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2011 - 1432 

 

 



2 

 

 

 

﴾ن الكريم؟كيف ينبيغ أن نقرأ القرآ﴿  

«ببٌٍغة األوٍغورٍة»  

 

 

بيغوفيتشيلع عزت   
 

لطٍوق بٍجة: جرجّة  

 

  جّىٌَٕ. ْ: ِراجعة 

 

 حموق اٌطبع وإٌػر ٌىً ِطٍُ
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 لۇرئبْ وەرىّٕي لبٔذاق ئولۇغىّىس وېرەن؟

ئبْ وەرىّٕي ٔەچچە لېحىُ لبٍحىالپ ئولۇغبٔىذىُ، بىراق لۇر

دېگەْ « لۇرئبٕٔي ھەلىمىٌ ِۀىذە لبٔذاق ئولۇٍّىس؟»بۇٔىڭذىٓ بۇرۇْ 

 .ضوئبي ھەلمىذە پەلەجال ئوٍٍىٕىپ ببلّىغبْ ئىذىُ

بۇ ضوئبي ھەلمىذە ئوٍٍىٕىپ وۆردۈَ، ٔەجىجىذە وبٌالِذا پەٍذا 

ْ ئورجبلٍىػىػىٕي ِۇۋاپىك بوٌغبْ بەزى چۈغۀچىٍەرٔي ضىٍەر بىٍە

 .وۆرۈپ ئۇغبۇ ِبلبٌىٕي ٍبزدىُ

ھەِّىذىٓ ئبۋاي غۇٔي ئېٕىك ئبٍذىڭالغحۇرىۋېٍىػىّىس وېرەوىي، 

بىرىذىٓ ئبٍرىپ چۈغىٕىػىە  -لۇرئبٔي وەرىّذىىي ئبٍەجٍەرٔي بىر 

لۇرئبٔذا ببٍبْ لىٍىٕىع ئۇضۇٌىذىٓ ئبٍرىُ ھبٌذا . لەجئىٌ بوٌّبٍذۇ

ٔذاق بىر ئبٍەت بىسگە جوٌۇق ِۀىطي بىٍەْ جىٍغب ئېٍىٕغبْ ھەر لب

پەلەجال ئۇٔىڭذىٓ ِەٌۇَ بىر . ھەلىمەجٕي ئەوص ئەجحۈرۈپ بەرِەٍذۇ

چۈٔىي ئەگەر لۇرئبْ بىر پۈجۈْ . لىطّىٕىال ئەوص ئەجحۈرۈپ بېرىذۇ

. ھبٌذا ئىساھالٔطب، ئبٔذىٓ جوٌۇق بىر ھەلىمەجٕي ئىپبدىٍەپ بېرىذۇ

ٕىػي بۇٔىڭذىٓ ِۇضحەضٕب، بۇ ئەھۋاي ٍبٌغۇز بەزى ئبٍەجٍەرٔىڭ ئىساھٍى

بۇ ئەھۋإٌي بىر . ئىٕحبٍىٓ ئبز ضبٔذىىي ئبٍەت بىٍۀال چەوٍىٕىذۇ
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. ِوزاٍىىغب ئوخػىحىپ چۈغۀذۈرضەن جېخىّۇ چۈغۈٔۈغٍۈن بوٌىذۇ

بىر ِوزاٍىب جەگٍىىىذە لىسىً ٍبوي لبرا رەڭٍەر پەلەت ببغمب رەڭٍەر 

جەگٍىىىە جەۋە رەڭذىٓ . ۇبىٍەْ بىرٌىىحە بوٌغبٔذا ِۀە ئىپبدىٍەٍذ

ٍبوي بىر پبرچىطىٕي ئبٌغىٕىّىسدا بۇ رەڭ ٍبوي پبرچە جەگٍىىٕي 

جەغىىً لىٍغبْ ببغمب رەڭ ٍبوي پبرچىالر بوٌّبضحىٓ جەگٍىىٕىڭ 

بۇٔي جېخىّۇ ٍبخػي . گۈزەٌٍىىىٕي جوٌۇق ھېص لىٍغىٍي بوٌّبٍذۇ

چۈغۀذۈرۈظ ئۈچۈْ لۇرئبْ وەرىّذە ببٍبْ لىٍىٕغبْ جۆۋۀذىىي 

ئۆٌحۈرۈٌگۀٍەر ! ئىّبْ ئېَحمۇچىالر! ئەً»: ِىطبٌالرغب لبراپ چىمبٍٍي

-871ضۈرە بەلەرە ]« ئۈچۈْ لىطبش ئېٍىع ضىٍەرگە پەرز لىٍىٕذى

. دېگەْ لۇرئبْ ئبٍىحي لىطبضٕي ٍوٌٍۇق وۆرىذۇ[ ئبٍەجٕىڭ بىرلىطّي

بىر ٍبِبٍٔىمٕىڭ »ٍۀي . ٍۀە بىر ئبٍەجحە بوٌطب ئەپۇ لىٍىػمب چبلىرىذۇ

ٍۀي ضبڭب بىر وىػي )اضي غۇٔىڭغب ئوخػبظ بىر ٍبِبٍٔىمحۇر جبز

، (لبٔچىٍىه چېمىٍطب، غۇٔچىٍىه چېمىٍّبً ئبغۇرۇۋەجطەڭ بوٌّبٍذۇ

ئۆزى بىٍەْ )ئەپۇ لىٍطب ۋە ( ئىٕحىمبَ ئېٍىػمب لبدىر جۇرۇلٍۇق)وىّىي 

« .بېرىذۇهللا جۈزىطە، ئۇٔىڭ ئەجرىٕي ( ٍبِبٍٔىك لىٍغۇچىٕىڭ ئبرىطىٕي

ضىٍەرگە هللا ا! ئي ِۆِىٍٕەر»: ٍۀە بىر ئبٍەجحە[. ئبٍەت-04ضۈرە غۇرا ]

جەروي دۇَٔب بوٌۇظ ٍۈزىطىذىٓ )ھبالي لىٍغبْ پبن ٔەرضىٍەرٔي 
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چەوحىٓ ( بەٌگىٍەپ بەرگەْهللا ا)ھبراَ لىٍّبڭالر، ( ئۆزۈڭالرغب

« چەوحىٓ ئبغمۇچىالرٔي ھەلىمەجەْ دوضث جۇجّبٍذۇهللا ئبغّبڭالر، ا

جۈرٌۈن ( وۇففبرالردىٓ)بىس »: ىر ئبٍەجحەٍۀە ب[. ئبٍەت-17ضۈرە ِبئىذە ]

جبِبئۀي بەھرىّەْ لىٍغبْ دۇَٔبٔىڭ ٔېّەجٍىرى ۋە زىبۇزىٕٕەجٍىرىگە 

وۆز ضبٌّىغىٓ، بۇٔىڭ بىٍەْ ئۇالرٔي ضىٕبٍّىس، پەرۋەردىگبرىڭٕىڭ 

« ٍبخػىذۇر ۋە ئەڭ ببلىَذۇر( ٍۀي ضبۋابي بۇ پبٔىٌ ٔېّەجحىٓ)رىسلي 

ب ئوخػبظ ِىطبٌالرٔي جېخىّۇ وۆپ بۇٔىڭغ[ ئبٍەت-838ضۈرە جبھب ]

لۇرئبٕٔي جۇبجي ئولىغبْ بىرەرضىگە ٔىطبەجەْ بىر لىطىُ . بېرەٌەٍّىس

ئبٍەجٍەردە زىحٍىك ببردەن بىٍىٕىػي ِۇِىىٓ، بىراق بۇٔذاق بوٌۇغي 

ئەوطىچە، ئەھۋاي بۇٔىڭ دەي ئەوطىٕچە . لەجئىٌ ِۇِىىٓ ئەِەش

الِٕىڭ ٍەوىە ٍىگبٔە ئىػٕىڭ ھەلىمىحي بوٌطب لۇرئبْ ۋە ئىط. بوٌىذۇ

ِبھىَەجحە لۇرئبْ ئبٍەجٍىرى ئوجحۇرىطىذا . بوٌۇغىغب زىچ ِۇٔبضىۋەجٍىه

جوٌۇق ِبضٍىػىػچبٍٔىك ببر بوٌۇپ، دەضٍەپحە زىحٍىك ببردەن 

چۈٔىي لۇرئبْ بىسٔي ٍبٌغۇز بىرال ئىػٕي ۋۇجۇدلب . وۆرۈٔىذۇ

ئەوطىچە، ئىىىي ئىػٕىڭ جەڭ . چىمىرىػىّىسٔي جەٌەپ لىٍّبٍذۇ

لۇرئبْ بىسدىٓ ٍبٌغۇزال لىطبش . ۇغىٕي جەٌەپ لىٍىذۇبوٌ

بەٌىي بۇٔىڭ بىٍەْ بىرٌىىحە . ئېٍىػىّىسٔىال جەٌەپ لىٍّبٍذۇ
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بۇٔىڭ ئەوطىچە ئوٍٍىطبلّۇ . وەچۈرۈَ لىٍىػىّىسٔىّۇ جەٌەپ لىٍىذۇ

لۇرئبْ بىسدىٓ ٍبٌغۇز ئبخىرەت ئۈچۈٔال ئىػٍىػىّىسٔي جەٌەپ . بوٌىذۇ

لىححب بۇ دۇَٔب ئۈچۈّٔۇ ئىػٍىػىّىسٔي لىٍّبضحىٓ، بەٌىي ئەٍٕي ۋا

ٍۀي ٍۇلىرىمىغب ئوخػبٍذىغبْ ئىػالرٔىڭ بىرى بوٌّبً . جەٌەپ لىٍىذۇ

غۇڭب گەرچە ھەق . جۇرۇپ ٍۀە بىرىٕىڭ بوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي جەوىحٍەٍذۇ

ئۈضحىذە بوٌطىّۇ جبزادىٓ ببغمب ھېچمبٔذاق بىر ئىػٕي 

بىر ِۇضۇٌّبْ، ( ٍْۀي ئەپۇ لىٍىػٕي بىٍّەٍذىغب)ئوٍٍىّبٍذىغبْ

ِۇوەِّەي بىر ئىّبٔي ضەۋىَىطىگە ٍېحەٌّىگىٕىگە ئوخػبظ، 

ئەوطىچە ٍبٌغۇز وەچۈرۈَ لىٍىػٕىال ئوٍالٍذىغبْ بىر ِۇضۇٌّبٕٔىڭ 

ئۇٔذالحب وبِبٌەجىە . ئىّبٔىّۇ ِۇوەِّەي بىر ئىّبْ ھېطببالّٔبٍذۇ

ٍەجىەْ ِۇضۇٌّبْ ئەٍٕي ۋالىححب ھەر ئىىىي ئىػٕىڭ ِبھىَىحىٕي 

بىر ئبز . ْ ھبٌذا ِۆجىذىً ِىمذاردا ِۇئبِىٍە لىٍىذىغبْ وىػىذۇربىٍگە

بۇرۇْ ٍىغىٕچبلالپ ئۆجۈٌگەْ ٍەوۈٍٔەرٔي لۇرئبٔي وەرىُ بىر پۈجۈْ 

بىر . ھبٌذا ئبٔبٌىس لىٍىٕغبٔذا ئبٔذىٓ جوٌۇق چۈغۈٔۈپ ٍەجىىٍي بوٌىذۇ

. لىطّىال چىمىع لىٍىٕطب ٍۈزەوي چۈغىٕىۋېٍىع وېٍىپ چىمىذۇ

ِەْ ئىطالَ ۋە ئىطالَ رىطبٌىطىٕي جوٌۇق چۈغىٕىع ۋە غۇٔىڭ ئۈچۈْ 
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بۇ ِەلطەجىە ئېرىػىع ئۈچۈْ ئەڭ ٍبخػي ۋە ئەڭ ِۇۋاپىك 

 .ۋاضحىالردىٓ ِۇغۇ ئۇضۇٌٕي ِۇۋاپىك دەپ لبراٍّەْ

ٍۀە بىر ِۇھىُ ِەضىٍە بوٌطب، لۇرئبٕٔي ئىسچىً ئولۇپ جۇرۇظ 

ٍېحىػىّىس  بۇ ئۇضۇٌٕي، لۇرئبْ ٔۇرىٕىڭ پبراللٍىمىٕي جؤۇپ. الزىُ

چۈٔىي لۇرئبٕٔي ھەر . ئۈچۈْ ئەڭ ئىػۀچٍىه ٍوي، دەپ لبراٍّەْ

ٍېڭي ٔەرضىٍەرٔي چۈغۈٔۋېٍىػىّىسغب  -لېحىُ ئولۇغىٕىّىسدا ٍېڭي 

لۇرئبٔي وەرىّگە ھبزىرغىچە ھېچمبٔذاق بىر . پبٍذىطي بوٌىذۇ

بىراق . ئۆزگەرجىع وىرگۈزۈٌّەضىحىٓ غۇ پېحي ضبلٍىٕىپ وەٌگەْ

 ٔەرضە ببر بوٌۇپ، ئۇ بوٌطىّۇ بىس ۋە ئەجراپىّىسدىىي ئۆزگەرگەْ بىرال

بۇ . غبرائىحالر ئۆزگەردى، لىطمىطي دۇَٔب ئۆزگەردى -ٔەرضىٍەر، غەرت 

ئۆزگىرىػٍەر بوٌطب بىسٔي ٍېڭي ئەِّب ِۇرەوىەپ ۋە چېگىع 

ِەضىٍىٍەر بىٍۀال بۀث لىٍىپ لوٍۇظ بىٍەْ بىرگە، بۇٔىڭذىٓ بۇرۇْ 

ٓ پۈجۈٍٔەً غەپٍەجحە لېٍىػىّىسٔىّۇ ئولۇغبْ لۇرئبٔي وەرىّذى

ئەِّب بىردىٕال لەٌبىّىسٔىڭ چوڭمۇر لبجالٍِىرىذا . وەٌحۈرۈپ چىمبردى

ئبٍەجٍەرٔىڭ ضبداٌىرىٕي ھېص لىٍغىٕىّىسدا لۇرئبٕٔىڭ ھەلمىٌ 

ھەر . ِۀىطىذىٓ پۈجۈٍٔەً خەۋەرضىس لبٌغبٍٔىمىّىسٔي جؤۇپ ٍەجحۇق

ى ھەلمىذە لبٍحىذىٓ وىّٕىڭ بۇ ھەلحە جەپەوىۇر لىٍىػي ۋە ئۆز
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ِەْ بۇ ِبلبٌەِذە بەزى . ئوٍٍىٕىپ بېمىػىٕي جەۋضىَە لىٍىّەْ

 .غەخطىٌ جەجرىبىٍىرىّذىٓ ِىطبي بېرىػىٕي ِۇۋاپىك وۆردۈَ

رۇْ، ٍۀي ٍبظ چبغٍىرىّذا بۇٔىڭذىٓ ئىٕحبٍىٓ ئۇزۇْ ٍىٍالر بۇ

لۇرئبٔي وەرىّٕي ئولۇظ ئەضٕبضىذا جىھبد، ئبداٌەت ۋە ئەِەي 

بۇٔىڭغب ئۆز . ھەلمىذىىي ئبٍەجٍەر ئۈضحىذە وۆپرەن ئوٍٍىٕبجحىُ

ئبٌالھ ببغمب ٔۇرغۇٍٔىغبْ . ۋالحىذىىي خبجىرە دەپحىرىُ ئىطپبت بوالالٍذۇ

ِبڭب  دەپحەرٌىرىُ ئىچىذىٓ پەلەت ِۇغۇ وىچىه دەپحەرچىٕي

 -بۇ دەپحەر لۇرئبٔي . زەخّەجطىس ٍەجىۈزۈپ بەردى-ھېچمبٔذاق زىَبْ

وەرىّذىٓ ئېٍىٕغبْ بۇ ئبٍەجٍەر ۋە بۇٔىڭغب ئوخػىغبْ بەزى ئبٍەجٍەر 

بۇ ئبٍەجٍەرٔىڭ بىرىذە دۈغّۀٍەرٔىڭ ۋە . بىٍەْ جوٌغبْ ئىذى

ئىطحىبذاجٕىڭ رەت لىٍىٕىػىغب ِۇٔبضىۋەجٍىه ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 

هللا زۇٌۇِغب لبرغي جۇراالٍذىغبٔالرغب ا». ەلمىذە جوخحىٍىذۇغەخطىَىحي ھ

ضۈرە ]« ٔىڭ ھوزۇرىذىىي ضبۋاة جېخىّۇ ٍبخػىذۇر، جېخىّۇ ببلىَذۇر

ِەْ ٔۆۋىحي وەٌطىال بۇ ِبلبٌەِذە جەوىحٍىگەْ [. ئبٍەت-33غۇرا 

ئبٍەجٍەر ھەلمىذە ئوٍٍىٕىۋاجمبٔذا، بىر ئبٌالھ ھەلمىذە جوخحبٌغبْ ۋە دۇَٔب 

ئۆجىۈٔچي ئىىۀٍىىي ھەلمىذىىي ئبٍەجٍەر ئبالھىذە ھبٍبجىٕىڭ 

ئبٌالھ جبالدىٓ ببغمب ھەر ٔەرضىٕىڭ ٍوق بوٌۇپ . دىممىحىّٕي جبرجحي
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وېحىذىغبٍٔىمىغب ِۇٔبضىۋەجٍىه ئبٍەجٍەر ِېٕىڭ غەخطىَىحىّٕي 

جەضىرى ئبضحىغب ئبٌغبٍٔىمىٕي ۋە جەضىرىٕىڭ ھبزىرغىچە ِۀذە 

چۈٔىي ئبٌالھٕىڭ ۋەدە لىٍغبْ . ببرٌىمىٕي جەوىحٍەپ ئۆجّەوچىّەْ

. ھەلىمەجحە زىحٍىك جبپمىٍي بوٌّبٍذىغبْ بىر ھەلىمەت ھېطببٍىٕبجحي

ئەزىّەجٍىه ۋە وەرەٍِىه . زېّىٕٕىڭ ئۈضحىذىىي ھەِّە ٍولىٍىذۇ»

[. ئبٍەجٍەر-67-66ضۈرە رەھّبْ ]« پەرۋەردىگبرىڭٕىڭ زاجي ِەڭگۈ لبٌىذۇ

ٓ بۇرۇْ ۋە ئۇالردىٓ وېَىّٕۇ ئبٌالھ جبال ئۆز ئبٌذىغب پۈجۈْ غەٍئىٍەردى

بۇ دەي ئۆز ئبٌذىغب ئۆزگەرِەش بىر ھەلىمەت . ِەڭگۈٌۈن ئىذى

 .ھېطببٍىٕبجحي

فەجر ضۈرىطىذىىي . ئبٔبَ، لبزا لىٍغبٔذا ئىٕحبٍىٓ لبٍغۇرغبْ ئىذىُ

ضەْ پەرۋەردىگبرىڭذىٓ ِەِٕۇْ، پەرۋەردىگبرىڭ ! ئەً ئبراَ جبپمۇچي جبْ»

ضەْ ِېٕىڭ . ٔىڭ دەرگبھىغب لبٍحمىٓضۀذىٓ رازى بوٌغبْ ھبٌذا، ئۇ

ِېٕىڭ جۀٕىحىّگە . لبجبرىغب لوغۇٌغىٓ« ٍبخػي بۀذىٍىرىُ»

دېگەْ ئبٍەجٍەرٔىڭ [. ئبٍەجٍەر-30-63-61-67ضۈرە فەجر. ]«وىرگىٓ

بۇ . ِۀىطىٕي بۇرۇْ ھبزىرلىذەن ھېص لىٍىپ ببلّىغبْ ئىىۀّەْ

ۇٔۇ ضوئبٌالرٔي ئبٍەجٍەر ِبڭب بەوال جەضىر لىٍغبْ ۋە ئۆز ئۆزۈِذىٓ ِ

وىّّۇ بىرەرضىٕىڭ ئبٔىطي لبزا لىٍغبٔذا بىر ببٌىغب »: ضورىغبْ ئىذىُ
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ئبٔىطىٕىڭ ئۆٌۈِىٕي لوبۇي لىٍىػي ئۈچۈْ بۇٔىڭذىٓ جېخىّۇ گۈزەي 

ئۇٔذالحب لۇرئبْ بىر جەرەپحىٓ غەرىئەت، ٍۀە . «بىر ضۆز ئېَحبٌىطۇْ؟

ىٓ بوٌطب بىر جەرەپحىٓ جىھبدٔي ئۇٌۇغالٍذىغبْ، ٍۀە بىر جەرەپح

زاِبٕٔىڭ دائىرىطىذىٓ چىمىع ٍوٌي جبپبٌّبٍۋاجمبٔالرغب جەضەٌٍىٌ 

بۇٔىڭغب بىٕبئەْ غەخطىٌ ھبٌٍىرىّىسغب وۆرە . ِۀبەضي ئىذى

دىممىحىّىسٔي بىر ٔەرضە جبرجمبْ بوٌطب ٍۀە بىرخىً ئەھۋاٌذا 

بۇ ئەھۋإٌىڭ . دىممىحىّىسٔي ببغمب بىر ٔەرضە جبرجىػي ِۇِىىٓ

دىٍىرى ئىٕطبٕٔىڭ ئبالھىذە ئەھۋاٌٍىرىغب لۇرئبٔذىىي ئىپب

ِۇٔبضىۋەجٍىه بوٌغىٕىغب ئوخػبظ ئىجحىّبئىٌ ۋە جبرىخىٌ 

ئۇٔذالحب جەِئىَەت ٍبوي جبرىخمب . غبرائىحالرغىّۇ ِۇٔبضىۋەجٍىه

ِۇٔبضىۋەجٍىه ئەھۋاٌالر، ئېحٕىه ئوخػىّبضٍىمالرٔىڭ جەِئىَەجٕي 

ب ببراۋەرٌىىي، پبرچىٍىػي، وۆز لبرىػىّىسٔي ئبٍبٌالرٔىڭ ھولۇلح

ئىٕطبٔىَەجٕىڭ جەرەلمىٌ لىٍىػي لبجبرٌىك ِەضىٍىٍەردە جوخحبٌغبْ 

دىٕي : ِەضىٍەْ. ئبٍەجٍەر ئۈضحىذە وۆپرەن ببظ لبجۇرۇغىّىسغب بۇراٍذۇ

لبٔۇْ دەپطۀذە لىٍىٕغبْ ٍبوي لبٍطي خىً غەوىٍذە بوٌۇغحىٓ 

ج لەجئىَٕەزەر بۇ ِەضىٍىذىىي ئىخحىالپالر ۋە ئوخػىّبضٍىمالر ئەۋ

ئبٌغبْ بىر جەِئىَەجحە ئۈچ ضۆزدىٓ جەغىىً جبپمبْ ِۇٔۇ ئبٍەت 



11 

 

« .ِەجبۇرالظ ٍوق( ئۇٔىڭغب وىرىػىە)دىٕذا »وۈٔحەرجىپىە وېٍىذۇ، 

 [.ئبٍەجٕىڭ بىرلىطّي-656ضۈرە بەلەرە ]

بىراق غەٍرى . بىس ِۇضۇٌّبٔالر ئبٍەجٍەرگە ئوخػبظ لبراٍّىس     

ىحىٕىڭ، دىٕي وەڭچىٍىه ِۇضۇٌّبٔالر ٍۇلىرىمي لىطمب لۇرئبْ ئبٍ

. ٔۇلحىطىذىٓ ئەڭ چوڭمۇر ِۀىٕي بىٍذۈرىذىغبٍٔىمىٕي جەوىحٍىػىذۇ

بىراق ِەزوۇر ِەضىٍە لىطمىغىٕە . بۇ ھەلحە ئوبذاْ ئوٍالٔطبق بوٌىذۇ

 .بوٌغبْ ِبلبٌەِٕىڭ دائىرىطىذىٓ ھبٌمىپ وېحىذۇ

غۈبھىطىسوي، لۇرئبٕٔىڭ ئولۇٌۇغي ۋە ئبڭٍىٕىػي ھەلمىذە 

بەزى . جۇجمبٍٔىمىُ ئۈضحىذە جوخحىٍىػىّىس الزىُ ٔېّىٕي وۆزدە

ئىٕطبٔالر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ وۆپىٕچىطىٕىڭ لۇرئبٕٔي 

چۈغىٕەٌّىگۀٍىىىٕي وۆزدە جۇجۇپ بۇٔي پبٍذىطي ئىٕحبٍىٓ ئبز 

ِەْ بۇ لبراغمب لوغۇٌّبٍّەْ ۋە ھبٍبجىّذا پەلەجال . ئىػحەن ئوٍٍىۋاٌىذۇ

دە جىٍغب ئېٍىپ ئېطىّذىٓ چىمّبٍذىغبْ بىر ۋەلۀي بۇ ٍەر

بۇٔىڭذىٓ بىر ٔەچچە ٍىً بۇرۇْ بىر خەٌمئبراٌىك . ئۆجّەوچىّەْ

ٍىغىٓ ٍبۋروپبٔىڭ چوڭ . ئىطالَ ٍىغىٕىغب ئىػحىران لىٍغبْ ئىذىُ

ٍىغىٕغب وۆپ ضبٔذىىي . غەھەرٌىرىذىٓ بىرىذە چبلىرىٍغبْ ئىذى

ئۆٌىّب ۋە ئبٌىّالر ئىطالَ چۈغۀچىطىٕىڭ ٍېڭىٍىٕىع ِەضىٍىطي 
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ي لبراغٍىرىٕي ۋە جەجمىمبجٍىرىٕي ئوجحۇرىغب لوٍۇظ ئۈچۈْ ھەلمىذىى

ھەر وۈٔي ٍىغىٕٕىڭ ببغٍىٕىػىذا ۋە ئبخىرىذا . لبجٕبغمبْ ئىذى

ئۆٌىّب ۋە . دۇَٔبدا جؤۇٌغبْ لبرىالر جەرىپىذىٓ لۇرئبْ جىالۋەت لىٍىٕبجحي

 -ئبٌىّالر ِبلبٌە ئولۇۋاجمبٔذا بەزى ٍىغىٓ ئىػحىراوچىٍىرىٕىڭ بىر 

بىراق لۇرئبٔي . چىرٌىػىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ لبالجحۇقبىرىگە پى

وەرىّذىٓ ئبٍەجٍەر ئولۇٌۇغمب ببغالٔغبٔذا زاٌذا جىّجىحٍىك ھۆوۈَ 

ٍىغىٓ ئىػحىراوچىٍىرى پۈجۈْ زېھٕي بىٍەْ . ضۈرۈغىە ببغالٍححي

لبرىٕىڭ ئېغىسىذىٓ لۇرئبْ ئبٍەجٍىرى . لۇرئبْ جىالۋىحىٕي ئبڭالٍححي

ئەھۋاي بىر دەرٍبٔىڭ جىّجىث ۋە ئبضحب  جۆوۈٌۈغىە ببغٍىغبٔذىىي

ئبرلىذىٓ ئىٕطبٕٔي جېخىّۇ ئۇزالالرغب ببغٍىغبْ . ئېمىػىغب ئوخػبٍححي

 لبرى جىالۋەت. بىر غبرلىراجّىٕىڭ بېػىغب ئېٍىپ وېحەجحي

!( جىٕالر! ئي ئىٕطبٔالر)»لىٍىۋاجمبْ راھّبْ ضۈرىطىذىىي 

ئبٍىحي « ٍىطىٍەر؟پەرۋەردىگبرىڭالرٔىڭ لبٍطي ٔېّەجٍىرىٕي ئىٕىبر لى

ٍىغىٓ ئىػحىراوچىٍىرىٕي گوٍب بىپبٍبْ ئووَبٔالرغب ببغالپ 

ِەْ بۇ گۈزەي ِىٕۇجالردا غۇٔي ھېص لىٍذىّىي، . وەجىۀذەن لىالجحي

ئۆزەِٕي . جىالۋەت لىٍىٕىۋاجمبْ ئبٍەجٍەرٔي جوٌۇق چۈغۀگەْ ئىذىُ

وؤفېرأص جەرٍبٔذا ٍىغىٓ ئىػىحىراوچىٍىرىغب غۇٔچىٍىه ٍېمىٓ 
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. ببغمىالرٔىڭ ٍۈزىذىّۇ غۇ ئىپبدىٕي وۆرگىٍي بوالجحي. ص لىٍذىُھې

دېگۀذەن « ھەِّىّىس ئىطالِذا لېرىٕذاغمۇ؟! لبرىّبِطىس»غۇٔذالال 

 .لىالجحي

بۇ ئىػحىٓ وېَىٓ لۇرئبٕٔي چۈغۈٔۈپ ئولۇغٕىڭ ئەھّىَىحىٕي 

پۈجىۈي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لەٌبٍىرى لۇرئبٕٔي ِۇغۇ . ھېص لىٍذىُ

ئۇٔىڭ ئۈضحىگە . بغمب بىر غەوىٍذە چۈغىٕەٌەٍذۇغەوىٍذە ٍبوي ب

 .لۇرئبٕٔي چۈغىٕىپ ئولۇغّۇ ۋاجىپحۇر

 
 

 
  

 

 

  

 

 

 


