
  يىل ساقالپ قالغان ئامىلالر 0333دىالرنى ۇھەي

 
 ركىن سىدىقەئ

 نىۈك-5 ڭئاينى-3يىلى -3300
 

مىللىي  ڭزىنىۆت ئەمىلل ۇرتى، شەئالدىنقى ش ڭپىشىنىېت تەدرۇق ۋەللىنىشى ۈگ ڭتنىەبىر مىلل
 ۋەللىنىشى ۈگ ڭتنىەمىلل ۇرگىزمەن، ھەت ساقلىنىپ قالمايدىكەمىلل.  لىشېكىملىكىنى ساقالپ ق

ن ۈچۈلىشى ئېزىنى ساقالپ قۆت ئەنداقتا بىر مىللۇئ.  ۇز ئاچقىلى بولمايدۆپىشىدىن سېت تەدرۇق
قىشنى ئويلىغىلى ېپ بەاب ئىزدۋسوئالالرغا جا ۇن ئاشەم.  ك؟ەرېرنى ھازىرلىشى كەرتلەقانداق ش

 ن بىرەريانىدا، مەلىشىش جڭپارا ەستىدۈما ئېت ۇشۇن مەباشقىالر بىل.  ن بولدىۇزۇئ ەلېخ
لىق ڭروپالىق داۋن بىر ياەم.  نەيدىكەتمەر يوقاپ كەتلەيدىغان مىللەش يۆھاالل گ»مدىن ۇشۇتون

تور  ەرچۇيغۇئ.  لىدىمڭزنى ئاۆن سەگې، د«ن ئىدىمەرگۆننى كۇزمەنداق مۇكىتابىدا ئاش ڭئاپتورنى
وقاپ ر يەتلەمىلل ەسىغا ئىگۇھقان نوپېد»ماقالىدا  ەچاپالنغان بىر پارچ ەبىرىگ ڭتلىرىنىەب
زىنى ۆئ ڭتنىە؟  بىر مىللۇنداقمۇراست ش.  مۇردۆك ۇننىمۇزمەئوخشاش م ەنگەگېد« نەيدىكەتمەك

ر ەپلەقىرىدىكى گۇھىم ئامىلالر قايسىال؟  يۇم ەڭچ رول ئوينايدىغان ئۇل قىلغەلىشىدا ھېساقالپ ق
كىللىك ەۋ ەگەرىيەزەن ئىلمىي نۈتۈبىر پ ۇرگىزمەر ھەزلۆس ۇ، ئۇنسىمۈرۆك كەقتۇنلۇئور ەلېخ

ق ۇمالرنى تولۇقۇئالغان ئىلمىي ئ ەز ئىچىگۆرنى ئەزلۆس ۇن ئاشەن مەبىل ڭنىۇش.  قىاللمايتتى
 .لدىمەنىقالپ چىقىش قارارىغا كېئ

 
كىرىپ،  ەتلىرىگەتور ب Amazon.com ۋە ەگوئوگل ەلدىكى ئىنگلىزچەت ئەن چەن ئالدى بىلەم
ك ەندەگېد( The survival of a people ەئىنگلىزچ)« لىنلىشىېساقلىنىپ ق ڭتنىەبىر مىلل»
ن ەن ئىزدىگەم.  لمىدىمەرىشېئ ەتىجىگەن نەتكۈن كەكىن مېل.  پ باقتىمەپ ئىزدۈزۈرنى كىرگەزلۆس
« رلىرىېكىشىلىك خاراكت ڭچىنىۇساق قالغ»ئىسمى  ڭلىدىغان بىر كىتابنىېقىن كېي ەڭنغا ئۇزمەم
(Al Siebert, The survivor personality )ڭاقىتنىۋ ۇنى توردىن شۇئ نەپ، مۇبول 
 ەئاپىتىگ ۇس ۋەش ەرەۋر تەكىتاب ئوت ئاپىتى، ي ۇمما، بەئ.  پ باقتىمۈرۆلىپ، كۋېتىېزىدىال سۆئ

ققان ۇيول ەلىرىگپاجىەئ ەئائىل ەمدەر، ھەچراپ ساق قالغان كىشىلۇئ ەرگەتلەبىئىي ئاپەئوخشاش ت
تتىن ەنداق روھىي ھالۇئاش ەۋيىنكى روھىي ھالىتى، ېردىن كەلەقۋەنداق ۇئاش ڭرنىەكىشىل

 .  نەنالر يوق ئىكۇزمەن مەن ئىستىگەدا مڭنىۇپ، ئۇبول ەستىدۈش يوللىرى ئۇلۇتۇق
 
ش ئارقىلىق تورالرنى ۈزۈزنى كىرگۆن سەگېد« للىنىشۈمىللىي گ» ەنەن يەيىن مېدىن كڭنىۇئ

، (The ethnic revival)« للىنىشۈتنىك گېئ» ەئىنگلىزچ ەتىجىدەن.  قايتىدىن ئىزدىدىم
، (Nationalism and modernism)« (ىلىقۋزامانى)رنىزم ېن مودەرلىك بىلۋەرەتپەمىلل»



لىپ ۋېتىېس ۇالرنىمۇپىپ، ئېن كىتابالرنى تەگې، د(National identity)« مىللىي كىملىك»
 ڭتىنىېرسىتۋېنىۇنگلىيىدىكى لوندون ئىقتىساد ئەئاپتورى ئ ڭچ كىتابنىۈئ ۇب.  اراقالپ چىقتىمۋ

 ڭئاپتورنى ۇپ، بۇبول( Anthony D. Smith)نتونى سمىز ەر ئۇسسورى دوكتېپروف
لىق ڭنياغا داۇن دەرگۈشتەرنى بىرلەلەن ئىلمىي ساھەپلىگۆتقىقاتىدا كەرلىك تۋەرەتپەمىلل

 ۇبىراق، ب.  يىن ئاندىن بىلدىمېندىن كەگكەمغا تۇكىتابالر قول ۇنلىكىنى ئەسسىس ئىكەخەتۇم
قىل ەستۇن، مەنگەللۈيىن قايتىدىن گېشىدىن كۇرۇنيا ئۇى ئىككىنچى دنگىنەىرلۋسەكىتابالردا ت

ن ەن ئىستىگەم ۇكىتابالردىم ۇپ، ئۇبول ەققىدەر ھەتلەرمانلىقالرغا ئوخشاش مىللېياشايدىغان، گ
 .   پىلمىدىېنالر تۇزمەم

 
پتىن ۈالى تۋھەئ ڭتنىەقىلىنغان بىر مىلل ەملىكەستۇن مەت بىلەقىل ياشايدىغان بىر مىللەستۇم

. ۇتااليدۇز قولىدا تۆقدىرىنى ئەز تۆقىل ياشىغاندا، ئەستۇز ئالدىغا مۆت ئەبىر مىلل. ۇئوخشىمايد
زى ۆكىللىرىنى ئەئىجتىمائىي ش ۋەئادىتى، -پۈرۆنى، ئۇت قارىشى، قانەقىدىسى، قىممەئ ڭزىنىۆئ
كلىرى ەچېك-يىمېك ۋەكلىكلىرى، ەمېبولىدىغان ي ەسېتىلى، دىنى، ي ڭزىنىۆئ.  ۇيدەلگىلەب

ندىال ەرگۆاپىق كۇۋزى مۆت ئەقەپ ۋە، ۇساقالپ قاالاليد ەنىسى بويىچنەئەئ ڭزىنىۆقاتارلىقالرنى ئ
ز ۆساقالپ، ئ ەرىجىدەزى خالىغان دۆزىنى ئۆسىرىدىن ئەت ڭتنىەنىيەدەياد م.  ۇيدەلەرتەزگۆئ
ق تىزىملىك ۇلالر بىر توۇب) ۇااليدڭنى ساقالپ ماۇئ ۋەپ ۇھرىمان بولەنىيىتىدىن بىماالل بەدەم
 (.سەمەئ

 
زىنى ساقالپ قااللىشى ۆت ئەقىل ياشىمايدىغان بىر مىللەستۇكچى بولغىنىمىز، مەبىلم ەردەي ۇب ڭبىزنى

ن قايسى ۈچۈسى ئۈلگەك.  تەندىن ئىبارەگېم بولسا بولمايدىغان ئامىلالر قايسىال، دەن كۈچۈئ
جرىبىلىرىدىن ەت ۋەشتىلىرى ەزۈرگەس ڭرنىنقىالۇرۇاراقالپ، بۋ، تارىخنى ەندەلمىگەيولنى تالالشنى بىل

 ڭن كىمنىۈچۈپىش ئېاب تۋقىرىقى سوئالغا جاۇنداقتا يۇئ.  ۇلىدېپىشقا توغرا كېقىل تەئ
 ؟  ۇلىدېاپىق كۇۋم ەڭجرىبىلىرى ئەت ۋەشتىلىرى ەزۈرگەس
 

 ەرگەالىلماق ەتلىرىدىكى ئىنگلىزچەن دىققىتىمنى تور بەيىن، مېن كىتابالرنى تاپالمىغاندىن كەئىزدىگ
تىم ېق ۇن بەر ماقالىدا مۇزكەم.  مۇبولد ەرىيالالرغا ئىگېتلىك ماتەبىر قىسىم قىمم ەمدەھ.  مۇدۇرۇب

 . نەتىمۆپ ئۇرۇشتۇرالرنى تونۇچۇن ئەئىگىلىگ

 
 شۈنۈرۆئارقا ك .0
 
مشاق ۇبىر ي.  نەرىمېپ بەزلۆنى سەقۋەندىكى بىر خىيالىي ۆۋەن تەئالدى بىل ەرگەنلەرمۇن ئوقەم

م ەئاد 33باشقا .  ۇم ئاپتاپ قاقلىنىدەئاد 033ىز قىرغىقىدا ېڭن تولغان دەم بىلۇكىز ئاق قپا ۋە
منى ەئاد 33اتقان ۈۋزۈئ ۇلىپ، سېن كۇدولق ڭتوساتتىن بىر چو.  ۇپ ئوينايدۈزۈئ ۇس ەىز ئىچىدېڭد



 ۇر سەلنەتكەپ كۈكۆغا چۇس.  ەتتۋەلە، ئۇر ساق قالىدەقىرغاقتىكىل.  ۇتىدېكىرىپ كەئاستىغا ئ ۇس
تىپ، ېپ كۈلۆكىشى ئ 01مدىن ەئاد 33 ۇن ئەبىل ڭنىۇش.  ۇچىقالمايد ەتقىچۇمىن 03ئاستىدىن 

قايسى  ڭرنىەملەپپا ئادۇرۇگ 0قىرىدىكى ۇرالر ھازىر يۇيغۇئ ەسىزچ.  )ۇئاران ئىككىسى ساق قالىد
ساقالپ  زىنىۆ، ئەئىچىد ڭرنىەتلەياشىغان مىلل ەنيادا ھازىرغىچۇد(  ؟ۇپپىسىغا ئوخشايدۇرۇگ
زىنى ۆپ، ئۇرۇال ئاستىدا ياشاپ تۋھەگىشلىك ئېت ەتىشكېس، يوقاپ كەمەئ ەلىش شارائىتىغا ئىگېق

.  تەدىالردىن ئىبارۇھەي ۇبولسىم ۇئ.  ت بارەق ساقالپ قااللىغان بىرال مىللۇيىلدىن ئارت 0333
تتىن ۇمىن 03ىدا ئاست ۇتىپ، سېئاستىغا كىرىپ ك ڭيىنىۈىز سېڭدىكى دەقۋەقىرىدىكى ۇدىالر يۇھەي

غا ئوخشاش ڭنىۇب.  ۇئوخشايد ەمگەلىقى ئىككى ئادېھايات قالغان ھ ەنەپ، يۇرۇق تۇئارت
تنى ساقالپ ەالشقا بىر مىللۇڭش.  دىالردىن باشقىسى ياشاپ باقمىغانۇھەي ەردىن ھازىرغىچەتلەمىلل

ر قانداق بىر ەكچى بولغان ھەنمەئىزد ەستىدۈھىم رول ئوينايدىغان ئامىلالر ئۇم ەڭلىشتا ئېق
 .مۇنداق بولدۇش ۇنمەم. نەرى بولىدىكۇجبەم ەئىزدىنىشك ەستىدۈدىالر ئۇھەن يەم، ئالدى بىلەئاد
 
بى ەۋەس ڭنىۇب.  زىپ باقمىدىمېي ەرسەر نەبىر ەققىدەتارىخى ھ ڭرالرنىۇيغۇئ ەن ھازىرغىچەم
ر ۇيغۇن ئەم.  سەمەل قارايدىغانلىقىمدىن ئەھىملىقىغا سۇم ڭر تارىخىنىۇيغۇئ ڭنىېم ۇرگىزمەھ

نال ۇرۇب ەلېھىملىقىنى خۇر مەدەقەن نۈچۈر ياشلىرى ئۇيغۇاتقان ئۋياشا ەردەۋھازىرقى د ڭتارىخىنى
ر بولغانلىقىدىن ۇيغۇبىر ئ ڭزىنىۆئ ڭردار ياشالرنىەۋەر تارىخىدىن خۇيغۇئ.  ن ئىدىمەتكەپ يۇتون

بولسا،  ەئىچىد ڭس ياشالرنىەمەردار ئەۋەر تارىخىدىن خۇيغۇخىرلىنىپ ياشايدىغانلىقىنى، ئەپ
س قىلغان ېنال ھۇرۇبارلىقىنى ب ۇشايمان قىلىدىغانالرمۇپ قالغانلىقىغا پۇر بولۇيغۇبىر ئ ڭزىنىۆئ

شىنىدىغان بولغاچقا، ۈقتىنى ناھايىتى ئوبدان چۇن ۇر بەتلەندىكى مىللۇمران ئورۈكۆھ)ئىدىم 
 ڭالرنىۇش ياكى ئەكلەرىيالالرنى چېتارىخىغا ئائىت مات ڭرنىەتلەچى مىللۇمرانلىق قىلىنغۈكۆھ

ن ەم(.  ۇرسىتىدۆزور تىرىشچانلىقالرنى ك ەڭئ ەتتەھەزىپ چىقىش جېرتىپ قايتىدىن يەزگۆتارىخنى ئ
اتقىنىم، ۋھازىر قىلى ڭنىېم.  بار ۇر تارىخىمۇيغۇئ ەمىالر ئىچىدېكچى بولغان تەنمەئىزد ەسىدۈلگەك
ن ەر بىلەپىلمايدىغان بىلىملېت ەياكى ئاسانلىقچن ەر دىيارىدا ئاساسۇيغۇمئىيىتىنى ئەر جۇيغۇئ
ئاساسىدا  ەنداق بىر ئىدىيۇئاش ۇر ماقالىنىمۇزكەردىن مەنلەرمۇن ئوقەپ، مۇش بولەمىنلەت

 .نەمىد قىلىمۈشىنىشىنى ئۈچ
 
ئاساسىي  ڭر ماقالىنىۇزكەتارىخى م ەقىسقىچ ڭدىالرنىۇھەبايان قىلىدىغان ي ەندۆۋەن تەم
 ڭدىالرنىۇھەندىكى يۆۋەت ڭرنىەنلەرمۇا ئوقۇڭش.  ۇم قىلىدەيارد ڭچو ەلېخ ەشىنىشكۈنىنى چۇزمەم

 .  نەمىد قىلىمۈل قارىماسلىقىنى ئەتارىخىغا س ەقىسقىچ

 
 تارىخى ەقىسقىچ ڭدىالرنىۇھەي .3
 
 ڭدىالرنىۇھەبىرىنچىسى، ي. مكىنۇش مۈلۆب ەرگەۋد ڭنداق ئىككى چوۇتارىخىنى م ڭدىالرنىۇھەي



بولغان ئالدىنقى  ەيىلالرغىچ-03يىنكى ېپ تاشالنغان مىالدىيىدىن كۇزۇسى بتخانىەئىككىنچى ئىباد
 0493بولغان  ەنگىچۈگۈيىلالردىن ب-03يىنكى ېئىككىنچىسى مىالدىيىدىن ك.  رەۋيىللىق د 0333
 .  رەۋئالغان د ەز ئىچىگۆيىلنى ئ

 
ىپ ياشىغان، ئاساسلىق قىسمى توپلىش ڭسىنىۇدى نوپۇھە، يەنتىدەپىرس 43 ڭرنىەۋبىرىنچى د

 ڭرنىەۋد ۇب.  ت بولغانۇجەۋم ۇلىتىمۆقىل دەستۇبىر م ڭزلىرىنىۆئ ەمىدېھازىرقى ئىسرائىل ز ەمدەھ
دى ۇھەدىنىغا ئوخشىمايدىغان ي ڭرنىەتلەدىالر باشقا مىللۇھەي ەردەۋد ۇئاالھىدىلىگى، ب ڭبىر چو

قتىدا ۇنداق ئىككى نۇم ئورتاقلىقى ڭرنىەتلەنىيەدەردىكى باشقا مەۋد ۇب.  بولغان ەدىنىغا ئىگ
ش، ۈلۆش، ئۇلۇغۇنى تەالنى، يۋھەتىقادلىرى بىر خىل ئورتاق ئېئ ڭالرنىۇبىرى، ئ: ۇئىپادىلىنىد

بولغان  ەرگەبىئىي ھادىسىلەشىنىش ھاسىل قىلىپ بواللمىغان تۈق چۇتول ۋەتىنچلىق،  ۋەش ۇرۇئ
رىدىغان ۇچرىشىپ تۇئارا ئ-زۆبىرى بولسا، ئ ەنەي.  نەرگۇتتەكس ئەقىندىلىق قاتارلىقالرنى ئېب
 ۋەل قىلىنغان ۇئارا قوب-زۆر ئەنى، ئىدىيىلەي. نەتكەرسۆسىر كەت ەبىرىگ-ر بىرەتلەنىيەدەم
ن ئورتاقلىقى ەر بىلەتلەنىيەدەقتىدا باشقا مۇقىرىقى بىرىنچى نۇي ڭدىالرنىۇھەي.  نەرتىلگەزگۆئ

چرىشىدىغان جايدا ۇئارا ئ-زۆئ قىتەئ ڭچ چوۈالر ياشىغان ماكان ئۇئ ەرچەمما، گەئ.  بولغان
پتىن ۈكىدىن تڭرنىەتلەنىيەدەتىقادى باشقا مېدى ئۇھەي ەردەتلەھەج ەندىكى بىر قانچۆۋە، تۇبولسىم

 :نەنگەرقلەپ
 
 ۇر ئەتلەنىيەدەي ئوخشىمايدىغان بولغاچقا، باشقا مەنلۈتۈپ ەبىرىگ-ر بىرەبىئىي ھادىسىلەت (0)

دائىزمال ۇدى دىنى بولغان جۇھەت يەقەپ.  پ قويغانەگىللەئايرىم ئىالھ ب-ن ئايرىمۈچۈر ئەھادىسىل
 .پ قارىغانەد« ت بىرسىال بارەقەئىالھتىن پ»
 
ر ەھ ڭالرنىۇمما ئەئ.  ز ئالدىغا ئايرىم ئىالھى بار بولغانۆئ ڭر بىرىنىەھ ڭرنىەللەدىمقى ئەق( 3)

لنى ەبىر ئ ەنەل يەئبىر .  تىراپ قىلغانېئ ۇنلىكىنىمەق ئىكۇنلۇئور ڭئىالھىنى ڭبىرى باشقىسىنى
« نەك ئىكۈچلۈكىدىن كڭداسى بىزنىۇخ ڭالرنىۇئ»ل ەن ئەىلگېڭالغاندا، يۋسىېىپ بېڭشتا يۇرۇئ
ش ۇرۇدىنىي ئ ۇرگىزمەھ.  ل قىلغانۇن قوبەينەداسىنى ئۇخ ڭلنىەچى ئۈگەڭپ قاراپ، يەد

بار، قالغانلىرى ت بىرسىال ەقەدىن پڭنىۇپ، ئۇرسال بولۋېنىۇدا ئۇخ»دائىزمال ۇت جەقەپ.  بولمىغان
 .پ قارىغانە، د«سەمەئ ەرسەدىن باشقا نەبولسا فانتازىي

 
ن ەر بىلەر فىزىكىلىق جىسىم ياكى ھادىسىلەدالىرىنى بىرۇممىسى خەھ ڭدىمقى دىنالرنىەباشقا ق( 0)

ش ۇداسى، ھامىلدار بولۇىز خېڭداسى، دۇخ ڭداسى، ئاينىۇخ ڭننىۈك ەمدەزىچ باغالپ قويغان، ھ
اقىتالردا ۋ ەنچۈپۆك.  بولغان ەداالرغا ئىگۇپ ساندىكى خۆداسى قاتارلىق كۇش خۈلۆئ ۋەداسى، ۇخ
فىزىكىلىق  ڭدانىۇدائىزمال خۇت جەقەپ.  كلىنى ئالغانەدالىرى بىر خىل ئىنسان شۇخ ڭالرنىۇئ
 .  پ قارىغانەرسىسى يوق، دەالرغا ئوخشاش باشقا نۇش ۋەكلى ەدىسى، شەۋگ



 
پ قىسىملىق ۆن كەگېد« يخانەپ زىلۈسۈي»قىلىنغان  ەرجىمەت رچىغاۇيغۇر سىز ئەگەئ: ۋەئىال

ن ەنالر بىلۇزمەكىنودىكى م ۇنالرنى ئاشۇزمەقىرىدىكى مۇىز، يڭپ باققان بولسىۈرۆكىنونى ك
پ ۈسۈكىنودىكى ي ۇ، ئاشەيىلىشىچېرىيالالردا دېزى ماتەن بەرگۆن كەم.  ڭقىېپ ئويالپ بۈرۈشتەبىرل

ر ەگەئ.  نەدى ئىكۇھەر ئىككىسى يەھ ڭرنىەرلەمبەيغەپ پۇياقدادىسى  ڭنىۇن ئەر بىلەمبەيغەپ
نى ۇئ ڭن سىزنىەم.  ڭقىېپ بۈرۆم كۇنى چوقۇىز، ئڭپ باقمىغان بولسىۈرۆخى كېكىنونى ت ۇسىز ئ

زىشتا پايدىالنغان ېر ماقالىنى يۇزكەن مەم.  نەىزغا ئىشىنىمڭپ قالىدىغانلىقىۇرۇناھايىتى ياقت
ن ۈتۈك پەقىرىقىدۇكىن، يېل.  زىلغانېرىپىدىن يەدىالر تۇھەك يەىدگېممىسى دەھ ڭرىيالالرنىېمات

مىمىي ەس ڭتقىقاتچىلىرىنىەت-دى ئالىمۇھەنيا بىلىدىغان پاكىتالرنى بايان قىلىشتا يۇد
 .  نەبولىدىغانلىقىغا ئىشىنىم

 
.  پ قارىغانەد« ەئىگ ەتكەدرۇق-چۈكلىك كەدا چۇخ»ممىسى ەھ ڭدىمقى دىنالرنىەباشقا ق( 9)
تىراپ قىلىشقا ېقىنى ئۇتلۇجەۋم ڭچنىۈيدا قىلغان باشقا بىر خىل كەدانى پۇداق بولغاندا، خنۇب

يارىتىش  ۇپ، ئۇدا بولۇچىسى خۇياراتق ڭقالرنىۇتلۇجەۋم ەممەدائىزم ھۇمما جەئ.  ۇلىدېتوغرا ك
 .پ قارىغانە، دەئىگ ەتكەدرۇق-چۈكسىز كەچ ەتتەھەج
 
 ڭزىنىۆپ، ئۇر بولەن بىر قورسىقى كىچىك زومىگەگېدا دۇممىسى خەھ ڭنيانىۇدىمقى دەق( 5)

تتىكى ئىنسانالر ەا ئادۇڭ، شۇلىپ بارىدېن ئىش ئەپسى بىلەن ئوخشاش نەكى بىلڭئىنسانالرنى
خالق ەئ ۇرگىزمەدالىرىدىن ھۇز خۆئ.  پ قارىغانە، دۇنىشىدۇقۇت ۇنمەبىرى بىل-بىر ۋە، ۇنمەبىل
نداق ۇداسىال ئاشۇدى خۇھەت يەقەپ.  نەىگتمۈشنى كۇل بولەممەكۇق ھالدا مەتلۇم ەتتەھەج
 .توشقان ەرتكەش
 
يول  ەببىتىگەھۇكىلدىكى ئوخشاش جىنسلىقالر مەم شۇلەممىسى مەھ ڭدىمقى دىنالرنىەباشقا ق( 6)

قارشى  ەببىتىگەھۇكىلدىكى ئوخشاش جىنسلىقالر مەر قانداق شەدائىزمال ھۇت جەقەپ.  قويغان
 .رغانۇت

 
پ ۇبول ەنەقىدىسى بىمەدى ئۇھەي ەرگەتلەنىيەدەدىمقى مەيلىدىن، قەپۈر تەرقلەك پەقىرىدىكىدۇي
 ەمىگۈكۆن ئورتاق ھەشتىلىرى بىلەزۈرگەمىي سۇئوم ڭتنىەدىالر باشقىالرغا ئىنسانىيۇھەي.  لغانۇيۇت
پ قالغان ۈشۈنغا چۇرلىك ئورەتەخ»دىالر ۇھەي.  نامايان بولغان ەكىلدەيدىغان شەلمەن كۇيغۇئ

نال، ۇرۇيىلالردىن ب-03يىنكى ېقىسقىسى، مىالدىيىدىن ك.  پ قارالغانە، د«دوستسىز ئىنسانالر
دىالر ۇھەي ەردەۋد ۇئ.  نەلگەچ كۇقىشىغا دېق ەتكەچ ڭرنىەللەدىالر باشقا بارلىق ئۇھەي
رنى قولغا ەتلەقىيەپپۇۋەتسىز مۋەناسىۇن مەب بولغان، دىن بىلەۋەلىشقا سېدائىزمنى ساقالپ قۇج
پ ۇت بولۇجەۋم ۇرلىقىمۇدى ئىمپراتۇھەر يەك بىرەدۈرگۈلتەك ەزىلگ-ى زىلنيانۇد.  نەرمىگۈلتەك



قاتارلىق  ەپەلسەپ ۋەت نەئەدىتسىنا، ئىقتىساد، بىناكارلىق، سېماتىكا، مېدىالر ماتۇھەي.  باقمىغان
نداق ۇر ئاشەگەئ.  سەمەئ ۇپ باققانمۈرۈلتەتقا كۇجۋۇتنى ەچ ئىجادىيۈلگۆر بەۋر دەبىر ەردەلەساھ

تلىك ەقىيەپپۇۋەلىشىنى بىر مېساقلىنىپ ق ڭدائىزمنىۇپ باققان بولسا، جۇت بولۇجەۋئىشالر م
 . بوالر ئىدى ۇپ قاراشقىمەبىرى، د ڭرنىەزىلېجۆرپا قىلغان مەت بەمئىيەج
 

پ، ۇياشىغان بول ەيىلىغىچ-603يىلىدىن -503يىنكى ېر مىالدىيىدىن كەمبەيغەد پەممەھۇم: ۋەئىال
يىلى ئىجاد -633ر ەمبەيغەد پەممەھۇ، ئىسالم دىنىنى مەقارىشىچ ڭناسالرنىۇن تارىخشەپلىگۆك

 ەردەۋنقى دۇرۇيىلالردىن ب-03يىنكى ېدىالرغا ئائىت ئىشالر مىالدىيىدىن كۇھەقىرىدىكى يۇي.  قىلغان
 .نەت قىلىشىنى سورايمەاقىتالرغا دىققۋ ۇب ڭرنىەنلەرمۇپ، ئوقۇن بولەرگەز بۈي

 
ئارا -زۆمئىيىتى ئەدى جۇھە، يەرىدەۋالنغان ئىككىنچى تارىخىي ديىلالردىن باش-03 ڭدىالرنىۇھەي

ركىزىي ەچ قانداق مېھ ڭزىنىۆپ، ئۇتارقالغان بول ەت ئىچىگەنىيەدەن مۇرغۇقارشىالشقان ن
ال ئاستىدا قالغان بىر ۋھەنداق ئۇ، بەتتەئاد.  ت بولمىغانۇجەۋھاكىمىيىتى ياكى كونتروللىقى م

باشقا  ۋەچرىغان، ۇئ ەمدەلۆزور ك ەسىرىگەت ڭتلىرىنىەنىيەدەت مەت باشقا مىللەمىلل
دى ۇھەئوخشىمىغان جايلىرىدىكى ي ڭنيانىۇد.  ل قىلغان بوالتتىۇپ قوبەپلۆرنى كەتلەنىيەدەم
جايدىكى  ۇش ۋەھىتىغا ماسالشقان، ۇم ڭرايوننى ۋەت ەلۆاتقان دۋرىۇزى تۆتلىرى ئەمئىيەج

ردىكى خرىستىيان ەۋد ۇئاش.  ل قىلغان بوالتتىۇر قوبۇقڭچو ەلېنىيىتىنى خەدەم ڭرنىەتلەمىلل
بارلىققا  ڭپنىەزھەن مەزلىگۈي ەچچەدا نڭنىۇققىياتىغا قاراپ باقىدىغان بولساق، ئەرەت ڭدىنىنى

 ەاقىت ئىچىدۋتلىك ەددۇن مۇزۇينى زاماندىكى ئەر ئەپلەزھەدىنىي م ۇب.  نلىكىنى بايقايمىزەلگەك
 ەئىگ ەكونتروللىقىگ ۋەركىزىي ھاكىمىيىتى ەز ئالدىغا مۆئ ۋەن، ەننى ئىگىلىگۇمران ئورۈكۆبىر ھ

 ۇخىمېدائىزمغا تۇچ جۈن كەرگۈلتەالنى بارلىققا كۋھەنداق ئۇئاش.  نەلگەبولغان بىر دىندا بارلىققا ك
 ەكسىچەئ ڭنىۇل بەبولسا، د ەتتەلىيەمەئ.  ن بولسا توغرا بوالتتىەتكەرسۆسىر كەت ەرىجىدەزور د

دائىزم ۇيىل ئىلگىرىكى ج 0433دىن ڭنىۇن بەدائىزم بىلۇھازىرقى ج:  نەرگەز بۈبولغان ئىش ي
ت ۇجەۋرق مەپ پۈچ قانداق تېھ ەتتەھەت جەرىكەھ-دىنىي ئىش ۋەتىقاد ېرىسىدا دىنىي ئۇئوتت

 ڭزگىرىشىنىۆت ئەنىيەدەم ۇپ، ئۇال بولۋھەر قىاللمايدىغان ئەۋۋۇسەچ كىم تېبىر ھ ۇب.  سەمەئ
 .ۇقىلىد ريانىغا خىالپلىقەنورمال ج

 
قتىالر ۇن ۇدائىزم دىنىنى ساقالپ قالغان ئامىلالر قايسىال؟  بۇج ڭالرنىۇن ئەدىالر بىلۇھەنداقتا يۇئ
 .ۇندىكى قىسىمالردا بايان قىلىنىدۆۋەت

 
 ھىم ئامىلالرۇيىل ساقالپ قالغان م 0333دىالرنى ۇھەي .0
 
ت ۇجەۋم ەرىيەزەن نەلگەك ەلىككر بىرەبىر ەخىچېت ەستىدۈدىالرنى ساقالپ قالغان ئامىلالر ئۇھەي



ق ساقالپ ۇيىلدىن ئارت 0333زلىرىنى ۆئ ەر ئىچىدەسسىسلەخەتۇدىدىن بولغان مۇھەي. سەمەئ
 600خالقى توغرىسىدىكى ەن ئەدىنى بىل ڭدىالرنىۇھەي ۋەدائىزم،  ۇج-دى دىنىۇھەقالغىنى ي

 ەتكەقىقەھ»شىر قىلىنغان ەنيىلى -3331غان ۇن ئوقەم.  نەپ ئىكۆپ قارايدىغانالر كەلىماتالر، دەت
ن كىتابتا، ئاپتور ەگېد( Living up to the truth, Dr. Dovid Gottlieb)« ياشاش ەرۆك

ققىدىكى بارلىق ەيىل ساقالپ قالغان ئامىلالر ھ 0333دىالرنى ۇھەرىغا قويغان، يۇباشقىالر ئوتت
 :ئامىلغا يىغىنچاقلىغان 0نداق ۇقاراشالرنى م-زۆك
 زىلىش ېئ(0)
 دائىزم ۇج-دى دىنىۇھەي( 3)
 ەلىشتىكى بىر قىسىم ئاالھىدېزىنى ساقالپ قۆلغان ئۇرۇن دىن ئاساسىغا قەمائارىپ بىل( 0)

 ئىقتىدارالر 
 
 زىلىشېئ (0
 
 ەنەت يەبىر مىلل. قۇشلۇتون ۇن ناھايىتىمۈچۈرالر ئۇيغۇن ئامىل ئەگېد« مۇلۇز»ياكى « زىلىشېئ»

نىيىتىنى ەدەز مۆن ئەلقى بىلەز خۆئ ڭتنىەچى مىللۈزگەئ ەتتەچى مىللۈزىلگې، ئەزسەتنى ئەبىر مىلل
س ەمەدى ئۇھەنيادىكى يۇتارىختا د.  ۇلىدېتقا كۇجۋۇ ەقارشى ئىراد ەقسىتىگەتىش مۋېيوقىتى

 ڭدىالرنىۇھەن يەم.  نەرگەنىقلىما بېپ ئەد« ملىرىەنيا ئادۇباشقا د»دىالرغا ۇھەر يەتلەمىلل
اقتى، ۋ ڭرنىەلەقۋەن ەرگەز بۈدىالرغا يۇھەدا يڭنىۇن، ئەرگۆتىنى كېققىدىكى بىر تور بەتارىخى ھ

ز ۆرنى ئەندىكىلۆۋەالر تۇپ، ئۇن بولەنگەىرلۋسەت ەكلىدەل شۋەدەرى بىر جۈت ڭنىەقۋە ۋەئورنى 
 : نەئالىدىك ەئىچىگ

 قوغالندى قىلىنغان  --
 نەرتىلگەزگۆئ ەرگەتىقاد قىلىدىغان كىشىلېرى ھالدا باشقا دىنغا ئۇجبەم--
 نەلگۈرۈيدۆابلىرى ككىت--
 قىلىنغان ەسادىرۇلكى مۈم-مال--
 نەلگۈرۈيدۆلىرى كۋركاېدى چۇھەي--
 قىرغىن قىلىنغان --
 نەلگۈرۈيدۆلكى كۈم-مال--
 لىنغانۋېرى تارتىېي--
 نەنگەكلەر قىلىشى چەپەىزدا سېڭد--
 چرىغان ۇملىك قىرغىنچىلىققا ئەلۆك-ەڭك--
 نەتىلگۈۋېمۆتىرىك ك--
 قىسمى قىرىلغان 0/0 ڭسىنىۇدى نوپۇھەنسىيىدىكى يفرا ۋە ەرمانىيېگ--
 قىرىلغان --



 چرىغانۇمىغا ئۇجۇچىالر ھڭالۇب--
 

پ ۆجايالردىن ك ۋەت ەلۆزى دەپ، بۇتتىن قوغالندى قىلىنغان بولەلۆد 04مى ەدىالر جۇھەتارىختا ي
 ەمېدىالرغا نۇھەنيا يۇد»بىئىي ھالدا سورىلىدىغان بىر سوئال، ەت ەردەي ۇب.  تىمالپ قوغالنغانېق
ن ھازىرقى ەر بىلەبلەۋەابىنى تارىختىكى سۋجا ڭنىۇب.  تەندىن ئىبارەگېد« چ؟ۆاال ئۋنچىۇن شۈچۈئ
تارىختىكى  ەردەي ۇن بەپ، مۇمكىن بولۇپ بايان قىلىش مۈلۆپ ئىككى قىسىمغا بەر، دەبلەۋەس
 :يەتېپ كۈتۆلىپ ئېتىلغا ئ ەئاساسلىق قىسمىنىال قىسقىچ ەبىر قانچ ڭبىنىەۋەس
 
پ، خرىستىيان دىنىغا ۇبول ەئادىتى باشقىچ-پۈرۆئ ۋەنىيىتى ەدەدىنى، م ڭدىالرنىۇھەي--

بىئىي ەالرنى تۇنياسى ئۇا خرىستىيان دۇڭش.  رقلىقەپتىن پۈكىدىن تڭرنىەتلەئىشىنىدىغان مىلل
 .نەرگۆچ كۆھالدا ئ

سابالپ، ېھ« ىنسانالرئالال تاللىغان ئ»چى ئىنسان، ياكى ۇرغۇن تۈستۈممىدىن ئەزىنى ھۆالر ئۇئ --
 . ش قىلغانۇرۇخرىستىيانالرغا قارشى ئ

ك، ئوغرىلىق، يالغانچىلىق، باشقىالردىن پايدىلىنىش، سودىدا ۈزلۆالر تارىختا ئاچ كۇئ --
 . لالنغانۇغۇن شەق قىلىش بىلۇجازانىخورل

ئالدىغا -زۆىرى ئزلۆن ئارىالشماي، ئەر بىلەتلەر، باشقا مىللەزەتئىينەياشىشىدىن ق ەدەدىالر نۇھەي--
ن باشقا ەبىل ڭنىۇش. نەرمىگەت بەئەنپەچ قانداق مېھ ەتكەباشقا مىلل.  ئايرىم ياشىغان

 .نەنگۈرۆپ كۇت بولەيرى مىللەبىر غ ەرگەتلەمىلل
زلىرىنى ۆقاراپ، ئ ەڭن تەنى بىلېج ڭاننىۋنىنى بىر ھايېج ڭرنىەسلەمەدى ئۇھەالر يۇئ--
 ڭالرنىۇئ ۋەش ۈرۈلتۆت كىشىلىرىنى ئەا باشقا مىللۇڭش. سابلىغانېپ ھەد« س ئىنسانالرەددەقۇم»
 ەسىرگەر ئەستىنلىكلەلەھازىر پ)ن ەرگۆق ئىشالر قاتارىدا كۇنلۇرالشنى ئورۇرسىلىرىنى ئوغەن
 033-53ئورنىغا  ڭنىۇدىالر ئۇھە، يەرسەپ بۇرۇقايت ەدىنى ئىسرائىلىيىگۇھەن بىر يەشكۈچ
ن ۈستۈر ئەدەقەردىن نەبلەرەئ ڭزلىرىنىۆرقىلىق ئئا ۇرىپ، شېپ بۇرۇسىرنى قايتەبلىك ئەرەئ
 (.  ۇرىدىغانلىقىنى نامايان قىلىدۇت

 
پ ۈرۈلتەزىلىشىنى كېئ ۋەقىشىنى ېق ەتكەدىالرنى چۇھەي ڭنيانىۇن دۈتۈر پەبلەۋەك سەقىرىقىدۇي

تئىي ئىرادىسىنى ەز كىملىكىنى ساقالشتىكى قۆئ ڭدىالرنىۇھەزىلىش بولسا يېنداق ئۇب.  چىقارغان
قىلىنغان  ەئامىلۇن ئوخشاش مەر بىلەتلەنيادا باشقا مىللۇدىالر دۇھەر يەگەئ. نەرگۈلتەتقا كۇجۇۋ

 ۇب ڭالرنىۇن بولسا، ئەلىگەرىشېنغا ئۇن ئوخشاش ئورەر بىلەتلەباشقا مىلل ەتتەمئىيەج ۋەبولسا، 
 .مكىن ئىدىۇي مەنلۈتۈتىشى پېچاققا يوقاپ ك

 
رىپىدىن ەت باشقىالر تەچ قانداق بىر مىللېپ، ھۇچراش يامان ئىش بولۇئ ەمسىتىشكەك
ك، ەبولغىنىد ەىرىدەۋخ ڭممىمىزنىەكىن، ھېل.  ۇقىلىشنى خالىمايدېق ەتكەچ ۋەمسىتىلىشنى ەك



 ۇئ.  بار ۇئىجابىي رولىم ڭمسىتىلىشنىەك.  ۇلىپ چىقىدېك ۇتىجىمەيامان ئىشتىن ياخشى ن ەزىدەب
ن ەم.  رۇلىشتىكى رولىدېزىنى ساقالپ قۆئ ڭتنىەلك، بىر مىلەقىرىدا بايان قىلىنغاندۇ، يۇبولسىم

تىگىنى ەنى ئۈك ۇئ.  پ قالدىمۇرى بولۇماجب ەشكەئىشل ەگىچ 00ت ەسائ ەچېك ەمدەقىندا ئىدارېي
ن بولغاچقا، ەتكەن كۇرۇماشىنا ئاللىب ۇپ، ئۇن بولەلگەن ئىشقا كەزى بىلۇكىچىك ئاپتوب ڭئىدارىنى

بىز يولدا .  لدىمەن قايتىپ كەماشىنىسى بىل ڭتدىشىمنىەدى خىزمۇھەبىر ي ەيگۆئ ەچىدېرىم كېي
 ۇم، ئەرسەپ بەزلۆنچىلىرىمنى سەشۈققىدىكى چەئامىل ھ 0قىرىقى ۇغا يڭنىۇن ئەلىشىپ، مڭپارا

 ەھازىر بىزگ.  نەنمەيدىكەن بىلمەئىشالرنى م ۇئ» ەمدەھ.  تتىەپ كۇئىنتايىن خوشال بول
ئىنتايىن  ەشتەربىيىلەدى قىلىپ تۇھەمنى يۇن ئوغلەم مسىتىش بولمىغاچقا،ەچ قانداق كېن ھەتەنىسب

 ەد« ركىزىەدىالر مۇھەي»ردىكى ەھەش ڭنى بىزنىېم ەمدەھ.  دىې، د«نەاتىمۋتىېقاتتىق قىينىلىپ ك
تنى ەقىسقىسى، بىر مىلل.  كلىپ قىلدىەت ەرىشكېمىدا ئىلمىي دوكالد بېقىرىقى تۇتىم يېبىر ق

 ەممەرنى ھەتلەمىلل ەممەبىرى، ھ ڭللىرىنىۇسۇياخشى ئ ەڭئ ڭشنىۇتۇقىلىپ يوق ەئاسسىمىلياتسىي
ك ەد 333رىكىدا ېئام.  رۇرىكىدېياخشى بىر مىسالى ئام ەڭئ ڭنىۇب.  تىشۋېر قىلىۋەئىشتا بارا

ئاسانال  ۇالردىنمۇىز، ئڭرسىۈكشەچىلىرىنى تۇغۇپ ئوقەكتەلىق ئالىي مڭر بىر داەھ.  ۇت ياشايدەمىلل
 ڭپ چوۇلۇغۇرىكىدا تېن، ياكى ئامەلگەك ەرىكىغا كىچىكىدېكىن، ئامېل  .ۇپىلىدېت تەز مىللۈر يەبىر

تىدىغانلىقىنى، ېن ئوخشىشىپ كەت قارىشى ئاساسەقىمم ڭالرنىۇىز، ئڭرسىۈكشەبولغان ياشالرنى ت
ئاساسىي قىسمىغا  ڭنداق ياشالرنىۇب.  نلىكىنى بايقايسىزەتكەپ كۇبول ەن ئاسسىمىلياتسىيەئاساس
ھمىيىتى قالمىغان ەئ ەئانچ ڭشنىۇرۇپ تۇت بولۇجەۋپ مۇت بولەرىم بىر مىللزى ئايۆن ئەتەنىسب

ب ەۋەنداق سۇئاش.  ئوخشاش ۇردىمەتلەلۆموكراتىك دېال باشقا دۋھەخىل ئ ۇب.  ۇلىدۇيۇپ تۇبول
ر ۇيغۇز بالىلىرىنى ئۆرالر ئۇيغۇردىكى ئەتلەلۆموكراتىك دېققىي تاپقان ياكى دەرەيلىدىن، تەپۈت

ر قىلىپ ۇيغۇز بالىلىرىنى ئۆئ.  ۇاتىدۋلىېچ كۇغىر قىيىنچىلىقالرغا دېشتا ئىنتايىن ئقىلى ڭقىلىپ چو
 ۋەل ئىشتىياقى تەئەچ»ن، ەسىلەم)ر ەنلەتكەر دىيارىغا قايتىپ كۇيغۇي، ئەتمەزى يۆك ەشكەربىيىلەت
نى  http://bbs.misranim.com/thread-80167-1-1.html« ندىشىسىەق ئۇرلۇيغۇئ
 .  بار ۇاتقانالرمۋكچى بولىەتمەقايتىپ ك ۋە( ڭقىېپ بۈرۆك

 
يىن ېزدىن كۇيىلى توم-3334 ەمئىيىتىدەر جۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇئ ەرگەنلەرمۇئوق ەردەي ۇن بەم
ن ەن بىلۇزمەقىرىدىكى مۇرنى يەزگىرىشلۆئ ۇزىتىپ، ئاشۆرنى ئوبدان كەزگىرىشلۆن ئەرگەز بۈي

 . نەقىلىم ەسىيەۋقىشنى تېھلىل قىلىپ بەباغالپ ت
  
 دىن (3
 
.  ركىپ تاپقانەكىتابتىن ت 5مى ەج ۇپ، ئۇبول« راتەۋت»ئاتىلىشى  ەرچۇيغۇئ ڭدىالر ئىنجىلىنىۇھەي
 ڭالرنىۇلىماتالرنى ئەت-نۇراتتىكى بارلىق قانەۋئاساسالنغاندا، ت ەنىسىگنەئەئ ڭدىالرنىۇھەي
 5 ۇالرنى ئاشۇئر ەمبەيغەسا پۇيىن مېپ، كۇن بولەرگەپ بۈرۈشۈچ ەرگەمبەيغەسا پۇداسى مۇخ



ئىشلىتىشى  ڭرنىەزلۆس ۋەم ۇقۇنالر ئۇزمەزىلغان مېراتتا يەۋت.  نەزىپ چىققان ئىكېكىتاب قىلىپ ي
 ەممىسى بىر ئاالھىدەھ ڭرنىەملىلۈپ، جۇىيىلىك بولەۋقىرى سۇي ۋەپ ەككەرۇتتىن ئىنتايىن مەھەج
تنى ەپۈسلىدىكى سەنى ئراتەۋا تۇڭش.  نەزىلغان ئىكېن يەر بىلەزلۆزىلغان سېت ەرتىپ بويىچەت

بتىن ەۋەس ۇش.  نەس ئىكەمەمكىن ئۇقىلىش م ەرجىمەساقلىغان ھالدا باشقا بىر تىلغا ت
.  پ قىلىنغانەلەش تۇراتنى ئوقەۋزىلغان تېز ئانا تىلىدا يۆممىسىدىن ئەھ ڭدىالرنىۇھەي

قىلغاندا  ەجدەرىپ، ئالالھقا سېغا بۋركاېدىالر چۇھەن يۇرۇيىلىدىن ب-69يىنكى ېمىالدىيىدىن ك
ن ۇى قانېڭدىالر بىر يۇھەي ەندەلگەيىلىغا ك-69پ، ۇيدىغان بولۇئوق ەالغان بويىچۋراتنى يادلىەۋت

پ، ۇرۇشىنىپ تۈنىنى چۇزمەم ڭنىۇس، ئەمەلىپ ئۋېراتنى يادلىەۋدىالردىن تۇھەي ەممەچىقىرىپ، ھ
گىتىشنى ۆشنى ئۇراتنى ئوقەۋبالىلىرىغا ت ەمدەھ.  پ قىلغانەلەشنى تۇئوق ەاستۋكىتابتىن بى

ن، ۈچۈگىتىش ئۆراتنى توغرا ئەۋدادىالر بالىلىرىغا ت.  نەكىتكېرىيىتى قىلىپ بۇجبەم ڭدادىالرنى
راتنى ەۋن تەبىل ڭنىۇش.  رى بولغانۇجبەم ەگىنىشكۆزلىرى توغرا ئۆنى ئۇن ئەئالدى بىل

 ڭنيانىۇلىپ، دنداق قىۇش.  بويامچىلىققا ئىمكان قالمىغان-زۆگىنىشتىكى يالغانچىلىق ياكى كۆئ
ز ئانا تىلى ۆن، ئەنگەگۆم ئۇز ئانا تىلىنى چوقۆدىالر ئۇھەر، يەزەتئىينەقايسى جايىدا ياشىشىدىن ق

م ۇز ئانا تىلىدا چوقۆراتنى ئەۋدادىالر بالىلىرىغا ت ەمدەن، ھەنگەگۆم ئۇراتنى چوقەۋئارقىلىق ت
الرنى توپلىشىپ ياشاشقا دىۇھەي ۇئ.  رغانۇپ تۈرۈشتەدىالرنى بىرلۇھەرات يەۋت.  نەتكەگۆئ
 ۋەپ ئادىتى ۈرۆنىسى، ئنەئەز ئانا تىلى، ئۆدىالرنى ئۇھەي ۇئ ەمدەھ.  رى قىلغانۇجبەم
دى دىنىي ۇھەپ ساندىكى يۆق كەتلۇم.  قىلغان ەئىگ ەلىش ئىمكانىيىتىگېنىيىتىنى ساقالپ قەدەم

 .نەپ قارايدىكەد رات،ەۋبىر ئامىل ت-يىل ساقالپ قالغان بىردىن 0333دىنى ۇھەئالىملىرى، ي
 
لىش ېدىالرنى ساقالپ قۇھەندىكى ئامىللىرى يۆۋەت ڭدائىزمنىۇن جەنگەىرلۋسەراتتا تەۋت

ئىجتىمائىي  ۋەت، ەئاد-پۈرۆن، ئۇت قارىشى، قانە، قىممەقىدەئ:  قىلغان ەئىگ ەئىمكانىيىتىگ
راتتا ەۋنى، تەي  .كلىرىەچېك-يىمېك ۋەكلىكلىرى، ەمېئايرىم تىلى، ي ڭزىنىۆنداقال ئۇش.  رەكىللەش
لىنغان ېقىرىدا تىلغا ئۇدا يڭنىۇپ، ئۇس بولەمەت ئەمدىنال ئىبارۇقۇز دىنىي ئۇنگىنى يالغەىرلۋسەت
 .  زىلغانېممىسى يەھ ڭرنىەرسىلەن

 
شىر ەرئان قاچان نۇق ەرچۇيغۇئ:  ڭقىېپ بۇرۇلىشتېن سەالى بىلۋھەئ ڭرالرنىۇيغۇالنى ئۋھەئ ۇب

 ەپ باققانالر قانچۇتىم ئوقېبىر ق ەرئاننى ھازىرغىچۇق ەرچۇيغۇئ ەچىدئى ڭسىنىۇر نوپۇيغۇقىلىندى؟  ئ
 ؟  ۇيدەنتنى ئىگىلەپىرس

 
.  ۇاتىدۋلىېساقالپ ك ەنگىچۈنكى كۈگۈنىسىنى تاكى بنەئەئ ۋەتىقاد ېدىنىي ئ ڭزىنىۆدىالر ئۇھەي
يىلى -3300.  يەرېپ بەزلۆالنى سۋھەندىكى بىر ئۆۋەت ەرگەسىل ەپىتىدۈبىر مىسالى س ڭنىۇن بەم

ئىسىملىك بىر ( Jacob J. Lew)« ۇب ليۇياق»نتى ئوباما ېزىدېرىكا پرېنى ئامۈار كۋيان-03
«  ساباس» ڭدائىزىمنىۇب جۇياق.  يىنلىدىەمىنىستىرى قىلىپ ت ەمالىي ڭرىكىنىېدىنى ئامۇھەي



 ەپتەر ھەھ ەلىپى بويىچەت ڭرزنىەپ ۇپ، شۇل قىلىدىغان بولەمەئ ەرىزىگەپ ئاتىلىدىغان بىر پەد
ن، ماشىنا ەت قىلمايدىكەتئىي خىزمەق ەچكىچەنى كۈك ەنبەچتىن باشالپ، شەنى كۈك ەمۈج
رماي، شام ۇچكىسى ياندۇكتىر المپېلېئ)ن ەيدىكەتمەتوك ئىشل ەيىدۆن، ئەيدىكەيدىمەھ

رىي ۇمەنت ئوباما مېزىدېپر ەھازىرغىچ  ۇئ.  نەيدىكەتمەن ئىشلۇيانف ەمدە، ھ(نەرىدىكۇياند
پ ۇھتىياجلىق بولېت ئوباما ئەقەپ، پۇاتقان بولۋلىېپ كەپ ئىشلۇكتورى بولېدىر ڭئىشخانىسىنى
 ڭاقىتنىۋنداق ۇب. نەلىدىكېك ەتكەخىزم ەچكىچەنى كۈك ەنبەچتىن شەنى كۈك ەمۈج ۇقالغاندىال ئ

ياشلىق بالىالر  9-0ئىمزاسى  ڭنى ۇلي.  )نەلىدىكېك ەيىدىن ئىشخانىسىغا پىيادۆئ ۇئ ەزىلىرىدەب
ل ۇىدىن پېڭرىكىدا يېئام.  نەئوخشاش ئىك ەكىلگەاقىتتىكى شۋىزىپ ئوينىغان س ەزگەغەق

ئىش  ۇسىلىدىغان بولغاچقا، بېئىمزاسى ب ڭمنىستىرىنى ەچاغدىكى مالىي ۇلالرغا شۇپ ۇباسقاندا، ئ
لىنىشتىن ۇندىكى ئۆۋەئىمزاسىنى ت ڭنىۇئ.  تتىەئايلىنىپ ك ەرگەۋەخ ڭنيادا ناھايىتى چوۇد
: ۇرگىلى بولىدۆك

http://www.washingtonpost.com/rf/image_606w/WashingtonPost/Cont
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شىنىپ ۈتىلىدا چ-ز ئاناۆراتنى ئەۋلق تەن خۈتۈتىقاد قىلىش، پېلق دىنغا ئەن خۈتۈپ ڭدىالرنىۇھەي
رىيىتى ۇجبەگىتىش مۆشنى ئۇراتنى ئوقەۋدادىالر بالىلىرىغا ت بارلىق ۋەىش، ېڭپ مۇپ ئوقۇرۇت
ن ۇرغۇالشقا ھازىر نۇڭش.  پ قىلغانەلەقلىي ئىقتىدارنى تەرىجىلىك ئەقىرى دۇالردىن ئىنتايىن يۇئ

دىالرال ۇھەقىللىق يەئ»ت ەقەبولماستىن، پ« قىللىقەدىالر ئۇھەي»ك ەتراپ قىلغىنىدېر ئەكىشىل
 ڭماقالىنى ەقتەھ ۇن بەم.  «نەتكەپ كەگۈپ تۇبول ەىرى ئاسسىمىلياتسىيلىپ، قالغانلېساقلىنىپ ق

 .نەئازراق توختىلىم ەنەيىنكى بىر قىسمىدا يېك
 
 ئىقتىدار ەئاالھىد (0
 
 --شۇلق زىيالىي بولەن خۈتۈپ --
 

لق ەن خۈتۈپ ۋەش، ۇم دىندار بولەبىرى، بارلىق ئاد ڭتلىرىنىەرىيۇجبەمىللىي م ڭدىالرنىۇياھ
 ۇمڭقالرنىۇش ياپونلۇغان بولۇلق ئوقەن خۈتۈ، پەبىلىشىمچ ڭنىېم.  تەشتىن ئىبارۇبولزىيالىي 
 ڭرنىەتلەللىرىدىكى مىللەروپا ئۋققىي قىلغان ياەرەت ۋە ەياپونىي.  بىرى ڭتلىرىنىەرىيۇجبەمىللىي م

ىالر دۇھەمما يەئ.  اقىت بولدىۋ ەيىلچ 333نىنى يولغا قويغىنىغا ۇش قانۇغان بولۇلق ئوقەن خۈتۈپ
نىنى يولغا قويغان، ۇش قانۇرى ئوقۇجبەياشتىن باشالپ م 6لالر ۇيىلىال ئوغ-69يىنكى ېمىالدىيىدىن ك

پ ۇرۇئاش ەلگەمەق ئۇتول ەندەلگەيىلىغا ك-069نى ە، يەيىل ئىچىد 033ننى ۇقان ۇئ ەمدەھ
ش ۇلاتلىق بوۋسابالشتا ساېھ ۋەزىق ېي-تىل ڭرلىرىنىەدى ئۇھەدىن باشالپ، يڭنىۇش.  بولغان



رغىلى ۇئاش ەلگەمەرى مائارىپنى ئۇجبەدىالر مۇھەنى، يەي.  نەتكەي ەنتكەپىرس 033رىجىسى ەد
 .  اقىت بولدىۋنراق ۇزۇيىلدىن ئ 0433ھازىر 

 
لىش ېقىزىنى ئ ڭر بىر زىيالىينىەبىر ئ»:  ز بارۆلىق سڭنداق بىر داۇدىالر ئارىسىدا تارقالغان مۇھەي
رىش ېنداقال قىزىنى بىر زىيالىيغا بۇش.  ۇرزىيدەربان قىلىشقا ئۇق لكىنىۈم-مال ەممەھ ڭزىنىۆن ئۈچۈئ
 ەزنى بىر قانچۆس ۇن بەم.  «ۇرزىيدەربان قىلىشقا ئۇلكىنى قۈم-بارلىق مال ڭزىنىۆئ ۇنمۈچۈئ
پ ۇزنى بىلىدىغان بولۆس ۇممىسى بەھ ڭالرنىۇپ باققان ئىدىم، ئەتداشلىرىمغا دەدى خىزمۇھەي

:  ردىەپ بەالنى دۋھەنداق بىر ئۇا مڭما ۇپ، ئۇم بار بولۇر دوستۇيغۇئقىن ېبىر ي ڭنىېم.  چىقتى
مچى ۈرۈيىللىرىال ئ-0453پ، ۇلىپ چىققان بولېل ئائىلىدىن كەغەمبەدادىسى بىر ناھايىتى ك ڭنىۇئ

 ۋەلكى ۈم-پ مالۆئاپىسى بولسا بىر ناھايىتى ك ڭنىۇئ.  نەپ كادىر بولغان ئىكۇدا ئوقڭيجىېب ۋە
دادىسى ئاپىسىنى ياخشى  ڭنىۇئ.  نەن ئىكەسكۆپ ئۇلۇغۇت ەھقان ئائىلىسىدېد جايلىرى بار-رەي
ر ەندەلەن قەگېكادىر د»دادىسى  ڭيتقاندا، ئاپىسىنىېلىپىنى ئەلىپ، توي قىلىش تېپ قۈرۆك
رلىك ەن دادىسى يەبىل ڭنىۇش.  ۇاپتۋرىۇرسىتىپ تۆتوي ئىشىغا قاتتىق قارشىلىق ك ۇپ بە، د«ۇلىدېك

.  ۇن توي قىلىپتەئاپىسى بىل ەياردىمىد ڭسىمىنىېب ڭتنىەمۈكۆھ ۇپ، ئاشەنى ئىزدمىتىۈكۆھ ېشڭگو
نداق ۇرالر ئۇيغۇئ ەممەھ.  نەسمەمەكچى ئەمېنداق، دۇرالر ئاشۇيغۇئ ەممەھ ەردەي ۇن بەم
دىالر ۇھەن يەرالر بىلۇيغۇشقا قانداق قاراشتا ئۇبىر مىسالدىن زىيالىي بول ۇكىن، بېل.  سەمەئ

نىغا ۇقىرىدىكى ئىش بولغۇي.  االاليمىزۈۋرۆر بارلىقىنى كەرقلەقتىكى پۇلڭانچىلىك چورىسىدا قۇئوتت
؟ ۇھقانلىرى بالىلىرىنى زىيالىي قىلىشقا ھازىر قانداق قارايدېر دۇيغۇئ.  يىلدىن ئاشتى 63ھازىر 

پ، ۇلى زادىال تىكلىنىپ باقمىغان بوېڭش ئۇلق زىيالىي بولەن خۈتۈرالردا پۇيغۇ، ئەبىلىشىمچ ڭنىېم
ئىنتايىن ئاز بىر  ڭسىنىۇر نوپۇيغۇبارلىق ئ ۇاليدىغانالرمۇنتلىرىنى زىيالىي قىلىشنى ئارزەرزەز پۆئ

پ ۈرۈلتەسىياسىتى ك« قوش تىل مائارىپى»ھازىر بولسا ئاتالمىش .  شكىل قىالتتىەقىسمىنىال ت
ر ۇيغۇقىسىم ئ يلىدىن، بىرەپۈالالر تۋھەچىنىشلىق ئېرىجىدىكى ئەسىز دۇم چىدىغەچىقارغان ئاد

الپ ڭئا ۇاتقانلىقىنىمۋسپىنى تاشالپ، باشقا ياشاش يولىنى تالالەچىلىق كۇتقۇئوق ڭچىالرنىۇتقۇئوق
 .نەاتىمۋرىۇت

 
پ ەكتەت ئىگىلىكىدىكى مەلۆممىسى دەھ ڭرنىەپلەكتەئالىي م ۋەرا ۇچ، ئوتتۇرىكىدا باشالنغېئام
ر بارلىق ەپلەكتەخسىي مەكىدىكى شرىېئام.  ۇئايرىلىد ەپ ئىككىگەپ، دەكتەخسىي مەن شەبىل
 ڭيدىغانالرنىۇئوق ەپتەكتەخسىي مەپ، شۇشكىل قىلىدىغان بولەنتىنى تەپىرس 35 ڭرنىەپلەكتەم

ت ئىگىلىگىدىكى ەلۆنى، دەي.  ۇشكىل قىلىدەنتىنىال تەپىرس 03ئاران  ڭچىالرنىۇغۇسانى بارلىق ئوق
 ۇش. ۇيدۇچى ئوقۇغۇئوق 05ئاران  ەپتەتكەخسىي مەسا، شۇچى ئوقۇغۇئوق 93بىر سىنىپتا  ەپتەكتەم

ت ئىگىلىگىدىكى ەلۆد.  ۇقىرى ساقاليدۇپىتىنى ناھايىتى يۈش سۇئوق ڭپنىەكتەخسىي مەئارقىلىق ش
پ ەكتەخسىي مەمما شەئ.  ۇلىنمايدېلى ئۇش پۇچىلىرىدىن ئوقۇغۇپ ئوقەكتەرا مۇئوتت ۋەچ ۇباشالنغ

ئالىي .  ۇلىنىدېلى ئۇش پۇتىراپىدا ئوقەئدولالر  0333يىغا ېر ئەچىلىرىدىن بولسا ھۇغۇئوق



دولالر  ڭمى 03لى ۇش پۇيىللىق ئوق ڭرنىەپلەكتەت ئىگىلىگىدىكى مەلۆد ۇردىمەپلەكتەم
، Havard ،MIT ،Stanfordن، ەسىلەم)ر ەپلەكتەخسىي مەلىق شڭتىراپىدا بولسا، داەئ

Caltech ن بىلىدىغان ەم.  ۇىدتىراپىدا بولەدولالر ئ ڭمى 03لى ۇش پۇئوق ڭنى( قاتارلىقالر
ن ەم.  ۇتىدۇئوق ەپتەكتەخسىي مەممىسى بالىلىرىنى شەھ ڭدىالرنىۇھەكىچىك بالىلىرى بار ي

تتىن ەسائ 05نى ۈر كەپ، ھەت ئىشلەخىزم 0-3ئانىسى -ممىسى ئاتاەھ ڭدىالرنىۇھەبىلىدىغان ي
 ەپتەكتەم لىق ئالىيڭدا ەڭئ ۋەت ەقىمم ەڭالرنى ئۇن ئەلى بىلۇپ، تاپقان پەك ئىشلەپرۆك

تقان ئويى ۇك تەيىلد 03 ڭتدىشىمنىەدى خىزمۇھەھازىرقى بىر ي ڭنىېم.  رەتقان كىشىلۇئوق
ئالدىدا  ڭيىلنى 3 ۇكىن ئېل.  ئىدى ەردەھەلىدىغان بىر شېتىر كېكىلوم 5 ەئىدارىگ ەسلىدەئ

.  دىلەپ كۈچۆك ەرگەھەقىن بىر شېي ەرگەھەرىدىغان شۇلىدىغان بىز تېتىر كېكىلوم 55 ەئىدارىگ
باالم »: ردىەاب بۋپ جاەنداق دۇا مڭما ۇبنى سورىسام، ئەۋەشتىكى سۇچۆدىن ئوي كڭنىۇن ئەم
پىتى ۈش سۇئوق ڭپنىەكتەخسىي مەردىكى شەھەرغان شۇن تۇرۇبىز ب.  يتتىۇئوق ەپتەكتەخسىي مەش
 ياخشى ەڭئ ەن رايون بويىچۈتۈپ ۇشۇپىتى مۈش سۇئوق ڭرنىەھەھازىرقى ش.  تتىەپ كەنلۆۋەل تەس

پ، ەشىنى دۇئوق ڭتدىشىم بالىسىنىەدى خىزمۇھەي ۇك، بەمېد«  .قۇچتۆا كۇڭبىز ش.  نەئىك
خسىي ەياخشى ش ەڭنى ئۇرازى بولماي، ئ ۇاتقىنىغىمۋتىۇئوق ەپتەكتەخسىي مەبالىسىنى بىر ش

 ەنىگۈردىن، كەپ ئىشقا بارىدىغان يەيدەتىر ماشىنا ھېكىلوم 5 ەنىگۈن، كۈچۈش ئۇتۇئوق ەپتەكتەم
شىغا قانداق ۇئوق ڭبالىنى.  نەلگەپ كۈچۆك ەرگەپ ئىشقا بارىدىغان يەيدەتىر ماشىنا ھېلومكى 55

 رىمىز؟ۇالردىن قانچىلىك ئارقىدا تۇبىز ئ ەتتەھەى جېڭقىلىش ئ ەئامىلۇم
 
پ تاپقىلى ۆك ەڭلنى ئۇپ ۋەقىيىن  ەڭئ ۋەيدىغانالر، ۇئوق ەردەسىپلەقىيىن ك ەڭئ ەدىالر ئىچىدۇھەي

 ەانغىچۋنۇقىرى ئۇي ەڭپنى ئەكتەئالىي م.  پۆللىنىدىغانالر كۇغۇن شەر بىلەپلسىەبولىدىغان ك
 . پۆك ۇيدىغانالرمۇئوق
 
 --قىللىقلىقى ەئ ڭدىالرنىۇھەي --
 
رنى ەتلەدىالر دىنىي ئايۇھەيىلىدىن باشالپ، ي-69ك، ەتكىنىمدەپ كۈتۆلىپ ئېقىرىدا تىلغا ئۇن يەم

.  ن قىلىپ يولغا قويغانۇشنى قانۇشىنىپ ئوقۈچ ۋەق ۇدا تولز تىلىۆراتنى ئەۋشتىن، تۇلىپ ئوقۋېيادلى
ياشىغان بولغاچقا،  ەرىدېي ڭن باشقىالرنىەالر ئاساسۇئ ەاقىت ئىچىدۋقىن ېيىلغا ي 3333قىنقى ېي
اتلىق ۋق ساۇتول ۇت تىلىدىمەرلىك مىللەپال قالماي، يۇاتلىق بولۋق ساۇز تىلىدا تولۆز ئۇالر يالغۇئ

زى ياشىغان جايالردىكى ۆئ ەتتەھەماتىكا جېمات ۋەز ۆزىق، سېالر يۇاشقا، ئدىن بڭنىۇئ.  بولغان
يدىغان ەئىشل ەردەھەر شەتلەرلىك مىللەالشقا يۇڭش.  رغانۇن تۈستۈپ ئۆردىن كەتلەرلىك مىللەي

دىالرنى ئاپىرىپ ۇھەزىالردىكى بىلىملىك يې، يەندەشكۈھاجىتى چ ەرگەكچىلەمگەبىلىملىك ئ
ن ەسىپلىرى بىلەبازارالش ك ۋەتىق، ئىقتىساد ېس-سودا ەئىچىد ڭرنىالۇپ، ئۇن بولەتكەئىشل

يلىدىن، ەپۈر تەبلەۋەنداق سۇئاش)ن ەپ ساننى ئىگىلىگۆق كەتلۇرالنغانالر مۇجبەللىنىشقا مۇغۇش



بىلىم  ۋەادى ۋسا(.  قولىدا ڭدىالرنىۇھەن يەممىسى ئاساسەھ ڭبانكىالرنى ڭنيادىكى چوۇھازىر د
دىالر ۇھەن يەتمىگەىشقا يېڭدىيلىقىنى ساقالپ مۇھەي ڭزىنىۆپ، ئۇشىنىپ ئوقۈراتنى چەۋىيىسى تەۋس
سىردىن ەئ-0ن، ەسىلەم.  نەتكەپ يوقاپ كۇبول ەچىپ، ئاسسىمىلياتسىيېاز كۋز مىللىتىدىن ۆئ
مىليونغا  0.5مىليوندىن  9.5سى ۇنيادىكى نوپۇد ڭدىالرنىۇھەبولغان ئارىلىقتا، ي ەسىرگىچەئ-6
ن ەبىل( Judea)ئا ەدۇدىالر جۇھەقىن يېبىر مىليونغا ي ەئىچىد ڭنىۇب.  نەتكەپ كۈشۈچ

مىليون  3قالغان .  نەتكەپ كۈلۆالردا ئڭزغىالۆلىپ بارغان قېمىسىردىكى رىملىقالرغا قارشى ئ
 .  نەتكەپ يوقاپ كۇبول ەدى بولسا ئاسسىمىلياتسىيۇھەي

 
زلىرىنى ۆئ ۋەپ قالغان، ۇلۇتۇتىن قدىالرال قىرغىنچىلىقۇھەقىللىق يەئ ەڭت ئەقەيتساق، پېيىغىپ ئ

 ڭشىنىۇقىللىق بولەناھايىتى ئ ڭدىالرنىۇھەھازىرقى ي ۇمانا ب.  ساقالپ قااللىغان ەپىتىدۈدى سۇھەي
ت ەقەر پەقىللىق ياكى زىيالىي كىشىلەبى بولسا، ئەۋەبىر س ەنەي ڭنىۇئ.  بىرى ڭبلىرىنىەۋەس
 ڭدىالرنىۇھەن ساقلىنىپ قالغان يەبىل ڭنىۇش.  نال توي قىلغانەر بىلەزىيالىي كىشىل ۋەقىللىق ەئ
 ڭسىنىۇنيا نوپۇسى دۇنوپ ڭدىالرنىۇھەي.  نەتكەپ كۈسۆدرىجى ھالدا ئەرىجىسى تەقىللىق دەئ

.  مىليون 00بولسا  ڭدىنىۇھەپ، يۇمىليارد بول 0سى ۇنيا نوپۇنى، دەي.  ەڭت ەنتىگەپىرس 3.3
ر بىر ەگودىكى ھۇڭسان ج ۇپ، بۇلىدىغان بولېن كقىېي ەكىگڭرالرنىۇيغۇس سانى ئۇنوپ ۇب ڭالرنىۇئ
.  كىچىك ۇكىچىك خاتالىقتىنم ەڭلىپ چىقىدىغان ئېريانىدا كەس ساناش جۇمىي نوپۇتىملىق ئومېق
لىق ڭئىچىدىن چىققان دا ڭدىالرنىۇھەبولغان ئارىلىقتا، ي ەيىلىغىچ-0453يىلىدىن -0103مما، ەئ

پ، ۆك ەسسەھ 9بىياتتا ەدەلىقالر ئىچىدىكى نىسبىتى ئرىكىېشىمالىي ئام ۋەروپا ۋيا ڭئالىمالرنى
، ەسسەھ 6 ە، خىمىيىدەسسەھ 1 ە، بىوئلوگىيىدەسسەھ 5 ەتتنەئەل سەزۈپ، گۆك ەسسەھ 5زىكىدا ۇم

.  پ بولغانۆك ەسسەھ 09 ەپىدەلسەپ ۋە، ەسسەھ 03ماتىكىدا ې، ماتەسسەھ 4فىزىكىدا 
 ەئىچىد ڭكاپىتى ئالغانالرنىۇل مېنوب ەپىدەلسەپ ۋەدىتسىنا ې، فىزىكا، مەمىيېبىيات، خەدەئ

 ۋەنت، ەپىرس 34 ەد 3333-0453نت، ەپىرس 09 ەد 0453-0433نىسبىتى  ڭدىالرنىۇياھ
كاپىتىغا ۇل مېنوب ەھازىرغىچ ەنيا بويىچۇن دۈتۈپ.  نت بولغانەپىرس 03 ەدىن ھازىرغىچ 3333

 065سانى  ڭدىالرنىۇھەيئىچىدىكى  ڭنىۇپ، ئۇتىراپىدا بولېئ 063سانى  ڭرنىەنلەرىشكېئ
 .نەتىراپىدا ئىكەئ

 
 Intelligence)« نمىسىۈلۆقىللىق بەئ»يدىغان ەرىجىسىنى ئولچەقىللىق دەئ ڭئىنسانالرنى

Quotient )قىسقارتىلىپ  ۇپ، ئۇن بىر بىرلىك بار بولەگېد«IQ »بىرلىك  ۇشۇم.  ۇپ ئاتىلىدەد
 ەرىچۇئوتت ڭرنىەپپىسىدىكى كىشىلۇرۇگ ر بىر ياشەلىپ بارغاندا، ھېملىك سىناق ئەلچۆئ ەبويىچ

IQ پپىسىدىكى ۇرۇر بىر ياش گەنداق قىلغاندا ھۇشۇپ، مۇلىنىدىغان بولېپ ئەد 033رى ۇنوم
 05ن ەئاساس( standard deviation)« غىشىېملىك ئەلچۆئ» ڭرنىۇن نومەرىشكېر ئەكىشىل

 03ر ۇرىشىدىغان نومېر ئەلنت كىشىەپىرس 45پپىسىدىكى ۇرۇر بىر ياش گەھ ەمدەھ.  ۇپ چىقىدۇبول
سسىسى ەخەتۇم ەرىكىدىكى بىر پىسخولوگىيېيىلى ئام-0459.  ۇئارىلىقىدا بولىد ڭنى 003ن ەبىل



ملىك سىناق ەلچۆستىدىن ئۈچىلىرى ئۇغۇپ ئوقەكتەت ئىگىلىگىدىكى مەلۆھىرىدىكى دەيورك ش ۇني
قىرى ۇتىن ي 003رى ۇنوم ئىق ەتىجىدەن.  پ چىققانەلچۆرىنى ئۇنوم IQ ڭالرنىۇرىپ، ئېلىپ بېئ

پ ۇدى بولۇھەچى يۇغۇئوق 39ئىچىدىكى  ڭالرنىۇپ، ئۇپىلغان بولېكىشى ت 31چىالردىن ۇغۇئوق
 . چىققان

 
-- شۇسادىق بول ەش ئادىتىگۇرمۇز تۆئ ۋەنىسى نەئەز ئۆئ--
 
رىمى پ ئاتىلىدىغان مىللىي بايەد« رۋەپاسسو» ەلىدىغان، ئىنگلىزچېتىم كېيىلدا بىر ق ڭدىالرنىۇھەي

پ ساندىكى ۆك.  ۇبرىكلىنىدەن تۈك 1-0مى ەلىپ، جېك ەزگىلىدەتىياز مەئ ڭر يىلنىەھ ۇپ، ئۇبار بول
يدىغان ەنى ئىشلىمۈئاخىرقى ئىككى ك ەڭن ئەنى بىلۈپكى ئىككى كەسلەد ڭبايرامنى ۇدىالر بۇھەي

راتتا ەۋقاتارلىقالر تبرىكلىنىشى، قانداق تاماقالر ئىستىمال قىلىنىشى ەقانداق ت ڭبايرامنى ۇپ، بۇبول
 ەپكەكتەم ۋەئىشقا  ڭدىالرنىۇھەي ەردەنلۈك ۇھازىر ئاش ۇرىكىمېئام.  نەنگەلگىلەن قىلىپ بۇقان
زىنى ساقالپ ۆئ ەزلىرىگۆبايرامنى ئ ۇدىالر بۇھەي.  نەتكۋەق قىلىۇيولل ەن بويىچۇسلىكىنى قانەلمەك
سلىتىپ ەتلىك ھالدا ئەددۇم مىدىنىۈرىشىش ئېئ ەركىنلىككەئ ۋەش، ۇزۇتقۇزىنى قۆلىش، ئېق
ن ۇرۇيىل ب 0333ن ەخمىنەدىن تڭنىۇبايرام ب ۇب.  نەرگۈتىلدېت قىلىپ يەرىدىغان بىر ئادۇت

الر ۇدىمدىن تارتىپ ئەق.  ۇاتىدۋلىېاملىشىپ كۋدا ەنگىچۈنكى كۈگۈتاكى ب ۇپ، ئۇباشالنغان بول
ز ۆ، ئەكسىچەئ ڭنىۇن، ئەتىلمىگرنى دوراشقا ئىنەتلەاتقان باشقا مىللۋياشا ەزى بىللۆئ ۇئازراقم

ياشىشىدىن  ەرىدېيەق ڭنيانىۇد.  سادىق بولغان ەش ئادىتىگۇرمۇت ڭزىنىۆئ ۋە ەنىسىگنەئەئ
مىللىي  ڭزلىرىنىۆپ ياشاپ، ئۇرۇمئىيىتى قەدىالر جۇھەالر بىر جايغا توپلىشىپ، يۇر، ئەزەتئىينەق

الر ۇئ.  ن قىلغانەالرنى نامايۇئ ۋەغان رىنى ساقلىۇرۇمىللىي غ ۋەكىملىكىنى، مىللىي ئىپتىخارىنى، 
ن ەپلىگۆرىكىدىكى كېئام.  ۇاتىدۋلىېپ كۇرۇامالشتۋدا ەنىسىنى ھازىرغىچنەئەخىل ئ ۇب ڭزلىرىنىۆئ
 ەممىسىدەھ ڭرنىەنلۈك ەدىالر ئاالھىدۇھەپ، يۇبار بول« ركىزىەدىالر مۇھەي»بىردىن  ەردەرلەھەش

لقائرالىق ەخ ۋە ەمدەن ئىدارەم.  ۇزىدۈتكۆت ئەىيپائال ەيىغىلىپ، ئوپچ ەرگەزلەركەنداق مۇئاش
چرىتىپ ۇاملىق ئۋدىالرنى داۇھەالغان يۋدىالرغا خاس كىچىك دوپپا كىيىۇھەشىغا يېيىغىنالردا ب

 .  نەرىمۇت
 

جرىبىخانىسىدا ەت تەلۆبىر د ڭرىكىنىېئام ۋەم ۇسسورېكچى پروفەتېي ڭنىېن، مەيىلى م-0449
ئىلمىي  ەتقىقات جورنىلىدا بىر پارچەت-لقائرالىق ئىلمىيەن بىر خەيلەچۈدى ئۇھەيدىغان بىر يەئىشل
 ڭنىېم ڭنىۇت ئەقەپ، پۇپ باقمىغان بولۈرۆدىنى كۇھەي ۇچاغدا ئ ۇن ئەم.  قۇالن قىلدېئ ەماقال

.  تتىمەنلىكىنىال بىلەاقدىشى ئىكۋريانىدىكى ساەشى جۇق ئوقۇرلۇدوكت ڭمنىۇچۇتقۇكچى ئوقەتېي
لىقى ېدوكالد يىغىنىغا بارغاندا، ھ-لقائرالىق ئىلمىيەن بىر بىر خە، مەندەتكۆئر يىل ەئارىلىقتىن بىر

لىشىش ڭپارا ۇئاش.  قۇالشتڭك پاراەتتەرىم سائېئىككىمىز ي.  پ قالدىمۇرتۇچۇدىنى ئۇھەي
نلىكىمنى ەلگەدىن كەن ۋەنلىكىمنى، ەتتىن ئىكەقايسى مىلل ڭنىېا قىزىقىپ، مڭما ۇريانىدا ئەج



ن ەلىسام سڭئا»يىن، ېپ بولغاندىن كۈرۈندەشۈكىملىكىنى چ ڭمنىەزۆغا ئڭنىۇن ئەم.  سورىدى
ن ەم.  دىۇھەن بىر يەم. نداقۇش»: رھالالەد ۇئ. دىمې، د«نەنسەدى مىللىتىدىن ئىكۇھەي
سىر ەك تەا بڭپ ماەگ ۇب.  دىې، د«نەخىرلىنىمەنلىكىمدىن ناھايىتى پەدى ئىكۇھەبىر ي ڭمنىەزۆئ

قانداق  ەگڭنلىكىەدى ئىكۇھەبىر ي ڭنىەڭزۆن ئەس»دىن ڭنىۇن ئەم.  دىلەناھايىتى ھا ك.  قىلدى
پ ە؟، دۇرىدېاب بۋنداق جاۇشۇن مۈچۈئ ەمېا نڭما ۇرسام، ئۇپ سورىمىغان تەد« ن؟ەقارايس

 ۋەيىشى، ېك دەلىقىدېھ ڭدىنىۇھەي ۇھازىر ئويلىسام، ئ.  لدىەك ۇئاچچىقىمم ەلېغا خڭنىۇئويالپ، ئ
پ ەن، دۇي قالمىسەر بىلمەنلىكىنى كىشىلەتتىن ئىكەمىلل ەمېن ڭلىرىنىزۆئ ڭدىالرنىۇھەن يۇرغۇن

لىپ چىققان ېمىللىي ئىپتىخارىدىن ك ڭالرنىۇشى، ئۈرۈشىغا بىردىن كىچىك دوپپا كىيىپ يېئويالپ ب
الر ۇئ.  نەس ئىكەمەاپىق ئۇۋم ۇرگىزمەش ھۇيرۇب ەيىبكەنداق ئىشلىرىنى ئۇب ڭالرنىۇپ، ئۇبول
ت ئورنىدا ەلدىكى خىزمەت ئەن چەم-نمىزەپ ئاجىز ئىكۆك ەتتەھەج ۇا، بىز برغاندۇلىشتېن سەبىل
 .  نەچچىنى بىلىمەرالردىن نۇيغۇيدىغان ئۈرۈپ يۇرۇشۇنلىكىنى يەر ئىكۇيغۇبىر ئ ڭزىنىۆئ

 
 --شۇشۇللىكىنى قوغلەممەكۇئىنسان م--
 
پ ەد( High holidays)« نىۈئالىي بايرام ك»لىدىغان، ېتىم كېيىلدا بىر ق ڭدىالنىۇھەي

بايرام  ۇب ڭالرنىۇئ.  ۇبرىكلىنىدەن تۈك 03مى ەج ۇئ.  بىر مىللىي بايرىمى بار ەنەئاتىلىدىغان ي
ر بىر ەللىكىنى قوغلىشىش، ھەممەكۇھىم ئىشى، ئىنسان مۇم ەڭلىپ بارىدىغان ئېئ ەنلىرىدۈك

ش ياخشىال ۋەاملىق باھاالش ۋخالقىنى داەرى ياكى كىشىلىك ئېز خاراكتۆئ ڭمنىەئاد
خالقىي ەرىجىلىك ئەقىرى دۇي ەڭئ ڭزىنى ئىنسانالرنىەمىج ڭزىنىۆئ ۋەرىيىتىنى ئادا قىلىش، ۇجبەم
 ۇب.  ۇئالىد ەز ئىچىگۆپ چىقىشقا تىرىشىش قاتارلىقالرنى ئۇرۇراشتۇقايتىدىن ق ەمكىنچىلىكى بويىچۇم
ئايرىم  ەالىسىديىنكى بىر ماقېك ڭمنىەزۆننى ئۇزمەم ۇن بەھىم بولغاچقا، مۇن ناھايىتى مۇزمەم

 . نەبايان قىلىم
 

ش ۇئايرىم بايرىمى بول ڭزىنىۆن ئۈچۈت ئەيتقاندا، مىللىي كىملىكنى ساقالشتا بىر مىللېقىسقارتىپ ئ
 ۋەل ۇسۇئ-ناخشا ەمدەنىيىتى، ھەدەن مۇسور ۋەھماندارچىلىق ېم ڭرالرنىۇيغۇئ.  ھىمۇناھايىتى م

 ڭدىالرنىۇھەي ەنىيىتى ھازىرغىچەدەم ەئاالھىد ۋە ئىقتىدارلىرى-تاالنت ەچاقچاقتىكى ئاالھىد-رۇمۇي
كىن، ېل.  لدىەبىر قىسمىنى ئويناپ ك ڭمىللىي بايرىمى مىللىي كىملىكنى ساقالشتا ئوينىغان رولالرنى

غا ئوخشاش باشقا بىر ڭنىۇش ۋەش، ۇرۇققىي قىلدەرەزىنى تۆلىكىنى قوغلىشىش، ئەممەكۇئىنسان م
ر بولغان بىر قىسىم ۈرۆن زۈچۈپىشى ئېت تەدرۇق ڭزىنىۆكى ئش، ياۈرۈتىلدېرنى يەرسىلەقىسىم ن

 ەسىلەم ۇب.  لدىەئويناپ ك ۇلبىي رولنىمەغىر سېئ ەلېخ ەتتەھەشارائىتالرنى ھازىرالش ج-رتەش
دىن ڭنىۇق بۇلۇتوغر ۇن ئەپ، مۇبول ەسىلەسىرتىدىكى م ڭن دائىرىسىنىۇزمەم ڭر ماقالىنىۇزكەم

 ەسىلەم ۇشۇسسىسلىرىدىن مەخەتۇن مەپ-ر ئىجتىمائىيۇيغۇن ئەكىن، مېل.  نەق توختالمايمۇئارت
 .  نەمىد قىلىمۈقىشىنى ئېر ئىزدىنىپ بۇقڭچو ەستىدۈئ
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ھىم رول ۇسى ناھايىتى مەرىيېك ساقلىنىپ قىلىنىشىدا، ئوسمان ئىمپەھازىرقىد ڭدىالرنىۇھەي

يىلالردا زور ساندىكى باشقا جايالردىن قوغالنغان -03 يىنكىېنى مىالدىيىدىن كەي.  ئوينىغان
 ەئىسپانىي ەندەلگەك ەسىرگەئ-05الر ۇكىن ئېل.  نەشكەرلەرىپ يېب ەگەدىالر ئىسپانىيۇھەي
سىمغا چىدىماي ېدىالر بۇھەبىر قىسىم ي.  رالنغانۇجبەم ەزگىرىشكۆرىپىدىن خرىستىيانالرغا ئەت

 ڭرىيىسىنىېاقىتتىكى ئوسمان ئىمپۋ ۇر شەۋەخ ۇيىلى ب-0943.  نەتكەزگىرىپ كۆخرىستىيانالرغا ئ
دىن ەق چىقىرىپ، ئىسپانىيۇيرۇب ەبىر پارچ ۇ، ئەندەلگەتىپ كېلىقىغا يۇق ڭيازىتنىېلتانى بۇس

زور  ەلېن خەبىل ڭنىۇش.  رلىشىشىنى قارشى ئالغانەلىپ يېك ەگەركىيۈت ڭدىالرنىۇھەقوغالنغان ي
سى ەرىيېئوسمان ئىمپ.  نەشكەرلەلىپ يېپ كۈچۆروپا قىسمىغا كۋيا ڭركىيىنىۈدىالر تۇھەساندىكى ي

نى، ەي.  نەرگەركىنلىك بەدىنىي ئ ەرىجىدەن ئوخشاش دەر بىلەتلەدىالرغا باشقا مىللۇھەي ۇب
پ ەلەرتىشنى تەزگۆدىنىنى ئ ۇرگىزمەردىن ھەتلەباشقا مىلل ۋەدى ۇھەرىيىسى يېئوسمان ئىمپ

نى پانالىق جاي ەركىيۈت ەاقىت ئىچىدۋسىر ەئ 5يىنكى ېر كدىالۇھەي ۇن بەبىل ڭنىۇش.  قىلمىغان
 ڭزى تارىخچىالرنىەب.  پ قالغانۇلۇتۇقوغالندى قىلىشىدىن ق ۋەشى ۇرۇباست ڭپ، باشقىالرنىۇتۇت

پ ۈلۈرۆنيا تارىخىدا مىسلى كۇد ڭنىۇك يول ئەقىرىقىدۇتقان يۇسى تەرىيې، ئوسمان ئىمپەقارىشىچ
 .ھىم رول ئوينىغانۇئىنتايىن م ەلىشىدەىيېڭپ كۇبول ەرىيېئىمپ ڭرىجىدىكى چوەباقمىغان د
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ت، ەقسەبارلىقىنى بىلىشتىكى م ڭرنىەمىلېھازىر ن ۋەبار بولغانلىقى،  ڭرنىەمىلېدىالردا نۇھەي
دىالرنى ۇھەر ماقالىدا يۇزكەن مەم.  رۇندۈچۈلىش ئۋېملىكىنى بىلىەك ڭرنىەمىلېرالردا نۇيغۇئ

ن دىن ئاساسىغا ەمائارىپ بىل ۋەزىلىش، دىن، ېھىم ئامىل ئۇم ەڭپ قالغان ئساقال ڭمى 0333
قىرىدا تىلغا ۇن يەم.  مۈتتۆپ ئۈرۈندەشۈنلىكىنى چەئىقتىدار ئىك ەلغان بىر قىسىم ئاالھىدۇرۇق

پ بولغىنىغا ۇرۇئاش ەلگەمەاتلىقنى ئۋتتىكى ساەھەساب جېھ ۋەزىق ېي ڭدىالرنىۇھەك، يەئالغىنىمد
 ڭسىنىۇنوپ ە، ھازىر ئىسرائىلىيەيتىلىشىچېرىيالدا ئېن بىر ماتەرگۆن كەم.  اقىت بولدىۋيىل  3333

ن ۈتۈپ ڭرنىەتلەققىي تاپقان مىللەرەروپادىكى تۋيا ۋە ەياپونىي.  نەنتى ئىنجىنىر ئىكەپىرس 35
ھازىر .  يىلدىن ئاشتى 333ھازىر  ۇپ بولغىنىغىمۇرۇئاش ەلگەمەرى مائارىپىنى ئۇجبەلق مەخ

ن ەر بىلەسىپلەتلىك كۋەناسىۇن مەبىل ڭنىۇئ ۋەنتى ئاپتوموبىل ەپىرس 03 ڭسىنىۇنوپ ەنىيياپو
سابتا ېن ھەزىق بىلېي ۇالر ھازىرمۇپ، ئۇزىالردا بولېسى يۇئاساسلىق نوپ ڭرالرنىۇيغۇئ.  ۇللىنىدۇغۇش

ىنىپ، شۈپ چۇئائىت ئاممىباپ كىتابنى ئوق ەنگەپ-بىر ئىلىم ۇالر ھازىرمۇئ.  اتسىزۋن ساەئاساس
نىدىن ەنداق مۇشۇم.  سەمەئ ەئىگ ەرىشىش قابىليىتىگېئ ەمگۈنۈم ئىقتىسادىي ئۇلەدىن مڭنىۇئ



مىللىي  ڭرالرنىۇيغۇئ.  كەرېلدىن باشلىشى كۆيىن نېدىن كڭنىۇرالر ئىشنى بۇيغۇيتقاندا، ئېلىپ ئېئ
ن ئوخشاش ەىلققىي قىلغان جايالر بەرەت ەڭگودىكى مائارىپى ئۇڭيىلالردا ج-63 ۋە -53مائارىپى 

 ەرىجىدەزور د ەلېخ ەينىدەماب ڭاقىتنىۋك ەيىلد 03قىنقى ېي ۇكىن ئېل.  ن ئالغانىدىۇئور
 .  ھاجىتى يوق ڭشنىۈرۈلتۆپ ئەزلۆس ەردەي ۇب ەستىدۈھازىرقى ھالىتى ئ ڭنىۇئ.  كىندىېچ
 
ش ۆل گلىنىشىدا ھاالېساقلىنىپ ق ڭتنىەردىن بىر مىللەزىلەشىدا بېب ەڭئ ڭر ماقالىنىۇزكەن مەم
رنى ەپلەزى گەب ەققىدەھىملىقى ھۇم ڭشنىۇپ بولۆھقانلىرى كېد ۋەش ۇيدىغان بولەي

ن قانداق ۈچۈدىالر ئۇھەك، يەقىرىدا بايان قىلغىنىمدۇي.  لىغانلىقىمنى تىلغا ئالغان ئىدىمڭئا
ن ۇراتتا قانەۋنلىكى تەنگەكلەچ ڭكلىكنىەمېقانداق ي ۋەبولىدىغانلىقى  ەسېرنى يەكلىكلەمېي
ت ەقەپ ڭن ئامىلالرنىەپلىگۆدىالرنى ساقالپ قالغان كۇھەي ۇپ، ئۇن بولەنگەلگىلەنىق بېئ ەىتىدپۈس

دى قىلىپ ساقالپ ۇھەزىنى يۆچى ئۈقلىي كەئ ڭھقانلىرىنىېد ڭدىنىۇھەي ەمدەھ.  بىرسىال بولغان
دىالر ۇھەساقلىنىپ قالغان ي ەھازىرغىچ.  نەتكەپ يوقاپ كۇبول ەي، ئاسسىمىلياتسىيەتمەشقا يۇرۇت

پ قىلىدىغان ەلەقلىي ئىقتىدارالرنى تەرىجىلىك ئەقىرى دۇي ەردەھەپ، شۈچۆك ەرگەھەن شەئاساس
 .ركىپ تاپقانەردىن تەلالنغان كىشىلۇغۇن شەر بىلەسىپلەك

 
ك ەگىدېنى دۈر كەھ ەرگەسىلىلەم ۇئ ەمدەھ.  پۆر ئىنتايىن كەسىلىلەم ەمئىيىتىدەر جۇيغۇھازىر ئ

 ەئىچىد ڭسىنىۇر نوپۇيغۇن ئەيىلتىزىنى ئاساس ڭرنىەسىلىلەم ۇئ.  ۇتىداۋلىۇر قوشەسىلىلەى مېڭي
 ۇنچىسىمۈپۆك ڭرنىەنلەرگۆربىيىسى كەپ تەكتەك ئازلىقى، مەب ڭرنىەنلەرگۆربىيىسى كەپ تەكتەم
 ۇھازىرم ەئىچىد ڭلقنىەمىي خۇىيىسىدىال توختاپ قالغانلىقى، ئومەۋن سۆۋەئىنتايىن ت ڭنىۇئ

ئىنتايىن ئازلىقى  ڭسانىنى ڭك پايدىلىنااليدىغانالرنىۈملۈنۈنلىرىدىن ئەپ-ھازىرقى زامان ئىلىم
رنى ۇيغۇل قىلىش، ئەرنى ھەسىلىلەمئىيىتىدىكى مەر جۇيغۇالشقا ئۇڭش.  مكىنۇن باغالش مەبىل

پ ەكتەقسىز مۇتول ەمدەش، ھۈرۈستۆپىتىنى ئۈرالر مائارىپ سۇيغۇم ئۇن چوقۈچۈش ئۇزۇروناق تاپق
ھازىرقى شارائىتتا .  كەرېش كۈرۈتۆك ەنتكەپىرس 033سانىنى  ڭرنىەنلەتكەي ەىيىسىگەۋمائارىپ س

.  للىنىپ ياشاش ئىنتايىن قىيىنۇغۇن شەسپى بىلەچىلىق كۇتقۇن بىر ئوقۈچۈر ئۇيغۇر قانداق بىر ئەھ
.  سىپ يوقەتىدىغان كۆئالدىغا ئ ڭنىۇن بۈچۈرالر ئۇيغۇئ ەرىجىسىدەپلىك دەرەش ەچڭنىېكىن، مېل
مائارىپ، مائارىپ، »م ەئاد ەممەم ھۇن، چوقەيدىكەن دەھازىرقىدىن ياخشىراق ياشايمرالر ۇيغۇئ

ققىي تاپقان ەرەت.  دىن باشقا چىقىش يولى يوقڭنىۇئ.  كەرېلىشى كۋتو ەڭپ تەد« مائارىپ
شتا دىن ئاساسلىق رول ۇرۇربىيىسىنى ئىشقا ئاشەخالق تەئ ڭرنىەرلۈسمۆئ ەممىسىدەھ ڭرنىەتلەلۆد

ر قانداق بىر ەسلىشى ھۇس ڭالشقا دىننىۇڭش.  ۇرول ئوينايد ەمچۇربىيىسى قوشەپ تەكتەم.  ۇئوينايد
 .ن ئىنتايىن زىيانلىقۈچۈت ئەمىلل
 
ت ېيىن قىلىدىغان كونكرېدىن كڭنىۇرالر ھازىر بۇيغۇئ ەرلىرىمدەيان بارغان يۇقىندىن بېن يەم

 ەرالر ئىچىدۇيغۇئ ەچڭنىېم.  نەىماتۋالڭپ ئاۆنلىكىنى كەھتاج ئىكۇم ەشكەكلەتېئىشالر توغرىسىدا ي



 ەلگەمەرنى ئەئىدىيىل ۇئ.  ۇر ئازلىق قىلمايدەكىشىل ەئىگ ەگەرىدىغان ئىدىيۆھازىر يىراقنى ك
پ ۆر ئىچىدىكى كەنداق كىشىلۇيلىدىن، ئاشەپۈبولماسلىق ت ەشارائىتقا ئىگ-رتەرىدىغان شۇئاش

قىالاليدىغان  ەز ئائىلىسىدۆم ئەر بىر ئادەھ ەردەي ۇن بەم.  ۇاتىدۋرىۇت ەتتۈكۈر ھازىر سەساندىكىل
 :قىالي ەسىيەۋئىشالردىن بىر قانچىنى ت

ىدا بىر كىچىك ۇڭلۇبىر ب ڭىزنىڭيىۆن ئۈچۈىز ئڭبالى ۋەن ۈچۈىز ئڭزىۆم ئۇچوق ەىزدڭيىۆئ (0)
ياشتىن باشالپال كىتاب  0-3ىز ڭىز، بالىڭنتلىك بولسىەرزەر سىز پەگەئ.  ڭپ چىقىۇرۇق« پخاناۈتۈك»
 .  نۇبولس ڭن ئويناپ چوەق بىلۇنچۇرىدىغان ئويۇققىي قىلدەرەچنى تۈقلىي كەباشقا ئ ۋەن ەبىل
 .  ۇڭرۇئايالند ەتكەرىشنى بىر ئادېپ بۇكىتاب ئوق ەىزدڭيىۆشىدىن باشالپ ئېي 9-0ىزغا ڭبالى( 3)
ىكى زىقىدېي ۋەر تىلى ۇيغۇگىتىپ، ئۆنى ئەلىپبېئ ەرچۇيغۇشىدىن باشالپ ئېي 5-9ىزغا ڭبالى( 3)

 . ۇڭچىقىرىپ قوي ەىزدڭيىۆاتىنى ئۋسا
ز ۆشقا، ئۇبىر قىسمىنى كىتاب ئوق ڭىزنىڭاقتىۋاتقان ۋرپ قىلىەتاماشىغا س-نۇھازىر ئوي( 9)
ش قىلىشقا ۈرۈقاراپ ي ەللىكىگەممەكۇئىنسان م ۋەچىقىشقا،  ەللىسىگەقىرى پۇي ڭىزنىڭسپىەك

.  نداقۇم شەھ ۇسىزدىم. پۆىنتايىن كر ئەچلۈن كۇرۇچىلمىغان يوشېرالردا ئۇيغۇئ.  ڭئاجرىتى
رىدىغان ياكى ۇندا تۇئور ەڭن تەزى بىلۆر ئەكىشىل.  ڭلىېم ئىشقا سەھ ڭپىپ چىقىېالرنى تۇئاش

بولسا  ەندەرگۆزىدىن ئاجىزالرنى كۆئ.  ۇك قىاللمايدەبوز ەرنى ئاسانلىقچەك كىشىلۈچلۈزىدىن كۆئ
ن ەىزنى باشقىالر بىلڭزىۆىز، ئڭسىېك بولماي دەا بوزباشقىالرغ.  ۇلىدېسى كۇك قىلغەتال بولسا بوزەرسۇپ
دىن باشقا يول ڭنىۇب. ۈڭرۈندەچلۈك ەرىجىدەرىدىغان دۇن تۈستۈالردىن ئۇرىدىغان ياكى ئۇت ەڭت
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