىيَىغاُ تو تڭى. ھور

 ۇتىدر  يداكىر كاتىغداُ تد      ماتىپالرّى ەىگەُم  يىِم ەضىرك ەقاّچ
 ەىگەّيىنىْدددىقىيىدددۇ م يلًزل ۇّسلغغددد ەھدددازىرغىچ  كىطدددىَْى

  نىطددڭنەت ەضدديىكىثددارىْى ك ۇتدد ەرھڭىنىغدد ۈچددۈُك گرگظتىيددس
 ۇضدرىيىرىغىَۇ تاغقا ّ ەيرلتْى ت ەكىثار ۇقويغاُ  كاّسىِ ت ۇپقوغ

 ەەىندرىگ  ۇت ېْْى . ھورۈچيەّسگرىسۇم ەمۈّْىي ېگەُ  ز سىيغاُي
تاغددددقا  ۇضرىطددددىْىّگىرېنچەەيرلتْىئقىيغدددداُ مىػددددى ت ەكغدددد

ُ م  يىػڭۇرۇپض ۇضرىيىرىغاّ  ۇضدرىالرزل ّ ەز ت ۇًچوقد  ۇ. كد ۆرضدۇ
تاغدقا   ەّەي ۆزىەرّى ضد  ۇّدسلغ ٍ ۇيېيىْغاُقوغ ۆزىگەك  نىطڭْى ت
. ۆرىددسۇم اّيىقىْى سىيغددي ەرھىطددىگەغ  نىطددڭْى ت ۇضددرىالرزلّ

ِ م ەضىرك ەزلٍاّىسىِ تىر قاّچ ەىەيسىططا ٍْى ك ۇضاٍ ېِھور   ديى
  يىْندى م ۆزىەرّى ض ۇغكارت  سىيغاُي ەرھىطىگەغ  رّى نىطڭيەت
 ۇتاغيىغاّيىقڭىِ  تد   سىيىػقاي ۇپقوغ  نىطڭنەت ەضَىير ەيرىەرزەز
تىر ەارچىطدىغا كاييىْىدۇ     نىطڭىْى ت ەضيىك   مىڭاتْى ۆزىەرٍۇض

  سىيىددۇي ۇضددرىيىرىغاّ ۈتددۈُە ەيرلتْىدد ت  دديىِم يەقاىغدداّيىقىْى 
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  ڭىدرلپ ك ەىگەّيىنىْىم  يىۇك ۇُقاتارىسىِ كور  نىطڭيەرت ەضيىك
 ۆزگەرتىػدۋە ك ەٍىػدە ھ  مىڭاتيىرىْىد  ۇ رّى ك ۇ رقىيَاقڭا. ٍاّا ت

 ۇىا. غد ەىىييەرزۇرز ۇغذاىىي تو ىَىغاّيىقىغا كوچ ۇرۇغالرزىِكويس
 ەرتىددر  يىْنددىم ۇضددازىٍِ» ەەطددىرىىرىسەت ۆزكىطددناتالر كدد  ْرىددۋەھ

 ۇّدددسلغت ۈزگيېيىْغددداُمىرگ  نىطدددڭيەرگەت ەرىپىدددسىِماتىدددۇ ت
 «ۇرزىيىْى يوقڭ ەزٍۇّغاكاضاضى ٍ ۋېڭىيطىَۇتاغيى ۆزىەرض ۇٍچەقوغ

 ۇّددددۇٍ  نىطددددڭڭىنىت - 41:  32« ضدددداّالر» ەيرلغيازغدددداُ. ت ەپز
 ۇٍنىٍِددد ۇغدددىتوى ۆز ضددد ەىەيسىططدددا ٍْى ك ۇضددداٍئَۇكىثارىْى

 ەرىىرىْدى ي ېسقداّچىيىق ز ۇ رّىد  كوغيى ياكىر ك ەّەضطاٍ: »ەٍەشك
تىددر  ەّەي ەرزەي ۇتدد« كاتىددس . ەپيدداكىر ز ەييۇضددىھ ۇّىكاىددس . كدد

َ  ۇەدداظ قىيىَىددس. كدد   ۆزگەرتىػددْىك زلزىطددى    ياكىرّىدد ۇ توىطددى
 ەيرلغمىػددى كىددس . ت ېددگەُز ەجۇبضدد ەىنددىت ەٍەش ك ەّەضطدداٍ
. جىي از ۆرەىس ياكىر ت ەجۇتڭىِض»  نىطڭڭەت - 22:  2« 1ۈّيەرم»
قىيىْغداُ.   ەيدت ق ەپز« قدارليڭڭى  ۇّىئغاك ەھەرغ 23جايسل  ېگەُز
  ياكىرّىد  ۆىدۈٍى ت« 1ۈّيەرمد » ەُتىدي  ۆىدۈٍى ت« ۈىگەكد » ەيرلتْى ت

 ۇ. ذاتدداىىق تددۇرزىڭڭدد ەتىددرىگ -تىددر  ۇغتوغرىيددكىطددَى   زلزىطددىْى
 ۈضدددڭىگەك ۇّىددد . ك دددرەكم ۇغدددىوىت ەتىرىدددس ۆىۈٍْىددد كىنندددى ت

  ڭىددددرلپك ەپ  زۆزىەرضدددد ۇرۇىغاُكويددددس  دددديىِمر  نىطددددڭيەتۇت
 ېيىػدددنەتدددوغرل ز  چثىرىْدددىھ ۇ رّىددد ت  ددديىِ قىيىْغاّدددسىِ م

  رىندددددددددددايەھىْسىطدددددددددددڭاُ  كاٍ ۇىا. غدددددددددددۇتوىَايدددددددددددس
 ۇضدىْى  قاٍ  مىڭاتالرّىد  ۇقەززەشقىيىْغاُ ٍد ّەغرەّگيىيەىەرزەك

 ەپمىڭددداتيىر  ز ۇضددداّى ٍ»يازغددداُ:  ەپز ۇّدددسلغكددداەڭورىىر  ٍ
 ۇضدداّى ٍ ۇ رّىدد ت ۈٍيىيەرجدد ەز ت ۆىۈٍددسىنىت ەظت ۇىغدداُتوّ
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تاغدقا   ۇّىئسىِقىيَاقڭا. ك ەغكىػار ۇغكوچ ەٍەضيىنىگەك ۆزىىر ض
 ۇضددداّى ٍ ۇ رتدددارمى  كددد ەركىثدددارىي ەزىثىدددرمىڭددداتالرزل ت ۇتددد ەّەي

 ۇضدديۇتىغاك ۆزىىػىػددڭىنىض ۇّىدد يددامى ك ەرىقىطددىگەت ۆزىەظضدد
 ۇتدد ۆزىەر ضدد ۇرٍاكويددس ۇًچوقدد ۇ ر. تددۆزىەرزۇركوذػددىَايسىغاُ ضدد

  مىػددىْى  سىۋلىغدداُي ۇپقوغدد  نىطددڭيەرگەت ەضدديىك ۆزىەرّىضدد
كىطدددناغ   ْرىدددۋەھ.« ەٍەضدددڭۇرك ەىدددۇًٍ  چنىَگەمىَيىندددى ھددد 

 ېددگەُز «ۈگددۈّگىچەت: »ەيددسۇز ۇّددسلغتوەيىَىددسل ٍ ەەطددىرىىرىْى ت
. ۈزگيېيىْغدداُمىرگۆەيىرىگەم  مىڭاتيىرىْىدد ەھددسەموّددا ك ەكىثددار

 ەرىپىددسىِمدداتىپالر ت ەٍَىطددىھ ەرّىدد كوذػدداظ كىثارىي ۇّىئغددات
 ەيرلغ. تۆزىەرزۇرضدددد ۇغقاىغدددداُ كددددارت  سىيىددددۇي  نىطددددڭيەرگەت
 ۆزىەرضددد ۇرٍاكويدددس ۇّدددسلغٍ  دددرىگەي ەمنىسضددد   ّىددد«ۇغدددەئي»

 .ۈزگيېيىْغاُمىرگ
 ەتىجىطىسىنىّ ۈزگظمىرگ ۇقەززىَىيەرّىتاتالرغا ٍ ەز ت - 8

 ۆزگەرتىعك
ُ كوق  نىطڭيىرىْىت - 5~1:  1« ۈىگەك» ەيرلغت  ۇمىػدى تد   ۇغدا

 ەٍەضدديىنىْىك ۆز ضدد ەىەيسىططددا ٍْى ك ۇضدداٍ  نىطددڭْى ت ەظت
كدددددددددددداەڭور  چددددددددددددۈّنى. ۆرەىەيددددددددددددسۇم ۇغكوە وچدددددددددددد

تۇت نىطڭيەرزەٍۇضاكەىەيسىططا ٍسەققىسەكۈچىْچىػەذط  ڭىثارىثىي
كىطددددرلكىو  ۈتددددۈُە ۇضدددداّى ٍ ۇتدددد: »ٍەضددددىيەُ. ەّطددددۆزىىگەُ

 ەبر ەي زىىرىغدا كىطدرلكىو ك  ۇضا. ٍۆزىسۇرض ۆزىىگەُض غاەي زىىرىك
ُ ز ۇكداب ٍ ۇّدسىنى . كورزۆزىىگەُضد  ەقىيغاُ تدويىچ  ەيضىيەت  ېدگە

مىالرك كازلً « تاغيىغاُ... ەرھىيەغنەغ ەرى ەتْىغ ۇت ۇضاجايسل ٍ
قىيىدددۇ  ۇقەززىَەٍددد ۆىدددۈٍىگەت« ۈىگەكددد»  نىطدددڭْى ت ەظت ۇتددد



 89 

ُ ز ۇّدسلغ ٍ يەقىيغداُ    ڭىرلپك ۇيېيىْغاّيىقىْىقوغ « ۈىگەكد » ېدگە
 ۈّنى. چددەٍەضددڭۇرك ۆزىىر ضدد ۇضدداّى تدداتيىر  ٍ-34ۆىۈٍىْىدد ت
يازغاُ  ۇضاتاتْى ٍ - 34. ۇتوىىس ۈگىگەُتاتڭا ت - 33 ۆز ض ۇّى ك
ِ رلضدڭيىقى ك  ۇّىد  ت ۈّنى. چد ۇرقىيىع ذاتداز  يلزل ەپز   سڭىَاىدسى

 ەەطدىرىىرىْى  ت ېچىرتَ ْدت ر ۋەيلىىد كىطناغ  ز  ْر  ھ.« ۇريىرلقڭ
  نىطددڭنەت ەضدديىتدداتْى ك - 34: »ېدديىيگەُز ۇّددسلغتوەيىَىددسل ٍ

 ەزرل   يدامى ك ەٍۇكىو  يدامى ضد  ۇغدەئ يازغاُ مىػدى يدامى ي   ۇپقوغ
ھاىدددسل  ەر. ھۇٍنىٍِددد ۇغدددىتىرضدددى توى ۇىَىغددداُيدددامى ّددداٍى توّ

 ەضدددىرىىنىسىِتاتىدددو ك ەي زىىرىْىددد الر كىطدددرلكىو كۇٍەزٍدددۇّت
 ۇقىرىددسىنىي.«   سڭىَاهۇغددىتوى  سىيغدداُي  دديىِقايڭقىْىددسىِ م

ضددداىىسىغاُ  ەزەرّ ۆزىىرىگەضددد ەتقىقاتچىالرّىددد ت يەۇەەضطدددىرىەرٍ
 ۆزضددد ەضدددنىِم يزۇزلٍدددا ۇتددد  چثىرىْىددد ھ ۇ رّىددد توىطددداغ ك

 ەّدددالقىيىدددع تىي ەذَىدددِت ۇٍددداُ گ ەقەغە يەقىالىَىغددداّيىقىْى 
 ەيرلغت ۆيەّدسە . تۆرىَىسچىقارغاّيىقىْى مد  ەمۈّيەرّىي ۇقىرىسىنىي
: ەىڭددۈرىَىس م ەقىددو ّ  نىطددڭيەرّى ت ەز تدداتڭىِ ت  - 34« ۈىگەكدد»
 ەب... رۆرىىدس  ك  غىغدا ت ەتۇّ ۈغۈپچ يىيىرىسىِھار ۇكابٍ ۇضاٍ»
 ېَىْالرّددددىز ۈتددددۈُتوىغدددداُ ە ەجىي ددددازتىِ زلّگىددددچ ۇّىئغدددداك
 ۇضدا ٍ ەّسىطىت ەتْى (. ر4... ) يڭڭىك ۇّىئغاك ەب(. ر1)ۆرضەتڭىم
 ۇكداب ٍ ۇضاٍ (.5)ۆىس جايسل ك ېگەُز ۇكابٍ ەتويىچ ۆز ض ەتْى ر
 ەەدددْەز ۆيگەتىدددر كددد ۇزۇىىدددسىنىك ۆيىْىددد ك ەگدددۇرف ېَىْىدددسىنىز

كىْطددداُ   چثىدددرھ ۈگدددۈّگىچەت ەترىطدددىْىق ۇّىددد قىيىْغددداُ. ك
(. 7ياغدڭا كىدس )   120 ۇكد  يلقڭىدسل توىغاُ  ۇضايلەاغ(. 6ٍ)ەيسۇتىيَ

 ەي زىىر (. كىطرلكىو ك8يىغيىس ...) ۇضاغاٍ ەي زىىر كىطرلكىو ك
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 ۇضدا ٍ(.« 10)ەىَىدس  م ەيغەٍثەرە ەركوذػاظ تىر ۇضاغاكىچىسىِ ٍ
 ۆىددۈٍى ك ۇّىدد مىڭاتڭددا ك ي ّازىددو توىغدداُ ضدداٍا ەىەيسىططددا ٍغاك
 ۇّىد  يىغيىغداّيىقى  ك  ۇّىئغدا ك ەرّى قىيىْغداّيىقى  مىػدىي   ەەْەز
  ددديىِم ۇّىئدددسىِك ۋەەّيىنىدددتىيىَْىگ ەھدددازىرغىچ ەترىطدددىْى ق

 ەركوذػددايسىغاُ تىددر   ۇّىئغدداكىچىددسىِ ك  ەي زىىددر  كىطددرلكىو ك
 !  سىالٍسۇ؟ي ەىَىگەّيىنىم ەيغەٍثەرە

 ەيرلتْىددد قىيىَىسمدددى  ت  ڭىقدددازك ۇّسلغغددد ۇضدددۇىَاّالرتىدددس ٍ
 34 ۆىۈٍْى ت« ۈىگەك»ذاتىَىطى توىغاُ  ۆىۈٍىْى ت ەظت ييلىقىكا
-  ٍ  ۇّىدد . تىددس تەٍەضدڭۇر ك ۆزىىر ضدد ەىەيسىططدا ٍْى  ك ۇضدداتداتى 
 ەُقىيىْىػدىغا كىْندار قىيىدع تىدي     ەّطدۇپ ٍ ەىەيسىططا ٍغاك ۇضاٍ
قىيىْغداُ   ەّطدۇپ ٍ ەىەيسىططدا ٍغا ك ۇضاٍ ەىنىقىيَايَىس. ت ۇەايەم
مىڭداتى   ەىەيسىططا ٍْى ك ۇضاٍ  چثىر ھ  مىڭاتْى ەظت ەزمۇرٍ
مىڭدداتالرزىنى  ۇكىطددپاغ قىال يَىددس. تدد   ەضددنىِم ەٍەضدديىنىْىك

 ۆزگەرتىػدددددديەرّى ك ۇرٍىالريەذاتدددددداىىقالر  زىددددددڭيىقالر  كويددددددس
 ۆزىَىسّىض  تىسّى ۇ ر. تزەىىيسۇرغ ەكاىسىَىسزىنى ّ ەٍَىطىنۆزھ

قىيىْغدداُ  ييەھىددەيغەٍثەرگەە ۈّنى. چدد ڭەرىىنڭددۇركىطپاتالغددقا ي
. ەٍەشك ۇٍنىٍِد   رىػدى ت ۈزيد   كىػدالرّى  ۇقىرىسىنىسەكمىڭاتڭا ي

 ەتۋەقىيىْغداُ ھاقدار   ەيغەٍدثەرىىنىگە ە ۇّىد  ك ەيغەٍثەرگەيەە ۇ رت
تددارىرچىيىر  يەكدداىىَيىر    ەز ت  مىڭاتْىدد ەھيددى. كۆھَەتڭددۇرت
  تىسّىددد ۇرٍىالرّىكويدددس يەزىدددڭيىقالر  كىردددڭىالەالر  ۇقىرىدددسىنىي
  ڭىقددازىىرىَىسّىك    تىسّىددەىىيدديەپكوذػدداظ ز ېگەّيىرىَىددسگەز
 .ۈچيەّسگرٍەمڭەم
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 يلجيىْىػددىرل ەقىسىطددىْى قىيىددع ك ەيزەتىددر گ ۈچْىكدد - 9
 ۆزگەرتىػيەرك ەققىسىنىھ

 ەّدى )ي ۇهكاىالھ(  كوغ ەّىكاتا )ي―  قىيىع  ەيزەتىر گ ۈچْى)ك
تىرىىػددىۇ تىددر  ۈچىكدد ۇتدد ەغررھددڭىِ كىثددار ۇقەززەشٍدد يەكىطددا( 

 ەپز ۇركىننىْچىطدىس  ۈچْىد  ك ۇقىيغاُ  كىطا تد  ەغنىوكىالھْى ت
 غ( – ېَەمڭۇرقىيىع ز  ڭىقازك

 ەقىددقەتەُھ»  نىطددڭيەرزەت - 8  - 7:  5« 1ۇھەّْدداي»كىْجىددو 
 ۇ رررھ. كددد ۇقەززەشٍددد ەىىدددَە : كاتدددا  مۈچڭدددۇر)ك ۇيلھچىالرگددد

. ۇقىيىدددس ەغدددنىوت ەيزىْدددىتىدددر گ ۈچىكددد ۇ. تدددۇركاضدددَاّسىس
 ۈچىكد  ۇقداُ. تد   ۇ : ررھ  ضد كۈچثوىۇپ كۇ ر( ۇيلھچىالرگېَىْسىنىز

 ەضدديىقىيىْغدداُ. ك ەيددتق ەپز «ۇقىيىددس ەغددنىوت ەيزىْددىتىددر گ
كىددس :  ۇّددسلغٍ  يڭقاّددسەك ك ەتقىقدداتچىيىر ت ۇ رّىدد ك  نىطددتت
 ۇپ توىد  ۈچكد  ەغقاّسىِ كىثدار  ۇيەررھ  ض ۇيلھچىالرگ قەتەُەقىھ»

يىيدددى  - 1865 ۇتددد.« ۇقىيىدددس ەغدددنىوت ەيزىْدددىتىدددر گ ۇ رتددد
) (  ۇقىرىدسىنى ي ۇّىئدسل . ت نىطدڭىسۇر ت  قىيىْغاُ كىْجىيْىد ّەغر

 يە - 1825  كىْجىيْىد  ۇتد  ەٍَدا يدوغ. ك  ۆزىەرتىرّاغ كىچىدسىنى ضد  
 ۇّدسلغ ٍ  نىطدڭىسە ت ۇضرىطىْى قىيىْغاُ ّّەغريىييىر   - 1826

. ۇرقاّدس  ۇيە: ررھ  ضد ۇ ر. كد ۈچڭدۇر ك ۇيلھچىالرگ ۈّنىچ: »ەىگەُم
 -تىدر    نىطدت كىننى ت ۇت.« ۇقىيىس ەغنىوتىر كىالھْى ت ۈچىك ۇت

  ڭىقازىغدداقىيىددع ك ەيزەتىددر گ ۈچْى. تىددرلغ كدد  قىْددسۇري ەتىددرىگ
) ( تىرّدددداغ  ۇقىرىددددسىنىي  نىطددددڭنەت ەضدددديىكىػددددىْىسىغاّالر ك

 ۋەمىرگۈزگيلىغدددددداّۇ ر. كنىرگۈزگيلىغاُۆزىەرّىكىچىددددددسىنى ضدددددد
 ۇًچوقددد ۆزىەرضددد ۇغكدددارت ۇتوىغددداُ تددد  ۆّىيىػدددىي ۆزىىرىْىددد ك
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كداىىَيىر    ەتقىقداتچى ت  مىڭاتْىد  ەھيىك ۆەيىگەُ. مۇرٍىسۇركويس
 ەضديى ك ۇ رّىد  ت ەمىدڭيەپ ت ۇرۇىغاّيىقىْىكويدس  ەرّىد  كىثارىي ۇتد 
ِ م ەّيىنىْدى كىن  رەكچىقىرىيىػى م  نىطڭڭىِت جامدار پ   ەضدنى
كاتاقيىق كداىىَى   ەڭك  ذىرىطڭىياّيىرىْىەضىرك - 4 ەٍَا. كەىگەُم
تىرزىْثىددر  ەقىسىطددىسىنىيەرّى قىيىددع ك ەيزەتىددر گ ۈچْىكدد يە
قىيىددع  ەيزەتىددر گ ۈچْىكدد ەمىطددڭايىِتوىغدداُ كدداىىٌ ك ۆّىيىػددىي
 ۇّدازىرە ٍ ەٍىػدە ھ ەُثىيَەزھىپى رىْكىْنار قىيىسىغاُ ك  ڭىقازىغاك

ەارچىددسىِ  10 ەرھيەپمىڭدداتىْى غدد ۇھەّْاّىدد ي ۇقىيىػدداتڭى. كدد
  چثىرىددسەسئيازغدداُ مىڭاتالرّى ۆز كدد ۇمىڭدداب يازغدداُ. كدد ۆەرەكمدد
قىيغددداُ  ەقىدددوّ ۆزىەرّى) ( تىرّددداغ كىچىدددسىنى ضددد ۇقىرىدددسىنىي
 ەگەرقوىالَّددايڭڭى. ك ەقەغە ۆزىەرّىضدد ۇتدد ۇّازىرىددسىَۇ. ٍەٍەشك
ىدددسىنى ۇّىئسەيرك ۆزىەر) ( تىرّددداغ كىچىدددسىنى ضددد  ۇقىرىدددسىنىي

جاەدا    چھد  ەىدۋەتڭە ك ۇتوىغاُ توىطا كىس   كد   نىطڭيىرىسەكىْجىو ت
قارغدددى  ەقىسىطدددىگەقىيىدددع ك ەيزەتىدددر گ ۈچْىتارتَاضدددڭىِ كددد 

قىيىددۇ قوىالّغدداُ   ەىىددوز ۇّىكدد  رىػددڭەت ەززىدديەر ۇچىالرغدداچىقق
 ەيزەتىر گ ۈچْى اغنارىالّسىنى  كەقىقەتھ ۇغ ۇّىئسىِتو تڭى. ت
 ۇت ۆزىْى ك  يىِم ەمطايىْسىِك ەّگۈچىيەركىػ  ڭىقازىغاقىيىع ك

 ۇتو  يدددسىغاُ تىرّددداغ ) ( كىچىدددسىنى تددد   ەىىدددوز ەقىسىطدددىگەك
 ەضدديىك  مىڭاتىْىدد ۇھەّْدداي يەچىققدداُ  ۇرۇپكويددس ەرّىكىثددارىي

 ەضدديىك ۇ رّى  كاّددسىِ تددۈزىۋېيىددۇمىرگ ۇ رّىتدد  نىطددڭيىرىگەت
يىيدددى  - 1854قىيغددداُ.   الُكددد ەپز ەتىدددر ەدددارچ   نىطدددڭڭىِت

ذىرىطدڭىياُ   ەُتىي ەھَەتۇىالھر ەيدسىطڭاّسل كىطالً كاىىَى غھىْ
 ەّجيەرزرضدددڭى فىدددر  ۇّىددد ك يە ْدددسىركاىىَيىرىدددسىِ زرمڭدددور ف 
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كىنندددى  ۇتددد ۇّازىرىدددسەٍ ڭچدددو  رىيغددداُت  يىدددۇك ۇرىطدددىسلكوتڭ
) ( تىرّدددداغ كىچىددددسىنى    ۇقىرىددددسىنىذىرىطددددڭىياُ كدددداىىَى ي 

 ەتدڭە تاغدقا ي  يەكىقرلر قىيغداُ   ەّيىنىْىكىن ۇرٍاكويس ەرّى كىثارىي
  ڭىددرلپتوىغدداّيىقىْى ك ەرّىدد كىثارىي ۇرٍاكويددس ۇّددسلغت ۇّددسىَۇكور

تىددر  ەتيىددلت 12قىيىددۇ  ەتقىددقت ەرّىكىثددارىي ۇتدد ېِقىيغدداُ. ھددور
  توەيىَىْىد  ەەطدىرىىر  كىطدناغ ت   ْرىدۋە قىيغداُ. ھ   الُكد  ەٍاقاى

 ەرّىدد كىثارىي ۇٍاقاىىطددىْى قددوىالپ  تدد  ۇتدد ېْْىدد ھور ۇكدداەڭورىَ
 ۆيەّددددسىنىكىطددددپاتالپ ت ەّيىنىْددددىكىن ۇرٍاكويددددس ەقىددددقەتەُھ
 :ەىڭۈرگەُم ەىىييەرّىز

ِ ك - 16 ەكىثددددددددددار  ۇ( تدددددددددد1)   ۇرۇُتدددددددددد  ەضددددددددددىرزى
 يوغ. ۇضرىطىسلّ  چثىرھ ۇضرىيىرىْى ْگىرېن سىيغاّي

  سڭىيدددداغك ۋەەتقىقددددزلٍدددداّالرزل ت ييلىقىكددددا ەكىثددددار ۇ( تدددد2) 
 يوغ.  چثىرىسەھ ۇضرىالرّى قىيىْغاُ ّْەغرەّتىي

 ەرجىَىيەرزەيامى ت ۇضرىالرزلّ ە تىْچ ەزىَنىق ەكىثار ۇ( ت3) 
 يوغ.
 چ رمدددايكددداىىَالرزىِ يدددامى   ەزىَندددىكىثدددارىْى ق ۇ( تددد4) 

 .ەٍەشيازغاُ ك ۇمىػىَ ەرتارىرچىيىرىسىِ تىر
ذىرىطڭىياُ زىْىْدى    ىْىەزھىپَەىررت طڭاّڭكىثارىْى  ۇ( ت5) 

. غدداُۋلىچىقىرى  نىطددڭڭىِت ەضدديىك ۇرۇھىگدد ۇچىالركىطددالھ قىيغدد
 قارىغاُ.  ەُتىي ەكغ ەكىثارىگ ۇت ەريەزھەەَەزىت

 ۆزذىرىطدددددڭىياّالر كدددددقالّسىنى ك ْىۇغددددد ەُتىدددددي ۇّىددددد ت
 ۆزىىرىْىئۋلقىڭيىددقيددامى ك ۈچددۈُك ۈچيەّددسگرگظم ەقىددسىيىرىْىك

ُ مىڭداتيىرىْى ق  ۇقەززەشٍ ۆزىىرىْى ك ۆزىەپەايسىيىرىْى م  ەضدڭە
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 ەرّىكىثدددارىي  ئدددىەايدددسىيىق توىغددداُ ي ۆزىىرىگەكددد ۆزگەرتىدددۇ ك
. ەىددگەُم ۈزگپمىرگدد  نىطددڭيەرگەت ەضدديىچىقىددۇ  ك ۇرۇپكويددس

ِ كىجدداز توى  ەرىەتددثەكە ٍ ۈّنىچدد   ۈچدددۈُك ۇ ركىيگىددر  كدد   ۇغددڭى
 ۇظ قوغددد ۆزگەرتىع مىڭددداتيىرىْى كددد  ۇقەززەشٍددد ۆزىىرىْىددد ك

ٍ   ۇغكىػىنيىر  كوچد  ۇرۇغْى كويس يەقىطقارتىع   ۇكىدس . ھدازىر
 ۇغزلٍداُ كوچد   ەرھ ۈچۈُك ۇ رك ەرّى كىػىني ۇت  چىيغاُك ۇرۇُت

تىرىْچدددى   ىْىەزھىپَەىررت طدددڭاّڭ. ۆرىَىسمددد ۇيلتقددداّيىقىْىتوى
 ۆزىْىدد مىڭدداتالرّى ك ۇقەززەشٍدد ۇضدد رى  ػددۋلكىَدداٍى  كاتدداقيىق ە

قىيغدداُ  ەرجىددَەڭىيىغا تْ َىطددۈچۈّەايسىيىْىػددى ك ۇرىڭيىرىْىدد ٍ
 - ەمدددرلرت ەرجىَىددديەرت ۇتددد يلقڭىدددسلھايددداغ  ۇّىددد . كۇرمىػدددىس

 ەرّىكىثدارىي  ۇرٍاكويدس  ۇقىرىسىنىي ۇك  نىِقىيىْغاُ  ىّەغرەمرلرت
 ەّدى كداذىرقى يىييىدر  ي    ھاياتىْى ۇيازٍىغاُ. ك ەرجىَىيەرگەت ۇت

 ۇقەززىَىطىگەٍ ۇرغاّۋەقىيسّەغرقايڭا  ەرجىَىْىت ۇيىيى ت - 1547
ُ ك ەرجىَەٍْىت ۇت  ْى ٍ» قىيغداُ.   ەيضدىيە ت ەپز!« ۆزگەرتَىطدۇ

 ۇضۇضددددددەُذ   مىڭاتْىدددددد ەھيى  وٍۇٍىيۇيەضددددددىيەتت  نىِىدددددد
 ۇ ركدد ۈچددۈُك ەىَىگىْددىم ۇّاضددىۇٍ ەكددازىڭىگ  ذىرىطددڭىياّالرّى

. ۆرگەُكىدددع مددد  ەمطدددىچەك يەقىيَىغددداُ  ەٍەهك ۇيەضدددىيەتنەت
يىيددى  - 1574 ەّىدد يىددو توغَاضددڭىِ ٍىالزىي  30 ۇّىئۋلەاتىغدداك

 ۇتدد ۇضدد رّى ى ەركاھدداىىي ەھىرىسىنىفرلّنفددورغ غدد گ رٍاّىيەّىدد 
 ۇرٍاكويدددس ۇقىرىدددسىنىي ۇرىسۇيەقىيسّەغدددرقايڭدددا  ەرجىَىطدددىْىت

 ۇتدد  دديىِم ۇّىئددسىِ. كۈزىددسۇمىرگ ەرجىَىددگەت ۇتدد ەرّىكىثددارىي
 ۇتدد ۇيلقىڭڭددات ۇ ر. كددۇقىيىْىسْەغددر ڭىَق ەتىددر قدداّچ ەّەي ەرجىددَەت

 ەرجىَىدددسىِت ۇپقارغدددىيىقىسىِ قورقددد  ەىقْىددد ذ ەرّىكىثدددارىي
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 گ رٍددددداّىيەّىئۋېڭىْثر ەّە. كاّدددددسىِ يۇچىقىرىدددددۇ تاغددددداليس 
 ۇتد  ۇض رّى يىييىر  ى - 1599 يە - 1596كاھاىىيىر   ەھىرىْى غ
 ۇقىرىدددسىنىي ۇّىئغدددات ۇرىسۇيەقىيسّەغدددرقايڭدددا  ەرجىَىطدددىْىت

ِ ت ەضديى ك ۇ رّىتد  ۈزگپمىرگد  ەرّىكىثارىي ۇرٍاكويس تىدر    نىطدڭڭى
 ۇ رّىدد ك ەھيىَددۇك ەھىرىْى ػددھاٍثۇرگ. ۇقىيىددۇ يازىددس  ەەددارچ

 ۇتدد ۇضدد رّى ى ۇ رٍددۇت ەّددىي ۇ كوذػىػددىْى قىيىددس   قىيغىْىْىدد
 ۇّىئغددددداك ۇرىسۇيەقىيسّەغدددددريىيدددددى  - 1596 ەرجىَىطدددددىْىت
 ەھىرىْى غد  ۋېْڭثور  يىْ. مۈزىسۇمىرگ ەرّىكىثارىي ۇقىرىسىنىي
 ەرجىَىيەرزىنىتۇتد  ۇرغىْىدسل قىيس ّەغرقايڭا  ەرجىَىْىت ۇت ەھيىك

 ۇت  ڭىٌق ۇت ۇپّارلزىيىقى چىقىػىسىِ قورق ەىقْى زىڭيىقالرزىِ ذ
 ەىررت طددڭاّت. كاّددسىِ ۇتاغدداليس  يىددۇك  نىطددڭڭىِت ەرّىكىثددارىي

چىقىرىػدددددددددڭىِ  ۇپقوغددددددددد ۇّدددددددددسلغذىرىطدددددددددڭىياّيىر  ت
 ەٍدددَەھ ۇ ركددد  ددديىِالرغا رلز  توىَىغاّدددسىِ مسىيغۇىيۇقەتدددكىثار
 ەرجىَىطدىْى  ت ۇضد رّى  ى ەرّىكىثدارىي  ۇكىڭڭىپاقيىػىۇ ت ەكتىرز

 ۇ ركد  ەُتىدي  ۇّى . تۇقارلر چىقىرىس ۈزگغنەمىرگْەغرىىرىگەۈتۈّە
 ەرىەتدثەكە ٍ ۈّنىذىالەيىق قىيغاُ توىس . چد  ۇغ وچئكىَاٍىْى ۆزك

ياذػددى  ۈچددۈُك ۇ ركدد ۆزگەرتىعكدد ۇرۇُكىجدداز قىيىْىػددڭىِ تدد  
 ەرّىئالكاز ضداّسىنى مىػدىي   ۇمىڭاتالرٍ ۇقەززەشكىس . ٍ ۇرضەغە

 ۇتىِكداىىٌ كىطدساغ ّيد    ەيالضدۇپ ە ەغسۇرتو تڭى. ٍ ەيجۇغقوىىسل ٍ
 ۇقىرىددسىنىي ۇّىئددسلتىددر مىڭدداب يازغدداُ  ك ەجىَددسەھ ەتيىددلت 50

 ۆپمددد   يدددى ذ يزۇ رزىنىتاغدددقا ٍدددا   ەرّىئۋەكىثدددارىي  ۇرٍاكويدددس
 ەّيىنىْددىكىن ۆزىەرياىغدداُ ضدد  ۇرٍايەكويددس ۇًچوقدد ەرّىدد كىثارىي

 1865(  )كىْجىيالرّىد  ەھسىْى ك  ئىي ەركىثارىي ۇكىطپاتيىغاُ. ت
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  يىْىدۇ ك ەگ) ( تىرّاغ كىچىد  ەغرىىرىسەيىييىرىسىنى ّ - 1983 يە -
 ەضد ۇىيىرىۋە ٍ ەغدرىْى  ّ  ڭىَيىدق كىنندى ق  ۇتد  يەقىيىْغداُ   ەغرّ

  دڭىگە تىرىْچدى ت  ەغرىيەرّى ّ ۇت ۇھەررىرىىر ٍ ۇچىكىطالھ قىيغ
 ەز توىَىغدداُ ت ۇضددرىالرزلّ ەزىَنددىق» ۇقەززىَىطددىسەٍ ەرگەُت

كىسلھدداغ  ەپز « يىْددس ك ە) ( تىرّدداغ كىچىددگ ۆزىەرضدد ەريەكىثددارىي
 ۇىىددلمات ەيرۇتڭىنددىيىيددى ت - 1982 ەھددسىْى ك  ئددى. يەرگەُت
  ۆررىيەغھددددد ەيرۇتڭىندددددىت ەّەيىيدددددى ي - 1983 ەغدددددرىياتىسليەّ
) ( تىرّدداغ كىچىددسىنى   ەىىرىسەغددرقىيىْغدداُ ّ ەغددرّ ەغددرىياتىسلّ

 .ۇريوقڭ ەركىثارىي
 ەكىددگ ۈچنەمدد يلّددىزل ەيددسىغاُكددوغيى ز  كىطددا كاىالھْىدد - 10

 ۆزگەرتىعك ۈزىطىسىِقىيىع ي
  نىطددددڭڭەت - 27:  8« كىػدددديىر  چىيەرّىدددد ەىك»كىْجىددددو 

 ىاضدا  ۇتد  ەّطدەڭ كىػ ۆىيۈىسىِچىِ م ەگەر: ك يڭڭىك ۇەپ صفىي»
َ  ەُ: ٍ رىدۇ ت يلبجا ۇ. كۇرۇضڭۇرز   كىطدا كاىالھْىد   ەّنى كىػدىْى

كىطدا  »  نىطدڭڭىنى ت ۇقىيىْغداُ.  تد   ەيدت ق ەپز «ېس   زۇركوغيىس
قىيىددع  ەيزەتىددر گ ۈچْىكدد ەكىثددار ېددگەُز «ۇركوغيىددس  كاىالھْىدد

 ۇرٍاكويددس ۇيېيىْغاُقوغدد ەرىپىددسىِت ەّگۈچىيەركىػدد ەقىسىطددىگەك
 ەُذىرىطددڭىياُ كاىىَيىرىددسىِ مىرىطددپاخ تىددي ەغددسۇر. ٍۇركىثارىددس

  الُكدد ەكتىددرز ەّيىنىْددىكىن ۇرٍاكويددس ەرّىدد كىثارىي ۇتدد  سغددوى
 قىيغاُ.   

زىْا قىيغداّيىقى   ەُكاياىى تىي  كاتىطىْى ۆزك ەكۇت ْْى ر - 11
 ۆزگەرتىعك يەقەضىسىنى
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  نىطدددددڭڭە ت - 22:  35« يدددددارىڭىيىع » ەكىثدددددرلّىيچ  ەيرلغت
ِ ر ۇرۇيلتقاّۋلقڭىدسل ت ېَىْدسل ز ۇكىطرلكىو تد »   كاتىطدىْى  ۆزكد  ەكدۇت 

.« ىيىددددس كا ۇّىزىْددددا قىيددددس . كىطددددرلكىو تدددد ەُكايدددداىى تىددددي
 ۆزضد  ۈٍيەتىر جد  يەتوىغاُ  ۆزگەرتىعك  نىطڭڭەت ۇت ۈتسىطىسمى غ
تىددر  ۇّددسلكور ۇتدد ەٍَىطددىھ ەھۇزىيالرّىدد تاغددالّغاُ. ي  يىددۇك

  ْرىددۋە . ھۇقىيىددس  ڭىددرلپ تاغددالّغاّيىقىْى ك  يىددۇ ك  كىثارىْىدد
 ۇتدد ەھددۇزىيالري: »ېدديىيگەُز ۇّددسلغٍ ەەطددىرىىرىسىَۇكىطددناغ ت

ُ تاغالّغاّيىقىغا   يىۇك  تىر كىثارىْى ۇّسلكور كوذػداظ   ّىطدثەتە
 ۇتدددددد ەرجىَىطددددددىسىنىتگىرېنچەەيرلتْىئت.« قارلغددددددڭىسۇرۆزم
 ۇّىدددد كىددددع ك ۇتدددد: »ۇّددددسلقڭۇرٍ ۇقالَّىطددددىتوى  نىطددددڭْى ت
كىثدارىْى   ۇتد  ەھدۇزىييىر  كىثرلّدى ي « كىدع كىدس .   ەتىدس قەزىرىسەّ
 يلبجدا  تد رىچە ضدوكاىغا   ۇت ېگەُتاغيىغاُ؟ ز  يىۇك ۈچۈُك  َەّ

 يوغ. 
 ۆزگەرتىعك ۋەقەضىسىنىۇر ّغاّيىقىكوغ ەزەھْى ق - 12
  نىطددددددڭڭەت - 5:  44« يددددددارىڭىيىع» ەكىثددددددرلّىيچ ەيرلغت

 ەيددتق ەپز «ۇ؟تدد ەٍەضددَۇك ەزەھكىچىددسىغاُ ق ۇذوجددايىْىٌ ضدد »
 ۆزگەرتىعكدد ەُقىطددقارتىع تىددي  نىطددڭنەت ۇتدد ۇپ قىيىْغدداُ توىدد

 ەركىثددارىي ەز ت ۇّددسلكور ۇھارضدديى تدد  ۇەەضطددىر. ٍۈزگىگەُمىرگدد
تاغدددالّغاُ   يىدددۇك يەتاغدددالّغاّيىقىغا كىقدددرلر قىيغددداُ    يىدددۇك

قىيغدداُ.  ەٍددرك ۇقالغددقاتوى ۈزگپجايىغددا مىرگدد  ۆزكدد ەرّىكىثددارىي
 ەىگەّدسەك م ەرجىَىدسە تگىرېنچەۇقيىْىپتوى  نىطدت ت ۇتد  ەتىجىسەّ
 ەزەھىَْدددىق  ْىددد ٍ ۈچدددۈُك  َەّددد: » سىيغددداُي ۆيەّدددسىنىچەت
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 ەزەھكىچىدددسىغاُ ق ۇذوجدددايىْىٌ ضددد   ْىددد ٍ ۇ. تدددۇرىىدددسى كوغ
 «ەٍەضَۇ؟ك

 ۇرۇپكىطدددَىْى قاىدددس  ەريەٍْىددد قىدددس  ٍ  كىَرلّْىددد - 13
 ۆزگەرتىعك ۇغڭىنىقوي

كىَددرلُ  »  نىطددڭڭەت - 20:  6« چىقىددع» ەكىثددرلّىيچ ەيرلغت
 ۇّىئغدداك يەكاىدس    ۇّيۇققدداذوت ۇمات دسّى تاغدا كاچىطددى ي  ۆزىْىد  ك
قىطدقارتىع    نىطدڭڭە ت ۇتد .« ەرز ت ۇغدۇپ ت ۇّْىھدار  ەُتىدي  ۇضاٍ

 ەيرلتْىدد ت  نىطددتت ۇ. تدد رىيغدداُت  يىددۇك ۆزگەرتىعكددارقىيىق كدد
 ەيددتق ۇّددسلغٍ ەمىيسەغدد ۇغتوىدد ۇضددرىيىرىسلّگىرېنچەيەەضاٍىرىي

  كىننىطددىْى ۇتدد ۇّْىۋەھددار ەُتىددي ۇضدداٍ ۇّىئغدداك»قىيىْغدداُ: 
ُ ز ۇّسلغٍمىالرك كازلً .« ەرز ت ۇغۇپت ەريەٍْىٍ ئيىطىضى : ېدگە
" ەريەٍْددىٍ ئيىطددىضى  كىننىطددىْى ۇ"تدد ەتقىقدداتچىالرت ۈيددۈكت»
 ەپتدار كىدس   ز    نىطدڭىسە ت ۇضرىطدىْى  كىثرلّدى ّ  ەكىثدار  ېگەُز
كىثددارىْى كىثرلّددى  ۇتدد ەّىطددى ٍ ۆزّى ضدد ۇتدد.« ۇقىيىػددىس  ڭىقددازك
 ەكەضطددۇەيۇغت ۇضرىطددىغىالّ ەضدداٍىرىي ەيرلتْىدد ت ەھددۇزىييىر ي

 ۇضرىطددىْىالّگىرېنچەەيرلتْىئقىيىددسىغاُ ضدداٍىرىيىقالرغا  يددامى ت
ھاىدددسل  رىرىطدددڭىياّالرغا قارغدددى  ۋلىغاّقىيى ۇقڭىطدددى ّ ۆّىيىعيددد
كىَرلُ  ۇمى غ ەضىيەتاغقا تىر ٍ ەّە. يۋەتنەُقىطقارتى  نىطڭڭىِت
قىدس     ۋىْىد  كوغيى  كىَدرلُ ى   ۋىْى ى ەھاغكوغيى  ق ەھاتْى ق
  زلزىطىْى ەّىتاغا كاچىطى )ي ۆزىْى ك ۇ. كۆييەّگەُك ۇمات سگەي

 ەيرلتْىد  ت ەكىثدار  ېگەُز« تاغا كاچىطى ۆزىْى ك. »ۇر(زئيىطىضى
  - 1970  - 1865  - 1811 ەرجىَىطدددىْى ت نچەگىرېيەەضددداٍىرىي

  -1829  -1822 ۇضدرىيىرىسليە قىيىْغداُ ّ  ەغدر يىييىر  ّ - 1983
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 ۇضدرىيىرىسل ّ ەرجىدَە ت ەقىيىْغاُ ھىْدسىچ  ەغريىييىر  ّ - 1842
 يە - 12:  18« يىديالر  » ەيرلغت ۇمى غد   در  . قىسىدق ي ەيجۇتڭۇرٍ

تاغددا  ۆزىْىدد ك ەتددويىچ ۆمددۈًھ ەىددگەُم  نىطددڭيىرىسەت - 19:  20
توىغاُ  يلەاغيىيى  - 1644. ۇرّىناھيىْىع ھارلٍس ەُكاچىطى تىي

 ەرەتدچە ك ەيرلتْىد  قىيىْغاُ ت ەغرزلٍاّىسل ّ ەرتاّۇضْى ەوپ ك - 8
تاغدددا » ەكىثدددار ېدددگەُز« تاغدددا كاچىطدددى» ۇضرىطدددىسلّ ەرجىدددَەت

ُ ي ۇّسلغٍ ۆزگەرتىيىۇك ەپز« قىس   كاچىطىْى كىَدرلُ  : » سىيغدا
 .« ۆييەّس ك ۇمات سگەقىس  ي  اچىطىْىتاغا ك ۆزىْى ك

قىيىْغدداُ  ەغددريىييىددر  ّ - 1848  - 1844  - 1671  - 1625
تاغدددا  ۆزىْىددد ك»  نىطدددتت ۇتددد ۇضدددرىيىرىسلّ ەرجىدددَەت ەرەتدددچەك

ُ م ەُتىدي  ەميىغد  ۆزگەرتىيَەك ېگەُز« قىس   كاچىطىْى . ەىدگە
ِ ك ضددداقالپ  ەمىيْىغددد ۇتددد ۇ ركددد ۇىىرىسىَەغدددرْ يىْنىم ۇّىئددسى

 قاىغاُ.  
 قىطقارتىػالر   ۇغۋەقوغ ەتۇرزىنىز - 14
تدارمى    ەركىثارىي ەز ت  نىطڭيىرىسەت - 4  - 3 «ەتۇرز» ەيرلغت

 ە  تىدددددددددددددددددددددددْچ ەتۇرّىددددددددددددددددددددددد ز ۇ رتددددددددددددددددددددددد
توىغدداُ   ۈر تىددر تدد    چىْىېنگرۇضددرىيىرىسليە ّگىرېنچەەرەتچە ك

 ۇ رّىد  ك»كىدس :   ۇّدسلغ ٍ ۇ. تۆرگّىسۇم ۇضرىيىرىسلّ يلتىناّۇش
 ەرّىتىييىدر  كدارقىيىق مىػدىي    ۇ ر. كەتىرىەرزۇرق ۇغگاىيىر  كوچ

كاضددڭىسل   ەيىىددر ى ۇ رّىدد  ك ەھەرىىددر ز  . يىالّالرّىدد ۇكاىسليددس
 ۇ رّىد  توىغاُ. ك ەُتىي ەّەغى  غىسىىر ك ۇ رّى . كۇرۇّغاُيوغ

. ۇرچاققاّددسّاھددايىڭى  ەتيەرگەھددا م ۆمۈغددنە قدداُ ت ەزەٍيىددر ق
كاٍاّيىق يدوىىْى تىيَىدس .    ۇ ريوىيىرىسل. ك ۇ رّى ك ەذڭطىسىىلت
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  نىطدددڭيەرت ۇتددد« يدددوغ. ېگەّددديەرز ۇظكددداىالھڭىِ قورقددد ۇ رزلكددد
 يىۇضدددْى ەا ەٍَدددايدددوغ. ك ۇضرىطدددىسلّ ەكىثدددرلّىيچ ەتۇرّىددد ز

 ٍ   نىطدددڭيىرىسەت - 18~13:  1 ەمڭۇتىْىددد رىَيىقالرغدددا يازغددداُ 
 ۆّىيىعيدد  ۇضرىطددىْىّگىرېنچەەيرلتْىئت ەھددۇزىيالر. ي پىيىددسۇت
 ۈچددۈُك ۇزۇظزىْىْددى تدد  ذىرىطددڭىياّالرّى اُۋلىغددقىيى ۇقڭىطددىّ
توىغداُ كىثرلّدى    ۆّىيىػدى ي ۆزىىرىْىد  ك  نىطدڭيەرّى ت ۇقىرىسىنىي
 يىۇضددْىچىقىرىددۇ تاغدديىغاُ  يددامى ذىرىطددڭىياّالر ەا   ەيرلتددڭىِت

 ەرجىدددَەت ۇقىرىدددسىنىي  نىطدددڭيەرّىت ۇتددد ۈزىطدددىسىِيددداقىالظ ي
  يىدۇ كدارقىيىق ك  ۇيېيىعقوغ ۇ. ٍاّا تۈزىۋلىغاُمىرگ ۇضرىيىرىغاّ
 .  ۆزگەرتىػڭۇرك  رىيغاُت

 ۆزگەرتىعزىنى ك«ۇقاى»كىْجىو  - 15
 ەرگەضدددىي»  نىطدددڭيىرىسەت - 34~32:  21 «ۇقددداى»كىْجىدددو 

 ەكاغدَىغىچ  ەٍەىدگە ك ەٍَىطدى ھ ۇ رّىد  ت  يڭىَەّنى ك ەقىقەتْىھ
  ْىد  ٍ ەٍَاك ۇ يوقىيىس ېَىِز ەُ. كاضَاُ تىيۆتَەيسۇك ەضىوّ ۇت

قاىَاضددديىقى   غىرىىػدددىۇك ەىثىئالرّىددد . قۇيوقاىَايدددس ۆزىىرىٌضددد
 ۇّددسلغٍ ېِقىيىْغدداُ. ھددور ەيددتق ەپز «ۇىالركاگدداھ توىدد ۈچددۈُك
  نىطدڭىْى  ت - 34 ەُتىدي   نىطدڭى ت - 33  كىْجىيْىد  ۇت: »ەيسۇز

 ەتقىقاتچىالريەتاغالّغاُ. ت  يىۇك ۈتۈّيە ە ەركارىطىسىنى كىثارىي
 ۈزيد   نىطدڭيىرىسە ت  "ّىۇقاكىْجىو "ى ەٍَىطىھ ۇەەضطىرىەرّى ٍ
ُ م ۇٍۇپي ۆزم ۇقطاّغاّ ڭچو ۇت ەرگەُت  ەتقىقداتچى ت ەتڭدا . ھەىدگە
كىْجىو  ېِھور.« ەرگەُت ۇرۇظكاگاھالّس ەكا ھىس ۇّىئغات  يىسھ
 رغددددا «ەتڭدددداٍ»كىْجىددددو  يە« ٍددددارموش»كىْجىددددو « ۇقدددداّىى»
تاغدالّغاُ    يىدۇ زىدِ ك «ۇقدا ى»كىْجىدو   ۈچۈُك ۇيلەىقالغڭۇرۇظٍ



 010 

قىيغداُ. كىْجىدو    ەٍدر ك ۈزگغدنە مىرگ ۇّىئغاقايڭىسىِ ك  نىطڭْىت
ەدداظ   ْىددقك  رىَددۇجىْددايىڭىْى ت ۆزگەرتىعكدد ۇزىنددى تدد«ۇقدداى»

 يە« ٍدارموش »كىْجىدو    نىطدڭيەرّى  ت ۇت ۆيەّسەت ۈچۈُقىيىع ك
 :ۆرضىڭىَىسكىپازىطىْى م ۇغزىنى توى«ەتڭاٍ»كىْجىو 

 ەرگەضدىي  ەٍُ»  نىطدڭيەرزە ت - 36~34:  24« ەتڭدا ٍ»كىْجىو 
 ەكاغدَىغىچ  ەٍەىدگە ك ەٍَىطدى ھ ۇ رّىد  ك  يڭىَەّنى ك ەقىقەتْىھ
  نىِ. ىددۇيوقىيىددس ېَىددِز ەُ. كاضددَاُ تىدديۆتَەيددسۇك ەضددىوّ ۇتدد
 ۇزيداىغ  ەتْىضداك  ۇغد  ۈّْى مد  ۇك ەٍَا. كۇيوقاىَايس ۆزىىرىٌض  ْى ٍ

 ەرىػدڭىيەرٍۇ . كاضدَاّالرزىنى ە ەيدسۇ تىيَ  چنىٌكاتاٍسىِ تاغدقا ھد  
 قىيىْغاُ.   ەيتق ەپز «ەيسۇتىيَ

 ەٍُ»  نىطددددڭيىرىسەت - 32~30:  13« ٍددددارموش»كىْجىددددو 
 ەٍەىددگەك ەٍَىطددىھ ۇ رّىدد ت  يڭىَەّنددى ك ەقىقەتْددىھ ەرگەضددىي

ِ ز ەُ. كاضَاُ تىدي ۆتَەيسۇك ەضىوّ ۇت ەكاغَىغىچ . ۇيوقىيىدس  ېَىد
 ەتْىضداك  ۇغد  ۈّْى مد  ۇكد  ەٍَا. كۇيوقاىَايس ۆزىىرىٌض  ْى ٍ  نىِى

 ەرىػدڭىيەرٍۇ  . كاضدَاّالرزىنى ە ەيدسۇ تىيَ  چنىٌكاتىسىِ تاغدقا ھد  
 قىيىْغاُ. ەيتق ەپز «ەيسۇتىيَ ۇتاىىَ

:  24« ەتڭدا ٍ»: كىْجىدو  ەتدويىچ  ەترلەدى ك  يىس رّى ھ ۋەېْھور
  نىطدددڭىسەت - 32:  13« ٍدددارموش»كىْجىدددو   نىطدددڭىسەيەت - 36
 يەتاغددالّغاُ   يىددۇزىددِ ك«ۇقدداى»كىْجىددو  ەركىثددارىي ەىددگەُم

 .ەرزۇرتوىغاُ كىثارىي  رەكم ۈزگىۈغىمىرگ
 گغددَەّيىنيىر ز ۆزكددارلك  ذىرىطددڭىياّالرّى ەھددۇزىي ي - 16

 ۆزگەرتىػيەرچىققاُ ك  يىۇم ەيەتىسىِض
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ّاضدددىرل   يىددۇ  م ۇكدد »  نىطددڭڭە ت - 23:  2« ەتڭددا ٍ»كىْجىددو  
 ەپز ەجدا  ّاضدىرىي   ۇتد  ەيغەٍدثەرىەرگە ە ۇ . تد ەرىەغڭىي ەھىرىگەغ

 ۈچددۈُك ۇرۇظكاغدد ەٍەىددگەك  ػددارەتْىت  ددرىيگەُت ەپ  زۇكاتىيىددس
 ەپز ەجا  ّاضدىرىي  ۇت ەيغەٍثەرىەرگەە ۇت»  نىطڭْى ت ۇت« كىس .

 ۈچددۈُك ۇرۇظكاغدد ەٍەىددگەك  ػددارەتْىت  ددرىيگەُت ەپ  زۇكاتىيىددس
  ذاتاىىقالرّىدد ەغددسۇركىْجىيددسىنى ٍ ۇقىطددَى تدد ېددگەُز« كىددس 
قىيىْغداُ   ەّطدۇپ ٍ ەيغەٍثەرىەرگەە ەكىثار ۇّسلغت ۈّنى. چۇرتىرىس

ذىرىطددددڭىياّالر  ۇّى. تدددد پىيَايددددسۇت  چثىرىددددسەھ  مىڭاتالرّىدددد
 ەقىددسىيىرىْىك ۈزىطددىسىْۋەي گغددَەّيىنىتوىغدداُ ز ەھۇزىيالرغدداي

  يددامى مىرگۈزگيلىغدداُمىڭاتيىرىغددا  ۆزكدد ۈچددۈُكىطددپاغ قىيىددع ك
 ۈزىطدددىسىِي گغدددَەّيىنىذىرىطدددڭىياّالرغا توىغددداُ ز ەھۇزىيالري
مىڭاتيىرىدسىِ چىقىرىدۇ تاغديىغاُ. تىرىْچىطدى      ۆزكد   نىطڭْىتۇت

توىطدا  كىننىْچىطدى    ۆزگەرتىعچىققاُ ك  يىۇقىيىػڭىِ م ەزىياز
 ەتقىقددداتچى. تۆزگەرتىػدددڭۇرچىققددداُ ك  يىدددۇقىطقارتىػدددڭىِ م

 ەيغەٍثەرىەرّىد  ە  نىطدڭْى  ت ۇكداىىَيىر  تد  ماتوىىل ۋەەٍمرىسلضڭ
  ەھۇزىيالرّىد  مىڭداتالر ي  ۇتد   نىِىد  ەّيىنىْدى  مىڭاتيىرىسل تار كىن

 يەيوقىيىدۇ توىغداّيىقىْى    ۇرۇُكداىيىث  ەيەتىسىِض ەتطىسىىنىزىياّ
يىرتىدددۇ تاغدددالپ   ەھۇزىيالرّىددد ي ەزىطدددىْىت  مىڭاتالرّىددد ۇتددد
ٍ  ۈّنى. چ يڭىسۇك ۆيسگرگەّيىنىْىم ەزىطىْىت  ۇرىڭيىرىْىد  كىطدا 

  يلتقاّيىقىْىكىطددپاتال ەقىددسىيىرىْىك ۆزكدد ۆىىْىددۇمىڭاتالرغددا ي ۇتدد
 ەيغەٍددددثەرە ەىەيسىططددددا ٍْى كىطددددا ك ەھددددۇزىيالري ۆرگەُمدددد
مىڭددددداتالرّى  ۇتددددد ۈچدددددۈُكىْندددددار قىيىدددددع ك ەّيىنىْدددددىكىن

 ەقىدو ّ «ەتڭدا ٍ»ەھۇزىيالرّى ي ەضىيە ٍ ۇ. تۋەتنەُقىيىسليەەضڭەّق
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 ەُررغددد  رىَدددۇت ۋەتنەّيىنىدددسىِقىيى زليەكاىغددداُ مىڭددداتالرّى  
 . ەمڭەتىيىَْ
 ۆتنۈزگەُك ەُتىي  رىفۇُكاىىَى ت ۈيۈكت ەھۇزىيالرّى ي  طڭىِگ

ُ ّ ەھدۇزىيالر ي: »ېگەُز ۇّسلغٍ ۇّازىرىطىسەٍ مىڭداتيىرىْى   ۇرغۇّيىغدا
مىڭدداتيىرىْى موّددا   ۆزكدد ەُتىددي ۇّىدد . تۆزگەرتىددۋەتنەُك ەضددڭەُق
  ئدى كىػدْى ي  ۇتد  ۇ رچىقىرىدۇ تاغديىغاُ. كد    ۈەىڭىسىِضد  ەھسىيىلك
 ەزىَنددىق ۇٍاّددا تدد« قىيغدداُ. ەپ  زەىَىطددۇُمىڭاتىغددا تددوغرل م ەھددسەك

يامى قىطدقارتىۇ   ۇپقوغ ەذاىىغاّچ ۆزگەرتىػۋەاّالرزل مىڭاتالرّى كزلٍ
الر ەھدۇزىي . يۆرضدىڭىسۇ م ەّيىنىْدى ّاھايىڭى كاضاُ كىن  سىۋېيىػْى ي

 ۈزىطددىسىِي گغددَەّيىنىز ەتىددرىگ -تىددر   ذىرىطددڭىياّالرّى تىدديەُ
 ۈزىددسىِي ۇّيدداز ەُقددوىيىر  تىددي ۇ رّىدد ك  قاّچىيىغدداُ مىڭاتالرّىدد

 ەقىقەتيەرّىھۇّيددازلَىس. زۆرگيل  يمدد  ڭىيگەّيىنىْددىم ۆچۈرگىددۈپك
 ەغقايطددى تىددر جىْدداي  ەغكىثددار ۇرٍىالغددڭىِت ۆزگەرتىػددۋەك ەضددڭەُق
 ي ھاىددسل ضدداٍا  ەضددڭەُق ەيەتيىلضدد ەرەزىىددر غ ەەطددىّ ۇ رّىدد ك

 !ۇ؟تو  يس ەتىسق  غىريەك ۆزگەرتىۋەتنىْىسەكمىڭاتالرّى ك
 ەّيىنىْددىكىن ەيغەٍددثەرە ەىەيسىططددا ٍْى كىطددا ك ەھددۇزىيالري

مىڭددداتيىرىْى  ۇقەززەشٍددد ۆزىىرىْىددد ك ۈچدددۈُكىْندددار قىيىدددع ك
قىيىدددع  ەيزەتىدددر گ ۈچْىذىرىطدددڭىياّالر كددد  ۋەۆزگەرتىۋەتنەّدددك
كىدالھ   ەىەيسىططدا ٍْى كىطدا ك  يەقىيىع  ەكىگ ۈچنەم ەقىسىطىْىك
 ۇقەززەشٍدد ۆزىىرىْىدد ك ۈچددۈُكىطددپاتالظ ك يلضددىْىزل ەيددسىغاُز

ُ ك ەضددددددڭەُمىڭددددداتيىرىْى ق   ۇ رّىدددددد ك ەرزەي ۆزگەرتىدددددۋەتنە
كددداذىرقى زلٍددداُ  ەىەيسىططدددا ٍْى ك ۇھەٍَەزمىڭاتيىرىدددسىنى ٍددد

  ػدارەتيەرّى ت ەىگەُم ەققىسەھ  يىسىغاّيىقىم ۇپتوى ەيغەٍثىر ە
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كىددع  ەجەتيىْەرىىددلك ۋلتقدداّيىقىيددوغ قىيى ۆزگەرتىددۇك ەضددڭەُق
 ۈّنى. چد  رىسۇت ەھَىيەغك ۆپم ەڭك ۇّىئغات ۇ رك ەىنى. تەٍەشك
 ەرّىكىثدارىي   نىطدڭۋە ت ۈتۈُەايسىيىق توىغاُ ە ۇضۇىَاّالرغاٍ ۇ رك
 .تارتَايسۇتاظ   چھ ۆزگەرتىػڭىِك
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 ەددىيەر ۇالرغبئ ۋەخبتبنىقهىرى  ڭخىرىستىيبَالرَى
 

 بىرىُچي خبتبنىقي ۇالرَىڭئ
 ەيسىغاّالرّىتىيَ ەقىقىڭىْىھ  مىڭاتيىرىْى ۆزذىرىطڭىياّالر ك

مىڭداتيىرىْى   ەھسەكىننى ك ۇضۇىَاّالر ٍ ەقەغە»" ۈچۈُكاىسلظ ك
 .ۇيسۆييۈج ەپز« ۇقىيىػىس يلزل ەپ" زۆزگەرتىۋېڭىيگەُك

 ەُتىدي  ۇضدۇه ذىدو ك  ۈچكد  ۆيەّدسە ت ۆھَەتيىرىگەتد  ۇت ۇ رّى ك
 : رىَىست ەززىيەر

 ۇضۇهتىرىْچى ك
 ەقىدددوّ ۆزىىرىْىضددد ەرّى ذىرىطدددڭىياّالرغا قارغدددى مىػدددىي 

 ەىڭۈرگظم
ذىرىطددڭىياّالرغا ەضىرزەك - 2 ەىطددۇشكدداىىٌ ض ۇززىطددتت - 1

كدداىىَى   َىصتىددر مىڭدداب يازغدداُ. ّدد    ەكا ھىددس  رىددۇت ەززىدديەر
. ەىڭۈرىدددسۇم ەقىدددوّ ۆزىىرىْىضددد ۇّدددۇٍ ەىطۇضدددْى ض ەمسدددارىِك
 ەىنددىت  ددڭىٌ ق ۆتىْچى  تددۈچىْچىذىرىطددڭىياّالر مىڭدداتيىرىْى كدد»
  مىڭاتالرّىدد ۇتدد ەتىجىددسە. ّۆزگەرتنەُكدد  ددڭىٌق ۆپمدد ۇّىئددسىِك
 - 2« كاييىْىدۇ قاىغداُ.   ەرضىيەرگەتاغقا ّ ۆزگىرىۇك ەزٍۇّيىرىَۇٍ
 ۇيلقىڭقىچەكددددداىىَى غددددد ۇززىطدددددتت ۇياغدددددىغاُ تددددد ەضدددددىرزەك

  دددددددددڭىٌق ۆغتددددددددد  مىڭاتيىرىْىددددددددد  ذىرىطدددددددددڭىياّالرّى
 . رىسۇت ەيەرذ ۆزگەرتىيگەّيىنىسىِك

 يلەداغ يىيى  - 1860)  نىركىطالھاتچى كاىىٌ ت  رىنىيىقكاٍ - 2
(  طددداتيىْىسۇھمافىر ەزىرىدددسەّ  ياّالرّىذىرىطدددڭى ۇتوىغددداُ  كددد 

 -مىڭاتيىرىدددددسىنى تىدددددر   ذىرىطدددددڭىياّالرّى»: ٍۇّسلقدددددسېگەُ
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كدددداز  ۇٍددددۇ. تئدددسۇر ٍى 30ر  نىطددددڭيەت  يىددددسىغاُزىدددت م ەتىرىگ
 .« ۇّسلغىغاّسل غ طاتيھ

 ەزرىڭدددىھ ەىەيسىططدددا ٍغا زىْطدددىس رزىِ تىدددر  كىطدددا ك - 3
ھدازىرقى ذىرىطدڭىياّالر    يەتوىغداُ   ەّطۇپٍ ۇرىڭالرغاٍ ەريەٍگەيەٍ

 ەزيەىددگەج  طدداتالپھ ۆىددۈٍيىرىْىكىْنددار قىيىددسىغاُ كىْجىددو ت  
چىققداُ.   ۇپتوى ۆىۈًت 74ضاّى  ۆىۈٍيەرّى ت ۇچىققاُ. ت ۇرغۇزۇپت

 يلزل ەپز  سىيغدداُي ەُكىيسدداً تىددي: »ېددگەُز ۇّددسلغٍ ۇكاّددسىِ كدد
يامى  ۆزىَۇك  مىڭاتيىرىْى ەھسەك  ئىقىيىْغاُ مىڭاتالر ھازىرقى ي

ُ ي ەُتىدس كىيسداً تىدي    ەگەرتىيىَىدس. ك  ەزىِّ ەٍەضَۇك ۇ رك   سىيغدا
قىيغدددداُ  ەرەزە ەپز ۆز كدددد  مىڭدددداتالر ھددددازىرقى كىْجىيالرّىدددد 

ِ كىجداز توى  ەرىەتدثەكە ٍ ەقسىرزىَۇت  ەرمىڭداتالر ھ  ۇتد  ۇرۇُتد  ۇغدڭى
 ۇچرلپزلٍددداُ كددد  ەرھ ۇرۇغدددالرغاكويس يەۆزگەرتىػددديەرگەذىدددو ك

 .«ۇرلتڭىت
 :ۇضۇهكىننىْچى ك
 ەپز ەتچىيەرتىددددسك ەزىرىددددسەّ  ذىرىطددددڭىياّالرّى ھددددازىرقى

 ەقىدو ّ ۆزىىرىْىض  يىرىْىەزھەەٍذىرىطڭىياُ  ەزىَنىضاّاىغاُ ق
 :  ەىڭۈرگظم

 ەتىيۇَّەزھىپىك - 1
 ۇ رچىققددداُ. تددد  ۇرىغددداكوتڭ ەضدددىرزەك - 1 ەَىالزىيٍەزھەەۇتددد

( ەذصغد  ەغسۇرٍ ەغڭۈرگەُ)ذىرىطڭىياُ زىْىْى چىرىني يىۇشەا
كىػدديىرىْى  يىۇضددْى ەا ٍەزھەپۇياغددىغاُ. تدد  ەيرزەتىددر ز ەُتىددي

نوّدا  ٍەزھەەۇقدارليڭڭى. ت  ەپزندافىر  ۇّىك يەقاتڭىق كىْندار قىالتڭدى   
مىڭاتيىرىدسىِ  ەھسەك  ئدى ي ەيرلتْدى  ت ەقەغمىڭاتيىرىسىِ ە ەھسەك
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 ۇ رّىدد ت  نىِقىالتڭددى. ىدد  ڭىددرلپّىددال ك«ەتڭدداٍ»كىْجىددو  ەقەغە
ھددازىرقى كىْجىددو   ۇضرىطددىّ  ّىدد«ەتڭدداٍ»قوىىددسىنى كىْجىددو  

كىْجىيىددسل ھدازىرقى كىْجىددو   ۇ رّىد  غدا كوذػددىَايڭڭى. ك «ەتڭدا ٍ»
 ۇ ركدد ۈّنىكىننددى تدداب يددوغ كىددس . چدد  ييلىقىزىنددى كددا«ەتڭدداٍ»
 ەپز ۇرٍاكويددس يزۇ رّىتاغددقا ٍددا  ۆەيىگەُمدد يەتدداتْى كىننى ۇتدد

 يلّددىزل ەيددسىغاُكىددالھ ز ەىەيسىططددا ٍْىكىطددا ك ۇ رضدداّايڭڭى. كدد
 قىالتڭى.   ڭىقازك ەپكىْطاُ  ز ەقەغە ۇّىك يەكىْنار قىالتڭى 

 ۇَّەزھىپىٍارضىي - 2
  ئدى ي ۇ ر. تۇرتىرىس  يىرىْىەزھەەٍذىرىطڭىياُ  ەزىَنىق ۇت

 يىۇضددددْى ەا يەّددددى «ۇقدددداى»مىڭاتيىرىددددسىِ كىْجىددددو  ەھددددسەك
قىالتڭى  تاغقىطىْى كىْنار   ڭىرلپك ەمڭۇتْىالٍ 10 ەمڭۇتيىرىسىٍِ

مىڭاتالر كىيساً  ۇت» ەققىسەمىڭاتيىر  ھ ەھسەك  ئىي ۇ رقىالتڭى. ك
قىيىددۇ  ۇهقوتدد ۇ ر. كددەيڭڭددىز «ەٍەشمىڭدداتالر ك  سىيغدداُي ەُتىددي

زىدت   ەمڭۇتقاٍ 10 ەغسۇرھازىرقى ٍ ەمڭۇبٍ 10قىيىسىغاُ   ڭىقازك
 ۆىدۈٍىگەيە كىنندى ت  ييلىقىكدا  ّىد  «ۇقدا ى»كىْجىدو   ۇ رٍدۇ كىس . ك

 ۆزىْىدد ك ەرزّ ددركىْنددار قىالتڭددى. ك  ّىتدداتالر ۆەيىگەُتاغددقا مدد 
 ەپز« يزۇٍددا 14» يزۇ رّىكىْنددار قىيىددسىغاُ ٍددا ۇ ركدد ەەطددىرىسەت

 تاياُ قىيغاُ.  
 ىننى كىالھقا ۇَّەزھىپىٍارضىي» ەضىرىسەتارىد ك ۆزىْى ك  وت
تىر  ياٍاّيىق  ەّەتىر  ياذػىيىق كىالھى  ي ۇ رّى : تۇّاتڭىچوق

  تيىرىْىددمىڭا ەھددسەتاغددقا موّددا ك ەيرلتددۋەت ۇ ركىالھددى كىددس . كدد
  ئىي ۇ رك ۈّنى. چەىگەُم ەرىپىسىِياٍاّيىق كىالھى ت ەٍَىطىھ
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 ەپز« قىالتڭددى  ڭىقددازك ەپ  ز يىددسۇمىڭاتيىرىغددا زىددت م  ەھددسەك
 .ۇيازىس
 ٍەزھىپىٍاّىنىس  - 3
 ۆتنەُك ەضىرزەك - 4كاتاقيىق كاىىَيىرىسىِ  ەڭك  ْىەزھەەٍۇت

 ۇّدۇ ٍ ەمطدايىْْى  ك ەەطدىرىسە ت ۆزكد   در  رزّ ۇپ توىد   ِكاىىٌ فاضدڭ 
 ەُ: ٍېددگەُز ۇّددسلغٍ  ِفاضددڭ: »ەىڭددۈرگەُم ەقىددوّ ۆزىىرىْىضدد

  ئددى ي ەُتىددي ەرٍىنىددرى  -  يەھدد  ەجددسلزىىرىئالرّى  ك ەرگەضددىي
 ەيزەىيىنىْدددىك يەيىنىْى ۈزەىگددد ۇّىددد   كۇيېيىۇقوغددد ەھدددسىگەك

 ۇ. تەٍەىىيەتڭۇرك ۇت ۈّنى. چەُكىْنار قىيىَ ەرضىيىرىْىيوقاتقاُ ّ
يازغداُ   ۇرىڭيىرىَدۇ ٍ ۇّىد  ك ەٍەش كىطدا يازغداُ ك   ەھسىْىك  ئىي
يازغدداُ  ەذصتوىَىغدداُ تىددر غدد ەىددۇًّدداٍى ٍ ۇّىتدد ەىنددىت ەٍەش ك

 ۋەقەىىنيەرگەەقىقىيددھ ۇّىدد ك ۇّىكدد ەرّى مىػددىي  دديىِم ۇپ توىدد
ضاّىَاضدديىقىسىِ   ڭىثددارىىقسىِ كەيەتىتوىَىغدداّيىقى ضدد  ۇيغددۇُك
كداەڭور   ۇقىيغداُ. تد   ەّطۇپٍ ۇرىڭالرغاٍياىغاّسىِ  ۇّى  كەّطىرەپك
  سىۇمىڭاتْى ي ۇتوىغاُ ت ەُزىڭيىقالر تىي ەتْىگەّۋەچ ەقىقەتڭىِھ

ٍ   ۇرىغاكوتڭ ھاىدسل كدازلر     غىدر ك ۇرىڭيىرىغدا چىقىرىع كدارقىيىق كىطدا 
 ەضددىيىيەرّىٍ ۆەيىگەُنئپ ػۋلضددىْىەزھەەٍۇت« قىيغدداُ توىددس . 

 ۇھىَيىر ٍددد ۇ رّىددد زلزىدددو ھاىدددسل جامدددار يڭڭى. ك   ۇغ كوچددد
 :ۆيەّسىنىچەت

توىَىغداُ   ۇّىئدسل مىڭاتيىرىغدا ك  ەھدسە ك  ئى( ذىرىطڭىياّالر ي1
  يىددۇك ۇّىئددسىِك يزۇ رّىٍددا ەز ت ۈزگيلىغدداّۋەمىرگ ەرضددىيەرّىّ

 تاغيىغاُ.  
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  كىطدداّى  چقايطىطددىھ  كىْجىيالرّىدد ەغددسۇر( ھددازىرقى 2ٍ
تىر  كۇ رزىِيامى  تۇ رّىَۇرىڭالر. ەٍەشكىْجىيى ك ەضيىيازغاُ ك
ّدددداٍى  كەٍەش تەىنىثددددۇ رّىيازغدددداُ   يىْنىنىػددددىيەرٍۇكەضىرم

 چىقارغاُ. تىيىَْىگەّػەذطيەري سىپ وتڭۇرىغا
 يەزىددڭيىقالر  ۆپمىڭاتيىرىددسل ّاھددايىڭى  مدد ەھددسەك  ئددىي ۇ( تدد3

 ذاتاىىقالر تار. 
: ۇيازىدددددس ەپز ۇّدددددسلغٍ ەەطدددددىرىسەت ۆزىْىددددد ك  دددددر رزّ

 ەھددسەموّددا ك  ىْىددەزھىپٍٍدداّىنىس  ەٍَىطددىھ  تارىرچىالرّىدد»
 ەيڭاُ"غد  ۇ رّىد  قىيَىغاّيىقىغا   ك  ڭىقازك ەريلقىتمىڭاتيىرىغا ھ

كاىددسىغاُ"  ەيغەٍثەرىىرىْددىە ەھددۇزىيكددارقىيىق ي ۆزىەظضدد ۇضدداغاٍ
 ەپز ۇ ىچىالرقدارلقچى  تد   ۇ رّىكد  يەقىيىسىغاّيىقىغا   ڭىقازك ەپز
 .ەمپىنىرگەمەىگەّسۇرتىرز ۈەەتيەيسىغاّيىقىغاض

   ْىقالّدددددددسىنىك ۇضدددددددۇىسىِكىنندددددددى ك ۇقىرىدددددددسىنىي
ھددددازىرقى  ۇرىددددسىغاّۋەكىػدددديىرىغا قارغدددى ت   ذىرىطدددڭىياّالرّى 

 ەزىَندددددىضددددداّايسىغاُ ق ەپز ەتچىيەرذىرىطدددددڭىياّالر تىدددددسك 
 ەھددسەك  ئددىي يەموّددا  ەٍَىطددىھ  يىرىْىددەزھەەٍذىرىطددڭىياُ 

 ۇرٍىچىيىقالرّى ذىددددو كويددددس  ەرھ ۆزگەرتىػددددۋەمىڭاتيىرىددددسل ك
ِ توىغاّيىقىْى تىرىْچدى ك  ِ تاغدالەال م  ەضدىرزى   الُھاىدسل كد   ەضدنى

 . ەىگەُقىيىۇ م
 :ۇضۇهك ۈچىْچىك

قىيىسىغاُ   ڭىقازك ەُتىي ۇتەكەضطىپيىلذىرىطڭىياُ زىْىغا ٍ
توىغدددداُ   ڭىثددددارىىقك ەزىرىددددسەّ  تددددارىىق ذىرىطددددڭىياّالرّى يە
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 ەقىوّ ۆزىىرىْىض ۇەەضطىرىىرىْى ٍ  يەذىرىطڭىياُ تارىرچىيىر  
 ەىڭۈرگظم

كىطدا    تارىرچىالرّىد » ەەطدىرىسە ت ۆزىْىد  كالرك مىد كازلً  - 1
 ۇ ركد  ۈّنى. چد ەٍەضدڭۇر تدوغرل ك  ۆەيىر مد   يازغاّيىرىْى ۇغيىتوغر

كىػددالرّى يازغدداُ. تاغددقا    ەرّىۋەتوىَىغدداُ ھازىطددىي  ەٍەىىيەتددڭەك
 ەرضدىيەرّى ذاتا ّ ۆپم ەضڭىِ  گاھ تىيَەضڭەُگاھ ق يزۇ رزىَۇٍا

 ەيرز ەضدىرىسە ييلىقىكا  زىْىْى. ذىرىطڭىياُ ې اىيىقڭۇرر ۇيازغاُ  ت
 ۇّددسلغ. تۇرياىغدداُ كىددْجىيالرز ۆەيىر مدد  كىْجىيالرّىدد ۈرگەُضدد

 ۇّددسلغت ۇشتىددِ كاغددقاُ. فدداتر  ضددىي   70ضدداّى   كىْجىيالرّىدد
 ەغددرّقا تددوەالپ جىيددس ۈچكدد ەٍَىطددىْىھ  ياىغدداُ كىْجىيالرّىدد 

 .ۇيازىس ەپز «ۇرغاُقىيس
كداىىَالر  »  «چىقىع»  «يارىڭىيىع» ەىەيسىططا ٍغاك ۇضاٍ - 2

 ۇتاغقىَ ۆىۈٍسىِت ەظقاتارىىق ت« ۈىگەك» يە« ضاّالر»  («يىيالر) 
 ەغدسۇرىىر  ٍ ۇ رّىد  قىيىْغاُ. ك ەّطۇپٍ ۆىۈٍيىر ت ەيرلغت ەّەي

 :ۇركاىڭىس ۆيەّسىنىت ەيرلتڭاھازىرقى ت
 ەرھازىطىي - 1
  2يارىڭىيىع  - 2
 ٍ رلج - 3
 ەضرلرك - 4
 ەھسەك - 5
 كىقرلر - 6
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ُ ز ۇّدسلغ ٍ ېِھور ذىرىطدڭىياُ   ۆىدۈٍيەر ت ۇرٍاكويدس  ۇتد : »ېدگە
كىجددداز  ەتىرىْچدددى ٍىالزىيىدددس  ەّىي ەضدددىرىسەييلىقىكا  زىْىْىددد
 «قىيغاُ.

 ۇّياغدداكىطددا ز: »ەيددسۇز ۇّددسلغٍ ۇغددىٌتددارىرچى ٍ ەغددسۇرٍ - 3
 ەھدددددددددددۇزىيالرٍىطدددددددددددىرىىق ي ۇرۇُتددددددددددد  يىػدددددددددددڭىِم
 ەغكاىالھقدا كىثداز   ۈچەيڭىػۋەم ەّچىْى"كىػەەيالضوەالرّى ەغسۇرٍ

كاىددسلظ جدداكىس    ەرّىمىػددىي ۆزىەغددۋەياىغدداُ ض ۈچددۈُقىيىددع ك
 ەەطددەتىيىرىْىض ەيددسىغاُ" زۇياذػددىيىققا ياتىددس  ەىنددىت ەٍەش ك
 ۇ رّىد  . كۆرگەُكىع مد  ەُتىي ەىطەەەذاتا ە ۇت ۇ ر. كۆگەّگەُك
ٍ  ي ضاٍا ەزىَنىكىػيىر  ق ۇت ِ مىڭاتالرغا قىيغداُ   ۇكاٍىيىيىرىدسى

 ەىطدددەەىْى ذاتدددا ە ۇتددد  يىدددْچە. مۇرىدددسۇت ۆرگّدددۈپم ۇغكوچددد
 ۆەيىگەُم  . ذىرىطڭىياّالرّىۆچنەُرىرىطڭىياّالرغا مەتيىرىكىيي

قىيغاّيىقيىر   ەّطۇپٍ ۈيۈميەرگەت ەغسۇرمىڭاتالرّى تارىرڭىنى ٍ
 .« ۇرتىر كىطپاتىس ۇّى ت

كاىدددسلظ ذىرىطدددڭىياّالرزىِ  ۇرۇغدددۋەكويس ۇظ ياىغددداّْى توقددد
 ەزىرىددسەّ  ذىرىطددڭىياّالرّى  يىددْچەم ەھۇزىيالرّىئددۋەي ۇرۇّقىتدد

قىيَاضدڭىِ   يلًكىدع زل  ۇت ۇرضا ضاّاىغاُ تىر كىع ت ەزىيەغزىْى ە
 !ۇ؟توذڭاپ قا ٍس

 ۇشەازىػددداھ كاّاضڭىطددد  ەەطدددىرىسەت ۆزىْىددد ك  دددر رزّ - 4
 ەٍددر ك  توىغاُ(ّىدد ۆمۈٍددسلريىييىددر  كارىطددىسل ھ  - 518~491)

 ەّيىندى تىيىَْىگ  ْىقك  مىڭاتالر كاەڭورىىرىْى ۇقەززەشٍ» ەُتىي
چىقىرىيغددداُ.  ەرٍددداُە ەپز« ۇقىيىْىدددس  ڭىثارضدددىسك ەيەتڭىِضددد

كىدْجىيالر كىطدالھ    ۇت ەُتىي ەرٍاّىە ۇّى ك ەّەي  يىِم ۇّىئسىِك
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كداەڭورىىر    كەگەرغدۇيلقىڭڭاتۇكىْجىيالرّى  . ۈزىڭىيگەُقىيىْىۇ ت
 ۇلىغدداُ توىطددا  تدد  قار ەپز ەّچيىلتوىطددا  يددامى كىػدد   تىيىددْگەُ

كىطددالھ قىيىَْىغدداُ تددو تڭى. كىطددالھ قىيىددۇ   ەرگىددسكىددْجىيالر ھ
كىْجىيالرزىنددددى  ۇتدددد  ڭىػددددىچەي ۈچيىرىْىدددد م ۈزەتنددددۈچىيەرت

 ۇت ۇ كىطالھ قىيغاُ توىطىَ ۆزگەرتىۇذاتاىىقالرّى ك يەزىڭيىقالرّى 
سىِ ەّيىنىد كىن ۇرٍاكويدس  يەيوقاىغداّيىقى   ەضديىْى  ك  مىڭاتالرّى

 .ۇرٍاقڭازلٍاُ كىطپاتيىْىۇ ت ەرھ كىثارەتسەقىقەغ
 ۇّددسلغذىرىطددڭىياّالر ٍ ەزىَنددىق يە يىددس  ھەمىطددڭايىِك - 5

  يىيدى ذىرىطدڭىياّالرّى   - 130 ەّى ٍىالزىي ەھۇزىيالري: »ەيڭڭىز
 ۆرگپ مد  ۋلتقداّيىقىْى قىيى  ڭىقازك ۇضرىطىغىالّ گىرېنچەەيرلتْىئت
 ۇضددرىْىّ ەرجىددَەت ۇتدد ۈزىطددىسىِي گغددَەّيىنىتوىغدداُ ز ۇ رغدداك

 ۇضرىطددىْىّ ىثرلّىيچەەيرلتْىئت ۈچددۈُك ۋېڭىعقىيىدد يەتطددىسكىْا
 ۆزىىر كدد ەھۇزىيالرّىدد ي  ْندداغم.« ۆزگەرتىددۋەتنەُك ەضددڭەُق
 ەيرلتقدا ت ۇضدرا تاغدقا ّ  ەيرلتْدى ت ۇضدرا قىيىسىغاُ كىثرلّى ّ  ڭىقازك
ِ ي گغَەّيىنيىر ز ەىىنيەرگەقىيىسىغاُ ضاٍىرىي  ڭىقازك  ۈزىطدىسى
 ەُتىدددددي ەىىيددددديەرز ەتيىْەرىىدددددلقاّاك ۆزگەرتىدددددۋەتنەّيىنىْىك

 كىطپاتيىغاُ.
 ۇقەززەشٍدددد: »ېددددگەُز ۇّددددسلغھارضدددديى ٍ ۇەەضطددددىرٍ - 6

 ۆزگەرتىيگەّيىنىددددسەك  نىطددددڭيىرىْى ت ەضدددديىك  مىڭاتالرّىدددد
مىڭاتالرغدا   ۇتد  ەرياٍداُ كىثدارىي   ەتىس يوغ. ق ۈتسەغ- چقاّسلقػەكھ
. ۈزگىگەُكورّىدددددددددددسل مىرگددددددددددد   نىطدددددددددددتت ەضددددددددددديىك
 ەرّى مىػددددىي  نىطددددڭيىر ت ۇضرىطددددىْى ّ ىثرلّىيچەەيرلتْىئت

 .«ۇرٍىالّغاُت ەتىسػەمىيسەق ەڭك ەقىييەرزەقوىيىرىسىنى ّ
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 ۇقەززەشٍدددد ۇرېجىِكدددد: »ېددددگەُز ۇّددددسلغٍ يلتىطدددد ِ - 7
ِ م  كىرڭىالەالرّى يەمىڭاتالرزىنى زىڭيىقالر   ەغغدىناي  ۆەيۈمىدسى

غددداەىييىقى  ياٍددداُ   ماتىپالرّىددد ەيەتىْىضددد ۇّىددد ك يەقىالتڭدددى 
 ەرقارلغددديىر  قاتدددارىىق ھ ەھَىيەتطدددىسك ەضدددىيىگەٍ  ەتيىرىدددۋەّىي
 ەھدددسەموّدددا ك ۇً. جىيدددرەرھيىگەُغددد ەُتىدددي ۆزگرىەركددد ۈرىدددۈكت

 ۇكدد  دديىِ م ەىگەّددسىِم ەقىيىددع ەىنددرىگ ەرجىددَەمىڭدداتيىرىْى ت
 ۇتد   يىػدڭۇرغىْىسل مىڭداتالرّى ض  ۇت ۇضرىالرغاّ  ْىسىنىي ۆزىْى ك

زىڭيىقالرّدددى  يەكىردددڭىالەالر  ڭچدددو رىطدددىسلۇكوتڭ  كىننىطدددىْى
 .«ۆرگەُم

: ۇيازىدددس ەپز ۇّدددسلغٍ ەەطدددىرىسەت ۆزىْىددد كمىدددالرك كدددازلً 
ِ ت ەرجىَداّالر ت ۈرىۈكت ەرھ ۇرۇُت ۇٍسىِجىير»  ەرجىدَە ت ەرىپىدسى

 ۇًكىددس . جىيددر ۆپّاھددايىڭى مدد ەرجىَىيەرٍددۇت ەقىيىْغدداُ  تىددْچ
 ۆزگەرتىػدديەرك ڭّاھددايىڭى چددو ەزىيىددرىگەت ۇ رّىدد ك  يڭقاّددسەك ك

 «توىغاُ. ۆپزىڭيىقالر م يزۇ رزىَۇكىچىسىنى ٍا ەتنەّۋەمىرىۇ م
 ەززىديە ر ۇضۇىَاّالرغاٍ ەز ت ۇيلزّوشرلھىة فاييىثىص  م – 8

 ۇّىكد  يەّداٍيىق تىدر مىڭداب يازغداُ     « ذىيداىالر »كاضاضدىسل    رىعت
يازغدداُ:  ەپز ۇّددسلغٍ ۇّىئددسل. كۇرغاُقىيددس ەغددريىيددى ّ - 1649

 ەُقددددوىيىر  تىددددي ەرّى ىڭاتيىرىددددسل مىػددددىيم ەھددددسەموّددددا ك»
. تىدددس ذىرىطدددڭىياّالر ۆپذاتددداىىقالر ّاھدددايىڭى مددد ۆزگەرتىيگەُكددد
مىڭدداتالرّى  ۇتدد ۇٍددۇپ ي ۆزمدد ۇزغۇّچىيىقيىرىغددات ەھۇزىيالرّىدد ي

 .«ەَّەيَىسكىػ ەەطاّىيىرىگەك ۇ رّى . تىس كەىسۇغقوغسلپ م
ەازىػدددداھ  ەرىپىددددسىِت ەرىددددسىنىيەزھىپطددددڭاّت ٍ ەىررت - 9

 ۇّدسلغ ٍ ەرززەك ۇّۇىغاُضد  ەتوىغاُ(م يلەاغيىيى  - 1625)  َىصج



 004 

  مىڭاتْىدددد ۇقەززەشقددددوىىَىسزىنى ٍدددد  تىسّىدددد: »ېدددديىيگەُز
 ۇضرىطددىْى  ّ ەكىثددرلّىيچ  ۇّىدد " مىڭدداتى ك ەتددۇر كىچىددسىنى "ز

قىطددقارتىع    نىطددڭيەرّىت ۇّىئددسل. كۇكوذػددىَايس  نىطددڭيىرىگەت
ّاھدايىڭى   ۆزگەرتىۋېڭىػديەر ك ۆزىەرگەتاغدقا ضد   ۇغۋەقوغ ۇرۇپكويس

 .«ۇچرليسۇك يزۇزلٍا ۇغزىِ كارت 200 ەھۋلهك ۇّسلغ. تۆەڭۇرم
 يلەداغ يىيى  - 1881) ۇٍاشت  رتارىرچىطى ٍىطڭكىْگيىس  - 10

 ەرجىددَەمىڭدداتالرّى ت ۇقەززەشٍدد: »ۇيازىددس ەپز ۇّددسلغتوىغدداُ( ٍ
ٍ  ەرجىَدداّالرقىيغداُ كىْگيىدس ت     ۋەتنەُرٍىيىددۇت ەقطدەتْى كاضاضدى 

. ەتنەُكاىسلپ م ۆپم ەرّىتىيىَطىس مىػىي ۇرغاُ يوغ ەقىقەتْىھ
كىْجىيْدددددى   گىػددددديىلت ۇغدددددقاتدددددوغرل توى ەُتىدددددي ۇّى غددددد

. ۆرەتڭىمدد ۇغكددارت ۇرزىِّدد ۇىَەتْددىز ۇ ر. كددئغىر غددڭۇرۇيەتڭىقى
 .«ھەقىقەتڭىْ ەيزەىثىيەتڭىياىغاّْى 
 ۈيددددۈكت ەي ىڭىْىدددد ھ ەرجىددددَەت  ئددددىيكەّگيىيەزىنى - 11

مىڭدداب  ەھيددىك ۇت ِەددر  رتىددر  توىغدداُ ٍىطددڭ   ەضدد ۇىيىرىسىٍِ
 ۈرگيلتقاُضدددد ەيرزكەّگيىدددديەزە: »ەيددددسۇز ۇّددددسلغكاىىَيىرىغددددا ٍ

 ەرّى توىغدداُ. ضددىي ەُذاتدداىىقالر تىددي ەٍَىطددىھ ەرجىَىيەرّىدد ت
 يزۇزىنىٍدا  848  مىڭاتيىرىْى ەھسەموّا ك ەرجىَەىيەرزەت ەغسۇرٍ
س ضاّاقطدددى -كىدددع ضددداُ  ۇ. تدددۆزگەرتىدددۋېڭىيگەُك  نىطدددڭيىر ت

 ەيەبقىيىػديىرىغا ضد   ەغمىڭداتيىرىْى ر  ەھدسە ك  ئدى ي ەرّى مىػىي
 «توىس .

  كىثارىيىرىددسىنى زىڭيىقالرّىدد   مىڭاتيىرىْىدد ەھددسەكىننددى ك
 ەيەتيىر ض
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  مىڭاتالرّىد  ۇتد : »ەيدسۇ ز ۇّدسلغ ٍ ەەطدىرىسە ت ۆزىْى ك ېِھور
 تار. ەيەتىض ۆغت  كىثارىيىرىسىنى زىڭيىقالرّى

 : ەيەبتىرىْچى ض
 ۇّدددسلغٍ ۇتددد ۇپ ذاتددداىىقى توىددد  يەغددداەىييىقى   ماتىپالرّىددد

 :ۇقىيىْىس ەضەييۇرت
 ەضددديىْىمىػدددى ك ەرگەُت ۆزىەپماتىپقدددا كىثدددارىْى ضددد   - 1

يازغاُ  يامى  ماتىپَۇكاىيىغاّيىرىْى. ەرگەُت ۆزىەپض ۆزگەرتىۇك
 ۆزىْىدد ك ۈغەَّەضددڭىِچ ۇغتوىدد ەرگەّيىرىْددىت ۆزىەپضدد ۇّىدد ك
 كاضاضيىْىۇ يازغاُ. ۈغەّگىْىگەچ

كوذػىػدددىۇ  ەرەيىدددر سگىرېنەّتىي ەرەيىدددر كىثرلّدددى ھ - 2
 كورّىغا تاغقا تىرىْى يازغاُ.   تىرىْى ۇىا. غ ڭىسۇم

 ەپز ەرپضددددىسىقْى ھ ۇرىطددددىسىنىكوتڭ ۆزماتىددددۇ ضدددد  - 3
ٍ ۈغددەّگەُچ  ۈغەَّەضددڭىِچ ەقطددەتْى  يددامى ماتىددۇ كاضاضددىي 

 ۇكدد ەُتىدي  ۇّىد  يازغداُ. ت  ۈزىڭىددۇت ەتدويىچ  ەقيدى ك ۆزكىثدارىْى كد  
 ذاتا غقاُ.

 ەيەّيىنڭىِضدد  يزۇغدداتىددر ٍا ەّەي يزۇزىِماتىددۇ تىددر ٍددا   - 4
 ۇرۇُتددد  ددديىِم ۇرۇىغاّدددسىِكاگاھالّس ۇكددد  ددديىِ. مۆتنەىگەُيددد

تاغدالپ يازغداُ.     رىسىِي ۆتنەىگەُ  يۆچۈرٍەضڭىِيازغاّيىرىْى ك
 قاىغاُ.   ەتويىچ ۇيازغاّيىر  غ ەُذاتاىىق تىي ۇرۇّقىت ەتىجىسە ّ

 يزۇّىتاغقا تىر ٍدا  ۇك ۇپ توى ۇّۇتقاُك ەرضىْىماتىۇ تىر ّ - 5
 ۇّۇتقددددداّيىرىْىك ۇرۇّقىتددددد ەىدددددگەُم  طدددددىگەك  سىۋلتقىْىدددددسلي
 ۆزكد  ەركىثدارىي  ەُتىدي  ۇّىد  . ت سىۋەتنەُتاغالپ ي  رىسىِيەىگەّم

 قاىغاُ. ۆتنىيىۇي يزۇ رغاكورّىسىِ تاغقا ٍا
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يازٍدداقچى توىغدداُ  ەيەّيىنڭىِضدد  سىۋلتقاّۋلقڭىددسلماتىددۇ ي - 6
تىددر يددامى   تددۇّىئثىيەُ. ەتددنەُم ۆتددۈپك ۇرغدداتاغددقا ق زىِۇرقدد

 قاىغاُ. ماتىپَۇتىيَە قاىغاُ.  مۆە ىثارىيەري سىيَا 
 ۆزىْىدد ك ۈغددەَّىگەّيىنڭىِچ يزۇ رّىٍددا ەز ماتىددۇ ت - 7

 ذاتا غقاُ. يەيازغاُ  ەتويىچ ۈغەّگىْىچ
 ەرّىد  غاەىييىقيىر  كىثارىي يەجاھىييىقيىر    ماتىپالرّى - 8

  يدامى  ەرھيەرزىنىغد  ۇ ركد  ۈّنى. چد ەيەتڭۇرضد  ڭزىڭيىقىسىنى چو
 ۈغدىْىۇ چ ەپز ەتىر ەدارچ   نىطڭڭىِت ەرّىكىثارىي ەەطىرىەرزىنىت

 . سىۋەتنەُي ۇپقوغ  نىطڭيەرگەت ۇ رّىك يەقاىغاُ 
 :ەيەبكىننىْچى ض

 ۇتدد ۇپ ّاقىطدديىقى توىدد ۇضددرىْى ّ ەضدديىقىيىْغدداُ ك ەقىددوّ
 :ۇقىيىْىس ەضەييۇرت ۆيەّسىنىچەت

 .ۆچۈرگىۈغىك  قاكىسىطىْى ۇىۇظكوق ەرەيەرّى ھ - 1
 ەّەقاكىسىطى ي ۇىۇظكوق ەرەيەرّى ھ ۆرگّگەُم ەتڭەتىر ت - 2

 ەتْىدد تاغددقا ت ەتىجىددسە. ّۆرگّگەُمدد ۇّسلغغدد ەتيەرزىَددۇتاغددقا ت
تىدر   ەتْىد  ت ۇرۇّقىتد  ۇّىكارىيىػىۇ قاىغاُ  ماتىۇ ك ەرەيىرىگەھ

 . سىۋەتنەُي ەتويىچ ۇغ ۈغىْىۇچ ەپقىطَى  ز
كاضددددڭىسىنى  ەتْىدددد ت  نىطددددڭيەرتاغدددديىْىۇ قاىغدددداُ ت - 3

ُ ي ەتطىسكىػار ۆرضىڭىسىغاُكورّىْى م ەرھىطىگەغ  ۇپ توىد   سىيغدا
يازغاّدددسل تاغددديىْىۇ قاىغدددداُ    ۇّىكىننىْچدددى تىدددر ماتىدددۇ كدددد   

 ەچدددددنەتىيَىگ ەّيىنىْدددددىكىن ەزەّ  كورّىْىددددد  نىطدددددڭْى تۇت
 ذاتا غقاُ.   يەيازغاُ  ەتويىچرليى ۆزىْىئك

 :ەيەبض ۈچىْچىك
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 ۇتددد ۇپ كاضاضطدددىس كىطددالھ قىيىدددع توىددد  ۈزىڭىػدددۋەذىيدداىى ت 
 :ۇقىيىْىس ەضەييۇرت ۆيەّسىنىچەت

 ۈغدىْىۇ چ ەپماتىۇ توغرل كىثدارىْى ذاتدا يدامى ّداقىص ز     - 1
 .ۈزگەُمىرگ ۆزگەرتىعك ۇّىئغاقاىغاّيىقڭىِ ك

كىطدالھ  مىڭداتالرزىنى ذاتداىىقالرّى    ۇت ەتقىقاتچىالرت ەز ت - 2
 ۆزىىرىْىد  ك ەرّىكىثدارىي  ەز ت ەىندى قاىَاضدڭىِ  ت  ەّدال قىيىع تىي

 ۋەۆزگەرتىۋەتنەّد ك ەرگەضداّاىغاُ تاغدقا كىثدارىي    ەزى ىدي ت ەزىرىسەّ
 ۋەەرّىىيەيزى ەّىيىلتىر ٍ ۆرگّگەُم ەرقطىسە ەزىرىسەّ ۆزىىرىْى ك

 تاغيىغاُ.  يىۇك  نىطڭڭىِت ۆزىەرّىض ۆرگىگەُم ۇغكارت
 ەّددارّى ٍ نىطددڭيەت  ڭىددسىغاُكوذػدداپ م ەتىددرىگ -تىددر  - 3

تىدر    نىطدڭيەرّى ت ۇيىۇ  ت ق ۈغىْىۇچ ەپكوذػاظ ز ەھەتڭىِج
 ۇغكدددارت ەتىجىدددسەكوذػىڭىػدددقا تىرىػدددقاُ. ّ ەُتاٍددداٍ ەتىدددرىگ -

 ەغجىْددداي ۇ. تدددۆەەيڭنەُ  ّاقىطدددالرّى مددد ەيڭنەَُ نۆزىەرّىضددد
 يىۇضددْى ەا ۇىا. غددەُكىػدديىڭىيگ ۆپكىْجىيالرغددا مدد  ۇضۇضددەُذ
 ەىڭددۈرگىگەُم ەقىددومىڭاتيىرىددسىِ ّ ەھددسەموّددا ك ەمڭۇتيىرىغدداٍ

 ۈچۈُك ۇيلەىقالغڭۇرۇظٍ ەرجىَىطىگەتگىرېنچەۇّىئك ەرّىكىثارىي
كىػددددددددالر  تۇّددددددددسلغ. ۇىغاُقوغدددددددد ۆپمدددددددد ۇٍچىالرقوغدددددددد

 .كەىنۆەيۈزتەرگەّ ىػالرزۇر
  مىڭاتيىرىْىددددد ەھدددددسەك  ئدددددىي ەتقىقددددداتچىالرت ەز ت - 4

 ۇتدد ۈچددۈُك ۇيلەىقالغددڭۇرۇظٍ ەرجىَىددگەت ەكىثددارىيىرىْى  تىددْچ 
 .ۆزگەرتنەُك ۆپمىڭاتالرّى م

 :ەيەبض ۆتىْچىت
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  مىڭاتالرّىدددد ۇقەززەشٍدددد ۇپ توىدددد ۆزگەرتىعكدددد ەضددددڭەُق
 ەضطددىۇكۇتەجىْددايىڭى ٍ ۆزگەرتىدۋېڭىع ك ەضددڭەُق  نىطدڭيىرىْى ت

 ۆزگەرتىػدڭە ضدازىر توىغداُ. ك   ەرىپىسىِت ەتچىيەرتىسك يەزىْچىالر 
 ەىگەزھىپَۇٍّارضدىي   توىغداّالر ذىرىطدڭىياُ زىْىْىد    ەغسۇرٍ ەڭك
توىطددا  ەرپيەضطددىكۇتەٍ ەٍَددا. كەتچىيەرزۇرتوىغدداُ تىددسك  ەّطددۇپٍ
 ەززىديە ر ەرەەدنە   يامى قارغى تۈچيەّسگرگظم ەضىيىيەرّىٍ ەز ت
 ۇ. تدددۆزگەرتىدددۋەتنەُك ەضدددڭەُمىڭددداتالرّى ق ۈچدددۈُك  دددرىعت
 ەّەي ېِھدور .« يلجالّغاُرل  رىَۇت  يىِم ۇ رزىِك ۆزگەرتىػيەرك
ِ زىدْچىالر ت  َۇتەكەضطىۇۇّسلقمىڭاتىسل ت ۆزك  ۆەيىگەُمد  ەرىپىدسى
 .ەىڭۈرگەُتوىغاّيىقىغا ٍىطاىالرّى م ۆزگەرتىػيەرّى ك

 ەھددسەكىننددى ك ۇتدد ەغكىددْجىيالرزىِ كىثددار ەيرلتددۋەت ۇقىرىددسلي
 ەتيەرّىدددددد جىْاي ۈرىددددددۈكت ەرھ ەُگۆتنددددددۈزگىمىڭاتيىرىغددددددا ك

: ەيَىسمدددىز  ددديىِ م ّدددسىِۆتنەك ۆرگپكىطدددپاتالّغاّيىقىْى مددد 
 ۇرۇغدددۋەكويس ۇزۇظ تددد ۆزگەرتىع ذىرىطدددڭىياّالر كددد  ەھدددۇزىي ي

 ۇ رىڭىيىرىسىِ قايطدددىثىرىْى قىيَىدددس ؟! كددد  يلضدددقىطدددقارتىع 
كىػدددىنيىرىسىِ قايطدددىثىر  ۆزگەرتىعمىڭددداتالرّى كددد ۇقەززەشٍددد

 ەرزە توىغداُ ي  ۇّسلغت  ر ذارلمڭ ۇ رّى ! كەمَىس ؟كىػىنْى چ
 ٍ  ەّەي  يىَْددۇم ەىگەّددسىِم ەيددسلّغاذىرىطددڭىياّالر كىطددالً زىْددى 

مىڭاتيىرىددددسىنى  ۆزكددددتويىچەكددددازىڭى  ەزەىددددسىْقىك ۆزىىرىْىدددد ك
 ەرّىكىثددددارىي يزۇ رّى ەايددددسىيىق توىغدددداُ ٍددددا   ۇضددددۇىَاّالرغاٍ
 يلجالّددسۇرۇىغاُرل  رىَددۇكىػددالر ت ۇتدد  دديىِ. مۆزگەرتىددۋەتنەُك
زىيىْىغدددا  ىَاّالرّى ۇضدددۇٍ ەىندددى؟! تەجەتيىْەرىىنَدددۇك ېطدددەكز
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 ەھَىدديەغك ەكا ھىددس ۇ ركدد ۆزگەرتىػدديەرگەك ۇّددسلغتوىىددسىغاُ ت
 . رىسۇت

 
 ئىككىُچي خبتبنىقي ڭخىرىستىيبَالرَى
 ەغھ  مىڭاتيىرىْىدددد ەھددددسەكىطددددا موّددددا ك»ذىرىطددددڭىياّالر 

 ەضدديىسىنىمىڭدداتالر ك ۇتدد ەگەرتوىغدداُ. ك ۇيلھچىگدد ەّيىنىددگەكىن
 ەقيىقىغدا ھ ۇّىد  توىطدا كىدس   كىطدا ك    ۆزگەرتىيگەُكد  ەميىسىِغ

 ۇقەززەشٍددد ەھۇزىيالرّىددد ي يەتوىَىغددداُ تدددو تڭى   ۇيلھچىگددد
 ەيەتيىلضدد ەتيىر جىْدداي ۇتدد ەغكىثددار ۆزگەرتىػددڭىِمىڭدداتالرّى ك

 ۇتد  ۇ رّى . كۇقىيىػىس ۇٍاُگ ەپز« تو تڭى ەيىثيىگەُك ۇ رّىك
 ەھدددسەك  ئددى ي يە: موّددا   رىَىدددست يلبجددا  ەپز ۇّددسلغ ٍ ۇٍاّىغددا گ
 ەُتىدي  ۋلضدىڭىيەر  ىػەّچيىنەھەتڭىْجيەيزى چثىرىىڭاتيىرىسىِ ھم

ذىددو  ەرھ ۇغددڭىَۇتوى ەّطددۇپكاەڭورىىرىغددا ٍ يەكىطددپاتيىْاىَىغاُ 
 ەُتىي ۋليەغتىر رى ەرىىلكىػىْ ەمىػىگ ەرتىر ۆزىىْىۇض ۋليەتيەررى
ُ ە ۆزگەرتىػدْى  مىڭداتالرزل ك  ۇتد  ەُ تو ىَىغاُ كىن ەّطۇپٍ  ۈتدۈ

 ەغزىيددداّ  يە. زىدددِ  ۇكىطدددپاتيىْىس  ق يىْغددداّيىقى  ىجرل ۈرىىرىتددد 
 ۆز)كدددد ەضطددددىپيەرّى كۇتەزىْددددى ٍ ۇىغدددداُتوّ ەپز ەھيىيىددددر ك
 ۈچنەمدد ەضددىيىيەرّىٍ ەز ( تەُتىددي ەغياذػددى ّىددي ۇٍاّيىرىددسلگ

ُ ك  درىع ت ەززىديە ر ەرەەدنە قارغى ت يەقىيىع  ەكىگ ُ ق ۈچدۈ  ەضدڭە
كىْنار قىيغىيدى توىَايدسىغاُ     ۆزگەرتنەّيىنىمىڭاتالرّى ك ۇھاىسل ت

ىىر  كۆىىَاەتطدىس )زىياّ ۇرغداّىنەُ  ت ەغكاىدسىَىسزل ّ  ەرىجىسەمۆزز
 ۆپقاّچىيىددددل مدددد ۈەەييىتدددد ەرەزىىددددر فطددددى غەّ ۆزىىرىْىدددد ك

 ۇ( تدددەُكىدددن ەغكاىدددسىَىسزل ّ ەٍَىطدددىنۆزتوىطدددا ھ ۆزگەرتنەُكددد
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  مىڭاتالرّىد  ۇقاىغداُ. تد   ۇپتوى ۈتسىيىلغ ەٍَىطىھ  مىڭاتالرّى
 ۈّنى. چد ۇكورّىسل قوىيىْىػدقا توىَايدس   ەىىوز  نىطڭيىرىْىَۇت ەز ت

  ەتىيدۇّىيە ذىرىطدڭىياّالر ك  ەضدىرىەرزىنى ك ۈچىْچىك يەكىننىْچى 
 ۆەيىگەُقارغددى ھاىددسل مدد   ەيىددرىگەزھەەٍٍدداّىنىس  يەۇّىيەٍارضددىي

  دديىِ. مۈزگيلىغدداُمىڭاتيىرىغددا مىرگ ۆزكدد  نىطددڭيەرّىت ۇرٍاكويددس
ٍ  ۇ رّى ك  نىطڭيەرت ۇرٍاكويس ۇّسلغت  ۈچنەمد  ەضدىيىيەرّى زىْدى 

 ۆپمددد  رىَدددۇت  ر كىػدددقا يارىغاّطددد ۈچدددۈُقىيىػددديىر  ك ەكىدددگ
 ۇرٍاكويددددس  نىطددددڭيەرّى ت ۇتاغدددديىغاُ. تىددددس تدددد   ۇىۇغددددقاتوق
  نىطدڭيەر ت ۇّدسلغ ت ەيَىسمدى  ز ۇّىغد  ەت ىيدْەزەر ق ەّيىنىسىِكىن
 ۇتدد ۈّنى. چددۇرلضددڭيىقى كىطددپاتالَّايس   مىڭاتالرّىدد ۇتدد ەُتىددي

كىطدىَيىر  تايداُ قىيىْغداُ     يەضاّى   مىڭاتالرّى ۇت  نىطڭيەرزەت
مىڭداتيىر  )ھدازىرقى    ەھدسە موّا ك ەُ توىغاُ كىن ۇّسلغ. تەٍەشك

يدددامى )ھدددازىرقى  ۇەدددارچىَ 39( ەكىسىنىدددسەزھىپطدددڭاّت ٍ ەىررت
 قاّسلغ تىيىَىس؟! ۇەارچىَ 46( ەكىسىنىسەزھىپماتوىىل ٍ

 ەكذىرىطددڭىياّالر تىددرز ۈتددۈُە يەياغددىغاُ   دديىِكىطددازىِ م
 ۇضدد فىص تارىرچىطددى ي ەھددۇزىيي ەضطددىۇكۇتەٍ ۇىۇغاليددسىغاُك
ٍ  ۆزىْى ك  -تىدر   ەھدۇزىيالرزل تىدس ي »يازغداُ:   ەپز ۇّدسلغ مىڭاتىدسل 

 22  تىسّىد  ەىندى مىڭداب يدوغ  ت   ئالرچەٍى ەىگىسەكزىت م ەتىرىگ
 ۇضددداغامىڭددداب ٍ ەظت ۇ رزىِتددد ۇپ مىڭددداتىَىس تدددار توىددد ەەدددارچ

 .«ەّطۇەڭۇرٍ
 ەظت ەىەيسىططدددا ٍْى ك ۇضدددا  ٍ ْىقالّدددسىنىك ۇّىئدددسىِت

. ۇرمىڭداتالرز  ۇيېيىْغاُقوغد  ەيرلتقدا مىڭداب ت  17مىڭاتىسىِ تاغقا 
  مىڭاتالرّى ۇيېيىْغاُقوغ ەيرلتقات ۆرە م ەىگەزھىپطڭاّت ٍ ەىررت
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  مىڭاتالرّىدد ۇ. تددۇرز 41 ۆرەمدد ەىگەزھىددپماتوىىددل ٍ  34ضدداّى 
 17 ۇقىرىددسىنىتوىغدداُ ي ۇٍچىيىر قوغدد ەيرلتْىدد قايطددىيىر  ت
 ەيسۇ؟مىرٍ ۇّىئغاقايطىيىر  ك ۇ مىڭاتقا مىرىس

ماتوىىل ۋەەٍمرىسلضدددڭ  ەتقىقددداتچى ت يزۇ رزلٍدددا  ۇقىرىدددسىنى ي
 ۆزىىرىْىددد مىڭددداتالرّى ك ۆپمددد ەھۇزىيالرّىددد ي  كاىىَيىرىْىددد

 ەزلي ەيەتيىلضددددددددد ەتطدددددددددىسىىنيىر زىياّ يەغددددددددداەىييىقيىر  
يىرتىدددۇ  ەزىيىرىْدددىت ۆيدددسگرگپ م ەزىيىرىْدددىت ۋەتنەّيىنى قىيىددد

  قىيغاّيىقىْىد   ڭىدرلپ ك ەتيىرىْىتاغيىغاّيىقيىر  قاتدارىىق جىْداي  
 17 ۇقىرىددسىنىقىيىْغدداُ مىڭدداتالر ي ە. زليۆتڭىكدد ۇقىرىددسلتايدداّى ي
 ۇتدددد ەتقىقدددداتچىالر. تۇٍنىٍِدددد ۇغددددىكىچىددددسىِ توى  مىڭاتْىدددد

كىقدرلر   ەپيدوغ ز  ۆز ّاٍى تار  تىدرلغ كد    مىڭاتْى 20مىڭاتالرزىِ 
: ېدددگەُز ۇّدددسلغكددداىىٌ ٍ ېدددگەُتددداٍىص كىدددْنيىص ز  قىيغددداُ.

 20ضداّى    يوغ توىغاّيىرىْىد  ۇپتوى ەمىڭاتالرزىِ زلي ۇقەززەشٍ»
 .«ۇقىيىس  ڭىرلەەمتىرز ۇّياز ۈتۈُە ەٍەضيىنىْىزىِ كاز ك

  مىڭاتْىدد ەظت ەيرلتددڭىِت ەُيىقى تىدديۇيلھگدد ۇض فىطددْى ي
 ەٍَدداكىطددپاتالّغاُ. ك ەّيىنددىكىن ەّطددۇپٍ ەىەيسىططددا ٍغاك ۇضدداٍ
ٍ   ەظت ۇتد  ەيرىدسىنى ز ۇض فىطْى ي  ەظت ەغدسۇر مىڭداب ھدازىرقى 

 !ۇُ؟مىٌ تىيط ۇّىك ۇيامى تاغقىطىَ ۇمىڭاتَ
قىيَىغىْىغدددا  ەّچھدددازىرقى مىڭاتالرغدددا كىػددد   ۇض فىطدددْى ي

كىچىدددسىنى   مىڭددداب ھدددازىرقى مىڭاتالرّىددد  ەظت ۇقارىغاّدددسل كددد
مىڭداتيىرىْى   ەھدسە تىس ھازىرقى كىننى ك ەگەر. كەٍەشنىڭاب كەغت
 ۇ رتوىغاُ  تد  ەيجۇغزلٍاّىسل ٍ ەىەيسىططا ٍْى مىڭاتالر كىطا ك ۇت

توىغدددداُ  ۇيلھچىگدددد ەقيىقىغدددداھ ۇرىڭيىر ٍدددد ۇّىدددد ك يەكىطددددا 
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 ۇتدد  ەقددسىرزىَۇقىيغدداُ ت  ەرەزە ەپكىددس   ز ۆز كدد   مىڭاتالرّىدد
ٍ    مىڭاتالرّى ۇت ەقەتالە ۇيلھيىقگ  ەّطدۇپ كاتداىَىع كاەڭورىىرىغدا 

 ەرّى كىچىدددسىنىي ۇّىددد ك ەٍەضددديىنىسىْۋەيدددامى ك ەّيىندددىكىن
 ەّيىنىددسىِكىن ۇىَدداتوق ەزىطددىرلضددت  ت ەزىطددىرلضددڭيىقى يددامى ت

قوىىدسل   ەھۇزىيالرّىد  ي ۇيلقىڭالرزلغد   مىڭاتالرّىد  ۇتد  ەت ىيْەزەر ق
  ىد مىڭاتالرّ ۇتد  ۇيلھيىقڭىِگد  ۇ. تد ەيدسۇ كىپازىي ەّيىنىْىالتار كىن

  يددامى ەّيىنددىكىن ەّطددۇپكاتدداىَىع كاەڭور رغددا ٍ ەٍَىطددىْى ھ
 ەّيىندى رلضدت كىن  ەقدۋە ھ ەٍَىطدىْى  ھ ەرّى كىچىدسىنىي  ۇّى ك
مىڭداتالرزىِ   ۇتد  ۇرىڭيىر ٍد  ۇّىد  ك يەكىطا  ەگەر. كۇتوىَايس ەىۇًٍ
 ۇتوىطددىَ ەىڭددۈرگەُم ەقىددوّ ەضددىيىْىٍ ەر( تىددرەيرلتددڭىِت ەّددى)ي
ُ ك ەقىدو ّ ەىڭۈرگەّيىنىم ەقىوّ ۇ رّى ك  ەغھ  مىڭاتْىد   يىْغدا

 ەىەيسىططددا ًكىطددا ك ەگەر  كغددۇّسلغ. گرٍەيددسۇتىيس ەّيىنىْددىكىن
 ۈتددۈُە ەٍَىطددىسىنىھ  كاىغدداُ مىڭاتالرّىدد ەكىچىددگ ۆزكدد ەيرلغت
 ەپز ەغھ ەىددددگەُ كدددداىالھڭىِ م ەٍَىطددددىْىھ ۆمۈٍيەرّىدددد ھ

 ۇتددددددد ەىەيسىططدددددددا ٍْى كىطدددددددا ك يەجامارىىغددددددداُ توىطدددددددا 
ُ م  ڭىۇي ەُتىي ۋلضىڭىالر ىػەّچيىنۆزىض  ۇتوىطدا كىدس   تد    ەىدگە

  يڭاىىغدداُك ەپيددوغ ز ەتسۈغدد ەغ ھاىددسل ھ ەضددنىِمىڭدداتالرّى م
مىڭدددددداتالر  ۇتدددددد ەُ توىَىغدددددداُ كىددددددن ۇّددددددسلغ. تۇغتو تڭدددددد

كىطدا   ۈّنى. چد م يىسۇقىيىػقا توغرل  ەتقىقڭيەزليلٍيىقۈتسىيىنڭۇرغ
 ۇغوچد ك ەققىدسە ھ ھ چقايطىطدى مىڭاتالرزىِ  ۇت ەىەيسىططا ٍسىِك

 ۇّددسلغمىڭاتىددسل ٍ ۆزىْىدد ك  يددىت ەتقىقدداتچى. تەىَىددگەُتايدداُ م
 ۆز ضدد ېددگەُ" زەىددگەُكدداىالھڭىِ م ەيرلغ"ت  كىطدداّى»: ېددگەُز

  نىطددڭيىرىْى يددامى ت ەٍَىطددىھ  مىڭاتيىرىْىدد ەھددسە"موّددا ك
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 يەەضددديىسىنىسۇرك ەٍَىطدددىھ ەىدددگەُ كددداىالھڭىِ م ەٍَىطدددىھ
تىدس موّدا    ەگەر. كەىۋەتڭەك ەيسۇ كىپازىيىَ ەّاّىٍ ېگەُ" زىسۇرتوغر

كىطددا  ەّيىنىگە ىن ەضدديىسىنىەٍَىطىْىئھ  مىڭاتيىرىْىدد ەھددسەك
 ۇّىدددد ك ەقددددسىرزىَۇقىيغدددداُ ت ەرەزە ەپ  زەرگەُت ۇيلھيىددددقگ
 ەھۇزىيالرّىددد ي  يىْندددىم ۇّىئدددسىِك ۇيلھيىقىگددد ۇيلقىڭڭىنىكددد
 ەتيىرىْىقاتدددارىىق جىْددداي ۇرٍىالظتددد ۇرۇغدددۋەكويس ۆزگەرتىع كددد

 ۇتددد ۆزگەرتنەُمىڭددداتيىرىْى كددد ۇرۇُكىطدددازىِ تددد. ۇكاقيىياىَايدددس
 ەىددددۋەتڭە  كۆزگەرتەىَەٍددددسۇك  دددديىِم ۇّىئددددسىِك ەھددددۇزىيالري

كاتددداقيىق كددداىىَيىر      ذىرىطدددڭىياُ زىْىْىددد .« ۆزگەرتنەُكددد
 ەٍَىطددىھ ەتقىقاتچىيىرىْىدد ت يە  تددارىرچىيىر  ۇەەضطددىرىىر ٍ
 -130 ەّى ٍىالزىي  يىِم ەىەيسىططا ٍسىِكىطا ك ەھۇزىيالرّى ي

 ۇقەززەشٍد  ۈزىطىسىِي گغَەّيىنىذىرىطڭىياّالرغا توىغاُ زيىيى 
. ۇركىقددرلرز ەكتىددرز ۆزگەرتىددۋەتنەّيىنىگەك ەضددڭەُمىڭدداتيىرىْى ق

ِ ك ۇيلھيىقىَۇگ ەىەيسىططا ٍْى كىطا ك ېَەك ز   يىْندى م ۇّىئدسى
 .ەىَەيسۇزىت م ۆزگەرتىػيەرگەك ەرگەُت ۈزي

 
 خبتبنىقي ۈچىُچيئ ڭخىرىستىيبَالرَى

 ۈزگىگەّيىنىْىمىرگددد ۆزگەرتىعكددد ەيرلتقددداذىرىطدددڭىياّالر ت
 ۇضدرىيىر  ّ  مىڭاتالرّىد  ۇقەززەشٍد »يىرلغ ضاّاپ    سڭىَاىسىِك
 ۇ رّىكددددددتارقاىغاچقددددددا ەرەەيىرىگەقايطددددددى ت ەرھ ۇّياّىدددددد ز
 ۇّدسلغ ٍ ۇ رغدا . كۇقىيىػىس ۇٍاُگ ەپز« ەٍەشك ىا  وۆزگەرتىػك
 : رىيىسۇت يلبجا ەپز
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توىغاُ  ەّطۇپٍ ۆزىگەك ەّى)ي ەيرلتْىت ەىەيسىططا ًك ۇضاٍ -1
 ۇّىكدد ۇرغاّۋەكاىىَيىرىغددا تاەػدد  ەھددۇزىيي  سىددۇمىڭدداتْى( ي ەظت
قىيغدداُ.  ەيضددىيەضاقالغددقا ت  يىۇضدد ۇققاتىددر ضدداّس  ەذطددۇشٍ
  يىۇضد  ۇققاضداّس  ۇت ەيرلتىت ەىەيسىططا ٍْى ك ۇضاٍ ەٍەىىيەتڭە ك

 ۇّسلغمىڭددداب غددد  ۇتددد ەمىػدددىيىرىس ەيرتىرىْچدددى ز ۇىىدددسۇيەقوي
 ۈگەپمىػىيىر  ت ەيرتىرىْچى ز ۇ. تەىس ضاقيىْىۇ  قوغسىيىۇ م

 ۆزگىرىػددنەك ەھددۋلىىك ەي زىىرىْىدد كىطددرلكىو ك ەُتىددي  ڭىػددىم
قىيىدۇ   ەيتەگداھ ت   ڭىدۇ  م  ْىدۇ گداھ زىْدسىِ ي   ۇ رتاغيىس . كد 

 ەىەيسىططددا ٍالرّى ك ۇىەيَاُضدد يۇزيە. زلۇرلتڭىزىْغددا قايڭىددۇ تدد 
 ۇقىيغددداُ. تددد يلًزل ۇّسلغغددد ەھدددۋلىيىر ك ۇ رّىددد ك ەيرىگىدددچەز
 ەھددددۋلىيىر ك ۇ رّىدددد ك ەُتىددددي  يىػددددىم ەيغەٍثەرىەرّىدددد ە

يوىغددا  ۇ ركدد ەىڭۈرگىددۈپ م ەضدديىگەك ەقىددسىيىر ياذػددىيىْىۇ  ك
زىْدددسىِ  ۇ رّىددد ك ەيرلغت ۇقڭىنىضددداّس ەٍَدددا. كمىرگۈزگىىدددسۇ

ِ م ەىەيسىططا ٍْى ك ۇىەيَاُض ۈەەييىت  ْىۋېيىػيىر ي   يىػدىسى
 يلقىڭڭدددداقايطددددى  ۇّىدددد ك ۇپ توىدددد ۋېڭىيگەُقىيىدددد ەزلي ۇرۇّالتدددد

 ۇىەيَاُض ۈّنى. چ رەىَەيسۇت  يڭىۇك  طىۇم ۇ ريوقاىغاّيىقىْى ك
 يەضدىيەغ  10كىچىسىِ  ۇّى كاچقىْىسل ك ۇقْىضاّس ەىەيسىططا ًك
ُ تداذڭىيىر  ت  ەيرلغكىننى تاذڭىسىِ تاغقا ت  سىيغاُي .  پىيَىغدا
 (9: 8« 1ەازىػاھالر» ەيرلغ)ت

 ەىەيسىططدا ٍْى  ك ۇىەيَاُمىڭاتيىر  ضد  ۇقەززەشٍ ۇ رّى ك
زىْدددددسىِ  ەھۇزىيالرّىددددد كددددداذىرقى يىييىدددددر  ي  ھاياتىْىددددد

 ەرگەّيىنىْدددىت ۈزيددد  دددڭىٌتىدددر ق ەّەي  سازىطىطدددىْى ْىۋېيىػىي
 ەىەيسىططدددا ٍغاك ۇىەيَاُمىڭددداتيىر  ضددد  ۇ رّىددد . كۆزىەيسۇضددد
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ٍ  ۆھَەغت كداذىرقى    ھاياتىْىد  ۇىەيَاُضد : »ەيدسۇ ز ۇّدسلغ قىيىدۇ 
 ۇّيىرىْىد  ذوت ۇّغداُ  چوق ۇتالرغدا ت  ْىۋېيىۇ يىييىرىسل زىْسىِ ي

.« ۇرغاُضداىس  ەترداّىيىرىْى ل كىثازۇززت ۆەيىگەُم ۈچۈُرلزىيىقى ك
 ەتىرىىدر  ت ەتىسق ۇت ۇ رّى ( ك11~1:  11« 1ەازىػاھالر» ەيرلغ)ت

 ۇپ توىد  ۇرتەزٍد  ۆٍرىدسە كداذىرقى ك  ەىەيسىططا ًك ۇىەيَاُض ەتويىچ
كا قىطدى   ەُتىدي  ەيرلغت ۇّىد  توىطدا  ك  ەتنەُم ۇپتوى تۇززىطت

 !ۇ؟قا ٍس
 ەزىٍِىالزىدي   يىِ توىغاّسىِ م ەىەيسىططا ٍۋلەاغك ۇىەيَاُض

 ۇرۇىدددۇظزىْدددسىِ ت ۆىەٍيىدددلم ڭيىيدددى چدددو  - 93كىيگىرىندددى 
ٍ  ەي زىىددر كىطددرلكىو ك ەتىجىطدىسە ّ كايرىيىددۇ  ەٍيىنەتددنەكىنندى 
غددىَاىىسىنى  ەىەضددڭىْْى ە ەرتى دداًكددوغيى ي  . ّاتاتْىدد ڭىددسۇم

 10 ۇّىئددسىنى كاتدداپ  ك ەپز« ەٍيىنىڭددىكىطددرلكىو ٍ»جددايالرّى 
)ّاتيىطددقا  ەتىرضدد ەذڭىەددايڭ ۇ رّىدد . كۇەازىػدداھ توىىددس ەتىيىددگەق

 ەھىث دددداًكددددوغيى ر ۇىەيَاّْى تىددددر جددددا ( كىددددس . ضدددد  قىِيددد 
جدايالرزل   ۇ. كد ۇجايالرغدا ەازىػداھ توىىدس    ەّۇتىسىنىج ەىەضڭىْْى ە

 ەپز ەٍيىنىڭدددىٍ ەھدددۇزلجدددايالر ي ۇياغدددايڭڭى. تددد ەتىددديەكىنندددى ق
كىننددددددددددى  ەر ىس . ھي رۇضدددددددددداى َەذڭىكدددددددددداتىالتڭى. ەايڭ

 ەيجىدگە ھازىطىيىر  ك  ْىۋېيىعزىْسىِ ي يەمافىرىىق ەٍيىنەتڭەٍ
 ەًھ ەڭّاھايىڭى م  قىَىكنافىرىىق ۆىىڭىسىنى. كىطرلكىو زەتنەُي
 ًەرتى دداتىرىْچددى ەازىػدداھى ي ۆىەتْىدد ز ۇتدد ۈّنىكىددس . چدد  ددست

 ۇّىئغدداك ەپقىيىددۇ تىنددي ۇغٍددوزليْى تدد ۇُكدداىڭ  ْىددۇزىْىددسىِ ي
 ەٍيىنەتڭىندددىٍ ۇزررىىغددداُ. تددد ۇّىئغددداك ۇتاغدددقىالرّىَۇّغاّۋەچوق

كداز تىدر    ۇ رّىد  . كەتنەُم ۇپتوى ۇززىطتت ەي زىىر كىطرلكىو ك
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  چىدۇ ق ەٍيىنىدڭىگە ٍ ەھدۇزل قىيَا  ي ۇهقوت ۇززىطڭيىقْىقىطَى ت
قىيغدداُ  ۆمۈٍرلّيىددقەازىػدداھ ھ 19 ۆىىددڭىگە. كىطددرلكىو زەتددنەُم

ياذػددىيىققا  ەھددۋلىىك ۇ رّىدد ك ەيرىددسەز  چثىرىْىدد ھ ۇ توىطددىَ
 - 19تىرىْچددى ەازىػدداھىسىِ كدداذىرقى   ۇ رّىدد . تۆزگەرٍىگەُكدد

 ۇتالرغدددا ت ۇ رياغدددىغاُ. كددد نافىرىىقڭا ەٍَىطدددىھ ەەازىػددداھىغىچ
ِ قىيَىػديىر  ت  ۇتد  ۇ رّىد  . كاىالھ كۇّاتڭىچوق  ۇ رغدا ك ۈەەييىدسى

 - 722 ۇرۇّقىتدد ەزىِقىيغدداُ. ٍىالزىددي ۇضددەىيەغٍ ەغػددۇرىالرّىك
 ۈچيىر مدد  ەغػددۇر  تاغددچىيىقىسىنى ك   ّىدد  IIەرجۇُيىيددى ضدد  

قىطدَىْى   ۆپمد  ۇ رّىد  . كۇكاىىس ەضىرگەك ەي زىىرىْىكىطرلكىو ك
 ۇ. تدد ڭىددسۇم  چىددۇق ەٍيىنەتدديەرگەتاغددقا ٍ ەزىيىددر . تۆىڭۈرىددسۇك
 ۇ ر. كددۇقاىىددس ەي زىىددر كدداز  كىطددرلكىو ك ۇ رزىِكدد ەٍيىنەتددڭەٍ
  ددددرىعت ېَىددددِز ۇ رغدددداتارتىددددۇ  ك ۆزىىرىگەكدددد ۇززىطددددڭالرّىت
 ەتدديەرٍىيي ۇززىطددتت  ەىددگەُم ۆىىددڭىگەكىطددرلكىو ز ەتىجىطددىسەّ

تداجىيىق   - ۇزلقد  يەكارىيىػىۇ ياغاظ  ەي زىىر كىطرلكىو ك ەُتىي
 -تىددددددر  ۇ ركدددددد ەتىجىطددددددىسە ورّىڭىػدددددديىر  ّۇّاضىۋەتيىرىْىٍ

  يىْندى م ۇّىئسىِغد  ۇ ر. ك ڭىسۇم ۇپتوىكاضطىَىيياتطىيەەتىرىگ
 ۆىىڭىْىدد . كىطددرلكىو زۇكاتايددس ەپز ەىىنيەرضدداٍىرىي ەي زىىرىْددىك

ِ تىرىْچى ەازىػاھى ي  ەغدىغىچ ۇتوى ۆىەتْىئگدۇٍرلھ ز ۇتد  ەرتى اٍدسى
كىطدددرلكىو  ەكىچىدددس ۆەرەمۋلقىدددتم ەضدددىرزىِتوىغددداُ كىنندددى ك 

 ۈزگىددۈپك ۇتيەغتوىغدداُ كا قىطددى ٍدد ەُتىددي ەيرلغت ەي زىىرىْىدد ك
 ۇضرىطددددىْى ّ ەرتىددددر ەيرلتْىدددد ت ۆىەتددددڭەز ۇقاىغاّىددددس . تدددد 

 ۇغدددىْى ق ەّقددداكىطدددَى تدددار  جىطدددَى يدددوغ ك ۇزز ر پىيىػدددىت
 ەي زىىرىْىدد كىطددرلكىو ك ەٍَدداقىدديىِ كىددس . ك   پىيىػددىسىَْۇت
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 ۆىەتدڭە ز ۇتوىطدا  تد   ۆىىڭدى ز ەھۇزلي ۇرۇىغاُق ەتىيىطىسىِكىننىال ق
. ۆتنەُەازىػاھ ك 20  يىِم ەىەيسىططا ٍْىئۋلەاتىسىِك ۇىەيَاُض
كىدس .   ۆپمد َىْيىرىسىِ مافىرىىر  ۇكٍ ەكىچىس  ەازىػاھالرّى ۇت

 ۆىەتددڭەز ۇتاغددالەال تدد  ەيرىددسىِز ەھىث اٍْىدد كددوغيى ر ۇىەيَاُضدد
 ۇتالرتدد  ەرەذْىئڭددۈيىگە ز ەرتىددر زىْددى تارقاىغدداُ. ھ   ۇززىسٍيىددق ت

 يلجيىْىػددقارل ەُتىددي قىسغىْيىددق  ۇّددۇظچوق ۇّىئغددا. كۇىغدداُقوي
ُ ك  درىع قىيَىػديىرىغا جدازل ت   ۇتد  ۇ رّى تاغيىغاُ. كاىالھ ك  ۈچدۈ

 ۇپ قىيغداُ توىد   ۇضدەىيەغ ٍ  ػىقْىەازىػاھى غ  ٍىطىرّى ۇ رغاك
ُ قىيىدۇ ە  ۇجۇًھ ۆىىڭىگەز ەھۇزلي ۇك ەازىػداھ   ەينەىيەرّىدۋە ھ ۈتدۈ

كداىالھ   ەّە. كاّدسىِ ي ۇقىيىدس  ڭتا  - ۇ ڭيىرىْى تغەزىْىئضارىيىْى
كىطددرلكىو  ۇ رغددات ەيرىددسەز  ەازىػدداھى كاضدداّى - 3 ۆىەتْىدد ز ۇتدد
 ۇٍدددۇ. كۇقىيىدددس ۇضدددەىيەغٍ ەغددداّىەازىػددداھى ك - 3 ۆىىڭىْىددد ز
 - 6 ۆىىڭىْىددد ز ەھدددۇزل. يۇقىيغددداّيىرىْى قىيىدددس ۇرۇّقىالرّىددد ت

 ۈتددۈُە ەھىرىْى غدد ۇززۇشقدد ەيرىددسەز ەذسىياّىدد ەازىػدداھى ك
.  يىْىسۇذددداّىيىر  ضددد ۇرتددداّيىقق ۇززىطدددڭالرّى ت ەترلەيىرىغددداك
 ۆىەتْىد  ز ۇ. كاّدسىِ تد  ۇكىػدىنيىر  تاقىيىدس   ەيڭۇىَۇقەززەضْى ت

  ەرىجىددسەز ەڭم ۇرىۇغفۇمەيرىددسەز ەّەضطدداّى ەازىػدداھى ٍ - 14
 ۇپتوىد  ۇززىطدت مىػدىيىر  ت  ۆپمد  ۆىەتْىد  ز ۇتارقاىغاّيىقڭىِ تد 

تىْدا   ۇتراّىيىرىْىت ەكىچىگ  رۇضاىىَْى ك ۇ رك  ۇيلقىڭڭا. ت ڭىسۇم
كىػددالر  ۇتدد ەيرىددسىَۇز ۇّْىدد كددوغيى كاٍ  ەازىػدداھْى ۇ. تددۇقىيىددس

يىيددددى  - 637 ۇرۇّقىتدددد ەزىِ. ٍىالزىدددديۇقىيىددددس يلًزل ۇّسلغغدددد
كاىالھقددا  ۇكدد  دديىِ چىققاّددسىِ م ەذددڭنەت ۇغددىيا وغيى يۇّْىئكدداٍ
زىْىْدى   ەىەيسىططدا ٍْى  ك ۇضاٍ ۆىەتڭەز ۇقىيىۇ ت ەيتەت ەقىقىيھ
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. ۇتاغدداليس ۈىيەّسگرگغددنەگ ۇّىكدد پ ەىڭددۈرگم ەضدديىگەقايڭىددسىِ ك
زىْدى   ۇ رّىد  تاغدالپ  مداھىِ )ك    قىۇچ ۇتالرّىت ۋەۇتراّىالرّىت

غددافاُ  ەىگىيەيددسۇيەقىيىددۇ ت ەھددثەركددازىَى( ھىيقىيدداّى زىْددى ر 
كىطددالھ قىيىددۇ  ەتراّىطددىْىكىثاز ەھددۇزىيكىطددىَيىل تىرضددىْى ي

تددوەالظ  ۈىدۈك ٍ -ٍدداه  ەرزىِمىػدىي  ۈچددۈُك ەىڭدۈرگظ م ەضديىگە ك
كىدس .    سڭىيداجيىق ك ەمَدۇ ت ەيرلتقدا ت ۇ ر. كد ەىگىيەيسۇكىػيىرىغا ت

 ەتنىْىددسىِم ۇپتوىدد ۇززىطددتت ەي زىىرىْىدد كىطددرلكىو ك  نىِىدد
 ۇغدددىياي ەّدددىي ەيىيىغىدددچ - 621 ۇرۇّقىتددد ەزىِتاغدددالپ ٍىالزىدددي

 ۇضدرىيىرىْى  ّ ەيرلغت  چنىٌھد  ەيىيىغىچ - 18 ۆمۈٍرلّيىقىْى ھ
 ەذددڭنەت ۇغددىياّى ي ۇپ توىدد ۆرٍىگەُمدد ىيىَىغدداّۋەتددارىىقىْى كا

ھىيقىيدددا  ەھثىددر  زىْدددى ر ۇّىدد  يىيدددى ك - 18 ۇرغاّيىقىْىدد  كوىڭ
 ۋلتقىْىددسليىك ىْى  طدداتھ ۆٍۈغدديەرّى يىغىيغدداُ م ەتراّىغدداكىثاز

 ەضدىيىيىرىْى  ٍ ەرى ەغغد  ەز ت ۆىۈٍىْىئدۋە ت« ۈىگەكد » ەيرلتْى ت
مىڭدداب غددافاّغا  ۇ. تددۇقىيىددس يلزل  پىيغدداّيىقىْىت  قوىيازٍىطددىْى

 ۇپكوقدد ەزٍددۇّىْىٍ ۇّىدد ك ۇغددىياغا. غددافاُ ەازىػدداھ ي  رىيىددسۇت
 ۇيەمىيىَيىرىْددى يىرتىددس ەضددرەتڭىِەازىػدداھ قدداتڭىق ھ ەرگىْىددسەت

 ەيرلغ. )ت چىْىسۇكاضىييىقيىرىغا قاتڭىق ك ەي زىىرىْى كىطرلكىو ك
 ۇتدد  نىِ( ىدد19~1:  34« 2 ۈّيەرمدد»  11~1:  22« 2ەازىػدداھالر »
 ەّگىيىكىػدد ۆزىگىَۇضدد  . ھىيقىياّىددەٍەش ۇضرىَۇكىػددەّچيىنّ

زلٍاّىددسىِ  ەذسىياّىدد ەازىػدداھ ك ەتراّدداكىثاز ۈّنى. چددۇتوىَايددس
  ددديىِتدددارلج قىيىْغددداُ. م  -تدددا ُ   دددڭىٌكىيگىدددر  كىنندددى ق 

. ۆزگەرتىيگەُكد  ەتراّىطىغاكىثاز  زىْىْى ۇززىطتت ەتراّاكىثازۇت
. ەتڭدى مىر ەتراّىغدا كىثاز ۇتد  ۈّىم ەرذازىَيىر  ھ ەتراّىْى كىثاز
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 - 843 ۇرۇّقىتدد ەزىٍِىالزىددي ەّددى)ي ۆەرەكمدد ەضددىرزىِكىننددى ك
 ۇرۇّقىتدد ەزىٍِىالزىددي ۆمۈٍرلّيىقىددسىِھ ەذسىياّىدد يىيىددسىنى ك

 ەيىيىغىددچ - 17 ۆمۈٍرلّيىقىْىدد ھ ۇغددىياّى يىيىددسىنى ي - 621
ُ ز ەيرلغت  چنىٌ( ھد ەكىچىس يلقىتتوىغاُ   ىالپكىطدىَْى كدا   ېدگە

 ۇيلقىڭالرزلكدد ۈضددڭىگەك ۇّىدد تاقَىغاّىددس . ك ۆرگپمدد يەتاقَىغدداُ 
قدداتڭىق  ۈچددۈُك ەىڭددۈرگظم ەضدديىگەزىْىْددى ك ۇضدداّى ٍ ۇغددىياي

چىقىددۇ -مىرىددۇ ەتراّىغدداكىثاز ۈّىمدد ەرتىرىػددقاُ. مدداھىْالر ھ 
 ەتراّىددسىِمىڭدداب كىثاز ۇتدد ۇمى غدد ەجەتيىْەرىىنددى. كۇرلتڭىتدد
 ەّيىنىْدى جايدسل كىن  ۇكد   مىڭاتْىد  ۇت ەرياّىسليىو ج 17.  پىيغاُت
  يڭىَىسمى ك ەضنىِم ۇىا. غىيىَىغاُيامى كا ۆرٍىگەُم  چنىٌھ
 ۇپتوقدد ۆز مىڭدداتچىْى مدداھىِ ھىيقىيددا كدد  ۇتدد ېددگەُز« ۈىگەكدد»

 ۇضددداّى ٍ ەرەەدددسلرىىرىْى ت يەۇغدددىياەازىػددداھ ي ۇچىققددداُ. كددد 
 ۆرگپمدد ۋلتقاّيىقىْىتىرىػددى ەىڭۈرگغددنەم ەضدديىگەك ەرى ىڭىْىغدد

 ۋليەتيەريەرىدد ۇتدد ىيىغدداُكا  غىسىىرىددسىِك  كاىىَيىرىْىدد ەھددۇزىيي
 ۋليەتيەرّىرى ۇت ۇك ەرياّىسليىو ج 17توەالپ چىققاُ.  ەرّىقىططىي

مىڭدداب توەيىْىددۇ توىغاّددسىِ   ۇ. تددۇغۇىالّغاُغدد ەُتددوەالظ تىددي 
 يەچىقارغداُ   ۇرىغاقىيغاُ ھاىسل كوتڭ ەّطۇپٍ ۇضاغاٍ ۇّىك  يىِ م
كوذػداظ   ۇّىئغدا قىيغاُ. ت يلتاەقاّيىقىْى زل ەتراّىسىِكىثاز ۇّىك

 يەظ ۈمطدددددەىسگرگكىطدددددرلكىو ٍىييىڭىْدددددى ي ۇرٍىچىيىقالركويدددددس
  يىْنددددددددددددددددددىم ۈچددددددددددددددددددۈُك يلجالّددددددددددددددددددسۇرۇظرل
ٍاذڭاغددددددقا  ەزىرىددددددسەّ  رىرىطددددددڭىياّالرّىكوٍۇٍىيەھۇزىيالريەي
 ْى كىػددى ۇتدد  . ھىيقىياّىددەتيەرزۇرەاكدداىىيزىْددى  ەرزىيددسىغاُك

 ۇغددىياّى ەازىػدداھ ي ەت ىيددْەزەرغددىسىِ قۇٍدداھىيىڭى قاّددسلغ توى
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مىڭدداب  ۇتدد ۇرۇىغاُتاەػدد ۇّىئغددايىيددى ك - 18 ۆمۈٍرلّيىقىْىدد ھ
قىيىْغداُ.   ەٍەهيىدو( ك  13 ەّدى )ي  ەكداذىرىغىچ   ھاياتىْى ۇّى ك

ْ يىيدى ي  - 608 ۇرۇّقىت ەزىٍِىالزىي  ۇّىد  ك  يىِنۇغدىياكۆىگەّسى
نافىر  ْىپزىْىسىِ ي ۇ. كۇرىسۇكوىڭ ەھۇكاھازكوغيى ي ۇّى كورّىغا ك

 ۇيلقىڭڭدا . كداىالھ ت يلجالّسۇرىدسۇ رل ۇرىدۇقْى فۇمۆىەتڭەز ۇتد  ۇيەىستوى
 ەذددۋە. ّۇقىيىددس ۇضددەىيەغٍ ەذددۋەّىٍىطددىر ەازىػدداھى ّ  ۇ رغدداك

 ۇّىدد كورّىغددا ك ۇّىدد ك  يىددۇك ەضددىرگەك ەھۇكاھددازّىەازىػدداھ ي
 ۇٍدۇ . كۇرغۇزىدسۇ كوىڭ ەذدڭنە ت ەھۇيداقىَْى كدوغيى ي  ۇغدىيا كىْىطى ي

كىددددددس .  ۇززىطددددددتكوذػدددددداظ ت ەھۇكاھازغدددددداكامىطددددددى ي
ِ كدوغيى ي  ۇّىد  كورّىغدا ك   يىِنكۆىگەّسىْۇك . ۇرىدسۇ كوىڭ ەھۇيدامى
تاتىدو   ۇّىئغدا كىدس . كداىالھ ك   ۇززىطدت زلزىطىغا كوذػداظ ت  ۇٍۇك

 ۇذڭەّەضطددەر. تۇقىيىددس ۇضددەىيەغٍ ۇذڭەّەضطددەرّىەازىػدداھى ت
. ۇكاىىس ەضىرگەك ەرّىمىػىي ەي زىىرىسىْْۇرغۇُكىطرلكىو ك ۇّىۋەك

ُ ە  ەازىػداھ ضدارىيىْى   ەھىرىْىۋەغد  ۇززۇشق ەتراّىْى كىثاز  ۈتدۈ
كورّىغدا تاغىطدى    ۇّىد  . كۇتارلج قىيىدس  -تا ُ  ۈىۈميىرىْىٍ -ٍاه 

 ۇززىطدت كوذػداظ ت  ۇرۇّقىالرغدا ت ۇٍدۇ . كۇرغۇزىدسۇ ضىسقىياّى كوىڭ
 ۇكددد  ەرياّدددسلج ۇ. تدددۇتوىىدددس ۆمۈٍدددسلريىدددو ھ 11 ۇكىدددس .  كددد 

 - 587 رۇّقىۇتد  ەزىِ. ٍىالزىدي ۇياغدايس   قىْىدۇ ت ۇذڭەّەضطەرگەت
ُ ضدىسقىياّى ت  ۇذڭەّەضطدەر يىيى ت ُ ە ۇّىد  ك ۇيەقىيىدس  ۇتقدۇ  ۈتدۈ

 ۆزىْىكىننى م ۇّى . كاّسىِ كۆىڭۈرىسۇكاىسىسل ك ۆزم ەي زىىرىْىك
 ەي زىىدددر تددداغالپ  تاغدددقا كىطدددرلكىو ك   ەّجىدددرىەپز يەۇيىدددسۇك

 ەتردداّىْى . كىثازەيەتىددسۇك ەضددىرىىنىگەتاتىددو ك ۇّىكدد ەثىددرگەّتىي
 ەھەرّى غدددد ۆيددددسگرگپم  رۇضدددداىىَْىك يەەازىػدددداھ ضددددارىيىْى 
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 ەھدددۇزلي ەُتىدددي ۇّى . غدددۇرىدددسۇكايالّس ەذدددارلتىگ ەٍَىطدددىْىھ
َ  - 587 ۇرۇّقىتدد ەزىٍِىالزىددي ۆىىددڭىگەز .  رىيىددسۇت ەيىيددى ذدداتى
يىدو   130قىڭىػىسىِ  ي ەغػۇرىالرّى ك ۆىىڭىْىكىطرلكىو ز ۇيەقەت
 ەيرلتْىد  ت ەھدۇزىيالرزىنى ي ەُ كىن ۇّسلغت ەھۋلهكىس . ك  يىِم
~  638 ۇرۇّقىتدد ەزىِ)ٍىالزىددي ۇغددىياي  يىػۋلضىڭىطددىم  ڭىددۇي

 ۇّى . كۇقاىغاُ توىىس ۈزگىۈپك ۇرۇّالت  يىزلٍاّىسىِ ذ  ( ّى608
 ەّچ. كىػد ۇقىيىَْايدس  ەّچچىققاُ مىڭاتچىغا كىػ ۇرىغاكوتڭ ەيرىسەز

ُ  قىيىْغددا ەٍەهيىيددال ك 13 ەقەغە ۇّىئغدداك ەقددسىرزىَۇقىيىْغدداُ ت
ِ قىيىْغاّدسىِ م  ەمىڭداب زلي  ۇيوقاىغاُ. ت ەّەي  يىِم  ۇّىد  ك  ديى
 ۇتدد ۆرەيددوغ. تارىرالرغددا مدد ەىۇٍدداغٍ ەھددازىرغىچ ەققىددسەھ ەھددۋلىىك

كاىغداُ   ەيجك ۈركەتڭەض  سكارىطىسل ت ەي زىىرىْى ك ۇغىياي ەمىڭاتچ
 ۇرۇّالتدد ۇجۇٍىددسىِھ ۇذڭەّەضطددەرّى ت ەرياّىددسلج ۇرىددۇقالرفۇم

 ۇجدۇٍىغىچە ھ ۇذڭەّەضطەرمىڭاتچىْى ت ۇت ەگەريوقىيىۇ توىغاُ. ك
 ەقددددددسىرزىَۇقىيىْغدددددداُ ت ەرەزە ەپ  زەىددددددگەُضدددددداقيىْىۇ م

  ۇرۇيېڭىۇكايالّددس ەذددارلتىگ ەھەرّىغدد ۈتددۈُە ۇذڭەّەضطددەرّى ت
 ۈّنى. چددەقىقەتڭددۇرتددارىرى ھ ۆيسگرگەّيىنىنەٍَەّەرضددىيەرّىھ
 ەٍَىطدى ھ  مىڭاتيىرىْىد  ەھدسە موّدا ك   سىيغاُي ۇرۇُت ۇيەقەزىِت
ُ يوقىيىۇ توىغداُ. ە  ۈزىسىِي ۇّياز  ۇّىئغدا مىڭداتالر ت  ەھيدى ك ۈتدۈ

ُ    ەھدسىْى موّا ك ەزرلك» ۇ رك ۇىا. غۇركىقرلرز « تاتىيدسل قايڭدا يازغدا
 ّىد  «ۇضدى قاٍ  مىڭاتْىد  ۇقەززەشٍد »توىغداُ.   ەجثدۇر ٍ ېيىػنەز

  مىڭاتْىددددددد ۇقەززەشٍددددددد ۈتسىطدددددددىسمى غ»كددددددداەڭورىىر  
  ەضدددددددىرىىرىسەمدددددددافىرىىق كۇرتەزىىنۋەٍ ۆىدددددددۈٍيىر ثۆەيىگەّم
يىيىددسىِ  - 693 ۇرۇّقىتدد ەزىٍِىالزىددي ەّەضطدداّى ٍ ۇضۇضددەُ ذ
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يىييىددددق  54توىغدددداُ  ەيىيىغىددددچ - 639 ۇرۇّقىتدددد ەزىٍِىالزىددددي
قوىىغددا   يوقىيىددۇ توىغدداُ. ھىيقىياّىدد  ەرياّىددسلج ۆمددۈٍرلّيىقىھ
 ۇزۇىۇغدددددىسلت ەتراّىْىددددد كىثاز ۇمىڭددددداتَ ەزمدددددۇرٍ ۈغدددددنەُچ

 . ۇقارلر قىيىس ەپز« يوقىڭىيغاُ
قايڭدا  ―  ۆرەمد  ۇٍاّىغدا گ ۇ رّى ك― ىْى ەھسموّا ك ەزرلك - 2

 ۇّىد  . تەرگەُت ۈزيد  ەتاغقا تىر ھازىطد  ەّەي يلقىڭڭاچىققاُ   سىۇي
 ەيدت تاغقا مىڭاتيىرىدسل ق  ۇض فىطْى ي ەيەز«1ٍىنا» ەيرلغتاياّى ت

كىػدغاه   ي رۇضاىىَْى« 4ەّڭىيۇمصك»كىس :  ۇّسلغٍ ۇقىيىْغاُ. ت
 ەهيدوغ قىيىػدقا ت   ۈتدۈّيە  زىْىْدى ە  ەھدۇزىي ي ۇك يلقڭىسل قىيغاُ 

 ۆيدددسگرگپم ەرزەي  پىيغددداّالمىڭدداتيىرىْى ت  ەھدددسەتدداغالپ موّدددا ك 
چىقىددددۇ قاىغدددداُ   ْىددددسىِي ۇضددددرىيىر ّ ەيرلغ... تۇتاغدددداليس

ً ھ ۆىۈٍگەك ەٍَىطىھ ەرّى مىػىي  ۇتد  ەّڭيدۇمص . كۇقىيىْىدس  ۆمدۈ
 ەھازىطدد ۇ. تدديلٍالغددڭۇرىسۇزل ۈزٍە يىددو كدد   ددرىٌي ۈچكىػددْى كدد 

 ەرمىػددىي ۆپيىيددى توىغاّىددس . مدد  - 161 ۇرۇّقىتدد ەزىِزىدديٍىال
يوغ  ۆيسگرگىۈپم ەٍَىطىھ  يازغاُ مىڭاتالرّى ەزرل. كۆىڭۈرگىىسۇك

 ەيرلغت: »ېددددگەُز  ۇّددددسلغٍ  يْددددرجدددداُ ٍ ۇىا. غددددۇقىيىْىددددس
 ەضددنەرىىر ك ۇّىدد ك ەھازىطىطددىس ۇذڭەّەضطددەرت ۇضددرىيىرىْى ّ
 ەُثىيەزرلّىئۋلضىڭىطددىك  دديىِيددوغ قىيىْغاّيىقىغددا  م ەرىپىددسىِت

يدوغ   ەھازىطىطىس ەّڭىيۇمصك ۆچۈرٍىيەرّىئَۇچىققاُ م ۇرىغاكوتڭ
  ػددىغاّۇرغۇّيىغاُت ەھۇزىيالرّىدد ي ەّەقىيىْغاّيىقىغددا  كاّددسىِ ي

  مىڭاتيىرىْىدددد ەزرلك ەرزەھازىطددددىي ۇتدددد  يىددددۇ م ەرھازىطددددىي
يددوغ قىيىْغاّيىقىغددا   ئَۇتاغددقا مىڭدداتالرّى ۇضددرىيىرىْىئۋەْۇققاىس

 ۇھازىطىطدددىَ ۇشيىيىدددسىنى رىَيىدددق تىڭددد   - 70 ەّىددد ٍىالزىي
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كدداىىَالر  ۈتددۈُە ەّيىنىددگەتىددر  كىن ەرّى ھازىطددىي ۇقىرىددسىنىي
تاغدقا   يەتارىرىدسل   ۇض فىطدْى  ي ۇيەقەىىنيەر. تد پىنىرزىسۇرەمتىرز

 ەھازىطىطدددىس ۇشقىيىْغددداُ. تىڭددد  ەيدددتتدددارىد مىڭاتيىرىدددسل ق 
  ٍىدد ۈزتىددر ٍىييددوُ تىددر يدد  ەھىرىسەغدد شۇززۇقدد ەھددۇزىيالرزىِي

 ەضدىر مىػى ك  ٍى 97.  ۆىگەُەّكاچيىق تىي يەمىػى قىيىچ  كوغ 
 ۇىيۇققدداق ەٍيىنەتدديەرگەتاغددقا ٍ ۇشتىڭدد ەضددىرىەرّىقىيىْغدداُ. ك

. ۆىڭدددۈرگىگەُك ۆەيىر مددد ەىەضدددڭىْسەە يەضدددۇرىيە.  ڭىۋەتنەُضددد
مىڭاتيىرىددسىِ  ەھددسەموّددا ك ۆيسگرگغدديىرىسىِم ەّڭىيۇمىطددْى ك

 ەكۇھازىطىطىس ۇش  رىَيىق تىڭەقسىرزىَۇضاغ قاىغاُ ت ەرەارچەتىر
مىڭدددداتڭىنى  ۇ)تدددد« تاغددددالّغاُ. ۆيددددسگرگپم ۇًچوقدددد ۇەددددارچىَ

 .(زېگەَّايزۇغاقارلىطۇُ«ەيرلغت»
 ەزىَنددددددى ق ۇضرىطددددددىْىّەھسىْىئ ىثرلّىيچەموّددددددا ك - 3

  ۇرٍاكويددس ۇضددرىْىّ ۇتدد ۇ رقىيَددايڭڭى. كدد  ڭىددرلپذىرىطددڭىياّالر ك
 - 2 ەٍىالزىدددددددددددي ۇ رقىالتڭدددددددددددى. كددددددددددد   ڭىقدددددددددددازك ەپز
 ەٍَدددددداقىالتڭددددددى. ك  ڭىقددددددازك ۇضددددددرىغاّگىرېنچەەضىرگىچەك
 - 1 ۇضددددراّگىرېنچەتوىطدددا   ەتراّىيىرىدددسل كىثاز ەھۇزىيالرّىددد  ي
 ەرھ ۇضدرا ّ يچەقىيىْداتڭى. كىثدرلّى    ڭىقداز ك ەكاذىرىغىچ ەضىرّى ك

زىْىددي  ىدد ۆزىىرىْك ەھددۇزىيالر. ي پىالتڭددىكدداز ت ەرەەددڭەكىننددى ت
 - 8  - 7 ەّىد  ٍىالزىي ەتدويىچ   ئىػىػدى كورتداغ م  ەھثەرىىرىْى ر
ِ ك ۇضرىيىرىْىّ ەيرلغت  سىيغاُي ەضىرىىرىسەك . ۇرغاُقاىدس  ەٍەىدسى

توىغددداُ  ۇقڭىطدددىّ ۆّىيىعيددد ۇ رّىددد ك ۇضدددرىالرّ ۇتددد ۈّنىچددد
ُ ي ەضدىرزە كىننى كۇتد  ۇىازىت كىس . غ ەُمىڭاتالرغا تاٍاٍ   سىيغدا
. ەىَىگەُم  ڭىۇقوىىغا ي ەتقىقاتچىالرّى ت  چثىر مىڭاتالرزىِ ھ
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 ۇضدرىيىرىْى ّ ەيرلغت  يىسىغاُزىت م  ڭىقازىغاك ۆزىىرىْى ك ۇ رك
 يەرزە ث جىرگەّەَّەضددڭىْكىننىي  چيددوغ قىيىددع كىػدديىرىْى ھدد   

قىيىدددسىغاُ   ڭىدددرلپك ۆزىىر كددد يەتوىغددداُ   ْىدددسلي ۆزىىرىْىددد ك
 توذڭاپ قاىَىغاُ. ەقەغە ۆزگەرتىػڭىِك ەذاىىغاّچ ۇضرىالرّىّ

تاغددديىرىغا   ذىرىطدددڭىياّالرّى ەضدددىرزەك ۈچكددد ييلىقىكدددا - 4
كاز  ۇضرىيىرىْى ّ ەيرلغت  ْىسىنىي ۇ رّى ك ەرھازىطىي ەىگەُم

 ۇ رّى چىيىر  كتارىر ۇ رّى ك ۈّنىتوىغاُ. چ ەيەبض ۇغىغاتوى
 ۇضددىثەتيەرگەٍ ۈىپەتيەرگەيەمدد  غىددرّاھددايىڭى ك ەضددىرزەك ۈچكدد ۇتدد
تاغدديىرىغا  ۇ رّىدد ك كەٍەىىيەتڭىَددۇ. ۆزىەيسۇضدد ۇچرىغدداّيىقىْىك
ُ م  ۇ رّىدد  ك ۇىددۇٍالر ز  طددىَالريە ت ۈىپەتيەر مدد   غىددر ك ۇتدد  ەىددگە

يدوغ    مىڭاتالرّىد  ۇقەززەشتاغقا ٍ ئۋەكىْجىيْى ەضيىقوىىسىنى ك
تاغدديىرىغا  ۇ رّىدد كىددس . ك ەيەبضدد  ڭەرىىددلي  ڭىػددىگەم ۇپتوىدد
 :ۆيەّسىنىيەرزۇرت ەغسۇرىىر ٍ ۈىپەتيەرّى م ەىگەُم

 ۇىغددداُتوّ ەُيىيدددى زلىىَيىقدددى تىدددي  - 64 ەّىددد ( ٍىالزىي1) 
 رىٌضىرتىسل   قىيغاّْى ۇىۇًرىرىطڭىياّالرغا قاتڭىق ز رۇّەازىػاھ ّ

 ۆزىْىك ەيرىسەز ۇّى تاغيىغاُ. ك ۆيسگرگپم ۈتۈّيە ە ەھىرىْىغ
  ڭرۇضدْى ە ۇكىدس . كد   ەغجىْاي ەچۈرگىَەشم ېيىعذىرىطڭىياُ ز

ُ ي تۇّىئغدا    ۇپقوغد  ەُكاياىى تىدي   ۇپقوغد  ەرّىمىػدىي  ەّەّۇرغدۇ
 ۆىدۈٍىگىچە ك  ەازىػداھْى  ۇكىػدى تد   ۆىڭدۈرگظ ك ۇّسلغ. تۆىڭۈرىسۇك
 يىاليەتديەرزە تارىىق  ەذڭڭەيەەايڭ ەيىيىغىچ - 68 ەّى ٍىالزىي ەّىي
 .ۇقىيىس يلًزل ۈزگىَەضڭىِك

توىغدددداُ   رلتددددورغددددا كىَپرىَيىيددددى  - 71 ەّىدددد ( ٍىالزىي2) 
يىيددددددى  - 70 ەّىدددددد __ ٍىالزىي ۇٍىڭىيدددددداّۇش)ز ۇٍىػددددددياُز
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كىْىطدددى  قددداتڭىق   ۇضدددْى قىيغددداُ تىڭ ەتيدددىق ەھدددۇزىيالرّىي
 ۆچيددددۈمڭەذىرىطددددڭىياّالرغا كۇىغاُ توّ ەُتىددددي ەھىَطددددىسىىنىر
  (ّىدددەذيۇغٍ ۋەھػدددىزەرىجىسىنىَايسىغاُ  يىػدددق  رۇّدددسىِّ
  رلتددددورقىيىْغدددداُ. كىَپ ۇىددددۇًز  غىددددرذىرىطددددڭىياّالرغا كەيرىسەز
 ەھەرغدد ۇيەقددوغالپ چىقىرىددس  ەھەرزىِغدد ھەّْدداّىۇي ۇٍػددىياُز
 ەھەرغد كەضنەرىەر. ۇقىيىدس  ەٍرقىيىػقا ك ەتيى اًتىر يىو ق ەىقىْىذ
. ۇقىيىدددددددس ۇضدددددددازىرٍددددددداىيىرىْى ٍ ۆىڭدددددددۈرگپ ك ەىقىْدددددددىذ
  ػدىۇ زلىىَالرزىدِ ك  ۇرۇّقىرىرىطڭىياّالرّى كازلەالغدڭا تد  ۇٍػىياّز
ِ ي ەرذىرىطڭىياُ زىْىْى ي ۇ. كەتنەّىس م يدوغ   ۈتدۈّيە  ە ۈزىدسى

 ۇكىػددديىر  تددد  ۆىڭدددۈرگظك ۇّدددسلغقىيىػدددقا كددداز قاىغاّىدددس . ت  
 ەيىيىغىددچ - 96 ەّىدد ٍىالزىي ەّددىي ۆىددۈٍىگىچەك  رلتورّىدد كىَپ

 . ۇقىيىس يلًزل ۇّسلغغ
توىغدددداُ   رلتددددورغددددا كىَپرىَيىيددددى  - 97 ەّىدددد ( ٍىالزىي3) 
ٌ ذىرىطڭىياّالرغا توىغاُ تەيرىسەز ۇضْى ترلياّ  ەيجىدگە ك ەّەي  طدى

 ەيىيىغىچ - 108يىيىسىِ  - 101 ەّى ٍىالزىي ۇضۇضەُ. ذۇچىقىس
 ەىەيسىططددا ٍْى ك يۇززل ۇكدد ۇيلقىڭڭددا. ت ڭىددسۇي  نىگەچدد ۇىددۇًز
. ۇقدارلر چىقىرىدس   ۆىڭۈرگغدنە ك ەٍَىطىْىھ  توىغاّالرّى ەضيىسىِّ

 ۇچرىغاُك ۈرگپي ۇرۇپجايالرّى كاذڭ ەٍَەزلكىرىيىر  ھ  رلتوركىَپ
 - 117 ۇّىد  كىدع ك  ۇ. تد ۆىڭۈرىسۇك ەٍَىطىْىھ  ذىرىطڭىياّالرّى

 . ۇقىيىس يلًزل ۇّسلغغ ۆىۈٍىگىچەيىيىسىنى ك
 ۇشتوىغدداُ ٍددارم  رلتددورغددا كىَپرىَيىيددى  -161 ە( ٍىالزىددي4) 

 ىس . ەەيالضدوە كاتداقيىق   ۇززىطدڭۋە ت ۇتەكەضطىۇٍ ەّڭىيۇّىْۇشك
 ۇرغاّۋلقڭىددسىِكوىڭ ەذددڭنەت  طددىَىْىذىرىطددڭىياّالرغا قارغددى تۇك
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ذىرىطددڭىياُ كدداىىَيىرىْى   ۇ. كددۇرىددسۇقىيس يلًيىددو زل 10تاغددالپ 
 يەزرر يڭڭددى  ۇغددقاذددازىَيىر  توى ەتراّىيىرىْىدد كىثاز ۇززىطددتت

 ۆٍددۈرت ۇىغدداُقوي ۈضددڭىگەك  قىيَىغدداّالرّى كوتْىدد  ۇهقوتدد ۇّىكدد
 .  ۆىڭۈرەتڭىكازلتاليڭڭى  كاّسىِ قىيْاپ ك ۇرغۇزۇپكوىڭ ۇّسۇقالرزلكور

توىغددددداُ   رلتدددددورغدددددا كىَپرىَيىيدددددى  -193 ە( ٍىالزىدددددي5) 
 - 202 ەٍىالزىدددي   طدددىَىْى رىرىطدددڭىياّالرغا توىغددداُ ت  ۇيەيرىطض

ذىرىطدددڭىياّالرّى  ەترلەالرزىندددىك ۈتدددۈُ. ەۇيىيىدددسىِ تاغددداليس 
 ەىەرزىنىفرلّطددىي يەۇرتدداجە. ٍىطددىر  قۇقىيىددس ەٍددرك ۆىڭۈرگغددنەك
  غىدر قداتڭىق ك  ەرمىػدىي  ئدالرچە . ٍىۇقاتڭىق توىىدس  ەڭك ەتيى اٍالرق

 ەيرّددىز ۇذىرىطددڭىياّالر تدد  ەتڭددا. ھۆىڭۈرگىىددسۇك ەُكددازلتالر تىددي 
 . ۇكاتىػىس ەپز« ەير ز ەججاهز»

  َىِتوىغداُ ٍامطد    رلتدور غا كىَپرىَيىيى  ەٍىالزىي - 230( 6) 
ٌ ذىرىطڭىياّالرغا قداتڭىق ت ۈىيەّسگرگپ گ ەتيىرىْىكاز ۇززىسًت   طدى

ذىرىطدددڭىياُ  ۈتدددۈُيىيدددى ە - 237 ۇ. كدددۇكىػيىڭىػدددْى تاغددداليس
كاىىَالر  چۈّنى ۇ. ۇچىقىرىستۇيرۇقجىسزىي ۆىڭۈرگغنەكاىىَيىرىْى ك

زىْىغددددددا  كايلٍرەىقيەرتۇززىطددددددتتاغددددددقا  كۆىڭۈرگىۈەڭۈگىطددددددە
  ددديىِم ۇّىئدددسىِقىيغاّىدددس . ك ۇٍددداُگ ەپ  زكوىايالمىرىدددسۇ

 ۇتقدداّالىَاضددڭىِ ت ْىقيك يەەھنىَىطددىسرىرىطددڭىياّْى ٍەرقاّسلقھ
  رلتددددور. كاذىرىددددسل كىَپ رىددددسۇت ەرٍدددداُە ۆىڭۈرگغددددنەكجايددددسل 

تىدر   ۆزىْىد  تاغيىغاّسل  ك ەه اھاىىطىْى قىرغىِ قىيىػقا ترىَۈتۈّە
 .  ۆىڭۈرگىىسۇيىيى ك - 238 ەرىپىسىِت ەضنىر ك

 -253  طدىَىْى رىرىطدڭىياّالرغا توىغداُ ت  ېػىط(  ەازىػاھ ز7) 
يدوغ قىيىػدقا    ۈتۈّيە ذىرىطڭىياُ زىْىْى ە ۇ. كۇيىيىسىِ تاغاليس
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  سىالرّىي ەيەّاھىي ۈتۈّۋىاليەغ . ەازىػاھ زلكىرىيىر  ە رىسۇقارلر ت
 ەرّى مىػددددىي ېددددگەُز« ذىرىطددددڭىياُ ەٍُ» ۈرگپكددددارىالپ يدددد

ٍىطدىر    ۇىَدى ز ۇتد  ۇّىد  . كۆىڭۈرىدسۇ قاتڭىق كازلتالپ ك ەٍَىطىْىھ
قدداتڭىق  ەھەرىىرىسەغدداً غدد  يەمىچىددل كاضددىيا   ە كافرىقددا  كىڭدداىىي 

زىْىْدى   ۇززلتد  ەرمىػدىي  ۆپ. ذىرىطڭىياّالرزىِ مد  ڭىسۇي ەيجىگەك
 . ۇتوىىس ەجثۇرقىيىػقا ٍ ۇهقوت

 -257  طىَىْىذىرىطڭىياّالرغا قارغى ت ۇش( ەازىػاھ رىيا8ّ) 
 يەذىرىطدددڭىياُ كددداىىَيىرىْى   ۈتدددۈُە ۇ. كدددۇيىيىدددسىِ تاغددداليس 

قىيىددع   ۇضددازىرەٍ ۈىددۈميىرىْىٍ -ٍدداه  ۆىڭددۈرگظ رلھىثيىرىْددى ك
تدددو ظ  ذىرىطدددڭىياّالرّى  ەتيىرىْدددىزىْْ - ۇزىثددد يە كايددداىيىرىْى

 ەزىدددٌت ۇتالرغددداقاىغددداّيىرىْى ت  يىدددۇقدددوغالظ  ق ۇرتيىرىدددسىِي
 ەُقىيَىطددا قىيىددچ يددامى كددوغ تىددي     ۇهقوتدد  ەگەرك ۇرۇظ قىيددس

ُ ٍى  ددديىِ  قىيغاّدددسىِ م  الُقدددارلرىْى كددد   ۆىڭدددۈرگظك  ئيىغدددا
تاغيىْىدۇ   ەُتىدي  ەّيەرقاىغاّيىر  مىػ ۆىڭۈرگىىسۇ ذىرىطڭىياّالر ك

 . ۇقىيىْىس ۇهق
 - 274 گغدددَەّيىنىْىرىرىطدددڭىياّالرغا ز رىي ْ( ەازىػددداھ ك9) 

 ۇيلقىڭڭددددات  نىِ. ىددددۇچىقىرىددددس ەيجددددگەيىيىددددسىِ تاغددددالپ ك 
ەازىػددداھ  چدددۈّنى. ۆىَەيدددسۇمىػدددى ك ۆپذىرىطدددڭىياّالرزىِ مددد

 .  كۆزى ۆىڭۈرگىىسۇ
  رلتدددورغدددا كىَپرىَيىيدددى  - 284 ۇمي ػدددىِ( ەازىػددداھ زي10) 

يىيىددسىِ تاغددالپ  - 286 ۇىَددىذىرىطددڭىياّالرغا قارغددى ز. ۇتوىىددس
مىػدددىْى  6600ذىرىطدددڭىياّالرزىِ  ۇيلقىڭڭدددا. تۇكىػدددقا كاغدددىس 

 ەڭك ۇىۇٍْىدد . زۇقىرغىْچىيىددق تاغدديىْىس  ۇتدد ەُتىددي ۆىڭددۈرگظك
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 - 313 ۇىدددۇًز ۇيىيدددى كىدددس . تددد  - 302 ەتنەّدددۋلقڭىي ەيجىدددگەك
 ەەازىػددداھ فىدددرىجىي  ۇيىيدددى تددد  - 302.  ۇقىيىدددس يلًزل ەيىيىغىدددچ

 ۇتىرٍددد ەھەرزە. غدددۇتاغددداليس ۆيدددسگرگپم ۈتدددۈّيە ە ەھىرىْىغددد
مىڭداتالرّى   ۇقەززەشٍد  ۇ. كاّدسىِ كد  ۇذىرىطڭىياُ ھايداغ قاىَايدس  

. ۇقىيىدس  ەرپضد  ۈچم ۆپّاھايىڭى م ۈچۈُيوغ قىيىع ك ۈتۈّيە ە
ُ ە  يىدسل يىيى ٍدارغ ك  - 303 قىع  مىڭداتالرّى  چ ي رّىچىرمدا  ۈتدۈ

 ەققىدسە قىيىدع ھ  ەّ دى ٍ ەتڭىِىياّالرّى كىثازذىرىطڭ ۆيسگرگغۋەم
 ەرقايطددىەازىػدداھ زلكىرىيىددر  ھ   دديىِ قددارلر چىقىرىيغاّددسىِ م 

مىڭدداتالرّى  ۇقەززەشقىع  ٍددچ ي رّىجددايالرّى كددارىالپ چىرمددا  
. ۇتاٍاٍاليددس ەىىثىيىددلكىػددىْى غ ۆيددسگرگظم  رىددسەي  پىيغدداُت

 ۇتالرغددات ەرّددىكاّددسىِ ەازىػدداھ ٍىطددىرزىنى ذازىَيىرىغددا قىثڭىي  
 ەققىدددسىنىھ ۆىڭدددۈرگظقىيَىطدددا ك ۇهقوتددد ەگەر  كۇّدددسۇرۇظچوق

سىِ ئددٍى 800ذىرىطددڭىياّالرزىِ  ۇيلقىڭڭددا. تۇيوىاليددس ەرٍدداّىْىە
« ىر ەضد ك ەھىس رغ» ۇ رك ەضىرّىك ۇ. تۆىڭۈرگىىسۇك ەًكاز ۆەرەكم
 80 ەُتىدي  30ذىرىطڭىياّالرزىِ  ۈّىم ەرھ ۇيلقىڭڭا. كۇكاتايس ەپز

 ەرقۋەغدد ۇىَددىز ۇتدد  . ەازىػدداھْىۆىڭددۈرگىەتڭىك ەًكارىطددىسل كدداز 
 يلًيىدو زل  10توىغداُ ھاىدسل    ۇًرىرىطڭىياّالرغا كوٍد ۈتۈّە ەرتڭىنىغ

قدداتڭىق  ۋەۇرۇّقىالرزىَْۇيەھػددىت ۇىددۇٍالرز  ڭىَقددىق ۇ. تددۇقىيىددس
تددددارىد مىڭاتيىرىددددسل  ۆزىىرىْىدددد توىغاّىددددس . ذىرىطددددڭىياّالر ك

  مىڭاتالرّىد  ۇقەززەشٍ ەكىچىس ۇىۇٍالرز  طىَالريەت ۇقىيغاُ تەيڭق
 ەضدددەييۇرتارقاىغددداّيىقىْى ت ەرتددديەرگەغ ەرقۋەغددد ۇضدددرىيىرىْى ّ

 ۇقەززەشقوىيىرىدددسل ٍددد  ۇ رّىددد ك ەىندددى. تۇقىيغىيدددى توىَايدددس 
 ەضدەييۇر ضداقيىْىۇ قاىغداّيىقىْى ت   ۇضدرىْى  ّ ەرمىڭاتالرزىِ تىدر 
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 ۇغددۇّسلغمىڭدداتالر ٍ ەقىقىدديھ ۈّنى. چددەٍەشك ۇٍنىٍِدد ۇقىيىػددَ
 يليىھدا  ۆزكد  ۇرٍىچىالرغاكويس ەُتىي ۇّى . تۇيوقىيىس ەرزەھازىطىي

 ۇرضددەغە ۇرۇغددقاكويس  سىددۇذاىىغدداّْى ي ەُتىددي ەيەضدديىر ھ -
 ّۇرغۇّدددۋەقەىىنيەرتاغدددقا  ەريەھازىطدددىي ۇقىرىدددسىنى. يۇغۇىىدددسۇت
  ڭىدۇ ي  مىڭاتيىرىْىد  ەھدسە كىنندى ك   ئىي يەموّا  ەُتىي ەيەتىض
. ھدددازىرقى  ْىقڭدددۇريوقاىغددداّيىقى ك ۈتدددۈّيە ە  يىػۋلضدددىڭىيىر م

مىڭدداتالر  ۇىَدداتوق ۇرٍايەّاٍىددسىنى مىڭدداتالر كويددس  ەھددسەكىننددى ك
 ۇيدامى ذىرىطدڭىياّالرزل تد    ەھدۇزىيالر . يۇريوقڭ ۈتسەغ ەّيىنىسەكىن

كىطدپاغ   - ەىىوكىطپاتاليسىغاُ ز ەّيىنىْىكىن ەضيىك  مىڭاتالرّى
 ەُفدرىْج تىدي   يە ْدسر زرمڭدور ف ھىْدسىي   ەھَەتۇىالر ەيد. غۇريوقڭ

مىڭاتيىرىدسىِ   ەھسەكىننى ك ۇ رزىِك ۇّازىرىطىسەتارغاُ ٍ يىۇ ك
 ەىەپت  رىػدىْى ت ەىىيديەپ ز  يىػۋلضىڭىطىْىم  ڭىۇي ەرضىْى تىر

ُ تاغيىرىغا م  ذىرىطڭىياّالرّى ۇ رقىيغاّسل  ك يىييىدق   313 ەىدگە
ْ  ەًھ ۇضىثەتيەرٍ ەريەھازىطىي  ۇتد  ەُتىدي  ەيەتىەاضداتالر ضد   - ەەىڭد

يوقاىغدداّيىقىْى كىقددرلر   يىػۋلضددىڭىيىرىْى م  ڭىددۇي  مىڭاتالرّىدد
ُ ك ۆزگرقىيىۇ  كد   ۇ رّىد  كىطدپاتالّسىنى  ك  ەُتىدي  ۇّىد  . ت يڭقدا

 ەضدددىرزەك ەرتىدددر ەىدددۇًٍ ۇضدددرىالرّى قوىيىرىدددسىنى ھدددازىرقى ّ 
 ۇٍداّۋە مىڭداتالر گ  ەھيدى . كۇريوقڭ ەىىوز ەضنىِم  سىيغاّيىقىغىَۇي
 ەز تددارىرىْى ت  سىيىعيئمىڭدداتالرّى ۇتدد ەُقىيىددع تىددي ەذَىددِت
ِ م  نىِقىيغاُ. ىد  ەّطۇپٍ ەضىرىەرگەك يدوغ.    يڭداىىغىْى ك ەضدنى

 ۇھەٍَەزمىڭددداتيىر  ٍددد   مىڭاتالرّىددد ەھيدددىك ۇضدددۇىَاّالرتىدددس ٍ
 ەضدددىرىەرزەك  يىْندددىم ۇزۇىَىغددداُ ت ەىگىدددچەم ەىەيسىططدددا ًك

 ۈتدددددۈُە ەىندددددىقىيىَىدددددس. ت  ڭىقدددددازك ەپ  زۆزگەرتىيگەُكددددد
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 ەھۇزىيددددددۋەي ەُيكورتدددددداغ كىجَدددددداكى تىدددددد ۇضددددددۇىَاّالرّى ٍ
ً ك ۇھەٍَەزمىڭاتيىر  ٍ ۇقەززەشٍ  ذىرىطڭىياّالرّى  ەىەيسىططدا 

 ۆزگەرتىػدديەرك ەز يوقاتقدداُ. ت ەضدديىْىك ۆزكدد ۇرۇّالتدد  يىػددڭىِم
ِ م ەىەيسىططا ًك ۇھەٍَەزٍ  ەپقىيغداُ  ز  يلًزل  يىَْدۇ م ەىگەّدسى
 ۇتوىغدداّيىقى تدد  ۆپمدد ۇضددرىالرّى ّ ۇرٍاقىيىَىددس. كويددس   ڭىقددازك

 ۆزگەرتىيگەّيىنىْىكددد يەيوقاتقددداّيىقىْى  ەضددديىْىك  مىڭاتالرّىددد
 ۇضدرىالرزىنى ّ ۇتد  ۈّنى. چەىىيسۇرز  ڭەرىىلي ۈچۈُكىطپاتالظ ك
 ضاذڭىيىقىْى ەاظ قىيَاقڭا.   تىرىْى -زىڭيىقالر تىر 
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 ەيەنذىٍئ ەھكبيالرَىڭئ ەزىكىتببهىرىذىٍ ب ەھذەئىككي ئ

 ئىسپبتهىُىطي ۇرۇنغبَهىقىُىڭقبنذ
 

 ەٍەىددسىِك» ەكىطددڭىالھى تددويىچ  ەرى ەغغدد  كىطددالً زىْىْىدد 
 ۇرۇُتدد ۈضددڭىسەك ەضددىيەٍ ەر: تىددرەّىطددىٍ ېگەّْىدد ز «ۇرۇظقاىددس

ِ م ۆمَىْى ھد  ەرى ەغغ ۇيرۇىغاُت  ۈضدڭىسە ك ەضدىيە ٍ ۇغد  ەّەي  ديى
 ۇرۇظقاىدددس ەٍەىدددسىِكدددارقىيىق ك ۆمَىھددد ەرى ەغغددد ۇيرۇىغددداُت
ِ . كىطدالً زىْىدسىنى ك  ېَەمڭۇرز  ەرّى قىططدىي  ۇرۇظقاىدس  ەٍەىدسى
 ېگەّدگە ز ۇرتىدرز  ۇكد  ۇر قىالىَايسىغاُ كداىالھ تدارز   ەغرقەت ىيىيەقك

 زىَيىقددى    يڭىػددْى كاىالھقددا كىَدداُ ك ەضددىيىيەرّى كوذػدداظ ٍ
كوذػدداظ  ەّيىنىددگەكىن ۇّدداھگ ڭچددو  غددىرىنْى ۋەۇرىۇقْىئددفۇم
 يلًزل ەىگدۈگە ٍ كدۇ –. ۇكاىَايدس  ەكىچىدگ  ۆزكد  ەضدىيىيىرىْى ٍ ەقىسەك

 ەٍەهتوىغداُ ك   سڭىَداه قىيىْىػدى ك  ەٍەهك يلقىڭيىدق قىيىػى يامى 
 .ۇكاتىيىس ەپز «ەھناٍالرك ۇتيەغٍ» ۇ ر. تۇرذاضڭ ەضىيىيىرىگىالٍ

 ەٍەىدددسىِك ەھناٍالرّىددد ك ەزىرىدددسەّ ۇضدددۇىَاّالرّى تىدددس ٍ
 ەككىطدددڭىالھىسىنىس ەھۇزىيالرّىددد ي ۇقدددۇٍىك ۇرۇىۇغدددىْى قاىس

ِ تىيَ ۋىڭىْىكداقى   كىػالرّى  كاىالھْى»  ەٍدر كىػدقا ك  ەرتىدر  ەضدڭى
ِ قىيىدۇ  م  ەّ دى ٍ ەرّىكىػڭىِ مىػدىي  ەرقىيىۇ يامى تىر  ۇتد   ديى

ِ ك ۆمۈٍيەرّىھ چىقارغداُ   ۇرۇُتد   ْىۇرغاّيىقى كۆزىقاىدس  ەٍەىدسى
 ۆمددۈٍگەھ ۇكدد  دديىِم ەّيىنىددۋەتىيَىگ ۋىڭىْىكدداقى ۆمۈٍيىرىْىدد ھ

 ۇرۇّقىتددددددد  ددددددديىِم ئالغدددددددقاّسىِتاغدددددددقا ەىنىدددددددر كايسى 
 ەەىنددددر  تددددويىچ  يىْنددددىم ۇزۇپتدددد ۆمۈٍيەرّىسثۇيرۇغدددداّۆزىك
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تىدددددس  ەىندددددىت ەٍەش ك ېگەّيىدددددلز« ۇرچىقارغاّيىقىدددددسۆمۈٍھ
 ەٍەىددددددسىِك ۆمۈٍيەرّىددددد  كىطددددددڭىالھىسل ھ ۇضدددددۇىَاّالرّى  ٍ

چىقارغداُ   ۆز ك ەزەىسىِ: كاىالھ كۇّسلغٍ ۇقۇٍىك ۇرۇىۇغىْى قاىس
 ۆمۈٍيىرىْىددد ھ ەغقىيىػدددڭىِ كىثدددار  ەّ دددىٍ يەقىيىدددع  ەٍدددرك
 يەكىرلزىطددى   ْىددەّەكۆزىي  دديىِقىيىددۇ  م يلًزل ەىۇٍددۋلقىڭقىچەٍ
. ەتڭدى كوتدسلُ تىي  ۇرۇىىدسىغاّيىقىْى قاىس ەٍەىسىِك ەُتىي ۇيرۇقىت

ِ م  ڭىددۇي ەىۇٍۋلقىددت ٍ ۇتدد تاغددقا   ەّەكدداىالھ ي   دديىِم ەىگەّددسى
چىقارغدددداُ  ۇرۇّقىقىيىددددع كددددارقىيىق تدددد  الُكدددد ۆمددددۈٍيەرّىھ
  يددامى ۇرىددسۇقاىس ەٍەىددسىِ  يددامى كۈچيەّسگرىددسۇم ۆمددۈٍيىرىْىھ

 ەٍەهك ۆمۈٍيەرّىدد ھ ۇرۇّقىتدد ۆمددۈٍيەرذىرقى ھ. كدداۇقاليددسۇتوى
. تىدددس ۇرتايددداُ قىيىػدددڭ  ۈگىگەّيىنىْىتددد يلقڭىْىددد قىيىدددْىع 

 ۈچددۈُك ۇرۇظقاىددس ەٍەىددسىِك ۆمددۈٍيەرّىھ ۇرۇّقىتدد ۇضددۇىَاّالرٍ
 ۇرۇّقىتددد  ەكتىيَىطددد  ەىگەّيىنىْدددى م ۆمۈٍْىددد  تىدددر ھ   ئدددى ي
قىيىػددددْى  ەٍەهك ۇّىئغدددداك ەپز ەكىددددگ ۈچنەمدددد ۆمددددۈٍيەرّىھ

 ۆمدۈٍيەر زىت ھاىسل تاغدقا ھ  ۆمۈٍيەرگەھ ۇرۇّقى. تزليلٍالغڭۇرىَىس
 ۇّىكدد ۈەەييىتدد  ڭەرضددىسىىنىي ەقيىْىدد كىْطدداّالر ك ەىگەّۋلقىڭڭددام

. سۇقاىىددد ۈغدددىْىۇچ ەپز ۆزگەرتنەّيىدددلك ۆمدددۈٍْىھ ۇرۇّقىتددد
 ەٍەش ك ۆزگەرتىعكدد ەتەُكىددع كاىالھقددا ّىطددث   ۇتدد ەٍەىىيەتددڭەك

قىيىدْىع   ەٍەهك ۆمۈٍيەرّىد  ھ ۇرۇّقىتد  ەىندى ت ەٍەش ك ۇزىڭيىقَ
 ەز ت ۇرۇّقىتدد  . كاىالھْىد ۇرتاياّىددس ۈگىگەّيىنىْىد  ت يلقڭىْىد  

كىْطدددداّالرغا  ەىددددۋەتڭەك ۇرۇغددددىسلقاىس ەٍەىددددسىِك ۆمددددۈٍيىرىْىھ
 ۆز كداىالھ كد   ەقەغە ۇّى. كد ۇرتارز  نَەتيەرتوىغاُ ھ ەّپەكەتيىلٍ

 ەٍَىطدددىھ ەھناٍالرّىددد ك ۇيرۇغددداُكددداىالھ ت ۈّنى. چدددۇتىيىدددس
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 ەھۋلىىغا ئكىْطاّالرّى ەھناٍالر. كۈچۈّسۇرەايسىطى ك  رّىكىْطاّال
 ەٍَىْددىھ  نَەتيەرّىدد ھ ۇتدد  . كىْطدداّالرّىۇيرۇىىددسۇقددارلپ ت

 ەقطددەتنەكاضاضددىي ٍ ەٍددس . كەٍەشك ۇٍنىِكىددسرلك قىيىػددى ٍدد 
: كىننددى ەتددويىچ  ڭىقددازىَىسك  تىسّىدد ەيَىسمددى ز ۇّىغدد ەىطددەكم
ِ ك ەرمىڭاتيىرىسىنى قىططدىي  ەھسەك  ەٍەش ك ۇرۇىغاُقاىدس  ەٍەىدسى
  ندايىيەريە ھ ۇرٍاكويدس  ەز كىچىدسىنى ت   ّىەرقىططدىي  ۇكد  ەىنىت
 :ٍەضىيەُ! ۇرياىغاّس ەضنىِم ەەطاّىيەرك

زىْدا   ەُكىننى قىس  تىدي  ۆزىْى ك ەىەيسىططا ٍْى ك ۇغى - 1
ھاٍىيىددسلر  كاتىطددىسىِ  ۆزكدد  كىننددى قىسّىدد  ۇتدد يەقىيغدداّيىقى 

:  19« يدددارىڭىيىع» ەيرلغ. )تەەطددداّەك ەققىدددسىنىتوىغددداّيىقى ھ
3~19  ) 

  كوغيىْىد  ۆزكد  ەھۇزلّىد  كدوغيى ي  ەىەيسىططا ٍْى  ياقۇە - 2
زىْدازىِ   ۇتد   ضداٍارّى  يەقىيغداّيىقى   ۇّچىيىقكاياىى ضاٍارغا تاضق

 ەيرلغ. )تۇغقدددداّيىقىت ەمْىقوغددددنىس ېددددگەُزلرىددددس ز يەفددددارىص 
 (30~12:  38« يارىڭىيىع»

 ەٍَىطددىھ ەىەيسىططددا ٍالرّى كىطددا ك ۋەۇىەيَاّضدد يۇز زل - 3
. )كىْجىددو ەّيىنددىكىن ەي زىىددر ك  زىْددازىِ توىغدداُ فارىطددْى  

 (16~3:  1« ەتڭاٍ»
 ۇّچىيىقكاياىىغدا تاضدق   ۇرىياّى ك ەىەيسىططا ٍْى ك يۇززل - 4

ساٍىيىسلر ەىەيسىططددددا ٍسىْك يۇززل  كاياىْىدددد ۇقىيغدددداّيىقى  تدددد 
 يۇززل  رىْدددددددددددددددددىك ۇّىددددددددددددددددد ك يەتوىغددددددددددددددددداّيىقى 

كايدددداىْى  ۇتدددد ۆىڭۈرگددددۈزگپ قىيىۇ كطۇيىقەضددددڭەىەيسىططا ٍْىئك
 (27~2:  11« 2ەٍۇكىوض» ەيرلغكاىغاّيىقى. )ت ۇّيۇققاذوت
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زىْىدسىِ   ۆٍرىدسە كداذىرقى ك  ەىەيسىططدا ٍْى  ك ۇىەيَاُض - 5
كايدداىيىرىْى رلز   ۋەۇّغدداّيىقىچوق ۇتقددات ۇپ توىدد ۇرتەزٍدد  ْىددۇي

 ەيرلغ. )تۇرغاّيىقىضدددددداىس ۇتردددددداّىالرّىت ۈچددددددۈُقىيىددددددع ك
 ( 13~1:  11« 1ەازىػاھالر»

 ۈچددۈُك ەي زىىددر كىطددرلكىو ك ەىەيسىططددا ٍْى ك ۇُھددار - 6
 ۇّىئغدددا  كەپتىندددي ۇتْىياضددداىغاُ تىدددر ٍدددوزل  تددد    ۇّدددسىِكاىڭ
 ەيرلغ. )تۇيرۇغدداّيىقىت ۇّۇغددقاچوق ۇتاغددقىالرّىَ ۋەۇّغدداّيىقىچوق

 (6~1:  32« چىقىع»
ارىىق كوذػددددداظ تددددد ۇ رغدددددات ەريەقىططدددددىي ۇقىرىدددددسىنىي

 ەيغەٍدددثەرىەرگەە ەريەياىغددداُ قىططدددىي ەٍَىطدددىھ ەرّى قىططدددىي
ياىغددداُ  ۇّدددسلغ. تىدددس تۆھَەتيەرزۇرتددد ەچدددۈرگىَەشقىيىْغددداُ م

ضدداّىَايَىس.  ۆمددۈٍيەرزىِھ ۇرۇىغاُقاىددس ەٍەىددسىِك ەرّىقىططددىي
ياىغددداُ  ەەطددداّەيەيىدددرلغ توىغددداُ ك ەقىقەتدددڭىِھ ۇ رتددد ۈّنىچددد
 يۇز)زل ەتدددۇرز ە كىطدددڭىالھىَىس تدددويىچ   . تىسّىدددۆھَەتيەرزۇرتددد
ُ كاىالھڭىِ چ ەىەيسىططا ٍغاك ِ ك ەيرلتْدى مىڭداب( ت  ۈغدنە  ەٍەىدسى

 ەٍەىددسىِك ۇكدد ەَّددۇتىي  يىػددىكىْجىددو م ەٍەضددۋەك ۇرغۇچىقاىددس
تىددر  ەغكىثددار ۇكددا رزىِز ەتددۇرز ۈّنى. چددۇتوىَايددس ۇرۇىغاُقاىددس

ِ ك ۇكا ر. زۇرمىڭاتڭ قا كىنندى  تاغد  ەتدۇريە . زۇرۇىَايدسۇ قاىس ەٍەىدسى
  يىػددددىسىنىم  ڭىددددۇي ەزلٍدددداّىَىسغىچ  مىڭاتيىرىْىدددد ەھددددسەك

 ۆزگەرتىعيوقاتقدددددداّيىقى  كدددددد  يلضددددددىڭىيىرىْىيىل ەّچكىػدددددد
ْ مىرگ ِ كويس ۋەۈزگغددديەرزى زلٍددداُ ذدددداىىي    چثىددددرھ ۇرۇغدددالرزى

 ۈغددۈپھاىغددا چ ۈتسىيىلمىڭدداتالر غدد  ۇتدد ۈچددۈُتو ىَىغدداّيىقى ك
 ەٍەىسىِكەٍَاقىيىْغاَّىس. ك ەّ ىٍ ۇغڭىِكوق ۇ رّىقاىغاچقا  تىس ت
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 ەيرلغت ەز ت ەھنددداٍالرزىِتوىغددداُ ك  گىػددديىلت ۇرۇىۇغدددقاقاىس
 ۇرۇىغاّيىقىْىقاىدددس ەٍەىدددسىِكىطدددالً زىْىدددسل ك  ەھناٍيىرىْىددد ك
 ۆمۈٍيەرّىدد ھ ەىددگەُم ەيرلتڭدداتىددس ت  نىِقىيىَىددس. ىدد   ڭىددرلپك
 ەيرلتْىدد . ت يڭَددايَىسك ەپز ۇرۇىغاُقاىددس ەٍەىددسىِك ەٍَىطددىْىھ
. ۇرۇىَىغاُقاىددس ەٍەىددسىِكىطددالً زىْىَىددسزل ك  ۆمددۈٍيىر ھ ەز ت

 ەضدددىيەُ . ٍۇيرۇغددداُقىيىػدددقا ت ەٍەهك ۇّىئغددداك ۇٍغدددەرى ىڭىَىس
 ەغقىيىدع  ّداھ   ەضەًھارلً قىيىْغاُ كىػالرزىِ: ياىغاُ ق ەيرلتڭات

 ۇيلھيىدق قىيىع  ياىغاُ گكوغرىيىق زىْا قىيىع   ۆىڭۈرگظ ك ەًكاز
قىيىدددددع   ەغذىياّغاّوٍۇضدددددى يىغايەٍ  ذوغدددددْىْى  دددددرىع ت

كدداّىْى  -كاضددڭى قىيىددع  كاتددا   -كايدداغ  ۇضددىْىّوٍ  تاغددقىالرّى
قاتددارىىق  ۆييىْىػددىك ەتىددرىگ -تىددر  ۇغقاّالرّىدد   تىددر تقاقػددىڭىع

 يلًقىيىْغداُ ھاىدسل زل   ەّ دى ٍ يەھدارلً   ۇَىسزىَد كىػالر كىطدالً زىْى 
 قىيَاقڭا.

 ەيغەٍثەرّىد  ە  يىْنىم ۆمۈًھ ۇرغۇچىقاىس ەٍەىسىِگاھىسل ك
 ۇرۇّقىتددددد ۆمدددددۈًھ ۇرۇىغۇچىقاىدددددس ەٍەىدددددسىِك ەرى ىڭىسە غددددد

. گاھىددددددددددسل  يىددددددددددسۇم ەرى ىڭىسەغدددددددددد ەيغەٍثەرّىدددددددددد ە
 ھۆمدددۈًكىنندددى  كەٍەىسىْقاىسۇرغۇچىۋەكەٍەىسىْقاىدددسۇرۇىغۇچىسەر

ٍىطدداىيىر  موّددا   تۇّىدد . ەەيغەٍثەرّىئػددەرى ىڭىسەم يىسۇتىددر  
 .مۆەڭۇرمىڭاتيىرىسل ّاھايىڭى  كەھسەكىننى  يەي ئىسەر

  يىْنددىم ۆمۈٍْىدد ھ  ئددىي ۇرغۇچىقاىددس ەٍەىددسىِك ۆيەّددسەت
موّدددا  ۇرۇىغۇچىقاىدددس ەٍەىدددسىِك ەرى ىڭىسەيەغددد ەيغەٍثەرّىددد ە
 ەىگەّيىنىْىدد م ەرى ىڭىسەغدد ەيغەٍثەرّىدد ە ۇرۇّقىتدد ۆمۈٍْىد  ھ
 : رىيىسۇٍىطاىيىر  ت ەز ت
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 ۆييىْىعكد  ەُتىي ئىييىر ضى - ەزەھ ۇغقاُتىر ت ۆزىْى ك - 1
 ەٍْىدد جدداكىس كىددس . كاز  ەرى ىڭىسەغدد يسىططددا ٍْى ەىەك ەًكدداز

كددارقىيىق  ۆييىْىعكدد ەُتىددي ئىييىر ضددى - ەزەھ ۆزكدد ەي زىىددر ك
. ۆەەيگەُمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

. تۇھۆمۈٍَۇضاكەىەيسىططا ٍْىئػددددددەرى ىڭىسەكەٍەىسىْقاىسۇرۇىغاُ
توىغددداُ  ەرىپىدددسىِت ڭكاتدددا ەييدددىٍ( »9:  18« يىددديالر » ەيرلغ)ت

 ۆيسە تىر ك ەييىٍ ۇُ توىغاُ توىط ەرىپىسىِت ڭكاّا ەييىٍ ۇُ توىط
 ەيرىڭىْدى ك  رىْسىػىئْى تاغقىرىسل ياغىغاُ توىغىِ  قىس ق ەييىٍ

  رىْسىػدى قىدس ق  ۆزىْىد  ك(  »17:  20« يىديالر  » ەيرلغ)ت« كاچَا.
:  27« ۈىگەك» ەيرلغ)ت« ەى ۇّسۇرياتقاُ مىػى ٍ ۇّسلتىر كور ەُتىي
  رىْسىػدى قىس ق ۆزىْى ك ەرى ىڭىسەغ ەىەيسىططا ٍْى ك ەً( كاز22
 ەًكاز ۆمۈٍسىِھ ۇجاكىس توىَىغاُ توىطا كىس   ت ۆييىْىعك ەُتىي
 ېدديىيگەُز ەى ددۇٍُ ەٍَىطددىھ ەي زىىرىْىدد ك ەىەيسىططددا ٍْى ك

 ەًكىددع كدداز  ۇتوغرىطددى تدد  ەڭ. كەٍەشك ۇّددسلغك ەٍَدداتددو تڭى  ك
 ۇضدددددداجدددددداكىس كىددددددس   ٍ ەرى ىڭىسەغدددددد ەىەيسىططددددددا ٍْى ك
ھدددارلً  ۇرۇىغاّۋەقاىدددس ەٍەىدددسىِك  ىڭىسەەرىغددد ەىەيسىططدددا ٍْى ك

 قىيىْغاُ.  
 ەىەيسىططدددا ٍْى ك ۇھّددد ۆغدددىگ ۋلّالرّىددد ھاي ۈتدددۈُە - 2

 ەرگەضدىي  ۋلّالرجداّيىق ھداي   ەرقاّسلغھ»ھا ه كىس .  ەرى ىڭىسەغ
ٌ ت ەرگەضدىي  ەٍَىطىْىھ ۇ رّى . كۇرتاكاٍس ەككوتڭ  ػىوي .« ەرزىد
 ەرى ىڭىسەغد  ەىەيسىططدا ٍْى  ك ۇضا( 3ٍ:  9« يارىڭىيىع» ەيرلغ)ت
ِ ك ۆمَىھا ىيىق ھد  ەزىطىت ۋلّالرّى ھاي ۇت  ۇرۇىۇپ قاىدس  ەٍەىدسى

 ۆگە ت(  »8~4:  11« يىيالر » ەيرلغكاىغاُ. )ت ۆمَىْىھارلٍيىق ھ
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 ۇر ھارلٍددددس ەرگەچاغددددقاُ قاتددددارىىقالر ضددددىي ۇىددددۇًت يەتوغددددقاُ 
َ  َەىالريۆغدىْى گ  ۆغددىْىگ ۇّىد  ك ۇر ھارلٍدس  ەرگەضددىي ۇ. چوغدقى
 (8 - 7:  14« ۈىگەك» ەيرلغ)ت.« ۇتَاىالرجىطَىْى ت  َەىالر ي

تىدددددددددددر ّىناھڭدددددددددددا   ئىيالرّىضدددددددددددى -كاچدددددددددددا  - 3
جددددداكىس كىدددددس .   ەرى ىڭىسەغددددد ەىەيسىططدددددا ٍْى  ياقۇەۇتۇغت

 -رلھىدددو كىطدددىَيىل كىنندددى كاچدددا  يەەيددد ەى ەىەيسىططدددا ً ياقۇە
( 35~15:  29« يددارىڭىيىع» ەيرلغ. )تۇتقدداُّىناھىددسل ت ئىيْىضددى
ھدا ىيىق    كىػدْى  ۇتد  ەرى ىڭىسەغد  ەىەيسىططا ٍْى ك ۇضاٍ  يىِم
تىدر  »كاىغداُ:   ۆمَىْىھدارلٍيىق ھد   ۇرۇىۇپ قاىدس  ەٍەىسىِك ۆمَىھ

كاىَددا.  ئيىطددىْىكاچىطددىْى يددامى ضى  ۇّىدد ك ۈضددڭىگەك  كاياىْىدد
 ەيرىڭىْددىك ئىييىرىْى ضددى -كاچددا  ۇّىدد ك يلقڭىددسلھايدداغ  ۇّىدد ك

تىر ّىناھڭدا   ئىيْىضى -( كاچا 18:  18« يىيالر » ەيرلغ)ت« كاچَا.
جدداكىس توىَىغدداُ توىطددا  ەرى ىڭىسەغدد ەىەيسىططددا ٍْى  ياقۇەۇتۇغت

تددوغرل  ېيىػددنەزىْددازىِ توىغدداُ ز  ەي زىىرىْددىك ۇّىدد كىددس   ك
ِ كىطدرلكىو ك  ەٍەش ك ۇّسلغك  نىِتو تڭى. ى ەىگەُم  ەي زىىرىدسى
 توىغاُ. ەضيىسىِّ ۇّى ك ەٍَىطىھ ەيغەٍثەرىەرّى ە ەىگەُم

قايطدى تىدر    ۇّىْىذوت ەرى ىڭىسەغ ەىەيسىططا ٍْى ك ۇضاٍ - 4
. كايدداه مىػددى كاجرىػددىۇ ۇرتددا غ قىيىددع جداكىسز  ەُتىددي ەيەبضد 

 ەًھ ۆييىْىػددىك ۇّىئغدداك  ذاىىغدداُ مىػددىْى  دديىِچىققاّددسىِ م
 ەىەيسىططددا ٍْى ( كىطددا ك4~1:  24« ۈىگەكدد» ەيرلغ. )تۇرجدداكىسز

 ەيەبزىْازىِ تاغقا قايطى تىر ض ەقەغكاياه مىػىْى ە ەرى ىڭىسە غ
  كايداىْى تاغدقا تىرىْىد    ۇّسلغت ەٍەش تا غ قىيىع جاكىس ك ەُتىي
  يىعكد  ۇّْىتدا غ قىيىْغداُ ذوتد    ەىنىت ەٍەش جاكىس ك  يىػىَۇك
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كايداىىْى تدا غ قىيغداُ    . »ۇرزىْا قىيغاّغدا كوذػاغدڭ   ەُتىي ۇّى ك
. ېيىيددددددس ز ەرضددددددۇُت  ڭىْددددددىتددددددا غ ذ ۇّىدددددد مىػددددددى ك

ِ كاياىىْى زىْازىِ تاغقا تىر  كەٍَاٍەّ  يڭىَەّنى   گۇّاھڭۈەەييىدسى
. توىىدسۇ زىْدا قىيىػدىغا يدوه كاچقداُ      كۇّىد  تا غ قىيغداُ مىػدى   

ُ كاىغاُ مىػدى   كۇّى )كىْجىدو  .« توىىدسۇ زىْدا قىيغداُ    كدۇّىئثىيە
 يلبجددا ەپز ۇّددسلغٍ ەررىطددىييەرگە( كىطددا ف32 – 31:  5« ەتڭدداٍ»
 ۇضددددداقاتڭىقيىقىدددددسىِ ٍ ىئالرّىددددد ەىثق ەرّى ضدددددىي: »ەرگەُت

قىيغداُ.   ۇذطدەغ ر ئالرغاتدا غ قىيىػدى   ئالرّىكاياىيىرى ەرّى ضىي
زىْددا قىيغدداّيىق  ۇّىدد : كايدداىىْى كۇتوىَايددس ۇّددسلغك ەٍددس ك ەٍَدداك
تاغددقا  ۋېڭىددۇ تددا غ قىيى ەُتىددي ۇّدداھىتاغددقا تىددر گ ۇّاھىددسىِگ

 ۇيەزىْددا قىيغدداُ توىىددس ەُتىددي ۇّىدد ك ەًكدداز ۆييەّگەُكدد ەتىرضددىگ
زىْدا قىيغداُ    ەُكاياه تىي ۇت ەٍَۇتا غ قىيىْغاُ كاياىْى كاىغاُ كاز

  نىطدددڭيەرزىِت ۇ( تددد9 – 8:  19« ەتڭددداٍ»)كىْجىدددو .« ۇتوىىدددس
ٌ كىننى ق  كىػىْى ۇرۇظقاىس ەٍەىسىِك ۆمۈٍْىھ توىغداّيىقى    دڭى
ھددارلً  ۇرۇُتدد ەىەيسىططددا ٍسىِك ۇضدداٍ  . تا قْىددۇتوىىددس ەىددۇًٍ

 ۆمۈًھ ۇت ەرى ىڭىسەغ ەىەيسىططا ٍْى ك ۇضاكاّسىِ ٍ ەّيىنى كىن
كىطدددا  يەتدددا غ ھدددا ه قىيىْغددداّيىقى    ۇرۇىۇپ قاىدددس ەٍەىدددسىِك
 ەىۇًھارلً قىيىْغاّيىقى ٍ ەّەتا غ ي ەرى ىڭىسەغ ەىەيسىططا ٍْى ك

 .ۇتوىىس
  يىػىق ەٍەىسىِك ۆمۈٍيىرىْى ھ ۈتۈُە ەيرلتْى ت - 5
 ەي زىىرىغاكىطرلكىو ك ۈتۈُە ەيرلتىسلت ەىەيسىططا ٍْى ك ۇضاٍ

ِ تار كىس . كىطدرلكىو ك  ۆمۈٍيىر ھ ەرى ەغغ ەذطۇشٍ  ەي زىدسى
قىيىػدقا   ەٍەهك ەھناٍيىرىغدا ك ۇّىد  ك ەيغەٍثەرىەرتارىىق ە ەىگەُم
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ھدددا ىيىق  -ھدددارلً  ۋلّالرّىددد ھاي ەھنددداٍالرزلك ۇ. تدددۇيرۇىغددداُت
 ەىەيسىططدددا ٍَۇتدددار كىدددس . كىطدددا ك ەٍَىطدددىھ ۆمۈٍيىرىْىددد ھ

 ۇكىدس   كد   ەيغەٍدثەر تىدر ە  ەىگەُكىچىسىِ م ەي زىىر كىطرلكىو ك
 ۇرغۇچىقاىدددس ەٍەىدددسىِك ەرى ىڭىْىغددد ەىەيسىططدددا ٍْى ك ۇضددداٍ
كىدس .   ەيغەٍثەرە ەگەغنۈچىك ەرى ىڭىگەغ ۇّى ك ەىنىت ەٍەش ك
زىْىْددى  ەيغەٍثەرىەرّىدد ە ۇرۇّقىتدد  ْددىٍ: »ېددگەُز ۇّددسلغٍ ۇكدد
 ۈچددۈُك ۇزۇظتدد ەُ. ٍىالركددويالپ قاىَددا  ەپ  زەىددس م ۇزغىيىتدد
ُ ك ۇقالظتوىد  ۇّىك ەىنىت ەٍەش ك ٌ م ۈچدۈ  ۇّىغد  ەرگە. ضدىي ەىدسى
 ەُ قىيىدسىن  يلًيوغ توىَاضڭىِ زل ېَىِز ەُ: كاضَاُ تىي يڭاينىك
ِ قاّ ۇتد  ۇچەتوىَىغد  ۇغتوىد  ەٍَىطىھ يدامى تىدر    ەرەَدۇ تىدر ھ  ۇّدسى
( زرمڭدور  18 – 17:  5« ەتڭدا ٍ»)كىْجىو .« ۆزگەرٍەيسۇك  نىڭَۇچ
 ۇقىرىدسىنى ي ەضىرىسەّاٍيىق ك« ٍىسلّى ەقىقەغھ» ۆزىْى ك  ْسىرف
 ەٍەىددددسىِك ەھندددداٍيىر ك ەيرلغكاضاضدددديىْىۇ ت  نىطددددڭيەرگەت

. كىطدددددا ۇرغددددداُت  چىددددد ۆزىسەضددددد ېدددددگەُ  زۇرۇىَايدددددسۇقاىس
 ۆمۈٍْىَدددۇھ ەرتىدددر ەھناٍيىرىدددسىِك ەيرلغت ەىەيسىططدددا ٍْى ك
 ۇزۇظتدد ۇكدد ۈّنى. چددۇكىْنددار قىيىددس  ۇرغاّيىقىغاقاىددس ەٍەىددسىِك
  نىِ. ىدددەىدددگەُم ۈچدددۈُك ۇقالظتوىددد ەىندددىت ش ەٍەك ۈچدددۈُك
 يىۇضددْى ەا ەٍَىطدى ھ ەرضددىيەرّى ھددارلً قىيىْغداُ ّ  ەيرلتڭىندى ت
  ھا ىيىققددددا كايالّغدددداُ. ذىرىطددددڭىياّالرّى  ەُتىددددي ەتىۋلضددددىە
مىػدى    چقاّدسلغ تاغدقا ھ  ەرزىِ: ەاضنىْا مىػدىي ۆرەم ەرى ىڭىگەغ
ەاضددنىْا  ەرضددىيەر. ەدداك ّۇريوقڭدد ەرضددەّ ەيددسىغاُھددارلً ز ۈچددۈُك

 ەرەدداك مىػددىي ەرضددىيەرەاضددنىْا ّ ۇريەەاضددنىْىس ۈچددۈُك ەرمىػددىي
 يىۇشكىددس . ەددا ەتىددۋلتىددر ە ەجەتيىْەرىىددلك ۇ. تددۇرەددامڭ ۈچددۈُك
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 ەٍُ»يازغدددداُ:  ەپز ۇّددددسلغٍ ەمڭۇتىددددسلرىَيىقالرغددددا يازغدددداُ ٍ
 ۆزكدد ەرضددەّ  چقاّددسلغ. ھەُكدداىىََ ەقىقىدديھ ۇغدداُ ىطدداّى توّەتر

ُ ھ ەپەاضدنىْا ز  ۇّىكد  ەقەغە ەٍەضدڭۇر  زلتىسل ەاضنىْا ك   طداتيىغا
( 14:  14« رىَيىقدالر »)كىْجىدو  .« ۇرەاضنىْىس ۇك ۈچۈُك ەرمىػىي

َىِ ۇكٍد ― ەاضدنىْىالر   ەٍَدا . كۇرەدامڭ  ەرضدە ّ ەرھ ۈچۈُەامالر ك»
 ۇ رّىددد ك ەىندددىت ۇر يوقڭددد ەرضدددەەددداك ّ ۈچدددۈُك― توىَىغددداّالر 

 (15:  1« ۇشتىڭ»)كىْجىو .« ۇرەاضنىْىس ەقىييىرىۋەيىجسلّيىر ك
كىطدددرلكىو  ۇضدددايەٍ  نىطدددڭڭىِكىنندددى ت ۇتددد ۇقىرىدددسىنىي

 ۈتددۈُە ەىددگەُم ەىەيسىططددا ٍغىچەكىچىددسىِ كىطددا ك ەي زىىددر ك
ەدددداك  ەرّى مىػددددىي ەگەغددددنەُك ۇ رغدددداك ەيغەٍثەرىەرّىئددددۋەە
تددارىىق ھددارلٍالرّى ھددا ه   ۇ رّىدد ك ەيەتڭىِضدد ۇتدد ەٍەضدديىنى ك

 ۇضدداٍ ەىەيسىططددا ٍْى   كىطددا كەتَىگەّيىنددىي ۈچىقىيىػددقا مدد 
ِ ك ەرى ىڭىْىغ ەىەيسىططا ٍْى ك  ۈچىمد  ەًھ ۇرۇغدقا قاىس ەٍەىدسى
 ۈچددۈُەدداك توىغدداّيىقى ك ۇرىڭيىرىْىدد ٍ يىۇشەددا ۋەەتَىگەّيىنىددي
ھدا ه   ەٍَىطدىْى ھ ەرضدىيەرّى  ھدارلً ّ  ۈتۈُە ۇ رغاك يىۇضْى ەا

 ۇضددداٍ يىۇش. تدددوغرل  ەدددا ۇتوىىدددس ەىدددۇًٍ ەرگەّيىندددىقىيىدددۇ ت
 ۇرۇغددقاقاىس ەٍەىددسىِك ۈتددۈّيە ە ەرى ىڭىْىغدد ەىەيسىططددا ٍْى ك

ھدددازىرقى  ەّدددى)ي ۇرىڭيىرىْىددد ٍ يىۇشقىالىىدددس . ەدددا ۈركەغجددد
 ەھناٍيىرىْىددد ك ەيرلغت ە( قاّددداكىڭى تدددويىچ  ذىرىطدددڭىياّالرّى

 .  ۇرۇىغاُقاىس ەٍەىسىِك ەٍَىطىھ
 ۇرۇىۇغىقاىس ەٍەىسىِك ەّثىْى غ يەكىطرلكىو تايرلٍيىر   - 6
كىطددددرلكىو   نىطددددڭيىرىسەت - 44~1:  23« يىدددديالر » ەيرلغت

كىطددددرلكىو  ۇىۇغيىْىػددددىك ۈّيۈمْىدددد م ەّثەغدددد يەتددددايرلٍيىر  



 050 

جدددايالرزل  ەٍدددَەھ ۈچدددۈُك ەضدددىييىر ّ ۈتدددۈُە ەي زىىرىْىددد ك
ً ھ ەىگۈىۈكقىيىْغاُ ٍ ەرزقىيىْىػى ەيلٍزل تايداُ   ەّيىندى كىن ۆمدۈ

 ەىەيسىططددا ٍْى ك ۇضدداٍ ۇىددۇغالظك ۈّىْىمدد ەّثەقىيىْغدداُ. غدد 
تدايرلً   ۈّدسە م ۇكىس . ت ۆمۈًھ ۆزگەرٍەشك ەىگۈىۈكٍ ەرى ىڭىسەغ

« يدارىڭىيىع » ەيرلغ. تۆىڭۈرگىەتڭىمىػى ك ەُقىيَاضڭىِ  كىػيىگ
« يىددديالر »  21:  34  12:  23  11~8:  20« چىقىدددع»  3 - 2:  2

  27:  17« كىرٍىيددددددددا»  15~12:  5« ۈىگەكدددددددد»  3:  23  3:  19
  14:  9« ەھَىيددددددداّ»  14 – 13:  58  8~1:  56« كىػدددددددى ىيا»
 ۇىدۇغالظ ك ۈّىْىمد  ەّثەغ  نىطڭيەرزەت – 24~12:  20« ھىسقىيا»
ُ ت ەضىيىطدى ٍ  ۆىڭدۈرگظ ك ەّْىكىػديىگ  ۈّىدسە م ەّثە. غد ەمرلر ّغدا

 - 3~1:  35 يە 17~12:  31« چىقىددددددددددع» ەيرلغت ۆمَىھدددددددددد
 ەيرىددسەز ەىەيسىططددا ٍْى ك ۇضدداتايدداُ قىيىْغدداُ. ٍ  نىطددڭيەرزەت

 ەھەرّى غدد ەًقىيغدداُ تىددر كدداز   ەتچىيىددلذار ۈّيددۈمڭەم ەّثەغدد
. ۆىڭددۈرگىگەُقىيىْىددۇ ك  طددەك  تدداظ مچ قىيىددۇ يىپضددىرتىغا ك

 ەي زىىرىْىد  كىطرلكىو ك يىۇش(  ەا36~32:  15« ضاّالر» ەيرلغ)ت
ِ كدازىڭىْى ك  ۇىدۇغالظ ك ەّثىْىغد  ۈّيىرىْىۋەتايرلً م ۈتۈُە  ەٍەىدسى

ُ ز ۇّدسلغ ٍ ەمڭۇتىدسل يازغاُ ٍ الرغاۇىۇضىييىقم ۇ. كۇرغاُقاىس : ېدگە
توغرىيىق ەّثەتايرلً  كدا   غد   ەك كىچَ -  َەكي  چنىٌھ ەرگەضىي»
 (16:  2« ۇىۇضىييىقالرم»)كىْجىو .« ۇقىالىَايس ۆمۈًھ

 ۇەەضطدددددىرٍ ەەطدددددىرىىرىسەت  رتَ ْڭيەرّىددددد رىچ ۋەيلىىدددددز
ُ م ەقىدو ّ ۆزىىر ضد  ۇّدۇ ٍ  كاىىَيىرىسىِ كىننىطدىْى  : ەىڭدۈرگىگە

 ەغكىثددار ەەڭىيىنددڭىِھ يەتددايرلً: يىييىددق  كدداييىق   ەھددۇزىيالرزلي»
 ەٍَىطددددددىھ  تايرلٍالرّىدددددد ۇتددددددو تڭى. تدددددد ۈرىددددددۈكت ۈچكدددددد
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 ەٍەىدددسىِك ۇىۇغالغدددَۇك ەّثىْىغددد ەتڭددداھ ۇرۇىغاُ قاىدددسەٍەىسىْك
 .«ۇىغاُكورّىغا قوي ۇّى ك ەمػەّثەي ۇرۇىۇپ قاىس

 ۇرۇىۇغىقاىس ەٍەىسىِك  قىيىػْى ەتْەذ - 7
 ەىەيسىططددا ٍْى قىيىددع كىثددرلھىٌ ك ەتددْەتدداىىالرّى ذ ۇهكوغدد

 ەُتىدي  ۈەىڭىضد  ۇظتوى ۆمۈًھ ۆزگەرٍەشك ەىگۈىۈكٍ ەرى ىڭىسەغ
 ەمنىسضدد ۇىالركوغدد ەضددىيىئالرزىِّ ەرّى ضددىي»كىددس .  ەيجددۇغٍ
 ۆغددۈىالرگ ەرّى . ضددىيۇقىيىْىددس ەتددْەتوىغدداُ ھاٍدداُ ذ ۈّيددۈكم
 ەيرلغ)ت.« ەھسىددسۇرك ەىگۈىددۈكٍ ەھددسەًك ۇقىيغدداُ تدد  ەققىددسەھ
 ۇىيىر كىثدددرلھىٌ كوغددد ۆمدددۈًھ ۇ( تددد13 - 12:  17« يدددارىڭىيىع»

 ەيەكىچىدس  ەي زىىدر  ك ەىەيسىططدا ٍالرّى  كىطدساغ ك  يەكىطدَاكىو  
ُ قىيىۇ م يلًزل ەرى ىڭىسەغ ەىەيسىططا ٍْى ك ۇضاٍ   ئدى ي. »ەىدگە
 ەتدددْەتوىغاّدددسل ذ ۈّيدددۈكم ەمنىستددداىىالر ضددد  ۇهكوغددد ۇغۇىغددداُت

 (3:  12« يىيالر » ەيرلغ)ت.« ۇقىيىْىس
 ەتددْەذ ەتىْىضدد ۇتدد: »قىيىْغدداُ ەتْەذ ەىەيسىططددا ٍَۇكىطددا ك
 ەضدۇئ ي  ڭدى ك ۇّىد  ك ۈّىتوىغداُ مد   ۈُمد  ەمنىسضد  ۈچۈُقىيىع ك

 (21:  2 «ۇقاى»)كىْجىو .« ۇىس قوي
قىيىدۇ   يلًزل ۈّگىچەھدازىرقى مد   ەكىثازىڭىس  ذىرىطڭىياّالرّى

ّاٍددازّى كىطددا   ۇتدد ۇ ركدد ۇپ تىددر ّاٍدداز تددار توىدد    ەىددۇًٍ ەىددگەُم
 ەظذدداتىرىي ۇّىكدد ۈّىددسەقىيىْغدداُ م ەتددْەذ ەىەيسىططددا ٍْى ك
 ۇىالرّىكوغدد ەيرىددسەز ەىەيسىططددا ٍْى . كىطددا كۇيددسۇكوق ۈچددۈُك
ِ قىيىع كىػدى ك  ەتْەذ  يلًزل ەىندى ت ەٍەش ك ۇرۇىغاُقاىدس  ەٍەىدسى

 ەٍەىدددسىِك ۆمدددۈٍْىھ ۇتددد يىۇشەدددا ەقەغ. ە ەىدددگەُقىيىدددۇ م
ِ  ۇّىكاذىرىدسل ت  ۇرغداّۋە ت  قاتڭىق چىد  ۈچۈُك ۇرۇظقاىس  ەٍەىدسى
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:  2« رىَيىقددددالر»  3:  3« ەرفىيىددددپىيىني». كىْجىددددو ۇرغاُقاىددددس
 - 11:  2« ۇىۇضدددددىييىقالرم»  5~3:  2« ەرگدددددا تىيىني»  29~25
 ەٍەىسىِك ەضىيىْى ٍ ۇت ەمڭۇتيىرىسلٍ يىۇضْى ەا  نىطڭيەرزىنىت

گا تىيىقالرغدا يازغداُ    ۇّى ك ۆيەّسە. تۆزىەّگەُض ۇرۇىغاّيىقىقاىس
ٍاّددا  ەٍُ: »ەىڭددۈرىَىسم ەقىددوّ  نىطددڭْىالكىننددى ت ەمڭۇتىددسىٍِ
 ئالرّىتداىىيىرى  ەرضدىي  ەگەرك  يڭىَەّندى  ك ۇّىغ ەرگەضىي يىۇشەا
. ەتنۈزٍەيددسۇەايددسل ي  چھدد ەرگەكىطددا ضددىي  ىالرٍۇقىيطددا ەتددْەذ
.« ۇرەايسىطدى يوقڭد   ەرضدىگە ّ  چھد   قىيىػْى ەتْە ىطازل ذۈّنىچ

 (6~2:  5« گا تىيىقالر»)كىْجىو 
 ەىگۈىددۈكٍ ۇتدد ۇزٍىغدداُت ەىەيسىططددا ًذىرىطددڭىياّالر كىطددا ك

 .  ۇرغاُقاىس ەٍەىسىِك ەُتىي ەتىۋلضىە يىۇضْى ەا ۆمۈٍْىھ
 قىََىڭى ەيرلتْى ت ەزىرىسەّ يىۇضْى ەا - 8

: ېددگەُز ۇّددسلغٍ ەمڭۇتىددسليازغدداُ ٍ ەرگەكىثددرلّىيىي يىۇشەددا
 ۇ ركد  ەيەتڭىِەايسىطىسىىقى ض ەكىپيىنىۋەز ۇرۇّقىۋەضىيەتيەرّى ت»
 ۇ( تددد18:  7« ەركىثدددرلّىيي»)كىْجىدددو .« ۇرۇىدددس قاىس ەٍەىدددسىِك
 ۇرۇّقىتددد: »ەغدددرىسەيىيالرزىندددى ّ - 1826 يە - 1825  نىطدددتت
 يەەايسىطدددىس  ۇ رّىددد ك ۇرۇىۇغدددىقاىس ەٍەىدددسىِك ۆمۈٍيەرّىددد ھ

ُ م ەپز« توىددس  ەّچىطددىسىىنىسىِكىػ   - 1823  - 1671. ەىددگە
 ۇرۇّقىۋەضدددىيەتيەرّى ت»توىطدددا   ەغدددرىسەيىيالرزىندددى ّ - 1844

 ەٍەىدددسىِك ۇ رەايسىطدددىسىىقىسىِ كددد  يەكددداجىسىىقى  ەزىييىندددى ر
يىيىدددسىنى  - 1882  نىطدددتت ۇ. تدددەىدددگەُم ەپز «ۇرۇىدددس قاىس

كداجىسىىقى   ۇ رّىد  ك ۇرۇّقىۋەضدىيەتيەرّى تىس ت ۇّسلقڭاك: »ەغرىسەّ
ُ م ەپز« قىيَدايَىس  ۇهقوت ۈچۈُەايسىطىسىىقى ك يە . كىْجىدو  ەىدگە
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 ەھنددداٍالرك ۇرۇّقىتددد: » نىطدددڭيەرزەت - 13~7:  8« ەركىثدددرلّىيي»
 ەىەپت ەھنداٍْى كىننىْچدى ك  ۇ رتوىغاُ توىطدا كىدس   كد    ەيىثطىسك

ِ موّىطىْى ك  ئىطىقىيَىغاُ تو تڭى. ي . زلز  ۇرز قاىدس  ەٍەىدسى
 ەيدت ق ەپز« كىدس    قىِي ۈگەغنەت ەرضەّ ۇرۇىغاُقاىس ەٍەىسىِك

: ەغدرىسە يىيالرزىندى ّ  - 1844 يە - 1823  نطىڭيەرت ۇقىيىْغاُ. ت
 ۇُكور ەتوىغاُ توىطا كىس   كىننىْچىطىگ ەتطىسٍا ٍ ييلىقىطىكا»

توىغدداُ مددوّىْى    قىِەاضدداتيىققا يدد  ېددَەكز  ئددىيددوغ كىددس . ي 
 1826 يە - 1825. ەىگەُم ەپز «ېَەمڭۇرز ۇرغۇچىقاىس ەٍەىسىِك
: ەىددگەُم ۇّددسلغٍ  نىطددڭيەرت ۇوىطددا تدد ت ەغددرىسەيىيالرزىنددى ّ -
 ەقارغىيىقطددىس توىغدداُ توىطددا كىددس   كىننىْچىطددىگ  ييلىقىطددىكا»

قىيىْغداُ   ۇهقوت ەپز ەھسەك  ئىتوىَايڭڭى. كىننىْچىطى ي ۇُكور
موّىغددا كايالّغدداُ توىددس . مددوّىرلپ قاىغدداُ    ييلىقىطددىكا ەُكىددن

« ەركىثدرلّىيي »كىْجىدو  .«  قىْسۇريوقىيىػقا ھاٍاُ ي ەرضەّ ۈرگكچ
ُ قىيىدع   مۈچنەكىگەكىننىْچىطىْى : » نىطڭڭەت - 9:  10  كۈچدۈ

 قىيىْغاُ. زەەقەيت«كەٍەىسىْقاىسۇرۇىىسۇتىرىْچىطى 
   ىػەّچطددددىسەيرلتْىت يىۇشەددددا  نىطددددڭيەرزەت ۇقىرىددددسىنىي

  قىِ   ەاضددداتيىققا يددد ۈرگگەُچددد ەيىثيىدددل ك ەزىدددو ەايسىطدددىس  ر
قارغىيىقطددىس   ەٍەضددۋەك ەقثددۇه ٍ ەتيىددل ٍا ٍ  قىِ يدد  ۈگەغددنەت
 ۋەيلىىيدددد. زۈەەتيىگەُضدددد ەُتىددددي ەركىثددددارىي ېددددگەُ  زەٍەشك

 ەقىددوّ ۆزىْىضدد ۇّددۇٍ  يىيْىد  ت ەەطددىرىىرىسەت ۆزكدد  درتَ ْڭيەر رىچ
  كدداىالھ موّددا  ەضددىيىسۇرمىٍ  ْىددقّاھددايىڭى ك ۇتدد: »ەىڭددۈرگەُم
 ەٍەىدددسىِياذػدددى زىدددِ كدددارقىيىق ك  ئدددى يىق زىْْدددى يۇقطددداّّ

زىْىْدددى تىندددار    ەھدددۇزىي ي ۇكددد اۇى. غددد ۇذا يدددس  ۇرۇغدددْىقاىس
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 ۇ. تددۇرغۇزىددسۇكورّىغددا ذىرىطددڭىياُ زىْىْددى ت  ۇّىدد كۋېڭىۇ قىيى
 ەّيىنىْدى كىن  ڭەرضدىس ي ۇرتاّيىقيىرىْى ق ەرگەُت ەھۇزىيالرّى ي
ُ ك ۈتدۈّيەظ ە ۇقطداّْى كىطدا ّ  ۇىا. غېَەمڭۇرقىيىع ز  الُك  ۈچدۈ
 ەتىدرىگ   كىنندى زىْْىد   ۇقىيدس . تد   ۇهقوتد  ۆىدۈٍْى ك ەەطىگەّ ۆزك
 .«ۇرۇىىسۇقاىس ەٍەىسىِكىننىْچىطى ك ەُقىيىع تىي ەٍەهك

 : ْىقيىْىسۇك ۆيەّسىنىيەرٍىطاىالرزىِ ت ۇقىرىسىنىي
  يىْنددىم ەھناٍالرّىدد ك ەز ت ەرى ەتيەرزىنىغدد ۇرۇّقىتدد - 1

 ەيجددۇغكىطددالً زىْىددسىال ٍ ۇرۇىۇغددىقاىس ەٍەىددسىِك ەرى ەتيەرزەغدد
 ۇزىْالرزىَدد  ۇرۇّقىتدد ەىنددىتوىَاضددڭىِ  ت ۇضۇضددىيەغتوىغدداُ ذ

 .  ۇرتوىغاُ كىػڭ ەيجۇغٍ
 ۈتۈُتوىغاُ ە يلقىڭيىقتوىغاُ يامى  ەىگۈىۈكٍ ەيرلتْى ت - 2

  ھارلٍْىد  -ھدا ه   ەرزىىرىْىۋەە ەھناٍيىرىْى ك  ڭىقاز ك ەٍەىىيۋەك
  دددديىِ م ۇرغاّددددسىِقاىس ەٍەىددددسىِك يىۇشەددددا ەميىَىيىرىْددددىچ

 توىغاُ. ەغقىيىػڭىِ تىساج ەٍەهك ۇ رغاذىرىطڭىياّالر ك
  ەايسىطدىس   كىػەّچطىسەتنەُ موّىرلپ م ەيرلتْىت يىۇشەا - 3

ِ ك  قىِ ي ۈگەغنەەاضاتقا  ت ەيىثيىل ك ەزىييىل ر قاىغداُ    ەٍەىدسى
 ەُتىدددي ۈەەتيەركوذػددداظ ضددد  ېگەّدددگەز  ەتيىدددلٍا ٍ ۈرگمدددۋەچ
توىىددسىغاُ توىطددا   ۇّسلغموّىطددى غدد ەگەر. كۆمىسۇضدد ۈەەتيەپضدد

 ەرى ەتيىرىْىغد   ذىرىطڭىياّالرّى ۋەەھۇزىيي ەرى ىڭىْى كىطالً غ
 يىۇضدْى  ەا ەىندى ت ەٍەش ك ەجەتيىْەرىىدل ك ۇرۇغىقاىس ەٍەىسىِك

 ۇ رّىدد  ك ۈّنى. چدد ۇركىػددڭ  ۇھىٌٍدد ەڭك ۇتدد  ەُكاضاضدد  ۆزىگەضدد
قدا غ    ەتەُّىطث ەرى ىڭىگەغ  ئىي  كىطالً زىْىْى ەرى ەتيىر غ
 . ۇەايسىطىس ضاّىيىس ەًموّا ھ  قىِ ي ۈگەغنەت
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 ەيرلتْددىت ۇەەضطددىرىىر ٍ  مىڭاتْىدد ەھيددىك ەُتىددي يىۇشەددا
 ۆزىەرّا يىق ضد  ۇّىك ۇرۇپقىيىۇ ت  ڭىرلپك ەپز ۆز ض  كاىالھْى

  ئددىي ۇتدد ەغكىطددالً زىْىددسىِ كىثددار  ەرزە ي ۈەەتيىگەُضدد ەُتىددي
 ۆرگرز ۇقاّددددسلقَ ۇرۇغددددىقاىس ەٍەىددددسىِك ۇّىكدددد ەرى ەتْى غدددد

 !ۇُ؟توىَىط
ِ ك ەُتىدي  ۈغۈغدى چ ۇركاّْى ق  كىْجىيالرّى ەيرلتۋەت  ەٍەىدسى
تىددر  ۈتسىطددىسقىيَايددسىغاُ  غ ۇهقوتدد ۇّددازىرەٍ ۇرۇىغاّيىقىقاىددس

 ەٍەىدددسىِك ەھنددداٍيىر ك ەھدددسىْى كىنندددى ك ۇ. تدددەٍەىىددديەغك
َ  ەٍەهك ۇ رغدا   كۇرۇىغاّىنەُقاىدس  قىيىددع  ەٍەهك ۇركاّغدا ق ۇقىيىػد
قاىغدداُ  ەٍەىددسىِك ۆزىۈمىددسىِك ۇ رقىيىْىددۇ  كدد  ۇەددايەم ەُتىددي

 .ۇتوىىس
 ۇرغۇچىۋەقاىس ەٍەىسىِك ەرى ىڭىسەغ ەيغەٍثەرّى تىر ە ۆيەّسەت

 ۆمۈٍْىدددددددد كىننددددددددى ھ ۇرۇىغۇچىسەرقاىددددددددس ەٍەىددددددددسىِك
 :ەىڭۈرىَىسٍىطاىيىرىْى م  پىيىسىغاّيىقىْى ت

 ەٍەىدددسىِك ۆمۈٍْىددد ھ ۇيرۇىغددداُقىيىػدددقا ت ۇرتددداّيىقق - 1
 ۇرۇىۇغىقاىس

كدوغيى كىطدساقْى )توغرىطدى     ەىەيسىططدا ٍْى كاىالھ كىثرلھىٌ ك
. تۇيرۇيددددسۇقىيىػددددقا  قۇرتدددداّيىق( ەىەيسىططددددا ٍْىكىطدددَاكىو ك 

ُ قىيىۇ  كۇ ركاىالھْىئثۇكەٍرىْىقوتۇه كداىالھ   كۇّى ورۇّالغدڭىْثۇرۇ
كاضددددددَاّسىِ تىددددددر قوچقددددددارّى  تۇكەٍرىْى ەٍەىسىْقاىددددددسۇرۇپ 

 (4~1:  22« يارىڭىيىع» ەيرلغ. )تچۈغۈرگەثەرگەُ
 ەٍەىددسىِك ەٍرىْىدد ك ۇز ظتوغدد ۇغددراّىسلق ەذطددۇشٍ - 2
 ۇرۇىۇغىقاىس
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 ۆچنەكدد يەمددا   قددو   ەي زىىرىْددىكىطددرلكىو ك ۇضددايەكدداىالھ ٍ
توىغداُ    قىِيد   دسىرىغا چ ۇرۇىڭدا  ق ۇزىىغاّدسل قاتارىىق ٍاىالرّى توغ

كاتىيىددددددددددددددسىغاُ  زەپ«ۈٍثىس گدددددددددددددد ۇيلھيىددددددددددددددقگ»
 ٍەذطۇضقۇغراّىسلتوغۇز غقاتەىگىيەّگەّثۇٍەذطۇضدددددددد ورۇّْى 

 ەيرلغقىيغاُ. )ت كۆىڭۈرگغنەكەٍرمىػىْى  توغۇزىىغاُضىرتىسل ٍاه 
ِ ك ۆمددۈًھ ۇ( كاّددسىِ تد 6~1:  17« يىديالر  »  ۇرۇىۇپ قاىددس ەٍەىدسى
توىىدسىغاّيىقى يوىغدا    ۇز غدقا ٍاىالرّى ذاىىغاُ جايالرزل توغ ەزمۇرٍ

 ۆزىْىدددد ك ېِ( ھددددور22~15:  12« ۈىگەكدددد» ەيرلغ. )تۇىغدددداُقوي
كىنندى   ۇتد  ەىڭۈرگپ م ەقىوّ  نىطڭيەرّىت ۇقىرىسىنىي ەەطىرىسەت
قىيىْطددا  ۇ ھىسەكوتددسلُ ٍدد   نىِزىڭيىددق تددارىىقىْى  ىدد   نىطددڭڭەت

 ۇ رّىددد ك ەھناٍيىرىْىددد ك ەرى ەغغددد ەي زىىرىْىددد كىطدددرلكىو ك
 ۆزگەرتىيىدددددۇك ۇىۇپ قوغددددد  َەيڭىيىددددۇ  قدددددارلپ م ەھۋلىىغددددا ك
 ەھنداٍالرّى كىچىدسىنى ك  يەمىڭاتالرّى  ۇقەززەشٍ ەىگەّيىنىْى م
تايداُ   ەّيىنىْدى كىن ا ىد زلٍداّالرزل ّاھدايىڭى كو   ۇك ۆزگەرتىػْى ك

مىرىػددڭىِ  ەىەضددڭىْگەە ەىەيسىططددا ٍْى ك ۇضدداٍ ەٍددسەھ  ۇقىيىددس
زىندددى «يىددديالر » ەيرلغيىيدددى ت - 41 ەرضددداّيىقْى ض ۇرۇّقىتددد
ِ ك ۇغكوچد  ەُتىدي « ۈىگەك» ۆمۈٍيەرّىھ  ۇرغاّيىقىْىۋەقاىدس  ەٍەىدسى
 يەمدددا   قدددو    ددديىِمىرىدددۇ توىغاّدددسىِ م ەىەضدددڭىْگەە ۇ ركددد
قىيغداّيىقىْى   ۇذطدەغ ر ۇز غدقا ذاىىغاُ جدايالرزل توغ  ۆچنىيەرّىك
 يەمىڭددددداب كددددداىىَيىر   ەھيدددددىك ۇقىرىدددددسىنى. يەمىڭيەيدددددسۇت
ِ  ەھناٍيىرىْىئك ەز ت ەرى ىڭىْى غد  ۇضاٍ ۇەەضطىرىىر ٍ  ەٍەىدسى

 ەگداھ زىيداز    َەيڭىيىدۇ  گاھ م ەرى ەتْى غ ۇت يەۇرۇىغاّيىقىغاقاىس
 ۆزگىرىدددۇك ۆرەھاىىغدددا مددد  ەي زىىرىْىددد قىيىْىدددۇ كىطدددرلكىو ك 
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 ۇمى غدددد ەجەتيىْەرىىنددددىقىيَاقڭددددا. ك  ڭىددددرلپك ەىگەّيىنىْددددىم
  َەيددددڭىع م ەرى ەتيەرزەذىرىطددددڭىياّالر تاغددددقا غدددد ەھۇزىيددددۋەي

 ۇيەقىيَايس ۇهتوىغاّيىقىْى قوت ۇرۇغْى قاىس ەٍەىسىِك ۇقالغۋەتوى
ِ ك ۆمۈٍْىھ ۇرۇّقىكاىالھْى ت كورّىغدا   ۇّىد  ك ۇرۇپ قاىدس  ەٍەىدسى
 ۋىڭىْىكدداقى  كىػددالرّى ۇّى  كددېدديىعاُ زچىقارغدد ۆمددۈًتاغددقا ھ
―  ۇضددۇىَاّالرتىددس ٍ ەٍَددا. كۇقارليددس ەپ  زېگەّيىنڭددۇرز ەُتىيَىددگ

 ۆمدددۈٍْى ھ ۇرۇّقىكددداىالھ تددد ―  ەكتاغدددڭا تايددداُ قىيغىْىَىدددسز  
ُ قىيىدع ك  ەكىگ ۈچنەم ەىۇٍۋلقىڭقىچەٍ ِ م ۈغدۈرگەّۋە چ ۈچدۈ   ديى
 ۇتدد  دديىِم ۈگىگەّددسىِت يلقڭددىقىيىددْىع  ەٍەهك ۆمۈٍْىدد ھ ۇتدد
 ۆمۈًھ  ئىزلٍاّغا  يىق ھاىسل ي ۇغ ۇرۇپ قاىس ەٍەىسىِك ۆمۈٍْىھ
 قىيىَىس.   ڭىقازك ەپ  زۈغۈرگەُچ

 ۆمۈًھ ەققىسىنىھ  ػىي  كاىىَْى ەذطۇشٍ ەتنەذىسٍ - 4
 يە - 43  - 39  - 35  - 30  - 23  - 3:  4« ضدددددداّالر» ەيرلغت
 ەذطدۇش ٍ ەيسىغاُكىػدي   سىرىدسل چ ۇرۇىڭدا  ق»  نىطڭيەرزەت - 46

سل ىكارىطدددددد 50 ەُتىددددددي 30  ػددددددىي  كاىىَْىدددددد ەتچددددددىذىسٍ
 - 25  - 24:  8« ضداّالر » تەيرلغقىيىْغاُ توىطا   زەەقەيت«ۇتوىىس

 ەذطدددۇشٍ ەيسىغاُكىػدددي  سىرىدددسلچ ۇرۇىڭدددا ق»  نىطدددڭيەرزەت
كارىطددددددىسل  50 ەُتىددددددي 25  ػددددددىي  كاىىَْىدددددد ەتچددددددىذىسٍ

زىڭيىددق  ت نىطددڭڭىنىكىننددى  تددۇقىيىْغدداُ.  زەەقەيددت«ۇتوىىددس
چىققدددداُ زىڭيىددددق  يددددامى كىننىْچددددى     گەرتىػددددڭىْن يىۇكۆز

 ەٍەىددسىِك ۆمددۈٍْىھ  نىطددڭڭىنىثىرىْچى تۆمددۈٍھ  نىطددڭڭىنىت
 .م رەككىقرلر قىيىع  تۇكىننىْىئثىرىگە. ۇتوىىس ۇرغاُقاىس

 ۇزلرتىيىػىك  ػىْى ي  ھىسقىياّى - 5
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 ۆىىڭىْىد  ز ەھدۇزل ي ەيغەٍثەرّىكوغيى كىػ ىيا ە ۇشكاىالھ كاٍ»
 ەجىيىْىددد ك ۇّىددد ك  رىدددۇت  ْىغددداي  ەازىػددداھى ھىسقىياّىددد 

قىيدددس . ەازىػددداھ ھىسقىيدددا  ەٍدددرقىيىػدددقا ك ەيەرتوغدددقاّيىقىْى ذ
قدداتڭىق يىغيىددس . كىػدد ىيا  ۇزىددۋەتاٍغددا قددارلپ ّاٍدداز كوق ۇيلقىڭڭددات
  كداىالھ ھىسقىياّىد    يىِ چىققاّسىِ م  ْىسىِي ۇّى ك ەيغەٍثەرە
 ەٍەىددسىِك ۆمددۈٍْىھ ۇتدد ەغكىثددار ۈگەتنەّيىنىددسىِت ەجىيىْددىك

  ھىسقىياّىد  ۇّىد  ك ۇرۇُقايڭىػدڭىِ تد   ۆيىگەكىػ ىيا ك ۇرزىۋەقاىس
 ۇكايىئْىز ئْى ّاٍىسى  ْى : كاىالھ ضۇّىئغاك  رىۇقايڭىۇ ت  ْىغاي
غىپاىىق كاتا قىيدس    ىاضا ۆرز  م ئْىياغيىرى ۆمنەُت ىيىس  كا
 ەيەرذ ەپز ۇزلرتڭىيىدددددددو كددددددد  15 ۆٍرگىْىكددددددد  ْى ضددددددد يە
( 6~1:  20« 2ەازىػددددددداھالر » ەيرلغ)ت« قىيس .ھىيۋە رىػدددددددْىت
 ەرھ ۇرۇىغۇچىقاىددس ەٍەىددسىِك ۇرغۇچىۋەقاىددس ەٍەىددسىِك ېددَەك ز

قىيىدددْىع كدددارقىيىق يەھىيەيغەٍثەرگەكىػددد ىيا ە ۆمدددۈًكىنندددى ھ
 .  ەتنۈزگىگەُھىسقىيا ەازىػاھقا ي ەُتىي ۇّىئۋلضىڭىطىك

 ذاضيىق كارىطىسىنى ذىرىطڭىياُ زىْى   ۇٍىييىقۋەكوٍ - 6
 ەيضدىيە ت ەپز ۇّدسلغ ٍ ۇ رغدا ك ەيەتڭىدۋە مىػىْى كىطا ك 12 ۇت»

 ەھىرىگەغد  ەرّى ضداٍىرىيي  ىَاىالر يوىىغا ٍاكۈٍَەتيەرّىئقىيس : 
قوييىرىغددا   ەُيىددڭن  كىطددرلكىو كاكىيىطددىْى  ەىنددى ت ەىالر مىددرٍ

  رىددۇت يلبكىطددا جدا ( » 6 – 5:  10« ەتڭدا ٍ»)كىْجىددو .«  درىئالر ت
 ەيەتىيگەُكىطرلكىو كاكىيىطىسىِ تاغقىطىغا ك ەُ: ٍېس ز ۇّسلغٍ
كىنندى   ۇتد  ۇقىرىدسىنى ( ي24:  15« ەتڭدا ٍ»)كىْجىدو  .« ەٍەضَەُك
كىطدرلكىو   ەقەغە ەيىڭىْدى ز ۆزىْى ك ەىەيسىططا ًكىطا ك  نىطڭڭەت
كىْجىددو  ەٍَددا. كۆرضددەتنەُقىيىددۇ م ەذطددۇشٍ ەي زىىددرىغىالك
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: ۇرىڭيىرىغدداٍ ۆزىْىدد كىطددا ك»  نىطددڭڭەت - 15:  16« ٍددارموش»
 ەىقددنەذ ۈتددۈُكىْجىيْددى ە  ددرىئالر ت  ددرىگەي ەٍددَەھ ۇّياّىدد ز
 ۇقىيىْغدداُ. ذىرىطددڭىياّالر تدد  ەيددتق ەپز «ېددس   زەتنددۈزگىالري
 ەّيىنىْددىزىددِ كىن ۇّيدداي ز  ذىرىطددڭىياُ زىْىْىدد   نىطددڭْىت

ُ گ  ەپ  زۇكىطدپاتاليس   ۇتدد ۇ رّىد  ك   نىطدت ت ۇ. تد ۇقىيىػدىس  ۇٍدا
ِ ك  نىطددڭْىكىننددى ت  ۇقىرىددسىنىي ەُكاضاضدد  يلضددىغازل  ەٍەىددسى

ً كىطددا ك ۈّنى. چد ۇتوىىدس  ۇرغاُقاىدس   ۆزىْىدد ك ۇرۇُتد  ەىەيسىططدا 
  الُذداش زىدِ قىيىدۇ كد     ۈچدۈّال ك ەي زىىدر  زىْىْى كىطدرلكىو ك 

سىِ قىيىدۇ  كوٍۇٍىيد ەىقىگەذ ۇّياز ۈتۈُزىْْى ە ۇت  يىِقىيىۇ  م
ىْْددى ز ۇتدد  رىددۇجاييىرىغددا ت ەرقايطددىھ ۇّياّىدد ز ەّۋەكىپددازىيىگ

ذىرىطددڭىياّالر  ەگەرقىيغدداُ. ك ەيضددىيەت ۇرىڭيىرىغدداتارقىڭىػددْى ٍ
  يىْنددددىم ۆمۈٍيەرّىدددد ھ ۇرۇّقىتدددد ەرى ىڭىسەغدددد ۆزىىرىْىدددد ك
كىقددرلر قىيطددا    ۇرۇىغاّيىقىغاقاىددس ەٍەىددسىِكددارقىيىق ك ۆمددۈٍيەرھ
 ەٍەىددددددسىِك ۆمۈٍيەرّىدددددد ھ ەز مىڭاتيىرىددددددسل ت ۇ رّىدددددد ك

 يزۇزىنىٍدا  ۇتد   تىسّىد  ەغكىطپاتالغدڭىِ كىثدار   ۇرۇىغاّيىقىْىقاىس
كىقددرلر  ۇّىئغددات ۇ ركدد ەگەرك ۇ توىىددس ۈچيەّددسگرگەُم ۆزىَىسّىضدد

 يەزىدددڭيىقالر  ۆزگەرتىػددديەر ك  مىڭاتيىرىْىددد ۇ رّىددد قىيَىطدددا ك
 ۆزىىر كدد ەّيىنىْددىتوىغدداُ مىڭدداتالر كىن ەُتىددي ۇرٍىچىيىقالركويددس

تىنددى «ٍدارموش ». توغرىطددى  كىْجىدو  ۇتوىىدس  ەرگەُكىطدپاتالپ ت 
 .  يڭَىغاُك ەىەيسىططا ًكىطا ك ۆزىەرّىض ۆتنەُك ىسلۇقىري

 ەھۇزىيددددۋەي ۆرگىْىَىسزەك ٍىطدددداىالرزىِ مدددد  ۇقىرىددددسىنىي
مىڭاتيىرىددددددسىنى  ەھددددددسەكىننددددددى ك ەرھ  ذىرىطددددددڭىياّالرّى

قىيَايسىغاُ  ۇهقوت ەكغ ۇرۇىغاّيىقىقاىس ەٍەىسىِك ەھناٍالرّى ك
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 ۇرۇظقاىدددس ەٍەىدددسىِمىڭددداتالرزل ك ۇتددد ۇ رّىددد ! كەقىقەتڭدددۇرھ
 ۇ رچىقڭى. ك ۇپذاتا توى ۈتسىطىسقىيىػيىر  غ يلتوىَىغاّيىقىْى زل

ُ كاقڭ يلّىزل ۇت ۇقاّسلقَ   سڭىيداجيىر  ك ەتْى ؟! كىْطداّىي ۇرلىىطدۇ
. ۇرىدسۇ ت ۆزگىرىدۇ غدارلكىڭىغا قدارلپ ك    ٍاماّْىد  ەرھ يەزلٍاُ  ەرھ
 ۈەىڭىضدد ۇظتوىدد ەكىددگ ۈچنەمدد ەىۇٍددۋلقىڭقىچەٍ ەھندداٍالرك ەز ت

ِ م  ڭىۇي ەىۇٍۋلقىتٍ ۇ. تۇقىيىْغاُ توىىس ەقسىرت ەُتىي  ەىگەّدسى
 ەٍەىسىِكارقىيىق ك ەھناٍالرك  ئىي  يىْنىم ەھناٍالرك ۇت  يىِ م

 ەكىچىددددس ەىۇٍۋلقىددددتٍ ەھندددداٍالرك ەز ت ۈّنى. چددددۇرۇىىددددسۇقاىس
  يىْنىدۋلقىڭالرزل . مۇتوىىدس  ۇّاضدىۇ ٍ  سڭىياجيىرىغدا ك ەرّى مىػىي

  َىْىدد ّ ۆزىىرىگەكىْطدداّالر كدد . ۇكىػدديىرىغا يارىَايددس  ۇ رّىدد ك
يارلتقداُ كداىالھ    ۇ رّىكد   نىِىد  ەيدسۇ  تىيَ ەّيىنىْىەايسىيىق كىن

. ۇكوتدسلُ تىيىدس   ەزەىسىِك ەّيىنىْىەايسىيىق كىن  َىْى ّ ۇ رغاك
  ذىرىطدددڭىياّالرّى ەھۇزىيدددۋەي ەيَىسمدددى ز ەُكاضاضددد ۇّىئغدددات
اىالھ كدد ەُتىددي ۇٍدداّيىر ياىغدداُ گ ۋەەيىييىرىددتاتىددو ت ۆزىىرىْىدد ك
 ەھناٍالرّىدددد ك ەز مىڭاتيىرىددددسىنى ت ۇ رّىدددد ك ەرىپىددددسىِت
 ڭكىْندددددار قىيىػددددديىر  چدددددو  ۇرۇىغاّيىقىْىقاىدددددس ەٍەىدددددسىِك
  .  ەقطىسىىقڭۇرھ
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 ەسىهىهەربونغبٌ ي ېگىطهىكت ەسكەرتىطكەئ
 

 ەسىهەبىرىُچي ي
تىددددددددر    مىڭدددددددداتيىر  كاىالھْىدددددددد  ەھددددددددسەموّددددددددا ك

 ەٍىػددەھ ەّيىنىْددى يامى تاىىطددى يددوغ كىن غدد رىنىەّيىنىْى كىن
 ۈەەتيىرىسەزلتىددسل  ضدد ۆزكدد ەّيىنىْىددۋەقددازىر كىن ەٍَىددگەتىرىددل  ھ

 ەّيىنىْددىتىددر كىددالھ كىن ەىسلغطددىسكوذػددىَايسىغاُ ت  چنىَگەھدد
 ەضددىيەٍ ەغددسۇرمىڭاتيىرىددسل ٍ ەھددسەموّددا ك ەضددىيەٍ ۇ. تددۆزىەيسۇضدد

 ەغھاج ەىڭۈرگغنەم ەقىوّ ەىىييىرىْىز ۇّى ك ۈچۈُ توىغاّيىقى ك
 يوغ. 

 ەسىهەئىككىُچي ي
 ي ضددداٍا ۈتدددۈُقىيىدددع ە ەغكددداىالھڭىِ تاغقىطدددىغا كىثددداز  

 ۆەيىگەُمد  ەيرلتْىد  . تۇرقىيىْغداُ كىػدڭ   ەّ ىمىڭاتالرزل قاتڭىق ٍ
 ەيرلغت ەضدىيەُ  . ٍۆرەىەيَىسٍىطداىيىرىْى مد   ۇّىد  ك  نىطڭيىرىسەت
:  13« ۈىگەكدد»  17~14:  34  -23  - 5  - 4  - 3:  20« چىقىددع»
 ەغكىثاز ەكاىالھڭىِ تاغقا تىرضىگ  نىطڭيەرزەت - 7~2:  17  11~1

مىػددىْى  ەرقاّددسلغقىيغدداُ ھ ەغددەتثۇشت ۇّىئغدداقىيغدداُ يددامى ك
 . ۆزىەّگەُض ەرزىىنىە ۆىڭۈرگغْى ك ۇتوىطىَ ەيغەٍثەرە ۇك ەرچەگ

 ەسىهەي ۈچىُچيئ
قىيغداُ    الُك ەّيىنىْىكوذػىػى يوغ كىن  كاىالھْى ەيرلتڭات

 - 15~12:  4« ۈىگەكدددد»ٍەضددددىيەُ تەيرلغ. ۆپمدددد  نىطددددڭيەرت
 ۇرىطدددىسىِكوتڭ  كوتْىددد ەبر: »ەىدددگەُم ۇّدددسلغٍ  نىطدددڭيەرزەت

 ەرضىي  نىِى ىيىسىئالر كا ۆزىەرّىض ۇت ەرضىي ۆزىىس  ض ەرگەضىي
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. ىيىدددددسىئالركا يلزىْىكدددددا ەىندددددىت ۆرٍىدددددسىئالر كددددداىالھْى م
  كوتىْىدددد ەبر ەرضددددىي ۈّنىچدددد ىالر ياذػددددى قددددارل ۆزگىالرغاك

.« ۆرٍىدسىئالر م ۈرەغضد  ەرتىر ۆزىىگەّسەض ەرگەضىي ۇرىطىسىِكوتڭ
 تۇزۇّيازلمۆرگغْىئَۇٍنىِمىڭاتيىرىسل توىطا  كاىالھْى  ي ئى ەھسە

 ٍەضددىيەُ . ت نىطددڭيەرمۆەڭۇرتوىَايددسىغاّيىقىْى كىطددپاتاليسىغاُ 
 ۆرگەُمد   چنىٌكداىالھْى ھد  »  نىطڭڭەت - 18:  1« ەتڭاٍ»كىْجىو 

 - 6:  6« 2يىۇشەددددا»قىيىْغدددداُ. كىْجىددددو   زەەقەيددددت«ەٍەشك
 ۇ رك ەٍەضۋەك ۆرگەُم  چنىٌكاىالھْى كىْطاّالرزىِ ھ»  نىطڭڭەت

قىيىْغدداُ. كىْجىددو   ەيددتق ەپز «ەٍەشقددازىر ك ۆرگغددنەم ۇّىكدد
قارىغددداُ   چنىٌكاىالھقدددا ھددد »  نىطدددڭڭەت - 12:  4« 1ۇھەّْددداي»
كىْجىددددددو  ۇقىرىددددددسىنىقىيىْغدددددداُ. ي ەيددددددتق ەپز «ەٍەشك
 ۇّيدددازلز ۇّىكددد يەكوذػىػدددى يدددوغ   كاىالھْىددد  نىطدددڭيىرىسىِت
 ەُتىدي  ۆزم ۈّنى. چۇكىطپاتيىْىس ەٍەضيىنىك ۇٍنىٍِ ۆرگغْى م
 ەھددسە. كىننددى كۇكىددالھ تو ىَايددس  ەرگىسٍددۇتىرضددى ھ ۆرگىگەُمدد

 ۆز ضدددد« كىددددالھ»  نىطددددڭيىرىسەت ۆەيىگەُمدددد  مىڭاتيىرىْىدددد
 ەي زىىرىْىدد كىطددرلكىو ك ەىەيسىططددا ٍغا ك ۇضدداەازىػدداھالرغا  ٍ

 ەرگەيەمىػددىي ەتڭىنىكدداز ەىنددىماٍىددو كىْطدداّغا  ت يەكاىىَيىرىغددا 
كداىالھڭىِ   ۆزىەركوذػاظ ض ۇّىئغات ۈّنىقوىيىْىيغاُ. چ ەيڭاّغاغ

 ەّددا رزلتاغددقا ٍ ۆزىەرضدد ۇتدد ۇّالرزلتاغقىطددىغا قوىيىْىيغدداُ كددور  
ضددىياقى  ۈٍيىيەرّىدد قوىيىْىيغدداُ ج ۆزىەرضدد ۇّددسلغ. تُەىددگەم
 ەّىطددددىسەٍ« كىددددالھ» ۆزىەرّى ضدددد ۇتدددد ەمىػددددىگ ەرقاّددددسلغھ
 ۇّدسلغ ت  كاقىو مىػدىْى  ەرقاّسلغ. ھۆرضىڭىسۇم ەىَىگەّيىنىْىم

كىددالھ يددامى   ەرّىمىػددىي ەز ت ۇرۇپقىيىددۇ تدد  ەىىددوز ۆزىەرّىضدد
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تددددوغرل ٍەّڭىقىگەەقىيۋەقىيىػددددى ك يلزل ەپكددددوغيى ز  كىالھْىدددد
 . ەىَەيسۇم

 ەسىهەي ۆتىُچيت
قىيىع  ەيزەتىر گ ۈچْىك ەرّىمىػىي ەيغەٍثەرتىر ە  چقاّسلغھ

 ۇمىڭاتَ ەرمىڭاتالرزىِ تىر ي . ضاٍاەٍەشچاقىرغاُ ك ەقىسىطىگەك
 يلّىدد تىددر زل ۇّددسلغت ەيرلتڭددايددوغ. ت ۆزىىگىْىضدد ەقىددسىْىك ۇتدد

توذڭىيىػدددىَىسّى  ۈضدددڭىسەك ەضدددىيەٍ ۇتددد  توىَىغددداّيىقى تىسّىددد
قارىغاُ  ەپز ەتڭى م ۆزگىرىۇھازىرقى ك ۈّنى. چۇقىيىس ەغتىساج

ُ كوق ەيرلتْىت ِ ك َۇمىػدى  ۇغدا قىيىدع   ەيزەتىدر گ  ۈچْىكد  ۇّىئدسى
 ۇضددا. ٍۇتاەاىَايددس ەغتايدداُ يددامى كىػددار ەرزلكىددر تىددر ەقىسىطددىگەك
  چثىددرھ ەىددگەُم ەتددا ھددازىرغىچ  ەيرىددسىِز ەىەيسىططددا ٍْى ك
  ڭىدرلپ ك ەقىسىطدىْى قىيىدع ك  ەيزەتىدر گ  ۈچْىكد كاىىَى  ەھۇزىيي

 ەّطددددۇپمىڭاتيىرىغددددا ٍ ۆزكدددد ەقىددددسىْى ك ۇّددددسلغ. ٍۇقىيَايددددس
قىيىدع   ەيزەتىدر گ  ۈچْىكد  ەگەر. كۇقىيىس ەغرقەت ىيۇقىيىْىػىْىَ

ٍ  ەغھ ەقىسىطىك ِ ك ۇضدا توىىسىغاُ توىطا كىدس     ەىەيسىططدا ٍسى
كىطدددرلكىو  ۈتدددۈُتوىغددداُ ە ەىەيسىططدددا ٍغىچەتاغدددالپ كىطدددا ك 

تايدداُ قىيىػددى   ۇّىكدد ەيغەٍثەرىەرّىدد ە ەىددگەُم ۇ ىىطددىسىِض
 ەىگەُم ەيرلتڭات ەٍَىطىھ ەيغەٍثەرىەرّى ە ەزمۇركىس . ٍ  رەكم

  ڭىقددازك ەضددىيىيىرىگەٍ ەقىددسەك ۇّىئددسىنىك ەھناٍالرغددايەتددارىىق ك
قىيىددع   ەيزەتىددر گ ۈچْى. ذىرىطددڭىياّالر كدد ۇيرۇىغدداُقىيىػددقا ت

يدددامى  ۇُتوىطددد ەيغەٍدددثەركاضاضدددى  ە  ىدددّىجاتيىقْ  ڭىقدددازىْىك
ّىجاتيىققدا   ەقىسىطدىس ك ۇتد   چنىَْى ھ ۇُكىْطاُ توىط ەتڭىنىكاز
 ۇتددد ەگەر. كۇقىيىدددس  ڭىقدددازك ەپ  زەٍەشك ۇٍنىٍِددد  رىػىػدددىك
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 ۇضاٍ ەىگەُم ۇ ىىطىسىِتوىىسىغاُ توىطا كىطرلكىو ض ەغھەقىسەك
ُ تاغدالپ ە  ەىەيسىططا ٍسىِك  ەكا ھىدس  ۇّدسلغ ت ەيغەٍدثەرىەر ە ۈتدۈ

! ۇُ؟تايددداُ قىيَىطددد ۇقاّدددسلقَ ەقىدددسىْىتوىغددداُ تىدددر ك ۇھىٌٍددد
 ەتڭىنىكدداز ەتَەيددسىغاُي ۇّىئغددات ەرىجىطددىز كۇ ركەھَىيەتيىددل

 ەتىر قداّچ  ەھناٍالرّىك ەز قايڭىالپ تاياُ قىيغاُ. ت ەضىيىيەرّىٍ
ذىالەيىددق  ەھناٍالرغدداك ۇتدد يەقددايڭىالپ تايدداُ قىيغدداُ   يزۇ رزلٍددا

 ەجەتيىْەرىىندددىقىيغددداُ. ك ەرزە ۆىڭۈرگىۈغدددىْىك ۇچىالرّىددد قىيغ
 ەزرىڭددىھ ەيغەٍثىددر كدداذىرقى ە ۇ ىىطددىْى كىطددرلكىو ض ۇمى غدد

 ۈچكدد ۇتدد ۆز كدد ۆرەمدد ۇٍاّىغدداگ ۇ رّىدد ك ەىەيسىططددا ًكىطددا ك
تايدداُ  ۇغكوچدد ەقىددسىْىك ۇتدد ۇرۇپ تدد ۇپتىددر  توىدد  ەيزىْىدد گ

توغرىطددددى  ەتڭددددى؟كاضددددَاّغا چىقىددددۇ م ۇقىيَاضددددڭىِ قاّددددسلقَ
 ەّيىنىْددىكىن ەغھ ەقىددسىْى ك ۇقوىيىرىددسل تدد   ياّالرّىذىرىطددڭى

. ۇرەامىدددددددددددت يوقڭددددددددددد  - ەىىدددددددددددوكىطدددددددددددپاتاليسىغاُ ز
 ەقىقەتدددڭىِھ ەىَەيدددسىغاُ تدددوغرل مٍەّڭىقىگەەەقەت ۇ ركەقىيگەيە

كددارقىيىق  ۇظقويدد ۇرىغددارّددى كوتڭەىنىرىەيىددرلغ توىغدداُ ذىيدداىى  
. ۇرۇّىدددسۇكىطپاتالغدددقا ك ەقىسىطدددىْىك ۇزۇغتددد ۇتددد ۆزىىرىْىددد ك

ضدىر ر  » ۆزىْى ك  ْسركاىىَى زرمڭور ف ەغسۇرٍ  ذىرىطڭىياّالرّى
ُ ك  َەكىطدا ّد   ەضدىرىسە  ّداٍيىق ك  «ۇضىكاچق كىدالھ   ۆزىْىد  ك ۈچدۈ
 ۇتوىطىَ ەقىطقىچ ۇك ۈچۈُك  َە؟ ّ يڭَىغاُك ۇغكوچ ەّيىنىْىكىن
ضددوكاىالرّى  ېددگەُقىيَىغدداُ؟ ز  الُكدد ەپز« ۇرٍەُكدداىالھڭ ەٍُ»

 ۇّددسلغٍ ۇپ توىدد ەرگەُت يلبجددا ۇّىئغدداك ۆز   كاّددسىِ كددۇپقويدد
ِ كىطدا ك  ەقىقەتەُھ: »ەيسۇز ِ م ۆىڭۈرگىگەّدسى قايڭدا تىرىيىدۇ     ديى
ِ كاضدَاّغا چىقىدۇ م   ۇّى ك ۇرۇپ ت  ۇتد   چنىٌھد  ۇرۇُتد   ڭىػدىسى
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 ەگەر. كۈغددددەَّىگەُكىالھيىقىْددددى( چ ۇّىدددد ك ەّى)يەضددددىيىْىٍ
قىيغداُ توىطدا     الُكد  ۆزىْىك ەپز« ۇرٍەُكاىالھڭ ەٍُ» ۇقالكوچۇك

 ەپكىددالھ  ز ەُجىطددَى تىدديكىْطدداّىي ۇكىطدداّى كاغ ۇ ركىددس   كدد
 ۆزكددد ۇّىددد . كەٍەشتدددوغرل ك ۇقاىغددداُ تدددو تڭى. تددد  ۈغدددىْىۇچ
ٍ  ۆزىىر ضد  ەز ت  يڭقاُكڭوغرىيىق ۆزىك ۇرىڭيىرىغاٍ  ەضدىيەُ  تدار. 

  يڭىػدقا ك ەرگەضدىي  ەٍُ»  نىطدڭڭە ت - 12:  16« ۇھەّْاي»كىْجىو 
ھددازىر  ۇّىكدد ەرضددىي  نىِكىػددالر تددار  ىدد ۆپتوىغدداُ مدد  گىػدديىلت
كدددداىىَيىر   چۈّنىيەھددددۇزىي. ېدددديىيگەُز« ۈغىْەىَەيطددددىيەرچ

ْى قددارلر كۆىڭۈرگغددقىيىددۇ  م طددەكتدداظ  ّەچچەق ڭىَ ۇّىڭۇتددۇپ
 ەّيىنىْددىكىددالھ كىن ۆزىْىدد ك ۇ رغدداك ەيەتڭىِضدد ۇغدد ۇقىيغدداُ. كدد

.  ڭىْاىَىغددددددددددددددددددداُە  يڭىػدددددددددددددددددددقاك ۇغكوچددددددددددددددددددد
 .«ىپازىيىگەُەەقەت ۇّىثەزى ىػارەتيەرتىيەّالك

 :  رىَىست ەززىيەر ۇّسلغتىس ٍ يلتىغاجا ۇت  ْسىرّى زرمڭور ف
. يلتڭۇركاضاضطدىس جدا   يەّاھايىڭى كاجىس  يلبجا ۇتىرىْچىسىِ  ت

 ەّيىنىْددى كىددالھ كىن  كىطدداّى ۆرەمدد ۇٍاّىغدداگ ۇّىدد ك ۈّنىچدد
  ضدىرتىسل كىدس . كىطداّى     كىقڭىدسلرىْى  ەرّى مىػىي ۈغىْىعچ
 ەُجىطدَىٌ تىدي   ۇتد   ْى ٍ ەرضىي» ەھۇزىيالرغاي ۇرىڭيىرىغايەٍ ۆزك

 ۇّاضددددددددىۋەتْىكارىطددددددددىسىنى ٍ ەّيىنىَْىدددددددد كىددددددددالھ كىن
  ْىٍ  ڭىۇك ەركتوغرىسل كىسزىْىػْى ت ۇت ۇىا. غۈغىْەىَەيطىيەرچ

ەددداّى جىطدددَىٌ  ۇتددد ەٍُ ۈّنىچددد ئدددالر قىيى  ڭىقدددازك ەپكىدددالھ ز
 ەرّى ضددددىي ەىنددددىت ەٍەضددددَەُ كىددددالھ ك ەُتىددددي  ڭىثددددار ك

َ  ەُضىرتىسل توىغاُ تىر تاغيىْىع تىدي   ئالرّىكىسرلمى « ەُكىالھد
  نىِكىَنددددددداّىيىڭى تدددددددار كىدددددددس . ىددددددد      يڭىػدددددددقا ك ەپز
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جىطددَى   كىطدداّى ەّددى)ي  تاغيىْىػددْى ەزمددۇرٍەجەتيىْەرىىنى ك
 ەّىطددىْىتدداغيىْىع( ٍ ۇرىطددىسىنىكىالھيىقددى كوتڭ ۇّىدد ك ەُتىددي
كاضددَاّغا چىقىددۇ   ۇكىقڭىسلرضددىسىىق كدد  ۇتوىغدداُ تدد  ۈغىْىػددنەچ
قاىدددس .  ۈغىْىػطدددىسچ ەتدددويىچ ۇغددد ەّەي  يىَْدددۇم ەتنەّدددسىِم

 ەّىطدىْى ٍ  تاغيىْىػْى ۇذىرىطڭىياُ كاىىَى ت  چثىرھ ەھازىرغىچ
.  ڭىْاىَىغددددداُە  رىػدددددنەثايددددداُ قىيىدددددۇ تمەيپىياتىْىيدددددامى 

ضددددىرىْى  كۇ رّىئنىڭاتيىرىْىئنۆەيىگەّڭ نىطڭيىرىسەتۇكىػددددْى 
 ۇەددايەم ەُتىددي قىيىددع  ڭىددرلپك ەپضددىرتىسل  ز كەقىيْىدد تىيىددع 

ىػدْى ذاىىغداُ مىػدى    ت قكىسزىْىدۇ   ەضدىيىسەت رىَۇ ٍ ۇقىيغاُ. ت
 ەُكىػدددڭىرلمى تىدددي  كاتددداقيىق كاىىَيىرىْىددد  ذىرىطدددڭىياّالرّى

ّددددداٍيىق  «ۇضدددددىقاٍ  مىڭاتالرّىددددد ۇقەززەشٍددددد»  سىيغددددداُي
 .توىىسۇقىيطا  كەضەرگەٍۇرلجى ەغ

 ەىەيسىططددا ًكىطددا ك ۈچددۈُك  َەّدد ەيَىسمددى كىننىْچىددسىِ ز
كىددالھ  ۆزىْىدد ك ۇپقورقدد ۆىڭۈرگغددىسىِك ۇّىكدد ەھۇزىيالرّىدد ي

 ەغكىػدار  ۇٍداّىچە گ ۇ رّى تاياُ قىالىَا   ك ۇغكوچ ەّيىنىْىكىن
 ەُتىددي ۈەىڭىئالرذىرىطددڭىياّيىق ضدد ەرضددىي ەُ؟كىپددازىيىگ ەُتىددي

كارقىيىق  ۆىڭۈرگىۈغىقوىىسل ك ەھۇزىيالرّى ي ۆزىْى ك ەقەغكىطا ە
 ۇكد  ەىدگەُ  م ۈچدۈّال ك ۇيدۇظ ي ۇّاھيىرىْىگ ەتْى كىْطاّىي ۈتۈُە
 ۆىڭۈرگىىددسىغاّيىقىْىك ەمىرىطددڭ ەرىپىددسىِت ەھددۇزىيالري ۆزىْىدد ك
 ۇٍاّىئالرغدداگ ۇّددسلقڭا . كەرقىيىطددىي  ڭىقددازك ەپ  زەتڭددىتىي  ْىددقك
 ەقىدسىْى ك ۇھىٌٍد  ۇتوىغداُ تد   ۇقڭىطدى كاضاضى ّ  ّىجاتيىقْى ۆرەم
 ۆىڭۈرگغىسىِك ى ەھۇزىيالرّ( يەّيىنىْىكىالھ كىن ۆزىْى ك ەّى)ي

ُ كىدالھ ز  ۇ؟ يىقَد  ەّىگەغد  ۇّىد  تاياُ قىيَاضيىق ك ۇپقورق  ېدگە
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كىدددالھ ضددداّاىغاُ كىطدددا   ۇٍددداّىئالرزلگ ۇ؟قورقاٍدددس ەرزىِمىػدددىي
 ەقىقەتْدى ھ ۇپكازلتڭىِ قورق ۇّيازىنىز ۇت ۇقاّسلقَ ەىەيسىططا ًك
 ۇ ىىطدددىسىِكىطدددرلكىو ض ۇمى ! ھددداىث نىْطدددۇُ؟چ ۆزىەغدددڭىِض
قورقَددددا   ەقىقەتْددددىھ ۇ رغدددداك ەيغەٍددددثەرىەرە ەز ت ەىددددگەُم
 ەُقىطدددڭاقالر تىدددي  -قددداتڭىق قىددديىِ   ۈچدددۈُك  يڭقددداّيىقيىر ك
 ەيغەٍدددثەرىەرگەە ۇغددد ەّەك ەىەيسىططدددا ٍَۇ. كىطدددا كۆىڭدددۈرگىگەُك

 كىس .  ەيغەٍثەرە ۆزىەيسىغاُقورقَا  ض ەقىقەتْىكوذػاظ ھ
 ەھۇزىيالرّى ي ەىەيسىططا ًكىطا ك  رەمنى م  يڭىعك ۇّىَۇغ

 ۇ رّىكددداىىَيىرىْى قددداتڭىق كىْندددار قىيىدددۇ  كددد   يەمددداتىثيىرىْى 
 ەپيىالّالر زيەھػدددىييوىثاغدددچىالر  جددداھىيالر   ەٍدددارىيددداذور ر  ك

 ەىىيدديەرز  ڭەرىىددلي ەتىسيىنيىرىْددىق ۇ رّىدد ك ەتڭددا. ھۆمنەُضدد
 ۇّىئغدداك ەپ  زۆمڭۈڭتىسّددى ضدد  ەزىدديەرەدداظ قىيغاّددسل  ت  ەُتىددي

:  23« ەتڭاٍ»  54~37:  11 «ۇقاى». )كىْجىو گرگەُّارلزىيىق تىيس
13~37) 

 ۇ رّىد  كاىىَيىرىغدا ك  ەھدۇزىي ي ۆزيلقڭىسلك ەىەيسىططا ًكىطا ك
 ەّيىنىْدى كىن ەرمىػىيقاتڭىق قوه ۇچىالريەقارغى چىقق ەقىقەتنەھ
 ۇ رّىكاىسىددسل كدد  ۇ رّىدد ك  يڭقدداّۋەك ۇغقورقَاضددڭىِ كوچدد   چھدد
 ەتيىلجاضددار ۇّسلغغدد ەيغەٍددثەر. ەۆمنەُضدد ەپ  زەەقەتطددىسىەرغ

كاضاضى توىغاُ   ّىجاتيىقْى ۇّىك ۇقاّسلقَ ەرزەقورقَاش توىغاُ ي
 ەپتاياُ قىالىَىغاُ  ز ۇپقورق ەھۇزىيالرزىِي ەقىسىْىك ۇھىٌٍ ۇت
. تىددس كىطددا  ەٍەشك ۇّددسلغك ەرگىسٍددۇ! ھۇ؟قىيىػددقا توىىددس  ۇٍدداُگ
يوه  ەيىثيەغددنەەّتىي ۇٍدداّالرگ ۇزۇغتدد ۇّددسلغت ەىەيسىططددا ٍْىك

 قويَايَىس!



 071 

 
 ەنىههەرد ەقهيئ ڭخبتبنىقىُى ېتىقبدىُىڭقىهىص ئ ەۋدەبىر گ ۈچُيئ

 ئبرقىهىق ئىسپبتهىُىطي
 

تىر   كاىالھْى ەقڭۇر قىيىع ھ ەيزەتىر گ ۈچْىذىرىطڭىياّالر ك
 ەقىقىددديھ  نىِ. ىدددۇقىيىدددس  ڭىقدددازك ەپ  زەقڭدددۇرھ ەّيىنىَدددۇكىن

 ۇغددىتوى ۆپتىددرزىِ مدد  كىالھْىدد ەرزەھاضددىو توىغدداُ ي ۈچيددۈكك
توىغاّيىقى  ۆپم  كىالھْى يەقىيىع  ەيزەتىر گ ۈچْى. كەتى ىسۇرت
تىرىىددل يددوغ   ەغكىثددار ېيىػددڭىِكدداىالھْى تىددر ز  ەرزەي  پىيغدداُت

كىطددپاتيىغىيى  ەپكدداىالھْى تىددر ز  ۇّددسلقۋلقىڭڭات ۇ؟توىغدداُ توىىددس 
زىددت توىغدداُ   ەتىددرىگ -توىَىغاّددسل تىددر   ۇّددسلغت ەگەر. كۇتوىَايددس

  كاىالھْىدد ەّددى. يۇتوىىددس ەىددگەُم ەيددسلّغاٍ ەقىددقەغكىننددى ھ
تىددر    كىالھْىدد ۈچكدد ەقىقەتددڭەھ ەّيىنىددۋەتىددر كىن ەقىقەتددڭەھ

. ۇچىقىدس  ۇرىغدا كوتڭ ەقىدقەغ كىننى زىت ھ ەغتوىغاّيىقىسىِ كىثار
 ۆپكداىالھ تىدر توىَاضدڭىِ مد     ۇيلقىڭڭات ۈّنى. چەٍەشك ۇٍنىٍِ ۇت

 ەقىسىطددددىگەقىيىددددع ك ەيزەتىددددر گ ۈچْى. كددددۇتوىغدددداُ توىىددددس
 ەىندى ت ەَّەيسۇ كىػد  ەپتىدر ز  ەقىقەتدڭە كداىالھْى ھ  ەّگۈچىيەركىػ

 ۈّنى. چددۇقىيىددس  ڭىقددازك ەپتىددر   ز  كىالھْىدد ۈچكدداىالھْى كدد 
تىدر   ەىنىت ەٍەضڭۇر ك ەتىر ەارچ ەرزىِتىرى ۆەيىگەُتىر م ەقىقىيھ
 ۇەارچىالّطا ك ۇك ەگەر. كۇەارچىالَّايس ۈچنەك ۇ. كۇرزلٍاُ تىرز ەرھ

 ۈچكدد ەٍَددا. كېيىيىددسۇتىددر   ز ۈچْىدد ك ەىنددى  تېيىيَەيددسۇتىددر ز
 ەغدنىو ت ۈچْىتىدر كد   ۇ. تد ۇرتىر  تىرز ۈچڭىِك ۈچْى . كۆىۈّىسۇت

تىدر   ەقىقىدي ھ ەًھ يلقىڭڭدا تىدر    ەرضدە . تىدر ّ ۇرقىيغاُ تىر ەارچىس
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 ۇغدددىْىتوى ۇّدددسلغت ەقىيَدددۇ. كۇتو ىَايدددس ۈچكددد ەقىقىددديھ ەًھ
ُ . ۇقىيَايسۇىقوت ىۇ تىدر  تىرىىػد   كىالھْىد  ۈچ  كد تۇّدسلقثوىغاّىنە

  . ذىرىطددڭىياّالرّىەٍەشك ۇٍنىِقىيىػددى ٍدد ەغددنىوكدداىالھْى ت
 ەقىددسىگەك ەيددسىغاُتىددر  ز  كىالھْىدد ۈچمىڭاتيىرىددسل كدداىالھْى كدد

  ەقىددو ّ ەقىيددۋەك ۇّىكدد  ۇچرىطدداك  نىطددڭيەر قىيىددسىغاُ ت ەغزل ى
.  ددرەكم ۈغددىْىعچ ەمىيسەغدد  يىددسىغاُم ۇّاضددىۇٍ ە(گيەھىددي)
تىددددر    كىالھْىدددد ۈچكدددد  كاىالھْىدددد ەقىددددوّ ەُتىددددي ەقىددددوك

 . ۇقىيىس ەغرقەت ىيۇغىْىتوى
قىيىددۇ   ەرجىددَەكىْگيىددس تىيىغددا ت ۇركدداّْىق  وجىددرجىص ضدد

 ەيضدىيە ت ەپز ۇّدسلغ ٍ ەيٍىگەق ۆزك ۇرغاّۋلقڭىسلقىيس ەغرّ - 1836
 ەضدددىيىيەرّى ٍ  يىدددسىغاُزىدددت م ەقىيدددگە ك ەرضدددىي»قىيغددداُ: 

 ۇضدۇىَاّالر ٍ ۈّنى. چىالرتوىَا يلرەكا ەپ  زۆگىڭىَىسك ۇضۇىَاّالرغاٍ
 ۇ ر. كدددەٍەشك ەذَەقيەرزىدددِكاىسىْىدددسىغاُ ك ەضدددىيىيەرگەٍ ۇتددد
 ۇتددد ۇ ر. كدددەٍەشك ەيٍددديەرق ەقىيطدددىسكوذػددداظ ك ۇززىطدددڭالرغات
 ەقىيدگە ك ۇّدسلغ . تۇتىيىدس  ەقىقىڭىْىھ ۆەيىرىْى م ەضىيىيەرّى ٍ

 ۇرىغددددددددددداكوتڭ ەضدددددددددددىيىيەرّىٍ  يىدددددددددددسىغاُزىدددددددددددت م
تارتاىَدددا  چ رمايىىرىغاۇ رّىك  چثىر سچ رمددداي رّىئۋلىغاّچىقىرى

َ  ۇتدد ېددَەك ز.«  ەىددگەُم زىْىددسل  ۆزىْىدد ك ۇذىرىطددڭىياُ كدداىىَى
  ڭىدددرلپتدددارىىقىْى ك ەضدددىيىيەرّى ٍ  يىدددسىغاُزىدددت م ەقىيدددگەك

كدداىالھْى تىددرزىِ  ەّددى)ي ەضددىيىيەرگەٍ ۇغددۇقىيَاقڭددا. توغرىطددى ٍ
زىدددِ  ەرقاّدددسلغ( كىػدددىْىسىغاُ ھەقىدددسىگەك ەيدددسىغاُز ۆپمددد

كاىالھقددا تاغددقا تىرىْددى  ەّددى)ي ۇغددرىنالرزۇرٍ ەمطددىسغ ەھيىيىددر ك
ٍ  ۇيلىغۇچىالرزۇرقوغقىيىۇ غ رىن  ەپز ۇّدسلغ .( كىطدالً كداىىَيىر  
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يىرلغ  ەقىيسىِك ەكذىرىطڭىياُ زىْىس ۇّيازلز»چىقارغاُ:  ۇ ضەذ
تاتىدو   ۆزىىرىسەكض ۇ رّى ك ۆرٍىسۇقۋەثىر زىْْى مذۇرلەىيتوىغاُ 

 .«ىيىَىسۇغكا ۆزىەرّىض
 
 ۆزنىرىس ڭئىسبَى ەقىذىسىُىڭقىهىص ئ ەۋدەبىر گ ۈچُيئ

 قىهىُىطي ەتئبرقىهىق ر
 

 ۆز تىرىْچى ض
: ېددگەُز ۇّددسلغكاىالھقددا ذىڭدداب قىيىددۇ ٍ ەىەيسىططددا ًكىطددا ك

 ەُضد   كىطاّى ەّيىنىئْىۋەتىر كىالھ كىن ۇزياىغ ەقىقىيھ  ْى ض»
 ۈچدددۈُك ۇغددداّالرتوّ ەّيىنىْدددىكىن ەيغەٍدددثەرە ەغھ ەيەتدددنەُك

 17« ۇھەّْاي»)كىْجىو .« ۇرھاياتڭ ەىگۈىۈكھاياغ ٍ ۇيارىڭىيغاُ ت
 ەتڭىنىكددداذىر ۆزىسەضددد ۇقىرىدددسىنىي ەىەيسىططدددا ً( كىطدددا ك3: 
كىطددددا  ەّيىنىْىددددۋەتىددددر كىن  ھاياتقددددا كاىالھْىدددد  ەىگۈىددددۈكٍ
ُ كاىالھ ك ەىەيسىططا ٍْى ك  ەّيىنىْدى كىن ەيغەٍدثەر ە ەغھ ەيەتدنە

 ۇغىقىْى كوچد توىىدسىغاّي   رىػدنىيى ك ەُتىي  يڭىعكىَاُ ك ۇپتوّ
 ەيزەتىدر گ  ۈچْىھاياتقا ك ەىگۈىۈكٍ ۇت ەرگىسٍۇھ ۇتاياُ قىيغاُ. ك

 ەپكدوغيى ز   كىطداّى كاىالھْىد   يەكىػدىْىع   ەقىسىطدىگە قىيىع ك
. كىطددا ەٍەشك ېددگەُ  زۇتوىىددس ەتنىيددىي ەُقىيىددع تىددي  ڭىقددازك
كاىالھقددا قىيغدداُ ذىڭدداتى  ۆز ضدد ۇيلقىڭڭىنىتدد ەىەيسىططددا ٍْى ك

  چقاّددسلغھ ۇغددىغاقورق ەھددۇزىيالرزىِي ۇّىدد ك ەُ توىغدداُ كىددن 
 ۇكىطاّى ت يەقىيىع  ەيزەتىر گ ۈچْىك ەگەريوغ كىس . ك  سڭىَاهك
 ۋەئّىجدداتيىقْى ەقىسىطددىك ېدديىعكىننىْچىطددى ز  كىالھْىدد ۈچكدد
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 ەىددۋەتڭەك ۇكاضاضددى توىغدداُ توىطددا كىددس   كدد  ھاياتْىدد ەىگۈىددۈكٍ
  ّىجاتيىقْىد   نىِقىيغاُ تدو تڭى. ىد    الُك ۇغكوچ ەقىقەتْىھۇت

  كاىالھْىد  ەىەيسىططدا ٍْى  كاضاضى كاىالھْى تىدر تىيىدۇ  كىطدا ك   
قىيىع توىغاچقا كىطا   ڭىرلپك ەّيىنىْىكىن ەّسىطىت ەيغەٍثىرىۋەە
 ۇّىدد ت  ڭىقدداز. ك يڭقدداُك ۆزىْىضدد ۇقىرىددسىنىي ەىەيسىططددا ٍَۇك
ٍ  ەمطددىچەك  ۇپتوىدد ۇچددارز ەتنەھددا م ەىگۈىددۈكتوىغاّددسل مىػددى 

 ۈچكدددد ۇّىدددد ك ەّيىنددددىتىددددر كىن  كاىالھْىدددد ۈّنى. چددددۇقاىىددددس
 ەيغەٍدددثەرە ەىەيسىططدددا ٍْى كىطدددا ك يەزىڭدددى  ەّيىنىْىددد كىن
 ەيەتنددۈچى. كۇرزىڭىددس ەّيىنىْىدد كىددالھ كىن ۇّىدد ك ەّيىنددىكىن

 .  ەٍەضڭۇرك ۆز ك  (ّىەيغەٍثەر)ە ەيەتىيگۈچى)كاىالھ( ك
 ۆز كىننىْچى ض

 ۇّددددددازىرەٍ ۇ رّىدددددد ك  يىددددددۇ مدددددداتىپالرزىِ تىددددددر  م»
 يلبياذػدددى جدددا ۇ رغددداك  . كىطددداّىىيىدددس كا ۋلتقىْىْىقىيىػدددى

تىرىْچدى   ەڭك يەضىيەغ: قايطى ۇّىئسىِك ۆرگپم  رىۋلتقاّيىقىْىت
  رىددۇت يلبضددورىس  ماتىددۇ. كىطددا جددا ەپز ۇ؟تو  يددس يەضددىيەغ

 ۈتۈّۋەضدىيەتيەرّى  ضداه! ە  ۇ غكىطرلكىو كوتسلُ ق ە : كېسىنىز
  . كىالھىددۇرتىددرز ەبكىالھىَىددس توىغدداُ ر   ثىسّى اييلىقىطددىەىك

 ۈتددۈُ  ەەەطددىئسىِّ ۆزكدد ەُتىددي ەىثىدد ق ۈتددۈُە ەتْددىتوىغدداُ ر
ِ ەىنرى ِ ق ۈتدددۈُ  ەئددسى  ۇ. تدددۆيىػددىئسۇر ض ەمدددرەكت ۇزرىڭىئددسى

 ۇ. كددۇكوذػددايس ۇّىئغدداك ۇ. كىننىْچىطددىَيەضددىيەتڭۇرتىرىْچددى 
 ۇ. تددۆيىطددەُض ۆيگىْىئسەكضدد ۆزگىْىكدد  قىْيىرىئْددىي ۇتوىطددىَ

ّاھايىڭى تدوغرل   ۇّىئغا. ماتىۇ كۇريوقڭ ىۋەضىيەغكىننىطىسىِ چو
 ەقىقەتڭەھ ۈّنىچ ۆزىىسى  ض ەقىقەتْى! ھۇكەىيىٌٍ ە   ك يڭڭى ك
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 ۇھەتثىڭىٍد  ۇّىد  . كۇرتاغدقا كىدالھ يوقڭد    ۇّىئسىِ. كۇركاىالھ تىرز
ُ ە ۈغدەّچىسىِ  چ ۈتۈُە ەىثڭىِ ق ۈتۈُە ُ ە يەجاّدسىِ   ۈتدۈ  ۈتدۈ

 ۆزگىْىدد توىطددا ك ۆيگۈضددىض ْالرّىدد  قى. يىددسۇرچو ۇزرەتڭىِقدد
  ەيزەىددسۇرك ۇرتدداّيىقالرزىِق ۈتددۈُە ۇ. كددۇركوذػاغددڭ ۆيگۈضددىگەض
 ەُضد  ېدسىنى  كىطدا ز  ۆرگەُم يلتىْىجا ەكاقىالّ ۇت ۇّى . كېس ز

)كىْجىددددو .« ەٍەضطددددەُەازىػدددداھيىقىسىِ يىددددرلغ ك  كاىالھْىدددد
 (34~28:  12« ٍارموش»

 ۇّىدد ت  نىطددڭيەرزىَۇت - 40~34:  12« ٍددارموش»كىْجىددو 
 ەقىدددوّ  نىطدددڭْىالت - 40 ەقەغە ەُ. ٍۆزىەّگەُكوذػىػدددى ضددد 

كىننددى  ۇتدد: »ېددگەُز ۇّددسلغٍ ەىەيسىططددا ً. كىطددا كەىڭددۈرىَەُم
 .«ەكەىيۇقڭۇرت ەيغەٍثەرىەرگەتارىىق ە ۇّالرغايەقاّ ۈتۈُە يەضىيەغ

 ەيغەٍثەرىەرّىدد تاغددقا ە ەيرلتڭددايەت  نىطددڭيەرت ۇقىرىددسىنىي
 ەڭك يەضدددددددددددددىيەتيەرّى مىڭاتيىرىدددددددددددددسل قىيىْغددددددددددددداُ  

تىدددددر   كاىالھْىددددد ۇقڭىطدددددى اضاضدددددى ّّىجاتيىقْىئييلىقىطىۋەكا
 ەغقىيىػدڭىِ كىثدار    ڭىقداز يوقيىقىغا كػ رىنىۇّىئك ەّيىنىگەيەكىن
ُ ت ەّيىنىْىكىن  ەقىسىطدى قىيىدع ك  ەيزەتىدر گ  ۈچْى. كد ەمىدڭيىگە
يدددامى تاغدددقا  ەيرلتڭدددات ەىدددۋەتڭەتوىىدددسىغاُ توىطدددا كىدددس   ك ەغھ
كىطددا  يەمىڭاتيىرىددسل تايدداُ قىيىْغدداُ تددو تڭى    ەيغەٍثەرىەرّىدد ە
 يەضددىيەتيەرّى ضددورىغاُ ضددوكاىىغا:   ماتىپْىدد ەىەيسىططددا ٍَۇك
 ەّيىنىدددگەيەتىدددر  كىن  كىالھْىددد ۈچكددد   اىالھْى اييلىقىطدددىەىك

 ەّيىنىددگەكددوغيى كىن  كاىالھْىدد ەًكىننىْچددى كىددالھ ھ  كىطدداّى
كىطا  ۇمى غ ەقىقەغھ ەٍَاتو تڭى. ك  يڭقاُك ەپقىيىع  ز  ڭىقازك
  يامى كىدْجىيالرزل  يدامى   ەيرلتڭا. تېَىگەُز ۇّسلغٍ ەىەيسىططا ًك
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زلكىدددر   ڭىقازقددداك ۇمىڭاتيىرىدددسل تددد  ەيغەٍثەرىەرّىددد ە ۇرۇّقىتددد
مىڭدداتالرزل  ەزمددۇرٍ ەىنددى. تەىَىددگەُم ەغتىددر كىػددار  چقاّددسلغھ

 ەپتىددر ز ازلەّد َەقىقىيكداىالھْى ھ  ۇقڭىطددىكاضاضدى ّ   ّىجاتيىقْىد 
 يەەددداك  ۇغدددڭىِ  تاىىطدددى توىػددد رىنڭىِۇّىك يەقىيىدددع   ڭىقدددازك
قىيىْغاُ. موّدا   ەيتق ۆرگرىۈمىز  قىيىػْى  ڭىقازك ەپ  زۈضڭۈُك
قىيغدداُ   الُكدد ەّيىنىْددىتىددر كىن  مىڭاتيىرىددسل كاىالھْىدد ەھددسەك

:   6  39~35:  4« ۈىگەكد » ەيرلغ. تۆەڭدۇر تاياّالر ّاھايىڭى م ۇغكوچ
 ەضددىيەٍ ۇتدد  نىطددڭيەرزەت  - 9:  46  6 - 5:  45« كىػدد ىيا»  5 - 4

 تاياُ قىيىْغاُ.
 ۆز ض ۈچىْچىك
  چنىٌكاتىددسىِ تاغددقا ھدد   ەتْىضدداك ۇغدد ۈّْىددۋەم ۇكدد ەٍَدداك»
.« ەەرىػددددڭىيەرٍۇيەكوغۇىَۇتىيَەيسۇ. كاضددددَاّالرزىنى ەيددددسۇتىيَ

 ۇتددد ەىەيسىططدددا ٍْى ( كىطدددا ك33:  13« ٍدددارموش»)كىْجىدددو 
كىطدداّى كدداىالھ  يەقىيىددع  ەيزەتىددر گ ۈچْىكدد ۆز ضدد  نىطددڭڭىنىت
كىطدا   ۈّنى. چد ۇكىطپاتاليس ەّيىنىْىذاتا كىن  ڭىقازىْى ك ېيىعز
قاچدداُ توىىددسىغاّيىقى   ەتْىدد قىياٍ  نىطددڭڭەت ۇتدد ەىەيسىططددا ًك
  الُكد  ەّيىنىْدى كاىالھقىال ذاش كىن ەقەغە  كىيىَْى ەققىسىنىھ

كىيىَْدى   ەققىدسىنى قاچاُ توىىسىغاّيىقى ھ ەتْى قىياٍ يەقىيغاُ 
كوذػدداظ قىيىددۇ   ەُتىددي ەّددسىيەرتاغددقا ت ۆزىْىكدد ەضدديىنڭەتىيَ

 ۇكىددالھ توىىددسىغاُ توىطددا  كدد  ەٍەىىيەتددڭەك ۇكدد ەگەر. كۆرضددەتنەُم
 ەيدددددسىغاّيىقىْىتىيَ ۆزىْىددددد ك ەّدددددۋەتىيگ ەتْىئۋلقڭىْىقىيددددداٍ

 تو تڭى.   يڭَىغاُك
 ۆز ض ۆتىْچىت
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 ۇقىر كىددس   كىطددا ّاھددايىڭى يدد    ەترلەىددسلك ۇزتوققدد ەغضدداك»
 ەركت ۇّدددسلغت  ْدددىٍ  َىػدددقا"كىالھىدددٌ! كىالھىدددٌ!" ّ ەُتىييلزكدددا

 - ەّدداى يلزىىقكددا ۇّسلغ. كىطددا غدديلرقىرىددس قدداتڭىق  ەپز ەتڭىدد ك
 (50~46:  27« ەتڭاٍ»)كىْجىو .« ۈزز قىيغاُ ھاىسل جاُ ك ەريازە

 ئدسل كاىسى  ْى كاتدا ضد   ە ك ەّدۋلرقىرلپ تىي يلزكدا  ۇقىر كىطا ي»
)كىْجىددو .« ۈزز كاّددسىِ جدداُ كدد ېددس  ز ۇرىَەُتاەػدد  ْىَْددىج
 (46:  23 «ۇقاى»

 ۇ رّىدد __ ك ەەەضدديىرىسەكدداذىرقى ّ ەىەيسىططددا ٍْى كىطددا ك
كىدالھ   ۇّى ك ۆزىەرض ۇضازىر توىغاُ ت ۇّىئسىِ__ ك ۆرەم ۇٍاّىغاگ

 ۇكىالھ توىىسىغاُ توىطدا  كد   ۇك ۈّنى. چۇكىْنار قىيىس ەّيىنىْىكىن
كىالھڭدا   ەقىقىدي ضدورىَىغاُ تدو تڭى. ھ   ەزەغتاغقا تىر كىالھڭىِ ٍ

ضدددورلظ   ەًقىيىدددع  چارچددداظ  يدددارز ەريدددازە - ەكددداجىسىىق  ّددداى
. ۇثوىَايسقەت ىيۈەەتيەرضددددددد ۆىڭۈرگىۈغدددددددڭەكك يەكدددددددازلتيىْىع 
تىرىددل   ەٍىػددەقددازىر  ھ ەٍَىددگەھ ېددگەُكىددالھ ز چددۈّنىسەقىقىي

 ىيىَىددسىئَۇ؟يددامى كا ۇٍىددسىئَۇتوّ  چھدد. »ۇرزلتڭدد ۇزرەتيىددلق
 يەيارلتقددداُ  ەرەەيىرىْدددىت ەٍدددَەھ ۈزىْىددد ي ەري ەبر ەىگۈىدددۈكٍ

:  40« كىػدد ىيا» ەيرلغ)ت.« ۇرھارٍايددسىغاُ  چارچىَايددسىغاُ زلتڭدد 
مىڭاتيىرىدسل   ەھدسىْى  كىنندى ك   نىطدڭيەر كوذػاظ ت ۇّىئغا( ت27

  - 6:  44« كىػد ىيا » ەيرلغت ەضدىيەُ  . ٍۇچرليدسۇ ك ۆپّاھايىڭى م
« 2يىۇشەدا »  كىْجىدو  - 12:  1« ەتەققۇغھ»  -10:  10« اكىرٍىي»
غىرىنطدددددىس    كىالھْىددددد ەقىقىددددديھ  نىطدددددڭيىرىسەت - 17:  1
چارچىَايددسىغاُ زلغ  ۆىَەيددسىغاُ تىرىددل  ك ەٍىػددەھ ەىسلغطددىس ت
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 ۆىدۈٍگە ك ۇچىدۋە تار. ەاّى توىغ ۆزىەركىطپاتاليسىغاُ ض ەّيىنىْىكىن
 !ۇُ؟كىالھ تو ىىط ۇكىْطاُ قاّسلقَ ۇتقۇچىت ۈزي

 ەىىرىسەغدر ْۇرۇّقىت  نىطدڭْى  ت - 12:  1« ەتەققۇغھ» ەيرلغت
  ەُكىالھىَطد  ۇقەززەشٍ  ْى ٍ ەُ! ضەبكىالھىٌ ر  ْى ٍ ە ك»

  يىْنددىقىيىْغدداُ توىطددا  م ەغددرّ ەپز «ۆىَەيطددەُك  چھدد ەُضدد
 «ۆىَەيطددەُك  چھدد»كدداذىرقى   نىطددڭْى ت ۇتدد ەىىرىسەغددرْ ئىي
 ۇ. تددددۆزگەرتىيگەُكدددد ەگ«ۆىَەيَىسكدددد  چھدددد» ۆز ضدددد ېددددگەُز

كدداىالھ  ۆز كدد  كىطدداّى ۆىڭددۈرگىگەُك ەمىرىطددڭ  ذىرىطددڭىياّالرّى
 ۈچددۈُقىيىددع ك ەكىددگ ۈچنەمدد يلىىرىْددىذاتددا زل ەيددسىغاُكىددس   ز
 كىس .  ۇرٍىالغيىر قىيغاُ ت

 ۆز ض ەغىْچىت
كىطدددددددا   نىطدددددددڭڭەت - 17:  20« ۇھەّْددددددداي»كىْجىدددددددو 

 ۇّدسلغ كاتيىق تىر كاياىغا ٍ ەريەًٍ ەجسەىىيەىىلٍ ەىەيسىططا ٍْى ك
  رىْسلغدديىرىَْى ق ەُضدد  نىِىدد»قىيىْغدداُ:  ەيددتق ېگەّيىنددىز
  ْىئددۋەٍ ىالر كاتددا ەرّى ضددىي  ْىئددۋەٍ ۇ رغددا. كەتنىددِم  ْىغدداي

 ۆرىەيدسىغاّيىقىَْى ك  ْىغدا ي  توىغداُ زلتْىد   ئدالر كىالھى ەرّى ضىي
تاغددقا  ەُتىددي ۆز كدد ەىەيسىططددا ًكىطددا ك ۆزىسەضدد ۇتدد.«   يددڭقىِك

 ەّيىنىدسە كىالھدى كىن  يەكاتىطدى   ۇ رّىد  ك  كىْطاّالرّى كاىالھْى
 ەقىقەتددڭەھ ەىەيسىططددا ً. كىطددا كۆرضددەتنەُكوذػدداظ قىيىددۇ م 

 ۇرىڭيىرىَدددۇٍ ۇّىددد كدددوغيى توىَىغاّغدددا كوذػددداظ ك   كاىالھْىددد
 يزۇزىنىٍدا  ۇتد  ەىندى . تەٍەضدڭۇر ك ۇىيىر كوغ  كاىالھْى ەقىقەتڭەھ
 ەّىدددسەََەجازىيەىنىت ەٍەش ك ەّىدددسەٍ ەقىقىددديھ ۆز ضددد« كاتدددا»

  كاىالھْىد  ەقىقەتدڭە ھ ەىەيسىططدا ٍْى كىطدا ك  ەگەرقوىيىْىيغاُ. ك
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  كاىالھْىدد ەقىقەتڭەسَددۇرىڭيىرىْىۇّىئقىيىْطددا  ك يلزل ەپكددوغيى ز
 ۆزضۇ. تەٍەشك ۇٍنىٍِ ۇ. تۇقىيغاّيىق توىىس يلزل ەپ  زۇىيىر كوغ

كاىسىدددسل   ڭىػدددىكاضدددَاّغا چىقىدددۇ م  ەىەيسىططدددا ٍْى كىطدددا ك
   كىطدا  ۇمىكىطدپاتيىْىس  ەقىدقەغ ھ ۇغد  ۇّىئسىِ  ت يڭىيغاّىنەُك
 ۇّىئۋەك ەّيىنىْى كىن ەّسىطىت  كاىالھْى ۆزىْى ك ەىەيسىططا ًك
كددداذىرقى  ەّيىنىْدددىكددداىالھ كىن ەقەغكىالھدددى ە ۇرىڭيىرىْىددد ٍ
كىطدددا  ۆزضددد ۇ. ٍاّدددا تدددەىدددگەُقىيىدددۇ م  الُكددد ەزەرق ەەطدددىگەّ

ٍ  ەز«ەرىددٌم ۇركدداُق»ٍالرّى  كەىەيسىططددا  ۇّددۇتايدداُ قىيىْغدداُ 
ُ ھ﴿: ەمىڭيەيسۇت ۆزىْىض  ەتدثىئالر ر ەرّى ضدىي   ْىئدۋە ٍ ەقىدقەتە

 -51كدداه كىَددرلُ   ۈرەضدد -3) ﴾.كۇّىئغاكىثددازەتقىيىئالر. ۇركدداىالھڭ
 ەتدددثىئالرر ەرّى ضدددىي ەتثىَدددۋەر  ْىددد ٍ ەقىدددقەتەُھ﴿( ەغكددداي

 ەيزەتىددر گ ۈچْى( كددەغكدداي - 36 ەريەًٍ ۈرەضدد -19) ﴾.ۇركدداىالھڭ
 ۇرىڭيىر ٍددددد ەىەيسىططدددددا ٍْى كىطدددددا ك  ڭىقددددداز قىيىدددددع ك

ُ كاىسىدسل ك   ڭىػى اضَاّغا چىقىۇ مۋىسلىىػىپەّتىي كداذىرقى    يڭقدا
 غددددۇكدددداذىرقى   ھاياتىْىدددد ۇكدددد ۈّنى. چددددۇرزىڭڭدددد ۆزىگەضدددد

 ۆزىْىكددد يەقىيىػدددقا   ڭىقدددازك ەپكددداىالھْى تىدددر ز ەھسىيىرىگىچەى
 چاقىرغاُ.   ەتىيىػن ەپز ەّسىطىت  كاىالھْى

 :ۆز كاىڭىْچى ض
كىْطددداُ   ۆزىْىددد ك ەىەيسىططدددا ٍْى كىدددْجىيالرزل كىطدددا ك 

قىيغدداُ   الُكدد اغددنارل ھاىددسل  ەّيىنىْىكىن ەيغەٍددثەرە ۇكەىيىَددۋەٍ
« ەتڭدا ٍ»كىْجىدو   ٍۇرلجى ەتقىيغدۇچىالر . ۆەڭۇرّاھايىڭى م ۆزىىر ض

10  :40  11  :19  13  :57  15  :24  17  :12~22  19 :16  21 :
  38 - 37:  9« ٍددارموش»  كىْجىددو 18:  26  10~8:  23  46~11
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:  8  40  -39  -16:  7  5:  5  43:  4 «ۇقدددداى»  كىْجىددددو 35:  10
24  45  9  :33 -  38 -  56  10 :16  12  :13  13  :33- 34  17 
  -31  -19:  4  38:  1« ۇھەّْاي»  كىْجىو 19:  24  47: 23  13: 

34  5  :23 - 24  36 - 37  6 : 14 -  25  7  :15~18-  52  8  :
18  17  :26 -  28 -  29 -  40 -  42  9  :11 -  15-  17  11 :
42  12  :44-  49-  50  13  :13- 14  14 :24  17 :3- 8- 18-  
 . ۇُقارىط  نىطڭيەرگەت - 21  -16:  20  -25

ً تاياُ قىيىَىس: كىطدا ك  ەزىطىْىت ۆيەّسەت  ۇّدسلغ ٍ ەىەيسىططدا 
قىيغدداُ  ۇهقوتدد  ْددىقىيغدداُ مىػددى ٍ ۇهقوتدد ەرّىضددىي» :ېددگەُز

ٍ  ۇهقوت  ْىٍ ۇقتوىىس ُ ك  ْدى قىيغاُ مىػدى   ۇهزلتْدى قوتد   ەيەتدنە
 (40:  10« ەتڭاٍ»)كىْجىو .« ۇقىيغاُ توىىس

كىطددرلكىو  ەقەغە ەُ: ٍېددس ز ۇّددسلغٍ  رىددۇت يلبكىطددا جددا»
ٌ قوييىرىغدا ك  ەُيىدڭن  ۇ ىىطىْى ض « ەتڭدا ٍ»)كىْجىدو  .« ەيەتىيدسى

15 : 24) 
ُ ّاضدىرلزىِ ك  ۇ: ٍاّا تۆەچىيىلم»  ەيغەٍدثەر ە ۇىدۇ، ك ەيەتىيدگە

 (11:  21« ەتڭاٍ»)كىْجىو .« ېيىػڭى  زۇرسەضۇكي
 ەرّى ضددددىي ۈّنىچدددد» ۇرىڭيىرىغدددداٍ ەىەيسىططددددا ًكىطددددا ك

ُ ز ەضىسٍ ۇكەىيىَىئالرٍ ُ ز.« ۇرتىدر  مىػدىس   ېدگە . )كىْجىدو  ېدگە
 (10  -8:  23« ەتڭاٍ»

ەازىػاھيىقىْى   كاىالھْى ەھەرىەرزىَۇ: قاىغاُ غۇ رغاكىطا ك»
 ۈچددددۈُك ۇّى غدددد ەٍُ ۈّنىچدددد  ددددرەك قىيىػددددىٌ م  ػددددارەغت
 ۆىۈمْىك ەىەيسىططا ً( كىطا ك43:  4 «ۇقاى»)كىْجىو .« ەيەتىيسىٌك

ھاىدددسل  ۈغدددنەُچقورقۇّچقاەٍَىطىھ»  ددديىِ م گرگەّدددسىِتىرىيس
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 ەيغەٍدددثەرە ۇىدددۇ،: كدددارىَىسزل ك يڭىػدددىۇضددداّا ك ەٍدددسۇكاىالھقدددا ھ
)كىْجىددو .« ېيىػددڭى  زۇقىيىپڭدد ەزەرّ ەىقىددگەذ ۆزكدداىالھ كدد ەەڭۇ م
 (16:  7 «ۇقاى»

ذددار  ضددىيەرّى. ىاليددسۇكا  ْددىزلغ ٍ ىاليلتقدداُكا ەرّىضددىي»
مىػى  مۆرگەُذار  ٍ ْى. مۆرگەّثوىىسۇذار  ٍ ْىمىػى  مۆرگەُ

)كىْجىدو  .« توىىدسۇ كوذػداظ   مدۆرگەّگە زلتْى ذار  ٍ ْى ەيەتنەُ
 (16:  10 «ىۇقا»

 ۇت ەقىقەتەُھ ەىقذ ۆرگەُم ۆجىسىيەرّىٍ ۆرضەتنەُكىطا م»
« ۇھەّْاي»)كىْجىو .« ېيىػڭى  زەيغەٍثەرزۇرە ەيەتىيگەُك ەٍگەكاى
6  :14) 

ُ كوق ۇ: تد ەجەتيىْىدۇ كىطدازىِ ك  ەھۇزىيالري»  ەًتىدر كداز   ۇٍىغدا
 ۇ رغدا كىطدا ك  ېيىػنەّسە مىڭاتالرّى تىيس  ز ۇپقاّسلغ توى ۇرضا ت

ٌ ت  ْىد  : ٍ رىۇت يلبجا   ْدى ٍ ەىندى ت ەٍەش كاكىدت ك  ىاضدا  ەىىَىد
 ( 16:  15« ۇھەّْاي»)كىْجىو .« ېس   زۇرزلتقا كاكىڭڭ ەيەتنەُك

ُ ك  ْدى ٍ  نىِ. ىد ۇيلھڭدۇر گ ىازلغ ٍا ەيەتنەُك  ْىٍ»  ەيەتدنە
 ەٍگەكددداى ىيىغددداّيىرىَْىكا ۇّىئدددسىِك ەقەغە ەُ. ٍەقڭدددۇرزلغ ھ

ُ ك  ْدى . ٍۋلتىَەُقىيىد   الُك  ەُتىدي   ْىد  ٍ ەٍىػدە زلغ ھ ەيەتدنە
ٍ  ەرضدىي   نىِيدوغ  ىد   ەتنىْدى ك ەركت  ْدى . ٍۇرتىرگىدس    ْددىھدازىر 

 ىيىغدددددددداُكدددددددداىالھڭىِ كا ەُ. ٍثوىۇيلتىطددددددددىيەرۆىڭۈرٍەمچىك
ُ ت ۆزىەپضددد ەرگەضددىي  ەقىقەتيەرّددى ھ َ   رىۋلتقددا . ەُتىددر كىْطددداّ

زلغ  تەىنىَ ْى ددۇيددوغ   چۈّنىَەّ ۆزگٍچەەەيغەٍثەرتوىددۇەنەىگىْىٌ
 (42  -40  -29  -26  -18:  8 «ۇھەّْاي»)كىْجىو .« كەيەتڭى
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. ۋلتىطدىيەر چاقىرى ەپ" زەەەّدس  "  "كۇكەىيىٌ"ٍد   ْدى ٍ ەرضىي»
:  13« ۇھەّْدا ي»)كىْجىدو  .« ۇّسلقَەُغد  ەٍُ ۈّنىياذػدى  چد   ۇت

13) 
كىْطاُ  ۆزىْى ك ەىەيسىططا ًكىطا ك  نىطڭيەرزەت ۇقىرىسىنىي

 ىيىغداّيىرىْى كاىالھڭىِ كا ەقەغە ۇّى ك ەّيىنىْى كىن ۇكەىيىٌٍ يە
 ۇغكوچدد ەّيىنىْددىكىن ەيغەٍددثەرە ەغھ ەتنۈزىددسىغاُي ەرگەمىػددىي

 يەكىْطدددداّيىق  ۇّىدددد ك ۆجىسىيەرّىتايدددداُ قىيغدددداُ. كدددداىالھ ٍدددد
 ەٍەىدددگەقوىىدددسل ك ۇّىددد ك ەُكاضاضددد ۈەىڭىگەضددد ەيغەٍثەرىىدددلە

 .  ۇرغاُكاغ
 ۆز ض ەتڭىْچىي
تاغقددا  ېددگەُز  ڭطددەيَاّيگ ەُتىددي ۇ ركدد ەضددۇئي ۆزيلقڭىددسلك»

 ۇچەقىيىدۇ توىغدد  ۇكدداز  رىدۇ جايغددا ت ۇكد  ەُ: ٍۇرىڭيىرىغدداٍ  يىدۇ م
كىننددى  ەتددسىْى ز ېددسىۋە  زۇرۇىالرتدد ۇرۇپكوىڭدد ەرزەي ۇتدد ەرضددىي

 - ەًغ ۆپقاىددس   مدد  يىددۇك  ْىددسلي ۆزكدد  ڭرۇضددْىە ەُكددوغيى تىددي
 ەًغ ۆىگدۈزەك ك ەُ: ٍ يڭڭىك ۇ رغاتى ارلً توىس . ك يەەاتڭى  ۇغاقايغ

. كاّددسىِ ۇرۇىالركويغدداغ تدد  ْىَددسلي  ْىدد . ٍ يىددۋلتىَەُق ەكىچىددس
ٍ  ەرگەي  ئىۇكاىسىغا تىر كاز ٍ قىيىػدقا   ۇكدا ز ەپز ۇّدسلغ يىقىيىدۇ  

ِ ٍ ەەىيداى  ۇتوىطدا تد   ۇٍنىِكاتدا! ٍد   ە تاغيىس : ك ُ ك ەّدسى . ۆتطدۇ
. ۇُتوىطد  ەكذاىىغاّس ەُض ەىنىت ەٍەش ك ەكذاىىغاّس ەٍُ  نىِى

 ۇ رّىدددد ك  يىددددۇ قايڭىددددۇ م  ْىغدددداي ۇرىڭيىرىْىدددد كاّددددسىِ ٍ
تىدر   ەُتىدي   ْى : ٍاّا ٍ يڭڭىك  ڭرۇضقاە ۆرگپم ۇذاليلتقاّيىقىْىك

 ۇرۇپكويغداغ تد    چىدسە م ەر؟ ضدىي ۇرلىَىدسىئالرٍۇ كويغداغ ت  ەتَۇضاك
  ۇر. ررھ كىرلزىيىنڭددەىَەىددالرم ۇچ  ضددىْاقالرغا زئالرمددىقىيى ۇكدداز
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قىيىدۇ   ۇكدا ز  ڭىدۇ م  ڭىٌكىننىْچى ق ەّە. يۇركاجىسز ەزەُت ەٍَاك
 ەّددددسىٍِ ەەىيدددداى ۇتدددد ىچَىگىچەۇّىك ەُكاتددددا! ٍ ە : ك يڭڭددددىك
. كاّدسىِ قايڭىدۇ   ۇُتوىط ئچەذاىىغىْى  ْى توىطا ض ۆتَەيسىغاُك
 ۇ رّىدد ك ۈّنى. چددۆرز ھاىددسل مدد  ۇذاليلتقدداُك ۇ رّىكدد  يىددۇم

 ەّەكايرىيىددددۇ ي ۇ رزىِكدددد ەضدددۇئ . ي غىر غددددقاّىس ك ۆزىىر مددد 
ٌ ق ۈچىْچىك ُ ك ۇرۇُقىيىدۇ تد   ۇكدا ز  ڭىدۇ م  دڭى  ۆزىىرىْىضد   يڭقدا
 ەٍدس  : ك يڭڭدى ك  يىۇم  ْىغاي ۇرىڭيىرىْى . كاّسىِ ٍەمرلرىىس ت
كىْطداُ    قىْالغدڭى  ي ەتَۇضداك  ەٍدس  . ٍاّا كەتيىْىئالررلھ ۇذالپك

. تددۇرۇىالرم ڭەييى. ۇرۇىىسۇقوىىغددا تاەػدد  ۇّاھنار رّىدد كددوغيى گ
:  26« ەتڭدددداٍ»)كىْجىددددو .« ٍ ْىڭۇتۇەثەرگۈچىي قىْيىػددددىۋلتىسۇ

:  22 «ۇقددداى»كوذػىػدددى كىْجىدددو    نىطدددڭيەرّى ت ۇ( تددد46~36
كىطدا    نىطدڭيەرزە ت ۇتايداُ قىيىْغداُ. تد     نىطڭيىرىسىَۇت -46~39
  الُكدد ەّيىنىْددىكىن ەّددسەت ەيغەٍددثەريەە ۆزىْىدد ك ەىەيسىططددا ًك

ەاتىددددسىغاُ   ۇغدددداقايغ - ەًغ ۈضددددڭىگەك ۇّىدددد ك ەًقىيغدددداُ ھ
تىدر   غاُۆىىدسى ك يەضدورليسىغاُ   ەًقىيىدۇ يدارز   ۇكدا چارچايسىغاُ  ز

 .ۇركىْطاّس ۇك ەىنىت ۇ مىػى كىالھ تو ىَايس
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 ەنتۈرۈنگەٌئىالھهىقىغب ك ەنەيھىسسباليُىڭئىسب ئ

 ئىسپبتهىُىطي ڭخبتبنىقىُى ەقىههەرَىڭَ
 

كىدددالھ  ەىەيسىططدددا ٍْىكىطدددا ك ۆزىىرىْىددد ذىرىطدددڭىياّالر ك
ُ قىيىػديىر  ك  ەكىدگ  ۈچنەم يلضىْىزل ەيسىغاُز كىدْجىيالرزل   ۈچدۈ
 ۇّددسلغ. تۆرضددىڭىسۇقىيىددۇ م ەىىددوز  نىطددڭيەرّىت ەز ت ەىددگەُم
. ۇچرليددسۇك ۆپزل مدد«ۇھەّْدداي»كىْجىددو  ۇضۇضددەُذ  نىطددڭيەرت
 ەىڭدۈرگپ  م ەقىدو ّ ەىىييىرىْدى ز ەضدىيىسىنى ٍ ۇت ۇ رّى ك ۆيەّسەت
 : رىيىسۇت ەززىيەر ۇ رغاك

 ەىىيىتىرىْچى ز ۇ رّى ك
 ۈچدددۈُك ەىەيسىططدددا ًكىطدددا ك ەىىيدددى تىرىْچدددى ز ۇ رّىددد ك

 ەىىوز ۇت ۇپ قوىيىْىيىػى توى ۆزّى ض ېگەُز« كوغيى  كاىالھْى»
 :ۇرذاتاز ەھەتڭىِكىننى ج

كىطددا   كىثارىطددىْى« كددوغيى  كاىالھْىدد»كىْجىيالرزىنددى  - 1
ُ ك ەىەيسىططا ًك ٍ  ۈچدۈ كىْجىيالرزىندى كىطدا    ەزمدۇر قوىيىْىيىػدى 
 ۇتقداّۋە توّ ەپز« كىْطداُ كدوغيى  » ەٍُ ۆزىْىك ەىەيسىططا ٍْى ك
ُ ز« كدوغيى  يۇزّى زل» ىۇّك  ەضدىيەُ  . ٍۇرزىڭڭد  ەرگەكىثدارىي  ېدگە

كىْجىددو  ۆزضدد ېددگەُز« كىْطدداُ كددوغيى » ەىەيسىططددا ٍغاكىطددا ك
  11:  18  -22  -13  -9:  17  27:  13  16~:  9  20:  8« ەتڭدداٍ»

19  :27  20  :18-  28-  24  :27  26  :24-  45-  64 - 
 ەّەي ۆزضدد ېددگەُز« كددوغيى يۇزّىدد زل» ۇّىئغدداك  نىطددڭيىرىسە ت

:  21  31 - 30:  20  22:  15  23:  12  27:  9« ەتڭددداٍ»كىْجىدددو 
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- 47:  10« ٍارموش»كىْجىو   نىطڭيىرىسە ت - 42:  22  -15  -9
 - 39  - 38:  18 «ۇقدددددداى»كىْجىددددددو   نىطددددددڭيىرىسەيەت - 48  
 يۇززل ەىەيسىططددددا ٍْى قوىيىْىيغدددداُ. كىطددددا ك   نىطددددڭيىرىسەت
 ەىەيسىططددددددا ٍْى كاّددددددسىِ كىثددددددرلھىٌ ك ەىەيسىططددددددا ٍغا ك
ڭىسٍىطدى كىْجىدو   ّەضەتتوىغاُ  ە ٍغىچەىەيسىططاك ياقۇپەيرىطىّ
تايداُ    نىطدڭيىرىسە ت - 34~23:  3 «ۇقدا ى» يە - 17~1:  1« ەتڭاٍ»

 ۆرەكىْجىيالرغددا مدد  ەضددىثىّ ەىەيسىططددا ٍْى قىيىْغدداُ. كىطددا ك 
 ۇًچوق ۇك ۈتسىطىسمى غ ەتطەي  رىۇت ەيغەٍثەرىەرگەە ۇقىرىسىنىي

 ۇّىدد كىددالھ توىىددسىغاُ توىطددا  ك  ۇكدد ۈّنى. چددۇركىْطدداُ كوغيىددس
 تو تڭى. ۇتاغَىغاُكىْطاّالرغا ت ەضىثىّ

 ۆزضدد ېددگەُز« كددوغيى  كاىالھْىدد» ەىددگەُكىددْجىيالرزل م - 2
« كوغدۇه »چدۈّنى . ەٍەشقوىيىْىيغداُ ك  ەّىسەٍ ەقىقىيھ ەرگىسٍۇھ
ُ ە ەّىطدى ٍ ەقىقىيھ ۆزىْى ض  ۇغەتيىرىدسە ى ەھيىْىد  ك ۇّيدا ز ۈتدۈ

 ۆرەىگەُقىيىػى كارقىيىق ت  قىْچىيىقي ۆزكارلك  كاّىْى ەُكاتا تىي
  كاىالھْىدد» ەىددگەُكىددْجىيالرزل م ۇىا. غددېگەّيىنڭددۇركىْطدداُ  ز

 ەّىگەغددد ەىەيسىططدددا ٍْى كىطدددا ك ۆزىەرّىضددد ېدددگەُز« كدددوغيى
ُ » ەُتىي ەّىطىََەجازىي يىسىغاّم ۇّاضىۇٍ  ەپز« ياذػى كىْطدا
. ەيددسۇكىپازىي ەّىْددىٍ ۇزلز  غدد ۆزٍۇضدد ۇ. تدد ددرەكم ۈغددىْىعچ
ياذػدددى » ەّىيَەجازىيۆزّىئضددد ېدددگەُز« كدددوغيى  كاىالھْىددد»

كىدددْجىيالرزل  ەىىييىدددر ز ەىگەّيىنىْىددد م ەّىطدددىسەٍ« كىْطددداُ
.« كاىالھْىئ وغيىددسۇركىْطدداُ  ھەقىقەتەّثددۇ»: ۆەڭددۇرّاھددايىڭى م
قوٍاّددسلُ توىغدداُ    ػددىت ۈزيدد ( »39:  15« ٍددارموش»)كىْجىددو 

:  يڭىددۇضدداّا ك ەٍددسۇكاىالھقددا ھ  دديىِ م ۆرگەّددسىِكىػددالرّى م
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:  23 «ۇقدا ى»)كىْجىدو  .« ېدس    زۇرياذػى كىْطداّس  ۇت ەقىقەتەُھ
 ۆزضدددد ېددددگەُز« ياذػددددى»  نىطددددڭڭىنىت ۇتدددد ۇقاّىدددد ( ى47
 ېددگەُز« كددوغيى  كاىالھْىدد»  نىطددڭڭەت ەيْددىتىنددى ك«ٍددارموش»

كىطددددا   ذىرىطددددڭىياّالرّى. ەىددددگەُم ۆزگەرتىيىددددۇك ۆزگەضدددد
 يلضددىْىتاتىددو زل ەيددسىغاُكددوغيى ز  كاىالھْىدد ەىەيسىططددا ٍْىك

كىْجىيالرّددى  ۈرزەتدد يلٍيىددقزل ۈچددۈُقىيىػدديىر  ك ەكىددگ ۈچنەمدد
ِ ت ەتيىر قاتارىىق جىْاي ۇرٍىالظت ۆزگەرتىع ك   يىدۇ م ۈەەييىدسى

 ەت ىيددْەزەر ارىطددىسىنى زىددڭيىقالرزىِ قىەيزىكىننددى  ۇچىققدداُ تدد
 ەرەزە ەپ  زەٍەشزىددت ك ەتىددرىگ -ثىددر ىەيزىْىكىننددى  ۇھاىددسل  تدد 

 ۆزّىضدد ېددگەُز« كددوغيى  كاىالھْىدد»كىننىطددى  ۇتدد ۇقىيغاّددسىَ
 ەّيىنىْدى جداكىس كىن   قوىيىْىػدْى  ۈچۈُك ەرياذػى  كازىو مىػىي

ُ . ذۇكىطدددددپاتاليس  ۈزيددددد   نىطدددددڭڭە ت ۇقىرىدددددسىنىي ۇضۇضدددددە
 ەپز« كىْطددددددداُ» ەىەيسىططدددددددا ٍْى ىطدددددددا كقوٍاّسلّْىئ ػىت
 گرگىَىگەّيىنىقارغىيىق تىيس ۆزىگەض ۇت ۇّى ك ۋەەرىپيىگەّيىنىت

. ەىىيدسۇر كايرىٌ تىدر ز  ەّيىنىگەكىْطاُ كىن ەىەيسىططا ٍْى كىطا ك
كىطدددددا  ۆزضددددد ېدددددگەُز« كدددددوغيى  كاىالھْىددددد»كىدددددْجىيالرزل 

 ۈچدددددۈُك ەرياذػدددددى مىػدددددىي  ۇتاغدددددقىَ ەىەيسىططدددددا ٍسىِك
ياٍددداُ  ۆزٍۇضددد ېدددگەُز« كدددوغيى  كىثيىطدددْى» ەكقوىيىْىيغاّدددس

 ەىگددۈچىيەرم  يىدۇ كاٍداّيىق ك . »ەىددگەُكىْطداّالرغا قوىيىْىيىدۇ م  
 ەپ  زۇىيىر كوغدد  كاىالھْىدد ۇ ركدد ۈّنى! چدد رىػطددۇُك ەذددڭنەت

 ەرگەضدددىي ەٍُ ەٍَددداك(  »9:  5« ەتڭددداٍ»)كىْجىدددو .« ۇكاتىيىدددس
 ەّەغى ەرگە. ضددددىيۆيۈىالرضدددد گغددددَەّيىرىئالرّىز  يڭىَەّنددددى ك

 ۈچددددۈُقوغيىغدددداّالر ك ەرّى. ضددددىيەتددددرىنيەىالرت ۇغدددداّالرّىكوق
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كاضدددددددددددَاّالرزىنى  غۇّسلققىيطددددددددددداىالر. ئالرقىيىۇكددددددددددداز
 – 44:  5« ەتڭددداٍ»)كىْجىدددو .« كاتاىالرّىئ وغۇىيىرىثو  يطدددىيەر

45) 
كاٍددداّيىقْى   نىطدددڭيەرزەت ۇقىرىدددسىنىي ەىەيسىططدددا ًكىطدددا ك

  كاىالھْىدد» ۇچىالرّىياذػددى كىػددالرّى قىيغدد  ۋەۇرغۇزغۇچىالرّىددت
ً كاتىغاُ. كىطدا ك  ەپز «ۇىيىر كوغ  ەھدۇزىيالر ي ەُتىدي  ەىەيسىططدا 
 ەقىدو ّ  نىطدڭيىرىْى ت ەز ت ۇّىد  توىغداُ. ك  ۇّازىرەٍ ۇرىطىسلكوتڭ

 ەر( ضددددىيېددددسىنىز ەھۇزىيالرغدددداكىطددددا ي: »)ەىڭددددۈرٍەمچىَىسم
:  رىدۇ ت يلبكىطاغا جا ۇ ر. كۋلتىطىيەركىػيىرىْى قىيى ىالرّى كاتا

 ۇتوىطىَ ۇتىر  كاتىَىس تار  ك  . تىسّىەٍەضَىستىس زىْازىِ توىغاُ ك
 ىالركاتدا  ەرّى كداىالھ ضدىي   ەگەر: ك يڭڭدى كىطا ك ېۋىس  ز ۇركاىالھڭ

 ەىندى ... تئالرتدو تڭى  ۆيگەُضد   ْدى ٍ ەرتوىغاُ توىطا كىدس   ضدىي  
 ەر.  ضدىي ۇركاتىطدى(ز  ەيڭاّالرّى كىدثيىص )غد   ىالركاتدا  ەرّى ضىي
.« ەرذا يطدىي  ۇّالغدْى كور ەيەضيىرىْىھ - يليىھا ىالرّى كاتا ۇغ

 (44~41:  8« ۇھەّْاي»)كىْجىو 
كاىالھقددا  ەّددىي ۇىيىر كوغدد  كاىالھْىدد ۆزىىرىْىكدد ەھددۇزىيالري
قىيغاّددسل  كىطددا  يلزل ەپز ەرٍىسياذػددى مىػددىي ۇچىقىيغدد ەغكىڭدداك

 يەكاىدسلٍچى   ەّدى ي ۇىيىر كوغد   كىثيىطْى ۇ رّى ك ەىەيسىططا ًك
 ۈتسىطىسمى . غ يڭقاُك ەّيىنىْىكىن ۇچىالرقىيغ ەغكىڭاك ەيڭاّغاغ

كاتىطددى  ەقىقىدديھ  چثىرىْىدد ھ ۇ رّىدد كدداىالھ يددامى كىددثيىص ك 
 ۇّسلغغددد ەُتىدددي ەّىطدددىََەجازىيەقەتە ۆزىەرضددد ۇ. تدددەٍەضدددڭۇرك

 ۆزىەرٍۇضددد ۈچيەّسگرىدددسىغاُم ەّىْىٍَەجدددازىيۇقوىيىْىيغددداُ. ت
  ۆتنۈزگەُگۇّدداھ»ٍەضددىيەُ . ۇچرىَاقڭدداك ۆەيەپكىددْجىيالرزل مدد 
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. گۇّدداھ ۆتنۈزگەُ اييلىەىك ۇكىثيىطددَ ۈّنى. چددۇرمىػددى كىثيىطددڭ
. ەيدددسۇٍۆتنۈزك ۇّددداھمىػدددى گ ەرقاّدددسلغھ ۇغۇىغددداُكددداىالھڭىِ ت

كدددددداىالھڭىِ  قاىىددددددسۇيەضدددددداتىت  چۈّنى ۇّىئ ۇرۇقى ۇّىئددددددسل
. تۇغۇىغىْى ۈچۈّ ۇگۇّاھقىالىَايددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسۇ
.« تۇّىئثىيەّ اىالھْىئ وغۇىيىرى ىثيىطدددْىئ وغۇىيىرىسىْپەرقيىْىسۇ

 (10~8:  3« 1ۇھەّْاي»)كىْجىو 
 ۈّنى. چدددۇتددداييىتىرىَىسّدددى زرضدددت ت -يدددارلّالر تىدددر  ە ك»

ُ مىػى كداىالھڭىِ ت  ەرھ ۆيگەُ. ضۇرڭىْسكاىالھ ۇھەتثەغٍ  ۇغۇىغدا
( 7:  4« 1ۇھەّْدداي»)كىْجىددو .« ۇيددسۇكدداىالھْى توّ ۇكدد ۇيەتوىىددس

مىػددى  ەرقاّددسلغھ ەّگەُكىػدد ەّيىنىددگەكىن ەضددىسٍ  كىطدداّى»
مىػدى   ەرقاّدسلغ ھ ۆيگەُضد  ۇغقاّْى. تۇتوىىس ۇغۇىغاُكاىالھڭىِ ت

 ۇّىددد ك ۆيۈپ تىدددس كددداىالھْى ضددد  ۇىا. غدددۆيىسۇضددد ۇغۇىغددداّْىَۇت
 ۇىيىرىْىكوغددددددد  قىيطددددددداغ  كاىالھْىددددددد  ەٍەهك ەٍرىىدددددددرىگەك
:  5« 1ۇھەّْدا ي»)كىْجىو « تىيىَىس. ۇّىئسىِغ ۆيگەّيىنىَىسّىض
1 - 2) 

كارىطدددىسل  ەضدددىوتىدددر ّ ۇزۇغتددد ۇپ ضددداپ توىددد  ەيىثطدددىس ك»
ِ زلغطدىس كوغ   ەارقىرلپ  كاىالھْى ۇر رزەككاضَاّسىنى ّ  ۇىيىرىدسى

 ەرٍاجىرل قىيَاضڭىِ ھ -  سەه  ج رىنَەضڭىِت ۈچۈُك ۇغۇىالرتوى
 (15 – 14:  2« ەرفىيىپىييىني»)كىْجىو .« ئالركىػْى قىيى

 ۆرگەّيەرّىددد كىدددع م ەُررھدددى تىدددي  كاىالھْىددد ۈّنىچددد»
 (14:  8« رىَيىقالر»)كىْجىو .« ۇىيىرىسۇركوغ  كاىالھْى ەٍَىطىھ

  يىْغاّالرّىد  تىيغدا ك   نىطدڭيەرزە ت ۇقىرىسىنىي ۈتسىطىسمىغ
. ەٍەضددڭۇرك ۇىيىر كوغدد  كاىالھْىدد ەّىددسەٍ ەقىقىدديھ  چثىددر ھ
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.  پىيىدددسۇت ۆپمىڭاتيىرىدددسل مددد ەھدددسەكىنندددى ك ۆزىەرضددد ۇّدددسلغت
« كدوغيى  كاىالھْىد  »ت نىطدڭڭە  - 38:  3 «ۇقاى»كىْجىو  ەضىيەُ ٍ

 قوىيىْىيغاُ. زېگەّطۆزكازەٍ ەىەيسىططا ٍ ۈچۈُ
تىرىْچددى   كاىالھْىدد»  نىطددڭڭەت - 22:  4« چىقىددع» ەيرلغت

ً  ياقۇەەّىكىطددرلكىو )ي ۆزضد  ېددگەُز« كدوغيى   كۈچددۈُ( ەىەيسىططدا 
 قوىيىْىيغاُ.

تىرىْچددى   كاىالھْىدد»  نىطددڭڭەت - 9:  31« كىرٍىيددا» ەيرلغت
« كاتىطددى  كىطددرلكىيْى» ۈچۈّددۋەك ەفددرلًك ۆزضدد ېددگەُز« كددوغيى

 قوىيىْىيغاُ. ۈچۈُكاىالھ ك ۆزض ېگەُز
 يۇززل  نىطدددددددددڭيەرزەت - 27  - 26:  89 «ەتدددددددددۇرز» ەيرلغت

 ۆزيەضد  ېگەُز« تىرىْچى كوغيى  كاىالھْى» ۈچۈُك ەىەيسىططا ًك
 قوىيىْىيغاُ. ۆزض ېگەُز« كاتىطى ۇّى ك» ۈچۈُكاىالھ ك

 ۇىەيَاُضددددددد  نىطدددددددڭڭەت - 9:  31« 2ەٍۇكىوضددددددد» ەيرلغت
ً ك  ۈچدددۈُكددداىالھ ك يە« كدددوغيى  كاىالھْىددد» ۈچدددۈُك ەىەيسىططددا 
 قوىيىْىيغاُ. ۆزىەرض ېگەُز« كاتىطى ۇىەيَاّْى ض»

كىطدددددا  ۆزّى ضددددد ېدددددگەُز« كدددددوغيى  كاىالھْىددددد» ەگەرك
 ەقىقەتددددڭەھ ۇّىدددد قوىيىْىيغدددداّيىقى ك ۈچددددۈُك ەىەيسىططددددا ًك

 زىدٌ قىيىدسىغاُ توىطدا      ەّيىنىْدى كىدالھ كىن  يەكدوغيى    كاىالھْى
كىدالھ   ەىەيسىططدا ٍالر ك ۇىەيَاُض يۇزيە  زلەفرلًكىطرلكىو  ك ەً كاز
كىطددا  ۇ ركدد ۈّنى. چددەقيىقڭددۇرھ ەىەيسىططددا ٍسىِكىطددا ك ۇغددقاتوى
 ۈچىگەكددد ۇ رزىِكدد  ۈّنى. چدددەجسلزىىرىددسۇر ك ەىەيسىططددا ٍْى  ك
  كاىالھْىد »كىثارىطدى قوىيىْىيغداُ.   « تىرىْچى كوغيى  كاىالھْى»

ُ ك ەٍَىطىھ ْى ۇ ىىطىكىطرلكىو ض ۆزض ېگەُز «ۇىيىر كوغ  ۈچدۈ
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. ەىددددددگەُم ۇّيىرىددددددسلكور ۆپمدددددد ەيرلتْىدددددد قوىيىْىيىددددددۇ  ت
 30  2:  1« كىػدى ىيا »  19:  32  1:  14« ۈىگەك» ەيرلغتەضىيەُ ٍ
 - 10:  1« ەغددددددددددۇئي»  4~2:  6« يددددددددددارىڭىيىع»  8:  64  1: 
  كاىالھْىددددددددددددددددددددددددددددددددد»  نىطدددددددددددددددددددددددددددددددددڭيەرزەت

 زېگەّطۆزكازەٍ ەىەيسىططدددددا ٍْىئ ەي زىىرى ۈچۈُ«ۇىيىر كوغددددد
 - 8:  64  16:  63« كىػددددد ىيا»تەيرلغ. مەىدددددگەُقوىيىْىيىدددددۇ 

 ەي زىىرىْىدد كىطددرلكىو ك ۈتددۈُە» ۈچددۈُكدداىالھ ك  نىطددڭيەرزەت
 - 7:  38 «ەييددۇبك» ەيرلغقوىيىْىيغدداُ. ت ۆزضدد ېددگەُز« كاتىطددى

 زەەقەيدددت«كوغۇىيىرىْىئسەٍَىطدددىۋلرقىرىس كددداىالھ » ت نىطدددڭڭە
 اتىطدى  ي ڭىَيەرّىئ»طدڭڭە ت نى - 5:  68 «زەتۇر»تەيرلغقىيىْغاُ. 

 قىيىْغاُ. ەيتق ەپز «ۇرقازىطى كاىالھڭ ۇىالرّى ت يە
 ەّىسەََەجازىيەٍَىطددددددىھ  نىطددددددڭيەرّى ت ۇقىرىددددددسىنىي

ٍ   چثىدر مىڭداتالرزىِ ھ  ەھيدى ك ۇپ قوىيىْىيغاُ توىد   ەزمدۇر مىػدى 
 ەپقوىيىْىيغداُ  ز  ەّىسەٍ ەقىقىيقوىيىْىػالرّى ھ  نىطڭيەرزىنىت
 .ۇقىالىَايس يلٍۇزل ۇيەقىيَايس  ڭىقازك

 ۇّىددددددددددددددددد ك ەىەيسىططدددددددددددددددددا ٍْى ك ەًكددددددددددددددددداز
 ۇىەيَاُضدد يۇزيە  زلەفرلٍْددىك ەىەيسىططددا ٍْى  ياقۇەەي زىىرىْى ك
 ەي زىىرىْدددددىكىطدددددرلكىو ك ۋەي ڭىَيەرّىددددد  ەىەيسىططدددددا ٍالرّىك
 ېيىيگەّيىددددلز ۇىيىر كوغدددد  كاىالھْىدددد ەّىددددسەََەجازىيۇ رّىك

كىطددا  ەك وىَىغاّددسقىيىددع تددوغرل ت  ڭىقددازك ەپكىددالھ ز ەيەتڭىِضدد
قىيىَْىغددداُ  ەقطدددەغٍ ەّىطدددىٍ ەقىقىددديھ ەىەيسىططدددا ٍْىَۇك
قوىيىْىيغدداّيىقى  ۇّىئغدداك ۆزّى ضدد ېددگەُز« كددوغيى  كاىالھْىدد»
 .ەٍەضڭۇرقىيىع جاكىس ك يلزل ەپ  كىالھ زۈچۈُك
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 ەىىيىكىننىْچى ز ۇ رّى ك
 ۇتد  ۇ  كد ەٍسىْدسۇر كاى ۇقىر كىطا ي ەىىيى كىننىْچى ز ۇ رّى ك

 ەىگەّيىنددىكىددْجىيالرزل م ۆزىەرّى ضدد ېددگەُ  زەٍەشك ەٍددسىِكاى
كىطدددددا   نىطدددددڭڭەت - 23:  8« ۇھەّْددددداي»كىْجىدددددو  ۇپ توىددددد

: ۇ رغدداكىطددا ك»قىيىْغدداُ:  ەيددتق ۆز ضدد ۇّددۇٍ ەىەيسىططددا ٍْى ك
ُ ي ەُ  ٍۆيەّسىِت ەرضىي ِ ۇت ەر. ضدىي ۇقىرىدسىَْە   ەرضدىي  كاىەٍدسى

 .«ەٍەضَەُك ەٍسىِكاى ۇت ەٍُ ەٍَاك
 ۇتد  ۇّى ك ۆز ض  نىطڭڭىنىت ۇت ەىەيسىططا ٍْى كىطا ك ۇ رك
كدداىالھڭىِ(  ەّددىكاكىددت توىَىغدداُ كاتددا كىالھددڭىِ )ي   ەٍيەرگەكدداى
 ۇٍددداُگ ەپز ەيدددسۇ كىپازىي ەّيىنىْدددىتدددا  كىدددالھ كىن ۈغدددنەُچ

 ۈّنى. چد ۇرزىڭڭد  ەقىقەتدنە ھ يەذاتدا   ەمطدىس ەىنىر غ ۇ. تۇقىيىػىس
 ۇ رّىدد كىددس . ك ەٍددسىِكاى ۇتدد ەقىقەتددڭەھ ەىەيسىططددا ًكىطددا ك

 يلبجدا  ەپز ۇّدسلغ ٍ ەھەتڭىِكىننى ج ەذاتا ەىنىرىگ ۇقىرىسىنىي
 : رىيىسۇت

  مىڭاتالرّىدد ي ضدداٍا ەىىيدديەرگەيەز ەقيىدديك ەيىددوت ۇتدد - 1
 .ۇرزىڭڭ  نىطڭيىرىگەت ۇغكوچ

 ۆزىەرّىكوذػدددداظ ضدددد ۇّىئغددددات ەىەيسىططددددا ًكىطددددا ك - 2
 ۇتددد ەرضدددىي ەگەرك» ەضدددىيەُ . ٍ يڭقددداُك ۈچۈَّدددۇك ۇرىڭيىر ٍددد
 ۆزىْىدد ك ەًكدداى ۇتدد ەىددۋەتڭەكىددس   ك ىالرتوىغدداُ توىطددا ەٍددسىِكاى

ِ كاى ۇت ەرضىي  نىِتو تڭى. ى ۆيگەُمىػىيىرىْى ض ەكا ھىس  ەٍدسى
 ۇتد  ۇىاتاىيىسىٌ  غد  ەٍسىِكاى ۇت ەرّىضىي ەٍُ ەىنىت ەٍەضطىيەر ك

 (19:  15« ۇھەّْاي»)كىْجىو .« ۇقىيىس يەغكازل ەرگەضىي ەًكاى
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 ەًكاى: »ېگەُز ۇّسلغٍ ەققىسەھ ۇرىڭيىر ٍ ەىەيسىططا ًكىطا ك
 ەٍددددسىِكاى ۇتدددد ەَّددددۇٍ ۈّنىچدددد ۆرز  ياٍدددداُ مدددد  ۇ رّىكدددد

كاكىددت  ٍەّثۇكدداىەٍگە. ەٍەشك ەٍددسىِكاى ۇتدد ۇ رٍۇكەك توىَىغاّددس
)كىْجىددددو .« كەٍەضددددڭۇركاكىددددت  توىَىغاّددددسەك كۇ رٍۇتۇكاىەٍگە

 (16~14:  17« ۇھەّْاي»
َ  ۇقىرىسىنىۋەي ەىەيسىططا ًكىطا ك  ۆز كد   نىطدڭيەرزە ت ۇتاغدقى

كوذػدداظ قىيىددۇ  ەٍەضدديىنڭەك ەٍددسىِكاى ۇتدد ۇرىڭيىرىْىٍدد ەُتىددي
ُ گ ۇ ر. كد ەُكىپازىيىگ  ەىەيسىططدا ٍْى  كىطدا ك   ەك قىيغاّدس  ۇٍدا

كىطدپاتاليسىغاُ   ەّيىنىْدى كىدالھ كىن  ۇّى ك ۆزىىر ض ۇقىرىسىنىي
  گىػديىل ت ۇغدقا كىالھ توى ەٍَىطىھ ۇرىڭيىرىْىئَۇٍ ۇّى توىطا  ك

. ېددگەُ  زەٍەشك ەٍددسىِكاى ۇتدد ۇ رّىَددۇك ۈّنى. چددۇقاىىددس ۇپتوىدد
 ەپكىالھ  ز  چثىرىْىھ ۇرىڭيىرىْى ذىرىطڭىياّالر كىطا ٍ ۇمىھاىث

 ۇتددد  ذىرىطددڭىياّالرّى  ەُتوىغددداّىن ۇّددسلغ . تۇقىيَايدددس  ڭىقدداز ك
 . ۇكىطپاتالّغاُ توىىس ەّيىنىذاتا كىن  ەىنىرىْى

رزىنى  نىطددددڭيەت ۇقىرىددددسىنىي ەىەيسىططددددا ٍْى كىطددددا ك
 ەىەيسىططددا ٍۋە: كىطددا كۇّددسلقڭۇرٍ ەيىيددىتددوغرل ت ەڭك ۆزىىرىْى ضد 
 ۆزىەيسىغاّالرزىِم ەّپەكەتيىرىْىٍ ۇّياّى ز ۇت ۇرىڭيىر ٍ ۇّى ك
 ۇ رغدداك ەرگاھىددسلز  كاىالھْىدد ەتْى كدداذىر ۇ ركدد ەىنددىت ەٍەش ك
 ەرىجىيەرّددددىز ۇقىر يدددد ۋەۇماەدددداتالرّىكدددداىىي ٍ  رىيىددددسىغاُت
 ەرقايطدى ھ ۇّيدازىنى ز ەجاز رٍ ۇّسلغ. تەرزۇرمىػىي ۆزىەيسىغاُم

 ۈچددددددۈُك ەغكدددددداذىر ەضددددددىيەُ . ٍەغددددددسۇرزۇرتىيددددددالرزل ٍ
ِ ز ۇتد  ۇ ركد » ەرّىمىػىي ۇّياز ەرمىتُ نەتۋە اتىۆزىىرىْىك  ۇّيدازى
 .زېيىيىسۇ«ەٍەشك
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 ەىىيىز ۈچىْچىك ۇ رّى ك
 ەضددىسٍ» ەىددگەُكىددْجىيالرزل م ەىىيددى ز ۈچىْچىكدد ۇ رّىدد ك
:  10« ۇھەّْاي»كىْجىو  ۇپ توى ۆزىەرض ېگەُز« ۇركاتا تىرز ەُتىي
 ېگەُز« كاتا تىرٍىس ەّۋەٍ» ەىەيسىططا ٍْى كىطا ك  نىطڭڭەت - 30
―  ۆرەمد  ۇٍاّىغدا گ ۇ رّىد  ك―  ۆزضد  ۇقىيىْغداُ. تد   ەيدت ق ۆز ض

تىددددر  ەُكدددداىالھ تىددددي  ەٍەىىيەتددددڭەك ەىەيسىططددددا ٍْى كىطددددا ك
 ەّيىنىْددىكاىالھقددا كوذػدداظ كىددالھ كىن   ۇّىئَددۇك ەّيىنىْىددۋەكىن

 :  ۇرذاتاز ەھەتڭىِكىننى ج ەيىيَۇت ۇ. تەرٍىعكىپازىي
 ۇغ ھدد ەىەيسىططددا ٍْى كىطددا كْەزىرىسەئذىرىطڭىياّالرّى- 1

 ەتى ىڭددددىكىننددددى ت ېددددگەُ)كىْطدددداُ( ز ۇغّاضدددد يە)كىددددالھ( 
 ۇّىددد ك ەىەيسىططدددا ٍْىكىطدددا ك ۇ ر. كدددۇر( تدددارزۇضۇضدددىيىڭى)ذ

 ۇّىد  ك ەىندى ت ەٍەش ك ەُتىدي   ڭىثدار  ك ۇضۇضىيىڭىكىْطاّيىق ذ
 ەُكداىالھ تىدي   ەّدى كىالھ ي ەُتىي  ڭىثار ك ۇضۇضىيىڭىكىالھيىق ذ

كىطدددا ْەزىرىسەۇ رّىئكىطدددىٌ ك ېدددگەُز ەضدددىس. ٍەيدددسۇ  زۇرتىدددرز
كوذػددددداظ  ۇتيىقىغاّاضددددد يەۇتيىقىغدددددا ھ ەىەيسىططدددددا ٍْى ك

 ەمطددىسغ ەيىيددىت ۇقىرىددسىنىي ۇ رّىدد ك ۈچددۈُقوىيىْىيغدداّيىقى ك
 .ۇرذاتاز
. ۆزىەّگەُض ەققىسىَۇھ ۇرىڭالرٍ ۆزىەركوذػاظ ض ۇّىئغات - 2

ُ كىػ ەًكداى  ەيەتنىدْىئگە ك  ْىٍ  ْى ض» ەضىيەُ ٍ ُ ك ەّطدۇ  ۈچدۈ
 ۇ رٍدۇ   كەكتىدر تدوىغىْىَىسز   ەّسەُ ضد ەٍ ەّدسەيە ٍ ەُكاتا! ضد  ە ك

 ۈچدۈُ  ك ۇُتىر توىط ەتىسز ۇ رٍۇك ەكتوىغا . تىس تىر توىغاّس ەتىسز
ٌ ت ۇ رغدا ك ۇىۇغيدۇقْى كاتا قىيغداُ ك  ىاٍا ەُض   ْى ضد  ۇّيدا . زەرزىد
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 ۆيگىْىئْىضددد ۇ رّى  كدددۆيگىْىئسەكضددد  ْدددىٍ ەيەتىدددۇ ك  ْدددىٍ
تىرىىنْى  ۇ رك ەكتوىغاّس ەّسەٍ ەُض ۇ رزليەك ەٍُ ۈچۈُ  ۇّتىيط
 (23~21:  17« ۇھەّْاي»)كىْجىو !« ۇقيىغا توى

تىدر    -تىدر   ۆزكدارل ك ۇرىڭالرّىد  ٍ ۆزىەرض ەىگەُم  نىطڭڭەت ۇت
. ەيدسۇ كىپازىي ەّيىنىْدى تىدر كىن  ەُتىي ەىەيسىططا ًكىطا ك ەّۋەتىي

 ۇّىد  ك ەّيىنىْىتىر كىن ەُكاىالھ تىي ۆزىْى ك ەىەيسىططا ًكىطا ك
. ەُتىر توىغاّيىقىغا كوذػاظ قىيىدۇ كىپدازىيىگ   ەُتىي ۇرىڭيىر ٍ
توىغاُ  ەُتىر  تىي -كارىيىرىسىنى تىر  ۆزك ۇ رّى ك  ْىقنى ك ۇغ

تىرىىػدىۇ تىدر    ەّدى ي ەٍەش تىرىىل ك ەّىسىنىٍ ەقىقىيتىرىىنى ھ
كىطددا  ۇّىئسەك . غددەٍەضددڭۇرك ەّىددسەقىيغدداُ ٍ ەغددنىوت ەرضددىْىّ
 ەّدى ي ەٍەش تىدر ك  ەّىدسە ٍ ەقىقىدي ھ ەُكاىالھ تىي ەىەيسىططا ٍَۇك

كدداىالھ » ەىنددى. تەٍەشتوىغدداُ ك ۇرەمنەپكىننىطددى تىرىىػددىۇ ٍدد
 ەٍرىىدرىگە ك  : كاىالھْىد ەّىطىتوغرل ٍ ۆزّى ض ېگەُز« تىر ەُتىي

 ەّىدسە ٍ ۇ. تد ېَەمڭدۇر ياذػى كىػالرّى قىيىع ز يەقىيىع  ەغكىڭاك
كىَداُ   ەھيىك ۈتۈُە ەّۋەتىي ۇرىڭيىر تارىىق ٍ ەىەيسىططا ًكىطا ك
 ۇييەتدۋە ق ەرغكارىطىسىنى تىر  ە ۇ رّى . كۇرتىرز ەُتىي ەرمىػىي

كاىالھقا  ەىەيسىططا ٍْى كىطا ك ۈتسىطىسمى . غەرقىسۇركاجىسىىق ە
 ەتچاّيىقىددسىِكىڭاك ۇرىڭيىرىْىدد ٍ ۇّىدد ك ەتچدداّيىقىتوىغدداُ كىڭاك

 ەقطددەغ تىددرىىنڭىِ ٍ  نىطددڭيەرزىنىت ۇ. تددەىددۋەتڭەك ۈچيۈمڭددۇر م
 ۇ ركد  ۈّنى. چد ۇرتىرىىنىس  كىػيىرىْى ۋەۇززى اىىرىْىئٍ ۇ رّى ك

. ۇرتىدرز  ەٍَىطدى قىيىػدڭا ھ  ەغكىڭداك  ۇّىئغاك ۆيۈغڭەيەكاىالھْى ض
يددامى كىطددا  ەُتىددر  تىددي -تىددر   زلتىْىدد ۇرىڭالرّىدد ٍ ۇّىئددسىِت
 ەك قىيىَْىغاّددس ەضددەييۇرت ەّيىنددىتىددر كىن ەُتىددي ەىەيسىططددا ًك
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 ەّيىنددىتىددر كىن ەُكدداىالھ تىددي  زلتىْىدد ەىەيسىططددا ٍْىئَۇكىطددا ك
 . ۇقىيىَْايس ەضەييۇرت

 ەىىيىز ۆتىْچىت ۇ رّى ك
  ۆرگەّيىنڭددۇرالھْى مكدداى ۆرگظكىطدداّى مدد  ذىرىطددڭىياّالرّى

ُ   زۇركىطدازىس كاىالھڭدا(  كداىالھ    ەّدى كىطا كاتىسل )ي ۈّنىچ  ەيدسىغا
 - 10  - 9:  14« ۇھەّْدددداي»كىْجىددددو  ۇپ توىدددد يلضددددىتاتىددددو زل

   يڭڭىك ۇّىئغاك ەضۇئي»قىيىْغاُ:  ەيتق ەپز ۇّسلغٍ  نىطڭيەرزەت
 ەُضد  ۇً توىدس  ەتىدرگ  ەُتىدي  ەرضدىي  ۇّچەيلقىت! غد  پۇشفىي ە ك
 ۆرگەُمىػى كاتىْى مد  ۆرگەُم  ْىٍ ۇٍىسىئَۇ؟توّ  رىچەت  ْىٍ

ِ م ەكاتىْى تىدسگ  ەُ. ضۇتوىىس   يڭىطدەُ؟ قاّدسلغ ك  ەپز ۆرضدەتنى
 ەّيىنىَىددددسگەكىن ەّددددسەٍ  كاتىددددسل  كاتىْىدددد   ْىدددد ٍ ەُضدددد
 ۆزكدد ەٍُ ۆزىىرىَْىضدد ەرگەُت  يڭىددۇك ەرگەضددىي ەَّەٍطددەُ؟كىػ

كاىغداُ كاتدا    ۇُكدور   ْىئدسە ٍ  نىِيوغ. ىد   يڭقىْىٌذاھىػىَسىِ ك
 ۇٍاّىغدداگ ۇ رّىدد ك  نىطددڭيەرت ۇقىرىددسىنىي.« ۇكىػددالرّى قىيىددس

. ۇقىيىدس  ەغزل ى ەّيىنىدگە كىدالھ كىن  ەىەيسىططا ٍْى كىطا ك ۆرەم
كدددداىالھ  يەۆرگەّيىنڭددددۇركدددداىالھْى م ۆرگظمدددد ۇّىكدددد ۈّنىچدددد

 :  ۇرذاتاز ەھەتڭىِكىننى ج ەىىيَۇز ۇ. تۇّىئسىسۇرك
كداىالھْى   ەُكاضاضد  ەىيىيىدرىگە ز  كىْجىييىرىْى ۇ رّى ك - 1

 ۆرگەّيىدددلكىطددداّى م ەٍەضدددۋەك ۇٍنىٍِددد ۆرگظمددد ۇّيدددازلز ۇتددد
. ەٍەشك ۆرگەّيىددددددددددددددلكدددددددددددددداىالھْى م ەقىقەتددددددددددددددڭەھ

. كىطدا  ۇقىيىدس  ەيىدو قدا ت «توّۇظ»ّى «مۆرگظ»كۇ رتۇكورۇّسىنى
 ۇّىد  ك ۇغدَۇ توّ ەُتىي  ڭىثار جىطَى ك ۇّى ك ەىەيسىططا ٍْىك

توغرىطددى  ەڭ. كەيددسۇكىپازىيىَ ەّيىنىْددىتىددر كىن ەُكدداىالھ تىددي 
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ُ قىيى ەىەيسىططا ًكىطا ك ۇمى غ مىػدى   ۆرگەُكىػدالرّى مد   ۋلتقدا
كىطدددا  ۈّنى. چدددۇتوىىدددس ۆرگەُكىػددديىرىْى مددد  گويدددا كاىالھْىددد

كىرلزىطددى  ەٍرىددۋەك  كىػددالر كاىالھْىدد ۇقىيغدداُ تدد ەىەيسىططددا ًك
 كاغقاُ.  ەٍەىگەك ەُتىي

ُ م ەققىدسىَۇ ھ ۇرىڭالرٍد  ۆزىەركوذػداظ ضد   ۇّىئغدا ت - 2 . ەىدگە
 ەرزەضدىي  ەَّدۇ ٍ ەّدسەيە ٍ ەركاتىدسل  ضدىي   ەٍُ ۈّسەم ۇك» ەضىيەُ ٍ

 (20:  14« ۇھەّْاي»)كىْجىو  «ەرتوىغىْىَىسّى تىيىطىي
 ۇ رّىدد ك ەك توىغاّددس ەّسەضدد ەٍُ ەّددسەيەٍ ەُكاتددا ضدد  ە ك»

 (21:  17« ۇھەّْاي»)كىْجىو « تىر توىغا . ەتىسز ەٍَىطىھ
 ۇقەززەشٍدد  ددرىيگەُت ەرگەكدداىالھڭىِ ضددىي ەزىْىئالرّىدد ت»

 ەرضدددىي ۇىاغددد ەٍطدددىيەر؟تىي ەّيىنىْدددىكىن ەينىيدددىھ  ررھْىددد
:  6« 1ۇرّىڭىيىنيەرمد »)كىْجىدو  .« ەٍەضطدىيەر كاكىت ك ۆزگىالرغاك

19) 
.« ەينىيىطدددىيەرجددداّيىق ھ  كاىالھْىددد ەرضدددىي ەقىدددقەتەُھ»

 (16:  6 «2ۇرّىڭىيىنيەرم»)كىْجىو 
 ەٍَىْىدد ھ ۇ. كددۇركاتىطددى توىغدداُ كدداىالھ تىددرز   ەٍَىْىدد ھ»

)كىْجىدددو .« ەٍَىسىدددسۇرھ ەيەتىيدددي ەُتىدددي ەٍدددَەھ ۈضدددڭىسە ك
 (6:  4«  فۇضۇضيۇقالرك»

كىْطداّالرزل   ەّىسەٍ ەقىقىيھ  كاىالھْى  نىطڭيەرت ۇقىرىسىنىي
 ەّيىنىْدى تىدر كىن  ەُكىْطداّالر تىدي   ۇّىد  ك يەكاىغاّيىقىْى  ۇُكور

توىغداُ   ۇّىئدسل تىر توىغداُ يدامى كداىالھ ك    ەُكاىالھ تىي ەپ كىپازىي
 ۇرىڭالر كىطدپاتاليسىغاُ توىطدا  ٍد    ەّيىنىْىكىالھ كىن ەرّى مىػىي

 ۇغددقاكىددالھ توى ەٍَىطددىھ  فۇضۇضدديۇقالرّى ك يەۇرّىڭىيىنيەرمدد
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. ەٍەشكىدددالھ ك ۇ ركددد ۇمى . ھددداىثۇقاىىدددس ۇپتوىددد  گىػددديىلت
: ەّىطدى ٍ ەقىقىدي ھ  نىطڭيەرّى ت ۇقىرىسىنىي ەُ ثوىغاّىنۇّسلقت

كاىالھڭدددا توىغددداّيىقى   ۇّىددد يدددامى ك ەمىػدددىس ەرتىدددر  كاىالھْىددد
 ۇّىئدددسلك  كىطددداّى ىطدددازل يدددامى  ئمىػىْى ەرتىدددر ۇّىئسەك غددد

 ەىندى ت ەٍەش كاىغداّيىق ك  ۇُكدور  ەّىدسىنى ٍ ەقىقىدي توىغاّيىقى ھ
. كىطدددا ېَەمڭدددۇرقىيغددداّيىق  ز ەغكىڭددداك ەٍرىىدددرىگەك ۇ رّىددد ك
قىيىددع كدداىالھْى   ەغكىڭدداك ۇّىئغدداك ۇغددۋەتوّ ەىەيسىططددا ٍْىك

  ۇرىدسۇ كورّىدسل ت   قىيغاّيىقْىد  ەغكىڭداك  ەٍدرىگە ك ۋەۇغاّيىقْىئتوّ
 . ېگەّيىنڭۇرز

 ۈغددەّگىْى چ  ذىرىطددڭىياّالرّى  نىطددڭيەرّى ت ۇقىرىددسىنىي
ٍ  ەقدسىرزىَۇ  قىيغداُ ت  ەرەزە ەپتدوغرل ز  ەتويىچ  ۇتد  ۇضدۇىَاّالر تىدس 

 ەىەيسىططدا ٍْى  كىطدا ك  ەقىقەتڭەھ ۆزىەرّىض ەىگەُكىْجىيالرزل م
تىدس   ۈّنىقىيَدايَىس. چد    ڭىقداز ك ەپ  زۆزىىر ضد  ۇرىڭالرّى يامى ٍ

  مىڭاتيىرىْىدد ەھددسەكىننددى ك ۇ رّىدد ك ەك تاغددڭا تايدداُ قىيغاّددس
ُ م ەُتىدي  ۋلضدىڭىيىر  كىػەّچيىن يىػڭەم  ڭىدۇ ي  چثىر ھ  ەىدگە
قاىغددداّيىقى  ۇپتوىدد  ۈتسىيىلغدد   مىڭاتالرّىدد  ۇتدد  ۇىا. غدد ەٍەشك

 ەتدويىچ   ڭىقازىَىسك  كىقرلر قىيغاُ. تىسّى ۇ رٍۇك يەكىطپاتالّغاُ 
 ۇرىڭيىر ضدددازىق ٍددد ۇّىددد ك ەىەيسىططدددا ٍۋەكىطدددا ك ەيَىسمدددى ز
 يىدق   ەّىگەغد   كاىالھْىد  ۇ ر. كۇرەامڭ  ڭىقاز رزىِ نۇفرىۇّسلقت
 ەقەغە  يڭَىغدددداُ ك ۆزىەرّىذاتددددا ضدددد  ۇّددددسلغت ەىَەيددددسىغاُم
چىقارغداُ. تىدس    پۇّاٍىغدا توقد   ۇ رّىد  ك ۆزىەرّىضد  ۇت  يىْنىيەرم

 يەكىطا  ەّيىنىگە تىر كىن ەىسلغطىس  تاىىطىس  تػ رىنطىسئكاىالھْى
 ەىچىيىدر  ك ەّسىيىرىۋەت  كاىالھْى ەىەيسىططا ٍالرّى ك ۇھەٍَەزٍ
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 ەرقايطدددىسەىەيسىططا ٍْىئكىطدددا ك ۇرىڭالرّىددد ٍ ەّيىنىدددگەيەكىن
 ەّيىنىددگەكىن ەىچىيىددر ك ەيەتددنەُجايالرغددا زىددِ تارقىڭىػددقا ك  

 .  رىَىست ۇيلھيىقگ يەكىػىْىَىس 
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 ببة ۈچىُچيئ

 

 ۆجىسەي ۆزىۋەس ڭئبنالھُى ڭَى«ەرىىك ۇرئبٌق»
 

 ئىسپبتهىُىطي ەَهىكىُىڭئىك
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ُي ەَهىكىئىك ۆزىس ڭئبنالھُى ڭَى«ەرىىك ۇرئبٌق»
 دەنىههەرئىسپبتاليذىغبٌ 

 
 ەرىجىدسىنى ز ۆرگىَىگەٍُىطيى مد  ەرەتيەرزەك« ەرىٌم ۇركاُق»

ِ م ەُتىددي  ەغەاضدداھ  ەتۋەتددا غ  ۈضددڭۈُك ەڭك   دديىِ  م ەىگەّددسى
تدددا غىڭى  ۇّىددد ك ۈضدددڭۈّيۈميىر ك ەزەتىيددداتڭىنىك ەرەتيەرّىددد ك

 توىغاُ. ەجثۇرٍ ۆمۈغنەكاىسىسل تىس چ
 ۇّاضددىۇٍ ۇّىئغدداك يزۇّىقىيىْغدداُ ٍددا  ەقطددەغٍ―  ەغتددا غ

 ەُتىددي ەتىددرىەركاجايىددۇ ت ەڭقىيَاضددڭىِ  ك ەزىيدداز - ەًم ەّىددسەٍ
 ەّىْىتوىغاُ ٍ ەمچى__ كىپازىيىَ ەغ. ەاضاھېَەمڭۇرز ەظكىپازىي

 ەتىدددرىەظت ەُتىدددي ۇضددديۇبك ەزى ىددديت ەڭك ۈغىْىػددديىنۋەچ ەڭك
رارىقى ەىَەيدسىغاّ قوىىدسىِ م   __ كىْطداّالرّى  ۆجىسە. ٍېَەمڭۇرز

 )غ(. ېَەمڭۇرتاغقىر ( كىػالر ز كازەتڭىِ) ەغكاز
 ۇقىر يددد ەڭك ەھەتدددڭىِج ەغەاضددداھ ەتۋەتدددا غ ۇركاّْىددد ق

كا ھىسىيىنيىرىددسىِ  ۆيەّددسىنىت ۇّىدد ك ەّيىنىْددىكىن ەرىجىددسەز
 تىيىَىس:

قاّدددددددددددسلغ   ەرتوىَىغددددددددددداُ( ھ  ەرەب)ك ەجەًك ەرەب ك - 1
  ۇُغدددداكىر توىطدددد ۇ ركدددد ەييددددىەاضدددداھىڭى ٍ ەىقْىئ ەزەتىدددديذ
 ۆرگەّيىرىْىمد  ەّدۋە تىيگ ۆزىىر كد  ۇ رّى ك ۇُتوىط ەييىيازغۇچىٍ
سل يازغۇچىد غاكىر يامى  ەرتىر ەزىسە. تۇتوىىس ەُتىي ەضۋىرىەغيىر ت
. ۆرگىىددسۇ  يددامى كددايرىٌ تىددر كا ھىددسىيىل م  ۇضدديۇبتىددر ك  ئددىي
 ەكا ھىددسىيىنيىرىگ ۇرۇّقىالرّىدد ھدداىالرزل ت ۆەىْچەمدد  يىددْنىيەرم
 ەرضددددددىيەرّى ّ ۇّددددددسلغت «ەرىددددددٌم ۇركدددددداُق. »ەگىػددددددىسۇك
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 ەرەتيەرزەك ۇرۇّقىت ۇّىئسلك ۇّسلقڭىَۇثاياّىسل توىَىغاُ. غۇضۇضىذ
 تار. ەتيەرتا غ ەتۋەقَىغاُ ەاضاھتا ۆرگىۈپم

ەاضداھىڭى ياىغداّچىيىقڭىِ ذداىى تو ىَىغداُ      ەرەتيەرّى ك - 2
 ۇ رزلكدد ەتڭدداھ ەىددگەُ م يزۇ رزلذىددو ٍددا  ەرھ ەرەزىەريەغ ۈرىددۈكت
 ەپگ ەيددددسىغاُز« ۇرياىغْىدددس  ەڭياذػىطدددى ك  ەڭك   ىرّى غددد »
 ەڭك  يزۇىىرىددسلٍا ۈتددۈُە «ەرىددٌم ۇركدداُق» ەٍَدداكىددس . ك ەغددسۇرٍ
 .ەىگەُم ەُتىيرلضڭچىييىق ەتۋەەاضاھ ەتنەُي  نىگەچ

   ىرىىر غددددد ۈتدددددۈُە ۆزىْىددددد قاّدددددسلغ غددددداكىر ك ەرھ - 3
  يىدت توىغاُ تىر يامى كىنندى ت  ەتيىلەاضاھثوىَىطىَۇەتيىنەاضاھ

ُ ق» ەٍَدا . كڭوّۇىىدسۇ ەەغداكىر  ز  ەتيىلەاضداھ  ەُتىي   ىر غ  ۇركدا
ُ ھ ەرّىمىػدىي  ەٍَىطدى ھ ەتيىرىْىد  كاي «ەرىٌم  ۇرلرىىققاىدس  ەيدرل
: ەضددىيەُ. ٍەىددگەُم ەُتددا غىڭى تىددي يەەاضدداھىڭى  ەرىجىددسىنىز
 ۇّىددد قىيغددداُ مىػدددى ك  تەەەمندددۇركوتدددسلُ  ۇضۇفطۈرىطدددىْىي

 ەُتىدددي ەغەاضددداھ ەرىجىدددسەُ زۈضدددڭۈك ەڭك ەُثىيكۇزۇّيۇقىۇغددد
 .ۆرىسۇم ەىگەّيىنىْىم

 ۇّىدد ك ەمرلرىىغاّددسلت يزۇّىٍددا ەرتىددركدداەڭور غدداكىر يددامى  - 4
كوذػدددداظ  ەتىرىْچىطددددىگ ەمرلرىىػددددىت  ڭىَقددددىكىننىْچددددى ق

قىططدددىيىر    ەيغەٍثەرىەرّىددد ە ەٍَدددا. كۇٍنىِچىقَاضددديىقى ٍددد 
  ڭىقداز ك ەھناٍيىر  ك ەرى ەغ  غەھۋلىيىر قايڭىع ك يەيارىڭىيىع 

ُ ق» ۈەەتيىر ض  كاىالھْى ەضىيىيىرىۋەٍ ٌ م ۇركدا  ەتيىرىدسە كاي «ەرىد
َ  ەىگەُم ەمرلرىىْىۇت ُ ك ەڭك ەٍَىطدى ھ ۇ رّىد  ت ۇ توىطدى  ۈضدڭۈ

 ەركارىطددىسل تىددر  ەمددرلر ر  تەىددگەُم ەُتىددي ەغتددا غ ەتۋەەاضدداھ
 .ۆرگىَىگەُم قەت ىيكىرڭىالپ يامى زىڭيىق 
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  چەميىَىدددديەر  تددددۇيرۇقالرتايدددداُ قىيىْغدددداُ  ۇركاّددددسلق - 5
    ياٍددداُ كىػدددالرّىەتيەرّىئطىطدددڭ َىيىر   كىثازيلجىدددپالرەرز ە
 ەزىيىڭددى ە ۈّسەغدْى  ك ەرّىياذػددى كىػدالرغا مىػددىي  ۇّداھيىقى  گ

كىػددديىرىسىِ كىيگىدددر  قىيىدددع    ۇّيددداكىػددديىرىْى ز ەغكددداذىر
 ەتۋەُ تدددا غۈضدددڭۈك ەڭك ەٍَىطدددىھ  قاتارىىقالرّىددد ەضىيىطدددىٍ

 ەضدىيىيەرّى  ٍ ۇّسلغت ەتڭەكاز ەىۇٍنى . ٍەىگەُم ەُتىي ەغەاضاھ
 ەرھ ۇىا. غددۇتوىىددس ەيەبضدد ەىػددىگڭۆيەّيەەن ڭەتْىئتايدداّى ەاضاھ

ٍ   ڭىقدازيە ك ەز ت ازغۇچىيقاّسلغ غاكىر يامى   ەضدىيىيىرىْى فىقسدى 
چىقىػددقا كدداجىسىىق   سىددۇقىيىددۇ ي ەتيىلەاضدداھ ەًھ ەتيىددلتا غ

 .ۇقىيىس
 ۇضديۇتڭا ك ەتيىدل تا غ ەّسەتىر ە ۆزىْىقاّسلغ غاكىر ض ەرھ - 6

 «ەرىددٌم ۇركدداُق» ەٍَددا. كەّيەرزەكۇّسلققىالىَايددسۇيازلىىطدا  تاغددقا ە 
  قىيىع  ياٍدداُ كىػددالرّى تەرغىددثياذػددى كىػددالرغا   ەرّىمىػددىي

ُ تاغدقا ە  يەقىيىدع   ەضدىسەغ ّ ۇرۇظ كاگاھالّدس  ۋىڭىسىِكاقى  ۈتدۈ
 ۇّىئغدا . تەىگەُم ەُتىي ەغتا غ ەتۋەەاضاھ ۇقىر ي ەڭك يزۇ رزلٍا
 :ەىڭۈرىَىسٍىطاىالرّى م ەز ت

 ۇماەددداغٍ ەٍەىيىدددرىگەقىيغددداُ ك ۇ رّىددد ك﴿: ەققىدددسەستەرغىث
 ۇ رّىكدد يەضدداقالّغاُ  ۇزۇرىددسلھ  كاىالھْىدد ۈزىطددىسىِي  ددرىعت
 ضدۈرە  -32) ﴾.ەيسۇتىيَ  چنىٌھ ەتْىّ َقىيىسىغاُ ماتڭا  ۇغاهذ
 (ەغكاي -17 ەجسەض

 ەرضددا چىققداُ ت  ۇچىغدا تىددر ك ەرھ﴿: ەققىدسە ھ ۇرۇظكاگاھالّدس 
 ۇرىددسۇ ت ەھەّددْەًكاىسىددسل ج ۇّىدد ھددا ك توىددس . ك   ەەقەتطددىسغ
. ۇغىرىيىسۇضددد ەُتىدددي ۇكدددارىالظ ضددد   يىرىددد ۇكددد ەھەّْەٍدددسەج
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 ۇتىدسۇ  ي ەضديىنڭە ت  چىدۇ ك ۇتۇٍالپي ۇّى اچچىقيىقىسىِ( كۇّىئ)ك
. ۋلىىسۇقورغددددددددددددددددددددددى ۇّىكدددددددددددددددددددددد ۆىددددددددددددددددددددددۈًك

قددداتڭىق كازلتقدددا    ى نىْ ۇھەرگىسكۆىَەيسۇ غدددۇّىئسىْن يىْڭ رىَۇ
 (ەتيەركاي -17~15كىثرلھىٌ  ۈرەض -14) ﴾.زۇچارتوىىسۇ

 ۇّداھى گ ەرتىرىْدى ( ھۇّاھنار رّىد  گ ۇ)ت﴿: ەققىسەمايىع ھ
 ۇرزۇغ تدداظ ياغددس ەزىطددىگەت ۇ رّىدد ك ۇغ جازلىىددس ۈەەييىددسىِت
 ۇ رّىددد ھدددا ك قىيدددس   ك كدددايلزقددداتڭىق  ەزىطدددىْىت ۇ رّىددد ك
( ۇپقوغددددددددد ەُتىدددددددددي ۈىنىٍددددددددد -)ٍددددددددداه  ەزىطدددددددددىْىت

كدداىالھ  غەرققىيددسۇغ ( ۇزل)ضدد يەرگەيۇتقۇززۇغ كۇ رّىئثەزىطددىْى
ً قىيَىدس     كۇ رغازۇىۇً  ﴾قىيدس .  ى نىْ ۇ ركۆزىىرىگەكۆزىىرىسۇىدۇ

 .(ەغكاي – 40 ەّنەتۇغكۈرەض-29)
 ۇرۇّرلغتد   كازلتىَىسّىد   تىسّى ۇ رك﴿: ەققىسەسّەضىسەت - يەز

( ۇرغددۇُ)ّ ۇ رّىكدد ەگەرتاققىْددا! ك  يڭىددۇك ەٍددسۇ؟تىي  يىػددىْىم
 ۇ رغدداقىيطدداغ  كاّددسىِ ك  ەھددرىَەُ( تەتيىرىَىددسزىِّ َيىيددالر )

توىغدداُ  ەھددرىَەُت ۇ رّىدد ك ەىطددە كددازلب م ۇرۇىغاُكاگاھالّددس
 ەرضددىگەّ  چقىيىػددڭا( ھدد  ەە ددىكددازلتْى ز ۇ رزىِ)كدد ەتيىددر ّ َ

 (ەتيەركاي -207~204  ۇكەرلغۈرەض -26) ﴾.ەضقاتَايسۇك
( ھاٍىيىدددسلر تىدددر ) ەرھ﴿: ەققىدددسەھ ۈەەتيىر ضددد  كاىالھْىددد

 ۇ قىسٍدد - ۇىَدۇ كوغ ەّدى )ي ۇقورضدىقىسىنىْى كداىالھ تىيىددس    كاياىْىد 
َ  ەٍڭۈمَدۇ  م ەذڭطىسٍۇ ت ەذڭيىنَۇ ت ۆەَۇ م ۇ تىرٍ  ۆٍر كد  ۇ ضداق

(. ۇكدددددداىالھ تىيىددددددس  ەٍَىطددددددىْى__ ھ ۇقىطددددددقىَ ۇزۇَّددددددۇ ك
يددددددددامى يوغىْدددددددداپ  تەچچىددددددددسلّالرّىئنىچىنيەەنەتنەّيىنى

توغددددددَا   ۇززىڭىٍدددددد  تاىىْىدددددد ەّددددددى)ي مەتنەّيىنىْىَددددددۇ
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  ڭىددددددددۇم  ػددددددددىۇ ۇززىڭى  يددددددددامى ٍۇغۇىىددددددددسىغاّيىقىْىت
. تىيىددددددددددددددددسۇ( )كدددددددددددددددداىالھ ( ۇغۇىىددددددددددددددددسىغاّيىقىْىت

 ەكسرۈرەضدد -13) ﴾ .كاىالھْىئسەرگاھىسلھەٍَەّەرضددەكۆىچەٍيىنڭۇر
ٍ  ەقطدەغ ٍ ەتيەرزەكاي ۇقىرىسىنى( يەغكاي-8  ەڭك ەّىديەر قىيىْغداُ 

 ەزىيدددداز - ەًم ۇضدددديۇتڭا ثەزى ىيەىك ۈغىْىػدددديىنۋەكىرچدددداً  چ
 )غ(. ەّگەُقىيىَْاضڭىِ كىپازىي

 يزۇّىد  ٍا ۆتنىيىػدْى  ي يزۇغدا تىدر  ٍا  ەّەي يزۇزىِتىر ٍدا  - 7
 ۇغدى كاىغداُ توى  ەكىچىدگ  ۆزتايداّيىرىْى كد   ەرضدىيەرّى  ذىو ّ ەرھ

 ۇيەتاغيىْىػددىْى يوقىڭىددس ەزەتىدديكارىطددىسىنى ك يزۇ رٍددا ەتڭەكدداز
ُ . قەتنۈزىدسۇ ي ۇقطاُّ ەتنەتا غ  يزۇزىِتىدر ٍدا   ەرىَدسىنى م ۇركدا

 ۇتددددۇيرۇغ چەميەظ ك ۆتنىيىػددددىسەي يزۇغدددداتاغددددقا تىددددر ٍا ەّەي
تىرىىنىْى تايداُ قىيىدع      ھْىكاىال ۇرۇظ كاگاھالّس ۇغرەيەر ذ
 ەقيىقىْددىھ ەيغەٍثەرىەرّىدد ە ەرىددپيەظ ت ۈەەتيىرىْىضدد ۇّىدد ك

قىيىع  تەرغىددددددددددثكىطددددددددددپاتالظ  ياذػددددددددددى كىػددددددددددالرغا 
ٍىطددداىالرّى تايددداُ   ۋەتيىرىدددسىِكاقى  ۈٍَەتيەرّى ۆتَۈغدددڭىنىك

كاىغدداُ  ەكىچىددگ ۆزكدد ەضددىيىيەرّىٍ ۇرغۇّيىغدداُتاغددقا ّ يەقىيىددع 
 ۆرگپغداكىرىىر  زلز  مد   ەزىثيىرىۋەك ەرەتيەرّى ك ۇّىئسلك ۇرۇپ ت

 ۇقىر تاغيىْىػدددالر  يددد  ەزەتىددديقدددا رىىق ك ەيدددرلُتاقَىغددداُ  ھ
 ەتڭدددددددا. ھەيجۇتڭدددددددۇرٍ ۇضددددددديۇتالركددددددداىىي ك ەتيىدددددددلتا غ

 ەزىثيىددددر  ك ەتيىددددلتا غ ەتۋەەاضدددداھ ەرەتيەرّى كيلقڭىددددسلۆزك
 قايىو توىغاُ. ۆجىسىطىگەٍ ۇت  ّى«ەرىٌم ۇركاُق»غاكىرىىر  

 ەرٍددوه كىثددارىي ەّىطددىز  قىطددقا  ٍەيى «ەرىددٌم ۇركدداُق» - 8
تايددداُ قىيىْغددداُ  ۈرىطدددىسە: ضدداز ض ەضدددىيەُ. ٍەىدددگەُم ەُتىددي 
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 ۇ رزىِكددددددددد ۇ رّىقىيَىػددددددددديىر   كددددددددد   مافىر رّىددددددددد
 ەُتىدددددددي ەتيەرھدددددددا م ەىدددددددگەُثاغددددددديىرىغا مۇرۇّقىالرّىئت

توىغدداُ  ەىەيسىططددا ٍغاك ۇھەٍَەزٍدد ۇ رّىدد ك ۇرۇظ كاگاھالّددس
 ەرىپىددسىِكدداىالھ ت ەىەيسىططددا ٍغاك ۇھەٍَەز  ٍددگغددَەّيىنيىر ز
  ەجەەيەّگەّيىنيىدددر ك ۈغدددنەّيىنىگەچ  ّىددد«ەرىدددٌم ۇركددداُق»
 ۇ رّىد  ك ەّيىندى  كوذػاظ كىن ۇرىۇقڭافۇنەٍَىطىْىئھ ۇ رّى ك

 يەەضددددددددەترۇرىۇقالرچىققدددددددداُ ھ ۇرىغدددددددداكوتڭ ۆزىىرىسەضدددددددد
 ەقىقەتدددنە ھ ەگەرك ۇ رّىددد تايددداّيىر   ك ۆرەىَەضددديىنيەرّى م

قاىىدسىغاّيىقىْى   ۇقدۇتەتيەرگە ك - ازلب ەتيىنكاذىر ۇّيايەقايڭَىطا ز
 ەتيەرٍۇٍَۈ ەقىغددددد ۇرۇّقى  تدددددۇرۇىغاّيىقى اگاھالّسكەضددددديىڭىپ

ھددددا ك  ەيەتڭىِكىْنددددار قىيغدددداّيىقيىر  ضدددد  ەيغەٍثەرىىرىْددددىە
  ۈٍَەتيەرّىددددد ۇرۇّقىت ەرەتيىرىْىَدددددۇك ۇرەيعتوىغددددداّيىقى  قددددد

  يىػددىسىِتاغدديىرىغا م ەتيەرّىدد مكوذػدداظ ھا  ەتيىرىگەھددا م
كازلرىىرىغدا   ۇ رّىد  ك ەىەيسىططا ٍْىك ەيغەٍثەرە ۇرۇظ كاگاھالّس
تارتقددداُ  ەيغەٍثەرىەرّىددد ە ۇرۇّقىتددد ۈّدددسەظ ك ۇغدددقاثوىضەيرىىن
  ددرىعت ەضددەىيىت ۇّىئغدداكددارقىيىق ك كەضدديىڭىعيىرىْددى كەزىيەت

ٍدددوه  ەّىطدددىقىطدددقا  ٍ ەيز ى ەٍَىطدددىھ  قاتدددارىىق تاياّالرّىددد
 .ەىگەُم ەُتىي ەركىثارىي

قىطاضددڭا  ەرگەضددىي: »ۈرىطددىسىنىض ەقەرەت  كدداىالھ تاكا ّىدد 
ُ ز« ھاياغ تدار   ەٍَدا قىطدقا  ك  ۇّچىيىلغد  ەيز ى ۇضدۆزىْى  ت ېدگە

 يەتدا غىڭى   ۆزىْىئيدۇقىر  ك ەغكداي  ۇ. تد ۇرّاھدايىڭى ٍوىدس   ەّىطدى ٍ
زىت  ەتىرىگ -تىر  ەغھاياتيىقڭىِ كىثار يەقىطاش  ەُەاضاھىڭى تىي

 ٍ تاغيىْىػدددددْى  كا ھىدددددسەىطدددددىسىنى ۇركوتڭ ەّىْىددددد كىننددددى 
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قىيىددع  ەّ ددىقدداتىييىقْى ٍ ەغكدداي ۇ. تددكۆزىگەٍۇجەضطددەٍيىگەُ
 ەزەتىددددديتوىغددددداُ تدددددارىىق ك ەغدددددسۇرٍ ەرەتددددديەرزەك ەققىدددددسەھ
. ۇركىگىدس  ەتنەەاضداھ  ەتنەيەُ تا غۈضڭۈك ەٍَىطىسىِسۆزىەرّىئض
 ۆىڭدۈرگظ قداتىيالرّى( ك  ەّدى )ي ەزىيەرّدى ت» ەّىْىٍ ۇت ۇ رك ۈّنىچ
كازىيىػدى      قاتىييىقْىد ۇرھاياتىْى ضاقيىغاّيىقڭ  مىػىْى ەٍَەھ
 ۆىڭددۈرگظ قدداتىيالرّى ك  ۆىڭددۈرگىالريە ك ۆپقدداتىيالرّى مدد   ۈچددۈُك
قاتدارىىق   «ۇكاىسىْى كاىىدس  ۆىڭۈرگغْى تاغقىالرّى ك ەّەي ۇ رّى ك

ُ م ەپكىپازىي ەُتىي ۆزىەرض ەيزىيىلقىطقا ى  ۆز. كداذىرقى ضد  ەىدگە
 ۇپتوىدد ۆزضدد ەزەتىدديك ەڭك يەكىرچدداً  ەڭك ەزىرىددسەّ ەرەتيەرّىدد ك

ٌ م ۇركاُق»  نىِتاىالّغاُ. ى  ەُكىپدازىيىگ  يزۇّىٍدا  ۇتد   ّىد «ەرىد
 ەتۋەەاضدداھ ۆزىىرىسىِضدد ۈتددۈُە ۇقىرىددسىنىي ۇ رّىدد كددايىڭى ك

 ۆيەّددسەكىددس . ت ەغكىرچدداً كدداي ەڭك ەًھ ەزەتىدديك ەڭك ەتڭەتددا غ
 : يىسۇتاياّى م ەقىطقىچ ۇّى ك

كىرچداً   ۇ رّى قىطاش كايىڭى ك ۇزىنى ت«ەرىٌم ۇركاُق» - 1
 ەًكىرچدداً ھ ەىۋەتڭەت رىَددۇك ۆزىىرىسىِتددارىىق ضدد   طدداتالّغاُھ
 .ەزٍۇّيۇقڭۇرٍ

يدوغ   ەرضىْى تىر ّ ۆز تاىالّغاُ كاذىرقى ض ەرەتيەرّى ك - 2
 ەّيىنىْدى كىن ەيەتچىضد  ۆزىْىد  ك ەرضىْى ّ ۇك ۈچۈُقىيىْىػى ك

قىطدداش كددايىڭى  ۇتدد  ّىدد«ەرىددٌم ۇركدداُق» ەٍَددا. كۇقىيىددس ەقەززلت
 ەّددىھاياتيىققددا )ي  توىغدداُ قىطاضددْى ۈرىىرىددسىِت ۆىڭۈرگغددْى ك

توىىددددسىغاّيىقىْى  ەيەب( ضدددد يىػددددىغاھايدددداغ ق  تاغددددقىالرّى
 .ەُكىپازىيىگ
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ضداّاىغاُ كداذىرقى    ەزەتىدي ك ەڭك يەكىرچاً  ەڭك ۇ رّى ك - 3

ُ ت ۆز ( ضد ۆىڭدۈرگظ )ك ەّدى ي« » ۆزىسەضد   ۈّنى. چد ەمرلر ّغدا

 ۇّىدددددددد ك ەمرلرىىددددددددقت ەضددددددددەرزىنىسىيازەقاّددددددددسلغ ك ەرھ
 ۇزىندى تد  «ەرىٌم ۇركاُق» ەٍَا. كەتنۈزىسۇي ۇقطاُّەزەتىييىنىگەك

 توىَىغاُ. ەمرلرت ەتڭەكاي
ُ ھ ەزەتىدي ك يەكىرچداً   ەڭكداذىرقى ك  ۇ رّى ك - 4   طداتالّغا

 ەٍَددا. كەُكىپددازىيىگقىيىػددْىال ەّ ىقدداتىييىقڭىِ ٍ ەقەغە ۆز ضدد
ٌ م ۇركاُق» يارىدسلر   يەقىطداش كدايىڭى قداتىييىقڭىِ     ۇتد   ّىد «ەرىد

 ۈّنى. چددەُقىيىػددْى كىپددازىيىگ  ەّ ددىٍ ەرّىقىيىػددڭىِ مىػددىي 
يارىددسلر قىيغدداّْى يارىددسلر    ۆىڭۈرگغددۋەك ۆىڭددۈرگەّْىقىطدداش __ ك

قىطداش   ەتڭىنىكداي  ۇتد  ەُ توىغداُ كىدن   ۇّسلغ. تېَەمڭۇرقىيىع ز
 .ۇكاىغاُ توىىس ەكىچىگ ۆزككىننىطىْى ەرھ ۆز ض

ضدداّاىغاُ كدداذىرقى  ەزەتىدديك يەكىرچدداً  ەڭك ۇتدد ۇ رّىدد ك - 5
توىغدداُ ھايدداتيىقْى   ەقطددىڭىكاضاضدديىق ٍ يزۇّىدد ٍا ۇتدد ۆز ضدد

 ەٍَددا. كەُكىپددازىيىگ ۇرۇپياّسلغددڭ  يىػددقاكاىددسىْى ك  قاتىييىقْىدد
 يەتوىغاُ  ۈرتنەت ۆىڭۈرگغنەكايىڭى قاتىيْى ك  ّى«ەرىٌم ۇركاُق»
 ەقطددەغٍ ەضدديىتوىغدداُ ھايدداتيىقْى ك ەقطددىڭىٍ ىەضدديك يزۇّىدد ٍا

 تاياُ قىيغاُ. ۇچۇغقىيىۇ ك
ضداّاىغاُ كداذىرقى    ەزەتىدي ك ەڭك يەكىرچاً  ەڭك ۇ رّى ك - 6
 ۆىڭۈرگغددددْى قدددداتىيْىال ك ۆز ضدددد «ۆىڭددددۈرگظك» ۆزىسىنىضدددد

 ەّىطدى ٍ ۇٍىيكوٍد  ۇت ۈّنى. چەيسۇكىپازىيىَقىيىْغاّيىقىْى ەقطەتٍ
 ەّددى  يۇكاىىددس ەكىچىددگ ۆزكدد ۆىڭۈرگغددْىَۇھاىددسل ك ەقطددىسھ ەُتىددي

  ّىدد«ەرىددٌم ۇركدداُق» ەٍَددا. كەيددسۇكىپازىيىَ ەّىطددىْىقىطدداش ٍ
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 ەىنددىكاىَاضددڭىِ  ت ەكىچىددگ ۆزكدد ۆىڭۈرگغدديەرّىك ەقطددىسكددايىڭى ھ
 ۇىا. غددەيددسۇقىطاضددْى كىپازىي ەغكىثددار ۆىڭۈرگغددڭىِقدداتىيْىال ك
توىغدداُ  ۇّددسلغ. ت يڭىيغدداُك ۇچددۇغك ەتڭەكدداي ۇتدد ۆز قىطدداش ضدد

ٌ ق» ەُ ىنك تدارىىق   ۇ رّىد  قىطداش كدايىڭى ك   ۇتد   ّىد «ۇركداّنەرى
 ەقطددەغ  ٍەمىيسەغدد ەزەتىدديك ەڭك يەكىرچدداً  ەڭك ۆزىىرىسىِضدد

 ۇ رّىددد ك ەٍَدددا. كەُتدددوغرل كىپدددازىيىگ ەڭك ەّىْدددىقىيىْغددداُ ٍ
 ەغ ەاضاھ ەغڭەيەتوغرل كىپازىي ەّىْىقىيىْغاُ ٍ ەقطەغٍ ۆزىىر ض

 ۇ رّىدد ك ۈّنى. چدد ڭەرضددىسزۇري ۆپمدد  يددىذ ەھەتددڭەج ەغتددا غ
 ەىنددى  تەضددڭىِقىطاضددْى كىپازىيىَ ۆز ضدد ېددگەُز «ۆىڭددۈرگظك»
. ەيدددددددددسۇكىپازىي ۈرىىرىْىتددددددددد ۈتدددددددددۈُە  ۆىڭۈرگغدددددددددْى ك

توىغددداُ  كىپدددازىيىَەمچىكدددارقىيىق  ھاىثۇمى كۇ رّىئثۇضدددۆزىىر 
 قىطاش كىس . ٍۇززى اضى

زىت  ەتىرىگ -كىننىطى تىر «ەزۇتەك يەەزلىەج» ەتڭىنىتا غ - 9
 ەكىننىطددى تىددرگ  ۈٍيىيەرزەجدد ۈەەتيەرّى ضدد  ۇ. تددۈەەتيەرزۇرضدد
. ەتنۈزىددسۇي ۇقطدداُّ ەەاضدداھىڭىگ ۈٍيىيەرّىدد ج ەزمددۇرٍ  يىػددىم
َ  ەتػۇّاضدالرّى  تا غ  يىعمد  ۇّسلغت . ۇرذىدالپ كىػدڭ   ۇكدازىڭىگى
ٌ م ۇركدداُق» ۈەەتْى كىننددى ضدد   ۇتدد  ەٍَدداك تىددر   ەرھ  ّىدد «ەرىدد
  چەاضدداھىڭىْى ھدد  ۇركاّْىدد ق ەىگەّيىنىددۋەم ەتىددرگ يزۇىىرىددسلٍا
تاغددقىر  ھاىددسل   ەتڭىِكدداز  ّىدد«ەرىددٌم ۇركدداُق» ۇزٍىغدداّيىقىت

 كىطپاتيىَاقڭا. ەّيىنىْىتىر مىڭاب كىن ەتيىلتا غ ەتۋەەاضاھ
ٌ م ۇركاُق» - 10  ۆزكد  ەٍَىطدىْى ھ ەّيىرىْىد  ە ەغتدا غ « ەرىد
 ەزىددثيەر كاتدداقيىق ك ەڭچىققدداُ ك ەرەتيەرزىددِكاىغدداُ. ك ەكىچىددگ

 ەغزىنددى تددا غ «ەرىددٌم ۇركدداُق» ەتػۇّاضددالرٍۇتا غ يەغدداكىر ر 
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. ەىڭۈرەىەيدددسۇم ۈرىْىالتىدددر يدددامى كىنندددى تددد ەقەغە ەّيىرىدددسىِە
 ۇضديۇتى ك ەغتدا غ  ۆزّى ضد  ۇّغىْىدسل كور ەىڭۈرگغدنە تاغقىطىْى م

 ەغتدددددا غ« ەرىدددددٌم ۇركددددداُق» ەٍَدددددا. كۇچرليدددددسۇك ۇقطددددداّغاّ
 ۆزكدد ەمىيسەغدد ەزەتىدديك ەڭك يەماٍىددو  ەڭ سەٍَىطددىْىەّيىرىْىئە

 كاىغاُ. ەكىچىگ
 ەغەاضددداھ ەتۋەتدددا غ ۇركاّْىددد ق ەضدددىيەٍ 10 ۇقىرىدددسىنىي

 ەغزل ى ەّيىنىدگە كىن ۇقىر تاغدقىر  ھاىدسل يد    ەتڭىِكداز  ەھەتڭەج
 ەّيىرىْددىە ەغەاضدداھ ەغ تددا غ ۇّىدد ك يەتىيىْددى  ەرەبقىيَاقڭددا. ك

ُ ق»مىػدى   ەُقاّچىيىل ياذػدى تىيدگ   ٌ م ۇركدا ذدارىقى    ّىد «ەرىد
 ۆجىسەَھەقىقىيۋە ۈضدڭۈّيۈمىْى ەزەتىيتاغدقىر ( ك  ڭىِەت)كاز ەغكاز
 .ۈغىْەىەيسۇياذػى چ ۇّچىيىلغ ەّيىنىْىكىن

 ەرمىثيىْىػدددددىسىنىت ەتيىرىْىددددد كاي« ەرىدددددٌم ۇركددددداُق»
تاغددقىالر  يەتايدداّيىر   ەكىددْچىن ۇضدديۇتى ك ۇّىدد كاجددايىپيىقى  ك

. ۇرز قاىددس ەيددرلُغدداكىرىىرىْى ھ ەزىثددۋەكاتدداقيىق ك ەرەتيەرّىدد ك
 ۇضدديۇتيىرىغاك ەظكىپددازىي ەرەتيەرّىدد ك  ّىدد«ەرىددٌم ۇركدداُق»

 ەرەتيەرّى  ٍۇتەكەضطدددىپۇمى غ  نَىڭدددىھ  كوذػدددىَىغاّيىقىْى
قىيىػى    ڭىرلپكاجىسىىقىْى ك ۆزىىرىْى كاىسىسل ك« ەرىٌم ۇركاُق»
 ۇٍدداُگ ەپز ۆز يددامى كىْطدداُ ضدد ەقيىددست ۇضدديۇتيىرىْىك ۇّىدد ك

 ەكا ھىدس  ۆزىىرىسىِض ۇ رّى ك  ّى«ەرىٌم ۇركاُق»قىيَاضيىقى  
 ۈچۈُچىقىػى ك ۇرىغاكوتڭ ەّيىنىْى كىن ۆجىسەٍُ ۈضڭۈكەرقيىقۋەە

 ەضدىرىسە ك ۆزىْىد  قاّسلغ غاكىر يدامى كداەڭور ك   ەرھ ۈّنىكىس . چ
ماٍىدو   ەڭك ەضدىرىْى ك ۆرضىڭىػنەيەم ۆزىْىك  ڭىػىچەي ۈچىْى م
 ەضدەرىىرىْى  ك ۆزكد كۇ ر. ۇچىقىرىػقا تىرىػدىس  ۇرىغاكوتڭ ەرىجىسەز
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تاغددقا  ەّەٍاذڭاّطددا  ي ەرىپىددسىِت ەرمىػددىي ەرىىرىددسەقىطددىٌ ي تىددر
 يدازغۇچى قاّدسلغ غداكىر يدامى     ەر. ھۇچرليسۇكتەّقىسىەرگەەرىىرىسەي
تاغددددقا  ەّە  يقىالىىطددددىَۇەياذػددددى كىپاز ەڭك يزۇ رّىٍددددا ەز ت

  قىالىَىغدداّيىقى  يددامى تاغددقىالرّى   ەكىپدداز ۇّسلغغدد يزۇ رّىٍددا
 ەيەتيەرتاغدددقا ضددد ۋلىغددداّيىقىۋەىقىي ەّطدددۇپٍ ۆزىگەكددد ۇضددديۇتىْىك
كاتداقيىق   ەرەتيەرّى . كەيىثيىْىػنەكۇچرليسۇگاھىسل ك ۈەەييىسىِت
كىيىَيىرىدددسىنى  ەغەاضددداھ ەغ تدددا غ ۆزىىرىْىددد ك ەزىثيىدددر ك
 ۆچَەّيىنىقدداتڭىق كدد  ۇّچىيىلكىطددالً زىْىغددا غدد   ۈضددڭۈّيىنىۋەك

ُ ق» ۇ ركد  ۇرۇپ ت ەُتىي ٌ م ۇركدا ِ ك  ّىد «ەرىد  ەرتىدر  ۈضديۇتيىرىسى
 ۇركدداُق» ۇ ركدد ەىنددىتاەاىَىغدداُ. ت ۇقطدداُيددامى ّ ەٍچىيىددلم
  يددامى ەضددىر ك ەزىثْىدد يددامى  ك ۆز غدداكىر ضدد   ّىدد«ەرىددٌم

 ۇركددداُق» ۇ رقىيغاُ. كددد  ڭىرلەەٍەضددديىنىْىك ۇتقىّددد  ّاتىقْىددد
گدداھ  ۇّىقاىغدداّيىقڭىِ كدد  ەيددرلُھ ەزەتىدديىيىنىگەك  ّىدد«ەرىددٌم

 ەپمىڭدداب  ز  سىيغدداُي ەُيددارزىَى تىددي    گدداھ جىْالرّىدد سىرضدد
 ۆزىىرىْىضد  ۇ رّىد  ك« ەرىٌم ۇركاُق. »ۇقىيىػقا تاغاليس ۆھَەغت

 ٍ  ۇ غقدد ۇركاّغدداق ۇتدد»مددافىر ر: ﴿: ەيددسۇز ۇّددسلغتايدداُ قىيىددۇ 
« ۇٍنىٍِدد ئالرقىيىػددىغەىىثەەر  ضىيك يىػددڭۇرۇيېڭىئالرىالر ضاىَا

 (ەغكاي -26 ەغطىيۇضفۈرەض -41) ﴾.ەيسۇز
ُ ق» ۇ رّىد  ك ۇٍاّا تد  ٌ م ۇركدا   ئىيغاّيىقىْىد  كاىسىدسل ي « ەرىد

ٌ م ۇركددددداُق»ۇ ر. كددددد ۇرجددددداّيىق كىپازىطدددددىس   ەڭت گە«ەرىددددد
ِ كا ۇّىسىِ  تاغقىالرّى كد ەيەتىض  يەىَىگەّيىنىم  ەّ دى ٍ ىالغدڭى

ٌ م ۇركدداُق» ۈّنىقىيىػدقا تىرىػددقاُ. چد   ذدداش  ۆزىگەكد   ّىدد«ەرىد
 قىيغاُ.جەىپيەقايىو قىيغاُ  ەٍَىْىھ ۇضيۇتىكاجايىۇ ك
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ُ توّ ەكا ھىدس  ەتڭەەاضداھ  ەتۋەتدا غ  ەرەتيەرّى ك  ەغدسۇر ٍ ۇىغدا
 ۆزىىرىْى ك ەٍَىطىھ ۇ رّى كىس . ك ۆپّاھايىڭى م ۇمىػىيىرىَ

قىيىع غايىطى  ەتىيىۋلزىىقق يەقوغسلظ  ەقىسىطىْىك ۇززىطڭيىقت
تاغددقا  ۇّددسىِك ەذىرىىْىػددۋەقىيىػددىع  ە ۇّددازىرەٍ ۆزكددارلك ەُتىددي

 ەزەتىدي ك ەٍىػدە ھ ۇززى داىىرىْى ٍ ۆتدۈرگظ م ۇيىْىكاتر  ىْىجەٍەت
 ەزەتىياتقددداك ۇ رقويددداتڭى. كددد  ۇرىغددداكدددارقىيىق كوتڭ ۇّدددازىرىيەرٍ

كارىطدددىسل  ەتىيىددديەر  ق رەتڭىندددىت ەھَىددديەغك ۆپمددد ۇّچىيىلغددد
 ەقەغە ەٍَىطدى ھ  كىػديىرىْى  ەيىثيىْىعيامى ك  پىعت ۆھرەغغ
 ۇ رقىياضددديىْاتڭى. قىطقىطدددى كددد  ەُتىدددي ەزەتىيددداتىك ۇ رّىددد ك
 ۇ ر. كد ۈغدەتڭى چ ەُتىي ەزەتىياغك ۋەتڭىۆتۈرگىەم ەُتىي ەزەتىياغك
 ۇرۇپ تدد  رىطددَەُھ ۇّچىيىلغدد  ئىػددقاتاغددقىالرّى ي ەزەتىياتڭدداك
ُ ق» ۇ رّىد  ك  رىػدڭە ت ەززىديە ر ۇضۇىَاّالرغاٍ ٌ م ۇركدا زىندى  «ەرىد

جدداُ  ەغقىيىػددڭىِ كىثددار كىجدداز كوذػىػددىْى  ۈرىْى ضدد ەرتىددر
ٍاىْى ەىسل قىيىػْى  يەجاُ  ۇرۇغْى ك ۇپكىػْى قوي ەتَەيسىغاُم

ٌ م ۇركاُق» ەٍەىىيەتڭەك ۇ رّى تاىيىغاّيىقى ك كاىسىدسل كداجىس   « ەرىد
كىطپاتيىْىػددى   يەىَىگەّيىنىْىدد م ەڭت ۇّىئغدداك ئۋەقاىغدداّيىقىْى

 ەىندى ت ەٍەش ك ۇرۇغدقا ك ۇ رّىكد  ەىەيسىططا ًك ەيغەٍثەرتوىس . ە
چاقىرىدۇ     قىػقاقىيىۇ تكىجاز كوذػىػىْى   ّى«ەرىٌم ۇركاُق»

  الُك ۇك وز ۇّسلغٍ ۇ رغاك ەُتىي ۆزىىر ض ۆيەّسىنىت  كاىالھْى
 قىيغاُ:  

 ۇركاّدددسىِتىدددس ّازىددو قىيغددداُ ق  ە(گۇھەٍَەز)ٍددد ەّددسىَىس ت﴿
چىقىرىۇ  ەيسلّغاٍ ۈرىْىض ەركوذػاظ تىر ۇركاّغاق ەميەّطەىالر غ

قىيىػدددددڭا( كددددداىالھڭىِ تاغدددددقا   ەكەررۇزت ۇركاّغدددددا)ق  قىئالرتددددد
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 ۇركدداُ)ق ئالر ( چدداقىرىەٍگە)يددارز ەٍَىطددىْىھ ەٍچىئالرّىدد يارز
 ەگەر. كىالر( رلضڭچىو توىطدا  پىئالرزلگ ېگەُ  زۆز ض  كىْطاّْى

مددافىر ر __ ەرقىالىَايطددىي ەرگىسغددۇ__ ھ ىالرقىالىَىطددا ۇّددسلغٍ
توىغداُ زرزلذدڭىِ     قىيغدۇ تاغالر ي يەكىْطاُ  ەييار ّغاُ ت ۈچۈُك

 (ەتيەركاي - 24  - 23 ەقەرەت ۈرەض -2) ﴾.ئالرضاقيىْى
« چىققددداُ ۇپتوقددد ۆز كددد ۇھەٍَەزٍددد ۇركددداّْىق: » ۇ ركددد﴿

( رلضدددڭچىو ۆزگىالرزلضددد ۇ)تددد ەگەرك»  يڭقىْندددى ك ېيىػدددەٍسۇ؟ز
( چاقىرل يدددسىغاّيىنى ەٍگەكددداىالھڭىِ تاغدددقا )يدددارز   ىالر توىطدددا
 ەىڭدۈرگپ م ۈرىْىض ەركوذػاظ تىر ۇركاّغاچاقىرىۇ  ق ئالرّىمىػى

 (ەغكاي -38 ۇّۇشي ۈرەض -10) ﴾«. قىئالرت
ّى «ەرىٌم ۇركاُق» ەىەيسىططا ٍْىك ۇھەٍَەزٍ ەرەتيەرك ەگەرك
 ۇٍدداُگ ەپكاىغدداُ  ز ەًچىقىرىػددڭا تاغقىطددىسىِ يددارز   ۇرىغدداكوتڭ

 ەُتىددددي ۇضددددۇىَاّالرٍ ۇ رٍددددۇك ەىددددۋەتڭەقىيىددددسىغاُ توىطددددا  ك 
 ۇ توىطددددىَ ۈچددددۈٍُدددداغ قىيىددددع ك ۇ رّىكدددد ۇّازىرىيىػىػددددۋەٍ

 ەرەبك ۇ ركدد ۈّنىضورلغددقا تىرىػدداتڭى  چدد   ەًتاغددقىالرزىِ يددارز 
قىيىػدڭا   ۈركەغضورلغدقا جد   ەًيارز ەيەتىيىػڭ ەزەتىياتىْىك  تىيىْى

 ۇركدداُق» ۇ ركىددس . كدد  ۈچيددۈكم ەىەيسىططددا ٍسىِك ۇھەٍَەزٍدد
قىيىدع  كىجداز  كوذػىػدىْى   ۈرىطدىْى  ض ەرتىدر  ۇّىد  ك گە«ەرىٌم

 ەُتىو تىدي   يىِ م ەتَىگەّسىِي ۈچىم ۇرۇغقاكارقىيىق تاقاتىو ت
 ەيدسىيەر ّ يەقىيىچ ەّىي ەُكورّىغا تىغ تىي ۆرضىڭىػْى قارغىيىق م

 ۇّىئدددسىِيدددوىىْى تاىيىدددس . ت  ۆرضدددىڭىعقارغدددىيىق م ەُتىدددي
ُ ق»كىطدددپاتالّسىنى   ٌ م ۇركدددا  ۇ رّىددد  تدددا غىڭى ك   ّىددد «ەرىددد

 ەتىجىدسە كىدس . ّ ُ ۈضدڭ ۈكۇقىرىۋەي ەرىجىسەزٍىطيىطىس ەزىرىسىَۇّ
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تىدددر :  ۇ رّىددد كايرىيدددس   ك ۇرۇھقددداگ ڭكىنندددى چدددو ەرەتددديەرك
كىَداُ   ەّيىنىدگە كىن ەيغەٍثەرە ەغھ ەىەيسىططا ٍْى ك ۇھەٍَەزٍ
كدددددداىالھ  ۇّىئغدددددداك  ّىدددددد«ەرىددددددٌم ۇركدددددداُق» ەىڭددددددۈرگپ م
تىددر :  ەّەي ۇضددۇىَاّالر ٍ ۇچىقىيغ  ڭىرلەەىگەّيىنىْىنەرىپىددسىْت
 ۇرۇپ قاىغددداُ تددد ەيدددرلُھ ۆجىسىطدددىگەٍ  ّىددد«ەرىدددٌم ۇركددداُق»
 ۇغدرىنالر ٍ ەرضدا ت  چەىَىگەُمد  يلزْيىرىسىِ تاتىو زى ۆزىىرىْى ك

 كىس .
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 ئىسپبتهىُىطي راستهىقىُىڭەۋەرنىرىُىڭخ َىڭ«ەرىىك ۇرئبٌق»
 

توىىسىغاُ كىػدالر توغرىيىدق     يەچەمڭەم ّى «ەرىٌم ۇركاُق»
 ەٍەىدگە ك ەتدويىچ   رىيگەُت ەيەرذ  يىْچەم ەيەرىىرىْى ذ تەرگەُ

 .ۆپم ەىىييىر ز ْى كاغقاّيىقى
 ۈظرلضدت چد  ھەقىقىيەيىػڭە ر ەغھ ەيغەٍثىرىگە ە كاىالھ﴿ - 1

ذاىىطددا  ۇزل( ذدد ضدداھاتىيىرى ەّۋە! ضددۇھەٍَەز. )كددى ٍددۆرضددەتڭىم
 ئالرّى( تاغددديىرىەزىيىدددرىئالرتوىغددداُ  )ت ەٍىدددِ( كگغدددَەّسىِ)ز
 ۇً( قىرقىغدداُ ھاىددسل  قورقَددا  چوقدد  ەزىيىددرىئالر)ت ۈغددۈرگەّۋەچ
 (  ەغكاي -27 ەتىسف ۈرەض -48) ﴾.ەرمىرىطىي ەرلٍغاھ ەضجىس ٍ

 ۇكاغقاُ. ت ەٍەىگەك ەتويىچ ەرگەُت ەيەرذ ەٍەىىيەتڭەكىع ك ۇت
 .ەىۇًٍ ەٍَىگەھ

 ەٍەىيەرّدى ياذػى ك  يڭقاّۋەكىَاُ ك ئالرزىنىكاىالھ كىچى﴿ - 2
 ۆتنەّيەرّىكدددددد ۇرۇُتدددددد ۇ رزىِكدددددد ەرگە قىيغدددددداُ مىػددددددىي

ُ ھ ۇًچوق ۇ رّىَۇك ەك قىيغاّسھۆمۈٍرلّېَىْسلز قىيىػدْى    ۆمدۈٍرل
  رىػدْىۋە قىيىدۇ ت  ۇضڭەھنەًٍ ۇًتاىيىغاُ زىْْى چوق ۈچۈُك ۇ رك
  رىػدددْىۋەزەت ۇرۇپكاٍاّيىققدددا كايالّدددس ۇّچىطدددىْىقورق ۇ رّىددد ك

 ( ەغكاي – 55 ۇرّ ۈرەض -24) ﴾قىيس .
ھايددداغ  ەىەيسىططدددا ٍْى ك ەيغەٍدددثەرە ۇيەزىطدددىْىكددداىالھ ت
 ەيغەٍددددددثەرتاغدددددديىس . ە ۇرۇغددددددقاكاغ ەٍەىددددددگەك يلقڭىددددددسىال

 ەمرىْىددد ت ەتدددۇك ەزرىڭدددىھ  ددديىِم ەىەيسىططدددا ٍْىئۋلەاتىسىِك
 ەز تەتىجىطىسەّ  ػىػىك ەٍەىگەك ۇيەزىْى ت ەيرىسەز ەىىپىيىلذ
 ەغھددامىَىي ەىىپىيىنىْىدد قىيىْىددۇ  كىطددالً ذ ەتسددىف ەھەرىەرغدد
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 ەرزىڭددىھ ەىىددپەكىننىْچددى ذ  دديىِمىددرز   م ەزلكىرىطددى كىچىددگ
كاّدددسىِ   ئەيدددس  م  رىَدددۇت ەتىسددديەرف ۇتددد ەيرىدددسەز ۆٍەرّىددد ك
  ئىيىدۇ م ەتسدى ف ەيرىدسە ز  كوضدَاّْى  ەزرىڭىھ ەىىپەذ ۈچىْچىك

 ۇر ّددددد  كىطدددددالً زىْىْىددددد  ەٍيىنەتيىرىدددددسەٍ ەربغ ەرقۋەغددددد
 ەيغەٍدددثەرقىيىدددۇ ە ۇّسلغەار غددقا  تاغددديىس . غددد رەيىػڭەەضَىير
 ۇت  كاىالھْى ۆتَەضڭىِك ەضىرك ەكچار ەىەيسىططا ٍْىئۋلەاتىسىِك
ُ زىْدددى ە ەغھ ِ ك  زىْالرّىددد  ۈتدددۈ قىيدددس .   ەىىدددثە غ ۈضدددڭىسى
ھاىسل كاىالھقددا قورقۇّچطددىسەتويىچ ئۋەزىطددىكاىالھْى ۇضددۇىَاّالرٍۇٍ

 قىيىسىغاُ توىس . ەغكىثاز
( ۇرۇغۇغددددقا)ك ەُتىددددي ەيًتىددددر ق ەىگىددددۋلرج ەرضددددىي﴿ - 3

 -48) ﴾.ٍۇضدۇىَاّثوىىسۇ ( ۇرۇغطدىس  )ك كدۇ ر يامى  چاقىرىيىطىيەر 
 تىر قىطىَى.(  ەتْى كاي -16 ەتىسف ۈرەض

 كاغقاُ. ەٍەىگەك ەتويىچ  رىيگەُت ەيەرذ ۇكىػَ ۇت
  كاىالھْىدد ەىگەّددۋەم ەىىثىطددىغ يەيددارزىَى   كاىالھْىدد﴿ - 4

 ەّيىنىْددددىمىرگ ۇپتددددوپ توىدددد -تددددوپ  ەرّى زىْىغددددا مىػددددىي
ِ ك  يڭقىْدۋە ك ەٍسھ  يڭقىِ ك ەضثىسترەتثىئگەۆرگىْىئسە م  ۇّىئدسى
 (  ەتيەركاي -3~1 ەضرّ ۈرەض -110) ﴾تىيىگىِ. ەغپىرەغٍ

 ۇضدددۇىَاّالرٍ  ػدددىۇك ەٍەىدددگەك ەٍەىىيەتدددڭەك ۇغدددرەيەرذ ۇتددد
 ەرمىػىي ۇيلقىڭڭاقىيس . ت ەتسىف ەمنىْىيىيى ٍ - 8 ەّى ھىجرىي
 مىرز . توىۇپزىْىغا توپ د توپ   كاىالھْى

 ەرّى مىػدددددىي  ْى!( كددددداىالھ ضدددددۇھەٍَەز)كدددددى ٍددددد﴿ - 5
 (  ەغكاي -67 ەٍاكىسۈرەض -5) ﴾.ۇضاقاليس ەغيىنىسىِزىياّن
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 ەىەيسىططدا ٍغا ك ۇھەٍَەزكىػقا كاغڭى. ٍ ەٍەىىيەتڭەك ۇيەزىَۇت
  كاىالھ ۇتوىغاُ توىطىَ ۆپم ۇّچىيىلقىيَاقچى توىغاّالر غ ەضتق
  كاىالھْىدد ۇچرىَاضددڭىِ كضۇيىقەضڭنە چثىرھ يەضدداقيىس   ۇّىكدد
 .ۇ غڭىك ۇزۇرىغاھ

  ئىيگەّسىِي ۇ رك  ئىيس  تىر جايسل ي  قىِي ۇٍيۇقالرر﴿ - 6
ِ م يەكىيگىدر     ئىسۇ ي ەيىو كىچىس ەتىر قاّچ  يىِم  ەٍدَە ھ  ديى

  كاىالھْىد  ەرَىْيۇكٍۈّدسە م ۇ  تد ۇرۇغدىسىسۇر تاغق  كىع كاىالھْى
 ەكداىالھ ذاىىغداُ مىػدىگ    ۇ توىىدس  ۇغداه ذ ەُيارزىَى تىي ەرگەُت

( ّاھددددايىڭى ەرگەَىْيۇكٍدددد) ۇر كدددداىالھ غدددداىىثڭ  رىددددسۇ ت ەًيددددارز
قىيدس .   يەزەغاىىة قىيىسىغاّيىقىْى(  ۇ رّى. كاىالھ )ك سرىثاّسۇرٍ

توىىطدى   ەرّى مىػدىي   نىِىد  ۇ ذىالەيىق قىيَايس يەزىطىگەكاىالھ 
 (ەتيەركاي -6~2 ۇًر ۈرەض -30) ﴾.تىيَەيسۇ( ۇّى)ت

كاغددڭى   ەٍەىددگەك ەتددويىچ  ددرىيگەُت ەيەرذ ۇزز ذدد ۇيەزەتدد
 ۇ رّى  كدد دديىِيىددو م يەتڭە ئىيگىْىددسىْيكىرلّيىقالرغددا  ۇٍيددۇقالرر
 .ەىس ي

 ۇّى چوقۇٍۈغددددۈرزۇقۋەتىددددس چ ەقىددددقەتەُھ ۇركدددداّْىق﴿ - 7
 ( ەغكاي - 9 ھىجرۈرەض -15) ﴾قوغسليَىس.

  ۇزۇغىسىِت ەرّى ّى مىػىي«ەرىٌم ۇركاُق»كاىالھ  ەتڭەكاي ۇت
ِ قىيى ەزىيداز  - ەًم ۋەۆزگەرتىػىسىْك ضداقاليسىغاّيىقىغا   ۋېيىػدىسى

تدددا  ۇيەزىطدددىت  كاىالھْىددد ەٍەىىيەتدددڭەك ۇپ قىيغددداُ توىددد  يەزە
 ۇّيدداز ۈتددۈُە ۇّىئغددا. تەىَەمددڭەم  ػددىۇك ەٍەىددگەك تۈگددۈّگىچە

 .ۇركىقرلرز



 206 

: ېددددگەُز ۇّددددسلغٍتوغرىيىدددق  ەھۇزىيالركددداىالھ تاكددددا  ي  – 8
 كاىالھْىئق ػدىسل ( ەّْەغج ەّى)ي ۇرتىي ەغكاذىر ەگەرك: »ۇ رغاك﴿

 كەٍەش ياىغۇزضددىيەرگىال( تاغددقىالرغا ەكقىيغاّددس ۇٍدداُگ ەر)ضددىي
ُ ك ەّدْەتنە ج ەرّىذاش توىطدا  )ضدىي    كۆىۈٍْى دارزۇ ( ۇ غدڭۇرىسىغا

( ۆزگىالرزلضدد ېددگەُتىددسگىال ذدداش ز ەّددْەغ! )جتدد قىئالرقىيىددۇ 
قىيغددددداُ ياٍددددداُ   كدددددۇ ر. ېگىدددددِز« توىطددددداىالررلضدددددڭچىو 

. كدددددددداىالھ كەٍەىيىرىطددددددددەيەتيىل كۆىۈٍْىسەرگىسٍۇكارزۇقىيَايسۇ
 -95  -94 رەەقەت ۈرەضددد-2) ﴾.تىيگۈچىدددسۇرزلىىَالرّدددى كوتدددسلُ  

 (  ەتيەركاي
 -7  -6  ّىددد ۇٍۇكەج ۈرەضددد  -62كوذػىػدددى  ەتْىددد  كاي ۇتددد

 ۇھەٍَەزٍددد ەھدددۇزىيالري ۈتسىطدددىسمى . غەىدددگەُم ەتيىرىدددسىَۇكاي
 ۇھەٍَەزكىس . ٍد  ەذيۇقالرتوىغاُ ٍ گغَەُز ەڭك ەىەيسىططا ٍغاك
  رىطدۋە ھ ەكتمدافىر رزىِ  كىْنار قىيىػڭا تاغدقا   ەىەيسىططا ٍْىك
 ۇّىمىػدى كد   ەرتىدر  ۇ رزىِكد  ۇرۇپتد  ۇّسلغكىس . غد جىسزىي ەمت

ِ ياىغاّغا چىقىدرىع ي  َ  ۈزىطدىسى  ۇكدارز  ۆىدۈٍىْى ك ۆزىْىد  ك ۇتوىطدى
 چۈّنىثۇكايەت ۇ رّىػدددۇّسلغ. ەٍەشك  يڭقددداُقىيىدددسىغاّيىقىْى ك

 قىيىػقا چاقىرغاُ كىس .
ِ تىدس ّازىدو قىيغداُ ق    ەم(ۇھەٍَەز)ٍد  ەّسىَىست﴿ - 9  ۇركاّدسى

چىقىرىۇ  ەيسلّغاٍ ۈرىْىض ەركوذػاظ تىر ۇركاّغاق ەميەّطەىالر غ
قىيىػدددددڭا( كددددداىالھڭىِ تاغدددددقا   ەكەررۇزت ۇركاّغدددددا)ق  قىئالرتددددد
 ئالر ( چدددددداقىرىەٍگە)يددددددارز ەٍَىطددددددىْىھ ەٍچىئالرّىدددددد يارز
. ىالر( رلضدڭچىو توىطدا   پىئالرزلگ ېگەُز ۆز ض   ىْطاّْىۇركاّ)ق
__ ەرقىالىَايطددددىي ەرگىسغددددۇ__ ھ ىالرقىالىَىطددددا ۇّددددسلغٍ ەگەرك
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ُ ماەىر ر ك توىغداُ    قىيغدۇ تاغدالر ي  يەكىْطداُ   ەييار ّغداُ  ت ۈچدۈ
 (ەتيەركاي -24  -23 ۈرىطىض ەقەرەت -2) ﴾.ئالرزرزلذڭىِ ضاقيىْى

زلٍاّىددددددسىِ تاغددددددالپ   ەىەيسىططددددددا ٍْى ك ەيغەٍددددددثەرە
 يەيددوغ قىيىػددقا   ەيىڭىْددىكىطددالً ز ەرەتدديەركمددافىر ۈّىَىسگىچەم
 ەقيىدق ھ ۆزىىرىْىكد   پىدۇ ت ەٍچىيىدل م ەرزىِ تىر«ەرىٌم ۇركاُق»
 ەرضدددىتىر ۇ رزىِكددد ۇرۇپ تددد  رىطددديىقسغۇّچىيىنۆرضىڭىػنەم
 ۇّىدد كىجدداز قىيىددۇ ك ۈرەضدد ەركوذػدداظ تىددر گە«ەرىددٌم ۇركدداُق»

ُ ق» ەُتىي ٌ م ۇركدا قىالىىغىْدى   ۈركەغجد  ۇرۇغدقا تاقاتىدو ت  گە«ەرىد
ُ ق» يەتاياُ قىيىْغاّالر  ۇقىرىسليوغ. ي ٌ م ۇركدا َ   ّىد «ەرىد  ۇتاغدقى

 ۆز ضددد  كددداىالھ تاكا ّىددد  ّىددد«ەرىدددٌم ۇركددداُق» ەيەرىىدددر ذ
  كدداىالھ تاكا ّىدد ۈّنىقىيَاقڭددا. چدد ەغزل ى ۇچددۇغك ەّيىنىددگەكىن
ياىغاّددسىِ  ەىگەّنددى م ۇپجددار  توىدد ۇّسلغغدد ەزەىددسىِك ۇّىقدداّ

ُ ّاٍىدسىِ ك   كاىالھْىد   قىيغاّالرّىد  يلضىزل ەيغەٍثەرىىلە   يڭقدا
 ەىنددىت ەٍەش ل چىققدداُ كزلٍدداُ تدوغر    چثىدر ھ ەيەرىىددر ياىغداُ ذ 
 ەىقدى ياىغداّچىيىقيىرىْى ذ  ۇ رّىد  قىيىدۇ  ك  ەضدۋل ر ۇ رّىكاىالھ كد 

 ەاظ قىيغاُ. ەٍگەكاى
 يەكىػددديىر   ۈٍَەتيەرّىددد ك ۇرۇّقىتددد زە«ەرىدددٌم ۇركددداُق»

 ەٍَىدگە ھ ەقىدقەغ ھ ۇتايداُ قىيىْغداُ. غد    ەتيىر ھدا م  ۇ رّى ك
 ۇغدددْىيدددامى كوق  سىػدددْىي ەىەيسىططدددا ًك ۇھەٍَەزٍددد ەىدددۇٍنى ٍ
 يلتطدىس توىَىغداُ ضا  ەٍطدۆھثەتڭە ھ ەَّدۇ   كداىىَالر تىي ۈگەَّىگەُك
 -كىيىددددٌ   ۇّىددددسىغاُ چوق ۇتالرغددددات ۇكىددددس . كدددد  ەيغەٍددددثەرە
 ۇمىڭددددددداتْىَ ەرتىدددددددر ەتڭدددددددايىدددددددرلغ توىغددددددداُ  ھەرىپەتڭىٍْ

توىَىغداُ   ەكىدگ  ۇكىيىَگىَد  ەرتىر ەرزىِ ىيىَيكەقيىيۇٍايسىغاّۋەتوّ
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كىيگىرىنددى  ۇ. كدد ڭىيددس ي ۆضددۈپكارىطددىسل ك ەيٍْىدد جاھىددو ق
 ەيٍىددددسىِق ۋلقىددددتۇچىيىنكاىغ ەىىددددٌھاياتىددددسل تاغددددقىالرزىِ ت

مىڭاتيىرىددددددسىنى   مىڭاتْىدددددد ەھيددددددى. كەٍەشك ۇكايرىيغدددددداَّ
توىطددا    يىػددىذىددالپ م گە«ەرىددٌم ۇركدداُق»قىططددىيەرّى ەزىت
مىڭاتيىرىْى  ۆزك ۈچۈُك ۇرۇظيوغ ەقىقەتْىھ  مىڭاتالرّى ەھيىك
تىدس   ۇ ركد  ۈّنىكىس . چد  ەيەتڭىِض ۆزگەرتىۋەتنەّيىنىك ەضڭەُق
 ۇضرىطددىْىّ ەضدديىك  مىڭاتالرّىدد ۇكەك تايدداُ قىيغاّددس ۇقىرىددسلي

قوىىدسىنى ھدازىرقى    ۇ رّىد  ك ۇپ يوقىڭىۇ قويغاُ توى ۇرۇُكاىيىث
ڭىنى  يىػددم  ڭىددۇچىددِ ي ۆزىىرىْىدد مىڭدداتيىر  ك ەھددسەكىننددى ك

كىيسداٍىييىق    يامى ييىليەھىمىڭاتالر  ۇىڭىيىرىْى يوقاتقاچقا  تيلض
 ۇركددداُق ۇتددد﴿: ەيدددسۇز ۇّدددسلغ. كددداىالھ ٍۇريىرلقڭددد ۈەەتيەرزىِضددد
كىرددڭىالپ قىيىػددقاُ   ۇ رّىدد ك ەي زىىرىغدداك ىطددرلكىو ەقىقەتەّھ
و ەٍّۈرەضدد -27) ﴾. رىددسۇتايدداُ قىيىددۇ ت ۆەىْىمدد ەرضددىيىرىْى ّ

 (ەغكاي -76
زىيىدسل    يڭىدۇ  )تىيىدسل كىَداُ ك   ۇّداەىقالر ٍ زە«ەرىٌم ۇركاُق»
ضددددىرىىر  ەدددداظ قىيىْغدددداُ.   ۈرىددددۈكت  (ّىەَّىگۈچىيەركىػدددد

 ەُتىدددددددي  نىدددددددرىەرد ٍسىييەدددددددۈرىۈمت ەرساىدددددددسل ھٍەذپىيۇ رك
 ۇھەٍَەزتدارلتڭى. كداىالھ ٍد     يىدۇ زىيىْىغدا كىدع ك   ۇضۇىَاّالرّى ٍ
 گرگپتىيس ەپتىرى -تىر  ەھۋلىيىرىْىك ۇت ۇ رّى ك ەىەيسىططا ٍغاك
  ڭىرلپك ەيەرىىرىْىذ ۇت  ّى«ەرىٌم ۇركاُق» ۇّاەىقالرٍۇ. ٍۇرلتڭىت

 ەّەي« ەرىدددددددددددددددددددٌم ۇركددددددددددددددددددداُق»قىالتڭدددددددددددددددددددى. 
 ۇرلتڭى تددد   رىدددۇ ت ەيەرذ ەھۋلىيىرىسىَْۇ يوغدددۇرۇّ ەھۇزىيالرّىئي
 كىْنار قىالىَىغاُ. ەيەرىىرىْىذ ۇت  ّى«ەرىٌم ۇركاُق» ۇ رٍۇك
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ُ ق» ٌ م ۇركددا  ۋەكوٍۇٍىيدددتاقَىغدداُ   ۆرگپمدد  ەرەتددديەرك زە«ەرىدد
كىيىَيىددر    ەرى ەغ: غددۇّىئددسل. كەىددگەُم ەركىيىَددي ۇضۇضددىيذ
  ّەضدىسەغ  - يەزتدارىد    ەززىيە ر ۇّالرغاكىيىَيىر   كازغ ەقيىياغك

-ەزەپك ەيەرىەر ذ ۇّاضددىۋەتيىلٍ ەكدداىىَىگ ەغكدداذىر  نَەتيەر ھدد
 ەھَىيەتيىدل ك ۆەيىگەُھدازىرقى مد   ۇپ تاغدقىالر تدار توىد    ەذالقۋەك

ُ ق» ەركىيىَي ٌ م ۇركدا  ۇھىَيىر ٍد  ۇ رّىد  ك  يىْغداُ  زىدِ ك «ەرىد
 .ۇرتاغقىالرز ۆىچەٍيىرىۋەك ەذالغك ەھناٍيىر  ك ەرى ەغغ ەقىسە ك

 ۆز ٍەضدددىيىيەرّىەرّىۋەكىيىَي ۆەيىگەُمددد« ەرىدددٌم ۇركددداُق»
كىردڭىالەالرزىِ   ەرذىدو ھ ۇرۇپ تىر مىڭداب تد   ڭكاىغاُ چو ەكىچىگ

كدددداىالھڭىِ  ۇكدددد ەگەر. كۇرذاىىددددس ۈتددددۈّيە زىددددڭيىقالرزىِ ە يە
 ۇّىئدددسلك ەىدددۋەتڭەتوىغددداُ توىطدددا كىدددس   ك ۆز ضددد  تاغقىطدددىْى

 ڭچدو  ۈّنىتدو تڭى. چد    پىيغاُذاتاىىقالر ت يەزىڭيىقالر  ۆەيىگەُم
. ۇكىػدالرزىِ ذداىىي تو ىَايدس    ۇّسلغت ەتڭەمىڭاتالر كاز ەجىَيىلھ
 ۆرگىَىگەچنەكىردددددڭىالپ مددددد ۇكدددددازرلقَ زە«ەرىدددددٌم ۇركددددداُق»
. ۇريوقڭد  ۈتسىَىسغ  چھ ەّيىنىگەكىن ۆز ض   اىالھْىچوقۇٍۇّىئك

ەىنىدر   ۈضڭىسەك ۇركاُق ۇ رك﴿: ەيسۇز ۇّسلغٍ ەقڭەھ ۇكاىالھ تاكا  ت
ُ گ ۇّداەىقالر ٍ ەُتىدي  ۇغرىنالر)ٍ ۇركاُق ەگەرك ۈرگۈزٍەٍسۇ؟ي  ۇٍدا

توىغدددداُ توىطددددا   غەيرىْىئڭەرىپىددددسىِ( كدددداىالھڭىِ ەكقىيغاّددددس
 ۈرەض -4) ﴾تاەقاُ تو تڭى. كەىۋەتڭە كۇّىئسىْْۇرغۇّسىسزىيەتيەرّى

 (ەغكاي -82ّىطا 
ُ ق» ەتنەكدا ٍ  ۇتايداُ قىيىْغداُ تد    ۇقىرىدسل كداىالھ تاكدا  ي    ۇركدا

: ۇقىيىدددس ەغكىػدددار ۇّدددسلغٍ ۈرىطدددىسەض ۇرقددداُف  ّىددد«ەرىدددٌم
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ضدىرّى تىيىدۇ     ېَىْدسىنى ز يەكاضَاّالرزىنى  ۇّىك»  يڭقىْنى ك﴿
 ( ەغكاي -6 ۇرقاُف ۈرەض -25) ﴾.ۈغۈرز كاىالھ چ ۇرىسىغاُت

تا غىڭى ُ ۈضڭۈ ۇضيۇتى ھەٍَىسىْكاجايىۇ ك ۆزىْى ك ۈّنىچ
 ەرّدى كىيىَي ۆەيىگەُمد   رىػى ت ەيەرذ ەيىپيەرزىِەاضاھىڭى  غ يە
كىردڭىالەالرزىِ  زىدڭيىقالرزىِ ذداىىي     ۇغىۋەكاىغاُ توى ەكىچىگ ۆزك

 ۇّدددسلغت ۇرغاُقاىدددس ەيرلّيىقڭددداكىْطددداّالرّى ھ ەُتىدددي ۇغدددىتوى
 وتدددددددددسلُ ەٍَىْىھ ەقەغتىدددددددددر مىڭددددددددداب ە ەجىَيىدددددددددلھ

 ! يىسۇم ەرىپىسىْالثىر زلغ )كاىالھ( تقۇزرەتيىنۈچى تىيگ
 ۇّىد  . كۆجىسىسۇرقىيىسىغاُ ٍ يلًزل ەىگۈىۈكٍ« قۇركاّنەرىٌ»

 ۈّنى. چد ۇچىدسۇر جاييىرىسل جار  توىغ ەٍَەھ ۇّياّى ز ۆجىسىطىٍ
 ەمطدىچە ك ۆجىسىيىرىْىد  ٍ ەيغەٍثەرىەرّىد  ە ۇرۇّقىكاىالھ تاكدا  تد  

 ۇرۇّقىقىيغدداُ. تدد  پىييىددلضاقالغددقا م ۆز ّددى كدد«قۇركدداّنەرىٌ»
جار  يلقڭىددسىالھايدداغ  ۇ رّىدد ك ۆجىسىيىر ٍدد ەيغەٍثەرىەرّىدد ە

توذڭايددسىغاُ   دديىِم ۆتنەّددسىِك ەٍددسىِكاى ۇ رتوىىددسىغاُ  كدد 
ٌ »  نىِكىس . ى ۆجىسىيەرٍ يلقىڭيىق  ۆجىسىطدى ٍ  ّىد «قۇركداّنەرى

ِ كاىالھڭىِ چ قىيىدۇ   يلًتىدر ذىدو زل   ەتدا ھدازىرغىچ   ۈغدنەّۋلقىڭڭى
قىيغاُ   الُك ۇّى . كۆجىسىسۇرٍ ەىگۈىۈكٍ ۆزگەرٍەضۋەك ەىگەُم
 ەرھ ۇّياّىدد . زەىَەمددڭەضدداقالپ م ۈچىْىمدد ەھددازىرغىچ ۇك يددىز

 ەرزىددِيەزھەەٍيەذىددو زىددِ  ەرھ يەۇزلضددىس رقايطددى جدداييىر  ذ
 ەيرىَىسزىَددۇز ۇغددۇتوىغدداُ ٍ ەُتىددي گغددَەّيىر توىغدداُ كىطددالً ز

ٌ »  چثىدر  ھ ۇ رّى ك  ۈرەضد  ەرتىدر  وذػىػدىسىِ  ئّى«قۇركداّنەرى
 ۇرۇغددقايەىغددا تاقاتىددو تۇك يز  ّىدد«قۇركدداّنەرىٌ»كىجدداز قىيىددۇ  

قىالىَدددا   ۈركەغٍددداغ قىيىػدددقا جددد  ۇضدددۇىَاّالرّىٍكارقىيىق ۇغددد
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 ۈركەغكىػددقا جدد ۇتدد ەرگىسٍددۇھ ۇ ركدد  يىَْددۇم ۇّددسىِ. تەىَەمددڭەم
تددا  ەُكاضاضدد ۋەزىطددىگەكاىالھْىئۆجىسەٍ ۇتدد ۈّنى. چددۇقىالىَايددس

 .ۇقىيىس يلًزل ۇّسلغغ ەتنىچەقىياٍ
  صچارچددداظ ھددد قەت ىينىػدددى كوقۇغاّّدددى «قۇركددداّنەرىٌ»

  صسسېرىنىػدددۇّىئسىْك ۇمىػدددىَ ئػدددىغاُتى ۇّى. كدددۇقىيَايدددس
 ۇظكوقد  ەمدرلر قايڭدا  ت  –ّدى قايڭدا   «قۇركاّنەرىٌ» ەىنى. تۇقىيَايس

. ۇرىسۇكىرالضددددددْى كاغدددددد  ۇھەتثەتددددددۋەتوىغدددددداُ ٍ ۇّىئغدددددداك
 ەزەتىيدۋە قاّچىيىل ك ەضەرىەرك ەتڭىنىتاغقا كاززىِ «قۇركاّنەرىٌ»

  َ  ۇظقددددايڭىالپ كوقدددد  ۇّىكدددد ۇقاّچىيىددددل قىسىقددددارىىق توىطددددى
 ۇّىكدددد« قۇركدددداّنەرىٌ» ەٍَددددا. كۇقىيىددددس ەيسلپزېرىنىػددددەمىػىس

  رىَدۇ ت ۆزىگەك ەُتىي يەغھا  ۇزۇر ھ ىيىغۇچىْىكا ۇغۇچىْىۋەكوق
-ۇزۇرھددد ۇتددد  ّىددد«قۇركددداّنەرىٌ. »ۇتارتىدددس  قىْالغدددڭۇرىسۇيەي

 ەىنددىت ەيددسىغاُ تىيَ ەّىطددىْىٍ  ّىدد«قۇركدداّنەرىٌ» يىڭىْىھددا 
  صھددد ەرٍۇمىػدددىي ەيدددسىغاُتىيَ ەرضدددەّ  چتىيىدددسىِ ھددد ەرەبك

. ۇركىپازىطدىس  ەّيىنىْىد  مدا ً كىن  ىالھىي ۇّىئكد  ۇ. ٍاّا تۇقىيىس
ياغددددىغاُ زىْددددى   ەغددددقەرزەزلٍاّددددسل ق   قىْقددددى: يٍەضددددىيەُ)
 10ّدددددددى «قۇركددددددداّنەرىٌ»قارىسددددددداجى  ۆىىَاكاتسۇرېػدددددددىتك

تاٍاٍيىغددددددددددددددددددددداُ. __  ٍىئق ڭىَدددددددددددددددددددددسىْ ارتۇق وقۇپ
 (جۇىگوٍۇضۇىَاّيىرىژۇرّىيىسىِ

. ۇريداز ظ ّاھدايىڭى كاضداّس    ەتيىرىْىكداي   ّىد «قۇركاّنەرىٌ»
  -32  -22  -17  ّىەٍەرقۈرەضدد -54 ەقىقەتْددىھ ۇكدداىالھ تاكددا  تدد

ُ يداز ظ ك  ۇركاّْىق ەقىقەتەُتىس ھ﴿ەتيىرىسەكاي -40 كاضداُ   ۈچدۈ
ٍ  ۇچىكداىغ  ەغكىثدر  ۇغ قىيس ُ ز ﴾ۇ؟تدار   الُكد  ەُتىدي  ۆز ضد  ېدگە
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 ۈچدددۈُّدددى يددداز ظ مىچىدددل تددداىىالر ك«قۇركددداّنەرىٌ»قىيغددداُ. 
. ۇيداز پ توىىدس   ۇّىكد  ەكىچىدس  يلقىتقىطقا  ۇ ر. ككوىايسۇر رىَۇت
قايطددى  ەرھ ۇّياّىدد يازىىغدداُ قددارىيالر زتوىۇقّددى «قۇركدداّنەرىٌ»

ّدى  «قۇركاّنەرىٌ»ىْچىطى ۆەم ۇ رّى . ك پىيىسۇت ۆپجاييىرىسل م
ذاتاىىقطىس  ماٍىو ھاىسل   چثىرىسەھ  ىىرىْىھەرەمەەيەكىثار ۇّى ك
 ۇّياضددىسلذىرىطددڭىياّالر ز ەٍَددا. كۇرچىقىػددقا كىقڭىددسلرىىقڭ  سىددۇي

 ەىندددددىت ەٍەش ك ەٍَىْدددددىھ  مىڭاتيىرىْىددددد ەھدددددسەكىنندددددى ك
.  پىيَايدسۇ ت ەضدال مىػدى ك  ەريازىىغاُ تىر ەرضىْىكىْجىيالرزىِ تىر

  ثوىغدداّيىقى كاىالھْىددكوىايياز غددقا  ۇّددسلغت  ّىدد«كدداّنەرىٌقۇر»
كاتددا قىيغدداُ ماتڭددا  ۈچۈُ  ۈٍَەتيىرىەىەيسىططددا ٍْىئك ۇھەٍَەزٍدد

ضددداقيىْىۇ  ۆزگەرتىػددديەرزىِك  ّىددد«قۇركددداّنەرىٌ» يەىڭدددى ّ َ
 ىڭىطى كىس .يلضتىر   يىػىْى ق

 ۋابهىرىجب ۇَىڭئ ۋەسوئبل  ۈچئ
 ۆجىسىطدىْى  ٍ ەىەيسىططدا ٍْى  ك ۇھەٍَەزتىرىْچى ضوكاه: ٍد 

  َە؟ْطەيەتىئسىِ توىغاّيىقىْىەتْۇقڭىطىتا غ
 ەيرز ەزلٍداُ مىػدىيىرىس   ۇغ ۆجىسىيەرھەرقاچاٍُ ەز : تيلبجا

جىْطددىسىِ ەرضىيەرّىئچىققدداُ ّ ۇچىغاۇەتوى ەغددسۇرٍ ۈرگەّۋەضدد
تىرىْچددى ضدداّاىغاُ  ەڭك ەرضددىيەرزەّ ۇغدد ۇ ركدد ۈّنى. چدد يىددسۇم

ُ كىقڭىددسلر  ي  ەتْى زلٍاّددسىنى كىْطدداّىي  ۇپ غددۇتوى  ەڭك ەتددنە
 ۆزىىرىْىدد ك ەرمىػددىي ۇّددسلغ. ٍۇتوىىددس ەتددنەُي ەىيىددگەە ۇقىر يدد

 ۆرگەّدددسەضدددىرتىسل توىغددداُ كىػدددالرّى م   كىقڭىدددسلرىْى ەغ تددداق
كىددع  ەغذددارىقى كدداز  ەىددگەُم ەرىپىددسىِكدداىالھ ت ۇًچوقددۇّىئك

 ەىەيسىططددا ٍْى ك ۇضددا: ٍەضددىيەُ. ٍۇقايىددو توىىددس ەّيىنىددگەكىن
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 ەىەيسىططددا ٍْى ك ۇضدداٍ  سىرگەرىىر ضدد ەيّْىدد زلٍاّىددسىنى ەىرك
 ۇتددد  ددديىِ م ۆرگەّدددسىِيىالّغدددا كايالّغددداّيىقىْى م  ھاضىطدددىْى

 ەٍەضدديىنىْىۋەزلكىرىطددى كىچىددسىنى تىددر كىددع ك   سىرضدد  كىػددْى
  ددرىيگەُت ەىەيسىططددا ٍغاك ۇضدا ٍ ەرىپىددسىِكدداىالھ تاكدا  ت  ۇّىد  ك
 . يڭىسۇكىَاُ ك ۇّىئغاك ۇيەھاٍاُ تىيىس ْىػۇەّيىنىكىن ۆجىسەٍ

 ەڭكىيَدددى ك ۇرىدددۇغزلٍاّىدددسل زرذڭ ەىەيسىططدددا ٍْى كىطدددا ك
 ەھيىيىددر زلٍدداُ ك ۇقىيغاُ كىددس . تددتەرەققىيەرىجىددسەز ۈمطددەكي

    مور رّىگرگەّيىنىْىتىرىيس  ۆىۈميەرّىەىەيسىططا ٍْىئكىطا ك
 ەكىيَىدگ  ۇرىۇغزرذڭ  كىػالرّى ۇت ۆرگپكاچقاّيىقىْى م ۆزىىرىْىم

ِ كداىالھ تاكدا  ت   ەىندى ت ەٍەش ك ەرزىِكاكىت كىيىَي كىطدا   ەرىپىدسى
 ۇيەتىيىددس ەّيىنىْددىكىن ۆجىسەتىددر ٍدد   ددرىيگەُت ەىەيسىططددا ٍغاك
 .ەگىػىسۇزىْىغا ك ۇّى ك

زلٍاّىددددسل توىطددددا  كىيَددددى  ەىەيسىططددددا ٍْى ك ۇھەٍَەزٍدددد
كىددس .  ەتددنەُي  نىگەچدد ەڭك ۇكدد ۈرگپ ضدد ەيرز ەتطاھەضددىتا غ

 ەىگەّددسىِم ەُتىددي «قۇركدداّنەرىٌ»ۇتدد ەىەيسىططددا ًك ۇھەٍَەزٍدد
 يەة ەزىددكاتدداقيىق ك ۈتددۈُە ۇ رّىدد ك «قۇركدداّنەرىٌ» دديىِ م

كدداىالھ  ۇّىدد ساىددسل كتەتى ىيۇرزىۋەقاىس ڭتددا-ھدداڭغدداكىرىىرىْى 
 ۇّىئغاچىقڭى. ك ۇرىغاكوتڭ ەّيىنىكىن ۆجىسەٍ ەىگەُم ەرىپىسىِت

 ۇّىئغا. ك رىػڭىك ەذڭنەت ۇپ توى ۇضۇىَاٍُ ەىڭۈرگەّيەركىَاُ م
 . يڭَىس جاھىيالر كىَاُ ك يەٍۇتەمەتثۇرەرضا ت ەقەغە

 ۈغۈرگىَەضڭىِتىرلقال چ  ّى«قۇركاّنەرىٌ»كىننىْچى ضوكاه: 
  َە؟ّ  نَىڭىھ ۈغۈرگىگەّيىنىْى چ ەەارچ-ەەارچ
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 ۈغدۈرگىگەّيىنىْى  چ ەەارچ-ەەارچ  ّى«قۇركاّنەرىٌ: »يلبجا
 :ۆەڭۇرم  نَەتيىر ھ

ً ك ۇھەٍَەزٍ - 1 ُ تىيَ  سىػدْى ي ۇغدۋە كوق ەىەيسىططدا   ەيدسىغا
. ەيغەٍدددثەرزۇركىچىدددسىِ چىققددداُ ە  ەتْىددد تىدددر ٍىيي يلتطدددىسضا
ُ تىدرلقال چ  ۇّىئغاك« قۇركاّنەرىٌ»  ۇّىكد  ۇ رغدا توىطدا  ك  ۈغدۈرگىگە

 ەەدارچ -ەكداززىِ  ەدارچ  -كداز  ۇّىد  توىغاُ تو تڭى. ك  يىِياز ظ ق
ٍ  ەھۋلىىغدا ك ۇ رّى ك ۈغۈرگىگەّيىنىچ كىدس .   ۇّاضدىۇ ّاھدايىڭى 
ٌ »طاھاتىيەرۈّنىچ  ۆگەّگەّدۋە ھاىدسل ك ي تەزرىجىيد ّدى  «قۇركداّنەرى

 ەتدويىچ  ۇغد  ەتڭەٍَۈكد ۇّى ياز ظ كىػى ت«قۇركاّنەرىٌ»يازىىغاُ. 
 .ەىَەمڭەم ۇپجار  توى

 ۇكەييەٍُددددد ەتيىر كددددداي ۆپمددددد  ّىددددد«قۇركددددداّنەرىٌ» - 2
قىيىددع  يددامى  ەهسٍۈغددنۈىْىەرتىر ەققىددسەھ ەيەيەقەىىنيەرھازىطدد

 ۇقالغددڭۇرۇظكوچ ۆمددۈٍْىھ ەر  يددامى تىددر ددرىعت يلبضددوكاىغا جددا
 ۇھەٍَەزٍددددد« قۇركددددداّنەرىٌ» ەگەر. كۈغدددددنەُچ ەقطدددددىڭىسەٍ
 ۇّىدد توىطددا  ك ۈغددنەُتىددرلقال چ يلقىڭڭدداتىددر   ەىەيسىططددا ٍغاك
 ۇّىدد  ك ۇىاتددو تڭى. غدد غددَىغاُ ۇقال وچەقطەتٍ ۈغۈغددىسىنىچ

 ەضدددىرىىنۋە ت ەڭك ەىدددثيەرزە ق ۈغدددۈرگىگەّيىنى چ ەەدددارچ -ەەدددارچ
 توىغاُ. ۈچيۈكم ەڭكغڭا غڭۇرۇال ايسىئەقطەتْىٍ

ُ چ   ڭىَدسىال ّى تىر ق«قۇركاّنەرىٌ»كاىالھ تاكا   – 3  ۈغدۈرگە
 ەٍَىطدددىسئرّىتۇيرۇقالتاغدددقا  ەھنددداٍيىرىۋەك ەرى ەغتوىطدددا  غددد 

 ۇ رغاك ەُتىي ۇّى تو تڭى  ت ۈغنەُچ يلقىڭڭاتىر   ۇضۇىَاّالرغاٍ
قىيىػددْى تاغددالظ قىدديىِ    ەٍەهتىددرلقال ك ەٍَىطددىگەھ ۇ رّىدد ت
 ەەارچ - ەكاززىِ  ەارچ-كاز« قۇركاّنەرىٌ»  نىِتو تڭى. ى ەىگەُم
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ي تەزرىجىيۆرضدددەتَىيەر م-ەھنددداٍالريەتۇيرۇغ   كۈغدددۈرگىگەچنەچ
ُ كدداززىِ ت -ھاىدسل كداز     ۇهقوتدد ۇ رّىكد  ەتىجىددسەتوىدس   ّ  ۇيرۇىغدا

 .س ۇيۇىت  ْىلّاھايىڭى ي ەرگەمىػىي ۇقىيىػَ
غددددى ۈغۈرگىۈچكدددداززىِ  -كدددداز   ّىدددد«قۇركدددداّنەرىٌ» - 4

 ۆرگپكارقىدددددددسىِ مددددددد  -كارقدددددددا جىثرى ىيْدددددددى ەيغەٍثەرّىئە
جىثرى ىددو  ەىثددىق ەيغەٍثەرّىدد ە ۈّنى. چددۇقىيىسڭەقەززلۇرۇغدىْى ت
 ەزەتيىددر ررھددى ٍ ەرگەُت ەُكىسّددى تىددي  كاىالھْىدد ەرىػددڭىْى ە

كازلرىىرىغدددددا  ەيٍْىددددد ق يەقىيىدددددع  ەيەغكدددددارقىيىق زىْْدددددى ز
 .  ۇرلتڭىت ۈچيىْىۇم ۇغقاثوىضەيرىىن
 ەغقىيدددداٍ   ىْىەضىيىطددددٍ ەيھىددددسضددددوكاه: ت ۈچىْچىكدددد

 ەمرلرىىْىػدددىْى ت  قىططدددىيىرىْى ەيغەٍدددثەرىەر  ەەھۋلىىْىددد ك
  َە؟ّ ەيەتىض

 ۆەيىگەُمدددد ەمرلر رّىدددد زىنددددى ت«قۇركدددداّنەرىٌ: »يلبجددددا
 ەايسىيىر  تار:

ٍ  ەّدى   يەيسۇكىپازىي ەمىڭْىت ەمرلرت - 1  ۆپمد  ەضدىيىْى  تىدر 
 ەّيىنىْدى كىن ەھَىيەتيىدل ك ەضدىيىْى  ٍ ۇتاياُ قىيىْىػى ت  ڭىٌق

 .ەيسۇكىپازىي
  ڭىثددار تددا غىڭى ك ۇّى   ۈضددڭۈّيۈمىئّى«قۇركدداّنەرىٌ» - 2

 ۇك وز ەُتىي ڭىثارك ۇت ەرەتيەرگەك« قۇركاّنەرىٌ»توىغاچقا   ەُتىي
ٍ  ەرّىئۋەقىيغاُ. قىططىي  الُك  مرلرىىْىدۇ ەت ەضدىيىيەرّى  تاغدقا 
  ڭىَددسلق ەرطدداقالپ قاىغدداُ ھاىددسل ھ ۈضڭۈّيۈمىْىۆزىْىئك  يىػددىم

 ۈّنىكىددددس . چدددد ۈچددددۈُك گرگظكوذػدددداظ توىَىغدددداُ تىيددددس 
 .ۇتىيىس ەّيىنىْىكىن ەغذارىقى كاز ۇّى ك ەتػۇّاضالرتا غ
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 ەيٍىْىددددد ق ۆىيىمددددد ەىەيسىططدددددا ٍْى ك ەيغەٍدددددثەرە - 3
 ۆزىىرىسىِضددد ۇ رّىددد تىدددس ك﴿ضدددىقىالتڭى. ھەٍىػەكازلرىىرىدددسىِ 

ھىجر ۈرەضد  -15) ﴾تىيىَىس. وتسلُ ۋلتقاّيىقىْىضىقىيى ۈرىنىئْى ي
غارلكىڭىغا ٍاضالغدقاُ ھاىدسل    يەەھۋلىىغاك ۇّى ( كاىالھ كەغكاي -97
  ددرىعتايدداُ قىيىددۇ ت قىططددىيىرىسىِ ەيغەٍثەرىەرّىئە ۇرۇّقىتدد

 ۆىيدددۈىْىم﴿.  رەتڭدددىت ەضدددەىيىت ۆىيىگەمددد ۇّىددد كدددارقىيىق ك
قىططدىيىرىْى   ەيغەٍثەرىەرّىد  ە ىاضدا  ۈچدۈُ  قىيىدع ك  ەًذاتىرج

 ۈچۈّدۋەز ك ەرَىْيۇكٍەقىقەتْى ھ ەرقىططىي ۇت  رىَىس تاياُ قىيىۇ ت
 (ەغكاي-120 ۇزھ ۈرەض -11) ﴾.ۇكاىىس ەكىچىگ ۆزك ەضىسەتْىّ -

 يلقىددڭالرزل تاغدديىغاُ  ەكىطددالً زىْىغددا مىرىػددن  ەرمىػددىي - 4
  يىدددۇم ەزىددديەتيەرك ەٍىػدددەھ ەرىپىدددسىِتمافىر ر ۇضدددۇىَاّالرغاٍ

 ۈچدددددۈُك  ڭەميەظيطدددددەيرىچاّيىققاۇ رّى. كددددداىالھ كۇرلتڭىتددددد
ھاىددددسل  ۇّاضددددىۇٍ ەھۋلىغدددداتىددددر ك ەرزىددددِ ھ«قۇركدددداّنەرىٌ»

 چۈّنىثۇرۇّقىپەيغەٍثەرىەرّىددد . ۇرلتڭىتددد ۈغدددۈرگپچقىططىيەرّى
كاىسىدددسل تىدددس   مەىگەّنۈىپەتيەريەكۇ رّىئثۇمدددۈىپەتيەرتاغددديىرىغا 

  يىْنىيەرّى نرۇّدددددددسىغاّيىقى وۆزيەزىپىيىرىْىك ۈمَەضدددددددڭىِە
 كىس . ەغكىثر ڭچو ۈچۈُك ۇغيىر توى ۇضڭەھنەًٍ
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 ئىسپبتهىُىطي ەَهىكىُىڭئىك
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 ەيغەيبەرنىكىُيپ ەنەيھىسسباليُىڭئ ۇھەيًەدي
 ببيبَي ەقىقەتُىڭھ ەئىسپبتاليذىغبٌ ئبنت

 
 ەقىقەغتىرىْچى ھ

چىققدددداُ  ەيددددسلّغاقوىىددددسل ٍ ەىەيسىططددددا ٍْى ك ەيغەٍددددثەرە
 :ۆىۈّىسۇت ۈرگەكىننى ت ۇ رت ۇپ توى ۆجىسىيەرٍ

كاكىدت توىغداُ كىػدالر     ەمنەچ يەمد  ۆتَۈغدۋە : كۈر تىرىْچى ت
 ەىەيسىططددا ٍْى ك ۇھەٍَەزٍدد ۇپ توىدد ەيەرذ  ددرىيگەُت ەققىددسەھ
 ەيەرىىددددر ذ ەرگەُت ۋەقەىىنيەرزىِۆتنەّددددك ۇپتوىدددد ۆتَۈغددددڭەك

 ەر  يددامى تىددر ۇٍاضددڭىِمىڭدداب كوق ەرتىددر ۇ. كددۆەڭددۇرّاھددايىڭى م
 ۇرۇپ كاىَاضدددددددددددددڭىِ تددددددددددددد ەىىدددددددددددددٌمىػدددددددددددددىسىِ ت

 ۇپزلٍدددداّالرزل توىدددد  ۇكدددد ۋەقەىىنيىر   ۈٍَەتيەرّىئۆتَۈغددددڭىنىك
 ەيغەٍثەرىەرّىە يەقىططىيىر   ەيغەٍثەرىەرّى   ەسازىطىيەرۆتنەّك

 ەتيىدل كىثر ەققىسەھ ۋەتيىر كاقى  چىْىػيىقك  كىْنار قىيغاّالرّى
)كدددى ﴿: ەيدددسۇز ۇّدددسلغكددداىالھ ٍ ەقدددڭەھ ۇتايددداّالرّى قىيغددداُ. تددد

 ەيەرىەرزىْددسۇر كاكىددت ذ ەيددثنە( غە)قىططدد ۇغدد ەّە!( كۇھەٍَەزٍدد
 ۇّىئددسىِت ەيٍىدد ق  ْى ضدد ەّۋەضدد ۇغ ي قىيددسۇّىددۋەھىك ىاضددا

 ەز ( تەغكدداي -49 ۇزھدد ۈرەضدد -11) ﴾.ەيڭڭددىتىيَ ۇّىكىيگىددر  كدد
  مىڭاتالرّىد  ەھيدى ك ەُتىدي « قۇركاّنەرىٌ»تاياّىسل  ەرّى قىططىي

 ۆزكد  ۇ رّىد  كوذػاغَاضديىقالر ك  ەز ت ۇرىطىسىنىمىڭاتيىر  كوتڭ
 ەىگەّيىنىْىددد م ۆزگەرتىدددۇك ەضدددڭەُزلٍددداُ ق ەرمىڭددداتيىرىْى ھ

 ەٍەضديىنىْىۋە ضداغالً ك   مىڭاتيىرىْىد  ۇ رّى كىس . ك ەتىجىطىّ
ذاتدددددددددداىىقالرّى  ۇ رزىنىكدددددددددد  ّىدددددددددد«قۇركدددددددددداّنەرىٌ»
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 ۇركددداُق ۇتددد﴿: ەيدددسۇز ۇّدددسلغكددداىالھ ٍ ەققىدددسەسّيىقىۈزىڭىسىغات
كىردددڭىالپ قىيغددداُ  ۇ رّىددد ك ەي زىغددداكىطدددرلكىو ك ەقىدددقەتەُھ
 ەٍوّۈرەضدد -27) ﴾. رىددسۇتايدداُ قىيىددۇ ت ۆەىْىمدد ەرضددىيىرىْى ّ

 (ەغكاي -76
 ەققىددددددددسەھ ەيەرىەركاكىددددددددت توىغدددددددداُ ذ  يەچەمنەمددددددد 

 :ۆەڭۇرّاھايىڭى م ۇرٍەزىطيەسەىگەّم
 ەمنىْىدددد  ضدددداھاتىيىرىغا ٍ ەىەيسىططددددا ًك ەيغەٍددددثەرە - 1

قىيىْىدسىغاّيىقى    ەتسدى ف  كىرلقْى يە  غاً يەٍەّْى ۇززۇضْى  ق
قىيىْىددسىغاّيىقى   ەتسددىف ەرىپىددسىِت ەىددىك ەزرىڭددىھ ەيثەرّىدد ذ
 ۇٍيۇقالرّىددد ر ەُ( تىددديەارضدددالركىدددرلّيىقالر ) ۇضدددۇىَاّالرّى ٍ

  ىقالرّىددد  كىرلّيۆىۈغدددىسىغاّيىقىك  يىدددۇ غەّىَەتتددداييىقيىرىْى 
توىىدددسىغاّيىقى   ەتچدددىذىسٍ ۈچدددۈُك ۇضدددۇىَاّالرٍ  قىسىىرىْىددد

رىَيىددق  ەّددى)ي ۇٍيددۇقالرتوىىددسىغاّيىقى  ر ەغيددۇپٍ  كىرلّيىقالرّىدد
 ەغيددۇپكارقددا كارقىددسىِ ٍ  تاغددقا ذىرىطددڭىياّالر(ّى يەەىددرەّىنيەر

 ۇتد  ەرگەُ ت ەيەرتوغرىطدىسل كاىدسىِ ذ  توىىسىغاّيىقى ھا ك  ۇپتوى
ھايددددداغ   ضددددداھاتىالرّى ەتدددددويىچ ۇغددددد ەٍەىىيەتدددددڭەكىػدددددالر ك
 كاغقاُ. ەٍەىگەكيلقڭىسىال

 ۇضدۇىَاّالّى  ٍ ەّدى )ي  ەىڭْىْىد  ەىەيسىططا ًك ەيغەٍثەرە - 2
 ۆتۈرٍەيسىغاّيىقىتاظ م ۆىَەضڭىِك ۆٍەرك ەزرىڭى( ھۆىۈّىػىْى ت
 ەزرىڭددددددىھ ەٍەىىيەتددددددڭە. كەرگەُت ەيەركاىددددددسىِ ذ ەققىددددددسەھ
 تاغالّغاُ. ەەىڭْ  يىْالم ۆٍەرّىئۋلەاتىسىِك

 ۇرغدداُكوىڭ ۇپكوقدد« قۇركدداّنەرىٌ»  كوضددَاّْى ەزرىڭددىھ - 3
 ەقىييەرزىِغد  ەىىْدى ك ەزرىڭدى قىيىْىدسىغاّيىقى  ھ  ەھىسغد   رىسەي
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كىطدددددددددياّنار  ەٍَدددددددددارّى   كۆىڭۈرىدددددددددسىغاّيىقىتىدددددددددر  ك
 ەىەيسىططددا ًك ەيغەٍددثەرە ەققىددسەھ ۆىڭۈرىددسىغاّيىقى ۇرۇھالرّىئگ

  ددرىيگەُت ەيەرذ ەضدداھات ۈچكدد ۇتدد ۇپ توىدد ەرگەُت ەيەركاىددسىِ ذ
 قىيىْغاُ. ەھىسغ ەتويىچ
تىدددر  ەتىيىطدددىسىِق ەقىەضددد ەىەيسىططدددا ًك ەيغەٍدددثەرە - 4

 يەقىيىددۇ چىقىددسىغاّيىقى   يلضددىزل ەيغەٍثەرىىددلە  كاىددسلٍچىْى
 ەيەركاىدسىِ ذ  ەققىدسە چىقىدسىغاّيىقى ھ  ەٍْى تىر كاز ەتيىلھا م

ماتڭىطى  ەتىيىْى ق ۇت ەتىيىطىسىِق ەقىەض ەٍەىىيەتڭە. كەرگەُت
 ۇرۇغددقاكازز ەرّىقىيىددۇ چىقىددۇ مىػددىي   يلضددىزل ەيغەٍثەرىىددلە

 ۇتەيدر كىثْدى ز  ۇضد ەب ٍ  ەٍر ەھىرىْىئغد  ەضدرە ت ۇّىتىرىػقاّسل ك
 ۇفەيىيدددى( مددد  - 687 ەّىددد يىيدددى )ٍىالزىي - 67 ەّىددد ھىجرىي

 ەّىد  توىطا  ھىجرىي ەًكاز ەتيىلھا م ەٍَا. كۆىڭۈرىسۇك ەھىرىسەغ
كىثْددى  ەججدداجھ كددۆىگەُيىيددى(  - 714 ەّىدد زىييىيددى )ٍىال - 95
كارىطددىسىِ ۇضۇىَاّالرٍ ەًكدداز ۇكىددس . )تدد  ەضطددەقەفىيك ۇضددۇ ي

 ەغّاھيلقڭىدسل ثوىغاُ يلىىيكىرلققا  ۇكىس . ك ۆمۈٍسلرچىققاُ زلىىٌ ھ
 ەپز« ەججداج ھزلىىدٌ  »تارىرڭدا   غدۇىاكۇ . ۆمنەُقاُ تد  ۆپھاىسل م

 . _ غ(ەىَەمڭەكاتىيىۇ م
قىيىْغاّسىِ فەتسىۇززۇضدددددق ەىەيسىططدددددا ًك ەيغەٍدددددثەرە - 5

. ەرگەُت ەيەرذ ەققىدددسەتارقىيىدددسىغاّيىقى ھ  طدددىيىم  يىْۋلتدددام
 ەتسدددىف ۇززۇشقددد ەيرىدددسەز ەىىپىيىدددلذ ۆٍەرّىددد ك ەزرىڭدددىھ

 ۇززۇشقدد  دديىِم ۆتنەّددسىِيىددو ك كددۈچكارىددسىِ  ۇيەقىيىْىددس
  سىطدىسليلتا ي ەٍدۋلش يىرلقيىقڭا توىغاُ ك  ڭىرمىيوٍ 20 ەھىرىسىِغ
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كىطالً تارىرىسل  ۇ. تۇھا ك توىىس ەًكاز  ٍى 70تارقىيىۇ  ى طىيم
 كىس . يلتاتارقاىغاُ   ڭىٌتىرىْچى ق

 كۇٍَدددۇقىس  ەىساّ ەّطدددارىْىئٍ ەىەيسىططدددا ًك ەيغەٍدددثەرە - 6
كداىالھ يوىىدسل جىسداز     ەتىدرىىنڭ  ەُتىدي  ۇضۇىَاّالرتاغقا ٍ ەرلٍْى ھ

. ەرگەُت ەيەرذ ۈرىسىغاّيىقىددددسىِي  َىددددسەم ۈچددددۈُقىيىددددع ك
 ۇضددۇىَاّالرزىٍِ يەكىثْددى ضدداٍىت  ۇتددازەكجورىطددى ۇك ەٍەىىيەتددڭەك
قىيىدع   ەتسدى قىثدرىص كدارىيىْى ف   ەتىدرىىنڭ  ەُتىدي  ەرمىػىي ۆپم

ٍىددْىع  كۇ غقدداچىقىددۇ  ېئىددسزىِز ۇ. كددۇمىرىددس ېئىسغددايوىىددسل ز
. ۇقىيىْىدددددس ەفدددددْەزجايغدددددا  ۇغددددد ۇپ توىددددد يلەددددداغكاىسىدددددسل 

يىيى( كوضَاُ  - 647 ەّى يىيى )ٍىالزىي - 27 تۇيەقەھىجرىيەّى 
( ۇُرلز  توىطدددددد ۇّىئددددددسىِ)كدددددداىالھ ك ەّسددددددۇك ەزىيەىالھددددددۇر

 تاغچىيىقىسل توىغاُ كىس . ّىئرەىىپىيىنسەيرىسەٍۇكايىيەّى 
 ەزىيەىالھۇر ەقىس  فاتىَ ۆزىْى ك ەىەيسىططا ًك ەيغەٍثەرە - 7

 ەىەيسىططدا ٍغا ك ەيغەٍدثەر كىچىدسىِ ە  ەركاكىيىطدىسىنىي  ەّساّى ك
 ۇكدد ېگەّددسەك. زەرگەُت ەيەرذ  ڭىػددىسىغاّيىقىسىِي ييلهكددا ەڭك

ِ كا  م 6 ئۋلەاتىسىِكاتىطىْى يىيدى   - 11 ەّىد  ھىجرىي ەّدى ي  ديى
 توىغاُ.  يىسليلەاغيىيى( رلٍىسلُ ك - 632 ەّى )ٍىالزىي

 ەىەيسىططدددا ٍْى ك ەيغەٍدددثەر)ە ەىدددىكىثْدددى ك ەضدددەُھ - 8
 ۇرۇھْىدد گ ڭكدداىالھ كىننددى چددو  ەُىڭىطددى تىددي ئۋلض(ّىەيرىطىّ

 ەيەرذ ەىەيسىططددا ًك ەيغەٍددثەرە ەپ  زۇكارىطددىْى كىطددالھ قىيىددس 
 ئۋلەاتىسىِكاتىطدددىْى ەضدددەُھ ەزرىڭدددىھ ەٍەىىيەتڭىَدددۇ. كەرگەُت
 ۇ. كددۇضدداييىْىس ۇپتوىدد ەىىددپەيىيددى ذ - 40 ەّىدد ھىجرىي  دديىِم
 ۆزكددددارلك ۇضددددۇىَاّالّى ٍ  دددديىِ كايددددسىِ م 7 ۇپتوىدددد ەىىددددپەذ
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 ۈغددۈپ چ ەىىپىيىنددڭىِذ چددۈُۈك ۇرٍىغدداّيىقىياقڭ ۇرۇغدديىرىْىك
كىدرلغ   يەغاً  ەُتىي ۇّى . ت رىسۇت ۆتنۈزگپك ۇكايىيەگەكورّىْى ٍ

 ۇ رّىكداىالھ كىطدالھ قىيىدۇ  كد     ەتيىرىْىزىسزىي ۆزكارلك ەھيىْى ك
كاتىيىددۇ  تارىرقددا  ەپيىيددى ز« تىرىىددل»يىددو  ۇ. تددەغددڭۈرىسۇتىرى
 .ۇيىسي سى

ً ك ەيغەٍثەرە - 9 ِ ( ھەيرىطدى ّ ۆزىْىد  )ك ەىەيسىططدا   ۈضدەيى
 ەترلەىغددداك ەرياضدددىْى ز ۇرلغ)فددد ەففدددىت ەّسۇّىددد ك ەزىيەىالھدددۇر

 ەپز ەرتدا    ھازىر مّاھىيەضىتىر  ەھىرىْى غ ۇفەم يەجايالغقاُ 
. ەرگەُت ەيەرذىىسىغاّيىقىددددسىِ ۆىڭۈرگككاتىيىددددسىغاُ جددددا (زل  

 توىغاُ. ذەيەرت رىيگەّثويىچەكىع  كەٍەىىيەتڭىَۇتۇ
ِ ( زەمنەھىجاز )ٍ ەىەيسىططا ًك ەيغەٍثەرە - 10 تىدر   ېَىْىدسى
 ەھىرىسىنىغ ەضرەغوىىطى ت  كوتْى ۇت يەچىقىسىغاّيىقى   كوتْى

 ەيەرذ ەققىددددسەھ ۇرۇتىددددسىغاّيىقىي ۇّيىرىْىتويدددد ۆگىيەرّىدددد ت
 -6 ەٍەرىدديە)ق ەى دداذىريىيددى جاٍازىي - 654 ەّىدد . ھىجرىيەرگەُت

تىدر كدوغ    ۆىەٍيىلم ڭتوىغاُ تىر جايسل چو  قىِي ەزىْىگەكا (زل ٍ
ٍ ىيۇچو  كوتْى ۇ. تۇياّىس ھدا ك   ۆزىىرىْىكد  ەىقدى ذ ەزىدْە قىدسىِ 
 ەٍەرىديە )ق ەجەبكوغ كاذىر  ر ۇ. تۇقىيىػىس ۇٍاُگ ەپ  زۇغتوىس

تدددارىد  ئدددۋەقەىىنىكوتْى ۇ. تدد ۆچىدددسۇك ۈّىمددد - 27  كا (ّىدد  -7
 ۇمىڭدداتالرٍ ٍەذطددۇشيزۇزلٍا ۇ. تددۇرقىيىْغاّددس ەيددتمىڭاتيىرىددسل ق

ِ توى ۇيەقەتد  ۇضيىَالرٍ ۇذارىۋە. ت سىيغاُي  ۇرۇُيىدو تد   400 ۇغدڭى
 ۆزكاضاضديىْىۇ  كد   ەزىطدىگە ھ ەىەيسىططدا ٍْى  ك ەيغەٍدثەر ە ۇّىك
 قىيغاُ. ەيتق ەضەرىىرىسەك

 ۈر كىننىْچى ت
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كاغددددقاُ  ەٍەىددددگەقوىىددددسل ك ەىەيسىططددددا ٍْى ك ەيغەٍددددثەرە
 ۇكىطددددالً تدددد ۇپ كىػددددالر( توىدددد ەغ)ذددددارىقى كدددداز ۆجىسىيەرٍدددد

ِ  100طاّىْى ئكىػالرّى  ۆيەّدسە قىيغداُ. ت  ەيدت ق ەپ  زۇغكدارت  زىد
 تاياُ قىيىَىس:  ەزىطىْىت ۇّى ك

  رلجٍى يەكىطرل  - 1
 ەىەيسىططدددا ٍْىك ۇھەٍَەزٍددد  چىدددسەم  __ كاىالھْىدددكىطدددرل 

تارغدداّيىقى    يىددۇك ەقطدداغاك ەضددجىس ٍ ەرلٍددسىِھ ەضددجىس ٍ
 ەىگەّيىنىم ۇرۇپقايڭ ەّەچىقىۇ ي  يىۇكاضَاّغا ك ۇّى__ ك رلجٍى
 )غ( .ېَەمڭۇرز

ٌ »كاىالھ تاكا    ەكداىالھ )تدارچ  ﴿: ەيدسۇ ز ۇّدسلغ ٍ زە«قۇركداّنەرى
( ەىەيسىططدددددا ٍغاك ۇھەٍَەز)ٍددددد ۇكددددد ۇر ( ەدددددامڭۇقطددددداّسىِّ
 ەّى)ي ەّسىطىْىت ۈچۈُ ك ۆرضىڭىعم ەىىييىرىْىز ۇزرىڭىَىسّى ق
 ەرلٍددسىِھ ەضددجىس ٍ  چىددسە( تىددر مەىەيسىططددا ٍْىك ۇھەٍَەزٍدد
  يىدددۇك ەقطددداغاك ەضدددجىس قىيغددداُ ٍ ەرىنەتيىدددلت ەترلەىْدددىك
تىددددر قىطدددددىَى(   ەتْىدددد  كاي - 1كىطددددرل  ۈرەض -17) ﴾.ەىددددس  م
 ەيغەٍدثەر ە ۇيەقەىىدل ت ەغ رلجسىِ كىثدار ٍى يەكىطرل  ۈتسىطىسمى غ
 ەُررھددى تىددي  يەجىطددَى  ەكويغدداغ ھاىىڭىددس  ەىەيسىططددا ٍْى ك

 ۆز ضد  «ەّدسىَىس ت» ەتڭىنىكداي  ۈّنىكاغدقاُ. چد   ەٍەىگەك ەتىرىىنڭ
. ۇقوىيىْىيىدددددس ەغدددددنىْىگەتىرى  ررھ كىننىطدددددىْى يەجىطدددددىٌ 

ِ كىػدْى ك  ۇتمافىر ر ۇىاغ  ۇّىيىدرلغ ضداّىغاّيىقڭىِ كد     سڭىَاىدسى
 ەيەتىدرىىنڭ   ررھْىد  ەُكىع جىطىٌ تىدي  ۇت ەگەركىْنار قىيغاُ. ك

ِ ك  مافىر رّىتوىَىغاُ توىطا   ەكويغاغ ھاىىڭىس ۇّى ك   سڭىَاىدسى
 ۆرگەُم ۈغڭەچ ۈّنىتوىَىغاُ تو تڭى. چ ەيەبيىرلغ ضاّىػىغا ض
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تىدر مىػدى    ەتڭە. كداز ۇكىْندار قىيىَْايدس   ۇيەكىػالر يىرلغ ضداّاىَايس 
قىيطدددا  يلزل ۇچقددداّيىقىْىك ەرتددديەرزەغ ەُتىدددي ەرغغددد ۈغدددىسەچ
 ۇھەٍَەزٍدد   رلجْىددٍى يە. كىطددرل ۇكىْنددار قىيَايددس   چنىٌسۇّىكدد
 ەُررھددى تىددي يەجىطددَى  ۇّىدد كويغاقيىقىددسل ك ەىەيسىططددا ٍْى ك

كددددارقىيىق  ەىىيدددديەرز ەقيىدددديّ ەقيىيددددۋەتوىغدددداّيىقى ك ەتىددددرىىنڭ
ِ ج ەقيىدي . كەضىيىسۇركىطپاتالّغاُ ٍ  ۆجىسەٍد  ۇّىكد  ۇىاغد  ەھەتدڭى

ذىالپ ھاىدسل   ەكازىڭىگ ەرّى مىػىي ەتڭەكاز ۆجىسەٍ ۈّنى. چەيَىسز
 ۆجىسىيەرّىٍدد ۇّددسلغ. كدداىالھ تۇركىػددقا كاغددقاُ كاجايىددۇ كىػددالرز

  جىطدىَْى  ەھەتدڭىِ  ج ەقيىيّ ەٍَا. كۇرقازىرز ەتڭەەىۋيارىڭىػقا ك
 ەھيىك ۈّنىچ ەٍەش كاضَاّغا چىقىػى يىرلغ ضاّىيىسىغاُ كىع ك

ُ . ٍۇچرليسۇك ەيەرىەرذ ۇّسلغت ۇمىڭاتيىرىسىَ  مىڭاتالرّى : ەضدىيە
كاّدسىِ   ۈرز  يد  ەُ( كاىالھ تىيەيغەٍثەركىسرىص ە ەّى)ي ەذْۇخك»
 ەيرلغ)ت.« ەتددنەُم  يىددۇك ۇّىكداىالھ كدد  ۈّنىچدد ۆرگَّىددس  م ۇكد 
 ەىەيسىططددا ٍْى كىددسرىص ك  نىطددتت ۇ( تدد24:  5« يددارىڭىيىع»

. ەيددسۇكىپازىي ەتنەّيىنىْددىچىقىددۇ م ەكاضددَاّغا تىرىددل ھاىىڭىددس 
كىطدددددا  ەققىدددددسە ھ  ەىەيسىططدددددا ًكىطدددددا ك ۇذىرىطدددددڭىياّالرٍ

 ەترىطددىسىِق ۇكدد  دديىِ قىيىْىددۇ توىغاّددسىِ م  ەفْەسۆىڭۈرگىۈەددك
 ۇُكور  ْىسلي  كاّسىِ كاضَاّغا چىقىۇ كاتىطىْى ۇرز  تىرىيىۇ ت

 ۇھەٍَەزٍدددددد ۇ رّىدددددد . كۇقىيىددددددس  ڭىقددددددازك ەپكاىددددددس   ز
ِ ج ەقيىدي ّ ەقيىيۋە رلجىغا كٍى يەكىطرل  ەىەيسىططا ٍْى ك  ەھەتدڭى
 .ۇريوقڭ ۇُكور ەرگىسٍۇكىْنار قىيىػىغا ھ  چثىرھ

 ۆجىسىطىٍ  رىيغاّيىقي  د كايْى 2
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 ەغقىيددداٍ﴿: ەيدددسۇز ۇّدددسلغٍ زە«قۇركددداّنەرىٌ»كددداىالھ تاكدددا  
 ضدەھىس ( ەغكداي  - 1 ەٍەرق ۈرەض -54) ﴾. رىيس كا  ي  قىْالغڭى ي
  رىيغاّيىقىْىيئكايْى ۈچۈُك ەىەيسىططا ًك ۇھەٍَەزٍ ۇرٍەزىطيەھ
 يە« قۇركدداّنەرىٌ»توىغداّيىقى    ھازىطددىْى ۇتد  ېددَەك . زۆزىەيسۇضد 
كدددارقىيىق كىطدددپاتالّغاُ. ذىرىطدددڭىياُ   ەرى«ەرىەغددد ەزىدددصھ»

 ۈتسىطدى غ ۈچيدۈك م ەڭقىيغاُ كتوغرىيىق ەھازىط ۇت  كاىىَيىرىْى
 ۇّىدد توىغدداُ توىطددا  ك  ەٍەىىيەتددڭەك ەھازىطدد ۇتدد ەگەرك ۇمى غدد

 ۇّيددازىنىز يەتددو تڭى  ەُتىيددگ ەھيددىغددار  ك ەرتوىغدداّيىقىْى ي
  تىسّىدد ۈتسەغدد ۇتددو تڭى. تدد ەُكاجايىددۇ كىػددالر تارىرىغددا مىددرگ

  ۈتسەزۇرتوىَىغدداُ تىددر غدد ەكىددگ ۈچنەمدد  چقاّددسلغھ ەزىرىَىددسزەّ
 :ۇّسلغٍ يلتىجا ۇّى . كزەيسۇ
 ثا ضدىَۇ ەرگەّڭۇەاّت ۈزيد  ەيرىدسە ز ەىەيسىططدا ٍْى  ك ۇھّ - 1

تا ضددى  تۇەدداُكىددس .  يەقەىىددلتىددر  ڭچددو ەغددسۇريەٍ ەكا ھىددس
  ّىدد«قۇركدداّنەرىٌ»جاييىرىدسل كورتدداغ توىغداُ.    ەٍددَەھ ۇّياّىد  ز

ُ تاتيىرىدسل   -81~71« يارىڭىيىع» ەيرلغت ۇرۇَّۇتاياّىسىِ ت  تۇەدا
 يەجۇىگددو  ەددارشھىْسىطددڭاُ    نىِتا ضددى تايدداُ قىيىْغدداُ. ىدد 

  ْىجەۈتددۈّتوىغدداّيىقىْى   ھازىطددىْى ۇتدد ۇززىطددڭيىر ت ۇتڭدداماىن
ھازىطدىْى كىْندار    ۇتد  ۇرىرىطڭىياّيىرىَەرت. غۇكىْنار قىيىس ەُتىي

. ۈىىدددسۇم ەُتىدددي ەضدددرىرەغاّالرغدددا ٍتايددداُ قىي ۇّىكددد ۇيەقىيىدددس
تا ضددىْى  ڭۇەاُۇززىطددڭيىرىْىئت ەرغذىرىطددڭىياُ كدداىىَيىر  غدد  

زىْسلغدددددديىرىسىِ توىغدددددداُ    ۆزكىْنددددددار قىيىػدددددديىرىغا  كدددددد  
قارلغديىرىغا   ەُتىدي  ەضدرىرە ٍ ۇيەقەىىننەت  رىرىطڭىياّيىرىْىەرتغ

 ۇ؟رلز  تو ٍس
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ً ك  ۇغدەئ ي - 2  ەيرلغت ۇتۇىغدداّيىقىت ۈُمد  ۈچددۈُك ەىەيسىططدا 
 ەھيدى قىيىْغداُ. ك  ەيدت ق  نىطدڭيەرزە ت - 13  - 12:  10« ەغدۇئ ي»

 24 ۈچددددۈُك ۇغددددەئي ۇەەضطددددىرىىر ٍ يەمىڭدددداب تددددارىرچىيىر  
 ەھازىطددد ڭچدددو ۇ. تدددۇتايددداُ قىيىدددس ۇتۇىغددداّيىقىْىت ۈُنەتضددداك

 ڭچدددو ۇّدددسلغيىيدددى توىغددداُ. ت  - 1450 ۇرۇّقىتددد ەزىٍِىالزىدددي
 ۈّنىكىددس . چدد  رەكننۆرگغددىەھيىْىئك ۇّيدداز ۈتددۈُھازىطددىْى ە

 ەىددددددددۋلغالرزلتوىغدددددددداُ ت ۈّددددددددسگزم ۇتۇىغاّددددددددسلت ۈُمدددددددد
ِ ھازىطدىْى م  ۇتد  ەرّىمىػىي ۇغىَۇثوىثۇىۇتيۇقئكاضَاّْى  ۆرگغدڭى

توىغددداُ   چەمددد ۇتۇىغاّۋلقىڭڭدددات ۈُمددد ۇّىئسەك . غدددۇضددداىَايسۇت
ِ ك ەغضداك  24  چىْىد  م ەرٍۇمىػىي ەىۋلغالرزىنىت  ۇتد  ۇزلرغىْىدسى

  سىْسىطددڭاُۇرۇەت ۇّسلغغدد ەھددۋله. كۇقاىَايددس ە ھازىطددىْى تىيددَ
 ۇ رّىد  . كۇھازىطىْى كىْنار قىيىس ۇثجۇىگوتۇززىطڭيىرىيەەارش 

 ۇيەقەىىنْىتوىطدا تد  يايررەاىىقالر. ۇتاياُ قىيَايدس  ۇّىت ۇتارىريىرىَ
. ۈىىددددسۇم ەُتىددددي ەضددددرىرەٍ ەّگۈچىيەرگەكىػدددد ەپتوىغدددداُ ز

 ەرغغد  ەھازىطىگ ۇقىيىْغاُ ت ەيتمىڭاتيىرىسل ق ۆزذىرىطڭىياّالر ك
 ۇّىكدد ەيٍيىرىْىدد ق ۆزكدد يەكىْنددار قىيىػددىغا   ززىطددڭيىرىْى ۇت
 ۇرلٍسۇ؟ت ۇپقىيىػىغا رلز  توى ەضرىرەٍ

 ۇ رّىد  __ ك  نىطدڭيەرزە ت -53~51:  27« ەتڭاٍ»كىْجىو  - 3
ِ مىرىطدڭا ك  ەىەيسىططدا ٍْى  كىطا ك ۆرەم ۇٍاّىغاگ  ۆىڭۈرگىگىْىدسى
رزىِ تۇھازىطدىيە تاياُ قىيغاُ.  ەرّىھازىطىي ەرگەُت ۈزال ي يىْم

    تاغدددالرّىەيرىگەّيىندددىت ەر  ي رىيغددداّيىقىي ەتراّىْىددد كىثاز
 ۇىۇغالرّىدددد ك  چىيغدددداّيىقى ك ەترىيەرّىدددد ەارچىالّغدددداّيىقى  ق

 ەّيىندددى مىرگ ۇززۇضدددقاق ۇ رّىددد چىققددداّيىقى  ك ەتىرىىرىدددسىِق
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 ۇقاتدددارىىق __ تددد   ۆرگەّيىنىمددد  ەرّى مىػدددىي  ۆپمددد  ۇ رّىكددد
 ئۋەرىَيىقالرّىھازىطددىيەرياىغدداُ __  ەٍَىطددىھ ۇغەرّىئھازىطددىي

كىْجىددددددو  ەىنددددددىمىڭاتيىرىددددددسل يددددددوغ. ت  ەھۇزىيالرّىدددددد ي
 رزل «ىۇقددا»يە« ٍددارموش»كىْجىددو  ەٍَددايددوغ. كۇزىَ«ۇھەّْدداي»
 ەز ت ۇىاقىيىْغاُ. غد  ەيتق  رىيغاّيىقىالي ەتراّىْى كىثاز ەقەغە

 ەىندى ت»توىغداّيىقىْى كىْندار قىيىدۇ     ۇيەقەىەرّى ذىرىطڭىياّالر ت
 ۇّىكدد ەپز « ددرەكم ۇغددىتوى ۆرگەُمدد ۇّسلغغدد ۈغددىسەچ ەتڭدداٍ
 ەتراّىْىددد كىثاز  نىطدددڭڭىِزىندددى ت«ۇقددداى»قىيغددداُ.  ەضدددرىرەٍ
توىغاّيىقى  ۇرۇُث ۆىۈٍىسىْەىەيسىططا ٍْىئكىطا ك  رىيغاّيىقىْى ي
 ۇتد   نىطڭيىرىسىِت  ّى«ٍارموش» يە« ەتڭاٍ»كەٍَا. ۇتوىىس ەىۇًٍ

توىغدداّيىقى   يىِن ۆىۈٍىسىْەىەيسىططددا ٍْىئكىطددا ك  ھازىطددىْى
زىڭيىقالرّدى قاّدسلغ يدوه     ۇ. ذىرىطڭىياُ كاىىَيىر  تد ۇتوىىس ەىۇًٍ

 !ۇ؟قىال يس ەهھ ەُتىي
  11  - 10:  1« ٍدارموش »  17  - 16:  3« ەتڭاٍ»كىْجىو  - 4

 ەھيددداي ۈٍۈىدددسگرگۈچىچ  نىطدددڭيىرىسەت - 22  - 21:  3 «ۇقددداى»
چىققدداُ  ۇزىِكىطددا ضدد. ۈٍۈىددسگرز چ ەرياضددىسلز ۇُكىطدداّى كددورز

ررھ  ۇقەززەشٍدد ۇّىئغدداك  چىيددس  ك  رىيددسىۋەكاضددَاُ ي يلقڭىددسل
 يلزقوّددس . كاّددسىِ كاضددَاّسىِ تىددر كددا  يىددۇم ۈرىڭىسەضدد ەەددڭەرم
  ېيىيدس  ز« كدوغيى   زلتْىد  ۇىدۇ، غداھ قىيغداُ ك    ْدى ٍ ۇت»  يىۇم
 ۋە رىيغدددددددداّيىقىي  قىيىْغدددددددداُ. كاضددددددددَاّْى ەيددددددددتق ەپز
 ەھيددىك ۇّيدداز ۈتددۈُە ۇّى  كددەُكىددنتوىغاُ نۈّددسگززە چىيغاّيىقىك
ُ كاضدَاّسىِ م  ۇّىئسەك كىدس . غد    رەكم ۆرگغىم  يلزّىكدا  ەىدگە

ذدداش توىَاضددڭىِ   ەتىرضددىگ ەرزىِمىػددىي ەرزىنددىي ۇكدد ىالظكددا
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 يەكىدس    ۇٍنىٍِد  ىيىػدى كا يلزّىكدا  ۇتد  ەرّى مىػىي ۆپم ەىنىت
  زلٍاّْىددد ۇغددد ۇمىكىدددس . ھددداىث  ۆرگرز  سىيىػدددىتدددارىرالرزل ي

 ۈچكد  ەقەغيازٍىغداُ. ە  ۇيەقەّىمىػدى تد    چثىدر تارىرچىيىرىسىِ ھ
كىددددددددع  ۇتدددددددد ۇىا. غدددددددد سىيغدددددددداُيۇيەقەكىْجىيددددددددسىال ت

 ۈغددنەُ: كاضددَاّسىِ چۇ رقاىغدداُ  كدد ۈىنىطددىگەنيايررەاىىقالرّىئ
تىرضددى  ۇّىيددامى كدد  ەتنەَّددۇ؟كاضددَاّغا قايڭىددۇ م  ەّەي ەەددڭەرم
قىيغداُ؟   يلًزل ەيلقىدت قاّچ  رىيغداّيىقى ي  ؟ كاضَاّْىۇتۇيلىغاَّۇت
ُ كىػْى ە ۇت ُ ك  َەّد  ۆرگەَّدۇ؟ كىْطداّالر م  ۈتدۈ  ۇتد « ەتڭدا ٍ» ۈچدۈ

ضدوكاىالرّى قويغداُ. ذىرىطدڭىياُ     ېگەُكىػْى تاياُ قىيَىغاُ؟ ز
توىغدداُ  ۇّددسلغت  رەىەيددسۇ؟ت يلبجددا ەپز  َەّدد ۇّىئغدداكدداىىَيىر  ت

  رىيغدددداّيىقي  كايْىدددد ەىەيسىططددددا ٍغاك ۇھەٍَەزٍدددد ەُ كىددددن
 .ەقطىسىىقڭۇركىْنار قىيىع ھ ۆجىسىطىْىٍ

 ۆجىسىطىٍ ۆەەيگەّيىلم ۇّى د كاز ض 3
 ەيغەٍددثەرە ۆجىسەٍدد ۇتدد ەغكىثددار ۆەىيىػددىسىِم ۇّى كدداز ضدد  

كىثْى ٍاىىدل   ەّەشضازىر توىغاُ. ك  ڭىٌق ۆپم ەىەيسىططا ٍسىِك
 ەزىْىْىدد تىددس ٍ: »ۇمىقىيىْىددس ۋليەغرىدد ەّسددۇزىِك ەزىيەىالھددۇر

 ەغتاھدار  ەرمىرز   مىػدىي  ەضىرّىئۋلقڭىّاٍاز ك ۇغ تازلرىىرىسل كىس
 ەيغەٍدددثەرە ۇيلقىڭڭددداتاەاىَىدددس   ت ەپكىدددسز ۇضددد ۈچدددۈُك  يىعكدد 
توىغدداُ تىددر قاچىغددا قددوىىْى    ۇكددازرلغ ضدد  ەكىچىددس ەىەيسىططددا ًك

چىقىػدددقا   ڭىيىدددۇك ۇكارىطدددىسىِ ضددد    تارٍاقيىرىْىدددۋىدددس تىقى
 ەغكارقدا د كارقىدسىِ تاھدار     ۇزىِضد  ۇتد  ەرتاغيىس   كاّسىِ مىػىي

 (ۋليىڭىرى ۇذار )ت.«  يىػڭىك
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 ەرمىػدىي » ۇمى قىيىْىدس  ۋليەغرىد  ەّسۇزىِك ەزىيەىالھۇجاتىر ر
 ۇضد   ْىدسل ي ۇ رّىد  ك  ڭىػدڭى  م ۇضطداپ قاتڭىق ك ۈّىم ۇزەيثىيەھ

مىچىددل تىددر    ْىددسلي ەىەيسىططددا ٍْى ك ەيغەٍددثەريددوغ كىددس . ە 
 ەيغەٍددددثەرە ۇّىئغدددداك ۇپ قاىغدددداُ توىدددد  ۇقاچىددددسل كددددازرلغ ضدددد 

  تارٍاقيىرىْىددد ۇّىددد ك ۇ ر  ضدددۋىدددس قوىىْى تىقىەىەيسىططدددا ٍك
 ۇمىػى غ ەٍَەچىقىػقا تاغيىس   ھ  ڭىيىۇك ەككارىطىسىِ تو قڭ

 ۇذدارىۋە )ت« مىػى كىس . 1400ضاّى  ۇ رّى كىچىػڭى  ك ۇزىِض
ٍ ٌ  ۋليەغزىِ رىدددەّسددۇ ك ەزىيەىالھددۇ جدداتىر ر  ەّە( يۋليىڭىرىدد  ۇضدديى

 ەيغەٍدثەر قاىدس   ە  ۇضدىس ض ەرغازىڭىسل مىػىي ەيلغت» ۇمى قىيىْىس
ً ك ەيغەٍدثەر ە ەىڭۈرگىدس   تىدر قاچدا م   ەىەيسىططا ٍغاك  ەىەيسىططدا 
ِ ك ەٍَىَىسّدى ھ ۇرۇپتد   يىۇقدوىىْى ضد   ۇّىئغاك  ەغتاھدار  ۇّىئدسى
ِ ك ۇيرىدس   ت ەكىچىػن  يىػقايەك  ەٍدَە ھ ۇزىِچىققداُ ضد   ۇّىئدسى

قاىَىدس   كاّدسىِ    ۇضدىس مىػدى ض  ۇتىرٍد  ەتڭامىػى ەايسىالّس   ھ
 ەّەقاچدا ي  ۋىدس   قدوىىْى قاچىدسىِ تارتى   ەىەيسىططا ًك ەيغەٍثەرە

ِ ( كۋليىڭىرىد  ۇذدار  )ت« توىغاُ ھاىدسل قاىدس .   ٍ  ۇّدسى   ۇكداز تاغدقا 
 ەزىيەىالھۇرھۈضدددەيىْكىثْدددى  ۇٍرلُكددد ۋەەتڭددداتكىثْدددى ذ ۆٍەركددد
 قىيغاُ. ۋليەغرىيزۇزلھەزىطيەرّىٍا ۇت ۇٍالرٍەّسۇك

 ۆجىسىطىٍ ۇيغۇزغاّيىقمىػىْى ت پۆم  كاز تاٍاقْى - 4
 ۋليەغرىدددد ەّسددددۇزىِك ەزىيەىالھددددۇكىثْددددى ٍاىىددددل ر  ەّەشك

تدداه  ەتىددر قدداّچ  ەىەيسىططددا ٍغاك ەيغەٍددثەرە ەٍُ» ۇمى قىيىْىددس
 ەُتىدي  ۇّى ك ەىەيسىططا ًك ەيغەٍثەرە  يىۋىسىٌ م  يىۇكارەىْى ك

 ەزىيەىالھددۇ( جدداتىر رۋليىڭىرىدد ۇضدديىٌ)ٍ.« ۇزز مىػددىْى تويغدد 80
 ۈّىغدازىڭى توىغداُ مد    ەّدسەك ذ» ۇمى قىيىْىدس  ۋليەغرى ەّسۇزىِك
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مىچىدل تىدر قدوزىْى     ەززىَدۋە مىيدو( كدارەىْى ك   3 ەّىتىرضا )ي ەٍُ
 ەيغەٍدددثەرە ۇ رّى  كاّدددسىِ تدددۇغدددۇرزۇًتىدددر قازلّدددسل ە ۇپضدددوي

قازلّغدا   يەكارەىغدا   ۇكد   يىۋىدسىٌ  م  يىۇك  ْىغاي ەىەيسىططا ٍْى ك
ِ ٍى ەُتىي ۇّى قىيس   ت ۇكاز ەپتىي ەرىنەغت مىػدى   ۆپمد  ئدسى
( ۋليىڭىرىددد ۇضددديىٌٍ ۇذدددارىۋە)ت« غىسلىىْىدددۇ تويدددس . ۇّىئدددسىِك

ەەيغەٍثەركەىەيسىطط»كەّەضرەزىيەىالھۇكەّسۇزىْرىۋليەتقىيىْىسۇمى 
چاقىرىػددىَْى  ل ٍسەيْەەنەكۆييەّگەّنۈّىَ ْىئنىػددىيەرّىسىياەەتنە

ىىددددددددددددددق توىددددددددددددددس     تۇيرىددددددددددددددس  ھەتڭاتۇكۆي ازەٍگە
مىچىدددددددل تىدددددددر قددددددداچىْى  ططدددددددا ٍ ۇ رغاەەيغەٍثەركەىەيسى

كددددددازرلغ ذورٍددددددا تددددددار كىددددددس     ك يىپنەىس  كۇّىئ ىچىددددددسە
 ەُتددارٍىقى تىددي ۈچكدداغسىْى كدد ەەيغەٍثەركەىەيسىططددا ٍثۇقاچىْى 

ِ ك ەرمىػدىي  ۇرزىدۋە ت ۇتۇپت غىسل ّدس   كاّدسىِ    ۇچەتويغد  ۇّىئدسى
« قاىدس . تويىچەھاىىڭى  ۇرۇّقى  قاچا تۋىس قوىىْى قاچىسىِ تارتى

 (ۋليىڭىرى ۇضيىٌ)ٍ
 ۋليەغزىِ رىدددەّسدددۇك ەزىيەىالھدددۇر ەّطدددار ك ەييدددۇبك ەتدددۇك

 ەمدرىگە ت ەتدۇ ك ەُتىي ەىەيسىططا ًك ەيغەٍثەرە ەٍُ» ۇمى قىيىْىس
چاقىرغددداُ كىدددسىٌ  كىننىطدددىْى ۇت ەييدددار پتاٍددداغ ت ەتندددۈزەكي
مىػدىْى   30ماتڭىيىرىدسىِ   ەّطار رّى ك ەىەيسىططا ًك ەيغەٍثەرە

غىسلىىْىددۇ چىقىددۇ   يىددۇم ۇ ركدد ۇيرىددس  چاقىرىػددىَْى ت ەتىددرگ
  يڭڭدى  كاتَىع مىػدىْى چاقىرىػدىَْى ك   ەّەي  يىِ م ەتنەّسىِم
. ەتڭددىغىسلىىْىددۇ چىقىددۇ م  يىددۇم ۇ رٍددۇچدداقىرزىٌ  ك ۇ رّىَددۇك

غىسلىىْىدددۇ  ۇ رٍدددۇ  كۇغچددداقىرز ەٍْىكددداز ەتَىدددعي ەّەكاّددسىِ ي 
غىسلىىْىددۇ  ۇ رٍددۇك  چدداقىرزۇغمىػددىْى  ەتىددر قدداّچ ەّە. يەتڭددىم
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تاٍىقىَدسىِ  كىننى مىػدىيىل   ۇت  ْى ٍ ەتىجىسەّ ەتڭى چىقىۇ م
تاغقا  ۇّسىِ( كۋليىڭىرى ۇضيىٌٍ ۇذارىۋە)ت« مىػى غىسل ّس . 180

 ەمر  تەتدۇ  ىثْى ككاتدسۇرەھَاّ   ۈّسۇبكىثْى ج ەٍۇرەض يزۇزلٍا ۇت
 ۇٍالرزىَْدددەّسۇك ەزىيەىالھدددۇرھۇرەيرەەتۇ  كەمدددۋلُكىثْدددى ك ەىَەضددد
 قىيىْغاُ. ۋليەغر رىەزىطيەھ

 ۇھەٍَەزٍدددددددددد ۋەۆزىىگەّيىنىضدددددددددد ەرەذيەرّىدددددددددد ز - 5
 ەرگەّيىندددىت ۇيلھيىدددقگ ەّيىنىدددگەكىن ەغھ ەىەيسىططدددا ٍْى ك
 ۆجىسىطىٍ

تىدر  » ۇمى قىيىْىس ۋليەغرى ەّسۇزىِك ەزىيەىالھۇر ۆٍەركىثْى ك
 ەيغەٍددددثەرە ەرلتددددىك ۇقىيىْغاّددددسل  كدددد  ەيەغكىَاّغددددا ز ەرلتددددىك
 ەّيىنىددگەكىن ەغھ ېگەّيىرىئْىدد ز  ْى "ضدد :ەىەيسىططددا ٍسىِك

ً ك ەيغەٍدثەر ضدورىغاّسل  ە  ەپ" زۇ؟تو  يدس  ۇيلھمىٌ گ  ەىەيسىططدا 
  ْىغاي ەرلتىْى ك ەرەخز  يىقىھ ېۋىس  " زۇتوىىس ۇيلھگ ەرەخز ۇ"ت
 ۇيلھيىقگ ەّيىنىگەكىن ەيغەٍثەرە ۇّى ك ەُ"ٍ  يىۇ م ۆتنىيىۇي
كاّددسىِ  ەرزىددۋەت ۇيلھيىددققددايڭىالپ گ  ددڭىٌق ۈچكدد ەپ" ز ددرىَەُت

 (ۋليىڭىرى ۇذار )ت.« ۇرز ت  يىۇكورّىغا م ۆزك ەّەقايڭىۇ ي
 ەيغەٍدثەر ە»  ۇمىقىيىْىس ۋليەغرى ەّسۇزىِك ەزىيەىالھۇجاتىر ر

 يەتىر ذاىى جايغدا تدارز     ۈچۈُھاجىڭى ك ۈّىتىر م ەىەيسىططا ًك
 ۇيلقىڭڭايلزىْىدد تاەاىَىددس   ت ەرضددەزلىددسل قىيىػددقا تىددر ّ  ۆزىْىكدد

 ىدددا"ٍا ۇرۇپتددد ۇتدددۇپت  رىْىغددد ەرەذْىددد تويىدددسىنى كىنندددى ز
 ەرەذيەرّىد  ز ۇتد  ېۋىس  !" زۇّۇىالرتويط ەُكىسّى تىي  كاىالھْى

 كىگىطددددىْى ۆزك ۆگەتدددد ۇزز كارقىطددددىسىِ ذدددد ۇّىدددد تىددددر  ك
 ۇّسلغغدد ۇتاغددقا تىرىَدد ەىددس  م  ئىددۇٍ ۈرگەّددسەككارقىطددىسىِ ي
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 ەُكىسّى تىدي   "كاىالھْى ۇ رغاك ەىەيسىططا ًك ەيغەٍثەر. ەەىس م
 ەىەيسىططدا ٍْى  ك ەيغەٍدثەر ە ۇ ركد  ېدسىۋە " زئدالر زلىدسل قىيى   ْىٍ
كىننى ۇت  يىِم ۈگەتنەّسىِھاجىڭىْى ت ۇ. كۋلىس كورى ەترلەىْىك
 ۇضددديىٌ)ٍ« كاىدددس . ۇُكدددور  رىدددۇكورّىغدددا ت ۆزقايڭىدددۇ كددد ەرەخز
 (ۋليىڭىرى

 ەىدددگەُ م ۇّدددسلغٍ ۋليىڭىدددسەرى ەكتىدددرز  كدددوُ ضددداھاتىْى 
ذورٍدا ياغداچيىر     ۈضدڭى ك ەضدجىسىْى  ٍ ەيغەٍثەرە ەزىْىسىنىٍ»

 ۇتثەذددد ەىەيسىططدددا ًك ەيغەٍدددثەركىدددس   ە ۇرغۇزۇىغددداُت ەُتىدددي
  كوقدۇيڭڭى ۇتثەذ ۇرۇپتد  ۆىىْىۇي ەياغاچالرزىِ تىرىگ ۇت ۇغاّسلكوق

ً ك ەيغەٍدثەر ە  ديىِ  ياضاىغاّسىِ م ۇّثەرٍ ەضجىسمەٍ  ەىەيسىططدا 
 ەيغەٍددددثەرتوىددددس . ە ۇيددددسىغاُكوق ۇتثەذدددد ۇرۇپتدددد ۇّثەرزەٍدددد

ياغداچڭىِ   ۇتد  ۈّىتىدر مد   ۇيلتقاُكوق ۇتثەذ ۇّثەرزەٍ ەىەيسىططا ًك
تىددر ذىددو يىغددا   ڭىددسىغاُكوذػدداپ م يلزىغدداكا ۆگىْىدد ت ۇزز ذدد
يىغيىغداُ كىدس .    ەٍەىىيەتدڭە ياغاچ ك ۇچىقىػقا تاغيىس . ت يلز كا
 ەزلر-قدداتڭىق يىغددا  ەُتىددي ىالظكددا ۇّىتەضجىستىنىطدداھاتىيەرٍۇٍ
ياغاچقدددا  ەەيغەٍثەركەىەيسىططدددا ٍثۇ. كددداذىر  ەتڭدددىىيىػدددىۇ مق

يىغىطدددددى توذڭىدددددس    م يىِ كۇّىددددد قدددددوىىْى قويغاّدددددسىِ  
ياغدددددددددددداچ   تددددددددددددۇ: يەەەيغەٍثەركەىەيسىططددددددددددددا ٍسېسىنى

 ٍەھددددرۇًزىنرىددددسىِ  كۇّىئغايۆىىْىپڭۇرۇە وقۇىىددددسىغاّ اىالھْى 
ّددددددداٍى  كاىالھْىددددددد يىغيىدددددددس    كۈچدددددددۈُقاىغددددددداّيىقى 

تددددا  ۇتوىطدددداً  كدددد كەگەرٍەّ ۇّىڭۇتَىغاُتىيەّقەضددددەٍقىيىَەّنى 
 ۇتدد ەىەيسىططددا ًك ەيغەٍددثەريىغاليڭڭددى. كاّددسىِ ە  ەتنىچەقىيدداٍ
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 ۇّسلغغدد يەقىيددس   ەٍددرك ۆٍۈغددْىكاضددڭىغا م ۇّثەرّىدد ياغدداچْى ٍ
 (ۋليىڭىرى ۇضيىٌٍ ۇذارىۋە)ت« قىيىْس .

 ۆجىسىطىٍ ۆرگىگەّيىلك ۇتالرّى ت - 6
ِ ك ەزىيەىالھددۇ كىثْددى كاتثدداش ر    ۇ قىيىْىددس  ۋليەغرىدد  ەّسددۇزى

تدددار كىدددس    ۇغتددد 360تاغدددڭىِ ياضددداىغاُ  ەكىچىدددس ەتىْىددد م»
 ەتىددگەم ەىەيسىططددا ًك ەيغەٍددثەرقىيىْغدداُ يىيددى ە  ەتسددىفەمنەٍ

قىيغدداُ ھاىددسل:   ەغكىػددار ەُمىرىددۇ  قوىىددسىنى ھاضىطددى تىددي   
. يوقاىدس  ( ۇفر مد  ەّىتاتىو )ي ەىس  كىطالً( م ەّى)ي ەقىقەغ"ھ

ُ ." زۇيوقىيىددددس وىايەقىقەتەّتاتىدددو ھ   ۇغددددقاكوق ەتْىكدددداي ېدددگە
زرٍىدددالپ  ۇغتددد ۇقارىڭىيطدددا غددد ۇتقددداتاغددديىس   ھاضدددا قايطدددى ت

 ۈزىچەي ۇتالرت ەٍَەقىيىۇ ھ ۇّسلغتاغيىس . كاذىر  غ ۈغۈغنەچ
 ۇتدد ەىەيسىططددا ًك ەيغەٍددثەركاّددسىِ ە ۈگىددس  ت ۈغددۈپچ ەرگەي
ٌ ٍ ۇذارىۋە)ت« قىيس . ەٍرك  ڭىػنەچىقىۇ م  يىۇك ۇتالرّىت  ۇضديى
 (ۋليىڭىرى

قوىىددسل غددىپا  ەىەيسىططددا ٍْى ك ەيغەٍددثەرە  طدەىيەرّى  م - 7
 تاەقاّيىقى 

 ۋليەغرىدد ەّسددۇزىِك ەزىيەىالھددۇر ەتۇيەققدداشكىثْددى ك ەكىسضدد
غازىڭىددسل  ۇھددۇزك ۆز مدد ەٍاّْىدد كىثْددى ّ ەتددازەق» ۇمى قىيىْىددس

 ۇتارەكٍ ۆزىْىم ۇّى ك ەىەيسىططا ًك ەيغەٍثەريارىالّغاُ كىس . ە
 ۇتد  ۇكد  ەىدسىۋە م ەضدىيىگە ك ۆز مد  ۇّىد  ك ۋىس  ىيىضد  ەُقوىى تىي

.«  يڭڭدى توىغاّيىقىْى ك ۆرىسىغاُياذػى م ۇرۇّقىسىَْۇت ۆزىْى م
 (ۋليىڭىرى ۇضيىٌ)ٍ
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 ۋليەغرىددد ەّسدددۇزىِك ەزىيەىالھدددۇر ۇّەيدددەكوضدددَاُ كىثْدددى ج
  ْىغدا ي ەىەيسىططا ٍْى ك ەيغەٍثەرمىػى ە ەٍاتىر ك» ۇمى قىيىْىس

 ۆزگًمددد  ْىددد قىدددو  ٍ ۇكددداكاىالھقدددا زىالھ! ەضدددۇىۇ"يدددا ر  يىدددۇ م
 ۇّىئغدداك ەىەيسىططددا ًك ەيغەٍددثەر  ەۋۇرغاّددسلياى ەپ" ز چىيطددۇُك

  دديىِقايڭقاّددسىِ م ەًكدداز ۇكدد ۆگەتڭىددۋەك ۇكددا رّىقىيىْىددسىغاُ ز
 (ۋليىڭىرى ۇضيىٌ)ٍ« كىچىيس . ۆز م ۇّى ك

 ەضدد ەًذ» ەزىطددڭەقىيغدداُ تىددر ھ  ۋليەغر رىددەضدداھاتىي ۆپمدد
تىيطىس   ْىغاي ەىەيسىططا ٍْى ك ەيغەٍثەرتىر كاياه ە ەتىيىطىسىِق

ً ك ەيغەٍثەرە ەىس  م  يىۇتىر تاىىطىْى ك   تاىىْىد  ۇتد  ەىەيسىططدا 
 اّىطددىغا ۇزىْض ۇتد  ۇيددۇپ ي ەُتىدي  ۇكىننددى قدوىىْى ضدد   غىسىْىدۋە ك
 ۆزگەتىيى ض ۇّى   ككىچنۈزگيىس تاىىطىغا  ۇّى  كاّىطى ضەرز ت
 ەكا ھىددس ەقيىددسىِك ەرّى مىػددىي ەتڭىنىكدداز ەقيىَددۇك ەىددسىۋەم

 (ۋليىڭىرى ۇضيىٌ)ٍ« كاغڭى.
 ەغھاٍداُ كىجدات   ۇكاضىْى ز ەىەيسىططا ٍْى ك ەيغەٍثەرە - 8

 توىغاّيىقى
 ۋليەغرىدددد ەّسددددۇزىِك ەزىيەىالھددددۇكىثْددددى ٍاىىددددل ر  ەّەشك

-ٍاه ەەيغەٍثەركەىەيسىططا ٍَاىا»: ەيسۇز ۇّسلغٍ ۇك ۇمى قىيىْىس
قىيغداُ كىدس      ۇكدا ز ۇغىغاتوى ۆپم ەرزەّڭيىرىَْى ە ۋەۈىنۈٍْىئٍ
 يەتدددداىىيىرىٌ  ۆەەيس  نسەضطددددىيەەۇّياىىرىٍَدددداه ز ەٍەىىيەتددددڭەك
 ۇذدار  )ت.« ۇكاغدىس  ۈززىِھدازىر يد   ەٍَىطدى ھ ۇپ توىد  ەيرىيىرىٌّ
 (  ۋليىڭىرى

 ەيەغكىطددالٍغا ز ۇّىدد ك ەىەيسىططددا ٍْى ك ەيغەٍددثەرمىطددرل ە
ً ك ەيغەٍدثەر ە  ديىِ  يىرتقاّدسىِ م  ٍەمڭۇەىْىقىيغاُ   ەىەيسىططدا 
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 ۇزۇُقىيغاُ كىدس   كد   ۇكاز  پىػىغات يلهزل  ھامىَىيىڭىْى ۇّى ك
 ەري ەُقددوىى تىددي  ۇضددۇىَاّالرّى ھددامىَىيىڭى ٍ ۇّىدد ك ۆتَە كدد
 يوقاىس .  طىوم-ۈزگهك ۈزىسىِي

 ۋليەغرىدددد ەّسددددۇزىِك ەزىيەىالھددددۇكىثْددددى ٍاىىددددل ر  ەّەشك
 ەىەيسىططددا ًك ەيغەٍددثەرە ۈّيددۈمڭەم ۈٍەتىددر جدد »  ۇمىقىيىْىددس

مىرىددۇ   ەضددجىسمەٍ ەرلتددىتىددر ك ۇيلتدداتڭى كوق ۇتثەذدد ەضددجىستەٍ
 ەيغەٍددددثەرە ۇيلقىڭڭدددداقىيددددس   ت ەغغددددىناي ۇرغدددداقچىيىقڭىِق
 ۇرھاٍداُ قداتڭىق يداٍغ    ۇغ يەقىيس   ۇكاز ەپتىي ۇض ەىەيسىططا ًك
ُ م ۈٍەزىِجد  ۇت ەتڭاھ ەتڭى م  غىۇي  ۇريداٍغ  ۈٍەگىچەجد   يىدسىغا

 ۈٍەجدد  يىْنددىتوىَىددس   م ۆرگىيىَددۇم ۈّْىتوذڭىَىغدداّيىقڭىِ مدد
ً ك ەيغەٍدثەر ە  ەرلتددىك  يىقدى چىققاّدسل ھ  ۇتثىگەذد  ەّەي ەىەيسىططدا 

 ەيغەٍددددثەر  ەۋىددددس قىيى ەغغددددىناي ۆەيىنىددددسىِم ۇرّىدددد ياٍغ
 ۇذددارىۋە)ت« توذڭىددس . ۇريدداٍغ ەتىددي ۇكاضددىز ەىەيسىططددا ٍْى ك
: ۆرەم ۋليەتيىرىگەرىئرّىەضاھاتىي ۆەيىگەُم ەّە( يۋليىڭىرى ۇضيىٌٍ

 ەيغەٍدددددثەركىطدددددىَيىل تىدددددر غددددداكىر ە  ەىجەكدددددس ك ەّددددداتىغ
 ەيغەٍددددثەرە ۇيىددددس  كوق   ىرغدددد  ْىددددسلي ەىەيسىططددددا ٍْى ك
  ْى كداىالھ ضد  » ۇپ توى ەٍْۇٍُ   ىرىسىِغ ۇّى ك ەىەيسىططا ًك

 120 ەًكداز  ۇقىيغداُ كىدس   تد    ۇكاز ەپز!« زەرزتەرٍىطۇُئغاكاغسى
. ۈغدددَىگەُچىػدددى چ ۇتىدددر تددداىَ ۇيلقىڭقىچەغددد ۋەكۆىگەّدددياغدددڭا 

 ەرضدە تىدر ّ  ەُضدوه قدوىى تىدي    ۈّىتىدر مد   ەىەيسىططا ًك ەيغەٍثەرە
 ۇ  كددزېۋىددس !« يدد گىِەّتىي ۇڭقوىدد ڭكددو: »ەٍگەتىددر كدداز ەيلتقدداُي

ُ ي ەُتىدي  ۇًقوىد  ڭكدو  ەُ: "ٍۇتۇپت ڭچو ۆزىْىك ەًكاز "  ديەىَەيَە
: ىئغدددددداۇّك ەىەيسىططددددددا ًك ەيغەٍددددددثەرە ۇيلقىڭڭددددددات ېددددددس  ز
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  چقدددوىىْى كاغسىغدددا ھددد   ەًكددداز ۇكددد ېدددسىۋەز«  يەىَىگەيطدددەُي»
 ەيغەٍددددثەرتاغددددقا ە ۇّددددسىِقاىددددس . ك ۇپكاەىرلىَايددددسىغاُ توىدددد

ٍ  ەىەيسىططدا ٍْى  ك ُ م ەيدسلّغا قوىىدسل  ّاھددايىڭى  ۆجىسىيەرٍد  ەىدگە
 ەُتىدي  ۇقىرىدسىنىيەر توىَىغاچقا  تىدس ي  ەڭەقھ تۇمىڭاب  ۇ. تۆەڭۈرم
 ەققىددددسەھ ۆجىسەتوىطددددا ٍدددد ەّگددددۈچىيەر. كىسزۇغقىيددددس ۇەددددايەم
مىڭاتيىرىغدددا  ەزىدددصھ يەمىڭاتالرغدددا  تدددارىد   ەذطدددۇشَ سىيغاّي
 .قىيطۇُۇرلجى ەتٍ

 ەقىقەغكىننىْچى ھ 
 ۈزەهگدددد ۈەەتيەر ضدددد  طددددىوك ەىەيسىططددددا ٍسلك ۇھەٍَەزٍدددد

تاغدددقا  ۇّدددسىِك يەەتيەرماٍددداى ەٍەىىددديك يەكىيَىدددي  ەذالقالرّدددىك
 ەزىيەتيەرّىئسەٍَىطدى توىغداُ ە   گىػيىلت ۇغقاتوى ەيغەٍثەرىەرزەە

 ەغھ ەىەيسىططدددا ٍْى ك ۇھەٍَەزٍددد ۇ رتددد ۇپ توىغددداّيىقى توىددد 
 ەيغەٍدددثەر. ەۇرتىرىدددس ەىىييىرىدددسىِز ەّيىنىْىددد كىن ەيغەٍدددثەرە
 ۇتد  ۇّىد  ك ۇيلتقاّالرٍۇتوى ەيقەضىسەٍ گغَەّيىلز ەىەيسىططا ٍغاك
 كىقرلر قىيَا  قاىَىغاُ. ەزىيەتيىرىگەە

 ەقىقەغھ ۈچىْچىك
  ڭىقداز  ك ەرى ىڭىكىطالً غد  ەىگەُم ەىەيسىططا ٍغاك ەيغەٍثەرە
 ەكىچىدگ  ۆزكد   نَەتيەرّدى ھ ەذالقۋەك ەغ   ضىياضۇكاٍىيەٍ ەغ كىثاز

ضدداىغاُ  ەزەرّ ۈزەىيىنيەرگەگدد ەتۋەماٍدداى ەرى ەتڭىنىغدد ۇكاىغدداُ. تدد
 ەىگەّيىنىْىددۋەم ەرىپىددسىِكدداىالھ تاكددا  ت ەقەغە ۇّىدد ت ۇمىػددىَ

ِ كاىالھ ت ەىەيسىططا ٍْى ك ۇھەٍَەزٍ ُ ك ەرىپىدسى  ەغھ ەيەتىيىدگە
 .ەتيىْىسۇقاّاك ەّيىنىگەكىن ەىچىك

 ەقىقەغھ ۆتىْچىت
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  چھدد  نَەتددڭىِمىڭدداتڭىِ  يددامى ھ ەىەيسىططددا ًك ۇھەٍَەزٍدد
 ەيٍْىدد جاھىددو تىددر ق  ۆگەَّىگەُ  يددامى كدد ىيىَىغدداُكا ەرضددەّ

(ّى  ۇركدددداُمىڭدددداب )ق ۇرىددددۇغّ ۇ رغدددداك يەكىچىددددسىِ چىقڭددددى 
چاقىرز    ەٍەىگەك يەكىَاُ   ۇ رّىك ەىس  م  يىۇك ەتيەرّى نَھ
قارىَا   ڭەرضدىسىىنىگە ي ۇزرىڭىْىد  ق - ۈچم ەٍچىيىرىْىئۋەيارز ۇك
  الُزىْىْددى كدد  ۆززلىىَيىرىغددا قارغددى ھاىددسل كدد   ۇّياّىدد ز ۈتددۈُە

تارٍدار   ەتيىر ھدامىَىي  ۈچيىر  م ۇ رّى ُ كەتىي ۇّى قىيس . ت
 ەرقۋەغدد ۇّياّىدد زىْددى ز ۇّىدد ك ەكىچىددس يلقىددتقىيىْىددۇ  قىطددقا 

زىدِ تدارىىق    ۇتاغديىس . تد    چىػدقا چ ۇرجاييىرىسل ّ ەٍَىالھ ەربغ
ِ زىْالر ك  ەُكىيگىرىيىػدى تىدي    قىيدس . زلٍاّْىد   ەىىدثە غ ۈضدڭىسى

 ەھيددى. ك سىەغددڭىت ۈىيىْىػددىگ يەتارقىيىػددى   كىطددالً زىْىْىدد 
 ۇپ توى ۇزلضىس رزىِذ ۋەۇززىطڭالرزىْت ۇغرىنالرزىِ مىڭاتڭىِ  ٍ

 ۋېڭىعغدارىسىِ يدوغ قىيىد    ەرزىْْدى ي  ۇتد  گغَەّْى ز ۈرگظتىر ي
ُ م ۈچۈُك  ۈتدۈّيە  ە  سْەتيىدر  ٍ يەتىرىػدچاّيىقىيىر    ۆرضدەتنە

ضدداغالً  ەقيددىكىطددالً زىْددى ك ەمطددىچەك ۇّىدد ەايسىطددىس چىقڭددى  ك
 ۇّىد  ك ەىَەمدڭە  قىيىدۇ م  ەىۇج ۆزىگەك ەٍَىطىْىھ ەرّى مىػىي

  كاىالھْىدد ەٍَىطددىھ رّىدد ۇ ەارىىَاقڭددا. ت  ر تارغاّطدد ۇر ّدد
 ەىەيسىططددا ٍْى ك ۇھەٍَەزٍدد ەٍەضددَۇ؟ك ەتىجىطددىّ  يارزىَىْىدد

 !ەٍەضَۇ؟تىر كا ٍىڭى ك ەّيىنىْى كىن ەغھ
 ۇھەٍَەزمىڭددددداتيىر  ٍددددد   ذىرىطدددددڭىياّالرّى ەھدددددۇزىي ي

. ۇيلھچىددسۇرگ ەّيىنىددگەكىن ەيغەٍددثەرە ەغھ ەىەيسىططددا ٍْى ك
ٍ ُ  ەبر ۈّنىچددددد»  نىطدددددڭڭەت 1:  6 «ەتدددددۇرز» ەيرلغ: تەضددددىيە

يددوىى ھاٍدداُ    ياٍاّالرّىدد ەٍَدداك ۇ يددوىىْى تىيىددس   ياذػددىالرّى
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:  6 «ەتدۇر ز» ەيرلغقىيىْغداُ. ت  ەيدت ق ەپز.« ۇچرليدسۇ ك ەتنەھا م
  قداّرور . ۇھدا ك توىىدس   ۇچىالرقىيغد  يلياىغاّدسىِ زل »  نىطڭڭەت -5

 20~17:  37 «زەتۇر»تەيرلغ  .«ۇرٍايسۇياقڭ ەبكاىسلٍچى مىػىْى ر
 ۈگىػددىسۇ ھاٍدداُ ت يلضددىسل اىسلٍچىالرّىئۈّنىچ»  نىطددڭيەرزەت -
ياىغددداّچىالر ھدددا ك ۈّنى. چەٍچىطدددىسۇريارز  رلضدددڭچىيالرّى ەبر

 ەپز.«  ڭىدسۇ يوقىيىدۇ م  ۈتۈّسەمالت گغَەّيىر ز ەتْى . رۇتوىىس
ياٍداُ   ەبر»  نىطدڭڭە ت -34:  16 «ەتۇرز» ەيرلغقىيىْغاُ. ت ەيتق

يددوغ  ۈتددۈّيە ە ۈزىددسىِي ەري ەضددىرىْىت ۇچىالرّىدد كىددع قىيغ
 قىيىْغاُ. ەيتق ەپز.« ەييارزۇرت ەٍىػەھ ۈچۈُقىيىع ك

  نىطدڭيەرزە ت - 39~35:  5«كىػديىر   ەىچىيەرّىد  ك»كىْجىدو  
كىْطدداّالرغا  ۇكىطددرلكىييىقالر! غدد ە : كېددسىنىز ۇ رغدداكاّددسىِ ك»

ِ ت ۈّنىچ ئالر قىيى ەغزىقق ۆزگىالرغاك  ڭىػڭىِكاىسىْىۇ م  ۇّدسى
چىققداُ   ەيدسلّغا ٍ ەُتىدي  يلتىرضى ياىغاُ زل ېگەُز ۇزلشض ۇرۇُت

 ۇكىددس   كاّددسىِ كدد ەگەغددنەُك ەًكدداز  قىِيدد ەگ 400 ۇّىئغدداك يە
يدوغ توىددس .   ۈزىددسىِي ەري ەگەغدنەّيەرٍۇ ك ۇّىئغدداك ۆىڭۈرگىدسىۋە ك
قىيىدۇ    الُكد  ۆزىْىكد  ەُتىدي  يلياىغاُ زل ەھۇزلي  يىِم ۇّىئسىِك

ھدا ك   ۇٍدۇ كاّدسىِ ك  ەگەغڭى ك ەرمىػىي ۆپم ۇّىئغاك ۋىس  چىقى
 ەرگەضدددىي ەُ. ھدددازىر ٍەتڭىنەگەغدددنۈچىيىرىَۇتوزۇەتوىدددس   ك

 ۆزكد  ۇ رّىك ۇرۇىالر يىرلغ ت ەرزىِمىػىي ۇّسلغك ەرضىي ەيَەّنى ز
 ەرضىطدددىقىيغددداُ ّ يلزل ۇ رّىددد ك ەگەر  كۇيدددۇيېڭىئالرھاىىغدددا ق

 ۇغدداُ توىطددا  كددتوى ەرقىيىْغدداُ ەىنىددرى ىجاز ەرىپىددسىْكىْطدداّالر ت
ُ كداىالھڭىِ م  ۇكد  ەگەرك ۈگىػدىسۇ  ڭكۆزىۈمىسىْھاٍاُ  توىطدا   ەىدگە

 .«ەريوغ قىالىَايطىي ۇّىك ەرٍۇضىي
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 ۇھەٍَەزٍدد ەگەركاضاضددالّغاّسل  ك  نىطددڭيەرگەت ۇقىرىددسىنىي
قىيغاُ توىطا   يلزل ەپز ەيغەٍثەرە ۆزىْىياىغاّسىِ ك ەىەيسىططا ًك
 ۇّىدد ھددا ك قىيغدداُ تددو تڭى  ك ۇّىكدداىالھ( ھاٍدداُ كدد ەّددى)ي ەبر
تددددددو تڭى   ۋەتنەُيددددددوغ قىيىدددددد  ۈزىددددددسىِي ەري ەضددددددىرىْىت
 ۇّىد  ك يەتو تڭى  ۈگەغنەُت ۇرۇُكاىيىث ەگەغنۈچىيىرىَۇ ۇّىئك

 ەري ۈتۈّدسەمال ت ەتنەُيوقىيىۇ م  يىِتىر كاززىِ م ۇزز زىْى ذ
 ۇّىد  ك ەىنىتوىَىس   ت ۇّسلغك  نىِيوقاىغاُ تو تڭى  ى ۈزىسىِي
يددارزىَىْى  ۆزىْىدد ك ەىەيسىططددا ٍغاك ۇھەٍَەزٍدد ەبر ەمطددىچەك
 ۈچيەّدددسگرز  زىْىْدددى م ۇّىددد زلٍددداُ كايىَىدددس   ك   چثىدددرھ
 ۇھەٍَەزقىيدددددس   ٍددددد ەمطددددداُي ەُتىدددددي ەري گغدددددَەّيىرىْىز
قايطددددددددى جاييىرىددددددددسل  ەرھ ۇّياّىدددددددد ز ەىەيسىططددددددددا ٍْىك
زىْدددى تدددا  ەغھ ۆھرىڭىۋەّددداٍى  غددد ۇّىددد ىىْىدددسىغاُ  كەزھىيەٍ

 ۇتَايددسىغاُت ۈزيدد يلىيىققددازل  چھدد ەزىسىىْىددسىغاُ ك ەەتنىچقىيدداٍ
  ذىرىطدڭىياّالرّى  ەھۇزىيۋەكىطپاتالّسىنى  ي ۇّىئسىِقىيس . غ

كىْندددددددددار قىيىػددددددددديىر   ەىەيسىططدددددددددا ٍْىك ۇھەٍَەزٍددددددددد
 ۈّنى. چددۇرمىڭاتيىرىغددا كىْنددار قىيغاّيىقىددس  ۆزىىرىْىدد   اييلىەىك
كداذىر زلٍاّدسل    ەىەيسىططدا ٍْى  ك ۇھەٍَەزمىڭاتيىرىسل ٍد  ۇ رّى ك

 ۇ ركد ﴿كاىالھقدا قارغدى چىققداّيىقى كىدس .      ەقىقەتڭەچىققاّيىقى ھ
 ۇرىددۇغّ يەزىْىْددى  ۇرىددۇغّ  كاىالھْىدد ەّددى)ي ۇرىْىّدد  كاىالھْىدد

مافىر ر ثوىىدددسۇ  ۆچۈرگيەتَەمچىەّتىي  غىسىىدددر ىڭىْى( كەرى غددد
 ۇمەٍَەهٍدد ۇرىْىّدد ۆزىْىدد كدداىالھ ك ەقددسىرزىَۇ ت ۆرگەُياٍدداُ مدد

 ە ضد ۈرەض -61) ﴾.ۇچىدسۇر زىْىْدى كاغدنارل( قىيغ   ۆزىْىد  ك ەّى)ي
 (ەغكاي -8
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 ەقىقەغھ ەغىْچىت
 ۆزىىرىْىكد  ەغكىْطاّىي ەىەيسىططا ًك ۇھەٍَەزٍ ەيغەٍثىرىَىسە

 ەمىػدىگ  ەرزىْغدا چاقىرىدسىغاُ تىدر    ەغتوغرل يوىغا تاغاليسىغاُ  ھ
. ەيەتىيددددس ك يەزىيەتددددڭەتوىغدددداُ تىددددر   سڭىيدددداجيىققدددداتڭىق ك

 يەكىننى كىالھقا  ھىْسىطڭاّيىقالر ماىىغدا  ەارضالر ۇتالرغا تەرەتيەرك
ٍاززىسٍچىالرغددا   تۇزغدداُزىْىْددى  ەھددۇزىيي ەھددۇزىيالري ەرەذددنە ز

ِ . كۇّداتڭى كىالھقدا چوق  ۈچذىرىطڭىياّالر ك  ەىقيەرٍدۇ تاغدقا ذ  ۇّدسى
 ەمطددىسچ  ەاتقاقيىرىددسل كىددس . كاىالھْىدد ەتيەرّىدد زل ى ەرذىددوھ
 ەركدارقىيىق ي  ەيەتىدع ك ەيغەٍثەرە ەرتىر اۇيلقىڭڭكىيَى ت  نَىڭىۋەھ

 ەقەززلقىيىػددْى ت ەھددرىَەُت ەھَىڭىددسىِر ۆزكدد ەھيىْددىغددار  ك
تددوغرل  ۇ رّىكدد ۇتقددۇزۇپ ق ۇّيۇقالرزىِكددازغ ەرّىقىيددس . مىػددىي

 ۇھەٍَەزٍددد ۇىۇغدددۋەزىپىْىك ۇتددد ەغكىثدددار  ڭەميەغدددڭىِزىْغدددا ي
 ۇھەٍَەزٍدد ەٍەش ك ۇّيىغدداُتاغددقا تىرضددى كور ەىەيسىططددا ٍسىِك
 ەُيددددددارزىَى تىددددددي  ەٍرىددددددۋەك  كاىالھْىدددددد ەىەيسىططددددددا ًك
 ەُتىددي ۇر ّدد ەيھىددست ىغۇىۇقيىرىْىقددارل غدد رىنىْى ۇفرىْىئۋەم

يدداقڭى. كدداىالھ تاكددا    ەغدد ىيىْىٍ ەقىددقەغغددارىغا ھ ەري ۇتڭى يددور
 ەمىڭاب! تىسگ ەھيىكى ك﴿: ەيسۇز ۇّسلغقىيىۇ ٍ ەغكىػار ۇّىئغات

)كددددددازلتڭىِ(  ەرگددددددۈچى ت ەيەرذ ۇظ( ذددددددەُتىددددددي يلب)ضددددددا
 ەيغەٍدثەرىەر ە ۈچدۈُ  ك ېَەضيىنىئالرز ەىَىس م ۇرغۇچىكاگاھالّس

 ۇّىددد ك ەرى ەتْىۋە)غددد ەرگەقاىغددداُ تىدددر زلٍاّدددسل ضدددىي ۈزگىدددۈپك
ُ ( تايدداُ قىيىددۇ ت  ەھندداٍيىرىْى ك  ەىدددس  م ەضددۇىىَىس ر   رىددسىغا
 ۇرغۇچىكاگاھالّدس  ەرگۈچىدۋە ت ەيەرذ ۇظذد  ەرگەضدىي  ەقىقەتەُھ
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ً ك ۇھەٍَەزٍ ەّى)ي  ۆزرەكد  ەرگەضدىي  ەٍدس  )ك ەىدس  ( مەىەيسىططدا 
 (ەغكاي-19 ەٍاكىسۈرەض -5) ﴾قاىَىس (.

 ەقىقەغكاىڭىْچى ھ
 ۇھەٍَەزمىڭاتيىرىددددددسل ٍدددددد  ەيغەٍثەرىەرّىدددددد ە ۇرۇّقىتدددددد

  يىسىغاّيىقىنۇەتوى ەيغەٍثىر كاذىرقى زلٍاُ ە ەىەيسىططا ٍْى ك
تايددداُ  تۇت ػدددارەتيەرّى. تىدددس  دددرىيگەُت  ػدددارەتيەرت ەققىدددسەھ

 :كەضنەرتىيىسۇكىػالر  كاييلىڭۆيەّسىنىقىيىػڭىِ 
 ەيغەٍددددددثەرىەرە ەىددددددگەُم ۇ ىىطددددددىسىِكىطددددددرلكىو ض - 1

 ەزيەً  كھازىطدددددىيىر  نطاّسىر  كاىۇريىع  قدددددۇذڭەّەضطدددددەرت
 ۋەەضددىرىىنىتاتىددو ك يەقەىىندديەر ٍىطددىرزل توىىددسىغاُ   ېَىْىددسل ز

كاىدددسىِ  يەقەىىنيەرزىِيەسازىطدددىيەرۆەيىگەّتاغدددقىالر قاتدددارىىق م
 ەرضدددددىْى تىر ەيغەٍدددددثەرىەرزىِە ۇقىرىدددددسىنى. يەرگەُت ەيەرذ
تىدر   ۇغكوچد  ەققىدسە ھ  يىسىغاّيىقىم ەىەيسىططا ٍْى ك ۇھەٍَەزٍ
 ۇھەٍَەزٍددد ۈّنىچددد ەٍەش ك ۇٍنىٍِددد ەرٍەضددديىنىت  ػدددارەغت
تارىرىدسل   ۇّيدا زىْدى ز  ۇّىد  ك  يىػىۋەم ۇّياغاز ەىەيسىططا ٍْى ك

زىْدى قىطدقا    ۇّىد  قىيدس . ك  ەيسلە ىرىػيەرّىۆزگك ڭّاھايىڭى چو
تارقاىغاّدسىِ   ۈركەتڭەضد   ست ەىيىرىگەك ەربغ ەرقۋەغ ەكىچىس يلقىت

 ۇّىد  . كۈزىەّدس  ي يلىيىققدا جايالرزىنى تارىىق زىدْالر زل  ۇك  يىِ م
ِ زىْى تارقاىغاّدسىِ م   يەپارش ۇرىدسىغاّ تىڭرىڭىدۇ ت  ۇّيداّى ز  ديى

  رلتورىدددۇغكىَپ ڭكىنندددى چدددو  ەغكىثدددار  رلتورىۇقىدددسىِكىَپ ۇًر
 ەيغەٍثەرىىرىْىد   ىطدرلكىو ە ەۈتۈّ. كىطالً زىْدى  ۈغڭىچ ەذڭڭىِت

 ۇرۇّقىتدد ەھازىطدد  ڭتىددر چددو  ۇّددسلغچدداچڭى. ت ۇرزىيارىىرىددسل ّدد 
تدددددددددددددارىىق  ەرگەُت ەيەركاىدددددددددددددسىِ ذ ەيغەٍدددددددددددددثەرىەرە
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تىدر   ەھَىيەتيىدل ك ىدۋە چو ەىۋەتڭەك يەقەىىنيەرزىِۋەھازىطىيەرزىْ
كدازز   توىَىغاُ  ڭچو ەھَىيەتيىنۋەك ۇّچىيىلت ۇ ر. كۇرھازىطىس

 ۇّددددسلغثوىغاُ تكوٍۇٍۇّياغاسپۈتۈّدددد رىپت ەيەرذ ەرزىِھازىطددددىي
 !ەرٍەيسۇ؟ت ەيەرذ ّ َىػقاتىر ھازىطىسىِ  ەھَىيەتيىلك ىۋەچو

ُ م  يىِم ەيغەٍثەرّى ە ۇرۇّقىت - 2  ەيغەٍدثەر تىدر ە   يىدسىغا
 ۆزىىػددىض ەەطددىيىيت ۇّىدد ك ۈچددۈُك  رىػددىت  ػددارەغت ەققىددسەھ

كىجَدداىىي  ۆەىْچەمدد  ػددارەتيەرت ۇّددسلغت ەىنددىت ەٍەش ك ەرغغدد
  ْىددقك ۈچددۈُكدداىىَالر ك ۋەَەذپىيددۈچۈّك ەىقدديەرذ يلًكددا ۇپ توىدد

قاّددددسلغ كدددداىىٌ  ەرھ  ػددددارەتيەرّىت ۇّددددسلغ. گاھىددددسل تۇتوىىددددس
ُ ت  ػدارەغ ت ەٍَدا ك ۈغىْەىَەيسۇ چ ِ م ەيغەٍدثەر ە  درىيگە  ەىگەّدسى
  ػدارەتيەرّى ت ۇتد  ەتيەركا ٍ ۆجىسىيەريەٍ ەىگەُم  يىۇك ۇك  يىِم
 ۇّى . غد ئيىػدىسۇ كايسى ۈغدەّچىيىرىَۇ چ ۇ رّى ك يەەضڭىقاليسۇت
ً كىطدا ك  ۈچۈُك ٍ   ەھدۇزىي ي ەىەيسىططدا   ۇّدسلغ كاىىَيىرىغدا مايىدۇ 
 ەرضددىي ۈّنىزىددِ كىگىيىددر   چدد   ە ك ەرگە! ضددىييل : »ېددگەُز
 يەئالرمىرٍىدسى  ۆزگىالركد  ەٍَدا ك ئالر كاىدسى  ۇچىْىكاچق ەرىپەتْى ٍ

:  11 «ۇقدداى»)كىْجىددو .« ۇىالرتوضددڭ ۇّىئددسىِك ۇمىرىددسىغاّالرّىَ
52) 

  چثىدر  ھ  نىڭاتالرّىضداٍايى : ەيسۇز ۇّسلغَكۆىىَاىىرىكىطالً 
  ػارەتطدىس ت ەققىدسە ھ  يىسىغاّيىقىم ەىەيسىططا ٍْى ك ۇھەٍَەزٍ
ُ ك ەىقديەر ذ يلًكدا   ػدارەتيەر ت ۇتد  ەٍەش ك ەىگەُم  ەەطدىيىي ت ۈچدۈ

 ۇرلىَىغاُيوغد  ۇّىمىڭاب كداىىَيىر  كد   ەھيىتوىغاُ توىطا كىس   ك
 ەُتىدددي ۇّددداھىگ ۇرغاّيىقيوغددد ەقىقەتْدددىھ ۇ رٍدددۇك يەتدددو تڭى 

 تو تڭى. ەيىثيەَّىگەُك
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تاغدددددقا تىدددددر  ەىەيسىططدددددا ٍسىِكىطدددددا ك ەھدددددۇزىيالري - 3
 ەھيدداكدداىىَيىر  ي ەھددۇزىيي. »ۈتەتڭىمدد  يىػددىْىم ەيغەٍثەرّىدد ە
 يلبجدا  ەپياغ  ز ۇضورىس   ك ەپز ەضىسَۇ؟ٍ ُە: ضەيغەٍثەرزىِە
: ەّەي ەھيدداضددورىس   ي ەپ؟ زۇكىيىيدداٍ ەُضدد  دديىِ م ەرگەّددسىِت

  ػدارەغ ت ۇضدا ّسلقڭا ٍۇك ەُض  يىِ م ەرگەّسىِت يلبجا ەپياغ  ز
« 1ۇھەّْدا ي»)كىْجىدو  « ضدورىس .  ەپز ەيغەٍثەرٍدۇ؟ ە ۇغ ەرگەُت

 ەيغەٍثەرپمۈتۈيلتقدددددداّۇ رتىيىْددددددسىنى ك ۇّىئددددددسىِ( ت25:  19
كىطدا   ەيغەٍثەرّىد  ە ۇت ۈتۈىگەُكىس . م ەىەيسىططا ًك ۇھەٍَەزٍ
 ەُ كىطددپاتالّغاُ كىددن ەىَىگەّيىنددىم ۇرۇُتدد ەىەيسىططددا ٍسىِك
 ەيغەٍدددثەرە ەىدددگەُم  ددديىِم ەىەيسىططدددا ٍسىِكىطدددا ك ۇّىددد ك
 قاىَىس . ۈتسەغ  چھ ەّيىنىسەكىن ەىەيسىططا ًك ۇھەٍَەزٍ

 ۈرىڭىسە قو  ضمۆرگّۈغى: »ېگەُز ۇّسلغٍ ەىەيسىططا ًكىطا ك
 ەزەرھ ەيغەٍددثەرىەرزىِتوىغدداُ ياىغدداّچى ە ۈرەتيىلضدد ۆرەكىچددى تدد

قىيىدۇ   ۇتقدا ت  نىطدڭْى ت ۇ( تد 15:  7« ەتڭدا ٍ»)كىْجىو .« ئالرقىيى
كىْنددار قىيىددع   ەيغەٍثەرىىنىْددىە ەىەيسىططددا ٍْى ك ۇھەٍَەزٍدد

 يلضدى زل ەيغەٍثەرىىدل ە  ەىەيسىططا ًكىطا ك ۈّنى. چۇرراتازقەت ىي
 ېددگەُز ئددالرقىيى ەزەرقاّددسلغ مىػددىسىِ ھ  ەرقىيىددۇ چىققدداُ ھ 

. ېگەُ  زئالرقىيى ەزەرھ ەيغەٍثەرىەرزىِياىغاّچى ە ەىنىت ەٍەش ك
ٍ  ەزەرھ ەيغەٍثەرىەرزىَْدۇ رلضڭچىو ە  نىطتت ۇت  ەّىطدىْى قىيىدع 

 ەيغەٍددددثەرتىددددر ە  دددديىِم ۇّىئددددسىِك ەىنددددى. تەيددددسۇكىپازىيىَ
 ەزەرتاغدقا ياىغداّچىالرزىِ ھ   ۈچۈُك ۇظتوّ ۇّىك  يىسىغاّيىقىۋەم

 ۇ رّىدددد . كەىددددۋەتڭەك ەيددددسۇ  زىَيىقىْددددى كىپازىي  قىيىػددددْى
ِ ك ەىەيسىططدا ٍْى  مىڭاتيىرىسل كىطا ك ِ م ۆىۈٍىدسى كىطدرلكىو    ديى
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قىيىددۇ  يلضددىزل ەيغەٍثەرىىددلكىچىددسىِ ياىغاّددسىِ ە  ەي زىىددر ك
چىقىدددددسىغاّيىقى تايددددداُ قىيىْغددددداُ.  ماززلەالرّىئچىقىدددددسىغاُ 

ياىغدداّچىالر  ۆەيىگەُمكەضددىرىسە - 1 ەّىدد ٍىالزىي ىيەتڭىَددۇەٍەىك
 ەىەيسىططا ًچىققاُ. كىطا ك ەيسلّغاقىيىۇ ٍ يلضىزل ەيغەٍثەرىىلە
 ۇقىرىدسىنى ي ۇ. كتۇيرۇغاُقىيىػقا  ەزەرياىغاّچىالرزىِ ھ ۇكاغ ەّەك

كددارقىيىق   ددۋىيىر ٍ ۇ رّىدد ك: »ېددگەُز ۇّددسلغٍ ۇ پكدد ۆزىگەضدد
 ۇ؟كا ٍدددس ەّجۈرەّسىْتىن ۈزگً ياّڭددداقڭىِ كددد ۇ ر. كدددتوّۇيطدددىيەر

  ددۋىيەرّىياذػددى ٍ ەرەخقاّددسلغ ياذػددى ز ەركوذػدداظ ھ ۇّىئغاغد 
 زەرەخ. ياذػى  رىسۇت  ۋىيەرّىياٍاُ ٍ ەرەخياٍاُ ز  نىِى  رىسۇ ت

. ٍ ۋەتەرٍەيددسۇياذػددى  زەرەذَددۇياٍدداُ  ٍ ۋەتەرٍىگەّددسەك ياٍدداُ 
قاّددددددددددددددسلغ   ٍ ۋىيەرّىثەرٍەيددددددددددددددسىغاّسەرياذػددددددددددددددى 

 تىيىئالرمى كۇ رّىطددددىيەرٍ ۋىيىر . ن طددددىپ وتۇّقىيىْىسۇزەرەذ
 (20~16:  7« ەتڭاٍ»)كىْجىو .« توّۇيطىيەركارقىيىق 

 ەيىڭىْىد  ز ۇّىد  __ ك ەىەيسىططا ًك ۇھەٍَەزٍ ۈتسىطىسمى غ
رلضدددددددددڭچىو ھەقىقىي__  ەكقىيغاّدددددددددس ەغزل ى  دددددددددۋىيىر ٍ
كىْنددار قىيىػدديىر   ۇّىكدد  مافىر رّىددكىددس .  ەيغەٍددثەرىەرزىِە

 ەىەيسىططدددا ٍْى كىطدددا ك ەھدددۇزىيالري ۈّنى. چددديەتطدددىسزۇركىْا
ُ ك ەھدۇزىيالر . يۇكىْنار قىيىس ەيغەٍثەرىىنىْىە كىطدا   ۇّيدازل ز ۈچدۈ
 يايررەاّى ۇّىئسەك . غددۇريوقڭدد ەًياٍدداُ كدداز  ەىەيسىططددا ٍسىِك

 ۇّىد  ك ەتڭدا . ھۇكىْنار قىيىدس  ەىەيسىططا ٍْىكىطا ك ۇزىْطىسىىرىَ
 ۇ ر. كد ۈىىدسۇ قىيىدۇ م  ەضرىرەٍ ۇّىك ىيىغاّيىرىسلقىططىيىرىْى كا

تارقاتقدداُ.  ۇّياغدداقىيىددۇ ز ەغددرمىڭدداتالرّى ّ ۆپمدد ەقددڭەھ ۇتدد
 ەىەيسىططدددا ٍْىكىطدددا ك  سىْطدددىس رّىيايررەاىىقەھۇزىيالرّىئۋەي
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 يەتطدددىسكىْا ەزىرىدددسەّ  كىْندددار قىيىػددديىر  ذىرىطدددڭىياّالرّى  
 ەىەيسىططدا ٍْى ك ۇھەٍَەزتاغدقا ٍد   ئۋەذىرىطڭىياّالرّى ەك توىغاّس

 .يەتطىسزۇركىْا ەزىرىَىسزەّ  تىسّى ۇكىْنار قىيىػيىرىَ
ِ ك  مىڭاتالرّى ەھيىك - 4 قىيىدۇ   يلًزل ەتدا ھدازىرغىچ   ەزەىدسى

مىڭدداتيىرىْى تاغددقا   ۇقەززەشٍدد ۇ ركدد ۇمى كددازىڭى غدد  ەىددگەُم
قىيىددددۇ   ەرجىَەتكىطددددىَالرّىَۇقىيغاّددددسل  ەرجىددددَەتىيالرغددددا ت

  مىڭاتالرّىدد ۇ. تددۇيازىددس ەّىيىددرىْىالتىيددسىنى ٍ ۇػد َالرّىئكىطىۇت
قىيىدع   ەً  گاھ مەگاھ زىياز ەُيوىيىر  تىي ەەطىرت  نىطڭيىرىْىت

 ۆزىىر كداىالھ ضد   ۆرەم ۇٍاّيىرىغاگ ۇ رّى . تۆزگەرتىسۇكارقىيىق ك
 ۇ رّىد  . كۇركىػالرز ەتڭىنىكاز ۇ رزلكىػالر ك ۇىغاُ ت طاتيىْىسھ
 ۇپقىيىْغددداُ مىڭددداتيىرىْى كوقددد ەرجىدددَەقايطدددى تىيالرغدددا ت ەرھ
 ۇھەٍَەزٍ ۇ رّىك ۇىا. غۇڭىس ك ەرغھاٍاُ ە ۇّىمىػى ت ۆرگەُم
  ػدددددارەتيەرّىت ۇغكوچددددد ەىدددددگەُم ەققىدددددسەھ ەىەيسىططدددددا ًك
قىيىدۇ قويغداُ    ەجسۇهٍ  ػارەتْىت ۇغ  يامى كوچۆزگەرتىۋەتنەُك
ضدازىر   ۇ رزىِكد   كىػدالرّى  ۇّدسلغ ت ۈّنى. چەقيىقَىسھ ېطەمَۇز

 ۇھەٍَەزمىڭاتيىرىددسل ٍدد  ۇ رّىدد ك ۇىا. غددەتڭۇرساىڭەتى ىيۇغددىتوى
 «ەھددَەزك»يددامى  «ۇھەٍَەزٍدد» ىطددىَيىرىسىِ ەىەيسىططا ٍْىئك
 ۇ قىيىَْايدس  ەىەپت ۇغىتوى ەُتىي ەيز ى ۇغ وچ ىطىَالرّىئېگەّز
 توىغاُ. ەغكىثار ۆزگەرتىػڭىِكازىڭى ك ۇ رّى ك ۈّنىچ
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 ىرىېطبرەتهىكي بەققىذھ ەنەيھىسسبالوئ ۇھەيًەدي تەۋراتُىڭ
 

 ەققىدددسەھ ەىەيسىططدددا ًك ۇھەٍَەزىندددى ٍددد ەيرلتڭت ۆيەّدددسەت
 قىيىَىس:   ەقىوّ  ػارەتيەرّىت  رىيگەُت

  ػارەغتىرىْچى ت
 ۇضدددددددا ٍ  نىطدددددددڭيەرزە ت -20~18:  17« ۈىگەكددددددد » ەيرلغت

 ىددداٍا ەبر»قىيىْغددداُ:  ەيدددتق ۆز ضددد ۇّدددۇٍ ەىەيسىططدددا ٍْى ك
 ۇ ركددد ەُ! ٍئالرياذػدددى تىجىدددرى ۆزىىگەّيىرىئالرّىضددد ېدددسىنى ز
كوذػداظ تىدر    ىاضدا  ۇرىطدىسل كوتڭ  رىْسلغيىر ق ۇ رّى ك ۈچۈُك
ُ ك ەيغەٍثەرە َ   ۇّىد  ك ۆزىىرىَىْى. ضد ەيەتىدَە  ۇكد  ەُ كاغسىغدا قدويى
  ْىددد ٍ ۇ. كدددۆزىەيسۇضددد ەتدددويىچ ەيضدددىيەىىرىٌت  ْىددد ٍ ۇ رغددداك

ُ كا ۆزىىرىَْىضد   ْىد  ٍ ۆزىىگەُ ّاٍىَسىِ ض مىػدىسىِ   ىيىَىغدا
 ەيغەٍددثەرقىيىْغدداُ ە يەزە ػددارەتڭەت ۇتدد.« ەُكىْڭىقدداً كدداىىَ ەٍُ
 ەىەيسىططددا ٍَۇ( كۇغددەئ)ي ەغددۇئي ەك قىيغاّددس ۇٍدداُگ ەھددۇزىيالري
كىطدددددا  ەكقىيغاّدددددس ۇٍددددداُيدددددامى ذىرىطدددددڭىياّالر گ  ەٍەش ك
. ەىەيسىططدا ٍسۇر ك ۇھەٍَەزٍد  ۇكد  ەىنىت ەٍەش ك ەىەيسىططا ٍَۇك
 :ەّسىنىچەۆيتاياّى ت ۇّى ت

 ەيرلتڭددات ەھددۇزىيالرزلٍاّىددسىنى ي ەىەيسىططددا ٍْى كىطددا ك - 1
. ۈتەتڭىمددد  يىػدددىْىم ەيغەٍثەرّىددد تىدددر ە  دددرىيگەُت  ػدددارەغت
ُ ت  ػارەغت ۈتۈغىم ۇت ۇ رّى ك  ۇضدا ٍ ەيغەٍثەرّىد  ە ۇتد   درىيگە
 ەُتىددي ۇ ريددامى كدد  ەغددۇئي ۆتنەُزلٍاّىددسل كدد  ەىەيسىططددا ٍْى ك

ً كىطدا ك  ۇرغاُت ۇپزلٍاّسلظ توى  قەت ىيەٍەضديىنىگە ك ەىەيسىططدا 
 .ەىىيسۇرز
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 ۇھەٍَەزٍدد ۆزضدد ېددگەُز« كوذػدداظ ىاضددا»  ػددارەتڭەت ۇتدد - 2
 - 34: 10« ۈىگەكدد» ەيرلغت ۈّنى. چددەتڭۇركىػددار ەىەيسىططددا ٍغاك
كىطددرلكىو  ەيغەٍثەرّددىكوذػدداظ تىددر ە ۇضدداغاٍ ەبر»  نىطددڭڭىنىت
كىطددرلكىو  ۆرە مدد ۆمددۈٍگەھ ېددگەُز« چىقارٍىددس  ۇ ىىطددىسىِض
 ۇضدداٍ ەىەيسىططددا ًكىطددا ك ەُتىددي ەغددۇئچىققدداُ ي ۇ ىىطددىسىِض
 ۇضدددددداٍ ەغددددددۇئي ۈّنى. چددددددۇكوذػددددددىَايس ەىەيسىططددددددا ٍغاك
 ۇّىد  ك يەتوىغداُ    ْىدسل ي ۇّى ك يلقڭىسلھاياغ  ەىەيسىططا ٍْى ك

 ۇضدداٍ ۇّىئغدداكىددس . ك ەيغەٍددثەرتىددر ە ەگىػددىسىغاُك ەرى ىڭىگەغدد
-  ھدددا هەّ ىيەرّدددى  ٍەٍرىەرّدددىك ەىگەّدددسەك م ەىەيسىططدددا ٍغاك

تاغددقىالرّى  ەتۋە  جدازل رّى  تاھددار لىىرىْددى گىرچ - ەكچ  ھارلٍْىد 
. كىطدا  ەٍەشك ەىگەُم ەرى ەغتىر غ ۇضڭەقىوكاىغاُ ٍ ەكىچىگ ۆزك
 ەرى ىڭىسىنىغددددد ەىەيسىططدددددا ٍْى ك ۇضددددداٍ ەىەيسىططدددددا ٍَۇك
 ۈچدددۈُكىطدددالھ قىيىدددع ك  ۇزغدددۇّچىيىقيىرىْىت ەھۇزىيالرّىددد ي
 ۇقىرىدسىنى ي ۇكىْجىيَ ەىگەُم ۇّىئغاك ۇپ توى ەيغەٍثەرە ەىگەُم
 ۇت ەُتوىغاُ كىن ۇّسلغ. تۇرراىىسپۈتۈّيەيۆمۈٍيىرىسىْھ ەرى ەغغ

 ۇ رّىد  ت ۇيەكوذػدىَايس  ەىەيسىططدا ٍغا ك ۇضدا ٍ ەيغەٍثەركىننى ە
 .ەٍەضڭۇرك ەيغەٍثەرقىيىْغاُ ە ەقطەغٍ  ػارەتڭەت  چثىر ھ

  رىْسلغدددددديىرىْى ق ۇ رّىدددددد ك»  ػددددددارەتڭىنىت ۇتدددددد - 3
 ەىەيسىططددددا ٍغاك ۇھەٍَەزٍدددد ۆزضدددد ېددددگەُز« ىطددددىسىِۇركوتڭ

 ەتىيىطدددىْى ق 12 ۇ ىىطدددىْى ض ىطدددرلكىو ۈّنى. چرەتڭۇكىػدددار
ً ك ۇضدا ٍ ۇيلقىڭڭاغد  ەٍَىطىھ  ەيجدۇغ ٍ ەتىدرگ  ەُتىدي  ەىەيسىططدا 

كىطدرلكىو   ەگەرك ەيغەٍدثەر قىيىْغداُ ە  ەقطەغٍ  ػارەتڭىِكىس . ت
  نىطددڭڭىنىت ۇتدد ەىددۋەتڭەتوىغدداُ توىطددا كىددس   ك   ۇ ىىطددىسىِض
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ِ كوتڭ  رىْسلغديىرىْى  ق ۇ رّى ك» ُ ز «ۇرىطدىسى   كىثارىْىد  ېدگە
ِ  ۇ رّى ك»يامى  «ۇ رزىِك»كورّىغا   ۇ رّىد  ك»يدامى  « كىچىدسى

 ېددددددگەُز« كارىطددددددىسىِ ۇ رّىدددددد ك»يددددددامى  «ەيْىددددددسىِم
كىطددددا  ەُتىددددي ۇغددددەئتددددو تڭى. ي ەىگەُنثىرەرضددددىەرزىْكىثارىي

 ەىەيسىططدددددا ٍْى كىثدددددرلھىٌ ك ەضدددددىثىّ سىططدددددا ٍْى ەىەيك
ِ كوغ  ەّى)ييدداقۇپ كددوغيى   ەىەيسىططددا ٍْى  كىطددساغ ك  ۇىيىرىددسى

كىطا كىطدرلكىو   ەُتىي ۇغەئ. يۇتىػىسۇت ەىەيسىططا ٍغاكىطرلكىو( ك
ِ ت ۇتوىغاچقا تد  ەيغەٍثەرىەرچىققاُ ە ەي زىىرىسىِك  ۇ ركد   ػدارەتڭى
كىثددرلھىٌ  ەقطددەغٍ  ػددارەتڭىِت ۇتدد ەىنددى. تۇقىيىَْايددس ەقطددەغٍ
توىغددداُ   رىْسىػدددىق  كىطدددساقْى يەكدددوغيى  ەىەيسىططدددا ٍْى ك

كىطدددساغ  ەيرلتڭىَدددۇ. ت وغۇىيىرىسۇرەىەيسىططدددا ٍْىئكىطدددَاكىو ك
  رىْددددددسلظق ۈچددددددۈُك ەي زىىددددددر ك  كىطددددددَاكىيْى ەُتىددددددي

  نىطددڭڭەت - 12:  16« يددارىڭىيىع»: ەضددىيەُ. ٍقوىيىْىيغدداُەيزىى
  رىْسلغددديىر تدددارىىق ق ۇكددد»ڭوغرىيىق ەىەيسىططدددا ٍكىطدددَاكىو ك

كىطدساغ   ۇىيىر قىيىْغداُ. كىطدَاكىو كوغد    ەيدت ق ەپز« كاىسىسل....
كىچىددسىِ  ۇىيىر . كىطددَاكىو كوغدد رىْسلغدديىرىسۇرق ۇىيىرىْىدد كوغ

 ەيغەٍدددثەرە  چتاغدددقا ھددد  ەىەيسىططدددا ٍسىِك ۇھەٍَەزٍددد ۇزيددداىغ
: ۇٍنىٍِد   يىػىم تىر ضوكاه ۇّسلغٍ يزۇزلٍا ۇت ەٍس . كەىَىگەُم

 ۇىيىر كىطَاكىو كوغ ۇزياىغ  رىْسلغيىر ق ۇىيىرىْى كىطرلكىو كوغ
 ەيكدددوغيى كىطددد  كىطدددساقْى ۈّنىچددد ۇ قاىَايدددس ۈگەپتددد ەّدددالتىي
 ەٍەضَۇ؟ك  رىْسلغيىر ق ۇىيىرىْى كىطرلكىو كوغ ۇىيىرىَۇكوغ

 ەٍەشك ەىگەُم ەيغەٍثەركىچىسىِ ە ۇىيىر كوغ ەي: كىطيلبجا
 ەٍەش قىيغاُ ك ەققىسەيەزەھ ەيكىطساغ كوغيى كىط ۇكاىالھَ ەٍسەھ



 261 

كىثدددرلھىٌ كدددوغيى  ۇّيىرىدددسلكور ۆپمددد ەيرلتْىددد كددداىالھ ت ەىندددىت
 .ەرگەُت ەققىسەيەزەھ ۇ ىىطىض ۇّى ك يەكىطَاكىو 

 «ەُكاغسىغددا قددويىَ ۇّىد  ك ۆزىىرىَْىضدد»  ػددارەتڭىنىت ۇتد  - 4
كداىالھ   ەيغەٍدثەرگە قىيىْغداُ ە  ەقطدەغ ٍ  ػدارەتڭە ت ە كىثدار  ېگەُز
يددامى  ۇغددْىكوق ۇّىدد ك  رىيىددسىغاّيىقىغا مىڭدداب ت ەرىپىددسىِت
ُ چ ەىدثىگە ق ۇّىد  كاىالھ ك ەقەغە ەيسىغاُ تىيَ  سىػْىي  ۈغدۈرگە
. ۇقىيىدس  ەغكىػار ەّيىنىگەكىن ەيغەٍثەرە ۆزىەيسىغاُض ۆزىەرّىالض
 ۈّنىچد  ەىَەيسۇ م ۇيلەىقٍ ەيغەٍثەرىەرگەە ەغۇئي يەكىطا  ەكىثار ۇت

 ۇھەٍَەزٍدددد ەتڭى غۇىاتۇكىػددددارەتىي ۇغددددْىكوق  سىػددددۋەي ۇ ركدددد
 . يىسۇم ۇيلەىقٍ ەىەيسىططا ٍغاك

ُ ك»  ػدارەتڭىنى ت ۇت - 5 ُ ز «ەيەتىدَە ُ م ېدگە زلٍداُ    يىدسىغا
 ۇضدا ٍ ۇغدەئ ي ۈّنىچد  ۇ ٍاضالغدَايس  ەىەيسىططا ٍغاك ۇغەئي ە  ىيى

 تار كىس .  ْىسلي ۇّى زلٍاّىسل ك ەىەيسىططا ٍْى ك
 ەھددددۇزىيزلٍاّىددددسىنى ي ەىەيسىططددددا ٍْى ك ۇھەٍَەزٍدددد - 6

  نىطددددڭڭىنىت ۇتدددد ەرضدددداّسىنى مىػددددىي ۆپكاىىَيىرىددددسىِ مدددد
 ەىەيسىططددا ًك ۇھەٍَەزٍدد ەيغەٍثەرّىدد قىيىْغدداُ ە يەزە ػددارەتڭەت

ُ كىقددددرلر قىيىددددۇ ٍ ەّيىنىْدددى كىن  ۇ رّىدددد توىغدددداُ. ك ۇضدددۇىَا
كىثْدى   ەكدة كىثْدى ضدا ً  م   ۇىالھ  كاتسەذيەرىقٍ ەغسۇرىىرىسىٍِ
كىثْددى  ەيدديە  ھۇرىياكىثْددى ضدد  ۇىالھ. كاتددسۇرتاغددقىالرز يەەھثددارك
 ۇتد  ەھۇزىيالرقاتارىىق ي ەذڭەبياضىر كىثْى ك  رىْسىػىق ۋەەذڭەتك
 ۇھەٍَەزٍددددددددددددددد ەيغەٍثەرّىددددددددددددددد ە  ػدددددددددددددددارەتڭىنىت
 ۇضددددددۇىَاٍُ ەٍَدددددداقىيغاُ  ك  ڭىرلەەّيىنىْى ىنەىەيسىططددددددا ٍك

كىطددددددددا  ۈّنىچدددددددد ەٍەش  كەجەتيىْەرىىنۇتوىَىغدددددددداُ. تدددددددد
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 ۇّىددد ك ۇكددداىىَيىرىَ ەھدددۇزىيزلٍاّىدددسىنى ي ەىەيسىططدددا ٍْى ك
 ەّيىنىْدى كىن ەيغەٍدثەر ە ەغھ ۇّى ك ۆجىسىيىرىسىٍِ ۆرضەتنەُم
 ۇّىكدد يەقىيغدداُ  ۆمددۈًھنافىرىىققددا ۇّىك ۇرۇپ قىيىددۇ تدد  ڭىددرلپك
 (  24~1:  18  75~45:  11« ۇھەّْاي». )كىْجىو ۆىڭۈرگەُك

 ۇھەٍَەزٍدددد ەُتىددددي ەىەيسىططددددا ًك ۇضددددا: ٍكەضددددنەرتىع
: ۇّددۇ ركوذػاغدديىقالر ٍ ەز ت ۇرىطددىسىنىكوتڭ ەىەيسىططددا ٍْى ك
 ەيغەٍثىدددر  ە ەّسىطدددىۋەت  كىننىطدددى كاىالھْىددد ەرھ ۇ رّىددد ك
يىددل توىغدداُ  ەرزەّڭە ۆييەّگەّددۋەضدداھىثى  ك ەرى ەغغدد ۇضددڭەقىوٍ

 ۇززىطددددڭالرّىت ۇغددددرىنالرّى ٍ ۇيرۇىغدددداّۋەجىسدددداز قىيىػددددقا ت 
كىجدرل   ەرى ەتْىغد  ۇيرۇىغداُ  زىْا قىيغاّْى جازل غدقا ت  ۆىڭۈرگەُ ك

ەداك    مىيىَْى ەزەّْىئۋەت ەتْى تاھار ەرى ىڭىغ ۈچيۈك قىيىػڭا م
 ەتددددويىچ ەرى ەغھددددارلً قىيىػددددْى  غدددد  ۆضددددۈٍْىك ۇغددددىْى توى
 ۇيرۇىغداّيىقىْى ت  قىطاضدْى  يەھارلٍيىقىْى   ٍاىْى ۇز َّىغاُتوغ
 گغدددَەّيىر نىطدددى زكىن ەرھ ۇ رّىددد كاىغددداُ  ت ەكىچىدددگ ۆزكددد
 ەەدددْەز ۋەكۆىۈٍدددسەكۆىگەّّورٍددداه  يەقىيغددداُ  ەىىدددثەغ ۈضدددڭىسىِك

 قىيىْغاُ.
  ػارەغكىننىْچى ت

 ۇٍاّدددددا تددددد»  نىطدددددڭيەرزەت - 2  - 1:  33« ۈىگەكددددد» ەيرلغت
ٍ   كاىالھْىدد كىطددرلكىو  ۇرۇُتدد ۈىۈغددىسىِك ۇضدداكددازىَى توىغدداُ 

 ۇّدددسلغٍ ۇ. كدددۆزىەرزۇرضددد ەتدددنەُقىيىدددۇ متەيەررگمەي زىىرىغاك
فازلُ ۆرگّدسىۋە ضداكىرزىِ م  ۇ رغدا ك ەىس  ضىْازىِ م ەب: رېگەُز

 ۇ رك ەىسىۋەم ەكىچىس ۇقەززەضيەرٍ ئالرچەٍى ۇتاغيىرىسل ەارىىس . ك
 ەتْىد  ر« تدار كىدس    ەرٍاّدا ە ۇغكوتيد  ەرىپىدسە ت ڭكو ۇّى ك ۈچۈُك
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 ەيرلتْددىجايددسل ت ۇكدد ەىەيسىططددا ٍغاك ۇضدداٍ ەىگەّيىنددىضددىْازىِ م
كىطدددددا  ۆرگّگەّيىنىضددددداكىرزىِ مددددد  ۇّىددددد ك ەرگەّيىندددددى ت
فدددارلُ  ۇّىددد ك يەكىْجىيْدددى كاتدددا قىيغددداّيىقى   ەىەيسىططدددا ٍغاك

 ۇھەٍَەزّددددى ٍدددد «ەرىددددٌم ۇركدددداُق»تاغيىرىددددسل ەارىىغدددداّيىقى  
 ۇضدددداٍ ەيرلغت ۈّنى. چددددۈغددددۈرگەّيىنىسۇرچ ەىەيسىططددددا ٍغاك
. ضداكىر كىطدا    رىيگەُت  غىسلت ۇرضىْاٍىطرزىنى ت ەىەيسىططا ٍغاك
قارلغدديىق تىددر  ەھىرىگەّاضددىرل غدد ەىددگەُم ۇّياغدداز ًەىەيسىططددا ك
  غدى . فدارلُ ت ەىەضدڭىْسىسۇر ە ۇكد  ۇپ كىطَى توى  تاغْى  سىسىنىي
تاغيىر  فدارلُ تداغيىر     ەمنەٍ ۇپ كىطَى توى ۇرۇّقىت ەمنىْى ٍ
 ەيرلتَددۇت ەّيىنىْددىكىن ەمنىددسەٍ  غىْىدد . فددارلُ تۇكاتىيىددس ەپز

 ۇّدددسلغٍڭوغرىيىق ەىەيسىططدددا ٍكىطدددَاكىو ك ەيرلتڭدددات ۆزىەيسۇ ضدد 
ُ ز  ۇتوىدس   كدد  ڭچدو  ۇ ىددس   كد ھەٍرلھتاىىغدا   ۇكداىالھ تد  : »ېديىيگە

 ۆىىددسەفددارلُ چ ۇكدد ۆگەّددس  ك  ڭىػددْى  كوقيددا كەرىەغددڭىي ۆىگەچدد
 ەيرلغ)ت.« ۆييەّسگرز كاّىطى ٍىطىرزىِ ك ۇّىياغىس   كاّسىِ ك

 ەغدر يىيدى ّ  - 1851  نىطڭْى ت ۇ(  ت21 – 20:  21« يارىڭىيىع»
 ە(زەمدنە ٍ ەّدى ھىجداز )ي   فارلّْىد  ۇضرىطىسلّ ەقىيىْغاُ ضاٍىرىي

 ەيددتق ۇّددسلغتايدداُ قىيىْىددۇ ٍ ەُتىددي ەيز ى ۇغكوچدد ەّيىنددىكىن
 .«ۇقىَالغڭىٍ ۆىىسەكىطَاكىو ھىجاززىنى فارلُ چ»قىيىْغاُ: 

ُ ي ەىەيسىططا ٍْى كىطَاكىو ك ۈتسىطىسمى غ جدايى   ەرىەغدنە
 ەيرىطددىّ ۇّىدد ك  دديىِم ۇّىئددسىِك ەمنىددسەكىددس   ٍ ەمددنەٍ

ُ م ەيغەٍدددثەرتاغدددقا ە  ەىەيسىططدددا ٍسىِك ۇھەٍَەزٍددد . ەىَىدددگە
فارلُ تاغيىرىدسل ەارىىغداّيىقى       كاىالھْى اغنارىالّسىنىۇّىئسىْت
 ۇركدددداُق» ەّىييەھىيْىئەىەيسىططددددا ٍغاك ۇھەٍَەزٍدددد ەمنىددددسەٍ
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 ەىەيسىططددا ٍغاك ۇضددا. ٍۇرتاغدديىغاّيىقىس ۈغۈغددنەچ  ّىدد«ەرىددٌم
كىطددددا   رىيگەّددددسەك ت  غىددددسلت ۇرضددددىْاٍىطددددىرزىنى ت ەيرلغت
  غىدددددسلضددددداكىر ت ەىەضدددددڭىْسىنىكىْجىدددددو ە ەىەيسىططدددددا ٍغاك
فددددارلُ  ەمنىددددسىنىٍ ۇٍدددد«ەرىددددٌم ۇركدددداُق»  رىيگەّددددسەك ت
ٌ م ۇركاُق»قىيىْغاُ. يەھىي غىسلت ُ چ  داييله ەىزىدِ ك «ەرىد  ۈغدنە

ھىددرل غارىددسل  ۇّالغددقاُكورچوققىطددىغا ەىك  غىْىدد فددارلُ ت ەغكدداي
 ەكىچىدس ئالرچەٍى ۇكد »ڭ نىطدڭىسىنى ەيرلتت ۇقىرىدسىنى . يۈغنەُچ
ُ ك ۇ ركد  ەىسىۋەم ُ ە ۇغكوتيد  ەرىپىدسە ت ڭكدو  ۇّىد  ك ۈچدۈ تدار   ەرٍدا

كىطدالً زىْىْدى    ەىەيسىططدا ٍغا ك ۇھەٍَەزٍد  ە كىثار ېگەُز« كىس 
 ۇّىددد توىغددداُ  جىسددداز يدددوىىْى ك  ەٍدددسەيارز ۇرۇغدددڭاقاّددداغ يايس

ِ تىيىرىغا مضداھا  ۇرغاُكاغد  ەٍەىدگە تاغچىيىقىسل ك  ەغكىػدار  ەضدنى
ەارٍدددداُ __ كىطددددالً زىْىددددسل  ۇغكوتيدددد  نىطددددڭڭىنى. تۇقىيىددددس

  نىطددڭْىت ۇتدد ەًقاّددسلغ كاقىددو كدداز ەر. ھجىسدداززۇرقىيىْغدداُ ەرزە
 ەزمددۇرٍ ەيەتىيددگەُفددارلُ تاغيىرىددسىِ ك  ەُ قىيىددسىن ەەەمنددۇرت
ً ك ۇھەٍَەزٍد  ۈتسىطىسغ ەيغەٍثەرّى ە  ەّيىنىْدى  كىن ەىەيسىططدا 
 يە)ەددددددداك  ۇقەززەشٍددددددد ئدددددددالرچەٍى  ْىدددددددسىنىي ۇّىددددددد ك
 ۇھەٍَەزٍدددددددددددددددد ەّيىنىْىۋەكىنئطدددددددددددددددداھاتىيەر( رّىۇىۇ،ك
 ەرزكىطددالً زىْىددسل ە  ەرٍاّْىدد ە ۇغ وتيت رىيگەّەىەيسىططددا ٍغاك

 ۇتد  ەيرلتْىد  . تۈغدىْىسۇ چ ەىدۋەتڭە ك ەّيىنىْىقىيىْغاُ جىساز كىن
  ْىدددددسلي ۇّىددددد ك» ەغدددددرىسەيىيىدددددسىنى ّ - 1844  نىطدددددڭىت

 ەپ  ز«مىڭداب تدار كىدس     ۇغقوىىسل كوتي ۇّى   كياذػىالرئالرچەٍى
ِ ت ەركىثارىي ۇتوىطا ت ەرزەىەغرْ يىْنىقىيىْغاُ. م ەيتق   نىطدڭڭى
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 ەٍَددددداقىيىْغددددداُ. ك ەغدددددرچىقىرىدددددۇ تاغدددددالّغاُ ھاىدددددسل ّ  
 قىيىْغاُ. ەيتق ۇغتوى  نىطتت ۇتەرّىئسەٍَىطىسەىەغرْۇرۇّقىت

ً ك ۇھەٍَەزٍد  يەكىطدا   ۇضا ٍ  ػارەغت ۇقىرىسىنىي  ەىەيسىططدا 
 ەّدى جايدسل )ي  ۇتدارەك ٍ ۈچكد  ۇتد  ۇ رغاك ەيغەٍثەرگەيەە ۈچقاتارىىق ك

  تەيرلغقىيىْغددداُ يەھىي(  غىدددسلفدددارلُ ت يەۇرضدددىْات ەىەضدددڭىِ ە
 ۇغمىڭاتقددا كوچدد ۈچكدد ەغزىددِ كىثددار«ەرىددٌم ۇركدداُق» يەكىْجىددو 

 ۇّدددۇزىندددى ٍ«ەرىدددٌم ۇركددداُق»  ػدددارەغت ۇ. تدددۇقىيىدددس ەغزل ى
 ەُتىددددي ەيڭددددۇُز ەُ تىيكەّجددددۈر: »ەتنەٍۇجەضطەٍيەغددددنەُكاي
 ەّددى)ي ەھەرتىْچ غددۇتدد ەضددەٍنى ق ەُتىددي  غددىضددىْا ت ەضددەٍنى ق
 -3~1تىددِ   ۈرەضدد -95) «ەضددەٍنىق ەُ( تىددي ۇمەررەٍەٍدد ەمددنەٍ

ُ ك ەيغەٍثەرّى ە ۈچك ۇقىرىسىنىي ەغكاي ۇ( تەتيەركاي  ەيەتىيىدسىغا
 ەُتىددي ەّجددۈرك ەىەضددڭىْسەە ۈّنى. چددۇقىيىددس ەغجاييىرىغددا كىػددار

ً كىطا ك ۇىاغ ۇ چىقىس ۆپم ەيڭۇُز  ۇپتوىد  ەيغەٍدثەر ە ەىەيسىططدا 
كددددارقىيىق  ەيڭددددۇُز ەُتىددددي ەّجددددۈرك ەىەضددددڭىِە ەيەتىيددددگەُك

 ەيغەٍثەرىىددلە ەىەيسىططددا ٍغاك ۇضدداٍ  غددى. ضددىْا تەّگەُكىپددازىي
 ۇھەٍَەزتوىطدا ٍد   ەمنەجا . ٍ  رىيگەُت ەيرلغت ۇّىئغاك ەىگەّۋەم
ً ك  ۇركددداُق»جددا .   ەيەتىيدددگەُك ۇپتوىدد  ەيغەٍدددثەرە ەىەيسىططددا 
ييىل تەزرىجىييۇقىرىغاۆيەّدددسىْت ەكىػدددارىڭىس ۇتددد  ّىددد«ەرىدددٌم
كاّدسىِ ضدىْا     ەىەضدڭىِ  له ەيياكد  ۈچدۈُ  قىيىْغداّيىقى ك  ەقطەغٍ

 ەرى ىڭىغد  ەىەيسىططا ٍْى ك ۇضاتاياُ قىيىْغاُ. ٍ ەمنەكاّسىِ ٍ
 ۇھەٍَەزماتڭددددا  ٍدددد  ەرى ىڭىسىِغدددد ەىەيسىططددددا ٍْى كىطددددا ك

 ەرى ىڭىسىِػد ەىەيسىططا ٍْىئك ۇضاٍ ەرى ىڭىغ ەىەيسىططا ٍْى ك
 ەُتىدددي ەىەضدددڭىِە ۇمەررەٍەٍددد ەمدددنەٍ ۇّىئسەك . غدددۇرماتڭىدددس
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  ػددارەتڭىِت ۇتدد ەيرلتڭىنددى. تۇقەززەضددڭۇرٍ ەڭك ۇىۇغددۋەضددىْازىِ ك
توىغاچقددا   ەغتايدداُ قىيىػددڭىِ كىثددار يەقەىىنددْىالڭارىرىي ەقطددەتٍ
ُ ك ەيغەٍثەرّى ە ۈچك ۇت ۇّىئسلك  ۇ رّىد  جداييىر  ك  ەيەتىيىدسىغا
 ۇضدددا: ٍەضدددىيەُ. ٍەرتىدددپيەّگەُت ۆرەزلٍاّىغدددا مددد  ەيەتىيىدددعك
كاقارغاّيىقىغدددا  كىطدددا  ىْىددد تا ەيەتىيىػدددىك ەىەيسىططدددا ٍْى ك
 ۇھەٍَەزچىققاّيىقىغا  ٍد  ۇياغْى ق ەيەتىيىػىك ەىەيسىططا ٍْى ك
 ەهز  كاضددددَاّْى ۇياغددددْى ق ەيەتىيىػددددىك ەىەيسىططددددا ٍْى ك

  كاضدددَاّْى ۇيدداظ ەارىىغاّيىقىغددا كوذػدددىڭىيغاُ. ق  ۇرىطددىسل كوتڭ
 ۇًكوٍد  ەرگەمىػدىي  ۇر ّد  ۇّىد  ك  يىِ ىطىسل ەارىىغاّسىِ مۇركوتڭ

 ۇھەٍَەزمىڭداب ٍد   ەرتىدرزىِ يدامى تىدر     چقاّسلغھ ۇّيازل. زۇتوىىس
ُ ق» ەُكىطالً تىي ەىگەُم  يىۇك ەىەيسىططا ًك ٌ م ۇركدا  ەكز«ەرىد

 ۇّددسلغت ىغۇىۇقيىرىْىقدارل  ۇفرىْىد  م ۋەػدد رىن چىپچ ۇرەدار پ  ّد  
 .ەىۋەتڭەك ەٍەش  يورۇتقاّ ست

  ػارەغت ۈچىْچىك
  ْى ضدد ەٍَدداك: »ت نىطددڭڭە - 20:  17« يددارىڭىيىع» ەيرلغت

 ۇّىئغدداقىيددسىٌ  ك ۇهقوتدد ۇكددايىئْىقىيغدداُ زتوغرىيىددق كىطددَاكىو 
 ۆەنەّاھدايىڭى مد   ۇّى  كد ۆميىڭىَەُم ۇّىك ەُ كاتا قىيىَ ەرىنەغت
 ۇّىكد   يىسۇ م ۇّياغاز ەكىصكوُ كىننى ر ۇّىئسىِ. كۆەەيڭىَەُم

 .«ۇرىَەُكايالّسكۈٍَەتنەتىر  ڭچو
توغرىيىدق  كىطدَاكىو  » ەغرىسەيىيىسىنى ّ - 1844  نىطتت ۇت

َ  ەرىددنەغت ەٍُ ۇّىئغدداقىيددسىٌ  ك ىجاتەتۇكايىئْىز  ەُ كاتددا قىيىدد
  ۆەەيڭىَەُمدددد ۆەنەّاھددددايىڭى مدددد ۇّى  كددددىددددايڭىَەُچو ۇّىكدددد
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تىددددر  ڭچددددو ۇّى. كددددۇچىقىددددس ەكىددددص وُ كىننددددى رۇّىئددددسىْك
 .«ەُ اتىطى قىيىَكۈٍَەتْىئ

: ۇيازىدس  ۇّدسلغ ٍ ەضىرىسەّاٍيىق ك« غىفا» ۆزىْى قاز  كىياز ك
تىدددددر   ڭچدددددو  ۇّىكددددد»  نىطدددددڭىسىنى ت ەيرلغت ۇقىرىدددددسىنىي

ً ك ۇھەٍَەزٍد   ەكىثدار  ېگەُز «ۇرىَەُكايالّسكۈٍَەتنە  ەىەيسىططدا 
كىطددددددَاكىو  ۈّنى. چدددددد ػددددددارەتڭۇرت  ددددددرىيگەُت ەققىددددددسەھ
 ۇھەٍَەزٍددد ەيرىطدددىّ ۇّىددد ك ۇ ىىطدددىسىِض ەىەيسىططدددا ٍْى ك
توىغددداُ  ەرزلرضددد ۈٍَەتنەىتاغدددقا تىرضدددى چو ەىەيسىططدددا ٍسىِك
 ەىەيسىططدددا ٍالرّى كىطدددَاكىو ك يەكىثدددرلھىٌ  ۇ. ٍاّدددا تدددەٍەشك

 ۇتد  «ەرىٌم ۇركاُق»كىس .  ەتىجىطىّ ۇكاضىْى كاىالھقا قىيغاُ ز
 كۇ رّىددد ! ەريەرزىگدددارىَىسە﴿: ۇتايددداُ قىيىدددس ّدددسلغۇٍ ۇكددداّىز

 ت رىسىغاُ مىڭاتىئْىقىيىۇ  كايەتيىرىئْى ۇ رغاتىاليەغكىچىسىِ 
( ۈّْەتْىەددددداك ضددددد ەّدددددى)ي ھ نَەتْدددددى(  ۇركددددداّْىق ەّدددددى)ي

ِ گ ۇغددرىنيىنۋە )ٍ كۇ رغاكۆگىڭىددسىغاُ كۇ رّى ( ەدداك  ۇّدداھالرزى
قىيىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسىغاُ تىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر 

كىدددع  ەەيغەٍثەركەيەتنىِ ھەقىقەتەّطەّغاىىثطدددەُ ھ نَەتثىيەُ
 (ەغكاي -129 ەقەرەت ۈرەض -2) ﴾.قىيغۇچىطەُ
ذىرىطدددددڭىياُ زىْىدددددسىنى » ۆزىْىددددد ك ۇرتدددددۇتىكىَددددداً ق

: ۇيازىدس  ەپز ۇّدسلغ ٍ ەضدىرىسە ّداٍيىق ك « تاياّى  ەاضاتچىيىقالرّى
ضدداُ چىقىددرىع  ەرەيەرزىددِكارىيىرىددسىنى ھ ۆزكدد ەھۇزىيالرّىدد ي

 ۇقىرىددددسىنىي ۆرە مدددد ۇضددددۇىىغاك ەظكىپددددازىي ەّدددداكددددارقىيىق ٍ
 ۇھەٍَەزكىنندددددددى جايدددددددسىِ ٍددددددد  نىطدددددددڭيىرىسىنىڭ ػارەتت
 ۇّىكد »  نىطڭڭىنىت ۇت ۈّنى. چۇكىطَى چىقىس ەىەيسىططا ٍْى ك
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ُ ز« ۆەەيڭىَەُم ۆەنەّاھايىڭى م كىثرلّدى   ەضديى ك  كىثارىْىد  ېدگە
تىدددددر  ڭوچددددد ۇّىكددددد»  «تَددددداز ٍددددداز»ت نىطدددددڭىتىيىدددددسىنى 

كىثرلّدددى  ەضددديىك  كىثارىْىددد ېدددگەُز «ۇرىَەُكايالّدددسكۈٍَەتنە
 ۆزىەرزىنىضد كىثرلّىيچەۇ. تۇرز«ىجدو  جدسره  »ت نىطڭىتىيىسىنى 

ضدداُ چىقىددرىع   ەرەيەرزىددِھ ۇ رّىدد تددوەيىَى ك ەرەيەرّىدد ھ
 ەرەيەرّىدد ھ ىطددىَسىنى ېگەّز «ۇھەٍَەزٍدد» ە تددويىچ ۇضددۇىىك

 ۇّىد  . كەرەڭدۇر توقطاُ كىنندى ھ  ۇتوىطىَ ۇ. تيەرزۇرتوەيىَىغا تارل
 :ۇّسلغتاياّى ٍ ۆرەم ۇضۇىىغاك  طاتالظھ ۇقىرىسىنىي

 (ٍحَسً        ح        ً      ز = ) 
40     +8     +40  +4  =92 
 

 ب      ً        ل     ز     ً       ل     ز = )تَاز ٍاز(
2    +40    +1 +4   +40  +1  +4  =92 
 

 جسره( ۋ      ج     ز      ر      ه = )ىج  ه        ج    ر   
30    +3  +6  +10  +3   +4   +6   +30  =92 

 ۇضددۇىَاُ( ٍەىرزەضددك - 16يەٍىالزىدد) ەىرزەضددك - 10ھىجددرىيە
 ۇضدددۇىَاٍُ ۆزىْىددد   كۇضطدددا ًكددداىىَى كاتس ەھدددۇزىيتوىغددداُ ي

« مىڭدداتى ەغھىددسلي»  دديىِ قىيغىْىددسىِ م  الُتوىغدداّيىقىْى كدد 
مىڭاتىددسل   ۇتدد  ۇضددا ًكاتس ۇ چىقىددس   سىددۇ ّدداٍيىق تىددر مىڭدداب ي  

ٍ    ەرەيەرزىِھ ەھۇزىيالرّى ي  ەّىيەرّدى ضداُ چىقىدرىع كدارقىيىق 
ضدداتىت توىغدداُ تىددر   ەكازىڭىددس ۇ رّىدد ك ۇضددۇىىْى ك ەظكىپددازىي

 ۇضۇهك ۇت ەقىقەتيەرّىھ ۆەيىگەُم ۇ رّى ك ەّيىنىْى كىن ۇضۇهك
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 ۇھەٍَەز  ٍددددددددددددديىقىْىەيدددددددددددددسىغاّكدددددددددددددارقىيىق كىپازىي
 ۆزىْى ضدد« تَدداز ٍدداز »توىغدداُ  تەىددگە ىطددَىغا ەىەيسىططا ٍْىئك
توەڭوغرل ۇضددددۇىىغاضدددداُ چىقىددددرىع ك  ەرەيەرزىددددِھ ۇ رّىدددد ك
 ۆزكدددد ەزەىددددسىِكددددازىڭى ك ۇ رّىدددد ك ەٍَدددداك  يىددددسىغاّيىقىْى م

ُ م ۇيلەىدددق ذاھىػدددىغا ٍ ۆزىىرىْىددد  مىڭاتيىرىدددسىنى ك  ەىَىدددگە
كىْنددار قىيىػددڭىِ  يەقىيىددع  ەيىددوت ۆزگەرتىع كدد ەقىقەتيەرّددىھ

 ۇرغاّيىقىْىيوغدد  ػددارەتْىت ۇتدد ۇ رّىدد توىغدداّيىقڭىِ  ك ەغكىثددار
 .ەرگەُت ەززىيەر ۈچيۈكم ۇ رغاك يەتاياُ قىيغاُ 
كايدداىى(  ۇّىدد )ك ەُتىددي ەىەيسىططددا ًكىثددرلھىٌ ك  كاىالھْىدد

 ڭچدو  ۆەەيڭىدۇ م ەضديىْى ّ ەىەيسىططدا ٍْى  كىطَاكىو ك ەرگەھاج
 ەقىقەتدڭە ھ ەققىسىنىۋەزىطدى ھ ۇرىدسىغاّيىقى كايالّس كدۈٍَەتنە تىر 

 ەزھىديەيە ٍ ەىگۈىۈككاتا قىيىْىسىغاُ ٍ ەىەيسىططا ٍغاكىطَاكىو  ك
 ەرەەۋەغددد  يىدددسىغاُم ۇّىئغددداك ۈّنى. چدددەيدددسۇكىپازىي ەرەەْىغددد

 ۈچدددۈُتوىغددداّيىقى ك ۆپمددد ەضددديىْى ّ ۇّىددد ك ەقەغە ەزھىددديەٍ
كىَدداّْى كاضدداش   ەيھىددسيەت ەضدديىْى ّ ۇّىدد ك ەىنددىت ەٍەش ك

كىددس . كىطددَاكىو   ۈچددۈُتوىىددسىغاّيىقى ك ەضددىوقىيغدداُ تىددر ّ 
ِ ّ ۇّىد  ك ەمنىدسە ٍ  يىِم ەىەيسىططا ٍسىِك  ۇھەٍَەزٍد  ەضديىسى
كىَاّغددا چاقىرىددسىغاُ  ەيھىددسيەت ەرّىمىػددىي ەىەيسىططددا ٍغىچەك

 ەىەيسىططدا ٍْى  كىطدَاكىو ك  ەىَىگەّيىنى م ەيغەٍثەرّى ە ەرتىر
 ۇھەٍَەزٍددد ەقەغە  اتىطدددى توىغاّيىقىْىددد كۈٍَەتْىئتىدددر  ڭچدددو

كاغددددقاّيىقىْى  ەٍەىددددگەك ەّددددالتىي  يىػددددىم ەىەيسىططددددا ٍْى ك
كىْندار قىيىدسىغاُ مىػدى     ەقيىقىْىھ  ػارەتْى ت ۇ. تۇكىطپاتاليس
 ەضدددددددديىسىِّ ەىەيسىططددددددددا ٍْى كىطددددددددَاكىو ك ەتىددددددددسگ
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 ەزەْ ددۈٍَەتْىئىتاغددقا چوٍَىڭىسىِ ۈ ەىەيسىططددا ٍْىئكۇھەٍَەزٍ
 !ەرضۇُ؟ت  يڭىۇك ەىگەّيىنىْىم ەيسلّغاٍ

  ػارەغت ۆتىْچىت
تىر زلٍداّالرزل كداىالھڭىِ     نىطڭڭەت  - 21:  32 «ۈىگەك» ەيرلغت

 ۇّدددسلغٍتوغرىيىدددق ەھۇزىيالري ۇّغددداُچوق ۇتالرغدددات ۆرگپ كددد ۈزيددد
 ەُتىدي  ۇرۇظتاظ ك ەرضىيەرگەكىالھ توىَىغاُ ّ ۇ رك: »ېيىيگەُز
 ەَّدۇ . ٍەزەەيەّسگرز غ  ْىٍ ەُ  تاتىييىر  تىيۇرز قىسغاّس  ْىٍ

. ۇرىَەُقىسغاّدس  ۇ رّىكد  ەُتىدي  ەرضدىيەر ضاّاىَايسىغاُ ّ ەغٍىيي
 .« چىػڭۇرىَەُكىچىْى ك ۇ رّى ك ەُتىي ەغجاھىو تىر ٍىيي

ُ م ۇّدسلغ ٍ ەغدرىسە يىيىدسىنى ّ  - 1844  نىطڭْى ت ۇت : ەىدگە
  تاتىدو  ۇرز قىسغاّدس  ەُتىي ەرضىيەركىالھ توىَىغاُ ّ  ْىٍ ۇ رك»

 ەغٍىيدي  ۇ رّىكد  ەَّدۇ . ٍەزەەيەّدسگرز  غ  ْدى ٍ ەُكىالھيىر  تىدي 
 ەغ  جاھىددو تىددر ٍىيددي ۇرىَەُقىسغاّددس ەُتوىَىغدداُ تىرىىددر  تىددي

 .«ەزەەيەّسگرىَەُغ ەُتىي
 ەقطددەغٍ ەتددڭىِجاھىددو ٍىيي  نىطددڭڭىنىت ۇتدد ۈتسىطددىسمى غ

پاتقاقيىرىغدا ەاتقداُ   ەتْىئزل ى ەتۋەجاھداى  ۇ رك ۈّنى. چەرەتيەرزۇرك
 ۇرۇُتدد  يىػددڭىِم ەىەيسىططددا ًك ۇھەٍَەزكىددس . ٍدد ەغٍىيدديتىددر 

زلٍاُ   چثىرھ ۇّيۇقالرزىِكازغ ەغكىثار ۇّۇغڭىِچوق ۇتالرغات ۇ رك
كداىالھ  ﴿: ەيدسۇ ز ۇّدسلغ ٍ ەقدڭە ھ ۇ. كاىالھ تد ەٍەشيىرلغ تو ىىغاُ ك

 ۇ رّىقىيىدسىغاُ  كد   يەغتىدال  ەتيىرىْىكداي   كاىالھْى ەرگەَىْيۇكٍ
  نَەتْددىھ يەمىڭدداتْى  ۇ رغدداقىيىددسىغاُ  ك( ەدداك ۇّدداھالرزىِ)گ
توىغداُ   ۆزىىرىسىِك ۆگىڭىسىغاُ ( كۈّْەتْىض ەُتىي ۇركاُق ەّى)ي

ُ ك ڭچوۇ رغدا ك ەيەتىدۇ  ك ەيغەٍدثەر تىدر ە   ۇمى قىيدس ق ھدداىث   سطدا
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كداه كىَدرلُ    ۈرەضد  -3) ﴾كىدس .  ۇٍرلھيىقڭدا گ ۇغكوچد  ۇرۇُت ۇ رك
 (ەغكاي – 164
 ۇٍايدددسىغاُكددداىالھْى توّ ۇ رّىددد ك ەرەتيەرّدددىك ەھدددۇزىيالري
 ەرّىد  ھاج ۆرىطدى چ ەىەيسىططدا ٍْى  كىثدرلھىٌ ك  ەيٍدۋە ق ۇُكازغ

 ۆرەتڭىددۋەذددار م يەھەقىرۇتوىىَدد ۈچددۈُتوىغدداّيىقى ك ەي زىىرىددسىِك
 ۇ رّى ك يەتوىغاّيىقى  ەي زىىر ك ەّى كاياه ضار ۆرھ ۆزىىرىْى ك

 ەذىرىىْىددۇە ەُتىددي ەىگەّيىنددىم ەيغەٍثەرىەرّىدد كارىطددىسىِ ە
كىطرلكىو   نىِ. ىۇتاتڭىت ۈضڭۈُك ەكا ھىس ەرەتيەرزىِك ۆزىىرىْىك
 ەغّاھ ەيغەٍثەرىەرّىكاىالھقا قىيغاُ كىطياّيىر   ە ەي زىىرىْى ك
تدداظ  ۇتالرغددات ۇزلقيىػددىۇ كىَاّددسىِ ك ەيھىددسيەت ۆىڭۈرگغدديىر  ك
كاتدداپ قىيغدداّيىقيىر    ۇتالرغددات ۇرتدداّيىقيىرىْى  قۇرغدداّيىقيىر ك

 ۆيىڭىْىّد  ەيغەٍثەرىىدل   كداىالھ ە ەّيىنڭىِرگەّدسگ ەزەەيغكاىالھْى 
جاھىددو  ەڭك يەسەقىددرەىك ەزىرىددسەّ ۇ رّىدد ك  يىددۇ ك ۇ رزىِكدد

 كدددۇ رّىكدددارقىيىق   دددرىعت ەرەتددديەرگەضددداّىيىسىغاُ ك ەغٍىيدددي
 ەىەيسىططدا ٍْى ك ۇھەٍَەز. ٍد  چىػدڭۇرز  كىچىْى ك ۋەۇرزىقىسغاّس

 ۆجىسەٍد  ەىگۈىدۈك ٍ ۇّىئغدا ك ەيەتنەّيىنى كىچىسىِ ك ەرەتيەرّى ك
 ەرەتيەرّدددىك ۈغدددۈرگەّيىنىۋەّدددى چ«ەرىدددٌم ۇركددداُق»توىغددداُ 
  كاىالھْىد  ەقىقەتدڭە قىيغاّيىقى ھ ەزىسك ەُتىي ەرىپىغ  كىطالٍْى

 كىس . ۇرغاّيىقىقاتڭىق قىسغاّس ەڭك ەي زىىرىْىكىطرلكىو ك
ُ م ۆززىِتارىرىْى مد  ەھۇزىيالرّى تىس ي توىطداغ    ەچۈرىدسىغا

ً ك ۇھەٍَەزٍد  ەغٍىيدي  ۇرٍايسىغاُياقڭ ەڭك ەھۇزىيالري  ەىەيسىططدا 
تايقدايَىس.   ەّيىنىْدى ٍىييىڭدى كىن  ەرەبك  يىْندى م ەيەتىيگەّسىِك
 ۇرۇُتددددددددددد ۇٍيدددددددددددۇقالرر ەُتىددددددددددديپارضددددددددددديىقالر ۈّنىچ
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 ۇ رّىقىيىددۇ  كدد ۇٍرلُگدد ۆىىڭىْددىز ەىەضددڭىْسىنىپەھۇزىيالرّىئي
 ۇٍيۇقالرّىدددد يامى رەارضدددديىقالرّىئۇ كاىغدددداُ توىطىَ ەضددددىرگەك

 ەيغەٍددثەرتىددر ە  يىددسىغاُم ەڭت ەىەيسىططددا ٍغاك ۇضدداكىچىددسىِ ٍ
 ەكقىيغاّدس  ەرەتديەرگە ك ۇ رغدا ك ەھۇزىيالر  يۈچۈُك ەىَىگەّيىنىم
ياٍاُ مۆرگەّددسەمياٍدداُ  ەرەتيەرّددىك ۇ رّىكدد ۇيەقىيَايددس ەضددەغھ
 ۇھەٍَەزٍددددددددددددددددددددد ەٍَدددددددددددددددددددددا. كۆرٍەيدددددددددددددددددددددسۇم
 ەُتىدي  ەري ۈضڭۈّيۈمىْىك ەھۇزىيالرّى ي ۈٍَىڭىەىەيسىططا ٍْىئك
 ۇ رزىِكد  ۆيىڭىْىّد  ەيغەٍثەرىىدل كاىالھ ە ۈّنىقىيس . چ ەمطاُي
 ەٍەضَۇ؟ك ەرز ت ەرەتيەرگەك  يىۇك

 ەەطددىرت ەپ  زەىەيسىططددا ًكىطددا ك  ػددارەتْىت ۇثيۇقىرىددسىنى
كىطدا    ػارەغت ۇت ۈّنىچ ۇ ذاتا غقاُ توىىس ۇًچوقمىػى قىيغاُ 

 :ەىَەيسۇم ۇيلەىقٍ ەرگىسٍۇھ ەىەيسىططا ٍغاك
 ۇ ىىطددىسىِكىطددرلكىو ض ەىەيسىططددا ًتىرىْچىددسىِ  كىطددا ك 

 ۇ قىيَايدس  ەضدەغ ھ ەي زىغدا ك ۆز. كىْطداُ كد  ەيغەٍثەرزۇرە ەىگەُم
سل كەھۋلىددقىددسغىْىع ّورٍدداه   ەضددەتۋە. ھۇقىسغاَّايددس ۇّىئددسىِك
    يدددامى تاغىيىرىْىدددەي زىىرىغددداك   ىْى رىْسلغددديىرق ۆزىْىددد ك
 ۆرگىگەُذار مد  يەھەقىرەزىرىسەّ ۆزىْى ك ۇضۇضەُذ ەي زىىرىغا ك

 .ۇقىيىْىس ۈچۈُك ەغكاٍ ەىگەُم ەتىرضىگ
ِ ك ەضددىرگىچەك - 6 ەّىدد  كىننىْچىددسىِ  ٍىالزىي  ەرەتيەرزىدد

 ۈەەتيەّگەُضد  ەپ  زەغجاھىدو ٍىيدي   ەغتىر ٍىيي  چقاّسلغتاغقا ھ
 ەتيەرّىدد تاغددقا ٍىيي ەرەتيەرزىددِزلٍدداّالرزل ك ۇكدد ۈّنى. چددەٍەشك
كىددس .  ەيجددۇغتاغددقا ٍاكددارىپالر ٍ  سىػددۋەي ۇظ كوقدد ەٍَىطددىسەھ
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 ەىەيسىططا ٍۋەك ۇھەٍَەزٍ  ػارەتْى ت ۇت  ْىقالّسىنىك ۇّىئسىِت
 .ەقىقەتڭۇرھ ۈتسىطىسغ  چھ ەىگەّيىنىم ەققىسەھ ەيٍىق ۇّى ك

ُ مىڭاتيىرىدسل م   مىڭاتالرّى ەھيىك ر. ۆەڭدۇ م  ػدارەتيەر ت ەىدگە
توىطدددا  ڭوغرىيىق ەىەيسىططدددا ٍك ۇھەٍَەزٍددد ەزىطدددىت ۇ رّىددد ك
 ەىەيسىططدا ٍْىئَۇ كىس . كىطدا ك توغرىيىق   ۈٍَىڭىۇّىئك ەزىطىت

 ەيددتكىددْجىيالرزل ق ەرگەّيىنددىت  ػددارەتيەرّىت ەز ت ەقددڭەھ ۇتدد
 قىيىْغاُ.
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 قوضۇيچە پبيذىهىُىص يبتېرىيبني)تەرجىًبَُىڭ ئىالۋىسي(

 

 دىُي يەھۇدىي

تىر  توىغاُ   كوغيىْى 12 ەىەيسىططا ٍْى ك ۇبياق ەھۇزي
  ڭىقاززىْىغا ك ەھۇزىيي  يىْچەم ۇپ كىطىَى توى ەھۇزلّى ي

 ۇپكايالّغاُ. ياق ۇغاكىػيىڭىيىسىغاُ كاتاىغ ۈچۈُقىيىسىغاّالر ك
مەّ اُ)ھازىرقى ەەىەضڭىِ(  ەىەيسىططا ً)كىطرلكىو( ك

-17زېَىْىسىنى قورغاقچىيىق ضەيەتيىل ٍىالزىيىسىِ تۇرۇّقى 
ىطىرغا مۆچۈپ تارغاُ. كەضىرزە  كاكىيىطىسىنىيىرىْى تاغالپ ٍ

كۇ رّى ٍىطىر ەىركەيّى)ەازىػاھى(ّى  يەزىر  توىۇپ تۇرغاُ 
كوغيى يۈضۈپ كەىەيسىططا ً مۈتىۋلىغاُ يە ٍىطىرّى  غەرقىيە 

زېگەُ جايسل تۇرغۇزغاُ. كۇ رّى  غۇ « گاضاُ»رليوّىسىنى 
 (1)مىػى كىنەّيىنى ضۆزىىْىسۇ. 70يلقىڭڭا  

تاىىطىسىِ مۆەەيگەُ كەي زىىر   12ياقۇب كەىەيسىططا ٍْى  
قەتىيىگە  12ٍىطىرزل تۆغ كەضىر تۇرۇظ جەرياّىسل  تۆىۈّۈپ 

كايرىيغاُ يە كۇ رّى  ھەٍَىطى كىطرلكىو كەي ز  زەپ 
كەضىر كىيگىر   14يامى  13توّۇىغاُ. ٍىالزىيىسىِ تەذَىْەُ 

يغەٍثەر توىۇپ چىقىۇ  ٍۇضا كەىەيسىططا ً كۇ رّى  كىچىسىِ ەە
كۇ رّى يە ٍىطىر ەىركەيّىْى كىَاّغا زەيەغ قىيغاّسل  كىطرلكىو 

                                                 
 ت نىطت.-11تاب  -47تەيرلتْى  تەمۋىِ تۆىۈٍى   (1)
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كەي زىسىِ كاز  مىػى كىَاُ ك يڭقاُ. غۇّسلغ قىيىۇ  يەھۇزىي 
زىْى ٍىطىرزل يىيڭىس تارتقاُ. تۇ ضەيەتيىل ەىركەيُ يە كۇّى  
كازەٍيىر  تىيەُ كىطرلكىو كەي زىىر  كوتڭۇرىطىسل جىسزىي 

سزىيەغ ەەيسل توىغاُ. غۇ ضەيەتڭىِ ٍىالزىيىسىِ زى
يىيى ٍىطىر ەىركەيەّى كىننىْچى رەٍطىص زلٍاّىسل -1280تۇرۇّقى

 (1)كىطرلكىو كەي ز  ٍىطىرزىِ چىقىۇ م ڭىػنە ٍەجثۇر توىغاُ.

كىطرلكىو كەي ز  ٍىطىرزىِ ضىْا چۆىىگە چىققاّسىِ م يىِ  
ىسۇ  كۇّى  ٍۇضا كەىەيسىططا ً غۇ چۆىسە كاىەٍسىِ كۆت

كورۇّثاضار  توىغاُ يۇغەّى  تاغچىيىقىسل كىطرلكىو كەي ز  
مەّ اُ زېَىْىگە ت طىۇ مىرىۇ يەرىىػىسۇ. ٍىالزىيىسىِ تۇرۇّقى 

يىييىرىغا مەىگەّسە  كۇ رّى  ەەيغەٍثىر  ضۇ يَاُ -922
كەىەيسىططا ً يلەاغ توىغاّسىِ م يىِ  كۇ رّى  كىيگىر  زليۇز 

يىيالرزل قۇرغاُ -990زىيىسىِ تۇرۇّقى كەىەيسىططا ً ٍىال
ٍەٍيىنىڭى كىننىگە تۆىۈّۈپ غىَاىسل كىطرلكىو  جەّۇتڭا يەھۇزل 
ٍەٍيىنىڭى تارىىققا م يىسۇ. م يىْچە تاتىو ٍەٍيىنىڭىْى  

يەھۇزىيالرغا ھۇجۇً قىيغاّغا قەزەر تۇ (2)ەازىػاھى تۇذڭەّەضطەر

                                                 
كايەتيىرىددسە  -88يە -77كايەتيىرىددسە  تاھددا ضۈرىطددىْى  -50-49تەقەرە ضۈرىطددىْى   (1)

 ت نىطڭيىرىسە تۇ يەقەىىل تاياُ قىيىْغاُ.-14-13تۆىۈٍىتەيرلتْى  چىقىع 

يىيىغدددددا قەزەر -563يىيىدددددسىِ  -605ٍىالزىيىدددددسىِ تدددددۇرۇّقى -تۇذڭەّەضطدددددەر (2)
تاتىو)ھددازىرقى كىددرلغ( ٍەٍيىنىڭىْىدد  ەازىػدداھيىق تەذڭىددسە كوىڭۇرغدداُ يە كددۇرۇظ 
 تامڭىنىطدددىْى  يدددۇقىرىيىقى جەھەتدددڭە زۇّيدددا تارىرىدددسل توّۇىغددداُ كەڭ ٍەغدددسۇر  
قوٍاّددسلّالرزىِ ضدداّىيىسۇ. تۇذڭەّەضطددەر غدداً رليوّىغددا ھۇجددۇً قىيىددۇ مددۆەيىگەُ  

 زۆىەتيەرّى كاغسۇرۇپ تاغالپ  كۆزىگە قارلً قىيغاُ غەذص.
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رۇغالر زليلً كىننى ٍەٍيىنەغ كوتڭۇرىطىسل كۇزۇّغا ضوزۇىغاُ كۇ
 قىيىسۇ.

 يەھۇدىيالرَىڭقۇنهۇقذەۋرى

يىيى يە -596ْگە ٍىالزىيىسىِ تۇرۇّقى ڭىتۇذڭەّەضطەر ەەىەض
يىيى كىننى ق ڭىٌ ھۇجۇً قىيغاُ توىۇپ  يەھۇزىيالرّى  -587

مۆپ ضاّيىقىْى تاتىيغا كەضىر قىيىۇ ك يىۇ مەتنەُ. يەھۇزىيالر 
. ٍىالزىيىسىِ يىيسىِ مۆەرەك تۇرغاُ 50تاتىو كەضىرىىنىسە 

يىيى كىرلُ زۆىىڭىْى  ەازىػاھى مۇرظ تاتىو -538تۇرۇّقى 
ٍەٍيىنىڭىْى ٍەغيۇب قىيغاّسل  تاتىيسىنى يەھۇزىي كەضىرىەر 
قويۇپ ت رىيگەُ يە كۇ ر ەەىەضڭىْگە قايڭىۇ م يىۇ  ٍۇضڭەقىو 
زۆىىڭى توىَىغاُ ھاىسل كىرلّيىقالرغا قارلً توىۇپ  م يىْچە رىٌ 

تويطۇّۇپ ھاياغ مەچۈرگەُ. تۇ كەضْازل كىَپ رىيىطىگە 
يەھۇزىيالرّى  مۆپ ضاّيىقى ەەىەضڭىْسىِ كايرىيىۇ  كاضىيا يە 

يىيى -135يايررەا قىڭ ەىىرىگە تارقىيىۇ مەتنەُ. ٍىالزىيىْى  
رىَيىقالر كىَپ رلتور ھەزرياّْى  زلٍاّىطىسل  يەھۇزىيالرّى  

يَاُ ەەىەضڭىْسە قوزغىغاُ كىْقىالتىْى تاضڭۇرۇپ  ضۇ 
كەىەيسىططا ٍْى  ھەينىيىْى چ قىۇ تاغيىغاُ يە يەھۇزىيالرّى 
ەەىەضڭىِ زېَىْىسىِ قوغالپ چىقارغاُ. يەھۇزىيالّى  غۇ 

ٍى  كەترلەىسل كىنەّيىنى  50يلقىڭڭىنى ضاّى تەذَىْەُ 
ضۆزىىْىسۇ. غۇّىئسىِ تاغالپ يەھۇزىيالر تۆىۈّۈغنە تاغالپ  

رىەغنەُ يە يايررەاىىق يايررەاغا تارغاّالر غۇ جايالرزل يە
تۇززىطڭالر كارىطىسل يەھۇزىي زىْىْى تارقىڭىػقا مىرىػنەُ. 
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يەھۇزىيالرّى  تىر تۆىىنى مايماز يوىى تىيەُ كىرلُ   
ھىْسىطڭاُ  تۈرمىطڭاُ  جۇىگۇغا قەزەر يەتنەُ. يەّە تىر تۆىىنى 
كىرلغ  ٍىطىر  غىَاىىي كافرىقا  كەرەب ي رىٌ كارىيى  كىطپاّىيە  

گاىىيە يە قارل كافرىقا قاتارىىق زۆىەتيەرگىچە ي ڭىۇ تارغاُ. ەورتۇ
يەھۇزىيالر تارغاُ جاييىرىسل يەھۇزىي زىْىْى تەغۋىق قىيىع 
تىيەُ غۇغۇىيىْىع ّەتىجىطىسە  مۆەيىگەُ ٍىييەتيەر يەھۇزىي 

 زىْىغا مىرگەُ.

 قۇرۇضي دۆنەت يەھۇدىيالرَىڭ

يەھۇزىيالر يۇقىرىقى چوڭ تۆىۈّۈغڭىِ كىيگىر  يە م يىِ  
ياغىغاُ جەٍ ىيەتيىرىْى  ھەٍَىطىسە غۇ جەٍ ىيەغ 
مىػىيىرىْى  كەڭ تۆيەُ تەتىقە كازەٍيىر  ضۈەىڭىسە  
ضىياضەتڭىِ  ھەر قاّسلغ تىر ٍەّطەەڭىِ يىرلغ ھاىسل ھاياغ 

ىػالپ مەچۈرگپ مەىگەُ. كۇ ر تارىىق ھىََىڭىْى كىقڭىطازقا ت غ
 تازلر ضوزىطىْى قوىىغا ك يىػقا تىرىػىۇ مەىگەُ. 

كەضىرگە مەىگەّسە  يايررەازىنى يەھۇزىيالرزل كۆزىىرىگە -19
ذاش تىر زۆىەغ قۇرۇظ ەىنر  كىيگىر  ضۈرگىۈپ  ضىياضەتڭىِ 
يىرلغ ھاياتڭىِ ضىياضىي ھاياتقا مۆچۈظ كارزۇضى مۈچىيىسۇ. 

يىسە چوڭ قۇرۇىڭا  يىيى غىۋىڭطارى-1897غۇّسلغ قىيىۇ كۇ ر 
يىيى ەەىەضڭىْْى -1948چاقىرىۇ تۇ كارزۇّى قارلر غڭۇرىسۇ يە 

 ت طىۋېيىۇ  كۇ جايسل كىطرلكىيىيە زۆىىڭىْى قۇرۇپ چىقىسۇ.
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 يەَبەنىرىدىُىي  يەھۇدىيالرَىڭ

« تەيرلغ )كەھسە قەزىٌ(»يەھۇزىيالرّى  كەڭ ٍۆتىۋەر مىڭاتى 
زىِ «ضاّالر»ەي« ٍەزھىيە»  «چىقىع» «يارىڭىيىع»توىۇپ  

تاتڭىِ تەرمىة تاەقاُ.  39تۆىۈً يە  4كىثارەغ 
تۆىۈٍىسە «چىقىع»تۆىۈٍىسە زۇّيا تارىرى  «يارىڭىيىع»

يەھۇزىيالرّى  ٍىطىرزىنى ھاياتى يە ٍىطىرزىِ چىققاّسىِ 
تۆىۈٍىسە يەھۇزىي غەرى ىڭىسىنى «ٍەزھىيە»م يىْنى كەھۋلىى 

ھۇزىي تۆىۈٍىسە يە«ضاّالر» كىثازەغ ضىطڭ َىيىر   
زۇّياضىْى  ضاّى -قەتىيىيىرىْى   كەضنەرىىرىْى  يە ٍاه

 ضۆزىىْىسۇ. 

ّاٍيىق مىڭاتى ٍۇضا «تەىَۇز»كەٍَا يەھۇزىيالرّى  
كەىەيسىططا ٍسىِ ي ڭىۇ مەىگەُ كاغسلمى رىۋليەتيەرّى  
غەرھيىرىسىِ توەالّغاُ مىڭاب توىۇپ  كىننى قىطىَسىِ 

اتىيسل ي سىيغاُ. كىثارەغ. تىر  ەەىەضڭىْسە  يەّە تىر  ت
 .(1)يەھۇزىيالر مۆەيىگەُ ٍەزھەپ يە ەىرقىالرغا تۆىۈّىسۇ

 

  

                                                 
كىطدددددالٍىي كىػدددددالر كددددداىىي »ٍىطدددددىر يەقىدددددۇ كىػددددديىر  ٍىْىطدددددڭىرىىقىْى   (1)

 زىِ.«كوٍۇٍىي كىطالً ك ْطىنيوە سىيىطى»تەرىپىسىِ ھازىر ّغاُ«م ئىػى
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 خىرىستىيبٌ دىُي

ذىرىطڭىياُ زىْى ٍەريەً كوغيى كىطا كەىەيسىططا ٍْى  
كۇٍَەتيىر  توىغاُ ذىرىطڭىياّالرغا قويۇىغاُ كىطىٌ. 

 زەپ كاتىيىسۇ. « ّصار  )ّاضارل(»ذىرىطڭىياّالر كەرەب تىيىسل 

ذىرىطڭىياّالرّى  ەەيغەٍثىر  كىطا كەىەيسىططا ً ەازىػاھ 
ھىررزۇضْى  زلٍاّىسل  ھازىرقى ەەىەضڭىْْى  تەيڭىيەھٌ 
غەھىرىسە زۇّياغا مەىگەُ توىۇپ  م يىْچە كاّىطى ھەزرىڭى 
ٍەريەً ذەىىو غەھىرىْى  ّاضىرە ي سىطىغا مۆچۈپ ت رىۇ 

 كوىڭۇرلقالغقاُ.

ىسە ضۈرگۈّيۈك ھاياتىسل ياغايڭڭى  تۇ يلقىڭڭا يەھۇزىيال يەر يۈز 
كۇ ر رىٌ كىَپ رلتورىىقىْى  ھامىَىيىڭى كاضڭىسل توىۇپ  كۇّى  
زۇىَىسىِ قۇتۇىۇغْى تەمَۇ كارزۇ قىالتڭى. كىطا 
كەىەيسىططا ٍْى  زىْىي زەيىڭى ٍەيسلّغا مەىگەّسە  كۇ ر كىطال 
كەىەيسىططا ٍْى يەھۇزىيالرّى قۇىيۇقڭىِ قۇتۇىسۇرۇپ  

ىنى ەازىػاھيىقىْى كەضيىگە مەىڭۈرىسىغاُ تىرزىْثىر كەضيىس
غەذص زېگەُ ك ڭىقاز تىيەُ كۇ رزىِ تەزىطى كىطا 
كەىەيسىططا ٍغا كىَاُ ك يڭىۇ كۇّى  زىْىغا مىرگەُ. كىطا 

ّەەەر ٍۇرىس  توىۇپ  كۇ رّى يەھۇزىيالر  12كەىەيسىططا ٍْى  
 كىچىسە زىِ تارقىڭىػقا كەيەتنەُ.

 ً يەھۇزىيالّى  زىْىْى كىطالھ قىيىع يە كىطا كەىەيسىططا
كۇ رّى  كىالھ ھەققىسىنى ذاتا چۈغەّچىيىرىْى تۈزىڭىع 
كۈچۈُ مەىگەُ توىۇپ  كۇّى  زىِ زەيىڭى كاىالھ تاكا ّى  
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تىرىىنىگە ك ڭىقاز قىيىػْى تەغەتثۇش قىيىسىغاُ يە يەھۇزىيالغا 
ْى  غۇ ٍەذطۇش زەيەغ كىس . قۇركاُ مەرىٌ كىطا كەىەيسىططا ٍ

يلقىڭڭىنى ضۆزىْى ھ نايە قىيىۇ ٍۇّسلغ زەيسۇ:ٍەريەً كوغيى 
كىطا كۆز يلقڭىسل" كى كىطرلكىو كەي ز ! ٍەُ كاىالھْى  ضىيەرگە 

 (1)كەيەتنەُ كەىچىطىَەُ" زېس 

 يەَبەنىرىدىُىي  خىرىستىيبَالرَىڭ

ذىرىطڭىياّالرّى  زىْىي ٍەّثەىىر  تەيرلغ تىيەُ كىْجىو 
موّا »زەپ كاتىيىسۇ يە «قەززەش مىڭابٍۇ»توىۇپ  كىْجىو 

زەپ كىننىگە تۆىۈّىسۇ. ھازىرقى «ي ئى كەھسە» «كەھسە
ٍارمۇش » «ٍەتڭا كىْجىيى»ذىرىطڭىياّالرّى  قوىىسىنى كىْجىو 

زەپ تۆغ «يۇھەّْا كىْجىيى»يە «   ىۇقا كىْجىيى«كىْجىيى
كىْجىيسىِ تەرمىۇ تاەقاُ توىۇپ  ھەر تىر  كاەڭورىىرىْى  

تىيەُ غۇّسلغ كاتاىغاُ. كۇ رّى  يەّە تۇ  كىطىَيىر 
زەيەغ » «ەەيغەٍثەرىەرّى  كىػيىر » كىْجىيالرزىِ تاغقا

زەپ كاتىيىسىغاُ مىڭاتيىرىَۇ تار توىۇپ  تۇ رّى «رىطاىىطى
 ي سىۇ چىققاُ. (2)ەايىۇش

                                                 
 كايەغ-6ضە  ضۈرىطى (1)

ذرىطددڭى اُ زىْددى تارىرىددسل كىننىْچددى چددوڭ غەذطددىيەغ توىددۇپ  كىطددا   -ەددايىۇش (2)
كەىەيسىططا ٍسىِ قاىطا كەڭ ٍۆتىۋەر زىِ كدازىَى ضداّىيىسۇ. ەدايىۇش ٍىالزىيىْىد      

يىييىر  كارىطىسل ھازىرقى تۈرمىيىْىد  تارضدۇش زېدگەُ ي رىدسە     -10يىيى تىيەُ -5
ىسە زۇّياغددا مەىددگەُ توىددۇپ  چ ددسىر تىنىددع مەضددپى تىدديەُ تىدر يەھددۇز  كاكىيىطدد 

غۇغۇىيىْىسىغاُ توىۇپ  يەھۇزىي غەرى ىڭىْى كۆگىْىػدنە زرر كەھَىديەغ ت رەتڭدى.    
ەدايىۇش م يىددْچە  ك رۇضدداىىَغا  ت رىددۇ  يەھۇزىيالرّىدد  غددۇ يلقىڭڭىنددى كەڭ ماتڭددا  

ا ٍْى كۇضددڭاز  گاٍا كىددو زېددگەُ مىػددىسە كوقۇغدداُ. كۇّىدد  كىطددا كەىەيسىططدد       
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 خىرىستىيبَالرَىڭًەزھەپهىرى

كۈچْى تىر »يە « تەيھىس زلٍاّى»ذىرىطڭىياّالرّى  زەيىڭى 
 زەپ كىننى چوڭ زلٍاّغا تۆىۈّىسۇ.«يزە قىيىع زلٍاّىگە

يىيىغا -325( كىطا كەىەيسىططا ٍْى  زلٍاّىسىِ ٍىالزىيە 1)
قەزەر كۆتنەُ زلٍاُ تەيھىس زلٍاّى زەپ كاتىيىسۇ. چۈّنى كۇ ر 

قۇرۇىڭىيىغا قەزەر كىطا «ّىقىيە»يىيى چاقىرىيغاُ -325
يە ەەيغەٍثىر   كاىالھ كەىەيسىططا ٍْى كاىالھ تاكا ّى  تەّسىطى 

 تاكا ّى تىر زەپ ك ڭىقاز قىالتڭى.

( كۈچْى تىر گەيزە قىيىع زەيىڭى توىۇپ  ذىرىطڭىياّالر 2)
كۈچىْچى كەضىرّى  ي رىَىسىِ م يىِ  كىطا كەىەيسىططا ٍْى 
كاىالھ تاكا ّى  كوغيى  كۇ كاىالھ  كىطا يە ٍۇقەززەش ررھڭىِ 
 تەرمىة تاەقاُ كۈچ كىالھْى  تىر  زەپ ك ڭىقاز قىيىػقا كۆتنەُ. 

غسۇر ٍەزھەەيىر : ماتۇىىل  ذىرىطڭىياّالرّى  ھازىرقى ٍە
 كورتۇزۇمص يە ەررتىطڭاّت ٍەزھەەيىرىسۇر.

                                                                                                
    ُ زېدگەُ  «ەەيغەٍثەرىەرّىد  كىػديىر   »مۆرٍىگەّيىنى ٍەىدۇً. ەدايىۇش كدۆز  يازغدا

ت نىطددڭيىرىسە تايدداُ قىيىػددىچە  كددۇ چۈغددىسە كىطددا     -11-6تدداب  -22مىڭاتىْىدد  
كەىەيسىططددا ٍْى مۆرگەّددسىِ م دديىِ  ذرىطددڭى اُ زىْىغددا مىرىددۇ  تددۇ زىْْىدد      

ذرىطدڭى اُ زىْىْدى كاضدىيا يە    ٍۇذيىطيىرىغا كاييىْىسۇ. ەايىۇش غدۇّىئسىِ م ديىِ   
يايررەا قىڭ ەىىرىسە تارقىڭىع كىػيىر  تىيەُ غۇغۇىالّغاُ  مدۆەيىگەُ كەضدەرىەرّى   

 يازغاُ يە كىطا كەىەيسىططا ٍْى  تەىىَاتيىرىسىِ مۆەيىرىْى كۆزگەرتىۋەتنەُ.  
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رىٌ چىرمايىىر  ك ڭىقاز قىيىسىغاُ  -(ماتۇىىل ٍەزھىثى1)
ٍەزھەپ توىۇپ  كۇ ر كىطا كەىەيسىططا ٍْى كىْطاّيىق يە 

 كىالھيىقڭىِ كىثارەغ كىننى تەتى ىڭى تار ك ڭىقاز قىيىسۇ.

غەرغ چ رمايىىر  ك ڭىقاز تۇ ە  -( كورتۇزرمص ٍەزھىثى2)
قىيىسىغاُ ٍەزھەپ توىۇپ  كۇ ر كىطا كەىەيسىططا ٍْى  تىر  

 تەتى ىڭى تارىىقىغا ك ڭىقاز قىيىسۇ.

كىْجىو »كۇ ر چ رمايىىرىْى  -ٍەزھىثى ەىررت طڭاّت( 3)
زەپ كاتايسۇ. چۈّنى كۇ ر كىْجىيغىال ك ڭىقاز «چ رمايىىر 

 قىيىسۇ. 

ىگەّسىِ م يىِ  قۇركاُ كىطالً زىْى ٍەيسلّغا مە
كى كەھيى مىڭاب! م يىئالر! ەەقەغ كاىالھقىال كىثازەغ »مەرىَْى 

قىيىع  كاىالھقا ھ چ ّەرضىْى غ رىل مەىڭۈرٍەضيىل  كاىالھْى 
قويۇپ تىر د تىرىَىسّى كىالھ قىيىۋلىَاضيىقڭەك ھەٍَىَىسگە كورتاغ 

قىغا زېگەُ چاقىرى (1)زېگىِ« توىغاُ تىرذىو كەقىسىگە م يەييى!
كاضاضەُ  ٍۇضۇىَاّالر تىيەُ ذىرىطڭىياّالر يە يەھۇزىيالر 

 كوتڭۇرىطىسل زىْىي ٍۇّازىرە تاغالّغاُ.

كىطالً  ذىرىطڭىياُ يە يەھۇزىي زىْيىرىسىِ كىثارەغ ضاٍايىي 
كەقىسىطى تىر ذىو توىۇپ  ەەقەغ  سىنىزىْالرّى  كەضيى

زىْسىِ  كاىالھ ضىيەرگە ەغ كەھناٍيىرىال ەەرقيىق توىغاُ.غەرى 
ّۇھقا تەيضىيە قىيغاُ ّەرضىْى  ضاىا تىس يەھيى قىيغاُ ّەرضىْى  

                                                 
 كايەغ-64كاه كىَرلُ ضۈرىطى (1)
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كىثرلھىَغا  ٍۇضاغا يە كىطاغا تىس تەيضىيە قىيغاُ ّەرضىْى تاياُ 
 . (1)قىيس 

ذىرىطڭىياُ زىْىْى  ٍەّثەىىرىسە ٍۇھەٍَەز 
كەىەيسىططا ٍْى  كاذىر زلٍاُ ەەيغەٍثىر  توىۇپ م يىسىغاّيىقى 

تىػارەتيەر ت رىيگەُ. كۆز يلقڭىسل ٍەريەٍْى  كوغيى كىطا: ھەققىسە 
كى كىطرلكىو كەي ز ! ٍەُ ضىيەرگە ھەقىقەتەُ كاىالھ »

كەيەتنەُ  ٍەّسىِ تۇرۇُ مەىگەُ تەيرلتْى تەضڭىق قىيغۇچى  
ٍەّسىِ م يىِ م يىسىغاُ كەھَەز كىطىَيىل ەەيغەٍثەر تىيەُ 

 (2)زېس .« ذۇظ ذەيەر تەرگۈچى ەەيغەٍثەرٍەُ

  

                                                 
 كايەغ-13غۇرل ضۈرىطى (1)

 كايەغ-6ضە  ضۈرىطى (2)
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 يۇقەددەش كىتببالر

 

ەەيغەٍثەرىەر كىْطاّالرّى  كەذالقىسىنى تۇزۇىغاُ تەرەەيەرّى 
كىطالھ قىيىۇ  كۇ رّى  زۇّيا يە كاذىرەتيىل ضاكازەغ يوىيىرىْى 
مۆرضىڭىع كۈچۈُ كاىالھ تەرىپىسىِ كەيەتىيگەُ كەىچىيەرزۇر. 
كاىالھْى  ٍەزمۇر ەەيغەٍثەرىىر  ھ چ يلقىت كۆز ذاھىػيىرىغا 
مۆرە كىع مۆرگەُ كەٍەش  تەىنى كۇ ر كاىالھْى  كەٍر د 
ەەرٍاّيىرىْى كىْطاّالرغا غۇ تويىچە توىۇغ يەتنۈزەتڭى. تۇ 
ٍۇّاضىۋەغ تىيەُ كۇ رغا كاىالھڭىِ مەىگەُ يەھيىيەر كارقىيىق 
ٍۇقەززەش مىڭاتالر كوتڭۇرىغا چىقڭى. تەز  ەەيغەٍثەرىەرگە 

توىطا  تەزىيىرىگە چوڭ  مىچىل ھەجىَيىل مىڭاتالر چۈغۈرگىگەُ
ھەجىَيىل مىڭاتالر چۈغۈرگىگەُ. كۇ رّى  ٍەغسۇرىىر  

 تۆيەّسىنىچە:

 .تەيرلغ)موّا كەھسە(  ٍۇضا كەىەيسىططا ٍغا چۈغۈرگىگەُ.1

 . كىْجىو)ي ئى كەھسە(  كىطا كەىەيسىططا ٍغا چۈغۈرگىگەُ.2

. زەتۇر)زۇكا مىڭاتى توىۇپ تەيرلتڭىِ كورۇُ كاىغاُ(  زليۇز 3
 ەىەيسىططا ٍغا چۈغۈرگىگەُ.ك

. قۇركاُ مەرىٌ  ھەزرىڭى ٍۇھەٍَەز كەىەيسىططا ٍغا 4
 چۈغۈرگىگەُ.
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 يۇسب ئەنەيھىسسبالو، ئوٌ ئەيىر ۋە تەۋرات

ٍۇضا كەىەيسىططا ً كىطرلكىو كەي زىىر  كۈچۈُ ەەيغەٍثەر 
توىۇپ كەيەتىيگەُ. كىطرلكىو كەي زىىرىَۇ كايلىقى زلٍاّالرزل 

ٍەه قىالتڭى. قۇركاُ مەرىَْى  تىسگە تىيسگرگىْىگە تەيرلتقا كە
زل كوُ كەٍىر “ تۇر ت غى”مۆرە ٍۇضا كەىەيسىططا ٍغا ٍىطىرزىنى 

چۈغنەُ توىۇپ  كۇ ر ٍۇّۇ ر: تىس كۆز يلقڭىسل تىس كىطرلكىو 
 كەي زىىرىسىِ:

 .كاىالھڭىِ تاغقىطىغا كىثازەغ قىيَاىالر.1

 الر..كاتا د كاّاىالرغا ياذػىيىق قىيىئ2

 تۇغقاّالرغا ضىيە د رەھىٌ قىيىئالر. -.كۇرۇغ3

 . ي ڭىَالرغا ياذػىيىق قىيىئالر.4

 .مەٍثەغەه  يوقطۇىالرغا يارزەً قىيىئالر.5

 .كىْطاّالرغا ياذػى ضۆز قىيىئالر  كازىو ٍۇكاٍىيە قىيىئالر.6

 .ّاٍازّى توىۇغ كازل قىيىئالر.7

 .زلماتْى كازل قىيىئالر.8

   ق ْىْى تۆمَەىالر..تىر د تىرىئالرّى9

.تىر د تىرىئالرّى كۆز ٍەٍيىنىڭىسىِ قوغالپ چىقارٍاىالر  10
 د كايەتيەر( 84د 83زەپ كەھسە كاىغاُ كىسۇغ. )تەقەرە ضۈرىطى 
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ٍۇضا كەىەيسىططا ٍْى  زەيرىسە كوقۇظ يە ي سىػْى 
تىيىسىغاّالر يوغ زىيەرىىل كىس . تۇ ضەيەتڭىِ تەيرلتْى 

تىيىسىغاّالرّى  ضاّى ّاھايىڭى كاز توىغاُ. كۇّى  كوقۇغْى 
كۈضڭىگە تەيرلغ تىر  يلقىڭڭا چۈغۈرگىگەُ چوڭ ھەجىَيىل 
مىڭاب توىغاّيىقڭىِ كۇّى يازىىۋېيىػقا كەضال كىَناّىيەغ يوغ 
كىس . ٍۇضا كەىەيسىططا ٍسىِ م يىِ مۆەيىگەُ ضوقۇغالر 

ىْى  توىۇپ كۆتڭى. ھەتڭا كىطرلكىو كەي زىىر  كۆزىىر
ٍۇضڭەقىييىقىْى قوىسىِ ت رىۇ قويۇپ  كەضىرىەر تويى تاغقا 
ٍەٍيىنەتيەرّى  ٍۇضڭەٍيىنىطى كاضڭىسل كۆٍۈر ضۈرز . كۇ ر تۇ 
كاضارەغ زەيرىىرىسە كۆزىىرىْى  ٍۇقەززەش مىڭاتى توىغاُ 
تەيرلتْى قوغسلپ قا ىَىغاُ كىس . غۇ ضەيەتڭىِ ٍۇضا 

ُ كەضيى تەيرلغ كەىەيسىططا ٍغا كاىالھڭىِ چۈغۈرگىگە
كاىيىثۇرۇّال يەر يۈزىسىِ يوقىيىۇ توىغاُ كىس . زلٍاّىَىسزىنى 
يەھۇزىيالر يە ذىرىطڭى اّالرّى  قوىيىرىسىنى تەيرلغ ٍىالزىيەزىِ 

 750د يىيى يەّى ٍۇضا كەىەيسىططا ٍْى  يلەاتىسىِ 622تۇرۇّقى 
يىو م يىِ ي سىيغاُ توىۇپ  رىۋليەتيەرگە مۆرە  كۇّى  كاەڭور  

 ەزرل كىطىَيىل تىر ماھىِ كىس .ك

ٍۇضا كەىەيسىططا ٍغا كاىالھ تەرىپىسىِ چۈغۈرگىگەُ كەضيى 
تەيرلغ ٍۇضا كەىەيسىططا ٍْى  تىيى توىغاُ كىثرلّىيە تىيىسل 
چۈغنەُ كىس . چۈّنى كاىالھ تاكا   كەزەىسىِ ھەر  ەەيغەٍثەرگە 
غۇ ەەيغەٍثەرّى  تىيىسل مىڭاب چۈغۈرگەُ. زلٍاّىَىسزىنى 
تەيرلغ ّۇضرىيىر  توىطا  كەضيىطى كارلٍىيە تىيىسل ي سىيغاُ 
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توىۇپ  م يىْچە كىثرلّىيە تىيىغا تەرجىَە قىيىْغاُ تەرجىَە 
 ّۇضرىطىسۇر.  

 ئىسب ئەنەيھىسسبالو ۋە ئىُجىم

كىْجىو كىطا كەىەيسىططا ٍغا كاىالھ تەرىپىسىِ چۈغۈرگىگەُ 
وذػاظ كاىالھ كىالھىي مىڭاتڭۇر. كىْجىيَۇ ذۇزز  تەيرلتقا ك

تەرىپىسىِ مەىگەُ كەضيى تويىچە قوغسىْاىَىغاُ. 
ذىرىطڭى اّالرّى  ت ػىغىَۇ  تۇرۇّقى يەھۇزىيالرّى  ت ػىغا 
مەىگەّيەرّى  كەيْىطى مەىگەُ توىۇپ  كىطا كەىەيسىططا ٍسىِ 
م يىِ كۇّى  ٍۇرىڭيىر  ذىرىطڭى اُ زىْىْى رىَيىقالر كارىطىسل 

ىطىَۇ  ذىرىطڭى اُ زىْسلرىىر  تەغۋىق قىيىػقا تاغيىغاُ تو
تارغاّال ي رىسە قەتيى اٍالرغا كۇچرلپ مەىگەُ. تۇ ضەيەتڭىِ كۇ ر 
كۆزىىرىْى  ٍۇقەززەش مىڭاتى توىغاُ كەضيىي كىْجىيْى ضاقالپ 

 ىٌد كەضىرّى  ت ػىسل غەرقىي ر 4قا ىَىغاُ. ەەقەغ ٍىالزىيە 
زىْىْى  (ّى  ذىرىطڭى اKonstantinُك َپىرلتور  موّطڭاّڭ ِ )

قوتۇه قىيىػى تىيەُ تۇ زىِ رليلجيىْىػقا تاغاليسۇ يە 
ذىرىطڭى اُ زىْى رىَسل تۇّجى ق ڭىٌ زۆىەغ زىْى توىۇپ 
تەىگىيىْىسۇ. م يىْچە تۇ زىْْى  مىڭاتيىرىْى تەتقىق قىيغاّسل 

زىِ مۆەرەك كىْجىيْى  تارىىقى كوتڭۇرىغا چىقىسۇ. غۇّى  100
د يىيى  325ِ ٍىالزىيەّى  تىيەُ رىٌ ك َپىرلتور  موّطڭاّڭ 

زېگەُ ي رىسە ٍىئسىِ مۆەرەك « كىسّىل»ھازىرقى تۈرمىيەّى  
ذىرىطڭى اُ زىْى كاىىَىْى يىغىۇ تىر چوڭ قۇرۇىڭا  كاچىسۇ. 
قۇرۇىڭايْى  قارلر  تويىچە  تىر د تىرىگە زىت م يىسىغاُ يە ھ چ 
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ي قىْالغَايسىغاُ ٍەزمۇر كىْجىيالرّى  كىچىسىِ كاەڭورىىر  
كىْجىيْى ٍۇقەززەش مىڭاب زەپ توّۇپ  4سۇررلغ توىغاُ ٍەغ

زەپ كاتايسۇ. تۈگۈُ « ي ئى كەھسە»ك الُ قىيىسۇ يە 
 4ذىرىطڭى اّالرّى  قوىيىرىسل ٍەيجۇغ توىۇپ تۇرغاُ ٍەزمۇر 

كاەڭورّى  كەضەرىىر  توىۇپ  تۇ رّى   4كىْجىو كايرىٌ 
ىي ھ چثىر  كىطا كەىەيسىططا ٍغا كاىالھڭىِ چۈغنەُ كەضي

كىْجىو كەٍەضڭۇر. ٍەزمۇر كىْجىيالر كىطا كەىەيسىططا ٍسىِ ي رىٌ 
 كەضىر م يىِ ي سىيغاُ مىڭاتالرزۇر. 

 تۆت ئىُجىم

.ٍەتڭا كىْجىيى: ٍەتڭا كىطىَيىل تىر مىػى تەرىپىسىِ 1
د يىيى ەەىەضڭىْسە تىر كىْجىو  41تەذَىْەُ ٍىالزىيەّى  

كاتاىغاّيىقى ك ْىق. كەٍَا زەپ « ٍەتڭا كىْجىيى»ي سىيىۇ  كۇّى  
غۇ كىْجىيْى  كەضيىي ّۇضرىطى يوقاىغاُ توىۇپ  م يىِ كۇّى  
گرېنچە تەرجىَە ّۇضرىطى كوتڭۇرىغا چىققاُ توىطىَۇ  تۇ 
تەرجىَىْى  قاچاُ يە مىٌ تەرىپىسىِ تەرجىَە قىيىْغاّيىقى تا 

 ھازىرغىچە ٍەىۇً كەٍەش.

 ٍْى  . ٍارموش كىْجىيى: ٍارموش كىطا كەىەيسىططا2
ٍۇرىڭيىرىسىِ ە ڭررضْى  كوقۇغۇچىطى كىس . ٍارموش 
كىْجىيىْى  قاچاُ ي سىيغاّيىقى ك ْىق كەٍەش. تۇ مىڭاتڭا كىطا 
كەىەيسىططا ٍْى  تەرجىَىساىى قىطقىچە ضۆزىەّگەُ يە 

 يەھۇزىيالرّى  كازەتيىرىَۇ ضۆزىەّگەُ.
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. ىۇقا كىْجىيى: ىۇقا كىطا كەىەيسىططا ٍْى  ٍۇرىڭى 3
ضْى  كوقۇغۇچىطى توىۇپ  تۇ مىڭاب كىطا كەىەيسىططا ٍسىِ ەايىۇ

ي رىٌ كەضىر م يىِ ي سىيغاُ. تۇ مىڭاتڭا كىطا كەىەيسىططا ٍْى  
 تەرجىَىساىى مۆەرەك ضۆزىىْىسۇ.

.يۇھەّْا كىْجىيى: يۇھەّْاّى  كىطا كەىەيسىططا ٍْى  4
ٍۇرىڭيىرىسىِ كىنەّيىنى ضۆزىىْىسۇ. كەٍَا ذىرىطڭى اُ 

ىْى  مۈەىْچىطى تۇّسلغ كەٍەضيىنىْى  تەىنى ەايىۇضْى  كاىىَيىر
غاگىرتى كىنەّيىنىْى ضۆزىەيسۇ. يۇھەّْا كىْجىيى كىطا 

يىو م يىِ ي سىيغاُ توىۇپ  كۇّىئسل كىطا  80كەىەيسىططا ٍسىِ 
كەىەيسىططا ٍْى كاىالھْى  كوغيى زەيسىغاُ زەيل مۆەرەك 

 ضۆزىىْىسۇ.

 ۋە قۇرئبٌ كەرىىھەزرىتي يۇھەيًەد ئەنەيھىسسبالو 

ٍۇضۇىَاّالرّى  كەڭ ٍۆتىۋەر زەضڭۇر  توىغاُ قۇركاُ مەرىٌ 
ٍۇھەٍَەز كەىەيسىططا ٍغا جىثرىو كىطىَيىل ەۋەرىػڭىْى  

يىيسل كاز د  23يلضىڭىطى تىيەُ يەھيى يوىى كارقىيىق توىۇغ 
 كاززىِ تەزرىجىيي چۈغۈرگىگەُ. 

ً قىيىۋلتقاُ ەارچە د ەارچە چۈغۈرگىگەُ كايەغ يە ضۈرىيەر زليل
ھاياتْى  كوتڭۇرىغا چىقىرىۇ تۇرغاُ ي ئى د ي ئى ٍەضىيىيىر  يە 
ٍۈغنىالتيىرىْى ھەه قىيغاُ  يەقەىىنيەر يە ھازىطىيەرّى كۆز 
يلقڭىسل جايلتالّسگرگظ كارقىيىق مىػىيەرّى  زىققىڭىْى كۆزىگە 
جەىۇ قىيغاُ كىس . كەگەر قۇركاُ مەرىٌ د تۇرۇّقى ضاٍايىي 

وذػاظ د ھەٍَىطى تىر  يلقىڭڭا چۈغۈرگىگەُ توىطا مىڭاتالرغا ك
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كىس   ٍۇضۇىَاّالرّى تىر كاّسل چوڭ تىر ٍەض ۇىىيەتنە مىرگۈزگظ 
كىػى كۇ ر كۈچۈُ ك غىر م يەتڭى. كىطالً زىْىْى  كەٍر يە 
ٍەّ ىيىر  كاز د كاززىِ تەزرىجىيي تۇيرۇىغاّيىقڭىِ تۇ ر 

 تەييارىىغاُ. ٍۇضۇىَاّالرّى ەىطرىنىي تەرەەڭىَْۇ ياذػى

يەھيى يوىى تىيەُ ەارچە د ەارچە  كاز د كاززىِ مەىگەُ كايەغ 
 يە ضۈرىيەرّى ياز ظ يە ٍۇھاەىسە قىيىع كىػى كۇىا  توىىسۇ.

 قۇرئبٌ كەرىًُىڭ ئبۋۋانقي رەتهىُىطي ۋە توپهىُىطي

قۇركاُ مەرىٌ ھازىرقى غەميى تويىچە رەتيىْىػڭە تۇرۇّقى 
گەُ كا ھىسە كىَڭىيازغا ك رىػنەُ ضاٍايىي مىڭاتالر ك رىػەىَى

كىس . كۇ  ەەيغەٍثىرىَىس ھەزرىڭى ٍۇھەٍَەز كەىەيسىططا ٍْى  
 ھاياغ يلقڭىسىال رەتيىْىۇ توىغاُ. كۇ ٍۇّسلغ توىغاُ:

.يەھيى يوىى تىيەُ چۈغنەُ كايەغ يە ضۈرىيەرّى ەەيغەٍثەر 1
 يكەىەيسىططا ً ەىػػىق يازىىۋل تڭى. كۇ يازىىغاّيىرىْى قەت ى

 كوّۇتَايڭڭى. 

. ھەر ق ڭىٌ يەھيى چۈغۈپ توىغاّسىِ م يىِ ەەيغەٍثەر 2
كەىەيسىططا ً كۆزىْى  ي ْىسىنى مۇتڭاتۇىۋەھيى )يەھيى 
ماتىپيىر (غا ھاٍاُ ياززۇرلتڭى. يەھيىيەرّى ي سىػقا تەيىْيەّگەُ 

 تىِ كارتۇغ ٍەذطۇضص يەھيى ماتىپيىر  تار كىس .40

ُ كايەغ يە ضۈرىيەر ەەيغەٍثەر . ماتىپالر تەرىپىسىِ ي سىيغا3
 ضاقيىْاتڭى. جايسل كەىەيسىططا ٍْى  كۆز كۆيىسە ٍەذطۇش
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.يەھيىيەر ي سىيىۇ ضاقيىْىع تىيەُ تىر يلقىڭڭا ضاھاتىيالر  4
ذۇضۇضەُ كۆضَۈر تاىىالر يازقا كاىسۇرىالتڭى. قۇركاّْى تۇىۇغ 
يازىىغاُ قارىيالرّى  ضاّى غۇّچىيىل مۆپ توىغاّنى  ەەقەغ 

تىِ 70ۇغىسل غ سىس توىغاُ قارىيالرّى  ضاّى كۇر  يەٍاٍە تىر
مۆپ توىغاّيىقى تىسگە غۇ يلقىڭالرزل قۇركاّْى تۇىۇغ يازقا كاىغاُ 

 قارىيالرّى  كاز كەٍەضيىنىْى مۆرضىڭىسۇ.

. ھەر يىيى رلٍازلُ ك يىسل ەەرىػڭە جىثرلكىو ھەزرىڭى 5
چە چۈغۈپ ٍۇھەٍَەز كەىەيسىططا ٍْى  ي ْىغا م يىۇ غۇ چاغقى

 توىغاُ تارىىق ضۈرىيەرّى كۇّىئسىِ تىر د تىرىەپ تىئػايڭڭى.

قۇركاّْى  رەتيىْىػىسە قوىيىْىيغاُ يۇقىرىقى ەىرېْطىپالر 
قۇركاّسىِ كەڭ كاذىر  چۈغنەُ كايەتنە قەزەر غۇّسلغ زليلً 

 قىيغاُ. 

 قۇرئبٌ كەرىًُىڭ توپهىُىطي

سل قۇركاُ ھەزرىڭى ٍۇھەٍَەز كەىەيسىططا ٍْى  ھاياغ يلقڭى
مەرىٌ ھازىرقى تەرتىپى تويىچە رەتيىْىۇ توىغاُ توىطىَۇ  كۇ 
ت رى مىڭاب غەميىسە توەيىْىۇ توىَىغاُ كىس . چۈّنى كۇّى  
ھاياتىْى  كاذىرقى مۈّيىرىگىچە قۇركاُ مەرىٌ كايەتيىر  
چۈغۈپ تۇرغاُ. ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ً يلەاغ توىغاّسىِ 

ڭى كەتۇ تەمر  رەزىيەىالھۇ م يىِ  تىرىْچى ذەىىپە ھەزرى
قۇرۇىىسۇ. « قۇركاّْى توەالظ موٍىڭ ڭى»كەّسۇّى  كەٍر  تىيەُ 

تۇ موٍىڭ ڭْى  كەزلىىر  كۆز يلقڭىسل ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ٍْى  
ك غىسىسىِ قۇركاُ مەرىٌ كايەتيىرىْى يازغاُ مۇتڭاتۇىۋەھيىيەرّى  
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زىيەىالھۇ كۆز  كىس . موٍىڭ ڭْى  رەكىطى زەيس كىثْى ضاتىت رە
كەّسۇ كىس . موٍىڭ ت كىْڭايىِ ك سڭىياتچاّيىق يە ھۇغيارىىق 
تىيەُ قۇركاُ مەرىٌ كايەتيىر  ي سىيغاُ يە كىػەّچيىل كورۇّسل 
ضاقالّغاُ قۇركاُ مەرىٌ يلرلقيىرىْى توەاليسۇ. توەالّغاُ تۇ كايەغ 
يە ضۈرىيەر قارىيالرّى  يازىىغاّيىرىغا ض يىػڭۇرۇىىسۇ. كاّسىِ  

ٍثىرىَىس ھەزرىڭى ٍۇھەٍَەز كەىەيسىططا ً مۆرضىڭىۇ ەەيغە
تەرگەُ تەرتىۇ تويىچە توەيىْىۇ ذەىىپە كەتۇ تەمرىگە 

 ىىسۇ.ۇتاەػۇر

 قۇرئبٌ كەرىًُىڭ كۆپەيتىهىطي

ھەزرىڭى كوضَاّْى  ذەىىپىيىل قىيىۋلتقاُ زلٍاّىسل كىطالً 
زىْى ت رىَۇ م ئىيىۇ ھەر قايطى ٍەٍيىنەتيەرگە كوقڭەك ت س 
تارقىيىػقا تاغاليسۇ. كوذػاظ توىَىغاُ ٍەٍيىنەغ يە 
غەھەرىەرزىنى ٍۇضۇىَاّالرّى  قوىيىرىسىَۇ قۇركاُ مەرىٌ 

زقا كوقۇىغاُ ّۇضرىيىرىسىِ توىۇغقا ت گىػيىل كىس . چۈّنى يا
كايەغ يە ضۈرىيەرزە كوتڭۇرىغا چىقىۇ تۇرىسىغاُ كاز تو  
ذاتاىىقالرّى تۈزىڭىع كۈچۈُ قۇركاُ مەرىَْى  كەضيىطىگە 
ٍۇرلجى ەغ قىيىػقا توغرل م يەتڭى.  تۇ ك سڭىياج يۈزىطىسىِ 
قۇركاُ مەرىٌ ّۇضرىيىرىْى مۆەەيڭىػنە قارلر ت رىيىسۇ. ھەزرىڭى 

قۇركاّْى »ەّسۇّى  تۇيرۇقى تىيەُ قۇرۇىغاُ كوضَاُ رەزىيەىالھۇ ك
ّى  رەكىطى يەّە زەيس كىثْى  «ّۇضرىالرغا مۆەەيڭىع موٍىڭ ڭى

ضاتىت كىس . موٍىڭ ت كەزلىىرىْى  ھەٍَىطى قۇركاُ 
ضۈرىيىرىْى كەضيىي ّۇضرىسىِ مۆچۈرگپ ي سىع كىػىسل كا ھىسە 
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ي ڭىػنەُ ٍۇتەذەضطىطيەر كىس . موٍىڭ ڭْى  كەٍگىنى تىيەُ 
ّۇضرىطى مۆچۈرۇىۈپ چىقىيىسۇ. ذەىىپە  6قۇركاُ مەرىَْى  

كوضَاّْى  تۇيرۇقى تىيەُ ٍەزمۇر قۇركاُ مەرىٌ ّۇضرىيىر  
ٍەمنە  ٍىطىر  غاً  تەھرەيِ  يەٍەُ قاتارىىق كىطالً 
ٍەٍيىنەتيىرىگە تىر ّۇضرىسىِ كەيەتىۇ ت رىيىسۇ يە تىر 

 ّۇضرىطى ٍەزىْىسە قاىسۇرىيىسۇ. 

ئۆز پېتي سبقهىُىپ قېهىطىغب تۈرتكە  قۇرئبَُىڭ يۇَذاق
 بونغبٌ َېًە؟

كاىالھ تاكا  ضاٍايىي مىڭاتالرّى  كاذىرقىطى توىغاُ قۇركاُ 
مەرىَْى ٍۇھەٍَەز كەىەيسىططا ٍغا چۈغنەُ ە ڭى ضاقالغْى  

غاركىڭيىرىْى يە ضەيەتيىرىْى توىۇقالپ تەرگەُ. -ەۈتۈُ غەرغ
ضاقالپ  كاييلىقى  ٍۇھەٍَەز كەىەيسىططا ً كۇّى چۈغنەُ ە ڭى

ٍۇضۇىَاّالرغا ضا ٍەغ يەتنۈزگەُ. غۇىا قۇركاُ مەرىٌ ھەر 
قاّسلغ تىر كۆزگەرتىع  كاىَاغڭۇرۇظ يە تورٍىالغالرزىِ 
ەۈتۈّيە  ضاقيىْىۇ  تىسىەرگىچە كۆز ە ڭى تىيەُ ي ڭىۇ مەىگەُ 

 ي گاّە مىڭاب.

ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ً تىيەُ ضاھاتىالرّى  قۇركاُ مەرىَْى 
چۈغنەُ ە ڭى ضاقالظ كىػىسىنى ھوغيارىىقى يە چ نىگە 
يەتنەُ ك سڭىياتچاّيىقى زۇّيا تارىرىسل ٍىطيى مۆرگىَىگەُ تىر 

 كەھۋله. تۇّىئغا ٍۇضۇىَاُ كەٍەش كىيىٌ كەھيىيىرىَۇ گۇيلھ.
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 قۇرئبٌ كەرىًُىڭ ئۆز پېتي سبقهىُىپ كەنگەَهىكىذىكي سىر

سۇرۇغڭىِ كىثارەغ قۇركاُ مەرىٌ يازقا ك يىع يە ي سىۇ قاى
كىننى يوه تىيەُ ضاقيىْىۇ مەىگەُ. ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ً 
قۇركاُ مەرىَسىِ چۈغۈپ تۇرغاُ كايەغ يە ضۈرىيەرّى غۇ 
يلقىڭْى  كۆزىسىال ضاھاتىالرغا يازقا كاىسۇرۇظ يە ت رىيەرگە  

 ذورٍا يوەۇرٍاقيىرىغا ياززۇرۇظ كارقىيىق ضاقالپ مەىگەُ.

طا ً كايەتيەرّى چۈغىۋلتقاُ ەەيڭىسە يازقا ەەيغەٍثەر كەىەيسىط
ك يىۋېيىػقا ّاھايىڭى زرر كەھَىيەغ ت رەتڭى  ھەتڭا جىثرىو 
كۇّىئغا كوقۇپ ت رىۋلتقاُ كايەتيەرّى كۇّڭۇپ ق يىػڭىِ كەّطىرەپ 
غۇ ىەھسىْى  كۆزىسە يازىىۋېيىػقا كاىسىرلپ تىيىْى ٍىسىرىىڭاتڭى. 

ىططا ٍْى كۇّى  قۇركاُ مەرىٌ غۇىا كاىالھ تاكا  ەەيغەٍثەر كەىەيس
كايەتيىرىْى كۇّڭۇپ قاىَايسىغاّيىقى يە كۇ رّى كۇّىئغا توىۇغ 
كۆگىڭىۇ توەالپ ت رىسىغاّيىقىْى كۇقڭۇرۇپ كۇّى  مۆىيىْى ٍۇّۇ 
كايەغ تىيەُ ذاتىرجەً قىيغاُ:كاىسىرلپ تىيىئْى ٍىسىر تَا. كۇّى 

. ضاىا كۇّى توەالظ يە كوقۇپ ت رىع تىسّى  ٍەض ۇىىيىڭىَىسزۇر
 (1)كوقۇپ تەرگىْىَىسزە  كۇّى  كوقۇىىػىغا كەگەغنىِ.

ٍۇّسىِ تاغقا جىثرىو كەىەيسىططا ً ەەيغەٍثەر 
كەىەيسىططا ٍغا قۇركاُ مەرىَسىِ چۈغۈپ توىغاُ ەۈتۈُ كايەتيەر 
يە ضۈرىيەرّى ھەر يىيى رلٍىسلُ ك يىسل تىر ق ڭىٌ تاغڭىِ كوقۇپ 

                                                 
 كايەتيەر. -19-16قىياٍەغ ضۈرىطى (1)
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ئػايڭڭى. ەەيغەٍثەر ت رىۇ  كاّسىِ يەّە كۇّىئسىِ تى
كەىەيسىططا ً يلەاغ توىۇغى كاىسىسىنى رلٍىسلّسل جىثرىو قۇركاُ 
مەرىَْى كۇّىئغا تاغڭىِ كاذىر كىننى ق ڭىٌ كوقۇپ ت رىۇ  يەّە 

 تىئػىغاُ.

ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ً ەۈتۈُ كەقيىْى يە يلقڭىْى  
مۆەرەمىْى قۇركاُ مەرىَْى تەمرلر غقا يە كۇّى ەىػػىق 

ۋېيىۇ  كۆز ە ڭى ضاقالظ كىػىغا كاتىغاُ كىس . غۇىا تەظ يازىى
يلخ ّاٍازىىرىسل  م چىيەرزىنى تەھەججۇزىىرىسل  ضەەەرىىرىسە  

 ھەتڭا كۇرۇظ كەضْاضىسل كاغسىسىِ قۇركاُ مەرىٌ چۈغَەيڭڭى.

ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ً قۇركاُ مەرىٌ كايەتيىرىسىِ  
يازقا كاىسۇرلتڭى  كۇ رغا چۈغنەّيىرىْى كۆز يلقڭىسىال ضاھاتىالرغا 

قۇركاُ مەرىَسىِ ضايلغ ت رەتڭى يە قاّسلغ ياز ظ كۇضۇىيىرىْى 
كۆگىڭەتڭى  ضاھاتىالرٍۇ قۇركاُ مەرىَْى ياز ظ كىػىغا 
ەەيقۇى اززە زرر كەھَىيەغ تەرگەّيىنڭىِ  ھەٍىػە ەەيغەٍثەر 

كاززىِ چۈغۈپ -كەىەيسىططا ٍْى  ي ْىسىِ كايرىيَا   كاز
ەتيەرّى تىس  يازىىۋل تڭى يە يازىىغاُ كايەتيەرّى  تۇرغاُ كاي

مۆرضەتَىيىرىْى مۈّسىيىل تۇرٍۇغىسل يە ھاياتْى  ھەٍَە 
ضاھەىىرىسە كەٍەىىييەغڭۈرگپ ٍاىاتڭى. كۇ ر قۇركاُ مەرىَْى 
ياز غڭا كۆزكارل تەضيىػەتڭى  م چىيىر  ٍەضجىسىەرگە مىرىۋېيىۇ 

وىغاّيىرىْى تەمرلر يڭڭى  تەضڭە قۇركاُ ياز يڭڭى  ياز پ ت-تەش
ھەتڭا م چىيىر  ٍەزىْە ٍۇّەييەرە غەھىرىسىنى ٍەضجىسىەرزىِ 

 قۇركاُ مەرىٌ تىاليىڭى يۈمطىيىۇ تۇرلتڭى.
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 قۇرئبٌ كەرىًذىٍ ببضقب سبيبۋىي كىتببالر يبدقب ئېهىًُىغبٌ

كاىالھ تاكا  كىيگىرىنى ەەيغەٍثەرىەرگە مۆەيىگەُ مىڭاتالرّى 
كۇ رزىِ تىرىْىَۇ مىػىيەر ياز پ تاققاُ چۈغۈرگەُ توىطىَۇ  

كەٍەش. ھەتڭا كۆتَۈغيەرزە تەيرلغ تىيەُ كىْجىيالرّى ھەر 
قاّسلغ تىر كايلً كوقۇياىَايڭڭى  ەەقەغ زىِ كازەٍيىرىال كوقۇپ 
ٍەّىطىْى چۈغەّسگرۇپ ت رەتڭى. چۈّنى كۇ يلقىڭالرزل ياز ظ 

تىيىسىغاّالرٍۇ كۇياقڭا تۇرضۇُ  كاىىَالرزىِ تاغقا ذەغ كوقۇغْى 
يوغ زېيەرىىل كىس . كەٍَا قۇركاُ مەرىَْى ەەيغەٍثەر 
كەىەيسىططا ٍسىِ تاغالپ ضاھاتىالرّى  ٍۇتيەغ مۆپ ضاّيىقى 

 يازىطىغا تىيەتڭى. 

زۇّيا تارىرىسل قۇركاُ مەرىَسىِ تاغقا تىرەر مىڭاتْى 
تۇّچىيىل زرر كەھَىيەغ ت رىۇ يازقا ك يىع كۆتَۈغيەرزە يامى 
ھازىرزل مۆرگىۈپ تاقَىغاُ تىر كىع. تۇّىئغا ەۈتۈُ زۇّيا گۇيلھ. 
تۇّىئسىنى ضەيەب غۇمى  كاىالھ تاكا  قۇركاُ مەرىَْى 

وغسلغْى كۆز كۈضڭىگە تاقىياٍەتنىچە كۆز  ٍۇھاەىسەغ قىيىۇ ق
ك يىع تىيەُ تىر يلقىڭڭا تۇ قۇركاُ مەرىَْى ضاقالغْى  
ضەيەتيىر  يە تۈرتنىيىرىْى يارىڭىۇ تەرگەُ. كۇ توىطىَۇ  قۇركاُ 
مەرىَْى ياز غْى كەڭ غەرەەيىل كىثازەغ قاتارىسىِ ضاّاپ  
ٍۇضۇىَاّالرّى  زىيىسل كۇّى ياز ظ كوتىْى ياّسۇرغاّيىقى يە 

غْى كاضاّالغڭۇرۇپ تەرگەّيىنى ھەٍسە كۆز يلقڭىسل كۇّى ياز 
ي سىۇ ضاقالغْى  ەۈتۈُ كىَناّىيەتيىرىْى يارىڭىۇ تەرگەّيىنى 
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كىس . تىس ھەقىقەتەُ قۇركاّْى ياز ظ كۈچۈُ كاضاُ قىيسۇغ  
 (1)كىثرەغ كاىغۇچى تارٍۇ؟

ٍەىۇٍنى  قۇركاُ مەرىَسىِ تاغقا ھ چقاّسل تىر ضاٍايىي 
ْى يازىىغاّغا يامى كوقۇغاّغا ضايلب ت رىع مىڭاتْى يامى ھەزىط

يەزە قىيىْغاُ كەٍەش  تەىنى كەٍەه قىيغاّغىال ضايلب ت رىع يەزە 
قىيىْغاُ. ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ٍْى  زلٍاّىسىِ تا ھازىرغىچە 
زۇّيازل قارىيالر كۈزگىۈپ قاىَىغاّيىقى كۈچۈُ ھ چنىٌ قۇركاُ 

مىرگۈزەىَەيسۇ. قۇركاُ مەرىَگە تىرەر ھەرپ چاغيىق كۆزگەرتىع 
مەرىَْى ھازىر ٍۇضۇىَاُ كەٍەش ذەىقيەرٍۇ ٍۇضۇىَاُ كەٍەش 
زۆىەتيەرزە ھەر ذىو ٍەّپەكەتيەر يۈزىطىسىِ ّەغىر قىيىۇ 
تارقىڭىۇ م يىۋلتقاُ توىطىَۇ  كۇّىئغا تىرەر ھەرەنە چاغيىق 

 كۆزگەرتىع مىرگۈزەىَىگەُ.

الر كىْڭايىِ كۆز يلقڭىسل كوقۇظ يە ي سىػْى تىيىسىغاُ ضاھاتى
مۆپ كىس . ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ً مۇففار كەرەتيەرزىِ 
كەضىرگە چۈغنەّيەر كىچىسىِ ذەغ تىيىسىغاّيىرىسىِ ھەر 

زىِ ٍۇضۇىَاُ تاىىطىغا كوقۇظ يە ي سىػْى كۆگىڭىۇ 10تىرىْى 
قويۇغى غەرتى تىيەُ قويۇپ ت رىع ضىياضىڭىْى قوىيىْىع 

غۇ يلقىڭڭىنى ياغالرّى كارقىيىق ٍۇضۇىَاّالرّى  ذۇضۇضەُ 
 كاضاضەُ ضايلتيىق قىيىۋەتنەُ.

قۇركاُ مەرىَْى ضاقالغْى  يەّە تىر يوىى ەەيغەٍثەر 

                                                 
 كايەغ . -22قەٍەر ضۈرىطى  (1)
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كەىەيسىططا ٍْى  ھەر يلقىت چۈغۈپ تۇرغاُ كايەغ يە 
تىِ  40زەپ كاتاىغاُ « مۇتڭاتۇىۋەھيى»ضۈرىيەرّى كۆز يلقڭىسىال

ٍاىاتڭى. مۆەرەك ٍەذطۇش يەھيى ماتىپيىرىغا تۇيرۇپ ياززۇرۇپ 
ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ً كىيگىرىنى ضاٍايىي مىڭاتالرّى  
ەەيغەٍثەر كاىەٍسىِ كۆتنەّسىِ م يىِ  ھەر ذىو كۆزگەرتىيىع 
يە يەىگۈغيىْىػيەرگە كۇچرلظ ّەتىجىطىسە كۆز كەضيىْى 
يوقاتقاّيىقىْى كوتسلُ تىيگەّيىنى كۈچۈُ  قۇركاُ مەرىَْى  تا 

تەزتىرىەرّى   -ْىػى يوىىسل تار چارەقىياٍەتنىچە كۆز ە ڭىچە ضاقيى
ھەٍَىطىْى قوىالّغاُ. ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ٍْى  قۇركاُ 
مەرىَْى يازقا كاىسۇرۇپ  غۇ زلٍاّالرزل قەغەزّى  كورّىسل 
تۇرىسىغاُ ّەرضىيەرگە ياززۇرۇپ ضاقالغڭىِ كىثارەغ تۇ كۇضۇىى 

  قۇركاُ مەرىَْى  ٍەىگۈگە چۈغنەُ ە ڭى ضاقيىْىۇ ق يىػىْى
 كەڭ مۈچيۈك كاٍىييىرىسىِ تىر  توىغاُ كىس .

 قۇرئبَكەرىًُىڭكىتببھبنىغبكەنتۈرۈنىطي

قۇركاُ مەرىٌ تىرىْچى ذەىىپە كەتۇ تەمر  ضىسزىق 
رەزىيەىالھۇ كەّسۇّى  زەيرىسە  ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ٍْى  

-631يىيى )-12يلەاتىغا تىر يىيَۇ توغَاضڭىِ  ھىجرىيىْى 
غىسىِ م يىْال  رەضَىي مىڭاب غەميىسە ٍىالز ( يەٍاٍە كۇرۇ

توەالّغاُ. قۇركاُ مەرىَْى مىڭاب ھاىىسل توەالظ ەىنرىْى كوغ 
يۈرەك ضاھاتى كۆٍەر كىثْى ذەتڭاب رەزىيەىالھۇ كەّسۇ تۇّجى 
توىۇپ كوتڭۇرىغا قويغاُ  كاّسىِ ضاھاتىالرّى  كۆىىَاىىر  قۇركاُ 

قا مەىگەُ. مەرىَْى توەالظ ەىنرىگە ھەٍَە تىرزەك كىڭڭىپاق
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كاّسىِ قۇركاُ مەرىَْى مىڭاب غەميىسە توەالپ چىقىع كىػىْى 
« مۇتڭاتۇىۋەھيى»زەيس كىثْى ضاتىت تاغچىيىقىسىنى 

 موٍىڭ ڭىْى  كەزلىىر  كۈضڭىگە كاىغاُ.

 زەيذ ئىبُي سببىت 

زەيس كىثْى ضاتىت رەزىيەىالھۇ كەّسۇ ەەيغەٍثەر 
« ىۋەھيىمۇتڭاتۇ»كەىەيسىططا ٍْى  ٍەذطۇش ماتىپى يە 

موٍىڭ ڭىْى  رەكىطى توىۇپ  قارىيالرّى  كەڭ ضەرذىيى  
ەەيقۇى اززە زېرەك  ھۇغيار يە كەضڭە تۇتۇظ قاتىيىيىڭى كا ھىسە 
يۇقىر  مىػى كىس . غۇ ضەيەتڭىِ كاييله ەەيغەٍثەر 
كەىەيسىططا ً  م يىِ ذەىىپىيەر كۇّى كۆزىىر  كۈچۈُ ٍەذطۇش 

ى ضاتىت جىثرىو ەەيغەٍثەر ماتىۇ قىيىۇ كىػيەتنەُ. زەيس كىثْ
كەىەيسىططا ٍغا قۇركاُ مەرىَْى كەڭ كاذىرقى ق ڭىٌ تاغڭىِ 
كاذىر كوقۇپ ت رىۇ  يەّە كۇّىئسىِ تىئػىغاّسل ەەيغەٍثەر 
كەىەيسىططا ٍْى  ي ْىسل ھازىر توىۇظ غەرەەىگە ّاكىو توىغاُ  
كىػەّچيىنيىنى  ك سڭىياتچاّيىقى يە تەقۋلىىقى تىيەُ ەەيغەٍثەر 

 ىەيسىططا ٍْى قايىو قىيغاُ ضاھاتىالرّى  تىر  كىس .كە

كويىتېتي قۇرئبٌ كەرىًُي توپالضتب « كۇتتببۇنۋەھيي»
 قونالَغبٌ ئۇسۇني

« مۇتڭاتۇىۋەھيى»زەيس كىثْى ضاتىت رى اضەتچىيىنىسىنى
موٍىڭ ڭى كەزلىىر  قۇركاُ مەرىَْى  كايەغ يە ضۈرىيىرىْى 
توەالپ  مىڭاب غەميىگە مىرگۈزگغڭە زۇّيازل ٍىطيى مۆرگىَىگەُ 

 كەڭ كىيغار يە كەڭ كىػەّچيىل ٍ ڭوزّى قوىالّغاُ. 
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كەزلىىر  موٍىڭ ڭىْى  « مۇتڭاتۇىۋەھيى»تۇ ٍۇّسلغ توىغاُ: 
ت رىيەرگە  ضىيىق تاغالرغا  ذورٍا زەرىرىْى  قويزلقيىرىغا يە 
تەز  يوەۇرٍاقيىرىغا  غۇّسلقال تۈز ضۈىەميەرگە ي سىيىۇ 
ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ٍْى  كۆيىسە ضاقالّغاُ قۇركاُ مەرىَْى  
كايەغ يە ضۈرىيىرىْى غۇ يلقىڭڭىنى قارىيالرّى  يازىىغاّيىرىغا 

ىػڭۇرۇپ  ھەر تىر قارىيسىِ تىئػىغاُ تىرىيەپ ض ي-تىر
كايەتيەرزىِ ھەر تىر كايەتْى  توغرىيىقىغا يە ەەيغەٍثەر 
كەىەيسىططا ٍْى  كۆيىسە ي سىۇ ضاقالّغاُ كايەتيەرزىِ ھەر تىر 
كايەتْى  ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ٍْى  ھۇزۇرىسل ي سىيغاّيىقىغا 

ُ. كۇ ر كىننى گۇيلھچىْى  گۇيلھيىقىْى ك يىػْى غەرغ قىيغا
ھەر تىر كايەغ كۈضڭىسە كا ھىسە توذڭىيىۇ كۇّى  ەەيغەٍثەر 
كەىەيسىططا ٍْى  ھۇزۇرىسل  كۇّى  زەپ ت رىػى تىيەُ 
ي سىيغاّيىقىغا كەڭ كاز كىننى گۇيلھچىْى قەضەً قىيسۇرلتڭى  
كاّسىِ غۇ كايەتْى  كۆزىْى قارىيالرزىِ تىئػاپ مۆرەتڭى  

ىيىۇ ضاقالّغىْى كەيْەُ چىقطا  قارىيالرّى  كوقۇغىْى تىيەُ ي س
كاّسىِ كۇّى رەضَى قۇركاُ مەرىٌ قاتارىسىِ ضاّاپ ذاتىرىيەپ 

 ٍاىاتڭى.

غۇّسلغ قىيىۇ  كۇ ر قۇركاُ مەرىَْى  كايەغ يە ضۈرىيىرىْى 
ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ً كۆز يلقڭىسل رەتيەپ قويغاُ تەرتىۇ 

ۇ  قۇركاُ تويىچە كىْڭايىِ ك سڭىياتچاّيىق تىيەُ تىسىۇ چىقى
 مەرىَْى ھازىرقى مىڭاب ھاىىغا مەىڭۈرگەُ.

قۇركاُ مەرىٌ كاىالھ تاكا ّى  ضۆز   كۇّى كاىالھ تاكا زىِ   
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چۈغنەُ يە ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ٍسىِ تاەػۇرۇپ كاىغاُ ە ڭى 
ٍۇضۇىَاّالرغا يەتنۈزگظ يەزىپىطى ھەً غەرەەيىل ھەً ذەتەرىىل 

رىَْى چوڭ تىر يەزىپە كىس . قۇركاُ مە
موٍىڭ ڭىْى  كەزلىىر  تۇّى ّاھايىڭى « مۇتڭاتۇىۋەھيى»توەيىغاُ

ياذػى تىيەتڭى. كۇ ر تۇ كىػڭا قىيچە ضەيەّيىل كۆتنۈزگغْى  
كاىالھ تاكا غا يە ٍۇھەٍَەز كەىەيسىططا ٍغا قىيىْغاُ 
مەچۈرگىَەش چوڭ ذىياّەغ ھ طاتيىْىسىغاّيىقىْى  ّايلزل 

زىىرىْى  ذۇزز  كىيگىرىنى قىيچىيىل ضەيەّيىل كۆتۈىطە  كۆ
يەھۇزىي  ذىرىطڭىياُ كاىىَيىرىغا كوذػاظ كۆزىىرىْى  كىالھىي 
مىڭاتيىرىْى كۆزگەرتىۋېڭىۇ تا قىياٍەتنىچە كاىالھْى  يە 
ذەىقْى  كاىسىسل ىەّەتنەرز  توىۇپ ق يىع ذەيەىْى كەىۋەتڭە 

 ھ ص قىالتڭى يە ياذػى تىيەتڭى.

ل يەھيىيەرّى ي سىۇ ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ٍْى  يلقڭىس
قاىسۇرۇغقا يە م يىْچە قۇركاُ مەرىٌ كايەتيىرىْى توەالغقا 

موٍىڭ ڭىْى  كەزلىىر  « مۇتڭاتۇىۋەھيى»تەىگىيەّگەُ 
ضاھاتىالرّى  كەڭ ٍۇمەٍَەه قارىييىرىسىِ تاىالپ چىقىرىيغاُ 
كەڭ تەقۋلزلر  كەڭ كاىىٌ  كەڭ ھوغيار يە چ نىگە يەتنەُ 

تەغنىييەّگەُ گۇرۇەپا كىس . قۇركاُ  ك سڭىياتچاُ غەذطيەرزىِ
مەرىَْى  ەۈتۈُ كايەتيىرىْى جەٍيەپ  كۇ رّى مىڭاب ھاىىغا 

 مەىڭۈرگظ كىػى كۈچۈُ ضاغ تىر يىو يلقىت مەتنەُ.

قۇرئبٌ كەرىًُي كىتبة ضەكهىذە توپالضقب تۈرتكە بونغبٌ 
 سەۋەة 
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ضاھاتىالرّى  ٍۇتيەغ مۆپ ضاّيىقى قۇركاُ مەرىَْى يازىطىغا 
تڭى. غۇىا كۇ ر كۆز يلقڭىسل قۇركاُ مەرىَْى مىڭاب غەميىسە تىيە

توەالپ كوقۇغقا زرر ك سڭىياجيىق كەٍەش كىس . چۈّنى 
ك غىسغا يۆتنىيىۇ يۈرگەُ قۇركاُ مەرىٌ كايەتيىر  -ك غىسزىِ

ھەتڭا كۇّى يازقا كاىَىغاُ ضاھاتىالر كۈچۈَّۇ توّۇغيۇغ كىس . 
ُ يىيى كىطالً زىْىْى يوغ ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ً يلەاغ توىغا

قىيىع ەىالّى تىيەُ كوتڭۇرىغا چىققاُ ٍۇرتەز )كىطالٍسىِ 
يەٍاٍە »ي ْىۋلىغاُ( كەرەب قەتىيىيىر  تىيەُ توىغاُ  تارىرڭا

زەپ كاتاىغاُ كۇرۇغڭا ضاھاتىالرزىِ مۆپ مىػىْى  « كۇرۇغى
غ سىس توىغاّيىقى  ھەتڭا قارىيالرزىِ تۇ تىر ق ڭىَيىق كۇرۇغڭا 

مۆەرەك مىػىْى  غ سىس توىغاّيىقى ضەيەتيىل  تى70ِ
ٍۇضۇىَاّالر قۇركاُ مەرىَْى يازىىغاُ قارىيالر تۈگەپ مەتطە 
كۇّى  تەز  كايەتيىرىْى  قەىثيەرزىِ كۆچۈرگىۈپ م ڭىع 
ذەيەىْى ھ ص قىيغاُ. غۇّسلغ قىيىۇ ضاھاتىالر قارىيالرّى  

گىۈپ تۆگەپ م ڭىػى تىيەُ قۇركاُ مەرىَْى  قەىثيەرزىِ مۆتۈر
م ڭىػىسىِ كەّطىرەپ  ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ً كۆز  رەتيەپ 
قويغاُ كايەغ يە ضۈرىيەرّى غۇ تەرتىپى تويىچە مىڭاب ھاىىغا 

 مەىڭۈرگپ توەالظ قارلرىغا مەىگەُ.

 قۇرئبٌ كەرىًُىڭ توپهىُىطىذىكي خۇسۇسىيەتهەر

قۇركاُ مەرىَْى  تۇّجى ق ڭىٌ قەغەز يۈزىگە توەيىْىۇ مىڭاب 
 مەىڭۈرگىىػىسىنى ذۇضۇضىيەتيەر تۆيەّسىنىيەر: ھاىىغا

.قۇركاُ مەرىَْى  كايەغ يە ضۈرىيىرىْى تىر توٍغا توەالپ 1
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مىڭاب ھاىىغا مەىڭۈرگظ ەىنرىگە ضاھاتىالرّى  ەۈتۈُ كۆىىَاىىر  
 ھەٍَە تىرزەك كىڭڭىپاققا مەىگەُ.

. تىاليىڭى كەٍەىسىِ قاىسۇرۇىَىغاُ كايەتيەرّىال توەيىغاُ  2
ى كەٍەىسىِ قاىسۇرۇىغاّيىقى ضەيەتيىل ەەيغەٍثەر تىاليىڭ

كەىەيسىططا ً رەتيىگەُ تەرتىپڭىِ كورۇُ كاىَىغاّيىرىْى قۇركاُ 
 مەرىٌ توەيىَىغا مىرگۈزٍىگەُ.

ذىو كەرەب  7.قۇركاُ مەرىَْى قۇركاُ مەرىٌ چۈغنەُ 3
 غىۋىطى تىيەُ توەالپ چىققاُ.

قۇيلتقاُ تەرتىۇ . كايەغ يە ضۈرىيەرّى  تەرتىپى تىس ھازىر كو4
 تويىچە تىسىيغاُ.

 قۇرئبَكەرىًُىڭُۇسخىالرغبكۆپەيتىهىطي

ٍىالز ( كۈچىْچى -645يىيى )-25قۇركاُ مەرىٌ ھىجرىيىْى  
ذەىىپە كوضَاُ كىثْى كاففاُ رەزىيەىالھۇ كەّسۇّى  زەيرىسە  
كۇّى  ٍەذطۇش ەەرٍاّى تىيەُ ّۇضرىالّسۇرۇپ مۆەەيڭىيگەُ. 

سۇرۇپ مۆەەيڭىع ەىنرىْى قارىيالرّى  قۇركاُ مەرىَْى ّۇضرىالّ
ە ػىۋلضى ھۇزەيفە كىثْى يەٍاُ رەزىيەىالھۇ كەّسۇ كوتڭۇرىغا 
قويغاُ توىۇپ  تۇ ەىنىرّى ذەىىپىسىِ تاغالپ ەۈتۈُ كۆىىَا ر 

 قوىيىغاُ.

 قۇرئبٌ كەرىًُي َۇسخىالَذۇرۇضقب تۈرتكە بونغبٌ سەۋەة

قۇركاُ مەرىَْى ھەر تىر قارىيْى  كۆز  ٍەّطۇب توىغاُ 
غىۋىسە كوقۇغى يە ھەر تىر  قارىيْى  كۆز  كوقۇغاُ غىۋىْى 
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ھەٍَىسىِ كەيزەه ضاّىػى ّەتىجىطىسە چىققاُ كىرڭىالەْى يوغ 
قىيىۇ  قۇركاُ مەرىَْى ھەٍَە تىر ذىو قىرلكەغ يە تىر ذىو 

تىيەُ قۇركاُ  غىۋىسە كوقۇغىْى كەٍەىگە كاغۇرۇظ ٍەقطىڭى
مەرىَْى تىر  قۇرەيع غىۋىطىسە ّۇضرىالّسۇرۇپ  ھەر قايطى 

 كىطالً كەىيىرىگە تىر ّۇضرىسىِ كەيەتنەُ.

« مۇتڭاتۇىۋەھيى»قۇركاُ مەرىَْى ّۇضرىالّسۇرۇظ كىػىْى 
موٍىڭ ڭىْى  رەكىطى زەيس كىثْى ضاتىت  كاتسۇىال كىثْى زۇتەير  

ھارىص قاتارىىق قارىي ضەكىس كىْثى كاش  كاتسۇرلھَاُ كىثْى 
ضاھاتىالر كۈضڭىگە كاىغاُ. قۇركاُ مەرىَْى ّۇضرىالّسۇرۇغقا 
تەىگىيەّگەّيەر تىرىْچى ذەىىپە كەتۇ تەمر  رەزىيەىالھۇ 
كەّسۇّى  زلٍاّىسل توەالّغاُ قۇركاُ مەرىٌ ّۇضرىطىْى ەەيغەٍثەر 
كەىەيسىططا ٍْى  كاياىى ھەفطە رەزىيەىالھۇ كەّساّى  كۆيىسىِ 

ك يىۇ م يىۇ  ّۇضرىالرّى قۇركاُ مەرىَْى  ٍۇغۇ  ضورلپ
ّۇضرىطىغا كاضاضيىْىۇ ّۇضرىالّسۇرغاُ  كاّسىِ كەضيى 
ّۇضرىْى يەّە ھەفطە رەزىيەىالھۇ كەّساغا قايڭۇرۇپ ت رىۇ  ي ئى 
ّۇضرىالرزىِ تىرىْى ذەىىپە كوضَاُ رەزىيەىالھۇ كەّسۇ كۆز ي ْىسل 

ىسىِ ھەر تىرىگە تىر ك يىۇ ق يىۇ قاىغاّيىرىْى كىطالً كەىيىر
ّۇضرىسىِ قۇركاُ مەرىَْى تىرزىِ قار  تىيەُ قوغۇپ كەيەتىۇ 
تەرگەُ يە ھەر جايسل قۇركاُ مەرىَْى  ٍۇغۇ ّۇضرىطىْى 
كوقۇظ توغرۇىۇغ ٍەذطۇش ەەرٍاُ چىقارغاُ. كاّسىِ ٍۇغۇ ق ڭىٌ 
ّۇضرىالّسۇرغاّسىِ تاغقا قۇركاُ زەپ ضاّاىغاّالرّى  

 يىغاُ.ھەٍَىطىْى مۆيسگرگپ تاغ
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كۈچىْچى ذەىىپە كوضَاُ كىثْى كاففاُ رەزىيەىالھۇ كەّسۇّى  
زلٍاّىسل ّۇضرىالّسۇرغاُ قۇركاُ مەرىٌ زلٍاّىَىسزل زۇّياّى  ھەر 
قايطى جاييىرىسل كوقۇىىۋلتقاُ قۇركاُ مەرىَْى  كۆزىسۇر. تۇ 

)كوضَاّىي قۇركاُ( زەپ كاتىيىۇ « ٍۇضسە  كوضَاّى»ّۇضرا 
 مەىَەمڭە.

 ًُي َۇسخىالَذۇرۇضُىڭ خۇسۇسىيەتهىرىقۇرئبٌ كەرى

قۇركاُ مەرىَْى ّۇضرىالّسۇرۇپ مۆەەيڭىع كىػىسىنى 
 ذۇضۇضىيەتيەر تۆيەّسىنىيەرزىِ كىثارەغ:

. قۇركاُ مەرىَْى  كايەغ يە ضۈرىيىرىْى  تەرتىپى ھازىر تىس 1
 كوقۇيلتقاُ تەرتىپْى  كۆز  كىس .

ر چ نىت يە .قۇركاُ مەرىٌ ّۇضرىالرغا مۆەەيڭىيگەّسە ھەرەيە2
 ەەغيەرزىِ ذاىى كىس .

غىۋىسە كوقۇغىيى توىىسىغاُ غەمىيسە 7.قۇركاُ مەرىٌ 3
 ەۈتۈىگەُ.

« ٍۇضسە  كوضَاّىي». ذەىىپىْى  ەەرٍاّى تىيەُ ضاھاتىالر 4
ّىال ھ طاب قىيىۇ  قاىغاّيىرىْى  ھەٍَىطىْى مۆيسگرگپ 

 تاغيىغاُ.

كوضَاُ كىثْى كاففاُ رەزىيەىالھۇ كەّسۇّى  زلٍاّىسل 
 6كىس   زېگەّيەرٍۇ يە  5مۆەەيڭىيگەُ قۇركاُ مەرىٌ ّۇضرىيىر  

كىس   زېگەّيەرٍۇ تار. كەٍَا ذەىىپە كوضَاُ رەزىيەىالھۇ 
كەّسۇّى  ٍىطىر  تەھرەيِ  يەٍەُ  ٍەمنە  تەضرە قاتارىىق 
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قار  تىيەُ قوغۇپ  غەھەرىەرگە تىرزىِ قۇركاُ مەرىَْى تىرزىِ
 كەيەتنەّيىنى ك ْىق.

ھەزرىتي ئوسًبٌ زايبَىذىكي قۇرئبَُىڭ قونيبزيب َۇسخىهىرى 
 ھبزىر َەدە؟

ھەزرىڭى كوضَاُ زلٍاّىسل توەيىْىۇ يە ھەر قايطى كىطالً 
غەھەرىىرىگە كەيەتىيگەُ قۇركاُ مەرىَْى  غۇ يلقىڭڭىنى كەضيى 

ىيەُ يوقاپ ّۇضرىيىرىْى  مۆەىْچىطى زلٍاّْى  كۆتۈغى ت
مەتنەُ. كەٍَا غۇ يلقىڭڭىنى قوىيازٍا ّۇضرىالرزىِ تىر  ھازىر 
ٍەزىْە ٍۇّەييەرە غەھىرىسە  يەّە تىر  تۈرمىيىْى  كىطڭاّثۇه 

زل  « ٍۇقەززەش كاٍاّەتيەر ٍۇزىيى»غەھىرىسىنى توەقاەى ضارىيى 
ٍۇضۇىَاّالر »يەّە تىر ّۇضرىطى كۆزت نىطڭاُ جۇٍسۇرىيىڭى 

تۇتراّىطىسل  تاٍغا كورّىڭىيغاُ ٍەذطۇش ّى  مۇ«كىسلرىطى
 كەيْەك جىسازّى  كىچىسە ضاقيىْىۋلتقاّيىقى ضۆزىىْىسۇ.

 بەنگىهىرىُىڭ ۋە قبئىذىهىرى ئوقۇش ئبيەتهىرىگە كەرىى قۇرئبٌ
 قويۇنىطي

كىيگىر  كەرەب ھەرەيىر  چ نىڭطىس ي سىالتڭى. ٍەضىيەُ: 
 )ب غ ث   ُ(  )ج ح خ(  )ز ش(  )ر ز(  )ش  ظ(  )ؼ 

تىرىسىِ -ض( )ع ،(  )ط  ظ(  )  غ( قاتارىىق ھەرەيەرّى تىر
كايرىۇ تۇرىسىغاُ چ نىڭيەر يوغ كىس . ى نىِ كەرەتيەر كازىڭى 
تويىچە تۇ چ نىڭطىس ھەرەيەرّى  قايطىطى )ب(  قايطىطى )غ( يە 

كاذىرىغا قارلەال  ھ چثىر -قايطىطى)ث( كىنەّيىنىْى ضۆزّى  تاظ
تىيىۋل تڭى يە توغرل كوقۇيڭڭى. غۇىا قىيىْچىيىق ھ ص قىيَاضڭىِ 
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ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ٍْى  زلٍاّىسل قۇركاُ مەرىٌ كايەتيىرىْى  
 كوقۇظ تەىگىيىرىْى ت نىڭىػنە ھاجەغ يوغ كىس .

ەەيغەٍثەر كەىەيسىططا ً كاىەٍسىِ كۆتۈپ قىطقا يلقىت   
كىچىسىال  كىطالً زىْى كەرەب كەٍەش قەيٍيەر كارىطىغا مەڭ 

ىػقا تاغيىغاُ. ھەر ذىو ٍىييەتيەرّى  كىطالً زىْىغا تارقىي
مىرىػى تىيەُ كۇ رّى  قۇركاُ مەرىَْى كوقۇغقا توىغاُ زرر 
ك سڭىياجى كەرەب كەٍەش قەيٍيەرّى  كەرەب تىيىْى توغرل 
كوقۇغى كۈچۈُ ٍەذطۇش قاكىسە تەىگىيەغْى تەقەززل قىيغاُ 

كاُ مەرىَْى  كىس . چۈّنى كەرەتيەر كۆز تىيىسل چۈغنەُ تۇ قۇر
تىرىسىِ ەەرقيەّسگرگپ  توغرل كوقۇپ م ڭەىىگەُ -ھەرەيىرىْى تىر

 تىيەُ  كەرەب كەٍەش ٍىييەتيەر كۇّى كەرەەيەرزەك كوقۇياىَايڭڭى.

كەرەب تىيىْى  گرلٍَاتىنا قاكىسىطىْى يە قۇركاُ مەرىٌ   
كايەتيىرىْى  كوقۇىۇظ تەىگىيىرىْى تۇّجى ق ڭىٌ تۈزگپ چىققاُ 

ىِ )ضاھاتىالرّى مۆرگەُ كىننىْچى كەي ز( كازەً تاتى 
ً( زېگەُ مىػى 688-606كۆىىَاىىرىسىِ كەتۇى ەضۋەز زۇكيى )

-601توىۇپ  كۇ تۆتىْچى ذەىىپە ھەزرىڭى كەىى كىثْى كەتۇ تاىىة )
ً(ّى  كەٍر  تىيەُ تۇ كىػْى تاغالپ  ھەرەيەرّى  فەتسە 660

تيىرىْى ت نىڭىۇ )دَد(  مەضرە )دِد(  زلٍَە )دُد( قاتارىىق ھەرىنە
چىققاُ. فەتسە كا ٍىڭىْى ھەرەْى  كۈضڭىگە تىر چ نىت قويۇظ 
تىيەُ  مەضرە كا ٍىڭىْى ھەرەْى  كاضڭىغا تىر چ نىت قويۇظ 
تىيەُ  زلٍَە كا ٍىڭىْى ھەرەْى  كوتڭۇرىطىغا تىر چ نىت قويۇظ 
تىيەُ  ضۇمۇُ كا ٍىڭىْى كىننى چ نىت تىيەُ كايرىۋلىغىيى 
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 كىسىْى تۈزگپ چىققاُ.توىىسىغاُ قا

م يىِ ذەىىو كىثْى كەھَەز كەىفەرلھىيسىي م يىۇ 
چىنىڭيەرّى  كورّىغا ھازىرقى زىر)دَد(  زىۋەر )دِد(  يە ەىع )دُد( 
تەىگىيىرىْى قويۇپ ت رىَۇ ررغەُ  ت رىَۇ ەۇذڭا كۇضۇىْى كىجاز 

 قىيغاُ.

كەرەب ھەرەيىرىْى  چ نىڭيىر  يە تەىگىيىرىْى تۇّجى توىۇپ 
-718ز قىيغاُ كاىىٌ ذەىىو كىثْى كەھَەز كەه فەرلھىس  )كىجا
ً( زېگەُ مىػى توىۇپ  كۇ يەّە ھەٍسە  غەززە يە تاغقا 790

تەىگىيەرّى تۈزگپ چىققاُ. م يىْچە كەرەب تىيىْى  ضىْڭامطىص 
قاكىسىطىْى تۈزگپ چىققاُ. غۇّىئسىِ م يىِ كەرەب تىيىْى  

ھەرىنەتيىر   كوقۇظ قاكىسىيىر   ھەرەيەرّى  تەىگىيىر  
ٍۇقىَيىػىۇ  قۇركاُ مەرىٌ كايەتيىرىْى  ذەغ كۇضيۇتى 

مۈّگە مۆرمەً يە چىرلييىق ھاىغا م يىۇ  تەزرىجىي -مۈّسىِ
ھاىسل تەرەققىي قىيىۇ ت رىۇ كەڭ كاذىرقى ماٍاىىغا يەتنەُ. 

 -3قۇركاُ مەرىَْى  ھازىر تىس كوقۇيلتقاُ غەميى ھىجرىيە 
ئسىِ تىر  قۇركاُ مەرىَْى  كەضىرزە تارىىققا مەىگەُ. غۇّى
 غەميى تىر ذىو توىۇپ مەىَەمڭە.

 

 
 
 

 


