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ئببدۇضۈكۈر مۇھًممًتئىمىه مۇئًللىم بىلًن يبپوودا بىللً 

 بولغبن ۋاقىتالر
 

 ئٔرمىِ ضىذىق

 مۈّي-40ئبٍْىڭ -00ٍىيي -4102

 

 

رٓضىَذىني ٍّٔٔ ثىر مىػىْىڭ مىَيىنىْي ثىيىذۇ. -0قېرىْذاغالرّىڭ مۆپىْچىطي تۆۋّٓذىني 

، ۋٓ ھبزىر ىتي ٍۇقىرى ھۆرٍٔتنٔ ئىگٔئۇ ثىسّىڭ ئٔه ضۆٍگُٔ ۋٓ ئٔىْي ضۆٍگُٔ، ئۇٍغۇرالر ئىچىذٓ ّبھبٍ

ٍىييىرى -0431ئۇضتبزىَىس ئبثذۇغۈمۈر ٍۇھٍَٔٔتئىَىِ ثوىىذۇ. رٓھَٔتيىل  ئٔڭ مۆپ ئٔضيىْىذىغبُ

ئېيېنتروّىنب مٔضپىْىڭ ئوقۇغۇچىطي ۋاقتىَذا ثۇ ئۇضتبزىَىس -ٍُٔ غىْجبڭ ئۇّىۋېرضىتېتي رادىئو

ئبثذۇغۈمۈر »غقب ٍُٔ تۆۋّٓذٓ ٍٔرھۇٍْي ئٔدٓثىَبت فبمۇىتېتىْىڭ ئوقۇتقۇچىطي ئىذى. غۇڭال

رٓضىَْي ئۆزۈٍْىڭ تورالردىني ثبظ ضۈرىتي قىيىپ -0دٓپ ئبتبٍَُٔ. ٍُٔ تۆۋّٓذىني « ٍۇئٔىيىٌ

ئىػيىتىػنٔ ثبغيىغبّذىِ ثۇٍبُ، ثىر قبّچٔ قېرىْذاغالر ٍّٔذىِ ئبغۇ رٓضىٌ توغرىطىذا ثىر چۈغّٔچٔ 

َيىل ئىطى« a.sayrami»اق قىيغىْي ّذثېرىپ ئۆتۈغۈٍْي ئۆتۈّذى. ئبخىرقي قېتىٌ غۇ

ٍّٔجٔدٓ -0قېرىْذىػىَىس ثوىۇپ، ئۇ ثىر قبّچٔ مۈّْىڭ ئبىذىذا ٍٔزمۇر ٍبقبىىْىڭ ئبخىرىذا ثېرىيگُٔ 

 5[0]ٍۇّذاق دٓپ ئىْنبش قبىذۇرۇپتۇ 

 

« ثىيىَخۇٍبر»ٍُٔ ثۇ ٍٔردٓ ضىسدىِ ثۇّىڭغب ٍۇّبضىۋٓتطىس، ثىراق ضىسّىڭ ٍۇّجٔردٓ  ئٍٔذى،»

ُ ئىػيىتىۋاتقبُ ثبظ ضۈرىتىڭىس توغرىيىق مىچىننىْٔ ضوئبىىٌ ثبر ئىذى. ٍٔىۇٍني5 ّبٍي ثىئ

-0431ضۈرٓت ضىس ٍبپوّىَٔدٓ ئوقۇۋاتقبُ ٍٔزگىو، ٍٔرھۇً ئبىىَىَىس ئبثذۇغۈمۈر ٍۇھٍَٔٔتئىَىِ 

ٍىيي ٍبپوّىَٔگٔ ئىيىٌ زىَبرىتىگٔ ثبرغبّذا تبرتىيغبُ ثوىۇپ، ضىس غۇ چبغذا ٍٔرھۇٍغب تٔرجىَبّيىق 

قىيىپتىنّٔطىس. ٍۇغۇ ئىػالرّىڭ تٔپطىالتي ھٔققىذٓ ھبزىرغىچٔ ھېچقبّذاق ثىر ٍبتېرىَبه مۆرٍىذىٌ. 

ّبٍيىق تٔرجىَىھبه خبرامتېردىني « ْىڭ خٔىقىٌېٍُٔ ۋٓ ٍ»ئٔتىَبزدا ٍٔرھۇً ئبىىَىَىسّىڭ 

 مىتبثىْي ضېتىۋېيىپ مۆرۈپَۇ ثبقتىٌ. مىتبثتب ئبغۇ ئىػالر توغرىيىق ھېچقبّذاق ٍٔىۇٍبت

ٍىيذىني ئبغۇ قېتىَيىق زىَبرٓتْىڭ ضىس ثىئُ ٍۇّبضىۋٓتيىل -0431ثېرىئَپتۇ. ٍۇٍنىِ ثوىطب 

مٍْٔىذىني ئىػالر ھٔققىذٓ ئبزراق ئۇچۇر ثٔرضىڭىس. -قىطَي، ثوىۇپَۇ ئبغۇ ضۈرٓت تبرتىيىػْىڭ ئبىذى

بُ ثوىذۇً، ئٔپۇ تېَىغب ٍۇّبضىۋٓتطىس ضوئبه ضوراپ، غۇّچٔ ئبىذىراغيىقىڭىسدا ضىسّي ئبۋارٓ قىيىذىغ

 «قىالرضىس.

 

 ٍُٔ«a.sayrami » ٍُٔ قېرىْذىػىَىسّىڭ تٔىىپىگٔ ٍبقۇه ثوىغبُ ثوىۇپ، ٍٔزمۇر ٍبقبىىذا

ئبىذى ثىئُ ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىٌ ثىئُ ٍبپوّذا ثىيئ ثوىغبُ ۋاقىتالردىني ٍۇھىٌ ئىػالر ۋٓ ئۆزۈٍْىڭ 

ّېَٔ ئۈچۈُ ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىٌ ئۆزىْىڭ  ثٔزى تٔضىراتيىرىْي ثبٍبُ قىيىپ ئۆتىَُٔ. ئبّذىِ ٍُٔ

ٍبپوّىَىذىني ثۇ پبئبىىَىتي ھٔققىذٓ ئۆزىْىڭ ثىرٓر ٍبزٍىيىرىذا توختبىَىغبّيىقي ھٔققىذىني 

ئۆزۈٍْىڭ پٔرىسىْي قىطقىچٔ تىيغب ئېيىپ ئۆتىَُٔ. ئٔڭ ئبخىرىذا ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىَذٓك ئۆزىْي 

ىئر ئۈچۈُ ٍۇھىٌ روه ئوٍْبٍذىغبُ ٍۇھىٌ ئبٍىيالر ٍٔىۇً ثىر ئۇىۇغۋار ئىػقب ئبتىۋٓتنُٔ مىػ

 ھٔققىذىني ثىر ئىيَىٌ ّٔزٓرىَىْي قىطقىچٔ توّۇغتۇرۇپ ئۆتىَُٔ.
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گبمۇٍىِ  ذىني مبّطېٌئبٍذا رٓھَٔتيىل ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىٌ موثې-01ٍىيي -0431رٓضى5ٌ -0

ى قبتبرىىق ثىر قبّچٔ رو ئٔپّٔذئۇّىۋېرضىتېتي تبرىخ فبمۇىتېتىْىڭ پروفېططورى دومتور موداٍب غىْجى

ػنٔ مٔىذى. ٍُٔ غۇ چبغذا ّىڭ تٔميىپ قىيىػي ثىئُ ٍبپوّىَىگٔ ئىيَىٌ دومالت ثېرىرپروفېططورال

ذٓ ثىيىٌ ئبغۇرۇۋاتقبُ ثوىۇپ، ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىَْىڭ ئۇٍغۇرچٔ دومالتىْي ّٔق ٍٍٔذاّذا ىٍبپوّىَ

-1ئبٍْىڭ -01ٍىيي -0431پ ثٔردىٌ. ثۇ رٓضىٌ ٍبپوّچىغب تٔرجىَٔ قىيىپ ثېرىع ۋٓزىپىطىْي ئۆتٔ

 مۈّىذىني ثىر ئىيَىٌ دومالت جٔرٍبّىذا تبرتىيغبُ.

 

 

 . مۇئًللىمىىڭ ئىلمىي پبئبلىيىتي ھًققىدي1

 

ئۆمتٔثىر مۈّي تبرتىيغبُ. ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىٌ غۇّىڭذىِ -1ٍىيي -0431رٓضىٌ -0ٍۇقىرىذىني 

غٔھىرىگٔ مېيىپ، ئۇ ٍٔردٓ ثىر قبّچٔ مۈُ ئىيَىٌ دومالت ثىر قبّچٔ مۈُ ثۇرۇُ ٍبپوّىَىْىڭ تومَو 

ثېرىع ۋٓ زىَبرٓت قىيىع ئىػيىرى ثىئُ غۇغۇىالّغبُ ئىنُٔ. ٍُٔ ئۇ چبغذا تومَوّىڭ جّٔۇثىغب 

مىيوٍېتىردٓك مېيىذىغبُ ئوضبمب غٔھىرىذٓ ثوىۇپ،  011جبٍالغقبُ، تومَو ثىئُ ثوىغبُ ئبرىيىقي 

ئۇّىۋېرضىتېتىذا ثىيىٌ ئبغۇرۇۋاتقبُ ئىذىٌ. غۇڭالغقب تومَودىني خٔۋٓرىىػىع -ئوضبمب ئېيېنترو

پبئبىىَٔتئرگٔ ٍُٔ قبتْبغَىغبُ ثوىۇپ، تومَودىني تٔرجىَبّيىق ئىػىْي ئۇٍغۇر دىَبرىذىِ مېيىپ 

ۋٓ ٍىييىتىذىِ ثوىغبُ ثىر ٍبظ ئۆز ئۈضتىگٔ ئېيىپتۇ. ٍّٔي، تومَودا ىثىيىٌ ئبغۇرۇۋاتقبُ، غ

ٍبظ ئۇّىڭ ّۇتقىْي خّٔسۇچىذىِ ٍبپوّچىغب  ۋٓىغخّٔسۇچٔ ضۆزىٔپ، ھېيىقي  ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىٌ

 تٔرجىَٔ قىيىپ ثېرىپتۇ. ضبٍبھٔت جٔرٍبّىذىني تٔرجىَبّيىقْىَۇ ئبغۇ ٍبظ ئۆز ئۈضتىگٔ ئېيىپتۇ. 

 

ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىَْي ٍبپوّغب تٔميىپ قىيغبُ ئىنني پروفېططور ٍُٔ ٍبپوّغب مېيىػتىِ 

برىغب ثېرىپ ضبٍبھٔتتٔ ثوىغبُ، ھٍٔذٓ غىْجبڭ ئۇّىۋېرضىتېتىغىَۇ مېيىپ، ئىيَىٌ ثۇرۇُ ئۇٍغۇر دىَ

ضۆھجٔت ئېيىپ ثبرغبُ ثوىۇپ، ٍُٔ ئۇالر ثىئُ غۇ چبغذا توّۇغۇپ قبىغبُ ئىذىٌ. ئۇالر مېتىػتىِ 

ثۇرۇُ ٍبڭب ئۆزىىرىْىڭ ٍبپوّذىني ئبالقىيىػىع ئۇچۇرىىرىْي قبىذۇرۇپ، ٍّٔذىِ ٍبپوّغب ثبرغبّذىِ 

 ېٌذىني مبّطموثېېَىِ ئۇالر ثىئُ چوقۇً ئبالقىيىػىػْي تٔىٔپ قىيغبُ ئىذى. ئۇالرّىڭ ثىرى م

ئىطىَيىل ٍّٔٔ ثىر مىػي « موداٍب»گبمۇٍىِ ئۇّىۋېرضىتېتي قبّۇُ فبمۇىتېتىْىڭ ٍۇدىرى ثوىۇپ، 

ئبضىَب ثوىطب ئوخػبظ ٍٔمتٔپْىڭ تبرىخ فبمۇىتېتىْىڭ پروفېططورى ئىذى. موداٍب ٍۇئٔىيىٌ ئوتتۇرا 

ۋٓ جۇڭگو تبرىخىْي تٔتقىق قىيىذىغبُ ثوىۇپ، ثىر قبّچٔ مىتبة ٍبزغبُ، ھٍٔذٓ ئبغۇ مىتبثيىرىغب ئۇٍغۇر 

تبرىخي ھٔققىذىَۇ ثىر قىطىٌ ٍٔزٍۇّالرّي مىرگۈزگُٔ ئىذى. ٍُٔ ٍبپوّغب مېيىپ ئۇزۇُ ئۆتٍَٔال ئۇالر 

ئىذىٌ. ثوىۇپَۇ موداٍب ٍۇئٔىيىٌ ثىئُ ٍۇّبضىۋٓت ئورّىتىپ، ئۇالر ثىئُ ئبرىيىػىپ ئۆتۈۋاتقبُ 
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ئۇٍغۇرالرّىڭ تبٍبقيىرىغب ثٔك ئبٍراق ثوىۇپ، ئۇّىڭ تٔىٔپ قىيىػي ثىئُ ٍُٔ ئۇّىڭغب پوىۇ ئېتىػْي 

تىپ ېئۇّىڭ ئۆٍىگٔ ثبرضبً، ئۇ پوىۇ ئ ئۆگىتىپ قوٍذۇً. غۇّىڭ ثىئُ ٍُٔ ثٔزى غّٔجٔ مۈّيىرى مٔچتٔ

ۈمۈر ٍۇئٔىيىَْىڭ ٍبپوّغب مېيىذىغبّيىقىْي ئبغۇ تۇرىذىغبُ ثوىغبّىذى. غۇڭالغقب ٍُٔ ئبثذۇغ

پروفېططورالردىِ ئٔڭ دٓضيىپىذىِ تبرتىپال ثىيىپ تۇرغبُ ئىذىٌ. ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىٌ ئوضبمب راٍوّىغب 

مٔىگّٔذىِ مېَىِ، تٔرجىَبّيىقْي ٍُٔ ئۆز ئۈضتۈٍگٔ ئبىذىٌ. ٍېْىڭ ئېطىَذٓ قېيىػىچٔ، 

ىيىٌ مَوتو ئۇّىۋېرضىتېتىذا ثىر گۇرۇپپب ٍبپوّيۇق رٓضىٌ ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔ-0ٍۇقىرىذىني 

پروفېططورالر ۋٓ ئوتتۇرا ئبضىَب تٔتقىقبتي ٍۇتٔخٔضطىطيىرىگٔ ثىر ٍٍٔذاُ ئىيَىٌ دومالت ثېرىۋاتقبّذا 

 – ۇضيقبٍ ٔدّٓىَىتىْىڭ ٍېتۈكٍ ۇٍغۇرئ ٔضىرئ ۇرائوتت»تبرتىيغبُ ثوىۇپ، ئۇ دومالتْىڭ تېَىطي 

ئىذى. ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىٌ ضۆزىىگُٔ موّنرېت ٍٔزٍۇّالر ئېطىَذٓ قبىَىذى. ٍُٔ غۇ  «ۇتبدغۇثىيىلق

مۈّذٓك ثىرگٔ ثوىغبُ ثوىۇپ، ثىس ئبغۇ ٍىغىِ  3-4قېتىٌ ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىٌ ثىئُ جٍٔئىٌ 

ذىني ثىر قىطىٌ داڭيىق ئبىىٌ ٍٔمتٔپئرّي موثېئېچىيغبّذىِ ثبغقب ۋاقىتالردا مَوتو، ئوضبمب ۋٓ 

ئېنطنۇرضىَٔ قىيذۇق. ھٍٔذٓ ئبغۇ راٍوّذىني ثىر قبّچٔ گۈزٓه جبٍالرّي تبٍبغب قىيذۇق. ثىر مۈّي 

مٔچتٔ ثىر قبّچٔ ٍبپوّيۇق پروفېططورالر ثىئُ ثىيئ ثىر ئىططىق مۆىگٔ مىرىپ، ھۇزۇرالّذۇق . 

 رٓضىٌ ئّٔٔ غۇ چبغذا تبرتىيغبُ.-4تۆۋّٓذىني 

 

 
ۈر ٍۇئٔىيىَْي ثىر ئىططىق ضۇ مۆىىگٔ ئبپبرغبُ ۋاقىتتىني ثىر رٓضى5ٌ موداٍب ئٔپّٔذى ئبثذۇغۈم-4

 مۆرۈّۈظ.

 

 

ٍبڭب غۇ چبغذا ئٔڭ تٔضىر قىيغبُ ّٔرضٔ، ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىَْىڭ قوىىذىِ زادىال چۈغٍَٔذىغبُ 

ثىر خبتىرٓ دٓپتٔر ثىئُ ثىر قٔىًٔ ثوىذى. ٍۇئٔىيىٌ ثبرغبُ ھٍَٔٔ ٍٔرىٔردٓ ئٔتراپىذىني ھٍَٔٔ 

ي ئىْچىنىيىل ثىئُ مۆزىتٔتتي. ثىر ّٔرضٔ ئېطىگٔ مېيىپ قبىطب، ٍېڭىػتىِ ٍبمي ّٔرضىئرّ

قىيىۋاتقبُ ثبغقب ئىػىذىِ توختبپ، ثىر ٍٔردٓ ئوىتۇرۇپ، ئېطىگٔ مٔىگُٔ ّٔرضىْي خبتىرىطىگٔ 

دٓرھبىال ٍېسىۋاالتتي. ثىس ثىر مۈّي مٔچتٔ ٍبپوّيۇق پروفېططورالر ثىئُ ثىيئ تبٍبق ٍٔۋاتقبّذا، 

تۇرۇپال خبتىرىطىْي ئېچىپ، ثىر ّٔرضىئرّي ٍبزدى. ئۇ ئبغۇّذاق ثىر ّٔرضٔ ٍبزغبّذا، -ٔىيىٌ تۇرۇپٍۇئ

ئٔتراپىذا ٍۈز ثېرىۋاتقبُ ئىػالر ئۇّىڭ خىَبىىغب ئبزراقَۇ مىرىپ قوٍَبٍتتي. ئٔتراپىذا ٍۈز ثېرىۋاتقبُ 

ثٔزى ٍبپوّيۇق پروفېططورالر  ئىػالر ئۇّىڭغب ئبزراقَۇ تٔضىر قىيَبٍتتي. ئۇ ثىر ّٔرضٔ ٍېسىۋاتقبّذا
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ئۇّىڭذىِ ضوئبه ضورىطىَۇ، ئۇ ٍبپوّيۇقْىڭ گېپي ٍۇئٔىيىَگٔ ئبڭالَّبٍتتي. ٍُٔ خۇددى ثىر ئۇخالپ 

قبىغبُ ئبدٍْٓي ئوٍغبتقبّغب ئوخػبظ ٍۇئٔىيىَْىڭ قوىىْي تبرتىپ، ئۇّىڭغب ثىرٍٓئّْىڭ ئۆزىگٔ گٔپ 

يىطىذا ئوٍالۋاتقبُ ئىع ئۇّىڭ پۈتۈُ ۋۇجۇدىْي قىيىۋاتقبّيىقىْي ثىيذۈرۈپ قوٍبتتىٌ. ٍّٔي، مبى

قبپيىۋاىىذىغبُ ثوىۇپ، ئۇ ئٔتراپىذىني مىػىئرگٔ گوٍب ئۇ غۇ ۋاقىتْىڭ ئۆزىذٓ ثبغقب ثىر دۇَّبدا ئۆزى 

 ٍبىغۇز تۇرۇۋاتقبّذٓك تۇٍغۇّي ثېرٓتتي. 

 

بُ. ٍۇغۇ ذىني ثىر گۈزٓه ٍٔرّي ضبٍبھٔت قىيىۋاتقبّذا تبرتقموثېرٓضىَْي ثىس -3تۆۋّٓذىني 

رٓضىَذىني ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىَْىڭ قوىىذىني خبتىرٓ دٓپتٔرگٔ دىققٔت قىيىپ قوٍۇڭ. ٍّٔي، 

 ٍۇئٔىيىٌ ضبٍبھٔت جٔرٍبّىذىَۇ قوىىغب ثىر خبتىرٓ دٓپتٔرّي ئېيىۋاىغبّىذى. 

 

 
ثىر  ثىيئ ضبٍبھٔت قىيىۋاتقبّذىني اٌ قبتبرىىق ثىر قبّچٔ مىػي موثېذرٓضى5ٌ ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيى-3

مۆرۈّۈظ. ثۇ رٓضىَذىني قبىغبُ ئىنني مىػي موداٍب ٍۇئٔىيىَْىڭ ئبٍبىي ثىئُ تومَودا تٔرجىَبّيىق 

 ۋٓ ئوقۇغۇچي. ىقىيغبُ غ

 

 

ثىس ثىيئ ثوىغبُ ثىر مٔچيىل تبٍبق ئّٔٔ غۇّذاق ئۆتتي. تبٍبقتىِ مېَىِ ٍۇئٔىيىٌ ٍبڭب5 

، دٓپ، ٍبزغبُ غېئىرىْي ٍبڭب «ىسگٔ ئوقۇپ ثېرًٓئۇّي ض. ٌُ ھبزىرال ثىر پبرچٔ غېئىر ٍبزدىئٔرمىِ، ٍٔ»

ئوقۇپ ثٔردى. ٍبزغبُ ئۇ غېئىرى ئۆزى ٍبپوّذا مۆرگُٔ ئىػالر ثىئُ ٍۇّبضىۋٓتيىل ثوىۇپ، ئۇّىڭ 

 موّنرېت ٍٔزٍۇّي ٍېْىڭ ئېطىَذٓ قبىَبپتۇ. 
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 ٍُٔ ٍۇئٔىيىٌ ثىئُ مۆرۈغنُٔ ۋاقىت ٍېْىڭ ٍبپوّغب مٔىگىْىَگٔ ثىر ٍىيذىِ ضٔه ئبغقبُ

ۋاقىت ثوىۇپ، ئۇ چبغالردا ٍېْىڭ مۈّيۈك ئىػيىرىََۇ ئىْتبٍىِ جىذدىٌ ئىذى. ئۇّىڭ ئۈضتىگٔ ٍُٔ 

ئۇ چبغذا ھٔرگىسٍۇ ئبغۇ ثىر قبّچٔ مۈّْىڭ ٍېْىڭ ٍۇئٔىيىٌ ثىئُ مۈّئپ ثىيئ ثوالالٍذىغبُ ئٔڭ 

ذاق ثوىۇپ ئبخىرقي مۈّئر ثوىۇپ قبىىذىغبّيىقىْي تٔضٔۋۋۇر قىالىَىغبُ ئىذىٌ. ئٔگٔر ئبغۇّ

قېيىػىْي ثىيگُٔ ثوىطبً، ٍَّٔۇ ئۆزۈٍْىڭ ثبرىىق ۋاقتي ۋٓ زېھْىْي ٍۇئٔىيىَْي مۆزىتىع، ۋٓ ئۇ 

 قىيغبُ ئىػالرّي ۋٓ ئۇ ٍبزغبُ ّٔرضىئرّي تٔپطىيىٌ خبتىرىيىۋېيىػقب قبراتقبُ ثوالتتىٌ. 

 

دۇُ ئبمىَىس ۇثبۋ ٍىييىرى، قېَۇً-0431ٍُٔ غىْجبڭ ئۇّىۋېرضىتېتىذا ئوقۇۋاتقبُ ۋاقىتتب، ٍّٔي 

ٍٔمتٔپْىڭ ٍۇئبۋىِ ٍۇدىرى ئىذى. غۇ چبغذا ئۇ مۆپ قېتىَيىق ئۇٍغۇر ئوقۇغۇچىالر چوڭ ٍىغىْيىرىذا 

ٍىيذا پروفېططورالردىِ ئبراُ ئىننىْي ٍېتىػتۈردۇق. ئۇالرّىڭ ثىرى ئٔدٓثىَبت  31ثىس »

بمۇىتېتىذىني ٍىجىت فبمۇىتېتىذىني ئبثذۇغۈمۈر ٍۇھٍَٔٔتئىَىِ، ٍّٔٔ ثىرى ثوىطب جۇغراپىَٔ ف

ٍىو ئىچىذٓ پروفېططوردىِ ٍّٔٔ ئبراُ ئىننىْي ٍېتىيذۈرضٔك، ئۇ  31خۇداثٔردى. ئٔگٔر ثىس مېَىْني 

ثىس ئۈچۈُ ثىر چوڭ ّوٍۇش ثوىىذۇ. غۇڭب ضىئر تىرىػىپ ئوقۇڭالر، ثۇّذاق ئٔھۋاىغب خبتىَٔ 

ٍۇئٔىيىَْىڭ ئىطَىْي ئٔڭ  ، دېگُٔ ٍٔزٍۇّذىني گٔپئرّي قىيغبّىذى. ٍُٔ ئبثذۇغۈمۈر«ثېرىڭالر

دٓضيىپىذٓ ئّٔٔ غۇّذاق ئبڭيىغبُ ئىذىٌ. ىېنىِ ٍُٔ فىسىنب فبمۇىتېتىذا ئوقۇغۇچي، ٍۇئٔىيىٌ ثوىطب 

ع پۇرضىتي ىػىبڭب ئۇ چبغذا ٍۇئٔىيىٌ ثىئُ ئۇچرئٔدٓثىَبت فبمۇىتېتىذا ئوقۇتقۇچي ثوىغبچقب، ٍ

 ثوىَىغبُ ئىذى.

 

بُ ئبغۇ ٍىيالردا، ئۈرۈٍچىذٓ ھٔر ٍىيي ثىر قېتىٌ داڭيىق ٍُٔ غىْجبڭ ئۇّىۋېرضىتېتىذا ئوقۇۋاتق

غبئىرالر تبىالپ قبتْبغتۇرۇىىذىغبُ غېئىر دېنالٍبتطىَٔ ٍىغىْي ئۆتنۈزۈىٔتتي. ٍُٔ ئۇ چبغذا ثىر 

دېگُٔ ضبالھىَٔتنٔ ٍېقىِ مېئىٍٔذىغبُ ثىرى ثوىۇپ « غبئىر»غبئىر ئٍٔٔش ئىذىٌ )ٍُٔ ھٔرگىسٍۇ 

ىڭذىِ مېَىَْۇ ئۇّذاق ثوىۇپ ثبقَىذىٌ(. پٔقٔت غۇ چبغالردا ٍېْىڭ ثىر ثبققبُ ئٍٔٔش ثوىۇپ، ئۇّ

قبّچٔ پبرچٔ غېئىرىىرىٌ غىْجبڭ گېسىتىگٔ ثېطىيغبُ ئىذى. ئٍَٔب ٍُٔ ئۇ چبغذا غىْجبڭ 

ئۇّىۋېرضىتېتي ٍٔمتٔپ ئوقۇغۇچىالر ئۇٍۇغَىطىْىڭ رٓئىطي، ئبپتوّوً راٍوّيۇق ئوقۇغۇچىالر 

 0ٍٔيىنٔتيىل ئوقۇغۇچىالر ثىرىٔغَىطىْىڭ ٍۇئبۋىِ رٓئىطي قبتبرىىق ثىرىٔغَىطىْىڭ رٓئىطي، ۋٓ ٍ

چوڭ ۋٓزىپىْي ئۆز ئۈضتۈٍگٔ ئبىغبُ ثوىۇپ، غۇ چبغالردا غىْجبڭ ئۇّىۋېرضىتېتىذا ھٔر ٍىيي ثىر 

ىطي ئۆتنۈزۈۋاتقبُ ئىذىٌ قېتىٌ ٍٔمتٔپ ثوٍىچٔ ئۇٍغۇر ئوقۇغۇچىالرّىڭ غېئىر دېنالٍبتطىَٔ ٍۇضبثىق

ثىيئ ئۇٍغۇر ئوقۇغۇچىالرّىڭ فبمۇىتېتالر ئبرا ضّٔئٔت مۆرىنىْىَۇ ٍىيذا ثىر قېتىٌ ثىئُ  )غۇّىڭ

تٔغنىيئپ تۇرغبُ ئىذىٌ(. ئوقۇغۇً ئبالھىذٓ ٍبخػي ثوىۇپ، ئۆزىۈمۈٍذىِ ئىْگيىس تىيىَۇ 

ژۇرّبىالردا مۆپئپ تٔغۋىق قىيىْىۋاتقبُ ئىذىٌ )ئۇ -ئۆگىْىۋاتقبُ ئىذىٌ. غۇڭالغقب رادىئو ۋٓ گېسىت

بغذا ئبئىيىئردٓ تېخي تېيېۋىسورالر ٍوق ثوىۇپ، ئۇٍغۇر دىَبرىذا تبرقىتىيىذىغبُ تېيېۋىسور چ

نتي ضۈپىتىذٓ ېٍوقيۇقىْي ثىئٍَذىنَُّٔٔ. ثىسّىڭ ٍٔمتٔپتىني ثىر دٓرش پروج-پروگراٍَىطي ثبر

ۇپ چىقىع تېيېۋىسور قۇراغتۇررٓڭطىس قىيغبُ ثىر ئىػىَىس ثىر قبّچٔ ئوقۇغۇچىالر ثىرىىنتٔ ثىردىِ 

ثوىغبّىذى(. قبٍطي ضٔۋٓثتىْنىِ ئۇ ھبزىر ئېطىَذٓ قبىَبپتۇ، ئىػقىيىپ ٍُٔ ھېيىقي پۈتۈُ ئۇٍغۇر 

ٍىو تٔميىپ  4دىَبرىذىني داڭيىق غبئىرالر ٍىغىيىپ غېئىر دېنالٍبتطىَٔ قىيىذىغبُ ٍىغىْغب ئۇدا 

تبٍىِ قىَىِ ثوىۇپ، ئۇ قىيىْذىٌ. ثۇ ٍىغىْذا غېئىر دېنالٍبتطىَٔ قىيىذىغبُ ضبّغب ئېرىػىع ئىْ

غېئىرالر ّبھبٍىتي تېسال ئبپتوّوً راٍوّيۇق گېسىت ٍبمي ژۇرّبىالرغب  غبُىٍْىغىْذا دېنالٍبتطىَٔ قىي

يىَوپ قبتبرىىق داڭيىقالرّىڭ غېئىر ىَىپچبُ ئېغۇ چبغذا ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىٌ، تثېطىالتتي. ٍُٔ 

ئېرىػتىٌ. ثىر قېتىَيىق ٍىغىْذا ٍېْىڭ دېنالٍبتطىَٔ قىيغىْىْي ثىۋاضىتٔ ئبڭالظ پۇرضىتىگٔ 

غىْجبڭ ئۇّىۋېرضىتېتي ئٔدٓثىَبت فبمۇىتېتىْىڭ ثىر ئبٍبه ٍۇئٔىيىَي ٍبڭب  ،قېػىَذا ئوىتۇرغبُ

غېئىر دېنالٍبتطىَٔ قىيىػقب ثىر ضبُ ثېرىيگّٔيىنىْي، ئٍَٔب ٍېْىڭ تٍَٔبرىىغبُ غېئىرىٌ 

رالپ قوٍغبُ ثىر پبرچٔ غېئىرّي چىقىرىپ ٍبڭب ٍوقيۇقىْي ثىيىپ، دٓرھبه ٍېْىذىِ ئۆزى ٍېسىپ تٍَٔب

ئۇمبً، ٍبۋۇ غېئىرّي ئۆزۈڭْىڭ غېئىرى، دٓپ دېنالٍبتطىَٔ قىيىۋٓتنىِ، ھٍٔذٓ ئۆز ّبٍىڭذا »ثېرىپ، 
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، دېذى. ئۇ خبّىٌ غېئىر تٍَٔبرالپ «ئېالُ قىيىۋٓرگىِ. ئۇ ٍېْىڭ ضبڭب قىيغبُ ھٔدىًَٔ ثوىطۇُ

َٔ قىيىع ضبّي ثېرىيَىگُٔ ئىنُٔ. ئۇ پٔقٔت ثىر ضبّْي مٔىگُٔ ثوىطىَۇ، ئۇّىڭغب دېنالٍبتطى

ئۆىتۈرۈۋٓتَٔضيىل ۋٓ ٍبڭب ٍبردًٓ قىيىع ئۈچۈّال ٍبخػي مۆڭۈىيۈك ثىئُ ثۇ تٔميىپْي قىيغبّىذى. 

ئٍَٔب ٍېْىڭ مىػىيىل خبرامتېرىٌ ثوٍىچٔ ٍُٔ ئۇّذاق ئىػْي قٔتئىَال قىالىَبٍتتىٌ. غۇّىڭ ثىئُ 

ذىٌ. ّبھبٍىتي قبتتىق ئبزاثالّذىٌ. ھٍٔذٓ ئۇ ٍىغىْغب قبتْبغقىْىَغىَۇ ٍُٔ ئىْتبٍىِ تٔڭيىنتٔ قبى

مٔچۈرۈڭ، ٍُٔ »ئىْتبٍىِ پۇغبٍَبُ قىيذىٌ. ٍېرىٌ ضبئٔتتٔك قبتتىق ئوٍيىْىپ، ئبخىرى ئۇ خبّىَغب5 

، دېذىٌ )ئۇ ھٔدىَىس ھبزىرٍۇ ھبٍبت ثوىۇپ، ّبھبٍىتي ٍبغىْىپ قبىذى. ئۇّىڭ «ئۇّذاق قىالىَبٍَُٔ

ثىئبراً قىيىپ قوٍَبضيىق ئۈچۈُ ثۇ ٍٔردٓ ئىطَىْي ئبتىَىذىٌ(. ثۇ ئىػالر ٍېْىڭ ئېطىَذٓ مۆڭيىْي 

ھبزىرٍۇ خۇددى تۈّۈگۈّني ئىػالردٓمال ضبقيىْىپ تۇرۇۋاتىذۇ. ئٍَٔب ھېيىقي ٍىغىْذا غېئىر 

 دېنالٍبتطىَٔ قىيغبُ داڭيىق غبئىرالرّىڭ چىراٍيىرى ئېطىَذٓ ئبّچٔ قبىَبپتۇ. 

 

بٍٔ ثىئُ ٍٔزمۇر ٍبقبىىْىڭ ئبّچٔ ٍۇّبضىۋىتي ٍوق ئىذى. ئٍَٔب ٍبقبىىْي ٍۇقىرىذىني ھېن

مىچىننىْٔ »ٍېسىپ ٍۇغۇ ٍٔرگٔ مٔىگّٔذٓ ئۇ ئىػالر ئېطىَگٔ مېيىپ قبىذى. غۇڭب ثۇ 

 خبتىرىيىْىپ قبىطۇُ، دٓپ، ئۇّي ثۇ ٍٔرگٔ قىطتۇرۇپ قوٍذۇً.« تٔرجىَىھبىىٌ

 

قىََىتىْي خېيي -ثىئُ ئۇچراغقبّذا، ئۇّىڭ قٔدىر قىطقىطي، ٍُٔ ٍبپوّذا ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىٌ

ٍبخػي ثىئتتىٌ. ئٍَٔب، غۇ چبغذىني غبرائىتتب مېَىْني مۈّئرّىڭ قبّذاق ثوىىذىغبّيىقىْي 

تٔضٔۋۋۇر قىالىَىغبچقب، ئبغۇ پۇرضٔتتىِ توىۇق پبٍذىيىْىۋېيىع ھٔرگىسٍۇ ٍېْىڭ ئېطىَگٔ 

ثىر ٍبپوّيۇق پروفېططور غىْجبڭ ئۇّىۋېرضىتېتىغب ذىني موثېمٔىَٔپتۇ. ٍُٔ ٍبپوّذىني ۋاقتىَذا 

ئبٍذٓك ئۇٍغۇر تىيي ئۆگّٔذى. ٍُٔ ٍبپوّذا ئۇّىڭ ئۆٍىگٔ  01ثېرىپ، ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىَْىڭ قوىىذا 

ثبىىطي ثىر ئۆٍذٓ تۇراتتي(. ئۈرۈٍچىذٓ  3ئبّىطي، ئبٍبىي ۋٓ -پبت ثېرىپ تۇردۇً )ئۇ ٍۇئٔىيىَْىڭ ئبتب-پبت

ئبپپبٍْىڭ ھېيىقي ٍبپوّيۇق  ّبپبت ثېرىپ، رٓ-ْىڭ ئۆٍىگٔ پبتۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىَثوىطب ئبٍبىىٌ ئبثذ

 پروفېططورّي مۈتۈغىگٔ ٍبردٍٓيىػىپ ثٔردى. 

 

ئبٍغىچٔ -3ئبٍذىِ -0ٍىيي -0433ٍُٔ ٍبپوّذىِ قبٍتىپ، ئبٍېرىنىغب ٍېڭىػتىِ ثۇرۇُ، ٍّٔي 

ّٔپٔر  2 پۈتتۈرۈظ ئبىذىذىني ئبٍذٓك ۋاقىت تۇرۇپ، غىْجبڭ ئۇّىۋېرضىتېتىذا ئوقۇظ 3ئۈرۈٍچىذٓ 

رىىق ئوقۇغىْي پۈتتۈرۈظ ئىيَىٌ ٍبقبىىطىگٔ ٍېتٔمچىيىل قىيذىٌ. غۇ ۇالۋئۇٍغۇر ئوقۇغۇچىْىڭ ثبم

چبغذا ٍۇئٔىيىَْىڭ ئۆٍىذٓ ثىر قبّچٔ قېتىٌ ئبٍرىٌ ٍېھَبُ ثوىۇپ، ٍۇئٔىيىٌ ثىئُ ئۇٍغۇر 

ىَىسدٓ خېيي مۆپ ئوخػبغيىقالر ثبر ٍٔضىيىيىرى توغرىطىذا خېيي مۆپ پبراڭالغتۇق. ثىسّىڭ ئىذىَ

ثوىۇپ، ھٔر قېتىٌ ثىيئ ثوىغبّذا ثىسّىڭ گېپىَىس تۈگىًَٔ مېتٔتتي. غۇ ۋاقىتتب ثىر پبرچٔ ئٔدٓثىٌ 

ئبخجبرات ٍېسىع ئۈچۈُ، غىْجبڭ گېسىتىْىڭ ٍۇخجىرى ٍىڭچېجي )ٍوڭغۇه( ثىئُ ئۇّىڭ ئبٍبىي 

ئبٍرىٌ زىَبرٓت قىيىپ، ثىس ثىئُ -ىٌىوىۇىۇ ٍۇئٔىيىٌ ثىئُ ئىننىَىسّي مۆپ قېتىٌ ئبٍر

ئوٍيىْىع ئىچىذٓ »ضۆھجٔتئغتي. ثۇ ٍبقبىٔ ٍُٔ ئبٍېرىنىغب مٔتنّٔذىِ مېَىِ پۈتۈپ، 

ھٍٔذٓ ئىْتبٍىِ زور تٔضىر قوزغىذى. ئۇ ٍبقبىىْي ئوقۇپ ، دېگُٔ تېَىذا ئېالُ قىيىْذى« ئىيگىرىئظ

ۇ ٍبقبىىْي ٍٔزمۇر ٍبزٍىْىڭ ئبخىرىغب قوغۇپ ثبقَىغبُ قېرىْذاغالرغب قۇالٍيىق ثوىطۇُ ئۈچۈُ، ٍُٔ ئ

قوٍذۇً. غۇ ۋاقىتالر ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىٌ ٍبپوّذىِ قبٍتىپ مٔىگىْىگٔ ئبّچٔ ئۇزۇُ ثوىَىغبُ ۋاقىتالر 

ٍىيي ٍبپوّغب ثېرىپ قبٍتىپ مٔىگّٔذىِ مېَىِ ٍۇئٔىيىٌ ٍّٔٔ ثبغقب دۆىٔتئرگىَۇ ثېرىپ -0431ثوىۇپ، 

ىنَُّٔٔ. ئىػقىيىپ ٍېْىڭ پٔرىسىَچٔ ٍۇئٔىيىَْىڭ غۇ ٍٔزگىيذىني مٔىذىَۇ، ٍُٔ ئۇّي ثىئٍَذ

دېگُٔ « ئوٍيىْىع ئىچىذٓ ئىيگىرىئظ»ئۇٍغۇرالر ٍٔضىيىطي ھٔققىذىني ئىذىَىيىرى ٍۇقىرىذىني 

ٍبقبىىذا تٔپطىيىٌ ثبٍبُ قىيىْغبُ ثوىۇپ، ٍۇئٔىيىَْىڭ ٍبپوّغب قىيغبُ ئىيىٌ زىَبرىتىذىِ ئبىغبُ 

ب ثىرٓر پبرچٔ ٍبقبىىطىگٔ مىرگۈزٍٔضيىنىذىني ئبضبضىٌ ضٔۋٓة ٍۇغۇ ثوىۇغي تٔضىراتيىرىْي ثبغق

 ٍۇٍنىِ. ثۇ ٍېْىڭ غٔخطىٌ پٔرىسىَال ثوىۇپ، ثۇ ئىػْي ئٔڭ ٍبخػي ثىيگۈچي ثىرال ئبىالھتۇر.
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ئبٍذا ئوغيۇً دىيػبتْي ضبٍبھٔت قىيذۇرۇپ مېيىع ئۈچۈُ ٍبپوّغب ثبردىٌ. -04ٍىيي -4104ٍُٔ 

 4وىغبُ ٍٔرىٔرّىڭ ھٍَٔىطي تومَو ۋٓ ئۇّىڭ ئٔتراپىذا ثوىغبچقب، ٍُٔ ئبرىيىقتب ئوغيۇً مۆرٍٔمچي ث

س ضۈرئٔتيىل پوٍىسدا ئوىتۇرۇپ، مَوتو، ېدٓپ ئبتىيىذىغبُ ت« ِېغىْنبّط»مۈُ ۋاقىت ئبجرىتىپ، 

ڭب ثېرىپ، ئٍْٔي ۋاقىتتب ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىَْي ٍبپوّغب تٔميىپ قىيغبُ، ھٍٔذٓ ٍب رغبالموثېئوضبمب ۋٓ 

ھبزىر ثىر ئېغىر  ٌيىَْي ٍوقالپ مٔىذىٌ. ثۇ ٍۇئٔىيىخۇددى ئۆز ئوغيىذٓك ٍۇئبٍىئ قىيغبُ موداٍب ٍۇئٔى

مېطٔىگٔ گىرىپتبر ثوىۇپ قبىغبُ ثوىۇپ، ئبضبضُٔ ٍوه ٍبڭبىَبٍذىنُٔ. ئٍَٔب ٍُٔ ئۆٍىگٔ ثبرغبّذا، 

پ، ٍېْي ئىػىل ئبىذىذا ّبھبٍىتي ضوغۇق ھبۋاغب ۋٓ ئبغرىقىغب قبرىَبً، ھبضىطىغب قبتتىق تبٍىْى

ئىنني ضبئٔت پبراڭالغتىٌ. ثۇ -خوتۇُ ئىننىَئُ ثىئُ ثىر-ضبقالپ تۇرۇپتۇ. ٍُٔ ئۆٍىگٔ مىرىپ، ئٔر

قبراغيىرى ثبر ثوىۇپ، ٍُٔ ثۇ قېتىََۇ -ٍۇئٔىيىَْىڭ ئۇٍغۇرالر ھٔققىذٓ ئبجبٍىپ مۆز

ٍېرى، ٍُٔ ٍبپوّذىِ ضۆھجىتىَىسدىِ ّبھبٍىتي ھۇزۇرالّذىٌ. مۆڭۈىذىنىذٓك ثوىَىغبُ ثىرال 

ٍىيذىِ ئبغقبُ ثوىغبچقب، ٍُٔ ثۇ قېتىٌ تبرىخ ھٔققىذٓ ٍبپوُ تىيىذا ثۇرۇّقىذٓك  41ئبٍرىيغىيي 

ضۆزىىػٔىَىذىٌ. غۇڭب ٍبپوّچٔ گٔپئرّي تبپبىَىغبّذا ئىْگيىسچٔ ضۆزىٔرّي ئىػيىتىػنٔ ٍٔججۇرى 

ئُ ثىر رېطتوراّغب ئبپىرىپ ٍېھَبُ ثوىذۇً. موداٍب ٍۇئٔىيىٌ ثىئُ ئبٍبىي ئىننىَئُ ٍېْي تبمطي ثى

 رٓضىٌ غۇ قېتىٌ تبرتىيغبُ.-2قىيىپ، ئبّذىِ ٍُٔ ثىئُ خوغالغتي. تۆۋّٓذىني 

 

 
گٔ ثبردىٌ. ىٔت قىيذۇرۇپ مېيىع ئۈچۈُ ٍبپوّىَئبٍذا ٍُٔ ئوغيۇٍْي ضبٍبھ-04ٍىيي -4104رٓضى5ٌ -2

ىْجىرو ٍۇئٔىيىَْي ٍوقالپ مٔىذىٌ. غۇ ضٔپٔر جٔرٍبّىذا ٍُٔ ئۆزۈً ٍٔخطۇش موثېغب ثېرىپ، موداٍب غ

 ثۇ غۇ چبغذىني ثىر مۆرۈّۈظ.

 

گبمۇٍىِ ئۇّىۋېرضىتېتي تبرىخ  ېٌذىِ مَوتوغب مېيىپ، ھبزىر مبّطموثېٍُٔ ئۇ مۈّي 

فبمۇىتېتىْىڭ ٍۇدىرىىقىْي قىيىۋاتقبُ ثىر ٍبپوّيۇق موّب دوضتۇٍْىڭ ئۆٍىذٓ ثىر ئبخػبً قوّذۇً. 

ب ٍېقىِ جبٍذىني ٍبپوّْىڭ ثۇرۇّقي پبٍتٔختي ّبراّي ضبٍبھٔت قىيىپ، ٍُٔ ئۇّىڭ ثىئُ ئٔتىطي مَوتوغ

مٔچ تٔرٓپتٔ تومَوغب قبٍتىپ مٔىذىٌ. ثۇ قېتىَقي ضٔپٔردٓ ٍبپوّذٓك ثىر ثبً دۆىٔتتىني ئىنني 

 ھبزىر، ٍّٔيپروفېططورّىڭ ئۆٍىذٓ ٍېھَبُ ثوىۇپ، ٍُٔ مۆرگُٔ ئىْتبٍىِ تٔضىرىىل ئٔھۋاىالر ثبر. 

 ئىػيىتىػتٔ توك، قوغۇپ ئبۋاز چبقىرىقىغب قىيىع ئىقتىطبد تومْي دۆىىتىْىڭ قيخٔى ٍبپوُ پۈتۈُ

 ٍبتبق ثىرال پٔقٔت، تۇرضىَۇ ئۆٍذٓ داچب ثىر ٍۇئٔىيىٌ موداٍب.  مېتىپتۇ ثوىۇپ ئىقتىطبدچىو ئىْتبٍىِ

 ُتقبوٍ پۇتيىرىْي ئۆٍىذٓ غۇ، ٍٍٔذىنُٔ تبٍبق ئۆٍىذٓ غۇ ئىننىَئُ خوتۇُ-ئٔر، ئىططىتىپ ٍىْيۆئ

 ئبغۇ ئىننىَئُ ئۇ، ٍّٔي.  ئۇخالٍذىنُٔ ئۆٍىذٓ غۇ ھٍٔذٓ، مۆرىذىنُٔ تېيېۋىسور ئوىتۇرۇپ ئوراپ ثىئُ

 ئۆٍذٓ داچب ثىر ٍۇئٔىيىََۇ ضبمبگۇرا ٍۇدىرى فبمۇىتېتىْىڭ تبرىخ. ٍبغبٍذىنُٔ ٍذىالۆئ ٍبتبق ثىر
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 توٍيۇقي، مېيىذىغبُ غېرىچ نيئىن ئۇزۇّيۇقي ۋاقىتتب ثىر ئۆٍىذٓ پۈتۈُ ثوىطب ئۇالر، ثوىۇپ تۇرىذىغبُ

.  ئۇالٍذىنُٔ تومقب ثىرىْىال پٔقٔت چىراغذىِ قىيىذىغبُ ئىقتىطبد توك، مېيىذىغبُ ثبرٍبقتٔك ثبظ

 ٍّٔٔ ٍذىِۆئ ثىر.  ئىططىتىذىنُٔ ٍىْيۆئ ٍبتبق ئبخػىَي، ئىططىتىپ ٍىْيۆئ ئبغخبّب مۈّذۈزى ھٍٔذٓ

 مېَىْچٔ ٍُٔ.  ٍبڭىذىنُٔ ئۆچۈرۈپ ثىرىْي ٍّٔٔ، ٍبّذۇرۇپ چىراغْي ثىر، ثوىطب مىرٍٔمچي ئۆٍگٔ ثىر

   .ٍۇٍنىِ ثېرىػىٌ ضۆزىٔپ تٔپطىيىَرٓك ھٔقتٔ ثۇ، تېپىپ پۇرضٔت ٍبخػىراق ثىر

 

 

 وًرسً 3. مۇئًللىمىىڭ سۆزى: ئًرلًر ئۈچۈن ئًڭ مۇھىم بولغبن 2

 

ڭب ٍۇّذاق ٍُٔ ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىٌ ثىئُ ثىر مۈّي مٔچتٔ پبراڭيىػىپ مېتىۋاتقبّذا، ئۇ ٍب

 ّٔرضٔ ئٔڭ ٍۇھى5ٌ 3ئٔرىٔر ئۈچۈُ ٍۇّذاق »دېذى5 

 

 ثىيىٌ (0)

 ( پۇه4)

 ( ثىر ٍبخػي خوتۇ3ُ)

 

ئۇ چبغذا ثىس قبّذاق تېَب ئۈضتىذٓ پبراڭيىػىۋاتقبّيىقىَىس ئېطىَذٓ قبىَبپتۇ. ئٍَٔب ثۇ ضۆزىٔر 

مېَىِ ثۇ  ٍُٔ ئۈچۈُ غۇ چبغذا ثىر ٍۇھىٌ ھېنَٔتيىل ضۆزدٓك تۇٍۇىغبُ ثوىۇپ، غۇّىڭذىِ

 41ضۆزىٔرّي ئېطىَذىِ زادىال چىقبرٍىذىٌ. ٍبڭب ٍبپوّذىني ئوقۇغْي تبٍبٍالپ، ٍبپوّذىِ ئبٍرىيغىيي 

ٍىييىق ھبٍبتىَذا ٍۇئٔىيىَْىڭ ٍۇقىرىذىني ضۆزىىرىْىڭ ّٔقٔدٓر توغرا  41ٍىيذىِ ئبغتي. ئبغۇ 

دېگّٔگىال « بخػي خوتۇُثىر ٍ»ئىنّٔيىنىْي چوڭقۇر ھېص قىيذىٌ. ثبغقىطىْي قوٍۇپ تۇرۇپ، پٔقٔت 

قبراپ ثبقىذىغبُ ثوىطبق، ئٔگٔر ٍّٔذٓ ئۆزۈٍگٔ ّبھبٍىتي ٍېقىْذىِ ٍبضيىػىپ ثېرىذىغبُ، ٍېْي 

ٍېقىْذىِ قوىالپ ثېرىذىغبُ، ّبھبٍىتي ٍبخػي ٍۈرۈغۈپ مېتىۋاتقبُ ثىر خبتىرجًٔ ئبئىئ ثوىَىغبُ 

پتىطىگٔ ثىر پبرچٔ ٍبقبىٔ تٍَٔبرالظ ثوىطب، ٍبڭب ھبزىرقىذٓك دًٓ ئېيىع ۋاقتىَذىِ پبٍذىيىْىپ، ھٔ

قٔتئىَال ٍۇٍنىِ ثوىَبٍتتي. ٍُٔ جبھبُ ئبٍيىْىپ، ّۇرغۇُ ئۇٍغۇر ئۇمىالر ۋٓ ئۇالرّىڭ ئبئىيىطي 

ثىئُ توّۇغتۇً. ٍېْىڭ ئۆز مۆزۈً ثىئُ مۆرگىْىٌ، ٍۇۋٓپپٔقىَٔت قبزاّغبُ ئٔرىٔرّىڭ ھٍَٔىطىْىڭ 

ڭ ئٔمطىچٔ، ئۆزى ّبھبٍىتي قبثىيىَٔتيىل ثوىطىَۇ ثبر ئىنُٔ. ئۇّى« ثىر ٍبخػي خوتۇُ»ٍېْىذا 

تېخىچٔ دېگّٔذٓك ٍۇۋٓپپٔقىَٔتيىل ثوالىَىغبُ ئٔرىٔردٓ ثوىطب ثىر خبتىرجًٔ ئبئىئ مًٔ ئىنُٔ. ثىر 

ىىػي ۆئبئىئ ٍۇۋٓپپٔقىَٔتيىل ثوىۇظ ئۈچۈُ، غۇ ئبئىيىذىني ئٔر ثىئُ ئبٍبه چوقۇً تٔڭ ثٔدٓه ت

ٍبىْىڭ خىسٍٔت تٔقطىَبتي ئوخػىَبٍذۇ. ئٍَٔب تۆىٍٔذىغبُ ثٔدٓىْىڭ مېرٓك. ثۇ ئىػتب ئٔر ثىئُ ئب

دٓرىجىطىذٓ ثٔك چوڭ پٔرق ثوىَبٍذۇ. ئٔگٔر چوڭ پٔرق ثوىىذىنُٔ، چوقۇً تٔڭپۇڭطىسىىق ٍۈز ثېرىذۇ. 

غۇڭب ٍېْىڭ ثبرىىق ضىڭىيالرغب دٍٓذىغىْىٌ، ئٔگٔر ئېرىڭىس ثىر توغرا ٍوىْي تبىالپ قبتتىق 

، ئۇّي پۈتۈُ ۋۇجۇدىڭىس ثىئُ قوىالڭ، ھٍٔذٓ ئۇّىڭغب ثبرىىقىڭىسّي ئبتبپ ٍبردًٓ تىرىػىۋاتقبُ ثوىطب

قىيىڭ. غۇّذاق قىيطىڭىس ئېرىڭىس ضىسّي ثبرغبّطېرى تېخىَۇ ٍبخػي مۆرۈپ ٍبڭىذۇ، ھٍٔذٓ قىيغبُ 

 ٍبردىَىڭىسّي ٍۇمبپبتالظ ئۈچۈَّۇ ثۇرۇّقىذىِ ثٔمرٓك تىرىػىذۇ. 

 

ھٔققىذٓ تېَب تٍَٔبرالۋاتقبّذا، توضبتتىِ ئېطىَگٔ ٍۇّذاق ثىر  ّٔچچٔ ٍىيْىڭ ئبىذىذا ٍُٔ غبٍٔ

ثوىۇپ )ٍُٔ ثبىىْىڭ ئىننىْچىطي(، ئبپبً ئبمبً ثىئُ  ثبال 1ئىع مېيىپ قبىذى5 ثىس جٍٔئىٌ 

ئىننىَىس تۇغۇىغبّذىِ مېَىْال ئۆزىْىڭ ئىػچىيىق خىسٍىتىذىِ ئىطتېپب ثېرىۋٓتنُٔ ئىنُٔ. 

ئ مىػىيىرى ٍبىغۇز داداٍْىڭ مىرىَىگٔ تبٍىْىپ ٍبغىغبّيىقتىِ، غۇّىڭذىِ ثبغالپ ثىس ثىر ئبئى

ٍېْىڭ ثبىىيىق دٓۋرىٌ ّبھبٍىتي جبپبىىق ۋٓ ئبچبرچىيىق ئىچىذٓ ئۆتتي. مۆپ ۋاقىتالردا ئبچ قورضبق 

ٍۈرۈغنٔ ٍٔججۇرى ثوىذۇق. ٍّٔي ئۇ چبغذا ئبظ ّورٍىيىق، ثىسّىڭ ٍېسىالردىِ مېيىذىغبُ تۇغقبّيىرىَىس 
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قب، ئبغيىق ّورٍىَىس ئۆزىَىسگٔ زادىال ٍېتىػٍَٔتتي. غۇڭالغقب ٍُٔ ّبھبٍىتي مىچىل مۆپ ثوىغبچ

ۋاقتىَذىِ ثبغالپال قبتتىق تىرىػىذىغبُ، ۋٓ مۆپ ئوٍيىْىذىغبُ ئبدٓتئرّي ٍېتىيذۈرۈۋاىغبُ ئىذىٌ. ٍُٔ 

گُٔ ثىر دې« ثىيىَْىڭ مېرىني ٍوق»ئوتتۇرا ٍٔمتٔپتٔ ئوقۇۋاتقبُ ٍٔزگىيذٓ، پۈتۈُ جۇڭگو ثوٍىچٔ 

دېگُٔ ئىذىَىْي « ثىيىٌ چوقۇً ئٔضقبتىذۇ»ضٔپطٔتٔ مٔڭ تۈردٓ تٔغۋىق قىيىْىپ ٍۈرگّٔذٓ، ٍُٔ 

تٔغۋىق قىيىپ ٍۈرگُٔ، ھٍٔذٓ ضىْىپىَىسدىني ثبىىالردىِ پۇه ٍىغىپ، ئۇّىڭغب غۇ چبغذا ٍېڭىذىِ 

رگُٔ ئىذىٌ. چىققبُ ئۇٍغۇرچٔ مىتبثيىرىْي ضېتىۋېيىپ ئٔمېيىپ، ثبىىالرغب تبرقىتىپ ثېرىپ ٍۈ

ئوتتۇرا ٍٔمتٔپتٔ توىۇقطىسدا ئوقۇۋاتقبُ ۋاقتىَذا -0ٍىييىرى ثوىطب مېرٓك، ٍُٔ ئبقطۇ -0424-0423

 چوڭ ّىػبُ تۈزدۈ5ً 3ئۆزۈً ئۈچۈُ ٍۇّذاق 

 

 ئٔڭ ٍۇقىرى پٔىيىگىچٔ ئوقۇظ (0)

 ( ئۆزۈٍْىڭ ئىقتىطبدىٌ تٔقذىرىْي ئۆزگٔرتىع4)

 ( ثىر ثٔختيىل ئبئىئ قۇرۇظ3)

 

ٍُٔ ئوقۇغتىني ئٔڭ ٍۇقىرى پٔىيىْىڭ ّېَٔ ئىنّٔيىنىْي ثىئٍَتتىٌ. ئٍَٔب ٍُٔ ئۇ  ئۇ چبغذا

چبغذا ثىيىَْىڭ ئىْتبٍىِ ٍۇھىٌ ۋٓ پبٍذىيىق ّٔرضٔ ئىنّٔيىنىْي توّۇپ ٍٔتنُٔ ئىذىٌ. ٍېْىڭ 

قىطقىچٔ تٔرجىَىھبىىٌ ۋٓ ٍُٔ ثىئُ ئۆتنۈزۈىگُٔ ٍبزٍب ضۆھجٔتْىڭ خبتىرىطىذٓ ثۇ ھٔقتٔ تېخىَۇ 

 3. ّٔچچٔ ٍىيْىڭ ئبىذىذا ئوٍيىطبً، ٍُٔ ئٍْٔي ۋاقىتتب تۈزگُٔ ٍۇقىرىذىني [4]ٍٔزٍۇّالر ثبر مۆپ 

ئٔرىٔر ئۈچۈُ ئٔڭ ٍۇھىٌ »ٍىيي دېگُٔ -0431ّىػبُ ٍبھىَٔت جٔھٔتتىِ ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىٌ ٍبڭب 

ۆزۈً ئۈچۈُ ّٔرضىگٔ ئېرىػىػْي ئ 3ثىئُ ئبضبضُٔ ئوخػبظ ئىنُٔ. ٍّٔي، ٍُٔ ئبغۇ « ّٔرضٔ 3ثوىغبُ 

ئبضبضىٌ ّىػبُ قىيىپ تىنيىگُٔ ئىنَُّٔٔ. ثۇ ثبغيىْىػْي ثبٍقىغبّذىِ مېَىِ، ٍُٔ ھًٔ ھٍٔراُ 

ثوىذۇً، ھًٔ خۇغبه ثوىذۇً. ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىٌ ٍبپوّذا پبراڭيىػىع جٔرٍبّىذا ٍبڭب دېگُٔ، ھٍٔذٓ 

قيىْىپ مٔىگُٔ ضۆزىٔر ٍُٔ ئۈچۈُ ئٔڭ ٍۇھىٌ ضۆز ثوىۇپ تۇٍۇىۇپ، ٍېْىڭ ئېطىَذٓ ھبزىرغىچٔ ضب

 ٍۇغۇ ثوىغبچقب، ٍُٔ ئۇّي ثۇ ٍٔرگٔ قىطتۇرۇپ قوٍذۇً.

 

ئۇ قېتىَقي پبراڭالر جٔرٍبّىذا ٍۇئٔىيىٌ قىسالر ئۈچۈُ ّېَٔ ئٔڭ ٍۇھىٌ ئىنّٔيىني توغرىطىذا 

ثىر ّٔرضٔ دېَىذى. غۇڭالغقب ثۇ ٍٔردٓ ئۇ توغرۇىۇق ثىر ّٔرضٔ ٍبزاىَىذىٌ. ثۇّىڭ ئۈچۈُ ضىڭىيالر ۋٓ 

 ىَالردىِ ئٔپۇ ضورأٍَُ.خبّ

 

ٍُٔ ٍېقىْذا ئىَبً ۋٓ دومتور ٍبضىر قبزىْىڭ ئبٍېرىنب ٍۇضۇىَبُ ئوقۇغۇچىالر ئۇٍۇغَىطي 

(Muslim Students Association ) [3]ٍىغىْىذا ضۆزىىگُٔ ّۇتقىْي ئبڭيىذىٌ ثىر قېتىَيىق ّىڭ .

ثىر قىطىٌ قىَىِ ٍٔضىيىئر ثۇ قېتىَقي دومالتتب ٍبضىر قبزى ّۆۋٓتتٔ ئىطالً دىْي دۇچ مٔىگُٔ 

ئبضبضيىق  3ئۈضتىذٓ توختبىغبُ ثوىۇپ، دومالتىْىڭ ئٔڭ ثېػىذا ئۇ ئىْطبّالر ئۈچۈُ زۆرۈر ثوىغبُ 

ئبضبضيىق ئېھتىَبج ثىئُ ثىيئ ٍبراتقبُ. ئۇالر  3ئبىالھ ثىسّي »ّٔرضىْي تىيغب ئېيىپ، ٍۇّذاق دېذى5 

( intellectual( ئېھتىَبج، ۋٓ ثىيىٌ )spiritual( ئېھتىَبج، ٍّٔىۋى )physicalٍبددىٌ )

ئېھتىَبج ٍبددىٌ ئېھتىَبج ثوىۇپ، ثىس ٍېَىطٔك ثوىَبٍذۇ، -0ئېھتىَبجيىرىذىِ ئىجبرٓت. ثۇ ٍٔردىني 

ئىچَىطٔك ثوىَبٍذۇ، ھبۋا ثىئُ ّٔپٔش ئبىَىطبق ثوىَبٍذۇ. ئٔگٔر ثىسدٓ ثۇ ّٔرضىئر ثوىَبٍذىنُٔ، ثىس 

ىۋى ئېھتىَبجىَىسٍۇ ثبر. ثۇ ٍّٔىۋى ئېھتىَبجىَىسٍۇ ئۆىىَىس. ئىننىْچىطي، ثىسّىڭ ٍّٔ

قبّبئٔتئّذۈرۈىۈغي مېرٓك. ئٔگٔر ئۇ قبّبئٔتئّذۈرٓىٍَٔذىنُٔ، ّېَٔ ثوىىذۇ؟ ئٔگٔر ئۇ 

قبّبئٔتئّذۈرٓىٍَٔذىنُٔ، ّۇرغۇُ ئىػالر ٍۈز ثېرىذۇ. ئۇّىڭ ثىرىْچىطي ۋٓ ئٔڭ ٍۇھىَي، 

ىڭ ٍّٔىطىسىىني مېيىپ چىقىذۇ. ضىس چۈغنۈّيىػىع مېيىپ چىقىذۇ. ئىننىْچىطي ھبٍبتْ

ھبٍبتىڭىسّىڭ ّبھبٍىتي قۇرۇق ئىنّٔيىنىْي، پٔقٔت مۈُ ئۆتنۈزۈپ ٍبغبۋاتقبّيىقىڭىسّي، ھبٍبتىڭىسدا 

ثىر ٍۇقىرى ّىػبّْىڭ ٍوقيۇقىْي ھېص قىيىطىس. غۇڭالغقب ئٔگٔر ضىسدٓ ثىر ٍۇقىرى ّىػبُ 

ب مٔىتۈرۈپ، ئۇّي ئۆزىڭىس ئۈچۈُ ئٔڭ ثوىَبٍذىنُٔ، ضىس ئۆزىڭىس ئۈچۈُ ثىر ّىػبّْي ۋۇجۇدق
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ٍۇقىرىذىني ّىػبُ قىيىپ تىنئٍطىس. مىػىئر ئۆزىْىڭ ھبٍبتىْي ئبتبٍذىغبُ ثىر ٍۇقىرى ّىػبّغب 

ئېھتىَبجي -3ئېھتىَبجيىق ثوىىذىغبُ ثوىۇپ، ئبىالھ ئىْطبّالرّي ئّٔٔ غۇّذاق ٍبراتقبُ. ئىْطبّالرّىڭ 

تىَبجذىِ ئىجبرٓت. ضىس ئۆزىڭىسّىڭ ئٔقيىْي، ۋٓ ثوىطب ثىيىٌ جٔھٔتتىني ٍبمي ئٔقيىٌ ئېھ

 3ئۆزىڭىسّىڭ ھٔۋىطىْي قبّبئٔتئّذۈرۈغنىَۇ ئېھتىَبجيىق ثوىىطىس. ئىطالً ضىسگٔ ٍۇغۇ 

جٔھٔتتىني ئېھتىَبجالرّىڭ ھٍَٔىطىْي تٔڭ قبّذۇرۇظ ئۈچۈُ قبّذاق ٍبغىػىڭىس مېرٓميىنىْي 

 « ئۆگىتىذۇ.

 

چوڭ  3ىطالً چۈغّٔچىطىذىني ئىْطبّالرّىڭ ٍۇقىرىذا ٍبضىر قبزى تىيغب ئبىغبُ ئ

ّٔرضىْىڭ  3دٓپ قبرىغبُ « ئٔرىٔر ئۈچۈُ ئٔڭ ٍۇھىٌ»ئېھتىَبجىْىڭ ئىننىطي ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىٌ 

 ئىننىطي ثىئُ ئوخػبظ ئىنُٔ. 

 

ٍُٔ توىۇق ئوتتۇرىْىڭ ٍۇقىرى ٍىييىقىذىِ ثبغالپ ٍۇھٔثجٔتْىڭ دٓردىْي خېيي ئوثذاُ تبرتتىٌ. 

دېگُٔ « ئبدٍْٓي ضبراڭ قىيىپ قوٍىذىغبُ ثۇ ٍۇھٔثجٔت دېگُٔ ّٔرضٔ زادى ّېَٔ؟» غۇّىڭ ثىئُ

 -4ضوئبىغب جبۋاة تېپىع ئۈضتىذٓ ٍېسىذا قبٍتب تٔرثىَٔ ئبىغبُ ۋاقتىَذىِ تبرتىپ ئبىىٌ ٍٔمتٔپْىڭ 

جۇڭگوچٔ  تۇرٍۇغْىڭ»ٍىييىقيىرىغب چىققۇچٔ ئىسدّٓذىٌ. ّٔتىجىذٓ ٍۇّذاق ّٔرضىْي، ٍّٔي -3ٍبمي 

قىطىَذىِ تٔرمىت تبپىذۇ. ئۇالر ٍبددىٌ تۇرٍۇظ،  3ّي ثىيىۋاىذى5ٌ مىػىيىل تۇرٍۇظ « ئېْىقيىَىطي

ٍّٔىۋى تۇرٍۇظ، ۋٓ ئىجبدىَٔت تۇرٍۇغي )ٍّٔي خىسٍٔت(. ٍۇھٔثجٔت ٍّٔىۋى تۇرٍۇغْىڭ ثىر قىطَي 

ٍذۇ. ئۇّي ثبغقب ثىر ّٔرضٔ ثوىۇپ، ئۇّىڭ ئورّىْي ثبغقب ھېچ قبّذاق ثىر ّٔرضٔ ثىئُ توىذۇرغىيي ثوىَب

ثىئُ ئبىَبغتۇرغىيي ثوىَبٍذۇ. ٍُٔ ئٔضيىذٓ ٍۇھٔثجٔتْي ثبغقب ثىر ّٔرضٔ ثىئُ ئبىَبغتۇرغىيي 

ثوىطب، ئۆزۈٍْىڭ ئۇّىڭ ئۈچۈُ ضٔرپ قىيىػقب ٍٔججۇرى ثوىغبُ ۋاقتىٌ ثىئُ زېھْىَْي ئۆزۈٍْىڭ 

دىْىػىٌ ّٔتىجىطىذٓ ئۇّذاق قىيىػقب ئۆگىْىػي ۋٓ خىسٍىتىگٔ ضٔرپ قىيىػْي ئوٍيىغبُ ئىذىٌ. ئىس

ثوىَبٍذىغبّيىقىْي ثىيىۋاىذىٌ )ئېھتىَبه ثٔزى مىػىئر ئۈچۈُ ئۇ ٍۇٍنىْذۇر، ىېنىِ ٍبڭب ئۇّذاق 

 ثوىَىذى(. 

 

ٍۇقىرىذا ثبٍبُ قىيىْغبُ ٍٔزٍۇّالرّي ثىرىٔغتۈرۈظ ئبرقىيىق، ئىْطبّالر ٍبرىتىيغبّذا ئۇالرّىڭ 

ئېھتىَبجالر ثىئُ ئىْطبّالر، جۈٍيىذىِ ئٔرىٔر ئۈچۈُ ئٔڭ  ئىچىگٔ ضېيىپ قوٍۇىغبُ ئبضبضيىق

 ٍۇھىٌ ثوىغبُ ّٔرضىئر ھٔققىذٓ خېيي توىۇق چۈغّٔچىئرگٔ ئىگٔ ثوىۇظ ٍۇٍنىِ.

 

دېگُٔ « ثٔدرى ئۇرۇغىذىِ ئوٍيىغبّيىرىٌ ـــثۇٍرۇىغبُ ٍبردًٓ ۋٓ تىرىػچبّيىق »ٍُٔ ئۆزۈٍْىڭ 

ئٍٔٔه  قٔۋًٍرۇغبُ ٍبردٍْٓي قوىغب مٔىتۈرٍٔمچي ثوىغبُ ثىر ٍبقبىىطىذٓ، ئۆزۈً ھېص قىيغبُ، ئبىالھ ثۇ

ّي چۈغّٔذۈرۈپ ئۆتتۈً. قىطقبرتىپ ئېَتقبّذا، ئۇ « قبّۇّىَٔت»قىيىػقب تېگىػيىل ثوىغبُ ثىر 

ئبىالھ ثۇٍرۇغبُ ٍبردٍٓگٔ ئېرىػَٔمچي ثوىىذىنُٔ، ئۇ  قٔۋًقبّۇّىَٔتْىڭ ٍٔزٍۇّي ٍۇّذاق5 ئٔگٔر ثىر 

، توغرا ئىػالرّي تبىالپ، جبّْي تىنىپ، ئۆزىْىڭ ثبرىىقىْي ئبتبپ، قبتتىق چوقۇً تبغتٔك ئۇٍۇغۇپ

ئۈچۈُ ٍُٔ ئبٍېرىنب ٍبئبرىپىذا « توغرا ئىػالر»تىرىػىػي مېرٓك. ھبزىرقي زاٍبّغب ٍبش مېيىذىغبُ 

ّي « پُٔ، تېخْوىوگىَٔ، ئىْژېْېرىىق، ۋٓ ٍبتېَبتىنب پروگراٍَىطي-تٔثىئىٌ»ھبزىر ٍوىغب قوٍۇىۇۋاتقبُ 

ٍۇقىرىذىني قبّۇّىَٔت  قٔۋًتٔۋضىَٔ قىيذىٌ. ٍُٔ ٍٔمۈّئپ چىققبُ خۇالضٔ غۇ ثوىذىني، ئٔگٔر ثىر 

ثوىَبضيىقي، ئٔگٔر دىْچي ثوىطب قبٍطي دىْغب -ْىڭ دىْچي ثوىۇظقٔۋٍثوٍىچٔ ئىع قىيىذىنُٔ، ئۇ 

ٍٔتنۈزىذۇ. ثۇ  غبقٔۋٍئېتىقبد قىيىذىغبّيىقىذىِ قٔتئىَْٔزٓر، ئبىالھ ئۆزى خبىىغبُ ٍبردٍْٓي ئبغۇ 

-ٍىنرو»قبّۇّىَٔت ھٔر ثىر ئىْذىۋىذۇئبىغب ٍبمي ھٔر ثىر غٔخطنىَۇ ٍبش مېيىذۇ. ٍُٔ ئۆزۈٍْىڭ 

دېگُٔ ٍبقبىىطىذٓ ئۆز ھبٍبتىَذا ٍۈز ثٔرگُٔ، ٍۇقىرىذىني  [0]« ثبغقۇرۇظ ۋٓ ئۇّىڭ زىَبّيىرى

ىَٔتتٔ ٍېْىڭ پۈتۈُ ھبٍبتىٌ قبّۇّىَٔتنٔ ئىطپبت ثوالالٍذىغبُ ئىػالردىِ ثىرىْي تٔضۋىرىىذىٌ. ئٍٔٔى

 ز ٍوىذىِ خېيىال مۆپ. ۈئبغۇّذاق ئىػالر ثىئُ توىغبُ ثوىۇپ، ٍُٔ ھبزىرغىچٔ ٍبڭغبُ ئٔگرى ٍوه ت
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ئبٍرىٌ ٍۇۋٓپپٔقىَٔتيىل ثوالىىػي، ۋٓ -دائىرىطىذىال ئٍٔٔش، غٔخطئرّىڭ ئبٍرىٌ قٔۋًٍبىغۇز 

ثىر قىطىٌ تٔثىئىٌ قبّۇّىَٔتئرٍۇ ثبر. چوڭ ئىػالرّي قىالىىػىذا ئٍٔٔه قىيىػقب تېگىػيىل -چوڭ

ٍىيذىِ مۆپرٓك ۋاقىت ئىيَىٌ تٔتقىقبت ئېيىپ ثېرىع  011ئۇّذاق قبّۇّىَٔتئرّي مىػىئر 

ّٔتىجىطىذٓ ٍٔمۈّئپ چىققبُ. ٍُٔ ھبزىرغىچٔ ثۇ جٔھٔتتٔ ئىطالً دىْىذا ثبر ثوىغبُ ئىذىَىئرّي 

ّبپوىىَوُ خىيْىڭ »ثىر قىطىٌ ّٔزٓرىَىئر  تېخي ئۇچرىتىپ ثبقَىذىٌ. ئٍَٔب پّْٔىٌ جٔھٔتتىني

دېگُٔ داڭيىق ئىْگيىسچٔ مىتبثتب ثبٍبُ « چۈغّٔذۈرۈغىذىني ئۆزىگٔ تبرتىػْىڭ ضىرىىق قبّۇّىَىتي

غبٍىْي رېئبىيىققب »قىيىْغبُ ثوىۇپ، ٍُٔ ئبغۇ مىتبثْىڭ ٍٔزٍۇّىْي ئىخچبٍالپ، ئۇٍغۇرچىالغتۇرۇپ، 

دېگُٔ تېَىذا ثىر ئۇزۇُ ٍبقبىٔ قىيىپ ٍېسىپ چىقىپ، ئۇّي « ئبٍالّذۇرۇغْىڭ ضىرىىق قبّۇّىَىتي

ٍبّۋار مۈّي تورالرغب چىقىرىپ ثوىذۇً. ثىراق، ثۇ ٍبقبىىْىڭ ّٔزٓرىَىۋى ضٔۋىَىطي -00ٍىيي -4100

ٍۇقىرى، ۋٓ ضٔه ئبثطترامت ثوىۇغىذٓك ثٔزى ضٔۋٓثئر تۈپٍٔيىذىِ، ئۇ ٍبقبىٔ ئوقۇرٍّٔئرّي دېگّٔذٓك 

ذى. ٍُٔ تۆۋّٓذٓ ئبغۇ ٍبقبىىْىڭ ئىنني مىچىل قىطَىْي ثبٍبُ قىيىَُٔ. ٍبخػي جٔىپ قىالىَى

رٓضىَذىني ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىٌ -3ٍېْىڭ ئوقۇرٍّٔئردىِ مۈتىذىغبُ ئۈٍىذىٌ، ضىس ٍۇقىرىذىني 

ضبٍبھٔت جٔرٍبّىذا قوىىذا مۆتۈرۈپ ٍۈرگُٔ خبتىرٓ دٓپتٔرّي مۆز ئبىذىڭىسغب مٔىتۈرۈپ تۇرۇپ، ۋٓ 

ُٔ ٍۇقىرىذا ثبٍبُ قىيغبُ ئبدىتىْي ئٔضئپ تۇرۇپ، تۆۋّٓذىني ٍٔزٍۇّْي ثىر قېتىٌ ٍۇئٔىيىَْىڭ ٍ

 ً ھبضىو قىالىىػىڭىس ٍۇٍنىِ.ۈّۈئوقۇپ ثېقىڭ. ئېھتىَبه ثۇ قېتىٌ ئۇ ٍٔزٍۇّذىِ ٍبخػي ئ

 

ٍُٔ ئۆزۈٍْىڭ ئبىذىْقي ثىر ٍبقبىىطىذٓ ٍبپوّالر، گېرٍبّالر ۋٓ ٍٔھۇدىَالرّىڭ ئبّچٔ 

ي، ئبّچٔ ئوٍْىَبٍذىغبّيىقىْي، ۋٓ مۆپ ئوٍالٍذىغبّيىقىْي تىيغب ئبىذىٌ. ئبثذۇغۈمۈر مۈىٍَٔذىغبّيىقىْ

ٍۇئٔىيىَذىَۇ ئّٔٔ غۇّذاق خبرامتېرىٔر ثبر ئىذى. ثىر قىطىٌ ئوقۇرٍّٔئر ئېھتىَبه ئبغۇ خبرامتېر 

ٍېْىڭ  پبرچٔ رٓضىَذىَۇ ّبٍبٍبُ ثوىۇپ تۇرغبّيىقىغب دىققٔت قىيغبُ ثوىۇغي ٍۇٍنىِ. 3ٍۇقىرىذىني 

ثىيىػىَچٔ، ئٍْٔي ۋاقىتتب ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىَْي تّٔقىذ، ھۇجۇً ۋٓ ھبقبرٓتئرگٔ دۇچبر قىيغبُ 

ّٔزىر قبتبرىىق ٍىغىيىػالرغب ئبّچٔ -ّٔرضىئرّىڭ ئىچىذىني ثىرى، ئۇّىڭ ضورۇّالرغب، ٍّٔي توً

ۋاقىتتىِ ئٔڭ ٍۇقىرى قبتْىػىپ مٔتَٔضيىني ئىذى. ئبدًٓ ثىر ئبىىَجبّبة ٍٔقطٔت ئۈچۈُ ٍبغىغبّذا، 

دٓرىجىذٓ ئوثذاُ پبٍذىيىْىع ئۈچۈُ، ھۇزۇرىىْىع ۋٓ مۆڭۈه ئېچىػقب ٍبتىذىغبُ ّۇرغۇُ ئىػالردىِ ۋاز 

مېچىػنٔ ٍٔججۇرى ثوىىذۇ. ئېھتىَبه ئٍْٔي ۋاقىتتب ٍۇئٔىيىَْىڭ ضبالٍٔتيىل ئٔھۋاىي ئۆزىگٔ 

ٍىيئت ئۈچۈُ مۆپرٓك ئىع قىيىپ  ّبھبٍىتي ئبٍذىڭ ثوىۇپ، ئۆزىْىڭ قېيىپ قبىغبُ چٔميىل ۋاقتىذا

غي ٍۇٍنىِ. ئٍَٔب ثٔزىئر ٍۇئٔىيىَْي توغرا چۈغىْىػنٔ ۇىوثېرىػْي ئوٍالپ، ضورۇّالرغب ثبرٍىغبُ ث

ئۇرۇّۇپ ثېقىػْىڭ ئورّىغب، ئۇّىڭغب ّبھبٍىتي مۆپ ئبزاثالرّي پٍٔذا قىيىپ ثٔردى. ثۇرۇّقي ّۇرغۇُ 

ۆزگٔ مۆرۈّگُٔ ئٍٔىجئّگۈچىئر ئۆزىْىڭ ثىرٓر ئىػتىني ۋاقىتالردا ٍىيئت ئۈچۈُ تۆھپٔ ٍبرىتىػتب م

« زىَبىىٌ»مٍٔتۈميۈمي ٍبمي خبتبىىقي ئۈچۈُ ئٍٔىجئّگُٔ ثوىَبضتىِ، ثٔىني ثبغقب ثىر قىطىٌ 

ئبتبىغبُ مىػىئرّىڭ ھٔضٔتخورىۇقي، مۆرٓىَٔضيىني، ۋٓ ئبثرۇً ثىئُ ئورۇُ تبىىػىػي تۈپٍٔيىذىِ 

دٓرىجىذىني ئبزاثيىْىػقب، ۋٓ ئۆزىْىڭ ثىر قىطىٌ قىََٔتيىل  ئبغۇّذاق ئٍٔىجيىْىػنٔ، ئېغىر

ۋاقتىْي تبغقي ھۇجۇٍالرغب تبقبثىو تۇرۇظ ئۈچۈُ ضٔرپ قىيىػقب ٍٔججۇرى ثوىغبُ ئىذى. ثىسّىڭ 

ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىَذىِ ثٔك ثبىذۇرال ئبٍرىيىپ قېيىػىَىسغب ضٔۋٓثچي ثوىغبُ ئىػالرّىڭ ثىرىَۇ 

دۇچ  ىسدٓك، ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىٌْىَىى ّۇرغۇّيىرىَىس مۆرۈپ تۇرغخۇدد ٍۇغۇ ثوىۇغي ٍۇٍنىِ.

ئٍْٔي ۋاقىتتب ٍۈز ثٔرگُٔ ثىر قىطىٌ ٍبٍبُ ئىػالر ئۇٍغۇر زىَبىىَيىرى ئبرىطىذا ھبزىرٍۇ مٔىگُٔ، 

ئوخػىَىغبُ دٓرىجىذٓ داۋاٍيىػىۋاتىذۇ. ثٔزىئر ھبزىرٍۇ ٍۇئٔىيىٌ دۇچ مٔىگُٔ، ٍىيئت ئۈچۈُ 

قىيىع ٍوىىذا ھۇجۇٍغب ۋٓ ھبقبرٓتئغئرگٔ ئۇچراغتٔك تٔقذىرىٔرگٔ ئۇچراپ خبىىطبّٔ خىسٍٔت 

دۇَّب ٍېتٔرىىل ثبر ئىذى. ئۇّىڭ -ئبثرۇً ۋٓ پۇه-قېيىۋاتىذۇ. ئٍْٔي ۋاقىتتب ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىَذٓ ّبً

تقب دۇَّبغب ئېھتىَبجي ٍوق ئىذى. ئۇّىڭ ئبغۇّذاق ثىر ٍبخػي غبرائى-ئبثرۇٍغب ۋٓ پۇه-تېخىَۇ مۆپ ّبً

ئېرىػىپ ثوىغبّذىِ مېَىَْۇ توختبۋضىس ھبىذا ئۆزىْىڭ جېْىْي تبتيىق ثىئًَ قبتتىق تىرىػىػي 

پٔقٔت ٍىيئت ئۈچۈّال ئىذى. ئٍَٔب ثىر قىطىٌ ّبداّالر ئۇّي چۈغَّٔىذى. ٍېْىڭ ئېطىَذٓ قېيىػىچٔ، 

ثبضقۇچىذا دۇچ  زىَبىىٌ قېرىْذاغالردىِ ثٔزىيىرى ئبثذۇغۈمۈر ٍۇئٔىيىٌ ئۆز ھبٍبتىْىڭ ئبخىرقي
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مٔىگُٔ ّبچبر ٍۇئبٍىيىئر ھٔققىذٓ ثۇرۇُ ّبھبٍىتي تٔپطىيىٌ ۋٓ ّبھبٍىتي ضۈپٔتيىل ٍبقبىىئرّي 

 ٍېسىپ ئېالُ قىيذى. غۇڭالغقب ٍُٔ ثۇ ٍٔردٓ ئبغۇّذاق ئٔھۋاىالر ئۈضتىذٓ ثۇّىڭذىِ مۆپ توختبىَبٍَُٔ.

 

« ّذۇرۇغْىڭ ضىرىىق قبّۇّىَىتيغبٍىْي رېئبىيىققب ئبٍال»تۆۋّٓذٓ ثبٍبُ قىيىذىغىْىٌ ٍېْىڭ 

 .[2]دېگُٔ ٍبقبىٍٔذىني ئىنني ثۆىۈٍذىِ ئىجبرٓت 

 

 

 . ئىستًك يبكي ئىىتبيىه ئېىىق ئبسبسىي وىطبن3

 

)ثۇ قىطىَذىني ثىر قىطىٌ ٍٔزٍۇّالر قىطقبرتىيذى.( خىَبىْي رېئبىيىققب ئبٍالّذۇرۇغْىڭ 

ئىنّٔيىني ھٔققىذٓ ئوٍالپ چىققبُ ثىرىْچي قٔدىَي ضىس ئېرىػَٔمچي ثوىغبُ ّٔرضىْىڭ ّېَٔ 

ئىْتبٍىِ ئېْىق »مىتبثىذا -0ئىْتبٍىِ ئېْىق ئىذىَٔ ثوىۇغتىِ ئىجبرٓت. ثۇّي ّبپوىىَوُ ئۆزىْىڭ 

، دٓپ ئبتبپ، ئىننىْچي مىتبثىذا ثوىطب «(definite chief aim»)ئىْگيىسچٔ « ئبضبضىٌ ّىػبُ

-0دېگُٔ مىتبثىذىني « ىَٔت قبّۇّىَىتيٍۇۋٓپپٔق»دٓپ ئبتىغبُ ثوىۇپ، ّبپوىىَوّْىڭ « ئىطتٔك»

دېگُٔ ضۆز ئۈچۈُ ئىػيىتىيگُٔ « ئىطتٔك»پرىْطىپ ٍبّب ٍۇغۇ ئۇقۇٍذىِ ئىجبرٓت ثوىغبُ. 

ئبرزۇ، ئۈٍىذ، ئىطتٔك، »ثوىۇپ، ٍۇىغۇُ ىۇغىتىذٓ ثۇ ضۆزّىڭ ٍّٔىطي « desire»ئىْگيىسچٔ ضۆز 

« hope»ئۈچۈُ « ئۈٍىذ»، «wish»ئۈچۈُ « ئبرزۇ»دٓپ ئېيىْغبُ. ىېنىِ، ئىْگيىسچىذا « تىئك

دېگُٔ « ئىطتٔك»دېگُٔ ضۆز پٔقٔت « desire»ئىػيىتىيىذىغبُ ثوىۇپ، ّبپوىىَوّْىڭ مىتبثىذىني 

ٍّٔىذىال ئىػيىتىيگُٔ. ثۇ ضۆزّىڭ ئۆزىگٔ تبرتىع قبّۇّىَىتىذٓ ئوٍْبٍذىغبُ روىي ثٔك ٍۇھىٌ 

 قوٍذۇً.ثوىغبچقب، ٍُٔ ثۇ ٍٔردٓ ئبزراق ئبالھىذٓ ئٔضنٔرتىع ثېرىپ 

 

ضىس ٍٍٔيي ثىر چوڭ ّٔرضىْي ئبرزۇ قىيىڭ، ٍبمي ثىر مىچىل ّٔرضىْي ئبرزۇ قىيىڭ، ئۇّىڭ 

چوقۇً ثىر ئبضبضىٌ ٍٔقطىتي ثبر ثوىۇپ، ثۇ ٍٔقطٔت ضىسّىڭ مۆڭيىڭىسدٓ ئىْتبٍىِ ئېْىق ۋٓ 

موّنرېت ثوىۇغي مېرٓك. ضىسّىڭ ئىطتىنىڭىس ٍبمي ئىْتبٍىِ ئېْىق ئبضبضىٌ ّىػبّىڭىس ثىر 

وّنرېت ّىػبُ ثوىۇغي، ثىر چوڭراق ئوثَېنتىپ ثوىۇغي، ٍبمي ضىسّىڭ پۈتۈُ ھبٍبتىڭىسغب م

ٍېتٔمچىيىل قىيىذىغبُ ثىر پٔىطٔپىۋىيىل ھېنَٔتيىل ضۆز ثوىۇغىَۇ ٍۇٍنىِ. ئٔگٔر ضىس ئۇّي ثىر 

قىْي خىَبىذىِ رېئبىيىققب ئبٍالّذۇرٍبقچي ثوىىذىنّٔطىس، ئۇّىڭ ّبٍبٍّٔذىطىْىڭ قبّذاق ثوىىذىغبّيى

 چوقۇً ئىْتبٍىِ ئېْىق ثىيىػىڭىس مېرٓك. 

 

 پطىخوىوگىَىيىل پرىْطىپالر ٍۇّذاق دٍٓذۇ5 

 

ثىرىْچي، ئىْطبُ ثٔدىْىْىڭ ھٔر ثىر ئىختىَبرى ھٔرىنىتىْي ئىْطبّْىڭ خىَبىي مٔىتۈرۈپ 

چىقىرىذۇ، موّتروه قىيىذۇ، ۋٓ ٍېتٔمئٍذۇ. ثۇّذاق جٔرٍبُ مۆڭۈىْىڭ روىي ئبرقىيىق ئٍٔٔىگٔ 

 غۇرۇىىذۇ. ئب

 

ئىننىْچي، ضىسّىڭ ئېڭىڭىسدا ٍٔىۇً ثىر خىَبه ٍبمي ئىذىَىْىڭ ٍٔۋجۇت ثوىۇپ تۇرۇغي 

غۇّىڭغب ٍبش مېيىذىغبُ ثىر خىو ھېططىَبتْي ۋۇجۇدقب مٔىتۈرۈپ، ضىسّي ئبغۇ ھېططىَبتْي 

غۇّىڭغب ٍبش مېيىذىغبُ ثٔدُٓ ھٔرىنىتىگٔ ئبٍالّذۇرۇغقب قىطتبٍذۇ. ثۇ ھٔرىنٔت ضىسّىڭ 

 ىىڭىسغب تٔىتۆمۈش ئۇٍغۇّالغقبُ ثوىىذۇ. خىَب

 

ثۇ پرىْطىپْي ثبغقىچىرٓك ثبٍبُ قىيطبق، ضىس ثىر ّبھبٍىتي ئېْىق ٍٔقطٔتْي تبىالپ، ئبغۇ 

ٍٔقطٔتْي ئٍٔٔىگٔ ئبغۇرۇغقب قٔتئىٌ ئىرادٓ ثبغيىطىڭىس، ئبغۇ تبىالغْي قىيغبُ پٍٔتتىِ ثبغالپال، ثۇ 
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ۇّذا تۇرىذىغبُ خىَبىغب ئبٍيىْىذۇ. غۇّىڭ ثىئُ ضىس ٍٔقطٔت ضىسّىڭ ئېڭىڭىسدىني ھۆمۈٍراُ ئور

ئبغۇ ٍٔقطٔتْي ئٍٔٔىگٔ ئبغۇرۇظ ئۈچۈُ زۆرۈر ثوىغبُ ھٔقىقىٌ ئٔھۋاىالرغب، ئۇچۇرالرغب، ۋٓ ثىيىَئرگٔ 

ضٔزگۈر ثوىۇپ تۇرىطىس. ضىس مۆڭيىڭىسگٔ ثىر ئىْتبٍىِ ئېْىق ٍٔقطٔتْي ئورّبتقبُ پٍٔتتىِ ثبغالپال، 

بڭيىق ۋٓ ئبڭطىس ھبىذا ئبغۇ ٍٔقطٔتْي ئٍٔٔىگٔ ئبغۇرۇظ ئۈچۈُ زۆرۈر ثوىغبُ ضىسّىڭ مۆڭيىڭىس ئ

 ٍبتېرىَبىالرّي ٍىغىذۇ، ۋٓ ئۇالرّي ئۆزىذٓ ضبقالٍذۇ. 

 

ئىطتٔك ضىسّىڭ ھبٍبتىڭىسّىڭ ئېْىق ٍٔقطىتىْىڭ ّېَٔ ئىنّٔيىنىْي ثٔىگىئٍذىغبُ 

بغقب ھېچ مىٌ ثٔىگىئپ ثٔرٍٍٔذۇ. ئبٍىيذۇر. ضىسّىڭ ئبضبضىٌ ئىطتىنىڭىسّىڭ ّېَٔ ئىنّٔيىنىْي ث

ئۇّي ضىس ئۆزىڭىس تبىيىغبُ ھبٍبُ، ئۇ ضىسّىڭ ئىْتبٍىِ ئېْىق ئبضبضىٌ ّىػبّىڭىسغب ئبٍيىْىپ، ئۇ 

ثىر رېئبىيىققب ئبٍيىْىپ ثوىغۇچٔ ضىسّىڭ مۆڭيىڭىسّىڭ دىققٔت ٍٔرمىسىذٓ تۇرىذۇ. ثبغقب ثىر 

 ىني ئىطتٔك ئۆز ئورّىْي ثوغبتَبٍذۇ. زىذدىَٔتيىل ئىطتٔك مۆڭيىڭىسگٔ مىرٍىگۈچٔ، ئٔضيىذ

 

ئٔگٔر ضىس ئۆز ھبٍبتىڭىس ئۈچۈُ ثىر ئىْتبٍىِ ئېْىق ئبضبضىٌ ّىػبّْي تبىيىَبٍذىنّٔطىس، ضىس 

ئۆز ئېْېرگىَىڭىس ثىئُ ئۆز تٔپٔمنۇرىڭىسّي ئىْتبٍىِ مۆپ ئىػالرغب ۋٓ ھٔر خىو ٍۆّىيىػئرگٔ 

ھٍٔذٓ قبرارضىس ۋٓ ئبجىس ھبىٔتتٔ ٍبغبٍطىس. ثۇ چېچىۋېتىپ، مۈچىڭىسّي ثىر ٍٔرگٔ ٍىغبىَبٍطىس، 

خۇددى ثىر چوڭبٍتقۇچي ئٍْٔٔك ٍبمي ىېْسىغب ئوخػبظ. ضىس مۈُ ّۇرىْي ئبغۇّذاق ثىر ئٍْٔٔك ثىئُ 

ثىر ّۇقتىغب ئىْتبٍىِ مۈچيۈك ھبىذا ٍىغىع ئبرقىيىق، ثىر پّْٔي )ٍبمي ٍبغبچ تبختبٍْي( مۆٍذۈرۈپ، 

ئېْىق ٍٔقطٔتْىڭ روىي ئّٔٔ غۇ چوڭبٍتقۇچي ئٍْٔٔمْىڭني ثىئُ  ئۇّي تېػىۋېتٔىٍٔطىس. ئىْتبٍىِ

ئوخػبظ. ئٔگٔر ضىس ئۇ ئٍْٔٔمْي ئېيىۋېتىپ، ئوخػبظ ٍىقذاردىني مۈُ ّۇرىْي ھېيىقي پّٔگٔ ثىرٓر 

 ٍىيَوُ ٍىو چۈغۈرضىڭىسٍۇ، ئۇّي ھٔرگىس مۆٍذۈرٓىٍَٔطىس. 

 

تبىيىػىڭىس، ھٍٔذٓ ئۇّي تبىالپ  ضىس ئۆزىڭىسّىڭ ئىطتىنىْي ئىْتبٍىِ ئٔضتبٍىذىييىق ثىئُ

ثوىغبّذىِ مېَىِ، ئۇّي ثىر ۋاراق قٔغٔزگٔ ٍېسىپ، ھٔر مۈّي مًٔ دېگّٔذٓ ثىر قېتىٌ مۆرۈپ تۇراالٍذىغبُ 

ثىر جبٍغب چبپالپ قوٍۇغىڭىس مېرٓك. ثۇّذاق قىيىػْىڭ پطىخوىوگىَىيىل ئبضبضي ثبر. ٍّٔي، 

ّىڭ ٍوغۇرۇُ ئېڭىغب ئىْتبٍىِ قبتتىق ٍۇغۇّذاق قىيىػتىني ضٔۋٓة، ثۇ ٍٔقطٔتْي ئۆزىڭىس

ئورّىتىپ، ئۇّي ٍوغۇرۇُ ئېڭىڭىسغب ثىر ئبدٓت ٍبمي ثىر الٍىھٔ ضۈپىتىذٓ قوثۇه قىيذۇرۇپ، غۇ 

پبئبىىَٔتيىرىڭىسگٔ ئبغۇ ٍٔقطٔت ھۆمۈٍراّيىق قىيىذىغبُ، ضىسّي -ئبرقىيىق ئۆز ھبٍبتىڭىسدىني ئىع

قٔدًٓ ٍېتٔمئٍذىغبُ ثىر ئٔھۋاىْي ۋۇجۇدقب -دٍَٓۇئبغۇ ٍٔقطٔتْىڭ ئىچىگٔ ٍوغۇرۇىغبُ ّٔرضىگٔ قٔ

 مٔىتۈرۈغتىِ ئىجبرٓت. 

 

ضىسّىڭ ئۆز ئىطتىنىڭىسّي ئۆزىڭىسّىڭ ٍوغۇرۇُ ئېڭىغب ئىْتبٍىِ قبتتىق 

-تىِ ئىجبرٓت. ئۇ ضىس ئۆز« ئبپتوٍبتىل تٔميىپ»ئورّىتبىىػىڭىسّىڭ پطىخوىوگىَىيىل پرىْطىپي 

پُٔ توىۇق -ميىپتۇر. ئبپتوٍبتىل تٔميىپ پرىْطىپىْي ئىيىٌقبٍتب ثېرىذىغبُ تٔ-ئۆزىڭىسگٔ قبٍتب

ئىطپبتيىغبُ ثوىۇپ، غۇّىڭغب ئبضبضالّغبّذا، ضىسّىڭ مۆڭيىڭىسگٔ ئىْتبٍىِ چوڭقۇر ئورّبپ مٔتنُٔ 

ثىر ئىطتٔك ضىسّىڭ پۈتۈُ ثٔدىْىڭىس ثىئُ پۈتۈُ ۋۇجۇدىڭىسّي ئۆزى ثىئُ توٍۇّذۇرۇپ، 

ٍبگْىتقب ئبٍالّذۇرىذۇ. ضىسّىڭ ئىطتٍٔذىغىْىڭىس ثىر مۆڭيىڭىسّي ثىر ئىْتبٍىِ مۈچيۈك 

ئٍٔٔىىَٔتنٔ ئۇٍغۇُ ّٔرضىال ثوىىذىنُٔ، ٍبگْىتقب ئوخػبپ قبىغبُ مۆڭيىڭىس ضىس ئىطتىگُٔ 

ّٔرضىئرّي ئۆزىگٔ تبرتىپ مېيىذۇ. توٍبش ئېذىطوُ ٍبّب غۇ پرىْطىپتىِ پبٍذىيىْىپ، ئۆزىْىڭ 

ېرىنب ۋۇجۇدقب مٔىتۈرگُٔ تبرىختىني ئٔڭ داڭيىق ئٔضيىذىني ئىْتبٍىِ تۆۋُٓ ئورّىذىِ ئبٍ

 مٔغپىَبتچي ثوىۇظ ئورّىغب مۆتۈرۈىگُٔ. ثبرّېطَۇ ئبغۇ پرىْطىپتىِ پبٍذىيىْىپ، ثىر ضٔرگٔرداّذىِ

بً ىىْنوىَْۇ ئبغۇ پرىْطىپتىِ پبٍذىيىْىپ، ثىر مٍٔجٔغٔىْىڭ بثراھثىر چوڭ ثبٍغب ئبٍالّغبُ. ئ

 پرېسىذېْتيىرىْىڭ ثىرضىگٔ ئبٍالّغبُ.  ثبىىطىذىِ ئبٍېرىنىْىڭ ئٔڭ داڭيىق
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ئىالۋ5ٓ ٍېْىڭ ھبزىرغىچٔ ثوىغبُ پۈتۈُ ھبٍبتىَذا ئبضبضىٌ روه ئوٍْىغبُ ّٔرضىَۇ دٓه ئبغۇ 

 ئبپتوٍبتىل تٔميىپ پرىْطىپىذىِ ئىجبرٓت. 

 

ٍۇقىرىذىني ئبپتوٍبتىل تٔميىپ پرىْطىپىْي توغرا چۈغىْىع ئۈچۈُ، ضىسگٔ ٍۇّذاق ثىر 

ً. ئٔگٔر ضىسّىڭ ئىطتٍٔذىغىْىڭىس ثىر ٍېڭي ئبپتوٍوثىو ثوىطب، ضىسّىڭ ئبغۇّذاق ٍىطبه مۆرضىتٔ

ثىر ئىطتىنىڭىسّىڭ ثوىغىْي ئۈچۈّال ئۇ ٍبغىْب ضىسّىڭ ئۆٍىڭىسّىڭ ئبىذىغب مېيىپ قبىَبٍذۇ. 

ئٍَٔب ضىسّىڭ ئبغۇ ٍبغىْىغب ثىر مۆٍۈپ تۇرغبُ ئىطتىنىڭىس ثبر ثوىىذىنُٔ، ثۇ ئىطتٔك ضىسّي ئبغۇ 

ْىْي ئېيىع ئۈچۈُ مېتىذىغبُ پۇىغب ئېرىػىع ٍوىىذا قوىيىْىذىغبُ توغرا ھٔرىنٔتئرگٔ ٍبغى

 ٍېتٔمئٍذۇ. 

 

 

 ئۆزىىي ببضقۇرۇش، ۋي قًتئىي داۋامالضتۇرۇش -. قىسغىىلىق، ئۆز4

 

 )ثۇ قىطىَذىني ثىر قىطىٌ ٍٔزٍۇّالر قىطقبرتىيذى(

 

 

 قىسغىىلىق ( 1)

 

ىغبُ مۈچ ثوىۇپ، ئۇّىڭ قۇدرىتىْي ثبغقب ھېچ قبّذاق قىسغىْيىق ثىر خىو مًٔ ثوىطب ثوىَبٍذ

ني ثىئُ ضېيىػتۇرۇظ ٍۇٍنىِ ئٍٔٔش. ئٔگٔر ضىسّىڭ ثىر ئىْتبٍىِ ئېْىق ئبضبضىٌ ّٔرضىْىڭ

-وىغبُّىػبّىڭىس ثبر ثوىىذىنُٔ، ضىسّىڭ ھبزىر ئۇّي ۋۇجۇدقب چىقىرىػقب تٍَٔبرىىْىپ ث

ضىٌ ّىػبّىڭىسغب ّىطجٔتُٔ چوڭقۇر قىسغىْيىق ْٔزٓر، ضىس ئبغۇ ئبضبثوىَىغبّيىقىڭىسدىِ قٔتئىَ

ٍېتىيذۈرٓىٍٔطىس. ضىس ئۆز ّىػبّىڭىسّي ئٍٔٔىگٔ ئبغۇرۇغتىِ ّبھبٍىتي ٍىراق ثوىۇغىڭىس ٍۇٍنىِ، 

ئٍَٔب ضىس قٔىجىڭىسدٓ قىسغىْيىق ئوتىْي تۇتبغتۇرضىڭىس، ھٍٔذٓ ئۇّي توختىتىپ قوٍَبً مۆٍذۈرۈپ 

ۇپ تۇرغبُ ثبرىىق توضبىغۇالر خۇددى ثىر ضېھرى مۈچْىڭ تۇرضىڭىس، ھبزىر ضىسّىڭ ٍوىىڭىسّي توض

قۇدرٓتنٔ ئىگٔ -تٔضىرىذىِ ثوىغبّذٓمال غبٍىت ثوىۇپ، ئۆزىڭىس ثۇرۇُ ھېص قىيىپ ثبقَىغبُ مۈچ

 ئىنّٔيىنىڭىسّي ھېص قىيىطىس. 

 

قىسغىْيىقْىڭ قوزغىتىػي ثىئُ قٔىجىڭىس ثىر ٍۇقىرى تٔمرارىىقتب تىترىگّٔذٓ، ثۇ تىترٓغْي 

ىڭ چۆرىڭىسدىني ثٔىگىيىل ثىر رادىئۇش ئىچىذٓ تۇرغبُ مىػىئر، ثوىۇپَۇ ضىسگٔ ٍېقىِ تۇرغبُ ضىسّ

مىػىئرّىڭ مۆڭيي قوثۇه قىيىذۇ. ضىس ثىر ئبدًٓ توپىغب ضۆزىىطىڭىس، ضىسّىڭ قىسغىْيىقىڭىس 

تىڭػىغۇچىالرّىڭ قٔىجىگٔ تٔضىر مۆرضىتىپ، ئۇالرّىڭ قٔىجىَۇ ضۆزىىگۈچىْىڭ قٔىجىگٔ 

بُ ھبىذا تىترٍٓذۇ. ثىر ئبدًٓ ٍّٔٔ ثىر ئبدًٓ ثىئُ ضودىالغقبّذا، ثٔزىذٓ ثىر ضودىذا ٍبضالغق

ٍېتىپ مٔىذى، دېگّْٔي ھېص قىيىذۇ. ئٍٔٔىىَٔتتٔ ثوىطب « پطىخوىوگىَىيىل پٍٔتي»مېيىػىػْىڭ 

ثۇ چبغذا ضبتقۇچىْىڭ قىسغىْيىقي ئبىغۇچىْىڭ قٔىجىگٔ تٔضىر مۆرضىتىپ، ئبىغۇچىْىڭ قٔىجىْي 

 ۇچىْىڭنىگٔ ٍبٍىو مٔىتۈرىذۇ. ضبتق

 

ئبپتوٍبتىل تٔميىپ پرىْطىپىذىِ پبٍذىيىْىپ، ھٍٔذٓ ئىْتبٍىِ ئېْىق ئبضبضىٌ ّىػبّْىڭ 

ٍبردىَي ثىئُ، مۆڭيىڭىسگٔ چوقۇً ٍۇۋٓپپٔقىَٔت قبزىْىع ئبرزۇضىْي ئورّىتىپ ثبقىذىغبُ 

مىرىپ، ضىس ئۈچۈُ خىسٍٔت تٔضىراتيىرىڭىسغب دٓرھبىال جبُ -ثوىطىڭىس، ضىسّىڭ ثۇرۇّقي مٔچۈرٍىع

قىيىػقب ثبغالٍذۇ. ئٔگٔر ضىس قٔىجىڭىسگٔ ثىر ئبرزۇّي ئىْتبٍىِ چوڭقۇر ئورّبتَبقچي ثوىطىڭىس، ئۇّي 
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چوقۇً ٍٔردىٔرچٔ قىسغىْيىق ثىئُ ثىرىٔغتۈرۈڭ. چۈّني، قىسغىْيىق ئبرزۇّىڭ تېس ضۈرئٔتتٔ 

 يىذىغبُ ئوغۇتتۇر. ئۆضۈغىگٔ ۋٓ ئۇّىڭ ٍٔڭگۈ ھبٍبت مٔچۈرۈغىگٔ مبپبىٔتيىل قى

 

 

 ئۆزىىي ببضقۇرۇش -( ئۆز4)

 

-ئۆز»ئۇتتۇر ٍّٔىطي دٓپ ئبىغبُ ثوىۇپ، ئۇّىڭ « self-control»وُ ئىْگيىسچٔ ثۇ ضۆزّي ّبپوىىَ

دىِ ئىجبرٓت. ىېنىِ، ٍُٔ ّبپوىىَوّْىڭ مىتبثىذىني ٍٔزٍۇّغب « ئۆزىْي موّتروه قىيىع

 دٓپ ئېيىػْي ثٔمرٓك ٍۇۋاپىق مۆردۈً.  ،«ئۆزىْي ثبغقۇرۇظ-ئۆز»ئبضبضيىْىپ، ثۇ ضۆزّي 

 

ئۆزىْي ثبغقۇرۇظ ئىقتىذارى ئبتب قىيىْغبُ ثوىۇپ، ثۇ ئىقتىذار ثبغقب ھېچ قبّذاق -ئىْطبّالرغب ئۆز

الرغب ھبزىرغىچٔ ثبٍقبىغبُ، ئٔڭ ٍۇقىرى دٓرىجىذٓ رٓتئّگُٔ جبّيىقالرغب ئبتب قىيىَْىغبُ. ٍّٔي، ئىْطبّ

طىْي ئىػيىتىع ئىقتىذارى ئبتب قىيىْغبُ. غۇّذاق ئېَتىػقىَۇ تٔپٔمنۇر ئېْېرگىَى—ئېْېرگىَٔ

( divinityثوىىذۇمي، تٔپٔمنۇر ٍۇغۇ ٍبتېرىَبه ۋٓ فىسىنىيىق ّٔرضىئر دۇَّبضي ثىئُ ئىالھىٌ )

 ػتۇر. ئبرا تۇتبغتۇرۇپ تۇرىذىغبُ ئٔڭ ٍېقىِ ثبغيىْى-دۇَّبّي ئۆز

 

ئۇّىڭذىِ ّٔچچٔ ٍىڭ ھٔضطٔ ٍۇھىٌ  ضىس ئوٍالظ قبثىيىَىتىگٔ ئىگٔ ثوىۇپال قبىَبضتىِ،

تٔپٔمنۇرىْي ئۆزىڭىس موّتروه قىيىع، ۋٓ ئۇالرّي ئۆزىڭىس ئۈچۈُ خىسٍٔت -ثوىغبُ ئۆزىڭىسّىڭ خىَبه

قىيذۇرۇظ قبثىيىَىتىگىَۇ ئىگٔ. ثۇ ئۇقۇً ئىْتبٍىِ ٍۇھىٌ ثوىۇپ، ثۇ ئۇقۇٍْي ٍۇۋاپىق ضٔۋىَىذٓ 

ٍٔش. ضىسّىڭ ٍېڭىڭىس ثىر دىْبً ٍبمي گېْېراتورغب تۇرۇپ چۈغّٔذۈرٓىٍٔذىغبُ مىػىئر ئبّچٔ مۆپ ئٔ

دٓپ ئبتىيىذىغبُ ثىر ضىرىىق ئېْېرگىَىْي ثبرىىققب مٔىتۈرىذۇ، ھٍٔذٓ « تٔپٔمنۇر»ئوخػبظ ثوىۇپ، ئۇ 

ئۇّي ئىػقب ضبىىذۇ. ضىسّىڭ ٍېڭىڭىسّي ئىػقب ضبىىذىغبُ قوزغبتقۇچىذىِ ٍۇّذاق ئىننىطي ثبر. 

ٍّٔٔ ثىرى ثوىطب تٔميىپ. ضىس ثىر تٔپٔمنۇرّي ثٔرپب قىيىع ئۈچۈُ ئۇّىڭ ثىرى ئبپتوٍبتىل تٔميىپ، 

ٍبمي « ئبپتوٍبتىل تٔميىپ»ئىػيىتىذىغبُ ٍبتېرىَبىْي ئۆزىڭىس تبىيىطىڭىس ثوىۇۋېرىذىغبُ ثوىۇپ، ثۇ 

دٓپ ئبتىيىذۇ. ضىس ئۆزىڭىس ثىر تٔپٔمنۇرّي ۋۇجۇدقب مٔىتۈرۈظ ئۈچۈُ « ئۆزىگٔ ثېرىيگُٔ تٔميىپ-ئۆز»

ٍبتېرىَبىْي ثبغقىالرّىڭ تبىالپ ثېرىػىگٔ تبپػۇرضىڭىسٍۇ ثوىۇۋېرىذىغبُ ثوىۇپ، ثۇ  مېتىذىغبُ

 ، دٓپ ئبتىيىذۇ. «تٔميىپ»

 

ئبدٍْٓي ئۇٍبتالّذۇرىذىغبُ ثىر ئٍٔٔىىَٔت غۇمي، ٍۇتئق مۆپ ضبّذىني تٔپٔمنۇرالر ثبغقىالر 

ۇ ثٔمرٓك ّوٍۇضيۇق ئىع تٔرىپىذىِ ۋۇجۇدقب مٔىتۈرۈىگُٔ. ئېتىراپ قىيَىطبق ثوىَبٍذىغبُ تېخىَ

غۇمي، مۆپىْچىيىرىَىس ئبغۇّذاق ثبغقىالر تٔرىپىذىِ ۋۇجۇدقب مٔىتۈرۈىگُٔ تٔپٔمنۇرالرّي ھېچ قبّذاق 

خبتبىىقي ھٔققىذٓ ھېچ قبّذاق گۇٍبّالَّبٍال ئٍُْٔٔ -تٔمػۈرۈغتىِ ئۆتنۈزًٍٔ، ٍبمي ئۇالرّىڭ توغرا

گُٔ ّٔرضىئرّىڭ ھٍَٔىطي ھٔقىقٔتتٔمال قوثۇه قىيىَىس. ثىس مۈّيۈك گېسىتْي ئۇّىڭذا ضۆزىّٔ

ئوقۇٍَىس. ثبغقىالرّىڭ غٍٔۋٓتيىرىگٔ ۋٓ قۇرۇق گٔپذاّيىقىغب خۇددى ھٔقىقٔتنٔ ئىػّٔگّٔذٓك 

ثىر ّٔرضٔ تۇرۇقيۇقَۇ، ثىس -ئىػىْىَىس. تٔپٔمنۇر ثىس ٍۇتئق ھبىذا موّتروه قىالالٍذىغبُ ثىردىِ

ئۇضۇىي ئبرقىيىق ئۇ ٍٔرگٔ « ٔميىپ ثېرىعت»ثبغقىالرّىڭ ئۆز مۆڭۈه ضبرىَىَىسغب مىرىپ، 

ئۆزىىرىْىڭ چبتبقيىرىْي، قىَىِ ئٔھۋاىيىرىْي، مېيىػَٔضيىنيىرىْي، ۋٓ ٍبىغبُ ضۆزىىرىْي 

ئٔمىرىپ قوٍۇغىغب ٍوه قوٍۇپ، خۇددى ثىسّىڭ ئىػىنْي تبقبپ ئۇالرّي مىرگۈزٍٔضيىل 

 قبثىيىَىتىَىس ٍوقتٔك ثىر ئىػْي قىيىَىس. 

 

ڭيىذٓ ھۆمۈٍراّيىق ئورّىذا تۇرىذىغبُ تٔپٔمنۇرّي تٔغنىو قىيىذىغبُ ضىس ئۆزىڭىسّىڭ مۆ

ٍبتېرىَبىْي ئۆزىڭىس تبىالظ ئىقتىذارىغب ئىگٔ ثوىۇپ، ئٔگٔر ھۆمۈٍراُ ئورۇّذىني ئبغۇ تٔپٔمنۇر 
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ئىجبثىٌ تٔپٔمنۇر ثوىىذىنُٔ، ئۇ ضىسّي ٍۇۋٓپپٔقىَٔتنٔ ئېيىپ ثبرىذۇ. ئٔگٔر ئۇ ضٔىجىٌ تٔپٔمنۇر 

 ئۇ ضىسّي ٍٔغيۇثىَٔتنٔ ئېيىپ ثبرىذۇ. ثوىىذىنُٔ، 

 

ئۆزىْي ثبغقۇرۇظ دېگىْىَىس ئۆزىْىڭ تٔپٔمنۇرىْي ثبغقۇرۇظ، دېگّٔيىنتىِ ئىجبرٓت. ثۇ -ئۆز

قبٍتب ئوقۇڭ. چۈّني، ثۇ ثىر جۈٍئ ضۆز ٍبقبىىْىڭ ٍٔزمۇر ثۆىۈٍىذىني -جۈٍيىْي ئۈّيۈك ئبۋازدا قبٍتب

 ئٔڭ ٍۇھىٌ ٍٔزٍۇُ. 

 

ىْطىپىذىِ پبٍذىيىْىپ، قٔىجىڭىسدٓ ئۆزىڭىسّىڭ ئىْتبٍىِ ئېْىق ئبپتوٍبتىل تٔميىپ پر

ئبضبضىٌ ّىػبّىغب ٍبش مېيىذىغبُ ئىجبثىٌ، ئبمتىپ ۋٓ پبٍذىيىق تٔپٔمنۇرالرّي تۇرغۇزۇڭ. غۇّذاق 

قىيطىڭىس ضىسّىڭ مۆڭيىڭىس ئبغۇ تٔپٔمنۇرالرّي ئٍٔٔىىَٔتنٔ ئبٍالّذۇرۇپ، ئۇّي ضىسگٔ ثىر پۈتنُٔ 

ىذٓ ئٔمېيىپ ثېرىذۇ. ٍبّب ثۇ تٔپٔمنۇرّي ثبغقۇرۇغتۇر. ضىس مۆڭيىڭىسدىني ٍٔھطۇالت تٔرىقىط

ھۆمۈٍراُ ئورۇّذا تۇرىذىغبُ تٔپٔمنۇرّي ٍٔقطٔتيىل ھبىذا تبىالپ، تبغقي تٔميىپئرّي قٔتئىٌ رٓت 

ئۆزىْي موّتروه قىيىع ئۇضۇىىذىِ ئٔڭ ٍۇقىرى دٓرىجىذٓ ۋٓ ئٔڭ ئۈّۈٍيۈك ھبىذا -قىيطىڭىس، ئۆز

 ثىر جبّيىقالردۇر. -بُ ثوىىطىس. ئىْطبّالر ٍبّب ٍۇغۇّذاق قىالالٍذىغبُ ثىردىِپبٍذىالّغ

 

 

 ( قًتئىي داۋامالضتۇرۇش 5)

 

« قٔتئىٌ داۋاٍالغتۇرۇظ»ضىس ھٔر ۋاقىت ئېطىڭىسدٓ چىڭ ضبقالغقب تېگىػيىل ٍّٔٔ ثىر ضۆز 

 ئېيىع ھٔرگىسٍۇ تىِ ئىجبرٓت. ھٔر ثىر ّٔتىجٔ ثٔدٓه تٔىٔپ قىيىذۇ. ھېچْېَٔ ثٔرًٍٔ، پٔقٔتال

ٍۇٍنىِ ئٍٔٔش. ثىرٓر ئىػْي ئېيىپ ثېرىپ، غۇ ئبرقىيىق ثىر ّٔتىجىْي قوىغب مٔىتۈرۈظ خۇددى 

تٔثىئٔت ثىئُ ئٔڭ ٍۇقىرى دٓرىجىذٓ ۋٓ ئٔڭ ئبىىَجبّبة غٔمىيذٓ ضودىالغقبُ ثىئُ ئوخػبظ. 

ىل ثٔدٓه تۆىىگّٔذىال، ئۇ تٔثىئٔتْي گوىيىغىيي ۋٓ ئبىذىغىيي ثوىَبٍذۇ. ضىس پٔقٔت تٔثىئٔتنٔ تېگىػي

ئبّذىِ ضىسگٔ ئۆزىڭىس ئىطتىگُٔ ّٔرضىْي ثېرىذۇ. ثۇ ٍٔردىني ثٔدٓه توختبۋضىس، ئېگىئَش، ۋٓ 

 قٔتئىٌ رٓۋىػتٔ داۋاٍالغتۇرۇىغبُ تىرىػچبّيىقتىِ ئىجبرٓت. 

 

-ئبددىٌ قٔدًٓ 2قىيىۋاتقبُ ئىػىْي قٔتئىٌ داۋاٍالغتۇرۇظ ئبدىتىْي ٍېتىيذۈرۈغْىڭ 

ى ثبر. ئۇالر ضىسدىِ ّبھبٍىتي مۆپ ئٔقىو ۋٓ ئبالھىذٓ ئۇّۋاُ تٔىٔپ قىيَبٍذىغبُ ثوىۇپ، ثبضقۇچيىر

ثبضقۇچالر -ضىسدىِ پٔقٔت ئبزراق ۋاقىت ثىئُ ئبزراق تىرىػچبّيىقال تٔىٔپ قىيىذۇ. ثۇ قٔدًٓ

 تۆۋّٓذىنىئردىِ ئىجبرٓت5 

 

ىطىذىني ثىر مۆٍۈپ تۇرغبُ ثىر ئىْتبٍىِ ئېْىق ٍٔقطٔت ثىئُ ئۇّي ئٍٔٔىگٔ ئبغۇرۇظ توغر (0

 ئىطتٔمنٔ ئىگٔ ثوىۇظ.

 

ھٔرىنٔتئر ئبرقىيىق ئٔمص ئٔتتۈرۈىگُٔ ثىر ئىْتبٍىِ -( توختبۋضىس قوىيىْىذىغبُ ئىع4

 ئېْىق پىالّي ثبر ثوىۇظ.

 

( تۇغقبّالرّىڭ، دوضتالرّىڭ ۋٓ توّۇغالرّىڭ ضٔىجىٌ تٔميىپيىرىْي، ۋٓ ثبغقب ثبرىىق ضٔىجىٌ ۋٓ 3

 خبرامتېرىذىني تٔضىرىٔرّي پۈتۈّئً چٔمئٍذىغبُ ئىرادىگٔ ئىگٔ ثوىۇظ. ضوغۇق ضۇ چېچىع

 

( ئۆز پىالّىْي ئىجرا قىيىع جٔرٍبّىذا ئۆزىگٔ داۋاٍيىق ٍٔدٓت ثېرىپ تۇرىذىغبُ ثىر ٍبمي ثىر 2

 قبّچٔ ھٍٔنبرالغقۇچىيىرى )ٍبمي ٍبخػي دوضتيىرى( ثبر ثوىۇظ.
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ػىئردٓ ھٔر خىو قىَىْچىيىقالرّي ٍېڭٔىٍٔذىغبُ ثىر ئىػْي قٔتئىٌ داۋاٍالغتۇراالٍذىغبُ مى

ثىرٓر ضىرىىق قبثىيىَٔت ثبر ثوالٍذۇ؟ ثىر ئىػْي قٔتئىٌ داۋاٍالغتۇراالٍذىغبُ مىػىيىل ضۈپٔت 

ضىسّىڭ قٔىجىڭىسدٓ ٍٔىۇً غٔمىيذىني روھىٌ، ٍّٔىۋى، ٍبمي خىَىَىيىل ھٔرىنٔتْي ۋۇجۇدقب 

ىِ تبغقىرى مۈچئرّي ئبتب قىالٍذۇ؟ ّبپوىىَوّْىڭ مٔىتۈرۈپ، غۇ ئبرقىيىق ضىسگٔ ثٔزى تٔثىئٔتت

خېْرً فورد ثىئُ توٍبش ئېذىطوُ ئۈضتىذٓ ئېيىپ ثبرغبُ ئۇزۇُ ٍۇددٓتيىل ئبّبىىسىْىڭ 

مۆرضىتىػىچٔ، ئۇالرّىڭ ئبغۇّذاق مىػىْي ھٍٔراُ قبىذۇرىذىغبُ ٍۇۋٓپپٔقىَٔتئرّي قوىغب 

ىڭ قىيىۋاتقبُ ئىػىْي قٔتئىٌ داۋاٍالغتۇرۇظ مٔىتۈرۈغىذٓ ئبضبضيىق روه ئوٍْىغبُ ّٔرضٔ، ئۇالرّ

ئبدىتىذىْال ئىجبرٓت. ئٔگٔر ضىس پٍٔغٍٔجٔرىٔر، پٍٔالضوپالر ۋٓ دىْىٌ ىىذېرالر ئۈضتىذٓ ئبدىو تٔتقىقبت 

ئېيىپ ثبرىذىغبُ ثوىطىڭىس، ئۇالر قوىغب مٔىتۈرگُٔ ٍۇۋٓپپٔقىَٔتئرّىڭ ئبضبضىٌ ٍّٔجٔىىرى ئۇالرّىڭ 

اۋاٍالغتۇرۇظ، تىرىػچبّيىقْي ثىر ّۇقتىغب ٍٔرمٔزىٔغتۈرۈظ، ۋٓ ئىْتبٍىِ قىيغبُ ئىػىْي قٔتئىٌ د

 ئېْىق ٍٔقطٔتنٔ ئىگٔ ثوىۇظ ئبالھىذىيىنيىرى ئىنُٔ، دېگُٔ ٍۇقٔررٓر خۇالضىگٔ مېيىطىس.

 

 

 . ئبخىرقي سۆز 5

 

، ٍُٔ قۇرئبُ ۋٓ ھٔدىطئردٓ ثبٍبُ قىيىْغبُ ثٔدرى ئۇرۇغي ثىئُ ئوھۇد ئۇرۇغىذىني ئٔھۋاىالرغب

ئبىالھ ئبتب قىيغبُ ٍبردٍْٓي  قٔۋًھٍٔذٓ ٍبپوّالر، گېرٍبّالر ۋٓ ٍٔھۇدىَالرّىڭ ئٔھۋاىىغب ئبضبضُٔ، ثىر 

ئۇضتبزىَىس . رٓھَٔتيىل مېرٓميىنىْي چۈغّٔذۈرۈپ ئۆتتۈً قوىغب مٔىتۈرۈظ ئۈچۈُ قبّذاق قىيىػي

ىٔپ، ئۆز ھبٍبتىْي ئبثذۇغۈمۈر ٍۇھٍَٔٔتئىَىِ ٍۇئٔىيىَْىڭ ھبٍبتىذىني ثٔزى ئىػالرّي تٔضۋىر

قٔدىرىٍٔذىغبُ، ئۆز ھبٍبتىْي ئۇىۇغۋار ئىػالر ئۈچۈُ تٔقذىٌ قىيىذىغبُ ثىر ئبدٍْٓىڭ قبّذاق 

ٍبغبٍذىغبّيىقي، ۋٓ ئۆزىْىڭ ھبٍبتتىني تۈپ ٍٔقطىتىْي ئٍٔٔىگٔ ئبغۇرۇغي ئۈچۈُ قبٍطي غٔمىيذٓ 

ّبپوىىَوُ خىيْىڭ » ٍٔزٍۇّغب ٍُٔ-4تىرىػىذىغبّيىقىْي ثبٍبُ قىيىپ ئۆتتۈً. ثۇ ٍٔردىني 

دېگُٔ ئىْگيىسچٔ مىتبثتىني ثىر « چۈغّٔذۈرۈغىذىني ئۆزىگٔ تبرتىػْىڭ ضىرىىق قبّۇّىَىتي

قىطىٌ ثبٍبّالرّىَۇ قوغۇپ قوٍذۇً. ئوقۇرٍّٔئر قىسىقىذىغبُ ٍّٔٔ ثىر ٍۇھىٌ ٍٔزٍۇُ ئبثذۇغۈمۈر 

ثوىۇپ، ٍُٔ ثۇ جٔھٔتتٔ ٍۇئٔىيىَْىڭ ٍبپوّغب قىيغبُ ئىيىٌ زىَبرىتىذىِ مېَىْني تٔضىراتيىرى 

ئوقۇرٍّٔئرّي ھېچ قبّذاق ٍېڭي ئۇچۇر ثىئُ تٍٔىْيىَٔىَىذىٌ. ضٔۋٓثي، ئۇ ئۇچۇرالر ٍّٔذٓ ٍوق. 

ٍىييىرى چٔت ئٔىئرگٔ قىيغبُ زىَبرٓتيىرىذىِ مېَىْني -0430ٍېْىڭ پٔرىسىَچٔ، ٍۇئٔىيىَْىڭ 

قبراغيىرى ٍىڭچېجي ثىئُ ىوىۇىۇ -ٍٔضىيىيىرىگٔ ثوىغبُ مۆز اتيىرى ۋٓ غۇ ۋاقىتتىني ئۇٍغۇرتٔضىر

دېگُٔ ٍبقبىىذا ثبٍبُ « ئوٍيىْىع ئىچىذٓ ئىيگىرىئظ»ٍىيي تٍَٔبرالپ ئېالُ قىيغبُ -0433

قىيىْغبُ. ٍُٔ ثۇ ٍبقبىىْي تېخي ئوقۇپ ثبقَىغبُ ثبرىىق قېرىْذاغالرغب ئۇّي ثىر قېتىٌ ئوقۇپ 

ٍبقبىىْي ٍٔزمۇر ٍبقبىىْىڭ ئبخىرىطىغب ثېقىػْي تٔۋضىَٔ قىيىَُٔ. قۇالٍيىق ثوىطۇُ ئۈچۈُ ٍُٔ ئۇ 

 قوغۇپ قوٍذۇً.

 

ئبٍذا ئبٍېرىنىذا ئۆتنۈزۈىگُٔ ثىر -0ٍُٔ ثۇ ٍبقبىىْي ئىَبً ۋٓ دومتور ٍبضىر قبزى ثۇ ٍىو 

قىيىۋاتقبُ 5 »[0]خۇتجىذٓ قىيغبُ ّۇتقىذىني ثىر قبّچٔ جۈٍئ ضۆزىٔر ثىئُ ئبخىرالغتۇرىَُٔ 

رۇڭ، ۋٓ چىذاٍيىق ثوىۇڭ. غۇ ّٔرضٔ ئېطىڭىسدٓ ثوىطۇّني، ضىس ئىػىڭىسّي ئۈزۈىذۈرًٍٔ داۋاٍالغتۇ

ئۆزىڭىس مۆرضٔتنُٔ تىرىػچبّيىقْىڭ ّٔتىجىطىْي غۇ ۋاقىتْىڭ ئۆزىذىال مۆرٓىَٔضيىنىڭىس 

ٍۇٍنىِ، ئٍَٔب ئبىالھ ضىس مۆرضٔتنُٔ تىرىػچبّيىقالرّي مۆرۈپ تۇرىذۇ. ثىسّىڭ دىْىَىسدا ئبىالھ 

ُ ئٔڭ ئبخىرقي ّٔتىجىئر ئبضبضىذا ثبھبىىَبٍذۇ، ثٔىني ئبىالھ ضىسّي ضىسّي ئۆزىڭىس قوىغب مٔىتۈرگٔ

ضىس ئۆز ھبٍبتىڭىسدا مۆرضٔتنُٔ تىرىػچبّيىقالر ئبضبضىذا ثبھبالٍذۇ. ثۇ جٔھٔتتٔ ئبىالھ ثبغقب ھېچ 

قبّذاق ّٔرضىگٔ ئوخػىَبٍذۇ. ئوقۇتقۇچىڭىس ضىسّي ئىَتىھبّذا ئبىغبُ ّوٍۇرغب، ۋٓ قوىغب مٔىتۈرگُٔ 
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ّٔتىجىئرگٔ ئبضبضُٔ ثبھبالٍذۇ. ئٍَٔب ئبىالھ ئۈچۈُ ضىس قوىغب مٔىتۈرگُٔ ّٔتىجىئرّىڭ ثبغقب 

ضىسّىڭ قبّذاق ثبھبىىْىػىڭىس ثىئُ ھېچ ثىر ٍۇّبضىۋىتي ٍوق. ئۇ ضىسّي پٔقٔتال ضىس مۆرضٔتنُٔ 

 « تىرىػچبّيىقالرغب ئبضبضُٔ ثبھبالٍذۇ.

 

 

گُٔ ئبضبضتب ثبغقب ھٔر قبّذاق تورغب ثۇ ٍبقبىىْي ھېچنىَذىِ ضورىَبً، ٍّٔجٔضىْي ثٔر

چىقبرضىڭىس، ٍبمي ئېينىتبثقب ئوخػبظ ثبغقب ھٔر قبّذاق غٔمىيذٓ ئىػئتطىڭىس ثوىۇۋېرىذۇ. ثۇ ٍبقبىٔ 

 ثبرىىق ئۇٍغۇرالرغب ٍّٔطۇپ.
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