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 ھەقىقەت 21يالغانچىلىققا ئائىت 
 

 ئەركىن سىدىق

 كۈنى-42ئاينىڭ -04يىلى -4102

 

 

 

( ئىسىملىك بىر ئەخالق مۇتەخەسسىسى Michael Josephsonئامېرىكىدا مايكۇل جوسېفسون )

دەپ ئاتىلىدىغان بىر شىركىتى بار بولۇپ، ئۇ قىلغان « جوسېفسون ئەخالق ئىنستىتۇتى»بار. ئۇنىڭ 

( دېگەن پروجېكتتىن ئىبارەت. ئۇ Character Counts« )ئەخالق مۇھىم»نىڭ بىرى مۇھىم ئىشالر

ھەمدە ، خەسسىس سۈپىتىدە نۇتۇق سۆزلىگەننۇرغۇن چوڭ سورۇنالردا ئاالھىدە تەكلىپ قىلىنغان مۇتە

، قانۇن، ۋە ورۇنلىرىئئاخبارات ، ساقچى ئىدارىلىرى، تەنتەربىيەكارخانا، مائارىپ، -ھۆكۈمەت، شىركەت

دىن ئارتۇق كىشىگە مەسلىھەتچىلىك  011111ەربىي ئورۇنالرنىڭ ئەمەلدارلىرى بولۇپ جەمئىي ھ

ئەخالق »دېگەن رادىئوسىدا « KNX-1070»خىزمىتى قىلىپ بەرگەن. ئۇ لوس ئانژېلىس رايونىنىڭ 

يىلدەك بولغان بولۇپ، مەنمۇ ئۇنىڭ خېلى كۆپ  01دېگەن تېمىدا ئوبزور سۆزلىگىلى « مۇھىم

ھەمدە ئۇنى شۇ ئارقىلىق تونۇغان. ئۇ ھازىرغىچە ئەخالق مەسىلىرىگە ئائىت ، رىنى ئاڭلىغانىئوبزورل

پارچە  8رەسىمدە مەن ئۇنىڭ -4كىتابالردىنمۇ خېلى كۆپ كىتاب چىقارغان بولۇپ، تۆۋەندىكى 

كىتابىنىڭ رەسىمىنى كۆرسىتىپ قويدۇم. مېنىڭ ئۇنداق قىلىشتىكى مەقسىتىم، ئوقۇرمەنلەرگە 

، دېگەننى بىلدۈرۈپ قويۇشتۇر. ئەلۋەتتە بۇ «رىكىدا ئەخالق ھەققىدە مۇنداق كىتابالرمۇ بار ئىكەنئامې»

پەقەت بىرال ئاپتورنىڭ كىتابلىرى بولۇپ، بۇنىڭدىن ئەخالقنى تېما قىلغان ئىنگلىزچە كىتابالرنىڭ 

 نەقەدەر كۆپلۈكىنى تەسەۋۋۇر قىلىش قىيىن ئەمەس.

 

 
 ىڭ رەسىمىنمايكۇل جوسېفسونرەسىم: -1
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 www.amazon.comنىڭ رەسىمى. مەن بۇ كىتابالرنى پارچە كىتاب 8چىقارغان  مايكۇل جوسېفسونرەسىم: -2

 تاپتىم.  تىندېگەن تور بەت
 

 يۇقىرىدىكى كىتابالرنىڭ ماۋزۇسىنىڭ ئۇيغۇرچىسى تۆۋەندىكىلەرگە يېقىن كېلىدۇ:

 

 پرىنسىپىبەش  ئاممىۋى خىزمەت ئەخالقىنىڭ (0)

 المەتلىكتە ياخشىراق بولۇش ئۈچۈن ئالدى بىلەن كېسەل بولۇشنىڭ ھاجىتى يوق( سا4)

 قارار ئېلىش ھەققىدە ىي( ئەخالق3)

 ( ياخشى كۈنلەر تېخى ئالدىڭىزدا2)

 ئانىالرنىڭ ئون نەچچە ياشلىق بالىسىدا ياخشى ئەخالق يېتىلدۈرۈشى-( ئاتا1)

 ( ياخشى ئەخالقنىڭ كۈچى2)

ئاجرىتىش ۋە ھەر خىل تۈرلەرگە پۇل ئېلىشتىكى ئەخالق: ساخاۋەتنى  ( ھەر خىل تۈرلەرگە پۇل7)

 ياخشىالش

 ( ئامېرىكا مەكتەپلىرىدىكى ئەخالقىي قىممەت، ئەخالقىي پوزىتسىيە ۋە ئەخالقىي ئىپادىلەر8)

 

مەن مايكۇل تەييارلىغان يېڭى نەرسىلەر ماڭا ئېلخەت ئارقىلىق ئاپتوماتىك ھالدا كېلىدىغان 

 04يالغانچىلىققا ئائىت »تىپ قويغان ئىدىم، بىر قانچە كۈننىڭ ئالدىدا ئۇنىڭدىن قىلىپ تىزىملى

. مەن ئۇنى ناھايىتى ياخشى كۆردۈم. شۇنىڭ [0]دېگەن بىر تام گېزىتىنىڭ تېكىستى كەلدى « ھەقىقەت

 م.بىلەن ئۇنىڭ مەزمۇنىنى ئۇيغۇر ياشالرغا تونۇشتۇرۇپ قويۇش مەقسىتىدە مەزكۇر يازمىنى تەييارلىدى

 

 

 ھەقىقەت 21يالغانچىلىققا ئائىت  .1

 

-3دېگەن تام گېزىتى تۆۋەندىكى « ھەقىقەت 04يالغانچىلىققا ئائىت »مايكۇل تەييارلىغان 

 كۆرسىتىلدى. مەن ئۇنى ئۇيغۇرچىغا تۆۋەندىكىدەك تەرجىمە قىلدىم: رەسىمدە



3 

 

 

غانچىلىق ھەر قېتىم راستچىللىق ھەر قېتىم پايدا ئېلىپ كەلمەسلىكى مۇمكىن، ئەمما يال (0)

 زىيان ئېلىپ كېلىدۇ.

بىرىنىڭ ئۈستىگە قويۇپ قوپۇرۇلغان مۇنار بولۇپ، -( بىر ئادەمگە بولغان ئىشەنچ تاشالرنى بىر4)

 يالغانچىلىق ئاشۇ تاشالرنى ئەڭ ئاستىدىن باشالپ سۇغۇرۇپ ئېلىپ كېتىدۇ.

انچىلىق بولسا بىر تەييار ( مەخپىيلىك سىزنى قوغداپ قااللمايدۇ؛ پاش بولۇپ قالغان يالغ3)

 بولغان مىناغا ئوخشايدۇ.

( يالغانچىلىق ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن يېڭى يالغانچىلىقالردىن تەشكىل تاپقان 2)

 قوغدىغۇچىالرنى تۇغىدۇ.

 كتىېبىلەن ئاشۇ يالغانچىلىقنىڭ ئوبي ( يالغانچىلىق ئاشۇ يالغانچىلىقنى قىلغان ئادەم1)

 ىي ئوخشاشمايدىغان شەكىلدە كۆرۈنىدۇ.ئارا قەتئ-بولغان ئادەمگە ئۆز

( بىر يالغانچىلىققا سەۋەب تېپىپ بېرىش، ئۇنى ئاقالش، ياكى ئۇنى كىچىكلىتىش ئۈچۈن 2)

 ۇنى تېخىمكىمەسلىڭ ئاشۇ يالغانچىغا بولغان ئىشەنئېلىپ بېرىلغان ئىشالر پەقەت كىشىلەرن

 .چوڭقۇرالشتۇرىدۇ

بۇ ئادەم بۇرۇن ماڭا يەنە قانداق يالغانچىلىقالرنى »ىز ى بىزگە يالغان سۆزلىسە، بس( ئەگەر بىر7)

 دەپ ئوياليمىز.« قىلغان بولغىيتتى؟

قىلىپ قويىدۇ، ياكى سىزنى ئاشۇ يالغانچىلىق « يالغانچى»( بىرال يالغانچىلىق سىزنى بىر 8)

 قىلغان كىشىگە ئىشەنمەس قىلىپ قويىدۇ.

رىسىڭىز، ئۇنىڭ ئازراق پايدىسى بولىدۇ، ( يالغانچىلىق قىلىپ قويۇپ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەپۇ سو9)

 ئەمما ئۇ ئەپۇ سوراش يارىنى ساقايتالمايدۇ.

. يېرىم راستچىللىق ياكى سۈكۈت قىلىپ تۇرۇش بىلەن يالغانچىلىقالرنى نىقابلىيالمايسىز؛ 01

 يالغانچىلىق دېگەن يەنىال بىر يالغانچىلىق.

 نە ھۆرمەتسىزلىك.. يالغانچىلىق يالغۇز ساختىپەزلىكال ئەمەس؛ ئۇ يە00

. سىز باشقا بىر يالغانچىغا يالغانچىلىق قىلسىڭىز، سىز يەنىال بىر يالغانچى بولۇپ 04

 تۇرۇۋېرىسىز.

 

 
 دېگەن تام گېزىتى.« ھەقىقەت 12يالغانچىلىققا ئائىت »رەسىم: مايكۇل تەييارلىغان -3
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 ئىشەنچنىڭ مۇھىملىقى .2

 

ئۆزىنىڭ غايىسىگە بولغان  بولغان ئىشەنچ،ئۆزىگە -مېنىڭ بىلىشىمچە ئۇيغۇرچىدا ئۆز

چىسى بىلەن ئۆزىنىڭ بىر دوستىغا بولغان ن، ۋە ئۆزىنىڭ ئىرادىسىگە بولغان ئىشەسىىئىشەنچ

دېگەن بىرال « ئىشەنچ»ئىشەنچى ۋە ئۇ دوستىنىڭ ئۆزىگە بولغان ئىشەنچى قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسىگە 

 3ئەمەس. ئىنگلىزچىدا بىر ئادەمنىڭ ئالدىنقى سۆز ئىشلىتىلىدۇ. لېكىن، ئىنگلىزچىدا ئۇنداق 

دەپ ئاتىلىدۇ. ئاخىرقى ئىككى نەرسىگە بولغان ئىشەنچ « confidence»نەرسىگە بولغان ئىشەنچى 

نى « ئىشىنىشكە بولىدىغانلىقى»دېگەن سۆز « trust»دەپ ئاتىلىدۇ. يەنى، « trust»بولسا 

شلىتىلىدۇ. مەزكۇر تېما كىشىلەرنىڭ راستچىللىقى ئىپادىلەيدىغان بولۇپ، ئۇ ئاساسەن ئادەملەرگە ئى

دېگەن سۆز « ئىشەنچ»مىدىكى ېۇپ، يۇقىرىدىكى ئىككىنچى كىچىك تبىلەن يالغانچىلىقى ھەققىدە بول

نى « ئىشىنىشكە بولىدىغانلىقى»تىكى سۆز بولماستىن، بەلكى « ئۆزىگە بولغان ئىشەنچ-ئۆز»

بىر ئادەمنىڭ راستچىللىقى، ئۇنىڭ گېپىدە  تۇر. ئىنگلىزچىدا« ئىشەنچ»ئىپادىلەيدىغان 

تۇرىدىغانلىقى، ۋە ئۇنىڭغا ئىشىنىشكە بولىدىغانلىقى توغرىسىدىكى سۈپەتلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ 

دېگەن سۆز بولۇپ، مەن داۋاملىق بۇ سۆزگە « credibility»ئىپادىلەيدىغان يەنە بىر سۆز بار. ئۇ بولسىمۇ 

شتا قىينىلىمەن. ھازىرمۇ شۇنداق بولۇۋاتىمەن. يەنى ماس كېلىدىغان ئۇيغۇرچە سۆزنى تېپى

دېگەن سۆزنى بىرال ۋاقىتتا بىرال كىشىگە ئىشلەتسە بولۇۋېرىدۇ. « trust, credibility»ئىنگلىزچىدا 

نى « ئىشىنىشكە بولىدىغانلىقى»دېگەن سۆز « trust»ئۇنى ئۇيغۇرچىدا نېمە دەيمىز؟ بۇ يەردە 

بۇ ئادەمنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك ۋاقىت ئىچىدە ئىسپاتالپ بولغان »ا بولس« credibility»كۆرسىتىدۇ، 

دېگەنلەرگە « ئىشىنىشكە بولىدىغانلىقى، گېپىدە تۇرىدىغانلىقى، ۋە راستچىللىقى ھەققىدىكى نامى

دەپ « ىللىق نامىستچرا»دېگەن سۆزنى ئۇيغۇرچە « credibility»ۋەكىللىك قىلىدۇ. تۆۋەندە مەن 

 ئالىمەن. 

 

نى يېزىپ چىقىش بىلەن بىللە، « ھەقىقەت 04يالغانچىلىققا ئائىت »قىرىدىكى مايكۇل يۇ

دېكابىر كۈنى كىشىلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئىشەنچنىڭ مۇھىملىقى ھەققىدە بىر پارچە -3يىلى -4102

 قىسقا يازما ئېالن قىلدى. مەن تۆۋەندە ئاشۇ يازمىنىڭ مەزمۇنىنى تونۇشتۇرىمەن.

 

ا ئېلىپ كەلمەسلىكى مۇمكىن، ئەمما يالغانچىلىق ھەر قېتىم راستچىللىق ھەر قېتىم پايد

 زىيان ئېلىپ كېلىدۇ. 

 

ئىناۋەت، ئىشىنىشكە بولىدىغانلىقى ۋە راستچىللىق نامى بىر تەشكىالت يوقىتىپ قويسا 

قەتئىي بولمايدىغان ئىنتايىن مۇھىم بايلىق بولۇپ، ئۇالردىن ئايرىلىپ قېلىشنىڭ ئەڭ ئىشەنچلىك 

 انچىلىق قىلىشتىن ئىبارەت.ئۇسۇلى يالغ

 

دېگەن سۆز ئىشلىتىلگەن بولۇپ، ئۇنىڭ ئۇيغۇرچىدىكى « organization»: بۇ يەردە ئىنگلىزچە ئىالۋە

تىن ئىبارەت. ئەمما ئىنگلىزچىدا ئىدارە، مەكتەپ، شىركەت، كارخانا، ھەر « تەشكىالت»ئۇتتۇر مەنىسى 

نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئورتاق نامى ئۈچۈن خىل تەشكىالتالر ۋە ھۆكۈمەت ئورۇنلىرى قاتارلىق 

 دېگەن سۆز ئىشلىتىلىدۇ. « تەشكىالت»

 

بىرىنىڭ ئۈستىگە -باشقىالرنىڭ ئۆزىگە بولغان ئىشەنچىنى تۇرغۇزۇش خۇددى تاشالرنى بىر

قويۇپ، بىر مۇنار ياسىغانغا ئوخشايدۇ. ئەمما بۇ مۇنار قانچە ئېگىز ۋە قانچىلىك پۇختا كۆرۈنسۇن، ئەگەر 

پ چۈشىدۇ. ۈلۈرۆىز ئۇنىڭ ئەڭ ئاستىدىكى بىر دانە تاشنى ئېلىۋەتسىڭىز، بۇ مۇنار چوقۇم ئس
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يالغانچىلىق كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئاقىۋەتمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش. ئۇ كىشىلەرنىڭ سىزگە بولغان 

 ئىشەنچىسىنىڭ ئاساسىنى يوق قىلىۋېتىدۇ.

 

لىق شارائىت بىلەن تەمىنلەيدۇ، ھەمدە پاش يالغانچىلىق قىسقا مۇددەت ئىچىدە بىزنى بەزى پايدى

مۇددەتلىك پايدىالرنىمۇ ئېلىپ كېلەلەيدۇ. ئەمما  بولۇپ قالمىغان يالغانچىلىق بىزگە بەزى قىسقا

يالغانچىلىقنى مەڭگۈ مەخپىي ساقالپ قالغىلى بولمايدۇ. پاش بولۇپ قالمىغان ھەر بىر يالغانچىلىق، 

شىلەرنىڭ ئۆزىڭىزگە بولغان ئىشەنچىنى ۋەيران مەيلى ئۇ قانچىلىك كىچىك بولسۇن، كى

 قىلىۋېتەلەيدىغان بىر مىناغا ئوخشايدۇ.

 

يالغانچىلىق ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن باشقا يېڭى يالغانچىلىقالرنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرىدۇ. 

 – Winston Churchill, 1874ئەنگلىيەنىڭ دۇنياغا داڭلىق باش مىنىستىرى ۋىنستون چېرچىل )

دېگەن ئىدى: ھەر بىر يالغانچىلىق ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن يالغانچىلىقتىن تەركىب  ( مۇنداق1965

تاپقان بىر قوغدىغۇچىغا ئېھتىياجلىق بولىدۇ. ياخشى نىيەت بىلەن ۋۇجۇدقا كەلگەن يالغانچىلىقالرنى 

ش بولۇپ ى پاس( دەپ ئاتايمىز. ئاشۇنداق ئاق يالغانچىلىقتىن بىرwhite lies« )ئاق يالغانچىلىقالر»بىز 

قالغان ھامان، بىزنىڭ ئىناۋىتىمىز تۆكۈلىدۇ. يالغانچىلىق قىلغان كىشىنىڭ ئاشۇ يالغانچىلىققا 

مەن ئۈچۈن پايدىلىق، »بولغان قارىشى يالغانچىلىق قىلىنغان كىشىنىڭ قارىشىغا زادىال ئوخشىمايدۇ. 

 ىلەردىن قانچىسى بار؟دەيدىغان كىش« دەپ قارىغان ۋاقتىڭىزدا سىز ماڭا يالغانچىلىق قىلىۋېرىڭ

 

 باھانەبىز ئۆزىمىزنىڭ قوبۇل قىلىشى ئاسانراق بولسۇن ئۈچۈن ئۆزىمىزنىڭ يالغانچىلىقىغا 

تاپساق، ئۆزىمىزنىڭ يالغانچىلىقىنى ئاقلىساق، ياكى ئۆزىمىزنىڭ يالغانچىلىقىنى كىچىكلەشتۈرسەك 

ھەرىكەتلەر يارىمىزنى -غان ئىشبولۇۋېرىدۇ. ئەمما ئاشۇنداق ئۆزىمىزنىڭ يالغانچىلىقىنى قوغدايدى

ئېغىرالشتۇرىدۇ، ھەمدە باشقىالرنىڭ ئۆزىمىزگە ئىشەنمەسلىكىنى چوڭقۇرالشتۇرىدۇ. سىز بىر 

دەپ ئاتىلىپ قېلىشتىن بۇرۇن يالغانچىلىقتىن قانچىنى قىالاليسىز؟ سىز باشقا بىر « يالغانچى»

ىق يالغانچىلىقىنى قوبۇل ئادەمگە ئىشەنمەس بولۇپ قېلىشتىن بۇرۇن ئۇنىڭ قانچە قېتىمل

قىالاليسىز؟ بىز باشقا بىر ئادەمنىڭ ئۆزىمىزگە يالغانچىلىق قىلغانلىقىنى بايقىغان ھامان، بىز 

ئۇ بۇرۇن ماڭا يەنە قانداق يالغان گەپلەرنى قىلغان »ئۇنىڭ بىلەن بۇرۇن قىلىشقان پاراڭالرنى ئەسلەپ، 

« يالغانچى»نچىغا يالغانچىلىق قىلىپ، ئۆزىڭىز بىر دەپ ئوياليمىز. سىز باشقا بىر يالغا« بولغىيتتى؟

 بولۇپ قېلىشتىن ساقلىناالمسىز؟

 

بىز سادىر قىلغان يالغانچىلىقىمىزغا باشقىالردىن ئەپۇ سورىشىمىز، ئۆزىمىزنى كەچۈرۈۋېتىشنى 

ئۆتۈنۈشىمىز، ھەمدە ئىككىنچى يالغان سۆزلىمەيدىغانلىقىمىز توغرۇلۇق ئۇنىڭغا ۋەدە بېرىشىمىز 

مكىن. ئەمما بىز بۇ ئارقىلىق ئۆزىمىزنىڭ بۇرۇنقى يالغانچىلىقى كەلتۈرۈپ چىقارغان تارتۇقنى مۇ

 ئۆزگەرتەلمەيمىز، ياكى بولمىسا پەيدا قىلغان يارىنى تولۇق ساقايتالمايمىز. 

 

بىز يېرىم راستچىللىق قىلىش ياكى پۈتۈنلەي يوشۇرۇش ئارقىلىق ئۆزىمىزنىڭ يالغانچىلىقىنى 

ئۇرۇنۇشىمىز مۇمكىن. ئاشۇنداق قىلىقىمىزنى تەسۋىرلەش ئۈچۈن بىز گولالش، شەكلىنى نىقابالشقا 

ئۆزگەرتىش، خاتا ئىپادىلەپ قويۇش، ۋە ياسالمىلىق قىلىش دېگەندەك سۆزلەرنى ئىشلىتىشىمىز 

مۇمكىن. ئەمما بىزنىڭ قانداق سۆزنى ئىشلىتىشىمىز مۇھىم ئەمەس. ئۇنىڭ تۈپ يىلتىزىدىن 

غانچىلىق مەقسەتلىك ھالدا سەمىمىيەتسىزلىك قىلىش، ۋە بىر ئادەمنى راست ئەمەس قارىغاندا، يال

بىر نەرسىگە قەستەن ئىشەندۈرۈشتىن ئىبارەت بولىدۇ. شۇڭالشقا ئۇ يالغۇز سەمىمىيەتسىزلىكال 

 ئەمەس، بەلكى ئەدەپسىزلىك ياكى ھۆرمەتسىزلىكمۇ بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

 

 ۇنى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى.مايكۇلنىڭ قىسقا يازمىسىنىڭ مەزم
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 راستچىللىق ۋە يالغانچىلىق ھەققىدىكى دىنىي قاراشالر .3

 

 Seerah of Prophet« )مۇھەممەد پەيغەمبىرىمىزنىڭ تەرجىمىھالى»ياسىر قازى ئۆزىنىڭ 

Muhammadبۇك ئۇرۇشىەت»قىسىملىرىدا -87ۋە  -82ىسىنىڭ ( دېگەن ئالىي مەكتەپ لېكسىي »

(Battle of Tabouk نى سۆزلىدى. بۇ ئۇرۇش )يىلى ئۆكتەبىر ئېيىدا مۇھەممەد -231

« بۇكەت»شىمالىي قىسمىغا جايالشقان  ەكچىلىكىدە ئەرەبىستاننىڭ غەربىيئەلەيھىسساالمنىڭ يېت

 31111( ئارمىيىسىگە قارشى ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، ئۇنىڭغا Byzantine)ۋىزانتىيە دېگەن جايدا 

سۈرە( ئاساسەن ئاشۇ -9. ياسىر قازىنىڭ دېيىشىچە قۇرئاندىكى سۈرە تەۋبە )[3]مۇسۇلمانالر قاتنىشىدۇ 

لېكسىيىدە، -88ئۇرۇش ئۈچۈن ۋەھىي قىلىنغان ئىكەن. ئاشۇ ئىككى لېكسىيىدىن كېيىن، يەنى 

( ھەدىسىنى سۆزلەپ، ئۇنىڭدىن كۆپلىگەن ھېكمەتلەر Ka’b b Malikياسىر قازى كاب مالىك )

(benefitنى خۇالسىلەيد ) 88. مەن تۆۋەندىكى قىسقا مەزمۇننى ياسىر قازىنىڭ ئاشۇ [2]ۇ-

 لېكسىيىسىدىكى سۆزلىرىگە ئاساسەن تەييارلىدىم. 

 

كاب مالىك ھېكايىسىدىكى ئەڭ مۇھىم مەزمۇن راستچىللىقنىڭ مۇھىملىقىدىن ئىبارەت 

ىلىدۇ. ھەدىس لېكسىيىسىنى تەلەپ ق ەۇتبخلۇق چۈشەندۈرۈش كەم دېگەندە بىر بولۇپ، بۇ نۇقتىنى تو

بۇخارىدا خاتىرىلىنىشىچە، مۇھەممەد پەيغەمبىرىمىز ساھابىلەرگە مۇنداق دېگەن: مەن سىلەرنى ھەممە 

ۋاقىتتا راست گەپ قىلىشقا بۇيرۇيمەن. چۈنكى، ھەقىقەتنى سۆزلەش تەقۋادارلىققا ۋەكىللىك 

ەمدە بىر ئادەم ئىزچىل تۈردە ( بولۇپ، بۇ سۈپەت ئادەمنى جەننەتكە باشاليدۇ. ھdietyقىلىدىغان سۈپەت )

ھەقىقەتنى سۆزلەشنى داۋامالشتۇرسا، ۋە ئاڭلىق ھالدا ھەقىقەتنى سۆزلىسە، ئالالھ ئەڭ ئاخىرىدا ئۇنى 

 And a man continues to speak the truth, consciously speaks theدەپ تىزىماليدۇ )« سىددىق»

truth, until the Allah writes him as a Siddiq)« .دېگىنىمىز راستچىلالر « سىددىق

ئېرىشەلەيدىغان ئەڭ ئۈستۈن ساالھىيەتتۇر. مەن سىلەرنى يالغان گەپ قىلماسلىققا ئاگاھالندۇرىمەن. 

ئېلىپ بارىدۇ. ئاندىن رەزىللىك ئادەمنى جەھەننەمگە  كە( فۇجۇرچۈنكى، يالغانچىلىق رەزىللىك )

بىۋاسىتە جەننەتكە باغاليدۇ، ھەمدە يالغانچىلىقنى باشاليدۇ. دېمەك، پەيغەمبىرىمىز راستچىللىقنى 

 بىۋاسىتە دوزاخقا باغاليدۇ. 

 

دەپ يېزىلىدىغان سۆز بىلەن « Siddiq»: مېنىڭ چۈشىنىشىمچە ئىنگلىزچە ۋە ئەرەبچىدە ئىالۋە

دەپ يېزىلىدىغان سۆز ئوخشاش بىر سۆز ئىكەن. مەن تاكى يېقىنغىچە ئۇيغۇر « سىدىق»ئۇيغۇرچە 

 زىمەنىسىنى بىلمەيتتىم. ياسىر قادېگەن سۆزنىڭ « سىدىق»ا ئىشلىتىلىدىغان ئىسىملىرىغ

لېكسىيىلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۇنىڭ مەنىسىنى بىلدىم. ئۇ ئىسالمدا بىر قىسىم كىشىلەرگە 

ئىكەن. بۇ نام ئايالالرغا « راستچىل»بېرىلگەن بىر شەرەپلىك نام بولۇپ، ئۇنىڭ مەنىسى 

دەپ يېزىلىدىكەن. بۇ ئىسىمنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالممۇ  (Siddiqah) «دىقاھسىد»ئىشلىتىلگەندە 

ى قېتىم . ئاشۇ كىشىلەرنىڭ بىرى تۇنج[1]بەزى كىشىلەرگە شەرەپلىك نام سۈپىتىدە بەرگەن ئىكەن 

بۇ بەكرىدۇر. بۇ سۆزنى ئۇيغۇرالردىن باشقا مىللەتلەرمۇ كىشىلەرنىڭ ئىسمى ەخەلىپە بولغان ھەزرىتى ئ

يوق، مەن ئۇنى ياخشى بىلمەيدىكەنمەن. تورالرنى ئىزدەپمۇ بۇ ھەقتە بىرەر ياخشى -ۈن ئىشلىتەمدۇئۈچ

ئۇچۇر تاپالمىدىم. ئەمما ئۇيغۇرالر ئىسىم قىلىپ ئىشلىتىدىغان ئىشالرنىڭ كۆپ ئىكەنلىكىنى 

-0ھەممىمىز بىلىمىز. مەسىلەن، مېنىڭ دادامنىڭ ئىسمى سىدىق مەمەت بولۇپ، مېنىڭ ئاقسۇ 

ئالالھ ئۇنىڭ ، دىق )بۇ مۇئەللىم ھازىرمۇ ھاياتوتتۇرىدىكى سىنىپ مۇدىرىمنىڭ ئىسمى مەمەت سىئ

 ئۆمرىنى ئۇزۇن قىلغاي(. 
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ئەڭ ياخشى ئۈلگىسى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم راستچىللىق جەھەتتىمۇ پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ 

بىر رىۋايەتتە دېيىلىشىچە،  چاق قىلغاندىمۇ راست گەپ قىلغان. مەسىلەن، ھەدىستىكىبولۇپ، ئۇ چاق

ئالالھتىن مېنى جەننەتكە كىرگۈزۈپ »بىر موماي مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ، 

، دەيدۇ. مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بولسا «قويۇشنى تىلەپ، ماڭا بىر دۇئا قىلىپ قويغان بولسىڭىز

چاق ڭغا چاقدەپ ئۇنى« ىلمەمسىز؟چوڭ ئانا، قېرى مومايالرنىڭ جەننەتكە كىرمەيدىغانلىقىنى ب»

دەپ يىغالشقا باشاليدۇ. شۇنىڭ بىلەن « ۋاي خۇدا، قانداق قىالرمەن»قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇ موماي 

ئالالھ ئالدى بىلەن سىزنى بىر ياش قىزغا ئايالندۇرۇپ، ئاندىن »مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا 

ىسساالم ئۆز ئۆمرىدە بىرەر قېتىممۇ يالغان گەپ قىلىپ ، دەيدۇ. مۇھەممەد ئەلەيھ«جەننەتكە كىرگۈزىدۇ

 باققان ئەمەس.

 

ھەممە يەردە راستچىل بولۇش ئاسان ئىش ئەمەس. ئېقىمغا ئەگەشمەي، راست گەپ قىلىش ئاسان 

 ئىش ئەمەس. بۇ ھەدىس بىزگە ئاشۇنداق قىيىن پەيتلەردە قانداق قىلىشنى ئۆگىتىدۇ.

 

لەلەيدىغان يەنە بىر ھېكمەت شۇكى، ئەگەر بىر ئادەم سىزگە نىڭ ھېكايىسىدىن بىمالىك بىز كاب

دېسە، سىز ئۇنىڭ سۆزىنى شۇ بويىچە « مەن يالغان گەپ قىلمىدىم»يالغان سۆزلەپ، ئاندىن سىزگە 

قوبۇل قىلىپ، ئۇنىڭ كۆڭلىگە يوشۇرۇنغان نەرسىلەرنى بىر تەرەپ قىلىشنى ئالالھقا قويۇپ بېرىسىز. 

دەيدىكەن، « مەن ئۇنداق قىلمىدىم»الھنىڭ نامىنى ئېغىزىغا ئېلىپ تۇرۇپ ى ئالسبولۇپمۇ ئەگەر بىر

سىز ئۇ قىلغان ھەقىقىي ئىش بىلەن ئۇنىڭ ئىچىگە يوشۇرۇنغان نەرسىلەرنى قانداق بىر تەرەپ 

 قىلىشنى ئالالھقا قويۇپ بېرىسىز.

 

، سىزنىڭ ئەگەر بىر ئادەم يالغانچىلىقتا ئۆزى ئۈچۈن بىر يامان نامنى تۇرغۇزغان بولۇپ

كۆڭلىڭىزدە ئۇ كىشىگە نىسبەتەن بىر قىسىم چۈشەنچە شەكىللەنگەن بولسا، سىز پەقەت ئۆز 

چۈشەنچىڭىزنى سۆز بىلەن ئىپادىلەپ باشقىالرغا دەپ يۈرمىسىڭىزال، بۇ ئىسالمغا خىالپلىق قىلغانلىق 

 بولمايدۇ. 

 

 

 ئابدۇرېھىم مىرشاد، شېرىپ ئەكبەر—چەت ئەلدە نەتىجە ياراتقان ئۇيغۇرالر .4

 

نەپەر قېرىندىشىمىزنى قىسقىچە تونۇشتۇردۇم.  1پارچە ماقالەمدە جەمئىي  4مەن ئالدىنقى 

ۋەتەندىكىلەرگە خەلقئارا سەھنىلەردە مۇھىم رول ئېلىۋاتقان  ،مېنىڭ ئۇنداق قىلىشتىكى مەقسىتىم

مۈرلەرنى كۆڭلىگە ئۆس-قېرىنداشالرنى قىسقىچە ۋە ئەينەن تونۇشتۇرۇپ، شۇ ئارقىلىق ۋەتەندىكى ياش

ھەمدە باشقىالر قىاللىغان ئىشنى ، ، ياخشى ئوقۇشقا رىغبەتلەندۈرۈشچوڭ نىشانالرنى تۇرغۇزۇپ-چوڭ

ئۇيغۇرالرنىڭمۇ قىالاليدىغانلىقىغا ئەمەلىي مىسال كەلتۈرۈپ بېرىش. مەن تونۇشتۇرىدىغان 

( چەت ئەلدە 0ۈرگەنلەر: )شەرتنىڭ كەم دېگەندە بىرىنى قانائەتلەند 3قېرىنداشلىرىمىز تۆۋەندىكى 

( چەت ئەلدە ئىشلەپ، بىر مۇھىم كەسپىي خىزمەت ئورنىغا 4ئوقۇپ، بىر يۇقىرى ئۇنۋانغا ئېرىشكەن. )

بىلەن  شېرىپ ئەكبەر( چەت ئەلدە ئاالھىدە نەتىجە قازانغان. مەن بۇ قېتىم ئىنىمىز 3ئېرىشكەن. )

چە بىز تۇرۇۋاتقان بويى رلەلىىئئۇكىالر ھازىر ئانى قىسقىچە تونۇشتۇرىمەن. بۇ ئىككى ئابدۇرېھىم مىرشاد

شەرتنىڭ كەم  3لوس ئانژېلىس رايونىدا ياشايدۇ. مېنىڭ مۆلچەرلىشىمچە، چەت ئەللەردە يۇقىرىدىكى 

دېگەندە بىرىگە چۈشىدىغان قېرىنداشالردىن بىرەر مىڭدىن ئارتۇق ئادەم بار. ئەگەر سىز يۇقىرىدىكى 

ىلسىڭىز، ماڭا شۇالرنىڭ ئاالقىلىشىش شەرتلەرنىڭ كەم دېگەندە بىرسىگە چۈشىدىغان قېرىنداشالرنى ب

ئۇچۇرىنى ماڭدۇرۇپ بەرگەن بولسىڭىز. ئەگەر ئۇالرنىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالىنى يېزىپ ماڭدۇرۇپ 

بەرسىڭىز، ياكى ئۇنى ئۆزىڭىز بىۋاسىتە تورالرغا چىقارسىڭىز تېخىمۇ ياخشى. ئۇيغۇر دىيارىدىكى 
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ئىمكانقەدەر تەپسىلىيرەك تونۇشتۇرۇشۇمنى تەلەپ قېرىنداشالر مەندىن يۇقىرىقىدەك قېرىنداشالرنى 

قىلىۋاتىدۇ. شۇڭالشقا بۇنداق تەرجىمىھال قانچە تەپسىلىي بولسا شۇنچە ياخشى. مەن سىزنىڭ 

 ئاال رەھمەت ئېيتىمەن.ە قوللىشىڭىز ئۈچۈن سىزگە ئالدىنياردىمىڭىز ۋ

 

 ى باشاليمەن.مەن ئەمدى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ئىككى ئىنىمىزنى تونۇشتۇرۇشن

 

 شېرىپ ئەكبەر (6)

 

 
يىلىدىن باشالپ لوما لىندا ئۇنىۋېرسىتېتى مېدىتسىنا ئىنستىتۇتىنىڭ -2113 شېرىپرەسىم: ئەكبەر -4

يىلى -2114( بولۇپ ئىشلىگەن بولۇپ، بۇ رەسىم ئاشۇ ئالىي مەكتەپنىڭ Associate Professorپروفېسسورى )
 تارتىلغان بىر كۆرۈنۈش.ئايدىكى ئوقۇش پۈتتۈرۈش مۇراسىمىدا -5

 

ى بەشكېرەم شېرىپھەممىمىزگە تونۇشلۇق بولغان يازغۇچى ئىسالمجان  شېرىپئەكبەر 

ۇر تولۇق ئوتتۇرا ئاكىمىزنىڭ ئوغلى. ئۇ بالىلىق ھاياتىنى قەشقەردە ئۆتكۈزگەن. ئۇ قەشقەر ئۇيغ

قوبۇل قىلىنغان. ئۇ ىغا ئۇنىۋېرسىتېت تېببىييىلى پۈتتۈرگەندىن كىيىن، شىئەن -0988مەكتىپىنى 

ىككى شىمال پېداگوگىكا ئىنستىتۇتىنىڭ تىل ۋە تەييارلىق بۆلۈمىدە ئ يۇ شەھىرىدىكى غەربىجنەل

ۆلۈمىگە ئوقۇشقا يىلى شىئەن تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ داۋاالش ب-0991يىل ئوقۇغاندىن كېيىن، 

ئۇنۋانىنى ئالغان. شۇ يىلى يىلى كلىنىكىلىق مېدىتسىنا كەسپىدىن باكالۋۇرلۇق -0991كىرگەن، ۋە 

پ ئىشلىگەن. شۇ جەرياندا يۇرتىغا قايتىپ، ئۈرۈمچىدە تاشقى ۋە ئىچكى كېسەللىكلەر دوختۇرى بولۇ

قۇشقا يىلى ئامېرىكىغا كەلگەن، ۋە ئو-0999ىنى قىلغان. قغا چىقىپ ئوقۇش تەييارلىىئامېرىك

( UCLAيە ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ )يىلى لوس ئانژېلىستىكى كالىفورنى-4110تەييارلىق قىلغان. ئۇ 

يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر كەسپىگە ماگىستىر ئاسپىرانت بولۇپ قوبۇل قىلىنغان. ئوقۇش جەريانىدا ئۇ 

يېتەكچى پروفېسسورنىڭ تەتقىقات ياردەمچىسى بولۇپ ئىشلىگەن. نەتىجىسى ياخشى بولغانلىقتىن 

-4113ىش پۇرسىتىگە نائىل بولغان. مەكتەپنىڭ ئوقۇش مۇكاپاتىغا ۋە ئوقۇش خىراجىتىنى كۆتۈرۈۋېت

« كېسىلى ئەھۋالىدىن دوكالت مېنىنگىت نېيسسېرىيەدىكى ىئامېرىك»يىلى ئوقۇش پۈتتۈرۈپ، 

ئالغان. ئۇنىڭ مەزكۇر ئىلمىي ماقالىسى  يىسى بىلەن ماگىستىرلىق ئۇنۋانىناملىق دىسسېرتاتسى

الىالردىكى يۇقۇملۇق ب»الغان تېببىي داۋاالش ساھەسىدە دۇنيادا ئالدىنقى قاتاردىن ئورۇن ئ

يىل ئەتىيازدا لوس ئانژېلىس ناھىيىلىك تېببىي -4113نىلىدا ئېالن قىلىنغان. ئۇ ژۇر« سەللىكلەرېك
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ئىدارىسىنىڭ تارمىقىدىكى ئۆتكۈر يۇقۇملۇق كېسەللىكلىرىنى كونترول قىلىش بۆلۈمىگە يۇقۇملۇق 

امېرىكىدا مەمۇرىي رايونالر شتات، ناھىيە كىسەللىكلىكلەر مۇتەخەسسىسى بولۇپ قوبۇل قىلىنغان )ئ

مەۋجۇت ئەمەس. يەنى بىر شتاتتا « ۋىاليەت»ۋە شەھەر دەپ ئايرىلىدىغان بولۇپ، ئۇيغۇر دىيارىدىكىدەك 

كۆپلىگەن ناھىيىلەر بار بولۇپ، ھەر بىر ناھىيىدە نەچچە ئون شەھەرلەر بار. لوس ئانژېلىس ناھىيىسى 

مىليون نوپۇسى بار.  01يوركتىنال كېيىن تۇرىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭ  نوپۇسىنىڭ كۆپلۈكىدە پەقەت نيۇ

مىليون نوپۇسىنىڭ ناھايىتى يۇقىرى سالمىقىنى ئىگىلەيدۇ(. شۇ يىلى، ئۇ  31بۇ كالىفورنىيەنىڭ 

( يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر كەسپىنىڭ دوكتورلۇق ئوقۇشىغا UCLAكالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتى )

يىلى -4112ەرەپتىن ئىشلەپ، يەنە بىر تەرەپتىن دەرس ئېلىشقا باشلىغان. قوبۇل قىلىنغان، ۋە بىر ت

زۋانگۈلنىڭ قىشتا ئۇ بوستونغا يىغىنغا بېرىش جەريانىدا دوستى قەيسەر مىجىتنىڭ خانىمى رى

( گە ئۆتكەنلىكىدىن تەسىرلەنگەن، ۋە بۇرۇنقى medical residencyتۇرلۇققا )ختۇرلۇقتا مۇقىم دوخدو

تۇرلۇققا قايتىشقا ئىرادە باغلىغان. ئۇ لوس خرتىپ، ئۆزىنىڭ ئەسلى كەسپى دوزگەقارارىنى ئۆ

ئانژېلىسنىڭ تېببىي ئىدارىسىدە ئىشلەش جەريانىدا شەھەردە يۈز بەرگەن سارس، يۇقۇملۇق قۇش 

زۇكىمى قاتارلىق كېسەللەرنى توسۇش ۋە بىر تەرەپ قىلىش پائالىيەتلىرىگە ئاكتىپ قاتناشقان. ئەكبەر 

ە خەلقئارالىق ئىلمىي تەتقىقات اندا بىر يۈرۈش ئىلمىي ماقالىلەرنى ئېالن قىلغان، ۋبۇ جەري

غىنلىرىدا بىر قانچە قېتىم ئىلمىي دوكالت بەرگەن. ئۇ يەنە بىر تەرەپتىن ئىشلەپ، يەنە بىر تەرەپتىن ىي

نۇبىي ئامېرىكىنىڭ دوختۇرلۇق ئىمتىھانلىرىغا جىددىي تەييارلىق قىلغان. بوش ۋاقىتلىرىدا جە

نىڭ ىىدا پراكتىكا قىلغان. ئۇ ئامېرىك( دوختۇرخانىسUSCكالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتى )

-4119كەندىن كېيىن، مەملىكەتلىك تۆت چوڭ دوختۇرلۇق ئىمتاھانىسىدىن مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆت

نىڭ نۇقتىلىق مېدىتسىنا ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدىن بىرى بولغان لوما لىندا ىيىلى ئامېرىك

ئاشتى -( بولۇپ قوبۇل قىلىنىپ، دوكتورresident physicianتېتىغا مۇقىم دوختۇر )ئۇنىۋېرسى

ئاشتى -يىللىق دوكتورئۈچ  يىلى-4104( نى باشلىغان. Postdoctoral-trainingتەربىيىسى )

تەربىيىسىنى تۈگىتىپ، تولۇق ھوقۇقلۇق دوختۇرلۇق ساالھىيىتىگە ئېرىشكەن. شۇ يىلى 

نىڭ تارماق « US Health Works»پى كېسەللىكلەر مېدىتسىنا گۇرۇھى ئامېرىكىنىڭ ئەڭ چوڭ كەس

( بولۇپ ئىشلىگەن، ۋە شۇ medical directorراچ ياكى تېببىي دىرېكتور )ىدوختۇرخانىسىدا مۇدىر ۋ

يىلدىن باشالپ لوما لىندا -4103تارماق دوختۇرخانىسىنى باشقۇرۇش ۋەزىپىسىنى ئۆتىگەن. ئەكبەر 

( نىڭ Loma Linda University School of Medicineتسىنا ئىنستىتۇتى )ئۇنىۋېرسىتېتى مېدى

كېسەللىكلەر دوختۇرى بولۇپ ئىشلىمەكتە  ي( ۋە كەسپىAssociate Professorپروفېسسورى )

، «Assistant Professor»دەرىجىگە ئايرىلىدىغان بولۇپ، ئۇالر ئىنگلىزچە  3)ئامېرىكىدا پروفېسسورالر 

«Associate Professor » ۋە«Full Professor » ياكى«Professor » .دەپ ئاتىلىدۇ«Associate 

Professor »4- دىنال كېيىن تۇرىدۇ. ھەمدە « پروفېسسور»دەرىجىلىك پروفېسسور بولۇپ، ئۇ پەقەت

«Associate Professor » نى « سىناق باسقۇچى»يىلدەك ۋاقىت داۋاملىشىدىغان  1بولۇش ئۈچۈن

ئۆمۈرلۈك »بولغانالر « Associate Professor»ت بولۇپ، ئۇنىڭدىن ئۆتۈپ، باشتىن ئۆتكۈزۈش شەر

بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئۇنداقالرنى مەكتەپلەر ئىشتىن چىقىرىۋېتەلمەيدۇ(. ئۇ ھەم شۇ « پروفېسسور

مەكتەپنىڭ كەسپىي كېسەللىكلەردە مۇقىم دوختۇر يېتىشتۈرۈش پروگراممىسىنىڭ دىرېكتورى 

(residency director )كەسپىي كېسەللىكلەر ۋە ساقلىق  ۋەزىپىسىنىمۇ ئۆتەۋاتىدۇ. ئەكبەر

دىتسىناسىدىن ئىبارەت ئىككى مېدىتسىنا ئىلمىنىڭ دىپلوملۇق مۇتەخەسسىسى. ئۇنىڭ كەسپىي ېم

ھاياتىدىكى كۆپ ۋاقىتالر كېسەل كۆرۈش، ياش دوختۇرالرنى تەربىيىلەش، دەرس سۆزلەش ۋە تەتقىقات 

 دۇ. ئېلىپ بېرىش بىلەن ئۆتى

 



10 

 

 
 يىلى كۈزدە تارتىلغان.-2112ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر.  شېرىپرەسىم: ئەكبەر -5

 

ئامېرىكىدا ئوقۇش ۋە ئىشلەش جەريانىدا ئەتراپلىق ئىزدىنىش  شېرىپپروفېسسور، دوكتور ئەكبەر 

لەرنى كېسەللىك»، « بالىالر يۇقۇملۇق كېسەللىكلىرى»ۋە تەتقىقاتالر بىلەن شۇغۇللىنىش ئارقىلىق، 

كېسىلى كەلتۈرۈپ  مېنىنگىت نېيسسېرىيەئامېرىكىدا »ىق ژۇرنالالردا قاتارل« كۆزىتىشتە تەرەققىياتالر

لوس ئانژېلىستىكى ئاپتوماتالشقان كېسەللىك »، «چىقارغان ئۆلۈم ھەققىدە ئومۇمى خۇالسە

ېلىستىكى چوڭ يىلى ئۆكتەبىردە يۈز بەرگەن لوس ئانژ-4117»، «ئاالمەتلىرىنى كۆزىتىش سىستېمىسى

پارچە  01قاتارلىق « ئوت ئاپىتىنىڭ شۇ يەردىكى ئاھالىلەرنىڭ ساالمەتلىكىگە كۆرسەتكەن تەسىرلىرى

 ئېالن قىلدى. ەماقال يئىلمى

 

 يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر ئىلمىئامېرىكا »ۋە « بالىالر يۇقۇملۇق كېسەللىكلىرى»ئەكبەر يەنە 

( بولۇپ reviewer« )اھالىغۇچى مۇتەخەسسىسىب»قاتارلىق غوللۇق ژۇرنالالرنىڭ « ژۇرنىلى

( ۋە كالىفورنىيە دوختۇرالر AMAئىشلەۋاتىدۇ. ئۇ ھازىر ئامېرىكا دوختۇرالر بىرلەشمىسى )

 تېببىي تەشكىالتالرنىڭ ئەزاسى.  ( قاتارلىقCMSبىرلەشمىسى )

 

ق ئىنىمىز ئەكبەر ئامېرىكىدىكى الياقەتلىك بولۇش ئىنتايىن قىيىن بولغان دوختۇرلۇ

ساالھىيەت ئىمتىھانلىرىدىن ئۆتۈپ، رەسمىي كىنىشكىلىق دوختۇر بواللىغان بىر قانچە ئۇيغۇر 

ئۇكىالرنىڭ بىرى بولۇپ، ئەگەر ئۇ ئۆزىنىڭ ھازىرقىدەك بىر ئورۇنغا ئېرىشىش ئۈچۈن بېسىپ ئۆتكەن 

ىلەن يوللىرىنى يازسا، ئۇ بىر كىتاب بولۇشى مۇمكىن. مېنىڭ ئۇنىڭ بىلەن تونۇشۇپ، ئۇنىڭ ب

يىلدەك ۋاقىت بولغان بولۇپ، ئۇ ياشاپ باققان بىر قىسىم جاپالىق  01ئارىلىشىپ ئۆتۈۋاتقىنىمغا 

تۇرمۇشالرنى مەن ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرگەن. مەن ئۇنىڭ پوالتتەك ئىرادە باغالپ، بىر ئىشنى باشقا ئېلىپ 

ى قولغا كەلتۈرگىنىدىن چىقىش روھىغا بارىكالال ئوقۇيمەن، ھەمدە ئۇنىڭ ھازىرقىدەك نەتىجىلەرن

ناھايىتىمۇ پەخىرلىنىمەن. ئامېرىكىدا رەسمىي دوختۇر بولغان ئۇكىالرنىڭ ھەممىسىنى يېقىندا 

 . [2]دېگەن يازمىسىدا ئازراق تونۇشتۇردى « ئامېرىكىدىكى دوختۇر ئۇيغۇرالر»ئىنىمىز قەيسەر مىجىت 

 

بىي ساھەدە ياردەم قىلىشنى گەرچە ھازىر چەت ئەلدە ياشىسىمۇ، ئەكبەر ئۆز خەلقىگە تېب

 ناھايىتىمۇ ئۈمىد قىلىدۇ. 
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( شەھىرىدە ئايالى مىھراي ۋە تۆت بالىسى بىلەن بىللە Redlandئەكبەر كالىفورنىيەنىڭ رېدلەند )

ياشايدۇ. تۆۋەندىكى ئۇلىنىشتىن ئۇنىڭ كەسپىي ھاياتىدىكى بىر قىسىم مۇھىم نەتىجىلىرىنى 

 بىلەلەيسىز. 

http://lluoccmed.com 

http://www.llu.edu/pages/faculty/directory/faculty.html?uid=asharip 

http://lomalindahealth.org/doctors/profile/Sharip-Akbar.html 

http://www.healthgrades.com/physician/dr-akbar-sharip-ghmx8 

 

 

 ئابدۇرېھىم مىرشاد( 7)

 

 
 مارت كۈنى تارتىلغان.-18يىلى -2114. ئابدۇرېھىم مىرشادرەسىم: -6

 

يىلى شىنجاڭ پېداگوگىكا -0991شاھابىدىن ئۈرۈمچىدە تۇغۇلۇپ ئۆستى.  ئابدۇرېھىم مىرشاد

ىن ق ئۇنۋانىغا ئېرىشتى. ئوقۇش پۈتتۈرگەندۇئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ فىزىكا فاكۇلتېتىدا باكالۋۇرل

يىل ئوقۇتقۇچى بولۇپ  01كېيىن، شىنجاڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ فىزىكا فاكۇلتېتىدا 

غا ئوقۇشقا چىقىپ، ئاتوم « Innsbruck University»يىلى ئاۋسترىيەنىڭ -4111ئىشلىدى. 

يىلى ئامېرىكىغا كېلىپ ئورۇنالشتى. -4114فىزىكىسى كەسپىدە ئىككى يىل بىلىم ئاشۇردى. 

ا كەلگەندىن كېيىن دەسلەپتە ئىنگلىز تىلى كەسپى مەكتەپلىرىدە ئىنگلىز تىلىنى ئامېرىكىغ

دەپ ئاتىلىدىغان بىر « Overhoff Technology Corporation»يىلى ئامېرىكىنىڭ -4112ئۆگەندى. 

رادىئاكتىپلىق تەكشۈرۈش ئەسۋابلىرىنى »يۇقىرى تېخنولوگىيىلىك ئېلېكترونىكا شىركىتىدە 

بۇ شىركەتتە ئىشلەش جەريانىدا  مىرشادبولۇپ ئىشلىدى. « م ياساش ئىنژېنېرىتەتقىق قىلىش ھە

ئاساسلىقى رومانىيىنىڭ يادرو ئېلېكتر ئىستانسىسى ئاالھىدە زاكاز قىلغان ناھايىتى يۇقىرى 

http://lluoccmed.com/
http://www.llu.edu/pages/faculty/directory/faculty.html?uid=asharip
http://lomalindahealth.org/doctors/profile/Sharip-Akbar.html
http://www.healthgrades.com/physician/dr-akbar-sharip-ghmx8
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دەرىجىلىك رادىئاكتىپلىق بۇلغىنىشىنى سېزىش ئەسۋابىنى تەتقىق قىلىش ھەم ياساپ چىقىش 

 ئىشلىدى. قۇرۇلۇش گۇرۇپپىسىدا 

 

دەپ ئاتىلىدىغان رادىئاكتىپلىق نۇر تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ « Ronan»يىلى -4112

سانائەتنى ئاپتوماتالشتۇرۇش ۋە باشقۇرۇش تېخنىكىلىق ئۈسكۈنىلىرىنى ئىشلەپ چىقىرىدىغان 

 شىركىتىگە ئالمىشىپ، رادىئاكتىپلىق نۇردىن قوغدىنىش بۆلۈمىنىڭ نازارەتچىسى بولۇپ ئىشلىدى.

يىلى يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا خەلقئارا ۋە ئامېرىكىدا ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدىغان -4118ئۇ 

«Rapiscan Systems »ىدىغان شىركەتكە ئالمىشىپ كەلگەن بولۇپ، شۇنىڭدىن تارتىپ مۇشۇ دەپ ئات

ساقالش  ش ھەم يۇقىرى دەرىجىلىك ساقلىقنىرادىئاكتىپلىق نۇردىن قوغدىنى»شىركەتنىڭ 

ئارادىكى يۇقىرى بۆلۈمىنىڭ باش نازارەتچىسى بولۇپ ئىشلەۋاتىدۇ. بۇ شىركەت خەلق« زىكىسىفى

ن نۇرى( بىلەن سۈرەت چىقىرىش ئارقىلىق ېنتگېنۇرى )ر نۇرى ۋە ئېكس دەرىجىلىك گامما

بىخەتەرلىكنى تەكشۈرۈش ئەسۋابلىرىنى ئىشلەپ چىقىرىدۇ. بۇ شىركەتنىڭ ئەسۋابلىرى ئاساسلىقى 

لىتىلىنىپال قالماستىن، ئۇالر يەنە شدۆلەت مۇداپىئە ۋە بىخەتەرلىك مىنىستىرلىقى ئۈچۈن ئىئامېرىكا 

 خەلقئارادىكى كۆپ دۆلەتلەرنىڭ دۆلەت مۇداپىئە ھەم بىخەتەرلىكى ئۈچۈنمۇ ئىشلىتىلىنىدۇ. 

 

 
 ي كۈنى تارتىلغان.ما-31يىلى -2113نىڭ زىيانلىق رادىئاتسىيىنى تەكشۈرۈۋاتقان بىر كۆرۈنۈش. مىرشادرەسىم: -7

 

باشالنغۇچتىن تارتىپ تاكى ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرگۈچە ھەممە  مىرشادقىسقىسى، ئىنىمىز 

ئوقۇشنى ئۇيغۇرچە مەكتەپلەردە ئوقۇپ تاماملىغان بولسىمۇ، ئۆزى قاتتىق تىرىشىپ، ھازىر 

ك رەھبەرلىك ئامېرىكىدىكى بىر ئىنتايىن مۇھىم شىركەتنىڭ تېخنىكىغا مەسئۇل يۇقىرى دەرىجىلى

ملىرىدا دۇرۇرۇنىڭ باشقا نۇرغۇن جايلىرىنىڭ ئايئورنىغا ئېرىشتى. ھازىر ئامېرىكا ۋە دۇنيا

لىرىنى تاق-يۈك يولۇچىالرنىڭ بەدىنى ۋە ئۇالرنىڭئىشلىتىلىۋاتقان، ئايروپىالنالرغا چىقىشتىن بۇرۇن 

ھازىر ئىشلەۋاتقان  مىرشادنۇرى ئۈسكۈنىلىرىنىڭ نۇرغۇنلىرىنى  نۇرى ۋە ئېكس تەكشۈرىدىغان گامما

ئاشۇ ئۈسكۈنىلەرنىڭ بىخەتەرلىكىگە مەسئۇل  مىرشادشىركەت ئىشلەپ چىقارغان بولۇپ، ئىنىمىز 

 تىن ناھايىتىمۇ پەخىرلىنىمەن.مىرشادبولۇشتەك بىر مۇھىم خىزمەتنى ئۆتەۋاتىدۇ. مەن ئىنىمىز 

 

 

 ئاخىرقى سۆز .5
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يېزىپ، مەندىن بالىالردا ياخشى ئەخالق  ماڭا خېلى كۆپ ياش دادا ۋە ياش ئانىالر خەت

يېتىلدۈرۈشنىڭ ئۇسۇلى ھەققىدە بىر نەرسە يېزىپ بېرىشىمنى تەلەپ قىلدى. ئامېرىكا ۋە شۇنىڭغا 

ئوخشاش تەرەققىي تاپقان ئەللەرنىڭ ھەممىسىدە ئائىلە، جەمئىيەت ۋە مەكتەپلەرنىڭ ھەممىسى 

ىدۇ. ئائىلە بىلەن مەكتەپلەردە بالىالرنىڭ ئەخالق لۆبالىالرنىڭ ئەخالقىغا يۈكسەك دەرىجىدە كۆڭۈل ب

مۇنچە گەپ -تەربىيىسى ناھايىتى سىستېمىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ. بولۇپمۇ ئائىلىلەردە بالىالر ئانچە

ھەرىكىتىنى -ئانىالر بالىنىڭ ھەر بىر سۆز-چۈشىنىدىغان بولغان ۋاقىتتىن باشالپال، ئاتا

بىر كىچىك ئىشتىن باشالپ چوڭ ئىشالرغىچە نېمىنىڭ  ئىنچىكىلىك بىلەن كۆزىتىپ، بالىغا ھەر

رنى ئۆگىتىدۇ. ئومۇمىيالشتۇرۇپ الئەخالق-ئەدەپ توغرا، نېمىنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى، ۋە مەدەنىي

ئېيتقاندا، جەمئىيەتتە چوڭالرنىڭ كىچىكلەرنى ئەخالقسىزلىق ئىشلىرىغا باشاليدىغان ئەھۋالالر 

ەرنىڭ ئەخالقسىزلىق قىلغانلىقىنى كۆرگەندە، ئۇنى ھەر ۋاقىت ئاساسەن يوق بولۇپ، چوڭالر كىچىكل

ۋە ھەممە يەردە توسىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، بىر قوۋمنى ناھايىتى يۇقىرى سۈپەتلىك ئەخالقىي ئۆلچەمگە 

يەتكۈزۈشتە مۇنداق ئىككى نەرسە ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ. بىرى قانۇن، يەنە بىرى دىن. ئۇيغۇرالر 

جەمئىيەتتە بۇ ئىككى نەرسىنىڭ ئەھۋالى قانداق ئىكەنلىكى ھەممەيلەنگە مەلۇم. قانۇندا  ياشاۋاتقان

ئادالەتسىزلىك يامراپ كەتكەن بىر جەمئىيەتتە بالىالرغا ئادالەتپەرۋەرلىكنى ئۆگىتىش ئانچە ئاسان 

وخشاش بىر ئىش ئەمەس. ئەمما ئائىلە ئىچىدىكى مۇناسىۋەت ۋە دوستلىرىغا قانداق مۇئامىلە قىلىشقا ئ

قىسىم ئىشالردا ئائىلە تەربىيىسى ۋە دىنىي تەربىيە ئارقىلىق بالىالرغا نۇرغۇن گۈزەل ئەخالقالرنى 

ئۆگەتكىلى بولىدۇ. بولۇپمۇ ئىسالم دىنىدا گۈزەل ئەخالق ۋە مۇسۇلمانالر ئائىلىسىدىكى باال تەربىيىسى 

مەن ئۇ جەھەتلەردە بىر قىسىم ياخشى  ھەققىدە بىر قاتار ئىلغار ۋە مۇكەممەل ئىدىيىلەر بار بولۇپ،

ماتېرىيالالرنى توپلىدىم. ئەمما ھازىرقى ۋەزىيەت ئۇنداق نەرسىلەرنى يېزىشقا ماس كەلمەيدىغان 

بولغاچقا، مەن ئۇنداق مەزمۇنالرنى يېزىپ تونۇشتۇرۇشنى كېيىنگە قالدۇردۇم. ئالالھ خالىسا مەن 

 كېيىنچە ئۇالرنىمۇ تونۇشتۇرۇشقا تىرىشىمەن. 

 

قىلىش تەشەببۇسى ئاستىدا كىشىنى « كىتاب ئوقۇش يىلى»يىلىنى ئۇيغۇرالرنىڭ -4101

خۇشال قىلىدىغان يەنە بىر قىسىم يېڭى ئىدىيىلەر ئوتتۇرىغا چىقىۋاتىدۇ. بۇنىڭ مىساللىرى 

 سۈپىتىدە مەن تورداشالرغا تۆۋەندىكىلەرنى بىر ئوقۇپ بېقىشنى تەۋسىيە قىلىمەن:

 

 ئوقۇش يىلى ئۈچۈن بىر قىزنىڭ تەكلىپىيىلى كىتاب -4101( 0)

http://bbs.bozqir.net/forum.php?mod=viewthread&tid=5860&extra=&page=1 

 

 ( )كىتاب ئوقۇش يىلى( كىتاب توپ تارقىتىدىغانالر بارمۇ؟4)

http://bbs.izdinix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=61374#lastpost 

 

 

بۇ ماقالىنى ھېچكىمدىن سورىماي، مەنبەسىنى بەرگەن ئاساستا باشقا ھەر قانداق تورغا چىقارسىڭىز، ياكى 
 نسۇپ.ئېلكىتابقا ئوخشاش باشقا ھەر قانداق شەكىلدە ئىشلەتسىڭىز بولۇۋېرىدۇ. بۇ ماقالە بارلىق ئۇيغۇرالرغا مە
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 «ئامېرىكىدىكى دوختۇر ئۇيغۇرالر»[ قەيسەر مىجىت: 2]

http://bbs.izdinix.com/thread-60964-1-1.html 

 

 يىلى يېڭى يىل بايرىمىغا مۇبارەك بولسۇن!-1122ىڭ ھەممە تورداشالرن

 

 
يدىكى بىر تاشتەك گۈل جانسىزلىنىپ، بىزگە زادىال ئېچىلىپ ۆرەسىم: بۇنىڭدىن بىر يىل بۇرۇن بىزنىڭ ئ-8

يىمىزنىڭ يېنىدىكى بىر كىچىك ۆبەرمىدى. شۇنىڭ بىلەن مېنىڭ ئۇنى تاشلىۋېتىشكە كۆزۈم قىيماي، ئۇنى ئ
دېكابىر كۈنى( قارىسام، ئۇ گۈل شۇنداق چىرايلىق -23يىلى -2114قويدۇم. بۈگۈن )يەنى گۈللۈككە تىكىپ 

ئېچىلىپ قاپتۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ رەسىمىنى بۇ يەرگە چىقىرىپ قويدۇم. بۇ مېنىڭ سىلەرگە سۇنغان يېڭى يىللىق 
 سوۋغىتىم بولۇپ قالسۇن.

 

http://josephsoninstitute.org/business/blog/2014/12/importance-of-trust-and-the-insidiousness-of-lying-in-business-and-life/
http://josephsoninstitute.org/business/blog/2014/12/importance-of-trust-and-the-insidiousness-of-lying-in-business-and-life/
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Tabouk
http://en.wikipedia.org/wiki/Siddiq
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