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 ؟ۇيدا قىالمدەزگىرىش پۆم چىرايىدا ئەھىتى ئادۇياشاش م
 

 مارۇبىلىمخ
 نىۈك-10 ڭئاينى-7يىلى -2015

 
ئاستىغا  ڭمنىەنبىرىدىكى بىر ماقالۇباغداش م ڭنىېپ ئاتىلىدىغان بىر ئىنىمىز مەد« BizUchun»تور ئىسمى 

 : ۇپتۇرۇزىپ قالدېى ئىنكاسنى يندىكۆۋەت
 
ت ەخىزم ەدەپ ياپونىيۇئوق ەدەن: ياپونىيەاتىمۋلىېت قىلىپ كەدىقق ەسىلىگەن ئىزچىل بىر مەركىن ئاكا، مەقىل( ئە)ن

ن.  ەچىراي ئاالھىدىلىكى ئىپادىلىنىدىك ڭرنىەئاسىيادا ياشايدىغان كىشىل-رقىيەرالردا ئورتاق ھالدا شۇيغۇقىلغان ئ
چىراي  ڭروپالىقالرنىۋت قىلىدىغانالردا مىللىي چىراي ئاالھىدىلىكى ئاساسىدا ياەروپادا خىزمۋيا ۋەپ ۇقروپادا ئوۋيا

 ەردەپلەكتەم ەرچۇيغۇن ئەغان بالىالر بىلۇئوق ەردەپلەكتەم ەچۇنزەن.  دىيارىمىزدىكى خەئاالھىدىلىكى ئىپادىلىنىدىك
سىر ەچىرايغا ت ڭھىتنىۇم ەن.  بىئولوگىيەكىللىنىدىكەشرق ەن پەروش ەچىراي ئاالھىدىلىكىد ڭغان بالىالرنىۇئوق
تلىك، ەن ئىنتايىن قىممۈچۈبىز ئ ۇىز.  بڭتوغرىسىدا بىر ئىزدىنىپ باققان بولسى ۇشۇ؟ مۇتىراپ قىالمدېرسىتىشىنى ئۆك
 گىدى(ۈقىل تەن. )نەپ قارايمەد

http://bbs.bagdax.cn/thread-29516-1-1.html  
 

چىلىرىنى بىر ۇغۇپ ئوقەكتەيىن ئالىي مېدىن ك« ت زور ئىنقىالبىەنىيەدەم»نى ەن يىلى، يەكىرگ ەپكەكتەبىز ئالىي م
 ۋمىن كا»تى ېرسىتۋېنىۇئ ڭئايدىن باشالپ شىنجا-1يىلى -1978ل قىلىش ئىشى باشالنغان ۇلىپ قوبېتاش ئىمتىھان ئۇت
 ەچۈرگۈتتۈرىنى پۇق ئوتتۇالرغا تولسىنىپ ۇب ەمدەسىس قىلدى.  ھەپ ئاتىلىدىغان سىنىپالرنى تەد« ن سىنىپلىرىەخ
نداق سىنىپالردا ۇب ەرچەل قىلدى.  گۇچىلىرىنى قوبۇغۇت ئوقەسانلىق مىلل-غان ئازۇئوق ەردەپلەكتەم ەچۇنزەخ

ر ۇيغۇنىال ئەئاساسلىق قىسمى ي ڭالرنىۇ، ئۇچىالر بار بولسىمۇغۇئوق ەۋەت ەرگەتلەسانلىق مىلل-ئوخشىمىغان ئاز
يدىغان ۇر سىنىپالردا ئوقۇيغۇئ»چىالر ئارىسىدا ۇغۇئوق ۇچاغدىم ۇتاپقان ئىدى . مانا ششكىل ەچىالردىن تۇغۇئوق
الرغا ۇنزەچىرايى خ ڭچىالرنىۇغۇر ئوقۇيغۇيدىغان ئۇن سىنىپلىرىدا ئوقەخ ۋرغاندا، مىن كاۇلىشتېن سەچىالر بىلۇغۇئوق
 ڭن ئىنىمىزنىەگېد« نۇچۇبىز»ن ەالشقا مڭۇغىر ئىدى.  شېلى ئېزقاراشالر خۆيدىغان كە، د«ۇتىپتېك تارتىلىپ كەكرەب
لى ېخ ڭرىنداشالرنىېغا قىزىقىدىغان قڭنىۇئ ۋەلىدىغان ۆل بۆڭۈك ەسىلىگەم ۇيىن، بېندىن كەرگۆقىرىدىكى ئىنكاسىنى كۇي
پ بىر ئاز ئىزدىنىپ ەد« ؟ۇرىيالالر باردېمات ەقانداق ئىنگلىزچ ەقتەھ ۇتورالردا ب»س قىلىپ، ېنلىكىنى ھەپ ئىكۆك

تىم ېق ۇن بەن مەئالدى بىل ەر ماقالىدۇزكەن مەيران قالدىم.  مەم ناھايىتى ھۈزۆئ ەمگەتىجەن نەرىشكېئ ەمدەىم.  ھباقت
ن تاپالمىغان ەن.  ئاندىن مەتىمۆپ ئۇرۇشتۇتون ەرالرنى قىسقىچۇچۇتلىك ئۋەناسىۇن مەما بىلېقىرىدىكى تۇتاپقان، ي

 ن.ەيان قىلىمزلىرىنى باەرەزى پەب ڭمنىۈزۆئ ەققىدەرالر ھۇچۇئ
 

 ئارا يېقىنلىشىپ ماڭىدۇ-خوتۇنالرنىڭ چىرايى ئۆز-ۋاقىتنىڭ ئۆتىشى بىلەن ئەر .1
 
الپ ڭمسىلنى ئاەت-ن ماقالەگې، د«ۇتارتىد ەزىگۆبىرىنى ئ-ر بىرەقارشى جىنسلىق كىشىل-ۇقارىم»پىنچىلىرىمىز ۆك

بىر جىنسلىق  ەنەئوخشايدىغان ي ەئىگىسىگ ڭكنىەرۈي ۇرىكى ئاشۈي ڭمنىەر بىر ئادەبولسا ھ ەتتەلىيەمەباققان.  ئ
 [.1] ۇىدڭتارتىپ ما ەبىرىگ-بىر ۇچىرايلىرىم ڭننىۇخوت-رەپ ئۈپ، بىر جۇيدىغان بولەمنى ئىستەئاد
 
( دىكى University of Michiganتى )ېرسىتۋېنىۇرىكادىكى مىچىگان ئېن، ئامۈچۈقىش ئېپ بۈرۈكشەھادىسىنى ت ۇشۇم

-رەن ئەپلىگۆك ۇلىپ بارغان: ئېئ ەجرىبەنداق بىر تۇ( مRobert Zajoncجونك )رت زاېناس روبۇشەپىسخولوگىي
اقىتتىكى ۋيىل بولغان  25توي قىلغىنىغا  ڭالرنىۇن ئەسىملىرى بىلەن رەشكۈاقتىدا چۋى توي قىلغان ېڭي ڭنالرنىۇخوت

 ڭنالرنىۇخوت-رەلىقى ئېان: ھنداق بىر ئىشنى بايقىغۇم ەتىجىسىدەن ڭنىۇپ ئانالىز قىلغان.  بۇرۇلىشتېسىملىرىنى سەر
ختلىك ەك بەكرەب ەمدەغان، ھڭك تارتىپ ماەكرەرى بېبارغانس ەكىگڭبىرىنى-ن بىرەتىشى بىلۆئ ڭاقىتنىۋچىرايلىرى 

 ك بولغان.ەكرۈچلۈك ۇتارتىشىم ەبىرىگ-بىر ڭچىرايىنى ڭرنىەپلۈن بىر جەتكۆئ
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 ( كىنو ئارتىسلىرى. Hollywoodد )ۋۇاللىرى: ھوللىمىس ڭئايالالرنى-رەتىدىغان ئېسىم. چىرايى ئوخشىشىپ كەر-1
 
 
-زەنال مىجۇرۇقىلىشتىن ب-( توي3) ۋەھىت ۇ( م2كلىك، )ەمې( ي1) ەبىگەۋەس ڭك ھادىسىنىەقىرىقىدۇتقىقاتچىالر يەت
 ۇمڭھىتنىۇن مەكلىك بىلەمېمما يە[.  ئ2ن ]ەتكەرسۆتىشى قاتارلىقالرنى كېقىنلىشىپ كېي ەكىگڭبىرىنى-بىر ڭلقىنىۇخ
 ق ئىسپاتالپ چىقىلمىغان.  ۇتول ەردەجرىبىلەى تېڭبىر قىسىم ي ەنەب بوالاليدىغانلىقى يەۋەس
 
( empathyرىسىدىكى ئورتاقلىق )ۇن ئوتتۇخوت-رەب ئەۋەن سەرگۈشتەزملەج ەرىجىدەك دۈچلۈك ەڭتقىقاتچىالر ئەت

چىراي  ڭبىرىنى-املىق بىرۋر داالۇن، ئۈچۈپ بولغانلىقى ئۆنالردا ئورتاقلىق كۇخوت-رەبولغان.  توي قىلغان ئ
قىنلىشىپ ېي ەكىگڭبىرىنى-بىر ۇچىرايلىرىم ڭالرنىۇن ئەشى بىلۈتۆئ ڭاقىتنىۋالشقا ۇڭ.  شۇرىدۇتلىرىنى دوراپ تەقىياپ

 .  ۇىدڭما
 
 ڭىنۇرىغاندا ئېىز قڭىز ياكى ئايالىڭرىېر سىز ئەگە:  ئۇقىلىد ەسىيەۋنداق بىر ئىشنى تۇم ەتىجىسى بىزگەتقىقات نەت ۇب

ھازىرقى چىرايىغا قاراپ  ڭئانىسىنى-ئاتا ڭنىۇىز، ئڭكچى بولسىەزگىرىدىغانلىقىنى بىلمۆئ ەتكەچىرايى قانداق بىر قىياپ
-ز ئاتاۆىز، ئڭكچى بولسىەزگىرىدىغانلىقىنى بىلمۆقانداق چىرايغا ئ ڭىزنىڭچىرايى ڭرىغاندا سىزنىېنداقال قۇ.  شڭقىېب

ن ۈچۈر ئەبىر قىسىم كىشىل ەنەن ياخشى ئىش، يۈچۈر ئەال بىر قىسىم كىشىلۋھەئ ۇب.  ڭقىېچىرايىغا قاراپ ب ڭىزنىڭئانى
 مكىن.ۇشى مۇيامان ئىش بول

 
 
 ؟ۇمدەرتەزگۆم چىرايىنى ئەى تىل ئادېڭ. ي2
 
سپىي ناخشىچى ەمما بىر كەرنى تاپالمىدىم.  ئەردىن بىرەتوختالغان ماقالىل ەستىدۈئ ەسىلەم ۇشۇس مۇخسەن مەم

ققىدىكى ەئوخشىمىغان قىسمىنى ئىشلىتىدىغانلىقى ھ ڭللىرىنىۇسكۇز مۈي ەندەزلىگۆئوخشىمىغان تىلالردا سم ەيازغان، ئاد
الغا ۋھەن ئەتكەزۆناخشىچى ك ۇر ئاشەك كىشىلەد 10باشقا  ەماقالىگ ۇ[.  ئ3قىسقا ماقالىنى تاپتىم ] ەبىر پارچ

ن قىسىمالرنى ەپلىگۆك ەم تىلىغىچەكتىن تارتىپ ئادېڭەئلالر ۇسكۇزدىكى مۈ.  يۇزىپتېئىنكاس ي ەققىدەلىدىغانلىقى ھۇقوش
زىدىكى ئوخشىمىغان ۈم يەئاد ۇنمەتەقىقەئوخشىمىغان تىلالر ھ ەيىشىچېد ڭناخشىچىنى ۇپ، ئۇئالىدىغان بول ەز ئىچىگۆئ
 ن.ەلالرنى ئىشلىتىدىكۇسكۇم
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ى ېڭي ۇاملىق ئاشۋن داەر بىلەيىن كىشىلېدىن كڭنىۇگىنىپ، ئۆى تىلنى ئېڭر بىر باال ئانا تىلىدىن باشقا بىر يەگەئ
درىجى ەچىرايىدا ت ڭنىۇ، ئەتسەلالرنى ئىشلۇسكۇى مېڭزىدىكى يۈبتىن يەۋەس ۇش ەمدە، ھەشسەزلۆن تىلدا سەنگەگۆئ

ئىشنى  ۇن بەك، مەگىنىمدېقىرىدا دۇن يەمما، مەممىمىز قىياس قىالاليمىز.  ئەزگىرىش بولىدىغانلىقىنى بىز ھۆھالدا ئ
 تاپالمىدىم.  ەئىلمىي ماقال ەر پارچەرىدىغان بىرۇشتەنلەييەئۇم
 
 

 يېڭى تىل ئادەم مىجەزىنى ئۆزگەرتەمدۇ؟ .3
 

 ۇپ، ئۇسسورى بولېپروف ڭتىنىېرسىتۋېنىۇئ Neuchâtel ەىتسارىيۋ( شFrancois Grosjeanر فرانكويىس گروسجىن )ۇدوكت
 ڭبىر كىتابىنى ڭنىۇالن قىلغان.  ئېرنى ئەىي ماقالىلن ئىلمەپلىگۆك ۋەكىتاب  ەپارچ 4 ەققىدەر ھەملەقوش تىللىق ئاد

قوش تىللىق » ڭتىنىېن تور بەگېد« ەنكى پىسخولوگىيۈگۈب»يىلى -2011 ۇن.  ئەئىك« ئىككى تىللىق ھايات»ئىسمى 
زنى ەمىج ڭرتىشنىەزگۆتىلنى ئ ەماقالىسىد ەالن قىلغان بىر پارچېئ ەھىپىسىدەن سەگېد« پ ياشىغان ھاياتۇبول
 [:4ن ]ەنداق دىگۇپ مۇلۇتوخت ەستىدۈسىلىسى ئەپ چىقىرىشى مۈرۈلتەىشىنى كرتەزگۆئ
 

.  ئاندىن ڭقىېپ بەسلەرنى ئەئامىلىلۇن باشقا مەل بىلۇسۇن ئەتكەئىشل ەندەزلىگۆقىن دوستىغا سېبىر ي ڭىزنىڭزىۆسىز ئ
زگىرىش بولىدىغانلىقىنى ۆقانداق ئ ەئامىلىدۇن مەل بىلۇسۇقىرىدىكى ئۇي ەندەزلىگۆىزغا سڭسىز ئوخشاش تىلدا بىر باشلىقى

لىنى، ۇسۇت ئەرىكەھ-ئىش ڭزىمىزنىۆالغا قاراپ ئۋھە، ئۇكمەتسەبىز ئوخشاش بىر تىلنى ئىشل ەرچە.  گڭقىېئويالپ ب
 رتىمىز.ەزگۆسسىياتىمىزنى ئېھ ۋەپوزىتسىيىمىزنى 

 
 ڭمنىەتىللىق ئاد-قوش ۋەتلىك ەنىيەدەم-ر بىر قوشەاتقان كىشىلۋزلىشىۆئارا س-زۆئ ۋەت ەنىيەدەھىت، مۇم

رنى ەرسىلەن ۇزى ئۆئ ڭى تىلنىېڭپ، يۇرتىدىغان بولەزگۆرىكىتىنى ئەھ-ئىش ۋەسسىياتى ېپوزىتسىيىسى، ھ
ىتى ۋناسىۇتىجىلىك مەن-بەۋەرىسىدا سۇز ئوتتەن مىجەيتقاندا، تىل بىلېلىپ ئېتتىن ئەھەت جە.  ماھىيۇيدەلمەرتەزگۆئ

 .ۇك قىلمايدەبارد
 
 
 ئويلىغانلىرىم ەقتەھ ۇئ ڭنىېم ۋەر ۇچۇپىلمىغان ئې. ت4
 

كىللىك ۋە ەئىبار-زۆس ۇم، ئاشەتلىرىنى ئىزدىسەتور ب ەن ئىنگلىزچەر بىلەئىبارىل-زۆر ھالقىلىق سەن بىرەم ەتتەئاد
نداق ۇا ئڭتىم ماېق ۇمما بەياكى كىتابالرنى تاپااليتتىم.  ئ ەبىر قىسىم ئىلمىي ماقال ەدەسپىي ساھەقىلىدىغان ك

 ەاسىتۋرىندىشىمىز سورىغان سوئالغا بىېن قەگېد« نۇچۇبىز»قىرىدىكى ۇتىم يېق ۇن بەنى مەالر چىقمىدى.  يرىيالېمات
يران قالدىم.  ەئىشقا بىر ئاز ھ ۇن بەن مەبىل ڭنىۇرىيال تاپالمىدىم.  شېچ قانداق ئىلمىي ماتېرىدىغان ھېاب بۋجا
 ئويالندىم.   بىر ئاز ەققىدەنداق بولىدىغانلىقى ھۇن شۈچۈئ ەمېن ەمدەھ
 

جايدىكى  ۇلىپ، ئېپ كۈچۆت كىشىلىرى كەمىلل ڭبىر چو ەنەت زىمىنىغا يەرلىك مىللەنيادا بىر يۇئويالپ باقسام، د
ن ئويالپ ەن.  مەيوق ئىك ەپ قويغان ئىشالر ئانچۈرۈشۈر ئورنىغا چەت كىشىلىرىنى ئاز سانلىق كىشىلەرلىك مىللەي
ن، بىر زىمىندا ەن مەبىل ڭنىۇئااللىدىم.  ش ەسىمگېت ئىندىئانلىقالرنىال ئەك مىللرلىەرىكىدىكى يېزىمىزدىن باشقا ئامۆئ

ت ئاز سانلىق ەرلىك مىللەئىچىدىكى ي ڭنىۇپ، ئۇبول ەۋەتكىال تەت ئىككى خىل مىللەقەن پەر ئاساسەياشايدىغان كىشىل
 ەمېچىرايىدا ن ڭت كىشىلىرىنىەىق مىللنداق ئاز سانلۇال ئىنتايىن ئاز بولغاچقا، بۋھەپ قالغان ئۈشۈت ئورنىغا چەمىلل

ن ئويلىغان بىرنچى ەم ۇم.  بۇدۇپ ئويلە، دۇس ئوخشايدەمەت ئۇجەۋن مەئاساس ۇزگىرىش بولغانلىقىغا قىزىقىدىغانالرمۆئ
 ئىش.

 
ا زور تقىقات ئىشلىرىغەققىي تاپقان، ئىلمىي تەرەت ەتتەھەتقىقات جەنيادا ئىلمىي تۇن ئويلىغان ئىككىنچى ئىش، ھازىر دەم

ر ەتلەمىلل ڭز زىمىنىدىكى چوۆئ ۋەاتقان، ۋز زىمىنىدا ياشاۆممىسى ئەھ ڭرنىەتلەغ ئاجرىتىدىغان مىللەبلەمىقتاردا م
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ت ەمىلل ڭرلىك چوەي ۇن ئەلىشى بىلېپ كۇن بولەچمۆك ڭت كىشىلىرىنىەزىمىنالرغا ئاز ساندىكى باشقا مىلل ۇپ، ئۇبول
تقىقات ەنداق بولغاچقا، ھازىر ئىلمىي تۇس.  شەمەيدا قىلغان ئەپ زگىرىشۆر ئەچىرايلىرىدا بىر ڭكىشىلىرىنى

 ڭت كىشىلىرىنىەن ئوخشىمىغان مىللۈچۈتقىقاتچىلىرى ئەت تەمىلل ڭشكىل قىلغان چوەئاساسىي قىسمىنى ت ڭنلىرىنىۇقوش
 غان.مىسى بواللمىېچ قانداق بىر قىزىقىش تېزگىرىشى ھۆلىپ چىققان چىراي ئېيلىدىن كەپۈياشىشى ت ەبىلل
 
 ەققىدەزگىرىشى ھۆردىكى چىراي ئەملەتقىقاتچىالر ئادەرىكىدىكى ئاز بىر قىسىم تېچىنچى ئىش، ئامۈن ئويلىغان ئەم

را رايون ۇر ياشايدىغان ئوتتەنلىكلەن ئاق تەرىكىدىكى ئاساسېالر ئامۇ، ئۇلىپ بارغان بولسىمېتقىقات ئەئىلمىي ت
 ڭالرنىۇپ، ئۇدائىرىسى ئىنتايىن تار بول ڭيدىغان ئىشالرنىەلەرۈكشەر تالۇر بولغاچقا، ئەرىدىغان كىشىلۇشتاتلىرىدا ت

س ەمەمكىن ئۇن مەپىشى ئاساسېر تەۋەاللىرىدىن خۋھەئ ڭت كىشىلىرىنىەمىلل ەرالرغا ئوخشاش بىر خىل ئاالھىدۇيغۇئ
 ن.ەئىك
 
لىق ڭدا ەبىر قانچ ەمدەتقىقاتچىسى بولمىغاچقا، ھەت ڭسپىنىە( كanthropologyناسلىق )ۇن بىر ئىنسانشەم
قاتتىق  ەستىدۈما ئېن تەگېد« ؟ۇيدا قىالمدەزگىرىش پۆم چىرايىدا ئەھىتى ئادۇياشاش م»رىپ، ېپخانىالرغا بۇتۇك

ستىدىكى ۈما ئېر تۇزكەنالر مۇزمەقىرىدا بايان قىلغان مۇن يەھازىر يوق بولغاچقا، م ەندەئىزدىنىش ئىمكانىيىتى م
الشقا ۇڭس.  شەمەمكىن ئۇن چىقىرىش مۈكەر ئىلمىي يەرالر ئاساسىدا بىرۇچۇئ ۇ، ئاشپۇرالر بولۇچۇل بولمىغان ئەممەكۇم
 ن.ەستىن چىقىرىپ قويماسلىقنى سورايمەقتىنى ئۇن ۇرىنداشالردىن بېن قەم
 
» چىالرغا ۇغۇر ئوقۇيغۇاتقان ئۇۋقتا ئوقۇدوكتورل ەسىپتەر كەقىن بىرېن يەبىل ڭنىۇناسلىق ياكى شۇن ئىنسانشەنداقال، مۇش

ما بىر ېت ۇب ەچڭنىېن.  مەقىلىم ەسىيەۋمىنى تېن تەگېد« ؟ۇيدا قىالمدەزگىرىش پۆم چىرايىدا ئەھىتى ئادۇياشاش م
 .ۇمىسى بوالاليدېرتاتسىيىسى تېق دىسسۇئىنتايىن ياخشى دوكتورل
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 ھرىرلىدى.ەمىت تېر خەمىز دىلبلىڭماقالىنى سى ۇب
 
لكىتابقا ېىز، ياكى ئڭر قانداق تورغا چىقارسىەن ئاساستا باشقا ھەرگەسىنى بەنبەچكىمدىن سورىماي، مېماقالىنى ھ ۇب
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