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لىَاِەجٕىڭ چوڭ ۋە وىچىه 

 ئاالِەجٍىرى

  

 ٔوِۇرٌۇق ضۇئاي- 78329

 .ِەدهىَە ئاٌالهما خاضحۇر

لىَاِەجٕىڭ بەٌگىطي ۋە ئاالِەجٍىرى بوٌطا لىَاِەت وېٍىػحىٓ 

بۇرۇْ وۆرۈٌىذىغاْ ۋە ٍۈز بېرىذىغاْ ئىػالرٔي وۆرضىحىذۇ،ئۇالر چوڭ ۋە 

وىچىه ئاالِەجٍەرٔىڭ بەزىٍىرى لىَاِەت .وىچىه ئاالِەجٍەر دەپ بۆٌۈٔىذۇ

ٍېمىٕالپ وېٍىػحىٓ خېٍي بۇرۇْ ٍۈز بېرىػي ِۇِىىٓ،بەزىٍىرى 

--ئاٌٍىماچاْ ٍۈز بېرىپ بوٌذى،بەزىٍىرى ٍۈز بېرىۋاجىذۇ ۋە داۋاٍِىػىۋاجىذۇ

ٌېىىٓ بىس .بەزىٍىرى جېخي ٍۈز بەرِىذى.جەورارٌىٕىػىّۇ ِۇِىىٓ-

ٔىڭ خەۋەرٌىرىگە (ضەٌٍەٌالهۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ)راضحچىً پەٍغەِبەر 

 .ئاضاضەْ بۇالرٔي ٍۈز بېرىذۇ دەپ ئىػىٕىّىس

چوڭ ئاالِەجٍەر بوٌطا ٔاهاٍىحي روغەْ ئاالِەجٍەر بوٌۇپ،ئۇالرٔىڭ ٍۈز 

بېرىػي لىَاِەجٕىڭ ٍېمىٕال ۋالىحىذا ٍۈز بېرىذىغأٍىمىٕي ئىپادىٍەپ 

 .بېرىذۇ

لىَاِەجٕىڭ وىچىه ئاالِەجٍىرى ٔاهاٍىحي وۆپ بوٌۇپ ٔۇرغۇٍٔىغاْ 

 جۆۋۀذە هەدىطٍەرٔي ِىطاي.ضەهىھ هەدىطٍەردە وۆرضىحىپ بېرىٍگەْ
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بۇ جېّىغا لىسىمىذىغأالرغا ئىػۀچٍىه . لىٍّاً ئاالِەجٍەرٔىال وەٌحۈرىّىس

--ضۇغرا -لىَاِە ئەي-بۇ وىحابالردىٓ ئەي.وىحابالرٔي جەۋضىَە لىٍىّىس

-ئەضمەر، ئەغرات ئەي-وىچىه لىَاِەت،ئاپحورى غەٍخ ئۆِەر ضۇالٍّاْ ئەي

 .ضائەه،ئاپحورى ٍۇضۇف ئەي ۋابىً لاجارٌىمالر بار

 :لىَاِەجٕىڭ وىچىه ئاالِەجٍىرى جۆۋۀذىىىٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئاٌىذۇ

 .ٔىڭ ئەۋەجىٍىػي(ضەٌٍەٌالهۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ)پەٍغەِبەر - 1

 .ٔىڭ ئۆٌۈِي(ضەٌٍەٌالهۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ)رەضۇٌۇٌاله  - 2

 .بەٍحۇي ِۇلەددەضٕىڭ فەجىھ لىٍىٕىػي - 3

 .پەٌەضحىٕذە ٍۇلۇٍِۇق وېطەٌٍەرٔىڭ جارلىٍىػي - 4

 .باٍٍىمٕىڭ وەڭ جارلىٍىػي،ضەدىمىگە ئېھحىَاج لاٌّاضٍىمي - 5

ئىطالِٕىڭ دەضٍەپىي ۋالىحٍىرىذىىي .فىحٕىٕىڭ جارلىٍىػي - 6

ئۇضّاْ رەزىَەٌالهۇ : فىحٕىٍەر هەَ بۇٔىڭ ِىطاٌىذىٕذۇر، ِەضىٍەْ 

ئۀھۇٔىڭ ئۆٌحۈرۈٌۈغي،جۆگە ئۇرۇغي ۋە ضەففەٍٓ جېڭي،خاۋارىجالرٔىڭ 

هۇررەه ئۇرۇغي، لۇرئاْ ِەخٍۇق دېگەْ لاراغٕىڭ -بۆٌۈٔۈپ چىمىػي،ئەي

 .جارلىٍىػي لاجارٌىمالر

وەززاپ .پەٍغەِبەرٌىه دەۋاضي لىٍغۇچىالرٔىڭ باظ وۆجۈرۈغي - 7

 .ِۇضەٍٍىّە ۋە ئەضۋەد ئۀەضىگە ئوخػاظ

هىساجذا  (ٍىٍي-654هىجرەجٕىڭ )ئەضىرىذە-7هىجرىَۀىڭ  - 8

ئۇ ٔاهاٍىحىّۇ چوڭ ئوت ئاپىحي بوٌغاْ .وۆرۈٌگەْ چوڭ ئوت

 ئاٌىّالردىٓ غۇ دەۋردە ٍاغىغأالر بۇ ئوجٕي ئۆز وىحابٍىرىذا جەپطىٍي .ئىذى
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بىسٔىڭ ۋالحىّىسدا ِەدىٕىذە زور :ئىّاَ ٔەۋەۋى ِۇٔذاق دەٍذۇ. جەضۋىرٌىگەْ

ئوت ئاپىحي وۆرۈٌذى،بۇ ِەدىٕىٕىڭ غەرلىٌ جەرىپىذە ٍۈز بەرگەْ ئىع 

ئىذى،بۇ جوغرىذىىي خەۋەرٌەر هەجحا ضۈرىَە ۋە ئۇٔىڭذىّٕۇ ٍىراق جاٍالرغىچە 

جارلاپ وەجحي،ٔەق ِەٍذأذا وۆرگەْ وىػىٍەر ِاڭا بۇ ئوت جوغرىطىذا 

 .ضۆزٌەپ بەرگەْ ئىذى

وىػىٍەر ئارا ئىػۀچٕىڭ ٍولىٍىپ .ئىػۀچٕىڭ وۆجۈرۈٌۈغي - 9

 .وېحىػي ۋە ئىػٕىڭ ئۆز ئىگىطي بوٌّىغاْ وىػىٍەرگە جاپػۇرۇٌۇغي

بىٍىّٕىڭ .بىٍىّٕىڭ وۆجۈرۈٌۈغي ۋە ٔادأٍىمٕىڭ ئەۋج ئېٍىػي - 10

 .وۆجۈرۈٌۈغي ئاٌىّالرٔىڭ جۈگەپ وېحىػي بىٍەْ بوٌىذۇ

 .زىٕاخۇرٌۇلٕىڭ ئەۋىجگە چېمىػي - 11

 .جازأىٕىڭ ئوِۇٍِىػي - 12

 .ِۇزىىا ئەضۋابٍىرىٕىڭ ئەۋج ئېٍىػي - 13

 .هاراق ئىچىػٕىڭ ئەۋج ئېٍىػي - 14

 .پادىچىالرٔىڭ ئېگىس بىٕاالرٔي ضېٍىػحا بەضٍىػىػي - 15

بۇ جوغرىذا ئاٌىّالرٔىڭ .لۇي ئاٍإٌىڭ ئۆز خوجاٍىٕىٕي جۇغىػي - 16

-ئىبٕي هەجەرٔىڭ لارىػىچە،بۇ پەرزۀحٍەرٔىڭ ئاجا.وۆز لاراغٍىرى هەرخىً

ئأىطىغا هۆرِەجطىسٌىه لىٍىػي،ئۇالرغا لۇٌذەن ِۇئاِىٍە لىٍىػىٕي 

 .وۆرضىحىذۇ

 .لاجىٍٍىمٕىڭ   وۆپىَىػي - 17

 .ٍەرٔىڭ وۆپ جەۋرىػي -  18
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زىّىٕٕىڭ ٍېرىٍىػي، ئىٕطأالردا لورلۇٔۇچٍۇق غەوىً بىٍەْ  -   19

 .جۆهّەجخورٌۇلٕىڭ  بارٌىمما وىٍىػي. ٍارىحىٍغأالرٔىڭ بارٌىمما  وىٍىػي

 .ئاٍاٌالر دىٓ ٍىرىُ ٍاٌىڭاچ  ٍۇرىَذىغأالرٔىڭ بارٌىمما وىٍىػي -   20

 .ِۇئّىٕٕىڭ چۈغىٕىڭ راش بوٌۇغي - 21

ٍاٌغاْ گۇۋاهٍىمٕىڭ ئەۋج ئېٍىػي،راضث گۇۋاهٍىمٕىڭ  - 22

 .ٍوغۇرۇٌۇغي

 .ئاٍاٌالرٔىڭ وۆپىَىپ وېحىػي - 23

 .بوضحأٍىمالرغا ئاٍٍىٕىػي-ئەرەب زېّىٕىٕىڭ لاٍحىذىٓ باغۇ - 24

 .فۇرات دەرٍاضىذىىي بىر ئاٌحۇْ جاغٕىڭ جېپىٍىػي - 25

 .ٍاۋاٍي هاٍۋأالر ۋە جأطىس ِەخٍۇلالرٔىڭ گەپ لىٍىػي - 26

 .رۇٍِۇلالرٔىڭ وۈچىَىػي ۋە ِۇضۇٌّأالرغا لارغي جەڭ لىٍىػي - 27

 .پەجھي  لىٍىٕىػي (لۇضحأحىٕىَە )وؤىطحأحىٕوپوٌٕىڭ  - 28

لىَاِەت جوغرىطىذىىي چوڭ خەۋەرٌەر بوٌطا رەضۇٌۇٌاله ضەٌٍەٌالهۇ 

ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ هۇزەٍفە ئىبٕي ئۇضەٍذٔىڭ هەدىطىذە رىۋاٍەت لىٍىٕغاْ 

ِەئجۈج، -ئىَطا ئىبٕي ِەرٍەِٕىڭ چۈغىػي، ٍەئجۈج.دەججاي: ئىػحۇر10

بىرى غەرلحە، بىرى غەربحە، ٍۀە : --ئۈچ لېحىٍّىك  زىّىٕٕىڭ ٍېرىٍىػي

بىرى ئەرەب ٍېرىُ ئارىٍىذا، جۈجۈْ، لۇٍاغٕىڭ وۈْ پىحىع جەرەپحىٓ 

چىمىػي، غەٌىحە ِەخٍۇق، ئىٕطأالرٔي ِەهػەر ِەٍذأىغا ضۇرۇپ بارىذىغاْ 

ئارلىذىٓ وۆرۈٌىػي، بۇ -وۈچٍۈن ئوت لاجارٌىك ئاالِەجٍەرٔىڭ ئارلا

 .ئاالِەجٍەردىٓ بىرى وۆرۈٌطە ٍۀە بىرى ئۇٌىػىپال وېٍىذۇ
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ِۇضٍىُ هۇزەٍفە ئەي غەفارى رەزىَەٌالهۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇٔذاق 

بىس پاراڭٍىػىپ ئوٌحۇراجحۇق، رەضۇٌۇٌاله » : دېگۀٍىىىٕي رىۋاٍەت لىٍىذۇ

ضەٌٍەٌالهۇ ئەٌەٍھي ۋەضەٌٍەَ ٍېٕىّىسغا وەٌذى، ئأذىٓ بىسدىٓ 

لىَاِەت جوغرىطىذا :"بىس "ٔېّە جوغرىٍىك پاراڭٍىػىۋاجىطىٍەر؟:"ضورىذى

رەضۇٌۇٌاله ضەٌٍەٌالهۇ ئەٌەٍھي . دەپ جاۋاب بەردۇق"پاراڭٍىػىۋاجىّىس

دېذى، ئأذىٓ، "ئوْ ئىع ٍۈز بەرِەً جۇرۇپ لىَاِەت وۆرۈٌّەٍذۇ:"ۋەضەٌٍەَ

جۈجۈْ، دەججاي، غەٌىحە ِەخٍۇق، لۇٍاغٕىڭ وۈْ پىحىع جەرەپحىٓ 

-ٔىڭ چۈغىػي ، ٍەئجۈج(ئەٌەٍھىططاالَ)چىمىػي ،ئىَطا ئىبٕي ِەرٍەَ

ِەئجۈج ،بىرى غەرلحە،بىرى غەربحە ۋە ٍۀە بىرى ئەرەب ٍېرىُ 

ئارىٍىذاوۆرۈٌىذىغاْ ئۈچ لېحىٍّىك ٍەر ٍېّىرىٍىع ئاپىحي، هەِذە 

ئاخىرلىطي ٍەِۀذىٓ باغٍىٕىپ وىػىٍەرٔي ِەهػەرگە ضۇرىذىغاْ چوڭ 

 .لاجارٌىمالرٔي جىٍغا ئاٌذى«  ئوت 

بۇ ئاالِەجٍەرٔىڭ ئىٍگىرى وېَىٍٕىه جەرجىپي جوغرىطىذا بىرەرِۇ 

ضەهىھ هەدىص ٍوق،بەٌىي بەزى جەرجىپٍەرٔي ٍۇلىرىمي هەدىطحىٓ 

 .چۈغىٕىع ِۇِىىٓ

ئاٌاله ئۇ وىػىگە رەهّەت )غەٍخ ِۇهەِّەد ضاٌىھ ئۇضەٍّىٓ

باغمىالر لىَاِەجٕىڭ چوڭ ئاالِەجٍىرىٕىڭ ئىٍگىرى وېَىٍٕىه (لىٍطۇْ

بەزى  :جەرجىپي جوغرىطىذا ضورىغأذا ئۇ ِۇٔذاق دەپ جاۋاب بېرىذۇ

ٌېىىٓ بەزىٍىرىٕىڭ جەرجىپىٕي .ئاالِەجٍەرٔىڭ جەرجىپي روغەْ

جەرجىپىٕي بىٍگۀٍىرىّىس بوٌطا دەججاي،ئىَطا ئىبٕي ِەرٍەَ .بىٍّەٍّىس

 ِەئجۈج جوغرىطىذىىي باٍأالردۇر،ٍۀي دەججاي -ئەٌەٍھىططاالَ ۋە ٍەئجۈج
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ئەۋەجىٍىذۇ،ئأذىٓ ئىَطا ئىبٕي ِەرٍەَ ئەٌەٍھىططاالَ چۈغۈپ ئۇٔي 

 .ِەئجۈجٍەر چىمىذۇ-ئۆٌحۈرىذۇ،ئأذىٓ ٍەئجۈج

ئەي ضەفرأي ئۆزىٕىڭ ئەلىذە وىحابىذا بۇ ئاالِەجٍەرٔىڭ جەرجىپىٕي 

وۆرضىحىپ ئۆجىەْ، ٌېىىٓ بۇالرٔىڭ بەزىٍىرى دەٌىٍگە ئۇٍغۇْ بەزىٍىرى 

بىس ئۈچۈْ بۇ ٍەردە رەت جەرجىبي ِۇهىُ ئەِەش، ٌېىىٓ غۇ . ئۇٍغۇْ ئەِەش

ٔەرضە ئېٕىمىي، بۇ ئاالِەجٍەرٔىڭ لاٍطىبىرى وۆرۈٌىذىىەْ، لىَاِەت 

ئاٌالهٕىڭ بىسگە بۇ ئاالِەجٍەرٔي باٍاْ لىٍىپ بېرىػي .ٍېمىٕال ٍەردىذۇر

لىَاِەجٕىڭ ٔاهاٍىحىّۇ چوڭ ئىع ئىىۀٍىىىٕي، ئىٕطأالرٔىڭ ئۇٔىڭ 

 .جوغرىطىذا خەۋەرٌەرگە ئېھحىَاجٍىك ئىىۀٍىىي ئۈچۈٔذۇر

  
 137جوَ،ضوئاي ٔوِۇرى -2فەجىۋا -ِەجّۇئەي

 


