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ئەًدىطە ،چۈضنۈًلۈك ،ۋە ئوڭۇضسىسلىقتىي مېيىي تېس
ئەسلىگە قبيتىص ئىقتىدارى

ٍ-1988ىٍيِ ،ىڭچېجي (ِوڭغۇي) ئەپۀذى ثىٍەْ ٌوٌۇٌۇ خبٔىُ ئۇٍغۇر جەِئىَىتىٕىڭ ئەٍٕي
ۋالىتتىىي ئەھۋاٌي ئۈضتىذە چوڭمۇر تەوػۈرۈظ ۋە تەتمىمبت ئېٍىپ ثېرىپ ،غۇ ئبضبضتب ئۆزٌىرىٕىڭ
"ئوٍٍىٕىع ئىچىذە ئىٍگىرىٍەظ" دېگەْ ِبۋزۇدىىي ئەدەثىٌ ئبخجبراتىٕي ٍېسىپ چىمتي .ئۇالر ثۇ
ِبلبٌىطىذە ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئەٍٕي ۋالىتتىىي روھىٌ ھبٌىتي ئۈضتىذە " لېَىذاظ روھىٌ" دېگەْ ،ئۇٍغۇر
پطىخىىىطي ئۈضتىذە ثوٌطب " ٍۆٌىٕىۋېٍىع پطىخىىىطي" دېگەْ ٍەوۈٕٔي چىمبرغبْ ئىذى .ثۇ
ِبلبٌىٕىڭ ئېالْ لىٍىٕغىٕىغب ِبٔب ھبزىر ٍ 20ىً ثوٌذى .ئۇٍغۇرالرٔىڭ ھبزىرلي روھىٌ ھبٌىتي ثىٍەْ
پطىخىىىطي لبٔذاق؟ ئۇالرٔي ٔېّە دەپ ئبتبغمب ثوٌىذۇ؟ ِەْ ٍېمىٕمي ٍىٍالردا ثۇ ھەلتە ٍېسىٍغبْ
ِبلبٌىذىٓ ثىرەرىٕي ئۇچراتّىذىُ .ئۆزۈَ ثۇ ھەلتە ٍېتەرٌىه تەوػۈرۈظ ۋە تەتمىمبت ئېٍىپ ثېرىپ،
ِەٌۇَ لىّّەتىە ئىگە ثىر ٔەرضە ٍېسىپ چىمىػمب ئبجىسٌىك لىٍىّەْ .غۇٔذاق ثوٌطىّۇِ ،ەْ ثىر
ئۇٍغۇر ئىجتىّبئىٌ پەْ ِۇتەخەضطىطي ضبالھىَىتي ثىٍەْ ئەِەش ،پەلەت چەت ئەٌذە ٍبغبۋاتمبْ ثىر
ئوپتىىب ئىٕجېٕېرى ثوٌۇظ ضبالھىَىتىُ ثىٍەٍْ ،ېمىٕمي ثىر لبٔچە ٍىً ِبثەٍٕىذە ئۇٍغۇر
جەِئىَىتىٕىڭ ئەھۋاٌىٕي وۆزىتىع ئبرلىٍىكِ ،ۇٔذاق ثىر خۇالضىگە وەٌذىُ :پۈتۈْ ِىٍٍەت
ِىمَبضىذا ،ئۇٍغۇرالرٔىڭ ھبزىرلي روھىٌ ھبٌىتىٕي " ئۀطىرەظ روھىٌ" دەپ ئبتبظ ِۇِىىٓ .ئۇٍغۇر
ٍبغٍىرى لبتٍىّىذىىي زور ثىر لىطىُ وىػىٍەرٔىڭ روھىٌ ھبٌىتىٕي ثوٌطب "چۈغىۈٍٔىػىع روھىٌ"
دەپ ئبتبظ ِۇِىىٓ .ثۇ ٍەردىىي " ئۀطىرەظ روھىٌ" ئۇٍغۇر ِىٍٍىتىٕىڭ ئۆرپ  -ئبدىتي،
ِەدۀىَىتي ،تىٍي ،دىٕي ،ئەخاللي ،روھىٌ ۋە جىطّبٔىٌ ضبالِەتٍىىي لبتبرٌىمالر ھبزىر دۇچ
وېٍىۋاتمبْ زور دەرىجىذىىي تەھذىتتىٓ ،ھەِذە ئۇٍغۇرٔىڭ ٍبغبظ ثوغٍۇلي ۋە ِىٍٍىٌ وىٍّىىي
ھبزىر دۇچ وېٍىۋاتمبْ خەۋپتىٓ وېٍىپ چىممبْ .ثىر لىطىُ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىذىىي "چۈغىۈٍٔىػىع
روھىٌ" ثوٌطب خىسِەت پۇرضىتي ثىٍەْ ئۆز ئىمتىذارىٕي ِۇۋاپىك جبرى لىٍذۇرۇظ پۇرضىتىٕىڭ
ٍولٍۇلي ،ھەِذە ئۆزىٕىڭ ئىٕطبٔىٌ غۇرۇرى ۋە وىػىٍىه ۋىجذأي ثىٍەْ ٍبغبظ ئىّىبٔىَىتىٕىڭ
ٍولٍۇلىذىٓ وېٍىپ چىممبْ.
 .1ئۀطىرەظ روھىٌ
ِىٍٍەتٕىڭ ھبزىرلي ئۀطىرەظ روھىٌ ھبٌىتىٕي تەپطىٍىٌ تەھٍىً ۋە ثبٍبْ لىٍىع وەَ
دېگۀذە ثىر ِەخطۇش ٍېسىٍغبْ ئۇزۇْ ِبلبٌىٕي تەٌەپ لىٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ِەضىٍە ِېٕىڭ ئۇغجۇ
ٍبزِبِذا توختبٌّبلچي ثوٌغبْ ئبضبضىٌ ِەزِۇْ ئەِەش .غۇڭب ِەْ ثۇ ٍەردە ثۇ ِەضىٍە ئۈضتىذە
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لىطمىچىال توختىٍىپ ئۆتىّەٍْ .ېمىٕذىٓ ثۇٍبْ ئۇٍغۇر تور ثەتٍىرىذە ئېالْ لىٍىٕغبْ ثەزى
ٍبزِىالر ۋە ِبڭب وەٌگەْ ئېٍخەتٍەردە ثەزىٍەر "ِەْ ثۇرۇْ وىُ ئىذىُ؟ وەٌگۈضىذە وىُ ثوٌىّەْ؟
ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِىٍٍىٌ وىٍّىىىٕي ضبلالپ لېٍىع ئۈچۈْ ِەْ ٔېّە ئىػالرٔي لىٍىػىُ وېرەن؟"،
دېگۀذەن ضوئبٌالرٔي ضوراۋاتىذۇِ .ېٕىڭچە ئۇٍغۇرٔىڭ ِىٍٍىٌ وىٍّىىىگە ۋەوىٍٍىه لىٍىذىغبْ
ئەڭ ِۇھىُ ٔەرضىٍەرٔىڭ ھبزىرلىذەن تەھذىتىە ئۇچرىػىذا ،ثۇ ٍەردە تىٍغب ئبٌغىٍي ثوٌىذىغبْ
ئەڭ ئبضبضٍىك ضەۋەثٍەرٔىڭ ئىچىذە ِۇٔذاق  3تۈرٌۈن ضەۋەة ثبر .ئۇٔىڭ ثىرىٕچىطي ،دۆٌەتٕىڭ
ضىَبضىٌ تۈزۈِىذىىي ئبجىسٌىك .ئىىىىٕچىطي ،ئۇٍغۇرالر ئىچىذىىي ضىَبضەت تۈزۈغىە ٍبوي ئۇٔي
ئىجرا لىٍىػمب ِەضئۇي ثوٌغبْ ھەر دەرىجىٍىه ئەِەي ئەھٍىٍىرىٕىڭ لبٔۇْ وۆز  -لبرىػىٕىڭ ئبجىس
ثوٌۇغي .ئۈچىٕچىطي ،پۈتۈْ ئۇٍغۇر ِىٍٍىتىٕىڭ تېخىچە " ئېتٕوٌوگىَىٍىه ِىٍٍەت" ٍبوي
ئۇٔىڭذىّٕۇ تۆۋەْ ثىر ثبضمۇچتب تۇرۇۋاتمبٍٔىمي ( ئبثذۇغۈوۈر ِۇھەِّەتئىّىٓ ئەپۀذىٕىڭ " ئۈچ
خىً ِىٍٍەت ۋە ِىٍٍىَەتٍىىتىىي ئۈچ خىً لىّّەت" دېگەْ ِبلبٌىطىگە لبراڭ:
 .)http://www.meripet.com/Academy/MAbduxukur.htmتۆۋۀذە ٍۇلىرىمي 3
ِەضىٍە ئۈضتىذە لىطمىچە توختىٍىپ ئۆتەً.
 .1ئبِېرىىبٍ ،بپؤىَە ۋە ٍبۋروپبدىىي تەرەلمىٌ تبپمبْ دۆٌەتٍەرٔىڭ ھەِّىطىذە ،ھەر
دەرىجىٍىه ھۆوۈِەت ئەِەي ئەھٍىٍىرىٕىڭ ھەِّىطي ئۆزى ثبغمۇرِبلچي ثوٌغبْ خەٌمٕىڭ ضبٍٍىّي
ئبرلىٍىك ئۆز خىسِەت ۋەزىپىطىگە تەٍىٍٕىٕىذۇ .غۇڭب ثىرەر ٍېڭي خىسِەت ئورٔىغب ئېرىػىع،
ئېرىػىەْ خىسِەت ئورٔىٕي ضبلالپ لېٍىعٍ ،بوي ثۇرۇْ ئېرىػىەْ خىسِەت ئورٔىٕي ئۆضتۈرۈظ
ئۈچۈْ ،ئۇالر ئبغۇ خىسِەتٕىڭ ئەھذىطىذىٓ چىمبٌىغۇدەن ضۈپەتىە ئىگە ثوٌۇغي ،ھەِذە غۇ
ئبضبضتب ئۆزىٕي ضبٍالٍذىغبْ خەٌمٕىڭ ھىّبٍىطىگە ئېرىػەٌىػي وېرەن .ئەگەر ئۇالر خەٌمٕىڭ
ھىّبٍىطىگە ئېرىػەٌّىطە ،وېَىٕىي ضبٍالِذىىي رىمبثەتتە ئۇتۇپ چىمبٌّبٍذۇ .وۆزٌىگەْ خىسِەت
ئورٔىغب ئېرىػەٌّەٍذۇ .غۇڭالغمب ئۇالر وېَىٕىي ضبٍالِذا ئۇتۇپ چىمىع ئۈچۈْ خەٌمٕىڭ ضبداضىغب
لۇالق ضبٌىذۇ .خەٌمٕىڭ تەٌىپىٕي ۋە ئېھتىَبجىٕي لبٔذۇرىذۇ .ھەِّە ئىػتب خەٌمٕي چىمىع ٔۇلتىطي
لىٍىذۇ .ثۇ دۆٌەتٍەردىىي ضىَبضەت ئەِەٌىَەتتە " ضبٍالَ ضىَبضىتي" ( ئىٕگٍىسچە " election
 )"politicsثوٌۇپ ،دۆٌەتٕىڭ ٔۇرغۇْ ضىَبضىٌ پبئبٌىَەتٍىرى ضبٍالَ ئېھتىَبجىٕي چىمىع ٔۇلتىطي
لىٍغبْ ثوٌىذۇ .جۇڭگودا ،جۈٍِىذىٓ ئۇٍغۇر دىَبرىذا ثوٌطب ،وۆپىٕچە ئەھۋاٌذا ،وىػىٍەر ٍۇلىرى
دەرىجىٍىه ئەِەي ئەھٍىٍىرى تەرىپىذىٓ ٍېڭي خىسِەتىە تەٍىٍٕىٕىذۇ ٍبوي ٍېڭي ،ثۇرۇٔمىذىٓ ثىر
دەرىجە ٍۇلىرى خىسِەت ئورٔىغب ئۆضتۈرۈٌىذۇ .ثۇٔذاق ئەھۋاي ئبضتىذا ،ثۇرۇٔمي خىسِىتىذىٓ
ٍبخػىراق خىسِەت ئورٔىغب ئېرىػّەوچي ثوٌغبْ وىػىٍەرٔىڭ لوي ئبضتىذىىي خەٌممە ِەضئۇي
ثوٌۇغىٕىڭ ،ئۇالرٔىڭ ئېھتىَبجىٕي ۋە ئۇالرٔىڭ تەٌىپىٕي چىمىع ٔۇلتىطي لىٍىػٕىڭ ھېچ ثىر
ھبجىتي ثوٌّبٍذۇ .پەلەت ئۆزىذىٓ ثىر ٍبوي ثىر لبٔچە دەرىجە ٍۇلىرى ئەِەي ئەھٍىٍىرىگە ِەضئۇي
ثوٌطب ،غۇالرغب ٍبخػي وۆرۈٔطىال وۇپبٍەِ .بٔب ثۇ ھبزىر ئۇٍغۇر ئەِەي ئەھٍىٍىرى لوغۇٔىذا ئېغىر
دەرىجىذە ِەۋجۇد ثوٌۇپ تۇرغبْ ،ئۆزىذىٓ ٍۇلىرىذىىىٍەرگە پۈتۈْ ۋۇجۇدى ثىٍەْ خۇغبِەتچىٍىه
ۋە تەخطىىەغٍىه لىٍىپ ،خەٌمٕىڭ ضبداضىغب ،دەرد  -پەرٍبدىغب ،ئۀذىػىطىگە ۋە ئېھتىَبجىغب
ئبضبضەْ لۇالق ضبٌّبضٍىك ئەھۋاٌىٕىڭ وېٍىپ چىمىػىذىىي ئبضبضٍىك ضەۋەثىذۇر .ئۇٍغۇر خەٌمي
ھبزىر گىرىپتبر ثوٌغبْ "ئۀطىرەظ روھىٌ" ھبٌىتىذىٓ ثۇ ئەِەي ئەھٍىٍىرىٕىڭ ئبٔچە خەۋىرى ٍوق.
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خەۋىرى ثوٌغبٔذىّۇ ثۇ ئەھۋاي ثىٍەْ ئبٔچە وبرى ٍوق .ضىَبضىٌ تۈزۈَ وەٌتۈرۈپ چىمبرغبْ
ِەضىٍىٍەرٔي ئبغۇ تۈزۈِٕي ٍبخػىالظ ئبرلىٍىك ھەي لىٍىع وېرەن .ثۇ ٍەردە ثۇ ِەضىٍە توغرىطىذا
ثۇٔىڭذىٓ ئبرتۇق گەپ لىٍىع ئبٔچە ِۇۋاپىك ئەِەش.
ٔ .2ۇرغۇْ دۆٌەتٍەرٔىڭ ئبضبضىٌ لبٔۇٔي غۇ دۆٌەتتىىي ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ئېتٕىه،
ِەدۀىَەت ،تىً ۋە دىٕىٌ جەھەتتىىي ِىٍٍىٌ وىٍّىىىٕي لوغذاٍذۇ .ثىر ِىٍٍەت ئۆزىٕي ضبلالپ
لبٌّبلچي ثوٌىذىىەْ ،چولۇَ ئبٌذى ثىٍەْ لبٔۇْ ئبرلىٍىك ئۆزىٕي لوغذاغٕي ئۆگىٕىػي ،لبٔۇْ
ئبرلىٍىك ئۆزىٕي لوغذاغٕي ثىٍىػي وېرەن .جۇڭگودا ھەر دەرىجىٍىه خەٌك لۇرۇٌتبٍٍىرى ئېالْ
لىٍىپ وۈچىە ئىگە ثوٌغبْ لبٔۇْ-ثەٌگىٍىّىٍەر خېٍي وۆپ .ئۇالرٔىڭ ئىچىذە ئبز ضبٍٔىك
ِىٍٍەتٍەرگە ِۇٔبضىۋەتٍىىٍىرىذىٓ " جۇڭخۇئب خەٌك جۇِھۇرىَىتىٕىڭ ئبضبضىٌ لبٔۇٔىٌ" ۋە
"جۇڭخۇئب خەٌك جۇِھۇرىَىتىٕىڭ ِىٍٍىٌ تېررىتورىَىٍىه ئبپتؤوِىَە لبٔۇٔي" لبتبرٌىمالر ثبر.
ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ٍۀە ٔۇرغۇْ ھۆوۈِەت ثەٌگۈٌىّىٍىرىّۇ ثبر .ئۇالرٔىڭ ئىچىذە ئۇٍغۇرالرٔىڭ
ھبزىرلي ِىٍٍىٌ ِۀپەئەتٍىرىٕي لوغذاغمب ِۇٔبضىۋەتٍىه ۋە پبٍذىٍىك ٔەرضىٍەرِۇ ئبز ئەِەش.
ٌېىىٓ ،ھبزىر دۆٌەتٕىڭ لبٔۇْ ثىٍەْ ئىذارە لىٍىٕىػي دېگۀذەن ِۇوەِّەي ئەِەشِ .ەٌۇَ ثىر
ضىَبضىٌ ِەلطەتىە ٍېتىع ئۈچۈْ لبٔۇٕٔي خبٌىغبٔچە ثىر تەرەپىە لبٍرىپ لوٍطىّۇ ،خبٌىغبٔچە
ئبٍبق-ئبضتي لىٍطىّۇ ثوٌۇۋېرىذىغبْ ثىر خىً ضىَبضەت ٍوٌغب لوٍۇٌۇۋاتىذۇ .غۇ ضەۋەثتىٓ ئۇٍغۇر
ئەِەي ئەھٍىٍىرىٕىڭ ئىچىذە لبٔۇٔذا چىڭ تۇرغبٔالر ،لبٔۇْ ثوٍىچە ئىع وۆرِەوچي ثوٌغبٔالر ھېچ
لبٔذاق ھىّبٍىگە ئېرىػەٌّەٍۋاتىذۇٍ ،بٌغۇز لبٌذۇرۇٌۇۋاتىذۇ ،ھەتتب ئەِىٍىذىٓ ئېٍىپ تبغٍىٕىۋاتىذۇ.
ثۇٔىڭ ئەوطىچە ،ئەِەي ئۈچۈْ ئۆز ۋىجذأي ۋە ئىٕطبٔىٌ غۇرۇرىذىٓ پۈتۈٍٔەً ۋاز وەچىەْ،
ٍبخػىچبلٍىك ،خۇغبِەتچىٍىه ۋە تەخطىىەغٍىىٕي ئوثذاْ لبِالغتۇرىذىغبْ ثەزى وىػىٍەر
ٍېڭىذىٓ ئەِەٌگە ئوٌتۇرۇۋاتىذۇ ٍبوي خىسِەتتە ئۆضتۈرۈٌۈۋاتىذۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ھبزىر
ئۇٍغۇرالردىىي ئەِەي ئەھٍىٍىرىٕىڭ ئىچىذە خەٌمٕىڭ ضبداضىغب لىٍچە لۇالق ضبٌّبٍذىغبْ ،ئۇالرٔىڭ
ئۀذىػىطىگە ئبزرالّۇ وۆڭۈي ثۆٌّەٍذىغبْ ،ئۆزىٕىڭ ثبرٌىمىٕي " لبٔذاق لىٍطبَ ٍۀە ثىر ثبٌذاق
ئۆضەٌەٍّەْ" دېگۀگە ئبتب لىٍىۋەتىەْ " ،غەپىىطىٕي ئەوەي" دېطە ثېػىٕي وېطىپ وېٍىذىغبْ،
لبٔۇْ-تۈزۈَ ثىٍەْ ئىٍّىٌ ٍوضۇٔذا ئىع لىٍىػٕىڭ ئورٔىغب خوغەِەتچىٍىه ثىٍەْ ٔبدأٍىمٕي
دەضطەتىەْ ئېچىٕىػٍىك ئەھۋاي غەوىٍٍۀگىٍي تۇرۇپتۇ .دووتۇر ئبثذۇرەئوپ پوالت تەوٍىّبوبٔىٌ
ٍبزغبْ " ِۇھبوىّەتۇي ٌۇغەتەٍٓ دىٓ ِەئبرىفۇي ٌۇغەتەٍٕگىچە" دېگەْ ِبلبٌە ( ثىٍىه:
ِەرىپەت:
,http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=5359
 )http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinb2.htmۋە ثۇ ِبلبٌە دۇچ وەٌگەْ
ئېچىٕىػٍىك تەلذىر ثۇٔىڭ تىپىه ثىر ِىطبٌىذۇرِ .ەْ ثۇ ِبلبٌىٕي دەضٍەپتە ئولۇغبٔذا ئىٕتبٍىٓ
ھبٍبجبٍٔىٕىپ وەتتىُ .ئۇ ئۇٍغۇر دىَبرىذا لبٔذاق روي ئوٍٕىغبٍٔىمىٕي ثىٍىػىە تەلەززا ثوٌۇپ
وەتتىٌُ .ېىىٓ ،ثۇ ِبلبٌە ئېالْ لىٍىٕغبٔذىٓ وېَىٓ ٍۈز ثەرگەْ ثىر لىطىُ ئەھۋاٌالرٔي
ثىٍگۀذىٓ وېَىٓ ،ئۇٍغۇرالرٔىڭ ھبزىرلي ھبي-ئەھۋاٌىٕىڭ ٔەلەدەر ٔبچبرٌىمىغب ئىٕتبٍىٓ ھەٍراْ
لبٌذىُ .لبتتىك ئېچىٕذىُ .ھەلىمەتۀّۇ ئۇٍغۇرالر ھبزىر ئىٕتبٍىٓ لىَىٓ ئەھۋاٌذا ئىىەٌْ .ېىىٓ
ئۇٔي ثىٍىپ تۇرۇپ ھېچ ئىع لىٍّىطب ،خۇددى ئۆٌّەً تۇرۇپ تەٍَبر گۆرگە وىرىۋاٌغبٔذەن ثىر
ئىع ثوٌىذۇ" .ثبال ٍىغٍىّىطب ئبٔب ئەِچەن ضبٌّبٍذۇ" .غۇڭب ئۇٍغۇرالرٔي ھبزىرلي خەتەرٌىه ٍوٌذىٓ
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لۇتمۇزۇظ ئۈچۈْ ،ئبٌذى ثىٍەْ چولۇَ وۆپ ضبٔذىىي ئەِەي ئەھٍىٍىرى غەرتطىس ھبٌذا
خۇغبِەتچىٍىه ثىٍەْ ثۀذ ثوٌۇپ ،ئىٕتبٍىٓ ئبز ضبٔذىىي ئەِەي ئەھٍىٍىرىال لبٔۇٔغب ئەھّىَەت
ثېرىذىغبْ ،لبٔۇْ ثىٍەْ ئىع وۆرِەوچي ثوٌغبٔالر ٍبٌغۇز لبٌذۇرۇٌىذىغبْ ٍۈزٌىٕىػٕي 180
گرادۇش ثۇراپ ،لبٔۇْ ثوٍىچە ئىع وۆرِەوچي ثوٌغبٔالر ۋە ئىع وۆرگۀٍەر ھىّبٍە لىٍىٕىذىغبْ
ۋە ِۇوبپبتٍىٕىذىغبْ ،لبٔۇٔغب خىالپٍىك لىٍغبٔالر ،تەخطىىەغٍىه ٍوٌي ثىٍەْ ٍۇلىرىغب ٍبِبغّبلچي
ثوٌغبٔالر ئەٍىجٍىٕىذىغبْ ۋە زەرثە ثېرىٍىذىغبْ ثىر خىً ھبٌەتٕي غەوىٍٍۀذۈرۈظ وېرەن.
ٍ .3بپؤٍۇق ،گېرِبٔىَىٍىه ۋە ٍەھۇدىَالرٔىڭ ھبزىر ٔەلەدەر تەرەلمىٌ لىٍىپ وەتىۀٍىىي
ھەِّىّىسگە ئبٍبِْ .ەْ ئۆز وۆڭٍۈِذە ئۇٍغۇرالرٔي ِۇغۇ ِ 3ىٍٍەت ثىٍەْ داۋاٍِىك
ضېٍىػتۇرىّەْ .ثىسٔىڭ ئۇالر ثىٍەْ ثوٌغبْ پەرلىّىسٔي توغرا ۋە توٌۇق چۈغىٕىػىە داۋاٍِىك
تىرىػىّەِْ .ېٕىڭ چۈغىٕىػىّچە ،ثىر لبٔچە ئەضىردىٓ ثۇرۇْ ِەدۀىٌ گۈٌٍىٕىع ۋە ِەدۀىٌ
تەرەلمىَبت جەھەتتە ئۇٍغۇرالر ئۇالردىٓ ئبٔچە لېٍىػّبٍتتيٍ .بپؤغب ئولۇغمب ثبرغبْ ئۇٍغۇر
ئولۇغۇچىالرٔىڭ وۆپىٕچىطي ئەلىً جەھەتتىٓ ئۆزٌىرىٕىڭ ٍبپؤٍۇلالردىٓ لېٍىػّبٍذىغبٍٔىمىٕي
ھېص لىٍىپ ۋە ئىطپبتالپ وېٍىۋاتىذۇ .ثبغمب تەرەلمىٌ تبپمبْ دۆٌەتٍەردە ئولۇۋاتمبْ ۋە ٍبغبۋاتمبْ
ئۇٍغۇرالر ۋە ئۇالرٔىڭ پەرزۀتٍىرىّۇ ئەلىً جەھەتتىٓ ئۆزٌىرىٕىڭ ثبغمىالردىٓ وېَىٓ
تۇرِبٍذىغبٍٔىمىٕي ،ھەتتب ثبغمب خېٍي وۆپ ِىٍٍەتٍەرٔي ثېطىپ چۈغىذىغبٍٔىمىٕي وۆرۈۋاتىذۇ.
ٌېىىِٓ ،ېٕىڭ ھېص لىٍىػىّچە ،خۇددى ئبثذۇغۈوۈر ِۇھەِّەتئىّىٓ ئەپۀذى ئوتتۇرىغب
لوٍغبٔذەنٍ ،بغبظ رىمبثەت وۈچي ،تۈروۈَ ئېڭيِ ،ىٍٍەتٕىڭ لبتتىك ھەِذەٍِىىي ( ٍبوي
ثىر-ثىرىٕي ٍۆٌەظ ۋە ئۆز-ئبرا ھەِىبرٌىػىع جەھەتتىىي ِىٍٍەت ئېڭي) ،ئۆز زېّىٕىذىىي ۋە چەت
ئەٌذىىي ھەر ثىر لەدىّي ،ھەر ثىر ضۆزى ،ھەر ثىر ھەرىىىتىگە ِىٍٍىٌ ٔوِۇش-ئىپتىخبرىٕي ئۆٌچەَ
لىٍىع جەھەتتە ھبزىر ئۇٍغۇرالر ٍۇلىرىمي ِ 3ىٍٍەتتىٓ جىك ئبجىس ۋە جىك ئبرلىذاٍ .ۇلىرىمي
ِىٍٍەتٍەر ثىر ٍبوي ثىر لبٔچە ئەضىر ۋالىتٕي ِبئبرىپ ئبرلىٍىك ِىٍٍەتٕىڭ ضبپبضىٕي ئۆضتۈرۈغىە
ضەرپ لىٍىپ ،غۇ ئبرلىٍىك ھبزىرلىذەن ثىر " ضىَبضىٌ ِىٍٍەت" دەرىجىطىگە وۆتۈرۈٌەٌىذى.
ئۇٍغۇرالرچۇ؟ ِەْ تورداغالرٔي " ضبالَ دۇَٔب" دېگەْ ئىطىٍّىه لېرىٕذىػىّىس ٍبزغبْ " ھەلىمىٌ
لۇدرەت تېپىع دېگەْ ٔېّە؟" دېگەْ ِبلبٌىٕي ثىر لېتىُ ئولۇپ ثېمىػمب چبلىرىّەْ .ئۇٔىڭ
ثىٍىىتىىي تور ثەت ئبدرېطي:
http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=15389&extra=page%
3D1
ِەْ ثۇ ٍبزِىذىىي ئىٍغبر ِىٍٍەتٍەر ثىٍەْ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئوتتۇرىطىذىىي ھبزىرلىذەن
پەرلٕىڭ وېٍىپ چىمىع ضەۋەثٍىرى ،ھەِذە ٔۆۋەتتىىي ئۇٍغۇر ِەضىٍىٍىرىٕي لبٔذاق چۈغىٕىع
وېرەوٍىىي توغرىطىذىىي ثبٍبٔالرٔي خېٍىال ٍبلتۇردۇَ .ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِبئبرىپي ۋە ضبپبضىٕىڭ
لبٔذاق ثوٌۇغىغب ثبغمىالر ھەلىمىٌ تۈردە وۆڭۈي ثۆٌّەٍذۇ .ضبپبضي تۆۋەْ ثىرضي ثبغمىالرٔىڭ
ضبپبضىٕي ٍۇلىرى وۆتۈرۈغىە ٍبردەَ لىٍىّەْ ،دېطىّۇ ثۇ ئىع ئۇٔىڭ لوٌىذىٓ وەٌّەٍذۇ .غۇڭب ثۇ
ئىػتب ئۇٍغۇرالر پەلەت ئۆزىگىال تبٍىٕىػي وېرەن .ثىر ِىٍٍەتٕىڭ ضبپبضىٕي ٍۇلىرى وۆتۈرۈظ
ئۈچۈْ ثىر لبٔچە ئەۋالدالرٔىڭ لبتتىك تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػىگە توغرا وېٍىذۇ .ئۇٍغۇرالر ثۇ
جەھەتتە ثىر لبٔچە ئەضىر ۋالىتٕي ئىطراپ لىٍىپ ثوٌذى .ثۇٔذاق ئىطراپچىٍىك ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ
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داۋاٍِىػىۋەرِىطە ثوالتتي.
ٍۇلىرىمىالر ھبزىر ئۇٍغۇرالرٔي ئۆزٌىرى دۇچ وېٍىۋاتمبْ خەتەرٌىه ٍۈزٌىٕىػٕي توضۇغمب
ئبِبٌطىس لبٌذۇرۇۋاتمبْ ،غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇٍغۇرالردا " ئۀطىرەظ روھىٌ" ٔي وەٌتۈرۈپ چىمىرىۋاتمبْ
ئبضبضٍىك ضەۋەثٍەرٔىڭ ثىر لىطّي.

 .2چۈغىۈٍٔۈن روھىٌ
ھەِّەٍٍۀٕىڭ خەۋىرىذە ثوٌغىٕىذەن ،ھبزىر ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى دۇچ وېٍىۋاتمبْ -1دەرىجىٍىه
ئېغىر ِەضىٍە خىسِەت پۇرضىتىٕىڭ ثوٌّبضٍىمي .ئوتتۇرا ۋە ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇۋاتمبْ ،ھەِذە
جەِئىَەتتە خىسِەت وۈتۈپ ٍبغبۋاتمبْ ٍبغالر ئىع پۇرضىتىٕىڭ وەٍِىىي ۋە خىسِەت تېپىػٕىڭ
تەضٍىىي تۈپەٍٍىذىٓ روھىٌ جەھەتتە ئىٕتبٍىٓ چۈغىۈْ ئۆتۈۋاتىذۇ .ئۆز ئىرادىطىذىٓ ئبٍرىٍىپ
لبٌغبْ ،تىرىػىػتىٓ ۋاز وەچىۀٍەرِۇ ثبر .ثۇ ٍبغالرٔىڭ ئبتب-ئبٔىٍىرى ثوٌطب ثبٌىطىٕىڭ
خىسِىتىٕىڭ غېّي ثىٍەْ ئىٕتبٍىٓ ئېغىر روھىٌ ثېطىُ ئىچىذە ٍبغبۋاتىذۇِ .ەْ ئبڭٍىطبَ دەرد ۋە
ئبزاة ئىچىگە تۇغۇٌىذىغبْ ثبٌىذىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ ئۆزىگە ثېرىٍگەْ ،ئىىىي ٍبوي ئۈچ
پەرزۀت وۆرضە ثوٌىذىغبْ ٔورِىٕىّۇ توٌذۇرِبً ئۆتۈپ وېتىذىغبٔالرٔىڭ ضبٔىّۇ ثبرغبٔطېرى
وۆپەٍگىٍي تۇرۇپتۇِ .ەْ ئۇٔذالالرٔىڭ ئەھۋاٌىٕي چۈغىٕىّەْ .ئۇالرغب چوڭمۇر ھېطذاغٍىك
لىٍىّەٌْ .ېىىٓ ئۇالر تبٌٍىغبْ ثۇٔذاق ٍوٌٕي ھەرگىسِۇ ِۇۋاپىك وۆرِەٍّەْ .ئەگەر ھەِّە
ئۇٍغۇرالر ضىسدەن لىٍغىٍي تۇرضبِ ،ىٍٍەتٕىڭ وەٌگۈضي تەلذىرى ٔېّە ثوٌۇپ وېتىذۇ؟
ٍۇلىرىمىالر ئۇٍغۇرالر ھبزىر دۇچ وېٍىۋاتمبْ ئېغىر ِەضىٍىٍەرٔىڭ ثىر لىطّىذۇر.

 .3ئوڭۇغطىسٌىممب ثبظ ئەگّەً ،تېس ئەضٍىگە لبٍتىع ئىمتىذارى
ِەْ  -2006ۋە ٍ-2007ىٍي ٍبزدا ٍۇرتمب ئىىىي لېتىُ ثېرىپٔ ،ۇرغۇْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى
ثىٍەْ ئۇچراغتىُ .ثىر لبٔچە ٍىٍذىٓ ثۇٍبْ ئېٍخەت ئبرلىٍىمّۇ ٔۇرغۇْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ثىٍەْ
ضۆزٌەغتىُِ .ۇغۇ جەرٍبٔذا ھبزىر ئۇٍغۇر دىَبرىذا ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ئۈچۈْ خىسِەت تېپىػٕىڭ
لىَىٍٕىمي ئۇالرٔي روھىٌ جەھەتتىٓ زور دەرىجىذە زەخّىٍۀذۈرىۋاتمبٍٔىمىٕي ،ئبتب-ئبٔىالرغىّۇ
ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن روھىٌ ثېطىُ پەٍذا لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ،زور ثىر لىطىُ ٍبغالر ئولۇغمب لىسىمّبً
ۋە ئۆگىٕىػىە تىرىػّبً ،ئۆز ۋالتىٕي روھىٌ چۈغىۈٍٔۈن ئىچىذە ئۆتىۈزۈۋاتمبٍٔىمىٕي ھېص
لىٍذىٍُ .ېمىٕذا لۇتجىٍىه ئۇوىّىس " ئۆتّۈغۈَ ،وەٌگۈضىُ ۋە ووِپَۇتېر"
( http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=15509&extra=page%3D1
) دېگەْ ٍبزِىطىذا " ِەْ وەٌگۈضىٕي لبٔذاق ثەٌگىٍەٍّەِْ ،ەْ ٍۀە ٔېّىٍەرٔي ئۆگىٕىّەِْ ،ەْ
ھبزىر وىُ ،ثۇرۇْ وىُ ئىذىُ ،وىّٕىڭ ئەۋالدى ئىذىُ ،ثۇٔذىٓ وىَىٓ وىُ ثوٌىّەْ ،وىّٕىڭ
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ئەۋالدى ثوٌىّەْ ٍ ،...،ۀە ٔېّىٍەرٔي ئۆگىٕىّەْ ،وىٍّەرگە ئۆگىتىّەْ ( ، )...لبٔذاق ئۆگىٕىّەْ،
لبٔذاق ئۆگىتىّەْ ،ئبٔبَ ئۆگەتىەْ داداَ ئۆگەتىەْ ئبغۇ ئېطىً خىطٍەتٍەرٔي لبٔذاق لىٍىپ
ئەجذادتىٓ ئەۋالدلب ئۇالٍّەْ ،لبٔذاق لىٍطبَ ئبٔبِغب داداِغب ٍۈز وېٍەٌەٍذىغبْ ثوٌىّەْ؟" دېگەْ
ئەھّىَەتٍىه ۋە چوڭمۇر ِۀىٍىه ضوئبٌالرٔي ضوراپتۇِ .ەْ ثۇ ضوئبٌالرٔي وۆرۈپ ،ھەِذە ئۇٍغۇر
ٍبغٍىرىٕىڭ ٍۇلىرىمىذەن ئەھۋاٌىٕي ئوٍالپ ،ئۆز-ئۆزۈِذىٓ " ِەْ ئۇالر ئۈچۈْ ٔېّە ئىع لىٍىپ
ثېرەٌەرِەْ؟" دەپ ضوراپ ٍۈرگەْ وۈٍٔەرٔىڭ ثىرضىذەٍ ،ۀي ٍ-2008ىٍي -1ئبٍٕىڭ -15وۈٔي،
ثىسٔىڭ ئىذارە ئورۇٔالغتۇرغبٍْ" ،ېڭي ٍىٍذا ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇڭ" (ئىٕگٍىسچە " Thriving in
 )"the new yearدېگەْ تېّىذىىي ثىر ضبئەتٍىه ٌېىطىَىگە لبتٕبغتىُ .ثۇ ٌېىطىَە وىػىٍەردە
ثوٌىذىغبْ ثىر خىً ئبالھىذە ئىمتىذار توغرىطىذا ثوٌۇپ ،ثۇٔذاق ئىمتىذارغب ئىگە وىػىٍەر ثىرەر
ئوڭۇغطىسٌىممب ٍبوي ثىرەر وېٍىػّەضٍىىىە ئۇچرىغبٔذا ئبضبٍٔىمچە روھىٌ چۈغىۈٍٔۈوىە پېتىپ
لبٌّبٍذىىەْ .ئۇٔىڭ ئەوطىچە ئبغۇٔذاق وېٍىػّەضٍىىتىٓ وېٍىپ چىمىع ئېھتىّبٌٍىمي ثوٌغبْ
روھىٌ زەخّىذىٓ ئوڭۇغٍۇق ضبلٍىٕىپ ،روھىٌ ھبٌىتىٕي تېس ضۈرئەتتە ئوڭػبپ ،ئۆز ئىػٍىرىٕي
ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ئېٍىپ ِبڭبالٍذىىەْ .ثۇ ئىمتىذار ئىٕگٍىس تىٍىذا "  "Resilienceۋە
" "Resiliencyدەپ ئبتىٍىذىىەْ .ووپ ئەضىرٌىه تبرىخمب ئىگە ثىر وؤب ِەضىٍە ئۈضتىذە
ِۇھبوىّە ٍۈرگۈزىذىغبْ ثۇ ئىٍىّٕىڭ غەرة ئەٌٍىرىذە ثىر رەضّىٌ پەْ ثوٌۇپ غەوىٍٍۀگىٕىگە
تېخي ئبراْ ٍ 25ىً ثوٌۇپتۇ .ئبِېرىىىذا ثۇ پەْ توغرىطىذا ٍېسىٍغبْ ثىر لبٔچە وىتبة ۋە ٔۇرغۇْ
ئىٍّىٌ ِبلبٌىٍەر ثبر ئىىەِْ .ەْ ثۇ پۀٕي ثىر دەرش ضۈپىتىذە رەضّىٌ ئولۇِىذىُ .ثۇ پەْ
توغرىطىذىىي وىتبثالردىٓ ثىرەرىٕىّۇ ئولۇپ ثبلّىذىُ .پەلەت لۇتجىٍىه ئۇوىّىسدەن ھبزىر
جىذدىٌ ئېھتىَبجي ثبر ٍبغٍىرىّىسغب ثىر ئبز پبٍذىطي تېگىذىغبْ ،ثبغمب ئولۇرِۀٍەر ئۈچۈْ ثىر
دەضٍەپىي تؤۇغتۇرۇظ ثوٌۇپ لبٌىذىغبْ ثىر ٔەرضە تەٍَبرالظ ئۈچۈْ ،ئىٕتېرٔېتتىٓ ثىر لىطىُ
ِبلبٌىٍەرٔي تېپىپ ئولۇدۇَِ .ېٕىڭ ثۇ ٍەردە ٍبزىذىغىٕىُ ِۇغۇ پۀٕىڭ خۇالضە خبراوتېردىىي
ئوِۇِىٌ ئۇلۇِي ثوٌۇپِ ،ەْ ئۇٔي ئۆزۈِٕىڭ چۈغىٕىػي ثوٍىچە تەرجىّە لىٍىپ ۋە رەتٍەپ چىمتىُ.
ِەْ ئىٕگٍىس تىٍىذىىي ِبتېرىَبٌٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ثىر ٔەرضە ٍبزغبٔذا ،ثىر لىطىُ ئىٕگٍىسچە
ضۆزٌەرگە ِۇۋاپىك وېٍىذىغبْ ئۇٍغۇرچە ضۆزٔي تېپىػتب ثەزىذە ٔبھبٍىتي لىَٕىٍىّەِْ .ەضىٍەْ،
" "Resiliencyدېگەْ پۀذە دۇَٔبغب ئەڭ تؤۇٌغبْ ئبِېرىىىٍىك دووتۇر ۋە پروفېططور Al
 Siebertئەپۀذىٕىڭ ئىٕگٍىسچە "  "The Survivor Personalityدەپ ئبتىٍىذىغبْ ثىر
وىتبثي ثبر ثوٌۇپ ،ئۇ وىتبة ھبزىر جەِئىٌ  15لېتىُ ثېطىٍىپتۇِ .ەْ ئىٕتېرٔېتتب وۆرگەْ ثەزى
ئۇچۇرالرغب ئبضبضالٔغبٔذا ،ثۇ وىتبة خۀسۇچىغىّۇ تەرجىّە لىٍىٕىپتۇ ( ئۇٔىڭ خۀسۇچە
تەرجىّىطىٕي جۇڭگو ،تەٍۋەْ ٍبوي غَبڭگبڭٕىڭ ثىرضىذىٓ چولۇَ تبپمىٍي ثوٌىذۇ) .ئىٕگٍىسچىذا
" "survivorدېگەْ ضۆز ھەر خىً ِۀىذە ئىػٍىتىذۇِ .ەضىٍەْ ،ثىرەر ئۇرۇغتب ئۆٌّەً ضبق لبٌغبْ
وىػي " ضۇرۋىۋور" ثوٌىذۇ .ثىرەر تەثىئىٌ ئبپەتتە ئۆٌّەً ضبق لبٌغبْ وىػىّۇ ثىر " "survivor
ثوٌىذۇ .ھبزىرلي ئۇٍغۇر دىَبرىذا پۈتۈٍٔەً تۈگىػىپ وەتّەً ،ئىٕتبٍىٓ وەِچىً خىسِەت
پۇرضەتٍىرى ئىچىذىٓ ثىر پۇرضەت تېپىپ ،غبٍەت زور لىَىٕچىٍىك ئىچىذىٓ ثىر خىسِەت تېپىپ،
ٔورِبي ٍبغبپ وېتىۋاتمبْ ثىر ئبدەِّۇ ثىر "  "survivorثوٌىذۇٍ .ۇلىرىمي وىتبة ِبٔب ِۇغۇ ئەڭ
ئبخىرىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ " ٌ "survivorەر توغرىطىذا ثوٌۇپ ،ثبغمب ِۇۋاپىك ضۆز تبپبٌّىغبٍٔىمىُ
ئۈچۈِْ ،ەْ ٍۇلىرىمي وىتبثٕىڭ ئىطّىٕي " ٍەڭگۈچىٕىڭ ِىجەز  -خبراوتېرى" دەپ تەرجىّە لىٍطب
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ثوالِذىىىٓ ،دەپ ئوٍٍىذىٍُ .ۇلىرىمىذەن ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىِٓ ،ەْ ٍېمىٕمي ثىر لبٔچە ٍىً
ئىچىذە تەٍَبرٌىغبْ ٍبزِىٍىرىّذا ثىر لىطىُ ضۆزٌەرٔىڭ ئىٕگٍىسچىطىٕىّۇ ِبلبٌەِگە وىرگۈزۈپ
لوٍذۇَ .ثۇٔىڭذىٓ وېَىّٕۇ داۋاٍِىك غۇٔذاق لىٍىّەْ.
ئەِذى گەپٕي ثۇ ٍېڭي پۀگە لبٍتۇرۇپ وېٍەً .ئىٕگٍىسچە " "resilienceدېگەْ ضۆزٔىڭ
ِۀىطي ٔېّە؟ ئۇٔىڭ ئىٕگٍىسچىذىىي ِۀىطي:
"ثۈگۈٔىي توختىّبً ئۆزگىرىپ تۇرىذىغبْ دۇَٔبغب ئەڭ ِبضٍىػبالٍذىغبْ وىػىٍەر
" "resileلىالالٍذىغبْ وىػىٍەردۇر".
تەٌەٍطىسٌىىىە ئۇچرىغبْ وىػىٍەرٔىڭ روھىٌ جەھەتتىٓ تېس ئەضٍىگە وېٍىع ئىمتىذارى.
ثىر ٔەرضە ئېگىٍگەْ ،لىطىٍغبْ ٍبوي ضوزۇٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئۇٔىڭ ئەضٍىذىىي غەوٍىگە
تېس لبٍتىپ وېٍەٌەٍذىغبْ ئىمتىذارى.
ثىر ئىٕطبْ ثۇزۇظ خبراوتېرىذىىي ثىر ئۆزگىرىػىە ٍبوي تەٌەٍطىسٌىىىە ٍوٌۇلمبٔذا ،ئۇ
ئۆزىٕي پۈتۈٍٔەً ٍولىتىپ لوٍّبًٍ ،بوي ئۆز ئىمتىذارىٕي پۈتۈٍٔەً ٍولبتمبْ ٍبوي ئۆزىگە ۋە
ثبغمىالرغب زىَبْ ٍەتىۈزىذىغبْ ھبٌەتتە ئىع ئېٍىپ ثبرِبًٔ ،ورِبي روھىٌ ھبٌىتىگە تېس لبٍتىپ
وېٍىع ئىمتىذارى.
ٍۇٌغۇْ تور ثېتىذىىي ئۇٍغۇرچە-ئىٕگٍىسچە ٌۇغەت (  )/http://dict.Yulghun.comتە
" "resilienceدېگەْ ضۆزٔىڭ ِۀىطي ِۇٔذاق ثېرىٍگەْ " :ئېالضتىىٍىك ،تەۋرۀّەضٍىه،
ضوزۇٌۇغچبٍٔىك".
ٍۇلىرىذا چۈغۀذۈرۈٌگەْ ئبالھىذە ئىمتىذارٔي ئۇٍغۇرچە ٔېّە دەپ ئېٍىع وېرەن؟ ثۇ
ضوئبٌغب ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي تىٍػۇٔبش ۋە جەِئىَەتػۇٔبضالر جبۋاة ثەرضۇِْ .ەْ ثۇ ِبلبٌىٕي
ٍېسىػٕي لبرار لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئۇٔىڭغب ٔېّە دەپ ِبۋزۇ لوٍۇظ توغرىطىذا وۆپ ئوٍالٔذىُ.
"روھىٌ جەھەتتىٓ تېس ئەضٍىگە وېٍىع ئۈچۈْ لبٔذاق لىٍىع وېرەن؟" " ،چۈغىۈٍٔۈوتىٓ
ئۈٔۈٍِۈن لۇتۇٌۇپ چىمىع ئۈچۈْ لبٔذاق لىٍىع وېرەن؟" ،ۋە "چۈغىۈٍٔۈوتىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ
لبٔذاق لىٍىع وېرەن" دېگەْ وبٔذىذاتالرٔي تىسىپ ،ئەڭ ئبخىرىذا ھبزىرلي تېّىٕي تبٌٍىذىُ.
دېّەوچىّۀىيِ ،ەْ تۆۋۀذە ئوتتۇرىغب لوٍىذىغبْ ئبضبضٍىك ٔەرضە " روھىٌ زەخّىذىٓ تېس
ئەضٍىگە وېٍىع ئىمتىذارى" " ،چۈغىۈٍٔۈوتىٓ ئۈٔۈٍِۈن لۇتۇٌۇپ چىمىع ئىمتىذارى"،
"چۈغىۈٍٔۈوتىٓ ضبلٍىٕىع ئىمتىذارى" " ،ئوڭۇغطىسٌىممب ثبظ ئەگّەً ،داۋاٍِىك ئبٌغب ئىٕتىٍىع
ئىمتىذارى" دېگۀٍەرٔىڭ ھەِّىطىگە ِبش وېٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ئبغۇ ثوٍىچە
چۈغىٕىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ.
ضىس ِەٌۇَ ثىر تەٌەٍطىسٌىه ٍبوي ئوڭۇغطىسٌىممب ئۇچرىغبٔذىٓ وېَىٓ لبٔچىٍىه روھىٌ
چۈغىۈٍٔۈن ،روھىٌ ئبزاة ۋە روھىٌ زەخّىگە ئۇچراٍطىس؟ ثۇ ضىسٔىڭ ئوِۇِىٌ ئىمتىذارىڭىسغب ،ثىر
ۋەلەگە ثوٌغبْ ئۆز روھىٌ ئىٕىبضىڭىسٔي ئۆزىڭىسٔىڭ ئبڭٍىك ھبٌذا لبٔچىٍىه وؤتروي
لىالٌىػىڭىسغب ثبغٍىك .ضىس ِەٌۇَ ثىر ئېغىر ثېطىّغب ۋە ثۇزۇظ خبراوتېرٌىه ئۆزگىرىػىە
ٍوٌۇلمبٔذا ،ضىسٔىڭ پوزىتطىَىڭىس ثىٍەْ ئبدىتىڭىس ضىس ئۈچۈْ ٍب ثىر توضبٌغۇ پەٍذا لىٍىذۇٍ ،ب ثىر
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ٍبخػىراق ئىطتىمجبٌغب ئېٍىپ ثبرىذىغبْ وۆۋرۈوٕي ھبزىرالپ ثېرىذۇ .غۇڭب ضىس تۆۋۀذە ئوتتۇرىغب
لوٍۇٌىذىغبْ ئۇلۇِالرٔي توٌۇق چۈغۀطىڭىس ،ھەِذە ئۆزىڭىسدە تۆۋۀذە تەضۋىرٌىٕىذىغبْ
ئىمتىذارالرٔي ئىّىبْ لەدەر وۆپرەن ٍېتىٍذۈرضىڭىس ،ئۆزىڭىس ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٍوٌۇلىذىغبْ ٍېڭي
ئەھۋاٌالرٔي ٔبھبٍىتي ئۈٔۈٍِۈن ثىر تەرەپ لىالالٍطىسٍ .ۀي "resiliency " ،ضىسگە ئۆزىڭىسٔىڭ
روھىٌ ضبالِەتٍىىي ثىٍەْ خۇغبٌٍىمىٕي ضبلٍىغبْ ھبٌذا ھەر لبٔذاق ئەھۋاٌذىٓ ئۈٔۈٍِۈن
پبٍذىٍىٕىع جەھەتتە ضىسگە ٔۇرغۇْ ،ثبغمىالردا ٍوق ئبرتۇلچىٍىمالرٔي ئېٍىپ وېٍىذۇ.
ئىٕطبٔالرٔىڭ تەدرىجىٌ ئۆگىٕىع ئۇضۇٌىٕي ِۇٔذاق  3تۈرگە ئبٍرىع ِۇِىىٓ:
 )1ثبٌىٕىڭ ئبتب-ئبٔىذىٓ ،ئولۇغۇچىٕىڭ ئولۇتمۇچىذىٓ ،ۋە ٍېڭي ثبغٍىغبٔالرٔىڭ
ثىٍىٍّىىٍەردىٓ ئۆگىٕىع ئۇضۇٌي .ثۇ ھبزىر ئەڭ وەڭ لوٌٍىٕىٍىۋاتمبْ ،ئۀئۀىۋى ئۆگىٕىع
ئۇضۇٌىذۇر.
 )2ئىٍغبر غەخطٍەرٔي ئۈٌگە لىٍىپ تۇرۇپ ئۆگىٕىع ئۇضۇٌي.
 )3ئۆز-ئۆزىگە ھەٍذەوچىٍىه لىٍىپ ،ۋە ئۆز-ئۆزىٕي ثبغمۇرۇپ تۇرۇپ ئۆگىٕىع ئۇضۇٌي.
" "resiliencyئىمتىذارىٕي ئۆگىٕىع ئۈچۈْ پەلەت -3ئۇضۇٌذىٕال پبٍذىٍىٕىع وېرەن.
ٍۀي ،ئۇ ئىمتىذارالرٔي ئۆگۀگىٍي ثوٌىذۇٌ ،ېىىٓ ئۆگەتىىٍي ثوٌّبٍذۇ .ئۀئۀىۋى دەرضخبٔب
ئولۇتۇغىذا ئولۇتمۇچي ثىر دەرضٕي ئۆتىذۇ .ئولۇغۇچي ثۇ دەرضٕي ئۆگىٕىذۇ .ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ
ئولۇغۇچىالر ثىر ئىّتىھبٔىغب لبتٕىػىپ ،ئۆزٌىرىٕىڭ ثۇ دەرضٕي لبٔچىٍىه ضەۋىَىذە
ئۆگۀگۀٍىىىٕي ثبھبالٍذۇ "resiliency " .ئىمتىذارىٕي ٍېتىٍذۈرۈظ ثوٌطب ثىر ِۇتەخەضطىص ۋە
وەضىپ ئەھٍي دەرىجىطىذىىي ئۆگىٕىع ثوٌۇپ ،ثۇ ئۆگىٕىػٕىڭ تەرتىپي ٍۇلىرىمىٕىڭ ئەوطىچە
ثوٌىذۇٍ .ۀي ،ئبٌذى ثىٍەْ " تۇرِۇظ" دەپ ئبتىٍىذىغبْ ِەوتەپ ضىسدىٓ ثىر ئىّتىھبْ ئبٌىذۇ،
ئبٔذىٓ ضىس ٍېڭي ثىٍىُ ۋە ئىمتىذارالرٔي ئۆگىٕىطىس.
تۆۋۀذە ٍېسىع ئبضبْ ثوٌطۇْ ئۈچۈِْ ،ەْ ثۇ ئبالھىذە ئىمتىذارٔي " تەۋرۀّەش ئىمتىذارى"
دەپ ئبٌىّەْ.

" .4تەۋرۀّەش ئىمتىذارى" ٔي ٍېتىٍذۈرۈظ ئۇضۇٌي
ٍۇلىرى دەرىجىٍىه " تەۋرۀّەش ئىمتىذارى" گە ئىگە وىػىٍەرٔىڭ ئىچىي خبراوتېرى
ئۈضتىذە ٔۇرغۇْ ٍىً تەتمىمبت ئېٍىپ ثېرىع ئبرلىٍىكِ ،ۇتەخەضطىطٍەر ثۇ خىً لبثىٍىَەتٕىڭ
وىػىٍەردە لبٔذاق ٍېتىٍىذىغبٍٔىمي توغرىطىذا ثىر ِۇوەِّەي چۈغۀچىگە ئىگە ثوٌذى .ضىس
ئۆزىڭىسدە ئبغۇٔذاق لبثىٍىَەتٕي ٍېتىٍذۈرۈظ ئۈچۈْ ،ئۆزىڭىسدىىي تۆۋۀذىىي ضۈپەتٍەرٔي
وۈچەٍتىڭ:
 )1غوخ ۋە خۇغبي-خۇراَ ،وىچىه ثبٌىالردەن ھەِّە ئىػمب لىسىمىذىغبْ ثوٌۇظ .وۆپٍەپ
ضوئبي ضوراظ .ھەر ۋالىت " ٔېّە ئۈچۈْ" دېگەْ ضوئبٌغب جبۋاة ئىسدەظٍ .ېڭي تەرەلمىَبتالر ثىٍەْ
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ئۇچرىػىع .وىچىه ثبٌىالردەن ئۆز-ئۆزىذىٓ ھۇزۇر ئېٍىػٕي ثىٍىع .ھەر لبٔذاق ٍەردە
ھۇزۇرٌىٕىػٕي ثىٍىع .ھەر خىً ئىػالرغب لىسىمىع ،تەجرىجە لىٍىع ،خبتبٌىك ئۆتىۈزۈظ،
ٍبرىذارٌىٕىع ،ۋە وۈٌۈظ " .ثۇ لېتىُ لبٍطي تەرەپٍىرى ئوخػىّبٍذۇ؟ ثۇٔي لىٍطبَ ٔېّە ثوٌىذۇ؟
ضوئبٌىّغب وىُ جبۋاة ثېرەٌەٍذۇ؟ ثۇٔىڭ ٔېّىطي لىسىمبرٌىك؟" دېگۀگە ئوخػبظ ضوئبٌالرٔي
ضوراپ تۇرۇظ.
 )2ئۆز ضەرگۈزەغتٍىرىذىٓ ٍېڭي ثىٍىُ ئىگىٍەپ تۇرۇظٍ .ېڭي ٍبوي تبضبدىپي
وەچۈرِىػٍەرٔي تېس ضۈرئەتتە ھەزىُ لىٍىع ،ھەِذە غۇالر ئبرلىٍىك ئۆزىٕي ئۆزگەرتىع " .ثۇ
ئىػتىىي تەجرىجە-ضبۋاق ٔېّە؟ ِەْ دەضٍەپىي ئىػبرەتٍەردىٓ لبٍطىٍىرىٕي ٔەزەرگە ئبٌّىذىُ؟
ئەگەر ثۇ ئىع ٍۀە ٍۈز ثېرىپ لبٌطبِ ،ەْ چولۇَ ٔېّە لىٍىػىُ وېرەن؟" دېگەْ ضوئبٌالرٔي ضوراپ
تۇرۇظ.
ٍ )3ېڭي ۋەزىَەتىە تېس ِبضٍىػىع .روھىٌ جەھەتتە ِبضٍىػىػچبْ ثوٌۇظ .ثىر-ثىرىگە
لبرِۇ-لبرغي ِىجەز-خۇٌك ثىٍۀّۇ چىمىػبالٍذىغبْ ثوٌۇظ .وۈچٍۈن ھەَ ِوٍطىپىتٔ ،بزۇن ھەَ
چىذاٍِىكٌ ،وگىىىٍىك ھەَ ھېططىٌ تۇٍغۇضي ثوٍىچە ئىع لىٍىذىغبْ ("  ،)"intuitiveئېغىر
ثېطىك ھەَ ھېططىَبتچبْ ،وەضىىٓ ھەَ خۇغبي-خۇراَ ثوٌۇظ .ثۇٔذاق ئىمتىذارالرغب لبٔچە ثبً
ثوٌطب غۇٔچە ٍبخػي .ثىر ئىػٕىڭ ضەٌجىٌ تەرىپىٕي ئوٍالپ تۇرۇپ ئىجبثىٌ ٔەتىجە چىمىراالٍذىغبْ
ثوٌۇظ " .ثۇ ئىػٕي لىٍطبَ لبٔذاق ٍبِبْ ئبلىۋەت وېٍىپ چىمىذۇ؟ ئۇٔذالتب ِەْ ٔېّىٍەردىٓ
ضبلٍىٕىػىُ وېرەن؟" دەپ ضوراپ تۇرۇظ.
 )4ئۆزىٕىڭ ئىسزەت-ھۆرِىتي (" ٔ )"self esteemي ضبلالظ ۋە ئۆز-ئۆزىگە ئىػىٕىع.
ئۆز-ئۆزىگە ثوٌغبْ ئىسزەت-ھۆرِەت ٍبوي غۇرۇر دېگەْ ئۆزىگە ثوٌغبْ ھېططىَبتتىٓ ئىجبرەت.
ثىرەر ئوڭۇغطىسٌىك ٍۈز ثەرگۀذە ضىس ئۇٔىڭذىٓ لبٔچىٍىه ٔەرضە ئۆگىٕىذىغبٍٔىمىڭىسٔي ئبغۇ
غۇرۇر ثەٌگىٍەٍذۇ .غۇرۇر ضىسٔىڭ ِبختبظ ۋە ِەدھىَىٕي توغرا لوثۇي لىٍىػىڭىسغب وبپبٌەتٍىه
لىٍىذۇ .ئۇ ضىسٔي ٍبِبْ ضۆز-ثبھبالرٔىڭ زىَىٕىذىٓ ضبلالپ لبٌىذۇ ،غۇٔذالال ضىسٔي پبٍذىٍىك
تۀمىذٔي توغرا لوثۇي لىٍىػمب ئېٍىپ ثبرىذۇ .ئۇ ضىسگە " ِەْ ئۆز-ئۆزۈِٕي ٍبخػي وورىّەْ،
ئۆز-ئۆزۈِٕي لەدىرٌەٍّەْ ،ۋە ئۆز-ئۆزۈِٕي ضۆٍىّەْ" دېگەْ تۇٍغۇالرٔي ئېٍىپ وېٍىذۇ.
 )5ئۆز-ئۆزىڭىسگە ثوٌغبْ ئىػۀچ ئۆز-ئۆزىڭىسگە ثوٌغبْ ھۆرِىتىڭىسدۇر .ئۇ ضىسٔىڭ
ثبغمىالرٔىڭ تەضتىمي ٍبوي وبپبٌىتىگە ضبلالپ تۇرِبٍال تەۋەوىۈٌچىٍىه لىٍىػمب (" take
 )"risksئۈٔذەٍذۇ .ضىسدە ثۇرۇْ لوٌغب وەٌتۈرگەْ ِۇۋەپپەلىَەتٍەر ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈٍْ " ،ېڭي
ئەھۋاٌالرٔي ٍبخػي ثىر تەرەپ لىالالٍّەْ" دەپ ئوٍٍىَبالٍطىسِ " .ېٕىڭ ئىػۀچٍىه
ئبرتۇلچىٍىمٍىرىُ " ...
 )6ثبغمىالر ثىٍەْ ٍبخػي دوضتٍۇق ۋە ثىر-ثىرىگە وۆٍۈٔىذىغبْ ِۇٔبضىۋەت ئورٔىتىع.
ثەزى تەتمىمبت ٔەتىجىٍىرىٕىڭ ئىطپبتٍىػىچە ،ثىر خىً زەھەرٌىه ِۇھىتتب ئىػٍەٍذىغبْ
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وىػىٍەرِۇ ،ئەگەر ئۇالرٔىڭ ٔبھبٍىتي وۆٍۈِچبْ ئبئىٍىطي ثوٌطب ۋە ثىرگە ئىػٍەٍذىغبٔالر ثىٍەْ
ثوٌغبْ دوضتٍۇلي ٍبخػي ثوٌطب ،ئۇالر روھىٌ ثېطىّغب ٍبخػىراق ثەرداغٍىك ثېرەٌەٍذىىەْ ،ھەِذە
ئبزراق وېطەي ثوٌىذىىەٍْ .بٌغۇزچىٍىك ئىچىذە ٍبغبٍذىغبْ وىػىٍەر روھىٌ ثېطىّغب ئبضبٍٔىمچە
ثەرداغٍىك ثېرەٌّەٍذۇ .دوضتٍىرى ۋە ئبئىٍىطىذىىىٍەر ثىٍەْ ووپ پبراڭٍىػىع لىَىٕچىٍىمٕىڭ
روھىٌ تەضىرىٕي ئبجىسالغتۇرىذۇ ،ھەِذە ئۆز لىّّىتي ۋە ئۆز-ئۆزىگە ثوٌغبْ ئىػۀچىٕي
وۈچەٍتىذۇ .ئۇٍغۇرالر ثبغمىالر ثىٍەْ ووپ ئبرىٍىػىذىغبِْ ،ېھّبٔذوضتٔ ،بخػب-ئۇضۇيِ ،ۇزىىب
ۋە پبراڭٍىػىػٕي ٍبخػي وۆرىذىغبْ ثىر ِىٍٍەت ثوٌۇپ ،ثۇ جەھەتتە ثبغمب ٔۇرغۇْ ِىٍٍەتٍەردىٓ
ئۈضتۈْ تۇرىذۇ.
 )7ئۆز وۆڭٍىذىىي ئىػالرٔي ثبغمىالرغب ضەِىّىٌ ھبٌذا ئىپبدىٍەظ .غەزەپِ ،ۇھەثجەت،
ٍبخػي وۆرِەضٍىهِ ،ىٕٕەتذارٌىك ثىٍذۈرۈظ ،ۋە لبتتىك ئېچىٕىع لبتبرٌىك ئىٕطبٍٔىك
ھېططىَبتٍىرىٕىڭ ھەِّىطىٕي ئۆز ثېػىذىٓ ئۆتىۈزۈظ ۋە ئۇالرٔي ثبغمىالرغب ضەِىّىٍَىه ثىٍەْ
ھەَ غۇ پېتىچە ئىپبدىٍەظ .غۇٔذاق لىٍطب ئەڭ پبٍذىٍىك ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍغبٔذا ،ئۆز
ھېططىَبتىٕي ثېطىۋېٍىػمىّۇ لبدىر ثوٌۇظ.
 " )8ثۇ ئىػالرِۇ ئۆتۈپ وېتىذۇ" دېگەْ ئۈِىذتە ثوٌۇظ .ئبدەِٕىڭ ئىچىي دۇَٔبضىذىىي
لىّّەت ۋە ئۆٌچەَ ٍېتەوچىٍىىىذىىي ھەِّە ئىػالرٔي ٍبخػي تەرەپىە ئوٍالٍذىغبْ
(" )"optimismئىمتىذار ثوٌۇظ .لبراڭغۇ ۋە چۈغىٕىىطىس ئىػالرغب ٔىطجەتەْ ٍۇلىرى دەرىجىٍىه
ضەۋرچبٍٔىمي ثوٌۇظ .خىسِەت چۈغۀذۈرۈٌۈغي ثوٌّىطىّۇ ئۆز ئىػىٕي تېپىپ لىالالٍذىغبْ ثوٌۇظ.
وەضىپ ئەھٍىٍىىي جەھەتتە ثبغمىالرغب ثىر ٍبخػي ئۈٌگە ثوٌۇظ .ھەِّە ئىػالرٔي
ٍۈرۈغتۈرەٌەٍذىغبْ ۋە ھەِّە ئبدەٍِەرٔي ٍبراغتۇراالٍذىغبْ ("  )"synergisticتەضىرگە ئىگە
ثوٌۇظ ،ورىسىص ۋە لبالٍّىمبٔچىٍىممب ٔىطجەتەْ ِۇلىٍّىك ئېٍىپ وېٍەٌەٍذىغبْ ثوٌۇظ " .ثۇ
ئىػٕي لبٔذاق ثىر تەرەپ لىٍطبَ ئۇٔىڭ ئبلىۋىتي ھەِّەٍٍەْ ئۈچۈْ ٍبخػي ثوٌۇپ چىمىذۇ؟" دەپ
ضوراظ.
 )9ئۆزىٕي ثبغمىالرٔىڭ ئورٔىغب لوٍۇپ ئوٍالظ .ئىػالرغب ِۇئبِىٍە لىٍىػتب ثبغمىالرٔىڭ ئۇ
ئىػالر توغرىطىذا لبٔذاق ئوٍالٍذىغبٍٔىمىٕي چۈغىٕىػىە تىرىػىع .تولۇٔۇظ ثوٌغبٔذا چولۇَ
ئۇتۇپ چىمىع پوزىتطىَىطىذە ثوٌۇظ " .ثۇ ئىػمب لبرىتب ثبغمىالر لبٔذاق ئوٍالٍذۇ ۋە لبٔذاق
ھېططىَبتتب ثوٌىذۇ؟ ِەْ ئۇالرٔىڭ ئورٔىذا ثوٌطبَ لبٔذاق لىالتتىُ؟ ِەْ ئۇالرغب ٔىطجەتەْ لبٔذاق
تۇٍىٍىّەْ؟ ئۇالرٔىڭ ھېططىَبتي ،ضۆزى ۋە ھەرىىىتىٕىڭ لبٍطىٍىرى ئورۇٍٔۇق؟" دېگەْ
ضوئبٌالرٔي ضوراظ.
 )10وۆڭۈٌذىىي توغرا تۇٍغۇغب ئەگىػىع ("  ،)"use intuitionپبٍذىٍىك ئۇچۇرالرٔي
لوثۇي لىٍىع " .ثەدىٕىُ ِبڭب ٔېّە دەۋاتىذۇ؟ ھېٍىمي وۈٔذۈزدە وۆرگەْ چۈغۈِٕىڭ ثىرەر
ئەھّىَىتي ثبرِۇ؟ ثبغمىالر ِبڭب دېگەْ ضۆزگە ِەْ ٔېّە ئۈچۈْ ئىػۀّەٍّەْ؟ ئەگەر ِەْ ثۇ
ئىػٕي لىٍطبَ ٔېّە ثوٌىذۇ؟" دېگەْ ضوئبٌالرٔي ضوراظ.
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 )11ئۆز-ئۆزىٕي ئوثذاْ لوغذاظ .ھۇجۇِذىٓ ضبلٍىٕىع ۋە ھۇجۇِٕي توضۇظ ،ھەِذە
لبٍتۇرۇپ زەرثە ثېرىع .ثبغمىالر ئۆزىگە ئېٍىپ وەٌّەوچي ثوٌغبْ پبٍذىطىس ئىػالرٔي ،ئوٍۇٔالرٔي
ۋە ثبغمىالرٔىڭ ئۆزىذىٓ پبٍذىالّٔبلچي ثوٌۇۋاتمبٍٔىمىٕي تؤۇپ ٍېتەٌەٍذىغبْ ۋە ئۇٔىڭذىٓ ئۆزىٕي
لبچۇراالٍذىغبْ ثوٌۇظ .ئۆزىگە دوضتٍ ،بردەَ ۋە پبٍذىٍىٕىع ِۀجەٌىرى تېپىع.
 )12ثىر ئىػٕي لوغٍىػىع جەرٍبٔىذا ٍۀە ثىر ئىػمب ئېرىػەٌەٍذىغبْ تبالٔتمب ئىگە ثوٌۇظ.
"تۇرِۇظ" دەپ ئبتىٍىذىغبْ ِەوتەپتە ئۆگۀگەْ ثىٍىٍّەر ثبغمىالرٔىڭ لۇرثبٔىغب ئبٍٍىٕىپ
لېٍىػٕىڭ ئبٌذىٕي ئبٌىذىغبْ ئەڭ ٍبخػي لوراٌذۇر .ئۇ ثىٍىٍّەر ثبغمىالر ئۈچۈْ روھىٌ جەھەتتىىي
زەھەرگە ئوخػبظ ثىر ئەھۋإٌي ئۆزى ئۈچۈْ روھىٌ ئوزۇق ثوالالٍذىغبْ ثىر ٔەرضىگە ئبٍالٔذۇرۇپ
ثېرەٌەٍذۇ .ئبغۇٔذاق ثىٍىّگە ئىگە وىػىٍەر ٔبچبر ضەرگۈزەغتٍەردىٓ ٍبخػي تەجرىجە-ضبۋالالرغب
ئېرىػىەْ ثوٌغبچمب ،ثبغمىالر ئۈچۈْ وۈچٍۈن روھىٌ ثېطىُ ثوٌۇپ تۇٍۇٌغبْ ئەھۋاٌالر ئىچىذىّۇ
ئۆز ئىػٍىرىٕي ٍۀىال ٍبخػي ٍۈرۈغتۈرۈپ وېتەٌەٍذۇ .ئۇالر ثىتەٌەٍٍىىٕي ثىر ٍبخػي تەٌەٍگە
ئبٍالٔذۇراالٍذۇ ،ھەِذە ٔبچبر ئەھۋاي ئىچىذىٓ ٍېڭي وۈچ-لۇۋۋەتىە ئېرىػەٌەٍذۇ.
 )13ئبدەتتىٓ تبغمىرى روھىٌ ضبغالٍِىمٕىڭ ثىر ئىپبدىطي ،ثىر ئبدەَ ئۆزى ٍوٌۇلمبْ ثىر
ٔبچبر ئەھۋاي ئۈضتىذە توختبٌغبٔذاِ " ،ەْ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ِۇغۇٔذاق ئەھۋإٌي ھەرگىسِۇ ئۆز
ئىختىَبرٌىمىُ ثىٍەْ لبٍتب ضبدىر لىٍّبٍّەٌْ .ېىىٓ ثۇ لېتىُ ٍۈز ثەرگەْ ئەھۋاي ِېٕىڭ ھبزىرغىچە
ثوٌغبْ ئۆِرۈِذە ئۆز ثېػىّذىٓ ئۆتىۈزگەْ ئەڭ ٍبخػي ئىػالرٔىڭ ثىرضي ثوٌذى" ،دەپ ئوٍالظ.
ئۆز-ئۆزىذىٓ" :لبٔذاق لىٍطبَ ثۇ ئەھۋإٌي ئۆزۈِگە پبٍذىٍىك ئەھۋاٌغب ئۆزگەرتەٌەٍّەْ؟"" ،ثۇ ئىع
ٍۈز ثەرگۀٍىىىٕىڭ ٍبخػي تەرىپي ٔېّە؟"" ،ثۇ ئىػتىٓ ِبڭب وەٌگەْ ضوۋغبت ٔېّە؟" دەپ ضوراظ.
ٍ )14ىٍّۇٍ-ىً ٍبخػىٍىٕىػمب لبراپ ِېڭىع .تۇرِۇغتىىي رىمبثەت ئىمتىذارىٕي،
ئوڭۇغطىسٌىممب تەْ ثەرِەضٍىه ِىجەزىٕي ،چىذاٍِىمىٕي ،غوخ ۋە خۇغبي-خۇراٍِىمٕي ،ۋە روھىٌ
ئەروىٍٕىىىٕي ٍىٍّۇٍ-ىً وۈچەٍتىپ ِېڭىع .تۇرِۇغتىٓ ھۇزۇرٌىٕىع دەرىجىطىٕىّۇ ٍىٍّۇٍ-ىً
ئۆضتۈرۈپ ِېڭىع.

" .5تەۋرۀّەش ئىمتىذارى" ئۈضتىذە ثىر ضىٕبق
ِەْ ئىذارىّىسدە لبتٕبغمبْ " تەۋرۀّەش ئىمتىذارى" توغرىطىذىىي ثىر ضبئەتٍىه ٌېىطىَە
جەرٍبٔىذا ئولۇتمۇچي ثۇ ٌېىطىَىگە لبتٕبغمبٔالرٔىڭ ھەِّىطىذىٓ ثىر ضىٕبق ئبٌذى .ثىس ثۇ ضىٕبلتب
تۆۋۀذىىي  20جەھەتتە ئۆز-ئۆزىّىسگە ٔوِۇر لوٍۇپ ،ئبخىرىذا ئۆز ٔوِۇرىّىسٔي لوغۇپ چىمتۇق.
ھەر ثىر ئىمتىذارغب لوٍۇٌىذىغبْ ٔوِۇرٔىڭ دائىرىطي  1دىٓ  5گىچە ثوٌۇپ ،ئەگەر ضىسٔىڭ ِەٌۇَ
ثىر ئىمتىذارىڭىس ئىٕتبٍىٓ ٍبخػي ثوٌطب ،ضىس ئۇٔىڭغب ٔ 5وِۇر ثېرىذىىۀطىس .ئەگەر ضىسٔىڭ
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ِەٌۇَ ثىر ئىمتىذارىڭىس ئىٕتبٍىٓ ٔبچبر ثوٌطب ،ضىس ئۇٔىڭغب ٔ 1وِۇر ثېرىذىىۀطىس .ئىٕتبٍىٓ
ٍبخػىّۇ ئەِەش ئىٕتبٍىٓ ٔبچبرِۇ ئەِەضٍىرىگە  2ثىٍەْ ٔ 4ىڭ ئبرىٍىمىذىىي ثىر ٔوِۇرٔي
ثېرىذىىۀطىس .ئەڭ ئبخىرىذا ئۆزىڭىسٔىڭ ھەِّە ٔوِۇرىٕي لوغۇپ چىمىذىىۀطىس .ئولۇتمۇچىٕىڭ
ئېَتىػىچە ،ئەگەر ضىسٔىڭ جەِئىٌ ٔوِۇرىڭىس  85تىٓ ٍۇلىرى ثوٌطب ،ضىسٔىڭ " تەۋرۀّەش
ئىمتىذارى" ڭىس ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن ئىىۀٍىىىذىٓ دېرەن ثېرىذىىەْ .ئەگەر ضىسٔىڭ ٔوِۇرىڭىس
 45تىٓ تۆۋەْ ثوٌطب ،ضىسٔىڭ ثۇ ئىمتىذارىڭىس ثەن ئبجىس ئىىۀٍىىىذىٓ دېرەن ثېرىذىىەِْ .ەْ
ثۇ ضىٕبلتب " ئەال" ٔوِۇر ئبٌذىُ .ئەگەر خبٌىطىڭىس ،ضىسِۇ تۆۋۀذىىي ضىٕبق ثوٍىچە ئۆزىڭىسٔي
ثبھبالپ ،ئۆزىڭىسگە ٔوِۇر لوٍۇپ ثېمىڭ .غۇٔذاق لىٍطىڭىس ،ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ لبٍطي جەھەتتە
وۈچٍۈن ،لبٍطي جەھەتٍەردە ئبجىسٌىمىٕي وۈرىۋاالالٍطىس .غۇ ئبرلىٍىك ئۆزىڭىس ئۈچۈْ ثۇٔىڭذىٓ
وېَىٕىي تىرىػىع ٔىػبٔىطىٕي تېپىپ چىمبالٍطىس.
[ ]1ثىرەر ورىسىص ٍبوي جىذدىٌ ئەھۋاي ٍۈز ثەرگۀذەِ ،ەْ ئۆزۈِٕي ثېطىۋېٍىپ ،ئۆز
زېھٕىّٕي ثۇ ئەھۋإٌي ِۇۋاپىك ثىر تەرەپ لىٍىػمب ِەروەزٌەغتۈرەٌەٍّەْ.
[ِ ]2ەْ ئبدەتتە ھەِّە ئىػٕىڭ ٍبخػي تەرىپىٕي ئوٍالٍّەْ" .دۇچ وەٌگەْ لىَىٕچىٍىك ثىر
ۋالىتٍىك ھبدىطە" دەپ ئوٍالٍّەْ ،ھەِذە ئۇ لىَىٕچىٍىمٕي ٍېڭىپ وېتەٌەٍذىغبٍٔىمىّغب ئىػىٕىّەْ.
[ِ ]3ەْ ٍۇلىرى دەرىجىذىىي ِۈجّەٌٍىىىىّۇ چىذاپ تۇراالٍّەْ.
[ِ ]4ەْ ٍېڭي ئەھۋاٌالرغب تېس ِبضٍىػبالٍّەْ .ھەِذە لىَىٓ ئەھۋاي ئىچىذىٓ تېس
ئەضٍىّگە لبٍتبالٍّەْ.
[ِ ]5ەْ غوخ ۋە خۇغبي-خۇراَ ٍبغبٍّەْ .لىَىٓ ئەھۋاٌالر ئىچىذىّٕۇ ئۆزۈِگە خۇغبٌٍىك
تبپبالٍّەْ ،ھەِذە ئۆزۈَ لىٍغبْ ئىػمب ئۆزۈَ وۈٌەٌەٍّەْ.
[ِ ]6ەْ ثىر ِەغٍۇثىَەتىە ۋە پېػىەٌٍىىىە دۇچ وەٌگۀذە ،روھىٌ جەھەتتىٓ ئۆز
ئەضٍىّگە وېٍەٌەٍّەِْ .ېٕىڭ ضىرداظ دوضتٍىرىُ ثبرِ .ەْ وۆڭٍۈِذىىي ضۆزٌەرٔي ثبغمىالرغب
ئېَتبالٍّەْ ھەِذە ئۇالردىٓ ٍبردەَ ضورىَبالٍّەِْ .ەْ خبپب ثوٌۇپ لبٌطبَ ۋە ثىرەر ئوڭۇغطىسٌىك
تۈپەٍٍىذىٓ چۈغىۈٍٔىػىپ لبٌطبَِ ،ېٕىڭ ئۇٔذاق روھىٌ ھبٌىتىُ ئبٔچە ئۇزۇٔغب داۋاِالغّبٍذۇ.
[ِ ]7ەْ ئۆز-ئۆزۈِگە ئىػىٕىّەْ ،ئۆزۈِٕي لەدىرٌەٍّەْ ،ھەِذە ئۆزۈِٕىڭ وىُ
ئىىۀٍىىي توغرىطىذا ثىر ضبغالَ چۈغۀچەَ ثبر.
[ِ ]8ەْ ھەِّە ئىػالرغب لىسىمىّەْ ،ھەِذە داۋاٍِىك ثبغمىالردىٓ ضوئبي ضوراٍّەْ .ھەر
ثىر ٔەرضىٕىڭ لبٔذاق ئىػٍەٍذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىۋېٍىػمب لىسىمىّەْ .ثىر ئىػٕي لىٍىػٕىڭ ٍېڭي
ئۇضۇٌىٕي ضىٕبپ ثېمىػٕي ٍبخػي وورىّەْ.
[ِ ]9ەْ ئۆز ثېػىّذىٓ ئوتىەْ ۋە ثبغمىالرٔىڭ ثېػىذىٓ ئۆتىۈزگەْ ئىػالردىٓ
لىّّەتٍىه تەجرىجە-ضبۋالالرغب ئېرىػىپ تۇرىّەْ.
[ِ ]10ەْ ھەر خىً ِەضىٍىٍەرٔي ھەي لىٍىػمب ِبھىرٌ .وگىىىٍىك پىىىر لىٍىع،
ئىجبدوبرٌىك ثىٍەْ ئىع لىٍىعٍ ،بوي ثۇرۇْ ئىطپبتالٔغبْ چبرىذىٓ پبٍذىٍىٕىع (" use
 )"practical common senseلب ِبھىر.
[ِ ]11ەْ ئىػالرٔي ٍۈرۈغتۈرۈغىە ِبھىر .ثبغمىالر داۋاٍِىك ِۀذىٓ ثىر گۇرۇپپب
وىػىٍەرگە ۋە ثىر پروجېىتمب ٍېتەوچىٍىه لىٍىػٕي تەٌەپ لىٍىپ تۇرىذۇ.
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[ِ ]12ەْ ٔبھبٍىتي ِبضٍىػىػچبِْ .ەْ ئۆزۈِٕىڭ غەٌىتە ِۇرەوىەپٍىىي ثىٍەْ
چىمىػبالٍّەِْ .ەْ ثەزىذە ئۈِىذۋار ثەزىذە ئۈِىذضىس ثوٌىّەْ ،ثەزىذە ثبغمىالرغب ئبضبْ
ئىػىٕىّەْ ثەزىذە ثبغمىالردىٓ ئېھتىَبت لىٍىّەْ ،ثەزىذە غەخطىَەتچىٍىه لىٍىّەْ ثەزىذە ئۇٔذاق
ئەِەش.
[ِ ]13ەْ ھەر ۋالىت ئۆزۈِگە خبش ٍبغبٍّەٌْ ،ېىىٓ ئوخػىّىغبْ ئەھۋاٌذا ِۀّۇ
ئۆزگىرىّەْ.
[ِ ]14ەْ ٍبزِب خىسِەت تەٌىپي ٍوق ھبٌذا ئىػٍەغٕي ٍبخػي وورىّەِْ .ەْ ثىر ئىػٕي
ئۆزۈَ "ئەڭ ٍبخػي" دەپ تبٌٍىغبْ ئۇضۇي ثىٍەْ لىٍطبَ ٍبخػىراق ئۈٔۈِگە ئېرىػىّەْ.
[ِ ]15ەْ ثبغمىالرٔي ٍبخػي چۈغىٕەٌەٍّەْ ،ھەِذە ئۆزۈِٕىڭ ھېططىٌ تۇٍغۇضىغب
ئىػىٕىّەْ.
[ِ ]16ەْ ثىر ٍبخػي تىڭػىغۇچيِ .ۀذە ثبغمىالرٔىڭ ئەھۋاٌىٕىڭ تېگىگە ٍېتەٌەٍذىغبْ
لبثىٍىَەت (" )"empathy skillsثبر.
[ِ ]17ەْ ثبغمىالرغب ثبھب ثېرىػىە ئبِراق ئەِەش ،ھەِذە ثبغمىالرٔىڭ ھەر خىً ِىجەز -
خبراوتېرىگە ئبضبْ ِبضٍىػىّەْ.
[ِ ]18ەْ ٔبھبٍىتي چىذاٍِىك .لىَىٓ ئەھۋاٌغب ٍبخػي ثەرداغٍىك ثېرىّەِْ .ەْ ھەَ
ثبغمىالر ثىٍەْ ٍبخػي ھەِىبرٌىػىپ ئىػٍىَەٌەٍّەْ ،ھەَ ثىر ِۇضتەلىً روھ ۋە ِۇضتەلىً
خىطٍەت ضبلالٍّەْ.
[ِ ]19ەْ لىَىٓ ئەھۋاٌالرٔىڭ تبۋٌىػي ثىٍەْ تېخىّۇ لبثىٍىَەتٍىه ۋە تېخىّۇ ٍبخػي
ثوٌغبْ.
[ِ ]20ەْ ٍبِبْ ئىػالرٔي ٍبخػي ئىػمب ئبٍالٔذۇرۇپ ثبلمبْ ،ھەِذە ٍبِبْ
ضەرگۈزەغتٍەردىٓ پبٍذىٍىك ٔەرضىٍەرگە ئېرىػىپ ثبلمبْ.

 .6ئبخىرلي ضۆز
ضبلالٔغبْ ثىر ِەضىٍىٕي ھەي لىٍىع ئۈچۈْ ،ئبٌذى ثىٍەْ ئۇ ِەضىٍىٕىڭ ٔېّە
ئىىۀٍىىىٕي ،ھەِذە ئۇ ِەضىٍىٕي وەٌتۈرۈپ چىمبرغبْ ضەۋەثٍەرٔىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي توغرا
تؤۇپ ٍېتىع وېرەنِ .ەْ ٍۇلىرىذا ئۇٍغۇرالردا ھبزىر ضبلٍىٕىۋاتمبْ "ئۀطىرەظ" ۋە "چۈغىۈٍٔۈن"
روھىٌ ھبٌىتي ۋە ئۇالرٔي وەٌتۈرۈپ چىمبرغبْ ضەۋەثٍەر توغرىطىذىىي ئۆز پەرىسىّٕي ئوتتۇرىغب
لوٍۇپ ئۆتتۈَ .ئوڭۇغطىسٌىممب تىس پۈوّەً ،داۋاٍِىك ئبٌغب ئىٕتىٍىع روھىٌ ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه
ثوٌغبْ " تەۋرۀّە ئىمتىذارى" توغرىطىذىىي ھبزىرلي زاِبْ ٍېڭي ئىٍىّىذىٓ ثىرٔىّۇ لىطمىچە
تؤۇغتۇرۇپ ئۆتتۈَِ .ېٕىڭ ِۇغۇٔذاق لىٍىػتىىي ِەلطىتىُ ھبزىر " ِەْ لبٔذاق لىٍىّەْ؟ ثىس
لبٔذاق لىٍىّىس" دېگەْ ضوئبٌالرٔي ضوراۋاتمبْ لېرىٕذاغالرٔىڭ ئۆز ضوئبٌٍىرىغب ِۇۋاپىك جبۋاة
تېپىۋېٍىػىغب ثىر ئبز ٍبردەِذە ثوٌۇغتۇرِ .ېٕىڭ ھەر ثىر وىػىگە ثېرىذىغبْ تەوٍىپىُ ،ضىس
ٍۇلىرىذا تؤۇغتۇرۇٌغبْ ٍېڭي ئىٍىُ ئبضبضىذا ئۆزىڭىسٔىڭ ھبزىرلي وىػىٍىه ِىجەزى ۋە روھىٌ
ِەضىٍىٍەرٔي ثىر تەرەپ لىٍىع ئىمتىذارىٕي ثىر ثبھبالپ وۆرۈپ ،ئىٕگٍىسچە "  "resilienceۋە
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" "resiliencyدەپ ئبتىٍىذىغبْ ثۇ ئىمتىذاردىىي وەَ ئورۇٔالرٔي توٌذۇرۇغمب تىرىػىڭ .ھەرگىس
ئۇٍغۇرالردىىي ِەضىٍىٍەرٔي وەٌتۈرۈپ چىمىرىۋاتمبٔالرٔىڭ ثىرضي ثوٌۇپ لبٌّبڭ .ئۇٔىڭ ئەوطىچە،
ئۇٍغۇرالردىىي ِەضىٍىٍەرٔي ئبزاٍتىۋاتمبْ ٍبوي ھەي لىٍىۋاتمبٔالرٔىڭ ثىرضي ثوٌۇغمب تىرىػىڭ.
ٍېمىٕذا ثىر لېرىٕذىػىّىس ِۇغۇ تور ثېتىذە ئۆزىٕىڭ ئۈرۈِچىذىىي ثىر ئبٌىٌ ِەوتەپ ئولۇتمۇچىطي
ضىٕىپتب دەرش ضۆزٌىگۀذە ،ئۆز پەرزۀتىٕىڭ تىٍي پۈتۈٍٔەً خۀسۇچە چىممبٍٔىمىذىٓ پەخىرٌىٕىپ
وەتىۀٍىىىٕي تىٍغب ئبٌذى .ئبِېرىىىذا ثىسٔىڭ ثىر ئەر-ئبٍبي تۇغمىٕىّىس ثبر .ئۇالرٔىڭ ثىر 4
ٍبغٍىك لىسى ۋە ثىر ٍ 2بغٍىك ئوغٍي ثبر .ئۇالر ثبٌىٍىرىٕىڭ تىٍىٕي ئۇٍغۇرچە چىمىرىع ئۈچۈْ
ئۆٍىگە ضىٍّىك تېٍېۋىسور ئورٔبتّبً ،ثبٌىٍىرىغب ئۇٍغۇر دىَبرىذىٓ ئۇٍغۇرچە ۋوذ الرٔي ئەوېٍىپ
لوٍۇپ ثېرىپ ،ھەِذە ثبغمىالر ثىٍەْ ثىرٌىػىپ ثبٌىٍىرىغب ئۇٍغۇر تىٍىذىٓ دەرش ثېرىپ
تەرثىَىٍىذىٔ .ەتىجىذە ئۇالرٔىڭ تىٍي پۈتۈٍٔەً ئۇٍغۇرچە چىمتي .ئۇٍغۇرچە تىٍي چىممبٔذىّۇ
خېٍي چىراٍٍىك ۋە خېٍي توٌۇق چىمتي .ثىس ثۇ ئىىىي ثبٌىذىٓ ئىٕتبٍىٓ ضۆٍۈٔىّىس .ئۇالرٔىڭ
ئبتب-ئبٔىطىذىٓ ئىٕتبٍىٓ پەخىرٌىٕىّىس .ضىس ئۇٍغۇر دىَبرىذا ٍبغبپ تۇرۇپ ،ثبٌىڭىسٔىڭ تىٍي
ئبزرالّۇ ئۇٍغۇرچە چىمّىطب ،ضىس ئۇٔىڭغب پەخىرٌىٕەِطىس؟ ضىس وىّۇ؟ ِەْ ثۇ ٍەردە ثۇٔىڭذىٓ
ثبغمب ٔېّە دېَىػىّٕي ثىٍەٌّەً لبٌذىُ.
ئبخىرىذا ِېٕىڭ ھەِّە تورداغالرغب ِۇٔذاق ثىر ئۈِىذىُ ثبر .ئۇ ثوٌطىّۇ ِەْ تەھٍىً
ٍۈرگۈزگەْ ِەضىٍىٍەر ئۈضتىذە ٍبٌغۇز ِەْ ئۆزۈِال ئەِەش ،ئىّىبْ لەدەر ئۇٍغۇر دىَبرى ۋە چەت
ئەٌذىىي لېرىٕذاغالردىٓ وۆپرەوي ِبڭب لوغۇٌۇپ ثىرٌىىتە ئىسدىٕىعِ .ەْ ئۇٍغۇر دىَبرىذىٓ
ئبٍرىٍغىٍي ثەن ئۇزۇْ ثوٌۇپ وەتىەْ ثوٌغبچمب ،ئۇ ٍەردىىي ئەھۋإٌي توٌۇق ۋە ھەلىمىٌ ٍوضۇٔذا
چۈغىٕىػتە ۋەتۀذىىىٍەردىٓ جىك ئبجىسٌىك لىٍىّەْ .غۇڭالغمب ِەْ تەٍَبرٌىغبْ ئۇغجۇ ٍبزِب،
ھەِذە ِەْ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ تەٍَبرالٍذىغبْ ٍبزِىالرٔىڭ ھەِّىطىگە ئولۇرِۀٍەر ئۆزى ثىٍىذىغبْ
ۋە ھېص لىٍغبْ ٔەرضىٍىرىٕي لوغۇِچە لىٍطب ،غۇ ئبرلىٍىك ثۇ تېّىالرٔي ٍۀىّۇ ثېَىتطبق .ۋەتەْ
ئىچي ۋە ضىرتىذىىي ئوت ٍۈرەن لېرىٕذاغالرٔىڭ ثۇ وۆڭٍۈِٕي ٍەردە لوٍّبضٍىمىٕي ضەِىّىٍَىه
ثىٍەْ ضوراٍّەْ .رەھّەت.
ئبپتوردىٓ رۇخطەتطىس ثبغمب تورثەتٍەردە ئېالْ لىٍطىڭىس ثوٌۇۋېرىذۇ.
ٍ-2008ىٍي -2ئبٍٕىڭ -19وۈٔي

ِۀجەِ :ەرىپەت ثىٍوگي
www.meripet.com
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ئىص ئۈًۈهي يۇقىرى مىطىلەرًىڭ  7ئبدىتي
ثىر لبٔچە وۈٕٔىڭ ئبٌذىذاٍ ،ۀي ٍ-2008ىٍي -3ئبٍٕىڭ -10وۈٔيِ ،ەْ ثىسٔىڭ ئىذارىذە
ئۆتىۈزۈٌگەْ ثىر ضېّىٕبر ( ٍبوي ئىٍّىٌ ٍىغىٓ) وە لبتٕبغتىُ .ثۇ ضېّىٕبرٔىڭ تېّىطي « ثرىٕچي
ئىػٕي ئبٌذى ثىٍەْ لىً» ( ئىٕگٍىسچە «  )»First things firstثوٌۇپ ،ئۇٔىڭذا ھەر خىً
غىروەتٍەر ئۈچۈْ ِەخطۇش وىػىٍىه تەرەلمىَبت توغرىطىذا ضېّىٕبر ئۆتىۈزۈپ ثېرىذىغبْ ثىر
غىروەتٕىڭ خبدىّي ثىر ضبئەت دەرش ئۆتتي .ثۇ ضېّىٕبردا ضۆزٌۀگەْ ِەزِۇْ ئەضٍىذە ضىتىۋېٓ
ووۋەً (« )»Stephen Coveyئەپۀذى ئۆزىٕىڭ «ئىع ئۈٔۈِي ٍۇلىرى وىػىٍەرٔىڭ  7ئبدىتي»
دېگەْ ثىر وىتبثىذا ئوتتۇرىغب لوٍغبْ  7ئبدەتٕىڭ ئىچىذىىي -3ئبدەت ئىذى .ثۇ وىتبة ئىطّىٕىڭ
ئىٕگٍىسچىطي «  »The 7 habits of highly effective peopleثوٌۇپ ،ثۇ ٍەردىىي «
 » highly effective peopleدېگەْ ضۆزٔىڭ ئۇتتۇر ِۀىطي « ٍۇلىرى ئۈٔۈٍِۈن وىػىٍەر»
دېگۀذىٓ ئىجبرەت .ئەگەر ثۇ ضۆزٔي ئۇٍغۇرچىغب ِۀە ثوٍىچە تەرجىّە لىٍّبلچي ثوٌطب ،ئۇٔي
«ئىع ئۈٔۈِي ٍۇلىرى وىػىٍەر» دەپ ئېٍىػمب توغرا وېٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ئبغۇٔذاق
ِۀە ثوٍىچە چۈغىٕىػىٕي ضوراٍّەِْ .ەْ ھبزىرغىچە ثوٌغبْ ئۆِرۈِذە ئبڭٍىك ھبٌذا ئۆزۈَ
تبٌٍىطبَ ثوٌىذىغبْ ٍوٌالرٔي توٌۇق ثبٍمبظ ،ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ئەڭ ٍبخػىطىٕي تبٌالظ ،ھەر خىً
ئىػالرٔي ئۈٔۈٍِۈن ئېٍىپ ِېڭىػٕىڭ توغرا ئۇضۇٌىٕي تېپىع ،ھەِذە ئۇ ئۇضۇٌالردىٓ توٌۇق
پبٍذىٍىٕىپ ِۇۋەپپەلىَەت لبزىٕىع جەھەتتە ئىسچىً تۈردە ئىسدىٕىپ ۋە تەجرىجە لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ
ثوٌغبچمب ،ثۇ ِەزِۇٕٔي خېٍي ٍبخػي چۈغۀذىُ .ھەِذە ئۇٔىڭ ِبڭب ،غۇٔذالال ئۆزۈِگە ئوخػبظ
ثبغمب ٔۇرغۇْ وىػىٍەرگە ،ثوٌۇپّۇ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ جەِئىَەتىە لەدەَ لوٍىذىغبْ ئۇٍغۇر
ٍبغٍىرىغب ٔبھبٍىتي پبٍذىٍىك ئىىۀٍىىىٕي ھېص لىٍذىُ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇغجۇ ٍبزِىٕي تەٍَبرالظ
لبرارىغب وەٌذىُ.
ِەْ رەضّىٌ ِەزِۇٕٔي ثبغالغتىٓ ثۇرۇْ ،ئبٌذى ثىٍەْ ووۋېٌ ئەپۀذىٕي لىطمىچە
تؤۇغتۇرۇپ ئۆتەً .ثۇٔذاق لىٍىػتىىي ِەلطىتىُ ،ئولۇرِۀٍەرگە ثۇ ٍبزِىذا ئوتتۇرىغب لوٍىذىغبْ
ِەزِۇٕٔىڭ ٔېّە ئۈچۈْ ٔبھبٍىتي ِۇھىُ ئىىۀٍىىىٕي ثىر ئبز ئەضىەرتىپ لوٍۇغتىٓ ئىجبرەت.
ووۋېٌ ئەپۀذى ٍ-1932ىٍي تۇغۇٌغبْ .ئبِېرىىىٕىڭ ھبرۋارد ئۇٔىۋېرضىتېتىٕىڭ ئىگىٍىه
ثبغمۇرۇظ وەضپىذە ِبگىطتىرٌىك ئۇٔۋأي ئېٍىپ ،ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۆِرىٕىڭ وۆپ لىطّىٕي
ئبِېرىىىٕىڭ ئۇتبھ غتبتىذىىي «  »Brigham Young Univérsityدەپ ئبتىٍىذىغبْ ئبٌىٌ
ِەوتەپتە پروفېططورٌۇق لىٍىپ ئۆتىۈزگەْ .ھەِذە ئبغۇ ِەوتەپتە ئىػٍەۋېتىپ ،دووتورٌۇق
ئۇٔۋأىغب ئېرىػىەْ .ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۇ ٍۀە ثبغمىّۇ ئبٌىٌ ِەوتەپٍەرٔىڭ  4پەخرىٌ دووتورٌۇق
ئۇٔۋأىغب ئېرىػىەٍْ-1989 .ىٍي ئۇ « ئىع ئۈٔۈِي ٍۇلىرى وىػىٍەرٔىڭ  7ئبدىتي» دېگەْ
وىتبثٕي ئېالْ لىٍغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ وىتبة ھبزىرغىچە پۈتۈْ دۇَٔب ثوٍىچە جەِئىٌ ِ 12ىٍَوْ
ٔۇضخىذىٓ ئبرتۇق ضېتىٍغبْ .ئۇ ِۇغۇ وىتبة ھەِذە ئۆزىٕىڭ ٌىذېرٌىك ۋە ئىگىٍىه ثبغمۇرۇظ
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ئىٍّي جەھەتتىىي ثىٍىّي ثوٍىچە دۇَٔبغب تؤۇٌغبْ ثوٌۇپ ،ھبزىر دۇَٔبدىىي ٔەچچە ِىڭٍىغبْ
غىروەتٍەر ئۇ ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ٌىذېرٌىك ۋە ثبغمۇرۇظ تېخٕىىىطىٕي لوٌالّٔبلتب .ووۋېٌ
ئەپۀذىٕىڭ ئېَتىػىچە ،ثۇ  7ئبدەتٕي ئۇ ئۆزى ئىجبد لىٍغبْ ئەِەضىەْ .ئۇ ٍ 150ىٍٕىڭ ِبثەٍٕىذە
غەرة ئەٌٍىرىذە ٔەغر لىٍىٕغبْ ِۇۋەپپىمىَەتىە ئبئىت وىتبثالر ھەِذە ٔۇرغۇْ داڭٍىك وىػىٍەرٔىڭ
تەرجىّىھبٌىذىٓ ٔەچچە ٍۈزٔي ئولۇپ چىمىپ ،غۇ ئبضبضتب ثۇ ئبدەتٍەرٔي ثبٍمبپتۇ ،ھەِذە ئۇٔي
ئبددىٌ ۋە توغرا تىً ثىٍەْ ئىپبدىٍەپ ثېرىپتۇ .ئۇٔىڭ ئېَتىػىچە ثۇ  7ئبدەتٕي دۇَٔبدىىي ئبضبضٍىك
دىٕالرٔىڭ ھەِّىطىذە تبپمىٍي ثوٌىذىىەْ .ئۇٔىڭ ئېَتىػىچە ،ئىع ئۈٔۈِي ٍۇلىرى وىػىٍەرٔىڭ
ھەِّىطي ،غۇٔذالال ئۇزۇْ ِۇددەت ئۈٔۈٍِۈن ثبغمۇرۇٌغبْ غىروەتٍەرٔىڭ ھەِّىطىّۇ ئۆزٌىرىٕىڭ
ِۇۋەپپەلىَىتىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ ئبغۇ  7ئبدەتتىٓ ئبزدۇر  -وۆپتۇر پبٍذىالٔغبْ ئىىەْ.
ووۋېٌ ئەپۀذىٕىڭ دېَىػىچە ،ثۇ  7ئبدەت وىػىٍەرگە پۈتۈٍٔەً ٍېڭي ٔەرضىذەن تۇٍۇٌّىطىّۇ،
ئۇالرٔي ثىر پۈتۈْ گەۋدە غەوٍىذە تؤۇپ ٍەتّىگەْ ثوٌغبچمبِ ،ۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي وىػىٍەر
ئۇٔىڭذىٓ دائىُ پبٍذىٍىٕىپ وەتّەٍذىىەْ.
ثۇ ِبلبٌىٕىڭ تېّىطىٕىال وۆرگەْ ثەزى ئولۇرِۀٍەر ئېھتىّبي « ھبزىر وۆپ ضبٔذىىي
ئۇٍغۇرالر دۇچ وېٍىۋاتمبْ ئەڭ چوڭ ِەضىٍە لبٔذاق لىٍىپ لورضبلٕي توٍغۇزۇظ تۇرضب ،ثۇٔذاق
ٔەرضىگە وىُ لىسىمىذۇ؟» دەپ ئوٍٍىػي ِۇِىىٓ .ئۇٍغۇرالردا «ئبٌذىرىغبْ ٍوٌذا لبالر» دېگەْ ثىر
ِبلبي ثبر .ئەگەر ضىس ثۇ ٍبزِىٕي ۋە ِېٕىڭ وېَىٕىي ٍبزِبِٕي توٌۇق ئولۇپ چىمطىڭىسٍ ،ۇلىرىمي
ِبلبٌٕىڭ ِۀىطىٕي توٌۇق چۈغىٕىپ ٍېتەٌەٍطىس .ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ٍ 150ىٍٕىڭ
ِبثەٍٕىذىىي ِۇۋەپپەلىَەت توغرىطىذا ٍېسىٍغبْ وىتبثالرٔي ئولۇپ چىمىع ئىّىبٔىَىتي ٍوق.
گەرچە ِەْ ووۋېٌ ئەپۀذىٕىڭ وىتبثىٕي توٌۇق ئولۇپ چىمّىغبْ ثوٌطبِّۇٍ ،ۇلىرىمي ضېّىٕبر
جەرٍبٔىذا ئۇ وىػي ئۆزى وىٕو لىٍىپ ئىػٍىگەْ ثىر لىطىُ ِبتېرىَبٌالرٔي وۆردۈَ .ئۇٔىڭذىٓ
وېَىٓ ٍۇلىرىمي دەرضٕىڭ خبتىرىطي ئبضبضىذا ،ثىر لبٔچە وىػىٍەر ووۋېٌ ئەپۀذىٕىڭ « ئىع
ئۈٔۈِي ٍۇلىرى وىػىٍەرٔىڭ  7ئبدىتي» دېگەْ وىتبثىٕي تەھٍىً لىٍىپ ٍبزغبْ ِبلبٌىٍەرٔي ئولۇپ
چىمتىُِ .ەْ تۆۋۀذە ئۆز چۈغۀچەَ ئبضبضىذا ئبغۇ  7ئبدەتٕي تؤۇغتۇرۇپ ٍبوي
«ئۇٍغۇرچىالغتۇرۇپ» ئۆتىّەْ.
ئىٕطبٔالر ثىر ئبالھىذە تىپتىىي ِەخٍۇق ثوٌۇپ ،ئۇ خۇددى ثبغمب ِەخٍۇلالرغب ئوخػبظ
پەلەت ئۆزى دۇچ وەٌگەْ ٍېڭي ئەھۋاٌغب لبرىتب ئۆز ِۀپەئەتىٕي چىمىع ٔۇلتىطي لىٍىع ئبضبضىذا
ئىع وۆرۈغىە ئبدەتٍۀگەٌْ .ېىىٓ ،ئۇالرٔىڭ ثبغمب ِەخٍۇلالر ثىٍەْ ثوٌغبْ پەرلي ،ئىٕطبٔالر
غەٍئىٍەر ئۈضتىذە ٔبھبٍىتي چوڭمۇر ئوٍٍىٕىپٍ ،ۇلىرى ئۈٔۈٍِۈن ھەرىىەت ئېٍىپ ثبراالٍذۇ .ئەگەر
ضىس تىرىػىپ ئبغۇ  7ئبدەتٕي ئۆزىڭىسگە ضىڭذۈرىۋاٌطىڭىس ،پەلەت پبضطىپ ھبٌذا ئۆزىڭىس دۇچ
وەٌگەْ ئەھۋاٌالرغب تبلبثىً تۇرۇپ ٍبغبٍذىغبْ ھبٌەتتىٓ لۇتۇٌۇپ ،ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ثوٌىذىغبْ
ئىػالرٔي ئبٌذىٓ ِۆٌچەرٌەپ ،غۇٔىڭغب ئبضبضەْ ئبوتىپ ئىع وۆرىذىغبْ ھبٌەتتە ٍبغىَبالٍطىس .غۇ
ئبرلىٍىك ئۆز تەلذىرىڭىسٔي ئۆزىڭىس ثەٌگىٍىَەٌەٍطىس ،ھەِذە ثبغمىالرغىّۇ ،پۈتۈْ ئۇٍغۇر
جەِئىَىتىٕىڭ گۈٌٍىٕىػىگە پبٍذىٍىك ثوٌغبْ ئىجبثىٌ تەضىرِۇ وۆرضىتەٌەٍطىس.
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ئەِذى ھېٍىمي  7ئبدەتٕي تؤۇغتۇرۇغٕي ثبغالٍّەْ.
 .1تەضەببۇسنبر بوىۇش
ثۇٔي « ئۆز-ئۆزىگە ِەضئۇٌىَەتچبْ ،ئىسدىٕىػچبْ ۋە ئىجبدوبر ثوٌۇظ» دەپ ئېٍىػمىّۇ
ثوٌىذۇ .ثىر ئبدەِٕىڭ ھەرىىىتي غۇ ئبدەِٕىڭ لبرارىٕىڭ فۇٔىطىَىطي ثوٌىذۇِ .ەضىٍەِْ ،ەْ ئەگەر
ئەتە تبپػۇرىذىغبْ ثىر ِەوتەپ تبپػۇرۇلىٕي ٍبوي ثىر خىسِەت ۋەزىپىطىٕي ثۇرۇْ ئىػٍىّەً،
ثۈگۈْ وەچتە ئىػٍىّەوچي ثوٌطبَِ ،ەْ چولۇَ ئۆز-ئۆزۈِگە خبپب ثوٌۇپ ،ثبغمىالرغىّۇ ئبضبْ
تېرىىىەن ثوٌۇپ لېٍىػىُ ِۇِىىٓ .ضەۋەثي ِەْ ثۈگۈْ وەچتە تېٍېۋىسور وۆرەٌّەٍّەْ ٍبوي
دوضتٍىرىُ ثىٍەْ ثىرگە ثوالٌّبٍّەْ .ئەگەر ِەْ ئۆز-ئۆزۈِگە ِەضئۇي ثوٌۇپ ،ئۇ ۋەزىپىٕي
ثۈگۈٔذىٓ ثۇرۇْ پۈتتۈرۈۋەتىەْ ثوٌطبَ ،ثۈگۈْ وەچتە ٔبھبٍىتي خۇغبي ثوٌغبْ ثوالتتىُ.
ئولۇرِۀٍەر « ِەضئۇٌىَەتچبٍٔىك» دېگەْ ضۆزٔي وۆپ ئبڭٍىغبْ .ثۇ ضۆز ئەضٍىذە ثىر وىػىٕىڭ
ِەٌۇَ ثىر غەٍئىگە ثوٌغبْ ئۆز ئىٕىبضىٕي ئۆزى تبٌالظ ئىمتىذارىغب لبرىتىٍغبِْ .ەضئۇٌىَەتچبٍٔىك
ٔۇلتىطىذىٓ ئېَتمبٔذا وىػىٍەرٔي ِۇٔذاق  2تۈرگە ئبٍرىع ِۇِىىٓ .ثىرىٕچي خىٍذىىي وىػىٍەر
ٍۇلىرىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ ئۆز-ئۆزىگە ِەضئۇي ثوٌىذىغبْ ،ئىػٕي ئۆزٌۈوىذىٓ لىٍىذىغبْ وىػىٍەر.
ئىىىىٕچي خىٍذىىي وىػىٍەر ثوٌطب پەلەت ثبغمب ئبدەَ ٍبوي تبغمي دۇَٔبٔىڭ تەٌىپىگە لبرىتب
ئىٕىبش لبٍتۇرۇظ تەرىمىطىذىال ئىع وۆرىذىغبْ وىػىٍەر ثوٌۇپ ،ئۇالرٔي « رېئبوطىَىٍىه
وىػىٍەر» دەپ ئبتبغمىّۇ ثوٌىذۇ .ثىرىٕچي خىٍذىىي وىػىٍەر ئىٕگٍىسچىذا « proactive
»-2 ،peopleخىٍذىىىطي «  »reactive peopleدەپ ئبتىٍىذىغبْ ثوٌۇپِ ،ەْ تبپبٌىغبْ
ئىٕتېرٔېتتىىي ئىٕگٍىسچە-ئۇٍغۇرچە ٌۇغەتٍەردە ثۇ ضۆزٌەرٔىڭ ثۇ ٍەردىىي ِۀىطىٕي
ثىٍذۈرىذىغبْ ئۇٍغۇرچىطي ٍوق ئىىەْ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ثۇ ضۆزٌەرٔي ِەْ ٍۇلىرىمىذەن
چۈغۀذۈرۈغىە ِەججۇر ثوٌذۇَ-2 .خىٍذىىي وىػىٍەر ھبۋاراٍي ۋە ئۆزٌىرىٕىڭ ئىجتىّبئىٌ
ِۇھىتىٕىڭ تەضىرىگە ئۇچراپ تۇرىذۇ .ئۇالر ھبۋاراٍي ٍبخػي وۈٍٔەردە ثىر خىً ،ھبۋاراٍي ٔبچبر
وۈٍٔەردە ثىر خىً ثوٌىذۇ .ثۇٔذاق وىػىٍەر ئەتراپىذىىي وىػىٍەرٔىڭ تەضىرىگىّۇ ثەن ئبضبْ
ئۇچراٍذۇ .ثۇ وىػىٍەرٔىڭ ھەرىىىتىٕي ئۇالرٔىڭ ھېططىَبتي وؤتروي لىٍىپ تۇرىذۇ .ثىرىٕچي
خىٍذىىي وىػىٍەر ثوٌطب لىّّەتىە ئبالھىذە وۆڭۈي ثۆٌىذىغبْ ھەِذە لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىػالرٔي
ئۇٔىڭ لىّّىتىگە لبراپ تۇرۇپ ئۆزٌۈوىذىٓ ئەضتبٍىذىٍٍىك ثىٍەْ تبٌٍىغبْ ثوٌىذۇ .ئۇالرٔىڭ
ھەرىىىتىٕي لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىػىٕىڭ لىّّىتي ثەٌگىٍەٍذۇ .ئۆز-ئۆزىگە ِەضئۇي ثوٌۇغٕىڭ ئەڭ
ِۇھىُ تەرىپىٕىڭ ثىرضي ،لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىػىغب لبتتىك ئىرادە ثبغالظ ھەِذە ثۇ ئىرادىطىٕي
ثبغتىٓ-ئبخىرغىچە ضبلالظ .ثۇٔي خىسِەت ئورٔىغب تەدثىمٍىطبق ،ثۇ دېگىٕىّىس تبپػۇرۇٌغبْ
ۋەزىپىٕي ثەٌگىٍۀگەْ ۋالىت ئىچىذە ئورۇٔالظ دېگۀٍىىتىٓ ئىجبرەتتۇر .ئەگەر ضىس خىسِەت
ۋەزىپىطىٕي داۋاٍِىك ثەٌگىٍۀگەْ ۋالىت ئىچىذە ئورۇٔالپ ِبڭطىڭىس ،ضىس خىسِەتذاغٍىرىڭىسغب
لبتتىك ِەضئۇٌىَەتچبْ وىػي ثوٌۇپ تؤۇٌىطىس ،غۇٔىڭ ثىٍەْ ضىسگە تېخىّۇ وۆپ ٍبوي تېخىّۇ
ٍۇلىرى خىسِەت ۋەزىپىطي ثېرىٍىذۇ.
ووۋېٌ ئەپۀذى ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ثۇ -1ئبدەت ھبزىر ئبِېرىىب ثبغمۇرۇظ پطىخىىىطىغب
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ئىٕتبٍىٓ چوڭمۇر ضىڭىپ وىرگەْ ثوٌۇپ ،ثۇ ٍەردىىي ئىجبدوبرٌىك ،ئۆز-ئۆزىگە ھەٍذەوچىٍىه
لىٍىع ٍبوي ئىسدىٕىػچبٍٔىك ئبدىتي وەڭ ِۀىذىٓ لبرىغبٔذا وۈچىّىس ثىٍەْ زېھٕىّىسٔي ثىر
ئىػٕىڭ ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه تەرەلمىَبتىغب ۋە لىٍغبْ ئىػىّىسٔىڭ ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه ٔەتىجىطىگە
ِەروەزٌەغتۈرۈظ دېگۀٕي ئىپبدىٍەٍذۇ .ئىسدىٕىػچبْ وىػىٍەر ھەرگىسِۇ « ھبزىرلي ئەھۋإٌي
ئۆزگەرتىع ِۇِىىٓ ئەِەش» ،دەپ لبراپ ئوٌتۇرِبٍذۇ .ئۇالر « ھەر لبٔذاق ئىػٕي لىٍىػمب ثىرەر
ئبِبي تېپىٍىذۇ» ،دەپ لبراٍذۇ ھەِذە توختىّبً ئۆزٌۈوىذىٓ ئىسدىٕىذۇ .ثۇٔذاق وىػىٍەر ئۆزٌىرى
چىمبرغبْ لبرار ،ثبغمب وىػىٍەر ،ثبغمب ئىػالر ۋە ثبغمب ئەھۋاٌالرغب لوٌالٔغبْ ئۆز ئىٕىبضي ئبرلىٍىك
وەٌگۈضىگە تەضىر وۆرضىتەٌەٍذۇ .غۇ ٔەرضە ئېطىّىسدە ثوٌطۇٔىي ،ثىس ئۆز ھبٍبتىّىسدا لبٔذاق
ئەھۋاٌالرغب ٍوٌۇلىذىغبٍٔىمىّىسٔي ئۆزىّىس وؤتروي لىالٌّىغبْ ثىٍەْ ،ئۇ ٍوٌۇلمبْ ئەھۋاٌالرغب
لبٔذاق ئىٕىبش لبٍتۇرۇغٕي ئۆزىّىس وؤتروي لىالالٍّىس.
ثىس ثۇ ئبدەتٕي ئۆزىّىسگە توٌۇق ئۆزٌەغتۈرۈظ ئۈچۈْ تۆۋۀذىىي ئىػالرٔي لىٍىػىّىس
وېرەن )1 :ئۆز ھبٍبتىّىس ثىٍەْ ثبغٍىٕىػٍىك ھەر خىً تەضىرٌەرگە ٔىطجەتەْ توٌۇق ِەضئۇٌىَەتٕي
لوثۇي لىٍىع )2 .خبتبٌىك ئۆتىۈزگۀذە ئۇٔي ئېتىراپ لىٍىذىغبْ جۈرئەت ثوٌۇظ )3 .ھەر ثىر
ئەھۋاٌذا ئۆز ٍوٌىّىسٔي ئۆزىّىس تبٌالٍذىغبْ ئەروىٍٕىه ثوٌۇظ .لبٌغبْ  6ئبدەت ثىسدىٓ ئبٌذى
ثىٍەْ ثبغمىالرغب ٍۆٌىٕىۋاٌّبً ئۆزىّىس ئىسدىٕىػتىٓ ئىجبرەت ثۇ ئبضبضىٌ خبراوتېرٔي
ٍېتىٍذۈرۈغىّىسٔي ھەِذە غۇ ئبضبضتب ئېطىً خىطٍەتىە ئىگە ثىر ِۇوەِّەي وىػي ثوٌۇپ
چىمىػىّىسٔي تەٌەپ لىٍىذۇ.
ٍبظ-ئۆضّۈرٌەرٔي تەرثىَىٍەغتىىي ئۀئۀىۋى ئۇضۇي ئبتب-ئبٔىالر ۋە ئولۇتمۇچىالر ئۇالرغب
لبٔذاق لىٍىع ،لبٔذاق وىَىٕىع ،لبٔذاق ضۆزٌەظ ،لبٔذاق ھېططىَبتتب ثوٌۇظ ۋە لبٔذاق ئوٍالغٕي
دەپٍ ،بظ-ئۆضّۈرٌەرٔي غۇ ثوٍىچە ئىع تۇتۇغمب ِەججۇرالظ ئىذىٌ .ېىىٓ ،ثۇ ئۇضۇي ئبِېرىىب
لبتبرٌىك تەرەلمىٌ تبپمبْ دۆٌەتٍەردە ئبٌٍىمبچبْ ئەِەٌذىٓ لبٌذى .ئۇ دۆٌەتٍەر ھبزىر
ٍبظ-ئۆضّۈرٌەرٔي ئۆز-ئۆزىگە ھەٍذەوچىٍىه لىٍىذىغبْ ،ئوڭۇغطىسٌىممب ٍوٌۇلمبٔذا روھىٌ
جەھەتتىٓ تېس ئەضٍىگە وېٍىذىغبْ ،وېطىپ ئەھٍىگە الٍىك پوزىتطىَىگە ئىگە ھەِذە ئىػٕي ئۆزى
تېپىپ لىٍىذىغبْ وىػىٍەردىٓ لىٍىپ ٍېتىػتۈرۈغىە ٍۈزٌۀذىٌ .ېىىٓ ،ئۇٍغۇر دىَبرىذا ثوٌطب
ئولۇغۇچىالرٔي تەرثىَىٍەظ جەھەتتىىي وؤب ئۀئۀىذە تېخىچە لىٍچە ئۆزگىرىع ثوٌّىذى .ھەتتب
چېىىٕىع ثوٌۇۋاتىذۇ ،دەپ ئېَتىػمىّۇ ثوٌىذۇ .ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕىڭ تەضەۋۋۇر لىٍىع ئىمتىذارىٕىڭ
ثوغۇٌۇغي ئۇالرٔىڭ ثىر پۈتۈْ ئىٕطبْ ثوٌۇپ چوڭ ثوٌۇغىغىّۇ تەضىر ٍەتىۈزِەوتۀ .ۇرغۇْ
ئبتب-ئبٔىالر ثبٌىٍىرىٕي « ثبغمىالر ٍوٌطىسٌىك لىٍطىّۇ ٍوي لوٍغىٓ» دەپ تەرثىَىٍىّەوتە .ثۇٔىڭ
«ثبغمىالرغب لۇي ثوٌۇپ چوڭ ثوٌغىٓ» دېگۀذىٓ ٔېّە پەرلي ثبر؟ ِەْ ئۇٔي ثىٍەٌّىذىُ.
ئىٕگٍىسچىذا « ِەدۀىَەت»وە ئبئىت ضۆزٌەردىٓ ئىىىىطي ثبر .ئۇٔىڭ ثىرى « »culture
ثوٌۇپ ،ئۇ « ئۇٍغۇر ِەدۀىَىتي» دېگەْ ضۆزدىىي « ِەدۀىَەت» ٔىڭ ِۀىطىذە ئىػٍىتىٍىذۇٍ .ۀە
ثىرى «  »civilized peopleدىىي «  »civilizedدېگەْ ضۆز ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ِۀىطي
«ِەدۀىَەتٍىه خەٌك» ( ئوٍغبر خەٌك) تىىي « ِەدۀىَەتٍىه» ( ئوٍغبر) دېگەْ ضۆزدۇر .ثۇ ضۆز
ئبدەتتە « ٍبۋاٍي ئبدەٍِەر» دېگۀگە لبرِۇ-لبرغي ِۀبٔي ثىٍذۈرۈظ ئۈچۈْ ئىػٍىتىٍىذۇ .ئوٍغبر
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خەٌك ھەرگىسِۇ ئۆز پەرزۀتٍىرىٕي « ثبغمىالر ٍوٌطىسٌىك لىٍطىّۇ ٍوي لوٍغىٓ» دەپ
تەرثىَىٍىّەضٍىىي وېرەن .ئۇٔىڭ ئورٔىغب « ئبٌذى ثىٍەْ ثبغمىالرغب ئىٍّىٌ ئبضبضتب ئبداٌەتٍىه
ثوٌغىٓ .ئەگەر ثبغمىالر ضبڭب ٍبۋاٍي ئبدەٍِەر ئوٍغبر ئبدەٍِەرگە ِۇئبِىٍە لىٍغبٔذەن ِۇئبِىٍە
لىٍطب ،ئۇ چبغذا ئۆزۈڭٕي تبرت ،ھەِذە ئۇالرٔىڭ لىٍّىػي ئۈضتىذە ئوثذاْ ئوٍالْ» ،دەپ
تەرثىَىٍەظ وېرەن.
 .2ئۆز مۆڭيىذە ئىطْي ئۇّىڭ ئبخىرىسىذىِ ببضالش
ثۇ جۈٍِىٕىڭ ِۀىطي ،ضىس ثىر پروجېىتٕي ثبغالغتىٓ ثۇرۇْ ،ئبٌذى ثىٍەْ ئۇ پروجېىت
تبِبِالٔغبٔذىىي ئەھۋإٌي ئۆز وۆڭٍىڭىسدە تەضەۋۋۇر لىٍىپ ثېمىڭ ،دېگۀٍىىتۇر .ووۋېٌ
ئەپۀذىٕىڭ لبرىػىچە ھەَ ثىر پروجېىت  2لېتىُ ثەرپب لىٍىٕغبْ ثوٌىذۇ .ثىر لېتىُ ِۀىۋى
جەھەتتىٍٓ ،ۀە ثىر لېتىُ ثوٌطب ِبددىٌ جەھەتتىِٓ .ۀىۋى جەھەتتىٓ دېگىٕىّىس ،ضىس ئبٌذى
ثىٍەْ ئبغۇ پروجېىت توغرىطىذا ثىر ئىذىَە ئوٍالپ چىمىطىس ھەِذە ئۇ پروجېىتٕىڭ لبٔذاق
ئىػٍەٍذىغبٍٔىمىٕي پەرەز لىٍىطىس .ئبٔذىٓ ضىس ئۇٔي ِبددىٌ جەھەتتىٓ ئىػٍەپ پۈتتۈرۈپ ،ئۆزىڭىس
ئوٍٍىغبْ ٔەرضىٕي ٍبضبپ چىمىطىس .ئبدەتتە وىػىٍەر ثىر پروجېىتٕي ئۆز وۆڭٍىذە ثبغالپٍ ،بضبپ
چىمّبلچي ثوٌغبْ ٔەرضىطي توغرىطىذا ثىر ِۇوەِّەي الٍىھىگە ئېرىػىۀذىٓ وېَىٓ ئبٔذىٓ ئۇٔي
ِبددىٌ جەھەتتىٓ ٍبضبغٕي ثبغالٍذۇِ .ەْ ثۇٔىڭغب ثىر ِىطبي وۆرضىتەًِ .ەْ ھەر لېتىُ ِۇغۇٔذاق
ٍبزِىذىٓ ثىرٔي تەٍَبرٌىغبٔذا ،ئبٌذى ثىٍەْ ئۇٔي لبٔذاق ثبغالغٕي ،ئۇٔىڭ لبٍطي ِەزِۇٔالرٔي ئۆز
ئىچىگە ئبٌىذىغبٍٔىمىٕي ،ئۇ ِەزِۇٔالرٔىڭ لبٔچە لىطىّغب ثۆٌۈٔىذىغبٍٔىمىٕي ،ھەِذە ئۇٔىڭ لبٔذاق
ئبخىرٌىػىذىغبٍٔىمىٕي تەپطىٍىٌ ئوٍالٍّەْ .ئبٔذىٓ ووِپَۇتېرٔىڭ ئبٌذىذا ئوٌتۇرۇپ ئۇٔي ٍېسىػمب
ثبغالٍّەِْ .ېٕىڭ ئۇٔذاق ثىر ٍبزِىٕي ثىر ئوٌتۇرۇپال پۈتتۈرىۋېتىذىغبْ ۋالتىُ ثوٌّىغبچمب ،ئۇٔي
ٔەچچە ھەپتە ،ثەزىذە ھەتتب ثىر-ئىىىي ئبٍذا ئبراْ ٍېسىپ ثوٌىّەٌْ .ېىىٓ ،ئۇ ِبلبٌىٕىڭ
لۇرۇٌّىطىٕي وبٌالِذا تەپطىٍىٌ ئوٍالپ لوٍغبْ ثوٌغبچمب ،ئۇٔي پبرچە-پۇرات ۋالىتالردا ٍبزضبِّۇ
ئۇٔىڭ ثبغٍىٕىػىغب ۋە ثىر پۈتۈٍٔۈوىگە وبپبٌەتٍىه لىالالٍّەْ.
ٔۇرغۇْ وىػىٍەر پىالٍٔىغبْ ٍبوي ٔىػبْ لىٍغبْ ثىر ئىػٕي ِۇۋەپپەلىَەتٍىه تبِبِالپ
ثوٌطىّۇ ،ئەڭ ئبخىرىذا ئوٍالپ ،لىٍغبْ ئىػىغب ھەلىمىٌ تۈردە رازى ثوٌّىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىذۇ.
ثۇٔىڭ ضەۋەثي ،ئۇالر ئبٌذى ثىٍەْ وۆڭٍىذە ئىػٕي ئبخىرىطىذىٓ ثبغٍىّىغبْ .ثەزىٍىرى ھەتتب
لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىػىٕي لبٍطي دەرىجىگە ئبپبرضب ئۇ ئىع تبِبِالٔغبْ ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ئبٌذىٓ
ئوٍالپ لوٍّىغبْ .ثەزىذە « ئىػٕىڭ ئبخىرى» دېگىٕىّىس ھبٍبتىّىسٔىڭ ِەلطىتىٕي وۆرضىتىذۇ.
ئەگەر ضىس ئۆز ھبٍبتىڭىسٔىڭ ِەلطىتىٕي ئبٌذىٓ ئبال ئېٕىك تبٌٍىّىطىڭىس ،ئۇ چبغذا ضىس
ھبٍبتىڭىسٔي ئۆزىڭىس توٌۇق رازى ثوٌىذىغبْ ثىر ٍۆٔىٍىػىە ثبغالپ ِبڭبٌّبٍطىس.
ثۇ ئبدەتٕي ٍېتىٍذۈرۈظ ئۈچۈْ ،ضىس چولۇَ ئۆزىڭىسگە ثىر غبٍە تىىٍىػىڭىس ،ئۇ غبٍىٕي
تىىٍەغتىىي ِەلطەتىە روغەْ ئېٕىمٍىّب ثېرىػىڭىس ،ھەِذە ضىسٔي ٍۇلىرىمي غبٍىگە ٍېتىػىە
لبراپ ثبھبٌىغىٍي ثوٌىذىغبْ تەرىمىذە ئبٌغب ئىٍگىرىٍىتىذىغبْ وىچىه ٔىػبٔالرٔي تىىٍىػىڭىس
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وېرەنٔ .ۇرغۇْ وىػىٍەر غبٍە ثىٍەْ ٔىػبٕٔىڭ پەرلىٕي ئبٔچە پەرلٍۀذۈرەٌّەٍذۇٌ .ېىىٓ ثۇ
ئىىىي ئۇلۇَ ثىر-ثىرى ثىٍەْ ئوخػىّبٍذىغبْ ثوٌۇپٍ ،ۇلىرىمي ثىر جۈٍِىذە ثۇ ئىىىىطىٕىڭ
ِۇٔبضىۋىتي ثىر ئبز چۈغۀذۈرۈٌگەْ .ثىر ئبدەَ ئۆز ھبٍبتىٕي ِۀىٍىه ئۆتىۈزۈغي ئۈچۈْ ،چولۇَ
ئەِەٌىَەتىە ئۇٍغۇْ وېٍىذىغبْ ٔىػبْ تىىٍەپ ِېڭىػٕي ئۆزىگە ئبدەت لىٍىۋېٍىػي وېرەن .ثۇ
ِەضىٍە ٔبھبٍىتي ِۇھىُ ثوٌغبچمبِ ،ەْ ثۇ ٍىً ئىچىذە ثۇ تېّب توغرىطىذا ثىر ِەخطۇش ٍبزِب
تەٍَبرالغٕي ئوٍالۋاتىّەْ .ضىس پەلەت ئۆزىڭىس ئۈچۈْ ثىر غبٍە تىىٍىگۀذىٓ وېَىٕال ،وېَىٕىي
لىطىّذا تەضۋىرٌىٕىذىغبْ -3ئبدەتتىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،ئۆز تىرىػچبٍٔىمىڭىسٔي وۆڭٍىڭىسدىىي
ئبرزۇغب ٍېتىػىە لبراپ توغرىَبالٍطىس.
ٍ .3ۇھىٌ ئىطْي ئبىذىذا قىيىص
ِۇھىُ ئىػٕي ئبٌذىذا لىالٌىػىڭىس ئۈچۈْ ،ضىس ئبٌذى ثىٍەْ تەغەثجۇضىبر ثوٌۇغىڭىس (ٍۀي
-1ئبدەتتە چۈغۀذۈرۈٌگەْ -1خىٍذىىي ئبدەَ ثوٌۇغىڭىس) ،ئبٔذىٓ ئۆزىڭىس ثبغٍىّبلچي ثوٌغبْ
پروجېىتٕي ِۀىۋى جەھەتتىٓ ثەرپب لىٍىپ چىمىػىڭىس وېرەنِ .ۇھىُ ئىػٕي ئبٌذىذا ثبغالغٕىڭ
ثىر ئۇضۇٌي ،لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىػٍىرىڭىس توغرىطىذا ِۇٔذاق ثىر  4وۇئبدراتٍىك ِبترىطبٔي تۈزۈپ
چىمىع:
-1وۇئبدراتِ :ۇھىُ ۋە جىذدىٌ ئىػالر
-2وۇئبدراتِ :ۇھىُ ئەِّب جىذدىٌ ئەِەش ئىػالر
-3وۇئبدراتِ :ۇھىُ ئەِەشٌ ،ېىىٓ جىذدىٌ ئىػالر
-4وۇئبدراتِ :ۇھىُ ئەِەش ھەِذە جىذدىٌ ئەِەش ئىػالر
خىسِەت ۋە تۇرِۇغتب ضىس لىٍىػمب تېگىػٍىه ئىػالر ٔبھبٍىتي وۆپ ثوٌىذۇ .ثەزىذە ئوخػبظ
ثىر ۋالىتتب لىٍىپ پۈتتۈرِىطە ثوٌّبٍذىغبْ ئىػالردىّٕۇ ثىر لبٔچىطي ثوٌىذۇٍ .ۇلىرىمي ِبترىطبدىٓ
پبٍذىٍىٕىپ ،ضىس لبٍطي ئىػٕي ئبٌذىذا ثبغالظ وېرەوٍىىي توغرىطىذا توغرا لبرار چىمىراالٍطىس.
ٔۇرغۇْ وىػىٍەر لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىػٍىرىٕىڭ ھەِّىطىٕي ثىر وۇئبدراتمب وىرگۈزۈپ لوٍىذۇ.
ئەگەر ضىس ھەِّە ئىػالرٔي -1وۇئبدراتمب وىرگۈزۈپ لوٍطىڭىس ،ضىس چوڭمۇر ثېطىُ ھېص لىٍىپ،
لبتتىك چبرچبپ وېتىطىس .ثۇٔذاق وىػىٍەر ٍۇلىرىذىىي -1ئبدەتتە چۈغۀذۈرۈٌگەْ
«رېئبوطىَىٍىه وىػىٍەر» ثوٌۇپ « ،تەغەثجۇضىبر وىػىٍەر» ئەِەش .لىٍّبلچي ثوٌغبْ
ئىػٍىرىٕىڭ ھەِّىطىٕي ٍ -3بوي -4وۇئبدراتمب وىرگۈزۈپ لوٍىذىغبْ وىػىٍەر دېگۀذەن
ِەضئۇٌىَەتچبْ ثوالٌّبٍذۇ .ئبدەتتە ھەَ ِۇھىُ ئەِەش ھەَ جىذدىٌ ئەِەش ئىػالر ئبٔچە ِەۋجۇد
ئەِەش .ضىس ئۆز ۋالتىڭىسٔىڭ وۆپ لىطّىٕي ضەرپ لىٍىػمب تېگىػٍىىي -2وۇئبدراتتۇر .ثۇ
وۇئبدراتمب وۆپ ۋالىت ضەرپ لىٍىذىغبْ وىػىٍەر ثىر پروجېىتٕي ثەرپب لىٍىػتىٓ ثۇرۇْ ئۇٔي
ۋالىت چىمىرىپ ٍبخػي تەضەۋۋۇر لىٍىذۇ .غۇڭب -2وۇئبدرات ھەر ثىر ئبدەَ ئۈچۈْ ۋالىت ضەرپ
لىٍىػمب تېگىػٍىه ئەڭ ٍبخػي وۇئبدرات ثوٌۇپ ،ئىػٕي ٔبھبٍىتي ئۈٔۈٍِۈن لىٍىذىغبْ وىػىٍەر
ئبغۇ وۇئبدراتٕي ھەِّىذىٓ وۆپ ئىػٍىتىذۇ .ووۋېٌ ئەپۀذى ِۇغۇ لىطىّذا ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ
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-3ئبدەتِ « :ۇھىُ ئىػٕي ئبٌذىذا لىٍىع» ( ئىٕگٍىسچە «  )» Put first things firstدېگبْ
تېّىذا ثىر ِەخطۇش وىتبة ٍبزغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ وىتبة ھەِذە ئۇ ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ٔەزەرىَە ھبزىر
ئبِېرىىىذىىي ٔۇرغۇٍٔىغبْ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه غىروەتٍەرٔىڭ ۋالىتٕي ِۇۋاپىك ثبغمۇرۇغتىىي
لوٌالّٔىطي ثوٌۇپ لبٌغبْ .غۇڭب ِەْ ثۇ ِەزِۇْ توغرىطىذا ٍۀە ثىر ِەخطۇش ٍبزِب تەٍَبرالٍذىغبْ
ثوٌۇپ ،ئولۇرِۀٍەر ثۇ -3ئبدەت توغرىطىذىىي تېخىّۇ تەپطىٍىٌ ئۇچۇرٔي ئبغۇ ٍبزِبِذىٓ
وۆرۈۋېٍىػىٕي ضوراٍّەْ.
 .4ھەر ئىنني تەرەپ تەڭ ئۇتۇضْي مۆزىەش
ثۇ ئبدەتٕي ووۋېٌ ئەپۀذى ئىٕگٍىسچە «  »Think win winدەپ ئبتىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ
وۆڭۈٌذىىي پوزىتطىَىگە لبرىتىٍغبْ .ئۇ زىذدىَەتٍىه ئىىىي ئبدەَ ثىر ِەضىٍىٕي ھەي لىٍىػمب
دۇچ وەٌگۀذە ،ئىع ئۈٔۈِي ٍۇلىرى ئبدەَ تۇتىذىغبْ ثىر پوزىتطىَىگە لبرىتىٍغبٍْ .ۀي ئىع
ئۈٔۈِي ٍۇلىرى ئبدەَ ھەر دائىُ زىذدىَەتٍىه ھەر ئىىىي تەرەپىە ھەلىمىٌ تۈردە پبٍذا ئېٍىپ
وېٍىذىغبْ چبرىٕي تېپىػمب تىرىػىذۇ .ثۇٔذاق چبرە ئۆزٌۈوىذىٓ ِەۋجۇد ثوٌّبٍذۇ .ئۇٔي ثىر وىُ
ۋۇجۇدلب وەٌتۈرۈغي وېرەنِ .ەٌۇَ ثىر ِەضىٍە توغرىطىذا ثىس ثىرەر چبرىٕىڭ ثبرٌىمىٕي تؤۇپ
ٍېتەٌّىطەن ،ئۇ ھەرگىس ئبغۇٔذاق ثىر چبرىٕىڭ ِەۋجۇد ئەِەضٍىىىذىٓ دېرەن ثەرِەٍذۇ « .ھەر
ئىىىي تەرەپ تەڭ ئۇتۇظ» ئىذىَىطي ھەرگىس ِۇرەضطە لىٍىػٕي وۆزدە تۇتمبْ ئەِەش.
ضىس ثۇ ئبدەتٕي لبٔچە وۆپ لوٌالٔطىڭىس ،ھەر ئىىىي تەرەپىە ھەلىمىٌ تۈردە تەڭ پبٍذا
ٍەتىۈزىذىغبْ ثىر چبرىٕي تېپىػمب غۇٔچە ثەورەن ئىٕتىٍىذىغبْ ثوٌىطىس .غۇ ئبرلىٍىك ئەضٍىذە
ھەي لىٍىع ِۇِىىٓ ئەِەضتەن وۆرۈٔگەْ ئىػالرٔىّۇ ئوڭۇغٍۇق ھەي لىٍىۋېتەٌەٍطىس .ثۇ خىً
پوزىتطىَىٕىڭ ئۈٔۈَ ثېرىػىذىىي ضەۋەة ،ئۇ ھەرگىس لبرغي تەرەپتىٓ ِۇرەضطە لىٍىػٕي تەٌەپ
لىٍّبٍذۇ .ئۇٔىڭ ئەوطىچە ،ئۇ ھەر ثىر تەرەپتىٓ ئۆزىٕىڭ ئوٍٍىغىٕي ثۇ ِەضىٍىٕي ھەي لىٍىػٕىڭ
ثىردىٕجىر ئۇضۇٌي ئەِەضٍىىىٕي ،غۇڭب ٍبخػىراق چبرىٕي تېپىپ چىمىع ئىىىي تەرەپٕىڭ ئورتبق
ٔىػبٔي ثوٌۇغي وېرەوٍىىىٕي تؤۇپ ٍېتىػىە ئۈٔذەٍذۇ .پەلەت ئۆز-ئبرا ھەِىبرالغمبٔذىال ھەِذە
ِەضىٍىٕي ھەي لىٍىػمب ھەلىمىٌ تۈردە ئىرادە ثبغٍىغبٔذىال ھەر ئىىىي تەرەپ تەڭ پبٍذا وۆرىذۇ.
 .5ئبىذى بىيەُ ببضقىالرّي چۈضىْىطْي ،ئبّذىِ ببضقىالرّىڭ ئۆزىْي چۈضىْىطىْي
ئوٍالش
ثۇ ئبدەتٕي ووۋېٌ ئەپۀذى ئىٕگٍىسچە « Think first to understand, then to be
 »understoodدەپ ئبتىغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ ئبدەتٕىڭ ھبٌمىٍىك تەرىپي ئۆزئبرا ٍبخػي ئباللىٍىػىػتۇر.
ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ِۇزاوىرەٍ ،ىغىٓ ۋە ضۆزٌىػىع جەرٍبٔىذا داۋاٍِىك ثبغمىالرٔىڭ ئۆزىٕي
چۈغىٕىػىٕي تەٌەپ لىٍىذۇ .ھەر ئىىىي تەرەپ لبرغي تەرەپٕىڭ ئۆزىٕي چۈغىٕىػىٕي تەٌەپ لىٍىپ
تۇرۇۋاٌغبچمب ،ھېچ وىُ ھېچىىّٕىڭ گېپىٕي ئبڭٍىّبٍذۇ .ووۋېٌ ئەپۀذى ثۇ خىً ئەھۋإٌي
«گبضالرٔىڭ ِۇٔبزىرىٍىػىػي» دەپ ئبتىغبْ« .ئبٌذى ثىٍەْ ثبغمىالرٔي چۈغىٕىع» ئبدىتي ضىسدىٓ
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«ثبغمىالرٔىڭ ئبٌذىذا ضۆز لىٍىػىغب ٍوي لوٍۇڭ» دېگۀٕي تەٌەپ لىٍّبٍذۇ .ئۇ ضىسدىٓ لبتتىك
تىرىػىپ ،ثبغمىالر ٔېّە دېّەوچي ئىىۀٍىىىٕي توٌۇق چۈغىٕىػىڭىسٔي تەٌەپ لىٍىذۇ.
ئبدەٍِەرٔىڭ تەثىئىٌ خۇضۇضىَىتي ثبغمىالرٔي خبتب چۈغىٕىع .غۇڭب وىػىٍەر ثبغمىالر ثىٍەْ
ضۆزٌەغىۀذە ،ثبغمىالرٔىڭ ٔېّە دېّەوچي ئىىۀٍىىىٕي چۈغىٕىػتە داۋاٍِىك خبتبٌىػىذۇ .ثبغمىالر
دېگەْ گەپىە ئۆزىٕىڭ ضەرگۈزەغتي ۋە تۇرِۇظ چۈغۀچىطي ئبضبضىذا ِۀە ثېرىذۇ .ھەِذە
وۆپىٕچە ۋالىتالردا ئۇالرغب خبتب ِۀە ثېرىذۇ .غۇڭالغمب ،ئەگەر ضىس لبرغي تەرەپٕىڭ ئورٔىٕي
ِۇوەِّەي چۈغىٕىػىە تەٍَبر تۇرضىڭىس ،ھەِذە ضۆزٌىػىعِ-ۇزاوىرىٕىڭ ثىرىٕچي لىطّىذا
ٍېتەرٌىه ۋالىت ۋە وۈچ چىمىرىپ لبرغي تەرەپٕي چۈغىٕىػٕي ئۆز ئبدىتىڭىسگە ئبٍالٔذۇرضىڭىس،
لبرغي تەرەپّۇ ضىسٔىڭ لبٔذاق ئبدەَ ئىىۀٍىىىڭىسٔي ھېص لىٍىپ ،ئىىىىڭالر ئوتتۇرىطىذىىي
وەٍپىَبت ثبغمىچە ٍبخػىٍىٕىذۇ .لبرغي تەرەپّۇ تېخىّۇ ئېچىٍىپ ،ضىسٔىڭ گېپىڭىسگە تېخىّۇ
لىسىمىذىغبْ ۋە تېخىّۇ وىرىذىغبْ ثوٌىذۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇزاوىرىذىٓ ثبغمىچە ٍبخػي ٔەتىجە
چىمىذۇ.
ئەگەر ضىس ثىر ثبغٍىك ثوٌطىڭىس ،ثبغمىالرٔىڭ ضۆزىٕي ئبڭالظ ۋە ئۇٔي توٌۇق چۈغىٕىع
ضىس ئەڭ وۆپ ئىػٍىتىذىغبْ لوراي ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ .ضىسگە ئىػٍەٍذىغبْ وىػىٍەر ضىسدىٓ
ئۆزٌىرىٕىڭ ھبي ئەھۋاٌىغب ئوثذاْ ٍېتىػىڭىسٔي ھەِذە ئۇالرغب ھېطذاغٍىك لىٍىػىڭىسٔي ئۈِىذ
لىٍىذۇ .ثۇ ئبدەت ضىسٔىڭ ثبغمىالر ثىٍەْ ضبغالَ ِۇٔبضىۋەت ئورٔىتىػىڭىسغب ٍبردەَ لىٍىذۇ.
ٍ .6بخطي ھەٍنبرىىطىص
ثۇ ئبدەتٕىڭ ئىٕگٍىسچىطي «  »Synergizeثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ِۀىطي « ثبغمىالر ثىٍەْ
ھەِىبرٌىػىپِ ،ەضىٍە ھەي لىٍىع» دېگۀگە ٍېمىٓ وېٍىذۇ .ثۇٔىڭغب ٍېمىٓ وېٍىذىغبْ ٍۀە ثىر
ئىٕگٍىسچە ضۆز «  »synergyثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ِۀىطي « پۈتۈْ گەۋدە ئۇٔىڭ ثۆٌەوٍىرىٕىڭ
ٍىغىٕذىطىذىٓ چوڭ ثوٌىذۇ» دېگۀذىٍٓ ،بوي ثبغمىچە لىٍىپ ئېَتطبق ،پۈتىەْ ٔەرضە ئۇٔىڭ
پبرچىٍىرىذىٓ چوڭ ثوٌىذۇ ،دېگۀذىٓ ئىجبرەتٍ « .بخػي ھەِىبرٌىػىع» دېگەْ ئبدەت ضىسدىٓ
ثبغمىالر ثىٍەْ ئورتبق ثبظ لبتۇرۇپ ،ھەِّەٍٍۀٕىڭ ئىجبدوبرٌىمىٕي ئىػمب ضېٍىپ ،ثىر ِەضىٍە
ئۈضتىذە ضىسِۇ پبٍذا وۆرىذىغبْ ،ثبغمىالرِۇ پبٍذا وۆرىذىغبْ توغرا چبرىٕي تېپىپ چىمىػٕي تەٌەپ
لىٍىذۇ « .ھەِىبرٌىك ئبرلىٍىك ئېرىػىەْ چبرە» تېپىع دېگۀٍىه ئىىىي تەرەپ ئۆز ئبٌذىغب
ئوتتۇرىغب لوٍغبْ چبرىذىٓ ٍبخػىراق چبرىٕي تېپىع دېّەوتۇر .غۇڭالغمب ثۇ ئبدەتٕي توٌۇق
ئۈٔۈِگە ئېرىػتۈرۈظ ئۈچۈْ چولۇَ ئبٌذى ثىٍەْ  -4ۋە -5ئبدەتٍەردىٓ ٍبخػي پبٍذىٍىٕىع
وېرەنٍ .ۀي ،ئبٌذى ثىٍەْ ھەر تەرەپ ئوخػبظ پبٍذا وۆرىذىغبْ ثىر چبرىٕي تبپمىٍي ثوٌىذۇ،
دېگەْ ئىذىَىگە توٌۇق ئىػىٕىع وېرەن .ئبٔذىٓ ٍېتەرٌىه ۋالىت ۋە وۈچ ضەرپ لىٍىپٍ ،ۀە ثىر
تەرەپٕي توٌۇق چۈغىٕىع وېرەن .ئەڭ ئبخىرىذا ھەِّەٍٍەْ ثىرٌىىتە وبٌال ئىػٍىتىپ ،ثىر ئورتبق
چبرە تېپىپ چىمىع وېرەنِ .بٔب ثۇ ئۆزئبرا چۈغىٕىع ۋە ئۆز-ئبرا ھۆرِەت لىٍىع ئبضبضىذا
ئېرىػىەْ ثىر تەثىئىٌ چبرە ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ.
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 .7ھەرىْي بىيەپ تۇرۇش
ثۇ ٍەردىىي « ھەرە» ضىس ئۆزىڭىس ثوٌۇپ « ،ھەرىٕي ثىٍەپ تۇرۇظ» دېگۀٕىڭ ِۀىطي
ئۆزىڭىسٔي ٍبخػىراق ،ئەلىٍٍىمراق ھەِذە تېخىّۇ ئۈٔۈٍِۈن لىٍىپ تۇرۇظ ،دېگۀذىٓ ئىجبرەتتۇر.
ٔبھبٍىتي ٍۇلىرى ئۈٔۈٍِۈن وىػىٍەر داۋاٍِىك ۋالىت چىمىرىپ ،ھەرىٕي ثىٍەپ تۇرىذۇٍ .ۀي،
ئىسچىً تۈردە ثەدەْ ،وۆڭۈي ۋە روھىَەتتىٓ ئىجبرەت ئىٕطبْ ھبٍبتىٕىڭ  3ئۆٌچىّىٕىڭ ھەِّىطىٕي
چېٕىمتۇرۇپ تۇرىذۇ .ووۋېٌ ئەپۀذى ٍۇلىرىمي  3ئۆٌچەِگە «وىػىٍەر ئبرا ِۇٔبضىۋەت» دېگۀذىٓ
ئىجبرەت -4ئبِىٍٕي لوغمبْ.
( ) 1روھىٌ چېٕىمىع
ثۇ ٍەردە وۆزدە تۇتۇٌغىٕي ھبٍبتتىىي ِەلطەت ۋە ٍۆٔىٍىػتىٓ ئىجبرەتتۇر .ئەگەر ضىس دىٕذار
ئبدەَ ثوٌطىڭىس ،ضىسٔىڭ خۇضۇضىٌ ئېتىمبدىڭىسٔىڭ ئۆزى روھىٌ چېٕىمىع ثوٌىذۇ .ئەگەر ضىس دىٓ
ِۇخٍىطي ثوٌّىطىڭىس ،ھبٍبتٍىمٕىڭ ضىس ئۈچۈْ ثىر ئبالھىذە ِەلطىتي ثبرٌىمىٕي ئېطىڭىسدىٓ
چىمبرِبڭ .ثەزىٍەرٔىڭ ئېَتىػىچە ،ضىس ِۇددەتٍىه ھبٌذا ھېچ ئىع لىٍّبً ،ئۆزىڭىسٔي پۈتۈٍٔەً
لوٍۇۋېتىپِ 15-10 ،ىٕۇت ئوٍالٔطىڭىس ،غۇ ثىر خىً روھىٌ چېٕىمىع ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذىىەْ.
وىػىٍەر ئبدەَ ئۇخٍىغبٔذا ئبدەِٕىڭ وۆڭٍي ٍېتەرٌىه ئبراَ ئبٌىذۇ ،دەپ ئوٍالٍذۇ .ئەِەٌىَەتتە
ثوٌطب ئۇٔذاق ئەِەش .ئبدەَ ئۇخٍىغبٔذا ئۇٔىڭ ِېڭىطي ٍۀىال ٔبھبٍىتي ئبوتىپ ثوٌىذۇ .ئۇ
توختىّبً ھەر خىً ئۇچۇرالرٔي ثىر تەرەپ لىٍىپ تۇرىذۇ .غۇڭالغمب وۆڭۈٌٕي ِۇددەتٍىه ئبراَ
ئبٌذۇرۇظ ئبرلىٍىك ،وىػىٍەر ئۆزىٕي ضبغالِالغتۇراالٍذۇ .ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ،ئۆز غبٍىطي ،ئۆزىٕىڭ
روٌي ،ئۆز ٔىػبٔي ۋە ئۆز ھبٍبتي ئۈچۈْ ئەڭ ِۇھىُ ثوٌغبْ ئىػالر ئۈضتىذە ِۇددەتٍىه ھبٌذا
ئوٍٍىٕىپ تۇرۇغّۇ روھىٌ چېٕىمىع ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇِ .ەْ ئەتىَبز ۋە ٍبز وۈٍٔىرى ئىػتىٓ
چۈغۈپ ئۆٍگە لبٍتىپ وەٌگۀذىٓ وېَىٓ ،ثىرەر ضبئەت ۋالىت ھوٍالِغب گۈي ۋە وۆوتبت تىىىع
ھەِذە ئۇالرٔي پەرۋىع لىٍىع ئبرلىٍىك روھىٌ چېٕىمىع ِەلطىتىّگە ٍېتىّەٍْ .ۀي ِېٕىڭ
لىٍىذىغبْ ئىػىُ زېھٕىّٕي ئەتىگۀذىٓ وەچىىچە ٍۈوطەن دەرىجىذە ِەروەزٌەغتۈرۈپِ ،ېڭە
ئىػٍىتىع ئىػي ثوٌغبچمبِ ،ەْ ئۈچۈْ ھوٍٍىذا ئىع لىٍىع ثىر روھىٌ چېٕىمىع ثوٌۇپ
ھېطبثٍىٕىذۇ.
ِەْ ئبثذۇغۈوۈر ِۇھەِّەتئىّىٓ ئەپۀذىٕىڭ « ئۈچ خىً ِىٍٍەت ۋە ِىٍٍىَەتٍىىتىىي ئۈچ
خىً لىّّەت» دېگەْ ِبلبٌىطىذىىي تۆۋۀذىىي ِەزِۇٕٔي ئولۇغبٔذا ،ثەظ ئەضىرٔىڭ ئبٌذىذا
ئۇٍغۇرالردا ٔېّە ئۆزگىرىع ثوٌغبٍٔىمىٕي دېگۀذەن چۈغىٕەٌّىگەْ ئىذىُ:
ٔەلىً:
ٍېمىٕمي ثەظ ئەضىر ِبثەٍٕىذە « ئەۋٌىَب چەتتىِٓ ،ۇرىت ثىسدىٓ» ثوٌۇپ ،ئىچىي ٔىسا ۋە
تەپرىمىچىٍىىتە ئېرىػىىٕىّىس زادى ٔېّە ثوٌذى؟ ٍېمىٕمي ثەظ ئەضردىٓ ثۇٍبْ دىٕىٌ
ِەزھەپچىٍىه ثىٍەْ ِۇرتِ-ۇخٍىطٍىك پىرلىۋازٌىميٍ ،ۇرتۋازٌىكِ-ەھەٌٍىۋازٌىكِ ،وٌالَ ٍبوي
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ئەپۀذىٍىرىّىسدىىي وىچىه گۇرۇھۋازٌىك ،ئەي غېّىٕي ِۇز دەرٍبغب پىرلىرىتىپ چۆرۈۋەتىەْ
ِۀطەپ-ثبٌذاق ھېرىطّۀٍىىي ،تۈروۈَ ئېڭي ۋە ِىٍٍىٌ ِەدۀىَەت ئىٕىبرچىٍىمىٕىڭ تەٌۋە
دەثذەثىٍىرى ثىٍەْ دەي-دەرەخطىس جەزىرىذىىي لۇٍۇٔتبزدەن ِەضئۇٌىَەتطىس پىتٕە-ئىغۋا
تۆھّەتخورٌۇلي لبتبرٌىك ئبٌتە زەھەر تۈپەٍٍىذىٓ « ئوغۇز ضۈتىذەن ئۇٍۇِبق» دېگەْ ِۀىذىىي
«ئۇٍغۇرالر» ئۇٍۇغۇظ وۈچىٕي « ئېچىغبْ ضۈت»وە ئبٍالٔذۇرۇپ لوٍذىٔ .ەتىجىذە « ئىطّىّىس
ئۇٍغۇر ،ئىػىّىس ئۇرغۇً» ثوٌۇپ چىمتي.
ٍېمىٕذا ٍۈضۈپجبْ ٍبضىٓ ئەپۀذىٕىڭ « ئۇٍغۇر ِىٍٍىٌ روھىٕىڭ ئبضبضٍىرى» دېگەْ
ِبلبٌىطىذىىي تۆۋۀذىىي ِەزِۇٔالرٔي ئولۇدۇَ:
ٔەلىً:
ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ثۈگۈٔگىچە ثوٌغبْ تبرىخىذىٓ غۇٔي ھېص لىٍىػمب ثوٌىذۇوي ،ھەر لبٔذاق
ثىر ِىٍٍەتٕىڭ تەرەلمىٌ لىٍىػي ٍبوي چېىىٕىػئ ،بَ–غۆھرەت لبزىٕىػي ٍبوي ئۇٔتۇٌۇغي
ئوِۇِەْ غۇ ِىٍٍەتٕىڭ ِىٍٍىٌ روھىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌۇپ وەٌذى .ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِىالدى ،-13
-14ئەضىرٌەرگىچە ثوٌغبْ تبرىخىذا ضىَبضىٌ ھولۇق چۈغۀچىطىٕىڭ وۈچىَىپ ،ئىمتىطبد ۋە
ِەدۀىَەتتە تەرەلمىٌ لىٍىپ ،تەضىرى ۋە ٔبَ-ئبثروٍىٕىڭ ئبضىَبدىٓ ھبٌمىپ ھەتتب ٍبۋروپب ۋە
ئبفرىمىغىّۇ تبرىٍىػي ئۇالرٔىڭ ِبددىٌ ۋە ِۀىۋى ھبٍبتٕىڭ ھەرلبٔذاق ضبھەضىذە ِىٍٍىٌ روھٕي
ٍېتەوچي لىٍغبٍٔىمىذىٓ ثوٌغبْ .ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي چېىىٕىع ۋە ثبغمىالر تەرىپىذىٓ ئۇٔتۇٌۇغمب
ٍۈزٌىٕىػىذە ٔۇرغۇْ ضەۋەثٍەر ثوٌطىّۇٌ ،ېىىٓ ثۇٔىڭ ئبضبضٍىك ضەۋەثىٕي ثەزى وىػىٍەر جبر
ضېٍىۋاتمىٕىذەن لبٔذالتۇر « ٍىپەن ٍوٌي» ٔىڭ ئۈزۈٌۈپ « ،دېڭىس ٍوٌي» ٔىڭ ئېچىٍىػىغب ثبغالپ
لوٍۇغمب ثوٌّبٍذۇ .ثۇٔىڭ ئبضبضٍىك ضەۋەثىٕي ِۇغۇ ِەزگىٍٍەرٔىڭ ئبٌذى-وەٍٕىذىىي دەۋرٌەردىٓ
ثبغالپ ئۇٍغۇرالرٔىڭ تبرىخىذا ِىٍٍىٌ روھٕىڭ داۋاٍِىك تەرەلمىٌ لىٍىػىغب توضمۇْ ثوٌىذىغبْ
ئبِىٍالرٔىڭ وۆرۈٌۈغىە ۋە وۈچىَىػىە ثبغٍىغبٍٔىمىذىٓ ئىسدەغىە ثوٌىذۇ .ثۇ توضمۇٍٔۇلّۇ دەي
ضىرتمي ِۇھىتتىٓ لوثۇي لىٍغبْ تۈرٌۈن ئېتىمبد غەوىٍٍىرى ۋە ئبغۇ ئېتىمبد غەوىٍٍىرىگە
ئەگىػىپ وىرىپ وەٌگەْ ِەدۀىَەت ثەٌگىٍىرىٕىڭ ئېتىجبرغب ئېرىػىػىذىٓ ثوٌغبِْ .ەٌۇِىي،
تۈروىٌ ِىٍٍەتٍەر ئبرىطىذا ِىالدىَىذىٓ ثۇرۇٔمي دەۋرٌەردىٓ تبرتىپال « ئۇٌۇغ تەڭرى» دېگەْ
ِۀىذىىي «وۆن تەڭرى» ٔبِىذا ئبتبٌغبْ ثىر تەڭرىٍىه ئېتىمبد غەوٍي ئبضبش لىٍىٕىپ وەٌگەْ.
ئىطالِىَەت دەۋرىگە لەدەر ئىسچىً داۋاِالغمبْ ثۇ دىٕٕىڭ ئەلىذىطىذە ،ھولۇق ،لبٔۇْ ،غۇرۇر،
ئۈضتۈٍٔۈن ،جەڭگىۋارٌىك ،غبْ-غەرەپ ،ئىٕطبٔچىٍىك ،جۈٍِىذىٓ ِىٍٍىٌ روھ تەڭرىٕىڭ ئىرادىطي
دەپ لبرىالتتي .ھۆوۈِذارالرِۇ ثۇ ئەلىذىٕي رېئبي ھبٍبتتب ئەِەٌگە ئبغۇرۇغمب تىرىػبتتي ،دېّەن ،ثۇ
دەۋردە ِىٍٍىٌ روھ ثىر خىً ئېتىمبد ۋە ئەلىذىگە ئبٍالٔغبٔىذى.
غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ،ئبثذۇغۈوۈر ِۇھەِّەتئىّىٓ ئەپۀذىٕىڭ ضۆزٌىرىٕىڭ ِۀىطىٕي توٌۇق
چۈغۀگۀذەن ھېص لىٍذىٍُ .ۀي ،ثۇٔىڭذىٓ ثەظ ئەضىر ثۇرۇْ ،ئۇٍغۇرالر ِىٍٍىٌ روھمب ثىر خىً
ئېتىمبد ضۈپىتىذە ِۇئبِىٍە لىٍغبٔىىەْ .ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ثۇ خىً پوزىتطىَىذە تەدرىجىٌ ھبٌذا
ئبجىسٌىػىع ثوٌۇپتۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇٍغۇرالردا زور دەرىجىٍىه چېىىٕىع ٍۈز ثېرىپتۇِ .ىٍٍىٌ
روھٕىڭ ئبجىسالپ ِېڭىػي ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ثۈگۈّٔۇ ثىر چوڭ ٍولىتىع ثوٌّبلتبٍ .بپؤٍۇلالر
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ھبزىرِۇ ِىٍٍىٌ روھمب ثىر ئېتىمبد ضۈپىتىذە ِۇئبِىٍە لىٍىذۇٍ .ەھۇدىَالرٔىڭ دىٕي ئۇالرٔىڭ ِىٍٍىٌ
روھىٕي ضبلالپ لېٍىػىذا ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ روي ئوٍٕىذى ۋە ئوٍٕبۋاتىذۇ .ئۇالرٔىڭ ِىٍٍىٌ روھىٌ
ثوٌطب ۋەتۀطىس ئۆتىەْ ئبٌذىٕمي ئىىىي ِىڭ ٍىً جەرٍبٔىذا ئۇالرٔىڭ ٍۀىال ثىر ِىٍٍەت ضۈپىتىذە
ضبلٍىٕىپ لېٍىػىذا ِۇتٍەق روي ئوٍٕىذىِ .ەْ تورداغالرٔىڭ ٍۇلىرىمي ئىىىي پبرچە ِبلبٌىٕي ثىر
ئولۇپ چىمىػىٕي ،غۇ ئبرلىٍىك ِىٍٍىٌ روھٕىڭّۇ ثىر ئېتىمبد ثوالالٍذىغبٍٔىمىٕي توٌۇق چۈغۈٔۈپ
ٍېتىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ .ثۇ ِبلبٌىٍەرٔي تۆۋۀذىىي تور ثەت ئبدرېطىذىٓ تبپمىٍي ثوٌىذۇ:
./http://www. meripet. com/Academy
()2جىطّبٔىٌ چېٕىمىع
وۆپرەن ئووطىگېٓ تەٌەپ لىٍىذىغبْ جىطّبٔىٌ چېٕىمىع ضبالِەتٍىه ،لۇۋۋەت ۋە ضبغالَ
ھېططىَبت ئۈچۈْ وەَ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ ٔەرضە .ثۇ ئبدەتٕي ئۈزۈٌذۈرِەً داۋاِالغتۇرۇظ ئۈچۈْ،
ھەر ھەپتىذە وەَ دېگۀذە  3لېتىُ ِ 20ىٕۇتتىٓ چېٕىمىػمب توغرا وېٍىذۇ .ئەگەر ضىسٔىڭ ھبزىر
ثۇٔذاق ئبدىتىڭىس ثوٌّىطبٍ ،ۇلىرىمي چېٕىمىع ئبدىتىٕي ثبغالپ تەخّىٕەْ  6ھەپتە ئۆتىۀذىٓ
وېَىٓ ،ضىس جىك ضبغالَ ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىمىڭىسٔي ھېص لىٍىطىس .ثۇٔذاق چېٕىمىع ئبرلىٍىك
ثەدىٕىڭىس ئووطىگېٕٕي تېخىّۇ ئۈٔۈٍِۈن ثىر تەرەپ لىٍىذىغبْ ثوٌىذۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ضىس
ئۆزىڭىسٔي ثبغمىچە روھٍىٕىپ لبٌغبٔذەن ھېص لىٍىطىس.
( ِ) 3ۀىۋى چېٕىمىع
ئۆزىڭىسدىٓ ِۇٔذاق ضوئبٌٕي ضوراپ ثېمىڭِ « :ەْ دىٍىّٕي ئۆتىۈرٌەغتۈرۈظ ئۈچۈْ ٔېّە
ئىع لىٍىۋاتىّەْ؟ ِەٌۇَ ثىر ئۆگىٕىع پبئبٌىَىتي ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىۋاتىّۀّۇ؟ ئۆزۈِٕىڭ وەضپىٌ
ثىٍىّىٕي وېڭەٍتىع ئۈچۈْ ٔېّە ئىع لىٍىۋاتىّەْ؟» ثۇ جەھەتتە لىٍىذىغبْ ِۇھىُ ئىػالرٔىڭ
ثىرضي وىتبة ئولۇظٍ .بخػي ِبتېرىَبٌالرٔي تبٌالپ ،ئۆز ثىٍىّىڭىس ۋە چۈغۀچىڭىسٔي
وېڭەٍتىذىغبْ ۋە چوڭمۇرالغتۇرىذىغبْ ٔەرضىٍەرٔي ئولۇظ .ووۋېٌ ئەپۀذى جىطّبٔىٌ چېٕىمىع
ثىٍەْ ِۀىۋى چېٕىمىػٕي ثىرال ۋالىتتب ئېٍىپ ثېرىع ئۈچۈْ ،ئۆٍىذىىي چېٕىمىع ۋېٍىطىپىتىٕي
وۈٔىگە ثىر ضبئەتتىٓ ئبرتۇق ِىٕىپ ،غۇ جەرٍبٔذا وىتبة ئولۇٍذىىەْ .ثىسگە ِۇغۇ دەرضٕي
ضۆزٌىگەْ وىػي ھەر ئبٍذا ٍبخػي وىتبثتىٓ ثىرٔي ئولۇپ تۈگىتىػٕي ئۆزىٕىڭ دائىٍّىك ٔىػبٔي
لىٍىۋاٌغبْ ئىىەْ .ثىسٔىڭ ثبرٌىك ٍوي ٍۈرۈغىّىس ِبغىٕب ئبرلىٍىمال ثوٌىذىغبْ ثوٌغبچمبِ ،ەْ ھەر
وۈٔي ئبٍبٌىُ ثىٍەْ ثىرٌىىتە وەچٍىه تبِبلتىٓ وېَىٓ ثىر ضبئەت ئەتراپىذا ٍوي ِبڭىّەْ.
ئبخػىّي ئۇخالغتىٓ ثۇرۇْ ثىرەر ضبئەت ِبتېرىَبي وۆرىّەْ .ھەر ثىر خىسِەت وۈٔىٕي روھۇَ
ئۈضتۈْ ۋە ٔبھبٍىتي ئۈٔۈٍِۈن ئۆتىۈزۈغۈَ ئۈچۈْ ،ئەتىگىٕي ضبئەت  5تىٓ ِ 55ىٕۇت ئۆتىۀذە
ئۆٍذىٓ خىسِەتىە لبراپ ٍوٌغب چىمىع ئۈچۈْ ،ئورٔۇِذىٓ ضبئەت  5تىٓ ِ 25ىٕۇت ئۆتىۀذە
تۇرۇپ ،چولۇَ ثىر لېتىُ ٍۇٍۇٔىّەْ.
داڭٍىك ئەرثبثالرٔىڭ تەرجىّىھبٌي ۋە ئۇٍغۇر ِەضىٍىٍىرىٕي چۈغۀذۈرۈپ ثېرەٌەٍذىغبْ
داڭٍىك ئەضەرٌەر لبتبرٌىمالرٔي ئولۇظ ئبرلىٍىك ،ئبدەَ ئۆزىٕىڭ روھىٕي ئۇرغۇتبالٍذۇ .لىٍىۋاتمبْ
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ئىػي ئۈچۈْ ٍېڭىچە وۈچ-لۇۋۋەتىە ئېرىػەٌەٍذۇٍ .ېمىٕذا ثىر لېرىٕذىػىّىس ِبڭب غىٕجبڭ خەٌك
ٔەغرىَبتي ئۇٍغۇر تىٍىذا ٔەغر لىٍغبْ تۆۋۀذىىي وىتبثالرٔىڭ تىسىّىٕي ِبڭذۇرۇپتۇ:
• ئەٌجېرت ھۇثجبرد« :خەتٕي گبرضىَىگە ٍەتىۈزۈپ ثېرىع»
• ٔبپوٌېئوْ خېئوٌٍٕىڭ ِۇۋەپپەلىَەت ھەلمىذىىي ثىر ٍۈرۈظ وىتبة-روِبٍٔىرى
• ۋىٕىطٍېت پىئېر« :جبپب چەوىۈچىٍەرٔىڭ ِەٍۈضٍىٕىػىە ھەلمي ٍوق»
• جەوه ٌؤذوْ « :ھبٍبتمب ِۇھەثجەت» ( ٍ-80ىٍالرٔىڭ ثېػىذا ئۇٍغۇرچە ٔەغر لىٍىٕغبْ.
«ثبھبر غبِىٍي» ( ھبزىرلي « ئەدەثىٌ تەرجىّىٍەر» ژۇرٔىٍىٕىڭ وؤب ضبٔي ٍ-80ىٍٍىرىذىىي لبٍطي
ثىر ضبٔىذا ثبر ئىذى).
• ئوٌىگ ِبٔذىٕو« :دۇَٔبدىىي ئەڭ ئۇٌۇغ ِبي ضبتمۇچي»
• فىرەر وبپۀىڭ ۋەضت پوئىٕت ھەرثىٌ ِەوتىپي ئولۇغۇچىٍىرىٕي تەرثىَىٍەظ ھەلمىذىىي
جەۋھەرٌەردىٓ تۈزۈٌگەْ «ثبھبٔىگە ٍوي ٍوق»
ئۇٔىڭذىٓ ثبغمبِ ،ەْ تورداغالردىٓ ئبثذۇلبدىر جبالٌىذىٓ ئەپۀذىٕىڭ « ئۆزۈَ ھەر
جبٍذىّەْ ،وۆڭٍۈَ ضۀذىذۇر » دېگەْ ِبلبٌىطىٕىّۇ ثىر ئولۇپ ثېمىػىٕي تەۋضىَە لىٍىّەْ .ثۇ
ِبلبٌىٕىڭ تور ئبدرېطيhttp://www. meripet. com/Academy :
( )4وىػىٍەر ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋەت
ثۇٔي ثەزىٍەر « ئىجتىّبئىٌ ۋە ھېططىَبت جەھەتتىىي چېٕىمىع» دەپّۇ ئبٌىذۇ .ثۇ ئىع
ئبٌذىٕمي  3ئىػتەن ثىر خىً ئبدەت ثوٌّبضتىٓ ،ئەِەٌىَەتتە ئۇ ثىر ئىرادە .ثۇ ئىرادىٕي ٍۇلىرىمي
-7.1لىطىّذا توختبٌغبْ روھىٌ چېٕىمىع ئبدىتي جەرٍبٔىغب ضىڭذۈرضىّۇ ثوٌىذۇ .لىطمىچە لىٍىپ
ئېَتمبٔذا ،ثۇ ئىرادە ٍۇلىرىمي  -5 ،-4ۋە -6ئبدەتٍەردىٓ پبٍذىٍىٕىپ وىػىٍىه ِۇٔبضىۋەتٕي ٍبخػي
ئېٍىپ ثېرىع ئىرادىطىٕي وۆزدە تۇتىذۇ.
ثىئوٌوگىَە ئبٌىٍّىرىٕىڭ ئېَتىػىچە ،ئىٕطبْ ثەدىٕي ئەضٍىذە ٍ 120ىً ضبغالَ ٍبغبغمب
ٍبرىتىٍغبْ .ثۇ دېگۀٍىه ،ئەگەر ضىس ٍبخػي ئبدەتٍەر ئبرلىٍىك ئۆز ضبالِەتٍىىىڭىسٔي ئوثذاْ
وؤتروي لىالٌىطىڭىسٍ 120 ،بغمب وىرگىچە ٍبغىػىڭىس پۈتۈٍٔەً ِۇِىىٓ ،دېگۀٍىىتۇر.
ئبخىرقي سۆز
ئبِېرىىىذا « وىػىٍىه تەرەلمىَبت» دەپ ئبتىٍىذىغبْ ثىر وەضىپ ثبر .ئۇٔي ئىٕگٍىسچە «
 » Personal developmentدەپ ئبتبٍذۇ .ئىذارەِ ،ەوتەپ ،غىروەت ۋە وبرخبٔىالر ئۆز
خىسِەتچىٍىرىٕىڭ وەضپىٌ ۋە ئىجتىّبئىٌ ضبپبضىٕي ئۆضتۈرۈظ ،ئۇالرٔىڭ ئۆز ئىمتىذارىٕي توٌۇق
جبرى لىٍذۇرۇپ ،ئۆزىگە ِۇۋاپىك خىسِەت دەرىجىطىگە ئۆضۈغىگە ٍبردەَ لىٍىع ،ھەِذە
خىسِەتچىٍەر ئبرىطىذىىي ئۆزئبرا ِۇٔبضىۋەتٕي ضبغالَ ضبلالپ ِېڭىع ئۈچۈْ ٍۇلىرىمي وەضپتىٓ
پبٍذىٍىٕىذۇِ .ەْ ئۇٍغۇر دىَبرىذا ئۆضۈپ ٍېتىٍىع جەرٍبٔىذا « وىػىٍىه تەرەلمىَبت» دېگەْ
ضۆزٔي ئبڭالپ ثبلمىٕىُ ئېطىّذە ٍوقِ .ەٌۇَ ِۀىذىٓ ئېٍىپ ئېَتمبٔذا ،ھبزىرلي ئۇٍغۇر
ِەضىٍىطىٕي ضبپب ِەضىٍىطي دېَىػىە ثوٌىذۇ .ئۇٍغۇرالر ھبزىر پەلەت ثىر تبي تبٔىٕىڭ ئۈضتىذىال
ِېڭىػمب ِەججۇرى ثوٌۇۋاتىذۇ .ھبزىر ئۇٔىڭ پۈتۈْ ِىٍٍەت دائىرىطىذە ِىٍٍىٌ ضبپبٔي ئۆضتۈرۈظ
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ٍوٌىذا ثىرەر ئىع ئېٍىپ ثېرىع ئىّىبٔىَىتي ئبضبضەْ ٍوقٌ .ېىىٓ ھەر ثىر ئىٕذىۋىذۇئبٌٕىڭ ھەر
جەھەتتىىي ضبپبضىٕي ئۆضتۈرۈپ ،غۇ ئبرلىٍىك ٍۈوطەوٍىىىە ٍېتىع ئىّىبٔىَىتي ھېٍىّۇ ِەۋجۇد.
ثىس ثۇ دۇَٔبدا پەلەت ثىر لېتىّال ٍبغبٍّىس .ھەِذە ثىسٔىڭ ثۇ دۇَٔبدىىي ھبٍبتىّىس ئىٕتبٍىٓ لىطمب.
ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ ھبٍبتىٕىڭ ٔۇرغۇْ ئوخػىّىغبْ ٔۇضخىٍىرى ثوٌىذۇ .ئۇ ئوخػىّىغبْ
ٔۇضخىالرٔىڭ ئىچىذىىي لبٍطىطىغب ئېرىػىع غۇ ئبدەِٕىڭ وىػىٍىه ھبٍبتمب ثوٌغبْ وۆز لبرىػي
ۋە ئۇٔىڭغب لبرىتب تۇتمبْ پوزىتطىَىطي ،ئۆز-ئۆزىٕي لبٔچىٍىه ِۇوەِّەي چۈغىٕىػي ،لبٍطي ٍوٌٕي
تبٌٍىػي ۋە غۇ ٍوٌذا لبٔچىٍىه تەر ئبلمۇزىػىغب ثبغٍىك .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،ضىس چولۇَ ئۆزىڭىسٔىڭ
ھبٍبت ٔۇضخىٍىرى ئىچىذىىي ئەڭ ٍبخػىطىغب ئېرىػىػىە تىرىػىڭ .ئۇٔذاق لىٍّىطىڭىس ،ضىس
ئبلىالٔە ئىع لىٍّىغبْ ثوٌىطىسِ .ەْ ضىسگە ِۇغۇ جەھەتتە ثىر ئبز ٍبردىّي ثوٌطۇْ دەپ ،ثۇ
ٍبزِىٕي تەٍَبرٌىذىُِ .ەْ ئۆزۈِٕىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ثىر لبٔچە ٍبزِىٍىرىّذىّۇ ِۇغۇٔىڭغب
ئوخػبظ ،تەرەلمىٌ تبپمبْ غەرة ئەٌٍىرىذە ئبٌٍىمبچبْ ئوِۇٍِىػىپ ثوٌغبٌْ ،ېىىٓ ئۇٍغۇر
دىَبرىغب ھبزىرغىچە ضىڭىپ وىرىپ ثوالٌّىغبْ ،وىػىٍىه تەرەلمىَبت توغرىطىذىىي ثەزى ئىٍّىٌ
ِەضىٍىٍەر ئۈضتىذە توختىٍىّەْ .گەرچە ِەْ ثىر ئىجتىّبئىٌ پەْ ضبھەضىذىىي ِۇتەخەضطىص
ثوٌّىطبِّۇِ ،ەْ تؤۇغتۇرىذىغبْ ئىٍّىٌ ئۇلۇَ ۋە ثىٍىٍّەر غەرة ئەٌٍىرىذىىي دۇَٔبغب تؤۇٌغبْ
ئبٌىُِ-ۇتەخەضىطٍەرٔىڭ ٔۇرغۇْ ٍىٍٍىك ئەِگىىىٕىڭ ِەھطۇٌي ثوٌغبچمب ،ئۇالرٔىڭ ئۇٍغۇر
ٍبغٍىرىغب چولۇَ زور پبٍذىطي ثوٌىذۇ ،دەپ ئوٍالٍّەْ .غۇڭالغمب ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕىڭ ثوٌطب ئۇالرٔي
توٌۇق ھەزىُ لىٍىۋېٍىػىٕي ،وەَ دېگۀذىّۇ ئۇالرٔي ثىر لېتىُ ئولۇپ ثېمىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ.
ِېٕىڭ ثىر دوضتۇِٕىڭ دېَىػىچە ،ثەزى لېرىٕذاغالر ِەٌۇَ ثىر تور ثېتىذە ِېٕىڭ
ٍبزِىٍىرىّٕي ثېطىپ چىمىرىپِ ،ەوتەپ ئولۇغۇچىٍىرىغب تبرلبتطب ثوٌىذىغبْ  -ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي
ضوراپتۇِ .ېٕىڭ ٍبزِىٍىرىّٕي ھەر لبٔذاق غەوىٍذە تبرلبتطىڭىس ثوٌۇۋېرىذۇ .ثۇ ئىػتب ِۀذىٓ ٍبوي
ثبغمىالردىٓ ئىجبزەت ئېٍىػٕىڭ ھبجىتي ٍوقِ .ەْ ثۇ ٍبزِىالرٔي ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ئۈچۈْ
تەٍَبرالۋاتىّەٍْ .بزغبٍٔىرىّٕىڭ لىّّىتي پەلەت ثبغمىالر ئۇالرٔي ئولىغبٔذىال ٍبرىتىٍىذۇٍ .ۀي،
ئۇالرٔي لبٔچە وۆپ ئبدەَ ئولۇضب غۇٔچە ٍبخػي .غۇڭب ضىس ِەٍٍي تور ثەتٍىرىذە ثوٌطۇٍْ ،بوي
ثېطىپ چىمىرىپ ثوٌطۇْ ،ثۇ ٍبزِىالرٔي وۆپرەن وىػىٍەرٔىڭ وۆرۈغىگە ئىّىبٔىَەت ٍبرىتىپ
ثەرضىڭىس ،ئۇ ضىسٔىڭ ِبڭب لىٍغبْ ثىر زور ٍبردىّىڭىس ثوٌىذۇ .ئەگەر ِبلبٌىذىىي ئىطّىّٕي
ضبلالپ لېٍىع ضىسگە ۋە ثبغمىالرغب پبٍذىطىس ثوٌطب ،ئىطّىّٕي چىمبرِىطىڭىسِۇ ثوٌىذۇ.
ئۆزىڭىسگە لبٍطىطي پبٍذىٍىك ثوٌطب غۇٔي لىٍىۋېرىڭ .رەھّەت.
ثۇ ِبلبٌىٕي ھېچ وىّذىٓ رۇخطەت ضورىّبً ثبغمب تورثەتٍەردە ئېالْ لىٍطىڭىس ثوٌۇۋېرىذۇ.
ٍ-2008ىٍي -3ئبٍٕىڭ -20وۈٔي
ِۀجەِ :ەرىپەت ثىٍوگي
www.meripet.com
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غەربلىنلەرًىڭ يېسىص ئۇسلۇبي
ھەِّەٍٍۀٕىڭ خەۋىرىذە ثوٌغىٕىذەن ،ھبزىر ئۇٍغۇرالر لبٔذاق لىٍىپ ئۆزىٕىڭ ِىٍٍىٌ
ِەۋجۇتٍۇلىٕي ضبلالپ لېٍىػتىٓ ئىجبرەت ثىر وەضىىٓ ِەضىٍىگە دۇچ وېٍىۋاتىذۇِ .ەْ ٍېمىٕذا
ثەزى تورداغالر ضورىغبْ " ِەْ لبٔذاق لىٍىّەْ؟" " ،ثىس لبٔذاق لىٍىّىس؟" دېگۀگە ئوخػبظ
ضوئبٌالرغب جبۋاة ئىسدەپ ،ثىر ئبز ئوٍٍىٕىع ۋە ئىسدىٕىع ئبرلىٍىك ،تبغمي ضەۋەثٕي ھېطبثمب
ئبٌّىغبٔذا ،ھبزىر ئۇٍغۇرالردا ٍۈز ثېرىۋاتمبْ چېىىٕىػٍەرٔي ئۇالرٔىڭ ِۇٔذاق  4چوڭ ٔبچبر ئبدىتي
وەٌتۈرۈپ چىمىرىۋاتمبٍٔىمىٕي ھېص لىٍذىُ )1 ( :وىتبة ئولۇِبضٍىك )2 ( ،ثبال تەرثىَىٍەغىە
ئەھّىَەت ثەرِەضٍىه )3 ( ،ئۆز-ئبرا ئۇٍۇغبٌّبضٍىك ،ۋە (  )4پۇي-ۋالىت ثبٍٍىمىٕىڭ وۆپ لىطّىٕي
ِېھّبٔذارچىٍىك ثىٍەْ ئىطراپ لىٍىۋېتىعٍ .ۀە ثىر تەرەپتىِٓ ،ەْ ٔۆۋەتتە ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئەڭ
ِۇھىُ ۋەزىپىطي ِۇٔذاق  3ئىػتىٓ ئىجبرەت ئىىۀٍىىىٕي ھېص لىٍذىُِ :ىٍٍىٌ ضبپبٔي ئۆضتۈرۈظ،
ِىٍٍىٌ روھٕي ئۇرغۇتۇظ ،ۋە ِىٍٍىٌ وىٍّىىٕي ضبلالپ لېٍىعِ .ەْ ثۇ ٔىػبٔالرٔي ئىػمب
ئبغۇرۇغٕىڭ ھبٌمىٍىك لەدەَ-ثبضمۇچٍىرىٕىڭ ثىرى ،ئۇٍغۇر ٍبظ  -ئۆضّۈرٌىرىٕي ِېھّبٔذارچىٍىك
پبئبٌىَەتٍىرىگە ۋە ٔبخػب-ئۇضۇٌغب ئەِەش ،وىتبة ئولۇغمب ئبِراق لىٍىپ تەرثىَىٍەظٍ ،ۀە ثىرى
ثوٌطب ،ھبزىرلي ئىػتىٓ ضىرتمي ۋالىتالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّىٕي ضورۇْ پبئبٌىَىتي ئۈچۈْ ضەرپ
لىٍىذىغبْ ئبدەتٕي ئۆزگەرتىپ ،ئۇ ۋالىتٕىڭ ثىر لىطّىٕيِ ،ەضىٍەٍْ ،ېرىّىٕي ،وىتبة ئولۇغمب
ئبجرىتىذىغبْ لىٍىع ،دەپ ئوٍالٍّەْ .ئۇٍغۇر دىَبرىذا ئۇٍغۇر تىٍىذا ٔەغر لىٍىٕغبْ وىتبة -
جۇرٔبٌالرٔىڭ ئەھۋاٌىٕي ِەْ ٍبخػي ثىٍّەٍّەِْ .ەْ ٍېمىٕذا وۆرگەْ ثىر ِبتېرىَبٌغب
ئبضبضالٔغبٔذا ،ھبزىرغىچە پۈتۈْ دۇَٔبدا ِ 175ىٍَؤذىٓ وۆپ تۈردىىي وىتبة ٔەغر لىٍىٕغبْ
ثوٌۇپ ،ھبزىر ھەر ٍىٍىغب ٔەغر لىٍىٕىذىغبْ وىتبثٕىڭ تۈرى ثىر ِىٍَؤذىٓ ئبغىذىىەْ.
 -2006ۋە ٍ-2007ىٍي ٍبزداِ ،ەْ ئۇٍغۇر دىَبرىغب تۇغمبْ ٍولالظ ئۈچۈْ ثبرغبْ ۋالىتتب،
ھبزىر ٔەغر لىٍىٕىۋاتمبْ ئۇٍغۇر تىٍىذىىي ھەر ثىر خىً وىتبثٕىڭ ضېتىٍىع ِىمذارى ِ 3ىڭذىٓ 5
ِىڭغىچە ئىىۀٍىىىٕي ثىٍذىُ .ئۇٍغۇرٔىڭ ٔوپۇش ضبٔي ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذا ،ثۇ ضبْ " پەلەتال
ٍوق" دېگۀذىٓ ضەٌال ٍبخػىراق ثوٌۇپِ ،ەْ ثۇ ئەھۋاٌذىٓ چۆچۈپ وەتتىُ .غۇٔىڭذىٓ تبرتىپ
ِېٕىڭ وبٌالِذىٓ ِۇٔذاق ثىر ضوئبي زادىال وەتّىذى" :ئۇٍغۇرالر ٔېّە ئۈچۈْ وىتبة ئولۇِبٍذۇ؟".
ِەْ وىچىه ۋالتىّذا وىتبة ئولۇغمب ثەن ئبِراق ئىذىٌُ .ېىىٓ ،ئولۇٍذىغبٔغب وىتبة ٍوق
ئىذىٍ-1976-1971 .ىٍٍىرى ِەْ ئوتتۇرا ِەوتەپتە ئولۇغبْ ٍ 5ىً جەرٍبٔىذا ،خۀسۇچىذىٓ
تەرجىّە لىٍىٕغبْ ٍبظ  -ئۆضّۈرٌەر وىتبثىذىٓ پەلەت ثىر لبٔچىطىال چىممبْ ئىذىٍ .ېمىٕمي
زاِبٔذىىي تۇٔجي ئۇٍغۇر روِبٔىّۇ لېَۇَ تۇردى تەرىپىذىٓ ِەْ ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇۋاتمبْ
ۋالىتالردا ٔەغر لىٍىٕغبْ ئىذى .ئۇٍغۇرچە ٔەغر لىٍىٕغبْ وىتبة-جۇرٔبٌالرٔىڭ ضبٔي ھبزىر ئۇ
چبغذىىىذىٓ جىك وۆپەٍذى ،دەپ ئوٍالٍّەٌْ .ېىىٓ ،ئۇٍغۇرالر ٔېّە ئۈچۈْ ئۇالرٔي ئولۇغمب
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لىسىمّبٍذۇ؟ ٍۇلىرىمي ضوئبٌغب جبۋاة ئىسدەپِ ،ەْ چەت ئەٌذە چىمىذىغبْ وىتبة ِ -بلبٌىٍەر ثىٍەْ
ئۇٍغۇرالرٔىڭىىٕي ئبزراق ضېٍىػتۇرۇپ وۆردۈَ .ھەِذە ثىر لبٔچە چوڭ پەرلٍەرٔي ثبٍمىذىُ .ثۇ
ٍبزِبِذا ،ئۆزۈَ ثبٍمىغبْ ئبغۇ پەرلٍەرٔي تەضۋىرٌەپ ئۆتّەوچىّەٍْ .ۀي ،ثۇ ٍبزِىذا ِەْ
ھەرگىسِۇ غەرثٍىىٍەرٔىڭ ٍېسىع ئۇضٍۇثىٕي ئىٍّىٌ ئبضبضتب تەپطىٍىٌ ٍبوي ئوِۇَِۈزٌۈن
تؤۇغتۇرۇپ چىمّبٍّەْ .ئۇٔىڭ ئورٔىغب ،ئۇالردا ثبر ،ئەِّب ثىسدە ٍوق ثەزى ٍبخػي ئۇضٍۇثالرٔي
وۆرضىتىپ ئوتىّەِْ .ەلطىتىُ ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي ٍبزغۇچىالرغب ،ثوٌۇپّۇ ٍبظ ٍبزغۇچىالرغب ۋە
ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٍبزغۇچىالر لوغۇٔىغب لوغۇٌّبلچي ثوٌغبٔالرغب غەرة ئەٌٍىرىذىىي ٍبزغۇچىالرٔىڭ
وىتبة ِ -بلبٌە ٍېسىع ئۇضٍۇثىذىىي ثەزى ٍبخػي ٔەرضىٍەرٔي تؤۇغتۇرۇپ ثېرىع .ئۆزۈِٕىڭ
ئۇٍغۇرچە ضەۋىَىطىذە ٍ-1983ىٍىذىٓ وېَىٓ ھېچ لبٔذاق ئىٍگىرىٍەظ ثوٌّىذى .ئۇٔىڭ
ئەوطىچە چەت ئەٌذە ٍبغبپ ٍۈرۈپ خېٍي زور چېىىٕىع ثوٌذى .ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ِەْ ثىر
ئىجتىّبئىٌ پەْ ضبھەضىذىىي ٍبزغۇچىّۇ ئەِەشٌ .ېىىِٓ ،ەْ ئۆزۈِٕىڭ وەضپىٌ دائىرىطىذە
ئىٕگٍىس تىٍىذىىي ئىٍّىٌ تەتمىمبت ِبلبٌىٍىرىٕي ٍېسىپ ئېالْ لىٍىۋاتمىٍي خېٍي ئۇزۇْ ثوٌذى.
دووتۇرئبغتىٍىك ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىۋاتمبْ ِەزگىٍٍەردە ،ۋە ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ثىر لبٔچە ٍۇلىرى
تېخٕوٌوگىَىٍىه غىروەتٍەردە ئىػٍەظ جەرٍبٔىذا ئبِېرىىىذا چىمىذىغبْ ثىر لبٔچە ئىٍّىٌ
تەتمىمبت جۇرٔبٌٍىرىغب "تەوػۈرۈپ تەضتىمٍىغۇچي" ِۇ ثوٌۇپ ثبلمبْ ئىذىٍُ .ېمىٕذا ئۇ ئىػٕي ٍۀە
لبٍتب ثبغٍىذىُ .ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ِەْ داۋاٍِىك ئىٕگٍىس تىٍىذىىي ھەر خىً ٔەرضىٍەرٔي ئولۇپ،
ئۇالرٔي ئۇٍغۇرالرٔىڭىي ثىٍەْ ضېٍىػتۇرۇپ تۇرىّەْ .غۇڭب ِەْ ثۇ ٍبزِىذا ئوتتۇرىغب لوٍىذىغبْ
ٔەرضىٍەرٔىڭ ثەٌگىٍىه ئبضبضي ثبر.
ئۇٍغۇرالرٔىڭ وىتبة ئولۇِبضٍىمىٕىڭ ضەۋەثي ٔبھبٍىتي وۆپ .ثۇ ضەۋەثٍەرٔىڭ ئىچىذە ِەْ
ئۆزۈَ ئوٍالپ ٍېتەٌىگۀٍىرى تۆۋۀذىىىٍەردىٓ ئىجبرەت:
( )1ئۇٍغۇر ئبئىٍىطي ۋە ئۇٍغۇر جەِئىَىتىذە وىتبة ئولۇظ ئوِۇِالغّبً ،ئۇٔىڭ ئورٔىغب
ِېھّبٔذارچىٍىك ئەۋج ئبٌغبْ.
( )2ثبٌىالر وىچىه ۋالتىذىٓ ثبغالپال وىتبثمب لىسىمىذىغبْ لىٍىپ تەرثىَىٍۀّىگەْ.
( )3وىتبة  -جۇرٔبٌالردىىي ِەزِۇٔالرٔىڭ ئورۇٔالغتۇرۇٌۇغي ۋە ٍېسىٍىع ئۇضٍۇثىٕىڭ
وىػىٍەرٔي جەٌپ لىٍىع وۈچي ٍېتەرٌىه ئەِەش.
( )4وىتبة ئولۇغٕىڭ پبٍذىطي تېس چىمّبٍذۇ .غۇڭب ٍىرالٕي وۆرەٌّەٍذىغبْ وىػىٍەرٔي
وىتبة ئبٔچە جەٌپ لىالٌّبٍذۇ.
( )5خىسِەت تېپىع ۋە خىسِەتتە ئۆضۈظ ئىػٍىرى وىتبة ئولۇپ ئىگىٍىگەْ ثىٍىُ ثىٍەْ
ئبٔچە ئوڭ تبٔبضىپ ئەِەش .ثىٍىّٕي ئىػٍىتەٌّەضٍىه ئەھۋاٌىّۇ ٔبھبٍىتي ئېغىر.
( )6ثەزىذە ئبدەَ لبٔچە وۆپٕي ثىٍطە غۇٔچە ئبضبْ ثبالغب لبٌىذۇ.
ِەْ ثۇ ٍبزِىٕي ٍۇلىرىذىىي  -3ضەۋەثتە وۆرضىتىٍگەْ ِەضىٍىٍەرٔي ھەي لىٍىػمب پبٍذىٍىك
ثوٌطۇْ ئۈچۈْ ٍېسىۋاتىّەِْ .ېٕىڭ ثۇ ٍبزِىذا ئبغۇ ثىر ِەضىٍىٕي تبٌٍىػىُ ھەرگىس ئۇٔىڭ ئەڭ
چوڭ ۋە ئەڭ ھبٌمىٍىك ِەضىٍە ثوٌغبٍٔىمىذىٓ ئەِەش .ئۇٍغۇرالر لىٍىػمب تېگىػٍىه ثوٌغبْ،
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لىالالٍذىغبٌْ ،ېىىٓ تېخىچە لىٍّىغبْ ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ِۇھىُ ئىػالرِۇ ئبز ئەِەش .ئەِّب ثىس
ھەِّىّىس ٔبچبرٌىػىػمب ٍۈزٌىٕىپ ،ثوٌۇۋاتمبْ ئۆزگىرىػىە لبراپ ئۇھ تبرتىپ ئوٌتۇرضبقٍ ،بوي
پەلەت ضەۋەثٍەر ئۈضتىذە ضۆزٌەپ ۋە غىىبٍەت لىٍىپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئىچىّىسٔىال ثوغىتىۋېٍىپ،
ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ھېچ ئىع لىٍّبً لبراپ ئوٌتۇرضبق ،ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِەضىٍىطي ئۆزٌۈوىذىٓ ھەي
ثوٌۇپ لبٌّبٍذۇ " .ئۇٔذاق ثوٌۇپ وەتتي ،ثۇٔذاق ثوٌۇپ وەتتي" ،دەپ لبراپ تۇرۇغٕىڭ ھېچ ثىر
لىّّىتي ٍوق .غۇٔذاق دەپ چۈغىۈٍٔىػىػىە لبراپ ِېڭىػمب تېخىّۇ ثوٌّبٍذۇ .ئۇٔذاق لىٍىع ثىر
چوڭ ھبِبلەتٍىه .ئۇٔىڭ ئورٔىغب ،خۇددى لبٍغۇٔي وۈچىە ئبٍالٔذۇرغبٔغب ئوخػبظ ،ھەضرەتٕي،
ٔەپرەتٕي ۋە غەزەپٕىّۇ وۈچىە ئبٍالٔذۇرۇپ ،ئۆزىّىسٔىڭ لوٌىذىٓ وېٍىذىغبْ ئىػالرٔي لىٍغبچ
تۇرغىٕىّىس ٍبخػيِ .ەْ ثۇ ٍبزِىٕي دەي ئبغۇٔذاق ثىر ِۀتىمىذە تۇرۇپ ٍېسىۋاتىّەْ .ئۇٍغۇرٌۇق
ۋىجذأي ۋە غۇرۇرى ثىٍەْ ٍبغبظ ٍوٌىٕي تبٌٍىغبْ ثبرٌىك لېرىٕذاغالرٔىڭ ٍۇلىرىمىذەن پوزىتطىَىذە
ثوٌۇغىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ .ئۇٍغۇرالر وىتبثٕي وۆپ ئولۇظ ئبرلىٍىك ،ئبِېرىىىٍىمالر ئېرىػىەْ
پبٍذىغب ئېرىػەٌّەٍذۇ .ھبزىرچە ئۇٍغۇرالر ئبِېرىىىٍىمالر ئېرىػىذىغبْ ئۇٔۇِٕىڭ  50پىرضۀتي
ئەِەش 10 ،پىرضۀتىگىّۇ ئېرىػەٌّەضٍىىي ِۇِىىٌٓ .ېىىٓ ،ئۇٍغۇرالر ئېرىػەٌەٍذىغبْ ئۈٔۈَ
چولۇَ ٔۆي ثوٌّبٍذۇ .ئەگەر ئۇٍغۇرالر ھبزىرلي ٔبخػب-ئۇضطۇٌغب ثوٌغبْ لىسىمىػي ثىٍەْ ضورۇْ
ئبدىتىٕي پۈتۈٍٔەً تبغٍىۋەتّەً ( ئۇٍغۇرالر ئۇٔىڭغىّۇ ئېھتىَبجٍىك؛ ئۇ ٔەرضىٍەرِۇ ِىٍٍىٌ
وىٍّىىٕىڭ ثىر لىطّي) ،ئۇ لىسىمىع ۋە ئبدەت ئۈچۈْ ضەرپ لىٍىۋاتمبْ پۇٌي ثىٍەْ ۋالتىٕىڭ
پەلەت ٍېرىّىٕىال وىتبة ئولۇغمب ئبجرىتبٌىطب ،ئۇٍغۇرٔىڭ وۈٔي ھبزىرلىذىٓ جىك ٍبخػي ثوٌۇپ
وېتىذۇ .ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه ٔۇلتىطىذىٓ ئېٍىپ ئېَتمبٔذا ،ئۇٍغۇرالر ئۆزىٕىڭ ھبزىرلي ٔبچبر
ئەھۋاٌىٕي ئبغۇٔذاق وىتبة ئولۇظ ئبرلىٍىك ئۆزگەرتەٌەٍذۇِ .ەْ غۇٔىڭغب چوڭمۇر ئىػىٕىّەْ.
تۆۋۀذە ِەْ ئۆزۈِٕىڭ تەوٍىپٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىػٕي ثبغالٍّەْ.
 .1بۆىۈٍيەرگە ئبٍرىپ ،مىچىل تېَب قوٍۇش
غەرثٍىىٍەر ٍبزِىٍىرىٕي ِەزِۇٔغب لبراپ وۆپٍىگەْ ثۆٌۈٍِەرگە ئبٍرىپ ،ھەر ثىر ثۆٌۈِگە
ثىردىٓ وىچىه تېّب لوٍىذۇِ .ەضىٍەْ .3 ،.2 ،.1 ،دېگۀذەن .ئەگەر ھەر ثۆٌۇِٕىڭ ئۆزى ثىر لبٔچە
تبرِبلالرغب ثۆٌۈٔطە ،ئۇالرغب تبرِبق تېّب لوٍىذۇِ .ەضىٍەْ 3.3 ،3.2 ،3.1 ،دېگۀذەنِ .ەْ ثىرەر
ِبلبٌە ئولۇِبلچي ثوٌطبَ ،ئۇ ِبلبٌىٕي ئۇٔىڭ ثبظ تېّىطىغب لبراپ تبٌٍىغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئبٌذى ثىٍەْ
ئۇٔىڭ وىچىه تېّىٍىرىٕي ثىر لۇر ئولۇپ چىمىّەْ .غۇ ئبرلىٍىك ثۇ ِبلبٌە لبٔذاق ِەزِۇٔالرٔي ئۆز
ئىچىگە ئبٌىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىۋاالالٍّەْ .غۇ ئبضبضتب ثۇ ِبلبٌىٕي توٌۇق ئولۇظ ٍبوي ئولۇِبضٍىمٕي
لبرار لىٍىّەْ .ثەزىذە پەلەت ئۆزۈَ لىسىمىذىغبْ ثۆٌۈِٕىال ئولۇٍّەِْ .بلبٌىٕي ئولۇپ ثوٌغبٔذىٓ
وېَىٓ " ،ثۇ ِبلبٌىذە لبٔذاق ِەزِۇٔالر ثبر ئىىەْ؟ ِەْ ئۈچۈْ ئەڭ لىّّىتي ثبر ٔەرضە ٔېّە
ئىىەْ؟" دېگەْ ضوئبٌالرٔي ضوراٍّەْ .وۆپىٕچە ھبٌذا ِېٕىڭ ئېطىّذە لبٌىذىغىٕي ثۇ ِبلبٌىٕىڭ
وىچىه تېّىٍىرى ثوٌۇپ ،ئۆزۈَ ِۇھىُ دەپ ئوٍٍىغبْ ثەزى تېّىالر ئېطىّگە وەٌّىطەِ ،ەْ ئۇٔي
دەرھبي ٍۀە ثىر لېتىُ ئولۇپ چىمىّەْ .دېّەوچىّۀىيِ ،ېٕىڭ ثۇ ثىر ِبلبٌىذىٓ ئۈٔۈِگە
ئېرىػىػىّذە ،ئۇٔىڭغب لوٍۇٌغبْ وىچىه تېّىالر ٔبھبٍىتي ِۇھىُ روي ئوٍٕبٍذۇِ .ەْ ھبزىر ئۆز
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ٍبزِىٍىرىّذا ِۇغۇ ئۇضٍۇثٕي وۆپ لوٌٍىٕىۋاتىّەْ .ئەگەر لىسىمىذىغبٔالر ثوٌطبِ ،ېٕىڭ
 /http://www.meripet.com/Sohbetدېگەْ تور ثېتىذىىي ٍبزِىٍىرىّٕىڭ التىٓ ٍېسىمي
ٔۇضخىٍىرىغب ثىر لبراپ ثبلطب ثوٌىذۇ.
ِەْ ئىػٍەتىەْ ئۇ ِبلبٌە لۇرۇٌّىطي ٍبزِىٍىرىّٕىڭ ئىٕتېرٔېتتب وؤب ٍېسىمتب چىمىرىٍغبْ
ٔۇضخىٍىرىذا ئبٔچە ٍبخػي ئىپبدىٍۀّەً لبٌذى .ضەۋەثي ،ثىر لىطىُ وؤب ٍېسىك تور ثەتٍىرى
ئىػٍەتىەْ ثېىەت ضېطتىّىٍىرىٕىڭ ثۇ جەھەتتە چەوٍىّىطي ثبر ئىىەْ.
ِەْ ٍېمىٕذا " غىٕجبڭ ِەدۀىَىتي" " ،ئبلطۇ ئەدەثىَبتي" ۋە " ئىٍي دەرٍبضي" دېگەْ
جۇرٔبٌالرٔىڭ ثىردىٓ ضبٔىغب لبراپ ثبلتىُ .ھەِذە ئۇالردىىي ثەزى ِبلبٌىٍەرٔي ئولۇپ ثبلتىُ .ثۇ
جۇرٔبٌالردىىي ِبلبٌىٍەرٔىڭ ئۇزۇٍٔۇلي ئبدەتتە  5ثەتتىٓ  10ثەتىىچە ثوٌىذىىەْ .خېتي ئۇغػبق
ثوٌغبچمب 5 ،ثەتٍىه ِبلبٌىذىّۇ ٔبھبٍىتي وۆپ ِەزِۇْ ثبر ئىىەٌْ .ېىىٓ ،ثۇ ِبلبٌىٍەردە ئبضبضەْ
ثبظ تېّىذىٓ ثبغمب تېّب ٍوق ئىىەْ .غۇڭب ِېٕىڭ چەت ئەٌذىىي ِبلبٌە ئولۇظ ئۇضۇٌۇَ ئۇ
ِبلبٌىٍەرگە زادىال ئىػٍىّىذى .ثۇ جۇرٔبٌالردىىي ِبلبٌىٍەرٔي ۋارالالپ وۆرۈپِ ،ەْ دەضٍەپتە ثۇ
ِبلبٌىالرٔىڭ وۆرۈٔىػي ( ِەزِۇٔي ئەِەش) توغرىطىذا ئېرىػىەْ تەضىرات " ثۇ ِبلبٌىٍەر ٔېّە
دېگەْ زېرىىىػٍىه؟" دېگۀذىٓ ئىجبرەت ثوٌذىٍ ،ۀي لبٍطي ثەتٕي ئبچطىڭىس ،ئۇٔىڭ وۆرۈٔىػي
ثبغمب ثەتٍەردىٓ ئبٔچە پەرلٍۀّەٍذىىەِْ .ەْ ثىر لېتىُ تېٍېۋىسوردا ثىر ئەرەة غەھىرىٕي
وۆرگۀذە ئبغۇٔذاق ھېططىَبتمب وەٌگەْ ئىذىُ :ھەِّە ئۆٍٍەرٔىڭ ٍبضىٍىع غەوٍي ثىر-ثىرىگە
ئوخػبظ ،ھەِذە ھەِّە ئۆٍٍەرٔىڭ رەڭگي ئبقِ .ەْ ٍۇلىرىمي جۇرٔبٌالردىىي ِبلبٌىٍەرٔىڭ
ثەزىٍىرىٕي ثىر-ئىىىي ئبثساش ئولۇپ ثېمىپال زېرىىتىُ .لبٌغبْ لىطّىذا ٔېّە ِەزِۇْ ثبرٌىمىٕي
ئىٕتبٍىٓ ثىٍگۈَ ثبر ئىذىٌ .ېىىٓ ئۇٔذاق لىٍىػٕىڭ پەلەت ثىرال چبرىطي ثبر ئىىەْ .ئۇ ثوٌطىّۇ
پۈتۈْ ِبلبٌىٕي توٌۇق ئولۇپ چىمىعٌ .ېىىِٓ ،ېٕىڭ ئۇٔىڭغب ۋالتىُ ۋە تبلىتىُ ثوٌّىذى .دېّەن،
وىچىه تېّىالرٔىڭ ئىػٍىتىٍّەضٍىىي تۈپەٍٍىذىِٓ ،ەْ ثەزى ِبلبٌىٍەردىٓ پبٍذىٍىٕبٌّىذىُ،
ھەِذە ئۇ ِبلبٌىٍەرِۇ ئەضٍىذە وۆزٌىگەْ ئۈٔۈِگە ئېرىػەٌّىذى.
ٍۇلىرىمي جۇرٔبٌالردىىي ِبلبٌىٍەردىٓ ثىرەرىٕي ئولۇپ ،ثۈگۈْ تۈگىتىپ ثوالٌّبً ،ئەتە
داۋاِىٕي ئولۇِبلچي ثوٌطب ،لەٌەَ ثىٍەْ ثەٌگە ئۇرۇپ لوٍّىغبْ ئەھۋاٌذا ،تۈٔۈگۈْ وەٌگەْ ٍېرىٕي
تېپىػّۇ ئبٔچە ئبضبْ ئەِەضىەْ.
ٍۇلىرىمي ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذاِ ،ەْ وۆرىذىغبْ ئىٕگٍىس تىٍىذىىي وىتبة ِ -بلبٌىٍەر
وبٌىفورٔىَىٕىڭ ضبْ فرأطىطىو غەھىرىذىىي ثىٕبالرغب ئوخػبٍذۇ :ثىر ٍەردىىي  10ثىٕبغب
لبرىطىڭىس ئۇالر  10خىً الٍىھىذە ضېٍىٕغبْ ،ھەِذە  10خىً رەڭذە ضىرالٔغبْ .ضبْ فرأطىطىوغب
ضبٍبھەتىە وەٌگۀٍەر ئبغۇ ثىٕبالرٔي وۆرۈغٕىڭ ئۆزىذىٕال خېٍي ھۇزۇرٌىٕىپ لبٍتىػىذۇ .ئەگەر
ضىس ئبِېرىىىذا ٔەغر لىٍىٕغبْ ئىجتىّبئىٌ  -پەْ وىتبثٍىرىٕي ۋارالالپ وۆرضىڭىسِۇ ،ئۇٔىڭ ثىر
ثەتتىٓ  3ثەتىىچە ثوٌغبْ ئبرىٍىمىذا چولۇَ ثىر وىچىه تېّب ثبرٌىمىٕي ثبٍمبٍطىس .ئەگەر ثىس
وىتبة ِ -بلبٌە ئولۇغٕي ثىر ضەپەرگە ئوخػبتطبق ،وىتبثتىىي وىچىه تېّىالر خۇددى ثىر ٍوي
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خەرىتىطىگە ئوخػبٍذۇ .ضىس ثىر وىتبثٕي ۋارالالپ ،ئۆزىڭىس ثبرِبلچي ثوٌغبْ ٍەرگە لبٔذاق
ِېڭىػٕي ئبضبٔال ثىٍىۋاالالٍطىس.
ِەْ ئۇٍغۇر ٍبزغۇچىالرٔىڭ وىچىه تېّب لوٍۇظ ئۇضۇٌىٕي ضىٕبپ ثېمىػىٕي ضوراٍّەْ .ثۇ
ئۇضۇٌٕي وىتبة ۋە ِبلبٌىٍەردىال ئەِەشِ ،ېٕىڭچە ھېىبٍە ۋە روِبٔالردا ئىػٍەتطىّۇ ثوٌىۋېرىذۇ.
ِەضىٍەْ ،ئەگەر ثىر ھېىبٍىذىىي ۋەلەٌىه لەغمەر ،ئبلطۇ ۋە ئۈرۈِچي لبتبرٌىك جبٍالرٔي ئۆز
ئىچىگە ئبٌطب ،ئۇٔىڭغب "  .1لەغمەردىىي ۋەلە" .2 " ،ئبلطۇدىىي ئولۇظ" .3 " ،ئۈرۈِچىذىىي توً"
دېگۀذەن تېّىالرٔي لوٍطب ثوٌۇۋېرىذۇ .وىچىه تېّب لوٍۇظ ثىٍەْ ِبلبٌىٕىڭ ٍوي لوٍۇٌغبْ
ئۇزۇٍٔۇلىغب ئبزراق تەضىر ٍېتىػي ِۇِىىٌٓ .ېىىٓ ،ئەگەر ئۇ ِبلبٌىٕي ثبغمىالر ئولۇِىطب ،ئۇٔىڭ
ئېرىػىەْ ئۈٔۈِي ٔۆي ثوٌىذۇ .غۇڭب ثىر-ئىىىي ئبثساضٕي لۇرثبْ لىٍىپِ ،بلبٌىٕىڭ تۈزۈٌّىطىٕي
ٍبخػي الٍىھىٍەظ ئبرلىٍىك ،تېخىّۇ وۆپ ئولۇرِۀٍەرٔي جەٌپ لىٍىػٕىڭ لىّّىتي ٍۇلىرى ثوٌىذۇ.
 .2جۈٍيىْي قىسقب ئېيىص
جۈٍِىٕي لىطمب ئېٍىع ئبِېرىىىذىىي ٍېسىمچىٍىك توغرىطىذىىي ثبرٌىك دەرش ۋە وىتبثالردا
ئەڭ وۆپ تەوىتٍۀگەْ ثىر ئىع .غۇٔذالال ئبِېرىىىٕىڭ ِەٍٍي تەثىئىٌ  -پەْ وىتبة -
ِبلبٌىٍىرىذا ثوٌطۇٍْ ،بوي ئىجتىّبئىٌ  -پەْ وىتبة ِبلبٌىٍىرىذا ثوٌطۇْ ،ئىٕتبٍىٓ ئوِۇِالغمبْ
ثىر ئىعٌ .ېىىٓ ،ئۇٍغۇرالرٔىڭ ٍبزِىٍىرىذا ثۇ جەھەتتە ٔبھبٍىتي ئېغىر ِەضىٍە ثبر ئىىەِْ .ەْ
ثۇٔىڭذىٓ ثىرەر ٍىً ثۇرۇْ ثىر ئبِېرىىىٍىك تؤۇغۇِغب ثىر ئۇٍغۇرچە ِبلبٌىٕي ئىٕگٍىسچىغب
تەرجىّە لىٍىپ ثەرگەْ ئىذىُ .ئۇ ِبلبٌىٕىڭ ثىر ٍېرىذە جۇرٔبي ثېتىٕىڭ ٍېرىّىٕي ئىگىٍىگەْ ثىر
ئبثساضتب چېىىتتىٓ جەِئىٌ ئۈچىال ثبر ئىىەٍْ .ۀي ٍېرىُ ثەتٍىه ثىر ئبثساضتب جەِئىٌ  3جۈٍِە
ضۆز ثبر ئىىەِْ .ەْ ئۇ ِەزِۇْ ئۈضتىذە ثىر "ئوِۇَِۈزٌۈن ئوپېراتطىَە" ئېٍىپ ثېرىپ ،ئۇ  3جۈٍِە
ضۆزٔي  30-20جۈٍِە ضۆز لىٍىپ تەرجىّە لىٍذىُ .جۈٍِە ثۇٔذاق ئۇزۇْ ثوٌطب ،ئۇٔىڭ ئبخىرىطىٕي
ئولۇپ ثوٌغۇچە ،ئبٌذىٕمي لىطّىذىىي ِەزِۇٕٔي ئبدەَ ئبٌٍىمبچبْ ئۇٔتۇٌۇپ ثوٌىذۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ
ئۇ ثىر جۈٍِىٕىڭ ِەزِۇٔىٕي وبٌٍىغب وىرگۈزەٌّەً ،ئۇٔي لبٍتب-لبٍتب ئولۇغمب توغرا وېٍىذۇ .ئەگەر
ضىس ثىر ٍبزغۇچي ثوٌطىڭىس ،ئولۇرِۀٍەرٔي ثۇٔذاق لىَٕىّبڭ .پۈتۈْ ٍېسىع جەرٍبٔىذا
ئۆز-ئۆزىڭىسدىٓ " ِەْ ئولۇرِۀٍەرگە ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە ئوڭبٍٍىك تۇغذۇرۇپ ثېرىۋاتىّۀّۇ؟"
دەپ ضوراپ تۇرۇڭ .ئىّىبْ لەدەر ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ِېڭىطىٕي ئبضراڭ .وبٌال ئىػٍىتىذىغبْ ئىػالر
ثەن وۆپ .غۇڭب ٍۇلىرىمىذەن ئورۇٔطىس ئىطراپچىٍىمتىٓ ئىّىبٔىَەتٕىڭ ثېرىچە ضبلٍىٕىع
وېرەن .تېخىّۇ ِۇھىّي ،جۈٍِە ثەن ئۇزۇْ ثوٌۇپ وەتطە ،ئۇ ھەرگىسِۇ وۆزٌىگەْ ئۈٔۈِگە
ئېرىػەٌّەٍذۇ.
 .3ئبددىٌ سۆزىۈميەرّي ئىطيىتىص
ئۇٍغۇرچىذىىي " رۇخطەت ضوراظ" ثىٍەْ " ئىجبزەت ئېٍىع" دېگەْ ضۆزٔىڭ ِۀىطي
ئوخػبظٌ .ېىىٓ " ،رۇخطەت ضوراظ" دېگەْ ضۆزٔي ثبغالٔغۇچٕىڭ -1ضىٕىپىٕىڭ ثبٌىٍىرىّۇ
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چۈغىٕەٌىػي ِۇِىىٌٓ .ېىىٓ " ،ئىجبزەت ئېٍىع" ٔي ثوٌطب ئولۇغۇچىالر توٌۇلطىسغب چىممبٔذا
ئبٔذىٓ چۈغىٕىذىغبْ ثوٌۇغي ِۇِىىٓ .وىتبة ۋە ِبلبٌە ٍبزغبٔذا ،ئۇٔىڭ ئولۇرِۀٍىرىٕىڭ وىٍّەر
ئىىۀٍىىي ،غۇ ضەۋىَىذىىي وىػىٍەرٔىڭ ضبٔي ٔوپۇضٕىڭ لبٔچىٍىه ٔىطجىتىٕي ئىگىٍەٍذىغبٍٔىمي
توغرىطىذىّۇ ئوثذاْ ئوٍٍىٕىع وېرەنِ .ەْ ئۇٍغۇرالر ٔەغر لىٍغبْ ٔبھبٍىتي ٍبخػي ِەزِۇٍٔۇق
وىتبة  -ئەضەرٌەردىٓ ثىر لىطّىٕي وۆردۈَِ .ەزِۇٔىذىٓ لبرىغبٔذا ،ئۇالرٔىڭ ثەزىٍىرى ،ئەگەر
ئىّىبٔىَەت ثوٌطب ،پۈتۈْ خەٌك دائىرىطىذە ِەججۇرى ئۆگىٕىع ِبتېرىَبٌي ضۈپىتىذە ئولۇغمب
ئەرزىَذىىەٌْ .ېىىٓ ،ثەزىٍىرىٕىڭ تىٍي ئىٕتبٍىٓ ِۇرەوىەپ ثوٌۇپ ،ثەزىذە ئبپتورٔىڭ ٔېّە
دېّەوچي ئىىۀٍىىىٕي چۈغىٕىع لىَىٓ ئىىەْ.
ئۆتىۀذە ِېٕىڭ ثىر تؤۇغۇَ ئۆزى ثىٍەْ ثبغمب ثىر زىَبٌىٌ ئبرىطىذا ئېٍىپ ثېرىۋاتمبْ
ئىٕتېرٔېتتىىي ثىر ِۇٔبزىرىٕي وۆرۈپ ثېمىػىّٕي تەوٍىپ لىٍىپتىىەْ .ئۇ تؤۇغۇِغب ثوٌغبْ
ھۆرِىتىّٕىڭ وۈچي ثىٍەْ ثىر ئبز ۋالىت چىمىرىپ ،ئۇ ِۇٔبزىرىٕي ئولۇپ ثېمىػمب تىرىػتىُ.
ٌېىىِٓ ،ۇٔبزىرە ثىر پەٌطەپىٍىه ِەضىٍە ئۈضتىذە ثوٌۇپ ،تىٍي ثەوال ِۇرەوىەپ ئىىەْ .غۇڭب ئۇ
ثىر تېّىٕىڭ چېىىٍىع ضبٔي  50وىّۇ ثبرِبپتۇٍ .ۀي ،ئۇ تېّىٕي چېىىذىغبٔالر ئبضبضەْ
ِۇٔبزىرىٍىػىۋاتمبْ ئبغۇ ئىىىي تەرەپٕىڭ ئۆزى ئىىەِْ .ەْ ئۇالر دەۋاتمبْ ثەزى گەپٍەرٔي
ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىرىٕىڭّۇ چۈغىٕىۋاتمبٍٔىمىغب ئبٔچە ئىػۀگۈَ وەٌّىذى .ثۇٔذاق ضەۋىَە ضىٕبظ
ِۇٔبزىرىٍىرىٕي ثبرٌىك ئبدەٍِەر وىرىذىغبْ تور ثېتىذە ئېٍىپ ثېرىػٕىڭ ٔېّە ھبجىتي؟ ئۇٔي ثىر
ئىٍّىٌ تەتمىمبت ٍىغىٕىذا لىٍىع وېرەنٍ .بوي ثوٌّىطب ئۆز وەضپىٌ ضبھەضىذە ِۇٔبزىرە ئېٍىپ
ثبرىذىغبْ ثىر ِۇٔجەر لۇرۇپ ،غۇ ٍەردە ئېٍىپ ثېرىع وېرەن .ئۇٔذاق لىٍّىغبٔذا ئۇٔىڭ ٔېّە
لىّّىتي ثبر؟
ٍۀە ثىر ئىع ،ضبٍٔىك لىّّەتٍەرٔي لبٔذاق ٍېسىع ِەضىٍىطيِ .ەْ ثۈگۈْ ( ٍ-2008ىٍي
-4ئبٍٕىڭ -12وۈٔي)
http://www.census.gov/main/www/popclock.html
دېگەْ تور ثېتىذىىي دۇَٔب ٔوپۇضىٕىڭ ضبٔىغب لبراپ ثبلطبَ ،ئۇ  6660904010ئىىەْ ( ثۇ
ضبْ توختىّبً ئۆزگىرىپ تۇرىذىىەْ) .ثۇ ضبٕٔي ثىر ئولۇپ ثېمىڭ .ئەگەر ضىس ثىر چوڭ ٍىغىٕذا
ثىر ٔەرضە ئولۇۋېتىپ ،ئۇ ٔەرضىذە ٍۇلىرىمي ضبْ چىمىپ لبٌطب ،ئۇٔي توغرا ئولۇظ ئۈچۈْ ضىسگە
لبٔچىٍىه ۋالىت وېتەر؟ ئۇٍغۇرچە ِبلبٌىٍەردە ضبٍٔىك لىّّەتٍەر ٍۇلىرىمىذەن ٍېسىٍىذىىەٍْ .بوي
ثوٌّىطب پۈتۈٍٔەً ضۆز ثىٍەْ ٍېسىٍىذىىەْ .ئىٕگٍىسچە ِبتېرىَبٌالردا ٍۇلىرىمي ضبْ
 010،904،660،6دەپ ٍېسىٍىذۇٍ .ۀي ،ھەر  3خبٔىٍىك ضبٔغب ثىردىٓ پەظ لوٍۇٌىذۇ .ضبٕٔىڭ ئبرلب
تەرىپىذىٓ ئبٌذىغب لبراپ ِبڭطىڭىس-1 ،پەظ ِىڭٕي-2 ،پەظ ِىٍَؤٕي-3 ،پەظ ثوٌطب ِىٍَبردٔي
وۆرضىتىذۇ .غۇڭب ضىس ھېچ لبٔذاق ئبۋارە ثوٌّبٍال ھبزىرلي دۇَٔب ٔوپۇضي ِ 6.7ىٍَبردلب ٍېمىٓ
ئىىەْ ،دېگۀٕي ثىٍىۋاالالٍطىس .ضىسٔىڭ  12345ضوَ پۇٌىڭىس ثبر ثوٌطىّۇ ،ئۇ ئىٕگٍىسچىذا
 $ 345،12دەپ ٍېسىٍىذۇ .ئەڭ ئبٌذىذىىي ثەٌگە " دوٌالر" دېگۀٕي ئىپبدىٍەٍذۇِ .ۇغۇٔىڭغب
ئوخػبظ ئىٕگٍىس تىٍىذىىي وىتبة ۋە ِبلبٌىٍەردە ھەِّە ٔەرضە ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ئىػىٕي ئبضبْ
لىٍىع ۋە ئەڭ ٍۇلىرى ئۈٔۈِگە ئېرىػىع ئۈچۈْ الٍىھىٍۀگەْ ثوٌىذۇ.
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ِەٍٍي ثبغمىالرغب ثىٍىُ ثېرىع ثوٌطۇْ ،ثبغمىالرٔىڭ ِۀىۋى ھبٍبتىٕي ثېَىتىع ثوٌطۇْ،
ٍبوي ئۆز ضەۋىَىطىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىع ثوٌطۇْ ،ثۇ ِەلطەتٍەرگە ٍېتىػٕىڭ ئبٌذىٕمي غەرتيٍ ،بزغبْ
ٔەرضىطي ثبغمىالرٔي جەٌپ لىٍىعٍ ،بزغبْ ٔەرضىطىٕي ثبغمىالرغب ئولۇتۇظ .ئەگەر ثبغمىالر
ئولۇِىطبٍ ،بزغبْ ٔەرضىٕىڭ ھېچ ثىر ئۈٔۈِي ۋە لىّّىتي ثوٌّبٍذۇ .ثىر وىتبة ٍبزاالٍذىغبْ
ضەۋىَىگە ٍەتّەن ثەن تەش .ئبغۇ ضەۋىَىگە ٍېتىپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ھبزىرلي غبرائىتتب ثىرەر
وىتبة ٍېسىپ ٔەغر لىٍذۇرِبق تېخىّۇ تەش .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،ھەر ثىر جۈٍِىٕي ٍبزغبٔذا
ئىػٍەتىەْ ضۆزٌۈوٍەرٔي ئىٕتبٍىٓ ئەضتبٍىذىً تبٌالظ وېرەن .ئەگەر ثىر ِۀىٕي ئىپبدىٍەٍذىغبْ
ضۆزدىٓ  5-4ثوٌطب ،ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ئەڭ ئبددىَطىٕي تبٌالظ وېرەن .غۇ ئبرلىٍىك وىتبة ۋە
ِبلبٌىذىٓ ئەڭ زور ئۈٔۈِگە ئېرىػىىٍي ثوٌىذۇ.
ئەگەر خەۋىرى ثبرالر ثوٌطبِ ،ۇغۇ ٍبزِبِٕىڭ ئبخىرىطىغب ئىٕىبش تەرىمىطىذە ِۇٔذاق ثىر
ٔەرضىٕي ٍېسىپ لوٍطبڭالر :ئۇٍغۇر ٔوپۇضي ئىچىذە ھبزىر ثبغالٔغۇچٕي پۈتتۈرگەْ ،توٌۇلطىسٔي
پۈتتۈرگەْ ،توٌۇلٕي پۈتتۈرگەْ ۋە ئبٌىٌ ِەوتەپٕي پۈتتۈرگۀٍەرٔىڭ ٔىطجىتي لبٔچىٍىه؟ ئۇالرٔىڭ
ضبٔىچۇ؟ ٍبزغۇچىالر ِۇغۇ ٔەرضىٍەرٔي چولۇَ ئبٍذىڭالغتۇرۇۋېٍىپ ،غۇ ئبضبضتب ٍبزِبلچي ثوٌغبْ
ِەزِۇْ ،ضەۋىَە ۋە ئىػٍىتىذىغبْ ضۆزٌەرٔي تبٌٍىػي وېرەن .ثوٌّىطب وۆزٌىگەْ ِەلطەتىە
ٍېتەٌّەٍذۇ.
 .4رەسىٌ ۋە جەدۋەىيەردىِ پبٍذىيىْىص
ئىٕگٍىس تىٍىذىىىٍەرٔىڭ " ثىر ضۈرەتٕىڭ ِىڭ ضۆزگە ثبراۋەر لىّّىتي ثبر" دېگەْ ثىر ضۆزى
ثبر .ئبِېرىىىذا ٍبٌغۇز تەثىئىٌ  -پەْ وىتبة ِ -بلبٌىٍىرىذا رەضىُ ۋە جەدۋەي لبتبرٌىك ٔەرضىٍەرٔي
وۆپ ئىػٍىتىپال لبٌّبً ،ئىجتىّبئىٌ  -پەْ وىتبة ِ -بلبٌىٍىرىذىّۇ ھەَ غۇٔذاق .ثۇ ئىع ھبزىر
ثىر رەضّىٌ پەْ ثوٌۇپ غەوىٍٍۀگەْ ثوٌۇپ ،ئۇٔي " وۆرۈظ ئبرلىٍىك ئۆگىٕىع لوراٌٍىرى" دەپ
ئبتبٍذۇ .ئۇٔىڭ ئىچىذە ئىجتىّبئىٌ پەْ ئۇلۇٍِىرىٕي رەضىُ ثىٍەْ چۈغۀذۈرىذىغبْ ثىر تبرِبق ثبر
ثوٌۇپ ،ئۇٔي " رەضىٍّىه تەغىىٍٍىگۈچىٍەر" دەپ ئبتبٍذۇ .ثەزىٍەر ئۇٔي " ئۇلۇَ خەرىتىطي" دەپّۇ
ئبتبٍذۇ .تەتمىمبت ٔەتىجىٍىرىگە ئبضبضالٔغبٔذا ،رەضىٍّىه تەغىىٍٍىگۈچىٍەر ھەِّە وەضىپتىىي
ئۆگىٕىع جەرٍبٔي ئۈچۈْ پبٍذىٍىك ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ روٌي ئولۇظ ،چۈغىٕىع ۋە ثىٍىذىغبْ
ضۆزٌۈوٕىڭ ضبٔىٕي ئبغۇرۇظ جەھەتتە ھەِّىذىٓ وۈچٍۈن ثوٌىذۇ .وىػىٍەر رەضىٍّىه
تەغىىٍٍىگۈچىٍەرٔىڭ ٍبردىّي ثىٍەْ ،ئولۇۋاتمبْ ِەزِۇٕٔىڭ ئبرلىطىذىىي ئۇلۇِٕي ئبضبْ
چۈغىٕىۋاالالٍذۇ ،ھەِذە ِۇھىُ ئەِەش ِەزِۇٔالرٔي ئبضبٔال پەرق ئېتەٌەٍذۇ .ئبِېرىىىٍىمالرٔىڭ ثۇ
خىً لوراٌذىٓ لبٔچىٍىه وۆپ پبٍذىالٔغبٍٔىمىٕي وۆرۈۋېٍىع ئۈچۈِْ ،ەْ ئىّىبٔىَىتي ثبر
لېرىٕذاغالرٔىڭ تۆۋۀذىىي تور ثېتىگە ئۇٌىٕىػىٕي لوٍۇپ لوٍغبْ وىتبثٕي ئۆز ووِپَۇتېرضىغب
چۈغۈرۈۋېٍىپ ،ئۇٔي ثىر ۋارالالپ ثېمىػىٕي تەۋضىَە لىٍىّەْ:
http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=17172&extra=page%3D1
ثۇ وىتبة ووۋەً ئەپۀذىٕىڭ " ئىع ئۈٔۈِي ٍۇلىرى وىػىٍەرٔىڭ  7ئبدىتي" دېگەْ
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وىتبثىٕىڭ  PDFغەوٍي ثوٌۇپ ،ئۇٔي ئۆزىگە "  "Uyghuronlineدېگەْ ئىٕتېرٔېت ئىطّىٕي
لوٍۇۋاٌغبْ لېرىٕذىػىّىس تەِىٍٕىذى (ضىسگە وۆپتىٓ-وۆپ رەھّەت).
تۆۋۀذىىىطي ِەْ ئۆزۈَ تەٍَبرٌىغبْ ئىىىي پبرچە رەضىُ .ئۇٔىڭ ثىرىٕچىطىذە وىرىػىپ
ئۆگىٕىذىغبْ وىػىٍەرٔىڭ خبراوتېرى چۈغۀذۈرۈٌگەْ .ئىىىىٕچىطىذە ثوٌطب ئبدەتٕىڭ
ئېٕىمٍىّىطي ۋە ئۇٌٕىڭ لبٔذاق ۋۇجۇدلب وېٍىذىغبٍٔىمي چۈغۀذۈرۈٌگەْ-1 .رەضىّٕي ِەْ
ئىٕتېرٔېتتىٓ تبپمبْ " رەضىٍّىه تەغىىٍٍىگۈچىٍەر" گە ئبئىت ثىر ِبتېرىَبٌذىىي ثىر رەضىّگە
ئبضبضەْ تەٍَبرٌىذىُ .ئىىىىٕچي رەضىّٕي ثوٌطب ئبٌذىٕمي ئىىىي ٍبزِبِذا تؤۇغتۇرغبْ ووۋەً
ئەپۀذىٕىڭ وىتبثىذىىي ثىر رەضىّگە ئبضبضەْ تەٍَبرٌىذىُ .ئەگەر خبٌىطىڭىس ،ضىٕبق تەرىمىطىذە
ضىس ِۇغۇ ئىىىي رەضىّذىىي ئۇلۇِٕي ضۆز ثىٍەْ چۈغۀذۈرۈپ ٍېسىپ ثېمىڭ .ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ
ئۆزىڭىس ٍبزغبْ تېىىطت ثىٍەْ ثۇ رەضىّٕي ضېٍىػتۇرۇپ ثېمىڭ .ضىسچە ئولۇرِۀٍەر لبٍطىطىٕي
ئوثذأراق چۈغىٕىذۇ؟ لبٍطىطىٕي ئېطىذە ئبضبٔراق لبٌذۇراالٍذۇ؟ ثۇ ٍەردىىي ِىطبٌالر رەڭٍىه
ثوٌۇپ ،وىتبة-جۇرٔبٌالرغب چىمىرىذىغبْ رەضىٍّەر رەڭٍىه ثوٌّىطىّۇ ثوٌۇۋېرىذۇ .ئبِېرىىىذىىي
وىتبة-جۇرٔبٌالردا ئىػٍىتىٍگەْ رەضىٍّەرٔىڭ ئىچىذە رەڭٍىىٍىرى ٔبھبٍىتي ئبز.

-1رەضىُ :وىرىػىپ ئۆگىٕىذىغبٔالرٔىڭ خبراوتېرى.
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-2رەضىُ :ئبدەتٕىڭ ئېٕىمٍىّىطي ۋە ئۇٔىڭ ۋۇجۇدلب وېٍىػي.

 .5ئببسترامت بىيەُ خۇالسە قىسىَيىرى بوىۇش
ِەٍٍي تەثىئىٌ پەْ ثوٌطۇْ ٍبوي ئىجتىّبئىٌ  -پەْ ثوٌطۇْ ،ئىٍّىٌ تەتمىمبت ئبضبضىذا
ٍېسىٍغبْ ،ئىٍّىٌ جۇرٔبٌالردا ئېالْ لىٍىٕىذىغبْ ِبلبٌىٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕىڭ ثىردىٓ ئبثطتراوتي ۋە
ثىردىٓ خۇالضىطي ثوٌىذۇ .ثۇ " ئبثطتراوت" لىطّىذا ثۇ ِبلبٌە ٔېّە توغرۇٌۇق ئىىۀٍىىئ ،ېّىٍەر
ثبٍبْ لىٍىٕىذىغبٍٔىمي ھەلمىذە ثوٌىذۇ .وۆپىٕچە جۇرٔبٌالرٔىڭ ئبثطتراوت لىطّىذىىي
ضۆزٌۈوٕىڭ ئەڭ ٍۇلىرى ضبٔي توغرىطىذا چەوٍىّىطي ثوٌىذۇِ .بلبٌىٕىڭ ئەڭ ئبخىرىطىذا ثىر
"خۇالضە" لىطّي ثوٌىذۇ .ئۇٔىڭذا ثۇ ِبلبٌىذا ٔېّە ثبٍبْ لىٍىٕغبٍٔىمي ۋە ثۇ تەتمىمبت ثىٍەْ
ئىسدىٕىع ئبرلىٍىك لوٌغب وەٌتۈرۈٌگەْ ِۇھىُ ٔەتىجىٍەر ثىٍەْ ئېرىػىەْ ِۇھىُ ٍەوۈٍٔەر
خۇالضىٍىٕىذۇ .ئىٍّىٌ جۇرٔبٌذا ئېالْ لىٍىٕىذىغبْ ِبلبٌە ئەِەش " ،غىٕجبڭ ِەدۀىَىتي" ثىٍەْ
ئوخػبظ جۇرٔبٌغب چىممبْ ئۇزۇْ ھەجىٍّىه ِبلبٌىٍەردىّۇ ئبغۇٔذاق ئبثطتراوت ثىٍەْ خۇالضە
لىطّي ثوٌىذۇِ .ەْ ئۇٔذاق ئۇزۇْ ِبلبٌىٍەرٔي ئولۇغتىٓ ثۇرۇْ ،ئبٌذى ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئبثطتراوتي
ثىٍەْ خۇالضىطىٕي ئولۇٍّەْ .غۇ ئبرلىٍىك ثۇ ِبلبٌىٕي توٌۇق ئولۇظ-ئولۇِبضٍىمٕي لبرار لىٍىّەْ.
وۆپىٕچە ئەھۋاٌذا ،وىػىٍەر ثۇٔذاق ئۇزۇْ ِبلبٌىٍەرٔي توٌۇق ئولۇغبْ تەلذىردىّۇ ،ئەڭ ئبخىرىذا
ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ئېطىذە لبٌىذىغىٕي ئبغۇ ِبلبٌىٕىڭ ئەڭ ئبخىرلي "خۇالضە" لىطّىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ
ِەزِۇٔالر ثوٌىذۇ.
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ِېٕىڭ پەرىسىّچە ،ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي جۇرٔبٌالردا چىمىذىغبْ  5ثەتٍىه ۋە ئۇٔىڭذىٓ ئۇزۇْ
ِبلبٌىٍەرٔي ِۇغۇٔذاق " ئۇزۇْ ِبلبٌە" دەپ لبراغمب ثوٌىذۇ .غۇڭب ئۇٔىڭغب ثىر ئبثطتراوت ثىٍەْ ثىر
خۇالضە لىطّىٕي وىرگۈزۈپ لوٍۇغٕىڭ ئولۇرِۀٍەر ئۈچۈْ زور پبٍذىطي ثبر ،دەپ ئوٍالٍّەْ.
 .6ئبخىرقي سۆز
ِەْ ٍ-1988ىٍي ٍبپؤىَىذىىي ئولۇغتىٓ لبٍتىپ وېٍىپ ئۇزۇْ ئۆتّىگەْ ثىر وۈٔي،
ئۈرۈِچىذىىي ثىر ِۇالزىّەت ئورٔىغب غبڭخەٍذىٓ ِبڭذۇرىۋەتىەْ ثىر-ئىىىي ضبٔذۇق
ٔەرضىٍىرىّٕي ئېٍىۋېٍىػمب ثبردىُِ .ەْ ئۇ ٍەرگە ٍېتىپ ثبرغبٔذا ضبئەت چۈظ ۋالتي  12دىٓ 5
ِىٕۇت ئوتىەْ ئىىەْ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ٍەردە ئىػٍەٍذىغبٔالر چۈغٍۈن تبِبق ئۈچۈْ ئىػتىٓ
چۈغۈپ وېتىپتۇٍ .بپؤىَىذە ثۇٔذاق ِۇالزىّەت ئورۇٍٔىرى چۈغتە دەَ ئبٌّبٍذىغبْ ثوٌغبچمبِ ،ەْ
ئۇٔذاق ثوٌۇغىٕي ثىٍّەپتىّەِْ .ەْ لبٌغبْ  15دەن وىػىٍەر ثىٍەْ ئۇ ٍەردىىي ثىر وىچىه ئۆٍذە
 2ضبئەتىە ٍېمىٓ ئۆچىرەت تۇرۇپ ضبلٍىذىُ .ضبئەت چۈغتىٓ وېَىٓ  2ثوٌغبٔذا ،ئۇ غىروەتٕىڭ
ثىر ئبدىّي چىمىپ " ،ثۈگۈْ چبرغۀجە ،چۈغتىٓ وېَىٓ ضىَبضىٌ ئۆگىٕىع ثبر .غۇڭب ثىس
ئىػٍىّەٍّىس .ئەتە وېٍىڭالر ".دېذىِ .ېٕىڭ ثۇ ئىػمب دەھػەت غەزىپىُ وەٌذى " .ئۆزۈڭٕي
دۇَٔبدىىي لەدىّىٌ ِەدۀىَەتٍىه ئەٌٍەرٔىڭ ثىرضي ،دەپ ھېطبثالٍطەْ .ئۇٔذاق ثوٌّىطبڭ لبٔذاق
لىالتتىڭ؟ ثىر ۋاراق لەغەزگە ئىىىي جۈٍِە ضۆز ٍېسىپ ،دېرىسەڭگە چبپالپ لوٍطبڭ ثوٌّبضّىذى؟"
دەپ ئوٍٍىذىُ .ئبِېرىىىذىىي ِۇغۇٔىڭغب ئوخػبظ خېرىذارالر تىسىٍىپ ضبلالٍذىغبْ ٍەرٌەرٔىڭ
ھەِّىطي چۈظ ۋالتي ئبراَ ئبٌّبٍذۇ ،ھەِذە ھەر خىً ئۇضۇٌذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،خېرىذارالرٔىڭ
ئىػىٕي ٔبھبٍىتي لوالٍٍىمالغتۇرىذۇِ .ەضىٍەْ :ئەڭ وۆپ ئىػٍىتىٍىذىغبْ ئۇضۇٌٕىڭ ثىرضي
ِۇٔذاق ،ثىر چۆگىٍەٍذىغبْ وىچىه چبلتب ٔوِۇرى ثبر لەغەز ٍۆگەوٍىه ثوٌۇپ ،ثۇٔذاق ئورۇٔغب
وىرگەْ وىرگەْ خېرىذارالر ئبٌذى ثىٍەْ ئبغۇ ٔوِۇردىٓ ثىرٔي ئبٌىذۇ ،ئبٔذىٓ خېرىذارالر
تەٍَبرالٔغبْ ئورۇٔذۇلتب ئوٌتۇرۇپ ضبلالٍذۇِ .ۇالزىّەت ئورٔىٕىڭ خبدىّي ٍبوي ٔۆۋىتي وەٌگەْ
ٔوِۇرٔي چبلىرىذۇٍ ،بوي ثوٌّىطب ٔۆۋىتي وەٌگەْ ٔوِۇر ثىر وىچىه ئېٍىىتىرؤٍۇق ئېىرأذا
وۆرۈٔىذۇ .ضىس غۇ چبغذا ِۇالزىّەت پووىَىگە ثبرىطىس .چبرچبظ ٍوق ،ئبرلب ئىػىه ٍوق،
ئۆچىرەتىە لوغۇٌىۋاٌىذىغبٔالر ٍوق ،ھەِذە ئۇرۇغۇغّۇ ٍوق .دىّەن ئبِېرىىىذا ثىر وىچىىىىٕە
ئىػٕي ئبرتۇق لىٍىع ئبرلىٍىك ،خېرىذارالرغب ٍۈوطەن دەرىجىذە ئوڭبٍٍىك تۇغذۇرۇپ ثېرىٍگەْ.
ٍۇلۇرىمىذەن ثىر ِۇالزىّەت جەرٍبٔي ثىر لبالق جەرٍبٔذىٓ ثىر ِەدۀىَەتٍىه جەرٍبٔغب
ئۆزگەرتىٍگەْ.
ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ئىػٍىتىذىغبْ ثىر ٔەرضىٕي ٍبضبپ چىمىرىذىغبٔالر چولۇَ ئەڭ ِۇھىُ
ئبِىٍالرٔىڭ ثىرضي لبتبرىذا ئىػٍەپ چىمبرغبْ ٔەرضىطىٕىڭ ئىػٍىتىػىە لۇالٍٍىك ئىىۀٍىىي -
ئەِەضٍىىي توغرىطىذا چوڭمۇر ثبظ لبتۇرۇغي وېرەنِ .ەھطۇالتىٕىڭ الٍىھىطىٕي ثېىىتىػتىٓ
ثۇرۇْ چولۇَ ثىر لېتىُ " ثۇٔي ئىػٍىتىػىە لۇالٍٍىك لىٍغىٍي ثوٌىذىغبْ ٍۀە ثىرەر تەرىپي ثبرِۇ؟"
دەپ لبتتىك ئىسدىٕىپ ثېمىع وېرەن .ئەگەر ضىس تۇتمۇچي ٍوق ئىػىىتىٓ ثىرٔي ئىػٍەپ چىمىرىپ،
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ئۇٔىڭذىٓ ِ 10ىڭ دأە ضبتطىڭىس ( ثۇ ضبٕٔي ئىٕگٍىس تىٍىذىىىٍەر  000،10دەپال ٍبزىذۇ ،ضۆز
ثىٍەْ ٍبزِبٍذۇ) ،ئۇٔي ئبٌغبْ ِ 10ىڭ وىػىٕىڭ ھەِّىطىٕي ثبزاردىٓ تۇتمۇچِ ،ىخ ۋە ئۈغىە
ضېتىۋېٍىپ ،ئۇ تۇتمۇچٕي ئۆز ئىػىىٍىرىگە ثېىىتىپ چىمىػىغب توغرا وېٍىذۇ .ئەگەر ضىس ئۇ
تۇتمۇچٕي ئۆز زاۋۇتىڭىسدىال ثېىىتىپ ،ئبٔذىٓ ضبتطىڭىس ،ضىسگە ئبٔچە وۆپ ئىع وەتّەٍذۇ،
ٌېىىٓ ضىس ئبغۇ ِ 10ىڭ ئبدەِٕىڭ ٔۇرغۇْ ۋالتي ثىٍەْ پۇٌىٕي تېجەپ لبٌىطىس .دۇَٔبدا تۇتمۇچي
ٍوق ئىػىه ئىػٍەپ چىمىرىذىغبْ غىروەت ٍوقِ .ەْ ثۇٔي ۋە ئۇٔىڭ ئبٌذىذىىي ئۈرۈِچىذە ثوٌغبْ
ئىػٕي پەلەت ثىر ِىطبي ضۈپىتىذە دەۋاتىّەْ .ئولۇرِۀٍەر ٍبزغۇچىالرٔىڭ خېرىذارٌىرى ثوٌۇپ
ھېطبثٍىٕىذۇ .غۇڭب ضىس ثىر ٍبزغۇچي ثوٌطىڭىس ،ثىر ِبلبٌە ٍبوي وىتبثٕي پۈتتۈرگۀذىٓ وېَىٓ،
ٍېتەرٌىه ۋالىت چىمىرىپِ ،ەْ ٍۇلىرىذا ئوتتۇرىغب لوٍغبْ تەوٍىپٍەر ئبضبضىذا " ،ئولۇرِۀٍەرٔىڭ
لىسىمىػي ،چۈغىٕىػي ،ئەضتە لبٌذۇرۇغي ۋە پبٍذىٍىٕىػي ئۈچۈْ ِەْ لىٍىپ ثېرەٌەٍذىغبْ ٍۀە
ثىرەر ئىع ثبرِىذۇ؟" دەپ چوڭمۇر ئوٍٍىٕىپ ثېمىڭ .غۇٔذاق لىٍطىڭىس ،ثۇرۇٔمىذىٓ ٍبخػي
ئۈٔۈِگە ئېرىػەٌەٍطىس .ثوٌۇپّۇ ئۇٍغۇرالر ئىچىذىىي وىتبة ئولۇٍذىغبٔالرٔىڭ ضبٔىٕي
وۆپەٍتىػىە ،غۇ ئبرلىٍىك ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ئىػٍىرىٕىڭ ٍبخػىٍىٕىػمب لبراپ
ِېڭىػىغب تېخىّۇ ٍبخػي تۆھپە لوغبالٍطىس.
ِەْ ثۇ ٍبزِىذا ھبزىرغىچە پەلەت ٍبزغۇچىالر توغرىطىذىال ضۆزٌىذىُ .ئەِذى ئولۇرِۀٍەر
توغرىطىذىّۇ ثىر ٔەچچە ئېغىس گەپ لىالً .ئۇٍغۇرچىذا ٍبظ  -ئۆضّۈرٌەرٔىڭ ٍۀە ثىر ٔبِي ثبر .ئۇ
ثوٌطىّۇ " ئىسثبضبرالر" .ئۇالر وىّٕىڭ ئىسىٕي ثبضىذۇ ثىٍەِطىس؟ ثبغالٔغۇچ ِەوتەپىە وىرگىچە
ئبضبضەْ ئبتب-ئبٔىطي ۋە ئبوب-ھەدىٍىرىٕىڭ ئىسىٕي ثبضىذۇ .ھەِّە ئىػٕي ئبغۇالردىٓ ئۆگىٕىذۇ .ثۇ
ِەزگىٍذە ئبتب-ئبٔب ۋە ھەدە-ضىڭىٍالر ھەر ثىر ثبال ئۈچۈْ ھەِّە جەھەتتە ئۈٌگىٍىه روٌىٕي
ئوٍٕبٍذۇ .ثبغالٔغۇچ ِەوتەپىە وىرىپ ئولۇغٕي ثبغٍىغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئبتب-ئبٔىالرٔىڭ ثبٌىٍىرىغب
ثوٌغبْ ئۈٌگىٍىه روٌي تەدرىجىٌ ئبجىسالپ ِبڭىذۇٌ .ېىىٓ ھەرگىس ٍولبپ وەتّەٍذۇ .غۇڭالغمب
وىتبة ئولۇغتب ضىس ثبٌىڭىسغب ثبٌىڭىس ٔبھبٍىتي وىچىه ۋالتىذىال ٍبخػي ئۈٌگە ثوٌۇڭ " .ثبٌىڭىس
وۆپ وىتبة ئولۇضۇْ" دېگۀٍىه ،ھەرگىسِۇ " ثبٌىڭىس ئۆٍذە وىتبة ئولۇضۇْ ،ضىس ئوٌتۇرۇغمب
ثېرىۋېرىڭ" دېگۀٍىه ئەِەش .ئەگەر ضىس ثبٌىڭىسغب ئبغۇٔذاق تۇزۇَ چىمبرضىڭىسٍ ،بوي ئۇالرغب
ئبغۇٔذاق تەٌەپ لوٍطىڭىس ،ضىس ثبٌىڭىسغب ئبداٌەتطىسٌىه لىٍغبْ ثوٌىطىس .ئبٔچە ٍبخػي ئۈٔۈِگىّۇ
ئېرىػەٌّەٍطىس .غۇ ٔەرضە ئېطىڭىسدە ثوٌطۇٔىي ،ئۆزىڭىس لىالٌّىغبْ ئىػتب ھەرگىس ثبٌىڭىسدىٓ
ئۈِىذ وۈتّەڭ" .ئىسثبضبرالر" ئبتب-ئبٔىالرٔىڭ ٍبخػي "ٍوي ثبغالِچي" ثوٌۇغىغب ِوھتبج.
ثۇ ِبلبٌىٕي ھېچ وىّذىٓ رۇخطەت ضورىّبً ِۀجەضىٕي ئەضىەرتىەْ ھبٌذا ثبغمب
تورثەتٍەردە ئېالْ لىٍطىڭىس ثوٌۇۋېرىذۇ.
ٍ-2008ىٍي -4ئبٍٕىڭ -7وۈٔي
ئەضەر ِۀجەضيِ :ەرىپەت ثىٍوگي
www.meripet.com
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هەمتەپ ھبيبتىدىي هۇۋاپىق پبيدىلىٌىص توغرىسىدا قىسقىچە
تەۋىسىيە
ئىالۋەِ :بڭب ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي ثىر ئۇوىّىس ئۇچۇر ٍوٌالپ ،ھبزىر ثۇ ٍىٍٍىك ئبٌىٌ ِەوتەپ
ئىّتىھبٍٔىرىغب لبتٕىػىذىغبْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ئىچىذە وېَىٕىي لەدەِٕي لبٔذاق ثېطىػٕي
دېگۀذەن ثىٍەٌّەً ،گبڭگىراپ لېٍىۋاتمبْ ٍبغالرٔىڭ خېٍە وۆپٍىگىٕي ئېَتىپتۇ .ھەِذە ِۇِىىٓ
ثوٌطب ِېٕىڭ غۇالر ئۈچۈْ ثىرەر پبرچە ٍبزِب تەٍَبرٌىػىّٕي تەوٍىت لىٍىپتۇِ .ەْ ئبٌذى ثىٍەْ
ئبغۇ ئۇوىّىسغب چىٓ وۆڭٍۈِذىٓ رەخّەت ئېَتىّەْ.
تۆۋۀذىىىطي ثىر تورداغمب لبٍتۇرغبْ ئىٕىبش غەوٍىذە ٍېسىٍغبْ ِبلبٌىٕىڭ ئەضٍي
ٔۇضخىطي:
ھۆرِەتٍىه «ئۆتّۈغۈَ ،وەٌگۈضۈَ ۋە ووِپَوتېر» ٔي ٍبزغبْ ئۇوبَ،
ِەْ ضىسٔىڭ ثۇ ٍبزِىڭىسٔي ئۆز ۋالتىذىال وۆرۈپ ،ضىس ضورىغبْ ضوئبٌالرغب ئبزراق جبۋاة
ثېرىپ ثېمىػٕي ئوٍٍىغبْ ثوٌطبِّۇ ،لبٔذاق جبۋاة ثېرىع ئۈضتىذە ئوٍٍىٕىپ ثوالٌّبً ،ثۇ ئىػٕي
ضەي ئۇزۇٔغب ضۇزىۋەتتىُِ .ەْ ئەِذى ئۆزەِٕىڭ ئوٍٍىغبٍٔىرىٕي لىطمىچە ضۆزٌەپ ثېرەًِ .ېٕىڭچە
ضىس ضورىغبْ ضوئبٌالرٔي ِۇٔذاق  3تۈرگە ئبٍرىع ِۇِىىٓ :
( )1لبٔذاق لىٍغبٔذا ئبٌىٌ ِەوتەپ ھبٍبتىٕي ِۇۋاپىك ئورۇٔالغتۇرغبْ ثوٌىذۇ؟
( )2ئوڭۇغطىسٌىممب ئۇچرىغبْ ثىر ئبدەَ لبٔذاق لىٍغبٔذا ئۇٔىڭذىٓ وېٍىپ چىممبْ روھىٌ
چۈغىۈٍٔىىتىٓ تېس ۋە ئۈٔۈٍِۈن لۇتۇٌۇپ چىمبالٍذۇ؟
( )3ئۇٍغۇرٔىڭ ِىٍٍىٌ وىٍّىىىٕي ضبلالپ لېٍىع ئۈچۈْ لبٔذاق لىٍىع وېرەن؟
ِەْ ئۇغجۇ ٍبزِبِذا-1 ،ضوئبٌغىال ثىر ئبز جبۋاة ثېرىپ ئۆتەً .ئۈچىٕچي ضوئبٌذا ثىر
ئىٕتبٍىٓ ضەزگۈر ِەضىٍە ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ ثوٌۇپِ ،ېٕىڭچە ئۇٔىڭ جبۋاثىٕي ثىٍىذىغبٔالر خېٍە
وۆپِ .ەْ ثۇ ِەضىٍە توغرىطىذا ئۆزەِٕىڭ ثۇرۇٔمي ٍبزِىٍىرىذا ئوخػىّىغبْ دەرىجىذە توختبٌغبْ
ئىذىُ .ضىسگە ۋە ضىسگە ئوخػبظ ثبغمب ٍبغالرغب پەلەت ِۇٔذاق ثىر ِەضٍىھەتىُ ثبر « :چوڭ-چوڭ
ئىػالرٔي ۋۇجۇتمب چىمىرىػٕي ئۆزىڭىس لىالالٍذىغبْ وىچىه ئىػالردىٓ ثبغالڭ ( ».ثۇ غەرثتىىي
ثىر داڭٍىك ئەرثبثٕىڭ ضۆزى ثوٌۇپ ،ئۇ وىػىٕىڭ ئىطّي ئېطىّذە لبٌّبپتۇ ).ئەِذى ٍولىرىمي
-2ضوئبٌغب وەٌطەنِ ،ەْ ئۇٔىڭ جبۋاثي توغرىطىذا ئبٍرىُ توختىٍىػٕي ِۇۋاپىك وۆردۇٍَ .ۀي
ثىر-ئىىىي ئبٍٕىڭ ئىچىذە ئۇ توغرىطىذا ثىر ئبٍرىُ ٍبزِب تەٍَبرٌىػىُ ِۇِىىٓ .تۆۋۀذە ٍولىرىمي
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-1ضوئبٌغب لىطمىچە جبۋاة ثېرىپ ئۆتىّەْ.
ضىسٔىڭ ئەِىٍَىتىڭىسدىّۇ وۆرۈٔۈپ تۇرغبٔذەن ،ئوتتۇرا ٍبوي ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇۋاتمبْ
ھەر ثىر ٍبظ ِۇٔذاق ئىىىي ٍوٌغب دۇچ وېٍىذۇ )1 ( :ئۆزى لىٍىػمب تېگىػٍىه ئىػالرٔي لىٍىع.
( )2ئۆزى ئەڭ لىسىمىذىغبْ ئىػالرٔي لىٍىع .ثۇ ٍەردىىي « ئۆزى لىٍىػمب تېگىػٍىه ئىػالر»
دېگىٕىّىس ِەوتەپ ھەر ثىر ئولۇغۇچىذىٓ تەٌەپ لىٍغبْ ئىػالر ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ئەڭ
ِۇھىّي ئۆتۈٌگەْ ثبرٌىك دەرضٍەرٔي پۇختب ئىگىٍەپ ِېڭىػتىٓ ئىجبرەتتۇر .ئەِذى ئىىىىٕچي
ئىػمب وەٌطەن ،ئۇٔي چۈغۀذۈرۈپ ئوٌتۇرۇغٕىڭ ئبٔچە ھبجىتي ٍوق؛ ضىسگە ٔىطجەتەْ ئېَتمبٔذا
ووِپَۇتېر ثىٍىٍّىرىٕي ئىگىٍەظ ضىس ھەِّىذىٓ ثەن لىسىمىذىغبْ ئىػتۇر.
ِەوتەپ ھبٍبتىٕي ٔبھبٍىتي ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ئۆتىۈزگەْ ٍبغالرٔىڭ وىػىٍىه خبراوتېرى
جەھەتتە ِۇٔذاق ئورتبق ئبالھىذىٍىىي ثبر:
( )1ئۇالر ھەر ۋالىت ۋە ھەر جبٍذا ئۆزٌىرى لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىػالرٔي ِۇھىٍّىك دەرىجىطي
ثوٍىچە توغرا تىسىپ چىمبالٍذۇ.
( )2ئۇالر ھەر ۋالىت ئۆز-ئۆزىٕي وؤتروي لىٍىپ ،ئۆزىٕىڭ ۋالتي ثىٍەْ زېھٕىٕي ئبٌذى
ثىٍەْ « ئەڭ لىسىمبرٌىك ئىػالر» ئەِەش ،ثەٌىي « ئەڭ ِۇھىُ ئىػالر» ئۈچۈْ ضەرپ لىالالٍذۇ.
ئەڭ ِۇھىُ ئىػالرٔي ۋۇجۇتمب چىمىرىع ئۈچۈْ ئۆزىٕىڭ ثبغمب ٔۇرغۇْ لىسىمىػٍىرىذىٓ ۋاز
وېچەٌەٍذۇ « .ئەڭ ِۇھىُ ئىػالر» ٔي لىٍىپ ئېػىٕغبْ ۋالتي ثىٍەْ زېھٕىٕىال « ئەڭ لىسىمبرٌىك
ئىػالر» غب ضەرپ لىٍىذۇ.
( )3ئۇالردا داۋاٍِىك لىَىٕچىٍىممب جەڭ ئېالْ لىٍىذىغبْ پۇزىتطىَە ثوٌىذۇٍ .ېڭي غبرائىتمب
تېس ِبضٍىػبالٍذۇ .ھەِذە ئۆزى ئۈچۈْ پبٍذىطىس ثىر ئەھۋاي ئىچىذىٓ ئۆزى ئۈچۈْ پبٍذىٍىك ٍېڭي
پۇرضەتٍەرٔي تېپىپ چىمبالٍذۇ.
ٍولىرىذا تىٍغب ئبٌغىٕىُ ثىر ِۇوەِّەي تىسىُ ثوٌّبضتىٓ ،ھبزىر ئېطىّگە وەٌگەْ ثىر
لىطىُ خبراوتېرىذىٓ ئىجبرەتتۇر .ثۇالردىٓ ثبغمبِ« ،ۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ٍېڭي تەڭٍىّىطي» ِۇ ھەر ثىر
ٍبغٕىڭ ِەوتەپ ھبٍبتىغب خېٍە ئۇٍغۇْ وېٍىذۇ .غۇڭب ِۇِىىٓ ثوٌطب ئۇٔي ئوثذاْ
ئۆزٌەغتۈرىۋېٍىػمب تىرىػىپ ثېمىڭ.
ضىسٔىڭ ھبزىر ووِپَۇتېرغب ٍۈوطەن دەرىجىذە لىسىمىػىڭىس خبتب ئىع ئەِەشٌ .ېىىٓ،
ِېٕىڭچە ضىسٔىڭ ثىر ئبٌىٌ ِەوتەپ ئولۇغۇچىطي تۇرۇپ ،ووِپَۇتېر ثىٍىّىٕي وۆپرەن ئىگىٍەظ
ئۈچۈْ لبٌغبْ دەرضٍەرٔي ٔورِبي ئۆزٌەغتۈرۈپ ِېڭىػمب تەضىر ٍەتىۈزۈغىڭىس ِۇۋاپىك ئەِەش.
ئەگەر وەٌگۈضىذە چوڭ ئىػالرٔي لىٍّبلچي ثوٌطىڭىس ،ئۆزىڭىسدە چولۇَ ٍولىرىذا ئوتتۇرىغب
لوٍۇٌغبٔذەن ئىمتىذارالرٔي ٍېتىٍذۈرۈغىە تىرىػىڭ .ئەگەر ثىر ئولۇغۇچي دەرضخبٔىذا ئۆتۈٌگەْ
دەرضٍەرٔي ئىگىٍەپ ِبڭّبً ،ئۆزى ٍبخػي وۆرىذىغبْ ثبغمب ثىٍىٍّەرٔىال ئۆگۀطە ،ئۇ ھبٌذا ئۇ
ئولۇغۇچىٕىڭ ئبٌىٌ ِەوتەپتە تۇرۇغىٕىڭ ھېچ ثىر ھبجىتي ۋە لىّّىتي ثوٌّبٍذۇ .ئبتب-ئبٔب ۋە
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ئۇرۇق-تۇغمبٔالر تەِىٍٕىگەْ ئىمتىطبدىٌ ٍبردەَ ،ھەِذە ِەوتەپ ۋە جەِئىَەت ئبجراتمبْ
ِەثٍەغٍەرٔىڭ ھەِّىطىّۇ ئىطراپ ثوٌىذۇ .ھەر ثىر ئولۇغۇچي ِەوتەپتە ئولۇۋاتمبْ ِەزگىٍذە
چولۇَ غۇ ِەوتەپتىىي ثبرٌىك غبرائىتتىٓ ئەڭ ٍولىرى دەرىجىذە پبٍذىٍىٕىپ ،ئۆتۈٌگەْ دەرضٍەرٔي
پۇختب ئىگىٍەپ ِېڭىػمب تىرىػىػي وېرەنِ .ەْ ھبزىرغىچە ئوخػىّىغبْ دۆٌەت ۋە ِىٍٍەتٍەرٔىڭ
ھەِّىطىذە « ِەوتەپتە ئۆتۈٌگەْ دەرضٍەر جەِئىَەتىە چىممبٔذا جبٔغب ئبٔچە ئەرز لبتّبٍذىىەْ»
دېگەْ چۈغۀچىذىىي ٍبغالرٔىڭ ثبرٌىغىٕي ھېص لىٍذىُِ .ېٕىڭچە ثۇ چۈغۀچە توغرا ئەِەش.
ِەٍٍي ضىس ثبوالۋېرِ ،بگىطتىرٌىك ٍبوي دووتۇرٌۇق ئۇٔۋأي ئۈچۈْ ئولۇڭِ ،ەوتەپ ھەرگىس ضىسگە
وېرەوطىس دەرضٍەرٔي ئۆتّەٍذۇ .وېرەوٍىه ثىٍىٍّەرٔىڭ ھەِّىطىٕىّۇ ئۆگىتىپ ثوالٌّبٍذۇ.
ِەوتەپ پەلەت ضىسگە ثىر لىطىُ ئبضبضٍىك ثىٍىٍّەرٔي ئۆگىتىپ ،غۇ ئبرلىٍىك ضىسٔي وەٌگۈضىذە
ٍېڭي ثىٍىٍّەرٔي ئۆزىڭىسگە تبٍىٕىپ ئۆگىٕەٌەٍذىغبْ ،غۇ ئبرلىٍىك ضىس خىسِەت جەرٍبٔىذا دۇچ
وەٌگەْ ٍېڭي ِەضىٍىٍەرٔي ئۆز-ئۆزىڭىسگە تبٍىٕىپ ھەي لىٍىذىغبْ ئىمتىذارٔي ٍېتىٍذۈرىذۇ.
ِۇغۇ ِۀىذىٓ ئېٍىپ ئېَتمبٔذا ،ئولۇغۇچىالر ھەرگىس ِەوتەپتە ئۆتۈٌگەْ ئبضبضٍىك دەرضٍەرگە
ضەي لبرىّبضٍىمي وېرەن.
ِەْ ضىسٔىڭ « ثىسٔىڭ ِەٍٍي تبرىخ جەھەتتە ثوٌطۇْ ِ،ەدۀىَەت جەھەتتە ثوٌطۇْ
،ئىمتىطبد ۋەٍبوي ضىَبضي جەھەتتە ثوٌطۇْ چىمىع ٍوٌىّىسٔىڭ پەلەت ۋە پەلەت ووِپَۇتېردا
ئىىۀٍىىىٕي چوڭمۇر ھېص لىٍذىُ» دېگەْ وۆز-لبرىػىڭىسغب توٌۇق لوغۇٌۇپ وەتّەٍّەْ.
ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي تەرەلمىَبتىٕىڭ لبٔذاق ثوٌىػىذا ووِپَۇتېر ِۇھىُ روي
ئوٍٕبٍذىغبْ ئبِىٍالرٔىڭ ثىرضيٌ ،ېىىٓ ،ثىردىٓ-ثىر ئبِىً ئەِەش .ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِبئبرىپ،
ئىٍىُ-پەْ ،تېخٕوٌوگىَە ۋە ئىگىٍىه ئىػٍىرى تەوػي تەرەلمىٌ لىٍّىطب ،ئۇٔىڭ ووِپَۇتېر
ئىػٍىرىٕىڭ تەرەلمىٌ لىٍىػىّۇ ِۇِىىٓ ئەِەشِ .ەضىٍەْ ،ثەٌگىٍىه ِەوتەپ تەرثىَە ئبضبضي
ثوٌّىغبْ ثىر ئبدەِٕىڭ ووِپَۇتېر ئۆگىٕەٌىػي ِۇِىىٓ ئەِەش .غۇڭب ِىٍٍەتٕي تەرەلمىٌ
تبپمۇزۇظ ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ھەِّە ئىػٍىرىٕي تەوػي تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇظ وېرەن.
ئەگەر ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ھبزىرلي ووِپَۇتېرغب ثوٌغبْ ٍۈوطەن لىسىمىػىڭىسدىٓ توغرا
پبٍذىالٔطىڭىس ،وەٌگۈضىذە ئبغۇ ضبھەدە ٔبھبٍىتي ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوالالٍطىس .دۇَٔبدا
ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌغبْ وىػىٍەرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي ھەرگىس ثىر ئىػٕي ضىٕبپ ثبلمبْ
-1لېتىّذىال ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌغبْ ئەِەش .وۆپۈٔچە ئەھۋاٌذا وىػىٍەر ٔەچچە لېتىّالپ
ِەغٍۇثىَەتىە ئۇچراپ ،ئۆز ِەغٍۇثىَىتىذىٓ تەجرىجە-ضبۋالالرٔي ٍەوۈٍٔەپٍ ،ېڭي ثىٍىّگە
ئېرىػىپ ،لىٍىۋاتمبْ ئىػىٕي لبٍتب ضىٕبپِ ،ۇغۇٔذاق ثىر جەرٍبٕٔي ٔۇرغۇْ لېتىّالپ تەورارالظ
ئبرلىٍىك ئبخىرى ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌغبْ .ضىسٔىڭ « لۇت ثىٍىه » دەپ ووِپَوتېر خىسِەت
گۇرۇپپىطي لۇرۇپ ثبلمىٕىڭىس ثىر ٍبخػي ثبغٍىٕىع ثوٌۇپتۇ .ئەگەر ئىّىبٔىَىتىڭىس ٍبر ثەرضە ،ثۇ
ئىػٕي لبٍتىذىٓ ثبغالڭ .ھەِذە ئۇٔي ھەرگىس ٍېرىُ ٍوٌذا توختىتىپ لوٍّبڭ .غۇ ئبرلىٍىك ضىس
ِۇغۇ خىسِەت گۇرۇپپىطي ئبضبضىذا وەٌگۈضىذە ثىرەر غىروەتٕي ۋۇجۇتمب چىمىراٌىػىڭىسِۇ
ِۇِىىِٓ .ېٕىڭ ثۇ جەھەتتىىي تەوٍىپىُ ِۇٔذاق:
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( )1ئەتراپىڭىسغب ئىمتىذارٌىك ،ھەِذە ئىذىَىطي ثىٍەْ ِىجەز-خبراوتېرى ضىسٔىڭىي ثىٍەْ
ئوثذاْ ِبضٍىػبالٍذىغبْ ٍبغالردىٓ ٔ 6-5ي توپالظ .ئىذىَىطي ثىٍەْ ِىجەز-خبراوتېرى ئۆز-ئبرا
چىمىػبالٍذىغبْ ئبدەٍِەرٔي ٍىغىع ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ .ئەگەر  10وىػىٍىه ثىر گۇرۇپپىٕىڭ ئىچىذە
ِىجەزى لبٌغبٔالر ثىٍەْ چىمىػبٌّبٍذىغبْ ثىر ئبدەَ ثوٌطب ،ئۇ ٍبٌغۇز ئۆزى ثۇ گۇرۇپپب ئۈچۈْ ھېچ
ثىر لىّّەت ٍبرىتبٌّبٍال لبٌّبً ،گۇرۇپپىذىىي لبٌغبٔالرٔىڭ ئىع ئۈٔۈِىگىّۇ زور دەرىجىذە ضەٌجىٌ
تەضىر وۆرضىتىذۇ .ئۇٔىڭ ئىع-ھەرىىەتٍىرى ثەزىذە ھەتتب پۈتۈْ گۇرۇپپىٕىڭ ِەغٍۇپ ثوٌىػىغب
ئېٍىپ ثبرىذۇ.
( )2ئۆز گۇرۇپپىڭىسدىىي ٍبغالرٔي تەغىىٍٍەپ ،ئۇٍغۇر غىروەت-وبرخبٔب ئىگىٍىىٍىرى
ئۈضتىذە ثىر تەپطېٍي تەوػۈرۈظ ئەٌىپ ثېرىع .غۇ ئبرلىٍىك ھبزىر ئۇٍغۇر جەِئىَىتىذە ئەڭ چوڭ
وۆٌەِگە ئېرىػىەْ وەضىپ ،غىروەت ،وبرخبٔب لبتبرٌىمالرٔي تېپىپ چىمىع .ھەِذە ئۇالرٔىڭ
وۆٌىّىٕىڭ چوڭ-وىچىىٍىىىگە لبراپ ئۇالرٔي دەرىجىگە ئبٍرىپ چىمىع.
(ٍ )3ولىرىمي ئىگىٍىه ئورگبٍٔىرىذا ووِپَۇتېرٔىڭ ئىػٍىتىٍىع ئەھۋاٌىٕي ئېٕىمالپ
چىمىع .ھەِذە تېخىچە ووِپَۇتېر ئىػٍىتىٍّىگەْ ،ئەِّب ووِپَۇتېر ئىػٍىتىٍطە ئىع ئۈٔۈِىٕي
زور دەرىجىذە ئۆضتۈرگىٍي ثوٌىذىغبْ غىروەت ،وبرخبٔب ،ئورگبٔالرٔي ۋە ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي
وؤىرېت خىسِەت تۈرٌىرىٕي تېپىپ چىمىع.
( )4گۇرۇپپىذىىي ثبرٌىك ئەزاالرٔي ئىػمب ضېٍىپ ،ئوخػىّىغبْ وەضىپ تۈرٌىرىگە ثىردىٓ
«ئۇچۇر دەپتىرى» ( ئىٕگٍىسچە «  )» Information Bookletتۈزۈپ چىمىع .ثۇ ئۇچۇر
دەپتىرىذە ئبغۇ ثىر وەضىپ ٍبوي خىسِەت ئورٔىذا لبٍطي خىٍذىىي ووِپَۇتېر ۋە ٍۇِػبق
دېتبٌالردىٓ پبٍذىالٔطب ثوٌىذىغبٍٔىمي ،ئەگەر غۇٔذاق لىٍطب ئىع ئۈٔۈِىٕي لبٔچىٍىه ئۆضتۈرگىٍي
ثوٌىذىغبٍٔىمي توغرىطىذىىي ئۇچۇر ثوٌىػي وېرەن.
(ٍ )5ولىرىمي غىروەت ،وبرخبٔب لبتبرٌىمالرٔىڭ ثبغٍىمٍىرى ثىٍەْ وۆرۈغۈپ ،ئۇالرغب
ھېٍىمي «ئۇچۇر دەپتىرى» ٔي ثېرىپ ،ئۇالرٔي ثۇ ٍېڭي ئۇچۇرالردىٓ خەۋەردار لىٍىع .ئەگەر ضىس ثۇ
گۇرۇپپب ئبضبضىذا ثىر غىروەت لۇرغبْ ثوٌطىڭىسٍ ،ولىرىمي ئورۇٔالرٔي ووِپَۇتېر ۋە ٍۇِػبق دېتبي
ضېتىۋېٍىعٍ ،ۇِػبق دېتبٌالرٔي ووِپَۇتېرغب لبچىالظ ،ئۇالرٔىڭ خبدىٍّىرىٕي ووِپَۇتېرٔي لبٔذاق
ئىػٍىتىع جەھەتتە تەرثىَىٍەظ لبتبرٌىك ِۇالزىّەت تۈرٌىرى ثىٍەْ تەِىٓ ئەتطىڭىس ثوٌىذۇ.
ھەِذە ثەزى ئبالھىذە ٍۇِػبق دېتبٌالرٔي ضىسٔىڭ غىروىتىڭىس ئىػٍەپ ثەرضىّۇ ثوٌىذۇِ .ەضىٍەْ،
« » MicroSoft Excelدە وىچىه وۆٌەٍِىه غىروەتٍەرگە زور پبٍذا ٍەتىۈزىذىغبْ ٔۇرغۇْ
پروگراِّىالرٔي تۈزگىٍي ثوٌىذۇ .ئۇٔذاق پروگراِّىالرٔي ئىػٍىتىػّۇ ٔبھبٍىتي ئبضبْ ثوٌۇپ،
ئۇالرٔي توٌۇلطىس ئوتتۇرا ِەوتەپ ضەۋىَىطىگە ئىگە وىػىٍەرِۇ ئىػٍىتەٌەٍذۇMicroSoft « .
ٔ »Excelي پۇختب ثىٍىذىغبٔالرغب ثۇ ثىر ئبددىٌ ئىعٌ .ېىىٓ ئۇٔي ثىٍّەٍذىغبٔالر ئۈچۈْ ثۇ
ئىػالرٔي لىٍىع ِۇِىىٓ ئەِەشٍ .ولىرىمي لەدەَ-ثبضمۇچالر ئبرلىٍىك ضىس ئۆز غىروىتىڭىسگە
خېرىذارِۇ توپٍىَبالٍطىس.
ِەْ ئەضٍىذە ثۇ جبۋاثٕي ثۇٔچىۋاال ئۇزۇْ ٍېسىػٕي پىالٍٔىّىغبْ ئىذىُ .وبٌالِغب وەٌگەْ
ئىػالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ٍېسىػمب تىرىػىپ ئۇٔي ثىر ئبز ئۇزۇْ لىٍىۋەتتىُ .ئبخىرىذا ِەْ
ئولۇرِۀٍەرگە ِىىروضوفت غىروىتىٕىڭ لۇرغۇچىطي «  »Bill Gatesئبِېرىىىذىىي ثىر توٌۇق
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ئوتتۇرا ِەوتەپ ئولۇغۇچىٍىرىغب ضۆزٌىگۀذە ئوتتۇرىغب لوٍغبْ « ھبٍبتٕىڭ  11لبئىذىطي» ٔي
ئىٕگٍىسچىذىٓ ئۇٍغۇرچىغب تەرجىّە لىٍىپ ضۇٔذۇَ .ئەگەر ِېٕىڭ تەرجىّەِذە خبتبٌىك ٍبوي
ٍېتەرضىسٌىىٍەر ثوٌطب ثبغمب تورداغالرٔىڭ تۈزىتىع ثېرىػىٕي ضوراٍّەْ.
ئەگەر ثۇ ٍبزِىٕي ثبغمب تور ثەتٍىرىگە چىمبرِبلچي ثوٌطىڭىس ،چىمىرىۋېرىڭِ .ۀذىٓ
ضوراظ ھبجەتطىس.
ٍ-2008ىٍي -1ئبٍٕىڭ -18وۈٔي

ھبٍبتٕىڭ  11لبئىذىطي
Bill Gates
 .1ھبٍبت ئبداٌەتٍىه ئەِەش .ئۇٔىڭغب وۆٔگىٓ.
 .2ثۇ دۇَٔب ضېٕىڭ ئۆز-ئۆزەڭگە ثوٌغبْ ھۆرِىتىڭگە (ٍبوي غۇرۇرىڭغب) پەرۋا لىٍّبٍذۇ .ثۇ
دۇَٔب ضۀذىٓ ئۆزەڭگە ٔىطجەتەْ ثىر ٍبخػي ھېطىَبتمب ئىگە ثوٌۇغتىٓ ثۇرۇْ ثەزى ٔەتىجىٍەرٔي
ٍبرىتىػىڭٕي ئۇِىذ لىٍىذۇ.
 .3ضەْ توٌۇق ئوتتۈرىٕي پۈتتۈرۈپال ٍىٍىغب ِ 40ىڭ دوٌالر پۇي تبپبٌّبٍطەْ .ضەْ ثىر
غىروەتىە ِبغىٕىطىذا تېٍېفؤي ثبر ِۇئبۋىٓ رەئىطّۇ ثوالٌّبٍطەْ .ثۇ ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەر
ئىىىىطىٕي ضەْ ئۆزەڭ لوٌغب وەٌتۈرۈغۈڭ وېرەن.
 .4ئەگەر ضەْ « ِۇئەٌٍىّىُ ثەن لبتتىك تەٌەپ لوٍىذىىەْ» دېطەڭ ،ضەْ ثىر غىروەتٕىڭ
ثبغٍىمىٕىڭ لوٌىذا ئىػٍەپ ثبق .ئۇ ثبغٍىك ھېٍىمي ئولۇتمۇچي ثەغىذىٓ ئۆتىۈزگەْ « ضىٕبق
ِەزگىٍي» ٔي ئۆز ثەغىذىٓ ئۆتىۈزِەٍذۇ.
 « .5ئبغخبٔىذا ئىػٍىطەَ غۇرۇرۇِغب تەضىر ٍېتىذۇ» دېّە .ضېٕىڭ ثوۋاِ-وِىٍىرىڭ ثىر
ئبغخبٔىذا ئىػٍەغٕي «پۇرضەت» دەپ ئبتبٍتتي.
 .6ئەگەر ضەْ ثىر ئىػٕي ثۇزۇپ لوٍطبڭ گۇٔبھ ئبتب-ئبٔبڭذا ئەِەش .غۇڭب ضەْ ئۆزەڭٕىڭ
خبتبٌىمٍىرى ئۈچۈْ غۇدۇرٌىّبً ،ئۇالردىٓ ضبۋاق ئبٌغىٓ.
 .7ضەْ تۇغۇٌۇغتىٓ ثۇرۇْ ئبتب-ئبٔبڭ ضۀذىٓ ھبزىرلىذەن زېرىىىەْ ئەِەش .ئۇالر ھبزىر
ضېٕىڭ چىمىّىڭٕي وۈتۈرۇپ ،وېرٌىرىڭٕي ٍۇٍۇپ ،ھەِذە ضېٕىڭ ئۆزەڭ توغرۇٌۇق ئبتمبْ
پوٌىرىڭٕي ئبڭالپ ضۀذىٓ ھبزىرلىذەن زېرىىىەْ .غۇڭب ضەْ ئبتب-ئبٔبڭ ٍبغىغبْ دەۋرٔي تۀمىت
لىٍىػتىٓ ثۇرۇْ ئۆزەڭٕىڭ وېَىٍّىرىذىىي پىػت-ضىروىٍەرٔي تبزىٍىغىٓ.
ِ .8ەوتىۋىڭ غبٌىجىَەتچي ۋە ِەغٍۇثىَەتچىٍەردىٓ لۇتۇٌغبْ ثوٌىػي ِۇِىىٌٓ ،ېىىٓ ھبٍبت
ئۇٔذالالردىٓ تېخي لۇتۇٌّىذى .ثەزى ِەوتەپٍەر ئىّتىھبٔىذىٓ ئۆتەٌّەٍذىغبْ ئىػالرٔي ئەِەٌذىٓ
لبٌذۇرغبْ ثوٌۇپ ،ضەْ توغرا جبۋاثٕي لبٔچە لېتىُ ضورىطبڭ ئۇالر ضبڭب غۇٔچە لېتىُ دەپ ثېرىذۇ.
ٌېىىٓ ثۇٔذاق ئىع رىَبي تۇرِۇغتب ئبزرالّۇ ٍوق.
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 ضبڭب. ضېٕىڭ ٍبزٌىك تەتىٍىڭ ثوٌّبٍذۇ. ھبٍبتٍىك ِەۋضۇِغب ثۆٌۈٔگەْ ئەِەش.9
 ثۇ ئىػالرٔي.ئۆزۈڭٕي توغرا تؤۇغمب ٍبردەٍِىػىذىغبْ غىروەتٍەرِۇ ئبضبضەْ ِەۋجۇت ئەِەش-ئۆز
.ئۆزەڭٕىڭ ۋالتىذا لىٍّىطبڭ ثوٌّبٍذۇ
 ھەلىمىٌ تۇرِۇغتب وىػىٍەر. تېٍېۋىسوردىىىطي ھەلىمىٌ تۇرِۇظ ئەِەش.10
.وبفىخبٔىذىٓ ئبٍرىٍىپ ئىػمب ثبرِىطب ثوٌّبٍذۇ
 وۈٍٔەرٔىڭ ثىرىذە ئبغۇٔذالالرٔىڭ.ٓ دۆت وىػىٍەرگىّۇ ٍبخػي ِۇئبِىٍە لىٍغى.11
.ٓثىرضىٕىڭ لوٌىذا ئىػٍەپ لېٍىػىڭ ِۇِىى

The Eleven Rules of Life
By Bill Gates
RULE 1
Life is not fair - get used to it.
RULE 2
The world won't care about your self-esteem. The world
will expect you to accomplish something BEFORE you feel
good about yourself.
RULE 3
You will NOT make 40 thousand dollars a year right out
of high school. You won't be a vice president with
car phone, until you earn both.
RULE 4
If you think your teacher is tough, wait till you get a
boss. He doesn't have tenure.
RULE 5
Flipping burgers is not beneath your dignity. Your
grandparents had a different word for burger flipping
they
called it Opportunity.
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RULE 6
If you mess up,it's not your parents' fault, so don't
whine about your mistakes, learn from them.
RULE 7
Before you were born, your parents weren't as boring as
they are now. They got that way from paying your bills,
cleaning your clothes and listening to you talk about
how cool you are. So before you save the rain forest
from the parasites of your parent's generation, try
delousing the closet in your own room.

RULE 8
Your school may have done away with winners and losers,
but life has not. In some schools they have abolished
failing grades and they'll give you as many times as
you want to get the right answer. This doesn't bear the
slightest resemblance to ANYTHING in real life.
RULE 9
Life is not divided into semesters. You don't get
summers off and very few employers are interested in
helping you find yourself. Do that on your own time.
RULE 10
Television is NOT real life. In real life people
actually have to leave the coffee shop and go to jobs.
RULE 11
Be nice to nerds. Chances are you'll end up working for
one.
Source: http://www.chuckbaldwinlive.com/read_billgates.html
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هۇۋەپپەقىيەتٌىڭ يېڭي تەڭلىوىسي
ئىالۋەِ :بڭب ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي ثىر ئۇوىّىس ئۇچۇر ٍوٌالپ ،ھبزىر ثۇ ٍىٍٍىك ئبٌىٌ ِەوتەپ
ئىّتىھبٍٔىرىذىٓ ئۆتەٌىگەْ ۋە ئۆتەٌّىگەْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ئىچىذە وېَىٕىي لەدەِٕي لبٔذاق
ثېطىػٕي دېگۀذەن ثىٍەٌّەً ،گبڭگىراپ لېٍىۋاتمبْ ٍبغالرٔىڭ خېٍە وۆپٍىگىٕي ئېَتىپتۇ .ھەِذە
ِۇِىىٓ ثوٌطب ِېٕىڭ غۇالر ئۈچۈْ ثىرەر پبرچە ٍبزِب تەٍَبرٌىػىّٕي تەوٍىت لىٍىپتۇِ .ەْ ئبٌذى
ثىٍەْ ئبغۇ ئۇوىّىسغب چىٓ وۆڭٍۈِذىٓ رەخّەت ئېَتىّەِْ .ەْ ئبغۇٔذاق ئۇوىٍىرىّىس ئۈچۈْ
 -2007ۋە ٍ-2008ىٍٍىرى ثىر لبٔچە پبرچە ِبلبٌە ٍېسىپ چىممبْ ئىذىٍُ .ېڭي ِبلبٌە ٍېسىػٕىڭ
ئورٔىغبِ ،ەْ ئبٌذى ثىٍەْ ئبغۇ ِبلبٌىذىٓ ثىر لبٔچىٕي ِەزوۇر ِۇٔجەرگە چىمىرىپ لوٍۇغٕي
ِۇۋاپىك وۆردۈَِ .ەزوۇر ِبلبٌە غۇالرٔىڭ ثىرىٕچىطيِ .ەْ ئۆزەِٕىڭ ٔورِبي ئىسدىٕىػىٕىّۇ
توختىتىپ لوٍّبٍّەْ.
ٍېمىٕذىٓ ثۇٍبْ ۋەتۀذىٓ ِبڭب ئېٍخەت ٍېسىپِ ،ۀذىٓ ِەضٍىھەت ضوراٍذىغبْ ئۇٍغۇر
ٍبغٍىرى ئىچىذە ،ئۆزٌىرىٕىڭ ئوتتۇرا ِەوتەپ ٍبوي ئبٌىٌ ِەوتەپ توٌۇق وۇرش ئولۇغىذىىي ثىٍىُ
لورۇٌۇغىٕي چۈغۀذۈرۈپ ،غۇ ئبضبضتب ئۆزٌىرىٕىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ھبٍبتي ئۈچۈْ ٔېّە
وەضىپٕي تبٌٍىطب ٍبخػي ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ضوراٍذىغبٔالر ثبرغبٔطېرى وۆپىَىپ ِېڭىۋاتىذۇ.
ئۆِۈرٌۈن وەضىپٕي لبٔذاق تبٌالظ ِەضىٍىطي ثىر ئىٕتبٍىٓ ِۇرەوىەپ ِەضىٍىذۇرِ .ەضىٍەْ،
ِۀذىٓ ِەضٍىھەت ضورىغبْ ٍبغالر تىٍغب ئبٌغبْ وەضىپٍەرٔي تىسىپ چىمىذىغبْ ثوٌطبق ،ئۇالرٔي
وەَ دېگۀذە تۆۋۀذىىي تۈرٌەرگە ئبٍرىع ِۇِىىٓ:
٭ ئۆزى ٍبخػي وۆرىذىغبْ وەضىپ
٭ ئبتب-ئبٔىطي ٍبخػي وۆرىذىغبْ وەضىپ
٭ ھبزىر ئولۇۋاتمبْ وەضىپ
٭ ئبٌّبغّبلچي ثوٌغبْ وەضىپ
٭ تەثىئىٌ پۀذىىي وەضىپ
٭ ئىجتىّبئىٌ پۀذىىي وەضىپ
٭ ۋەتۀذە ئبضبْ ئىػمب ئورۇٔالغمىٍي ثوٌىذىغبْ وەضىپ
٭ چەت ئەٌذە ئبضبٔراق جبْ ثبلمىٍي ثوٌىذىغبْ وەضىپ
٭ ثبً ثوٌغىٍي ثوٌىذىغبْ وەضىپ
٭ ۋە ثبغمىالر
ِەْ ھبزىرغىچە ئۆزۈِذىٓ ثۇ ھەلتە ِەضٍىھەت ضورىغبْ ٍبغالرغب لبٔبئەتٍىٕەرٌىه جبۋاة
ثېرەٌّەً وەٌذىُ .ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ِېٕىڭ وۆڭٍۈَ ئىٕتبٍىٓ ٍېرىُِ .ېٕىڭ ئۇٔذاق لىالٌّبضٍىمىّذا
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ِۇٔذاق ئىىىي تۈرٌۈن ضەۋەة ثبر .ثىرضيِ ،ۀذىىي ۋالىت جەھەتتىىي لىَىٕچىٍىك--ثۇ ٍىً
ٍبزدىٓ ثبغالپ ِېٕىڭ ئىذارىذىىي خىسِەت ۋەزىپەَ ٍۀىّۇ ئېغىرالغتيٍ .ۀە ثىرضي ثوٌطب،
ئۆِۈرٌۈن وەضىپٕي لبٔذاق تبٌالظ ِەضىٍىطي ثىر ئبدەِٕىڭ لبٔذاق لىٍغبٔذا ئۆز ئۆِرىٕي خۇغبي،
ثەختٍىهِ ،ۀىٍىه ۋە ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ئۆتىۈزگىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمىغب دائىر ثىر چوڭ ِەضىٍىٕىڭ ثىر
تبرِىمي ثوٌۇپ ،وەضىپٕي لبٔذاق تبٌالغتىٓ ئىجبرەت ثۇ تبرِبق ِەضىٍىٕي چۈغۀذۈرۈغتىٓ ثۇرۇْ،
ئبٌذى ثىٍەْ ثىر ئبدەَ ئۆز ھبٍبتىٕي ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ھبٍبت ،ئۆزى رازى ثوٌغۇدەن ھبٍبت لىٍىپ
ئۆتىۈزەٌىػي ئۈچۈْ لبٔذاق غەرتٍەرٔي ھبزىرٌىػي وېرەوٍىىي ِەضىٍىطىٕي چۈغۀذۈرۈپ
ئۆتۈغىە توغرا وېٍەتتيِ .ېٕىڭ ثۇ ِەضىٍىٕي ھەر ثىر ٍبغمب ئبٍرىُ-ئبٍرىُ چۈغۀذۈرۈپ جبۋاة
خەت ٍېسىع ئىّىبٔىَىتىُ ٍوق .غۇڭالغمب ،ئۇغجۇ ٍبزِىٕي تەٍَبرالظ لبرارىغب وەٌذىُ .ثۇ ٍبزِب
جەِئىٌ ئىىىي ثۆٌۈَ ثوٌۇپ ،ھبزىرلىطي ئۇٔىڭ -1ثۆٌۈِىذىٓ ئىجبرەت .تۆۋۀذە ثۇ ثۆٌۈِٕىڭ
ئەضٍي ِەزِۇٔىٕي ثبغالٍّەْ.
ثۇٔىڭذىٓ تەخّىٕەْ ٍ 25ىً ثۇرۇٍْ ،ۀي ٍ-1982ىٍيِ ،ەْ ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ِۇٔذاق ثىر
تەڭٍىّىطىٕي تۈزۈپ چىممبْ ئىذىُ:
ِۇۋەپپەلىَەت = تبالٔت  +تىرىػچبٍٔىك  +پۇرضەت ()1
 )1پۇرضەت
«ثىٍىۋاي» تور ثېتىٕىڭ ِەْ ثىٍەْ ئۆتىۈزگەْ ئىىىي لېتىٍّىك ٍبزِب ضۆھجىتىٕي ۋە ِېٕىڭ
لىطمىچە تەرجىّىھبٌىّٕي ئولۇپ ثبلمبْ ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ھەِّىطي ٍۇلىرىمي تەڭٍىّىٕي ثۇرۇْ
وۆرۈپ ثبلمبِْ .ەْ ٍۇلىرىمي تەڭٍىّىٕي ئۆزۈِٕىڭ ثبٌىٍىك دەۋرىذىٓ تبرتىپ تبوي ئبٌىٌ ِەوتەپ
ئولۇغىغب وىرگۀذىٓ وېَىٕىي ثىر لبٔچە ٍىٍٍىك ضەرگۈزەغتٍىرىُ ئبضبضىذا تۈزۈپ چىممبْ
ئىذىُ .ثبٌىٍىك دەۋرىّذە ِەْ ئۆزۈِٕي ٍېسىذىىي دېھمبٔالرٔىڭ ثبٌىٍىرى ثىٍەْ وۆپ
ضېٍىػتۇراتتىُ .ثەزى ئىػالردا ِەْ ئۇالردىٓ ضەي ئەلىٍٍىمراق ثوٌطبِّۇٍ ،ۀە ثەزى ئىػالردا ئۇالر
ِبڭب لبرىغبٔذا وۆپ ئەلىٍٍىك ئىذى .ثوٌۇپّۇ ئېتىسٌىك ئىػٍىرىذا ۋە ثۇزۇٌۇپ لبٌغبْ ٍېسا
ضبٍّبٍٔىرىٕي ٍبضبظ لبتبرٌىك ئىػالردا ئۇالر ِبڭب لبرىغبٔذا خېٍي ئەلىٍٍىك ،چبلمبْ ۋە لوٌي ئەپٍىه
ئىذىِ .ەْ ئۇالرغب ئىٕتبٍىٓ لبٍىً ئىذىُِ .ەْ ئۆز-ئۆزۈِذىٓ ِۇٔذاق ضوئبٌٕي داۋاٍِىك ضوراپ
تۇراتتىُ " :دېھمبْ ثبٌىٍىرى ثىٍەْ ِۀذەن غەھەر ثبٌىٍىرىٕىڭ تۈپ پەرلي ٔەدە؟" ثبرا-ثبرا ِەْ ثۇ
ٍەردىىي ئەڭ چوڭ پەرلٍەرٔىڭ ِەوتەپىە وىرىپ ئولۇظ پۇرضىتيِ ،ەوتەپ ضۈپىتي ،ثبٌىٍىك
دەۋرىذىٓ تبرتىپ ئبڭالٍذىغبْ ،وۆرىذىغبْ ،ۋە لىٍىذىغبْ ئىػالردىىي پەرلٍەردىٓ ئىجبرەت
ئىىۀٍىىىٕيٍ ،ۀي پۇرضەت جەھەتتىىي پەرق ئىىۀٍىىىٕي چۈغىٕىپ ٍەتتىُ.
ِەْ ئوتتۇرا ِەوتەپٕي پۈتتۈرۈپٍ ،ېسىذا لبٍتب تەرثىَە ئېٍىۋاتمبٔذا ،ثىر ٍەردە ئېَىغب 20
ضوِذىٓ وۆپرەن ِبئبظ ئبٌىذىغبْ ثىر ئىػچي ٍبوي خىسِەتچي ثوٌۇغٕي ئۆزۈَ ئۈچۈْ غبٍە لىٍىپ
تىىٍىگەْ ئىذىُ .ئۇ چبغذا ثىس ئۈچۈْ ئۇٔىڭذىٓ چوڭراق ئىػالرٔي وۆزٌەغٕي تەضەۋۋۇر لىٍىع
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ِۇِىىٓ ئەِەش ئىذى  --ئبٌذىّىسدا ثىس تبٌالٍذىغبٔغب ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ٍوي ٍوق ئىذى .دېڭ
غَبۋپىڭ ئبٌىٌ ِەوتەپىە ئولۇغۇچي لوثۇي لىٍىع تۈزۈِىٕي ئىطالھ لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئبٌىٌ
ِەوتەپىە ئىّتىھبْ ثېرىع ئۈچۈْ ثىس ثۇرۇْ تەضەۋۋۇر لىالٌّبٍذىغبْ ثىر پەۋلۇٌئبددە پۇرضەت
ثبرٌىممب وەٌذى .غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي ۋىالٍەتتە ٍبوي ٔبھىَىذە ئىػٍەٍذىغبْ
ئىػچي ٍبوي خىسِەتچي ئەِەش ،ئبٌىٌ ِەوتەپ ئولۇغۇچىطي ثوالٌىذىُ .ثۇ ٍەردە پۇرضەت ِەْ
ئۈچۈْ ئىٕتبٍىٓ چوڭ روي ئوٍٕىذىِ .ەْ ھبزىرِۇ ثەزىذە ئۆز-ئۆزۈِذىٓ " :ئەگەر غۇ لېتىٍّىك
ئىطالھبت ٍۈز ثەرِىگەْ ثوٌطبِ ،ەْ ھبزىر ٔەدە ٔېّە ئىع لىٍىپ ٍۈرگەْ ثۇالتتىُ-ھە؟" دەپ
ضوراپ لوٍىّەْ .ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي غەھەر ۋە ٍېسىالردا ئەلىٍٍىك ۋە ٔبھبٍىتي تىرىػچبْ
ٍبظ-ئۆضّۈرٌەر ئىٕتبٍىٓ وۆپٌ .ېىىٓ ،ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ِۇتٍەق وۆپ وىػىٍەر ئۆز ٍۇرتىٕىڭ
ضىرتىغب چىمبٌّبٍذۇٍ .ۇلىرى ئۆرٌەپ ئولۇٍبٌّبٍذۇ .ئۆِرىذە ئۆزىٕىڭ ئەلٍىٌ ئىمتىذارى ۋە ثبغمب
ٍوغۇرۇْ وۈچىٕىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّىٕي جبرى لىٍذۇراٌّبً ثۇ ئبٌەِذىٓ ئۆتۈپ وېتىذۇ .ثۇٔذاق
ثوٌۇغي ئۇالر ئۈچۈْ ِۇۋاپىك پۇرضەتٕىڭ ثوٌّىغبٍٔىمىذىٕذۇر.
 )2تبالٔت
ٍۇلىرىمي تەڭٍىّىذىىي "تبالٔت" تۇغّب تبالٔت ثىٍەْ تۇغّب ئەلىٍٍىمٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ)2( .
ئوخػبظ ثىر ضىٕىپتب ئولۇۋاتمبْ ئولۇغۇچىالردا وۆرۈٌىذىغبْ ئولۇظ ٔەتىجىطىذىىي زور
پەرلٍەرٔىڭ ضەۋەثىٕي تەھٍىً لىٍىپ ،ئۇٔىڭ تبالٔت ۋە تىرىػچبٍٔىمتىىي پەرلتىٓ وېٍىپ
چىمىذىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍذىُ .ثەزى ئولۇغۇچىالر " ِەْ چولۇَ لبتتىك تىرىػىپٍ ،بخػي
ئولۇٍّەْ" دەپ ئىرادە تىىٍەپ ،وۈٔىگە  16-15ضبئەت ئۆگىٕىع لىٍىپّۇ ٍۀە ثىر لىطىُ
ضبۋالذاغٍىرىٕىڭ ئبٌذىغب ئۆتەٌّەٍذىغبٍٔىمي ،ھەتتب ثەزىٍىرىٕىڭ ضىٕىپٕىڭ ئبرلىطىذا
لبٌىذىغبٍٔىمىٕي وۆرۈپ ،وىػىٍەردە تۇغّب تبٌۀت ۋە تۇغّب ئەلىً جەھەتتە پەرق ثبرٌىمىٕي ،ھەِذە
تىرىػچبٍٔىك ئەلىٍٕي توٌۇق ئىػمب ضېٍىپ ٍەوۈٍٔەپ چىممبْ توغرا ئۆگىٕىع ئۇضۇٌي ئبضبضىذا
ئېٍىپ ثېرىٍّىطب ،ئبٔچە ئۈٔۈَ ثەرِەٍذىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍذىُ.
دېّەنٍ ،ۇلىرىمىذەن وۆزىتىػىە ئبضبضالٔغبٔذاِ ،ەْ تۈزۈپ چىممبْ ٍۇلىرىمي تەڭٍىّە
خېٍي ئەلىٍگە ِۇۋاپىك ثوٌۇپٍ 24 ،بغالرغب وىرگەْ ۋالتىّذا تۈزۈپ چىممبْ ثۇ ثىر تەڭٍىّە
ئۈچۈْ ِەْ تبوي ٍېمىٕغىچە ئۆز-ئۆزۈِذىٓ پەخىرٌىٕىپ وەٌذىُ.
 )3ئىمتىذار
ٌېىىٓ ،وىػىٍەر تۇغۇٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئۆزىٕىڭ وېَىٕىي ھبٍبتىذا ئوخػىّىغبْ
دەرىجىذىىي ٍېڭي تبالٔتٍ ،ېڭي ثىٍىٍُ ،ېڭي ِبھبرەت ۋە ٍېڭي ئىمتىذارالرغب ئېرىػىذۇ .ئۇٔىڭذىٓ
ثبغمب ،ثىر ئبدەِٕىڭ ئۆز-ئۆزىگە ثوٌغبْ ئىػۀچىطىّۇ ثىر خىً ئىمتىذار ثوٌۇپ ،ثۇ ئىمتىذار ھەِّە
ئبدەَ ئۈچۈْ ئورتبق ئەِەشِ .ەْ ثۇ ٍەردە ٍۇلىرىمىالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ٍىغىٕچبلالپ " ئىمتىذار"

- 50 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

( ئىٕگٍىسچە "ضىىٍٍص") دەپ ئبتبغٕي ِۇۋاپىك وۆردۈَ.
ٍۀي " ئىمتىذار" تۇغۇٌغبٔذىٓ وېَىٓ ٍېتىٍذۈرگەْ تبالٔت ،ثىٍىُِ ،بھبرەت ،ئىمتىذار ۋە
ئۆز-ئۆزىگە ثوٌغبْ ئىػۀچٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ)3( .
ٍۇلىرىمي -1تەڭٍىّە " ئىمتىذار" ٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌّىغبْ .ثۇ ِېٕي ٍۇلىرىمي
"ِۇۋەپپەلىَەت" تەڭٍىّىطىٕي لبٍتب ٍېسىپ چىمىػىّغب ِەججۇرٌىغبْ ضەۋەثٍەرٔىڭ ثىرضىذۇر.
ٍ )4ۈوطەن لىسىمىع
-4ئۆوتەثىر وۈٔي ( ٍۀي ٍ-2007ىٍي -4ئۆوتەثىر وۈٔي) ِەْ ئبٍبٌىُ ئبِبٔگۈي ثىٍەْ
ثىٍٍە ئۆٍىّىسگە  30وُ دەن وېٍىذىغبْ ھوٌٍَۋوئود غەھىرىذىىي وودان تىَبتىرخبٔىطىغب ثىر
وؤطېرت وۆرگىٍي ثبردىُ .ثۇ تىَبتىرخبٔب دۇَٔبدا وىٕو ضبھەضي ثوٍىچە ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىٍىه
ِۇوبپبت ثوٌغبْ " ئوضىبر ِۇوبپبتي" ٔي تبرلىتىع ئۈچۈْ ئىػٍىتىذىغبْ تىَبتىرخبٔىالرٔىڭ ثىرضي
ثوٌۇپ ،وؤطېرتتب ئوٍۇْ وۆرضەتىۈچىٍەر دۇَٔبغب تؤۇٌغبْ تۈروىَىٍىه ٔبخػىچي ضەرتبة ئەرۀەر
ثىٍەْ ووِپوزىتور ۋە پىَبٔوچي فبھىر ئبتبووگٍۇ (<> گە لبراڭ) الر ئىذى .تۈروىَىٍىه ئبٍبي
ٔبخػىچي ضەرتبة ئەرۀەر ٍ-2003ىٍٍىك ٍبۋروپب " ئەئۇروۋىطىئوْ" ٔبخػب ِۇضبثىمىطىذە
ثىرىٕچىٍىىىە ئېرىػىپ ،دۇَٔبغب داڭك چىمبرغبْ .ثىس ئەضٍىذە ٌوش ئبڭەٌەش راٍؤىذا تۈروٍەرٔىڭ
لبٔچىٍىه ئىىۀٍىىىٕي ثىٍّىگەچىە " ،ثۇ وؤطېرتمب ئېھتىّبي ثىر لبٔچە ٍۈز تبِبغىجىٓ وېٍەر"،
دەپ پەرەز لىٍغبْ ئىذۇق .ئەگەر راضت غۇٔذاق ثوٌطب ،ثۇ زإٌىڭ ثىر ئبخػبٍِىك ئىجبرىطي ثەن
لىّّەت ثوٌّبضٍىمي وېرەن ئىذى .غۇڭب ،وەٌگۈضىذە ثۇ ٍەرگە ئۇٍغۇر ئبرتىطتالرٔىّۇ تەوٍىپ
لىٍىپ ئوٍۇْ لوٍذۇرۇظ ئبرزۇضىذاِ ،ەْ ثۇ تىَبتىرخبٔىٕي ثىر ئبخػبَ ئىجبرىگە ئېٍىع ئۈچۈْ
لبٔچىٍىه پۇي وېتىذىغبٍٔىمىٕي ضوراپ ثبلّبلچىّۇ ثوٌذۇٌَ .ېىىٓ ،ئۇ تىَبتىرخبٔىغب وىرگۀذىٓ
وېَىٓ ھەٍراْ لبٌذىُ .ثۇ تىَبتىرخبٔب  3لەۋەتٍىه ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭغب جەِئىٌ  3600ئەتراپىذا ئبدەَ
ضىغىذىىەْ .ثىس ئوٌتۇرغبْ ٍەردىٓ ئۈضتۈٔىي  2لەۋەتٕي وۆرگىٍي ثوٌّبٍتتي .غۇٔذالتىّۇ ئوٍۇْ
ثبغالٔغۇچە تىَبتىرخبٔىٕىڭ -1لەۋىتي تۈروىَىٍىه تبِبغىجىٕالر ثىٍەْ ٌىك توٌذى .پەرىسىّچە
-1لەۋەتتە ئوٌتۇرغبْ تبِبغىجىٕالرٔىڭ ئۆزىال  2000وىػىذىٓ ئېػىػي ِۇِىىِٓ .ەْ ثۇ ئوٍۇٕٔي
وۆرۈۋېتىپِ ،ۇٔذاق خىَبٌغب چوڭمۇر پېتىپ وەتتىُ :ئۇٔىڭ ثىرضي ،پۈتۈْ ئبِېرىىب ثوٍىچە ھبزىر
ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي ٔوپۇضي ِ 10ىٍَوْ ئەتراپىذا ثوٌغبْ ئۇٍغۇرالردىٓ ئبراْ  700-600گە ٍېمىٓ
ئبدەَ ثبر .ثۇ وؤطېرتمىّۇ ئبراْ  6ئۇٍغۇر وەٌذۇقٌ .وش ئبڭەٌەضتىٓ ئىجبرەت ثىر غەھەردىال ثىر
وؤطېرتٕي وۆرۈظ ئۈچۈْ ٍىغىٍغبْ تۈرن تبِبغىجىٕالرٔىڭ ضبٔي  2000دىٓ ئېػىپ وەتتي.
ئۇالرٔىڭ ئىچىذە ثىس ثۇرۇْ ئبرىٍىػىپ ثبلمبْ  40-30تۈروىَىٍىىٍەردىٓ ثىرەرضىّۇ وۆرۈّٔىذى.
تۈروىَىذىىي ٔوپۇضٕىڭ ئوِۇِي ضبٔي ِ 70ىٍَوْ ئەتراپىذا ثوٌغبچمب ،ئەگەر ثۇ وؤطېرتمب
وەٌگەْ تۈرن تبِبغىجىٕالر ثىٍەْ ئۇٍغۇر تبِبغىجىٕالرٔىڭ ٔوپۇضمب ضۇٔذۇرغبْ ٔىطجىتىٕي
ضېٍىػتۇرضبقٌ ،وش ئبڭەٌەش غەھىرىذىىي  2000دىٓ ئبرتۇق تۈروىە ئبراْ  42ئۇٍغۇر توغرا
وەٌذى ،دېگەْ ضۆزِ .ەْ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثۇ ئەھۋاٌىغب ٔبھبٍىتي ئېچىٕذىُ " .ئۇٍغۇر ئبرتىطالرٔي
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تەوٍىپ لىٍىپ ئەوېٍىپِ ،ۇغۇ تىَبتىرخبٔىذا ئوٍۇْ لوٍذۇرۇظ ِۇتٍەق ِۇِىىٓ ئەِەضىەْ" ،دەپ
ئوٍٍىذىُ .ئەگەر راضتتىٕال چبلىرتطبق ،ئۇٔىڭغب لبٔچىٍىه تبِبغىجىٕالر وېٍەر؟ ئۇٔىڭ ٍۀە ثىرضي،
فبھىر ئبتبووگٍۇٔىڭ پىَبٔو چېٍىۋاتمبْ ۋالىتتىىي لىَبپىتي ئىذى .ئۇ ِېڭىپ ،ضەھٕە ئوتتۇرىطىغب
وەٌگۀذە ثىر ٔبھبٍىتي گەۋدىٍىه ،تېتىه ۋە ھەٍۋەتٍىه لىَبپەتتە وۆرۈٔەتتيٌ .ېىىٓ ،پىَبٔو
چبٌغبٔذا ئۇٔىڭ پۈتۈْ ثەدىٕي ھەرىىەتىە وېٍىپ ،ثېٍي  90گرادۇضمب ٍېمىٓ ئېگىٍىپ ،خۇددى
پىَبٔؤىڭ ئىچىگە وىرىپ وېتىذىغبٔذەن لىالتتي .ئۇٔىڭ ثۇ لىَبپىتىذىٓ ،پىَبٔودا ثۈگۈٔىىذەن
ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغىذا ،ئۇٔىڭ پىَبٔوغب ثوٌغبْ ٍۈوطەن لىسىمىػي ٔبھبٍىتي چوڭ روي
ئوٍٕىغبٍٔىمي ،پىَبٔؤىڭ ئبٌذىغب وېٍىپ ئوٌتۇرغبٔذا ،ھبزىرِۇ ئۇٔىڭ پۈتۈْ ۋۇجۇدىٕي پىَبٔودىٓ
ئىجبرەت ثىرال ٔەرضە لبپالٍذىغبٍٔىمي ،ئۇٔىڭ پىَبٔو چېٍىػٕي ئىچ-ئىچىذىٓ ٍبخػي وۆرىذىغبٍٔىمي
چىمىپ تۇراتتي .دۇَٔبغب داڭٍىك پىَبٔوچي ثەتھوۋىّٕۇ فبھىر ثىٍەْ ئوخػبظ خىٍذىىي ئبدەَ ئىذى.
غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ ئۆز-ئۆزۈِذىٓ ٍۀە ثىر ٔەچچە ٍېڭي ضوئبٌالرٔي ضوراغمب ثبغٍىذىُ:
ٍ )1ۈوطەن لىسىمىع ثىر وىػىٕىڭ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغىذا لبٔذاق روي ئوٍٕبٍذۇ؟
ٍ )2ۈوطەن لىسىمىع ٔەدىٓ وېٍىذۇ؟
ٍ " )3ۈوطەن لىسىمىع" ٔي ٍۇلىرىمي تەڭٍىّىگە وىرگۈزۈظ وېرەوّۇٍ-وق؟ئەگەر
وىرگۈزۈظ وېرەن ثوٌطب ،لبٍطي تەرىمىذە وىرگۈزۈظ وېرەن؟
ِېٕىڭ ثۈگۈٔىي ھبٌەتىە وېٍەٌىػىّذىّۇ ئۆزۈِٕىڭ ِەوتەپ ۋە ثىٍىّگە ثوٌغبْ پەۋلۇٌئبددە
لىسىمىػىُ ٔبھبٍىتي چوڭ روي ئوٍٕىغبِْ .ەْ ثبغالٔغۇچتب ئولۇۋاتمبْ ۋالتىّذا ،ئۆزۈِٕىڭ
ِەوتەپىە ئىٕتبٍىٓ ئبِرالٍىمىُ ئبضبضەْ تۇغّب ئىع ئىذى .وېَىٕچە ِۀذە ھەرلبٔذاق ثىٍىّگە،
ھەر لبٔذاق ٍېڭي ٔەرضىگە لىسىمىذىغبْ ثىر ِىجەز پەٍذا ثوٌذىِ .ېٕىڭ توٌۇلطىس ئوتتۇرا ِەوتەپتە
ئولۇۋاتمبْ ۋالتىّذا رادىئو تېخٕىىىطىغب لىسىمىػىُ ئبوبِٕىڭ تەضىرى ئبرلىٍىك ثوٌغبْ ئىذى:
ئبوبَ رادىئو لۇراغتۇرۇغٕي ثبغٍىغبٔذىٓ وېَىِٓ ،ەْ داۋاٍِىك ئۇٔىڭ ٍېٕىذا لبراپ ئوٌتۇراتتىُ.
ثەزىذە ئۇٔىڭغب ئبٔچەِ-ۇٔچە ٍبردەَ لىالتتىُ .غۇ جەرٍبٔذا ئۆزۈِّۇ تەدرىجىٌ ھبٌذا رادىئوغب
لىسىمىذىغبْ ثوٌۇپ لبٌغبْ ئىذىُ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئبٌىٌ ِەوتەپ ئولۇغي ئۈچۈْ رادىئو
ئېٍېىترؤىىب وەضپىٕي تبٌٍىذىُ .دووتورٌۇق ئۇٔۋأىٕىّۇ ئېٍېىتر ئىٕجھېٕېرٌىمي وەضپىذىٓ
ئبٌذىُ .غۇٔىڭذىٓ تبرتىپ ئېٍېىتر ئىٕجھېٕېرٌىمي وەضپىٕىڭ ثىر تبرِىمي ثوٌغبْ ئوپتىىب
ضبھەضىذە ئىػٍەپ وېٍىۋاتىّەْ .دۇَٔبدا ثۇٔذاق ئىػالر ٔبھبٍىتي وۆپِ .ەضىٍەْ ،ئبِېرىىىذا
داڭٍىك ۋاضىېتجوٌچىٕىڭ ئوغٍىّۇ داڭٍىك ۋاضىېتجوٌچي ثوٌىذىغبْ ،داڭٍىك وىٕو ئبرتىطتىٕىڭ
ثبٌىطىّۇ داڭٍىك وىٕو ئبرتىطتي ثوٌىذىغبِْ ،ەثٍەغ ضېٍىپ ِىٍَؤېر ۋە ِىٍَبردېر ثوٌغبٔالرٔىڭ
ثبٌىطىّۇ ئوخػبظ وەضىپتە ،ھەتتب دادىطىٕىڭ غىروىتىذە ئىػٍەپ ،ئۆزٌىرىّۇ ئىٕتبٍىٓ ثبً ثوٌغبْ
ئىػالر ٔبھبٍىتي وۆپ .ثىسٔىڭ ثۇرۇْ ثىر لوغٕىّىس ثبر ثوٌۇپ ،ئۇ ئۆٍذىىي ئەر ِوتطىىٍىت
ِىٕىػىە ئىٕتبٍىٓ ئبِراق ئىذى .ئۆزىٕىڭ ئېطىً ِوتطېىٍىتٍىرىذىٓ ثىر لبٔچىطي ثبر ئىذى.
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وېَىٓ ئۇ ئۆزىٕىڭ ثىسٔىڭ ثبٌىٍىرىّىس ثىٍەْ لۇرداظ  3ئوغٍىٕىڭ ھەِّىطىگە ِوتطىىٍىت ئېٍىپ
ثەردى .ھەر غۀجەٍ-ەوػۀجە وۈٍٔىرى ئبئىٍە ثوٍىچە ثىر ٍىراق جبڭگبٌغب ثېرىپِ ،وتطىىٍىت
ِىٕىپ وېٍەتتي .غۇٔذاق لىٍىپ ثۇ ئبئىٍىذىىي ھەِّە ثبٌىالر ِوتطىىٍىتمب لىسىمىذىغبْ ثوٌۇپ
چوڭ ثوٌذى.
دېّەن ،ثەزى وىػىٍەرٔىڭ ثىر ئىػمب ثوٌغبْ لىسىمىػي تۇغّب ثوٌىذۇٍ .ۀە ثەزى
وىػىٍەرٔىڭ ثىر ئىػمب ثوٌغبْ ٍۈوطەن لىسىمىػي ثوٌطب ،ئۆزى ئۆضۈپ ٍېتىٍىع جەرٍبٔىذا ثبغمب
وىػىٍەرٔىڭ ۋە ِۇھىتٕىڭ تەضىرى ئبرلىٍىك ثبرٌىممب وېٍىذۇ.
 )5تىرىػچبٍٔىك
ِېٕىڭچە ،تىرىػچبٍٔىك ِۇٔذاق تەروىجٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ:
تىرىػچبٍٔىك = لەتئىٌ ٔىَەتىە وېٍىع  +ثبتۇرٌۇق  +لبتتىك ئىػٍەظ  +ئبدالمىچە
ثوغبغّبضٍىك ()4
دۇَٔبغب داڭٍىك ئبِېرىىىٍىك ِىٍَبردېر دؤبٌذ ترۇِپ ٍ-2007ىٍي -16ئۆوتەثىردە ثىر
وىتبة چىمبردى .ثۇ وىتبة ئۇ ھبزىرغىچە ٍېسىپ چىممبْ  5تىٓ ئبرتۇق وىتبثٕىڭ ثىرضي ثوٌۇپ،
ئۇٔىڭ ِبۋزۇضي« :چوڭ-چوڭ ئىػالرٔي وۆزٌەپ ،ضۆڭگىچىگە تەپ» (ئىٕگٍىسچە "تھىٕه ثىگ ئبٔذ
وىچه ئبضص")ِ .ېٕىڭچە ثۇ ٍەردىىي "ضۆڭگىچىگە تەپ" دېگەْ ضۆزٔىڭ ِۀىطي لەتئىٌ ٔىَەتىە
وەي ،ثبتۇر ثوي ،لبتتىك ئىػٍە ۋە ئبدالمىچە ثوغبغّب دېگۀٍەردىٓ ئىجبرەتتۇرٍ .ېمىٕذا ئبِېرىىىٕىڭ
ثىر ِەٍِىىەتٍىه چوڭ تېٍېۋىسىَە ئىطتبٔطىطي ئۇٔىڭ ثىٍەْ " ِىٍَبردېر ثىٍەْ ضىردىػىع"
دېگەْ ثىر پروگراِّب ئىػٍەپ تبرلبتمبْ ثوٌۇپ ،ئۇ پروگراِّىٕىڭ ئەڭ ئبخىرىذا پروگراِّب
رىَبضەتچىطي ئۇٔىڭذىٓ " ئەگەر تبِبغىجىٕالر ثۈگۈٔىي پروگراِّىذىٓ پەلەت ثىرال ضۆزٔي ئەضتە
لبٌذۇرۇپ لبٍتىػمب توغرا وەٌطە ،ضېٕىڭچە ئۇ ضۆز ٔېّە ثوٌۇغي وېرەن؟" دەپ ضورىۋېذى ،دؤبٌذ
ترۇِپ ئۇٔىڭغب" :ھەرگىس ٍېرىُ ٍوٌذا توختبپ لبٌّب؛ ھەرگىس لىٍىۋاتمبْ ئىػىڭذىٓ ٍېرىُ ٍوٌذا ۋاز
وەچّە" ،دەپ جبۋاة ثەردى .ثۇ ضۆزٔىڭ ِۀىطي ٍۇلىرىمي " ئبدالمىچە ثوغبغّب" دېگەْ ضۆز ثىٍەْ
ئوخػبغتۇر .ثۇ ٍەردە ٍۀە ثىر لېتىُ تەوىتٍەپ ئۆتۈغىە ئەرزىَذىغىٕي غۇويٍ ،ۇلىرىمي
"تىرىػچبٍٔىك" ٔىڭ  4تەروىجىٕىڭ ھەِّىطي ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ثوٌۇپ ،ثىر ٍۈوطەن غبٍىٕي وۆزٌەپ
تىرىػىۋاتمبْ وىػي ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ ثىرەرضي وەَ ثوٌطب ھەرگىس ثوٌّبٍذۇ .ثۇ ٔۇلتىٕي ئىٕگٍىس
تىٍي ٍبوي ثبغمب ثىرەر چەت ئەي تىٍي ئۆگىٕىپ ثبلمبْ وىػىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ٔبھبٍىتي ئوثذاْ
چۈغىٕىذۇ .ئەگەر ضىسدە ٍۇلىرىمي  4ضۈپەتٕىڭ ھەِّىطي تەي ثوٌطب ،ضىس تىً ئۆگىٕىػٕي چولۇَ
ثىر ثبغمب ئېٍىپ چىمبٌىذىڭىس ٍبوي ئېٍىپ چىمبالٍطىس .ئەگەر ضىسدە ئۇالردىٓ ثىرەرضي وەَ ثوٌطب،
ضىس چولۇَ ئۇ ٍوٌذىٓ ئبٌٍىمبچبْ لبٍتتىڭىس ٍبوي ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ لبٍتىطىس .ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب،
تىرىػچبٍٔىك توغرا ئۇضۇي ئبضبضىذا ئېٍىپ ثېرىٍّىطب ،وۆڭۈٌذىىىذەن ئۈٔۈَ ثەرِەٍذۇ .توغرا
ئۇضۇي ثوٌطب ،ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ ئەِەٌىٌ تەجرىجىٍىرى ،لبٍتب-لبٍتب ۋە ئۈزٌۈوطىس ضىٕبق لىٍىپ،
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ئەِەٌىَەتتىٓ تەجرىجە-ضبۋاق ٍەوۈٍٔىػي ئبرلىٍىك ثبرٌىممب وېٍىذۇ .ھەِّە ئبدەَ ئۈچۈْ ئۈٔۈَ
ثېرىذىغبْ ثىر ئۇٔىۋېرضبي ئۇضۇي ِەۋجۇد ئەِەش .ھەر ثىر ئبدەَ ئۆزىگە ِۇۋاپىك وېٍىذىغبْ
ئۇضۇٌٕي ئۆز ئەِەٌىَىتي ئبضبضىذا ئۆزىگە تبٍىٕىپ تېپىپ چىمىػي وېرەن.
ِبڭب خەت ٍبزغبْ ئولۇغۇچىالرٔىڭ ئىچىذە ،ئبتب-ئبٔىطي ئىٕتبٍىٓ چوڭ ئىمتىطبدىٌ
لىَىٕچىٍىك ئىچىذە ئۆزىٕىڭ ئولۇغىٕي ئىمتىطبد ثىٍەْ تەِىٍٕەپ ثېرىۋاتمبٍٔىمٕي ،غۇڭب ئۆزىٕىڭ
تىرىػىپ ٍبخػي ئولۇغي وېرەوٍىىىٕي ،ثىراق ،ئولۇۋاتمبْ وەضىپىە لىٍچە لىسىمّىغبٍٔىمي
ئۈچۈْ ،ئۆز ئولۇغىغب زادىال زېھٕىٕي ٍىغبٌّبٍۋاتمبٍٔىمىٕي ئېَتمبٔالرِۇ خېٍي وۆپ .دېّەن ،ضىس
ئەگەر ثىر ئىػمب لىسىمّىطىڭىس ،ضىس ئۇ ئىع ئۈچۈْ تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتەٌّەٍطىس؛ ٍۇلىرىمىذەن
تىرىػچبٍٔىمٕىڭ ئبٌذىٕمي غەرتي ،ضىس لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىػىڭىسغب ٍۈوطەن دەرىجىذە
لىسىمىػىڭىسدىٓ ئىجبرەت .ئەگەر ضىس لىٍىۋاتمبْ ئىػىڭىسغب پەۋلۇٌئبددە لىسىمطىڭىس ،ضىس ھەر
وۈٔي لىٍىۋاتمبْ خىسِەت ضىس ئۈچۈْ ثىر ثەختٍىه ئىع ،ضىسگە خۇغبٌٍىك ۋە ھۇزۇرٌۇق ئېٍىپ
وېٍىذىغبْ ئىع ثوٌۇپ تۇٍۇٌىذۇ .ضىس ئۇٔي لبٔچىٍىه لىٍطىڭىسِۇ ئۇٔىڭذىٓ ھەرگىس
زېرىىّەٍطىس .ضىس ئۇ ئىع ثىٍەْ غۇغۇٌالٔغبْ ۋالتىڭىسدا ۋالىتٕىڭ لبٔذاق ئۆتۈپ وېتىۋاتمبٍٔىمىٕي
ثىٍّەً لبٌىطىس .پبت-پبت " ئەگەر ئبدەَ ثىر وۈْ ئىچىذە ئۇخٍىّبً ،تبِبق ٍېّەً 24 ،ضبئەت
ئىػٍىَەٌىگەْ ثوٌطب ٔېّە دېگەْ ٍبخػي ثوالتتي-ھە؟" دەپ ئوٍالپ لبٌىطىس .ئۇٔىڭ ئەوطىچە،
ئەگەر ضىس ئۆزىڭىس غۇغۇٌٍىٕىۋاتمبْ ئىػمب ٍبوي وەضىپىە ئبزرالّۇ لىسىمّىطىڭىس ،ئۇٔي لىٍىع
ضىس ئۈچۈْ ثىر زۇٌۇَ ثوٌىذۇ .ھەر وۈٔي غۇ ئىػٕي لىٍىپ ئۆتىۈزگەْ ھبٍبتىڭىس ضىس ئۈچۈْ ئبزاة
ۋە ھەضرەت ثىٍەْ توٌغبْ ئېچىٕىػٍىك ھبٍبت ثوٌىذۇ.
دېّەنٍ ،ۇلىرىمي ئبٔبٌىس ئبرلىٍىمّۇ ثىس " ٍۈوطەن لىسىمىع" ٔىّۇ " ِۇۋەپپەلىَەت
تەڭٍىّىطي" گە وىرگۈزۈظ وېرەوٍىىىٕي تؤۇپ ٍېتەٌەٍّىس.
 )6تەٌەً
"پۇرضەت" ٔىڭّۇ ئىىىي تەروىجىٌ لىطّي ثبر .ئۇٔىڭ ثىرضي وىػىٕىڭ ئۆز ئىرادىطىگە
ثبغٍىك ثوٌغبْ ،ثىر ئبدەَ تىرىػىع ئبرلىٍىك لوٌغب وەٌتۈرەٌەٍذىغبْ پۇرضەتٍ .ۀە ثىرضي ثوٌطب
وىػىٕىڭ ئۆز ئىرادىطي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋىتي ٍوق ،پۈتۈٍٔەً تبغمي ئبِىٍالر ئبرلىٍىك ثېىىتىٍىذىىەْ
پۇرضەتِ .ەْ ثۇ -2پۇرضەتٕي " تەٌەً" دەپ ئبتبغٕي ِۇۋاپىك وۆردۈَ .ثەزىٍەر ِېٕىڭ پۇرضەتٕي
ِۇٔذاق ئىىىىگە ثۆٌۈغۈِگە ثىر ئبز ھەٍراْ لېٍىػي ِۇِىىٓ .غۇڭب ثۇٔذاق ئبٍرىػٕىڭ
زۆرۈرٌۈوىٕي ِەْ ِۇٔذاق ثىر ِىطبي ئبرلىٍىك چۈغۀذۈرەً.
ٍ-1984ىٍي ئۇٍغۇر دىَبرىذىٓ -1تۈروۈَ ٍبپؤىَىگە چىمىپ ئولۇٍذىغبٔالرٔي
تبٌالٍذىغبٔذا ،ئۇٍغۇر ئبپتؤوَ راٍؤٍۇق ِبئبرىپ ٔبزارىتي ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەردىٓ وېٍىپ چىممبْ
ئبٌىٌ ِەوتەپ ئولۇتمۇچىٍىرىذىٓ  50تەن ئبدەِٕي تبٌالپ ،ئۇالردىٓ  3پەْ ثوٍىچە ئىّتىھبْ
ئبٌذىِ .ەْ ثۇ ئىّتىھبٔىذا ثىرىٕچىٍىىىە ئېرىػىپ تبٌالٔذىٍُ .ېرىُ ٍىٍٍىك ٍبپوْ تىٍي ئۆگىٕىع
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وۇرضىذاِ ،ەْ ٍبپوْ تىٍىذا ثۇرۇْ ثەٌگىٍىه ئبضبش ضېٍىۋاٌغبْ ثوٌغبچمب ،ضىٕىپتىىي ثبغمب
ضبۋالذاغالرغب ئوپچە دەرش چۈغۀذۈرۈپ ٍۈردۈَ .ھەِذە ضىٕىپ ثبغٍىمٍىك روٌىٕىّۇ ئوٍٕىذىُ.
ٌېىىٍٓ ،بپؤىَىگە ثېرىپ لبرىطبَِ ،ەْ ثبرغبْ ِەوتەپتە ھېچ لبٔذاق ئبضپىرأتٍىك پروگراِّىطي
ٍوق ئىىەْ .ئۇالر ِبگىطتېرٌىك ئۇٔۋأىٕىّۇ ۋە دووتورٌۇق ئۇٔۋأىٕىّۇ ثېرەٌّەٍذىىەْ .ئىچىي
ئەھۋاٌذىٓ خەۋىرى ثبر وىػىٍەردىٓ ثەزىٍىرى ِبڭب " ثۇ ثىر ضۇٍمەضت" دېگەْ ئۇچۇرٔي ثەردى.
ِەٍٍي لبٔذالال ثوٌّىطۇْ ،ئبغۇ لېتىُ ِەْ ثىٍەْ -1تۈروۈِذە ٍبپؤىَىگە ئولۇغمب ثبرغبْ  15تەن
ئولۇغۇچىالرٔىڭ  10دىٓ توٌىطي ِبگىطتېرٌىك ئۇٔۋأىغب ئېرىػتيٌ .ېىىٓ ِەْ ثىٍىُ ئبغۇرۇظ
ثىٍۀال لبٍتىپ وەتىػىە ِەججۇرى ثوٌذۇَ .گەرچە ئۆزۈَ لبتتىك تىرىػىپ پۇرضەت ٍبراتمبْ
ثوٌطبِّۇ ،تەٌىَىّٕىڭ ٍولٍۇلىذىٓ ِبگىطتېرٌىك ئۇٔۋأىغب ئېرىػىػتىٓ ئىجبرەت ِۇغۇ ثىر ئىػتب
پۈتۈٍٔەً ِەغٍۇپ ثوٌذۇَ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ ثىر ٍۇلىرى ئۇٔۋاْ ئېٍىع ئۈچۈْ ثبغٍىغبْ
ضەپىرىّٕي ٍبپؤىَىذە ئبخىرالغتۇرِىذىُ .ئۇٔىڭ ئەوطىچەٍ ،بپؤىَىذىىي ئولۇغٕىڭ
ئبخىرٌىػىػىغب ئبز لبٌغبٔذاٍ ،ۀە ثىر ٍېڭي ضەپەر ثبغٍىذىُ.
ِەْ ٍۀە ثىر ِىطبي وۆرضىتەً .ئبٍبٌىُ ئبِبٔگۈٌٕىڭ ثبغالٔغۇچ ثىٍەْ ئوتتۇرا ِەوتەپٕي
ئۇٍغۇر تىٍىذا پۈتتۈرگەْ ثىر تۇغمىٕي ثبر ثوٌۇپ ،ئۇ ٍ-1990ىٍٍىرىٕىڭ ثىرىذىىي ئبٌىٌ ِەوتەپ
ئىّتىھبٔىذا ئۇٍغۇر تىٍي ضىطتېّىطي ثوٍىچە پۈتۈْ ئۇٍغۇر دىَبرىذا ئۈچىٕچىٍىىىە ئېرىػتي .ثىر
ٍىٍٍىك تەٍَبرٌىك ئولۇغىٕي تۈگەتىۀذە ثوٌطب ،ئېٍىٕغبْ ئىّتىھبٔالردىىي ٔەتىجىطي ثىرىٕچي
ثوٌذىٍ .ۇلىرى دەرىجىٍىه ئەِەٌذارالر ثۇ ئولۇغۇچىالرغب دەضٍەپتە ئۇلتۇرۇغىچە ،ثۇٔذاق ئولۇغي
ٍبخػي ثوٌغبْ ئولۇغۇچىالرٔىڭ ئۆزى تبٌٍىغبْ ِەوتەپ ۋە ئۆزى تبٌٍىغبْ وەضىپىە ثبراٌىػي ٍۈزدە
ٍۈز پىرضۀت وبپبٌەتىە ئىگە ئىىەٌْ .ېىىٓ ،ثۇ ضىڭٍىّىس ثېَجىڭذىىي ثىر داڭٍىك ِەوتەپٕىڭ
"خەٌمئبرا ئىمتىطبد" دېگەْ وەضپىٕي تبٌٍىغبْ ثوٌطىّۇ ،وېَىٓ چبلىرىك لوٌىغب تەگىۀذە لبرىطب،
ئۇ ۋۇخەْ دىىي ثىر ئبٌىٌ ِەوتەپىە تەلطىُ ثوٌۇپ لبپتۇ .وېَىٓ تەوػۈرۈظ ئبرلىٍىك ئۇ
ضىڭٍىّىس ئۆزى تبٌٍىغبْ ِەوتەپ ۋە وەضىپىە ئبرلب ئىػىىي ٔبھبٍىتي چوڭ ثىرضىٕىڭ ثبٌىطي
ثبرغبٍٔىمىٕي ثبٍمىذى .غۇٔىڭ ثىٍەْ ثۇ ضىڭٍىّىسٔىڭ وەضپىّۇ " ِبٌىَە وبتىپي" ثوٌۇپ لبٌذى .ثۇ
ِىطبٌذىىي ضىڭٍىّىسِۇ ئۆزى لبتتىك تىرىػىع ئبرلىٍىك ئۆزىگە ٔبھبٍىتي ٍبخػي پۇرضەت ٍبراتمبْ
ثوٌطىّۇ ،ئۆز ئىرادىطىگە ثبغٍىك ثوٌّىغبْ ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىٍٓ ،بوي ،ثبغمىچە لىٍىپ ئېَتمبٔذا،
تەٌەٍطىسٌىىىذىٓ ئۆزى ئبرزۇ لىٍغبْ ِەوتەپ ۋە وەضىپىە وىرەٌّىذى .وۆڭۈٌذىىي ِەوتەپ ۋە
وەضىپىە وىرىػتىٓ ئىجبرەت ِۇغۇ ثىر ئىػتب ثۇ ضىڭٍىّىس پۈتۈٍٔەً ِەغٍۇپ ثوٌذى.
دېّەن" ،تەٌەً"ٔىّۇ "ِۇۋەپپەلىَەت تەڭٍىّىطي" گە وىرگۈزۈظ وېرەن.
ٍ )7ېڭي تەڭٍىّە
غۇٔذاق لىٍىپِ ،ەْ ٍۇلىرىذا ئۆزۈَ ثۇ لېتىّمي ٍېڭي " ِۇۋەپپەلىَەت تەڭٍىّىطي"گە
وىرگۈزۈغىە تېگىػٍىه ئبِىٍالرٔي ثىرەر لۇر چۈغۀذۈرۈپ ثوٌذۇَ .ئەِذى ثىس ثۇ ٍېڭي
تەڭٍىّىٕي ٍېسىػمب تەٍَبر ثوٌذۇقِ .ەْ ئۇٔي ِۇٔذاق تۈزدۈَ:
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ِۇۋەپپەلىَەت = ( پۇرضەت  +تەٌەً)  ( xئىمتىذار  +تىرىػچبٍٔىك)  +تبالٔت ٍ +ۈوطەن
لىسىمىع ()5
ثۇ ٍەردىىي "پۇرضەت"  0ثىٍەْ ٔ 1+ىڭ ئبرىٍىمىذىىي ثىر لىّّەتٕي ئبٌىذۇ" .تەٌەً" ثوٌطب
 1ثىٍەْ ٔ 1 +ىڭ ئبرىٍىمىذىىي ثىر لىّّەتٕي ئبٌىذۇ .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،ثەزىذە " پۇرضەت +تەٌەً =  "0ثوٌۇپ لبٌىذۇ .ثۇٔذاق ئەھۋاٌذا ،ئىمتىذار ثىٍەْ تىرىػچبٍٔىك ھېچ لبٔذاق ِېۋە ثەرِەً،
ئبدەَ ِەغٍۇپ ثوٌىذۇ " .پۇرضەت  +تەٌەً =  "0ثوٌطىّۇ ،ئۇ ثىر ئبدەِٕىڭ تبالٔتي ثىٍەْ ٍۈوطەن
لىسىمىػىغب ئبضبضەْ تەضىر وۆرضىتەٌّەٍذۇ .غۇڭبٍ ،ۇلىرىمي تەڭٍىّىذىىي " تبالٔت ٍ +ۈوطەن
لىسىمىع" لب " پۇرضەت  +تەٌەً" وۆپەٍتىٍّىذىِ .ەْ ثۇ تەڭٍىّىذىىي لبٌغبْ تەروىپٍەرگە
ضبٍٔىك لىّّەت ثېرىػٕي ِۇۋاپىك وۆرِىذىُ.
ثۇ ٍەردە غۇٔىّۇ ئەضىەرتىپ ئۆتۈظ وېرەوىيِ " ،ۇۋەپپەلىَەت" ٔىڭ ِۀىطي ٔىطپىٌ
ثوٌىذۇ .ثىر ئبدەَ " ِۇۋەپپەلىَەت" دەپ لبرىغبْ ٔەرضەٍ ،ۀە ثىر ئبدەَ ئۈچۈْ " ِەغٍۇثىَەت" ثوٌۇپ
لېٍىػي ِۇِىىِٓ .ەضىٍۀْ ،ۇرغۇْ ٍبغالر ئۈچۈْ ئىّتىھبٔالردىٓ ئۆتۈپ ،ثىر ئبٌىٌ ِەوتەپىە
وىرىۋېٍىػٕىڭ ئۆزىال "ِۇۋەپپەلىَەت" ثوٌۇغي ِۇِىىٓ .ئەِّبٍ ،ۇلىرىذا تىٍغب ئبٌغبْ ضىڭٍىّىسٔىڭ
ئۆزى ٍبلتۇرِبٍذىغبْ ثىر ئبٌىٌ ِەوتەپىە ئۆتۈغي ئۇٔىڭ ئۈچۈْ " ِەغٍۇثىَەت" ثوٌۇپ تۇٍۇٌذى.
ئەگەر ھەِّە ئىٕطبٔالر ئۈچۈْ ئورتبق ِۇۋەپپەلىَەت ٍبوي " ئۇٔىۋېرضبي ِۇۋەپپەلىَەت" تىٓ ثىرضي
ِەۋجۇد ،دەپ لبراٌطب ،ئۇٔىڭغب ِۇٔذاق ئېٕىمٍىّب ثېرىع ِۇِىىٓ:
ئۇٔىۋېرضبي ِۇۋەپپەلىَەت = ئۆز ئبئىٍىطي ،دوضتٍىرىِ ،ىٍٍىتي ۋە خىسِىتي دائىرىطي
ئىچىذە لوٌغب وەٌتۈرگەْ زور ٔەتىجىٍەر.
ِەْ ثۇ لېتىُ ثۇ "ئۇٔىۋېرضبي ِۇۋەپپەلىَەت" توغرىطىذا ثۇٔىڭذىٓ وۆپ توختبٌّبٍّەْ.
 )8ئبخىرلي ضۆز
ِەْ ثۇ ٍىً ٍ 50بغمب لبراپ ِبڭذىُ .وەضىپ جەھەتتە ثۇ ٍىً ِەْ ئۈچۈْ ئۆِرۈِذىىي
ئەڭ ئۇتۇلٍۇق ثىر ٍىً ثوٌذى .ثۇ ٔەتىجىٍەرگە وۆڭٍۈِٕىڭ ثىر ٍەرى ئىٕتبٍىٓ خوغبي ثوٌطبٍ ،ۀە
ثىر ٍەرى ئىٕتبٍىٓ ٍېرىُ ثوٌۇپ وېٍىۋاتىّەْ .ثۇٔىڭ ضەۋەثيِ ،ەْ ئبِەرىىىذا تۇرۇپ ِۇغۇٔذاق
ٍبغبپ ٍۈرگىٕىُ ثىٍەْ ،وۆڭٍۈِذىٓ زادىال چىمىراٌّبٍذىغبْ ثىر ئىع ثبر .ئۇ ثوٌطىّۇ ئۇٍغۇر
دىَبرىذىىي ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ھبزىر دۇچ وېٍىۋاتمبْ تەلذىرِ .ەْ ئۆتىەْ ٍىً ۋە ثۇ ٍىً ٍبزدا
ٍۇرتمب تۇلمبْ ٍولالپ ثبرغبٔذا وۆرگەْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕىڭ ٍبغبغمب ٍبوي ٍۇلۇرى ئۆرٌەغىە
ئبِبٌطىس لبٌغبْ ثىچچبرە چىراٍٍىرى ِېٕىڭ وۆز ئبٌذىّذىٓ زادىال وەتّەٍذۇ .ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىّۇ
ئۆز ئىمتىذارٌىرىٕي ئەڭ ٍۈوطەن دەرىجىذە جبرىٌ لىٍذۇرۇپ ،ثىر پبرالق ئىطتىمجبٌغب ،گۈزەي
وېٍىچەوىە ۋە ثەختٍىه ھبٍبتمب ئېرىػىػٕي ئبرزۇ لىٍىذۇٌ .ېىىٓ ئۇالر ئۈچۈْ ھبزىر لبٔذاق ٍوي
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ثبر؟ لبٔذاق پۇرضەت ثبر؟
ثۇ ٍىً ( ٍ-2007ىٍي) ئبئىٍەَ ثىٍەْ ئۈرۈِچىذىىي « ۋىطبي» رەضتۇرأتىغب ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى
ثىٍەْ وۆرۈغىىٍي ثبرغبٔذاِ ،ەْ ئەضٍىذە  20-10ئولۇغۇچي وېٍەر ،دەپ پەرەز لىٍغبْ ئىذىُ.
ٌېىىٓ ئۇ ٍەرگە ثىر ٔەچچە ٍۈز ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى وېٍىپتۇ .ثۇ ِەْ ئۈچۈْ ۋە ئبئىٍەِذىىي ثبغمب
ھەِّەٍٍەْ ئۈچۈْ ثىر ئۇٔتۇٌّبش ۋەلە ثوٌذىِ .ەْ ئۇٔىڭذىٓ لبتتىك ھبٍبجبٔالٔذىُ .چوڭمۇر
تەضىرٌۀذىُ « .ئۇٍغۇر روھي ھبزىرِۇ ئۆز پەتىچە ضبلٍىٕىۋەتىپتۇ» ،دەپ چەوطىس خۇغبي ثوٌذۇَ.
ئۇٔىڭذىٓ ئۆِرىّٕىڭ لبٌغبْ لىطّي ئۈچۈْ ثىر تۈگىّەش روھىٌ ئوزۇق ئبٌذىُ .ئۇ ضورۇٔذا ِېٕىڭ
وەٌگەْ ھەر ثىر ٍبغالر ثىٍەْ وەڭ-وۇغبدە ِۇڭذىػىع پۇرضىتىُ ثوٌّىذى .ھەر ثىر ٍبغٕىڭ
ضۆزىٕي ئبڭالظ پۇرضىتىّّۇ ثوٌّىذىٌ .ەوىٓ ،غۇ ضورۇٔذا ۋە ثبغمب جبٍالردا وۆرۈغىەْ ئۇٍغۇر
ٍبغٍىرىٕىڭ ِبڭب لبرىغبْ ۋالىتتىىي وۆز ٔۇرٌىرى ۋە چىراٍىذىىي ھېططىَبتٍىرىذىٓ ِەْ ئۇالرٔىڭ
ئۆزۈِگە ٔېّە دېّەوچي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍگۀذەن ثوٌذۇَ .ئۇالر ِبڭب « :ثىسدىّۇ تبالٔت ثبر.
ثىسدىّۇ ثىٍىُ ۋە ئىمتىذار ثبر .ثىسِۇ لبتتىك تىرىػىػٕي خبالٍّىس ۋە تىرىػبالٍّىس .ثىسِۇ جبپب
چېىىػتىٓ ئبزرالّۇ لورلّبٍّىسٌ .ېىىٓ ،ثىس ٔېّە لىٍطبق ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍەٌّىذۇق .ثىسگە
لبٔذاق ٍوي ثبرٌىمىٕي ثىٍەٌّىذۇق .لبٔذاق لىٍطبق ئبتب-ئبٔىّىسغب ٍۆٌۀّەً جبْ
ثبلبالٍذىغبٍٔىمىّىسٔي ثىٍەٌّىذۇق .ثۇ جەھەتتە ثىسگە ٍبردەَ لىٍطىڭىس» ،دېگۀذەن لىٍذى.
غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ِەْ ئىسچىً تۈردە ئوٍالٔذىُ « .ثۇ ئىٕي-ضىڭىٍالرغب ِەْ ٔېّە ئىع لىٍىپ
ثېرەٌەرِەْ؟» دەپ ئۆز-ئۆزۈِذىٓ داۋاٍِىك ضوراپ تۇردۇَ .ھبزىرِۇ ھەَ غۇٔذاق .ئوٍالپ ثبلطبَ
ِەْ ئۇالر ئۈچۈْ ھبزىرلي ۋالىتتب ھېچ لبٔذاق چوڭ ئىع لىٍىپ ثېرەٌّەٍذىىۀّەْ .لىٍىپ
ثېرەٌەٍذىغبْ ثىر ئىػىُ ِۇغۇ ٔەرضىٕي ٍېسىع ئىىەِْ .ەْ ِۇغۇ ٍبزِىٕي ئولۇغبْ ھەر ثىر ٍبغٕىڭ
ٍۇلىرىمي -2تەڭٍىّە ئبضبضىذا ئۆز-ئۆزىذىٓ ِۇٔذاق ضوئبٌالرٔي ضوراپ ثېمىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ:
«ِۀذە ٔېّىٍەر ثبر ئىىەْ؟ ٔېّىٍەر وەَ ئىىەْ؟ وەَ ٔەرضىٍەرٔي توٌذۇرۇظ ئۈچۈْ ٔېّە
ئىػالرٔي لىٍىػىُ وېرەن؟»
چوڭ ئوڭۇغطىسٌىممب ئۇچرىغبٔذا ۋە ِبڭىذىغبٔغب ٍوي تبپبٌّبً لبٌغبٔذا روھىٌ جەھەتتىٓ
چۈغىۈٍٔىػىع ھەِّە ئىٕطبٕٔىڭ ئورتبق خۇضۇضَىتي .ثۇ ٍەردىىي گەپ ثۇٔذاق چۈغىۈٍٔۈوٕي
لبٔچىٍىه ۋالىت داۋاِالغتۇرۇغتب .ثۇٔذاق چۈغىۈٍٔۈن ئۇزۇْ ِۇددەت داۋاِالغطب ،ئۇ ثىر ئبدەِگە
چوڭ زىَبٔالرٔي ئېٍىپ وېٍىذۇ .ئەلىٍٍىك وىػي ئۆزىذە ٍوق ٔەرضىٍەر ئۈچۈْ ئبھ ئۇرِبٍذۇ .ئۇٔىڭ
ئەوطىچە ،ئۆزىذە ثبر ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي تېپىپ چىمىپ ،ئۇالرٔىڭ وۈچىذىٓ ئەڭ زور
دەرىجىذە پبٍذىٍىٕىػمب تىرىػىذۇ .ئبدەَ ئۆز وؤتروٌٍۇلي ئبضتىذا ثوٌّىغبْ ئىػالر ئۈچۈْ لىٍچە
ئبھ ئۇرِبضٍىمي وېرەن .چۈٔىي ئۇٔذاق ئبھ ئۇرۇغٕىڭ ھېچ لبٔذاق ئەِەٌىٌ لىّّىتي ٍوق .ئۇٔىڭ
ئەوطىچە ،ئۆزى لىالالٍذىغبْ ئىػالرٔىڭ ھەِّىطىٕي تېپىپ چىمىپ ،ئۇالرٔي ئەڭ ِۇھىّىذىٓ
ثبغالپ ثىر-ثىرٌەپ لىٍىػي وېرەنٍ .ۇلىرىذا چۈغۀذۈرۈٌگۀذەن « ضۆڭگىچىگە تېپىع» وېرەن.
غۇٔذاق لىٍغبٔذا ،ئۆزى ئۈچۈْ ئىٕتبٍىٓ تەتۈر وەٌگەْ ثىر غبرائىتتىّۇ ِەٌۇَ دەرىجىذە ٔەتىجە
لبزىٕبالٍذۇ .ۋالىت ٍبوي ئۆِۈر ئىطراپچىٍىمىذىٓ ضبلٍىٕبالٍذۇ .ئۆزٌۈوطىس ئبٌغب ئىٍگىرىٍىَەٌەٍذۇ.
ِەْ ئۆزۈِٕىڭ ثۇ ٍبزِىطىٕىڭ ٍۇلىرىمىذەن ثىر لبٔچە جەھەتٍەردە ئۆزىٕىڭ لبٍطي ٍۆٔىٍىػىە

- 57 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

ِېڭىػىٕي ثىٍەٌّەً لبٌغبْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ئۈچۈْ ثىر ئبز پبٍذىطي ثوٌۇغىٕي چىٓ وۆڭٍۈِذىٓ
ئۈِىذ لىٍىّەْ.
ئبخىرىذا ِېٕىڭ ئولۇرِۀٍەرگە لبرىتب ئىىىي ئۈِىذىُ ثبر .ئۇٔىڭ ثىرضي ،ئەگەر ضىس ثىرەر
تور ثېتىٕي ثبغمۇرۇۋاتمبْ ثوٌطىڭىس ،ثۇ ٍبزِىٕي ئبغۇ تور ثېتىگىّۇ چىمىرىپ لوٍطىڭىس .ثۇٔىڭ
ئۈچۈْ ِۀذىٓ ٍبوي ثبغمىالردىٓ رۇخطەت ئبٌّىطىڭىسِۇ ثوٌىذۇٌ .ېىىٓ ،چولۇَ ِبلبٌىٕىڭ
ئبخىرىذا ِۀجۀي ئەضىەرتىپ لوٍطىڭىسِ .ېٕىڭ ثۇٔذاق ئۈِىذتە ثوٌۇغۇِٕىڭ ِۇٔذاق ضەۋەثي ثبر.
ئبدەَ ئۆزى لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىػٕي توٌۇق چۈغۀّىطە ،وېَىٕىي لەدەِٕي لبٔذاق ثەضىع،
وېَىٕىي لەدەِذە لبٍطي ئىػالرٔي لىٍىع توغرىطىذا توغرا لبرار چىمىراٌّبٍذۇِ .ۇۋەپپەلىَەتٍىه
ثوٌۇغٕي ئبرزۇ لىٍىذىغبْ ،ھەِذە غۇ ٍوٌذا تۆٌىّىطە ثوٌّبٍذىغبْ ثەدەٌٍەرٔي تۆٌەغىە چىذاٍذىغبْ
ھەر ثىر ٍبظ چولۇَ ٍۇلىرىمي تەڭٍىّىٕي توٌۇق چۈغىٕىػي وېرەن .ئۇٔي چۈغۀّەً تۇرۇپ ئىع
لىٍطىڭىس ،خۇددى « ئەگەر ضىس ٔەگە ِېڭىۋاتمبٍٔىمىڭىسٔي ثىٍّىطىڭىس ،لبٍطي ٍوٌذا ِبڭطىڭىس
ثوٌىۋېرىذۇ» دېگۀگە ئوخػبظ ثىر ئىع ثوٌىذۇ .لىطمىطيِ ،ەْ ثۇ ٍبزِىٕي ئىّىبْ لەدەر وۆپرەن
ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕىڭ ئولۇپ ثېمىػىٕي ئبرزۇ لىٍىّەِْ .ېٕىڭ -2ئۈِىذىُ ،ثۇٔي ئولۇغبْ ھەر ثىر ٍبظ
ئىّىبْ لەدەر ٍۇلىرىمي تەڭٍىّە ئۈضتىذە ثىر ئبز ئوٍٍىٕىپ ،ثۇ تەڭٍىّىٕىڭ ِۇوەِّەي ٍبوي توغرا
ثوٌّىغبْ ٍەرٌىرىٕي ثبٍمىطب ،ئۇٔي تور ثەتٍىرىذە ئىٕىبش غەوٍىذە ٍېسىپ لوٍطب .ئەگەر ضىس ثۇ
ٍبزِىٕي چىمبرغبْ تور ثېتىٕىڭ ئبدرىطىٕي ِبڭب ئېٍخەت ئبرلىٍىك ( ِېٕىڭ ئېٍخەت ئبدرىطىُ:
< )> bilimxumarmen@gmail.comدەپ ثەرضىڭىسِ ،ەْ ئۇ تور ثېتىگە چۈغىەْ
ئىٕىبضالرٔي پبت-پبت وۆرۈپ تۇرىّەْ .دۇَٔبدا خبتبالغّبٍذىغبْ ئىٕطبْ ٍوقِ .ېٕىڭ ٍبزغبْ
ٔەرضەِذە ۋە لىٍغبْ ئىػىّذا خبتبٌىك ئۆتىۈزِەضٍىىي ِۇِىىٓ ئەِەشِ .ېٕىڭ ثۇٔىڭذىٓ ٍ 25ىً
ثۇرۇْ تۈزگەْ « ِۇۋەپپەلىَەت تەڭٍىّىطي» ئبراْ  3تەروىجٕي ،ۋە ٍبٌغۇز لوغۇظ ثەٌگىطىٕىال ئۆز
ئىچىگە ئبالتتي .ثۇ لېتىُ ِەْ ئۇالرٔي وۆپەٍتىپ 6 ،تەروىجٕي ،ھەِذە لوغۇظ ،ئېٍىع ۋە
وۆپەٍتىع ھېطبثٍىرىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذىغبْ لىٍذىُ .ثۇ ثىر ئىٍگىرىٍەغتۇر .ثىس ئۆز-ئبرا
ِۇزاوىرە ۋە ِۇٔبزىرە لىٍىع ،ۋە ئۆز-ئبرا پىىىر ئبٌّبغتۇرۇظ ئبرلىٍىك ٍۇلىرىمي تەڭٍىّىٕي
ئۇٍغۇرالرٔىڭ ھبزىرلي ھبٌىتىگە تېخىّۇ ئۇٍغۇْ وېٍىذىغبْ ،تېخىّۇ ِۇوەِّەي تەڭٍىّە لىٍىپ
راۋاجالٔذۇراالٍّىسِ.ەْ ھەِّىڭالرٔىڭ ِۇغۇ جەھەتتە ثىر وىػىٍىه تۆھپە لوغۇغىڭالرٔي چىٓ
وۆڭٍۈِذىٓ ئۈِىذ لىٍىّەْ .رەھّەت.
(ٍ-2007ىٍي -26ئۆوتەثىر)

ئەضەر ِۀجەضيِ :ەرىپەت ثىٍوگي
www.meripet.com
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ئۆهۈرلۈك مەسىپٌي قبًداق تبلالش مېرەك
ئىالۋەِ :بڭب ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي ثىر ئۇوىّىس ئۇچۇر ٍوٌالپ ،ھبزىر ثۇ ٍىٍٍىك ئبٌىٌ ِەوتەپ
ئىّتىھبٍٔىرىذىٓ ئۆتەٌىگەْ ۋە ئۆتەٌّىگەْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ئىچىذە وېَىٕىي لەدەِٕي لبٔذاق
ثېطىػٕي دېگۀذەن ثىٍەٌّەً ،گبڭگىراپ لېٍىۋاتمبْ ٍبغالرٔىڭ خېٍە وۆپٍىگىٕي ئېَتىپتۇ .ھەِذە
ِۇِىىٓ ثوٌطب ِېٕىڭ غۇالر ئۈچۈْ ثىرەر پبرچە ٍبزِب تەٍَبرٌىػىّٕي تەوٍىت لىٍىپتۇِ .ەْ ئبٌذى
ثىٍەْ ئبغۇ ئۇوىّىسغب چىٓ وۆڭٍۈِذىٓ رەخّەت ئېَتىّەِْ .ەْ ئبغۇٔذاق ئۇوىٍىرىّىس ئۈچۈْ
 -2007ۋە ٍ-2008ىٍٍىرى ثىر لبٔچە پبرچە ِبلبٌە ٍېسىپ چىممبْ ئىذىٍُ .ېڭي ِبلبٌە ٍېسىػٕىڭ
ئورٔىغبِ ،ەْ ئبٌذى ثىٍەْ ئبغۇ ِبلبٌىذىٓ ثىر لبٔچىٕي ِەزوۇر ِۇٔجەرگە چىمىرىپ لوٍۇغٕي
ِۇۋاپىك وۆردۈَِ .ەزوۇر ِبلبٌە غۇالرٔىڭ ئىىىىٕچىطيِ( .ەْ ئەضٍىذە ثىر وۈٔذە ثۇ ِبلبٌىالردىٓ
پەلەت ثىرٔىال ٍوٌالغٕي ئوٍٍىغبْ ئىذىُ .ئەِّب ِبرغبي ئۇوىّىسٔىڭ ئبٌذىٕمي تېّىذىىي
ئىٕىبضىٕىڭ ئىٍھبِي ثىٍەْ ثۇٔىّۇ ثۈگۈٔال ٍوٌٍىۋەتتىُِ ).ەْ ئۆزەِٕىڭ ٔورِبي ئىسدىٕىػىٕىّۇ
توختىتىپ لوٍّبٍّەْ.
ِەْ ئۆزۈِٕىڭ «ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ٍېڭي تەڭٍىّىطي» دېگەْ تېّىذىىي ٍبزِبِذاٍ ،ۀي ِۇغۇ
ٍبزِىٕىڭ  -1ثۆٌۈِىذە ،ثىر ئبدەِٕىڭ ِۇۋەپپەلىَەت لبزىٕىػىذىىي ِۇھىُ ئبِىٍالرٔي تىسىپ ۋە
چۈغۀذۈرۈپ چىمتىُ .ئۇالرٔىڭ ئىچىذە « تبالٔت» « ،ئىمتىذار» « ،لىسىمىع» « ،ئۆز-ئۆزىٕي توغرا
تؤۇظ» دېگۀگە ئوخػبظ ثىر لىطىُ ِۇھىُ تەروىپٍەر ثبر .تۆۋۀذە وۆرىذىغىٕىّىسدەن ،ثۇ
تەروىپٍەر ثىر ئبدەِٕىڭ ئۆز وەضپىٕي توغرا تبٌٍىػىذا ،ھەِذە غۇ ئبضبضتب ئۆز وەضپىذە
ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغىذا ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ روي ئوٍٕبٍذۇ .ئەگەر ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ئىچىذە ثۇ
ٍبزِىٕىڭ  -1ثۆٌۈِىٕي تېخي ئولۇپ ثبلّىغبٔالر ثوٌطبِ ،ەْ ئۇالرٔىڭ ئبٌذى ثىٍەْ -1ثۆٌۈِٕي ثىر
لېتىُ ئولۇپ چىمىػىٕي ضەِىّىٍَىه ثىٍەْ تەغەثجۇش لىٍىّەْ.
ۋەتۀذىىي ٔۇرغۇْ لېرىٕذاغالرٔىڭ « ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ٍېڭي تەڭٍىّىطي» دىىي ھەِّە
غەرتٍەرٔي توٌۇق ئورۇٔالظ ئىّىبٔىَىتي ٍوق .ثىر لىطىُ وىػىٍىرىّىسِ ،ەضىٍەٍْ ،ېسىذىىي ثىر
لىطىُ ٍبغٍىرىّىس ،ئۇ غەرتٍەرٔي ھبزىرالغتىٓ ِەڭگۈ ِەھرۇَ لېٍىػي ِۇِىىٌٓ .ېىىٓ ،ثۇ
ھەرگىس ئبغۇ وىػىٍەرٔىڭ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوالٌّبضٍىمىذىٓ دېرەن ثەرِەٍذۇِ .ەْ ثۇرۇّٔۇ
ئېَتىپ ئۆتىۀذەنِ« ،ۇۋەپپەلىَەت» ثىر ٔىطجىٌ ئۇلۇَ ثوٌۇپ ،ئەڭ ئبخىرلي ھېطبثتب ضىسٔىڭ ثەزى
ئىػالردىىي ثىر ِۇۋەپپەلىَەتىە لبٍطي دەرىجىذە ئېرىػىۀٍىىىڭىس ئۆزىڭىسٔىڭ ثبھبٌىػىغب
ثبغٍىك .ئەگەر ضىس ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ھەِّە غەرتٍىرىٕي ھبزىرٌىَبٌّىغبْ ثوٌطىڭىس ،وۆزٌىگەْ
ٔىػبٔىڭىسغب توٌۇق ٍېتەٌّەضٍىىىڭىس ِۇِىىٌٓ ،ېىىٓ ئۆزىڭىسگە چۇغٍۇق ِۇۋەپپەلىَەتىە
ئېرىػەٌەٍطىس .ئەگەر ضىس ثىر ئىػٕي لىٍىپ ضىٕبپ ثبلّىطىڭىس ،ئۇٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغتىىي
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ئېھتىّبٌٍىك ٔۆي ثوٌىذۇ .غۇڭب ،ئەگەر ضىس ئۆز ئۆِرىڭىسٔي ِۀىٍىه ۋە ِۇۋەپپەلىَەتٍىه
ئۆتىۈزِەوچي ثوٌىذىىۀطىس ،چولۇَ ثبغتىٓ  -ئبخىر ئۆز ئىمتىذارىڭىسٔي ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە
ئىػمب ضېٍىپ تىرىػىػىڭىس وېرەنِ .ەْ ثۇ لېتىّمي ِۇۋەپپەلىَەت تەڭٍىّىطىذە ئىػٍەتىەْ
لوغۇظ ،ئېٍىع ۋە وۆپەٍتىع ثەٌگىٍىرى ِەٌۇَ دەرىجىذىىي ئىٍّىٌ ۋە ئەِەٌىٌ ئبضبضمب ئىگە،
ٌېىىٓ ئۇ ِبتېّبتىىىٍىك ھېطبثالظ ثەٌگىٍىرى ئۇ تەڭٍىّىذىٓ ئۈٔۈٍِۈن پبٍذىٍىٕىع ئۈچۈْ
ئۇٔچىۋاال ِۇھىُ ئەِەش .ئەڭ ِۇھىّي « ِۇۋەپپەلىَەت = وۆزٌىگەْ ثىر ٔىػبٔغب ٍېتىع»
دېگۀذىٓ ئىجبرەت ئېٕىمٍىّب ،ھەِذە ِۇۋەپپەلىَەت تەڭٍىّىطىذىىي تەروىپٍەر ،غۇٔذالال ئبغۇ
تەروىپٍەر ئۈضتىذە ئېٍىپ ثېرىٍغبْ چۈغۀذۈرۈغٍەردىٓ ئىجبرەت .ضىسدە ٔېّە ثبروۀْ ،ېّە وەَ
ئىىەْ ،غۇٔي ثىر ئېٕىمالپ ثېمىع ،ھەِذە غۇ ئبضبضتب ئۆزىڭىس ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ لبٍطي
جەھەتٍەردە تىرىػطىڭىس ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي تېپىپ چىمىع ھەِّىذىٓ ِۇھىُِ .ېٕىڭچە ئۇ
تەڭٍىّىٕىڭ ئەڭ چوڭ لىّّىتي ِۇغۇ جەھەتتە ثوٌۇغي ِۇِىىٓ.
ِەْ ثۇ ٍبزِبِٕىڭ ثېػىذا ئەضىەرتىپ لوٍۇغٕي ِۇۋاپىك وۆرگەْ ٍۀە ثىر ئىع ثبر.
تورداغالرٔىڭّۇ خەۋىرىذە ثوٌغىٕىذەنِ ،ەْ ئېٍېىتر ئىٕژېٕېرٌىىي وەضپي ثوٍىچە دووتورٌۇق
ئۇٔۋأي ئبٌغبْ ثىر ئىٕژېٕېر ثوٌۇپ ،ثىرەر ئىجتىّبئىٌ پۀٕىڭ ِۇتەخەضطىطي ئەِەشِ .ېٕىڭ
ِبلبٌىٍىرىّٕىڭ ھېچ لبٍطىطي ئۆزۈَ ئېٍىپ ثبرغبْ ثىرەر ئىٍّىٌ تەتمىمبت ئبضبضىذا ٍېسىٍغبْ
ئەِەشِ .ەْ ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ثۇ ٔۇلتىٕي توٌۇق چۈغىٕىػىٕيِ ،ېٕىڭ ٍبزِىٍىرىّغب پەلەت ثىر
پبٍذىٍىٕىع ِبتېرىَبٌي ٍبوي تەوٍىپ لبتبرىذا ِۇئبِىٍە لىٍىپ ،ئۇٔىڭذىٓ جبٍٔىك پبٍذىٍىٕىػىٕي
ضوراٍّەِْ .ېٕىڭ ٍبزغبٍٔىرىُ ھەِّە ئبدەِٕىڭ ئەھۋاٌىغبٍ ،بوي ثىر ئبدەِٕىڭ ھەِّە ئەھۋاٌىغب
ئۇٍغۇْ وېٍىػي ِۇِىىٓ ئەِەشٌ .ېىىٓ ِەْ ئۇٔىڭ ٔۇرغۇْ ٍبغالرغب ثەٌگىٍىه پبٍذىطي
ثوٌۇغىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ.
ِەْ تۆۋۀذە ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕىڭ ئۆز وەضپىٕي لبٔذاق تبٌٍىػي وېرەوٍىىي ئۈضتىذە
توختىٍىػتىٓ ثۇرۇْ ،ئبٌذى ثىٍەْ ئبِېرىىىٕىڭ ثۇ جەھەتتىىي ئەھۋاٌىٕي لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ
ئۆتەً .ثۇٔذاق لىٍىػىّذىىي ِەلطەت ،ئولۇرِۀٍەردە وېَىٕىي ِەزِۇٔالرٔي ئەضٍي ِۀىطي ثوٍىچە
توغرا چۈغىٕىػي ئۈچۈْ ثەٌگىٍىه ئبضبش ٍبرىتىػتۇر.
ئبِېرىىىٕىڭ وەضىپ ۋە وەضىپ تبٌالظ جەھەتتىىي ئەھۋاٌي
ھبٍبت ثبضمۇچىغب لبراپ تۇرۇپ ،وەضىپٕي ِۇٔذاق  2تۈرگە ئبٍرىع ِۇِىىٓ .ئۇٔىڭ ثىرضي
ِەوتەپتىىي وەضىپٍ .ۀە ثىرضي خىسِەتتىىي وەضىپ .گەرچە ئۇٍغۇرچىذا ثۇ ٔەرضىٕىڭ ھەر
ئىىىىٍىطي « وەضىپ» دەپ ئبتىٍىذىغبْ ثوٌطىّۇ ،ئىٕگٍىسچىذا ئۇالرٔىڭ ئبتبٌغۇضي ثىر-ثىرىگە
پۈتۈٍٔەً ئوخػىّبٍذۇٍ .ۀيِ ،ەوتەپتىىي وەضىپ «  »majorدەپ ئبتىٍىذۇ .خىسِەتتىىي وەضىپ
ئۈچۈْ ثوٌطب «  »career, profession, occupation, vocationدېگەْ ئبتبٌغۇالر
ئىػٍىتىٍىذۇ .ثەزىذە ثىر خىسِەت وەضپىٕىڭ ئىچىذە ثىر لبٔچە خىسِەت ضبھەٌىرى ثوٌىذۇ.
ِەضىٍەْ ،داۋاالظ وەضپىٕىڭ ئىچىذە وېطەي وۆرىذىغبْ دوختۇر ،چىع دوختۇرى ،ضېطترا،
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جىطّبٔىٌ جەھەتتە چېٕىمتۇرۇظ ئبرلىٍىك ئبدەَ داۋاالظ ( ئىٕگٍىسچە « )»physical therapist
وەضپي ،دوختۇرخبٔب تەجرىجىخبٔىطىذىىي تېخٕىهِ ،بي دوختۇرى ،ۋە دورىگەرچىٍىه دېگۀگە
ئوخػبظ وەضپىٌ ضبھەٌەر ثبر.
ِەْ تب ھبزىرغىچە ثىر ئبدەَ ئۆزى ئۈِىذ لىٍغبْ وەضىپٕي ئولۇظ ،ئبغۇ وەضىپتە خىسِەت
تېپىع ،ۋە ثىر وەضىپتىٓ ٍۀە ثىر وەضىپىە ٍۆتىىٍىع جەھەتتە جۇڭگو ثىٍەْ ئبِېرىىب
ئوتتۇرىطىذا لبٔچىٍىه پەرق ثبرٌىمىٕي ئوٍالپ ثبلّىغبْ ئىىۀّەْ .ثۇ لېتىُ ِۇغۇ ٍبزِىٕي
تەٍَبرالظ ئۈچۈْ ثۇ ِەضىٍە توغرىطىذا ثىر ئبز ئوٍٍىٕىپ ۋە ئىسدىٕىپ ،ثۇ ئىىىي دۆٌەت
ئوتتۇرىطىذىىي پەرلٕىڭ چوڭٍۇلىغب ھەٍراْ لبٌذىُ .ئولۇرِۀٍەر جۇڭگؤىڭ ثۇ جەھەتتىىي
ئەھۋاٌىٕي توٌۇق چۈغىٕىذۇ .غۇڭب ِەْ ثۇ ٍەردە پەلەت ئبِېرىىىٕىڭ ئەھۋاٌىٕىال لىطمىچە
تؤۇغتۇرۇپ ئۆتەً.
ئبِېرىىىذا ھەر ثىر ٍبظ  -ئۆضّۈرٔىڭ ئۆزى ئۈچۈْ ثىر وەضىپ تبٌالظ ئىػىغب ٍبردەَ
لىٍىذىغبْ ثىر ِۇٔتىسىُ لۇرۇٌّب ثبر .توٌۇلطىس ۋە توٌۇق ئوتتۇرا ِەوتەپتە ئولۇظ پۈتتۈرۈپ
خىسِەت تبپّبلچي ثوٌغبٔالرغب ،ۋە توٌۇق ئوتتۇرىٕي پۈتتۈرۈپ ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇِبلچي ثوٌغبٔالرغب
وەضىپ تبٌالظ جەھەتتە ِەضٍىھەت ثېرىذىغبْ « وەضىپ ِەضٍىھەتچىطي» ثبر .ثۇ وىػىٍەر وەَ
دېگۀذە ئبٌىٌ ِەوتەپ توٌۇق وۇرضىٕي پۈتتۈرگەْ ،پطىخوٌوگىَە ،ئىٕطبٔػۇٔبضٍىك،
ِىٍٍەتػۇٔبضٍىك ،ژورٔبٌىسىُ ٍبوي جەِئىَەت ئىٍّي دېگۀذەن وەضىپٍەردە ئولۇغبْ ثوٌىذۇ.
وۆپىٕچىٍىرى خىسِەتىە چۈغىۀذىٓ وېَىٓ ٍبظ ئولۇغۇچىالرغب لبرىتىٍغبْ ِەضٍىھەتچىٍىه
وەضپي توغرىطىذا ثبغمىذىٓ ِەخطۇش تەرثىَىٍۀگەْ ثوٌىذۇ .غۇڭب ئۇالر ِەضٍىھەتچىٍىه
ضبھەضىذىىي وەضىپ ئەھٍىٍىرىذۇر .ئۇالر ئىٕگٍىسچە « ٍ »career counselorبوي « career
 »advisorدەپ ئبتىٍىذۇ .ئولۇظ پۈتتۈرۈغىە ثىرەر ٍىً لبٌغبْ ۋالىتتىٓ ثبغالپ ،ئولۇغۇچىالر ثۇ
«وەضىپ ِەضٍىھەتچىطي» ثىٍەْ ثىر لبٔچە لېتىُ وۆرۈغۈپ ،ئۆزىٕىڭ وەضىپ ٔىػبٔىطي ۋە
وەضپىٌ لىسىمىػىٕي ئۇ وىػي ثىٍەْ ِۇزاوىرە لىٍىپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئوتتۇرا ِەوتەپٕي پۈتتۈرۈپال
خىسِەتىە چىمّبلچي ثوٌغبٔالر ئۆزىگە الٍىك وەضىپٕي ثېىىتىذۇ .ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇِبلچي
ثوٌغبٔالر وەٌگۈضىذە خىسِەت وەضپي ئۈچۈْ لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىػٕي لىالٌىػي ئۈچۈْ لبٍطي
وەضىپتە ئولۇضب ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ئېٕىمالپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئولۇِبلچي ثوٌغبْ ئبٌىٌ ِەوتەپ وەضپىٕي
ثېىىتىذۇ .غۇٔي ئەضىەرتىپ لوٍۇظ وېرەوىي ،ثۇ ئىػالر ِۇتٍەق ئەِەش .وىچىىىذىٓ تبرتىپال
ئۆزىٕىڭ وەٌگۈضىذە ٔېّە ئىع لىٍّبلچي ئىىۀٍىگىٕي ئۆز ئبٌذىغب ٍبوي ئبتب  -ئبٔىطىٕىڭ ٍبردىّي
ثىٍەْ ثېىىتىپ ثوٌغبْ ،غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ لىٍچىّۇ تەۋرىّەٍذىغبْ ٍبغالرِۇ وۆپ.
وۆپىٕچە ئولۇغۇچىالر ئبٌىٌ ِەوتەپىە وىرىػتىٓ ثۇرۇْ ثىر وەضىپٕي تبٌالپ ثوٌغبْ
ثوٌىذۇ .ھەِذە ئۆزى تبٌٍىغبْ وەضىپىە ئولۇغمب وىرىذۇٌ .ېىىٓ ،ئبِېرىىىذىىي ئبٌىٌ ِەوتەپٍەر
ثىر لىطىُ ئولۇغۇچىالرٔىڭ وەضىپ تبٌٍىّبً تۇرۇپال ثىر ئبٌىٌ ِەوتەپىە وىرىػىگە ٍوي لوٍىذۇ.
ثۇٔذاق ئولۇغۇچىالر « وەضىپٕي ثېىىتّىگەْ ئولۇغۇچىالر» ( ئىٕگٍىسچە « undecided
 )»studentsدەپ ئبتىٍىذۇ .ئېالْ لىٍىٕغبْ ثەزى ِۆٌچەرٌەرگە ئبضبضالٔغبٔذا ،ئبِېرىىىذىىي
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ٍېڭي ِەوتەپىە وىرگەْ ئولۇغۇچىالر ئىچىذىىي ِۇغۇ خىٍذىىي ئولۇغۇچىالرٔىڭ ٔىطجىتي 20
پىرضۀتتىٓ  50پىرضۀتىىچە ئىىەْ .ثۇ ئولۇغۇچىالر دەضٍەپىي ثىر ٍىً ئىچىذە ئۆزى
لىسىمىذىغبْ  5-4تەن وەضىپٍەرٔىڭ ھەر ثىرضىذىٓ ثىردىٓ دەرش تبٌالپ ئولۇپ ثېمىپ ،غۇ
ئبرلىٍىك ئۆزىٕىڭ لبٍطىطىغب ئەڭ لىسىمىذىغبٍٔىمىٕي ئېٕىمالپ ،ئبٔذىٓ ثىر وەضىپٕي تبٌالٍذۇ.
ِەْ ٍۇلىرىذا تەضۋىرٌىگەْ « ِەوتەپ وەضپي» ٔىڭ ئىٕگٍىسچە ضۆزى « ٔ »majorىڭ
ئەضٍي ِۀىطي « ئبضبضىٌ وەضىپ» ثوٌۇپ ،ئبِېرىىىذىىي ئبٌىٌ ِەوتەپٍەردە ٍۀە « لوغۇِچە
وەضىپ» ِۇ ثبر .ثۇٔي ئىٕگٍىسچىذا «  »minorدەپ ئبتبٍذۇٍ .ۀي ،ضىس ثىر ئبٌىٌ ِەوتەپتە ثىر
وەضىپٕي ئبضبضىٌ وەضىپٍ ،ۀە ثىر وەضىپٕي لوغۇِچە وەضىپ لىٍىپ ئولۇپ ،ئىىىي وەضىپتىٓ
تەڭال ثبوبالۋر ئۇٔۋأي ئبٌطىڭىسِۇ ثوٌىذۇ .ثۇٔذاق ئولۇغبْ ئولۇغۇچىالرٔي ئبِېرىىىذا « لوظ
وەضىپٍىه» ( ئىٕگٍىسچە «  )»double-majoredئولۇغۇچىالر دەپ ئبتبٍذۇ .ھەر ثىر
ئولۇغۇچىٕىڭ دەضٍەپىي ئىىىي ٍىً ئىچىذە ئولۇٍذىغىٕي ئبضبضەْ ئوِۇِىٌ وەضىپ ثوٌۇپ،
ئوخػىّىغبْ وەضىپٍەرٔىڭ ئەڭ ئبخىرلي ٍ 2ىٍٍىك دەرضىال ئوخػىّبٍذۇٔ .ۇرغۇْ ئولۇغۇچىالر 5
ٍىً ئىچىذە  2وەضىپتىٓ ثبوبالۋر ئۇٔۋأي ئېٍىپ ثوالالٍذۇ .ثۇ  2وەضىپ ثىر  -ثىرىگە ٍېمىٓ
وەٌّىطىّۇ ثوٌۇۋېرىذۇٍ .ۀي ضىس ئبضبضٍىك وەضىپ ئۈچۈْ فىسىىب ئولۇپ ،لوغۇِچە وەضىپ
ئۈچۈْ تبرىخ ئولۇضىڭىسِۇ ثوٌۇۋېرىذۇ.
ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ،ضىس ثىر ئبٌىٌ ِەوتەپىە وەضىپ تبٌالپ ثوٌۇپ وىرىپ ،ثىرەر ٍىً
ئولۇغبٔذىٓ وېَىٓ ،ثۇرۇْ تبٌٍىغبْ وەضپىڭىسٔي ٍبخػي وۆرِەً ،ثبغمب ثىر وەضىپىە
ئۆزگەرتّەوچي ثوٌطىڭىس ،ئبِېرىىىذىىي ئبٌىٌ ِەوتەپٍەر ثۇٔىڭغىّۇ پۈتۈٍٔەً ٍوي لوٍىذۇ.
ئېالْ لىٍىٕغبْ ثەزى ِۆٌچەرٌەرگە ئبضبضالٔغبٔذا ،ئبِېرىىىذا ثىر ئبٌىٌ ِەوتەپىە وىرىپ
ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ئەڭ وبِىذا ثىر لېتىُ وەضىپ ئۆزگەرتىذىغبْ ئولۇغۇچىالرٔىڭ ٔىطجىتي 50
پىرضۀتتىٓ  70پىرضۀتىىچە ثوٌغبْ ئبرىٍىمتب ئىىەْ.
ھەر ثىر ئبٌىٌ ِەوتەپتىّۇ ثىردىٓ « وەضىپ ِەروىسى» ( ئىٕگٍىسچە « )»career center
ثبر ثوٌۇپ ،ئۇ ٍەردە ئىػٍەٍذىغبْ ِەخطۇش خبدىُ ثبر .ئۇالرٔىڭ ۋەزىپىطي وەضىپ تبٌالظ ٍبوي
ئۆزگەرتىع ئىػىذا ِەضىٍىگە ٍوٌۇلمبٔالرغب ِەضٍىھەت ثېرىپ ،ئۇالرٔىڭ ئىػىٕي ھەي لىٍىپ
ثېرىع .غۇٔذالال ئولۇظ پۈتتۈرۈظ ئبٌذىذىىي ئولۇغۇچىالرغب خىسِەت تېپىع جەھەتتە ٍبردەِذە
ثوٌۇظٍ .ېڭي ئولۇظ پۈتتۈرگەْ ئولۇغۇچىالرغب ئېھتىَبجي ثبر غىروەت ۋە ئىذارىٍەر ئۆزٌىرىگە
لبٔذاق ئبدەَ وېرەوٍىىي توغرىطىذا ِەخطۇش ئۇچۇر تەٍَبرالپ ،ئبغۇ ئۇچۇرالرٔي ِۇغۇٔذاق
«وەضىپ ِەروىسى» گە ِبڭذۇرۇپ ثېرىذۇ .ثۇ ِەروەزٌەر ثوٌطب ثۇٔذاق خىسِەتٍەرٔي تۈرگە
ئبٍرىپ ،ئولۇغۇچىالرٔىڭ پبٍذىٍىٕىػي ئۈچۈْ رەتٍىه ضبلالٍذۇ .ھەِذە ئولۇغۇچىالرٔىڭ خىسِەتىە
ئىٍتىّبش لىٍغبٔذىىي ئىٍتىّبش جەدۋىٍىٕي توٌذۇرۇظ ئىػىغب ،ھەِذە ئۆز  -ئۆزىٕي
تؤۇغتۇرىذىغبْ « لىطمىچە تەرجىّىھبٌي» ( ئىٕگٍىسچە « ٔ )»Resumeي تەٍَبرالغمىّۇ
ٍبردەٍِىػىپ ثېرىذۇ.
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ئبِېرىىىذا « ئۆِۈرٌۈن وەضىپ» دېگەْ ٔەرضە ئبضبضەْ ِەۋجۇد ئەِەش .پۈتۈْ ئۆِرىٕي
پەلەت ثىرال ئىذارە ٍبوي ثىرال غىروەتتە ئىػٍەپ ئۆتىۈزىذىغبٔالر ئىٕتبٍىٓ ئبز ضبٕٔي ئىگىٍەٍذۇ.
ٍېمىٕمي ثىر ئىٍّىٌ تەوػۈرۈظ دووالتىٕىڭ ٔەتىجىطىگە ئبضبضالٔغبٔذا ،ئبِېرىىىذا ھبزىر ھەر ثىر
ئبدەَ پۈتۈْ ھبٍبتي جەرٍبٔىذا ئۆز وەضپىٕي ئوتتۇرا ھېطبة ثىٍەْ  6-5لېتىُ ئۆزگەرتىذىىەْ.
ئبٍبٌىّٕىڭ غىروىتىذە ضتبٔفورد ئۇٔىۋېرضىتېتىٕىڭ تبرىخ وەضپىٕي پۈتتۈرگەْ ،ثۇ غىروەتتە ثوٌطب
ٍۇِػبق دېتبي ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىذىغبْ ثىر وىػي ثبر ئىذى .دېّەن ،ئبِېرىىىذا ِۇغۇٔذاق ئولۇغبْ
وەضپي ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىذىغبْ وەضپي ثىر  -ثىرىگە ٍېمىٓ وەٌّەٍذىغبْ ئىػالرِۇ خېٍي وۆپ ثبر.
ٍۇلىرىمي ثبٍبٔالردىٓ ثىس ِۇٔذاق ثىر لبٔچە ٔەرضىٕي چۈغىٕىۋاالالٍّىس )1 :وەضىپ تبٌالظ
ثىر ئىٕتبٍىٓ ِۇرەوىەپ جەرٍبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔي ٍبخػي ئېٍىپ ثېرىع ثىر ئىٍّىٌ پوزىتطىَە ۋە
ٔۇرغۇْ ۋالىت ثىٍەْ ٔۇرغۇْ ئەِگەن تەٌەپ لىٍىذۇ )2 .وەضىپٕي توغرا تبٌالظ ئۈچۈْ ئبٌذى
ثىٍەْ ئۆز  -ئۆزىٕي توغرا ثبٍمبظ وېرەن .تۆۋۀذە ِەْ ئەِذى ئەضٍي ِەزِۇٕٔي ثبغالٍّەْ.
ِېٕىڭ ثۇ ٍبزِىٕي تەٍَبرالغتىىي ِەلطىتىُ ،ھەر ثىر ٍبغمب ئۆزىگە الٍىك ثىردىٓ وەضىپ
تبٌالپ ثېرىع ئەِەشِ .ېٕىڭ ثۇ ٍەردىىي ِەلطىتىُ ،ھەر ثىر ٍبغٕي ئۆزى ئۈچۈْ ثىر ِۇۋاپىك
وەضىپ تبٌالظ ئۈچۈْ ٔېّىٍەرگە دىممەت لىٍىػي ،لبٍطي لەدەَ  -ثبضمۇچالرٔي ثېطىػي
وېرەوٍىىي توغرىطىذىىي زۆرۈر ثىٍىٍّەر ثىٍەْ تەِىٍٕەظِ .ەْ گەپٕي ئەِذى وەضىپٍەرٔي ثىر
لبٔچە وبتېگورىَىگە ئبٍرىػتىٓ ثبغالٍّەْ .ضىس ثۇ وبتېگورىَىٍەرٔي ئوثذاْ چۈغۀطىڭىس،
ئۆزىڭىس ئۈچۈْ لبٍطىطي ئەڭ ِۇھىُ ئىىۀٍىگىٕي ثىٍەٌەٍطىس .ئبٔذىٓ ئبغۇ ضىس ِۇھىُ دەپ
لبرىغبْ وەضىپٍەر ئىچىذىٓ ثىرٔي تبٌٍىَبالٍطىسِ .ەْ ھبزىر تەضۋىرٌىّەوچي ثوٌغبْ وەضىپ
«ِەوتەپ وەضپي» ثوٌۇغىّۇ ِۇِىىٓ « ،خىسِەت وەضپي» ثوٌۇغىّۇ ِۇِىىٍٓ .ۀي ئۇالرٔي ھەر 2
خىً وەضىپىە تەتجىمالغمب ثوٌىذۇ.
 .1ضىس ئەڭ لىسىمىذىغبْ وەضىپ
ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ ئۆزى ئەڭ لىسىمىذىغبْ وەضپىذىٓ ثىر ٍبوي ثىر لبٔچىطي ثوٌىذۇ .ضىس
ِەٌۇَ ثىر وەضىپٕىڭ ضىس چەوطىس لىسىمىذىغبْ وەضىپ ئىىۀٍىىي ٍبوي ئەِەضٍىىىٕي ثىٍىع
ئۈچۈِْ ،ۇٔذاق ئوٍالپ ثېمىڭ :ضىس ئبغۇ وەضىپ ثىٍەْ وىرىّطىس غۇغۇٌٍىٕىػٕي خبالِطىس؟ ھبزىر
ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي ٔۇرغۇْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى دۇچ وېٍىۋاتمبْ ئەڭ ئېغىر ِەضىٍە ئۆزٌىرى ئۈچۈْ
وىرىُ لىٍىپ جبْ ثبلىذىغبْ ثىر خىسِەتٕىڭ ٍولٍىمي .غۇڭب ِۇتٍەق وۆپ ٍبغالرٔىڭ ھەلطىس
لىٍىػٕي خبالٍذىغبْ وەضپي ثوٌّبضٍىمي ئېٕىكٌ .ېىىٓ ،ثۇ ٍەردىىي ضىٕبلٕي ئوڭۇغٍۇق ئېٍىپ
ثېرىع ئۈچۈْ ،ضىس چولۇَ ئۆزىڭىسٔي ثبً ،ثبغمب وىرىّگە ئېھتىَبجٍىك ئەِەش ،دەپ ئوٍٍىػىڭىس
وېرەن .ضىس ئبغۇ دەرىجىذە لىسىمىذىغبْ وەضىپتىٓ لبٍطىٍىرى ثبر ئىىەْ؟ ثۇٔي ثىر تىسىپ ثېمىڭ.
ثوٌطب ئبغۇٔذاق وەضىپتىٓ ٔ 10ي تېپىپ ،ثىر لەغەزگە تىسىپ چىمىڭ .ئەگەر ضىس ئۆزىڭىس ئىٕتبٍىٓ
ھۇزۇرٌىٕىذىغبْ ثىر خىسِەت ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىپ ،خىسِەت جەھەتتە ئۆِۈر ثۇٍي خۇغبي ئۆتەً
دېطىڭىسِ ،ۇغۇ وبتېگورىَىذىىي ثىر وەضىپىە وىرىػىە پۈتۈْ وۈچىڭىس ثىٍەْ تىرىػىڭ.
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 .2ضىس ئەڭ ٍبخػي لىالالٍذىغبْ وەضىپ
ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ ئۆزىگە خبش تبالٔتي ۋە ئەڭ ٍبخػي لىالالٍذىغبْ ئىػٍىرى ثوٌىذۇ.
ِەضىٍەْ ،ثەزىٍەر دەرضٕي ئىٕتبٍىٓ ٍبخػي ئۆتەٌەٍذۇ .ثەزىٍەر ثبٌىالرٔي ٔبھبٍىتي ٍبخػي
تەرثىَىٍەٍذۇ .ثەزىٍەر ثبغمۇرۇظ ۋە تەغىىٍٍەظ ئىمتىذارىغب ثبً ثوٌىذۇ .ثەزىٍەر ٔبخػىٕي ٍبخػي
ئېَتبالٍذۇٍ .ۀە ثەزىٍەر ضبزٔي ٍبخػي چبالالٍذۇِ .بٔب ثۇالر ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ ئۆزى ئەڭ ٍبخػي
لىالالٍذىغبْ وەضىپٍىرى ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇٍ .ۇلىرىمي ِىطبٌالردىٓ غۇٔي وۆرۈۋېٍىػمب
ثوٌىذۇوي ،ئبدەِٕىڭ ثەزى ئىمتىذارى تۇغّب ثوٌىذۇِ .ەْ ثۇٔي ئبٌذىٕمي ٍبزِبِذا « تبالٔت» ،دەپ
ئبتىذىُ .ئبدەِٕىڭ ثەزى ئىمتىذارٌىرى ثوٌطب وېَىٓ ٍېتىٍذۈرۈٌگەْ ثوٌىذۇ .ھبزىرلي ِەزِۇٔغب
تەتجىمٍىغبٔذا ،ثۇٔذاق ئىمتىذار ثىر ئبدەِٕىڭ ٔورِبي ِۀىذىىي ئۆزىگە خبش ئىمتىذارى ،ھۈٔىرى ،ۋە
ثىٍىّىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ .ئەگەر خبٌىطىڭىس ،ضىسِۇ ئۆزىڭىس ئەڭ ٍبخػي لىالالٍذىغبْ
وەضىپتىٓ ٔ 10ي تېپىپ ،ئۇالرٔي ٍۇلىرىمي لەغەزگە تىسىپ ثېمىڭ .ئەگەر ضىس تۇغّب تبالٔتىڭىس،
ثبرٌىك ئىمتىذارىڭىس ۋە ٍوغۇرۇْ وۈچىڭىسٔي ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە جبرى لىٍذۇرۇپ ،غۇ ئبضبضتب
ئولۇظ ۋە خىسِەت جەھەتتە ئبدەتتىٓ تبغمىرى ٔەتىجىٍەرٔي ٍبرىتبً دېطىڭىسِ ،ۇغۇ
وبتېگورىَىذىىي ثىر وەضىپىە وىرىػىە پۈتۈْ وۈچىڭىس ثىٍەْ تىرىػىڭ.
 .3ضىس ئۈچۈْ ئەڭ لىّّىتي ثبر وەضىپ
ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ ئۆزى ئۈچۈْ لىّّىتي ئەڭ ٍۇلىرى وەضىپتىٓ ثىرضي ٍبوي ثىر لبٔچىطي
ثوٌىذۇِ .ەضىٍەْ ،جۇڭگودىىي داڭٍىك ئەرثبة ٌۇ غۈٕٔي ئبٌطبق ،ئۇٔىڭ ئەضٍىذىىي لىسىمىذىغبْ
وەضپي دوختۇرٌۇق ثوٌۇپٍ ،بپؤىَىگە ئبغۇ وەضىپٕي ئولۇظ ئۈچۈْ ثبرغبْ .وېَىٓ ،ئەٍٕي
ۋالىتتىىي لىّّىتي ئەڭ چوڭ ئىع لەٌەَ ئبرلىٍىك جۇڭگوٌۇلالرٔي ئوٍغىتىػتىٓ ئىجبرەت ئىىەْ،
دەپ ئوٍالپ ،ئۆزىٕىڭ ئەضٍي وەضپىٕي تبغالپٍ ،ېسىمچىٍىك ثىٍەْ غۇغۇٌالٔغبِْ .ەغھۇر ئۇضتبزىّىس
ئبثذۇغۈوۈر ِەِتىّىٓ ئەپۀذىٕىڭ ئۆزىٕىڭ ئەضٍىذىىي خىّىَە وەضپىٕي تبغالپ ،ئۇٍغۇر پەٌطەپە
تەتمىمبتي ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىػىّۇ ،ئەٍٕي ۋالىتتب ئۇٔىڭ خىّىَىگە لبرىغبٔذا پەٌطەپىٕىڭ لىّّىتي
ٍۇلىرى ،دەپ لبرىغبٍٔىمىذىٓ ثوٌۇغي ِۇِىىِٓ .ېٕىڭ تؤۇغٍىرىُ ئىچىذە ،پەلەت لىّّەت
ٔۇلتىطىذا تۇرۇپال ئۇٍغۇر تبرىخي وەضپىٕي تبٌٍىغبْ ،گۈزەٌٍىه ئىٍّي وەضپىٕي تبٌٍىغبْ،
ئولۇتمۇچىٍىك وەضپىٕي تبٌٍىغبْ ،تېججىٌ پەْ وەضپىٕي تبٌٍىغبْ ،ئەدەثىَبت وەضپىٕي تبٌٍىغبْ ۋە
خەٌمئبرا ضىَبضەت ،ژورٔبٌىسىُ ٍبوي ئبدۋۇوبتٍىك وەضپىٕي تبٌٍىغبٔالر ثبرِ .ەْ تېخي ثىر لبٔچە
وۈٕٔىڭ ئبٌذىذا تۈروىَەدە ئولۇۋاتمبْ ثىر ئۇٍغۇر تؤۇغۇَ ثىٍەْ توردا پبراڭٍىػىۋېتىپ ،ئۇٔىڭذىٓ
ئۆزىٕىڭ ٔېّە ئۈچۈْ ٍبدرو فىسىىىطي وەضپىٕي تبٌٍىغىٕىٕي ضورىطبَ ،ئۇٔىڭ ثۇ لبرارى پۈتۈٍٔەً
ئبغۇ وەضىپٕىڭ ئۇٍغۇر ِىٍٍىتي ئىچىذىىي لىّّىتي ئبضبضىذا ثوٌغبٍٔىمىٕي ِبڭب چۈغۀذۈرۈپ
لوٍذى .تبوي ھبزىرغىچە ِېٕىڭ ثىر لىطىُ ٍېمىٍٕىرىُ « ئەگەر ضەْ غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتېتىٕي
پۈتتۈرگۀذىٓ وېَىٓ ِەِۇرىٌ خىسِەت ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىع ٍوٌىٕي تبٌٍىغبْ ثوٌطبڭ ،ھبزىر ضەْ
خېٍي ٍۇلىرىغب ئۆضۈپ وەتىەْ ثوالتتىڭ» ،دەٍذۇِ .ەْ ثۇ ِەضىٍە ئۈضتىذە ئولۇظ پۈتتۈرۈغتىٓ
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ثۇرۇْ ثىر ٍىٍذىٓ ئبرتۇق ئوٍالٔغبْ ئىذىُِ .ۀذە ئبداٌەتطىسٌىىىە ،ھەلمبٔىَەتطىسٌىىىە،
تەڭطىسٌىىىە ۋە وەِطىتىػىە دەھػەت ئۆچ ثىر ِىجەز ثبرِ .ەْ ئۇٔذاق ئىػالرغب ئبزرالّۇ چىذاپ
تۇراٌّبٍّەْ .ئۇٔىڭ ئۈضتىگە وۆڭٍۈِذە ئوٍٍىغبٕٔي ۋە ھېططىَبتىّٕي ٍوغۇراٌّبً ،ئۇالرٔىڭ
ھەِّىطىٕي چىراٍىُ ئبرلىٍىك ٔبِبٍبْ لىٍىپ تۇرىذىغبْ خبراوتېرىّّۇ ثبر .ئەگەر ِەْ ئۆز
پرىٕطىپىُ ۋە ئۆز ِىجەز  -خبراوتېرىُ ثوٍىچە « ٍبخػي ثبغٍىك» ثوٌغبْ ثوٌطبَِ ،ېٕىڭ
ثبغٍىمٍىمىّٕىڭ ئۆِرى ئبٔچە ئۇزۇٔغب ثبرِبٍتتي .ئۆز پرىٕطىپي ۋە ۋىجذأي ثوٍىچە ئىع
لىالٌّبٍذىغبْ ثبغٍىك ثوٌۇپ ،ھولۇلىٕي ئۆز الٍىمىذا ئىػٍىتەٌّەً ٍبغىغبْ ھبٍبتٕىڭ ِەْ ئۈچۈْ
ھېچ ثىر لىّّىتي ٍوق ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭغب لبرىغبٔذا ِېٕىڭ ئۆز وەضپىُ جىك لەدىرٌىه ئىذى .غۇڭب
ِەْ ِەِۇرى خىسِەت ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىع ٍوٌىذىٓ غۇ ۋالىتتىال ۋاز وەچىەْ ئىذىُ.
ِبڭب ھبزىر خەت ٍبزىذىغبْ ٍبغالر ئىچىذە ئۆزىٕىڭ چەت ئەٌگە چىمىپ ٍۇلىرى ئۆرٌەپ
ئولۇپ ،وەٌگۈضىذە ۋەتەْ ۋە ِىٍٍەت ئۈچۈْ ثىر لىّّىتي ثبر ئبدەَ ثوٌۇظ ئبرزۇضىٕىڭ ثبرٌىمىٕي
ئىسھبر لىٍىذىغبٔالر ئىٕتبٍىٓ وۆپ .دېّەن ،ثەزى وىػىٍەر ئۈچۈْ پۇي  -ثبٍٍىك ،ثەزى وىػىٍەر
ئۈچۈْ ئۆزىٕىڭ لىسىمىػيٍ ،ۀە ثەزى وىػىٍەر ئۈچۈْ ئۆزىٕىڭ تبالٔتي ئەڭ ِۇھىُ ثوٌغىٕىغب
ئوخػبظ ،ثەزى وىػىٍەر ئۈچۈْ لىٍىۋاتمبْ ئىػىٕىڭ لىّّىتي ئەڭ ِۇھىُ .غۇڭالغمب « لىّّەت»
ِۇ ثىر وەضىپ تبٌالغتىىي ِۇھىُ ئبِىٍالرٔىڭ ثىرضي ثوٌۇغي وېرەن .ثۇٔذاق وەضىپٕىڭ لىّّىتي
ئۆز ئبئىٍىطي ،ئۆز ٍۇرتي ،ئۆز ِىٍٍىتي ٍبوي ئۆز ۋەتىٕي لبتبرٌىك ئوخػىّىغبْ دائىرە ئىچىذە ثوٌىذۇ.
ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ لىّّىتي ٍۇلىرى وەضىپ ئىٕتبٍىٓ وۆپ .ھبزىر ثىسدە وەَ وەضىپٍەرٔىڭ
ھەِّىطي ۋە ھبزىر ثىسدىىي ثوظ ئورۇٕٔىڭ ھەِّىطي ثىس ئۈچۈْ ئەڭ لىّّەتٍىه وەضىپ
ثوالالٍذۇ .ثۇٔذاق وەضىپٕي ئۈٔۈٍِۈن تېپىع ۋە توغرا تبٌالغٕىڭ ثىردىٓ  -ثىر ئبٌذىٕمي غەرتي ،ئۆز
ِىٍٍىتىٕىڭ پۈتۈْ تبرىخىذىٓ خەۋەردار ثوٌۇظ ،ھەِذە ئۆزىٕىڭ ثۈگۈٔىٕي ِۇوەِّەي چۈغىٕىذىغبْ
ثوٌۇغتۇر .ئەگەر ضىسگە ٔىطجەتەْ ِىٍٍەت ئۈچۈْ لىّّىتي ٍۇلىرى وەضىپ ئەڭ ِۇھىُ ثوٌطب ،ضىس
ئۆز  -ئۆزىڭىسدىِٓ « :ەْ لبٍطي ضبھەدە ِىٍٍەتٕىڭ ئەھۋاٌىٕي ٍبخػىالغتب ثەٌگىٍىه ئۆزگىرىع
پەٍذا لىالالٍّەْ؟» دەپ لبٍتب  -لبٍتب ضوراڭ .ھەِذە ئبغۇ ضوئبٌغب جبۋاة تېپىع ئۈچۈْ ثىر ِەزگىً
ئىسدىٕىڭ .غۇٔذاق لىٍطىڭىس ،ضىس چولۇَ ئۆزىڭىس ئبرزۇ لىٍىذىغبْ وەضىپتىٓ ثىرٔي تبپبالٍطىس.
ئەگەر خبٌىطىڭىس ،ئۆزىڭىس لىّّىتي ئەڭ ٍۇلىرى دەپ لبرىغبْ وەضىپتىٓ ٔ 10ي تېپىپ،
ئۇالرٔي ٍۇلىرىمي لەغەزگە تىسىپ ثېمىڭ .ئەگەر ضىس ئۆز ئۆِرىڭىسٔي ثبغمىالر ئۈچۈْ لىّّىتي
ٍۇلىرى ثوٌغبْ ثىر ئىع ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىپ ئۆتىۈزۈپ ،غۇ ئبضبضتب تبرىخمب ٍېسىالً دېطىڭىس،
ِۇغۇ وبتېگورىَىذىىي ثىر وەضىپىە وىرىػىە پۈتۈْ وۈچىڭىس ثىٍەْ تىرىػىڭ.
 .4چولۇَ ثبً ثوٌغىٍي ثوٌىذىغبْ وەضىپ
ئبِېرىىىذا « ئبدۋۇوبتٍىك» ثىٍەْ «( وېطەي داۋاالٍذىغبْ) دوختۇرٌۇق» تىٓ ئىجبرەت 2
وەضىپ چولۇَ ثبً ثوٌغىٍي ثوٌىذىغبْ وەضىپ ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ .ئبِېرىىب دۇَٔب ثوٍىچە
ئبدۋۇوبت ضبٔىٕىڭ ئوِۇِىٌ ٔوپۇضتىىي ٔىطجىتي ئەڭ وۆپ ثوٌغبْ ثىر دۆٌەت ثوٌۇپ ،ئبدۋۇوبتالر
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ثىٍەْ دوختۇرالرٔىڭ ٍىٍٍىك وىرىّي ثبغمب ِبئبغٍىك وەضىپٍەر ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذا ئەڭ ٍۇلىرى
ئورۇٔذا تۇرىذۇ .غۇڭب ئبٌىٌ ِەوتەپٍەرٔىڭ ثۇ ئىىىي وەضىپىە وىرىػتىىي غەرتي ثبغمب
وەضىپٕىڭىىذىٓ ٍۇلىرى ،ئولۇظ ثەدەي پۇٌىّۇ ثبغمب وەضىپٍەردىٓ ٍۇلىرى ثوٌىذۇ .ثۇ  2وەضىپتە
ئولۇظ پۈتتۈرۈظ ئۈچۈّٔۇ ۋالىت ئەڭ ئۇزۇْ وېتىذۇ .غۇٔذاق ثوٌۇغىغب لبرىّبً ،ئىمتىطبدىٌ
ئەھۋاٌي ٍبخػي ،ثبٌىٍىرى ئەلىٍٍىك ثوٌغبْ ٔۇرغۇْ ئبتب  -ئبٔىالر ثبٌىٍىرىٕي وىچىه ۋالتىذىٓ
تبرتىپال ِۇغۇ  2وەضىپٕىڭ ثىرضىذە ئولۇغمب رىغجەتٍۀذۈرۈپ ،غۇ وەضىپىە لىسىمىذىغبْ لىٍىپ
ٍېتىٍذۈرۈظ ئۈچۈْ تىرىػىذۇِ .ەْ ئبِېرىىىغب وەٌگەْ دەضٍەپىي ٍ 2ىً ئىچىذە ،ئبِېرىىىٍىك
ئولۇغۇچىالرغب لوغۇِچە دەرش چۈغۀذۈرىذىغبْ ئىع ثىٍەْ غۇغۇٌالٔذىُ .غۇ ئبرلىٍىك ضبئىتىگە
 12دوٌالردىٓ پۇي تبپتىُ .غۇ چبغذا ِەْ دەرش چۈغۀذۈرگەْ ثىر لىطىُ ئولۇغۇچىالر پبت ئبرىذا
ئبٌىٌ ِەوتەپىە وىرِەوچي ثوٌغبْ ،دوختۇرٌۇق وەضپىذە ئولۇِبلچي ثوٌغبْ ئولۇغۇچىالر ئىذى.
ئبِېرىىىذا ئبدۋۇوبتٍىك ثىٍەْ دوختۇرٌۇلتىٓ لبٌطب ئەڭ ثبً ثوٌغىٍي ثوٌىذىغبْ ٍۀە ثىر وەضىپ
غىروەت لۇرۇغتىٓ ئىجبرەتٌ .ېىىٓ ،غىروەت لۇرغبٔذا ،ثىر ئبدەِٕىڭ ثبً ثوٌۇغي وبپبٌەتىە ئىگە
ئەِەش .ئەگەر ضىسٔىڭ غىروىتىڭىس ئوثذاْ ِبڭطب ،ضىس ئىٕتبٍىٓ ثبً ثوٌۇپ وېتىطىس .ئەگەر
غىروىتىڭىس ئوثذاْ ِبڭّىطب ،ضىس ۋەٍراْ ثوٌىطىسِ .ەْ ثۇرۇْ ئولۇغبْ ثىر دووالتمب
ئبضبضالٔغبٔذا ،وبٌىفورٔىَىٕىڭ وىرىّٕىٌ جىٍغىطىذىىي ٍۇلىرى تېخٕىىىٍىك غىروەتٍەرٔىڭ -1
لوي ثبغٍىمٍىرىٕىڭ ئوتتۇرىچە ٍىٍٍىك ِبئبغي ِ 280ىڭ دوٌالر ئەتراپىذا ئىىەْ.
جۇڭگودىىي ھبزىر ئەڭ ثبً ثوٌغىٍي ثوٌىذىغبْ وەضىپٍەر ٔېّە؟ ِېٕىڭ چۈغىٕىػىّچە
ھبزىرلي غبرائىتتب ثبغٍىك ثوٌغبٔالر چولۇَ ثبً ثوالٌىػي ِۇِىىِٓ .ەْ ھبزىرچە ئۇٔىڭذىٓ
ثبغمىطىٕي ثىٍّەٍذىىۀّەْ .ثبغٍىك ثوٌۇغٕىّۇ ثىر وەضىپ ،دەپ ئبتىغىٍي ثوالِذۇ؟ ئۇ
توغرىطىذىّۇ ثۇ ٍەردە ثىر ٔەرضە دېگۈَ ٍوق .ثۇ ٍەردىىي لبٌغبْ ثوغٍۇلٕي ئولۇرِۀٍەرٔىڭ
ئۆزٌىرىٕىڭ توٌذۇرۇۋېٍىػٕي ضوراٍّەْ.
ئبِېرىىىذا ثىر ئبٌىٌ ِەوتەپٕىڭ توٌۇق وۇرضىغب ئولۇغمب وىرىپ ،ئبدۋۇوبتٍىك ٍبوي
دوختۇرٌۇلمب ئوخػبظ چولۇَ ثبً ثوٌغىٍي ثوٌىذىغبْ ثىرەر وەضىپتىىي ئولۇغٕي تبِبِالپ ،ثىر
رەضّىٌ وىرىّگە ئېرىػىۈچە ٍ 7ىٍذىٓ ٍ 10ىٍغىچە ۋالىت وېتىذۇ .ثۇ ئبرىٍىمتىىي ھبٍبت
ئىٕتبٍىٓ ِۇغەلمەتٍىه ثوٌۇپ ،چىمىّىّۇ ثەوال ٍۇلىرى .غۇڭب ثۇٔذاق ٍوٌٕي تبٌٍىغبْ وىػي چولۇَ
ئىذىَە جەھەتتىٓ توٌۇق تەٍَبرٌىمي ثوٌۇغي وېرەن .ئۇٔىڭذىٓ ثبغمبِ ،ەٍٍي ئبِېرىىب ثوٌطۇْ
ٍبوي جۇڭگو ثوٌطۇْ ،ئەگەر ضىس ٍۇلىرىمي ٍ -2 ،-1بوي  -3وبتېگورىَىذىىي وەضىپتىٓ ثىرٔي
تبٌالپ ،ئبغۇ وەضىپٕىڭ ٍۇلىرى پەٌٍىطىگە چىمبٌىطىڭىسٍ ،ۀي ئۆز وەضپىڭىسدە ئەڭ ئبٌذىذا
ِېڭىۋاتمبْ وىػىٍەر لبتبرىذا ئورۇْ ئبالٌىطىڭىس ،ضىس تەثىئىٌ ھبٌذا ثبٍّۇ ثوالالٍطىس.
 .5جەِئىَەت ئېھتىَبجي ئەڭ ٍۇلىرى وەضىپ
ثۇٔذاق وەضىپٕي « ئبضبْ خىسِەت تبپمىٍي ثوٌىذىغبْ وەضىپ» دەپ ئبتبغمىّۇ ثوٌىذۇ .چەت
ئەٌگە چىمىپ ئولۇظ توغرىطىذا ِەضٍىھەت ضوراپ خەت ٍبزغبْ ٍبغالر ئىچىذەِ ،ۀذىٓ ِۇغۇٔذاق
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وەضىپٕي ضورىغبٔالرِۇ خېٍي وۆپٍ -1998 .ىٍىذىٓ ثبغالپ ،ئبِېرىىىذا ٍۇِػبق دېتبي غىروىتي
لۇرۇظ دوٌمۇٔي ثبغالٔذى .ئۇ چبغذا ووِپَۇتېر ئىٍّي وەضپىذە ئولۇغبْ ئبدەٍِەر ٍېتىػّەً،
ٔۇرغۇْ غىروەتٍەر ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇغبْ وەضپي ووِپَۇتېرغب ٍېمىّٕۇ وەٌّەٍذىغبْ ،ئەِّب
ووِپَۇتېردىٓ ئبٔچە ِ -ۇٔچە خەۋىرى ثبر وىػىٍەرٔي ئۆز غىروىتىگە ئىػمب ئېٍىۋەردى .غۇٔىڭ
ثىٍەْ ٔۇرغۇْ وىػىٍەر وەضىپ ئۆزگەرتتي .ئبِېرىىىذىىي ئبٌىٌ ِەوتەپٍەرِۇ جەِئىَەتٕىڭ ثۇ
ئېھتىَبجىغب ِبضٍىػىع ئۈچۈْ ،ووِپَۇتېر وەضپىگە لوثۇي لىٍىٕىذىغبْ ئولۇغۇچىالرٔىڭ ضبٔىٕي
ئۆز ئىّىبٔىَىتي ٍبر ثەرگەْ دائىرە ئىچىذە ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە وۆپەٍتتيٌ .ېىىٓ-2002 ،
ٍىٍٍىرىغب وەٌگۀذەٍ ،ۇِػبق دېتبٌٕىڭ وەٌگۈضىذىىي روٌي توغرىطىذىىي ٔۇرغۇْ پەرەزٌەر خبتب
چىمىپ لېٍىپٍ ،ۇِػبق دېتبي ٍبوي «  »döt-komغىروەتٍىرى ئبرلب  -ئبرلىذىٓ تبلىٍىػمب
ثبغٍىذى .غۇٔىڭ ثىٍەْ ٍۇِػبق دېتبي وەضپي ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىذىغبٔالر ۋە ِۇغۇ وەضىپتە ٍېڭىذىٓ
ئولۇظ پۈتتۈرگۀٍەر ثىرالال پبخبٌٍىػىپ ،ثىر لبٔچە ٍىً خىسِەت تېپىػتب ئىٕتبٍىٓ لىَىٓ ئەھۋاٌذا
لبٌذىٍ -1999 .ىٍىذىٓ ثبغالپ ٔۇرٌۇق  -تبال خەۋەرٌىػىع لۇرۇٌۇغي ضبھەضىذىىي غىروەتٍەر
دوٌمۇٔي ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ غىروەتٍەرِۇ ٍ -2003ىٍىغب وەٌگۀذە ۋەٍراْ ثوٌۇغمب ثبغٍىذى.
ٍ -1999ىٍىذىٓ تبرتىپ ٍېڭىذىٓ لۇرۇٌغبْ  3000دىٓ ئبرتۇق غىروەتٍەرٔىڭ ضبٔي-2003 ،
ٍىٍىٕىڭ ئبخىرىغب وەٌگۀذە ثىر ٔەچچە ٍۈزگىال چۈغۈپ لبٌذىِ .ۇغۇ ثىر ِەزگىً ئىچىذە
وىرىّٕىٌ جىٍغىطي ئىچىذىىي غىروەتٍەرٔىڭ تبرتمبْ ئىمتىطبدىٌ زىَىٕي  2.3ترىٍىَؤذىٓ
ئېػىپ وەتتي .ئوپتىىب وەضپي ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىذىغبْ ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ئىػطىس لېٍىپ،
خىسِىتىٕي ضبلالپ لبٌغبٔالرٔىڭ ٍىٍٍىك ِبئبغىّۇ وەَ دېگۀذە  20پىرضۀت چۈغۈرۈٌذىِ .ېٕىڭ
پەرىسىّچە ،ئبِېرىىىذا جەِئىَەت ئېھتىَبجىغب لبراپ وەضىپ تبٌالٍذىغبٔالرٔىڭ ئىچىذە خۀسۇ
ئولۇغۇچىالرٔىڭ ٔىطجىتي ئەڭ ٍۇلىرى ثوٌۇغي ِۇِىىٓ.
ِېٕىڭ ٍۇلىرىمي ٔەرضىٍەرٔي ٍېسىػىّذىىي ِەلطىتىُ « ،ھبزىر ئەڭ ئېھتىَبجٍىك وەضىپ»
ثىر دەۋر ،ثىر جەِئىَەتٕىڭ ئىمتىطبدىٌ غەرت  -غبرائىتي ،تېخٕوٌوگىَىٍىه ٍۈوطىٍىػي ۋە ئەِگەن
وۈچي ِۀجەضي لبتبرٌىمالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌۇپ ،ثىر وەضىپ ثۈگۈْ « ھبزىر ئەڭ
ئېھتىَبجٍىك وەضىپ» ثوالٌىغىٕي ثىٍەْ ،ئەتە ئۇٔذاق ثوالٌّبضٍىمي ،ضىس ئولۇظ پۈتتۈرۈپ ثوٌغۇچە
«ھبزىر ئەڭ ئېھتىَبجٍىك وەضىپ» ٌىه ضبالھىَىتىٕي ٍولىتىپ لوٍۇغي ِۇِىىٓ .غۇڭب ِەْ ئۇٍغۇر
ٍبغٍىرىٕىڭ ئۆز وەضپىٕي « ھبزىر ئەڭ ئېھتىَبجٍىك وەضىپ» ئىچىذىٓ تبٌٍىػىٕي تەغەثجۇش
لىٍّبٍّەْ .ئەگەر ضىس ِەْ ٍۇلىرىذا تىسغبْ  -2 ،-1ۋە  -3وبتېگورىَىذىىي خىسِەتٍەردىٓ ثىرٔي
ٍبوي ئبغۇالرٔىڭ ثىرٌىػىػىذىٓ ھبضىً ثوٌغبْ ثىر وەضىپٕىڭ ثېػىٕي تۇتۇپ ،ئبغۇ وەضىپٕىڭ
ٍۇلىرى پەٌٍىطىگە ئۈزۈپ چىمبٌىطىڭىس ،ضىسٔىڭ خىسِەت تبپبٌىػىڭىس ھەرگىسِۇ ثىر ِەضىٍە
ثوٌۇپ لبٌّبٍذۇ .ضىس ھەر ۋالىت ئۆزىڭىس ئۈچۈْ ثىر وۆڭۈٌذىىىذەن خىسِەت تبپبالٍطىس .ئۇٔذاق
لىٍّبً ،جەِئىَەت ئېھتىَبجي ثوٍىچە وەضىپ ئۆزگەرتىپال ٍۈرضىڭىس ،ضىسٔىڭ ئۆِرىڭىس ئىٕتبٍىٓ
جبپبٌىك ،ئىٕتبٍىٓ ھبرغىٍٕىك ئىچىذە ئۆتىذۇ.
 .6چەت ئەٌگە چىمىپ ئولۇظ ئۈچۈْ پبٍذىٍىك وەضىپ
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ِەْ ئەضٍىذە ثۇ وەضىپٕي ئبٍرىُ ثىر وبتېگورىَە لىٍّبضٍىمٕي ئوٍٍىغبْ ئىذىٌُ .ېىىٓ،
ِبڭب خەت ٍېسىپ ِەضٍىھەت ضوراٍذىغبٔالرٔىڭ ئىچىذە ِۇغۇٔذاق وەضىپ توغرىطىذا ضوئبي
ضوراٍذىغبٔالر خېٍي وۆپ ثبر .غۇڭب ئۇٔي ثۇ ٍەرگە ئبٍرىُ تىسىپ لوٍذۇَ.
چەت ئەٌگە چىمىپ ئولۇغٕي ئبرزۇ لىٍىذىغبْ ٍبغالر ئىٕتبٍىٓ وۆپ .ئۇالر دۇچ وېٍىذىغبْ
ئەڭ چوڭ لىَىٕچىٍىمتىٓ ئىىىىطي ثبر .ئۇٔىڭ ثىرضي ئىمتىطبدٍ .ۀە ثىرضي تىً ۋە ۋەتۀذىىي
توٌۇق وۇرضتب ئولۇغبْ ۋالتىذىىي ئولۇظ ٔەتىجىطيِ .ەْ ئۆزۈِٕىڭ ثۇرۇٔمي ٍبزِىٍىرىذا ،چەت
ئەٌگە چىمىپ ئولۇِبلچي ثوٌغبْ ھەر ثىر ٍبغٕىڭ ۋەتۀذىىي توٌۇق وۇرش ئولۇغي جەرٍبٔىذا تىً
ۋە وەضپىٌ ئولۇغتىٓ ئىجبرەت ھەر ئىىىي ئىػتب لبٔذاق لىٍىپ پۇختب تەٍَبرٌىك لىٍىػي وېرەوٍىىي
توغرىطىذا خېٍي وۆپ توختبٌغبْ ئىذىُ .ثۇ ٍەردە ئۇالرٔي تەورارٌىّبٍّەْ.
ِېٕىڭ ثۇ ٍەردە ِۇٔذاق ئىىىي ئىػٕي تەوىتٍەپ لوٍغۇَ ثبر:
 )1ئبِېرىىب ۋە ٍبۋروپب ئەٌٍىرىذە تەٍَبرٌىمٕي پۇختب لىٍغبْ ھەر ثىر ئۇٍغۇر ئولۇغۇچىغب
پۇٌطىس ئولۇظ پۇرضىتي ثبر .ئىٕگٍىسچىذا چەت ئەٌٍىه ئولۇغۇچىالرغب لبراتمبْ ئولۇظ ٍبردەَ
پۇٌىٕىڭ ئىىىي خىً ئبتىٍىػي ثبر ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ثىرضي « ٍ ،»scholarshipۀي « ئولۇظ
ِۇوبپبت پۇٌي»ٍ .ۀە ثىرضي « ٍ ،»financial aidۀي ئىمتىطبدىٌ ٍبردەَ پۇٌي .ئەگەر ضىس
تۆۋۀذىىي غەرتٍەرٔي ھبزىرٌىطىڭىس ،تېخي چەت ئەٌگە چىمّبً تۇرۇپال ئبغۇٔذاق ئولۇظ ٍبردەَ
پۇٌىغب ئېرىػەٌەٍطىس ،ھەِذە ٍ -1ىٍىذىٓ ثبغالپال ئۆٍىڭىسدىىىٍەردىٓ ھېچ لبٔذاق پۇي ضورىّبً
ئولۇٍبالٍطىس )1 ( :ۋەتۀذىىي توٌۇق وۇرضتىىي ِەوتەپ وەضپىڭىس توغرا تبٌالٔغبْ ثوٌۇظ .ثۇ
ھەلتە ٍۇلىرىمي تور ثەتٍىرىذە تەپطىٍىٌ ئۇچۇرالر ثبر )2 ( .ۋەتۀذىىي توٌۇق وۇرضتىىي ئولۇظ
ٔەتىجىڭىس ٍبخػي ثوٌۇظ )3 ( .ئىٕگٍىس تىٍىٕي ِۇوەِّەي ئۆگۀگەْ ثوٌۇپ ،خەٌمئبراٌىك ئىٕگٍىس
تىٍي ئىّتىھبٔي ثوٌغبْ  TOEFLدىٓ  550تىٓ ٍۇلىرىٍ ،بوي غۇٔىڭغب ئوخػبظ ثبغمب
ئىّتىھبٔالردا الٍبلەتٍىه ثوٌغبْ ثوٌۇظ .ثۇ ٍوي ھەِّە ئبدەَ ئۈچۈْ ئوچۇق ثوٌۇپ ،ضىسٔىڭ ئەڭ
ئبخىرىذا ئبغۇٔذاق ثىر پۇرضەتىە ئېرىػىع ٍبوي ئېرىػەٌّەضٍىىىڭىس پۈتۈٍٔەً ئۆزىڭىسگە
ثبغٍىكٍ .ۀي ،ثۇ ئۆز ئىمتىذارىڭىس ۋە تىرىػچبٍٔىمىڭىسغب تبٍىٕىپ ئۆزىڭىس ئۈچۈْ ثىر ٍېڭي
پۇرضەت ٍبرىتىع جەرٍبٔي .ثۇٔذاق پۇرضەت ٍبرىتىع ٍوٌي ھەِّە ئبدەَ ئۈچۈْ ئوچۇق .ئبخىرى
لبٔذاق ثوٌۇغي پۈتۈٍٔەً ئۆزىڭىسگە ثبغٍىكِ .ەضىٍەِْ ،ەْ تېخي ٍېمىٕذا www. meripet.
 comتور ثېتىگە ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ غۋېتطىَىگە ثېرىپ پۇٌطىس ئولۇظ پۇرضىتي توغرىطىذا ثىر
ئۇچۇر چىمىرىپ لوٍذۇَ .ئەگەر ضىسٔىڭ توٌۇق وۇرضتىىي وەضپىڭىس ثىئوٌوگىَە ،فىسىىب ٍبوي
ِبتېّبتىىب ثوٌۇپ ،ئىٕگٍىس تىٍىذىىي وەضپىٌ وىتبثالرٔي ئولۇپ چۈغىٕەٌەٍذىغبْ ،ھەِذە ئىٕگٍىس
تىٍىذا ئۆتۈٌگەْ وەضپىٌ دەرضٍەرٔي ئبڭالپ چۈغىٕەٌەٍذىغبْ ثوٌطىڭىس ،وېٍەر ٍىٍي  -9ئبٍذىٓ
ثبغالپ ضىس غۋېتطىَىذە پۇٌطىس ِبگىطتىرٌىمتب ئولۇٍبالٍطىس .ثۇ ٍوٌٕي ئبغۇ دۆٌەتىە ثېرىپ،
ٔبھبٍىتي ٍبخػي ئولۇغبْ ثىر ئۇٍغۇر ئولۇغۇچي ئبچتيِ .ەْ ئبغۇ ٍەردىىي ئۇٍغۇر ئولۇغۇچي لوثۇي
لىٍّبلچي ثوٌغبْ پروفېططور ثىٍەْ ئېٍخەت ئبرلىٍىك وۆرۈغتۈَ .ھبزىر ئۇ پروفېططور غەرتي
توغىذىغبْ ئۇٍغۇر ئولۇغۇچىالرٔي ئېٍىػمب تەٍَبر ثوٌۇپ تۇرۇۋاتىذۇ.

- 68 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

 )2ئۆزىڭىس ِۇضتەلىً ئىع وۆرۈظ ِەضىٍىطي .چەت ئەٌگە چىمىپ ئولۇظ ئىػىذا ھبزىر
ٔۇرغۇْ ئولۇغۇچىالر ِۀذىٓ ۋە چەت ئەٌذە ئولۇۋاتمبْ ثبغمب ثىر لبٔچە ئۇٍغۇر ئولۇغۇچىالردىٓ
ِەضٍىھەت ضوراۋاتىذۇ .ثىسِۇ لوٌىّىسدىٓ وېٍىػىچە ِەضٍىھەت ثېرىۋاتىّىسٌ .ېىىٓ ،ثىسٔىڭّۇ
پۈتۈْ وۈٍٔۈن خىسِىتىّىس ٍبوي ئولۇغىّىس ،ھەِذە خەۋەر ئبٌّىطبق ثوٌّبٍذىغبْ ئبئىٍىّىس ۋە
پەرزۀتٍىرىّىس ثبر ثوٌغبچمب ،ثەزىذە ٍېتىػەٌّەً لېٍىۋاتىّىس .ھبزىر ئىٕتېرٔېت ثەن تەرەلمىٌ
لىٍغبْ ثوٌغبچمب ،چەت ئەٌگە چىمىپ ئولۇغمب ئبئىت ھەِّە ئۇچۇرالرٔي ئىٕتېرٔېتتىٓ تبپمىٍي
ثوٌىذۇِ .ەضىٍەِْ ،ەْ www. meripet. comغب چەت ئەٌگە چىمىپ ئولۇغمب ئبئىت ٔۇرغۇْ
ئۇچۇرالرٔي چىمىرىپ لوٍذۇَ .ئۇٔىڭذا ثىر خۀسۇچە لوٌالّٔىّۇ ثبر .ثۇ لوٌالّٔب ئىٕتبٍىٓ
ِۇوەِّەي ثوٌۇپ ،چەت ئەٌگە چىمىپ ئولۇِبلچي ثوٌغبْ ھەر ثىر ٍبظ ئبغۇ لوٌالّٔىٕي ئۆزىٕىڭ
ئبتب  -ئبٔىطي ثىٍەْ ثىرٌىىتە ثىر لېتىُ ئولۇپ ثبلطب ،ئۇٔىڭ زور پبٍذىطي ثوٌىذۇ .ئبڭٍىطبَ
ثېَجىڭ لبتبرٌىك چوڭ غەھەرٌەردىىي وىتبثخبٔىالردا وىتبة لىٍىپ ضېتىٍىۋاتمبْ ِۇغۇٔىڭغب
ئوخػبظ چەت ئەٌگە چىمىپ ئولۇظ لوٌالّٔىطىذىّٕۇ ثىر لبٔچىطي ثبر ئىىەْ .ثۇ وىتبثالردا
ٔۇرغۇْ تەجرىجە  -ضبۋالالر خۇالضىٍۀگەْ ثوٌۇپ ،ئەگەر ضىسٔىڭ چەتىە چىمىپ ئولۇظ
ئىطتىىىڭىس راضت ثوٌطب ،ضىسدە ِۇغۇٔذاق وىتبثتىٓ وەَ دېگۀذە ثىرضي ثوٌۇغي وېرەن .ئەگەر
ضىسدە ئۇٔذاق وىتبثٕي تېپىپ ضېتىۋېٍىع ئىّىبٔىَىتىڭىس ثوٌّىطبwww. meripet. com ،
دىىي لوٌالّٔىٕي ثېطىپ چىمىرىۋېٍىپ ئولۇضىڭىسِۇ ثوٌىذۇِ .ەرىپەت تور ثېتىذە ٍبۋروپبدىىي
ئولۇظ ٍبردەَ پۇٌي ثېرىع ئېھتىّبٌٍىمي ثبر ِەوتەپٍەرٔىڭ تىسىٍّىىي ۋە تور ثەت ئبدرېطي ثبر.
ئبِېرىىىذىىي ِەوتەپٍەرٔي لبٔذاق ئىسدەظ ئۇضۇٌي ثبر .ئۇٍغۇرالر ئبالالٍذىغبْ ثەزى ئولۇظ ٍبردەَ
پۇٌىٕىڭ ئۇچۇرٌىرى ثبر .ھەِذە ٔۇرغۇْ ضوئبي  -جبۋاثالر ثبرِ .ەْ ئۇ تور ثېتىگە ٍېڭي ئۇچۇر
ثوٌطىال دەرھبي چىمىرىپ تۇرىّەْ .چەت ئەٌگە چىمىپ ئولۇغتىٓ ئىجبرەت ثىر غبٍىگە ھەلىمىٌ
تۈردە ٍەتّەوچي ثوٌغبْ ھەر ثىر ئۇٍغۇر ٍبظ ئبٌذى ثىٍەْ ئىٕتېرٔېتتىٓ ئۆزى توٌۇق پبٍذىٍىٕىػٕي
ئۆگىٕىۋېٍىػي وېرەن .ثۇٔىڭغب ئبتب  -ئبٔىالرِۇ ٍېمىٕذىٓ ٍبردەِذە ثوٌۇغي وېرەن .ثۇ ضىسگە
لوٍۇٌغبْ ئەڭ ئبددىٌ ثىر تەٌەپ .ئەگەر ضىس ئىٕتېرٔېتتىٓ ئۆزىڭىسگە الزىُ ئۇچۇرالرٔي تېپىػمب
ئېرىٕىپٍ ،بوي ئۇٔذاق لىٍىع خوغَبلّبً ،ھەر ثىر ئىع توغرىطىذا ثىسگە ئېٍخەت ٍبزضىڭىس،
ٍبخػي ثوٌّبٍذۇ .ضىس ثبغمىالرٔىّۇ ئوٍالپ لوٍطىڭىس ثوٌىذۇ .ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ،ضىسٔىڭ ئىػىڭىسغب
ھەِّىذىٓ ثەن وۆٍۈٔىذىغبْ وىػي ضىس ئۆزىڭىس .غۇڭب ضىس ئىّىبْ لەدەر ھەِّە ئىػٕي ئۆزىڭىس
لىٍىػمب تىرىػىػىڭىس وېرەن .ثۇ خىً ئىمتىذار چەت ئەٌذە پۇت تىرەپ تۇرۇظ ئۈچۈّٔۇ ئىٕتبٍىٓ
ِۇھىُ .ئەگەر ئۆزىڭىس تىرىػىپ ثېمىپ ،پەلەت ھەي لىالٌّىغبْ ِەضىٍىٍەر ثوٌطب ،ثىسگە ئېٍخەت
ٍبزضىڭىس ،ثىس لوٌىّىسدىٓ وېٍىػىچە ِەضٍىھەتتە ثوٌىّىس.
ثەزى ٍبغالر وەٌگۈضىذە چەت ئەٌگە چىمىپ ئولۇغٕي ئبضبٔراق لوٌغب وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ
ئبٌىٌ ِەوتەپ وەضپي ئۈچۈْ ئىٕگٍىس تىٍي ٍبوي ٍبۋروپب ئەٌٍىرىٕىڭ تىٍىذىٓ ثىرٔي تبٌالپ
ئولۇٍذۇ .چەت ئەي تىٍي ئۇٍغۇر دىَبرى ٍبوي جۇڭگودا ثىر وەضىپ ثوالالٍذۇٌ .ېىىٓ ئۇٔي ئبغۇ
تىٍٕي ئىػٍىتىذىغبْ دۆٌەتٕىڭ ئۆزىذە ثىر وەضىپ لىٍىپ جبْ ثېمىع ئبٔچە ئبضبْ ئەِەشِ .ەْ
ثىٍىذىغبْ ثىر لىطىُ ئۇٍغۇرالر چەت ئەٌگە چىممبٔذىٓ وېَىٓ ٍېڭىۋاغتىٓ ثبغمب ثىر وەضىپٕي
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ئۆگىٕىػىە ِەججۇرى ثوٌذى .غۇڭب ئەگەر ضىس وەٌگۈضىذە چەت ئەٌذە تۇرۇپ لبٌّبلچي ثوٌطىڭىس،
ۋەتۀذە ئەڭ ٍبخػىطي ثىر ِەخطۇش وەضىپٕي ئولۇڭ .چەت ئەٌذە ٍبغبٍذىغبٔالر ئۈچۈْ چەت ئەي
تىٍي ثىر لوراي ثوٌۇپ ،ئۇٔي وەضىپ لىٍىع ئۈچۈْ ٍەرٌىه ِىٍٍەتتىٓ وېٍىپ چىممبْ وىػىٍەر
ثىٍەْ رىمبثەتٍىػىػىە توغرا وېٍىذۇ .ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ،تىً ئولۇغىذا ئولۇظ ٍبردەَ پۇٌىغب
ئېرىػىع ئىٕتبٍىٓ لىَىٓ.
ِۇۋاپىك وەضىپ تبٌالغٕىڭ لەدەَ  -ثبضمۇچٍىرى
ِەْ ٍۇلىرىذىّۇ ئېَتىپ ئۆتىۀذەن ،ئۆزىڭىس رازى ثوٌغۇدەن ثىر وەضىپٕي تبٌالپ چىمىع
ثىر ئىٕتبٍىٓ ِۇرەوىەپ جەرٍبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ضىسدىٓ ثىر لبٔچە ٍىٍٍىك ،ھبزىرلي رىَبٌٍىممب
ِبضالغمبْ ئىسدىٕىع ۋە تىرىػچبٍٔىمٕي تەٌەپ لىٍىذۇ .غۇٔذالتىّۇ ِەْ ضىسگە تۆۋۀذىىي
ئۇضۇٌٕي ثىر تەوٍىپ تەرىمىطىذە ضۇّٔبلچىّەْ:
(ٍ )1ۇلىرىمي  5وبتېگورىَىذىٓ ضىس ئۈچۈْ ئەڭ ِۇھىُ ثوٌغبْ ئۈچىٕي تبٌالڭ .وۆپىٕچە
وىػىٍەر ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي  -2 ،-1ۋە ٔ -3ي تبٌالٍذۇ.
( )2ئۇالرٔىڭ ھەر ثىرضىٕىڭ ئبضتىغب ضىس ئەڭ ِۇھىُ دەپ ئوٍٍىغبْ وەضىپٍەرٔي تىسىپ
چىمىڭ .ھەر ثىر وبتېگورىَىذىىي وەضىپتىٓ ئەڭ وۆپ ثوٌغبٔذا  ، 10ئەڭ ئبز ثوٌغبٔذا ثەغي
ثوٌطۇْ.
( )3ھەر ثىر وبتېگورىَىذىىي وەضىپ ئىچىذىٓ ،ضىس ئەڭ ٍبلتۇرِبٍذىغبٍٔىرىٕي ثىر -
ثىرٌەپ ئۆچۈرۈپ ِېڭىڭٍ .ۀي -1 ،دىٓ ثىرٔي -2 ،دىٓ ثىرٔي ،ئبٔذىٓ  -3دىٓ ثىرٔي ئۆچۈرۈڭ.
ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ثۇ جەرٍبٕٔي ٍۀە تەورارالڭِ .ۇغۇٔذاق لىٍىپ ئەڭ ئبخىرىذا ھەر وبتېگورىَىذىٓ
پەلەت ثىرال وەضىپ لبٌطۇْ .غۇٔذالتب ئەڭ ئبخىرىذا لوٌىڭىسدا  3ال وەضىپ لبٌغبْ ثوٌىذۇ.
( )4ئەگەر ٍۇلىرىمي ئەڭ ئبخىرىغىچە ضبلٍىٕىپ لبٌغبْ  3وەضىپ ئوخػبظ ثىر وەضىپ
ثوٌطب ،ضىسٔىڭ تبٌالٍذىغىٕىڭىس ئبغۇ ثوٌطۇْ .ئەگەر ئۇ ئۈچي ثبغمب  -ثبغمب وەضىپ ثوٌطب ،ضىس
ئۇالرٔي ثىرٌەغتۈرۈپٍ ،ېڭي ثىر وەضىپ تۈزۈپ چىمىڭِ .ەضىٍەْ ،ضىسٔىڭ ئەڭ لىسىمىذىغبْ ( -1
وبتېگورىَىذىىي) وەضىپ ِبتېّبتىىب ،ضىس ئەڭ ٍبخػي لىالالٍذىغبْ (  -2وبتېگورىَىذىىي)
وەضىپ ثبغمىالرغب دەرش ئۆتۈظ ،ضىس ئۈچۈْ ِىٍٍەتىە ئەڭ لىّّىتي ثبر (  -3وبتېگورىَىذىىي)
وەضىپ ٍبظ  -ئۆضّۈرٌەرٔي ئوثذاْ تەرثىَىٍەظ ثوٌطۇْ .ئۇٔذالتب ضىس ثىر ثبغالٔغۇچ ٍبوي ئوتتۇرا
ِەوتەپىە ِبتېّبتىىب ئولۇتمۇچىطي ثوٌۇڭٍ .ۀە ثىر ِىطبي :ضىس ئەڭ ٍبخػي وۆرىذىغبْ وەضىپ
ٔبخػب ئېَتىع ،ضىس ئەڭ ٍبخػي لىالالٍذىغبْ وەضىپ تەغىىٍٍەظ ۋە ثبغمۇرۇظ ،ضىسگە ٔىطجەتەْ
ئېَتمبٔذا ِىٍٍەت ئۈچۈْ ئەڭ لىّّىتي ثبر ئىع ئۇٍغۇرالرٔىڭ ٔبخػب ،ئۇضۇي ۋە ِۇزىىىٍىرىٕي
ضىرتمي دۇَٔبغب تېخىّۇ ٍبخػي تؤۇتۇظ ثوٌطۇْ .ئەِّب ضىسٔىڭ ئبۋازىڭىس ٍبخػي ئەِەش
ثوٌغبچمب ،ثىر ٔبخػىچي ثوالٌّبٍذىىۀطىس .ئۇٔذالتب ضىس ثىر ضۀئەت ئۆِىىىگە خىسِەتىە وىرىپ،
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ضەھٕە الٍىھەٌەظ ،ضەھٕە تەٍَبرالظ ۋە ضەھٕە ثبغمۇرۇغمب ِەضئۇي خبدىُ ثوٌۇپ ئىػٍەڭ .ھەِذە
وەٌگۈضىذە ئبغۇ ئۆِەوىە چوڭ ثبغٍىك ثوٌۇظ ئۈچۈْ تىرىػىڭ.
ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ٍبظ ۋالتىذا  -1ۋە  -2وبتېگورىَىذىىي وەضىپٕي ثەورەن ئوٍٍىػىذۇ.
ٍېػىٕىڭ چوڭ ثوٌۇغىغب ئەگىػىپ -3 ،وبتېگورىَىذىىي وەضىپىە ثەورەن ثېرىٍىذۇ .ئۇٍغۇر
دىَبرىذا ئۆز ھبٍبتىٕي ِۇغۇٔذاق وەضپىٌ ثبضمۇچالر ثىٍەْ ئۆتىۈزگۀٍەر ئىٕتبٍىٓ وۆپ ثوٌۇپِ ،ەْ
ئۇالرٔي ثىرِۇ  -ثىر تىسىپ ئوٌتۇرِبٍّەْ .ئۆزۈِٕىڭ ھبزىرلي ئەھۋاٌىٕي ئېٍىپ ئېَتطبَِ ،ېٕىڭ
 JPLدە ھبزىر غۇغۇٌٍىٕىۋاتمبْ وەضپىُ ِەْ ئۈچۈْ ئەڭ لىسىمبرٌىك ۋە ِەْ ئەڭ ٍبخػي
لىالالٍذىغبْ وەضىپِ .ەْ ھبزىر لوغۇِچە لىٍىۋاتمبْ ،ۋەتۀذىىي ٍبغالرغب ِەضٍىھەت ثېرىع،
ئۇالرٔي ِۇغۇٔذاق ٍبزِىٍىرىُ ئبرلىٍىك ثىر لىطىُ ٍېڭي ئۇچۇرالر ۋە ٍېڭي ثىٍىٍّەر ثىٍەْ
تەِىٍٕەظ ،ھەِذە چەت ئەٌگە چىمىپ ئولۇِبلچي ثوٌغبٔالرغب ئبزراق ٍبردەِذە ثوٌۇظ ثوٌطب ِەْ
ئۈچۈْ ئەڭ لىّّىتي ثبر ،ئۆزۈَ ئىٕتبٍىٓ لىسىمىذىغبْ ھەِذە ئۇ جەھەتتە ِەْ ئبزراق لبثىٍَەتىىّۇ
ئىگە ثىر ئىعٍ .ۀيِ ،ەْ ئۆزۈِٕىڭ  JPLدىىي خىسِىتي ئبرلىٍىك توٌذۇراٌّىغبْ « ِىٍٍەتىە
ثوٌغبْ لىّّەت» ٔي ٍۇلىرىمىذەن لوغۇِچە ئىػالر ثىٍەْ توٌذۇرىۋاتىّەْ.

ئبتب  -ئبٔىالرٔىڭ روٌي
ِەْ ٍۇلىرىمي وەضىپٕىڭ  6وبتېگورىَىطي ئىچىگە « ئبتب  -ئبٔىڭىس ٍبخػي وۆرىذىغبْ
وەضىپ» دېگۀٕي وىرگۈزِىذىُ .ثۇٔىڭ ضەۋەثي ،ثەزى چبغالردا ئبتب  -ئبٔب ٍبوي دوضتالر تبٌالپ
ثەرگەْ وەضىپىە ضىس لىسىمىذىغبْ ۋە ئۇٔىڭذا ضىس ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌىذىغبْ ثوٌطىّۇ ،ثەزى
ۋالىتالردا ئۇٔذاق تبٌٍىغبْ وەضىپ ضىسٔي ثەختطىس لىٍىپ لوٍىذۇ .ئبدەَ ئۆزى تبٌٍىغبْ ٍوي ثىٍەْ
ِېڭىپ ،ثەزى ئوڭۇغطىسٌىممب ئۇچرىطىّۇ ،ئۇ ئۆزى تبٌٍىغبْ ٍوي ثوٌغبچمبٍ ،بِبْ ئبلىۋەتىە
چىذاپٍ ،ۀە ِەٌۇَ دەرىجىذە خۇغبي ٍبغبپ وېتىۋېرىذۇٌ .ېىىٓ ،ثبغمىالر تبٌالپ ثەرگەْ ٍوي ثىٍەْ
ِېڭىپ ئوڭۇغطىسٌىممب ئۇچرىطب ،ثبغمىالردىّٕۇ لبتتىك رۀجىپ ،ئۆز ئىچىذىّۇ لبتتىك ئبزاثٍىٕىپ
وېتىذۇ .ئبِېرىىىٕىڭ ئۆٌچىّي ثوٍىچە ئېَتمبٔذا ،ئەگەر ثىر ئبتب  -ئبٔب ثبٌىطىٕي ِەٌۇَ ثىر وەضىپٕي
تبٌالغمب ِەججۇرٌىطب ،ئۇ وەضىپٕي ثبٌىطي ئۈچۈْ ئۆزى لىٍىپ ثېرىػي وېرەن .ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئبئىٍە
لىّّەت لبرىػي ثبغمب ِىٍٍەتٕىڭىىگە ئوخػىّبٍذۇ .غۇڭب ٍۇلىرىمىذەن ئۆٌچەِٕي ئۇٍغۇرالرغب
ئەٍٕەْ ئىػٍەتىىٍي ثوٌّبٍذۇٌ .ېىىٓ ،ثۇ ٍەردىىي ئەڭ ِۇھىُ ِەضىٍە ،ھەرگىس ئبتب  -ئبٔىغب
پبٍذىٍىك ثوٌۇظ  -ثوٌّبضٍىمي ثىر وەضىپٕي تبٌالغٕىڭ ئۆٌچىّي ثوٌّبضٍىمي وېرەن .ئۇ وەضىپٕي
لىٍىذىغبْ وىػي ثبال ثوٌغبٔذىىىٓ ،ئۇ وەضىپ چولۇَ ثبٌىغب پبٍذىٍىك ثوٌۇغي وېرەن .غەرثٕىڭ
ئۆٌچىّي ثوٍىچە ئېَتمبٔذا ،ثبٌىٕي ضبغالَ ۋە ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە ئىمتىذارٌىك لىٍىپ چوڭ لىٍىع
ئبتب  -ئبٔىٕىڭ ِەججۇرىَىتيٌ .ېىىٓ ،ثۇٔىڭٍىك ثىٍەْ ثبال ئبتب  -ئبٔىٕىڭ ثىر ِۈٌىىگە ئبٍٍىٕىپ
لبٌّبٍذۇ .ثبال ٍ 18بغمب وىرگۀذىٓ وېَىٓ جەِئىَەتٕىڭ ثىر ِۇضتەلىً ئەزاضىغب ئبٍٍىٕىذۇ.
غۇڭالغمب ئبتب  -ئبٔىٕىڭ ثبٌىطي ئۈچۈْ چىمىرىٍىذىغبْ ھەِّە لبرارالرٔي ئۆز لوٌىغب ئېٍىۋېٍىػىغب
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ٍوي لوٍۇٌّبٍذۇ .ثۇ جەھەتتىّۇ ئۇٍغۇرالرٔىڭ لىّّەت لبرىػي غەرثٕىڭىىگە ئوخػىّبٍذۇ.
غۇڭالغمب ،ثۇ جەھەتتە ئۇٍغۇرالرٔىڭ لبٔذاق لىٍىػي وېرەوٍىىي توغرىطىذا ِېٕىڭ ثۇٔىڭذىٓ وۆپ
ثىر ٔەرضە دېگۈَ ٍوقٌ .ېىىِٓ ،ېٕىڭ ھەر ثىر ئبتب  -ئبٔىذىٓ ئۈِىذ لىٍىذىغىٕىُ ،ضىس ثبٌىڭىسغب
ئۆِۈر  -ثوٍي ثبلىۋۀذى ثوالٌّبٍطىس .وۆپىٕچە ۋالىتتب ضىس ثبٌىڭىسدىٓ ثۇرۇْ وېتىپ لبٌىطىس.
ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ثبٌىڭىس ئۆز وۈٔىٕي ئۆزى ئبٌّىطب ثوٌّبٍذۇ .غۇڭب چوڭ  -چوڭ ئىػالرٔي
(وەضىپ تبٌالغّۇ غۇٔىڭ ئىچىذە) لبرار لىٍغبٔذا ،ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ثەختىٕي ئەِەش ،ثبٌىڭىسٔىڭ
ثەختىٕي ئوٍالڭ .ئەگەر ضىس ثبٌىڭىسٔي چوڭ لىٍىع جەرٍبٔىذا ٔۇرغۇْ ئېغىر ثەدەٌٍەرٔيٍ ،بوي
ئبدەتتىٓ تبغمىرى ثەدەٌٍەرٔي تۆٌىگەْ ثوٌطىڭىس ،ئۇ ضىس ئۆزىڭىس تبٌٍىغبْ ٍوي .ضىسٔي ئۇٔذاق
لىٍىػمب ثبٌىڭىس ِەججۇرٌىغبْ ئەِەش .ئەگەر ضىس ئۆزىڭىس تۆٌىگەْ ثەدەٌٕي دەضّبٍە لىٍىپ ،ھەِّە
ئىػتب ثبٌىڭىسدىٓ ضىسٔىڭ ئۆز ئىرادىڭىس ثوٍىچە ئىع لىٍىػٕي تەٌەپ لىٍطىڭىس ،ئۇ ثىر
ئبداٌەتطىسٌىه ثوٌىذۇ.
ثىر ئۆضّۈرٔىڭ ئۆضۈپ ٍ -ېتىٍىع جەرٍبٔىٕىڭ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغىذا ئبتب  -ئبٔب
ئىٕتبٍىٓ چوڭ روي ئوٍٕبٍذۇ .ثىر لىطىُ ئىٍّىٌ تەتمىمبت ٔەتىجىطىگە ئبضبضالٔغبٔذا ،ئبتب  -ئبٔىطي
ٍېمىٕذىٓ ٍبردەَ ثېرىذىغبْ ۋە ٍۇلىرى تەٌەپ لوٍىذىغبْ ئبئىٍىذە چوڭ ثوٌغبْ ثبٌىٕىڭ
ِەوتەپتىىي ئولۇظ ٔەتىجىطىّۇ ٍبخػي ۋە ئۆگىٕىػىە ثوٌغبْ لىسىمىػىّۇ ٍۇلىرى ثوٌىذۇ .ئۇٍغۇر
دىَبرىذىىي ئوتتۇرا ِەوتەپٍەردە « وەضىپ ِەضٍىھەتچىطي» ٍوق .ئبٌىٌ ِەوتەپٍەردە ثوٌطب
«وەضىپ ِەروىسى» ٍوق .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،ثۇ جەھەتتىىي ۋەزىپىٍەرٔي وۆپىٕچە ئەھۋاٌذا ئبتب -
ئبٔىالر ئۆز ئۈضتىگە ئېٍىػمب توغرا وېٍىذۇ .ئەِەٌىَەتتىّۇ ئبتب  -ئبٔىالرٔىڭ ثبظ تبرتطب
ثوٌّبٍذىغبْ ثىر ثۇرچي ،وىچىه ۋالتىذىٓ تبرتىپال ثبٌىطىٕىڭ لبٔذاق ئبالھىذىٍىىي ثبرٌىمىٕئ ،ېّە
تبالٔتي ۋە ئبالھىذە ئىمتىذارى ثبرٌىمىٕي ئەضتبٍىذىً ۋە ئىسچىً تۈردە وۆزىتىع ۋە ثبٍمبظ .ھەِذە
غۇ ئبضبضتب ثبٌىطىٕي ئۆز ئىمتىذارٌىرى ۋە تبالٔتىٕي تېخىّۇ تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇغمب ،غۇ ضبھەدىىي
ثىرەر وەضىپىە ثوٌغبْ لىسىمىػىٕي ٍېتىٍذۈرۈغىە ٍېتەوٍەظ.
ثىر خىسِەت وەضپىگە ثىر لبٔچە ئبٌىٌ ِەوتەپ وەضپي ئبرلىٍىك ئېرىػىىٍي ثوٌىذۇ.
غۇٔذالال ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئوخػىّىغبْ وەضىپتە ئولۇغبْ ثىر لبٔچە وىػىٍەرِۇ ئوخػبظ ثىر
خىسِەت وەضپىذە ئىػٍىَەٌەٍذۇ .ئەگەر ضىسٔىڭ ثبٌىڭىس ِەٌۇَ ثىر خىسِەت وەضپىگە لىسىمىذىغبْ
ثوٌۇپ ،وەٌگۈضىذە ئبغۇ وەضىپتە خىسِەت تېپىع ئۈچۈْ ئبٌىٌ ِەوتەپ وەضپىذىٓ لبٍطىطىٕي
تبٌٍىػىٕي ثىٍەٌّەً لبٌطب ،ضىس ئبغۇ خىسِەت وەضپي ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىۋاتمبْ ئبدەٍِەردىٓ ثىر -
ئىىىىٕي تېپىپ ،ثبٌىڭىسٔي غۇالر ثىٍەْ وۆرۈغتۈرۈڭ .غۇ ئبرلىٍىك ثبٌىڭىسغب ئۇ وىػىٍەرٔىڭ ئبٌىٌ
ِەوتەپتە لبٍطي وەضىپتە ئولۇغبٍٔىمىٕي ئبٍذىڭالغتۇرۇپ ثېرىڭ .ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي خېٍي وۆپ
وىػىٍەر ئۈچۈْ ٍۇلىرىمىذەن لىٍىع ئىّىبٔىَىتي ٍوقِ .ېٕىڭ ثۇ ٍەردە تەوٍىپ تەرىمىطىذە
ئوتتۇرىغب لوٍغىٕىُ پەلەت غۇٔذاق لىٍىع ئىّىبٔىَىتي ثبرالرغب لبرىتىٍغبْ.
ثىس لبٔذاق لىٍذۇق
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ِېٕىڭ لىسىُ ثبغالٔغۇچ  -1ضىٕىپتب ئولۇۋاتمبٔذا ،ھېطبثمب ئىٕتبٍىٓ ئۇضتب ثوٌۇپ ،ئبٍبٌىُ
جۇڭگؤىڭ دەرضٍىه وىتبثٍىرىٕي ئەوەٌذۈرۈپ ،ثۇ  -1ضىٕىپ ئولۇغۇچىطىغب  -2ۋە ٍ -3ىٍٍىمٕىڭ
ھېطبثٍىرىٕي ئىػٍىگۈزدى .غۇڭب دىٍٕبرە ثبغالٔغۇچٕىڭ دەضٍەپىي ثىر لبٔچە ٍىٍٍىرىٕي ھېطبثمب
ٔبھبٍىتي ئۇضتب ئولۇغۇچي لبتبرىذا ئۆتىۈزدى .ئۇٔىڭ تبالٔتىٕي ثبٍمبظ ئۈچۈْ ،دىٍٕبرە ثبغالٔغۇچتب
ئولۇۋاتمبٔذا ،ثىس ئۇٔي گىّٕبضتىىىغب ثەردۇق .ئۆٍگە وؤب پىئبٔىٕودىٓ ثىرٔي ئېٍىپ ،ئبئىٍە
ئولۇتمۇچىطىذىٓ ثىرٔي ٍبٌالپٍ 3 ،ىٍذەن ۋالىت پىئبٔىٕو ئۆگەتتۇق .ئوتتۇرا ِەوتەپىە
وىرگۀذىٓ وېَىٓ ،ئۇٔىڭ ئۆز تەٌىپي ثوٍىچە ،دىٍٕبرۀي ثىر  2ئبٍٍىك وىٕو ئبرتىطي
ٍېتىػتۈرىذىغبْ ِەخطۇش وۇرضتب ئولۇتتۇق .دىٍٕبرە ئۆز ِەوتىپىذە ٍۀە ِەوتەپ ئۇضۇي ئەترىتي
ۋە ِەوتەپ ضۇ ئۈزۈظ ئەترىتي لبتبرٌىمالرغىّۇ لبتٕىػىپ ثبلتي .ئۇ ٍ 13بغمب وىرگۀذە ئۆزى
ئىسدەپِ ،ەوتەپتىٓ لبٍتىپ وەٌگۀذىٓ وېَىٓ ثبال ثبلىذىغبْ ئىػتىٓ ثىرٔي تبپتي .غۇ
ئىػٍىگۀچە لۇغۇِچە ئىػٍەغٕي زادىال توختبتّبً ،ئۆزىٕىڭ پبرچە  -پۇرات خەجٍەٍذىغبْ پۇٌىٕي
ئۆزى ئىػٍەپ تېپىپ ِبڭذى .توٌۇق ئوتتۇرىٕي پۈتتۈرگۈچە ،ئۇ پۇي ِۇئبِىٍىطىگە خېٍي پۇختب
ثوٌۇپ لبٌذى .ھەِذە ئۆزىٕىڭ ئىمتىطبد وەضپىگە لىسىمىذىغبٍٔىمىٕي ثبٍمىذى .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ
ئۆزى توٌۇق وۇرۇضتب ئىمتىطبد ( ئىٕگٍىسچە « ٔ )»financeي ئبضبضٍىك وەضىپ ،ثوغبٌتىرٌىك
(ئىٕگٍىسچە « ٔ )»accountingي لوغۇِچە وەضىپ لىٍىپ ئولۇغٕي لبرار لىٍذى .ثىر ِەزگىً
ئولۇغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئۇ ئۆزىٕىڭ ثوغبٌتىرٌىك وەضپىگە ئبٔچە لىسىمّبٍذىغبٍٔىمىٕي ثبٍمبپ ،پەلەت
ئىمتىطبد وەضپىٕىال ئولۇظ لبرارىغب وەٌذى .ھبزىر ئۇ ئبغۇ وەضىپٕي ئولۇۋاتمبْ ثوٌۇپ ،خۇداٍىُ
ثۇٍرۇضب ثۇ ٍىٍٕىڭ ئبخىرىذا ئولۇظ پۈتتۈرىذۇ.
ِېٕىڭ ئوغٍۇَ  -1ضىٕىپتىٓ تبرتىپ ئبالھىذە ٍبخػي ئولۇپ وەٌذى .ئوتتۇرا ِەوتەپىە
چىممبٔذىٓ وېَىٓ ،ئۇ تېججىٌ پەْ ،ئىجتىّبئىٌ پەْ ،رەضىّچىٍىه ،تۀتەرثىَە ۋە تەغىىٍٍەظ
لبتبرٌىك ھەِّە جەھەتٍەردە تېخىّۇ وۆزگە وۆرۈٔۈغىە ثبغٍىذى .ئۇ دەضٍەپتە ِېٕىڭ
تەغەثجۇضۇِغب ِبلۇي ثوٌۇپ ،ئۆزىٕي تېججىٌ پەْ ۋە ئىٕژېٕېرٌىك ضبھەضىذە ثەورەن تەرەلمىٌ
لىٍذۇرۇپ ،وەٌگۈضىذە ئبغۇ وەضىپٕىڭ ثىرضىذە ئولۇٍذىغبْ ثوٌذى .ئولۇظ پۈتتۈرگۀذىٓ وېَىٓ
ثوٌطبِ ،ەْ ئەِەٌگە ئبغۇراٌّىغبْ ،ئبِېرىىىذا ٍۇلىرى تېخٕوٌوگىَە غىروىتىذىٓ ثىرٔي لۇرۇظ
غبٍىطي ئۈچۈْ تىرىػىذىغبْ ثوٌذى .غۇڭب ئۇ ئۆزى  2800دوٌالرٌىك ووِپَۇتېردىٓ ثىرٔي
لۇراغتۇرۇپ ،غۇٔىڭذىٓ وېَىٕال ثىر ووِپَۇتېر رېّؤت لىٍىذىغبْ ۋە ووِپَۇتېر ضبتىذىغبْ
غىروەتتىٓ ثىرضىگە وىرىپ ،ثىر ٍىٍذىٓ ئبرتۇق ئىػٍىذى .غۇ جەرٍبٔذا ئۇٔىڭ ثىر تبرىخ
ئولۇتمۇچىطي ئۇٔىڭغب زور دەرىجىذە تەضىر وۆرضەتتي .ئۇ ئولۇتمۇچي ئبِېرىىىذىىي دۇَٔبغب
ِەغھۇر دىطٕېٌ ثبغچىطىٕىڭ ثىر چوڭ ِىٍَبردېر ئەِەٌذارىٕىڭ ئوغٍي ثوٌۇپ ،دادىطىٕىڭ « ٍبخػي
ئولۇپ ،ئبدۋۇوبت ثوي» دېگەْ گېپىٕي ئبڭٍىّبپتۇ .ثبٌىالرغب ئبِراق ،ھەِذە ثىر ئبددىٌ ٌېىىٓ
خۇغبي ھبٍبتٕي ٍبلتۇرىذىغبْ ثوٌغبچمب ،ئوغٍۇِٕىڭ ئوتتۇرا ِەوتىپىگە ِۇئەٌٍىُ ثوٌغبْ ئىىەْ .ئۇ
وىػي ئىٕتبٍىٓ ئەلىٍٍىك ۋە ثىٍىٍّىه ثوٌۇپ ،ئولۇغۇچىالرغب ھە دېطىال ئبِېرىىب ضىَبضىتي ۋە
خەٌمئبرا ضىَبضەت توغرىطىذا ثىٍىُ ثېرىپتۇ .ئوغٍۇَ ئبغۇ ئولۇتمۇچىٕىڭ تەضىرى ثىٍەْ ثىرالال
خەٌمئبرا ضىَبضەتىە لىسىمىذىغبْ ثوٌۇپ لبٌذى .ھەر وۈٔي ِەْ ثىٍەْ ئوخػبظ گېسىت
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ئولۇٍذىغبْ ،ئىٕتېرٔېتتىىي ِۇھىُ خەۋەرٌەرٔي ثىرٔىّۇ لوٍّبً ئولۇٍذىغبْ ثوٌۇپ لبٌذى .ھەِذە
وەٌگۈضىذە ضىَبضەت ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىپ ،ئبِېرىىب ھۆوۈِىتىذە ثىر پبرالِېٕت ئەزاضي ثوٌۇغمب
تىرىػىذىغبْ ثوٌذى .ئۇٔىڭ ئۆزىگە ئىػۀچىطي ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن ئىذى .ثىر وۈٔي ئۇ ِبڭب
ھەتتب « :دادا ،ئەگەر ِەْ ئبِېرىىىذا تۇغۇٌغبْ ثوٌطبَ ،وەٌگۈضىذە چولۇَ ئبِېرىىىغب پرېسىذېٕت
ثوٌۇغمب تىرىػىپ ثبلبتتىُ» ،دېذى ( ئبِېرىىىغب پرېسىذېٕت ثوٌۇظ ئۈچۈْ ،ئۇ وىػي چولۇَ
ئبِېرىىىذا تۇغۇٌغبْ ثوٌۇغي وېرەن) .ثۇ ٍىً  -1ئبٍذىٓ ثبغالپ ئۇ ثىس ئوٌتۇرۇغٍۇق غەھەرٔىڭ
غەھەر ثبغٍىمي ئىػخبٔىطىغب ثىر ئولۇغۇچي خىسِەتچي ثوٌۇپ ئىػمب وىردى .ئۇ ٍەردە تېٍېفوْ
ئېٍىع ،ھۆججەت ِ -بتېرىَبٌالرٔي ثبغمۇرۇغتىٓ ضىرت ،ئۇ ٍۀە ثەزى ِۇھىُ ٍىغىٕالرغىّۇ
لبتٕبغتي .ھەر وۈٔي ثىر خىً وىَىُ وىَىپ ،گبٌطتۇن تبلبپ ،ئۆزىّۇ خۇددى ثىر ثبغٍىمتەن ئىػمب
ثېرىپ ٍۇردىِ .ۇغۇ جەرٍبٔذا ئۇ ئۆزىٕىڭ ثبغمىالرٔىڭ لوٌىذا ئىػٍەغٕي ٍبخػي
وۆرِەٍذىغبٍٔىمىٕي ،ثىر گۇرۇپپب ئبدەِٕي ثبغمۇرۇپ ئىػٍەغٕي ٍبخػي وۆرىذىغبٍٔىمىٕي ثبٍمىذى.
لبرارى پۈتۈٍٔەً پىػّىغبْ ثوٌغبچمب ،ئۇ ئبٌىٌ ِەوتەپ وەضپىٕي تبٌٍىغبٔذا ،دەضٍەپتە پۈتۈٍٔەً
ووِپَۇتېر ئىٕژېٕېرٌىىي وەضپىٕي تبٌٍىذى .وېَىٓ ضىَبضەت ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىپ ،پبرالِېٕت ئەزاضي
ثوٌۇظ ئۈچۈْ ،ثىرەر ھەرثىٌ ِەوتەپتە ئولۇضب ٍبخػي ثوٌىذىىەْ ،دەپ ئبڭالپ ،ئبِېرىىىٕىڭ
دۇَٔبغب داڭٍىك ثوٌغبْ « غەرثىٌ ٔۇلتب» تىىي «ئبِېرىىب ھەرثىٌ ئىػالر ئبوبدېّىَىطي»
(ئىٕگٍىسچە «  )»United States Military Academiy at West Pointدېگەْ
ِەوتەپىىّۇ ئىٍتىّبش لىٍذى ( .ثۇ ِەوتەپ ئبِېرىىب ۋە دۇَٔب ثوٍىچىّۇ ئەڭ داڭٍىك ھەرثىٌ
ِەوتەپ ثوٌۇپ ،ئبِېرىىب تبرىخىذىىي ٔۇرغۇٍٔىغبْ ِەغھۇر گېٕېراٌالر ۋە پىرىسدېٕتالر ِۇغۇ
ِەوتەپتە ئولۇغبْ) ثۇ ِەوتەپىە وىرىع ئىٕتبٍىٓ لىَىٓ ثوٌۇپ ،ئۇ ِەوتەپتىٓ ئبدەَ وېٍىپ،
دىٍػبت ثىٍەْ  3لېتىُ ضۆزٌەغتي .ئۇٔىڭذىٓ  2لېتىُ تۀتەرثىَە تۈرٌىرى ثوٍىچە ئىّتىھبْ ئبٌذى.
دىٍػبت ِەوتەپ ٍېٕىه ئبتٍېتىب ئەترىتىٕىڭ ثبغٍىمي ثوٌۇپ ،غەرثىٌ ٔۇلتىٕىڭ ئىّتىھبٍٔىرىذىٓ
ئوڭۇغٍۇق ئۆتۈظ ئۈچۈْ ھەر وۈٔي  19وىٍوِېتىر ٍۈگۈرۈغٕي داۋاِالغتۇرغىٍي خېٍي ئۇزۇْ
ثوٌۇپ لبٌغبْ ئىذى .ثۇ ئۆتىەٌٍەردىٓ ئۆتۈپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ثۇ ِەوتەپىە وىرىذىغبٔالرٔي غۇ
ئولۇغۇچي تۇرۇغٍۇق راٍؤٕىڭ پبرالِېٕت ئەزاضي ثىۋاضىتە تبٌالپ ثەرِىطە ثوٌّبٍذىىەْ .ثىسٔىڭ
راٍؤذىٓ ئۇ ِەوتەپىە  15تەن ئولۇغۇچي ئىٍتىّبش لىٍغبْ ثوٌۇپ ،ثىسٔىڭ پبرالِېٕت ئەزاضي ۋە
ئۇٔىڭ ثىر گۇرۇپپب ئبدەٍِىرىٕىڭ لبتتىك تبٌٍىػي ٔەتىجىطىذە ،دىٍػبت ئەڭ ئبخىرى ئۇتۇپ چىمىپ،
غەرثىٌ ٔۇلتب ھەرثىٌ ِەوتىپىگىّۇ لوثۇي لىٍىٕذى ( تۆۋۀذىىي ئولۇغمب لوثۇي لىٍىع چبلىرىمىغب
لبراڭ)ٍ -2007 .ىٍي ِ -18برت وۈٔي ،غەرثىٌ ٔۇلتىٕىڭ ٌوش ئبٔژېٍىص راٍؤىذىىي ِەوتەپذاغالر
جەِئىَىتىٕىڭ ثىر ٍىغىٍىػي ثوٌذى .ئۇٔىڭغب تەوٍىپ ثوٍىچە دىٍػبت ثىٍەْ ئىىىىّىس 100
وىٍوِېتىر ئبرىٍىممب ِبغىٕب ھەٍذەپ ثبردۇق .ثۇ پبئبٌىَەتىە ئىرالتىٓ ئەِذىال لبٍتىپ وەٌگەْ ثىر
چوڭ گېٕېراٌّۇ لبتٕبغتي .ثۇ جەِئىَەتٕىڭ ثبغٍىمي « ضىٍەر غەرثىٌ ٔۇلتىذا ئولۇضبڭالر ثىر ٍېڭي
تبرىخ ٍبرىتىپال لبٌّبً ،ثەٌىي ئبغۇ ٍېڭي تبرىخٕىڭ ثىر لىطّي ثوٌۇپ لبٌىطىٍەر» ،دېذى .ثۇ
پبئبٌىَەت جەرٍبٔىذا ثىس ثۇرۇْ ئبغۇ ِەوتەپٕي پۈتتۈرۈپ ،ھەرثىٌ ئىچىذە ٍ 5ىً ئىػٍەظ ثۇرچىٕي
ئبدا لىٍىپ ،ئبدەتتىىي وەضىپىە ئبٌّبغمبْ وىػىٍەر ،ھبزىر ثبٌىٍىرى ئبغۇ ِەوتەپتە ئولۇۋاتمبْ ئبتب
 ئبٔىالر ،ھبزىر ئبغۇ ِەوتەپتە ئولۇۋاتمبْ ئولۇغۇچىالر ،ھەِذە دىٍػبت ثىٍەْ ثىر لبتبردا ئبغۇِەوتەپىە لوثۇي لىٍىٕغبْ ٍېڭي ئولۇغۇچىالر ثىٍەْ وۆرۈغۈپ پبراڭالغتۇق .غۇ جەرٍبٔذا دىٍػبت
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ئۇ ِەوتەپتە ئەڭ ِۇھىُ ئورۇٔغب لوٍۇٌىذىغىٕي وەضىپ ئەِەش ،ھەرثىٌ تەٌىُ  -تەرثىَە
ئىىۀٍىگىٕي چوڭمۇر ھېص لىٍذى .ئۇٔىڭ ئۆزىٕىڭ ثىر وەضىپتىّۇ ٍۇلىرى پەٌٍىگە چىمىع
ئبرزۇضي ثوٌغبچمب ،ثۇ ِەوتەپتىٓ ضەي ضوۋۇپ لبٌذىٍ -2007 .ىٍي  -4ئبٍذا ،دىٍػبتٕي لوثۇي
لىٍغبْ ٍۀە ثىر ِەوتەپ ،وبٌىفورٔىَە ئۇٔىۋېرضىتېتىٕىڭ ثېروېٍىٌ غۆثىطي ٌوش ئبٔژېٍىص
راٍؤىذىٓ لوثۇي لىٍغبْ ئولۇغۇچىالرغب ثىر ٍىغىٍىع لىٍذى .ئۇٔىڭغب دىٍػبت ،ئبِبٔگۈي ۋە ِەْ
ئۈچىّىس ثبردۇق -5 .ئبٍذا غىّبٌىٌ وبٌىفورٔىَىذىىي ثۇ ِەوتەپٕىڭ ئۆزىذە ِەوتەپٕي تؤۇغتۇرۇظ
پبئبٌىَىتىذىٓ ٍۀە ثىرضي ثوٌذى .ثىس ئۇٔىڭغىّۇ  500وىٍوِېتىر ئبرىٍىممب ِبغىٕب ھەٍذەپ ثبردۇق.
غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ دىٍػبت غەرثىٌ ٔۇلتىذىٓ پۈتۈٍٔەً ۋاز وېچىپ ،ثېروېٍىَذىىي وبٌىفورٔىَە
ئۇٔىۋېرضىتېتىٕي تبٌٍىذى .غەرثىٌ ٔۇلتىذىىي ئولۇظ پۈتۈٍٔەً ھەلطىس ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب
دىٍػبتمب ھەر ئبٍذا ِىڭ دوٌالردىٓ ِبئبظ ثېرەتتي .ثۇٔىڭذىٓ ضىرت ،ئەگەر دىٍػبت غەرثىٌ ٔۇلتىغب
ثبرغبْ ثوٌطب ،ئۇٔىڭغب ئبِېرىىىٕىڭ دۆٌەت ثىخەتەرٌىه ئىذارىطي ٍىٍىغب ِ 10ىڭ دوٌالردەن ئولۇظ
ِۇوبپبت پۇٌىّۇ ثېرىذىغبْ ثوٌغبْ ئىذىٌ .ېىىٓ ئۇ ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىذىٓ ۋاز وېچىپٍ ،ىٍىغب
ثىسدىٓ ِ 30ىڭ دوٌالردەن چىمىُ ثوٌىذىغبْ وبٌىفورٔىَە ئۇٔىۋېرضىتېتىٕىڭ ثېروېٍىٌ غۆثىطىٕي
تبٌٍىذى .ئۇ ھبزىر ووِپَۇتېر ئىٕژېٕېرٌىمي وەضپىذە ئولۇۋاتىذۇٌ .ېىىٓ ،ثىر ٍىٍٍىك ئولۇغتىٓ
وېَىٓ ،ئۇ ئۆز وەضپىٕي ئىگىٍىه ثبغمۇرۇظ وەضپىگە ئۆزگەرتّەوچي ثوٌۇۋاتىذۇِ .ەْ ئۇٔىڭغب
ِىٍٍەتىە ثوٌغبْ لىّّىتي جەھەتتىٓ غەرثىٌ ٔۇلتب ئەڭ ٍۇلىرى ئورۇٔذا تۇرىذىغبٍٔىمىٕي خېٍي
وۆپ چۈغۀذۈرگەْ ئىذىٌُ .ېىىٓ دىٍػبت ھبزىر ئىگىٍىه ثبغمۇرۇظ وەضپىذە ئولۇضب تېخىّۇ
چوڭ لىّّەت ٍبرىتبالٍذىغبٍٔىمىغب ئۆزىٕىڭ زور ئىػۀچىطي ثبر .ثىسِۇ ئۇٔىڭ ئۆزى تبٌٍىغبْ ٍوٌىٕي
لوٌالپ وەٌذۇق.

ئبخىرلي ضۆز
ٍېمىٕمي ثىر لبٔچە ئبٍٕىڭ ِبثەٍٕىذەِ ،ەْ ثىر لىطىُ ٍبغالردىٓ ئۆزى ئۈچۈْ ثىر ِۇۋاپىك
وەضىپ تبٌالظ ئىػىذا ٍبردەَ ضوراپ ٍبزغبْ ئېٍخەتٍەرٔي تبپػۇرۇپ ئبٌذىُ .ثەزىٍىرىٕىڭ خېتي
ٔبھبٍىتي ئۇزۇْ ثوٌۇپ ،ئۇالر خەتٍىرىذە ئۆزٌىرىٕىڭ ثۇرۇٔمي ئبرلب وۆرۈٔۈغي جەھەتتە ئىّىبْ
لەدەر توٌۇق ِەٌۇِبت ثېرىػىە تىرىػمبْ .گەرچە ِەْ ئۇالرٔىڭ وۆڭٍىٕي توٌۇق چۈغۀطەِّۇ،
ئۇالرغب پەلەت وەضىپ تبٌالغتب ٔېّىٍەرگە دىممەت لىٍىػي وېرەوٍىىىٕىال دەپ ،ئۇالر ئۈچۈْ
ھەرگىسِۇ وەضىپ تبٌالپ ثەرِىذىُِ .ەْ ئۇالرٔىڭ وەٌگۈضىگە ِەضئۇي ثوالٌّىطبَ ،ئۇالرغب
وەضىپ تبٌالپ ثەرضەَ ھەرگىسِۇ ثوٌّبٍتتي .ئبغۇٔذاق ٍبغالرغب ثىر ئبز پبٍذىطي ثوٌطۇْ ،دەپ
ئۇغجۇ ٍبزِىٕي تەٍَبرٌىذىُ .توٌۇق ئوتتۇرىٕي تېخي پۈتتۈرِىگەْ ثىر ٍبغمب ٔىطجەتەْ ئۆزى ئۈچۈْ
ثىر ِۇۋاپىك وەضىپ تبٌالظ ثىر ٔبھبٍىتي لىَىٓ ئىع .ثۇ ئىػٕي ٍبخػي لىٍىػتب ئبتب  -ئبٔىالر
ئىٕتبٍىٓ چوڭ روي ئوٍٕىَبالٍذۇ .غۇڭب ھەر ثىر ئبتب  -ئبٔىالرٔىڭ ثۇ ئىػتب ئۆز ثۇرچىٕي توٌۇق ئبدا
لىٍىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرٌىىتە ،ھەر ثىر ئبتب  -ئبٔىٕىڭ ئۆز پەرزۀتي ئۈچۈْ ھەر
ثىر لبرارٔي ئۆزٌىرى چىمىرىپ ثەرِەضٍىىىٕي ضوراٍّەْ .ئوِۇَِۈزٌۈن لىٍىپ ئېَتمبٔذا ،ئۇٍغۇر
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ٍبغٍىرىٕىڭ ِۇھىُ ئىػالردا ئۆزٌىرى لبرار چىمىرىع ئىمتىذارى ئىٕتبٍىٓ تۆۋەْ ئىىەِْ .ەْ ثۇ
ئىػٕي ۋەتۀذىىي ٍبغالر ثىٍەْ ئېٍخەت ئبرلىٍىك ئباللىٍىػىع جەرٍبٔىذا ئىٕتبٍىٓ چوڭمۇر ھېص
لىٍذىُ .ثۇٔذاق ئەھۋإٌىڭ ِەۋجۇد ثوٌۇغي ئۇٍغۇر ئبتب  -ئبٔىٍىرىٕىڭ ثبال تەرثىَىٍەظ ئۇضۇٌي
ثىٍەْ زىچ ِۇٔبضىۋەتٍىهِ .ەْ ثۇرۇّٔۇ ئېَتىپ ئۆتىۀذەن ،ئەگەر ضىس ثبٌىڭىسٔىڭ ھەِّە
ئىػٍىرىٕي لىٍىپ ثەرضىڭىس ،ئۇ ھەرگىس ثبٌىڭىسغب ٔىطجەتەْ وۆٍۈٔۈظ ثوٌّبٍذۇِ .ەٌۇَ ِۀىذىٓ
ئېٍىپ ئېَتمبٔذا ،ئۇ ثبٌىڭىسغب لىٍغبْ ثىر زىَبٔىەغٍىه ثوٌىذۇ .ثبٌىڭىسٔي وەٌگۈضىذە ئۆز وۈٔىٕي
ئۆزى ئوثذاْ ئبالالٍذىغبْ ثوٌطۇْ دېطىڭىس ،ثبٌىڭىس چوڭ ثوٌۇظ جەرٍبٔىذا ئۇٔىڭذا ھەِّە ئىػٕي
ِۇضتەلىً لىالالٍذىغبْ ثىر ئىمتىذارٔي ٍېتىٍذۈرۈغىە تىرىػىڭ.
ئبخىرىذا ِېٕىڭ ئولۇرِۀٍەردىٓ ئۈِىذ لىٍىذىغىٕىُ ،ئەگەر ضىس ثىرەر تور ثېتىٕي
ثبغمۇرۇۋاتمبْ ثوٌطىڭىس ،ثۇ ٍبزِىٕي ئبغۇ تور ثېتىگىّۇ چىمىرىپ لوٍطىڭىس .ثۇٔىڭ ئۈچۈْ
ِۀذىٓ ٍبوي ثبغمىالردىٓ رۇخطەت ئبٌّىطىڭىسِۇ ثوٌىذۇٌ .ېىىٓ ،چولۇَ ِبلبٌىٕىڭ ئبخىرىذا
ِۀجۀي ئەضىەرتىپ لوٍطىڭىس .رەخّەت.
ٍ-2007ىٍي ٔ-28وٍبثىر
ئەضەر ِۀجەضيِ:ەرىپەت ثىٍوگي
www.meripet.com

- 76 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

ضىرمەت قۇرۇضقب قبًداق ئىقتىدار مېرەك؟
ھبزىر ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى دۇچ وېٍىۋاتمبْ ئەڭ ئېغىر ِەضىٍە خىسِەت تېپىع ِەضىٍىطىذۇر.
ئولۇظ پۈتتۈرگۀذىٓ وېَىٓ ئېرىػىذىغبْ خىسِەت جەھەتتىىي ئىطتىمجبٌٕىڭ لبراڭغۇٌۇلي
ٔۇرغۇْ ئولۇغۇچىالرٔي ۋە ئۇالرٔىڭ ئبتب-ئبٔىٍىرىٕي ئېغىر دەرىجىذە ئۀذىػىگە ضېٍىۋاتىذۇ.
ئولۇغۇچىالرٔىڭ ئۆگىٕىع ئبوتىپٍىمي ۋە لىسغىٍٕىمىغب ضەٌجىٌ تەضىر وۆرضىتىۋاتىذۇ .ئۇٍغۇرالرٔىڭ
ئبٔچە وىتبة ئولۇِبضٍىمىغىّۇ ثىر ِۇھىُ ضەۋەة ثوٌۇۋاتىذۇ .ثوٌۇپّۇِ ،ۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي
ئولۇغۇچىالر ئۈچۈْ خىسِەت پۇرضىتىٕىڭ ثبرٍ-ولٍۇلي ،خىسِەت ثوٌغبٔذا لبٔذالراق خىسِەتٕىڭ
ثوٌۇغي ئۇالرٔىڭ وىػىٍىه تبالٔت  -لبثىٍىَىتي ،ئولۇغبْ ِەوتىپي ،ۋە ِەوتەپتىىي ئولۇظ
ٔەتىجىطي لبتبرٌىمالر ثىٍەْ دېگۀذەن ئوڭ تبٔبضىپ ثوٌّىغبچمبٔ ،ۇرغۇْ ٍبغالر ِەوتەپ ھبٍبتىٕي
لبٔذاق ئۆتىۈزۈغٕي ثىٍەٌّەً ،گبڭگىراپ لېٍىۋاتىذۇ .ئۇالرٔىڭ وبٌٍىطي ھەر خىً ضوئبٌالر ثىٍەْ
توغۇپ وەتىەْ ثوٌطىّۇ ،ئۇ ضوئبٌالرغب جبۋاة چىمّبٍۋاتىذۇ .ئۇ ضوئبٌالرٔي وىّذىٓ ضوراپٔ ،ەدىٓ
جبۋاة تېپىػٕي ثىٍەٌّەً ٍۈرۈۋاتمبٔالرِۇ ئبز ئەِەشِ .ەْ ٔۇرغۇْ لېتىُ ئۆزۈِٕي ئبغۇ ٍبغالرٔىڭ
ئورٔىغب لوٍۇپ ،ئۆز-ئۆزۈِذىٓ " ئەگەر ِەْ ئبغۇالرٔىڭ ئورٔىذا ثوٌغبْ ثوٌطبَ ،لبٔذاق لىالتتىُ؟"،
"ئبغۇٔذاق ثىر غبرائىتتب ِەْ ٔېّىگە ئەڭ ئېھتىَبجٍىك ثوالتتىُ؟" دەپ ضوراپ ثبلتىُ .ئبدەَ لبٔچە
وۆپ ئىػٕي ثىٍطە ،لبٔچە وەڭ ثىٍىّگە ئىگە ثوٌطب ،ئۆزى ثبضىذىغبْ وېَىٕىي ثىر لەدەَ
توغرىطىذا غۇٔچە توغرا لبرار چىمىراالٍذۇ .غۇٔىڭ ئۈچۈْ ،ضىس چولۇَ پبٍذىٍىٕىػمب ثوٌىذىغبْ
ثبرٌىك ۋالىتالردىٓ توٌۇق پبٍذىٍىٕىپ ،ئىّىبْ لەدەر وۆپرەن ثىٍىُ ئىگىٍەغىە تىرىػىڭ.
ئبدەِٕىڭ وەٌگۈضي لبراڭغۇ ثوٌغبٔذا ،روھىٌ چۈغىۈٍٔۈوىە ئۇچراپ ،ئۆگىٕىػىە پۈتۈْ وۈچي
ثىٍەْ وىرىػىػي ئبٔچە ئبضبٔغب توختىّبٍذۇٌ .ېىىٍٓ ،ىرالٕي وۆرەٌەٍذىغبْ وىػىٍەرٔىڭ
ھەِّىطي ِۇٔذاق ثىر پبوىتٕي ثىٍىذۇِ :ەٍٍي وەٌگۈضىذىىي ئىػالر لبٔذاق ثوٌۇپ وەتطۇْ ،جبھبْ
لبٍطي تەرەپىە ئۆزگەرضۇْ ،ئۆزىّىس ٍەر غبرىٕىڭ لبٍطي ثىر لىطّىذا ٍبغبٍٍي ،ثىٍىُ چولۇَ
ئەضمبتىذۇ .ئۆگىٕىع لىٍّبً زاٍە لىٍغبْ ۋالىتٕىڭ زىَىٕىٕي ِەڭگۈ توٌذۇرۇۋاٌغىٍي ثوٌّبٍذۇ.
غۇڭب ضىس ئۈچۈْ ئۆگىٕىع ھەر ۋالىت -1دەرىجىٍىه ِۇھىُ ئىع ثوٌۇغي وېرەن.
ئىٕگٍىس تىٍىذىىي وىػىٍەرٔىڭ ثۆرە ثىٍەْ ئىت توغرىطىذا ِۇٔذاق ثىر ھېىبٍىطي ثبر .ثىر
ثۆرە ثىر وۈْ ٍېّەوٍىه ئىسدەپ ھېچٕېّە تبپبٌّبً ،لورضىمي ئبچ وېتىۋاتمبٔذا ،لورضىمي توق ثىر
ئىتمب ئۇچراپ لبپتۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ثۆرە ئىتتىٓ ئۇٔذاق ٍېّەوٍىىىە ئېرىػىع ئۈچۈْ لبٔذاق
ئىػالرٔي لىٍىذىغبٍٔىمىٕي ضوراپتىىەْ ،ئىت " :ھېچ لبٔچە ئىع لىٍّبٍّەْ .پەلەت غوجبِٕىڭ ئۆٍي
ثىٍەْ ئبئىٍىطىٕي لوغذاپ ثەرضەَ ،ھەِذە ئۇٔىڭ ثبغمۇرۇغىغب ثوً ضۇٔطبِال ثوٌىذۇ" دەپ جبۋاة
ثېرىپتۇ .ثۆرە ثۇ ئىع توغرىطىذا ئىٕتبٍىٓ ئەضتبٍىذىً ئوٍٍىٕىپتۇ .چۈٔىي ئۇ ھەر وۈٔي لورضىمىٕي
توٍغۇزۇظ ئۈچۈْ جېٕىٕي تىىىپ ئىسدۀّىطە ثوٌّبٍذىىەْ .غۇٔذالتىّۇ لورضىمىٕي توٍغۇزاٌىػي
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ھېچ ثىر وبپبٌەتىە ئىگە ئەِەش ئىىەْ .ثۆرە ئبغۇ ئىتمب ئوخػبظ ٍبغبغٕي ئوٍالپ تۇرغبٔذا ،ئۇٔىڭ
وۆزى ئىتٕىڭ ثوٍٕىذىىي تۈوي چۈغۈپ وەتىەْ ٍەرگە چۈغۈپتۇ ،ھەِذە ئۇٔىڭذىٓ ثوٍٕىذىىي
تۈوىە ٔېّە ثوٌغبٍٔىمىٕي ضوراپتۇ .ئىت ثۆرىگە " :ئۇ ِۇھىُ ئەِەش .ئۇ تۈوٍەرٔي ثوٍٕۇِذىىي
زۀجىر چۈغۈرۈۋەتىەْ" دەپتۇ .ثۆرە چۆچۈپ وېتىپٔ " :ېّە ،زۀجىر! ضەْ ئۆزۈڭ خبٌىغبٔچە
ھەرىىەت لىالٌّبِطەْ؟" دەپ ضوراپتۇ .ئىتٍ " :بق .ئەِّب ئۇ ِۇھىُ ئەِەضمۇ؟" دەپتىىەْ ،ثۆرە " ئۇ
ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ،ئۇ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ" دېگىٕىچە ئورِبٍٔىممب وىرىپ وېتىپتۇ .ئبِېرىىىذىىي
خۇضۇضىٌ غىروەت لۇرۇغمب ئبئىت ِەزِۇٔذىىي وىتبةِ ،بلبٌە ۋە ئىٕتېرٔېت ئۇچۇرٌىرىٕىڭ
ٔۇرغۇٍٔىرىذا " ،ئۆز ئبٌذىڭغب غىروەت لۇرۇپ ،ئۆز-ئۆزۈڭگە خوجب ثوي" دېگۀگە ئوخػبظ،
وىػىٍەرٔي ئۆز ئبٌذىغب غىروەت لۇرۇغمب رىغجەتٍۀذۈرىذىغبْ ثىر ضۆز داۋاٍِىك ئۇچراپ تۇرىذۇ.
وىػىٍەر ئوِۇَِۈزٌۈن ئېتىراپ لىٍغبْ ثىر پبوىت غۇوي ،ثبغمىالر ئۈچۈْ ئىػٍەظ ئۆزى ئۈچۈْ
ئىػٍەغىە لبرىغبٔذا جىك تەش؛ ثبغمىالرغب ثېمىٕىپ ٍبغبظ ثىر خىً خورٌۇلتىٓ ثبغمب ٔەرضە
ئەِەش.
ھبزىر ھەر ثىر ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ئۈچۈْ خىسِەت تېپىپ ،ثبغمىالر ئۈچۈْ ئىػٍەپ جبْ
ثېمىػتىٓ ثبغمب ،ئۆزى غىروەت لۇرۇپ ،ثىر خۇضۇضىٌ غىروەتٕىڭ خوجبٍىٕي ثوٌۇپ ٍبغبظ ٍوٌىّۇ
ثبر .ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕىڭ خىسِەت تېپىع ئىػىٕىڭ لىَىٍٕىػىػىغب ،ھەِذە ثبزار ئىمتىطبدى
تەضىرىٕىڭ وۈچىَىػىگە ئەگىػىپ ،ئۇٍغۇر دىَبرىذا غىروەت لۇرۇظ ئىػٍىرى ئبٌذىٕمي ٍ 10ىً
جەرٍبٔىذا خېٍي زور دەرىجىذە تەرەلمىٌ لىٍىپتۇ .ئبرِبْ ،ئبِىٕە لبتبرٌىك ثىر لىطىُ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه
غىروەتٍەر ۋە خېٍي ٔۇرغۇْ چوڭ وۆٌەِذىىي رېطتورأالر ۋۇجۇدلب وېٍىپتۇٍ .ېّەن-ئىچّەن ۋە
وىَىُ-وېچەن ِەھطۇالتٍىرىٕي ئىػٍەپ چىمىرىذىغبْ غىروەتٍەرال ئەِەش ،ووِپَۇتېر ٍۇِػبق
دېتبٌٍىرىٕىڭ ِۇالزىّىتي ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىذىغبْ ئۇئىغۇرضوفت ،لبرٌۇق لبتبرٌىك وىچىه تىپٍىك،
ثىٍىُ ئىػچىٍىرى غىروەتٍىرىّۇ ثبرٌىممب وەٌگىٍي تۇرۇپتۇ ( ٍولۇرى تەخٕوٌوگىَە غىروەتٍىرىّۇ
ۋۇجۇتمب وەٌگەْ ثوٌىػي ِۇِىىٌٓ ،ەوىٓ ِەْ ئۇالرٔي ثىٍّەٍذىىۀّەْ) .وىػىٕي خۇغبي
لىٍىذىغبْ ثۇ ھبدىطە ِەٌۇَ دەرىجىذە " ئىع تېپىع لىَىٓ ثوٌۇظ" ٔىڭ " لوغۇِچە ِەھطۇالتي"
دىٓ ئىجبرەتتۇرٍ .ۀي ،ثىر لىطىُ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى خىسِەت تېپىػمب ئبِبٌطىس لېٍىپٍ ،بوي ثبغمىالر
ئۈچۈْ ئىػٍەغٕي خبٌىّبً ،ئۆزى غىروەت لۇرۇظ ٍوٌىٕي تبٌالپ ،ھبزىر ئۆز غىروەتٍىرىٕي ٔبھبٍىتي
ئوثذاْ ِبڭذۇرۇۋېتىپتۇٍ" .بِبْ ئىػتىٓ ٍبخػي ئىع وەٌتۈرۈپ چىمىرىع" دېگەْ ِبٔب غۇدۇر.
ِەْ ٍېمىٕذا ئبدەٍِەرٔىڭ " ئوڭۇغطىسٌىمتىٓ وېَىٓ روھىٌ جەھەتتىٓ تېس ئەضٍىگە لبٍتىع
ئىمتىذارى" ئۈضتىذە توختبٌغبٔذاِ ،ۇغۇ ئىمتىذارٔي ٍېتىٍذۈرۈغٕىڭ  -12ۋە -13ئۇضۇٌي لىٍىپ
تۆۋۀذىىىٕي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ئىذىُ
ٔەلىً:
 )12ثىر ئىػٕي لوغٍىػىع جەرٍبٔىذا ٍۀە ثىر ئىػمب ئېرىػەٌەٍذىغبْ تبالٔتمب ئىگە ثوٌۇظ.
"تۇرِۇظ" دەپ ئبتىٍىذىغبْ ِەوتەپتە ئۆگۀگەْ ثىٍىٍّەر ثبغمىالرٔىڭ لۇرثبٔىغب ئبٍٍىٕىپ
لېٍىػٕىڭ ئبٌذىٕي ئبٌىذىغبْ ئەڭ ٍبخػي لوراٌذۇر .ئۇ ثىٍىٍّەر ثبغمىالر ئۈچۈْ روھىٌ جەھەتتىىي
زەھەرگە ئوخػبظ ثىر ئەھۋإٌي ئۆزى ئۈچۈْ روھىٌ ئوزۇق ثوالالٍذىغبْ ثىر ٔەرضىگە ئبٍالٔذۇرۇپ
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ثېرەٌەٍذۇ .ئبغۇٔذاق ثىٍىّگە ئىگە وىػىٍەر ٔبچبر ضەرگۈزەغتٍەردىٓ ٍبخػي تەجرىجە-ضبۋالالرغب
ئېرىػىەْ ثوٌغبچمب ،ثبغمىالر ئۈچۈْ وۈچٍۈن روھىٌ ثېطىُ ثوٌۇپ تۇٍۇٌغبْ ئەھۋاٌالر ئىچىذىّۇ
ئۆز ئىػٍىرىٕي ٍۀىال ٍبخػي ٍۈرۈغتۈرۈپ وېتەٌەٍذۇ .ئۇالر ثىتەٌەٍٍىىٕي ثىر ٍبخػي تەٌەٍگە
ئبٍالٔذۇراالٍذۇ ،ھەِذە ٔبچبر ئەھۋاي ئىچىذىٓ ٍېڭي وۈچ-لۇۋۋەتىە ئېرىػەٌەٍذۇ.
 )13ئبدەتتىٓ تبغمىرى روھىٌ ضبغالٍِىمٕىڭ ثىر ئىپبدىطي ،ثىر ئبدەَ ئۆزى ٍوٌۇلمبْ ثىر
ٔبچبر ئەھۋاي ئۈضتىذە توختبٌغبٔذاِ " ،ەْ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ِۇغۇٔذاق ئەھۋإٌي ھەرگىسِۇ ئۆز
ئىختىَبرٌىمىُ ثىٍەْ لبٍتب ضبدىر لىٍّبٍّەٌْ .ېىىٓ ثۇ لېتىُ ٍۈز ثەرگەْ ئەھۋاي ِېٕىڭ ھبزىرغىچە
ثوٌغبْ ئۆِرۈِذە ئۆز ثېػىّذىٓ ئۆتىۈزگەْ ئەڭ ٍبخػي ئىػالرٔىڭ ثىرضي ثوٌذى" ،دەپ ئوٍالظ.
ئۆز-ئۆزىذىٓ" :لبٔذاق لىٍطبَ ثۇ ئەھۋإٌي ئۆزۈِگە پبٍذىٍىك ئەھۋاٌغب ئۆزگەرتەٌەٍّەْ؟"" ،ثۇ ئىع
ٍۈز ثەرگۀٍىىىٕىڭ ٍبخػي تەرىپي ٔېّە؟"" ،ثۇ ئىػتىٓ ِبڭب وەٌگەْ ضوۋغبت ٔېّە؟" دەپ ضوراظ.
ِەْ ھەر ثىر ئوتتۇرا ِەوتەپ ۋە ئبٌىٌ ِەوتەپ ئولۇغۇچىٍىرىغب ئبغۇ ٍبزِىٕىڭ توٌۇق
تېىىطتىٕي ئەضتبٍىذىً ئولۇپ ،ئۇٔىڭذا تەضۋىرٌۀگەْ ِەزِۇٔالر ئۈضتىذە چوڭمۇر ئوٍٍىٕىپ
ثېمىػىٕي تەۋضىَە لىٍىّەْ .ثىر لىطىُ ٍبغالر ٍۇلىرىمي " ئۆزى غىروەت لۇرۇظ" دېگەْ تەوٍىپٕي
وۆرگۀذىٓ وېَىٓ ،ئۆزىٕىڭ غۇٔذاق لىالالٍذىغبٍٔىمىغب ئىػۀّەً ،ثۇ تەوٍىپىە ئبٔچە پەرۋا
لىٍىپ وەتّەضٍىىي ِۇِىىٍٓ .ۀە ثىر لىطىُ ٍبغالرٔىڭ وەٌگۈضىذە ئۆزى غىروەت لۇرۇظ
ئبرزۇضي ثبر ثوٌطىّۇ ،ئۆزىذە ئبغۇٔذاق لىٍىػمب زۆرۈر ثوٌغبْ جۈرئەتِ ،بھبرەت ،ئىمتىذار ،ثىٍىُ ۋە
غەرت-غبرائىتٕىڭ ثبرٍ-ولٍىغىٕي ثىٍەٌّەً تۇرۇۋاتمبْ ثوٌۇغي ِۇِىىٓ " .ئۆزى غىروەت لۇرۇظ"
ئبِېرىىىذا ثىر وەڭ دائىرىٍىه وەضىپىە ئبٍالٔغبْ ثوٌۇپ ،غىروەت لۇرِبلچي ثوٌغبْ غەخطٍەرگە
ِەضٍىھەت ثېرىپ ،تەٍَبرٌىك ئىػٍىرىغب ٍبردەٍِىػىپ ،غىروەت پۈتۈٍٔەً لۇرۇٌۇپ ثوٌغۇچە
ِۇتەخەضطىطٍەرچە خىسِەت لىٍىذىغبْ ِۇالزىّەت غىروەتٍىرى ٔبھبٍىتي وۆپ .ثۇ ھەلتە ٔەغر
لىٍىٕغبْ وىتبةِ ،بلبٌە ،ئىٕتېرٔېت ئۇچۇرٌىرى ۋە ٍۇِػبق دېتبي لوراٌٍىرىّۇ ٔبھبٍىتي وۆپ.
ِەضىٍەْ ،ئەگەر ئىٕگٍىسچە ثىٍطىڭىس ،تۆۋۀذىىي تور ثېتىٕي وۆرۈپ ثېمىڭ:
http://www.smartbiz.com/article/view/49/1/3
ٍبظ-ئۆضّۈرٌەرٔي وىچىه ۋالتىذىٓ تبرتىپال ئۆزى غىروەت لۇرۇغمب لىسىمتۇرۇظ ۋە
غۇٔىڭغب وېرەوٍىه ثوٌغبْ ثىٍىُِ ،بھبرەت ۋە ئىمتىذارٔيٍ ،ۀي غىروەت لۇرۇغمب زۆرۈر ثوٌغبْ
وىػىٍىه ضۈپەتٍەرٔي ٍېتىٍذۈرۈظ ئۈچۈْ ،ئبِېرىىىذىىي وۆپ ضبٍٔىك توٌۇق ئوتتۇرا ِەوتەپٍەر
ئۆز ئولۇغۇچىٍىرى ئۈچۈْ ثىر ھەپتىٍىه ِەخطۇش تەرثىَە ئېٍىپ ثبرىذۇ .ئۇالر ثىٍەْ
ضېٍىػتۇرغبٔذأ ،ۆۋەتتە ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ئۈچۈْ ثۇ جەھەتتىىي تەٌىُ-تەرثىَىٕي " زادىال ِەۋجۇت
ئەِەش" دېَىػىە ثوٌىذۇ.
ضىس ِەٍٍي ھبزىر ٍبوي وەٌگۈضىذە ئۆز ئبٌذىڭىسغب غىروەت لۇرۇظ لبرارىغب وېٍىڭٍ ،بوي
غىروەت لۇرِبضٍىك لبرارىغب وېٍىڭ ،ضىسٔىڭ لبرارىڭىس ثەٌگىٍىه ئىٍّىٌ ئبضبش ئۈضتىگە
لۇرۇٌغبْ ثوٌۇغي وېرەنِ .ەْ ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي ھبزىر ئوتتۇرا ٍبوي ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇۋاتمبْ،
ٍبوي ثوٌّىطب ئولۇظ پۈتتۈرۈپ ثوٌۇپ خىسِەت وۈتۈپ تۇرۇۋاتمبْ ٍبغالرٔىڭ ئۆز-ئۆزىٕي توغرا
ثبٍمبپ ،ئۆز ئبٌذىغب غىروەت لۇرۇظ-لۇرِبضٍىك توغرىطىذا ئىٍّىٌ ئبضبضتب توغرا لبرار چىمىرىػىغب،
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ھەِذە غىروەت لۇرۇظ ئبرزۇضي ثبرالرٔىڭ ئۆزٌىرىذە زۆرۈر ثوٌغبْ وىػىٍىه ضۈپەتٍەرٔي
ٍېتىٍذۈرۈغىگە ٍبردىّي ثوٌطۇْ ئۈچۈْ ،ئىٕتېرٔېتتىىي ئىٕگٍىسچە ئۇچۇرالرٔي تەوػۈرۈپ ئبزراق
ئىسدۀذىُِ .ەْ ئبِېرىىىغب وېٍىپ ٍ 38بغمب وىرگۀذە ئۆزۈِٕىڭ وەضپىٌ ضبھەضىذە ٍۇلىرى
تېخٕوٌوگىَىٍىه غىروەت لۇرۇظ ئىػىغب ئبرىٍىػىػٕي ثبغالپ ،ئۇٔي تبوي ٍ-2006ىٍىغىچە
داۋاِالغتۇردۇَ .غۇ جەرٍبٔذا وبٌىفورٔىَىٕىڭ ورېّٕىٌ جىٍغىطىذىىي خۇضۇضىٌ غىروەت لۇرۇظ
جەھەتتە تەجرىجىطي ثبر وىػىٍەردىٓ  10غب ٍېمىٓ وىػىٍەر ثىٍەْ ھەِىبرالغتىُ .جەِئىٌ 4
لېتىُ ئوز ئبٌذىّىسغب غىروەت لۇرۇظ ئىػىٕي ثبغٍىغبْ ثوٌطبِّۇ ،ئبِېرىىىٕىڭ ئىمتىطبدىٌ ۋە
ثىسٔىڭ وەضپىٌ ضبھەٍىّىسدە ٍۈز ثەرگەْ تبضبدىپي ئۆزگىرىػٍەر ۋە ثبغمب ھەر خىً ضەۋەثٍەر
تۈپەٍٍىذىٓ ،ئۇ  4غىروەتٕىڭ ھېچ لبٍطىطي ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌّىذىٌ .ېىىِٓ ،ەْ ئبِېرىىىذا
ئۆز ئبٌذىغب ٍۇلىرى تېخٕوٌوگىَە غىروىتي لۇرۇظ جەھەتتە ثىر لىطىُ ثىٍىٍّەرگە ئىگە ثوٌذۇَ .ثۇ
ٍبزِب ئبغۇ ثىٍىٍّەر ثىٍەْ ثۇ لېتىُ ئولۇغبْ ئىٕتېرٔېتتىىي ِبتېرىَبٌالرٔىڭ ٔەتىجىطىذۇر.
 .1ضىرمەت قۇرۇضقب مېرەميىل بوىغبُ مىطىيىل سۈپەتيەر
غىروەت لۇرۇظ دېگەْ ٔېّە؟ غىروەت لۇرۇظ دېگەْ ،وىػىٍەرٔىڭ ثىر ئېھتىَبجىٕي
ثبٍمبپ ،ئبغۇ ئېھتىَبجٕي لبٔذۇرىذىغبْ ٔەرضىٕي ئىػٍەپ چىمىرىذىغبْ ثىر وبرخبٔب لۇرۇظ
دېّەوتۇر .ئبدەَ ئۆز ئبٌذىغب غىروەت لۇرۇغتب ِەٌۇَ روھِ ،بھبرەت ،ئىمتىذار ۋە ثىٍىُ-تەجرىجىگە
ِوھتبج .تۆۋۀذە ِەْ ثۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ٍىغىپ " ،وىػىٍىه ضۈپەت" دەپ ئبٌىّەْ .ثۇ ٍبزِب
پەلەت ٍۇلىرىمىذەن وىػىٍىه ضۈپەتٍەر توغرىطىذىال ثوٌۇپ ،ثۇ ٍەردە غىروەت لۇرۇغمب
وېرەوٍىه ثوٌغبْ ثبغمب ٔەرضىٍەر ئۈضتىذە توختبٌّبٍّەِْ .ېٕىڭ چۈغىٕىػىّچەِ " ،بھبرەت"
وىػىٍەر تۇغۇٌۇپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ِەوتەپتە ئولۇظ ،ئۆز-ئۆزىٕي تەرثىَىٍەظ ۋە ِەخطۇش
تەرثىَىٍىٕىع ئبرلىٍىك ئېرىػىذىغبْ ٔەرضە " .ئىمتىذار" ٔىڭ ثەزىٍىرى تۇغّب ثوٌىذۇ ،ثەزىٍىرى
ثوٌطب " ِبھبرەت" وە ئوخػبظ وېَىٕىي ھبٍبتتب ۋۇجۇدلب وېٍىذۇ .ئىٕگٍىسچە ِبتېرىَبٌالردا ثۇ
ئىىىي ٔەرضە ئېٕىك ھبٌذا ئوخػىّىغبْ ٔەرضىٍەرگە لوٌٍىٕىٍغبْ ثوٌۇپِ ،ۀّۇ تۆۋۀذىىي
ثبٍبٔىّذا ثۇ ئۇلۇِالرٔي ئىٕگٍىسچە ِبتېرىَبٌالردىىي ثىٍەْ ئوخػبظ تەرىمىذە لوٌٍىٕىّەْ.
ئۆز ئبٌذىغب ثىر غىروەت لۇرۇغتب ِۇھىُ روي ئوٍٕبٍذىغبْ وىػىٍىه ضۈپەتٍەردىٓ
تۆۋۀذىىىٍەر ثبر:
( )1لبراٍِىك لىٍىع روھي
غىروەت لۇرۇغٕىڭ گېپي ثوٌغبٔذا ،ئبِېرىىىذا ئەڭ وۆپ تىٍغب ئېٍىٕىذىغبْ ثىر ضۆز
"لبراٍِىك لىٍىػمب جۈرئەت لىٍىع" ،ئۇٔي ئىٕگٍىسچىذا "  "willing to take risksدەپ ئبتبٍذۇ.
ِېٕىڭ چۈغىٕىػىّچە ،ئۇٍغۇرچىذا " لبراٍِىك لىٍىع" دېگەْ ضۆز وۆپىٕچە ھبٌالردا ضەٌجىٌ ِۀىذە
ئىػٍىتىٍىذىغبْ ثوٌۇپ " ،لبراَ ئبدەَ" دېگەْ ضۆز ئبٔچە ثىٍىٍّىه ئەِەش ،ثىر ئىػٕي لبرىطىغىال
لىٍىذىغبْ وىػىگە لبرىتىٍىپ ئېَتىٍىذۇ .ئىٕگٍىسچىذىىي " لبراٍِىك لىٍىع" ثوٌطب ئىجبثىٌ
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ِۀىذىّۇ ئىػٍىتىٍىذىغبْ ثوٌۇپِ ،ەٌۇَ ثىر ئىػٕي ثەٌگىٍىه ثىٍىُ-ئىمتىذار ئبضبضىذا " دەتتىىبَ"
دەپ تۇرۇپ لىٍىپ ثېمىػمبٍ ،ۀي ئبغۇٔذاق ثىر تەرىمىذە " لبراٍِىك لىٍىع" لب جۈرئەت لىٍىػمب
لبرىتىٍغبْ .ئبِېرىىىٍىمالر ثبٌىٍىرى وىچىه ۋالتىذىٓ ثبغالپال ئۇالرٔي ھەر خىً ئىػالردا لبراٍِىك
لىٍىپ چوڭ ثوٌۇغمب رىغجەتٍۀذۈرىذۇ .خەتىرى ثبر لبراٍِىمالرٔي لىٍىپ ،ئېغىر دەرىجىذە
ٍبرىٍىٕىذىغبْ ،ثىر ٍەرٌىرىٕي ضۇٔذۇرۇۋاٌىذىغبْ ٍبغالر ئبز ئەِەش .غۇٔذالال ئوتتۇرا ۋە ئبٌىٌ
ِەوتەپتە ئولۇۋاتمبْ ِەزگىٍذىال خېٍي ٍۇلىرى تېخٕىىىٍىكٔ ،بھبٍىتي ِۇرەوىەپ ثىر ٔەرضىٍەرٔي
الٍىھىٍەپ ٍبضبپ چىممبٔالر ،وىچىه تۇرۇپال غىروەت لۇرۇپٔ 20 ،ەچچە ٍېػىذا ِىٍَؤېر ثوٌۇپ
ثوٌغبْ وىػىٍەرِۇ خېٍي ثبرٍ .بغالرٔي ِۇغۇٔذاق تەرثىَىٍەٍذىغبْ ثوٌغبچمب ،ئبِېرىىىذا وبتتب
ئىػالرٔي لىٍىپِ ،ۆجىسە ٍبرىتىذىغبٔالر وۆپ چىمىذۇ .ئۆز ئبٌذىغب غىروەت لۇرغۇچىالرٔىڭ
وۆپىٕچىطي ٍۇلىرىمي ِۀىذىىي لبراٍِىك لىٍغۇچىالر ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ .ئەگەر ضىسدە لبراٍِىك
لىٍىع غەٍرىتي وەَ ثوٌطب ،ضىس ثىر ئىػٕي لىٍىذىغبٔذا ِەغٍۇپ ثوٌۇغتىٓ لورلۇپ ،چوڭ ئىػٕي
ثبغٍىَبٌّبٍطىس .غىروەت لۇرىذىغبٔالرٔىڭ ھەِّىطي ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغٕي ئبرزۇ لىٍىذۇ.
ٌېىىٓ ،وۆپىٕچە ئەھۋاٌذا ئۇ غىروەتٕىڭ تەلذىرى لبٔذاق ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ئبٌذىٓ توغرا
ِۆٌچەرٌىَەٌىػي ِۇِىىٓ ئەِەش .غۇڭب غىروەت لۇرۇظ ثىر لبراٍِىك لىٍىع جەرٍبٔي ثوٌۇپ ،ئۇ
ضىسدىٓ لبراٍِىك لىٍىع روھىٕي تەٌەپ لىٍىذۇ.
( )2ثەدەي تۆٌەظ روھي
ضىس ئۆز ئبٌذىڭىسغب غىروەت لۇرضىڭىس ،ضىس ئەڭ ئبخىرىذا پۇٌغب ئېرىػىطىسٍ .ۀي ،پۇٌٕي
تەلطىُ لىٍىػتب ضىسگە پۇي ثېرىپ تۇرغبْ ثبٔىب ،ضىسٔي خبَ ئەغَب ِبتېرىَبٌٍىرى ثىٍەْ
تەِىٍٕىگەْ غىروەتٍەر ۋە ضىسٔىڭ خىسِەتچىٍىرىڭىسٔىڭ ھەِّىطي ضىسٔىڭ ئبٌذىڭىسدا تۇرىذۇ.
ئۇالر ئبٌذى ثىٍەْ ئىمتىطبدىٌ وىرىّگە ئېرىػىذۇ .ضىس ثۇرۇْ ئۆزىڭىسگە تەۋە ثوٌغبْ ۋالىتالرٔىڭ
ھەِّىطىٕىّۇ غىروەت ئۈچۈْ لۇرثبْ لىٍىػمب توغرا وېٍىذۇ .ثۇرۇٔمىذەن وۈٔىگە  8ضبئەت
ئىػٍەٍذىغبْ ،غۀجەٍ-ەوػۀجە وۈٍٔىرى دەَ ئبٌىذىغبْ ،ھەِذە ٍبزدا ثىر لبٔچە ھەپتە دەَ ئېٍىپ،
ضبٍبھەت لىٍىذىغبْ ئىػالرٔىڭ ھەِّىطي تۈگەٍذۇ .ثوٌۇپّۇ غىروەت لۇرۇٌغبْ دەضٍەپىي
ۋالىتالردا ئبغۇٔذاق ثوٌىذۇ .غۇڭب غىروەت لۇرِبلچي ثوٌغبٔالردا ٔبھبٍىتي وۈچٍۈن ثەدەي تۆٌەظ
روھي ،ئوڭۇغطىسٌىمالرغب ثەرداغٍىك ثېرىع ئىرادىطي ،ھەِذە ئوڭۇغطىسٌىمتىٓ وېَىٓ روھىٌ
جەھەتتىٓ تېس ئەضٍىگە وېٍەٌەٍذىغبْ ئىمتىذارى ثوٌۇغي وېرەن .لبراٍِىك لىٍىػتىٓ وېٍىپ
چىممبْ ثەدەي تۆٌەغٕىڭ دەرىجىطىٕي ٍېٕىىٍىتىع ئۈچۈْ ،ئبِېرىىىذا ثۇرۇْ لىٍىۋاتمبْ خىسِىتىٕي
توختبتّبً ،غىروەت لۇرۇظ ئىػىٕي دەضٍەپتە لوغۇِچە ئېٍىپ ثېرىپ ،ثۇ ئىع خېٍي ثىر
ئىػۀچٍىه ثبضمۇچمب ٍەتىۀذە ئبٔذىٓ ثۇرۇٔمي خىسِىتىٕي تبغالٍذىغبْ ئەھۋاٌالر ٔبھبٍىتي ووپ.
ئۆزۈِّۇ ھبزىرغىچە لۇرِبلچي ثوٌغبْ  4غىروەتٍەرٔىڭ ئىػىٕي لىٍىع جەرٍبٔىذا ئۆزۈِٕىڭ ئەضٍي
خىسِىتىٕي تبغٍىّىغبْ ئىذىٍُ .ېڭي غىروەت ئوڭۇغٍۇق ثوٌّىغبْ ئىذى ،ثۇرۇٔمي خىسِىتىّٕي
لىٍىۋەردىٌُ .ېىىٓ غۇ جەرٍبٔذا ٔۇرغۇْ دەَ ئېٍىع وۈٍٔىرىّٕئ ،ۇرغۇْ ئبخػبِالرٔي ،ۋە
ثەٌگىٍىه لىّّەتتىىي پۇٌۇِٕي لۇرثبْ لىٍذىُ.
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( )3وىػىٍىه ِۇٔبضىۋەتٍەرٔي ٍبخػي لىالالٍذىغبْ ِبھبرەت
ضىس ثىر غىروەتٕىڭ ئىگىطي ثوٌطىڭىس ،جەِئىَەتتىىي ھەر خىً ئبدەٍِەر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەت
لىٍىػىڭىسغب توغرا وېٍىذۇِ .ەضىٍەْ ،ضىس غىروەتٕي خبَ ئەغَب ثىٍەْ تەِىٍٕەٍذىغبْ غىروەتٕىڭ
ئبدەٍِىرى ،خېرىذارالر ،ئۆز غىروىتىڭىسٔىڭ خىسِەتچىٍىرى ،ئبدۋووبتالر ،ثوغبٌتىرالر ،ھۆوۈِەت
ئەِەٌذارٌىرى ،ۋە ٍۇلىرىمىالر ئوتتۇرىطىذىىي ھەر خىً وىػىٍەر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەت لىٍىطىس .غۇڭب
ضىس ھەر خىً ِىجەزٌىه وىػىٍەر ثىٍەْ ئىع ثېجىرەٌەٍذىغبْ ثوٌۇغىڭىس ،ئۆز خېرىذارٌىرىڭىسدىٓ
ئۇالرٔىڭ ٔېّىٕي ئىطتەٍذىغبٍٔىمىٕئ ،ېّىٕي ئىطتىّەٍذىغبٍٔىمىٕي ثبٍمىَبالٍذىغبْ ثوٌۇغىڭىس
وېرەن.
( )4وۈچٍۈن ٌېذىرٌىك (رەھجەرٌىه) ِبھبرىتي
ئۆزٌىرى وۆزٌىگەْ ٔىػبٔغب ٍېتىػتە ،ثبغمىالرٔىڭ ھەِّىطي غىروەتٕىڭ ئىگىطىگە
ٍۆٌىٕىذۇ .غىروەت ئىگىطىٕىڭ ٍوي ثبغٍىػىٕي ئىطتەٍذۇ .غىروەت ثبغٍىغىٕىڭ ھەر خىً
ِەضىٍىٍەرٔي ھەي لىٍىپ ثېرىػىگە لبراٍذۇ .غۇڭب غىروەت ثبغٍىمي ٍۇلىرىمىذەن ِەضئۇٌىَەتٕىڭ
ھەِّىطىٕىڭ ھۆددىطىذىٓ ئوڭۇغٍۇق چىمىع ئۈچۈْ ،چولۇَ وۈچٍۈن ٌېذىرٌىك ( رەھجەرٌىه)
ِبھبرىتىگە ئىگە ثوٌۇغي وېرەن.
( )5وۈچٍۈن تەغىىٍٍەظ ِبھبرىتي
غىروەت ئىگىطي ئۆز غىروىتىذە ثوٌۇۋاتمبْ ئىػالرٔىڭ ھەِّىطىذىٓ توٌۇق خەۋەردار ثوٌۇپ
تۇرۇغيِ ،ۇھىُ ئىػالر تەرتىپىٕي ثېىىتىپ تۇرۇغي ،ھەِذە ھەر ثىر ِۇھىُ ئىػالرٔىڭ ئىجرا
لىٍىٕىػىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىػي وېرەن .ثۇٔذاق لىٍىع ئۈچۈْ وۈچٍۈن تەغىىٍٍەظ ِبھبرىتي
ثوٌّىطب ثوٌّبٍذۇ.
( )6زېرەوٍىه
"زېرەوٍىه" ثوٌۇظ دېگىٕىّىس ھەر خىً ئىّتىھبٔالردا ٍۇلىرى ٔوِۇر ئبالالٍذىغبْ ثوٌۇظ،
دېگۀٍىه ئەِەش " ،ووچىالردىىي ئەلىً ئىگىطي ثوٌۇظ" دېگۀٍىهٍ .ۀي ،لوٌىذىٓ ئىع
وېٍىذىغبْ ،ئىػٕىڭ ئېپىٕي تبپبالٍذىغبْ ثوٌۇظ دېگۀٍىه .ئەلىٍٍىك غىروەت ئىگىٍىرى ثىر ئىع
ٍۈز ثېرىػتىٓ ثۇرۇْ ئۇٔي ئبٌذىٓ ِۆٌچەرٌەپ ،ئۇٔىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىع ٍوٌىذا تەدثىر لوٌٍىٕىپ،
ئۇٔىڭ ٍۈز ثېرىػىٕىڭ ئبٌذىٕي ئبالالٍذۇ .ھەِذە ورىسىص ٍۈز ثەرگۀذە ئۇٔي لبٔذاق ثىر تەرەپ
لىٍىػٕي ثىٍىذۇ.
( )7ثبغمۇرۇظ ئىمتىذارى
وىچىه غىروەتٍەرٔىڭ ئىگىٍىرى لىٍىذىغبْ ئبضبضٍىك ئىع ھەر خىً ِۇٔبضىۋەتٍەرٔي
ثبغمۇرۇغتىٓ ئىجبرەتٍ .ۀي ئۇالر خېرىذارالر ،خىسِەتچىٍەرِ ،بتېرىَبي ثىٍەْ تەِىٍٕىگۈچىٍەر،
ثوغبٌتىر ،ئبدۋووبتالر ،ثبٔىب ،ئبئىٍىذىىىٍەر ۋە ھۆوۈِەت ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋەتٍەرٔي ثىر تەرەپ
لىٍىػي وېرەن .ثۇ ئەھۋاي ھەر ثىر غىروەت ئىگىطىذىٓ وۈچٍۈن ثبغمۇرۇظ ئىمتىذارى ثوٌۇغٕي
تەٌەپ لىٍىذۇ.
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( )8غىروەت تەجرىجىطي
ثۇ ٔۇلتىٕي وۆپ ضۆزٌىّىطەوّۇ ،ئۇ ھەِّەٍٍۀگە ئبٍبْ .غىروەت تەجرىجىطي ثوٌۇظ ،ئۆزى
ثىر غىروەت لۇرۇغتب ٔبھبٍىتي چوڭ روي ئوٍٕبٍذۇ .ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي ٍېڭي ِەوتەپ
پۈتتۈرگۀٍەرٔىڭ ثۇٔذاق تەجرىجىگە ئىگە ثوٌۇغي ِۇِىىٓ ئەِەش .غۇڭب ئۇالر ئولۇظ جەرٍبٔىذا
ئبتب-ئبٔىطىٕىڭ غىروىتىگە ٍبردەٍِىػىپ ثېرىپ ،غۇ جەرٍبٔذا ئۆگۀطىّۇ ثوٌىذۇٍ .بوي ثوٌّىطب
ئولۇظ پۈتتۈرۈپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ثىرەر غىروەتتە ثىر-ئىىىي ٍىً ئىػٍەپ ،تەجرىجە توپٍىطىّۇ
ثوٌىذۇ .ۋە ٍبوي غىروەت تەجرىجىطي ثبر وىػىٍەر ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىپ غىروەت لۇرضىّۇ ثوٌىذۇ.
ئبِېرىىىذا ثۇٔذاق ئىػالر ٔبھبٍىتي ئوِۇٍِىػىپ وەتىەْ .ئەگەر غىروەت تەجرىجىطي پەلەتال
ثوٌّىطب ،غىروەت لۇرِبلچي ثوٌغبْ وىػي دەضٍەپتە چولۇَ لىَٕىٍىذۇٌ .ېىىٓٔ ،ۇرغۇْ ئىػالرٔي
غىروەت لۇرۇظ جەرٍبٔىذا ئۆگىٕىپ ،غۇ ئبرلىٍىك تەجرىجىٍىه ثوٌغىٍىّۇ ثوٌىذۇ .ئۇٍغۇر دىَبرىذا
ئبغۇٔذاق لىٍىۋاتمبٔالر ھبزىر خېٍي ووپ ثوٌۇغي ِۇِىىٓ .غۇڭب غىروەت تەجرىجىطىٕي ثوٌّىطب
لەتئىٌ ثوٌّبٍذىغبْ ثىر ٔەرضە ،دەپّۇ لبراپ وەتّەضٍىه وېرەن.
( )9ئۈِىذۋارٌىك
غىروەت لۇرۇٍذىغبٔالر ئۈچۈْ ھەِّە ئىػالرغب ئۈِىذۋارٌىك ثىٍەْ لبراٍذىغبْ
ِىجەز-خبراوتېرِۇ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ .چۈٔىي ،غىروەت ئىػٍىرى داۋاٍِىك ضىس ئوٍٍىغبٔذەن
ئوڭۇغٍۇق ثوٌۇۋەرِەٍذۇ .ثۇٔذاق ئەھۋاٌذا ثىر ئىػتىٓ ئبضبٔال ئۈِىذضىسٌىٕىذىغبْ وىػىٍەر
ٔەرضە-وېرەوٍىرىٕي ٍىغىػتۇرۇپ ،لىٍىۋاتمبْ ئىػىذىٓ ثىر دەِذىال ۋاز وېچىػي ِۇِىىٌٓ .ېىىٓ،
ئۈِىذۋار وىػىٍەر ئۇٔذاق لىٍّبٍذۇ .ثەزىجىر ئوڭۇغطىسٌىمالرٔىڭ چولۇَ ٍۈز ثېرىذىغبٍٔىمىٕي،
ھەِذە ئۇٔىڭ ۋالىتٍىك ئىىۀٍىىىٕي ئوثذاْ چۈغىٕىذۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ِبڭغبْ ٍوٌذىٓ لبٍتّبً،
ئەڭ ئبخىرى ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌىذۇ.
ٍۇلىرىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ وىػىٍىه ضۈپەتٍەرٔىڭ ھەِّىطي ٍېڭىذىٓ ثىر غىروەت لۇرِبلچي
ثوٌغبْ ثىر وىػي ئۈچۈْ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىٌُ .ېىىٓ ،ھبزىرغىچە ِۇۋەپپەلىَەتٍىه غىروەت لۇرۇپ
ثبلمبْ وىػىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ئۆزىذە ٍۇلىرىمي وىػىٍىه ضۈپەتٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي تەڭال
ھبزىرالپ ثبلمبْ ئەِەشٍ .ۀي ،ضىسدە ٍۇلىرىمي وىػىٍىه ضۈپەتٍەرٔىڭ ھەِّىطي توٌۇق
ثوٌّىطىّۇ ،ضىس ثىر ِۇۋەپپەلىَەتٍىه غىروەت لۇراٌىػىڭىس ِۇِىىٓ .غۇڭب ضىس ھەرگىسِۇ " ِۀذە
ٍۇلىرىمي  9ضۈپەتٕىڭ ھەِّىطي تەي ئەِەضىەْ" ،دەپ ثېٍىڭىسٔي لوٍۇۋەتّەڭ.
ِەْ ھبزىرغىچە تىٍغب ئبٌّىغبْ ،غىروەت لۇرۇغتب وەَ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ ٍۀە ثىر ٔەرضە
ثبر .ئۇ ثوٌطىّۇ پۇي .ئبِېرىىىذا ٍېڭي غىروەت لۇرىذىغبٔالرٔىڭ ثەزىٍىرى ھۆوۈِەتتىٓ ٍبوي
ثبٔىىذىٓ پۇي لەرز ئبٌىذۇ .ثەزىٍىرى ِەثٍەغ ضېٍىع ثبٔىىطيِ ،ەثٍەغ ضېٍىع غىروىتيٍ ،بوي
ِەثٍەغ ضېٍىع خۇضۇضىٌ وبپىتبٌىطتٍىرىذىٓ پۇي ھەي لىٍىذۇٍ .ۀە ثەزىٍىرى ثوٌطب ئۆز پۇٌي
ثىٍەْ غىروەت ثبغالٍذۇ .ئۇٍغۇر دىَبرىذا ھبزىرغىچە ثۇ ئىػالر لبٔذاق ثوٌۇۋاتمبٍٔىمىٕي ِەْ
تەپطىٍىٌ ثىٍّەٍّەْ .ئۆزۈِٕىڭ پەرىسىچە ھبزىرغىچە غىروەت لۇرغبٔالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي
ئۆز پۇٌي ثىٍەْ ئىع ثبغٍىغبْ ثوٌۇغي ِۇِىىٓ .ھبزىر ِەوتەپتە ئولۇۋاتمبْ ٍبغالر ئۈچۈْ پۇي
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ِەضىٍىطي ئۈضتىذە ثبظ لبتۇرۇظ ضەي ثبٌذۇرٌۇق لىٍىذۇ .غۇڭب ِەوتەپ ھبٍبتىذا ٍبغالر زېھٕىٕي
ئۆزىذە ٍۇلىرىمي  9خىً وىػىٍىه ضۈپەتٍەرٔي ٍېتىٍذۈرۈغىە ِەروەزٌەغتۈرگىٕي ٍبخػي .ضىسدە
ئىمتىذار ثوٌطب پۇي ھەي ثوٌغبٔذا غىروەت لۇراالٍطىس .ئەگەر ضىسدە ئىمتىذار ثوٌّىطب ثىرضي ضىسگە
پۇي ثەرضىّۇ ثىر غىروەت لۇراٌىػىڭىس ھەِذە ئۇٔي لبِالغتۇرۇپ ئېٍىپ ِبڭبٌىػىڭىس ٔبتبٍىٓ.
غۇڭب ھەرگىسِۇ ٍبغٍىك ۋالتىڭىسٔي ئىطراپ لىٍىپ ئۆتىۈزۈۋەتّەڭ.
ٍۇلىرىمي ضۈپەتٍەردىٓ ثبغمب ،تۆۋۀذىىي ٔەرضىٍەرِۇ ثىر غىروەت لۇرۇغتب ٔبھبٍىتي چوڭ
روي ئوٍٕىَبالٍذۇ:
( )1ثبغمىالردا ٍوق ٍبخػي ئىذىَە .ئەگەر ضىسدە ِەٌۇَ ثىر ٔەرضە توغرىطىذا ثبغمىالردا ٍوق
ٍبوي ثبغمىالرٔىڭىىذىٓ ٍبخػىراق ثىر الٍىھە ثوٌطب ،غۇ ٔەرضىٕي ئىػٍەپ چىمىرىذىغبْ
غىروەتتىٓ ثىرٔي لۇرضىڭىس ،ضىس چولۇَ ِۇۋەپپەلىَەت لبزىٕبالٍطىس.
( )2ئەگەر ضىسدە ثىر خىً ئبالھىذە تبالٔت ثوٌطب ،ئۇ تبالٔت ضىسٔىڭ ثەزى
ئبجىسٌىمٍىرىڭىسٔي توٌۇلالپ وېتىپ ،ضىس ثىر غىروەتٕي ٍۀىال ِۇۋەپپەلىَەتٍىه لىالالٍطىس.
( )3دۇَٔبدا ثىر ئبالھىذە تەٌەٍٕىڭ وېٍىػي ثىٍەْ ٔبھبٍىتي ِۇۋەپپەلىَەتٍىه غىروەت لۇرۇپ
چىممبٔالرِۇ ئىٕتبٍىٓ وۆپ .غۇڭب ضىسگە ثىر ٍبخػي تەٌەً وېٍىپ لبٌطب ،ئۇٔي ھەرگىس لوٌذىٓ
ثېرىپ لوٍّبڭ.
ِەْ ٍېمىٕذا ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ئەڭ ِۇھىُ ۋەزىپىطىٕىڭ ثىرضي ِىٍٍىٌ
ضبپبٔي ئۆضتۈرۈظ ثوٌۇغي وېرەوٍىىىٕي ئوتتۇرىغب لوٍذۇَِ .ىٍٍىٌ ضبپبٔي ئۆضتۈرۈظ ِىٍٍەتٕىڭ
ثبرٌىك ئەزاٌىرىذىٓ ئۇزۇْ ِۇددەت ثوغبغّبً تىرىػىػٕي تەٌەپ لىٍىذىغبْ ثىر ئىع .ثۇ ٍەردىىي
"ئۇزۇْ ِۇددەت" دېگىٕىّىس ٍ 50ىٍذىٓ ٍ 100ىٍغىچە ثوٌغبْ ۋالىت ثوٌۇغي ِۇِىىِٓ .ەْ
ٍېمىٕذىٓ ثۇٍبْ تەٍَبرالپ ئىٕتېرٔېتمب چىمىرىۋاتمبْ "وىػىٍىه تەرەلمىَبت" لب ئبئىت ٍبزِىال ٍبٌغۇز
ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕىڭ ٔۆۋەتتىىي ثىر لىطىُ ئىػٍىرىغب ٍبردىّي ثوٌطۇْ ئۈچۈٔىال ئەِەش،
ئۇٍغۇرالرٔىڭ ٍۇلىرىمىذەن ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه ٔىػبٔىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغمىّۇ پبٍذىطي ثوٌۇغىٕي
وۆزدە تۇتمبِْ .ەْ ٍۇلىرىذا تىسىپ چىممبْ  9خىً وىػىٍىه ضۈپەت ٍبٌغۇز غىروەت لۇرغۇچىالر
ئۈچۈْ وېرەوٍىه ثوٌۇپ لبٌّبضتىٓ ،ئۇالرٔىڭ وۆپىٕچىطي ئۆز ھبٍبتي ئۈچۈْ چوڭ-چوڭ ئىػالرٔي
وۆزٌەۋاتمبْ ھەر ثىر ٍبظ ئۈچۈْ ئىٕتبٍىٓ زۆرۈردۇر .غۇڭب ِەْ ھەر ثىر ٍۇلىرى ئىرادىٍىه ٍبغٕىڭ
ثۇ وىػىٍىه ضۈپەتٍەرٔي ھەر دائىُ ئېطىذە چىڭ ضبلالپ ،پۇرضەت ثوٌطىال ئۆزىذە ئبغۇٔذاق
ضۈپەتٍەرٔي ٍېتىٍذۈرۈپ ۋە ِۇضتەھىەٍِەپ ِېڭىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ.
 .2ضىرمەت قۇرۇضتىني ٍەقسەت
ئبدەِٕىڭ ئېھتىَبجي ئۇٔىڭ ِەلطىتي ثىٍەْ لبرارىٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىذۇ .ئبدەِٕىڭ ِەلطىتي
ثىٍەْ لبرارى ثوٌطب ،ئۇٔىڭ ھەرىىىتىٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىذۇ .وىػىٍەر ئوخػبظ ثوٌّىغبْ ِەلطەت
ۋە ئوخػبظ ثوٌّىغبْ ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىٓ ئۆز ئبٌذىغب غىروەت لۇرۇظ لبرارىغب وېٍىذۇِ .ۇتٍەق
وۆپ ضبٔذىىي وىػىٍەرٔىڭ غىروەت لۇرۇغتىىي ِەلطىتي پۇي تېپىپ ثبً ثوٌۇغتىٓ ئىجبرەت.
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ٌېىىٓ ،ھەِّە ئبدەَ پۇي تېپىع ئۈچۈٔال غىروەت لۇرِبٍذۇِ .ەضىٍەِْ ،ەْ ئولۇغبْ ثىر ِبتېرىَبٌذا
ئېَتىٍىػىچە ،تۆۋۀذىىىطي وۆپ ضبٍٔىك وىػىٍەرٔىڭ غىروەت لۇرۇغتىىي ِۇددىئبضىذىٓ
ئىجبرەت:
پۇي تېپىپ ثبً ثوٌۇظ
وەضىپتە ٍۇلىرى پەٌٍىگە چىمىع
وەضىپ ثىٍەْ تېخٕوٌوگىَىذە ٍېڭىٍىك ٍبرىتىع
ئۆزى ٍبخػي وۆرگەْ جبٍذا ٍبغبظ
ئۆز تۇرِۇغىٕي خبتىرجەَ لىٍىع
ئەگەر ضىس ھبزىر ٍبوي وەٌگۈضىذە ثىر غىروەت لۇرۇظ لبرارىغب وەٌگەْ ثوٌطىڭىسٔ ،ېّە
ئۈچۈْ غۇٔذاق لىٍّبلچي ثوٌۇپ لبٌذىڭىس؟ ٍبوي ضىس ٔېّە ِەلطەت ئۈچۈْ غىروەت لۇرىطىس؟
ئەگەر خبٌىطىڭىس ،ضىس ٍۇلىرىمي ِ 5ەلطەتٕىڭ ئۆزىڭىسگە ئۇٍغۇْ وېٍىذىغبٍٔىرىٕي تبٌالپ،
ئۇالرٔي ِۇھىٍّىك تەرتىپي ثوٍىچە تىسىپ ثېمىڭ .ثىرىٕچىطي ئەڭ ِۇھىّي ثوٌطۇْ .ئبٔذىٓ ضىس
تبٌٍىغبْ ھەر ثىر ِەلطەتٕىڭ ئبضتىغب ضىسٔىڭ ئبغۇ ِەلطەتىە ثوٌغبْ چۈغۀچىڭىسٔي ٍېسىپ
ثېمىڭ.
ِەضىٍەْ ،ئبِېرىىىذا " وىچىه تىپٍىك ئىگىٍىه ِەوتىپي" ٔي لۇرۇپ ،ئوز ئبٌذىغب وىچىه
تىپٍىك غىروەت لۇرىذىغبٔالرغب ِەضٍىھەت ثېرىع جەھەتتە داڭ چىمبرغبْ " "Hattie Bryant
ئىطىٍّىه ثىر خبٔىُ ئۆزىٕىڭ " پۇي" توغرىطىذىىي چۈغۀچىطىٕي ِۇٔذاق ٍبزغبْ " :پۇي دېگەْ
تۆھپىگە ثېرىٍگەْ ِۇوبپبتٕي وۆرضىتىذۇِ .ېٕىڭ تۆھپەَ لبٔچە چوڭ ثوٌطبِ ،ەْ غۇٔچە وۆپ
پۇٌغب ئېرىػىػىُ وېرەن .ئەگەر ِەْ ثبغمىالرٔىڭ ھبٍبتي ئۈچۈْ ثىر ِۇھىُ ھەضطە لوغۇۋاتمبْ
ثوٌطبَ ،ئبغۇ جەِئىَەتٕىڭ ضىطتېّىطي ِبڭب تۆھپەِگە چۇغٍۇق ِبئبظ ثېرىػي وېرەنِ .ېٕىڭ
چۈغىٕىػىّچە ،غىروەت لۇرۇپ ِۇۋەپپەلىَەت لبزىٕىع ئۈچۈْ ،ثىر خىً ئېھتىَبجٕي ثبٍمبپ ،ئبغۇ
ئېھتىَبجٕي لبٔذۇرۇظ وېرەن .ئەگەر ِەْ خېرىذارالرٔىڭ ئېھتىَبجىٕي لبٔذۇراٌىطبَ ،ئبخىرىذا ِبڭب
ثېرىٍىذىغبْ پۇي ِېٕي ضبلالپ تۇرغبْ ثوٌۇغي وېرەن .پۇي تۇرِۇظ ئبدىتىذەن ِۇھىُ ئەِەشِ .ەْ
پەلەت لبتتىك ئىػٍىگۀٍەر غۇٔىڭغب چۇغٍۇق ئىمتىطبدىٌ ِۀپەئەتىە ئېرىػىػي وېرەن ،دەپ
ئوٍالٍّەْ".
ثۇ ِەغىك ضىسٔىڭ ئۆز ئبٌذىڭىسغب غىروەت لۇرۇغتب لبٔچىٍىه دەرىجىذە رېئبٌٍىممب ئۇٍغۇْ
ئىع وۆرىذىغبٍٔىمىڭىسٔي ضىٕبٍذۇٔ .ۇرغۇْ وىػىٍەر " پۇي" ٔي ِ-1ەلطەت لىٍىپ تبٌالٍذۇ.
ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى تېخىّۇ غۇٔذاق لىٍىػي ِۇِىىٌٓ .ېىىٓ ،غىروەت لۇرغبٔالرٔىڭ ھەِّىطي پۇٌٕي
ِەلطەت لىٍغبْ ثوٌّبٍذۇ .ئبِېرىىب وىچىه غىروەتٍەر ئىگىطي ثىرٌەغّىطي ئېٍىپ ثبرغبْ ثىر
تەوػۈرۈظ ٔەتىجىطىگە ئبضبضالٔغبٔذا ،ئبغۇ ثىرٌەغّىگە تەۋە غىروەتٍەرٔىڭ ئىچىذىىي 20
پىرضۀتتىٓ ئبز لىطّىال ئۆز غىروىتىٕي پۇي ئۈچۈْ لۇرغبْ ئىىەٍْ .ۀي ،ئبِېرىىىذا پۇي ئۈچۈْ
غىروەت لۇرىذىغبٔالر ئبٔچە وۆپ ئەِەش ئىىەْ .ھبزىرلي غبرائىتتب ،ئۇٍغۇرالرٔىڭ وۆپىٕچىطي پۇي
ئۈچۈْ غىروەت لۇرىذۇِ .ېٕىڭچە ئۇٔىڭ ھېچ ثىر خبتبٌىمي ٍوق .ئۇٍغۇر جەِئىَىتىّۇ ثبً ثوٌۇپ،
ئبِېرىىىغب ئوخػبظ لورضبلتىٓ غەَ لىٍّبٍذىغبْ ثوٌغبٔذا ،ئۇٍغۇرالر ئىچىذىىي ثبغمب ِەلطەت

- 85 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

ئۈچۈْ غىروەت لۇرىذىغبْ وىػىٍەرٔىڭ ٔىطجىتىّۇ وۆپىَىپ ِبڭىذۇِ .ېٕىڭ ئۇغجۇ لىطىّٕي ثۇ
ٍبزِىغب وىرگۈزۈغىّذىىي ِەلطىتىُ ،ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىغب غىروەت لۇرۇظ پەلەت پۇي تېپىع ئۈچۈْ
ئەِەضٍىىىٕي ،ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ ئىمتىطبدىٌ ضەۋىَىطىٕىڭ ئۈضۈغىگە ئەگىػىپ ،غىروەت لۇرۇظ
ۋە ئۇٔي تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇغتىىي ِەلطىتىّۇ ئۆزگىرىپ ِبڭىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍذۈرۈپ لوٍۇغتىٓ
ئىجبرەتِ .ەضىٍەِْ ،ىىروضوفت غىروىتىٕىڭ لۇرغۇچىطي ثىً گبٍتىطٕي ھەِّىّىس ثىٍىّىس .ئۇٔىڭ
ٍ-2008ىٍىذىىي پۇي ثبٍٍىمىٕىڭ لىّّىتي ِ 58ىٍَبرد دوٌالر ئىىەْ .ئۇ ٍ-1955ىٍي تۇغۇٌغبْ
ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ھبزىرلي ٍېػي ٍ 53بظ ئىىەْ .ئەگەر ثىس ئۇٔي ٍ 90بغمىچە ئۆِۈر وۆرىذۇ ،دەپ
پەرەز لىٍطبق ،ئۇ ٍۀە ٍ 47ىً ٍبغبٍذۇ .ئەگەر ئۇ ھبزىردىٓ ثبغالپ لەتئىٌ ئىػٍىّەً ،ئۆٌۈپ
وېتىػتىٓ ثۇرۇْ ھبزىرلي پۇي ثبٍٍىمىٕىڭ ھەِّىطىٕي خەجٍەپ ثوٌّبلچي ثوٌطب ،ئۇ ھەر وۈٔي
ِ 3.3ىٍَوْ دوٌالر پۇي خەجٍىػي وېرەنٌ .ېىىٓ ،ثىً گبٍتىص ٍبظ ۋالتىذا لبٔذاق تىرىػمبْ
ثوٌطب ،ھبزىرِۇ غۇٔذاق تىرىػىپ ئىػٍەۋاتىذۇ .ثۇٔىڭغب ئوخػبظ ِىطبٌالر ٔبھبٍىتي وۆپ .ثۇ
وىػىٍەر پەلەت پۇي تېپىپ ثبً ثوٌۇظ ئۈچۈْ ئەِەش ،ئۆز ئىمتىذارىٕي ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە
ٔبِبٍبْ لىٍىپٍ ،ۇلىرىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ پۇٌذىٓ ثبغمب ِەلطەتٍەرگىّۇ ٍېتىع ئۈچۈْ ئۆِۈر ثوٍي
لبتتىك ئىػٍەٍذۇ.
 .3ئبٍېرىنىْىڭ ٍبش-ئۆسَۈرىەرّي تەربىَىيىطي
ئبِېرىىىذا وىچىه تىپتىىي خۇضۇضىٌ غىروەتٍەر ٔبھبٍىتي تەرەلمىٌ لىٍغبْ ثوٌۇپ ،ثۇٔذاق
غىروەتٍەرٔىڭ ضبٔي ثبرٌىك وبرخبٔب ئىگىٍىىي ئىچىذە خېٍي چوڭ ضبٌّبلٕي ئىگىٍەٍذۇ .گېسىت،
رادىئو ۋە تېٍېۋىسور لبتبرٌىمالردا ثېرىٍىذىغبْ خەۋەر-دووالتالردىّۇ وىچىه تىپتىىي غەخطىٌ
غىروەتٕىڭ گېپي ٔبھبٍىتي وۆپ چىمىپ تۇرىذۇ .غۇٔذاق ثوٌغبچمبٍ ،بظ-ئۆضّۈرٌەرٔىڭ غەخطىٌ
غىروەت ِۇھىتي ثىٍەْ ئۇچرىػىع پۇرضىتىّۇ ٔبھبٍىتي وۆپ .غۇٔذاق ثوٌۇغىغب لبرىّبً،
وەٌگۈضىذىىي وبرخبٔب ئىگىٍىىىٕىڭ ضبغالَ تەرەلمىٌ لىٍىػىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىع ،ھەِذە
ٍبظ-ئۆضّۈرٌەرٔي وەٌگۈضىذىىي وبرخبٔب ئىگىٍىىىٕىڭ ٌېذىرٌىرىذىٓ ثوٌۇغمب رىغجەتٍۀذۈرۈظ
ئۈچۈْ ،توٌۇق ئوتتۇرا ِەوتەپ ئولۇغۇچىٍىرىغب لبرىتىٍغبْ ِەخطۇش تەرثىَىّۇ وۆپٍەپ ِەٍذأغب
وېٍىۋاتىذۇِ .ەضىٍەْ ،ئەگەر ضىس ئىٕگٍىسچىٕي ثىٍطىڭىس ،ھەِذە ثۇ جەھەتتىىي تەپطىٍىٌ
ئۇچۇرغب لىسىمطىڭىس ،تۆۋۀذىىي تور ثېتىٕي وۆرۈپ ثېمىڭ:
http://www.bizkids.biz
ثىر ِىطبي ضۈپىتىذەِ ،ەْ " ۋاغىٕگتوْ ئىگىٍىه ھەپتىٍىه جۇرٔىٍي" ئېٍىپ ثېرىۋاتمبْ ثىر
پروگراِّىٕي لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ ئۆتەً .ئۇالرٔىڭ توٌۇق ئوتتۇرا ئولۇغۇچىٍىرى ئۈچۈْ ئېٍىپ
ثبرىذىغبْ ثىر ھەپتىٍىه ِەخطۇش تەٌىُ-تەرثىَىطي ثبر ثوٌۇپ ،ئۇالر ثۇ ئىػٕي لىٍغىٍي ھبزىر 30
ٍىً ثوٌغبْ .ئۇالرٔىڭ ثۇ ثىر ھەپتىٍىه پروگراِّىطىذا ،ئولۇغۇچىالرٔي ثىر " خىَبٌىٌ غىروەت"
لۇرۇپ چىمبرغۇزۇپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئۇالرٔي خۇضۇضىٌ غىروەتٍەرٔىڭ ھەر خىً فۇٔىطىَىطي ثىٍەْ
تؤۇغۇپ چىمىع پۇرضىتىگە ئىگە لىٍىذىىەْ .ثۇ فۇٔىطىَىٍەر خېرىذارالر ِۇالزىّىتيِ ،ەھطۇالت
تەغۋىمبتي ،ئىمتىطبدىٌ پبئبٌىَەتٍەر ،تەتمىمبت ۋە تەرەلمىَبت ،ئىطتراتېگىَەٌ ،ېذىرٌىك ،زىذدىَەتٕي
ثىر تەرەپ لىٍىع ،ئۆز-ئبرا ھەِىبرٌىػىع ،ۋە غۇٔىڭغب ئوخػبظ ھبزىرلي ئىگىٍىه دۇَٔبضىذا
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ثوٌّىطب ثوٌّبٍذىغبْ ِۇرەوىەپ ِبھبرەتٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذىىەِْ .ۇغۇٔذاق ِەخطۇش
تەٌىُ-تەرثىَە جەرٍبٔىذا دەرش ضۆزٌەٍذىغبٔالر ئبِېرىىىذىىي داڭٍىك غىروەتٍەرٔىڭ چوڭ
ثبغٍىمٍىرى ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ وۆپىٕچىطي جەِئىَەتتىىي ثىر ئبددىٌ خىسِەتچي ثوٌۇغتىٓ ئىع
ثبغالپ ،وېَىٓ ئۆز ئبٌذىغب ثىر غىروەت لۇرۇپ ،ئەڭ ئبخىرىذا ئۆز غىروىتىٕي ئبِېرىىىذىىي
داڭٍىك غىروەتٍەر لبتبرىغب لوغمبْ وىػىٍەردۇر .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،ئۇالر ٍبظ-ئۆضّۈرٌەرگە ئۆز
ثېػىذىٓ ئۆتىۈزگەْ ثىۋاضتە ضەرگۈزەغتٍىرىٕي تەپطىٍىٌ ضۆزٌەپ ثېرىپ ،ئۇالرٔي ِېڭىطىذە ثىر
ئۆِۈر ضبلٍىٕىذىغبْ لىّّەتٍىه ثىٍىٍّەر ثىٍەْ تەِىٍٕەٍذۇ .ثۇرۇْ چوڭ ثوٌغبٔذا ٔېّە لىٍىػىٕي
ثىٍّەً گبڭگىراپ ٍۈرگەْ ٔۇرغۇْ ئولۇغۇچىالر ِۇغۇ تەٌىُ-تەرثىَىٕي ئبٌغبٔذىٓ وېَىٓ ئۆزٌىرى
وەٌگۈضىذە لىٍىذىغبْ ئىع توغرىطىذا ثىر ٔبھبٍىتي ئېٕىك لبرارغب وېٍەٌەٍذۇِ .ۇغۇٔذاق
تەرثىَىٕىڭ تۈرتىىطي ثىٍەْ ئۆز تەلذىرىٕي پۈتۈٍٔەً ئۆزگەرتىەْ وىػىٍەرِۇ ئبز ئەِەضىەْ.
غۇڭالغمب توٌۇق ئوتتۇرا ِەوتەپ ئولۇغۇچىٍىرىغب لبرىتىٍغبْ ثۇ ثىر ھەپتىٍىه ِەخطۇش
تەٌىُ-تەرثىَە ٍبظ-ئۆضّۈرٌەرٔىڭ ئۆزٌىرىٕىڭ ٍوغۇرۇْ وۈچىٕي توٌۇق ثبٍمبپ ،غۇ ئبرلىٍىك
وەٌگۈضىذە چوڭ ئىػالرٔي لىٍىپ جەِئىَەتىە ِۇھىُ تۆھپىٍەرٔي لوغىذىغبٔالردىٓ ثوٌۇپ
چىمىػىذا ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ روي ئوٍٕىّبلتب.
ثۇٔذاق ئىػٕي ئۇٍغۇر دىَبرىذىّۇ ئبضبٔال لىٍغىٍي ثوٌىذۇٌ .ېىىٓ ئۇٔذاق ئىػٕىڭ ئۇٍغۇر
دىَبرىذىىي پۈتۈْ ِبئبرىپ ضبھەضىذە ئېٍىپ ثېرىٍىع  -ثېرىٍّبضٍىمي ھۆوۈِەتىە ثبغٍىك ثىر
ئىع ثوٌغبچمبِ ،ەْ ثۇ ٍەردە غەخطىٍَەر ئۆز ئبٌذىغب لىالالٍذىغبْ ئىػالر ئۈضتىذە لىطمىغىٕب
توختىٍىپ ئۆتەًِ .ەْ ٍۇلىرىذا ئېَتىپ ئۆتىۀذەن ،ئبِېرىىىذا ِەخطۇش ئۆز ئبٌذىغب غىروەت
لۇرِبلچي ثوٌغبْ وىػىٍەرگە ٍبردەَ لىٍىذىغبْ ِۇالزىّەت غىروەتٍىرى ٔبھبٍىتي وۆپ .ثۇٔذاق
ِۇالزىّەت غىروىتىٕي لۇرغبٔالر ئبضبضەْ ئۆز ئبٌذىغب غىروەت لۇرۇظ ئىػٍىرىذا ٍېتەرٌىه تەجرىجە
توپٍىغبْ وىػىٍەردىٓ ئىجبرەتتۇر .ئۇٍغۇرالر ئبرىطىذىّۇ ئبغۇٔذاق ئبدەٍِەر ثبرٌ .ېىىٓ ثەن وۆپ
ئەِەشِ .ېٕىڭچە ثوٌغبٔذا ثۇ ئىػٕي ئبٌذى ثىٍەْ ئبرِبْ غىروىتىگە ئوخػبظ چوڭ غىروەتٍەر
ثبغٍىطب ثوٌىذۇٍ .ۀي ئۇالر ثىر ٍىٍذا ثىر لبٔچە لېتىُ ئۆز ئبٌذىغب غىروەت لۇرِبلچي ثوٌغبٔالرٔي
تەرثىَىٍەظ پۇٌٍۇق ضېّىٕبرى ( وۇرش) ئورۇٔالغتۇرضب ثوٌىذۇٍ .بظ ئەۋالدالرٔي وەٌگۈضىگە
ِبضالغتۇرۇپ تەرثىَىٍەٍذىغبْ ثۇ ٍبخػي ئىػٕي تېخىّۇ وېڭەٍتىػٕي ئوٍٍىطب ،تەٌەپ لىٍغبْ
ِەوتەپٍەرگە ئولۇتمۇچي ئەۋەتىپِ ،ەوتەپٍەردىٓ پۇي ئبٌّبًٍ ،ۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبٔذەن ،توٌۇق
ئوتتۇرا ئولۇغۇچىٍىرىغب ثىر وۈْ ٍبوي ثىر ھەپتىٍىه تەٌىُ-تەرثىَە ئورۇٔالغتۇرۇپ ثەرضە تېخىّۇ
ٍبخػيِ .ېٕىڭچە ٍۇلىرىمىذەن ئىػالرٔي ئبضبٔال لىٍغىٍي ثوٌىذۇ .ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي
ئەِەٌىَەتٕىڭ لبٔذاق ثوٌۇغي ھبزىرلي ئۇٍغۇر وبرخبٔىچىالرٔىڭ تؤۇغي ،ئىمتىطبدىٌ ئەھۋاٌي،
غەٍرىتي ۋە ئبٌىَجبٔبثٍىك دەرىجىطىگە ثبغٍىك.
ِەْ ئبٌذىٕمي ثىر ٍبزِبِذا ئىٕطبٔالرٔىڭ تەدرىجىٌ ئۆگىٕىع ئۇضۇٌىذىٓ تۆۋۀذىىي 3
تۈرٌۈوٕي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ئىذىُ:
 )1ثبٌىٕىڭ ئبتب-ئبٔىذىٓ ،ئولۇغۇچىٕىڭ ئولۇتمۇچىذىٓ ،ۋە ٍېڭي ثبغٍىغبٔالرٔىڭ
ثىٍىٍّىىٍەردىٓ ئۆگىٕىع ئۇضۇٌي .ثۇ ھبزىر ئەڭ وەڭ لوٌٍىٕىٍىۋاتمبْ ،ئۀئۀىۋى ئۆگىٕىع
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ئۇضۇٌىذۇر.
 )2ئىٍغبر غەخطٍەرٔي ئۈٌگە لىٍىپ تۇرۇپ ئۆگىٕىع ئۇضۇٌي.
 )3ئۆز-ئۆزىگە ھەٍذەوچىٍىه لىٍىپ ،ۋە ئۆز-ئۆزىٕي ثبغمۇرۇپ تۇرۇپ ئۆگىٕىع ئۇضۇٌي.
ئۇٍغۇر غىروەتٍىرىگە ٍۇلىرىمىذەن تەوٍىپ ثېرىػتەِ ،ەْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕي ئۈٌگە
ئبرلىٍىك ٍېتەوٍەظ ئۇضۇٌىٕي وۆزدە تۇتمبٍْ .ېمىٕذا ئەورەَ ئىطىٍّىه ثىر لېرىٕذىػىّىس ثىٍىه
وۇٌۇثىغب " ثىسگە زادى ٔېّە وېرەن؟" دېگەْ ثىر تېّىٕي ٍوٌالپ ،ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕي ئۈٌگە ئبرلىٍىك
ٍېتەوٍەغٕىڭ ھبزىر ٔبھبٍىتي زۆرۈرٌۈوىٕي تەوىتٍەپتۇ .لىسىممۇچىالر ثۇ ٍبزِىٕي تۆۋۀذىىي
ئۇٌىٕىػتىٓ وۆرۈپ ثبلطب ثوٌىذۇ:
http://www.Bilik.Cn/bbs/viewthread.Php?tid=16080&extra=page%3D1
ٍۇلىرىمىذەن ِەخطۇش تەرثىَىذىٓ ثبغمب ،ئبِېرىىىذىىي ئوتتۇرا ۋە ئبٌىٌ ِەوتەپٍەردە
"ٌېذىرٌىك وۇٌۇثي" دەپ ئبتىٍىذىغبْ ،ئولۇغۇچىالر ئۆزٌىرى تەغىىٍٍىٕىپ لۇرۇپ چىممبْ
وۇٌۇثالرِۇ ثبر .ثۇ وۇٌۇثمب ئەزا ثوٌۇپ وىرگۀٍەر ِەوتەپٕىڭ ٍبردىّي ئبضتىذا ئۆز-ئبرا
ھەِىبرٌىػىپٌ ،ېذىرٌىممب ئبئىت ھەر خىً ثىٍىُ ۋە ِبھبرەتٕي ئۆگىٕىذۇ .ئۇٍغۇر دىَبرىذا
ِۇغۇٔىڭغب ئوخػبظ " ٌېذىرٌىك وۇٌۇثي" ٔي ٍوٌغب لوٍۇظ ئىّىبٔىَىتىٕىڭ لبٔچىٍىه ئىىۀٍىىىٕي
ثىٍّەٍّەٌْ .ېىىٓ ،وەٌگۈضىذە غىروەت لۇرۇغٕي ئبرزۇ لىٍىذىغبٔالر ئۈچۈْ ئولۇغۇچي ۋالتىذىٓ
ثبغالپال ئۆز-ئۆزىٕي تەرثىَىٍەظ پۇرضەتٍىرىذىٓ ثىر لىطىٍّىرى ثبرِ .ەضىٍەْ ،ئەگەر ضىس
ثبغالٔغۇچ ،ئوتتۇرا ۋە ئبٌىٌ ِەوتەپٍەردە ضىٕىپٕىڭ ئۆگىٕىع ثبغٍىمي ،ضىٕىپ ثبغٍىمي ٍبوي
ِەوتەپ ئولۇغۇچىالر ئۇٍۇغّىطىٕىڭ وبدىرى ثوٌۇپ ئىػٍىطىڭىس ،ئبغۇٔذاق ئولۇغۇچىالر
خىسِىتىٕي لىٍىع جەرٍبٔىذا ئۆزىڭىسدە ٍۇلىرىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ ِبھبرەت ۋە ئىمتىذاردىٓ
تۆۋۀذىىىٍەرٔي ٍېتىٍذۈرەٌەٍطىس )3 ( :وىػىٍىه ِۇٔبضىۋەت ِبھبرىتي؛ ( ٌ )4ېذىرٌىك ِبھبرىتي؛
( )5تەغىىٍٍەظ ِبھبرىتي؛ ۋە (  )7ثبغمۇرۇظ ئىمتىذارى .غۇڭب ئەگەر ضىس وەٌگۈضىذە چوڭراق
ئىػالرٔي وۆزٌەپ ٍبغىّبلچي ثوٌطىڭىس ،ئولۇۋاتمبْ ۋالتىڭىسدىىي ٍۇلىرىمىذەن پۇرضەتٍەرٔي
لوٌذىٓ ثېرىپ لوٍّبڭ.
 .4ئبخىرقي سۆز
جۀۇثىٌ ئبفرىمىٍىمالرٔىڭ داھىَطي ٔېٍطوْ ِبٔذېال ( ِ )Nelson Mandelaۇٔذاق
دەٍذۇٔ .ەلىً " :دەضٍەپتە ،ثىر ئولۇغۇچي ثوٌۇظ ضۈپىتىُ ثىٍەِْ ،ەْ پەلەت ئۆزۈَ ئۈچۈٔال
ئەروىٍٕىه ئىسدىگەْ ئىذىُِ .ېٕىڭ خىَبٌىّذىىي ۋالىتٍىك ئەروىٍٕىه ئبخػىّي ضىرتمب
چىمبالٍذىغبْ ثوٌۇظ ،ئۆزۈَ ٍبخػي وۆرگەْ ٔەرضىٕي ئولۇٍبالٍذىغبْ ثوٌۇظ ،ۋە ئۆزۈَ تبٌٍىغبْ
ٍەرگە ثبراالٍذىغبْ ثوٌۇظ ئىذى .وېَىٕچە  Johannesburgدىىي ثىر ٍبظ ثوٌۇظ ضۈپىتىُ
ثىٍەْ ِەْ ئبضبضىٌ ۋە غەرەپٍىه ئەروىٍٕىىٕي ئبرزۇ لىٍذىُ .ئۇ ئەروىٍٕىه ئۆز ئىمتىذارىُ ٍبر
ثەرگەْ پەٌٍىگە ٍېتىع ،ئۆز-ئۆزۈِٕي ثبلبالٍذىغبْ ثوٌۇظ ،ھەَ توً لىٍىپ ثىر ئبئىٍە لۇرۇغتىٓ
ئىجبرەت ثوٌۇپ ،ثۇ ئەروىٍٕىه ثىر لبٔۇٍٔۇق جەِئىَەتتە ثبغمىالر تەرىپىذىٓ توضمۇٍٔۇلمب
ئۇچرىّبٍذىغبْ ئەروىٍٕىه ئىذى .ئەِّبِ ،ەْ تەدرىجىٌ ھبٌذا غۇٔي وۆردۈِىيِ ،ەْ ئۆزۈِال
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ئەروىٓ ثوٌّبً لبٌّبضتىِٓ ،ېٕىڭ ئبوب-ئىٕىٍىرىُ ۋە ھەدە-ضىڭىٍٍىرىّّۇ ئەروىٓ ئەِەضىەْ....
غۇ چبغذا ِېٕىڭ ئۆز ئەروىٍٕىىىّگە ثوٌغبْ تەغٕبٌىمىُ ِېٕىڭ خەٌمىّٕىڭ ئەروىٍٕىىىگە ثوٌغبْ
تېخىّۇ چوڭ تەغٕبٌىممب ئۆزگەردىِ .ېٕىڭ خەٌمىّٕىڭ ئۆز غۇرۇرى ۋە ئىسزەت-ھۆرِىتي ثىٍەْ
ٍبغىَبالٍذىغبْ ئەروىٍٕىىىگە ثوٌغبْ ئبرزۇٍۇَ ِېٕىڭ ھبٍبتىّٕي جبٔالٔذۇردىِ .ۀذەن ثىر
لورلۇٔچبق وىچىه ثبٌىٕي ثىر جبضبرەتٍىه ئبدەِگە ئبٍالٔذۇردىِ .ۀذەن ثىر لبٔۇٔغب ئوثذاْ رىئبٍە
لىٍىذىغبْ ئبدۋۇوبتٕي ثىر جىٕبٍەتچىگە ئبٍٍىٕىػمب لىطتىذىِ .ۀذەن ثىر ئبئىٍىطىگە
وۆٍۈٔىذىغبْ ئەرٔي ثىر ئۆٍطىس ئەرگە ئبٍالٔذۇردىِ ... .ەْ ئۆزۈِٕىڭ لېػىذىىي ئبدەِذىٓ
ثەورەن پەزىٍەتٍىه ٍبوي ثەورەن ئۆز-ئۆزىٕي لۇرثبْ لىٍىػٕي خبالٍذىغبْ وىػي ئەِەشٌ .ېىىٓ
ِەْ غۇٔي ثبٍمىذىّىي ،ئەگەر ِېٕىڭ خەٌمىُ ئەروىٓ ثوٌّبٍذىىەِْ ،ەْ ئۆزۈِگە ئبتب لىٍىٕغبْ
ثىچبرە ۋە چەوٍىه ئەروىٍٕىىتىٓ ھۇزۇرٌىٕبٌّبٍذىىۀّەْ".
ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ تەلذىرى پۈتۈْ ِىٍٍەتٕىڭ تەلذىرى ثىٍەْ چەِجەرچبش ثبغالٔغبْ ثوٌىذۇ.
ِىٍٍەت گۈٌٍۀّىطە ،ضىس-ثىسٔىڭ ٍبخػي ٍبغىَبٌىػىّىسِۇ ِۇِىىٓ ئەِەشِ .بددىٌ جەھەتتە
ھەِّە ٔەرضىّىس تەي ثوٌۇپٍ ،وٌطىسٌىمٕىڭ دەردىٕي تبرتّىغبْ تەلذىردىّۇ ،ئەگەر ِىٍٍەتٕىڭ وۈٔي
ٍبخػي ثوٌّبٍذىىەْ ،ثىر ۋىجذاْ ئىگىطىٕىڭ روھىٌ جەھەتتە خبتىرجەَ ٍبغىَبٌىػي ِۇِىىٓ
ئەِەش .ھبزىر ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ئىچىذە ئۆز تەلذىرىٕي ھەر ۋالىت ِىٍٍەتٕىڭ تەلذىرى ثىٍەْ زىچ
ثبغالپ ،پۈتۈْ ۋۇجۇدى ثىٍەْ ِىٍٍەتٕىڭ تەرەلمىَبتي ئۈچۈْ وۈچ چىمىرىۋاتمبٔالر وۈٔطبٍىٓ
وۆپىَىۋاتىذۇ .ثۇٔىڭ ٔەتىجىطىّۇ ٔبھبٍىتي چوڭ ثوٌۇۋاتىذۇ .ئۇٍغۇر ووِپَۇتېر ٍۇِػبق دېتبٌىٕىڭ
ھبزىرغىچە ثوٌغبْ تەرەلمىَبتي ِبٔب غۇٔىڭ ثىر تىپىه ِىطبٌىذۇر .ھبزىرِۇ ٔۇرغۇْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى
ئۆزىٕىڭ ۋالتي ۋە پۇٌىٕي ئىػٍىتىپِ ،ۇغۇ ضبھەدە ئۈْ-تىٕطىس تىرىػىۋاتىذۇِ .ەضىٍەْ ،ضىس <
 >http://ouigour. fr/dictionnaireدېگەْ تور ثېتىگە لبراپ ثېمىڭ .فرأطىَىذىىي ئۇٍغۇر
ئولۇغۇچىالر ئۆزٌۈوىذىٓ تەغىىٍٍىٕىپ ،ھبزىر ثىر ئۇٍغۇرچە  -فرأطۇزچە ئىٕتېرٔېت ٌۇغىتي
تەٍَبرالۋاتىذۇِ .ەْ ۋەتەْ ئىچي ۋە ضىرتىذىىي ئۇٍغۇر لېرىٕذاغالرٔىڭ ئۇالرغب لوٌىذىٓ وېٍىػىچە
ِبددىٌ ۋە ِۀىۋى ٍبردەِذە ثوٌۇغىٕي تەۋضىَە لىٍىّەْ .غۇٔذالال وەٌگۈضىذە غىروەت لۇرۇغٕي
وۆزٌەۋاتمبْ ٍبغالرٔىڭ ،خۇددى ٍۇلىرىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ ئوت ٍۈرەن ٍبغٍىرىّىسغب ئوخػبظ،
ئۆزىٕىڭ ِۀپەئەتىٕي ئبضبش لىٍغبْ ھبٌذاِ ،ىٍٍەتٕىڭ تەلذىرىٕىّۇ ھەر ۋالىت وۆڭٍىگە پۈوۈپ
تۇرۇپ ئىع لىٍىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّەِْ .ەٍٍي ضىس ٔېّە ئىع لىٍّبلچي ۋە لىٍىۋاتمبْ ثوٌۇڭ،
ٍۇرتىّىس ثىٍەْ خەٌمىّىسٔي ھەرگىس ئۇٔتۇٌۇپ لبٌّبڭ .ئەگەر ضىس ثىر غىروەت لۇرِبلچي
ثوٌطىڭىس ،پۇي تېپىپ جبْ ثېمىعٍ ،بوي ثبً ثوٌۇغٕي ئبضبضٍىك ِەلطەت لىٍىع ثىٍەْ ثىرٌىىتە،
ِۇٔذاق ثىر ضوئبٌٕي ئۆز-ئۆزىڭىسدىٓ داۋاٍِىك ضوراپ تۇرۇڭِ " :ەْ غىروىتىّذە  20ئۇٍغۇر ٍبغٕي
ثبلبالرِۀّۇ؟ ٔ 200ىچۇ؟ ٔ 2000ىچۇ؟"
ئۇٍغۇرالر غىروەت لۇرۇغتبٍ ،بٌغۇز ئۇٍغۇر جەِىَىتىٕىال ووزٌەپ لبٌّبضتىٓ ،ئۇٔىڭذىّٕۇ
چوڭراق ثبزارٔي ٔىػبْ لىٍغىٕي ٍبخػيِ .ەضىٍەْ ،ئەگەر ضىس ِەٌۇَ ثىر ِەھطۇالت ثىٍەْ تۇرن
دۇَٔبضىغب وىرەٌىطىڭىسِ 150 ،ىٍَۇْ ئەتىراپىذىىي ٔوپۇضٍۇق ثبزارغب ئىگە ثوٌىطىس .ئەگەر ضىس
ِۇضۇٌّبْ دۇَٔبضىغب وىرەٌىطىڭىس ،دۇَٔب ٔوپۇضىٕىڭ  4دىٓ ثىر لىطّىٕي ئوز ئىچىگە ئبٌىذىغبْ ثىر
چوڭ ثبزارغب ئىگە ثوٌىطىسٍ .ولۇرلي ثبزارالرٔي ئوزى ئۇچۇْ خىسِەت لىٍذۇرۇغتب ،ئۇٍغۇرالر ثىر
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ئىٕتبٍىٓ پبٍذىٍىك ئورۇٔغب ئىگە .غۇڭب ئۇٍغۇر غىروەت ئىگىٍىرى ثۇ جەھەتتىىي پبٍذىٍىك
پۇرضەتٍەرٔي ثبغمىالرغب تبتتۇرۇپ لوٍّبً ،ئىگىٍىىٕي وەڭەٍتىع ئىػٍىرىذا ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئوز
ِۀپەئەئىتىٕي چىمىع لىٍىپ ،ئوز ِۀەئەتىٕي لوغذاپِ ،ىٍٍەت ئىمتىطبدىٕىڭ وۇچىَىػىٕي
ئىٍگىرى ضۇرۇظ توٌىّۇ ِۇھىّذۇر.
ِەْ ھەر ثىر ِبلبٌىٕي ثىٍىه تورىغب چىمبرغبٔذىٓ وېَىٓ "Google " ،ئبرلىٍىك ئۇ ِبلبٌىٕي
چىمبرغبْ ثبغمب ئۇٍغۇرچە تور ثەتٍىرىٕي تېپىپ ،ئۇالرغب ِېٕىڭ ٍبزِبَ ھەلمىذە ٍېسىٍغبْ
ئىٕىبضالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئولۇپ چىمىػمب تىرىػىۋاتىّەْ .ئۆزۈِٕىڭ ھېطبثالپ وۆرۈغۈِچە،
ِېٕىڭ ھەر ثىر ٍبزِبَ ھبزىر  15تىٓ  30غىچە ثوٌغبْ ئۇٍغۇر تور ثەتٍىرىگە چىمىۋاتىذۇِ .ەْ ثۇ
ٍەردە ِۇغۇ ٍوٌذا ئەجىر ضىڭذۈرۈۋاتمبْ ثبرٌىك لېرىٕذاغالرغب ،ھەِذە ۋالىت چىمىرىپ ئىٕىبش
ٍېسىۋاتمبْ تورداغالرغب چىٓ وۆڭٍۈِذىٓ ِىٕٕەتذارٌىك ثىٍذۈرىّەِْ .ەْ ئبٌذىٕمي لېتىُ ٍبزغبْ
"غەرثٍىىٍەرٔىڭ ٍېسىع ئۇضٍۇثي" دېگەْ ِبلبٌىذا ِۇٔذاق ثىر ئىػٕي ئەضىەرتىپ لوٍۇغٕي
ئۇٔتۇٌۇپ لبپتىّەِْ .ېٕىڭ چۈغىٕىػىّچە ،ئۇٍغۇر جەِئىَىتي ھبزىرِۇ ئىجتىّبئىٌ پۀٕي ئبضبش
لىٍغبْ جەِئىَەت ثوٌۇپ ،وىتبة ئولۇٍذىغبٔالرٔىڭ تەڭذىٓ توٌىطي ئىجتىّبئىٌ پەْ
ضبھەضىذىىىٍەر ثوٌۇغي ِۇِىىٓ .ئىجتىّبئىٌ پەْ ضبھەضىذىىي ئولۇرِۀٍەر ئۈچۈْ
"غەرثٍىىٍەرٔىڭ ٍېسىع ئۇضٍۇثي" دېگەْ ٍبزِب ئبٔچە ئەھّىَەتٍىه تۇٍۇٌّبضٍىمي ِۇِىىٓ.
چۈٔىي ئۇالر وىتبثٕي تېس ئولۇٍذىغبْ ثوٌۇپ ،ئبدەتٍىٕىپ وەتىەْ ثوٌغبچمب ھبزىر ئۇٍغۇرالردا
ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرغبْ ئۇضٍۇثتب ٍېسىٍغبْ ِبلبٌە  -وىتبثالردىٓ ثىّبالي پبٍذىٍىٕبالٍذۇِ .ېٕىڭ ئۇ
ٍبزِىذا ثەورەن وۆزدە تۇتمىٕىُ تەثىئىٌ پەْ ۋە ئىٕجېٕېرٌىك ضبھەضىذىىي ٍبغالر ،ھەِذە خۀسۇ
تىٍىٕىڭ تەضىرىگە چوڭمۇر ئۇچراۋاتمبْ ٍبغالردۇر .ئەگەر ثىس ھبزىر ئىمتىطبدىٌ ،ئىجتىّبئىٌ ۋە
ضىَبضىٌ جەھەتتە ئەڭ تەرەلمىٌ لىٍغبْ ٍبپؤٍۇق ،گېرِبٍٔىك ۋە ٍەھۇدىٌ لبتبرٌىك ِىٍٍەتٍەرگە ۋە
ئبِېرىىىذەن دۆٌەتٍەرگە لبراپ ثبلىذىغبْ ثوٌطبق ،ثۇ ِىٍٍەت ۋە دۆٌەتٍەردە تەثىئىٌ پۀچىٍەر،
ضبٔبئەتچىٍەر ۋە ئىٕجېٕېرالر ِۇتٍەق وۆپ ضبٕٔي ئىگىٍەٍذىغبٍٔىمىٕي وۆرۈۋاٌىّىس .ئۇٍغۇرالرٔىڭ
ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي تىرىػىع ٔىػبٔىّۇ چولۇَ ئۆزىٕىڭ ثىٍىٍّىه ٔوپۇضي ئىچىذىىي تەثىئىٌ
پۀچي ،ضبٔبئەتچي ۋە ئىٕجېٕېرالرٔىڭ ٔىطجىتىٕي ئۆضتۈرۈظ ثوٌۇغي وېرەن .وىتبة ِ -بلبٌە
ٍبزىذىغبٔالرِۇ ِۇغۇٔذاق ثىر ٍۈزٌىٕىػىە ِبضٍىػىػي ،ئبغۇٔذاق ثىر ٔىػبٕٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغمب
پبٍذىٍىك ٍوٌٕي تۇتۇغي وېرەنِ .ەْ " غەرثٍىىٍەرٔىڭ ٍېسىع ئۇضٍۇثي" دېگەْ ٍبزِبِٕي
ٍۇلىرىمىذەن ئەھۋاٌالرٔي وۆزدە تۇتۇپ تەٍَبرٌىغبْ ثوٌۇپ ،ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ثۇ ِبلبٌىٕي ئولۇغبٔذا
ئۇٔىڭغب ئىجتىّبئىٌ پۀچىٍەر ئورٔىذا تۇرۇپ ئەِەش ،تەثىئىٌ پۀچىٍەر ئورٔىذا تۇرۇپ ِۇئبِىٍە
لىٍىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ.
ٔېٍطوْ ِبٔذېال ٔىڭ ضۆزىٕىڭ تور ثەت ئبدرىطي:
http://www.readonbc.ca/EN/mla_book_reviews/long_walk_to_freed
om/?&PHPSESSID=afae0412c98571e2471ce275c099246e
ثورە ثىٍەْ ئىػت ھەوبٍىطىٕىڭ تور ثەت ئبدرىطي:
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http://www.wolfcountry.net/information/myth_stories/wolfanddog.h
tml
ثورە توغرىطىذىىي ثبغمب ھەوبٍىٍەرگە لىسىمطىڭىس ،تۆۋۀذىىي تور ثەتىٕي وۆرۇڭ:
http://www.wolfcountry.net/stories /
ھبتتىئە خبٔىُ توغرىطىذىىي تور ثەت:
http://www.smallbusinessschool.com/webapp/sbs/sbs/index.jsp?page=h
ttp%3A%2F%2Fwww.smallbusinessschool.com%2Fwebapp%2Fsbs%2Fs
bs%2Fhattielive.jsp
ثەزى ئىٕگٍىسچە ضۆزٌەرٔىڭ ئۇٍغۇرچىطي تۆۋۀذىىي ئىٕتەرٔەت ٌوغىتي ئبرلىٍىك تەپىٍذى:
http://dict.yulghun.com/

ثۇ ِبلبٌىٕي ھېچ وىّذىٓ رۇخطەت ضورىّبً ِۀجەضىٕي ئەضىەرتىەْ ھبٌذا ثبغمب
تورثەتٍەردە ئېالْ لىٍطىڭىس ثوٌۇۋېرىذۇ.
ٍ-2008ىٍي -4ئبٍٕىڭ -25وۈٔي

ئەضەر ِۀجەضيِ :ەرىپەت ثىٍوگي
www.meripet.com
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ضىرمەتٌي ئوڭۇضلۇق هبڭدۇرۇش ئىقتىدارى
ِەْ ئەضٍىذە وېَىٕىي ٍبزِبَ ئۈچۈْ ثبغمب ثىر ِەزِۇٕٔي ئوٍالغمبْ ئىذىٌُ .ېىىٓ،
"غىروەت لۇرۇغمب لبٔذاق ئىمتىذار وېرەن؟" دېگەْ ٍبزِبَ تور ثەتٍىرىذە ئېالْ لىٍىٕغبٔذىٓ
وېَىٓ ،ثەزى تورداغالر ھبزىر ئۇٍغۇر وبرخبٔىچىٍىمي ضبھەضىذە ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرۇۋاتمبْ ئېغىر
ِەضىٍىٕىڭ ثىرضي ،لبٔذاق لىٍىپ لۇرۇٌۇپ ثوٌغبْ غىروەتٕي ضبلالپ لېٍىع ۋە ئۇٔي تەرەلمىٌ
لىٍذۇرۇظ ئىىۀٍىىىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇپتۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ ئەضٍىذىىي پىالٔىّٕي ئۆزگەرتىپ،
ئبٌذى ثىٍەْ ِۇغۇ ِەزِۇْ ئۈضتىذە توختىٍىػٕي لبرار لىٍذىُِ .ەْ ثبغمىالر ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىپ،
ئۆز ئبٌذىّىسغب غىروەت لۇرۇغمب  4لېتىُ ئۇرۇٔۇپ ثبلتىٌُ .ېىىٓ ئۇ غىروەتٍەرٔىڭ ھېچ لبٍطىطي
ئەضٍىذىىي پىالْ ثوٍىچە رەضّىٌ لۇرۇٌۇپ ثبلّىذى .غۇڭالغمب ِېٕىڭ تۆۋۀذە ٍبزىذىغىٕىُ ثىر
لىطىُ ئولۇرِۀٍەرگە ھبزىرچە " ِوٌالِٕىڭ لىٍغىٕىٕي لىٍّب ،دېگىٕىٕي لىً" دېگۀذەن ثىر ٔەرضە
ثوٌۇپ تۇٍۇٌۇۋاتمبْ ثوٌۇغي ِۇِىىٓ .ئەِّب ،ئەِەٌىَەت ئۇٔذاق ئەِەش .ثىس ھېٍىمي غىروەتٍەرٔي
خۇضۇضي وبپىتبٌىطتالردىٓ ِەثٍەغ پۇٌي ئېٍىپ لۇرۇغٕي پىالٍٔىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ غىروەتٍەرٔىڭ
ئوڭۇغٍۇق لۇرۇٌّبضٍىمي ِەثٍەغ پۇٌي ھەي ثوٌّىغبٍٔىمي ضەۋەثىذىٓ ثوٌذى .ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب،
ِەْ ثۇ لېتىُ تؤۇغتۇرِبلچي ثوٌغبْ ثىٍىٍّەرٔىڭ ئبضبضىٌ لىطّي ئبِېرىىىذىىي ثىر
ِۇتەخەضطىطٕىڭ ئۇزۇْ ٍىٍٍىك تەتمىمبت ٔەتىجىطىذۇر .ثۇ ِۇتەخەضطىص خبٔىّٕىڭ ئىطّي
" "Deborah Cole Micekثوٌۇپ ،ئۇ ئبِېرىىىٕىڭ وەضپىٌ وىٕىػىىطىغب ئېرىػىەْ "وەضپىٌ
وىػىٍىه ھەرىىەت ئبٔبٌىسچىطي" ۋە " ئىگىٍىه ئىطتراتېگىَىچىطي" ئىىەْ .ثۇ خبٔىُ
ئبِېرىىىٕىڭ دۇَٔبغب داڭٍىك لىّبر غەھىرى الش ۋىگبش لب جبٍالغمبْ " ِ RPMۇۋەپپەلىَەت
گۇرۇپپىطي" دېگەْ غىروەتٕىڭ لۇرغۇچىٍىرىٕىڭ ثىرضي ثوٌۇپ ،ئۇزۇْ ٍىٍالردىٓ ثۇٍبْ دۇَٔبدىىي
ٔۇرغۇْ غىروەت ئىگىٍىرى ۋە زور ِۇۋەپپەلىَەتىە ئېرىػىەْ غەخطٍەر ئۈچۈْ ئىػٍەپ وەٌگەْ
ئىىەْ .ئۇٔىڭ غىروىتىٕىڭ تور ثەت ئبدرېطي:
http://www.rpmsuccess.com
ِەْ ثۇ ٍەردە ِۇٔذاق ثىر ئىع توغرىطىذا ئبٌذىٓ ئىساھبت ثېرىپ لوٍۇغٕي ِۇۋاپىك وۆردۈَ.
ِەْ ثۇ لېتىّمي ِەزِۇْ توغرىطىذا تبپمبْ ئىٕگٍىسچە ِبتېرىَبٌالر ِەزِۇْ جەھەتتە ثىر لەدەر
ِۇرەوىەپ ثوٌۇپِ ،ەْ ئەضٍىذىىي ِۀىطىٕي ضبلالپ لبٌغبْ ئبضبضتب ئۇالرٔي ئۇٍغۇرچىذا
ئبددىَالغتۇرۇپ ٍېسىػمب خېٍي تىرىػتىُ .غۇٔذالتىّۇ ثۇ ٍبزِىٕىڭ ثەزى ٍەرٌىرى ٍۀىال دېگۀذەن
راۋاْ ثوٌّىغبٔذەن ھېص لىٍىۋاتىّەْ .غۇڭب ئولۇرِۀٍەردىٓ ئۇٔذاق ٍەرٌىرىٕي تۈزىتىپ ئولۇپ
وېتىػىٕي ضوراٍّەْ.
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 .1غىروەتٕي ِۇۋەپپەلىَەتٍىه لىٍىػتب وەَ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ وىػىٍىه ضۈپەتٍەر
زور ِۇۋەپپەلىَەتىە ئېرىػىەْ وبرخبٔىچىالرٔي ثبغمىالردىٓ پەرلٍۀذۈرۈپ تۇرىذىغبْ ثىر
لىطىُ وىػىٍىه ضۈپەتٍەر ثبر .دەثوراھ خبٔىُ دۇَٔبدىىي ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌغبْ غىروەت
ئىگىٍىرى ثىٍەْ ئىگىٍىه ٌېذىرٌىرىٕىڭ ھبٍبتي ئۈضتىذە تەوػۈرۈظ ۋە تەتمىمبت ئېٍىپ ثېرىپ،
ئۇالرٔىڭ ثبغمىالر ثىٍەْ ثوٌغبْ پەرلي ئۈضتىذە چوڭمۇر ئىسدىٕىپ ،تۆۋۀذە چۈغۀذۈرۈٌىذىغبْ
وىػىٍىه ضۈپەتٍەرٔي ٍەوۈٍٔەپ چىمىپتۇ .ئۇ خبٔىُ ئۆز تەتمىمبتي ئبضبضىذا ِۇٔذاق خۇالضىگە
وېٍىپتۇ :ئىگىٍىه ٌېذىرٌىرى ئبغۇٔذاق ثوٌۇپ تۇغۇٌغبْ ئەِەش .ئۇالر تۇغۇٌۇپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ
ئبغۇٔذاق ثوٌۇپ تەرثىَىٍىٕىپ ٍېتىػىپ چىممبْ .تۆۋۀذىىىطي دەثوراھ خبٔىُ ٍەوۈٍٔەپ چىمبرغبْ
 10وىػىٍىه ضۈپەتٍەردىٓ ئىجبرەت:
( )1ئبرزۇ ثىٍەْ ئىرادە ،ۋە لبتتىك تىرىػىع روھي ( ) Ambition and drive
ثۇٔي دەثوراھ خبٔىُ ئىٕگٍىسچىذا "  "Ambition and driveدەپ ئبٌغبْ ثوٌۇپ،
ئىٕگٍىسچە-ئۇٍغۇرچە ئىٕتېرٔېت ٌۇغىتىذە "  "ambitionدېگەْ ضۆزٔي " ئبرزۇ" دەپ ئېٍىپتۇ.
ٌېىىٓ ِېٕىڭچە ئۇ ضۆزٔي " ئبرزۇ" دېطە ثەن ئبددىٌ ثوٌۇپ لبٌىذۇ "ambition " .دېگەْ ضۆزٔىڭ
ئىٕگٍىسچە ٌۇغەتتىىي ئىساھبتي ِۇٔذاق ئىىەْ " :ھولۇق ،غبْ-غەرەپٔ ،بَ ٍبوي ثبٍٍىممب ئوخػبظ
ِەٌۇَ ثىر ئبالھىذە ٔەتىجە ٍبوي ئورۇٔغب ئېرىػىػىە ثوٌغبْ ضەِىّىٌ ئبرزۇ ،ھەِذە ئبغۇ ئبرزۇغب
ٍېتىع ٍوٌىذا لبتتىك ئىػٍەظ ئىرادىطي" .غۇڭالغمب ِەْ ثۇ ضۆزٔي ٍۇلىرىذا " ئبرزۇ ثىٍەْ ئىرادە"
دەپ ئبٌذىُ .ئەڭ ٍبخػىطي ضىس ثۇ ضۆزٔىڭ ئىٕگٍىسچە ٌۇغەتتىىي ئىساھبتىٕي ئېطىڭىسدە
تۇتۇۋېٍىڭ .ئىٕگٍىسچە ٌۇغەتتە "  "driveدېگەْ ضۆزٔىڭ ثۇ ٍەردىىي ِەزِۇٔغب ِبش وېٍىذىغبْ
ِۀىطي ِۇٔذاق ئىىەِْ " :ەٌۇَ ثىر ٔىػبٔغب ٍېتىع ئۈچۈْ پۈتۈْ وۈچي ثىٍەْ لبتتىك تىرىػىع،
پۈتۈْ ۋۇجۇدى ۋە لبتتىك ئىرادە ثىٍەْ ئىػٍەظ" .غۇڭب ِەْ ئۇٔي ٍۇلىرىذا " لبتتىك تىرىػىع
روھي" دەپال ئبٌذىُ .ثۇ وىػىٍىه ضۈپەت ضىسٔي ھەر خىً توضبٌغۇالرٔي ثۆضۈپ ئۆتۈپ ،لىٍىع
ِۇِىىٓ ئەِەضتەن وۆرۈٔگەْ ئىػالرٔي ۋۇجۇدلب چىمىرىػمب زۆرۈر ثوٌغبْ ئېٕېرگىَە ثىٍەْ
تەِىٍٕەٍذۇ .تەۋرۀّەش ئىرادە ضىس ھەِّە ئۈِىذٌەردىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌغبْ ٔبچبر ۋالىتالردىّۇ ضىسٔي
ٍۀىال ئبٌغب لبراپ ئىٍگىرىٍىتىذۇ .ضىسٔي ئۆز ھبٍبتىڭىس ۋە غىروىتىڭىسٔىڭ ٔىػبٔي ،ۋەزىپىطي ۋە
ِەروىسىٌ لىّّىتىذە ئىسچىً تۈردە چىڭ تۇرۇغمب ئۈٔذەٍذۇ .ضىسٔي ھەر ثىر ئەھۋاي ئۈضتىذە
ئوثَېىتىپ ھبٌذا ھۆوۈَ چىمىرىع ئېٕېرگىَىطي ثىٍەْ تەِىٍٕەٍذۇ ،ھەِذە ضىسٔي ھەر دائىُ توغرا
ٍۆٔىٍىػىە ثبغالٍذۇ.
( )2تۈزۈٍِەغىەْ خىسِەت ئىطتىٍي ۋە ضۈپەتىە ثوٌغبْ ٍۇلىرى ئۆٌچەَ
ثۇ وىػىٍىه ضۈپەتٕىڭ ئبٌذىٕمي ٍېرىّىٕي دەثوراھ خبٔىُ ئىٕگٍىسچىذا " disciplined
 "work ethicدەپ ئبٌغبْ .ئىٕگٍىسچىذىىي "  "disciplineدېگەْ ضۆز غەرة ئەٌٍىرىذە
ٔبھبٍىتي وۆپ ئىػٍىتىٍىذىغبْ ضۆزٌەرٔىڭ ثىرى ثوٌۇپ ،ئۇ ِەْ ھبزىرغىچە ئۇٍغۇرچە ئىپبدىٍەغتە
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ئەڭ لىَٕىٍىۋاتمبْ ضۆزٌەرٔىڭّۇ ثىرضي .ئۇٔىڭ پېئىً ثوٌۇپ ئىػٍىتىٍگۀذىىي ئىٕگٍىسچە
ٌۇغەتتىىي ِۀىطي " چېٕىمتۇرۇظ ۋە وؤتروي لىٍىع ئبرلىٍىك ِەٌۇَ ثىر تەرتىپ ۋە ثوً ضۇٔۇظ
ھبٌىتىذە ئەوېٍىع" ئىىەٍْ .ۇلىرىذا ثۇ ضۆز ضۈپەت غەوٍىذە ئىػٍىتىٍگەْ ثوٌۇپِ ،ەْ ثبغمب
ِۇۋاپىك ضۆز تبپبٌّبً ئۇٔي "تۈزۈٍِەغىەْ" دەپ ئبٌذىُ.
ثۇ ضۈپەت ھەر ثىر وىػىگە خبش ثوٌغبْ ضەِىّىٍَىه ،پۈتۈٍٔۈن ("  )"integrityۋە
وىػىٍەرگە وۆڭۈي ثوٌۇظ لبتبرٌىك ضۈپەتٍەرٔىّۇ ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ .ئەگەر ضىس ھەر لبٔذاق ئىع
لىٍغبٔذا ئۆزىڭىسٔىڭ ثبرٌىمىٕي ئۇٔىڭ ضۈپىتىگە ثېغىػٍىطىڭىسِ ،بھىَەتتە ئۆز ِەھطۇالتىڭىسغب
ئۆزىڭىسٔىڭ ضۈپەت جەھەتتە ثبغمىالرٔي ثېطىپ چۈغىذىغبْ ئېطىٍٍىك تبِغىطىٕي ثبضمبْ
ثوٌىطىس .ئۆز ِەھطۇالتىڭىسٔي ٍۇلىرى ضۈپەتىە ئېرىػتۈرۈظ ئۈچۈْ تىرىػىع جەرٍبٔىذا ئىع
ئۈٔۈِىڭىسٔىڭ ٍۇلىرى ثوٌۇغىغب ئبالھىذە ئەھّىَەت ثېرىڭ .غۇٔذاق لىٍطىڭىس ضىس توغرا ئىع
لىٍىۋاتمبْ ،ھەِذە ئۆز وۈچىڭىسٔي توغرا ٍۆٔىٍىػىە ِەروەزٌەغتۈرۈۋاتمبْ ثوٌىطىس .ضىس
ئۆزىڭىسٔىڭ  %80تىٓ ئبرتۇق ۋالتىٕي " ئىگىٍىىٕي ثبغمۇرۇظ" لب ئىػٍىتىػىڭىس ،ھەرگىسِۇ
ئىگىٍىه ضىسٔي ثبغمۇرىذىغبْ ھبٌەتىە وىرىپ لبٌّبضٍىمىڭىس وېرەن.
( )3جۈرئەت ۋە ئەِەٌىٌ ئىػٕي ِەروەز لىٍىع خىطٍىتي (" Courage and
)"action-orientation
ضىس ٍېتەرٌىه دەرىجىذە ئۈِىذۋار ثوٌۇپ ،ثبغمىالر ضىٕبپ ثېمىػٕي خبٌىّىغبْ
تەۋەوىۈٌچىٍىىىٕي لىٍىپ ثبلّبلچي ثوٌغبٔذا ،ئۆزىڭىسٔي ٔبھبٍىتي چوڭ پبٍذىغب توغرىٍىغبْ
ثوٌىطىس .ضىس چولۇَ ئەھۋإٌىڭ ھەِّە تەرىپىٕي ئوثذاْ دەڭطەپ وۆرۈپ ،تەرثىَە ۋە ثىٍىُ
ئبضبضىغب لۇرۇٌغبْ تەۋەوىۈٌچىٍىىىٕي لىٍىپ ثېمىڭ .ثۇ تەۋەوىۈٌچىٍىه ٔبھبٍىتي ِۇھىُ.
ثۇٔىڭغب ٍۇلىرى دەرىجىٍىه جۈرئەت وېتىذۇ .ئۇٔذاق ثوٌّىغبْ ثوٌطب ئۇٔي ھەِّە ئبدەَ لىٍغبْ
ثوالتتي .جۈرئەت ثىر خىً ھېططىَبت ئەِەش .ئۇ ثىر لبرار .گەرچە ئبٌذىٕمي لېتىُ ضىس ثىر ٍېڭي
ئىػٕي ضىٕبپ ثېمىپ ِەغٍۇپ ثوٌغبْ ثوٌطىڭىسِۇ ،ھەلىمىٌ جبضبرەت ضىسٔي داۋاٍِىك ئبٌغب
ئىٕتىٍذۈرىذۇ .ئەگەر ِەغٍۇپ ثوٌۇغتىٓ لورلّىطىڭىس ،ضىس توختىّبً تەۋەوىۈٌچىٍىه لىٍىع
ئىمتىذارىغب ئىگە ثوٌغبْ ثوٌۇپ ،ضىس لىٍغبْ تەۋەوىۈٌچىٍىىٕىڭ ثىرضي ضىسٔي زور ئۇتۇلمب
ئېرىػتۈرىذۇ.
( )4ئۆز-ئۆزىگە ثوٌغبْ ئىػۀچ (")"Self-confidence
ثۇ ضۈپەت ثەزىذە ضىسٔىڭ ئىگىٍىىىڭىس ۋە تۇرِۇغىڭىسٔىڭ ھەِّە جەھەتٍىرىذىىي " توغرا
پوزىتطىَە" دەپّۇ ئبتىٍىذۇ .ثۇ ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه ِۇۋەپپەلىَەتٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغتىىي ئەڭ
ئبضبضٍىك ۋە ئەڭ ھبٌمىٍىك وىػىٍىه ضۈپەت ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ .ضىسدە ِۇغۇ ضۈپەت ثوٌغبٔذىال،
ضىس ئۆزىڭىس وۆزٌىگەْ ٔەتىجىگە ئېرىػەٌەٍذىغبٍٔىمىڭىسغب ئىػىٕىپ ،ھەر ثىر وۈٔذىىي ھەر ثىر
ِىٕۇتتب ئۆز ٔىػبٔىڭىسٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ٍوٌىذا چىڭ تۇراالٍطىس .ھەلىمىٌ ئىجبثىٌ پوزىتطىَەٌىه
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ۋە ئۆز-ئۆزىگە ئىػىٕىذىغبْ وىػىٍەر ٔبھبٍىتي ِەضئۇٌىَەتچبْ وېٍىذۇ .ثۇٔذاق وىػىٍەر ھەرگىسِۇ
جبۋاثىبرٌىمٕي ثبغمىالرغب ئىتتەرِەٍذۇ .ئىجبثىٌ پوزىتطىَەٌىه وىػىٍەر ئۆزى لىٍىذىغبْ ھەر ثىر
ئىػتب تەغەثجۇضىبر ثوٌىذۇ (ووۋېٌ ئەپۀذى ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ئىع ئۈٔۈِي ٍۇلىرى وىػىٍەرٔىڭ 7
ئبدىتي ئىچىذىىي -1ئبدەتىە لبراڭ) .ئۇالر ضەۋەثٕي جەِئىَەت ئىمتىطبدىغب ،تەٌەٍطىسٌىىىۀ ،بچبر
ِۇٔبضىۋەتىە ،ھبۋا وىٍىّبتىغب ،ثىتەٌەً ئەھۋاٌالرغب ،ثبزار ئەھۋاٌىغب ٍبوي ئۆز خىسِەتچىٍىرىگە
دۆڭگىّەٍذۇ .تەغەثجۇضىبر وىػىٍەر ئۆز زېھٕىٕي لبٔذاق لىٍىپ ثبغمىالرٔي ئۆزگەرتىػىە
ِەروەزٌەغتۈرِەً ،ئۆزىٕي ئۆزگەرتىػىە لبرىتىذۇ .تۇرِۇظ ۋە ئىگىٍىىىە لبرىتب ئىجبثىٌ
پوزىتطىَە تۇتىذىغبْ وىػىٍەر ھەر ثىر ٍبخػي ۋە ٍبِبْ ضەرگۈزەغتٍىرىذىٓ تەجرىجە-ضبۋاق ئبٌىذۇ.
وەٌگۈضىذە ٔبچبر ٔەتىجە چىمىپ لېٍىػٕىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىع ئبِبٌىٕي تېپىپ چىمبالٍذۇ.
( )5خىسِەتچي ٌېذىرٌىك (")"Servant Leadership
ثۇ ضۆز ئۆزىٕي ثىر ئبدەتتىىي خىسِەتچي ثىٍەْ ئوخػبظ تۇتىذىغبْ ،لوي ئبضتىذىىي
وىػىٍەر ثىٍەْ ٍېمىٓ ئۆتىذىغبْ ثبغٍىمالرغب لبرىتىٍغبْ .ثۇ ضىسٔىڭ ثبغمىالرٔىڭ ٔېّە
دەۋاتمبٍٔىمي ۋە تەغۋىمبتٕىڭ لبٔذاق ثوٌۇۋاتمبٍٔىمي ثىٍەْ وبرىڭىس ثوٌّبً ،ئۆزىڭىسٔىڭ ئىگىٍىه
پىالٔي ثوٍىچە ئۆز ئبٌذىڭىسغب لبرار چىمىرىع ،ھەِذە ئۆز ئەتراپىڭىسدىىي وىػىٍەرٔي ئۆزىڭىس
ثەٌگىٍىگەْ ٍۆٔىٍىػٕي ثوٍالپ ئىٍگىرىٍەغىە رىغجەتٍۀذۈرۈپ ۋە ٍېتەوٍەپ ِېڭىع
لبثىٍىَىتىڭىسٔي وۆرضىتىذۇٔ .بھبٍىتي تېس ضۈرئەتتە ٔبھبٍىتي ٍبخػي لبرار چىمىراالٍذىغبْ وىػىٍەر
لىٍىۋاتمبْ ئىػىٕىڭ ئبخىرلي ٔەتىجىطىٕي ئبٌذىٓ وۆرەٌەٍذىغبْ ثوٌىذۇ (ووۋېٌ ئەپۀذى ئوتتۇرىغب
لوٍغبْ  7ئبدەت ئىچىذىىي -2ئبدەتىە لبراڭ) .ھەِذە ئبخىرلي ٔەتىجىٕي لوٌغب وەٌتۈرگەْ
ۋالىتتىىي ھبٍبجبٍٔىمٕىّۇ وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرەٌەٍذۇ .خىسِەتچي ٌېذىرالر ئۆز لوغۇٔي لەٍەردە
ثوٌطب ئۆزىّۇ ٍەردە ثوٌۇپ ،خىسِەتچىٍىرىگە خۇددى ئۆزٌىرىگە ئوخػبظ ئەڭ ئبخىرلي ٔەتىجىٕي
وۆز ئبٌذىغب ئەوىٍەٌەٍذىغبْ ثوٌۇغٕي ،ھەِذە ئبخىرلي ٔەتىجىٕي لوٌغب وەٌتۈرگۀذىىي خۇغبٌٍىك
ۋە ھبٍبجبٍٔىمتىٓ ھۇزۇرٌىٕىػٕي ئۆگىتىذۇ.
( )6تەپەوىۇرغب ثبً وۆڭۈي (")"A creative mind
ئەگەر ضىس ثىر ٍۇلىرى دەرىجىٍىه ِۇۋەپپەلىَەتىە ئېرىػىػىە ثەي ثبغٍىغبْ ثوٌطىڭىس،
ضبغالَ ھبٌەتتە تۇرۇپ تەپەوىۇر لىٍىع لبثىٍىَىتىڭىس ٔبھبٍىتي ھبٌمىٍىك روي ئوٍٕبٍذۇ .زۆرۈر
ثوٌغبٔذا ئۆزگىرەٌەٍذىغبْ لبثىٍىَەت ثىٍەْ ِبضٍىػىػچبٍٔىمّۇ ِۇۋەپپەلىَەت ئۈچۈْ وەَ ثوٌطب
ثوٌّبٍذىغبْ ٔەرضىٍەردۇر .غىروەتٕىڭ ئىػٍىرىٕي دەضٍەپتە ثبغٍىغبٔذىٓ تبرتىپال ثىر ِۇٔتىسىُ
لۇرۇٌّب ۋە ضىطتېّىٕي ئورٔىتىػىڭىس وېرەن .غۇٔذاق لىٍطىڭىس غىروەتٕىڭ ئىػٍىرى ئۆزٌۈوىذىٓ
تەڭپۇڭٍۇلٕي ضبلالپ ٍۈرۈغۈپ ِبڭىذۇ ،ھەِذە ضىس ٔولۇي ئۆزگىرىع ئۈچۈٔال ثىر ٔەرضىٕي
ئۆزگەرتىپ ئوٌتۇرِبٍطىس .ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ئىگىٍىه پىالٔىٕي لبرارٌىك ھبٌذا لبٍتب تەوػۈرۈپ ۋە
ثبھبالپ ،ئۇٔىڭذىىي ضىس دەضٍەپتە تۇرغۇزغبْ غىروەت پىالٔي ۋە ٔىػبٔىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ
ئېھتىَبجي ثىٍەْ ِبضالغّبٍذىغبْ لىطّىٕي ئۆزگەرتىپ تۇرىطىسِ .بٔب ثۇ ئورۇٍٔۇق ۋە ئۈٔۈٍِۈن
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ئۆزگەرتىػٕىڭ ئىپبدىطىذۇر .غۇٔىّۇ ئەضىەرتىپ ئۆتۈظ وېرەوىي ،ضىسدە چولۇَ ثىر ئىگىٍىه
پىالٔي ثوٌۇغي ،ضىسٔىڭ ھبزىر لىٍىۋاتمبْ ئىػٍىرىڭىسٔىڭ ھەِّىطي ئبغۇ ئىگىٍىه پىالٔىذا
ثەٌگىٍۀگەْ ئىػالر ثوٌۇغي وېرەن.
( )7ئۆزىٕىڭ ئبرتۇلچىٍىمي ،تبالٔتي ۋە ئىع ثېجىرىع ئبدىتىٕي ِۇوەِّەي چۈغىٕىع
ضىس ئۆزىڭىسٔي ثبغمب ھەر لبٔذاق ئبدەِذىٓ ٍبخػىراق چۈغۀگۀذە ،ئۆزىڭىس پېتىپ لېٍىع
ئېھتىّبٌي ثوٌغبْ ئەھۋاٌالرٔي ٍبخػىراق وؤتروي لىالالٍطىس .ضىس ثبغمىالرٔي ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىرىگە
لبرىغبٔذا ٍبخػىراق چۈغۀطىڭىس ،ئۇالر ثىٍەْ ثىرگە ئىع لىٍغبٔذا توغرا ئۇضۇٌٕي تبٌٍىَبالٍطىس.
ثۇٔىڭ ضىسگە زور پبٍذىطي ثبر .چۈٔىي ضىس ھبزىر ِوي ثىٍىّگە ئىگە ثوٌۇپ ،ثبرٌىك ئىگىٍىه
ِۇٔبضىۋەتٍىرىٕي لبٔذاق لىٍىپ ئوڭۇغٍۇق ئېٍىپ ثېرىػٕي ثىٍىطىس .ئەگەر ثبغمب ثىرضي ضىسٔي
ئۆزىڭىسدىٓ ٍبخػىراق چۈغۀطە ،ضىس داۋاٍِىك ثىر لبالٍّىمبْ ئەھۋإٌىڭ ئىچىگە وىرىپ لبٌىطىس.
( )8ثبغمىالرٔي چۈغىٕىع ۋە ئۇالرغب ٍبردەَ لىٍىع ٍوٌىذىىي ضەِىّىٌ ئىطتەن
ثۇ وىػىٍىه ضۈپەت ثبغمىالرٔي چۈغىٕىع ۋە ئۇالرغب ٍبردەَ لىٍىع ٍوٌىذىىي ضەِىّىٌ
ئىطتەن ،ھەِذە ثبغمىالرٔىڭ ئېھتىَبجىٕي ئۆزىٕىڭىىذىٓ ئۈضتۈْ لوٍىذىغبْ روھٕي ئۆز ئىچىگە
ئبٌىذۇ .ضىس ٍېتەرٌىه ضبٔذىىي وىػىٍەرٔىڭ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغىغب ٍبردەَ لىالالٍذىغبْ ثىر
ٍوٌٕي تبپمبٔذا ،ضىسِۇ غۇٔىڭ ٔەتىجىطىذە ئۆزىڭىس ئىطتىگەْ ٔەرضىگە ئېرىػەٌەٍطىس .ئەگەر ضىس
ثبغمىالر ئېھتىَبجٍىك ٔەرضىٕي ئۇالرغب ثىر وۆڭۈٌٍۈن ئۇضۇي ثىٍەْ تەِىٓ ئەتطىڭىس ،ئۆزىڭىسٔي
ثەزى رىمبثەتچىٍەردىٓ ضبلالپ لبالالٍطىس .ئۆز ھبٍبتىڭىسٔىڭ ھەِّە تەرەپٍىرىذىىي ئىجبثىٌ
ِۇٔبضىۋەت ضىسٔىڭ غىروىتىڭىسٔىڭ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغىٕي تېسٌىتىذۇ .ھبزىرلي دەۋردە ٍۇِػبق
ئىمتىذارالر ( ٍۀي وىػىٍەر ثىٍەْ ئۈٔۈٍِۈن ِۇٔبضىۋەت لىٍىع ئىمتىذارى) تېخٕىىىٍىك
ئىمتىذارالرغب لبرىغبٔذا تېخىّۇ ِۇھىُ .غىروەت ئىگىٍىرى ئۈچۈْ ثۇ تېخىّۇ غۇٔذاق.
( )9داۋاٍِىك ٍېڭىٍىك ٍبرىتىع (")"!Kick it up a notch
ِۇِىىٕچىٍىىي ثبر ھەِّە ئىػالرغب ٔىطجەتەْ ئۆزىذە ثىر ٍۇلىرى دەرىجىٍىه ئىػۀچ
تۇرغۇزۇظ ۋە ئۇٔي ضبلالظ .ئۆزى ئۈچۈْ ثىر ئېگىس تىرىػىع ٔىػبٔي تىىٍەپ ،لىٍغىٍي ثوٌىذىغبْ
ئىػالر توغرىطىذىىي ئۆزىٕىڭ ٔەزەر دائىرىطىٕي توختىّبً وېڭەٍتىپ تۇرۇظ .ئۆزى ئۈچۈْ
لبرارٌىك ھبٌذا ٔىػبْ تىىٍەپ ،ئۇالرٔي لبرارٌىك ھبٌذا لبٍتب تەوػۈرۈپ ۋە ثبھبالپ تۇرىذىغبْ
وىػىٍەر لبزىٕىذىغبْ ئۇتۇق ثبغمب  92پىرضۀت وىػىٍەر ئېرىػىذىغبْ ٔەتىجىذىّٕۇ وۆپ ثوٌىذۇ.
ئىػٕي زور ٔەتىجە ثىٍەْ لىٍىذىغبْ وىػىٍەر ثىر ٔىػبٕٔي تۇرغۇزۇپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئۇٔي
لبٍتب-لبٍتب ئبزرالتىٓ ئېگىسٌىتىپ تۇرىذۇ .ثۇٔذاق وىػىٍەر ِەغٍۇثىَەتتىٓ لورلّبٍذۇ .چۈٔىي
ئبدەتتىىي ئبدەٍِەر ئۈچۈْ ِەغٍۇثىَەت ھېطبثٍىٕىذىغبْ ئىػالر ٍۇلىرى ٔەتىجىٍىه وىػىٍەر
ئۈچۈْ ثىر ئۆگىٕىع جەرٍبٔي ھېطبثٍىٕىذۇٍ .ۇلىرى ٔەتىجىٍىه وىػىٍەر ئەڭ ئبخىرى
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ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌىذىغبْ  -ثوٌّبٍذىغبٍٔىمي ئېٕىك ئەِەضٍىىىگە لبرىّبً ،ئۆزٌىرى ئۈچۈْ چوڭ
ٔىػبٔالرٔي تىىٍەۋېرىذۇ.
( )10لبٍتۇرۇظ (")"Giving back
ئۆز وىرىّىٕىڭ  10پىرضۀتىٕي خەٍر-ضبخبۋەت ئىػٍىرىغب ۋە ئۆز جەِئىَىتىگە ثېرىذىغبْ
غىروەتٍەر غىروەت تىجبرىتىذە وەڭ  -وۆٌەٍِىه ٍبخػي دۇئب ۋە تىٍەوٍەرگە ئېرىػىپ تۇرىذۇ.
ئوٍالپ ثېمىڭ ،ئوخػبظ ِەھطۇالت ئىػٍەپ چىمىرىذىغبْ ئىىىي غىروەت ثبر ثوٌۇپ ،ثىرضي
خەٍر-ضبخبۋەت ئىػٍىرىغب داۋاٍِىك پۇيِ-بي ئىئبٔە لىٍىپ تۇرضبٍ ،ۀە ثىرضي ثوٌطب ئۇٔذاق
لىٍّىطب ،ھەِذە ضىس ئبغۇ خەٍر-ضبخبۋەتٕىڭ پبٍذىطىٕي وۆرگەْ ثىرضي ثوٌطىڭىس ،ضىس لبٍطي
غىروەتٕىڭ ِېٍىٕي وۆپرەن ئبٌىطىس؟ ئۇرۇق-تۇغمبْ ،دوضت-تؤۇغٍىرىڭىسغب لبٍطي غىروەتٕىڭ
ِېٍىٕي ثەورەن تەۋضىَە لىٍىطىس؟ ثۇ وۆپ لېتىّالپ ئىطپبتالٔغبْ ثىر ئبضبضىٌ ئىمتىطبدىٌ
لبٔۇٔىَەتتۇر .خەٍر-ضبخبۋەت لىٍىپ تۇرىذىغبْ غىروەتٍەر ثبزار تەغۋىمبتىغب ئۇٔچىۋاال وۈچەپ
وەتّەٍذۇ .داۋاٍِىك خېرىذار لوغٍىػىپّۇ ٍۈرِەٍذۇ .خېرىذارالرٔي ئۆزٌۈوىذىٓ جەٌپ لىٍىپ
تۇرىذۇ.
ئەگەر ضىس ثىر غىروەتٕىڭ ئىگىطي ثوٌطىڭىسٍ ،ۇلىرىذىىي  10وىػىٍىه ضۈپەتٕي ثىر
ۋاراق لەغەزگە ٍېسىپ ،ئۇٔي ضىس داۋاٍِىك وۆرۈپ تۇرىذىغبْ ثىر ٍەرگە چبپالپ لوٍۇڭ.

 .2داڭٍىك ئەرثبثالرٔىڭ دېگۀٍىرى
ِەْ ئىٕگٍىسچە تور ثەتٍىرىٕي ئىسدەپ ،ئۆزى غىروەت لۇرۇپ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌغبْ ثىر
لىطىُ وىػىٍەرٔىڭ ئۆز تەجرىجە-ضبۋالٍىرىٕي ٍەوۈٍٔەپ ئېَتمبْ ضۆز  -ئۈزۈٔذىٍىرىٕي تبپتىُ.
ئولۇرِۀٍەرٔىڭ پبٍذىٍىٕىػي ئۈچۈْ ،تۆۋۀذە ِەْ ئۇالرٔي تەرجىّە لىٍىپ ٍېسىپ چىمىّەْ .ھەر
ثىر وىػىٕىڭ ضۆزىٕىڭ ئبخىرىغب ئۇ وىػىٕىڭ ئىطّي ثىٍەْ غىروىتىٕىڭ ئىطّىٕي ئىٕگٍىسچىال
ٍېسىپ لوٍىّەْ .ئبغۇ غىروەت توغرىطىذا تەپطىٍىَرەن ئۇچۇرغب ئېرىػّەوچي ثوٌغبْ تورداغالر
غىروەتٕىڭ ئىٕگٍىسچە ئىطّىٕي گوئوگٍە وىرگۈزۈپ ئىسدىطىال ،ئبغۇ غىروەتٕىڭ تور ثېتىٕي
تبپبالٍذۇ.
( )1ثىر توضبٌغۇغب ئۇچرىغبٔذا ،ئۇٔي پۇرضەتىە ئبٍالٔذۇرۇڭ .ضىسٔىڭ ئبغۇٔذاق تبٌالظ
ٍوٌىڭىس ثبر .ضىس توضبٌغۇٔي ٍېڭىپِ ،ۇۋەپپەلىَەتچي ثوالالٍطىسٍ .بوي توضبٌغۇٔىڭ ئۆزىڭىسٔي
ٍېڭىػىگە ٍوي لوٍۇپِ ،ەغٍۇثىَەتچىّۇ ثوالالٍطىس .تبٌالظ ٍوٌي پەلەت ئۆزىڭىسگىال ِۀطۇپ.
ھەرگىس لىٍىۋاتمبْ ئىػىڭىسدىٓ ۋاز وەچّەڭِ .ەغٍۇثىَەت توضۇپ تۇرغبْ ئەڭ ئبخىرلي ثىر
وىٍوِېتىر ِۇضبپىٕي ِېڭىۋېتىڭِ .ەغٍۇثىَەتىە ئۇچراپ ئبراَ ئبٌغبٔذىِٓ ،ۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇظ
ٍوٌىذا چبرچىغبْ جىك ٍبخػي.
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( )2ثىر ئىگىٍىه ئەھٍي ثىر ئىػٕي لبٔذاق لىٍىػٕي تېسال ئۆگىٕىۋاالالٍذىغبْ ئىػۀچ
ضبلالپ ،ئۆز لبثىٍىَىتي ٍوي لوٍغبْ دائىرىٕىڭ ضىرتىذىىي ئىػالرٔىّۇ لىٍىػمب ٍۈزٌۀگەْ ثوٌىذۇ.
( )3ئىگىٍىه پۇرضەتٍىرى ئبپتۇۋۇزغب ئوخػبٍذۇ .ثىرضي وەتطە ٍۀە ثىرضي وېٍىپ تۇرىذۇ.
( )4ئىگىٍىه تىىٍەغٕىڭ ئەڭ ھبٌمىٍىك خۇرۇچي ضۆڭگەچٕي وۆتۈرۈپ ،ثىرەر ئىػٕي
ثبغالظ .ئۇ ئبغۇٔذاق ئبددىٌٔ .ۇرغۇْ وىػىٍەرٔىڭ ٍبخػي ئىذىَىطي ثبرٌ ،ېىىٓ ئۇالرٔىڭ ئبز ثىر
لىطّىال ئۆز ئىذىَىطي ئۈضتىذە دەرھبي ئىع ثبغالٍذۇ .ئەتە ئەِەش ،وېٍەر ھەپتە ئەِەش ،ثۈگۈْ
ئىع ثبغالٍذۇ .ھەلىمىٌ ئىگىٍىه ئەھٍي ثىر ئەِىٍي ئىع لىٍغۇچي ثوٌۇپ ،چۈظ وۆرگۈچي
ئەِەش.
(ٍ )5ېڭىٍىك ٍبرىتىع وبرخبٔىچىالر ئۈچۈْ ثىر ئبالھىذە لوراي ثوٌۇپ ،ئۇالر ئبغۇ لورإٌي
ئىػٍىتىپ ثىر ئۆزگىرىػتىٓ ثبغمب ثىر ئىگىٍىه ٍبوي ثبغمب ثىر ِۇالزىّەت ئۈچۈْ ٍبرىتىٍغبْ
پۇرضەت ضۈپىتىذە پبٍذىٍىٕىذۇ .وبرخبٔىچىالر ِەلطەتٍىه ھبٌذا ٍېڭىٍىك ٍبرىتىع ِۀجەٌىرىٕي،
ٍېڭي ئۆزگىرىػٍەرٔي ھەِذە ئبغۇ ئۆزگىرىػٍەر ئىػبرەت لىٍغبْ ئوڭۇغٍۇق ھبٌذا ٍېڭىٍىك
ٍبرىتىع پۇرضەتٍىرىٕي ئىسدىػي وېرەن .غۇٔذالال ئۇالر لبٔذاق لىٍىپ ئوڭۇغٍۇق ھبٌذا ٍېڭىٍىك
ٍبرىتىػٕي چۈغىٕىػي ھەِذە ئەِەٌىَەتتە ٍېڭىٍىك ٍبرىتىػي وېرەن.
(ِ )6ەْ ثبغمىالر ئۈچۈْ ٔېّە تۆھپىطي ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ئوٍالپ ثبلّىغبْ وەغپىَبتتىٓ
ثىرىٕىّۇ ِۇوەِّەي پۈتتۈرۈپ ثبلّىذىُِ .ەْ ئبٌذى ثىٍەْ دۇَٔب ٔېّىگە ئېھتىَبجٍىك ئىىۀٍىىىٕي
تېپىپ چىمىپ ،غۇ ئېھتىَبجٍىك ٔەرضىٕي وەغىپ لىٍىّەْ .توِبش ېذىطوْ.
(ِ )7ۇھىُ ٔەرضە تەۋەوىۈٌچىٍىه لىٍىپ ثېمىػتىٓ لورلّبضٍىك .ئېطىڭىسدە ثوٌطۇٔىي،
ئەڭ چوڭ ِەغٍۇثىَەت ضىٕبپ ثبلّبضٍىمتىٓ ئىجبرەتتۇر .ضىس ئۆزىڭىس لىٍىػٕي ٍبخػي وۆرىذىغبْ
ثىر ئىػٕي ثبٍمىغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئۇٔي ئەڭ ٍبخػي لىٍىذىغبٔالردىٓ ثىرضي ثوٌۇڭ.
( )8ثىس ٍبظ ئىذۇق ،ئەِّب ثىسدە ٍبخػي ِەضٍىھەتٍ ،بخػي ئىذىَە ۋە ٔۇرغۇْ لىسىمىػالر
ثبر ئىذى .ثىً گېَتىصِ" ،ىىروضوفت ".
( )9ثىسٔىڭ ِۇۋەپپەلىَىتىّىسٔىڭ ھەلىمىٌ ئبضبضي ثىسٔىڭ ئەڭ دەضٍەپتىٓ ثبغالپال ثبغمىالر
ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىپ وەٌگۀٍىگىّىسدۇر .ثىً گېَتىص.
( )10وبرخبٔىچىالر تەۋەوىۈٌچىٍىه لىٍغۇچىالر ،پۇٌي ثىٍەْ ئبثرۇٍىٕي ئۈضتەٌگە تبغالپ
لوٍۇپِ ،ەٌۇَ ثىر ئىذىَە ٍبوي ئىگىٍىىٕي لوغٍىػىپ " دەتتىىبَ" دېگۈچىٍەردۇر .ئۇالر ئۆزٌىرى
ثبغٍىغبْ ثىر لبراٍِىمٕىڭ ِۇۋەپپەلىَىتي ٍبوي ِەغٍۇثىَىتىگە ئۆز رازىٍىمي ثىٍەْ ِەضئۇي ثوٌۇپ،
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ئۇٔىڭ ھەِّە جەھەتتىىي جبۋاثىبرٌىمىٕي ئۆز ئۈضتىگە ئبٌىذۇ.
( )11خىسِەت ئورۇٍٔىرىذا ِەۋجۇت ثوٌغبْ " ئىػٕىڭ ھۆددىطىذىٓ چىمىع" روھىٌ
وەٍپىَبتي ضىسٔي غۇٔچىٍىه ضەۋىَىگىال ٍەتىۈزىذۇ .وبرخبٔىچىالرٔىڭ " ئۆزىٕىڭ وۆڭۈي تۇٍغۇضي
ثوٍىچە ئىع لىٍىع" روھىٌ وەٍپىَبتي ثوٌطب ضىسٔي ئۆزىڭىس ئبرزۇ لىٍغبْ ھەر لبٔذاق پەٌٍىگە
ٍەتىۈزىذۇ .ئبٌذىٕمىطي ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذا وېَىٕىىطي وۆپ خۇغبٌٍىٕبرٌىك ئىع ،ضىس ئۇٔذاق
دەپ ئوٍٍىّبِطىس؟
(ِ )12ەْ ئۆزۈِٕىڭ ِۇۋەپپەلىَەت توغرىطىذىىي چۈغۀچەَ وؤب ئىذىَىٍەرٔي ثۇزىذىغبْ
ئىذىَە ئىىۀٍىىىٕي ھېص لىٍىپ وەٌذىُِ :ەْ ئۈچۈْ ِۇۋەپپەلىَەت پۇي ،ئورۇْ ٍبوي ٔبَ-ئبثرۇً
توغرىطىذا ئەِەش .ئۇ ِبڭب خۇغبٌٍىك ئېٍىپ وېٍىذىغبْ ،ئۆزۈِٕىڭ ئېھتىَبجىٕي لبٔذۇرىذىغبْ
ھەِذە ِۀذە دۇَٔبغب تۆھپە لوغمبٍٔىك تۇٍغۇضي پەٍذا لىٍىذىغبْ ثىر خىً ٍبغبظ ٍوٌىذىٓ ئىجبرەت.
(ِ )13ېٕىڭ ضەرگۈزەغتٍىرىُ ِبڭب ثىر لبٔچە ئىػالرٔي ئۆگەتتي .ثىرضي لەغەز ئۈضتىذىىي
ٔەرضىٍەرٔىڭ لبٔچىٍىه ٍبخػي ثوٌۇپ ئبڭٍىٕىػىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ئۇٔىڭغب لۇالق ضبٌّبً ،ئۆزىٕىڭ
وۆڭۈي تۇٍغۇضىغب لۇالق ضېٍىع .ئىىىىٕچىطي ،ضىس ئۆزىڭىس ثىٍگەْ ٍوٌذا چىڭ تۇرضىڭىس
ٍبخػىراق ٔەتىجىگە ئېرىػىطىس .ئۈچىٕچىطي ثوٌطب ،ثەزىذە ضىس ئۈچۈْ ئەڭ ٍبخػي ِەثٍەغ
ضبٌىذىغبْ ئىع زادىال ِەثٍەغ ضبٌّبضٍىمتۇر .دؤبٌذ ترۇِپ ،ئبِېرىىىٍىك ِىٍَبرد دوٌالرٌىك چوڭ
ثبً.
(ِ )14ېٕىڭ ئوغٍۇَ ھبزىر ثىر " وبرخبٔىچي"ِ .بٔب ثۇ ضىس خىسِەتطىس لبٌغبٔذا وىػىٍەر
ضىسگە ثېرىذىغبْ ٔبِذۇر .تەد تۇرٔەر ،تېٍېۋىسور وبرخبٔىچىطي.
(ِ )15ەْ ئۆز ئېھتىَبجىّٕي ئۆزۈَ لبٔذۇرۇغمب ۋە ئۆزۈَ ئۈچۈْ پۇرضەت ٍبرىتىػمب ِەججۇرى
ثوٌذۇٌَ .ېىىٓ غۇٔذاق لىالٌىذىُ .پۇرضەتٕىڭ وېٍىػىٕي وۈتۈپ ضبلالپ ئوٌتۇرِبڭ .ئورٔىڭىسدىٓ
دەش تۇرۇپ ،ئۇ پۇرضەتٕي ئۆزىڭىس ٍبرىتىڭِ .بداَ ن .ج .ۋاٌىەر ،ئبِېرىىىذا ِىٍَؤېر ثوٌغبْ تۇٔجي
لبرا تۀٍىه ئبٍبي.

 .3ئىع ئۈٔۈِي ٍۇلىرىٍىمتىٓ ئۇٌۇغٍۇلمىچە
"ئىع ئۈٔۈِي ٍۇلىرى وىػىٍەرٔىڭ  7ئبدىتي" دېگەْ وىتبثٕي ٍبزغبْ ووۋېٌ ئەپۀذى
ٍ-2004ىٍي ٍۀە ثىر وىتبة ٍبزغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ وىتبثٕىڭ ئىطّي " -8ئبدەت :ئىع ئۈٔۈِي
ٍۇلىرىٍىمتىٓ ئۇٌۇغٍۇلمىچە" ئىىەِْ .ەْ ثۇ ٍەردە ئبغۇ -8ئبدەتٕي لىطمىچىال تؤۇغتۇرۇپ
ئۆتىّەْ .وبرخبٔىچىالرٔىڭ وۆپىٕچىطي ئۆز ئبئىٍىطي ،ئۆز جەِئىَىتي ۋە ئۆز ِىٍٍىتي ئۈچۈْ
چوڭراق تۆھپە لوغۇغٕي ئبرزۇ لىٍغۇچىالردۇر .غۇڭب ِەْ ثۇ ٍەردە تؤۇغتۇرىذىغبْ ئۇلۇِالر ئۇالر
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ئۈچۈْ ھەِذە ثبغمب ثبرٌىك ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ئۈچۈّٔۇ ٔبھبٍىتي پبٍذىٍىك ،دەپ ئوٍالٍّەِْ .ەْ
ئۇٍغۇر تور ثەتٍىرىٕىڭ ثىرضىذە ثەزى تورداغالرٔىڭ " ئۇٌۇغ" دېگەْ ضۆز پەلەت ئبٌالغىال
ئىػٍىتىٍىذىغبْ ضۆز ثوٌۇپ ،ئىٕطبٔغب ئىػٍەتطە ِۇۋاپىك ثوٌّبٍذۇ ،دەپ لبراٍذىغبٍٔىمىٕي وۆرگەْ
ئىذىُ .غەرة ئەٌٍىرىذە ثۇ ضۆز ئىٕطبٔغىّۇ وەڭ دائىرىذە ئىػٍىتىٍىذۇِ .ەضىٍەْ ،تورداغالرغب
تؤۇغٍۇق ثوٌغبْ ،ئبِېرىىىذىىي دۇَٔبغب داڭٍىك ثووطچي ِۇھەِّەد ئەٌي ٔ 10ەچچە ٍبغٍىك
ۋالتىذا ِۇٔذاق دېگەْ ئىذىِ " :ەْ ئەڭ ئۇٌۇغ" ( ئىٕگٍىسچە " ِ .)" I am the greatestېٕىڭ
ھبزىر تؤۇغتۇرۇۋاتمىٕىُ غەرثٍىىٍەر ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ئۇلۇَ ثوٌغبچمب ،ثۇ ٍەردە ئۇ ضۆزٔي ئەضٍي
ئىػٍىتىٍىػي ثوٍىچە ئېٍىػمب توغرا وېٍىذۇ .غۇڭب تورداغالرٔىڭ توغرا چۈغىٕىػىٕي ضوراٍّەْ.
ضەوىىسىٕچي ئبدەت ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىٕغبْ " :ئۆز ئبۋازىٕي تېپىع ،ھەِذە ثبغمىالرٔىّۇ
ئۆزٌىرىٕىڭ ئبۋازٌىرىٕي تېپىػمب ئىٍھبِالٔذۇرۇظ".
ثۇ ٍەردىىي " ئبۋاز" ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ ئۆزىگە خبش ئبرتۇلچىٍىمٍىرىٕي وۆرضىتىذۇ .ئۇ
ئىٕطبْ روھىَىتىٕىڭ ئبۋازى ثوٌۇپ ،ئۈِىذ ثىٍەْ ئەلىٍگە توٌغبْ ،روھىٌ جەھەتتىٓ تەز ئەضٍىگە
وېٍىع ئىمتىذارىغب ئىگە ثوٌغبْ ،ھەِذە ٍوغۇرۇْ وۈچىٕىڭ چېىي ثوٌّىغبْ ثىر خىً ئبۋازدۇر.
ھەر ثىر ئبدەِگە خبش ثوٌغبْ ثۇ ئبۋاز ِۇٔذاق ٔ 4ەرضىذىٓ تەروىت تبپمبْ :تبالٔت،
ٍۈوطەن دەرىجىذىىي لىسىمىع (" پبضوْ") ،ئبڭ ۋە ئېھتىَبج .تبالٔت ضىسٔىڭ تەثىئىٌ
ئبرتۇلچىٍىمىڭىس ۋە لۇدرىتىڭىسدۇرٍ .ۈوطەن دەرىجىذىىي لىسىمىع ضىسٔي تەثىئىٌ ھبٌذا
روھالٔذۇرىذىغبْ ،وۈچٍۀذۈرىذىغبْ ،ئىٍھبِالٔذۇرىذىغبْ ۋە ھەرىىەتٍۀذۈرىذىغبْ ٔەرضىٍەردۇر.
ئېھتىَبج ئۆز ئېھتىَبجىڭىسٔي غۇٔذالال تبغمي دۇَٔبٔىڭ ئېھتىَبجىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ .ئبڭ
دېگىٕىّىس ضىسٔىڭ ئىچىي دۇَٔبٍىڭىسدىىي ثىر تۇرالٍىك ،تۆۋەْ ئبۋاز ثوٌۇپ ،ئۇ ضىسگە ٔىّىٕىڭ
توغرىٍىمىٕي وۆرضىتىپ ثېرىذۇ ،ھەِذە ضىسٔي ئبغۇ توغرا ئىػٕي لىٍىػمب ئۈٔذەٍذۇ .ئەگەر ضىس ئۆز
تبالٔتىڭىسدىٓ پبٍذىٍىٕىپ لىٍىذىغبْ ،ئۆز لىسىمىػىڭىسٔي لوزغبٍذىغبْ ،دۇَٔبٔىڭ وۈچٍۈن
ئېھتىَبجي ثىٍەْ ۋۇجۇدلب وەٌگەْ ،ئۆز ئېڭىڭىس ضىسٔي ئبغۇ ئېھتىَبجٕي لبٔذۇرۇغمب ئۈٔذىگەْ ثىر
ئىع ثىٍەْ غۇغۇٌالٔطىڭىس ،ضىسٔىڭ ئبۋازىڭىس ،ضىسٔىڭ چبلىرغىڭىس ۋە ضىسٔىڭ لەٌجىڭىس ئبغۇ
ئىػٕىڭ ئىچىذە ثوٌىذۇ.
ووۋەً ئەپۀذىٕىڭ دېَىػىچە ،ئەگەر ضىس خبتىرە لبٌذۇرۇٌغبْ تبرىخٕىڭ ثېػىذىٓ تبرتىپ
ھبزىرغىچە ٍېسىٍغبْ غەرة ۋە غەرلٕىڭ پەٌطەپىطي ثىٍەْ دىٕىٕي تەتمىك لىٍطىڭىس ،ھەر ثىر
ِۇوەِّەي ئبدەَ ِۇٔذاق  4ئۆٌچەٍِىه ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ثبٍمبٍطىسِ :بددىٌ ۋە ئىمتىطبدىٌ ئۆٌچەَ،
ِۀىۋى ئۆٌچەَ ،ئىجتىّبئىٌ ۋە ھېططىَبتي ئۆٌچەَ ۋە روھىٌ ئۆٌچەَ .وىػىٍەر ئىٕطبْ ھبٍبتىٕىڭ
ئۆٌچەٍِىرىٕي ھەر خىً ئبتبٌغۇالر ثىٍەْ تەضۋىرٌەپ وەٌگەْ ثوٌطىّۇ ،ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي
ٍىغىٕچبلٍىطب ٍۇلىرىمي  4ئۆٌچەَ وېٍىپ چىمىذۇ .ثۇ  4ئۆٌچەِٕىڭ ٍۀە ثىر ئبتىٍىػي روھ،
وۆڭۈي ،ثەدەْ ۋە ٍۈرەوتىٓ ئىجبرەت ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ِەروىسى " روھ" تىٓ ئىجبرەت .ثەزىٍەر ثۇ 4
ئۆٌچەِٕي " ئىٕطبٔالرٔىڭ  4ئەلٍي" دەپّۇ ئبتبٍذۇ .ئىٕطبٔالرٔىڭ ئېھتىَبجىّۇ ِۇغۇ  4ئۆٌچەَ
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ثوٍىچە ثبرٌىممب وەٌگەٍْ .ۀي ،ئىٕطبٔالرٔىڭ ئېھتىَبجي تۆۋۀذىىىٍەردىٓ ئىجبرەت :ثىر ئبثىذە
(ِىراش ،ئىس ،تۆھپە) لبٌذۇرۇظ ( روھ) ئېھتىَبجي ،ئۆگىٕىع ( وۆڭۈي) ئېھتىَبجيٍ ،بغبظ ( ثەدەْ)
ئېھتىَبجي ،ۋە وۆٍۈٔۈظ (ٍۈرەن) ئېھتىَبجي.
غىروەت لۇرۇغتىىي ئەڭ ھبٌمىٍىك ٔەرضىٕىڭ ثىرضي ثبغمىالرٔىڭ ۋە جەِئىَەتٕىڭ
ئېھتىَبجىٕي توغرا چۈغىٕىع ۋە ثبٍمبظ ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈٍْ ،ۇلىرىمي  4خىً ئېھتىَبجٕي توغرا
چۈغىٕىع ھەر ثىر وبرخبٔىچىالر ئۈچۈْ ٔبھبٍىتي زۆرۈردۇر.
لىطمىچە ثبٍبْ لىٍغبٔذا ،ثۇ -8ئبدەت ثۇرۇْ ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ  7ئبدەتٕىڭ داۋاِي
ثوٌّبضتىٓ ،ئۇ ئىع ئۈٔۈِي ٍۇلىرىٍىك دەرىجىطىذىٓ ئۇٌۇغٍۇق دەرىجىطىگە وۆتۈرۈٌۈغٕي ئبرزۇ
لىٍىذىغبْ ثىر ئبدەَ ثېطىپ ئۆتّىطە ثوٌّبٍذىغبْ ثىر ِۇضبپىذىٓ ئىجبرەتتۇر .ئۇٔىڭ ِەزِۇٔي ثوٌطب
ِۇٔذاق :ضىس ثەدەْ ،وۆڭۈيٍ ،ۈرەن ۋە روھىٌ جەھەتتىىي  4خىً ئەلىٍٕي تەرەلمىٌ لىٍذۇرضىڭىس،
ئۆز ئەتراپىڭىسدىىي ئېھتىَبجالرٔي ثبٍمبغمب ثبغالٍطىس .غۇٔىڭ ثىٍەْ وىتبثمب ٍېسىٍغبْ ٔەرضىٍەر
ۋە ثبغمىالر ضىسگە دېگەْ ٔەرضىٍەرگە ئبٔچە لۇالق ضبٌّبٍذىغبْ ثوٌىطىس .ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ضىس
ئۆزىڭىسٔىڭ ئىچىي دۇَٔبضىذىىي ضىسٔي رىغجەتٍۀذۈرىذىغبْ ثىر ئبۋازٔي ئبڭالغمب ثبغالٍطىس.
ئەڭ ئبخىرىذا ضىس وىچىه ئىػالرٔىّۇ ئۇٌۇغٍۇق ثىٍەٍْ ،ۇلىرى ئۆٌچەَ ثىٍەْ لىٍىذىغبْ ثىر خىً
جبضبرەتٕي تبپىطىس.
 .4ئبخىرلي ضۆز
ۋىىتور ھۇگو ِۇٔذاق دەٍذۇ " :پەٍتي ٍېتىپ وەٌگەْ ثىر ئىذىَىذەن وۈچٍۈن ٔەرضە ھېچ
ٍەردە ٍوق"ِ .ەْ ئبٌذىٕمي ٍبزِىٍىرىّذا ئۇٍغۇرالر ٔۆۋەتتە لىٍىػمب تېگىػٍىه ئەڭ ِۇھىُ ئىػتىٓ
ئۇچٕي ئوتتۇرىغب لوٍذۇَ .ئۇ ئىػالرٔىڭ پەٍتي ھبزىر ثوٌۇپ ،ئۇٔي ئۈٔۈٍِۈن ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ
ئۇضۇٌي ،پۈتۈْ ِىٍٍەت ِىمَبضىذا ضەپەرۋەرٌىه لىٍىع ،تەغۋىك لىٍىع ۋە تەرثىَە ئېٍىپ ثېرىػتىٓ
ئىجبرەت ئىذىٌ .ېىىٓ ،ئۇٍغۇرالرٔىڭ ھبزىر ئۇٔذاق لىٍىع ئىّىبٔىَىتي ٍوق .ئەِّب ،ئۇٍغۇرالر
ئۈچۈْ ِۇٔذاق ثىر ٍوي ثبر :وۆزٌىگەْ چوڭ-چوڭ ئىػالرٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغٕي ئۆزىڭىس
لىالالٍذىغبْ وىچىه ئىػالردىٓ ثبغالظ .ھەر ثىر غەخطٕىڭ لىالالٍذىغبْ ئىػي ٔبھبٍىتي وۆپ .ثۇ
ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ ئۆز ئىرادىطىگە ثبغٍىكٍ .ۇلىرىذا ئېَتىٍغىٕىذەن ،ئىرادە دېگىٕىّىس ثىر خىً
ھېططىَبت ئەِەش ،ثۇ ثىر لبرار .لۇرئبٕٔىڭ -13ضۈرە رېئىذ -11ئبٍىتىذە ِۇٔذاق دېَىٍگەْ " :ھەر
لبٔذاق ثىر لەۋَ ئۆزىٕىڭ ئەھۋاٌىٕي ئۆزگەرتّىگۈچە ئبٌال ئۇالرٔىڭ ئەھۋاٌىٕي ئۆزگەرتّەٍذۇ" .ثۇ
ئۇٍغۇرچە لۇرئبٔذىىي ضۆزٔىڭ ئەٍٕەْ ئېٍىٕىػي ثوٌۇپ ،ئىٕگٍىسچە ِبتېرىَبٌالردا ثۇ ضۆز ضەي
ئوخػىّبٍذىغبْ غەوىٍذە ئېٍىٕغبْ " :ثىر جەِئىَەت ئۆز تەلذىرىٕي ئۆزگەرتىػىە ئۇرۇٔۇپ
ثبلّىغىچە ئبٌال ئۇ جەِئىَەتٕىڭ تەلذىرىٕي ئۆزگەرتّەٍذۇ" .ثىس ئۆزىّىسٔىڭ ئۇٍغۇر ثوٌۇپ
ٍبرىتىٍغىٕىّىسغب ئبٌالدىٓ رازى ثوٌۇپال لبٌّبً ،ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبٌالھمب رەھّەت ئېَتىّىسِ .ۇتٍەق
وۆپ ضبٔذىىىٍىرىّىس ئۆز ئۆِرىّىسٔي ثىر پبن ئۇٍغۇر ثوٌۇپ ئۆتىۈزۈغٕي ئبرزۇ لىٍىّىس .غۇٔذاق
لىالٌىغىٕىّىسدىٓ پەخىرٌىٕىّىس .غۇٔذاق لىالٌىغىٕىّىسدىٓ غورۇرٌىٕىّىس .ئۇٔذالتب ثىس ثۇ ٍەردە
ئۆزىّىسدىٓ ِۇٔذاق ثىر ضوئبٌٕي ضوراپ ثېمىػىّىس وېرەن " :ثىر ئبٍرىُ ِىٍٍەت ثوٌۇپ ٍبغبغتىىي
ئەڭ ِۇھىُ ِەلطەت ٔېّە؟" ِېٕىڭ ثۇ ضوئبٌغب جبۋاثەْ دۇَٔبدىىي پەٍالضوپالر ٔېّە دېگۀٍىىىٕي
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ثىٍگۈَ وېٍىپ ،ئىٕتېرٔېتٕي ئبزراق ۋالىت چىمىرىپ ئىسدەپ ثبلتىٌُ .ېىىٓ ئۇٔذاق ضوئبٌغب جبۋاة
ثوٌىذىغبْ ثىرەر ِەزِۇٕٔي تبپبٌّىذىُ .ئۆزۈِٕىڭ ثۇ ضوئبٌغب ثېرىذىغبْ جبۋاثىُ ِۇٔذاق " :ثىر
ِىٍٍەت ثوٌۇپ ٍبغبغتىىي ئەڭ ِۇھىُ ِەلطەت ،وۈچٕي ٍىغىپ ،ئۆزىٕىڭ ِۀپەئەتىٕي ۋە ِىٍٍەتٕىڭ
ِۀپەئەتىٕي لوغذاظ ".ثۇ جەھەتتە ِەْ ٍەھۇدىَالرغب ٔبھبٍىتي لبٍىً .ئۇالر ئوثذاْ ئوٍٍىٕىپ ٍۈرۈپ،
ئۆزٌىرىٕي ٍ 2000ىً ضبلالپ لبٌذى .ئۇالر ضوتطىَبٌىسِٕي ئىجبت لىٍذى .ووِّۇٔىسِٕي ئىجبت
لىٍذى .وىػىٍىه ھولۇق ۋە دېّووراتىَىٕي ئىجبت لىٍذى .ھەِذە ئۇالرٔي دۇَٔبغب تبرلبتتي .غۇ
ئبرلىٍىك ثبغمىالرٔىڭ ئۆزٌىرىٕي ثبضتۇرۇغىٕي ثىر خىً خبتب ھەرىىەتىە ئبٍالٔذۇرۇپ لوٍۇپ،
ئۆزٌىرىّۇ ثبغمىالر ثىٍەْ ئوخػبظ ھولۇلتىٓ ثەھرىّەْ ثوٌىذىغبْ ثىر غبرائىتٕي ٍبراتتي .غۇٔذاق
لىٍىپ ٍورۇپ ،ئۆزىٕىڭ ثىر ٔبھبٍىتي وىچىه ِىٍٍەتٍىىىگە لبرىّبً ،ھبزىر دۇَٔبدىىي ئەڭ
وۈچٍۈن ثىر دۆٌەتىە ئبٍالٔذىِ .ەٌۇَ ِۀىذىٓ ئېٍىپ ئېَتمبٔذا ،ئۇالر ھبزىر دۇَٔبٔي ضوراۋاتىذۇ.
ثىس ثىر لبٔچە ئەضىرٔىڭ ِبثەٍٕىذە ئوثذاْ ئوٍٍىَبٌّىذۇقٍ .ۇلىرىمي ِەلطەتٕي ئوثذاْ ئىػمب
ئبغۇراٌّىذۇقٍ .ۈز ٍىٍٕىڭ ِبثەٍٕىذىّۇ دېگۀذەن ٍبخػي لىالٌّىذۇق .ھبزىر لبٔذالراق لىٍىۋاتىّىس؟
ِەْ ھەر لېتىُ ئۇٍغۇر تىٍىٕىڭ ھبزىرلي تەلذىرىٕي ئوٍٍىغىٕىّذا ،ئۆزۈِذىٓ " ئەگەر ثىسٔىڭ
ئورٔىّىسدا ٍەھۇدىَالر ثوٌۇپ لبٌغبْ ثوٌطب ،ئۇالر لبٔذاق لىٍغبْ ثوالتتي؟" دەپ ضوراٍّەْ.
ٔىطپىٍَىه ٔۇلتىٕەزىرىذىٓ ئېٍىپ ئېَتمبٔذاٍ-60 ،ىٍالردا ئۇٍغۇرالرغب ٔۇرغۇْ ھولۇق ثېرىٍگەْ
ئىذى .چوڭ ھولۇلالرِۇ وۆپٍەپ ثېرىٍگەْ ئىذىٌ .ېىىٓ ،ثىر لىطىُ ئبتب-ئبٔىالر ئۆز خىسِىتىذە
تىً جەھەتتىٓ ئبزراق لىَٕبٌغبٍٔىمي ئۈچۈٍْ ،بوي خۀسۇچە ِەوتەپٍەرٔىڭ ضەۋىَىطي ٍۇلىرى ،دەپ
لبرىغبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ثبٌىٍىرىٕي خۀسۇچە ِەوتەپىە ثېرىػىە ثبغٍىذى .ئۇٍغۇر تىٍىٕىڭ تەھذىتىگە
ئۇچرىػي ِبٔب غۇ چبغذا ثبغالٔغبْ ئىذى .ئۇٔي ئۇٍغۇرالر ئۆزى ثبغٍىغبْ ئىذى .ئەگەر ثىسٔىڭ
ئورٔىّىسدا ٍەھۇدىَالر ثوٌغبْ ثوٌطب ،ئۇالر ثبٌىٍىرىٕي خۀسۇچە ِەوتەپىە ثەرِەً ،ئۆزٌىرىگە
ثېرىٍگەْ ھولۇق ۋە ئۆز دىَبرىذىىي ِبددىٌ ثبٍٍىمتىٓ توٌۇق پبٍذىٍىٕىپ ،ھۆوۈِەتىە ٍېڭي لبرار -
ثەٌگىٍىّىٍەر ِبلۇٌٍىتىپ ،ئۇٍغۇر ِەوتەپٍىرىٕىڭ ضۈپىتىٕي ٍۇلىرى وۆتۈرگەْ ثوالتتي .ئۇٍغۇر
ِەوتەپٍىرىذە خۀسۇ تىٍىٕي -1چەت ئەي تىٍي ضۈپىتىذە ئولۇتۇغىٕي وۈچەٍتىپ ،توٌۇلطىسٔي
پۈتتۈرۈپ ثوٌغۇچە ثبٌىٍىرىٕىڭ خۀسۇ تىٍي ضەۋىَىطىٕي خىسِەت ئېھتىَبجىذىٓ چىمبالٍذىغبْ ثىر
ٍەرگە ئبپبرغبْ ثوالتتي ( دۇَٔبدىىي ٔۇرغۇْ دۆٌەتٍەر ۋە ِىٍٍەتٍەر ثبٌىالرغب ئىٕگٍىس تىٍىٕي چەت
ئەي تىٍي ضۈپىتىذە ئولۇتۇپ ،توٌۇلطىسٔي پۈتتۈرۈپ ثوٌغۇچە ئبغۇ تىٍذا ئۇالرٔىڭ ضبۋاتىٕي
چىمىرىپ ثوٌىذۇ .ئۇٔي ئۇٍغۇرالرِۇ لىالالٍتتي .).غۇ ئبرلىٍىك ئۇٍغۇر تىٍىذىىي ئولۇتۇغٕي ئەٍٕەْ
ضبلالپ لبٌغبْ ،ھەِذە تەدرىجىٌ تەرەلمىٌ لىٍذۇرغبْ ثوالتتي .ثبٌىالرِۇ ثىر پۈتۈْ ئۇٍغۇر ثوٌۇپ
چوڭ ثوٌغبْ ثوالتتي .ئبٔب تىٍىغب پۇختب چوڭ ثوٌۇپ ،ثبغمب ٔۇرغۇْ ئىػالردا ئۆزىذىىي تبالٔت،
ئىمتىذار ،تەپەوىۇر ۋە ٍوغۇرۇْ وۈچٍەرٔي توٌۇق جبرى لىٍذۇراٌىغبْ ثوالتتي .ثىس ئۇٔذاق
لىٍّىذۇق .ئۇٔىڭ ئورٔىغب پۈتۈٍٔەً تەتۈرىطىچە ئىع لىٍذۇقٍ .ىرالٕي ئوٍٍىّىذۇق ھەَ
وۆرەٌّىذۇقِ .ىٍٍەتٕىڭ ِۀپەئەتىٕي ئەِەش ،ئۆزىّىسٔىڭ ِۀپەئەتىٕىال ئوٍٍىذۇق .ثىسدە تۈروۈَ
ئېڭي وەَ ثوٌذى .ثىسدە ِىٍٍىٌ روھ تۆۋەْ ثوٌذى .تەدرىجىٌ ھبٌذا ئىػٍىتەٌّىگەْ
ھولۇلٍىرىّىسٔي پبتتۇرۇپ لوٍذۇق .ئەگەر ثىس ثۇٔىڭذىٓ وېَىّٕۇ ٍبخػي لىالٌّىطبق ،ئۆزىّىسدىٓ
پەخىرٌۀگىٕىّىس ،ئۆزىّىسدىٓ غورۇرالٔغىٕىّىسٔىڭ ئبٔچە ئەھّىَىتي لبٌّبٍذۇ .ثىر ِىٍٍەتىە ئەزا
ثوٌۇغٕىڭ ٔۇرغۇْ ئبالھىذە ھولۇلٍىرى ثبر .غۇٔذالال ٔۇرغۇْ ِەججۇرىَەت ۋە ِەضئۇٌىَەتٍىرىّۇ ثبر.
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ئۆز ِەججۇرىَىتىٕي ئبدا لىٍّىغبٔالر " ِىٍٍەتپەرۋەر" دېگەْ غەرەپىە ضبزاۋەر ثوالٌّبٍذۇ .ئۆز
ِۀپەئەتي ئۈچۈْ ِىٍٍەتٕىڭ ِۀپەئەتىٕي لۇرثبْ لىٍىع ثوٌطبِ " ،ىٍٍىٌ ِۇٔبپىمٍىك" ٔىڭ
ئېٕىمٍىّىطىذۇر .ثىس ئەِذى ئوٍٍىٕىػىّىس وېرەنِ .ىٍٍەتٕىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي تەلذىرى،
ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ئىمجبٌي توغرىطىذا ئوٍٍىٕىػىّىس وېرەن " .ووِپبش" ٔي وۆپرەن ئوٍٍىػىّىس
وېرەنِ .ەْ ئىػىٕىّۀىي ،ئىع لىٍغبٔذا ٍبپؤٍۇلالردەن لىٍىع ،ئىع ئوٍٍىغبٔذا ٍەھۇدىَالردەن
ئوٍالغٕي ئۆزىّىسگە ئبدەت لىالٌىطبق ،ثىس ئۇٍغۇرالر ئۆز تەلذىرىّىسدە چولۇَ چوڭ ئۆزگىرىع
ھبضىً لىالالٍّىس.
ِېٕىڭ " غىروەت لۇرۇغمب لبٔذاق ئىمتىذار وېرەن؟ " دېگەْ ٍبزِبَ ثىٍىه تور ثېتىگە
چىممبٔذىٓ وېَىٓ "Uginix " ،ئىطىٍّىه ثىر لېرىٕذىػىّىس " ِەْ غىروەت لۇرۇپ ثبلمبْ"
دېگەْ تەِىذىىي ثىر ٍبزِىطىٕي ثىٍىىىە چىمبردى .ئۇٔىڭ تور ثەت ئبدرېطي:
http://bbs.bilik.cn/viewthread.php?tid=17799
ثۇ ٍبزِىذا ئۇٍغۇر دىَبرىذا غىروەت لۇرۇظ ئۈچۈْ ثبضىذىغبْ لەدەَ-ثبضمۇچالر ٔبھبٍىتي
تەپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىٕىپتۇِ .ەْ ئۇٔي ئولۇپ " ،ئۆگىٕىع" ئەپۀذىذىٓ ٔبھبٍىتي ِىٕٕەتذار ثوٌذۇَ.
"وۆزٌىگەْ چوڭ-چوڭ ئىػٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغٕي ،ئۆزى لىالالٍذىغبْ وىچىه ئىػالردىٓ ثبغالظ
وېرەن" دېگەْ ِبٔب غۇ .ھبزىر ئۇٍغۇرالر ئىچىذە ِۇغۇٔذاق ثىر ٍوٌٕي تبٌٍىغبٔالر ٔبھبٍىتي وۆپ .ثۇ
ٍەردە ِەْ ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ثىردىٓ-ثىر تىسىپ چىمبٌّبٍّەٌْ .ېىىِٓ ،ىٍٍەتٕىڭ تەلذىرىذە
وۆرۈٔەرٌىه ئۆزگىرىع ھبضىً لىٍىع ثۇ لوغۇٕٔىڭ وۈٔذىٓ-وۈٔگە زورىَىپ ِېڭىػىٕي تەٌەپ
لىٍىذۇِ .ەْ ھەر ثىر ئۇٍغۇر لېرىٕذىػىّىسغبِ " ،ىٍٍىتىُ ِبڭب ٔېّە لىٍىپ ثەردى؟" دەپ ضوراغتىٓ
ئبۋۋايِ " ،ەْ ِىٍٍىتىّگە ٔېّە لىٍىپ ثەردىُ؟" دەپ ضوراغٕي تەۋضىَە لىٍىّەْ .ھەِذە ئۆزى
لىالالٍذىغبْ ئىػالرٔي تېپىپ چىمىپ ،غۇ ئبرلىٍىك ٍۇلىرىمي لوغۇٕٔىڭ ثىر ئەزاضي ثوٌۇغىٕي ئۈِىذ
لىٍىّەْ.
ِەْ ٍ-2008ىٍي -1ئبٍٕىڭ -10وۈٔي ثىسٔىڭ ئىذارىذە ئورۇٔالغتۇرۇٌغبْ ثىر ئىٍّىٌ
دووالتمب لبتٕبغتىُ .ثۇ دووالتٕىڭ تېّىطي"The power of our choices and words " :
ثوٌۇپ ،ئۇٍغۇرچە ِۀىطي " ثىس تبٌٍىغبْ ٍوي ۋە ثىس تبٌٍىغبْ ضۆزٔىڭ وۈچ-لۇدرىتي" دېگۀگە
توغرا وېٍىذۇ .ثۇ دووالتٕي ثەرگەْ وىػي ثىر دۇَٔبغب داڭٍىك ئبٍبي زاتٕىڭ ھېىّەتٍىه ضۆزىٕي
ٔەلىً لىٍغبْ ئىذىِ ،ەْ ئۇ ضۆزٌەرٔي ئىٕتېرٔېتتىٓ تېپىپ ،ئۇٍغۇرچىغب تەرجىّە لىٍىپ ثبلتىُ.
ِەْ ثۇ ٍبزِبِٕي ئبغۇ خبٔىّٕىڭ ھېىّەتٍىه ضۆزٌىرى ثىٍەْ ئبخىرالغتۇرىّەْ ( ِەْ ثۇٔي ثۇرۇْ
ثىر لېرىٕذىػىّىسٔىڭ ٍبزِىطىغب ثىٍذۈرگەْ ئىٕىبش غەوٍىذە ثىٍىىىە چىمبرغبْ ئىذىُ .ئۇٔي ئۆز
ٍبزِىٍىرىّٕىڭ ئىچىذە ضبلالپ لوٍۇظ ِەلطىتىذە ثۇ ٍەرگە وىرگۈزۈپ لوٍذۇَ) .ثۇ ئبٍبي زاتٕىڭ
ئىطّي " تەرضب" ثوٌۇپ ،دۇَٔب خەٌمي ئۇٔي ھۆرِەتٍەپ " تەرضب ئبٔب" دەپ ئبتبٍذۇ .ئۇ خبٔىُ
ٍ-1910ىٍي تۇغۇٌغبْ ثوٌۇپٍ-1997 ،ىٍي ۋاپبت ثوٌغبٍْ-1979 .ىٍي ٔوثېً تىٕچٍىك ِۇوبپبتىغب
ئېرىػىەْ.
تەرضب خبٔىّٕىڭ ھېىّەتٍىه ضۆزٌىرى :غۇٔذالتىّۇ لىٍىۋەر
وىػىٍەر ئبدەتتە ئورۇٔطىس ۋە ضەۋەثطىس ئىع وۆرىذىغبْ ،ۋە ئۆزىٕي ِەروەز لىٍىذىغبْ
وېٍىذۇ .غۇٔذالتىّۇ ئۇالرٔي ئەپۇ لىٍىۋەر.
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ئەگەر ضەْ ئبق-وۆڭۈي ثوٌطبڭ ،وىػىٍەر ضبڭب " غەخطىَەتچي" " ،غەٍرىٌ ِەلطەتٍىه"
دېگەْ ثوھتبٕٔي چبپالٍذۇ .غۇٔذالتىّۇ ئۇالرغب ئبق-وۆڭۈٌٍۈن لىٍىۋەر.
ئەگەر ضەْ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌطبڭ ،ضەْ ئۆزۈڭ ئۈچۈْ ثەزى ضبختب دوضتالرٔي ۋۇجۇدلب
وەٌتۈرىطەْ ،ھەِذە ثەزى ھەلىمىٌ دۈغّۀٍەرٔي تىىٍەٍطەْ .غۇٔذالتىّۇ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه
ثوٌۇۋەر.
ئەگەر ضەْ راضتچىً ۋە ضەِىّىٌ ثوٌطبڭ ،وىػىٍەر ضېٕي ئبٌذىػي ِۇِىىٓ .غۇٔذالتىّۇ
راضتچىً ۋە ضەِىّىٌ ثوٌۇۋەر.
ئەگەر ضەْ ٔۇرغۇْ ٍىٍالرٔي ضەرپ لىٍىپ ثىر ٔەرضە ٍبضىطبڭ ،ثبغمىالر ئۇٔي ثىر وېچىذىال
ۋەٍراْ لىٍىۋېتىػي ِۇِىىٓ .غۇٔذالتىّۇ ئۇٔي ٍبضبۋەر.
ئەگەر ضەْ خبتىرجەٍِىه ۋە ثەختٍىىىە ئېرىػطەڭ ،ثەزىٍەر ھەضەتخورٌۇق لىٍىػي
ِۇِىىٓ .غۇٔذالتىّۇ ثەختٍىه ثوٌۇۋەر.
ضەْ ثۈگۈْ لىٍغبْ ٍبخػىٍىك وۆپىٕچە ۋالىتتب وىػىٍەر تەرىپىذىٓ ئۇٔتۇٌۇپ وېتىٍىذۇ.
غۇٔذالتىّۇ ٍبخػىٍىك لىٍىۋەر.
ئۆزۈڭٕىڭ ثبرٌىمىٕي ثبغمىالرغب ئبتب لىٍطبڭّۇ ،ثبغمىالر ضۀذىٓ ِەڭگۈ رازى ثوٌّبٍذۇ.
غۇٔذالتىّۇ ئۆزۈڭٕىڭ ثبرٌىمىٕي ثبغمىالرغب ئبتب لىٍىۋەر.
ئبخىرلي ھېطبثتب ،ثۇ ئىع ضەْ ثىٍەْ ئۇالرٔىڭ ئوتتۇرىطىذىىي ئىع ئەِەش .ضەْ ثىٍەْ
خۇدأىڭ ئوتتۇرىطىذىىي ئىع.
داڭٍىك ئەرثبثالرٔىڭ ئىگىٍىه توغرىطىذا دېگۀٍىرى:
http://entrepreneurs.about.com/od/famousentrepreneurs/a/quotatio
ns.htm
ِۇھەِّەد ئەٌىٕىڭ ضۆز-ئۈزۈٔذىٍىرى:
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/muhammad_ali.htm
l
تەرەضب خبٔىُ:
http://www.prayerfoundation.org/mother_teresa_do_it_anyway.htm
ثۇ ِبلبٌىٕي ھېچ وىّذىٓ رۇخطەت ضورىّبً ِۀجەضىٕي ئەضىەرتىەْ ھبٌذا ثبغمب
تورثەتٍەردە ئېالْ لىٍطىڭىس ثوٌۇۋېرىذۇ.
ٍ-2008ىٍي -5ئبٍٕىڭ -15وۈٔي
ئەضەر ِۀجەضي ِ :ەرىپەت ثىٍوگي
Www.Meripet.Com
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ۋاقىتٌي هۇۋاپىق ببضقۇرۇش
ِەْ ئبٌذىٕمي لېتىُ ٍبزغبْ " ئىع ئۈٔۈِي ٍۇلىرى وىػىٍەرٔىڭ  7ئبدىتي" دېگەْ ٍبزِبِذا،
دۇَٔبغب داڭٍىك ووۋەً ئەپۀذى ٍەوۈٍٔەپ چىممبْ ٍۇلىرى ئۈٔۈَ ثىٍەْ ئىع لىٍىذىغبْ ،ئۆز
ھبٍبتىٕي ٔبھبٍىتي ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ئۆتىۈزگەْ وىػىٍەرٔىڭ  7ئبدىتىٕي تؤۇغتۇرۇپ ئۆتتۈَ.
ووۋەً ئەپۀذى ئۆزىٕىڭ " ئىع ئۈٔۈِي ٍۇلىرى وىػىٍەرٔىڭ  7ئبدىتي" دېگەْ وىتبثىٕي ئېالْ
لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئۇٔىڭ داۋاِي تەرىمىطىذە ٍۀە ثىر وىتبة ئېالْ لىٍغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ -2وىتبثىٕىڭ
ئىٕگٍىسچە ئىطّي "  ."First things firstثۇٔىڭ ِۀىطي " ِۇھىُ ئىػٕي ئبٌذىذا لىٍىع"
دېگۀگە توغرا وېٍىذۇ .ثۇ ئەضٍىذە ٍۇلىرىمي  7ئبدەتٕىڭ ئۈچىٕچىطي ثوٌۇپ ،ثىسٔىڭ ئىذارىذە
ئورۇٔالغتۇرۇٌغبْ ثىر ضېّىٕبر ِەخطۇش ِۇغۇ تېّىذا ثوٌذىِ .ەْ ئۇغجۇ ٍبزِبِذا " ِۇھىُ ئىػٕي
ئبٌذىذا لىٍىع" ثوٍىچە ،لبٔذاق لىٍغبٔذا ۋالىتتىٓ ِۇۋاپىك پبٍذىالٔغىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمي توغرىطىذا
توختىٍىپ ئوتىّەْ.
"ئىگىٍىه ثبغمۇرۇظ" دېگۀٕي ئىٕگٍىس تىٍىذا "  "business managementدەٍذۇ.
ئىٕگٍىس تىٍىذا ِۇغۇ ضۆز ثىٍەْ ئوخػبظ خبراوتېردىىي ٍۀە ثىر ضۆز ثبر .ئۇ ثوٌطىّۇ " Time
 ." managementثۇ ضۆزٔىڭ ِۀىطي " ۋالىت ثبغمۇرۇظ" .ئۇٍغۇر دىَبرىذا ھبزىر " ۋالىت
ثبغمۇرۇظ" دېگەْ ضۆز ئىػٍىتىٍەِذۇٍ-وق ،ئۇٔي ثىٍّەٍّەٌْ .ېىىِٓ ،ەْ ئۇٍغۇر دىَبرىذا
ٍبغبۋاتمبْ ۋالتىّذا ثۇ ضۆزٔي ئبڭالپ ثبلّبپتىىۀّەْ .غۇڭب گەرچە ِېٕىڭ ثۇ ٍبزِىذا توختبٌّبلچي
ثوٌغىٕىُ " ۋالىت ثبغمۇرۇظ" دېگەْ ِەزِۇْ ثوٌطىّۇ ،ئولۇرِۀٍەرگە ثىر ئبز غەٌىتە تۇٍۇٌۇپ
لبٌّىطۇْ ،دەپ ِبلبٌىٕىڭ تېّىطىٕي "ۋالىتٕي ِۇۋاپىك ثبغمۇرۇظ" دەپ ئبٌذىُ.
ئبِېرىىىذا "ۋالىت ثبغمۇرۇظ" دېگەْ ضۆز ٔبھبٍىتي وەڭ تۈردە لوٌٍىٕىٍىذۇ .ئوتتۇرا ۋە چوڭ
تىپتىىي غىروەت ،ئىذارەِ ،ەوتەپ ۋە ئورگبٔالر ِۇتەخەضطىطٍەرٔي تەوٍىپ لىٍىپِ ،ۇددەتٍىه
ھبٌذا ئۆز غىروىتىذىىي ھەر دەرىجىٍىه ثبغٍىمالرٔي " ۋالىت ثبغمۇرۇظ" جەھەتتە تەرثىَىٍەپ
تۇرىذۇِ .ەْ ثۈگۈْ ئبِېرىىىذىىي ئىٕتېرٔېت ئبرلىٍىك وىتبة ضبتىذىغبْ داڭٍىك غىروەت
ٔ http://www.amazon.comىڭ تور ثېتىگە وىرىپ "time management " ،دەپ
وىرگۈزۈپ ثبلطبَ ،جەِئىٌ  272،73ئىسدەظ ٔەتىجىطي چىمتي .ثۇٔىڭذىٓ ئبِېرىىىٍىمالرٔىڭ
"ۋالىت ثبغمۇرۇظ" لب ٔەلەدەر وۆڭۈي ثۆٌۈدىغبٍٔىمىٕي وۆرۈۋاٌغىٍي .ثۇٔىڭ ئەوطىچەٍ ،ېمىٕمي ثىر
لبٔچە ئەضىرٔىڭ ِبثەٍٕىذە ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي ئۇٍغۇرالرٔىڭ ۋالىت وۆز-لبرىػي ئىٕتبٍىٓ ئبجىس
ثوٌۇپ وەٌذىِ .ەضىٍەٍْ ،بٌمۇْ روزى ئەپۀذىٕىڭ " ثىس لبٔذالالرچە ٔبخػب-ئۇضطۇي ِىٍٍىتي
ئبتىٍىپ لبٌذۇق" دېگەْ ٍبزِىطىذا ِۇٔذاق دەٍذۇ:
ٔەلىًٍ-1906 :ىٍي لەغمەرگە وەٌگەْ فىٕالٔذىَىٍىه ئېىطپېذىتطىَىچي ِبٕٔېر خېَىُ
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( )Mannar Heimئۆزىٕىڭ وۈٔذىٍىه خبتىرىطىذە " :ئۇٍغۇرالرٔىڭ تەثىئىتي ثىىبر تەٌەپ،
وەٍىپ-ضبپب تۇرِۇغمب ئبدەتٍۀگەْ ،تەٍَبر تبپ ،وۈْ -وۈٍٔەپ الغبٍالپ ٍۈرىذۇ ،ئىػٍەً دېّەٍذۇ.
ثوٌۇپّۇ لوغۇْ پىػػىمىذا ئۇالر توپٍىػىپ ئوٌتۇرۇغۇپ ،ثىر-ئىىىي لوغۇْ تبۋۇزٔي پىچىپ
داضتىخبٔغب لوٍۇۋېٍىپ ،ئەتتىگۀذىٓ تۈْ ٍېرىّغىچە ٔەغّۀ-بۋا لىٍىػىذۇ" ،دەپ خبتىرىٍۀگەْ.
ثۇ ِبلبٌىٕىڭ توٌۇق تېىىطتىٕىڭ تور ئبدرېطي:
http://www.meripet.com/Academy/NaxshaUsulMilliti.htm
ئىٕگٍىسچىذا ِۇٔذاق ثىر ضۆز ثبر"The good is often the enemy of the best " :
ثۇٔىڭ ِۀىطي " ٍبخػي ثوٌۇظ وۆپىٕچە ھبٌذا ئەڭ ٍبخػي ثوٌۇغٕىڭ دۇغّىٕي ثوٌىذۇ".
ئۇٍغۇرالرٔىڭ ٍېرى وەڭٍ ،ىّەوٍىىي ِوي ،ئۆز ٍۇرتىذىٓ ضىرتمب چىمّبً ٍبغىغبٔذا ئۆز-ئبرا
رىمبثەتٍىػىػٕىڭ ئبٔچە زۆرۈرٍىتي ٍوق ثوٌغبچمب ،ئبٌذىٕمي ئەضىرٔىڭ ٍېرىّىغىچە ئۇٍغۇرالرٔىڭ
ۋالىت وۆز-لبرىػىٕىڭ ئبجىسٌىمي ئۆزٌىرى ئۈچۈْ ئبٔچە ثىٍىّٕىگەْ ئىذى .ئەضٍىذە ثۇرۇٔمىغب
ئوخػبظ ثبغمىالرغب ثېمىٕذا ثوٌّبً ،ثبغمىالر ثىٍەْ رىمبثەتٍەغّەً ،داۋاٍِىك ھەر خىً ثېطىّالرغب
ئۇچرىّبً ،ئۇخالظ ۋە ٍېَىع جەھەتتىىي ِبددىٌ تۇرِۇظ ثىٍۀال لبٔبئەتٍىٕىپ ،راھەت ۋە
خۇغبي-خۇراَ ٍبغىغىٍي ثوٌغبْ ثوٌطب ،چولۇَ ۋالىت وۆز-لبرىػىٕي ئۆزگەرتّىطىّۇ ثوٌىۋېرەتتي.
ئەِّب ،رىئبئبٌٍىك غۇويٍ ،ېمىٕمي ٍېرىُ ئەضىردىٓ ثبغالپ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ٍبغبظ ِۇھىتي غىذدەتٍىه
دەرىجىذە ئۆزگىرىپ ،ھبزىر چولۇَ ثبغمىالر ثىٍەْ رىمبثەتٍەغّىطە ئۆز ِەۋجۇتٍىمىٕي ٍولىتىپ
لوٍىذىغبْ ثىر ھبٌەت غەوىٍٍۀذىِ .ۇغۇٔىڭغب ئەگىػىپ ،ھبزىر ئۇرۇِچي لبتبرٌىك چوڭ
غەھەرٌەردىىي ئۇٍغۇرالرٔىڭ ۋالىت وۆز -لبرىػىذا ٔبھبٍىتي چوڭ ئۆزگىرىػٍەر ثوٌىۋېتىپتۇ.
ٌېىىٓ ،ئۆز پەرىسىّچە ئۇٍغۇرالردا " ۋالىت ثبغمۇرۇظ" تېخىچە ثىر ئىٍىُ ثوٌۇپ غەوىٍٍۀگىٕي
ٍوقٍ .ۇلىرىذا تىٍغب ئبٌغىٕىّذەن " ،ۋالىت ثبغمۇرۇظ" لب ئبئىت ئىٕگٍىسچە وىتبثتىٓ ِ 17ىڭذىٓ
وۆپرەوي ثبر ئىىەْ .ئۇٍغۇرچىطىذىٓ لبٔچىطي ثبر؟
ِەْ ثۇ ثىر ِبلبٌىذە " ۋالىت ثبغمۇرۇظ" ئىٍىّىٕىڭ ھەِّە تەرەپٍىرىٕي توٌۇق تؤۇغتۇرۇپ
ثوالٌّبٍّەِْ .ېٕىڭ ثۇ ٍەردە تؤۇغتۇرىذىغىٕىُ ووۋەً ئەپۀذى ئوتتۇرىغب لوٍغبْ " ِۇھىُ ئىػٕي
ئبٌذىذا لىٍىع" ئۇلۇِي ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭذىٓ ھەر ثىر وىػي ئۆزىٕىڭ وۈٔذىٍىه خىسِىتي ۋە
وۈٔذىٍىه تۇرِۇغىذا پبٍذىالٔطب ،چولۇَ ٍبخػي ئۈٔۈَ لبزىٕبالٍذۇ ،دەپ ئوٍالٍّەْ .ثۇ ثىٍىٍّەرٔىڭ
ھبزىر پۈتۈْ ئۇٍغۇر جەِئىَىتىذە ِەۋجۇد ثوٌۇپ تۇرغبْ ۋالىت ئىطراپچىٍىمي ِەضىٍىٕي توغرا تؤۇپ
ٍېتىع ،غۇٔذالال پۈتۈْ ئۇٍغۇر ِىٍٍىتىٕىڭ ضبپبضىٕي ئۆضتۈرۈظ ۋە رىمبثەت وۈچىٕي ئبغۇرۇظ
ئۈچۈّٔۇ ٔبھبٍىتي پبٍذىٍىك ئىىۀٍىىىگە ئىػىٕىّەْ.
 .1سبئەت بىيەُ موٍپبش
ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئىچىذە " ئبٌذىرىغبْ ٍوٌذا لبالر" دېگەْ ِبلبٌٕي ئبڭالپ ثبلّىغبٔالر ئبضبضەْ
ثوٌّىطب وېرەنِ .ۀّۇ ثۇ ضۆزٔي ئوتتۇرا ِەوتەپىە چىممبْ ۋالتىّذىال ئبڭٍىغبْ ثوٌۇپ،
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غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئېطىّذىٓ چىمىرىپ ثبلّىذىُ .ئىع لىٍغبٔذا ئىسچىً تۈردە ئۈٔۈِىگە
ئەھّىَەت ثېرىپ ،ضۈرئەت لوغٍىػىپ وەتّىگەْ ثوٌطبِّۇِ ،ەْ ثۇرۇْ ثۇ ضۆز توغرىطىذا ئبٔچە
ئوٍٍىٕىپ ثبلّبپتىىۀّەْ .ثۇ لېتىُ ئۇغجۇ ٍبزِىٕي ٍېسىع ئۈچۈْ ئىسدىٕىپ ِبتېرىَبي وۆرۈظ
جەرٍبٔىذا ،ثۇ ضۆزٔىڭ ٔبھبٍىتي چوڭمۇر ئىٍّىٌ ئبضبضي ثبرٌىمىٕي ھېص لىٍذىٍُ .ۀي " ئبٌذىراظ"
دېگەْ ضبئەت ،ۋالىت ،ۋە ئىع لىٍىع ضۈرئىتي دېگۀگە لبرىتىٍغبْ ثوٌۇپٍ " ،وٌذا لېٍىع" ثوٌطب
ثىر ئىػٕي لىٍىپ ،ئەڭ ئبخىرىذا ئېرىػىەْ ئۈٔۈَ ٍبوي ٔەتىجىگە لبرىتىٍغبْٔ .ۇرغۇْ وىػىٍەر
ھبٍبتٕي ضبئەتىە ئوخػىتىذۇ .ۋالىتٕي ئىع لىٍىع ضۈرئىتي ئبضبضىذا لەدىرٌەٍذۇٌ .ېىىٓ ،ۋالىت
ثىٍەْ ئىع لىٍىع ضۈرئىتىگە لبرىغبٔذا ئەڭ ئبخىرىذا ئېرىػىەْ ئۈٔۈَ ۋە ٔەتىجە تېخىّۇ ِۇھىُ.
ووِپبش ثىر ئىػٕي لىٍىپ ئېرىػىەْ ئۈٔۈِىٕىڭ ضىّۋوٌي ثوٌۇپ ،ئۇ ثىر ئىػٕي لىٍىػتىىي
ٍۆٔىٍىعِ ،ەلطەت ،دأبٌىك ،توغرا ھۆوۈَ ،ۋە تەڭپۇڭٍۇق چۈغۀچىطىگە ۋەوىٍٍىه لىٍىذۇ.
ووِپبضٕي لەدىرٌەٍذىغبْ ئبدەَ ھەر لبٔذاق ثىر ئىػٕي لىٍىػتىٓ ثۇرۇْ ،ئۇٔىڭ لىّّىتي توغرىطىذا
چوڭمۇر ئوٍٍىٕىذۇ .ئۆز-ئۆزىذىِٓ " :ەْ ھبزىر ئۆز ۋالتىّٕي ئەھّىَەتٍىه ئۆتىۈزىۋاتىّۀّۇ؟ ِەْ
ئۈچۈْ ئەڭ ِۇھىُ ئىػالر لبٍطىالر؟ ثبر ۋالتىّٕي ئبغۇ ِۇھىُ ئىػالر ئۈچۈْ لبٔچىٍىه ضەرپ
لىٍىۋاتىّەْ؟ ھبزىر لىٍىۋاتمبْ ئىػىّٕىڭ ِەْ وۆزٌىگەْ ٔىػبٔغب ٍېتىع ئۈچۈْ لبٔچىٍىه
پبٍذىطي ثبر؟" ضوراپ تۇرىذۇ .ئەھّىَەتطىس ئىػالر ئۈچۈْ ئىطراپ لىٍىۋاتمبْ ۋالتىٕي ئەڭ زور
دەرىجىذە ئبزاٍتىپ ،پۈتۈْ ۋالتي ثىٍەْ زېھٕىٕي ئەھّىَەتٍىه ئىػالرغب لبرىتىذۇ.
ٍبخػي تەرثىَە ئبضبضىغب لۇرۇٌغبْ ئبڭ ئبدەَ ئۈچۈْ ثىر ئىچىي وۆزەتىۈچي ۋە ٍوي
ثبغٍىغۇچي ضىطتېّىطي ثوٌۇظ روٌىٕي ئوٍٕبٍذۇ .غۇڭب وىػىٍەر ئىػٕي ئۈٔۈٍِۈن لىٍىّەْ
دەٍذىىەْ ،چولۇَ " ضبئەت" ئۇلۇِي ئبضبضىغب لۇرۇٌغبْ روھىٌ دۇَٔبدىٓ لۇتۇٌۇپ " ،ووِپبش"
ئبضبضىذىىي روھىٌ دۇَٔبٔي ثەرپب لىٍىػي وېرەن .ئىػٕي لبرىغۇالرچە تەز لىٍىعٍ ،بوي "ئبٌذىراظ"
ئۇضۇٌىٕي لوٌٍىٕىذىغبْ وىػىٍەر ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه ٔۇلتىطىذىٓ لبرىغبٔذا ،لىٍغبْ ئىػىٕي ئبٔچە
ٍبخػي ئۈٔۈِگە ئېرىػتۈرەٌّەٍذۇٍ ،بوي " ٍوٌذا لبٌىذۇ" .ضۈرئەت لوغالغّبً ئۈٔۈَ لوغٍىػىع
ئۆزىٕىڭ ئىػىٕي لىٍىػمىّۇ ۋە ثبغمىالر ئۈچۈْ ئىػٍەغىىّۇ لبرىتىٍغبْ ثوٌۇپ ،ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ
ئىػىٕي لىٍغبْ ۋالىتتىّۇ ضۈرئەت لوغالغّبضٍىمىڭىس وېرەن.
 .2ۋاقىت ٍبترىتسبسي ــــ پبئبىىَەتيەر
ووۋەً ئەپۀذى وىػىٍەرٔىڭ پبئبٌىَەتٍىرىٕي ثىر ۋالىت ِبترىتطبضىذىىي  4وۋادىرأتمب
ثۆٌگەْ .ثۇ ٍەردىىي " ِبترىتطب" ثىٍەْ " وۋادىرأت" دېگەْ ضۆزٌەر ِبتېّبتىىب ئبتبٌغۇٌىرى ثوٌۇپ،
ئۇٔي ئبٔچە چۈغىٕىپ وەتّەٍذىغبْ ئولۇرِۀٍەر "ثىر  4وۋادىرأتٍىك ِبترىتطب" دېگەْ ضۆزٔي "ثىر
 4وبتەوٍىه جەدۋەي" ،دەپ چۈغۀطىّۇ ثوٌىۋېرىذۇِ .ەْ ثۇ ِبترىتطبٔي -1رەضىّذە
چۈغۀذۈردۈَ .ئولۇرِۀٍەرگە لۇالٍٍىك ثوٌطۇْ ئۈچۈْ ،تۆۋۀذە ِەْ ثۇ رېطىّذىىي ھەر ثىر
وۋادىرأتٕىڭ ِەزِۇٔىٕي لبٍتب تىسىپ چىمىّەْ:
(ِ )1ۇھىُ ۋە جىذدىٌ ئىػالر
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لىطتبپ وەٌگەْ ئىػالر
وىرىسىطالر/لورلۇٔچٍۇق ئىػالر
پۈتتۈرۈظ ۋالتي ثېىىتىٍگەْ ئىػالر
(ِ )2ۇھىُ ئەِّب جىذدىٌ ئەِەش ئىػالر
ئبٌذىٕي ئېٍىع ئىػٍىرى
ِۇٔبضىۋەت ئورٔىتىع
پىالٔالظ ۋە تەٍَبرٌىك وۆرۈظ
ضىطتېّىالرٔي ۋۇجۇدلب چىمىرىع
وەضپىٌ ثىٍىٍّەر ئىگىٍەظ
وۆڭۈي ئېچىع
(ِ )3ۇھىُ ئەِەش ٌېىىٓ جىذدىٌ ئىػالر
ئورۇٔطىس وبغىال ئىػٍىرى
ھبجەتطىس دووالتالر
ِۇھىُ ئەِەش ٍىغىٓ ۋە تېٍېفؤالر
ثبغمىالرٔىڭ وىچىه ئىػٍىرى
وەڭ تبراٌغبْ ئىػالر
(ِ )4ۇھىُ ئەِەش ھەِذە جىذدىٌ ئەِەش ئىػالر
ئۇغػبق-چۈغػەن ئىػالر
ئبٌذىراظ ئىػالر
ِۇٔبضىۋەتطىس تېٍېفؤالر
ۋالىتٕي ئىطراپ لىٍىذىغبْ ئىػالر
"لۇتۇٌۇظ" ئىػٍىرى
چېىىذىٓ ئبغمبْ تېٍېۋىسور ،ئىٕتېرٔېت
ھەددىذىٓ ئبرتۇق ئبراَ-ئەٌىع
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-1رەضىُِ :ۇھىُ ئىػالر ثىٍەْ جىذدىٌ ئىػالرٔىڭ ِۇٔبضىۋىتىٕي چۈغۀذۇرىذىغبْ تۆت
وۋادىرأتٍىك ۋالىت ِبترىتطبضي .وۋادىرأت

ٍۇلىرىذا وۆرگىٕىّىسدەن ،ثۇ 2خ 2ئۆٌچەٍِىه ِبترىتطب ثىسگە جىذدىٍَىه چۈغۀچىطي
ثىٍەْ ِۇھىٍّىك چۈغۀچىطىٕىڭ ِۇٔبضىۋىتىٕي وۆرضىتىپ ثېرىذىغبْ ثوٌۇپ ،ثىس ئۇ ئبرلىٍىك ئۆز
ۋالتىّىسٔي لبٔذاق ئىػالرغب ضەرپ لىٍىۋاتمبٍٔىمىّىسٔي وۆرۈۋاالالٍّىس .ثۇ ِبترىتطبٔي توٌۇق
چۈغىٕىع ۋە ئۇٔىڭذىٓ توغرا پبٍذىٍىٕىع ئۈچۈْ ،ضىس ئبٌذى ثىٍەْ ئۆزىڭىس ئۈچۈْ لبٍطي
ئىػالرٔىڭ ئەڭ ِۇھىُ ئىىۀٍىىىٕي ئېٕىمالپ چىمىػىڭىس وېرەنٍ .ۀي ضىس ئبٌذى ثىٍەْ ِېٕىڭ
ئبٌذىٕمي ٍبزِبِذىىي  7ئبدەتٕىڭ ئىچىذىىي -2ئبدەتتە وۆرضىتىٍگەْ ئىػالرٔي ئوثذاْ لىٍىػىڭىس
وېرەن .ئەگەر ئۇٔذاق لىٍّىطىڭىس ،ضىس ئۆزىڭىس ئۈچۈْ لبٍطي ئىػالر ِۇھىُ ئىػالر ،لبٍطي
ئىػالر جىذدىٌ ئىػالر ئىىۀٍىىىٕي پەرلٍۀذۈرەٌّەٍطىس.
ثىرىٕچي رەضىّذىىي ِبترىتطب ضىس ۋالىت ضەرپ لىٍىػمب تېگىػٍىه ئىػالرٔي 4
وبتېگورىَىگە ئبٍرىپ ثېرىذۇ .ثىرىٕچي وۋادىرأتتىىي ئىػالر ھەَ جىذدىٌ ھەَ ِۇھىُ ئىػالر
ثوٌۇپ ،ئۇالر ضىس چولۇَ لىٍّىطىڭىس ثوٌّبٍذىغبْ ئىػالردۇر .ثۇ ئىػالرٔي لىٍىع ئبرلىٍىك ضىس
وۆزٌىگەْ ٔىػبٔغب ٍېمىٍٕىػبالٍطىس ٍبوي ئۇٔىڭغب ٍېتەٌەٍطىس .غۇڭب ئۇالر ِۇھىُ ئىػالر .ضىس ثۇ
ئىػالرٔي ِەٌۇَ ثىر ۋالىت ئىچىذە لىٍىپ ثوٌّىطىڭىس ثوٌّبٍذۇ .غۇڭب ئۇالر جىذدىٌ ئىػالر.
ِەضىٍەْ ،ثۇ ٍىً ٍبزدا ئبٌىٌ ِەوتەپىە ئىّتىھبْ ثېرىع.
ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ۋالتىٕي لبٌغبْ  3وۋادىرأتمب لبٔذاق تەلطىُ لىٍىع ِەضىٍىطىذە ئوثذاْ
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ئوٍالّٔىطىڭىس ثوٌّبٍذۇ .وۆپ ضبٔذىىي وىػىٍەر " جىذدىٌ" دېگەْ ئۇلۇِٕىڭ ِەججۇرٌىػي ثىٍەْ
-3وۋادىرأتمب ئبضبٔال وىرىپ لبٌىذۇٌ .ېىىٓ ،ثۇ وۋادىرأتتىىي ئىػالر ضىسٔىڭ ۋالتىڭىسٔي ٍېگەْ
ثىٍەْ ضىسٔىڭ وۆزٌىگەْ ٔىػبٔىڭىسغب ٍېتىػىڭىسگە ھېچ ثىر تۆھپە لوغّبٍذۇ .ئىػٕي ٍۇلىرى
ئۈٔۈَ ثىٍەْ لىٍىذىغبْ وىػىٍەر ئۆزٌىرى ئۈچۈْ ئەڭ پبٍذىٍىك ئىػالرٔىڭ -2وۋادىرأتتب
ئىىۀٍىىىٕي ئوثذاْ ثىٍىذۇ .پىالٔالظ ،تەٍَبرٌىك لىٍىع ،ئبٌذىٕي ئېٍىعِ ،ۇٔبضىۋەت ئورٔىتىع،
وىتبة ئولۇظ ،وەضپىٌ ثىٍىّىٕي وېڭەٍتىع ،ۋە جىطّبٔىٌ جەھەتتىٓ چېٕىمىع لبتبرٌىمالر ِۇغۇ
وۋادىرأتتىىي ئىػالرٔىڭ ثىر لىطىُ ِىطبٌٍىرىذۇر.
ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ وۆڭۈي تۇٍغۇضي ئبضبضىذىال -2وۋادىرأتتىىي ئىػالرٔىڭ وۆرۈٔەرٌىه
ٔەتىجە لبزىٕىػتب ھبٌمىٍىك روي ئوٍٕبٍذىغبْ ئىػالر ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىطىسٌ .ېىىٓ ،ثۇ
وۋادىرأتتىىي ئىػالردىٓ ھەلىمىٌ تۈردە پبٍذىٍىٕىع ئۈچۈْ ،ضىس ئبٌذى ثىٍەْ ئۆزىڭىسدە  -1ۋە
-2ئبدەتٕي ئوثذاْ ٍېتىٍذۇرىػىڭىس وېرەنٍ .ۀي ،ئبٌذى ثىٍەْ ئۆزىڭىسدە  -3ۋە -4وۋادىرأتتىىي
ئىػالرغب " ٍبق" دەٍذىغبْ ثىر وۈچٍۈن وىػىٍىه خبرەوتېرٔي ٍېتىٍذۈرىػىڭىس ،ھەِذە ئۆزىڭىس
ئۈچۈْ ئەڭ ِۇھىُ ئىػالرٔي توٌۇق ۋە توغرا ثبٍمبپ چىمىػىڭىس وېرەن .ئۇٔذاق لىٍّىطىڭىس
ٍۇلىرىمي  4وۋادىرأت ِەۋجۇد ثوٌّبٍذۇ.
ِەْ ئۆزۈَ ئۈچۈْ ئەڭ ِۇھىُ ئىػالرٔىڭ ثىر لىطّىٕي ٍ-70ىٍالردا ئوتتۇرا ِەوتەپتە
ئولۇۋاتمبْ ۋالتىّذىال ئوٍالپ چىممبْ ثوٌۇپ ،ئۇالر )1 ( :دۇَٔبدا لبٔچىٍىه ئولۇظ ثوٌطب ئۇالرٔىڭ
ھەِّىطىٕي ئولۇظ )2 ( ،ئۆزۈِٕىڭ ئىمتىطبدىٌ تەلذىرىٕي تۈپتىٓ ئۆزگەرتىع )3 ( ،ثىر ثەختٍىه
ئبئىٍە لۇرۇغتىٓ ئىجبرەت  3ئىع ئىذى .ثۇ لېتىُ ِۇغۇ ِبلبٌىٕي ٍېسىۋېتىپٍ-1986 ،ىٍي ِەْ
ئبثذۇغۈوۈر ِۇھەِّەتئىّىٓ ئەپۀذى ثىٍەْ ٍبپؤىَىذە ثىرگە ثوٌغبٔذا ئۇ وىػي ِبڭب دېگەْ
ِۇٔذاق ثىر ضۆز ئېطىّگە وېٍىپ لبٌذى " :ثىر ئەر وىػي ئۈچۈْ ِۇھىُ ٔەرضىذىٓ ئۇچي ثبر:
ثىرىٕچىطي ثىٍىُ ،ئىىىىٕچىطي پۇي ،ئۈچىٕچىطي ثىر ٍبخػي خوتۇٍْ ".ۀيِ ،ەْ ئۆزۈَ ئۈچۈْ
ئوٍالپ تبپمبْ ِۇھىُ ئىػالر ثىٍەْ تەخّىٕەْ ٍ 15ىٍذىٓ وېَىٓ ئبثذۇغۈوۈر ِۇھەِّەتئىّىٓ
ئەپۀذىذىٓ ئبڭٍىغبْ ِۇھىُ ئىػالر ثىر-ثىرضىگە ٍېمىٓ چىمىپتۇِ .ەْ ثۇ ئىػالرٔي ئوٍالپ
ئۆز-ئۆزۈِذىٓ ھبٍبجبٍٔىٕىپ ،غۇ وۈٔي ئبخػىّي ثىر لبٔچە ضبئەت ۋالىت ئۇخٍىَبٌّبً لبٌذىُ.
ثىسگە ضېّىٕبر ثەرگەْ ِۇتەخەضطٕىڭ ئېَتىػىچە ،ئىػٕي ٍۇلىرى ئۈٔۈَ ثىٍەْ لىٍىذىغبْ
وىػىٍەر  %75ۋالتىٕي -2وۋادىرأتمب %20 ،ۋالتىٕي -1وۋادىرأتمب ،پەلەت  %5ۋالتىٕىال
-3وۋادىرأتمب ضەرپ لىٍىذىغبْ ثوٌۇپ-4 ،وۋادىرأتمب ئبضبضەْ ۋالىت ضەرپ لىٍّبٍذىىەْ.
 .3ۋاقىت ٍبترىتسبسي ــــ ّەتىجە
ٍۇلىرىمي  4وۋادىرأتتىىي ئىػالر وەٌتۈرۈپ چىمبرغبْ ٔەتىجىّۇ ئوخػبظ ثوٌّبٍذۇِ .ەْ
-2رەضىّذە ھەر ثىر وۋادىرأتمب ِبش وېٍىذىغبْ ٔەتىجىٍەرٔىڭ ِىطبٌٍىرىٕي تىسىپ چىمتىُ.
ئولۇرِۀٍەرگە ئبضبْ ثوٌطۇْ ئۈچۈْ ،تۆۋۀذە ِەْ -2رەضىّذىىي ٔەرضىٍەرٔي ٍۀە ثىر لېتىُ
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تىسىپ چىمىّەْ.
(ِ )1ۇھىُ ۋە جىذدىٌ ئىػالر
وۈچٍۈن ثېطىُ ھېص لىٍىع
لبتتىك ھېرىپ وېتىع
ئۀذىػىگە پېتىع
لىَىٓ ِۇٔبضىۋەتٍەرگە دۇچ وېٍىع
ضبالِەتٍىىي ٔبچبرٌىػىع
(ِ )2ۇھىُ ئەِّب جىذدىٌ ئەِەش ئىػالر
ٍىرالٕي وۆرۈظ
توغرا ھۆوۈَ چىمىرىع
ئىػالرٔي ٍبخػي ثبغمۇرۇظ
ٍبخػي تەڭپۇڭٍۇق ضبلالظ
ِۇٔبضىۋەت ۋە ضبالِەتٍىىتە ٍبخػي ثوٌۇظ
خىسِەتتە ئۆضۈظ
(ِ )3ۇھىُ ئەِەش ٌېىىٓ جىذدىٌ ئىػالر
ئىػٕي ثبغمۇراٌّبً لېٍىع
تىت-تىت ثوٌۇظ ۋە چۈغىۈٍٔىػىع
خىسِەتتە چەوٍىّىگە ئۇچراظ
ثبغمىالر ثىٍەْ ضۈروىػىع
ٔبرازىٍىك لىٍىع
ثبغمىالرٔىڭ لۇرثبٔي ثوٌغبٔذەن ھېص لىٍىع
(ِ )4ۇھىُ ئەِەش ھەِذە جىذدىٌ ئەِەش ئىػالر
ِەضئۇٌىَەتطىسٌىه لىٍىع
ثبغمىالرغب ٍۆٌىٕىۋېٍىع
ۋالىتمب ئىچ ئبغرىتىع
ئىع ئۆتۈپ وەتىۀذىٓ وېَىٓ پۇغبٍّبْ لىٍىع
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-2رەضىُِ :ۇھىُ ئىػالر ثىٍەْ جىذدىٌ ئىػالرٔي لىٍىػتىٓ وېٍىپ چىمىذىغبْ
ٔەتىجىٍەرٔي چۈغۀذۈرىذىغبْ تۆت وۋادىرأتٍىك ۋالىت ِبترىتطبضي.
ئەگەر ٍۇلىرىمي تىسىٍّىىٕي ئوثذاْ تەھٍىً لىٍىذىغبْ ثوٌطبقِ ،ۇٔذاق ثىر خۇالضىگە
وېٍىّىس-1 :وۋادىرأتتىىىطي زۆرۈر ئىػالر-2 .وۋادىرأتتىىىطي ئۈٔۈَ ثېرىذىغبْ ئىػالر.
-3وۋادىرأتتىىىطي ئبدەَ گوٌالٍذىغبْ ،ئبدەِٕي لۇرثبْ لىٍىذىغبْ ئىػالر-4 .وۋادىرأتتىىىطي
ثوٌطب ئىطراپچىٍىك ھېطبثٍىٕىذىغبْ ئبرتۇلچە ئىػالر.
 .4تۆت ّبچبر ئبدەت ۋە ٍ 3ۇھىٌ ئىص
ِېٕىڭ ثۇ ٍبزِىٕي تەٍَبرٌىػىّغب ،ثۇ ٍىٍٕىڭ ثېػىذا ثىر توردىػىّىس ثىٍىه ِۇٔجىرىذە
ضورىغبْ ِۇٔذاق ضوئبٌالر تۇرتىە ثوٌذىِ " :ەْ لبٔذاق لىٍىّەْ؟" " ،ثىس لبٔذاق لىٍىّىس؟" .ثۇ
توردىػىّىسٔىڭ ضوراۋاتمىٕي " ثىس ئۇٍغۇر ِەضىٍىطىٕي لبٔذاق ھەي لىٍىّىس؟" دېگۀذىٓ ئىجبرەت
ئىذىِ .ەْ ثۇرۇّٔۇ ئېَتىپ ئۆتىۀذەن ،ثىر ِەضىٍىٕي ھەي لىٍىع ئۈچۈْ ،ئبٌذى ثىٍەْ ئۇ
ِەضىٍىٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ،ۋە ئۇٔي ٔېّە وەٌتۈرۈپ چىمبرغبٍٔىمىٕي ئبٍذىڭالغتۇرىۋېٍىػمب
توغرا وېٍىذۇٍ .ۇلىرىمي ضوئبٌٕي وۆرگۀذىٓ وېَىِٓ ،ۀذە ھبزىرلي ئۇٍغۇر ِەضىٍىطىٕي ثىر
فورِۇالالغتۇرۇپ ثېمىع ئىطتىىي تۇغۇٌذىِ .ەْ چەت ئەٌگە چىممبٔذىٓ ثۇٍبْ ،ئۆزۈَ وۆرگەْ،
ئبڭٍىغبْ ،ۋە ئولۇغبْ ٔەرضىٍەر ئبضبضىذا ئۇٍغۇرالرٔىڭ ھبزىرلىذەن ثىر لىطىُ ٔبچبر پطىخىىب،
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روھىٌ ھبٌەتِ ،ىجەز ۋە ئۆرپ-ئبدەتٍىرىٕىڭ ئۇٍغۇر ِىٍٍىتىذە لبچبٔذىٓ ثبغالپ غەوىٍٍىٕىػىە
ثبغٍىغبٍٔىمىٕي ،ھەِذە ئۇٔىڭغب ٔېّە ضەۋەة ثوٌغبٍٔىمىٕي چۈغىٕىػىە تىرىػىپ وەٌذىُ .ھەِذە
ٍېمىٕذا ثۇ ِەضىٍىٍەر توغرىطىذا ئۆزۈَ رازى ثوٌغۇدەن ثەزى چۈغۀچىٍەرگە ئىگە ثوٌۇپ ،ئۇالرٔي
ئبٌذىٕمي ٍبزِبِذا ئبزراق ثبٍبْ لىٍذىُ .غۇڭب ئۇٔي ثۇ ٍەردە لبٍتب تەورارٌىّبٍّەْ .ئەگەر ثىس
ھبزىرلي ئۇٍغۇر جەِئىَىتىٕي ئەضتبٍىذىً وۆزىتىپ ثبلىذىغبْ ثوٌطبق ،ثبغمىالر ئەِەش ئۆزىّىس
وەٌتۈرۈپ چىمبرغبْ ،ھبزىر ئۇٍغۇرالرغب ٔبھبٍىتي ئېغىر زىَبْ ٍەتىۈزىۋاتمبْ چوڭ ٔبچبر
ئبدەتٍەردىٓ ِۇٔذاق تۆتٕي ثبٍمىَبالٍّىس:
 )1وىتبة ئولۇِبضٍىك
 )2ثبال تەرثىَىٍەغىە ئەھّىَەت ثەرِەضٍىه
 )3ئۆز-ئبرا ئۇٍۇغبٌّبضٍىك
 )4پۇي-ۋالىت ثبٍٍىمىٕىڭ وۆپ لىطّىٕي ِېھّبٔذارچىٍىك ثىٍەْ ئىطراپ لىٍىع
تۆۋۀذە ِەْ ثۇ  4ئبدەتٕىڭ ھەر ثىرضي ئۈضتىذە لىطمىچە توختىٍىپ ئوتىّەْ.
 )1وىتبة ئولۇِبضٍىك .ثۇ ئىع توغرىطىذا وۆپ ضۆزٌىّىطەِّۇ ،ئۇ ھەِّەٍٍۀگە ئبٍبْ.
ھبزىر ئۇٍغۇر دىَبرىذا ثىرضي ثىر وىتبة ٍېسىپ ئېالْ لىٍطب ،ئۇٔىڭذىٓ ئبراْ ِ 3ىڭذىٓ ِ 5ىڭ
دأىغىچە ضېتىٍىذىىەْ .ئوْ ِىٍَؤغب ٍېمىٓ ٔوپۇضمب ئىگە ثىر ِەدۀىَەتٍىه ِىٍٍەت ئۈچۈْ ثۇ ثىر
ٔوِۇش لىٍىذىغبْ ئىعِ .ەْ ثۇ ِەضىٍە توغرىطىذا ئىىىي لېتىٍّىك ٍبزِب " ضۆھجەت" تىّۇ ثىر ئبز
توختبٌغبْ .ثۇ لېتىُ ثۇٔىڭذىٓ وۆپ توختبٌّبٍّەْ.
 )2ثبال تەرثىَىٍەغىە ئەھّىَەت ثەرِەضٍىه .ئۇٍغۇر ِىٍٍىتىٕىڭ ٔبخػب-ئۇضطۇٌغب ِبھىر ۋە
ئبِراق ،ھەِذە ئوٍۇٔخۇِبر ۋە ِېھّبٔذوضت ِىٍٍەت ئىىۀٍىىي ھەِّىگە ئبٍبِْ .ەْ ثۇرۇّٔۇ
ئېَتىپ ئۆتىۀذەن ،ئەگەر ئۇٍغۇرالر ٍولبپ وېتىع تەھذىتىگە دۇچبر ثوٌّبً ،دۇَٔبدا ثىر ئبز
ٍۇز-ئبثروٍغب ئىگە ھبٌذا ٍبغبۋاتمبْ ثىر ِىٍٍەت ثوٌغبْ ثوٌطبٍ ،ۇلىرىمي ئەھۋاي ھەرگىسِۇ ثىر
ئەٍىپٍەغىە تېگىػٍىه ئىع ثوالٌّبٍتتيٌ .ېىىٓ ،ھبزىرلي رېئبٌٍىك ئۇٔذاق ئەِەش .ئۇٍغۇرالر دۇچ
وېٍىۋاتمبْ تەلذىرٔىڭ لبٍطي دەرىجىذە ٔبچبر ئىىۀٍىىىٕي ثۇ ٍەردە دەپ ئوٌتۇرۇغٕىڭ ھبجىتي
ٍوقٔ .بخػب-ئۇضطۇي ۋە ضورۇْ پبئبٌىَىتىٕىڭ ھبزىر ئۇٍغۇر جەِئىَىتىذە تۇتمبْ ئىٕتبٍىٓ ٔبِۇۋاپىك
ئورٔي ۋە ئوٍٕبۋاتمبْ زىَبٍٔىك روٌي توغرىطىذا ٍبٌمۇْ رۆزى ئەپۀذى ئۆزىٕىڭ " ثىس لبٔذالالرچە
ٔبخػب-ئۇضطۇي ِىٍٍىتي ئبتىٍىپ لبٌذۇق؟" دېگەْ ِبلبٌىطىذە ئەتراپٍىك تەھٍىً ئېٍىپ ثېرىپتۇ .ثۇ
ِبلبٌە
http://www.meripet.com/Academy
دېگەْ تور ثېتىذە ثبر ثوٌۇپِ ،ەْ ئولۇرِۀٍەرگە ئۇٔي ثىر لېتىُ ئولۇپ چىمىػٕي
تەغەثجۇش لىٍىّەْ .ھبزىر ِەٍٍي ئۇٍغۇر دىَبرىذا ثوٌطۇْ ٍبوي چەت ئەٌذە ثوٌطۇْٔ ،ۇرغۇْ
ئبتب-ئبٔىالر ئۆز پەرزۀتٍىرىٕىڭ ئبٍىغي چىمّبضتىال ئۇضطۇي ئوٍٕبغٕي دوراغٕي ثبغٍىغبٍٔىمىذىٓ
ئىٕتبٍىٓ خۇغبٌٍىٕىذۇ ،ھەِذە ٔبھبٍىتي پەخىرٌىٕىذۇ .غۇٔذاق ،ثبٌىڭىسٔىڭ ئەڭ وۆپ وۆرۈدىغىٕي
ضىسٔىڭ ۋە ثبغمب ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئۇضطۇي ئوٍٕىػي ثوٌغبٔذىىىٓ ،ثبٌىڭىسٔىڭ ئەڭ وۆپ
ئبڭالٍذىغىٕي ضىسٔىڭ " ئوٍٕبڭ ثبالَ ئوٍٕبڭ" دېگەْ دەۋىتىڭىس ثوٌغبٔذىىىٓ ،ثبٌىڭىسٔىڭ ثىرىٕچي
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ثوٌۇپ ئۆگىٕىذىغىٕي ئۇٍغۇر ئۇضطۇٌي ثوٌىذۇ .ئبق تۀٍىىٍەر ئۇٍغۇر ئبتب-ئبٔىالرٔىڭ ئورٔىذا
ثبٌىٍىرىغب ئبغۇٔذاق وىچىه ٍېػىذىال لبٍطي ئىػٕي ئۆگىتىذۇ ،ثىٍەِطىس؟ وىتبة ئولۇغٕي! ثەزى
ئبٔىالر لورضىمىذىىي تېخي تۇغۇٌّىغبْ ثبٌىٍىرىغب ئۈٍٔۈن ئبۋاز ثىٍەْ وىتبة ئولۇپ ثېرىذۇ.
ئبِېرىىىذىىي ھەر ثىر وىچىه غەھەرٌەرگە ضېٍىٕغبْ غەھەر وۇتۇپخبٔىٍىرىغب ثبرضىڭىسٔ ،ۇرغۇْ
ئبق تۀٍىه ئبٔىالرٔىڭ ٍ 5بغتىٓ وىچىه ثبٌىٍىرىٕي غۇ ٍەردە ثېمىۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرىطىس .ثەزىٍىرى
ثبٌىٍىرىغب وىتبثٕي ئۆزى ئولۇپ ثېرىذۇ .ثەزىٍىرى ثوٌطب وىتبثٕي ثبٌىطىغب ئولۇتۇپ ،ئۆزى ٍېٕىذا
چۈغۀذۈرۈپ ٍبوي خبتب وەتىەْ ٍەرٌىرىٕي تۈزىتىپ ثېرىپ لبراپ ئوٌتۇرىذۇٍ .بپؤٍۇق ئبٔىالرٔىڭ
ئبضبضٍىك ۋەزىپىطي پەلەت ئىىىي :ثبال تەرثىَىٍەظ ۋە ئېرىٕي وۈتۈظ .ئۇالردا ئۇٍغۇرالرٔىڭىىذەن
ئوٌتۇرۇظ ئبضبضەْ ٍوق ثوٌۇپ ،ئۇ ئبٔىالر ئۆِۈر ثوٍي ئوٌتۇرۇظ ۋە ِېھّبٔذارچىٍىممب ئبضبضەْ
ثېرىپ ثبلّبٍذۇٍ .بپؤٍۇلالرٔىڭ ھبزىرلي ضبپبضي ثىٍەْ ِىٍٍىٌ روھىٌ ِبٔب ِۇغۇٔذاق ثبرٌىممب
وەٌگەْ .ضىس ثبٌىڭىسغب وىچىه ۋالتىذىٓ ثبغالپال ئۇضطۇي ئوٍٕبغٕي ئۆگەتطىڭىس ثبٌىڭىس
ئۇضطۇٌغب ۋە ثبغمب ئوٍۇٔغب ئبِراق ،ئۇالردىٓ ئىٕتبٍىٓ ھوزۇرٌىٕىذىغبْ ثوٌۇپ چوڭ ثوٌىذۇ .توپ
ئوٍٕبغٕي ئۆگەتطىڭىس توپمب ئبِراق ۋە ئۇٔىڭذىٓ ھۇزۇرٌىٕىذىغبْ ثوٌۇپ چوڭ ثوٌىذۇ .وىتبة
ئولۇغٕي ئۆگەتطىڭىس ثىر وۈْ وىتبة ئولۇِىطب تۇراٌّبٍذىغبْ ،ثىر ئبز وىتبة ئولۇِىطب ئبخػىّي
ئۇخٍىّبٍذىغبْ ثوٌۇپ چوڭ ثوٌىذۇ .ئوٍالپ ثېمىڭ :ئبخىرىذا لبٍطي خىٍذا چوڭ ثوٌغبْ ثبال ئۇتۇپ
چىمىذۇ؟ ِەْ ٍ-2006ىٍي ۋە ٍ-2007ىٍي ٍۇرتمب تۇغمبْ ٍولالغمب ثبرغبٔذا ،تېٍېۋىسوردا وىچىه
ثبٌىالرٔىڭ ئۇضطۇي ئوٍٕبظ ۋە ٔبخػب ئېَتىع ِۇضبثىمىطىٕي وۆپ لېتىُ وۆرۈپ لبٌذىُ .ئبغۇٔىڭغب
ئوخػبظ ثىٍىُ ِۇضبثىمىطىّۇ ثبرِۇ؟ ثۇ ثبٌىالرٔىڭ ئۇٍغۇر جەِئىَىتىذە ئۆگىٕىۋاتمبْ ئۇضطۇي
ثىٍەْ ٔبخػىٍىرى ٍېتىػّەِذىىەْ؟ -19ئەضىرٔىڭ ئوتتۇرىٍىرىذا ثبغالٔغبْ ثىر دەۋرٔي خەٌمئبرادا
"ضبٔبئەت دەۋرى" دەپ ئبتبٍتتي .ھبزىرلي دەۋرٔي ثوٌطب " ثىٍىُ ئىػچىٍىرى دەۋرى" ( ئىٕگٍىسچە
" )"knowledge worker ageدەپ ئبتبٍذۇ .ئۇٍغۇرالر لبٍطي دەۋەردە ٍبغبۋاتىذۇ؟
"ِېھّبٔذارچىٍىك ضورۇْ دەۋرى" دە دېطەن توغرا ثوالِذۇ؟ ئوِۇِالغتۇرۇپ ئېَتمبٔذا ،ھبزىر ِۇتٍەق
وۆپ ضبٔذىىي ئبتب-ئبٔىالرٔىڭ ئوٌتۇرۇظِ-ېھّبٔذارچىٍىك ئۈچۈْ ضەرپ لىٍىذىغبْ ۋالتي وىػىٕي
چۆچۈتىذىغبْ دەرىجىذە وۆپ ثوٌۇپ ،ثۇ ھبدىطىٕي ِۇۋاپىك تەضۋىرٌەظ ئۈچۈْ ِەْ ھبزىر
"لباللٍىك" دېگەْ ضۆزدىٓ ثبغمب ضۆز تبپبٌّىذىُ .ئۇٔىڭ ئەوطىچە ،ئۆزٌىرىٕىڭ ثوظ ۋالىتٍىرىٕىڭ
ِۇتٍەق وۆپ لىطّىٕي ثبال تەرثىَىطي ئۈچۈْ ضەرپ لىٍىذىغبْ ئبتب-ئبٔىالر ئىٕتبٍىٓ ئبز.
ٔبخػب-ئۇضطۇي ئىٕطبٔالرٔىڭ ِۀىۋى تۇرِۇغىٕي ثېَىتىذىغبْ ثىر ٔەرضەٌ ،ېىىٓ ئۇ
ئىٕطبٔالرٔىڭ ئۆز ِەۋجۇتٍىمىٕي ضبلالپ لېٍىػىٕي وبپبٌەتىە ئىگە لىٍىذىغبْ ثىر ٔەرضە ئەِەش.
غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،ئۇٍغۇرالردىٓ ٔبخػب-ئۇضطۇي چوٌپبٍٔىرى وۆپٍەپ چىمطب ،ھەِذە ثۇ چوٌپبٔالر
پۈتۈْ دۇَٔبغب ٍۈزٌۀطە ،ئۇالر ئۇٍغۇرٔي دۇَٔبغب تؤۇتبٌىػي ھەلىمەتەْ ِۇِىىٓ .ھەِذە ٔۆۋەتتە
ئۇٍغۇرٔي دۇَٔبغب تؤۇتۇغّۇ ٔبھبٍىتي ِۇھىٌُ .ېىىٓ ئۇ ئۇٍغۇرالرٔىڭ دۇَٔبدىىي لىّّىتي ۋە
ئورٔىٕي ئۆضتۈرۈپ ثېرەٌّەٍذۇ .وۆپىٕچە ئەھۋاٌذا ثىر ِىٍٍەتٕي پۈتۈْ دۇَٔب تؤۇغبْ ثىٍەْ ،ئۇٔىڭ
ثبغمىالر ئبٌذىذا ئېتىجبرغب ئىگە ثوٌۇغيٍ ،بوي ثبغمىالر تەرىپىذىٓ لەدىرٌىٕىػي ٔبتبٍىِٓ .ەضىٍەْ،
ضىگبٔالرٔي پۈتۈْ دۇَٔب تؤۇٍذۇٌ ،ېىىٓ ئۇالرٔي ھېچ وىُ وۆزگە ئىٍّبٍذۇ .ئەرەپ دۆٌەتٍىرى
ئىچىذە دۇَٔب ثوٍىچە ئەڭ ثبٍٍىرىذىٓ ثىر لبٔچىطي ثوٌغىٕي ثىٍەْ ،ئۇالرٔىّۇ غەرة ئەٌٍىرى ئبٔچە
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وۆزگە ئىٍّبٍذۇ .ضەۋەثي ئۇالردا پۇي ثوٌغىٕي ثىٍۀْ ،ۆۋەتتىىي ئىٕطبٔالر جەِئىَىتىٕىڭ
تەرەلمىَبتىغب وۆرۈٔەرٌىه تۆھپە لوغمۇدەن لۇدرەت ٍوقٍ .بپؤٍۇلالر ٔۇرغۇْ ٍبخػي ٔەرضىٍەرٔي
ئىػٍەپ چىمىرىذۇ .غۇڭب دۇَٔب ئۇالرٔىڭ ئىسزەت-ھۆرِىتىٕي لىٍىذۇٍ .ەھۇدىَالر ثىر وىچىه
ِىٍٍەت ثوٌغىٕي ثىٍەْ ،ئۇالرٔىڭ ئىچىذە ھبزىر ئىٕطبٔالر جەِئىَىتىٕىڭ تەرەلمىَبتىغب زور تۆھپە
لوغۇۋاتمبٔالر ٔبھبٍىتي وۆپ .غۇڭب غەرة ئەٌٍىرى ئۇالرٔي خېٍي ئەتىۋارالٍذۇ ( ٍەھۇدىَالرٔىڭ
ئىٕتبٍىٓ ٔبچبر تەرەپٍىرى ،ھەتتب ئىٕطبٔالرغب لىٍغبْ جىٕبٍي ئىػٍىرىّۇ خېٍي وۆپٌ ،ېىىٓ ئۇالر
ِەْ ثۇ ٍەردە ئىٍگىرى ضۈرِەوچي ثوٌغبْ ئىذىَە ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتطىس ثوٌغبچمب ،ئۇالر ئۈضتىذە
توختبٌّبٍّەْ)ٔ .ۆۋەتتىىي ۋەزىَەت ئبضتىذا ،ئۇٍغۇر ٍبظ-ئۆضّۈرٌىرىٕىڭ ٔبخػب-ئۇضۇي ۋە ضورۇْ
پبئبٌىَىتىگە ثوٌغبْ لىسىمىػىٕىڭ دەرىجىطي تۆۋۀٍىتىپ ،ئۇٔىڭ ئورٔىغب ئۇالرٔىڭ وىتبثمب ثوٌغبْ
لىسىمىع دەرىجىطىٕي ئۆضتۈرۈظ ،ئۇٍغۇرالرٔي دۇَٔبغب تؤۇتۇظ ۋە ئۇٔىڭ دۇَٔبدىىي لىّّىتىٕي
ئۆضتۈرۈغىە لبرىغبٔذا ،ئوز ِەۋجۇدٌۇلىٕي ضبلالپ لېٍىع ئۇچۇْ تېخىّۇ ثەورەن زورۇردۇر.
ِەْ ئۇٍغۇر ئوٌتۇرۇغي ِەضىٍىطي ئۈضتىذە ثۇرۇّٔۇ ئبزراق توختبٌغبْ .لىسىمىذىغبٔالر ئۇٔي
تۆۋۀذىىي تور ثېتىذىٓ وۆرضە ثوٌىذۇ (ٍبزِب ضۆھجەت -2لىطىُ -12ضوئبٌٕىڭ جبۋاثي):
http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=2916&extra=&page=5
 )3ئۇٍۇغبٌّبضٍىكِ .ەْ ئبٌذى ثىٍەْ ئولۇرِۀٍەرٔي ِەِەتئېٍي زۇٔۇْ ئەپۀذىٕىڭ " لوظ
ِەضچىت" دېگەْ ئەضىرىٕي ثىر ئولۇپ ثېمىػمب چبلىرىّەْ .ئۇ ِبلبٌىٕىڭ تور ئبدرېطي:
http://www.bilik.cn/dpindex.php?pagetype-bbsthread-a-tid-17004.html
ِەْ ثۇٔىڭذىٓ ٍ 7-6ىً ئىٍگىرى ،ثىر غەرپٍىه تبرىخػۇٔبش ٍبزغبْ ئىٕگٍىس تىٍىذىىي
تبرىخ وىتبثىٕي ئولۇغبْ ئىذىُ .ثۇ وىتبثتب ئۇٍغۇر دىَبرىٕىڭ ٍ-1912ىٍىذىٓ ٍ-1949ىٍىغىچە
ثوٌغبْ ئبرىٍىمتىىي تبرىخي ٍېسىٍغبْ ئىىەِْ .ېٕىڭ غۇ وىتبثٕي ئولۇپ ئېطىّذە لېٍىػىچە ،ئبغۇ
ِەزگىٍذە ئۇٍغۇر دىَبرىذا ِۇلىُ تۇرغبْ گوِىٕذاڭ ئەضىەرٌىرىٕىڭ ضبٔي ِ 30ىڭذىٓ
ئبغّبٍذىىۀذۇق (ئەگەر ِېٕىڭ ئېطىّذە لبٌغىٕي خبتب ثوٌغبْ ثوٌطب ،توغرىطىٕي ثىٍىذىغبٔالر ِۇغۇ
ٍبزِىٕىڭ ئبخىرىطىذا ئەضىەرتىپ لوٍغبْ ثوٌطب)ِ .ەْ وىتبثٕي ئولۇپ ِۇغۇ ٍەرگە وەٌگۀذە
ئىٕتبٍىٓ ھەٍراْ ثوٌغبْ ئىذىُِ 30 :ىڭ ئەضىەر لبٔذاق لىٍىپ ٔەچچە ِىٍَوْ ئۇٍغۇر خەٌمىٕي
غۇٔچە ئۇزاق ثېطىپ تۇراٌىغبٔذۇ؟ ِېٕىڭ وېَىٓ چۈغىٕىػىّچە ،گوِىٕذاڭ ئەضىەرٌىرىٕىڭ
ئبغۇٔذاق لىالٌىػىذىىي ئبضبضٍىك ضەۋەثٍەرٔىڭ ثىرضيٍ ،ۇلىرىمي " لوظ ِەضچىت" دېگەْ ئەضەردە
ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ،ثىرٌىػىپ دۈغّۀگە لبرغي تۇرِبً ،ئۇٔىڭ ئورٔىغب " ئۇ ضېّىسِ ،ەْ ئورۇق" دەپ
ئۆز-ئبرا پبظ لىٍىػىپ ،ئۆز-ئبرا ئورا ووٌىػىپ ،ئۆز-ئبرا لەضتٍىػىپ ،ئەڭ ئبخىرىذا ھەِّىطي تەڭ
ھبالن ثوٌغبٍٔىمي ئىىەْ .ئۇٍغۇرالردىىي ئۆز-ئبرا ئۇٍۇغبٌّبضٍىك ،ثىرٌىػىپ ثىر ئىػٕي ۋۇجۇدلب
چىمىراٌّبضٍىك ئەھۋاٌي ھبزىرِۇ ئىٕتبٍىٓ ئېغىر .ثۇ ئەھۋاي ئۇٍغۇر دىَبرىذىّۇ ،چەت ئەٌذىّۇ
ئوخػبغال ِەۋجۇد ،ثۇ ٔبچبر ئبدەت ئۈچۈْ ئۇٍغۇرالر ھبزىرِۇ ئىٕتبٍىٓ ئېغىر ثەدەي تۆٌەۋاتىذۇ.
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 )4پۇي-ۋالىت ثبٍٍىمىٕي ِېھّبٔذارچىٍىك ثىٍەْ ئىطراپ لىٍىع .ثۇ ٔبچبر ئبدەت توغرىطىذا
غەثٕەَ ِۇٔجىرىذىىي "توٍۇڭٕي چوڭ لىٍغىچە ،غېّىڭٕي چوڭ لىً" دېگەْ ِبلبٌە ثىٍەْ ٍۇلىرىمي
"ثىس لبٔذالالرچە ٔبخػب-ئۇضطۇي ِىٍٍىتي ئبتىٍىپ لبٌذۇق؟" دېگەْ ِبلبٌىذا ٍېتەرٌىه ِەزِۇٔالر ثبر
ئىىەْ .ئبٌذىٕمي ِبلبٌىٕىڭ تور ئبدرېطي:
http://bbs.xabnam.com/read.php?tid-49315.html
غۇڭب ِەْ ثۇ ِەضىٍىذە وۆپ توختبٌّبٍّەِْ .ېٕىڭچە ئۇٍغۇرالرٔىڭ پۇي ثىٍەْ ۋالىتٕي
ضورۇْ پبئبٌىَىتىگە ھبزىرلىذەن ضەرپ لىٍىػئ " ،بچبر ئبدەت" دەرىجىطىذىٓ ئبٌٍىمبچبْ ئېػىپ،
"ٍۇلىرى دەرىجىٍىه لباللٍىك" دەرىجىطىگە ثېرىپ ٍەتتي ،دېطىّۇ ئبرتۇلچىٍىك لىٍّبٍذۇ.
ئبتب-ئبٔىالرٔىڭ پۇٌي ثىٍەْ ۋالتي ئبضبضەْ ضورۇْ پبئبٌىَەتٍىرى ثىٍەْ تۈگىگۀٍىىتىٓ ،ثبٌىطىٕي
ٍبخػي تەرثىَىٍەغىە ۋالتي ثىٍەْ پۇٌي ٍوق ،ئۆزى وىتبة ئېٍىپ ئولۇٍذىغبٔغىّۇ ۋالىت ثىٍەْ پۇٌي
ٍوق ،ثبٌىٍىرىّۇ ٍبخػي تەرثىَە وۆرەٌّەً ،ئۆزٌىرىّۇ " ھەرىٕي ثىٍەپ تۇرۇظ" ئىػي ثىٍەْ
غۇغۇٌٍىٕبٌّبٍۋاتىذۇ .ثۇ ثىر ٍبِبْ ضۈپەتٍىه ئبٍٍىٕىع جەرٍبٔىغب ئبٍٍىٕىپ ،ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئۆز
ِەۋجۇتٍىمىٕي ضبلالپ لېٍىػىغب ِۆٌچەرٌىگۈضىس زىَبٔالرٔي ئېٍىپ وېٍىۋاتىذۇ .تەرەلمىٌ تبپمبْ
ِىٍٍەتٍەردە ھەِّىذىٓ ثەن ئوِۇِالغمبْ ئبدەت وىتبة ئولۇظ ئبدىتىذۇر .ضورۇْ ِەدۀىَىتي
ئەِەش .ئبِېرىىىٕىڭ پرېسىذېٕتي ،پبرالِېٕت ئەزاٌىرى ،ثىًٍ گبٍتىطىە ئوخػبظ وبرخبٔب
چوٌپبٍٔىرى ،ضپورت چوٌپبٍٔىرى ،وىٕو چوٌپبٍٔىرى ،ۋە ضۀئەت چوٌپبٍٔىرىٕىڭ وۆپٍىرى ِۇددەتٍىه
ھبٌذا ٍەضٍي ،ثبغالٔغۇچ ۋە ئوتتۇرا ِەوتەپٍەرگە ثېرىپٍ ،بظ-ئوضّۈرٌەرگە وىتبة ئولۇپ ثېرىپ،
ئۆز خىسِىتي ۋە وەضپي توغرىطىذا ضۆزٌەپ ثېرىپ ،ئۇالرٔي وىتبثٕي وۆپ ئولۇپ ،ئىٍىُ-پۀٕي
ٍبخػي ئۆگىٕىپ ،وەٌگۈضىذە ئۆزٌىرىذەن ئبدەَ ثوٌۇپ چىمىػمب لىسىمتۇرىذۇ .ثىسٔىڭ ئىذارىّۇ ھەر
ئبٍذا ٔەچچە لېتىُ ئەتراپتىىي ثبغالٔغۇچ ۋە ئوتتۇرا ِەوتەپٍەردىٓ وەٌگەْ
ئېىىطىۇرضىَەچىٍەرٔي لوثۇي لىٍىپ ،ئۇالرغب وبئىٕبت ثىٍىٍّىرى ۋە وبئىٕبتٕي تەوػۈرۈظ
تېخٕىىىطي توغرىطىذا ثىٍىُ ضۆزٌەپ ،ئۇالرٔي وىچىه ۋالتىذىٓ ثبغالپال تەثىئىٌ  -پەْ ۋە
ئېٕجېٕىرٌىه وەضىپٍىرىگە لىسىمىذىغبْ لىٍىػمب ٍېتەوٍەٍذۇِ .ەْ ئەِذى ثۇٔىڭذىٓ وۆپ گەپ
لىٍّبً .ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثۇ جەھەتتىىي ئەھۋاٌىغب ئۆزىڭىس لبراپ ثېمىڭ.
ئەگەر ثىس ثبغمىالر وەٌتۈرۈپ چىمبرغبْ تەضىر ۋە ئۆزگىرىػٍەرٔي ثىر ٍبلمب لبٍرىپ لوٍۇپ،
پەلەت ئۇٍغۇرالر ئۆزٌىرى وەٌتۈرۈپ چىمبرغبْ ٔۆۋەتتىىي ئەھۋإٌي ئوثذاْ وۈزىتىذىغبْ ثوٌطبق،
ٍۇلىرى ضۈپەتٍىه ٌىذېرالرٔىڭ وەٍِىىي ۋە ضبپبٔىڭ تۆۋۀٍىىىذىٓ ،ئۇٍغۇرالر ِىٍٍىٌ روھٕىڭ
ثبغمب ٔۇرغۇْ ٔەرضىٍەردىٓ ِۇھىُ ئىىۀٍىىىٕي تؤۇپ ٍېتەٌّەٍۋاتمبٍٔىمىٕي ،غۇ ضەۋەثتىٓ ِىٍٍىٌ
ِەدۀىَەتِ ،ىٍٍىٌ ئۆرپ-ئبدەت ،ئەخالق ،،تىً ۋە دىٓ لبتبرٌىمالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ِىٍٍىٌ
وىٍّىىٕىڭ ٔبھبٍىتي ئېغىر دەرىجىذە تەھذىتگە دۇچ وېٍىػىگە ثىٍىپ-ثىٍّەً ٍوي لوٍۇپ
ثېرىۋاتمبٍٔىمىٕي ھېص لىالالٍّىس .غۇڭب ِەْ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ٍۇلىرىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ ٔ 4بچبر ئبدەتٕي
ٍولىتىپ ،ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ لۇدرەت تېپىػي ئۈچۈْ لىٍىػىغب تېگىػٍىه ئىػالردىٓ تۆۋۀذىىي 3
ئىػٕي ھېص لىٍذىُ:
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ِىٍٍىٌ ضبپبٔي ئۆضتۈرۈظِ ،ىٍٍىٌ روھٕي ئۇرغۇتۇظ ،ۋە ِىٍٍىٌ وىٍّىىٕي ضبلالپ لېٍىع
ثۇ ئىػالر " ثىس لبٔذاق لىٍىّىس" دېگەْ ضوئبٌغب جبۋاة ثوٌىذىغبٍْ ،ۇلىرىمي ۋالىت
ِبترىتطبضىٕىڭ -2وۋادىرأتىغب تەۋە ثوٌغبْ ِۇھىُ ئىػالردۇرِ .ەْ ھەر ثىر ئولۇرِۀٍەردىٓ
ٍۇلىرىمي ٔ 4بچبر ئبدەت ثىٍەْ ِ 3ۇھىُ ئىػٕي ھەر ۋالىت ئېطىذىٓ چىمبرِبضٍىمىٕي ضوراٍّەْ.
ِەْ ئەضٍىذە ٍۇلىرىمي ِ 3ۇھىُ ئىػمب " زاِبٔغب ِبضالغمبْ ئبٌىٌ ضۈپەتٍىه ٌىذېرالرٔي
ٍىتىٍذۇرۇظ" دېگەْ -4ئىػٕي لوغۇغٕي پىالٍٔىغبْ ئىذىُ .وېَىٓ ئوٍالپ ثبلطبَِ ،ىٍٍەتٕىڭ
ضبپبضي ئۆضۈپِ ،ىٍٍىٌ روھي ئۇرغىطب ،ھەِذە ٌىذېر ۋە داھىٌ ٍېتىػىپ چىمىع ئۇچۇْ زۆرۈر
ثوٌغبْ غەرت-غبرائىت پىػىپ ٍېتىٍطە ،ئۇٔىڭذىٓ تەثىئىٌ ھبٌذا ثىر لىطىُ ئبٌىٌ ضۈپەتٍىه
ٌىذېرالرِۇ چىمىذىىەْ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇٔي ثىر ئبٍرىُ ئىع لبتبرىغب وىرگۈزِىذىُ.
 .5ئۇٍغۇر ٍبضيىرىغب تەميىپ
ھىٕذىطتبٕٔىڭ ھەِذە ھىٕذىطتبْ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕىڭ دۇَٔبغب ِەغھۇر داھىَطي
ِبھبتّب گۀذى ِۇٔذاق دەٍذۇ " :ثىس لىٍىۋاتمبْ ئىػالر ثىٍەْ ثىس لىالالٍذىغبْ ئىػالر
ئوتتۇرىطىذىىي پەرق دۇَٔب ِەضىٍىٍىرىٕىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّىٕي ھەي لىٍىۋېتەٌەٍذۇ ".ثۇ ضۆز
ِبڭب ٔىطجەتەْ خۇددى ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ دىَىٍگۀذەوال تۇٍۇٌذىٍ .ۀي ،ئەگەر ثىس ھبزىر
لىٍىۋاتمبْ ئىػالر ثىٍەْ لىالالٍذىغبْ ئىػالر ئوتتۇرىطىذىىي پەرلٕي تېپىپ چىمىپ ،غۇ تېپىپ
چىممبْ ئىػالرٔىڭ ھەِّىطىٕي لىٍطبق ،ثىسٔىڭ ھەِّە ِەضىٍىٍىرىّىس ھەي ثوٌۇپ وەتىەْ
ثوالتتي .ثۇ ٍبزِىذا ھبزىرغىچە ثبٍبْ لىٍغبْ ٔەرضىٍەرٔي ئىىىي ئېغىس ضۆزگە ٍىغىٕچبلالظ
ِۇِىىِٓ :ەروەزٌەغتۈرۈظ ۋە ئىجرا لىٍىعِ .ەروەزٌەغتۈرۈظ دېگىٕىّىس ثبرٌىك دىممىتىّىسٔي
"ِۇھىُ ئىػالر" غب ِەروەزٌەغتۈرۈظ ثوٌۇپ " ،ئىجرا لىٍىع" دېگىٕىّىس ئبغۇ ِۇھىُ ئىػالرٔي
ئەِەٌگە ئبغۇرۇغتىٓ ئىجبرەتِ .ەْ ٍۇلىرىذا ئۇٍغۇرالرٔىڭ ھبزىرلي  4چوڭ ٔبچبر ئبدىتي ثىٍەْ 3
چوڭ ِۇھىُ ئىػىٕي وۆرضىتىپ ئۆتتۈَ .ثۇ ٔبچبر ئبدەتٍەرٔي تۈگىتىپِ ،ۇھىُ ئىػالرٔي تەدرىجىٌ
ھبٌذا ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ضتراتېگىَىطي ثوٌۇغي وېرەنٌ .ېىىٓ،
ئېٕىك ضتراتېگىَۀىڭ ثوٌۇغي ثىر ئىع ،ئۇٔي ئەِەٌىَەتتە ئىجرا لىٍىع ۋە ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ٍۀە
ثىر ئىعٍ .ۇلىرىمي ٔەرضىٍەرٔي ِەْ دېّىطەِّۇ ثىٍىذىغبٔالر ٔبھبٍىتي وۆپ .ثىسٔىڭ ثۇرۇْ
ئوتىەْ دأىػّۀٍىرىّىس ئىچىذە ثۇٔذاق ضتراتېگىَىٕي تەپطىٍىٌ ئوٍالپ چىممبْ ۋە ئوتتۇرىغب
لوٍغبٔالردىّٕۇ وۈرِىڭ توال .ھبزىرلي گەپ " ،ثىر ئىػٕي ثىٍىپ ئۇٔي لىٍّبضٍىك ،ئۇٔي
ثىٍّىگۀٍىه ثىٍەْ ثبراۋەر" دىٓ ئىجبرەت ثوٌۇپ لېٍىۋاتىذۇ.
ٍۇلىرىمي ٔبچبر ئبدەتٍەرٔي تبغالپِ ،ۇھىُ ئىػالرٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ خېٍي ئۇزۇْ
ثىر ِەزگىً ۋالىت وېتىذۇ .ثۇ ٔىػبٕٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ ،ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ثبغالِچي
ثوٌۇغي وېرەن .ھەِذە ئىػٕي ھبزىر ئەِذى تۇغۇٌۇۋاتمبْ ۋە ٍېػي وىچىه ثبٌىالردىٓ ثبغالظ
وېرەنِ .ەْ ھەر ثىر وىػىٕىڭ ئۆز-ئۆزىذىٓ ِۇٔذاق ثىر ضوئبٌٕي ضوراپ ثېمىػىٕي ضوراٍّەْ:
"ھبزىردىٓ ثبغالپ ِەْ ضورۇْ پبئبٌىَىتىّٕىڭ ٍېرىّي تبغالپ ،ئۇٔىڭذىٓ ئىمتىطبد لىٍغبْ ۋالىتٕي
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ثبال تەرثىَىٍەغىە ۋە وىتبة ئولۇغمب ئىػٍىتەٌەٍّۀّۇ؟" ِەْ ثۇ ٍەردە تەوٍىپ تەرىمىطىذە
ئوتتۇرىغب لوٍغبْ تەٌەپ ئبٔچە ٍۇلىرى ئەِەشِ .ەْ پەلەت ثوظ ۋالتىڭىسٔىڭ ئىچىذىىي ضورۇْ
پبئبٌىَەتٍىرىگە ئىػٍىتىۋاتمبْ ۋالتىڭىسٔىڭ ٍېرىّىٕىال ثبال تەرثىَىطي ۋە وىتبة ئولۇغمب ئىػٍىتىپ
ضىٕبپ ثېمىڭ ،دېذىُ .ئبٌذى ثىٍەْ ِۇغۇٔي ئۆٌچەَ لىٍىپ تۇرۇپ ئىع ثبغٍىطىڭىسِ ،ېٕىڭچە
چولۇَ ٍبخػي ئۈٔۈِگە ئېرىػەٌەٍطىس .ئۇزۇْ ِۇددەت ٔۇلتىطىذىٓ ئېٍىپ ئېَتمبٔذا ،ثىس ثۇٔىڭذىٓ
وېَىٕىي ثبٌىالرٔي ضورۇٔغب ئبِراق ئەِەش ،وىتبثمب ئبِراق لىٍىپ ٍېتىٍذۈرىػىّىس وېرەن .غۇٔذاق
لىالٌىطبق ،ثىس ھبزىرلي ئۇٍغۇر ِەضىٍىٍىرىٕىڭ ٔۇرغۇٍٔىرىٕي ھەي لىالالٍّىس.
ِېٕىڭ ھەر ثىر ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىغب ثېرىذىغبْ تەوٍىپىُ ِۇٔذاق :ئبٌذىٕمي ٍبزِبِذا
تؤۇغتۇرغبْ ،ئىػٕي ٍۇلىرى ئۈٔۈَ ثىٍەْ لىٍىذىغبْ وىػىٍەرٔىڭ  7ئبدىتىٕي ۋە ئىٕطبْ
تەثىئىتىٕىڭ  4لىطّىٕي ثىر لەغەزگە ٍېسىپ ،ئۇٔي ئۆٍىڭىسدىىي توڭالتمۇٔىڭ ئىػىىىگە چبپالپ
لوٍۇڭ .ئەگەر ِۇِىىٓ ثوٌطب ئبغۇ ٔ 11ەرضىٕىڭ ھەر ثىرضىٕىڭ ئبضتىغب ثىردىٓ ضىس ثۇٔىڭذىٓ
وېَىٓ لىٍىپ ِېڭىػٕي ئبرزۇ لىٍغبْ ئىػٕي ٍېسىپ لوٍۇڭ .ئۇٔىڭذىٓ ثبغمبٍ ،ۇلىرىذا ثبٍبْ
لىٍىٕغبْ ٔ 4بچبر ئبدەت ثىٍەْ ِ 3ۇھىُ ئىػٕي ،ھەِذە ِۇغۇ ِ 3ۇھىُ ئىع دائىرىطىذە ضىس
لىالالٍذىغبْ ئىػالرٔىّۇ ٍۀە ثىر ۋاراق لەغەزگە ٍېسىپ ،توڭالتمۇٔىڭ ئىػىىىگە چبپالپ لوٍۇڭ.
غۇٔذاق لىٍطىڭىس ،ھەر لېتىُ ضىس توڭالتمۇٔي ئبچمبٔذا ،ثۇ  7ئبدەت 4 ،ئۆٌچەَ ۋە ضىس ئبرزۇ
لىٍغبْ ئىػالرٔي ئەضٍەپ تۇرىطىس .غۇ ئبرلىٍىك ضىس ٔبھبٍىتي ٍبخػي ئۈٔۈِگە ئېرىػەٌەٍطىس.
 .6ئبخىرقي سۆز
ِەْ ثىٍىۋاي تور ثېتي ثىٍەْ ئۆتىۈزگەْ ٍبزِب ضۆھجەتٕىڭ ثىر ٍېرىذە ،دۇَٔبغب داڭٍىك ثىر
ئەرثبثٕىڭ ِۇٔذاق ثىر جۈٍِە ضۆزىٕي تىٍغب ئبٌغبْ ئىذىُ" :ۋالىتٕي ضېىؤت ثوٍىچە ھېطبثالٍذىغبْ
ئبدەِٕىڭ ۋالتي ،ۋالىتٕي ِىٕۇت ثوٍىچە ھېطبثالٍذىغبْ ئبدەِٕىڭ ۋالتىغب لبرىغبٔذا  60ھەضطە وۆپ
ثوٌىذۇ ".ثۇ ضۆز پبٍذىٍىٕىػمب ثوٌىذىغبْ ۋالىتالرٔىڭ ھەِّىطىذىٓ پبٍذىٍىٕىػمب لبرىتىٍغبِْ .ەْ
ئبغۇ ضوھجەتٕىڭ ٍۀە ثىر ٍېرىذە ،ئبدەَ ثىر ئىػٕي لىٍىپ چبرچىغبٔذا ،ئۇ ئىع ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتطىس
ثبغمب ثىر ئىػٕي لىٍطبٍ ،ۀىال ئۈٔۈِگە ئېرىػىىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ،غۇ ئبرلىٍىك ۋالىت
ئىطراپچىٍىمىٕىڭ ئبٌذىٕي ئبٌغىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي تىٍغب ئبٌغبْ ئىذىُِ .ەْ ثىٍەْ ئېٍخەت
ئبرلىٍىك ئباللىالغمبٔالرٔىڭ خېٍي وۆپ لىطّي ِۇغۇ ئۇضۇٌذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ٔبھبٍىتي ٍبخػي ئۈٔۈَ
ھبضىً لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ئېَتىپتۇِ .ەْ ئۇغجۇ ٍبزِبِذا ثوٌطب ،ئبغۇ ۋالىتالردىٓ لبٔذاق پبٍذىالٔغبٔذا
لىٍغبْ ئىػىٕي ٍۇلىرى ئۈٔۈِگە ئېرىػتۈرگىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمي ئۈضتىذە توختبٌذىٍُ .ۀيِ ،ەْ
ھبزىرغىچە ۋالىت توغرىطىذا توختبٌغبْ ِەضىٍىٍەر ِۇٔۇالردىٓ ئىجبرەت )1 :پبٍذىٍىٕىػمب ثوٌىذىغبْ
ۋالىت ِىمذارىٕي ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە وۆپەٍتىع ئۇضۇٌي )2 .تبپمبْ ۋالىتٕىڭ ھەِّىطىذىٓ
پبٍذىٍىٕىع ئۇضۇٌي )3 .ئۇ ۋالىتالرٔي ٍۇلىرى ئۈٔۈِگە ئېرىػتۈرۈظ ئۇضۇٌي .ثۇ ئبخىرلي
ِەضىٍىگە ثىرٌەغتۈرۈپِ ،ەْ ٍۀە ئبدەَ ثىر ئىع لىٍغبٔذا ضبئەتٕي ئوٍٍىّبً ،ووِپبضٕي ئوٍالغٕىڭ
ٔبھبٍىتي پبٍذىٍىك ئىىۀٍىىىٕي ئوتتۇرىغب لوٍذۇَ.
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ئىٕگٍىس تىٍىذا ٔبھبٍىتي وۆپ ئىػٍىتىٍىذىغبْ " پرىئورىتٌ" دېگەْ ثىر ضۆز ثبر .ئۇٔىڭ ِەْ
ئەڭ وۆپ ئۇچرىتىذىغبْ ئىىىي ِۀىطي ثبر ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ثىرضي " ئىػٕىڭ ِۇھىٍّىك دەرىجىطي،
ِۇھىٍّىك تەرتىپي"ٍ ،ۀە ثىرضي ثوٌطب " لىٍىذىغبْ ِۇھىُ ئىػالر"ِ .ەضىٍەْ ،ثەزىذە ِبڭب ثىسٔىڭ
ئىذارىذىىي  4-3ثبغٍىمتىٓ تەڭال ئوخػىّىغبْ ۋەزىپىٍەر چۈغىذۇِ .ەْ ھېچ ئىػٕي ثبغٍىّبً
تۇرۇپ ،ئۆز ثبغٍىمىّغب ثىر ئېٍخەت ٍېسىپ ،ئۇٔىڭذىٓ " ثۇ ئىػالرٔىڭ ِۇھىٍّىك تەرتىپي لبٔذاق؟"
دەپ ضوراٍّەْ .ثۇ دېگىٕىُ ئەِەٌىَەتتە لبٍطي ئىػٕي ئەڭ ئبٌذىذا لىٍىّەْ ،ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ
لبٍطىٕي لىٍىّەْ ... ،دېگۀذىٓ ئىجبرەتتۇر .ئىػٕي غۇ ثوٍىچە لىٍطبَِ ،ېٕي ثبغمب ثبغٍىمالر ئبۋارە
لىالٌّبٍذۇ .ئۇالردىٓ ثىرەرضي ِېٕي ئىسدەپ وېٍىپِ " ،ېٕىڭ ئىػىُ پۇتتىّۇ؟" دەپ ضورىطبِ ،ەْ
ئۇٔىڭغب " ٍبقِ .ېٕىڭ تىسىّىّذا ضېٕىڭ ئىػىڭ -3ئورۇٔذا تۇرىذۇ .غۇڭب ئەگەر ئبٌذىرىطبڭ،
ثبغٍىمىّٕي ئىسدە .ئۇ ضېٕىڭ ئىػىڭٕىڭ ِۇھىٍّىك تەرتىپىٕي ئبٌذىغب ضۇرۇپ ثەرضۇْ ".دەپ جبۋاة
ثېرىّەْ .ثۇ ٍۇلىرىمي ضۆزٔىڭ ِ-1ۀبدا ئىػٍىتىٍىػىذۇر .ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ،ھەر وۈٔي ئەتىگۀذە
ئىع ثبغالغتىٓ ثۇرۇِْ ،ەْ ئۆزۈِذىِٓ " :ەْ ثۈگۈْ لىٍىػمب تېگىػٍىه ئىػالر لبٍطىالر؟
ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ِېٕىڭ  -2 ،-1ۋە ِ-3ۇھىُ ئىػٍىرىُ لبٍطىالر؟" دەپ ضوراٍّەْ .دەَ ئېٍىع
وۈٍٔىرىّۇ ھەَ غۇٔذاقِ " .ېٕىڭ ِ-1ۇھىُ ئىػىُ" دېگۀٕي ئىٕگٍىسچىذا " "my first priority
دەپ ئبتبٍذۇِ .ەْ ٍبغبۋاتمبْ ِۇھىتتبٍ ،ۀي ئىذارەِذە ،ئۆٍۈِذەِ ،ەْ وۆرىذىغبْ وىٕوالرداِ ،ەْ
ئبڭالٍذىغبْ رادىئودا ۋە ِەْ ئولۇٍذىغبْ ِبتېرىَبٌالردا ثۇ "  "priorityدېگەْ ضۆز ثەن وۆپ
ئۇچراٍذۇ .ثۇ ضۆزٔىڭ ئبغۇٔذاق وۆپ ئىػٍىتىػي ِەْ ثۇ لېتىُ توختبٌغبْ ۋالىتتىٓ ِۇۋاپىك
پبٍذىٍىٕىع ثىٍەْ زىچ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌۇپ ،ئبدەَ لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىػٍىرىٕي ئبغۇٔذاق
ِۇھىٍّىك تەرتىپىگە ئبٍرىع ئبرلىٍىك ،جىذدىٌ ھبٌەتىە وىرىپ لېٍىػتىٓ ضبلٍىٕىپ ،لىٍغبْ
ئىػٍىرىٕي ٍۇلىرى ئۈٔۈِگە ئېرىػتۈرەٌەٍذۇ .غۇڭب ِەْ ثۇ ٍبزِىٕي ئولۇغبْ ھەر ثىر ئولۇرِۀٕىڭ
ثۇ ئۇضۇٌٕي ضىٕبپ ثېمىػىٕي ضوراٍّەْ .ئەگەر ثۇرۇٔمي ئۇٍغۇرالر ِىٍٍەت ضبپبضي ،روھي ۋە
ِەۋجۇتٍىمي لبتبرٌىمالرٔي ۋالىت ِبترىتطبضىٕىڭ -2وۋادىرأتىغب وىرگۈزۈپ ِۇئبِىٍە لىٍغبْ
ثوٌطب ،ئۆز ِەۋجۇدٌۇلىّىسٔي لوغذاظ ۋەزىپىطي ھبزىر -1وۋادىرأتمب وىرىپ لبٌّبٍتتي.
ِىالدىذىٓ ثۇرۇٔمي ٍ-384ىٍىذىٓ ٍ-322ىٍىغىچە ٍبغىغبْ دۇَٔبغب ِەغھۇر پەٍالضوپ
"ئبرىطتوتېً" (ِ )http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotleۇٔذاق دېگەْ :ئەگەر ضىس ئۆز
ھبٍبتىڭىسدا وۆزٌىگەْ ِەلطەتىە ٍەتّەوچي ثوٌطىڭىسِ ،ۇٔذاق  3ئبضبضىٌ لەدەِٕي چولۇَ
ثېطىػىڭىس وېرەن:
(ِ )1ۇۋاپپەلىَەتٍىه ثوالالٍذىغبٍٔىغىڭىسغب ئىػىٕىڭ
( )2ضىس ئۈچۈْ "ِۇۋەپپەلىَەت" ٔىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىگە توغرا ئېٕىمٍىّب ثېرىپ چىمىڭ
( )3ئۆز تۇرِۇغىڭىسٔي ئۇٔىڭ ئۇتۇلي ئەتراپىغب ئورۇٔالغتۇرۇڭ
ثۇ لەدەَ-ثبضمۇچالر ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ ئۆز-ئۆزىگە ھەٍذەوچىٍىه لىٍىع ،ئۆز-ئۆزىٕي
لوزغىتبٌىػىٕىڭ ضىرىذۇر .ثىس ھەِّىّىس ئۆز-ئۆزىّىسگە ھەٍذەوچىٍىه لىٍىذىغبْ وىػىٍەر
ثوٌۇپ ،ثىرەر ئىػٕي ۋۇجۇدلب چىمىرىػتىىي لوزغبتمۇچي وۈچ ئۆزىّىسٔىڭ ئىچىي دۇَٔبضىذىٓ
وېٍىػي وېرەن .پەلەت غۇٔذاق لىٍىع ئبرلىٍىمال ثىس ئۆزىّىس ئۈچۈْ ئەڭ ِۇھىُ ثوٌغبْ ئىػٕي،
ھبٍبتىّىسدىىي ئەڭ ِۇھىُ ئبرزۇٔي ئەِەٌگە ئبغۇراالٍّىس.
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ثۇ ِبلبٌىٕي ھېچ وىّذىٓ رۇخطەت ضورىّبًِ ،ۀجەضىٕي ئەضىەرتىەْ ھبٌذا ثبغمب
تورثەتٍەردە ئېالْ لىٍطىڭىس ثوٌۇۋېرىذۇ.
ٍ-2008ىٍي -4ئبٍٕىڭ -6وۈٔي
ئەضەر ِۀجەضيِ :ەرىپەت ثىٍوگي
www.meripet.com
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يەھۇدىالرًي  3000يىل سبقالپ قبلغبى ئبهىلالر
ثىر ِىٍٍەتٕىڭ گۈٌٍىٕىػي ۋەلۇدرەت تېپىػىٕىڭ ئبٌذىٕمي غەرتي ،غۇ ِىٍٍەت ئۆزىٕىڭ
ِىٍٍەت ضبلٍىٕىپ لبٌّبٍذىىەْ،ھەرگىسِۇ ِىٍٍەتٕىڭ
ِىٍٍىٌ وىٍّىىىٕي ضبلالپمېٍىع.
گۈٌٍىٕىػي ۋە لۇدرەت تېپىػىذىٓ ضۆز ئبچمىٍي ثوٌّبٍذۇ .ئۇٔذالتب ثىر ِىٍٍەت ئۆزىٕي ضبلالپ
لېٍىػي ئۈچۈْ لبٔذاق غەرتٍەرٔي ھبزىرٌىػي وېرەن؟ِ .ەْ ئبغۇ ضوئبٌالرغب جبۋاة ئىسدەپ ثېمىػٕي
ئوٍٍىغىٍي خېٍە ئۇزۇْ ثوٌذى .ثبغمىالر ثىٍەْ ِۇغۇ تېّب ئۈضتىذەپبراڭٍىػىع جەرٍبٔىذاِ ،ەْ ثىر
تؤۇغۇِذىٓ « ھبالي گۆظ ٍەٍذىغبْ ِىٍٍەتٍەر ٍولبپ وەتّەٍذىىەِْ .ەْ ثىر ٍبۋروپبٌىك داڭٍىك
ئبپتورٔىڭ وىتبثىذا ئبغۇٔذاق ِەزِۇٕٔي وۆرگەْ ئىذىُ» ،دېگەْ ضۆزٔي ئبڭٍىذىُ .ئۇٍغۇرچە تور
ثەتٍىرىٕىڭ ثىرىگە چبپالٔغبْ ثىرپبرچە ِبلبٌىذا « دېھمبْ ٔوپۇضىغب ئىگە ِىٍٍەتٍەر ٍولبپ
وەتّەٍذىىەْ» دېگۀگەئوخػبظ ِەزِۇٕٔىّۇ وۆردۇَ .راضت غۇٔذالّۇ؟ ثىر ِىٍٍەتٕىڭ ئۆزىٕي
ضبلالپ لېٍىػىذا ھەي لىٍغۇچ روي ئوٍٕبٍذىغبْ ئەڭ ِۇھىُ ئبِىٍالر لبٍطىال؟ ٍۇلىرىذىىي گەپٍەر
خېٍە ئورۇٍٔۇلتەن وۆرۈٔطىّۇ،ئۇ ضۆزٌەر ھەرگىسِۇ ثىر پۈتۈْ ئىٍّىٌ ٔەزەرىَەگە ۋەوىٍٍىه
لىالٌّبٍتتي .غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ ئبغۇ ضۆزٌەرٔي ئۆز ئىچىگەئبٌغبْ ئىٍّىٌ ئۇلۇِالرٔي توٌۇق
ئېٕىمالپ چىمىع لبرارىغب وەٌذىُ.
ِەْ ئبٌذى ثىٍەْ چەت ئەٌذىىي ئىٕگٍىسچە گوئوگٍە ۋە  Amazon.comتورثەتٍىرىگە
وىرىپ « ،ثىر ِىٍٍەتٕىڭ ضبلٍىٕىپ لېٍىٍٕىػي» ( ئىٕگٍىسچە The survival of a
)peopleدېگۀذەن ضۆزٌەرٔي وىرگۈزۈپ ئىسدەپ ثبلتىٌُ .ېىىٓ ِەْ وۈتىەْ ٔەتىجىگە
ئېرىػەٌّىذىُِ .ەْ ئىسدىگەْ ِەزِۇٔغب ئەڭ ٍېمىٓ وېٍىذىغبْ ثىر وىتبثٕىڭ ئىطّي
«ضبلمبٌغۇچىٕىڭ وىػىٍىه خبراوتېرٌىرى» ( )Al Siebert, The survivor personality
ثوٌۇپِ ،ەْ ئۇٔي توردىٓ غۇ ۋالىتٕىڭ ئۆزىذىال ضېتىۋېٍىپ ،وۆرۈپ ثبلتىُ .ئەِّب ،ثۇ وىتبة ئوت
ئبپىتيٍ ،ەرتەۋرەظ ۋە ضۇ ئبپىتىگە ئوخػبظ تەثىئىٌ ئبپەتٍەرگە ئۇچراپ ضبق لبٌغبْ
وىػىٍەر،ھەِذە ئبئىٍە پبجىئەٌىرىگە ٍوٌۇلمبْ وىػىٍەرٔىڭ ئبغۇٔذاق ۋەلەٌەردىٓ وېَىٕىي روھىٌ
ھبٌىتي ،ۋە ئبغۇٔذاق روھىٌ ھبٌەتتىٓ لۇتۇٌۇظ ٍوٌٍىرى ئۈضتىذە ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭذا ِەْ ئىطتىگەْ
ِەزِۇٔالر ٍوق ئىىەْ.
ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ِەْ ٍۀە«ِىٍٍىٌ گۈٌٍىٕىع» دېگەْ ضۆزٔي وىرگۈزۈظ ئبرلىٍىك
تورالرٔي لبٍتىذىٓ ئىسدىذىُٔ .ەتىجىذە ئىٕگٍىسچە « ئېتٕىه گۈٌٍىٕىع» ( Theethnic
ِ « ،)revivalىٍٍەتپەرۋەرٌىه ثىٍەْ ِودېرٔىسَ ( زاِبٔىۋىٍىك)» ( Nationalism and
ِ«،)modernismىٍٍىٌ وىٍّىه» (  ،)Nationalidentityدېگەْ وىتبثالرٔي تېپىپ،ئۇالرٔىّۇ
ضېتىۋېٍىپ ۋارالالپ چىمتىُ .ثۇئۈچ وىتبثٕىڭ ئبپتورى ئۀگٍىَىذىىي ٌؤذوْ ئىمتىطبد
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ئۇٔىۋېرضىتېتىٕىڭ پروفېططورى دووتۇر ئۀتؤي ضّىس (  )Anthony D. Smithثوٌۇپ ،ثۇ
ئبپتورٔىڭ ِىٍٍەتپەرۋەرٌىه تەتمىمبتىذا وۆپٍىگەْ ئىٍّىٌ ضبھەٌەرٔي ثىرٌەغتۈرگەْ دۇَٔبغب
داڭٍىك ِۇتەخەضطىص ئىىۀٍىىىٕي ئۇ وىتبثالر لوٌۇِغب تەگىۀذىٓ وېَىٓ ئبٔذىٓ ثىٍذىُ.
ثىراق ،ثۇ وىتبثالردا تەضۋىرٌۀگىٕي ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغىذىٓ وېَىٓ لبٍتىذىٓ گۈٌٍۀگەْ،
ِۇضتەلىً ٍبغبٍذىغبْ ،گېرِبٍٔىمالرغب ئوخػبظ ِىٍٍەتٍەر ھەلمىذە ثوٌۇپ ،ئۇوىتبثالردىّۇ ِەْ
ئىطتىگەْ ِەزِۇٔالر تېپىٍّىذى.
ِۇضتەلىً ٍبغبٍذىغبْ ثىر ِىٍٍەت ثىٍەْ ِۇضتەٍِىىە لىٍىٕغبْ ثىر ِىٍٍەتٕىڭ ئەھۋاٌي
تۈپتىٓ ئوخػىّبٍذۇ .ثىرِىٍٍەت ئۆز ئبٌذىغب ِۇضتەلىً ٍبغىغبٔذا ،ئۆز تەلذىرىٕي ئۆز لوٌىذا
تۇتبالٍذۇ .ئۆزىٕىڭ ئەلىذىطي ،لىّّەت لبرىػي ،لبٔۇٔي ،ئۆرۈپ-ئبدىتي ،ۋە ئىجتىّبئىٌ غەوىٍٍىرىٕي
ئۆزى ثەٌگىٍەٍذۇ .ئۆزىٕىڭ تىٍي،دىٕيٍ ،ېطە ثوٌىذىغبْ ٍېّەوٍىىٍىرى ،ۋە وېَىُ-وېچەوٍىرى
لبتبرٌىمالرٔي ئۆزىٕىڭ ئۀئۀىطي ثوٍىچە ضبلالپ لبالالٍذۇ ،ۋە پەلەت ئۆزى ِۇۋاپىك وۆرگۀذىال
ئۆزگەرتەٌەٍذۇٍ .بد ِەدۀىَەتٕىڭ تەضىرىذىٓ ئۆزىٕي ئۆزى خبٌىغبْ دەرىجىذە ضبلالپ ،ئۆز
ِەدۀىَىتىذىٓ ثىّبالي ثەھرىّبْ ثوٌۇپ ۋە ئۇٔي ضبلالپ ِبڭبالٍذۇ ( ثۇالر ثىر توٌۇق تىسىٍّىه
ئەِەش).
ثىسٔىڭ ثۇ ٍەردە ثىٍّەوچي ثوٌغىٕىّىسِ ،ۇضتەلىً ٍبغىّبٍذىغبْ ثىر ِىٍٍەت ئۆزىٕي ضبلالپ
لبالٌىػي ئۈچۈْ وەَ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ ئبِىٍالر لبٍطىال ،دېگۀذىٓ ئىجبرەت .وەٌگۈضي ئۈچۈْ
لبٍطي ٍوٌٕي تبٌالغٕي ثىٍەٌّىگۀذە ،تبرىخٕي ۋارالالپ ،ثۇرۇٔمىالرٔىڭ ضەرگۈزەغتىٍىرى ۋە
تەجرىجىٍىرىذىٓ ئەلىً تېپىػمب توغرا وېٍىذۇ .ئۇٔذالتب ٍۇلىرىمي ضوئبٌغب جبۋاة تېپىع ئۈچۈْ
وىّٕىڭ ضەرگۈزەغتىٍىرى ۋە تەجرىجىٍىرى ئەڭ ِۇۋاپىك وېٍىذۇ؟
ئىسدىگەْ وىتبثالرٔي تبپبٌّىغبٔذىٓ وېَىِٓ ،ەْ دىممىتىّٕي تور ثەتٍىرىذىىي ئىٕگٍىسچە
ِبلبٌىٍەرگەثۇرۇدۇَ .ھەِذە ثىر لىطىُ لىّّەتٍىه ِبتېرىَبٌالرغب ئىگە ثوٌذۇَِ .ەزوۇر ِبلبٌىذا
ِەْ ثۇ لېتىُ ئىگىٍىگەْ ئۇچۇرالرٔي تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ.
 .1ئبرلب وۆرۈٔۈظ
ِەْ ئولۇرِۀٍەرگە ئبٌذى ثىٍەْ تۆۋۀذىىي ثىر خىَبٌىٌ ۋەلۀي ضۆزٌەپ ثېرىّەْ .ثىر
ٍۇِػبق ۋە پبوىس ئبق لۇَ ثىٍەْ توٌغبْ دېڭىس لىرغىمىذا  100ئبدەَ ئبپتبپ لبلٍىٕىذۇ .ثبغمب 20
ئبدەَ دېڭىس ئىچىذە ضۇ ئۈزۈپ ئوٍٕبٍذۇ .توضبتتىٓ ثىر چوڭ دوٌمۇْ وېٍىپ ،ضۇ ئۈزۈۋاتمبْ20
ئبدەِٕي ضۇ ئبضتىغب ئەوىرىپ وېتىذۇ .لىرغبلتىىىٍەر ضبق لبٌىذۇ ،ئەٌۋەتتە .ضۇغب چۆوۈپ
وەتىۀٍەر ضۇ ئبضتىذىٓ ِ 30ىٕۇتمىچە چىمبٌّبٍذۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ  20ئبدەِذىٓ  18وىػي
ئۆٌۈپ وېتىپ ،ئبراْ ئىىىىطي ضبق لبٌىذۇ ( .ضىسچەئۇٍغۇرالر ھبزىر ٍۇلىرىذىىي  3گۇرۇپپب
ئبدەٍِەرٔىڭ لبٍطي گۇرۇپپىطىغب ئوخػبٍذۇ؟) دۇَٔبدا ھبزىرغىچە ٍبغىغبْ ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ئىچىذە،
ئۆزىٕي ضبلالپ لېٍىع غبرائىتىغب ئىگە ئەِەشٍ ،ولبپ وېتىػىە تېگىػٍىه ئەھۋاي ئبضتىذا ٍبغبپ
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تۇرۇپ ،ئۆزىٕي ٍ 3000ىٍذىٓ ئبرتۇق ضبلالپ لبالٌىغبْ ثىرال ِىٍٍەت ثبر .ئۇ ثوٌطىّۇ
ٍەھۇدىالردىٓ ئىجبرەتٍ .ەھۇدىالر ٍۇلىرىذىىي ۋەلەدىىي دېڭىس ضۈٍىٕىڭ ئبضتىغب وىرىپ وېتىپ،
ضۇ ئبضتىذا ِ 30ىٕۇتتىٓ ئبرتۇق تۇرۇپٍ ،ۀە ھبٍبت لبٌغبْ ھېٍىمي ئىىىي ئبدەِگە ئوخػبٍذۇ.
ثۇٔىڭغب ئوخػبظ ِىٍٍەتٍەردىٓ ھبزىرغىچە ٍەھۇدىالردىٓ ثبغمىطي ٍبغبپ ثبلّىغبْ .غۇڭالغمب
ثىر ِىٍٍەتٕي ضبلالپ لېٍىػتب ئەڭ ِۇھىُ روي ئوٍٕبٍذىغبْ ئبِىٍالرئۈضتىذە ئىسدۀّەوچي ثوٌغبْ
ھەر لبٔذاق ثىر ئبدەَ ،ئبٌذى ثىٍەْ ٍەھۇدىالر ئۈضتىذە ئىسدىٕىػىە ِەججۇرى ثوٌىذىىەِْ .ۀّۇ
غۇٔذاق ثوٌذۇَ.
ِەْ ھبزىرغىچە ئۇٍغۇرالرٔىڭ تبرىخي ھەلمىذە ثىرەر ٔەرضە ٍېسىپ ثبلّىذىُ .ثۇٔىڭ ضەۋەثي
ھەرگىسِۇ ِېٕىڭ ئۇٍغۇر تبرىخىٕىڭ ِۇھىٍّىمىغب ضەي لبراٍذىغبٍٔىمىّذىٓ ئەِەشِ .ەْ ئۇٍغۇر
تبرىخىٕىڭ ھبزىرلي دەۋردە ٍبغبۋاتمبْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ئۈچۈْ ٔەلەدەر ِۇھىٍّىمىٕي خېٍە ثۇرۇٔال
تؤۇپ ٍەتىەْ ئىذىُ .ئۇٍغۇر تبرىخىذىٓ خەۋەردار ٍبغالرٔىڭ ئۆزىٕىڭ ثىر ئۇٍغۇر ثوٌغبٍٔىمىذىٓ
پەخىرٌىٕىپ ٍبغبٍذىغبٍٔىمىٕي ،ئۇٍغۇر تبرىخىذىٓ خەۋەردار ئەِەش ٍبغالرٔىڭ ئىچىذە ثوٌطب،
ئۆزىٕىڭ ثىر ئۇٍغۇر ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىمىغب پۇغبٍّبْ لىٍىذىغبٔالرِۇ ثبرٌىمىٕي ثۇرۇٔال ھېص لىٍغبْ
ئىذىُ ( ھۆوۈِراْ ئورۇٔذىىي ِىٍٍەتٍەر ثۇ ٔۇلتىٕي ٔبھبٍىتي ئوثذاْ چۈغىٕىذىغبْ ثوٌغبچمب،
ھۆوۈِرأٍىك لىٍىٕغۇچي ِىٍٍەتٍەرٔىڭ تبرىخىغب ئبئىت ِبتېرىَبٌالرٔي چەوٍەظ ٍبوي ئۇالرٔىڭ
تبرىخٕي ئۆزگەرتىپ لبٍتىذىٓ ٍېسىپ چىمىع جەھەتتە ئەڭ زور تىرىػچبٍٔىمالرٔي وۆرضىتىذۇ).
ِەْ وەٌگۈضىذە ئىسدۀّەوچي ثوٌغبْ تېّىالر ئىچىذە ئۇٍغۇر تبرىخىّۇ ثبرِ .ېٕىڭ ھبزىر
لىٍىۋاتمىٕىُ ،ئۇٍغۇر جەِئىَىتىٕي ئۇٍغۇر دىَبرىذا ئبضبضەْ ٍبوي ئبضبٍٔىمچە تېپىٍّبٍذىغبْ
ثىٍىٍّەر ثىٍەْ تەِىٍٕەظ ثوٌۇپِ ،ەْ ئولۇرِۀٍەردىٓ ِەزوۇر ِبلبٌىٕىّۇ ئبغۇٔذاق ثىر ئىذىَە
ئبضبضىذاچۈغىٕىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ.
ِەْ تۆۋۀذە ثبٍبْ لىٍىذىغبْ ٍەھۇدىالرٔىڭ لىطمىچە تبرىخي ِەزوۇر ِبلبٌىٕىڭ ئبضبضىٌ
ِەزِۇٔىٕي چۈغىٕىػىە خېٍە چوڭ ٍبردەَ لىٍىذۇ .غۇڭب ئولۇرِۀٍەرٔىڭ تۆۋۀذىىي ٍەھۇدىالرٔىڭ
لىطمىچە تبرىخىغب ضەي لبرىّبضٍىمىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ.
ٍ .2ەھۇدىالرٔىڭ لىطمىچە تبرىخي
ٍەھۇدىالرٔىڭ تبرىخىٕي ِۇٔذاق ئىىىي چوڭ دەۋرگە ثۆٌۈظ ِۇِىىٓ .ثىرىٕچىطي،
ٍەھۇدىالرٔىڭ ئىىىىٕچي ئىجبدەتخبٔىطي ثۇزۇپ تبغالٔغبْ ِىالدىَىذىٓ وېَىٕىي ٍ-70ىٍالرغىچە
ثوٌغبْ ئبٌذىٕمي ٍ 1000ىٍٍىك دەۋر .ئىىىىٕچىطي ِىالدىَىذىٓ وېَىٕىيٍ-70ىٍالردىٓ
ثۈگۈٔگىچە ثوٌغبْ ٍ 1940ىٍٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ دەۋر.
ثىرىٕچي دەۋرٔىڭ  90پىرضۀتىذەٍ ،ەھۇدى ٔوپۇضىٕىڭ ئبضبضٍىك لىطّي توپٍىػىپ ٍبغىغبْ،
ھەِذە ھبزىرلي ئىطرائىً زېّىذە ئۆزٌىرىٕىڭ ثىر ِۇضتەلىً دۆٌىتىّۇ ِەۋجۇت ثوٌغبْ .ثۇ دەۋرٔىڭ
ثىر چوڭ ئبالھىذىٍىگي ،ثۇ دەۋردە ٍەھۇدىالر ثبغمب ِىٍٍەتٍەرٔىڭ دىٕىغب ئوخػىّبٍذىغبْ ٍەھۇدى
دىٕىغب ئىگە ثوٌغبْ .ثۇ دەۋردىىي ثبغمب ِەدۀىَەتٍەرٔىڭ ئورتبلٍىمي ِۇٔذاق ئىىىي ٔۇلتىذا
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ئىپبدىٍىٕىذۇ :ثىرى ،ئۇالرٔىڭ ئېتىمبدٌىرى ثىر خىً ئورتبق ئەھۋإٌيٍ ،ۀي تۇغۇٌۇظ ،ئۆٌۈظ،
ئۇرۇظ ۋە تىٕچٍىك ،ۋە توٌۇق چۈغىٕىع ھبضىً لىٍىپ ثوالٌّىغبْ تەثىئىٌ ھبدىطىٍەرگە ثوٌغبْ
ثېمىٕذىٍىك لبتبرٌىمالرٔي ئەوص ئەتتۇرگەٍْ .ۀە ثىرى ثوٌطب ،ئۆز-ئبرا ئۇچرىػىپ تۇرىذىغبْ
ِەدۀىَەتٍەر ثىر-ثىرىگە تەضىر وۆرضەتىەٍْ .ۀي ،ئىذىَىٍەر ئۆز-ئبرا لوثۇي لىٍىٕغبْ ۋە
ئۆزگەرتىٍگەْ.
ٍەھۇدىالرٔىڭ ٍۇلىرىمي ثىرىٕچي ٔۇلتىذا ثبغمب ِەدۀىَەتٍەر ثىٍەْ ئورتبلٍىمي ثوٌغبْ.
ئەِّب ،گەرچە ئۇالر ٍبغىغبْ ِبوبْ ئۈچ چوڭ لىتئە ئۆز-ئبرا ئۇچرىػىذىغبْ جبٍذا ثوٌطىّۇ،
تۆۋۀذىىي ثىر لبٔچە جەھەتٍەردە ٍەھۇدى ئېتىمبدى ثبغمب ِەدۀىَەتٍەرٔىڭىىذىٓ تۈپتىٓ
پەرلٍۀگەْ:
( )1تەثىئىٌ ھبدىطىٍەر ثىر-ثىرىگە پۈتۈٍٔەً ئوخػىّبٍذىغبْ ثوٌغبچمب ،ثبغمب ِەدۀىَەتٍەر
ئۇ ھبدىطىٍەرئۈچۈْ ئبٍرىُ-ئبٍرىُ ئىالھ ثەٌگىٍەپ لوٍغبْ .پەلەت ٍەھۇدى دىٕي ثوٌغبْ
جۇدائىسِال «ئىالھتىٓ پەلەت ثىرضىال ثبر» دەپمبرىغبْ.
( )2لەدىّمي ئەٌٍەرٔىڭ ھەر ثىرىٕىڭ ئۆز ئبٌذىغب ئبٍرىُ ئىالھي ثبر ثوٌغبْ .ئەِّب ئۇالرٔىڭ
ھەر ثىرى ثبغمىطىٕىڭ ئىالھىٕىڭ ئورۇٍٔۇق ئىىۀٍىىىٕىّۇ ئېتىراپ لىٍغبْ .ثىر ئەي ٍۀە ثىر
ئەٌٕي ئۇرۇغتب ٍېڭىپ ثېطىۋاٌغبٔذاٍ ،ېڭىٍگەْ ئەي « ئۇالرٔىڭ خۇداضي ثىسٔىڭىىذىٓ وۈچٍۈن
ئىىەْ» دەپ لبراپٍ ،ەڭگۈچي ئەٌٕىڭ خۇداضىٕي ئەٍٕەْ لوثۇي لىٍغبْ .ھەرگىسِۇ دىٕىٌ ئۇرۇظ
ثوٌّىغبْ .پەلەت جۇدائىسِال « خۇدا ئۇٔىۋېرضبي ثوٌۇپ،ئۇٔىڭذىٓ پەلەت ثىرضىال ثبر ،لبٌغبٍٔىرى
ثوٌطب فبٔتبزىَەدىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش» ،دەپ لبرىغبْ.
( )3ثبغمب لەدىّمي دىٕالرٔىڭ ھەِّىطي خۇداٌىرىٕي ثىرەر فىسىىىٍىك جىطىُ ٍبوي
ھبدىطىٍەر ثىٍەْ زىچ ثبغالپ لوٍغبْ ،ھەِذە وۈٕٔىڭ خۇداضي ،ئبٍٕىڭ خۇداضي ،دېڭىس خۇداضي،
ھبِىٍذار ثوٌۇظ خۇداضي،ۋە ئۆٌۈظ خۇداضي لبتبرٌىك وۆپ ضبٔذىىي خۇداالرغب ئىگە ثوٌغبْ.
وۆپۈٔچە ۋالىتالردا ئۇالرٔىڭ خۇداٌىرى ثىر خىً ئىٕطبْ غەوٍىٕي ئبٌغبْ .پەلەت جۇدائىسِال
خۇدأىڭ فىسىىىٍىك گەۋدىطي ،غەوٍي ۋە غۇالرغب ئوخػبظ ثبغمب ٔەرضىطي ٍوق ،دەپمبرىغبْ.
ئىالۋە :ئەگەر ضىس ئۇٍغۇرچىغب تەرجىّە لىٍىٕغبْ « ٍۈضۈپ زىٍەٍخبْ» دېگەْ وۆپ
لىطىٍّىك وىٕؤي وۆرۈپ ثبلمبْ ثوٌطىڭىسٍ ،ۇلىرىذىىي ِەزِۇٔالرٔي ئبغۇ وىٕودىىي ِەزِۇٔالر
ثىٍەْ ثىرٌەغتۈرۈپ ئوٍالپ ثېمىڭِ .ەْ وۆرگەْ ثەزى ِبتېرىَبٌالردا دېَىٍىػىچە ،ئبغۇ وىٕودىىي
ٍۈضۈپ پەٍغەِجەر ثىٍەْ ئۇٔىڭ دادىطي ٍبلۇپ پەٍغەِجەرٌەرٔىڭ ھەر ئىىىىطي ٍەھۇدى ئىىەْ.
ئەگەر ضىس ئۇ وىٕؤي تېخي وۆرۈپ ثبلّىغبْ ثوٌطىڭىس ،ئۇٔي چولۇَ وۆرۈپ ثېمىڭِ .ەْ ضىسٔىڭ
ئۇٔي ٔبھبٍىتي ٍبلتۇرۇپ لبٌىذىغبٍٔىمىڭىسغب ئىػىٕىّەِْ .ەْ ِەزوۇر ِبلبٌىٕي ٍېسىػتب پبٍذىالٔغبْ
ِبتېرىَبٌالرٔىڭ ھەِّىطي دېگىذەن ٍەھۇدىالر تەرىپىذىٓ ٍېسىٍغبٌْ .ېىىٍٓ ،ۇلىرىمىذەن پۈتۈْ
دۇَٔب ثىٍىذىغبْ پبوىتالرٔي ثبٍبْ لىٍىػتب ٍەھۇدى ئبٌىُ-تەتمىمبتچىٍىرىٕىڭ ضەِىّىٌ
ثوٌىذىغبٍٔىمىغب ئىػىٕىّەْ.
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( )4ثبغمب لەدىّمي دىٕالرٔىڭ ھەِّىطي « خۇدا چەوٍىه وۈچ-لۇدرەتىە ئىگە» دەپ
لبرىغبْ .ثۇٔذاق ثوٌغبٔذا ،خۇدأي پەٍذا لىٍغبْ ثبغمب ثىر خىً وۈچٕىڭ ِەۋجۇتٍۇلىٕي ئېتىراپ
لىٍىػمب توغرا وېٍىذۇ .ئەِّب جۇدائىسَ ھەِّە ِەۋجۇتٍۇلالرٔىڭ ٍبراتمۇچىطي خۇدا ثوٌۇپ ،ئۇ
ٍبرىتىع جەھەتتە چەوطىس وۈچ-لۇدرەتىە ئىگە ،دەپ لبرىغبْ.
( )5لەدىّمي دۇَٔبٔىڭ ھەِّىطي خۇدا دېگەْ ثىر لورضىمي وىچىه زوِىگەر ثوٌۇپ،
ئۆزىٕىڭ ئىٕطبٔالرٔىڭىي ثىٍەْ ئوخػبظ ٔەپطي ثىٍەْ ئىع ئېٍىپ ثبرىذۇ ،غۇڭب ئبدەتتىىي
ئىٕطبٔالر ثىٍۀّۇ ،ۋە ثىر-ثىرى ثىٍۀّۇ تۇلۇٔىػىذۇ ،دەپ لبرىغبْ .ئۆز خۇداٌىرىذىٓ ھەرگىسِۇ
ئەخالق جەھەتتە ِۇتٍەق ھبٌذا ِۇوەِّەي ثوٌۇغٕي وۈتّىگەْ .پەلەت ٍەھۇدى خۇداضىال ئبغۇٔذاق
غەرتىە توغمبْ.
( )6ثبغمب لەدىّمي دىٕالرٔىڭ ھەِّىطي ِەٌۇَ غەوىٍذىىي ئوخػبظ جىٕطٍىمالر
ِۇھەثجىتىگە ٍوي لوٍغبْ .پەلەت جۇدائىسِال ھەر لبٔذاق غەوىٍذىىي ئوخػبظ جىٕطٍىمالر
ِۇھەثجىتىگە لبرغي تۇرغبْ.
ٍۇلىرىذىىىذەن پەرلٍەر تۈپەٍٍىذىٓ ،لەدىّمي ِەدۀىَەتٍەرگە ٍەھۇدى ئەلىذىطي ثىّۀە
ثوٌۇپ تۇٍۇٌغبٍْ .ەھۇدىالر ثبغمىالرغب ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ئوِۇِىٌ ضەرگۈزەغتىٍىرى ثىٍەْ ئورتبق
ھۆوۈِىگە ئۇٍغۇْ وەٌّەٍذىغبْ غەوىٍذە ٔبِبٍبْ ثوٌغبٍْ .ەھۇدىالر «خەتەرٌىه ئورۇٔغب چۈغۈپ
لبٌغبْ دوضتطىس ئىٕطبٔالر» ،دەپ لبراٌغبْ .لىطمىطيِ ،ىالدىَىذىٓ وېَىٕىي ٍ-70ىٍالردىٓ
ثۇرۇٔالٍ ،ەھۇدىالر ثبغمب ثبرٌىك ئەٌٍەرٔىڭ چەتىە لېمىػىغب دۇچ وەٌگەْ .ئۇ دەۋردە ٍەھۇدىالر
جۇدائىسِٕي ضبلالپ لېٍىػمب ضەۋەة ثوٌغبْ ،دىٓ ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتطىس ِۇۋەپپەلىَەتٍەرٔي لوٌغب
وەٌتۈرِىگەْ .دۇَٔبٔي زىً-زىٍگە وەٌتۈرگۈدەن ثىرەر ٍەھۇدى ئىّپراتۇرٌىمىّۇ ِەۋجۇت ثوٌۇپ
ثبلّىغبٍْ .ەھۇدىالر ِبتېّبتىىبِ ،ېذىتطىٕب ،ئىمتىطبد ،ثىٕبوبرٌىك ،ضۀئەت ۋە پەٌطەپە لبتبرٌىك
ضبھەٌەردە ثىرەر دەۋر ثۆٌگۈچ ئىجبدىَەتٕي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈپ ثبلمبّٔۇ ئەِەش .ئەگەر ئبغۇٔذاق
ئىػالر ِەۋجۇت ثوٌۇپ ثبلمبْ ثوٌطب ،جۇدائىسِٕىڭ ضبلٍىٕىپ لېٍىػىٕي ثىر ِۇۋەپپەلىَەتٍىه
جەِئىَەت ثەرپب لىٍغبْ ِۆجېسىٍەرٔىڭ ثىرى ،دەپ لبراغمىّۇ ثوالر ئىذى.
ئىالۋەِ :ۇھەِّەد پەٍغەِجەر ِىالدىَىذىٓ وېَىٕىي ٍ-570ىٍىذىٓ ٍ-632ىٍىغىچە ٍبغىغبْ
ثوٌۇپ ،وۆپٍىگەْ تبرىخػۇٔبضالرٔىڭ لبرىػىچە ،ئىطالَ دىٕىٕي ِۇھەِّەد پەٍغەِجەر ٍ-622ىٍي
ئىجبد لىٍغبٍْ .ۇلىرىذىىي ٍەھۇدىالرغب ئبئىت ئىػالرِىالدىَىذىٓ وېَىٕىي ٍ-70ىٍالردىٓ
ثۇرۇٔمي دەۋردە ٍۈز ثەرگەْ ثوٌۇپ،ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ثۇ ۋالىتالرغب دىممەت لىٍىػىٕي ضوراٍّەْ.
ٍەھۇدىالرٔىڭ ٍ-70ىٍالردىٓ ثبغالٔغبْ ئىىىىٕچي تبرىخىٌ دەۋرىذەٍ ،ەھۇدى جەِئىَىتي
ئۆز-ئبرا لبرغىالغمبْ ٔۇرغۇْ ِەدۀىَەت ئىچىگە تبرلبٌغبْ ثوٌۇپ ،ئۆزىٕىڭ ھېچ لبٔذاق ِەروىسىٌ
ھبوىّىَىتي ٍبوي وؤتروٌٍىمي ِەۋجۇت ثوٌّىغبْ .ئبدەتتە ،ثۇٔذاق ئەھۋاي ئبضتىذا لبٌغبْ ثىر
ِىٍٍەت ثبغمب ِىٍٍەت ِەدۀىَەتٍىرىٕىڭ تەضىرىگە زور وۆٌەِذە ئۇچرىغبْ ،ۋە ثبغمب
ِەدۀىَەتٍەرٔي وۆپٍەپ لوثۇي لىٍغبْ ثوالتتي .دۇَٔبٔىڭ ئوخػىّىغبْ جبٍٍىرىذىىي ٍەھۇدى
جەِئىَەتٍىرى ئۆزى تۇرىۋاتمبْ دۆٌەت ۋە راٍؤٕىڭ ِۇھىتىغب ِبضالغمبْ ،ۋە غۇ جبٍذىىي
ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ِەدۀىَىتىٕي خېٍە چوڭمۇر لوثۇي لىٍغبْ ثوالتتي .ئبغۇ دەۋردىىي خرىطتىَبْ
دىٕىٕىڭ تەرەلمىَبتىغب لبراپ ثبلىذىغبْ ثوٌطبق ،ئۇٔىڭذا ٔەچچە ٍۈزٌىگەْ ِەزھەپٕىڭ ثبرٌىممب
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وەٌگۀٍىىىٕي ثبٍمبٍّىس .ثۇ دىٕىٌ ِەزھەپٍەر ئەٍٕي زاِبٔذىىي ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه ۋالىت ئىچىذە
ثىر ھۆوۈِراْ ئورۇٕٔي ئىگىٍىگەْ ،ۋە ئۆز ئبٌذىغب ِەروىسىٌ ھبوىّىَىتي ۋە وؤتروٌٍىمىگە ئىگە
ثوٌغبْ ثىر دىٕذا ثبرٌىممب وەٌگەْ .ئبغۇٔذاق ئەھۋإٌي ثبرٌىممب وەٌتۈرگەْ وۈچ جۇدائىسِغب
تېخىّۇ زور دەرىجىذە تەضىر وۆرضەتىەْ ثوٌطب توغرا ثوالتتي .ئەِەٌىَەتتە ثوٌطب ،دەي ثۇٔىڭ
ئەوطىچە ثوٌغبْ ئىع ٍۈز ثەرگەْ :ھبزىرلي جۇدائىسَ ثىٍەْ ثۇٔىڭذىٓ ٍ 1900ىً ئىٍگىرىىي
جۇدائىسَ ئوتتۇرىطىذا دىٕىٌ ئېتىمبد ۋە دىٕىٌ ئىع-ھەرىىەت جەھەتتە ھېچ لبٔذاق تۈپ پەرق
ِەۋجۇت ئەِەش .ثۇ ثىر ھېچىىُ تەضەۋۋۇر لىالٌّبٍذىغبْ ئەھۋاي ثوٌۇپ ،ئۇ ِەدۀىَەت
ئۆزگىرىػىٕىڭ ٔورِبي جەرٍبٔىغب خىالپٍىك لىٍىذۇ.

ئۇٔذالتب ٍەھۇدىالر ثىٍەْ ئۇالرٔىڭ جۇدائىسَ دىٕىٕي ضبلالپ لبٌغبْ ئبِىٍالر لبٍطىال؟ ثۇ
ٔۇلتىالر تۆۋۀذىىي لىطىّالردا ثبٍبْ لىٍىٕىذۇ.

ٍ .3ەھۇدىالرٔي ٍ 3000ىً ضبلالپ لبٌغبْ ِۇھىُ ئبِىٍالر
ٍەھۇدىالرٔي ضبلالپ لبٌغبْ ئبِىٍالر ئۈضتىذە تېخىچە ثىرەر ثىرٌىىىە وەٌگەْ ٔەزەرىَە
ِەۋجۇت ئەِەشٍ .ەھۇدىذىٓ ثوٌغبْ ِۇتەخەضطىطٍەر ئىچىذە ئۆزٌىرىٕي ٍ 3000ىٍذىٓ ئبرتۇق
ضبلالپ لبٌغىٕي ٍەھۇدى دىٕي—جۇدائىسَ ،ۋە ٍەھۇدىالرٔىڭ دىٕي ثىٍەْ ئەخاللي توغرىطىذىىي
 613تەٌىّبتالر ،دەپ لبراٍذىغبٔالر وۆپ ئىىەِْ .ەْ ئولۇغبْ ٍ-2008ىٍي ٔەغىر لىٍىٕغبْ
«ھەلىمەتىە وۆرە ٍبغبظ» (  )Living up to the truth, Dr. Dovid Gottliebدېگەْ
وىتبثتب ،ئبپتور ثبغمىالر ئوتتۇرىغب لوٍغبٍْ ،ەھۇدىالرٔيٍ 3000ىً ضبلالپ لبٌغبْ ئبِىٍالر
ھەلمىذىىي ثبرٌىك وۆز-لبراغالرٔي ِۇٔذاق  3ئبِىٍغب ٍىغىٕچبلٍىغبْ:
()1ئېسىٍىع
(ٍ )2ەھۇدى دىٕي—جۇدائىسَ
(ِ )3بئبرىپ ثىٍەْ دىٕئبضبضىغب لۇرۇٌغبْ ئۆزىٕي ضبلالپ لېٍىػتىىي ثىر لىطىُ ئبالھىذە
ئىمتىذارالر

 )1ئېسىٍىع
«ئېسىٍىع» ٍبوي «زۇٌۇَ»دېگەْ ئبِىً ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ٔبھبٍىتىّۇ تؤۇغٍۇق .ثىر ِىٍٍەت
ٍۀە ثىر ِىٍٍەتٕي ئەزضە ،ئېسىٍگۈچي ِىٍٍەتتە ئەزگۈچي ِىٍٍەتٕىڭ ئۆز خەٌمي ثىٍەْ ئۆز
ِەدۀىَىتىٕي ٍولىتىۋېتىع ِەلطىتىگە لبرغي ئىرادە ۋۇجۇتمب وېٍىذۇ .تبرىختب دۇَٔبدىىي ٍەھۇدى
ئەِەش ِىٍٍەتٍەر ٍەھۇدىالرغب « ثبغمب دۇَٔب ئبدەٍِىرى» دەپ ئېٕىمٍىّب ثەرگەِْ .ەْ

- 126 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

ٍەھۇدىالرٔىڭ تبرىخي ھەلمىذىىي ثىر تور ثېتىٕي وۆرگەْ ،ئۇٔىڭذا ٍەھۇدىالرغب ٍۈز ثەرگەْ
ۋەلەٌەرٔىڭ ۋالتي ،ئورٔي ۋە ۋەلۀىڭ تۈرى ثىر جەدۋەي غەوٍىذە تەضۋىرٌۀگەْ ثوٌۇپ ،ئۇالر
تۆۋۀذىىىٍەرٔي ئۆز ئىچىگەئبٌىذىىەْ:
 -لوغالٔذى لىٍىٕغبِْ-ەججۇرى ھبٌذا ثبغمب دىٕغبئېتىمبد لىٍىذىغبْ وىػىٍەرگە ئۆزگەرتىٍگەْ-وىتبثٍىرى وۆٍذۈرۈٌگەِْ-بيِ-ۈٌىي ِۇضبدىرەلىٍىٕغبٍْ-ەھۇدى چېروبۋٌىرىىۆٍذۈرۈٌگەْ-لىرغىٓ لىٍىٕغبِْ-بيِ-ۈٌىي وۆٍذۈرۈٌگەٍْ-ېرى تبرتىۋېٍىٕغبْ-دېڭىسدا ضەپەر لىٍىػىچەوٍۀگەْ-وەڭ-وۆٌەٍِىىمىرغىٕچىٍىممب ئۇچرىغبْ-تىرىه وۆِۈۋېتىٍگەْ-گېرِبٔىَە ۋە فرأطىَىذىىىَەھۇدى ٔوپۇضىٕىڭ  3/1لىطّي لىرىٍغبْ-لىرىٍغبْ-ثۇالڭچىالر ھۇجۇِىغبئۇچرىغبْتبرىختب ٍەھۇدىالر جەِي  79دۆٌەتتىٓ لوغالٔذى لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ ،ثەزى دۆٌەت ۋە جبٍالردىٓ
وۆپ لېتىّالپ لوغالٔغبْ .ثۇ ٍەردە تەثىئىٌ ھبٌذاضورىٍىذىغبْ ثىر ضوئبي« ،دۇَٔب ٍەھۇدىالرغب ٔېّە
ئۈچۈْ غۇٔچىۋاال ئۆچ؟» دېگۀذىٓ ئىجبرەت .ثۇٔىڭ جبۋاثىٕي تبرىختىىي ضەۋەثٍەر ثىٍەْ ھبزىرلي
ضەۋەثٍەر ،دەپ ئىىىي لىطىّغب ثۆٌۈپ ثبٍبْ لىٍىع ِۇِىىٓ ثوٌۇپِ ،ەْ ثۇ ٍەردە تبرىختىىي
ضەۋەثىٕىڭ ثىر لبٔچە ئبضبضٍىك لىطّىٕىال لىطمىچە تىٍغب ئېٍىپ ئۆتۈپ وېتەً:
ٍ-ەھۇدىالرٔىڭ دىٕيِ،ەدۀىَىتي ۋە ئۆرۈپ-ئبدىتي ثبغمىچە ثوٌۇپ ،خرىطتىَبْ دىٕىغبئىػىٕىذىغبّٔىٍٍەتٍەرٔىڭىىذىٓ تۈپتىٓ پەرلٍىك .غۇڭبخرىطتىَبْ دۇَٔبضي ئۇالرٔي تەثىئىٌ ھبٌذا
ئۆچ وۆرگەْ.
 -ئۇالر ئۆزىٕي ھەِّىذىٕئۈضتۈْ تۇرغۇچي ئىٕطبٍْ ،بوي « ئبٌال تبٌٍىغبْ ئىٕطبٔالر»ھېطبثالپ ،خرىطتىَبٔالرغبلبرغي ئۇرۇظ لىٍغبْ.
 -ئۇالر تبرىختب ئبچىۆزٌۈن ،ئوغرىٍىكٍ ،بٌغبٔچىٍىك ،ثبغمىالردىٓ پبٍذىٍىٕىع ،ضودىذاجبزأىخورٌۇلمىٍىع ثىٍەْ غۇغۇٌالٔغبْ.
ٍ-ەھۇدىالر ٔەدە ٍبغىػىذىٕمەتئىَٕەزەر ،ثبغمب ِىٍٍەتٍەر ثىٍەْ ئبرىالغّبً ،ئۆزٌىرىئۆز-ئبٌذىغب ئبٍرىَّبغىغبْ .ثبغمب ِىٍٍەتىە ھېچ لبٔذالّۀپەئەت ثەرِىگەْ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ثبغمب
ِىٍٍەتٍەرگە ثىر غەٍرى ِىٍٍەت ثوٌۇپىۆرۈٔگەْ.
-ئۇالر ٍەھۇدى ئەِەضٍەرٔىڭجېٕىٕي ثىر ھبٍۋإٔىڭ جېٕي ثىٍەْ تەڭ لبراپ ،ئۆزٌىرىٕي«ِۇلەددەش ئىٕطبٔالر» دەپ ھېطبثٍىغبْ.غۇڭب ثبغمب ِىٍٍەت وىػىٍىرىٕي ئۆٌتۈرۈظ ۋە ئۇالرٔىڭ
ٔەرضىٍىرىٕي ئوغۇرالغٕىئورۇٍٔۇق ئىػالر لبتبرىذا وۆرگەْ ( ھبزىر پەٌەضتىٍٕىىٍەر ئەضىرگە
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چۈغىەْ ثىرٍەھۇدىٕي ئىطرائىٍىَىگە لبٍتۇرۇپ ثەرضەٍ ،ەھۇدىالر ئۇٔىڭ ئورٔىغب 300-50
ئەرەثٍىىئەضىرٔي لبٍتۇرۇپ ثېرىپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئۆزٌىرىٕىڭ ئەرەثٍەردىٓ ٔەلەدەر
ئۈضتۈٔتۇرىذىغبٍٔىمىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىذۇ).
ٍۇلىرىمىذەن ضەۋەثٍەر پۈتۈْ دۇَٔبٔىڭ ٍەھۇدىالرٔي چەتىە لېمىػىٕي ۋە ئېسىٍىػىٕي
وەٌتۈرۈپ چىمبرغبْ .ثۇٔذاق ئېسىٍىع ثوٌطب ٍەھۇدىالرٔىڭ ئۆز وىٍّىىىٕي ضبلالغتىىي لەتئىٌ
ئىرادىطىٕي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرگەْ .ئەگەر ٍەھۇدىالردۇَٔبدا ثبغمب ِىٍٍەتٍەر ثىٍەْ ئوخػبظ ِۇئبِىٍە
لىٍىٕغبْ ثوٌطب ،ۋە جەِئىَەتتە ثبغمب ِىٍٍەتٍەر ثىٍەْ ئوخػبظ ئورۇٔغب ئېرىػەٌىگەْ ثوٌطب،
ئۇالرٔىڭ ثۇ چبلمب ٍولبپ وېتىػي پۈتۈٍٔەً ِۇِىىٓ ئىذى.
وەِطىتىػىە ئۇچراظ ٍبِبْ ئىع ثوٌۇپ ،ھېچ لبٔذاق ثىر ِىٍٍەت ثبغمىالر تەرىپىذىٓ
وەِطىتىٍىػٕي ۋە چەتىە لېمىٍىػٕي خبٌىّبٍذۇٌ .ېىىٓ ،ھەِّىّىسٔىڭ خەۋىرىذە ثوٌغىٕىذەن،
ثەزىذە ٍبِبْ ئىػتىٓ ٍبخػي ٔەتىجىّۇ وېٍىپ چىمىذۇ .وەِطىتىٍىػٕىڭ ئىجبثىٌ روٌىّۇ ثبر .ئۇ
ثوٌطىّۇٍ ،ۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبٔذەن ،ثىر ِىٍٍەتٕىڭ ئۆزىٕي ضبلالپ لېٍىػتىىي روٌىذۇرِ .ەْ
ٍېمىٕذا ئىذارەِذە وېچە ضبئەت  11گىچە ئىػٍەغىە ِبججۇرى ثوٌۇپ لبٌذىُ .ئۇ وۈٔي ئەتىگىٕي
ئىذارىٕىڭ وىچىه ئبپتوثۇزى ثىٍەْ ئىػمب وەٌگەْ ثوٌۇپ ،ئۇ ِبغىٕب ئبٌٍىجۇرۇْ وەتىەْ ثوٌغبچمب،
ٍېرىُ وېچىذە ئۆٍگە ثىر ٍەھۇدى خىسِەتذىػىّٕىڭ ِبغىٕىطي ثىٍەْ لبٍتىپ وەٌذىُ .ثىس ٍوٌذا
پبراڭٍىػىپِ ،ەْ ئۇٔىڭغب ٍۇلىرىمي  3ئبِىً ھەلمىذىىي چۈغۀچىٍىرىّٕي ضۆزٌەپ ثەرضەَ ،ئۇ
ئىٕتبٍىٓ خوغبي ثوٌۇپ وەتتي .ھەِذە « ئۇ ئىػالرٔي ِەْ ثىٍّەٍذىىۀّەْ .ھبزىر ثىسگە
ٔىطجەتەْ ھېچمبٔذاق وەِطىتىع ثوٌّىغبچمبِ ،ەْ ئوغٍۇِٕي ٍەھۇدى لىٍىپ تەرثىَىٍەغتە ئىٕتبٍىٓ
لبتتىك لىَٕىٍىپ وېتىۋاتىّەْ» ،دېذى .ھەِذە ِېٕي ثىسٔىڭ غەھەردىىي « ٍەھۇدىالر ِەروىسى» دە
ثىر لېتىُ ٍۇلىرىمي تېّىذا ئىٍّىٌ دووالد ثېرىػىە تەوٍىپ لىٍذى .لىطمىطي ،ثىر ِىٍٍەتٕي
ئبضطىّىٍَبتطىَە لىٍىپ ٍولۇتۇغٕىڭ ئەڭ ٍبخػي ئۇضۇٌٍىرىٕىڭ ثىرى ،ھەِّە ِىٍٍەتٍەرٔي ھەِّە
ئىػتب ثبراۋەر لىٍىۋېتىع .ثۇٔىڭ ئەڭ ٍبخػي ثىر ِىطبٌي ئبِېرىىىذۇر .ئبِېرىىىذا  200دەن
ِىٍٍەت ٍبغبٍذۇ .ھەر ثىر داڭٍىك ئبٌىٌ ِەوتەپ ئولۇغۇچىٍىرىٕي تەوػۈرضىڭىس ،ئۇالردىّٕۇ ئبضبٔال
ثىرەر ٍۈز ِىٍٍەت تېپىٍىذۇٌ .ېىىٓ ،ئبِېرىىىغب وىچىىىذە وەٌگەٍْ ،بوي ئبِېرىىىذا تۇغۇٌۇپ
چوڭ ثوٌغبْ ٍبغالرٔي تەوػۈرضىڭىس ،ئۇالرٔىڭ لىّّەت لبرىػي ئبضبضەْ ئوخػىػىپ
وېتىذىغبٍٔىمىٕي ،ئبضبضەْ ئبضطىّىٍَبتطىَە ثوٌۇپ وەتىۀٍىىىٕي ثبٍمبٍطىس .ثۇٔذاق ٍبغالرٔىڭ
ئبضبضىٌ لىطّىغب ٔىطجەتەْ ئۆزى ئبٍرىُ ثىر ِىٍٍەت ثوٌۇپ ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرۇغٕىڭ
ئبٔچەئەھّىَىتي لبٌّىغبْ ثوٌۇپ تۇٍۇٌىذۇ .ثۇخىً ئەھۋاي ثبغمب دېّووراتىه دۆٌەتٍەردىّۇ
ئوخػبظ .ئبغۇٔذاق ضەۋەة تۈپەٍٍىذىٓ ،تەرەلمىٌ تبپمبْ ٍبوي دېّووراتىه دۆٌەتٍەردىىي
ئۇٍغۇرالر ئۆز ثبٌىٍىرىٕي ئۇٍغۇر لىٍىپ چوڭ لىٍىػتب ئىٕتبٍىٓ ئېغىر لىَىٕچىٍىمالرغب دۇچ
وېٍىۋاتىذۇ .ئۆز ثبٌىٍىرىٕي ئۇٍغۇر لىٍىپ تەرثىَىٍەغىە وۆزى ٍەتّەً ،ئۇٍغۇر دىَبرىغب لبٍتىپ
ئۀذىػىطي»
ئۇٍغۇرٌۇق
ۋە
ئىػتىَبلي
چەتئەي
ِەضىٍەْ« ،
وەتىۀٍەر (
ٔ http://bbs.misranim.com/thread-80167-1-1.htmlي وۆرۈپ ثېمىڭ) ۋە لبٍتىپ
وەتّەوچي ثوٌىۋاتمبٔالرِۇ ثبر.
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ِەْ ثۇ ٍەردە ئولۇرِۀٍەرگەئۇٍغۇر دىَبرىذىىي ئۇٍغۇر جەِئىَىتىذە ٍ-2009ىٍي توِۇزدىٓ
وېَىٓ ٍۈز ثەرگەْ ئۆزگىرىػٍەرٔي ئوثذاْ وۆزىتىپ ،ئبغۇ ئۆزگىرىػٍەرٔي ٍۇلىرىذىىي ِەزِۇْ
ثىٍەْ ثبغالپ تەھٍىً لىٍىپ ثېمىػٕي تەۋضىَە لىٍىّەْ.

 )2دىٓ
ٍەھۇدىالر ئىٕجىٍىٕىڭ ئۇٍغۇرچە ئبتىٍىػي « تەۋرات» ثوٌۇپ ،ئۇ جەِي  5وىتبثتىٓ تەروىپ
تبپمبٍْ .ەھۇدىالرٔىڭ ئۀئۀىطىگە ئبضبضالٔغبٔذا ،تەۋراتتىىي ثبرٌىك لبٔۇْ-تەٌىّبتالرٔي ئۇالرٔىڭ
خۇداضي ِۇضب پەٍغەِجەرگە چۈغۈرۈپ ثەرگەْ ثوٌۇپ ،وېَىٓ ِۇضب پەٍغەِجەر ئۇالرٔي ئبغۇ  5وىتبة
لىٍىپ ٍېسىپ چىممبْ ئىىەْ .تەۋراتتب ٍېسىٍغبْ ِەزِۇٔالر ئۇلۇَ ۋە ضۆزٌەرٔىڭ ئىػٍىتىػي
جەھەتتىٓ ئىٕتبٍىٓ ِۇرەوىەپ ۋە ٍۇلىرى ضەۋىَىٍىه ثوٌۇپ ،جۈٍِىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ثىر ئبالھىذە
تەرتىپ ثوٍىچە تېسىٍغبْ ضۆزٌەر ثىٍەْ ٍېسىٍغبْ ئىىەْ .غۇڭب تەۋراتٕي ئەضٍىذىىي ضۈپەتٕي
ضبلٍىغبْ ھبٌذا ثبغمب ثىر تىٍغب تەرجىّە لىٍىع ِۇِىىٓ ئەِەش ئىىەْ .غۇ ضەۋەثتىٓ
ٍەھۇدىالرٔىڭ ھەِّىطىذىٓ ئۆز ئبٔب تىٍىذا ٍېسىٍغبْ تەۋراتٕي ئولۇظ تەٌەپ لىٍىٕغبِْ .ىالدىَىذىٓ
وېَىٕىي ٍ-64ىٍىذىٓ ثۇرۇْ ٍەھۇدىالر چېروبۋغب ثېرىپ ،ئبٌالھمبضەجذە لىٍغبٔذا تەۋراتٕي
ٍبدٌىۋاٌغبْ ثوٍىچە ئولۇٍذىغبْ ثوٌۇپٍ-64 ،ىٍىغب وەٌگۀذە ٍەھۇدىالر ثىر ٍېڭي لبٔۇْ چىمىرىپ،
ھەِّە ٍەھۇدىالردىٓ تەۋراتٕي ٍبدٌىۋېٍىپ ئەِەش،ئۇٔىڭ ِەزِۇٔىٕي چۈغىٕىپ تۇرۇپ ،وىتبثتىٓ
ثىۋاضتە ئولۇغٕي تەٌەپ لىٍغبْ .ھەِذە ثبٌىٍىرىغب تەۋراتٕي ئولۇغٕي ئۆگىتىػٕي دادىالرٔىڭ
ِەججۇرىَىتي لىٍىپ ثېىىتىەْ .دادىالر ثبٌىٍىرىغب تەۋراتٕي توغرا ئۆگىتىع ئۈچۈْ ،ئبٌذى ثىٍەْ
ئۇٔي ئۆزٌىرى توغرا ئۆگىٕىػىە ِەججۇرى ثوٌغبْ .غۇٔىڭ ثىٍەْ تەۋراتٕي ئۆگىٕىػتىىي
ٍبٌغبٔچىٍىك ٍبوي وۆز-ثوٍبِچىٍىممب ئىّىبْ لبٌّىغبْ .غۇٔذاق لىٍىپ ،دۇَٔبٔىڭ لبٍطي جبٍىذا
ٍبغىػىذىٓ لەتئىَٕەزەرٍ ،ەھۇدىالر ئۆز ئبٔب تىٍىٕي چولۇَ ئۆگۀگەْ ،ئۆز ئبٔب تىٍي ئبرلىٍىك
تەۋراتٕي چولۇَ ئۆگۀگەْ ،ھەِذە دادىالر ثبٌىٍىرىغب تەۋراتٕي ئۆز ئبٔب تىٍىذا چولۇَ ئۆگەتىەْ.
تەۋرات ٍەھۇدىالرٔي ثىرٌەغتۈرۈپ تۇرغبْ .ئۇ ٍەھۇدىالرٔي توپٍىػىپ ٍبغبغمب ِەججۇرى لىٍغبْ.
ھەِذە ئۇ ٍەھۇدىالرٔي ئۆز ئبٔب تىٍي ،ئۀئۀىطي ،ئۆرۈپ ئبدىتي ۋە ِەدۀىَىتىٕي ضبلالپ لېٍىع
ئىّىبٔىَىتىگە ئىگە لىٍغبِْ .ۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي ٍەھۇدى دىٕىٌ ئبٌىٍّىرىٍ ،ەھۇدىٕي 3000
ٍىً ضبلالپ لبٌغبْ ثىردىٓ-ثىر ئبِىً تەۋرات ،دەپ لبراٍذىىەْ.
تەۋراتتب تەضۋىرٌۀگەْ جۇدائىسِٕىڭ تۆۋۀذىىي ئبِىٍٍىرى ٍەھۇدىالرٔي ضبلالپ لېٍىع
ئىّىبٔىَىتىگە ئىگەلىٍغبْ :ئەلىذە ،لىّّەت لبرىػي ،لبٔۇْ،ئۆرۈپ-ئبدەت ،ۋە ئىجتىّبئىٌ
غەوىٍٍەر .غۇٔذالال ئۆزىٕىڭ ئبٍرىُ تىٍيٍ ،ېّەوٍىىٍىرى ،ۋە وېَىُ-وېچەوٍىرىٍ .ۀي ،تەۋراتتب
تەضۋىرٌۀگىٕي ٍبٌغۇز دىٕىٌ ئۇلۇِذىٕال ئىجبرەت ئەِەش ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭذا ٍۇلىرىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ
ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ٍېسىٍغبْ.
ثۇ ئەھۋإٌي ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئەھۋاٌي ثىٍەْ ضېٍىػتۇرۇپ ثېمىڭ :ئۇٍغۇرچ ەلۇرئبْ لبچبْ
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ٔەغىر لىٍىٕذى؟ ئۇٍغۇر ٔوپۇضىٕىڭ ئىچىذە ئۇٍغۇرچە لۇرئبٕٔي ھبزىرغىچە ثىر لېتىُ ئولۇپ
ثبلمبٔالر لبٔچە پىرضۀتٕي ئىگىٍەٍذۇ؟
ٍەھۇدىالر ئۆزىٕىڭ دىٕىٌ ئېتىمبد ۋە ئۀئۀىطىٕي تبوي ثۈگۈٔىي وۈٔگىچە ضبلالپ
وېٍىۋاتىذۇِ .ەْ ثۇٔىڭ ثىر ِىطبٌي ضۈپىتىذە ضىٍەرگە تۆۋۀذىىي ثىر ئەھۋإٌي ضۆزٌەپ ثېرەً.
ٍ-2013ىٍي ٍ-10بٔۋار وۈٔي ئبِېرىىب پرېسىذېٕتي ئوثبِب « ٍبلۇة ٌَۇ» ( )Jacob J. Lew
ئىطىٍّىه ثىر ٍەھۇدىٕي ئبِېرىىىٕىڭ ِبٌىَە ِىٕىطتىرى لىٍىپ تەٍىٍٕىذىٍ .بلۇة جۇدائىسىّٕىڭ
«ضبثبش» دەپ ئبتىٍىذىغبْ ثىر پەرىسىگەئەِەي لىٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،غۇ پەرزٔىڭ تەٌىپي ثوٍىچە ھەر
ھەپتە جۈِە وۈٔي وەچتىٓ ثبغالپ ،غۀجە وۈٔي وەچىىچە لەتئىٌ خىسِەت لىٍّبٍذىىەِْ ،بغىٕب
ھەٍذىّەٍذىىەْ ،ئۆٍىذە تون ئىػٍەتّەٍذىىەْ ( ئېٍېىتىر الِپۇچىىطي ٍبٔذۇرِبً ،غبَ
ٍبٔذۇرىذىىەْ) ،ھەِذە ٍبٔفۇْ ئىػٍەتّەٍذىىەْ .ئۇ ھبزىرغىچە پرېسىذېٕت ئوثبِب ِەِۇرىٌ
ئىػخبٔىطىٕىڭ دىرېىتورى ثوٌۇپ ئىػٍەپ وېٍىۋاتمبْ ثوٌۇپ ،پەلەت ئوثبِب ئېھتىَبجٍىك ثوٌۇپ
لبٌغبٔذىال ئۇ جۈِە وۈٔي وەچتىٓ غۀجە وۈٔي وەچىىچە خىسِەتىە وېٍىذىىەْ .ثۇٔذاق ۋالىتٕىڭ
ثەزىٍىرىذە ئۇ ئۆٍىذىٓ ئىػخبٔىطىغب پىَبدە وېٍىذىىەٌَْ ( .ۇ ٔىڭ ئىّساضي ٍ 4-3بغٍىك ثبٌىالر
لەغەزگە ضىسىپ ئوٍٕىغبْ ۋالىتتىىي غەوىٍگە ئوخػبظ ئىىەْ .ئبِېرىىىذا ٍېڭىذىٓ پۇي
ثبضمبٔذا ،ئۇ پۇٌالرغب غۇ چبغذىىي ِبٌىَەِٕىطتىرىٕىڭ ئىّساضي ثېطىٍىذىغبْ ثوٌغبچمب ،ثۇ ئىع
دۇَٔبدا ٔبھبٍىتي چوڭ خەۋەرگە ئبٍٍىٕىپ وەتتي .ئۇٔىڭ ئىّساضىٓ ىتۆۋۀذىىي ئۇٌىٕىػتىٓ
وۆرگىٍي ثوٌىذۇ:

ٍەھۇدىالرٔىڭ پۈتۈْ خەٌك دىٕغب ئېتىمبد لىٍىع ،پۈتۈْ خەٌك تەۋراتٕي ئۆز ئبٔب-تىٍىذا
چۈغىٕىپ تۇرۇپ ئولۇپ ِېڭىع ،ۋە ثبرٌىك دادىالر ثبٌىٍىرىغب تەۋراتٕي ئولۇغٕي ئۆگىتىع
ِەججۇرىَىتي ئۇالردىٓ ئىٕتبٍىٓ ٍۇلىرى دەرىجىٍىه ئەلٍىٌ ئىمتىذارٔي تەٌەپ لىٍغبْ .غۇڭالغمب
ھبزىر ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ئېتراپ لىٍغىٕىذەن « ٍەھۇدىالر ئەلىٍٍىك» ثوٌّبضتىٓ ،پەلەت « ئەلىٍٍىك
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ٍەھۇدىالرال ضبلٍىٕىپ لېٍىپ ،لبٌغبٍٔىرى ئبضطىّىٍَبتطىَە ثوٌۇپ تۈگەپ وەتىەْ»ِ .ەْ ثۇ
ھەلتە ِبلبٌىٕىڭ وېَىٕىي ثىر لىطّىذا ٍۀە ئبزراق توختىٍىّەْ.

)3ئبالھىذە ئىمتىذار
 -پۈتۈْ خەٌك زىَبٌىٌ ثوٌۇظ—ٍبھۇدىالرٔىڭ ِىٍٍىٌ ِەججۇرىَەتٍىرىٕىڭ ثىرى ،ثبرٌىك ئبدەَ دىٕذار ثوٌۇظ ،ۋە پۈتۈْ خەٌك
زىَبٌىٌ ثوٌۇغتىٓ ئىجبرەتِ .ېٕىڭ ثىٍىػىّچە ،پۈتۈْ خەٌك ئولۇغبْ ثوٌۇظ ٍبپؤٍۇلالرٔىڭّۇ
ِىٍٍىٌ ِەججۇرىَەتٍىرىٕىڭ ثىرىٍ .بپؤىَە ۋە تەرەلمىٌ لىٍغبْ ٍبۋروپب ئەٌٍىرىذىىي ِىٍٍەتٍەرٔىڭ
پۈتۈْ خەٌك ئولۇغبْ ثوٌۇظ لبٔۇٔىٕي ٍوٌغب لوٍغىٕىغب ٍ 200ىٍچە ۋالىت ثوٌذى .ئەِّب ٍەھۇدىالر
ِىالدىَىذىٓ وېَىٕىي ٍ-64ىٍىال ئوغۇٌالر ٍ 6بغتىٓ ثبغالپ ِەججۇرى ئولۇظ لبٔۇٔىٕي ٍوٌغب
لوٍغبْ ،ھەِذە ئۇ لبٔۇٕٔي ٍ 100ىً ئىچىذەٍ ،ۀي ٍ-164ىٍىغب وەٌگۀذە توٌۇق ئەِەٌگە ئبغۇرۇپ
ثوٌغبْ .غۇٔىڭذىٓ ثبغالپٍ ،ەھۇدى ئەرٌىرىٕىڭ تىًٍ-ېسىك ۋە ھېطبثالغتب ضبۋاتٍىك ثوٌۇظ
دەرىجىطي  100پىرضۀتىە ٍەتىەٍْ .ۀيٍ ،ەھۇدىالر ِەججۇرى ِبئبرىپٕي ئەِەٌگە ئبغۇرغىٍي
ھبزىر ٍ 1900ىٍذىٓ ئۇزۇٔراق ۋالىت ثوٌذى.
ٍەھۇدىالر ئبرىطىذا تبرلبٌغبْ ِۇٔذاق ثىر داڭٍىك ضۆز ثبر « :ثىر ئەر ثىر زىَبٌىَٕىڭ لىسىٕي
ئېٍىع ئۈچۈْ ئۆزىٕىڭ ھەِّە ِبيِ-ۈٌىىٕي لۇرثبْ لىٍىػمب ئەرزىَذۇ .غۇٔذالال لىسىٕي ثىر
زىَبٌىَغب ثېرىع ئۈچۈّٔۇ ئۆزىٕىڭ ثبرٌىك ِبيِ-ۈٌىىٕي لۇرثبْ لىٍىػمب ئەرزىَذۇ»ِ .ەْ ثۇ ضۆزٔي
ثىر لبٔچە ٍەھۇدى خىسِەتذاغٍىرىّغب دەپ ثبلمبْ ئىذىُ ،ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ثۇ ضۆزٔي ثىٍىذىغبْ
ثوٌۇپ چىمتيِ .ېٕىڭ ثىر ٍېمىٓ ئۇٍغۇر دوضتۇَ ثبرثوٌۇپ ،ئۇ ِبڭب ِۇٔذاق ثىر ئەھۋإٌي دەپ
ثەردى :ئۇٔىڭ دادىطي ثىر ٔبھبٍىتي وەِجەغەي ئبئىٍىذىٓ وېٍىپ چىممبْ ثوٌۇپٍ-1950 ،ىٍٍىرىال
ئۈرۈِچي ۋە ثېَجىڭذا ئولۇپ وبدىر ثوٌغبْ ئىىەْ .ئۇٔىڭ ئبپىطي ثوٌطب ثىر ٔبھبٍىتي وۆپ
ِبيِ-ۈٌىي ۋە ٍەر-جبٍٍىرى ثبر دېھمبْ ئبئىٍىطىذە تۇغۇٌۇپ ئۆضىەْ ئىىەْ .ئۇٔىڭ دادىطي
ئبپىطىٕي ٍبخػي وۆرۈپ لېٍىپ ،توً لىٍىع تەٌىپىٕي ئېَتمبٔذا ،ئبپىطىٕىڭ دادىطي « وبدىر دېگەْ
لەٌۀذەر وېٍىذۇ» ،دەپ ثۇ توً ئىػىغب لبتتىك لبرغىٍىك وۆرضىتىپ تۇرىۋاپتۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ
دادىطي ٍەرٌىه گوڭػې ھۆوۈِىتىٕي ئىسدەپ ،ئبغۇ ھۆوۈِەتٕىڭ ثېطىّىٕىڭ ٍبردىّىذە ئبپىطي
ثىٍەْ توً لىٍىپتۇِ .ەْ ثۇ ٍەردە ھەِّە ئۇٍغۇرالر ئبغۇٔذاق ،دېّەوچي ئەِەضّەْ .ھەِّە
ئۇٍغۇرالر ئۇٔذاق ئەِەشٌ .ېىىٓ ،ثۇ ثىر ِىطبٌذىٓ زىَبٌىٌ ثوٌۇغمب لبٔذاق لبراغتب ئۇٍغۇرالر ثىٍەْ
ٍەھۇدىالر ئوتتۇرىطىذا لبٔچىٍىه چوڭٍۇلتىىي پەرلٍەر ثبرٌىمىٕي وۆرۈۋاالالٍّىسٍ .ۇلىرىذىىي ئىع
ثوٌغۇٔىغب ھبزىر ٍ 60ىٍذىٓ ئبغتي .ئۇٍغۇر دېھمبٍٔىرى ثبٌىٍىرىٕي زىَبٌىٌ لىٍىػمب ھبزىر لبٔذاق
لبراٍذۇ؟ ِېٕىڭ ثىٍىػىّچە ،ئۇٍغۇرالردا پۈتۈْ خەٌك زىَبٌىٌ ثوٌۇظ ئېڭي زادىال تىىٍىٕىپ ثبلّىغبْ
ثوٌۇپ ،ئۆز پەرزۀتٍىرىٕي زىَبٌىٌ لىٍىػٕي ئبرزۇالٍذىغبٔالرِۇ ثبرٌىك ئۇٍغۇر ٔوپۇضىٕىڭ ئىٕتبٍىٓ ئبز
ثىر لىطّىٕىال تەغىىً لىالتتي .ھبزىر ثوٌطب ئبتبٌّىع « لوظ تىٍّبئبرىپي» ضىَبضىتي وەٌتۈرۈپ
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چىمبرغبْ ئبدەَ چىذىغۇضىس دەرىجىذىىي ئېچىٕىػٍىك ئەھۋاٌالر تۈپەٍٍىذىٓ ،ثىر لىطىُ ئۇٍغۇر
ئولۇتمۇچىالرٔىڭ ئولۇتمۇچىٍىك وەضپىٕي تبغالپ ،ثبغمب ٍبغبظ ٍوٌىٕي تبٌالۋاتمبٍٔىمىٕىّۇ ئبڭالپ
تۇرىۋاتىّەْ.
ئبِېرىىىذا ثبغالٔغۇچ ،ئوتتۇرا ۋە ئبٌىٌ ِەوتەپٍەرٔىڭ ھەِّىطي دۆٌەت ئىگىٍىىىذىىي
ِەوتەپ ثىٍەْ غەخطىٌ ِەوتەپ ،دەپ ئىىىىگە ئبٍرىٍىذۇ .ئبِېرىىىذىىي غەخطىٌ ِەوتەپٍەر
ثبرٌىك ِەوتەپٍەرٔىڭ  25پىرضۀتىٕي تەغىىً لىٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،غەخطىٌ ِەوتەپتە
ئولۇٍذىغبٔالرٔىڭ ضبٔي ثبرٌىك ئولۇغۇچىالرٔىڭ ئبراْ  10پىرضۀتىٕىال تەغىىً لىٍىذۇٍ .ۀي،
دۆٌەت ئىگىٍىگىذىىي ِەوتەپتە ثىر ضىٕىپتب  40ئولۇغۇچي ئولۇضب ،غەخطىٌ ِەوتەپتە ئبراْ 15
ئولۇغۇچي ئولۇٍذۇ .غۇ ئبرلىٍىك غەخطىٌ ِەوتەپٕىڭ ئولۇظ ضۈپىتىٕي ٔبھبٍىتي ٍۇلىرى ضبلالٍذۇ.
دۆٌەت ئىگىٍىگىذىىي ثبغالٔغۇچ ۋە ئوتتۇرا ِەوتەپ ئولۇغۇچىٍىرىذىٓ ئولۇظ پۇٌي ئېٍىّٕبٍذۇ.
ئەِّب غەخطىٌ ِەوتەپ ئولۇغۇچىٍىرىذىٓ ثوٌطب ھەرئېَىغب  1000دوٌالر ئەتىراپىذا ئولۇظ پۇٌي
ئېٍىٕىذۇ .ئبٌىٌ ِەوتەپٍەردىّۇ دۆٌەت ئىگىٍىگىذىىي ِەوتەپٍەرٔىڭ ٍىٍٍىك ئولۇظ پۇٌي ِ 12ىڭ
دوٌالر ئەتىراپىذا ثوٌطب ،داڭٍىك غەخطىٌ ِەوتەپٍەر ( ِەضىٍەْ،Stanford ،MIT ،Havard ،
 Caltechلبتبرٌىمالر) ٔىڭ ئولۇظ پۇٌي ِ 30ىڭ دوٌالر ئەتىراپىذا ثوٌىذۇِ .ەْ ثىٍىذىغبْ
وىچىه ثبٌىٍىرى ثبر ٍەھۇدىالرٔىڭ ھەِّىطي ثبٌىٍىرىٕي غەخطىٌ ِەوتەپتە ئولۇتىذۇِ .ەْ
ثىٍىذىغبْ ٍەھۇدىالرٔىڭ ھەِّىطي ئبتب-ئبٔىطي  3-2خىسِەت ئىػٍەپ ،ھەر وۈٔي  15ضبئەتتىٓ
وۆپرەن ئىػٍەپ ،تبپمبْ پۇٌي ثىٍەْ ئۇالرٔي ئەڭ لىّّەت ۋە ئەڭ داڭٍىك ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇتمبْ
وىػىٍەرِ .ېٕىڭ ھبزىرلي ثىر ٍەھۇدى خىسِەتذىػىّٕىڭ ٍ 10ىٍذەن تۇتمبْ ئوٍي ئەضٍىذە
ئىذارىگە  5وىٍوِېتىر وېٍىذىغبْ ثىر غەھەردەئىذىٌ .ېىىٓ ئۇ ٍ 2ىٍٕىڭ ئبٌذىذا ئىذارىگە 55
وىٍوِېتىر وېٍىذىغبْ ثىس تۇرىذىغبْ غەھەرگە ٍېمىٓ ثىر غەھەرگە وۆچۈپ وەٌذىِ .ەْ
ئۇٔىڭذىٓ ئوً وۆچۇغتىىي ضەۋەثٕي ضورىطبَ ،ئۇ ِبڭب ِۇٔذاق دەپ جبۋاة ثەردى« :ثبالَ غەخطىٌ
ِەوتەپتە ئولۇٍتتي .ثىس ثۇرۇْ تۇرغبْ غەھەردىىي غەخطىٌ ِەوتەپٕىڭ ئولۇظ ضۈپىتي ضەي
تۆۋۀٍەپ وەتتي .ھبزىرلي غەھەرٔىڭ ئولۇظ ضۈپىتي ِۇغۇ پۈتۈْ راٍوْ ثوٍىچە ئەڭ ٍبخػي
ئىىەْ .ثىس غۇڭب وۆچتۇق ».دېّەن ،ثۇ ٍەھۇدى خىسِەتذىػىُ ثبٌىطىٕىڭ ئولۇغىٕي دەپ،
ثبٌىطىٕي ثىر غەخطىٌ ِەوتەپتە ئولۇتىۋاتمىٕىغىّۇ رازى ثوٌّبً ،ئۇٔي ئەڭ ٍبخػي غەخطىٌ
ِەوتەپتە ئولۇتۇظ ئۈچۈْ ،وۈٔىگە  5وىٍوِېتىر ِبغىٕب ھەٍذەپ ئىػمب ثبرىذىغبْ ٍەردىٓ ،وۈٔىگە
 55وىٍوِېتىر ِبغىٕب ھەٍذەپ ئىػمب ثبرىذىغبْ ٍەرگە وۆچۈپ وەٌگەْ .ثبٌىٕىڭ ئولۇغىغب لبٔذاق
ِۇئبِىٍە لىٍىع ئېڭي جەھەتتە ثىس ئۇالردىٓ لبٔچىٍىه ئبرلىذا تۇرىّىس؟
ٍەھۇدىالر ئىچىذە ئەڭ لىَىٓ وەضىپٍەردە ئولۇٍذىغبٔالر ،ۋە ئەڭ لىَىٓ ۋە پۇٌٕي ئەڭ وۆپ
تبپمىٍي ثوٌىذىغبْ وەضىپٍەر ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىذىغبٔالر وۆپ .ئبٌىٌ ِەوتەپٕي ئەڭ ٍۇلىرى
ئۇٔۋأغىچە ئولۇٍذىغبٔالرِۇ وۆپ.

ٍ --ەھۇدىالرٔىڭ ئەلىٍٍىمٍىمي --
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ِەْ ٍۇلىرىذا تىٍغب ئېٍىپ ئۆتۈپ وەتىىٕىّذەنٍ-64 ،ىٍىذىٓ ثبغالپٍ ،ەھۇدىالر دىٕىٌ
ئبٍەتٍەرٔي ٍبدٌىۋېٍىپ ئولۇغتىٓ ،تەۋراتٕي ئۆز تىٍىذا توٌۇق ۋە چۈغىٕىپ ئولۇغٕي لبٔۇْ لىٍىپ
ٍوٌغبلوٍغبٍْ .ېمىٕمي ٍ 2000ىٍغب ٍېمىٓ ۋالىت ئىچىذە ئۇالر ئبضبضەْ ثبغمىالرٔىڭ ٍېرىذە
ٍبغىغبْ ثوٌغبچمب ،ئۇالر ٍبٌغۇز ئۆز تىٍىذا توٌۇق ضبۋاتٍىك ثوٌۇپال لبٌّبًٍ ،ەرٌىه ِىٍٍەت تىٍىذىّۇ
توٌۇق ضبۋاتٍىك ثوٌغبْ .ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ،ئۇالر ٍېسىك ،ضۆز ۋە ِبتېّبتىىب جەھەتتە ئۆزى ٍبغىغبْ
جبٍالردىىي ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەردىٓ وۆپ ئۈضتۈْ تۇرغبْ .غۇڭالغمب ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەرغەھەردە
ئىػٍەٍذىغبْ ثىٍىٍّىه ئەِگەوچىٍەرگە ھبجىتي چۈغىۀذەٍ ،ېسىالردىىي ثىٍىٍّىه ٍەھۇدىالرٔي
ئبپىرىپ ئىػٍەتىەْ ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ ئىچىذە ضودا-ضېتىك ،ئىمتىطبد ۋە ثبزارالظ وەضىپٍىرى ثىٍەْ
غۇغۇٌٍىٕىػمب ِەججۇرالٔغبٔالر ِۇتٍەق وۆپ ضبٕٔي ئىگىٍىگەْ ( ئبغۇٔذاق ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىٓ،
ھبزىر دۇَٔبدىىي چوڭ ثبٔىىالرٔىڭ ھەِّىطي ئبضبضەْ ٍەھۇدىالرٔىڭ لوٌىذا) .ضبۋادى ۋە ثىٍىُ
ضەۋىَىطي تەۋراتٕي چۈغىٕىپ ئولۇپ ،ئۆزىٕىڭ ٍەھۇدىٍَىمىٕي ضبلالپ ِېڭىػمب ٍەتّىگەْ
ٍەھۇدىالر ئۆز ِىٍٍىتىذىٓ ۋاز وېچىپ ،ئبضطىّىٍَبتطىَە ثوٌۇپ ٍولبپ وەتىەِْ .ەضىٍەْ،
-1ئەضىردىٓ -6ئەضىرگىچە ثوٌغبْ ئبرىٍىمتبٍ ،ەھۇدىالرٔىڭ دۇَٔبدىىي ٔوپۇضي ِ 4.5ىٍَؤذىٓ
ِ1.5ىٍَؤغب چۈغۈپ وەتىەْ .ثۇٔىڭ ئىچىذە ثىرِىٍَؤغب ٍېمىٓ ٍەھۇدىالر جۇدەئب ( )Judea
ثىٍەْ ِىطىردىىي رىٍّىمالرغب لبرغي ئېٍىپ ثبرغبْ لۆزغىالڭالردا ئۆٌۈپ وەتىەْ .لبٌغبْ 2
ِىٍَوْ ٍەھۇدى ثوٌطب ئبضطىّىٍَبتطىَە ثوٌۇپ ٍولبپ وەتىەْ.
ٍىغىپ ئېَتطبق ،پەلەت ئەڭ ئەلىٍٍىك ٍەھۇدىالرال لىرغىٕچىٍىمتىٓ لۇتۇٌۇپ لبٌغبْ ،ۋە
ئۆزٌىرىٕي ٍەھۇدى ضۈپىتىذە ضبلالپ لبالٌىغبِْ .بٔب ثۇ ھبزىرلي ٍەھۇدىالرٔىڭ ٔبھبٍىتي ئەلىٍٍىك
ثوٌۇغىٕىڭ ضەۋەثٍىرىٕىڭ ثىرى .ئۇٔىڭ ٍۀە ثىر ضەۋەثي ثوٌطب ،ئەلىٍٍىك ٍبوي زىَبٌىٌ وىػىٍەر
پەلەت ئەلىٍٍىك ۋە زىَبٌىٌ وىػىٍەر ثىٍۀال توً لىٍغبْ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ضبلٍىٕىپ لبٌغبْ
ٍەھۇدىالرٔىڭ ئەلىٍٍىك دەرىجىطي تەدرىجي ھبٌذا ئۆضۈپ وەتىەْ.
ٍەھۇدىالرٔىڭ ٔوپۇضي دۇَٔب ٔوپۇضىٕىڭ  0.2پىرضۀتىگە تەڭٍ .ۀي ،دۇَٔب ٔوپۇضي 7
ِىٍَبرد ثوٌۇپٍ ،ەھۇدىٕىڭ ثوٌطب ِ 13ىٍَوْ .ئۇالرٔىڭ ثۇ ٔوپۇش ضبٔي ئۇٍغۇرالرٔىڭىىگە ٍېمىٓ
وېٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ ضبْ جۇڭگودىىي ھەر ثىر لېتىٍّىك ئوِۇِىٌ ٔوپۇش ضبٔبظ جەرٍبٔىذا
وېٍىپ چىمىذىغبْ ئەڭ وىچىه خبتبٌىمتىّٕۇ وىچىه .ئەِّبٍ-1870 ،ىٍىذىٓ ٍ-1950ىٍىغىچە
ثوٌغبْ ئبرىٍىمتبٍ ،ەھۇدىالرٔىڭ ئىچىذىٓ چىممبْ داڭٍىك ئبٌىّالرٔىڭ ٍبۋروپب ۋە غىّبٌىٌ
ئبِېرىىىٍىمالر ئىچىذىىي ٔىطجىتي ئەدەثىَبتتب  4ھەضطە وۆپِ ،ۇزىىىذا  5ھەضطە وۆپ ،گۈزەي
ضۀئەتتە  5ھەضطە ،ثىئوٌوگىَىذە  8ھەضطە ،خىّىَىذە  6ھەضطە ،فىسىىىذا  9ھەضطە،
ِبتېّبتىىىذا  12ھەضطە ،ۋە پەٌطەپىذە  14ھەضطە وۆپ ثوٌغبْ .ئەدەثىَبت ،خېّىَە ،فىسىىب،
ِېذىتطىٕب ۋە پەٌطەپىذە ٔوثېً ِۇوبپىتي ئبٌغبٔالرٔىڭ ئىچىذە ٍبھۇدىالرٔىڭ ٔىطجىتي
 1950-1900دە  14پىرضۀت 2000-1950 ،دە  29پىرضۀت ،ۋە  2000دىٓ ھبزىرغىچە 32
پىرضەْ تجوٌغبْ .پۈتۈْ دۇَٔب ثوٍىچە ھبزىرغىچە ٔوثېً ِۇوبپىتىغب ئېرىػىۀٍەرٔىڭ ضبٔي 360
ئەتىراپىذا ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ئىچىذىىي ٍەھۇدىالرٔىڭ ضبٔي  165ئەتىراپىذا ئىىەْ.
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ئىٕطبٔالرٔىڭ ئەلىٍٍىك دەرىجىطىٕي ئوٌچەٍذىغبْ « ئەلىٍٍىك ثۆٌۈّٔىطي»
( )Intelligence Quotientدېگەْ ثىر ثىرٌىه ثبر ثوٌۇپ ،ئۇ لىطمبرتىٍىپ «  »IQدەپ
ئبتىٍىذۇِ .ۇغۇ ثىرٌىه ثوٍىچە ئۆٌچەٍِىه ضىٕبق ئېٍىپ ثبرغبٔذا ،ھەر ثىر ٍبظ گۇرۇپپىطىذىىي
وىػىٍەرٔىڭ ئوتتۇرىچە ٔ IQوِۇرى 100دەپ ئېٍىٕىذىغبْ ثوٌۇپِ ،ۇغۇٔذاق لىٍغبٔذا ھەر ثىر ٍبظ
گۇرۇپپىطىذىىي وىػىٍەر ئېرىػىەْ ٔوِۇرٔىڭ « ئۆٌچەٍِىه ئېغىػي» ( standard
 )deviationئبضبضەْ  15ثوٌۇپ چىمىذۇ .ھەِذە ھەر ثىر ٍبظ گۇرۇپپىطىذىىي  95پىرضۀت
وىػىٍەر ئېرىػىذىغبْ ٔوِۇر  70ثىٍەْ ٔ 130ىڭ ئبرىٍىمىذا ثوٌىذۇٍ-1954 .ىٍي ئبِېرىىىذىىي
ثىر پىطخوٌوگىَە ِۇتەخەضطىطي َٔۇ ٍورن غەھىرىذىىي دۆٌەت ئىگىٍىگىذىىي ِەوتەپ
ئولۇغۇچىٍىرى ئۈضتىذىٓ ئۆٌچەٍِىه ضىٕبق ئېٍىپ ثېرىپ ،ئۇالرٔىڭ ٔ IQوِۇرىٕي ئۆٌچەپ
چىممبْٔ .ەتىجىذە ٔ IQوِۇرى  170تىٓ ٍۇلىرى ئولۇغۇچىالردىٓ  28وىػي تېپىٍغبْ ثوٌۇپ،
ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي  24ئولۇغۇچي ٍەھۇدى ثوٌۇپ چىممبْ.

-ئۆز ئۀئۀىطي ۋە ئۆز تۇرِۇظ ئبدىتىگە ضبدىك ثوٌۇظ--ٍەھۇدىالرٔىڭ ٍىٍذا ثىرلېتىُ وېٍىذىغبْ ،ئىٕگٍىسچە « پبضطوۋەر» دەپ ئبتىٍىذىغبْ ِىٍٍىٌ
ثبٍرىّي ثبر ثوٌۇپ ،ئۇ ھەر ٍىٍٕىڭ ئەتىَبز ِەزگىٍىذە وېٍىپ ،جەِي  8-7وۈْ تەثرىىٍىٕىذۇ.
وۆپ ضبٔذىىي ٍەھۇدىالر ثۇ ثبٍرإِىڭ دەضٍەپىي ئىىىي وۈٔي ثىٍەْ ئەڭ ئبخىرلي ئىىىي وۈٔي
ئىػٍىّەٍذىغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ ثبٍرإِىڭ لبٔذاق تەثرىىٍىٕىػي ،لبٔذاق تبِبلالر ئىطتىّبي لىٍىٕىػي
لبتبرٌىمالر تەۋراتتب لبٔۇْ لىٍىپ ثەٌگىٍۀگەْ .ئبِېرىىىّۇ ھبزىر ئبغۇ وۈٍٔەردە ٍەھۇدىالرٔىڭ
ئىػمب ۋە ِەوتەپىە وەٌّەضٍىىىٕي لبٔۇْ ثوٍىچە ٍوٌٍۇق لىٍىۋەتىەٍْ .ەھۇدىالر ثۇ ثبٍرإِي
ئۆزٌىرىگە ئۆزىٕي ضبلالپ لېٍىع ،ئۆزىٕي لۇتمۇزۇظ ،ۋە ئەروىٍٕىىىە ئېرىػىع ئۈِىذىٕي
ِۇددەتٍىه ھبٌذا ئەضٍىتىپ تۇرىذىغبْ ثىر ئبدەت لىٍىپ ٍېتىٍذۈرگەْ .ثۇ ثبٍراَ ثۇٔىڭذىٓ
تەخّىٕەْ ٍ 3000ىً ثۇرۇْ ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ تبوي ثۈگۈٔىي وۈٔگىچە داۋاٍِىػىپ
وېٍىۋاتىذۇ .لەدىّذىٓ تبرتىپ ئۇالر ئبزرالّۇ ئۆزى ثىٍٍە ٍبغبۋاتمبْ ثبغمب ِىٍٍەتٍەرٔي دوراغمب
ئىٕتىٍّىگەْ ،ئۇٔىڭ ئەوطىچە ،ئۆز ئۀئۀىطىگە ۋە ئۆزىٕىڭ تۇرِۇظ ئبدىتىگە ضبدىك ثوٌغبْ.
دۇَٔبٔىڭ لەٍېرىذە ٍبغىػىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ئۇالر ثىر جبٍغب توپٍىػىپٍ ،ەھۇدىالر جەِئىَىتي لۇرۇپ
ٍبغبپ ،ئۆزٌىرىٕىڭ ِىٍٍىٌ وىٍّىىىٕيِ ،ىٍٍىٌ ئىپتىخبرىٕي ،ۋە ِىٍٍىٌ غۇرۇرىٕي ضبلٍىغبْ ۋە
ئۇالرٔي ٔبِبٍەْ لىٍغبْ .ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ ثۇ خىً ئۀئۀىطىٕي ھبزىرغىچە داۋاِالغتۇرۇپ
وېٍىۋاتىذۇ .ئبِېرىىىذىىي وۆپٍىگەْ غەھەرٌەردە ثىردىٓ « ٍەھۇدىالر ِەروىسى» ثبر ثوٌۇپ،
ٍەھۇدىالر ئبالھىذە وۈٍٔەرٔىڭ ھەِّىطىذە ئبغۇٔذاق ِەروەزٌەرگە ٍىغىٍىپ ،ئوپچە پبئبٌىَەت
ئۆتىۈزىذۇِ .ەْ ئىذارەِذە ۋە خەٌمئبراٌىك ٍىغىٕالردا ثېػىغب ٍەھۇدىالرغب خبش وىچىه دوپپب
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وىَىۋاٌغبْ ٍەھۇدىالرٔي داۋاٍِىك ئۇچرىتىپ تۇرىّەْ.
ٍ-1994ىٍي ِەِْ ،ېٕىڭ ٍېتەوچي پروفېططورۇَ ۋە ئبِېرىىىٕىڭ ثىر دۆٌەت
تەجرىجىخبٔىطىذا ئىػٍەٍذىغبْ ثىر ٍەھۇدى ئۈچەٍٍەْ ثىر خەٌمئبراٌىك ئىٍّىٌ-تەتمىمبت جورٔىٍىذا
ثىر پبرچە ئىٍّىٌ ِبلبٌە ئېالْ لىٍذۇقِ .ەْ ئۇ چبغذا ئۇ ٍەھۇدىٕي وۆرۈپ ثبلّىغبْ ثوٌۇپ ،پەلەت
ئۇٔىڭ ِېٕىڭ ٍېتەوچي ئولۇتمۇچۇِٕىڭ دووتۇرٌۇق ئولۇغي جەرٍبٔىذىىي ضبۋالذىػي
ئىىۀٍىىىٕىال ثىٍەتتىُ .ئبرىٍىمتىٓ ثىرەر ٍىً ئۆتىۀذەِ ،ەْ ثىر ثىرخەٌمئبراٌىك ئىٍّىٌ-دووالد
ٍىغىٕىغب ثبرغبٔذا ،ھېٍىمي ٍەھۇدىٕي ئۇچۇرتۇپ لبٌذىُ .ئىىىىّىس ٍېرىُ ضبئەتتەن پبراڭالغتۇق.
ئبغۇ پبراڭٍىػىع جەرٍبٔىذا ئۇ ِبڭب لىسىمىپِ ،ېٕىڭ لبٍطي ِىٍٍەتتىٓ ئىىۀٍىىىّٕي ،ۋە ٔەدىٓ
وەٌگۀٍىىىّٕي ضورىذىِ .ەْ ئۇٔىڭغب ئۆزەِٕىڭ وىٍّىىىٕي چۈغۀذۈرۈپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ،
«ئبڭٍىطبَ ضەْ ٍەھۇدى ِىٍٍىتىذىٓ ئىىۀطەْ» ،دېذىُ .ئۇ دەرھبٌال « :غۇٔذاقِ .ەْ ثىر
ٍەھۇدىِ .ەْ ئۆزەِٕىڭ ثىر ٍەھۇدى ئىىۀٍىىىّذىٓ ٔبھبٍىتي پەخىرٌىٕىّەْ» ،دېذى .ثۇ گەپ
ِبڭب ثەن تەضىر لىٍذىٔ .بھبٍىتي ھب وەٌذىِ .ەْ ئۇٔىڭذىٓ « ضەْ ئۆزەڭٕىڭ ثىر ٍەھۇدى
ئىىۀٍىىىڭگە لبٔذاق لبراٍطەْ؟» دەپ ضورىّىغبْ تۇرضبَ ،ئۇ ِبڭب ٔېّە ئۈچۈْ ِۇغۇٔذاق جبۋاة
ثېرىذۇ؟ ،دەپ ئوٍالپ ،ئۇٔىڭغب خېٍە ئبچچىمىّّۇ وەٌذى .ھبزىر ئوٍٍىطبَ ،ئۇ ٍەھۇدىٕىڭ
ھېٍىمىذەن دېَىػي ،ۋە ٔۇرغۇْ ٍەھۇدىالرٔىڭ ئۆزٌىرىٕىڭ ٔېّە ِىٍٍەتتىٓ ئىىۀٍىىىٕي وىػىٍەر
ثىٍّەً لبٌّىطۇْ ،دەپ ثېػىغب ثىردىٓ وىچىه دوپپب وىَىپ ٍۈرۈغي ،ئۇالرٔىڭ ِىٍٍىٌ
ئىپتىخبرىذىٓ وېٍىپ چىممبْ ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ ثۇٔذاق ئىػٍىرىٕي ئەٍىجىە ثۇٍرۇظ ھەرگىسِۇ
ِۇۋاپىك ئەِەش ئىىەْ .ئۇالر ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذا ،ثىس ثۇ جەھەتتە وۆپ ئبجىس ئىىۀّىس—ِەْ
چەت ئەٌذىىي خىسِەت ئورٔىذا ئۆزىٕىڭ ثىر ئۇٍغۇر ئىىۀٍىىىٕي ٍۇغۇرۇپ ٍۈرۈٍذىغبْ
ئۇٍغۇرالردىٓ ٔەچچىٕي ثىٍىّەْ.

-ئىٕطبْ ِۇوەِّەٌٍىىىٕي لوغٍۇغۇظ—ٍەھۇدىالٔىڭ ٍىٍذا ثىر لېتىُ وېٍىذىغبْ « ،ئبٌىٌ ثبٍراَ وۈٔي» (  )High holidaysدەپ
ئبتىٍىذىغبْ ٍۀە ثىر ِىٍٍىٌ ثبٍرىّي ثبر .ئۇ جەِي  10وۈْ تەثرىىٍىٕىذۇ .ئۇالرٔىڭ ثۇ ثبٍراَ
وۈٍٔىرىذە ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ئەڭ ِۇھىُ ئىػي ،ئىٕطبْ ِۇوەِّەٌٍىىىٕي لوغٍىػىع ،ھەر ثىر
ئبدەِٕىڭ ئۆز خبراوتېرى ٍبوي وىػىٍىه ئەخاللىٕي داۋاٍِىك ثبھبالظ ۋە ٍبخػىالظ ِەججۇرىَىتىٕي
ئبدا لىٍىع ،ۋە ئۆزىٕىڭ ِىجەزىٕي ئىٕطبٔالرٔىڭ ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىٍىه ئەخاللىٌ ِۇِىىٕچىٍىىي
ثوٍىچە لبٍتىذىٓ لۇراغتۇرۇپ چىمىػمب تىرىػىع لبتبرٌىمالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ .ثۇ ِەزِۇْ
ٔبھبٍىتي ِۇھىُ ثوٌغبچمبِ ،ەْ ثۇ ِەزِۇٕٔي ئۆزەِٕىڭ وېَىٕىي ثىر ِبلبٌىطىذە ئبٍرىُ ثبٍبْ
لىٍىّەْ.
لىطمبرتىپ ئېَتمبٔذاِ ،ىٍٍىٌ وىٍّىىٕي ضبلالغتب ثىر ِىٍٍەت ئۈچۈْ ئۆزىٕىڭ ئبٍرىُ
ثبٍرىّي ثوٌۇظ ٔبھبٍىتي ِۇھىُ .ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِېھّبٔذارچىٍىك ۋە ضورۇْ ِەدۀىَىتي ،ھەِذە
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ٔبخػب-ئۇضۇي ۋە ٍۇِۇر-چبلچبلتىىي ئبالھىذە تبالٔت-ئىمتىذارٌىرى ۋە ئبالھىذە ِەدۀىَىتي
ھبزىرغىچە ٍەھۇدىالرٔىڭ ِىٍٍىٌ ثبٍرىّي ِىٍٍىٌ وىٍّىىٕي ضبلالغتب ئوٍٕىغبْ روٌالرٔىڭ ثىر
لىطّىٕي ئوٍٕبپ وەٌذىٌ .ېىىٓ ،ئىٕطبْ ِۇوەِّەٌىىىٕي لوغٍىػىع ،ئۆزىٕي تەرەلمىٌ
لىٍذۇرۇظ ،ۋە غۇٔىڭغب ئوخػبظ ثبغمب ثىر لىطىُ ٔەرضىٍەرٔي ٍېتىٍذۈرۈظٍ ،بوي ئۆزىٕىڭ لۇدرەت
تېپىػي ئۈچۈْ زۆرۈر ثوٌغبْ ثىر لىطىُ غەرت-غبرائىتالرٔي ھبزىرالظ جەھەتتە خېٍە ئېغىر ضەٌجىٌ
روٌٕىّۇ ئوٍٕبپ وەٌذى .ثۇ ِەضىٍە ِەزوۇر ِبلبٌىٕىڭ ِەزِۇْ دائىرىطىٕىڭ ضىرتىذىىي ِەضىٍە
ثوٌۇپِ ،ەْ ئۇ توغرۇٌۇق ثۇٔىڭذىٓ ئبرتۇق توختبٌّبٍّەٌْ .ېىىِٓ ،ەْ ئۇٍغۇر ئىجتىّبئىٌ-پەْ
ِۇتەخەضطىطٍىرىذىٓ ِۇغۇ ِەضىٍە ئۈضتىذە چوڭمۇر ئىسدىٕىپ ثېمىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ.

.4ئوضّبْ ئېّپىرىَەضىٕىڭ روٌي
ٍەھۇدىالرٔىڭ ھبزىرلىذەن ضبلٍىٕىپ لىٍىٕىػىذا ،ئوضّبْ ئىّپېرىَەضي ٔبھبٍىتي ِۇھىُ روي
ئوٍٕىغبٍْ .ۀي ِىالدىَىذىٓ وېَىٕىي ٍ-70ىٍالردا زور ضبٔذىىي ثبغمب جبٍالردىٓ لوغالٔغبْ
ٍەھۇدىالر ئىطپبٔىَەگە ثېرىپ ٍەرٌەغىەٌْ .ېىىٓ ئۇالر -15ئەضىرگە وەٌگۀذە ئىطپبٔىَە
تەرىپىذىٓ خرىطتىَبٔالرغب ئۆزگىرىػىە ِەججۇرالٔغبْ .ثىر لىطىُ ٍەھۇدىالر ثېطىّغب چىذىّبً
خرىطتىَبٔالرغب ئۆزگىرىپ وەتىەٍْ-1492 .ىٍي ثۇ خەۋەر غۇ ۋالىتتىىي ئوضّبْ ئىّپېرىَىطىٕىڭ
ضۇٌتبٔي ثېَبزىتٕىڭ لۇٌىمىغب ٍېتىپ وەٌگۀذە ،ئۇ ثىر پبرچە ثۇٍرۇق چىمىرىپ ،ئىطپبٔىَەدىٓ
لوغالٔغبْ ٍەھۇدىالرٔىڭ تۈروىَەگە وېٍىپ ٍەرٌىػىػىٕي لبرغي ئبٌغبْ .غۇٔىڭ ثىٍەْ خېٍە زور
ضبٔذىىي ٍەھۇدىالر تۈروىَىٕىڭ ٍبۋروپب لىطّىغب وۆچۈپ وېٍىپ ٍەرٌەغىەْ .ئوضّبْ ئىّپېرىَەضي
ثۇ ٍەھۇدىالرغب ثبغمب ِىٍٍەتٍەر ثىٍەْ ئوخػبظ دەرىجىذە دىٕىٌ ئەروىٍٕىه ثەرگەٍْ .ۀي،
ئوضّبْ ئىّپېرىَىطي ٍەھۇدى ۋە ثبغمب ِىٍٍەتٍەردىٓ ھەرگىسِۇ دىٕىٕي ئۆزگەرتىػٕي تەٌەپ
لىٍّىغبْ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ثۇ ٍەھۇدىالر وېَىٕىي  5ئەضىر ۋالىت ئىچىذە تۈروىَۀي پبٔبٌىك جبً
تۇتۇپ ،ثبغمىالرٔىڭ ثبضتۇرۇغي ۋە لوغالٔذى لىٍىػىذىٓ لۇتۇٌۇپ لبٌغبْ .ثەزى تبرىخچىالرٔىڭ
لبرىػىچە ،ئوضّبْ ئىّپېرىَەضي تۇتمبْ ٍۇلىرىمىذەن ٍوي ئۇٔىڭ دۇَٔب تبرىخىذا ِىطٍي وۆرۈٌۈپ
ثبلّىغبْ دەرىجىذىىي چوڭ ئىّپېرىَە ثوٌۇپ وېڭىَەٌىػىذە ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ روي ئوٍٕىغبْ.

.5ئبخىرلي ضۆز
ٍەھۇدىالردا ٔېّىٍەرٔىڭ ثبرثوٌغبٍٔىمي ،ۋە ھبزىر ٔېّىٍەرٔىڭ ثبرٌىمىٕي ثىٍىػتىىي ِەلطەت،
ئۇٍغۇرالردأېّىٍەرٔىڭ وەٍِىىىٕي ثىٍىۋېٍىع ئۈچۈٔذۇرِ .ەْ ِەزوۇر ِبلبٌىذا ٍەھۇدىالرٔي 3000
ِىڭ ضبلالپ لبٌغبْ ئەڭ ِۇھىُ ئبِىً ئېسىٍىع ،دىٓ ،ۋە ِبئبرىپ ثىٍەْ دىٓ ئبضبضىغب لۇرۇٌغبْ
ثىر لىطىُ ئبالھىذە ئىمتىذار ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀذۈرۈپ ئۆتتۈَِ .ەْ ٍۇلىرىذا تىٍغب ئبٌغىٕىّذەن،
ٍەھۇدىالرٔىڭ ٍېسىك ۋە ھېطبة جەھەتتىىي ضبۋاتٍىمٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇپ ثوٌغىٕىغب ٍ 2000ىً
ۋالىت ثوٌذىِ .ەْ وۆرگەْ ثىر ِبتېرىَبٌذا ئېَتىٍىػىچە ،ھبزىر ئىطرائىٍىَە ٔوپۇضىٕىڭ 25
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پىرضۀتي ئىٕجىٕىر ئىىەٍْ .بپؤىَە ۋە ٍبۋروپبدىىي تەرەلمىٌ تبپمبْ ِىٍٍەتٍەرٔىڭ پۈتۈْ خەٌك
ِەججۇرى ِبئبرىپىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇپ ثوٌغىٕىغىّۇ ھبزىر ٍ 200ىٍذىٓ ئبغتي .ھبزىر ٍبپؤىَە
ٔوپۇضىٕىڭ  10پىرضۀتي ئبپتوِوثىً ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه وەضىپٍەر ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىذۇ.
ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئبضبضٍىك ٔوپۇضي ٍېسىالردا ثوٌۇپ ،ئۇالر ھبزىرِۇ ٍېسىك ثىٍەْ ھېطبثتب ئبضبضەْ
ضبۋاتطىس .ئۇالر ھبزىرِۇ ثىر ئىٍىُ-پۀگە ئبئىت ئبِّىجبپ وىتبثٕي ئولۇپ چۈغىٕىپ ،ئۇٔىڭذىٓ
ِەٌۇَ ئىمتىطبدىٌ ئۈٔۈِگە ئېرىػىع لبثىٍَىتىگە ئىگە ئەِەشِ .ۇغۇٔذاق ِۀىذىٓ ئېٍىپ
ئېَتمبٔذا ،ئۇٍغۇرالر ئىػٕي ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٔۆٌذىٓ ثبغٍىػي وېرەن .ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِىٍٍىٌ
ِبئبرىپي  -50ۋەٍ-60ىٍالردا جۇڭگودىىي ِبئبرىپي ئەڭ تەرەلمىٌ لىٍغبْ جبٍالر ثىٍەْ ئوخػبظ
ئورۇْ ئبٌغبٔىذىٌ .ېىىٓ ئۇ ٍېمىٕمي ٍ 10ىٍذەن ۋالىتٕىڭ ِبثەٍٕىذە خېٍە زور دەرىجىذە چېىىٕذى.
ئۇٔىڭ ھبزىرلي ھبٌىتي ئۈضتىذە ثۇ ٍەردە ضۆزٌەپ ئۆٌتۈرۈغٕىڭ ھبجىتي ٍوق.
ِەْ ِەزوۇر ِبلبٌىٕىڭ ئەڭ ثېػىذا ثەزىٍەردىٓ ثىر ِىٍٍەتٕىڭ ضبلٍىٕىپ لېٍىٕىػىذا ھبالي
گۆظ ٍەٍذىغبْ ثوٌۇظ ۋە دېھمبٍٔىرى وۆپ ثوٌۇغٕىڭ ِۇھىٍّىمي ھەلمىذە ثەزى گەپٍەرٔي
ئبڭٍىغبٍٔىمىّٕي تىٍغب ئبٌغبْ ئىذىٍُ .ۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍغىٕىّذەنٍ ،ەھۇدىالر ئۈچۈْ لبٔذاق
ٍېّەوٍىىٍەرٔي ٍېطە ثوٌىذىغبٍٔىمي ۋە لبٔذاق ٍېّەوٍىىٕىڭ چەوٍۀگۀٍىىي تەۋراتتب لبٔۇْ
ضۈپىتىذە ئېٕىك ثەٌگىٍۀگەْ ثوٌۇپ ،ئۇٍەھۇدىالرٔي ضبلالپ لبٌغبْ وۆپٍىگەْ ئبِىٍالرٔىڭ پەلەت
ثىرضىال ثوٌغبْ .ھەِذە ٍەھۇدىٕىڭ دېھمبٍٔىرىٕىڭ ئەلٍىٌ وۈچي ئۆزىٕي ٍەھۇدى لىٍىپ ضبلالپ
تۇرۇغمب ٍەتّەً ،ئبضطىّىٍَبتطىَە ثوٌۇپ ٍولبپ وەتىەْ .ھبزىرغىچە ضبلٍىٕىپ لبٌغبْ ٍەھۇدىالر
ئبضبضەْ غەھەرگە وۆچۈپ ،غەھەردە ٍۇلىرى دەرىجىٍىه ئەلٍىٌ ئىمتىذارالرٔي تەٌەپ لىٍىذىغبْ
وەضىپٍەر ثىٍەْ غۇغۇٌالٔغبْ وىػىٍەردىٓ تەروىپ تبپمبْ.
ھبزىر ئۇٍغۇر جەِئىَىتىذە ِەضىٍىٍەر ئىٕتبٍىٓ وۆپ .ھەِذە ئۇِەضىٍىٍەرگە ھەر وۈٔي
دېگىذەن ٍېڭي ِەضىٍىٍەر لوغۇٌىۋاتىذۇ .ئۇ ِەضىٍىٍەرٔىڭ ٍىٍتىسىٕي ئبضبضەْ ئۇٍغۇر ٔوپۇضىٕىڭ
ئىچىذە ِەوتەپ تەرثىَىطي وۆرگۀٍەرٔىڭ ثەن ئبزٌىميِ ،ەوتەپ تەرثىَىطي وۆرگۀٍەرٔىڭ
وۆپۈٔچىطىّۇ ئۇٔىڭ ئىٕتبٍىٓ تۆۋەْ ضەۋىَىطىذىال توختبپ لبٌغبٍٔىمي،ئوِۇِىٌ خەٌمٕىڭ ئىچىذە
ھبزىرِۇ ھبزىرلي زاِبْ ئىٍىُ-پۀٍىرىذىٓ ئۈٔۈٍِۈن پبٍذىٍىٕبالٍذىغبٔالرٔىڭ ضبٔىٕىڭ ئىٕتبٍىٓ
ئبزٌىمي ثىٍەْ ثبغالظ ِۇِىىٓ .غۇڭالغمب ئۇٍغۇر جەِئىَىتىذىىي ِەضىٍىٍەرٔي ھەٌمىٍىع،
ئۇٍغۇرٔي رؤبق تبپمۇزۇظ ئۈچۈْ چولۇَ ئۇٍغۇرالر ِبئبرىپ ضۈپىتىٕي ئۆضتۈرۈظ ،ھەِذە توٌۇلطىس
ِەوتەپ ِبئبرىپ ضەۋىَىطىگە ٍەتىۀٍەرٔىڭ ضبٔىٕي  100پىرضۀتىە وۆتۈرۈظ وېرەن .ھبزىرلي
غبرائىتتب ھەرلبٔذاق ثىر ئۇٍغۇر ئۈچۈْ ثىر ئولۇتمۇچىٍىك وەضپي ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىپ ٍبغبظ
ئىٕتبٍىٓ لىَىٌٓ .ېىىِٓ ،ېٕىڭچە غەرەپٍىه دەرىجىطىذە ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ثۇٔىڭ ئبٌذىغب
ئۆتىذىغبْ وەضىپ ٍوق .ئۇٍغۇرالر ھبزىرلىذىٓ ٍبخػىراق ٍبغبٍّەْ دەٍذىىەْ ،چولۇَ ھەِّە
ئبدەَ «ِبئبرىپِ ،بئبرىپِ ،بئبرىپ» دەپ تەڭ توۋٌىػي وېرەن .ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب چىمىع ٍوٌي ٍوق.
تەرەلمىٌ تبپمبْ دۆٌەتٍەرٔىڭ ھەِّىطىذە ئۆضّۈرٌەرٔىڭ ئەخالق تەرثىَىطىٕي ئىػمب ئبغۇرۇغتب
دىٓ ئبضبضٍىك روي ئوٍٕبٍذۇِ .ەوتەپ تەرثىَىطي لوغۇِچە روي ئوٍٕبٍذۇ .غۇڭالغمب دىٕٕىڭ
ضۇضٍىػي ھەر لبٔذاق ثىر ِىٍٍەت ئۈچۈْ ئىٕتبٍىٓ زىَبٍٔىك.
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ِەْ ٍېمىٕذىٓ ثۇٍبْ ثبرغبْ ٍەرٌىرىّذە ئۇٍغۇرالر ھبزىر ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ لىٍىذىغبْ
وؤىرېت ئىػالر توغرىطىذا ٍېتەوٍەغىە ِۇھتبج ئىىۀٍىىىٕي وۆپ ئبڭالۋاتىّەِْ .ېٕىڭچە
ئۇٍغۇرالر ئىچىذە ھبزىر ٍىرالٕي وۆرىذىغبْ ئىذىَەگە ئىگە وىػىٍەر ئبزٌىك لىٍّبٍذۇ .ئۇ
ئىذىَىٍەرٔي ئەِەٌگە ئبغۇرىذىغبْ غەرت-غبرائىتمب ئىگە ثوٌّبضٍىك تۈپەٍٍىذىٓ ،ئبغۇٔذاق
وىػىٍەر ئىچىذىىي وۆپ ضبٔذىىىٍەر ھبزىر ضۈوۈتتە تۇرىۋاتىذۇِ .ەْ ثۇ ٍەردە ھەر ثىر ئبدەَ ئۆز
ئبئىٍىطىذە لىالالٍذىغبْ ئىػالردىٓ ثىرلبٔچىٕي تەۋضىَە لىالً:
( )1ئۆٍىڭىسدە چولۇَ ئۆزىڭىس ئۈچۈْ ۋە ثبٌىڭىس ئۈچۈْ ئۆٍىڭىسٔىڭ ثىر ثۇٌۇڭىذا ثىر
وىچىه « وۈتۈپخبٔب» لۇرۇپچىمىڭ .ئەگەر ضىس پەرزۀتٍىه ثوٌطىڭىس ،ثبٌىڭىس ٍ 3-2بغتىٓ
ثبغالپال وىتبة ثىٍەْ ۋە ثبغمب ئەلٍىٌ وۈچٕي تەرەلمىٌ لىٍذۇرىذىغبْ ئوٍۇٔچۇق ثىٍەْ ئوٍٕبپ
چوڭ ثوٌطۇْ.
( )2ثبٌىڭىسغب ٍ 4-3ېػىذىٓ ثبغالپ ئۆٍىڭىسدە وىتبة ئولۇپ ثېرىػٕي ثىر ئبدەتىە
ئبٍالٔذرۇڭ.
 )3ثبٌىڭىسغب ٍ 5-4ېػىذىٓ ثبغالپ ئۇٍغۇرچە ئېٍىپجۀي ئۆگىتىپ ،ئۇٍغۇر تىٍي ۋە
ٍېسىمىذىىي ضبۋاتىٕي ئۆٍىڭىسدە چىمىرىپ لوٍۇڭ.
( )4ھبزىر ئوٍۇْ-تبِبغىغب ضەرپ لىٍىۋاتمبْ ۋالتىڭىسٔىڭ ثىر لىطّىٕي وىتبة ئولۇغمب ،ئۆز
وەضپىىسٔىڭ ٍۇلىرى پەٌٍىطىگە چىمىػمب ،ۋە ئىٕطبْ ِۇوەِّەٌٍىىىگە لبراپ ٍۈرۈظ لىٍىػمب
ئبجرىتىڭ .ئۇٍغۇرالردا ئېچىٍّىغبْ ٍوغۇرۇْ وۈچٍەرئىٕتبٍىٓ وۆپ .ضىسدىّۇ ھەَ غۇٔذاق.
ئبغۇالرٔي تېپىپ چىمىڭ ھەَ ئىػمب ضېٍىڭ .وىػىٍەر ئۆزى ثىٍەْ تەڭ ئورۇٔذا تۇرىذىغبْ ٍبوي
ئۆزىذىٓ وۈچٍۈن وىػىٍەرٔي ئبضبٍٔىمچە ثوزەن لىالٌّبٍذۇ .ئۆزىذىٓ ئبجىسالرٔي وۆرگۀذە
ثوٌطب پۇرضەتال ثوٌطب ثوزەن لىٍغۇضي وېٍىذۇ .ثبغمىالرغب ثوزەن ثوٌّبً دېطىڭىس ،ئۆزىڭىسٔي
ثبغمىالر ثىٍەْ تەڭ تۇرىذىغبْ ٍبوي ئۇالردىٓ ئۈضتۈْ تۇرىذىغبْ دەرىجىذە وۈچٍۀذۈرۈڭ.
ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ٍوي ٍوق.
ثۇ ِبلبٌىٕي ھېچ وىّذىٓ ضورىّبًِ ،ۀجەضىٕي ئەضىەرتىەْ ھبٌذا ثبغمب ھەر لبٔذاق تور
ثېتىگە ٍوٌٍىطىڭىس ثوٌىۋېرىذۇ ___ .ئبپتوردىٓ
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ئۆزىڭىسدىني ببرلىق تبالًتالرًي ببيقىۋېلىڭ
ِەْ ِەزوۇر ِبلبٌىٕي ٍېسىػٕي ٍ-2011ىٍي -23ضېٕتەثىر وۈٔىال ثبغٍىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔي
خېٍە ثۇرۇٔال تورغب چىمىرىپ ثوٌۇغٕي ئۈِىذ لىٍغبٔىذىُ .ئەپطۇضىيٍ ،ېمىٕمي ئىىىي ئبٍذىٓ
وۆپرەن ۋالىتتىٓ ثۇٍبْ ِەْ ئىذارىذە لبتٕىػىۋاتمبْ ثىر چوڭ پروجېىت ( تەتمىمبت تۈرى) ثىر
جىذدىٌ ثبضمۇچمب وىرىپ لېٍىپ ،غۇٔىڭ ثىٍەْ ئبخػبٍِىرى ۋە دەَ ئېٍىع وۈٍٔىرىّۇ
ئىػٍىّىطەَ ثوٌّبٍذىغبْ ثىر ئەھۋإٌىڭ ئىچىگە وىرىپ لبٌذىُ .غۇ ضەۋەثتىٓ ِەزوۇر ِبلبٌە ثىر
لبٔچە ئبً ضوزۇٌۇپ وەتتيِ .ەْ ئولۇرِۀٍەرٔىڭ توغرا چۈغىٕىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ .ھەِذە
ئبٌذىٕمي ثىر لبٔچە ئبً ئىچىذە ِبڭب ئېٍخەت ٍېسىپِ ،ۀذىٓ ھبي-ئەھۋاي ضورىغبْ ،ھەِذە ِېٕىڭ
ٍېڭي ِبلبٌەِگە ثوٌغبْ تەلەززاضىٕي ثىٍذۈرگەْ لېرىٕذاغالرغب چىٓ وۆڭٍۈِذىٓ چوڭمۇر
تەغەوىۈر ثىٍذۈرىّەْ.
ِبڭب ۋەتۀذىٓ ھبزىرغب لەدەر ِەضٍىھەت ضوراپ خەت ٍبزغبْ ٍبغالرٔىڭ ئىچىذە ،وەضىپٕي
لبٔذاق تبٌالظ توغرىطىذىىي خەتٍەر ئەڭ وۆپ .دېّىطىّۇ ھبزىر ئوتتۇرا ِەوتەپتە ئولۇۋاتمبْ
ٍبظ-ئۆضّۈرٌەر ئبٌىٌ ِەوتەپتىىي وەضىپٕي لبٔذاق تبٌالظ ِەضىٍىطىگە دۇچ وېٍىذۇ .ئبٌىٌ
ِەوتەپتە ئولۇِبً ،ثىر خىسِەت تېپىپ ،ئۆزىٕىڭ وىػىٍىه ھبٍبت ضەپىرىٕي ثبغٍىّبلچي
ثوٌغبٔالرِۇ ،ئۆزى ئۈچۈْ لبٍطي وەضىپٕي لىٍىع ئەڭ ِۇۋاپىك وېٍىذىغبٍٔىمي ھەلمىذە ثېػي
لبتىذۇ .ھەلىمەتۀّۇ ھبزىر ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ئۈچۈْ ئۆزىگە ِۇۋاپىك وېٍىذىغبْ خىسِەتٕي تېپىع
پۇرضىتي ئىٕتبٍىٓ ئبز .غۇٔذاق ثوٌطىّۇ ،ئەگەر ھەِّە ئىع وۆڭۈٌذىىىذەن ،ھەِّە ئىع ئۆزى
ئبرزۇ لىٍغبٔذىىىذەن ثوٌغبٔذا ،وەضىپٕي ٔېّىگە ئبضبضٍىٕىپ تبٌالظ وېرەوٍىىىٕي ثىٍىۋېٍىع
ٍۀىال ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ .ھبزىر ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇۋاتمبْ ،وەٌگۈضىذە ئبضپىرأتٍىمتب ئولۇِبلچي
ثوٌغبٔالر ،ئبضپىرأتٍىك ئولۇغىذىىي ئۆگىٕىع ۋە تەتمىمبت ٍۆٔىٍىػىٕي لبٔذاق تبٌالظ ِەضىٍىطىگە
دۇچ وېٍىذۇ .ئوتتۇرا ِەوتەپ ٍبوي ئبٌىٌ ِەوتەپىە وىرىع ئبٌذىذىىي پەرزۀتٍىرى ثبر
ئبتب-ئبٔىالر ثوٌطب ثبٌىٍىرىٕىڭ وەضپ تبٌالظ ئىػىغب ٍبردەَ لىٍىػتب ثېػي لبتىذۇ .ئبٌٍىمبچبْ
ئىػمب ئورۇٍٔىػىپ ،ھبزىر ثىر ئورۇٔذا خىسِەت لىٍىۋاتمبْ وىػىٍەرِۇ ،ھبزىر ئۆزى غۇغۇٌٍىٕىۋاتمبْ
خىسِەت ٍبوي وەضىپ ئۆزى ئۈچۈْ ئەڭ ِۇۋاپىك خىسِەت ٍبوي وەضىپّۇ-ئەِەضّۇ ،دېگۀٕي
ثىٍىۋاٌغۇضي وېٍىذۇ .ئۇٔذالتب ضىس وەضىپٕي ٔېّىگە ئبضبضەْ تبٌٍىطىڭىس ئەڭ ِۇۋاپىك ثوٌىذۇ؟
ئۆزىڭىسگە لبٍطي خىسِەت ٍبوي وەضىپٕىڭ ئەڭ ِۇۋاپىك ئىىۀٍىىىٕي لبٔذاق لىٍغبٔذا توغرا
ئۆٌچىَەٌەٍطىس؟ ِەْ ِەزوۇر ِبلبٌىذا ئبغۇٔذاق لىٍىػٕىڭ ئۇضۇٌىٕي تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ.
ثەزىٍەر ٍۇلىرىذىىي ثبٍبٔالرٔي ئولۇغبٔذىٓ وېَىِٓ « ،ېٕىڭ خىسِىتىُ ٍبوي وەضپىُ
ئۆزەِٕىڭ تۇغّب تبالٔتٍىرىغب توغرىالّٔىطب ٔېّە ثوپتۇ؟» دەپ ضورىػي ِۇِىىٓ .ئەگەر ضىس ئۆز
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ئۆِرۈڭىسدە ئۆزىڭىسٔىڭ ثبرٌىك ٍوغۇرۇْ وۈچىٕي ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە جبرى لىٍذۇرۇپ ،ئۆزىڭىس
ئېرىػەٌەٍذىغبْ ٔەتىجەِ-ۇۋەپپەلىَەتٍەرٔىڭ ھەِّىطىگە ئېرىػىػٕي ئىطتەٍذىىۀطىس ،ضىس
چولۇَ ئۆزىڭىسٔىڭ وەضپي ٍبوي خىسِىتىٕي ئۆزىڭىسدىىي تۇغّب تبالٔتالرغب توغۇرٌىػىڭىس وېرەن.
ئەگەر ضىس ئۆز وەضپىڭىس ٍبوي خىسِىتىڭىسٔي ئۆزىڭىسٔىڭ ئەڭ ھۇزۇرٌىٕىذىغبْ ثىر ئىػىغب
ئبٍالٔذۇراً دەٍذىىۀطىس ،ضىس چولۇَ ئۆزىڭىس ئەڭ لىسىمىذىغبْ ئىػٕي ئۆزىڭىسٔىڭ وەضپي ٍبوي
خىسِىتي لىٍىپ تبٌٍىػىڭىس وېرەن .ئبِېرىىب ۋە غەرة ئەٌٍىرىذە ھەِّە وىػىٍەر ئۈچۈْ ئۆزى
لىسىمىذىغبْ ۋە ئۆزىٕىڭ تۇغّب تبالٔتىغب توغرىالٔغبْ ئىػٕي وەضپ لىٍىپ تبٌالظ ئىّىبٔىَىتي ثبر
ثوٌۇپ ،ئۇ ٍەردىىي ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي وىػىٍەر ئۆز ئۆِرىٕي ئۀە ئبغۇٔذاق ئۆتىۈزىذۇ.
ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ثۇٔذاق ئىّىبٔىَەتٍەر ئىٕتبٍىٓ چەوٍىه .غۇٔذاق ثوٌطىّۇ لىسىمىع ۋە تۇغّب
تبالٔتالرٔىڭ وەضپ تبٌالغتىىي ئورٔي ،ۋە ئۇالرٔىڭ ضىسٔىڭ ئۆز ئۆِرىڭىسٔىڭ لبٔذاق
ثوٌىذىغبٍٔىمىغب وۆرضىتىذىغبْ تەضىرىٕي ئىٍّىٌ ئبضبضتب چۈغىٕىۋېٍىع ،ھەر ثىر ئۇٍغۇر ئۈچۈْ
ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ،دەپ لبراٍّەْ.
ِەْ ثۇرۇٔمي ثىر ٍبزِبِذا ئۆزەِٕىڭ ھبٍبت تەجرىجىٍىرىٕىڭ ثىرى ضۈپىتىذە ِۇٔذاق دېگەْ
ئىذىُ « :ئۆز-ئۆزىٕي ثبٍمبظ ئۆِۈرٌۈن ئىع .ضىس ثىر ئىػٕي ٍبخػي لىالٌىغبْ ثىٍەٍْ ،ۀە ثىر
ئىػٕي ٍبخػي لىالٌّبضٍىمىڭىس ِۇِىىٓ .غۇڭب ضىس ئۆز ئبالھىذىٍىىىڭىسٔي توٌۇق ثبٍمبپ ،ئۇٔي
ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە جبرى لىٍذۇرۇغمب تىرىػىڭ ».وەضىپ تبٌالظ ِەضىٍىطي ھەلمىذە ِەْ
ئۆزەِٕىڭ ٍ-2007ىٍي ٍبزغبْ « ئۆِۈرٌۈن وەضىپٕي لبٔذاق تبٌالظ وېرەن » دېگەْ ِبلبٌىطىذىّۇ
ثىر ئبز توختبٌغبْ ئىذىٍُ .ېمىٕذا ثىر تؤۇغۇِٕىڭ تەۋضىَە لىٍىػي ثىٍەْ ئىٕگٍىسچە « ضترەڭتھ
فىٕذەر  »2.0دېگەْ ،ئۇٍغۇرچە « ئبرتۇلچىٍىمالرٔي تبپمۇچي  »2.0دېگەْ ِۀىذىىي توَ رەش
(ٔ )Tom Rathىڭ وىتبثىٕي ضېتىۋېٍىپ ،ئۇٔي تەپطىٍىٌ ئولۇپ چىمتىُ .ثۇ وىتبة ئبِېرىىىذىىي
ثىر دۇَٔبغب داڭٍىك چوڭ تەتمىمبت ئورگىٕىٕىڭ ٔ 40ەچچە ٍىٍٍىك تەتمىمبت ٔەتىجىٍىرىگە
ئبضبضەْ ٍېسىٍغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ تۆۋۀذىىىذەن ِەزِۇٔالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ:
-1وىػىٍەر وەضىپ تبٌٍىغبٔذا ئۆزٌىرىٕىڭ تۇغّب تبالٔتٍىرى ۋە ئەڭ وۈچٍۈن
لبثىٍىَەتٍىرىٕي ئبضبش لىٍىػي وېرەوٍىىي ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ
-2ئبدەٍِەردە ثبر ثوٌىذىغبْ تۇغّب تبالٔتالرٔي  34تۈرگە ئبٍرىپ ،ئۇالرٔىڭ ھەر ثىرىٕي
لىطمىچە تەضۋىرٌىگەْ
-3ئبغۇ تبالٔتالرٔىڭ ھەر ثىرىگە ثىر لبٔچە ِىطبي وەٌتۈرگەْ
-4ھەر ثىر تبالٔتٕي جبرى لىٍذۇرۇظ ئۈچۈْ لىٍىػمب تېگىػٍىه ئىػالرٔي تىسىپ ۋە
چۈغۀذۈرۈپ چىممبْ
-5ھەر ثىر تبالٔتمب ٔىطجەتەْ ،ئوخػبظ تبالٔتمب ئىگە وىػىٍەر لبٔذاق غەوىٍذە
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ھەِىبرالغطب ثوٌىذىغبٍٔىمي ھەلمىذىىي ئۆز تەوٍىپٍىرىٕي ئوتتۈرىغب لوٍغبْ
-6الزىرٌىك پالضتىٕىب (  )CDغب لبچىالٔغبْ ،ئۆزىذىىي تۇغّب تبالٔتالرٔي تېپىع ٍۇِػبق
دېتبٌىٕي وىتبة ثىٍەْ ثىٍٍە تەِىٍٕىگەْ
ِەْ ِەزوۇر ِبلبٌىذە ئبغۇ وىتبثٕىڭ ِەزِۇٔىٕي لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ .ثىر
وىتبثتىىي ِەزِۇٔالرٔي ثىر پبرچە ِبلبٌىذە توٌۇق تؤۇغتۇرۇپ چىمىع ھەرگىسِۇ ِۇِىىٓ ئەِەش.
غۇڭالغمب ِەْ پەلەت ٍۇلىرىذىىي ِ-1ەزِۇْ ثىٍەْ ِ-2ەزِۇٕٔىال تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ.
ئىٕگٍىسچىٕي ثىٍىذىغبْ ۋە ثۇ تېّىغب لىسىمىذىغبْ ئولۇرِۀٍەر ئەضٍىذىىي وىتبثٕي توٌۇق ئولۇپ
چىمطب ثوٌىذۇ ،ئەٌۋەتتە .ئىػىٕىّۀىي ،ثۇ ِبلبٌە ئۆزىذىىي ٍبوي ئۆز پەرزۀتىذىىي تۇغّب تبالٔت ۋە
وۈچٍۈن لبثىٍىَەتٍەرٔي ثىٍىۋېٍىػٕي ئىطتەٍذىغبْ ھەر ثىر ئولۇرِۀگە ٔبھبٍىتي زور پبٍذا ئېٍىپ
وېٍەٌەٍذۇ.

«.1ئبرتۇقچىيىق» ( )Strengthدېگەُ سۆز ھەققىذە
وىتبثٕىڭ ئىطّىذىىي ئىٕگٍىسچە «  »finderدېگەْ ضۆزٔىڭ ِۀىطي « تبپمۇچي،
ثبٍمىغۇچي» ثوٌۇپ »strength « ،دېگەْ ضۆز ٍۇٌغۇْ ٌۇغىتىذە « وۈچ ،لۇۋۋەت ،وۈچـمۇۋۋەت،
ئبرتۇلچىٍىك ،ئبالھىذىٍىه ،ئەضىەر وۈچي» دەپ ئىساھالٔغبِْ .ەْ ئۆزەِٕىڭ « ئبرتۇلچىٍىك،
ئبجىسٌىك ،پۇرضەت ،ۋە تەھذىت » دېگەْ ِبلبٌىطىذە »strength« ،دېگەْ ضۆزٔي «ئبرتۇلچىٍىك»
دەپ ئبٌغبْ ئىذىُِ .ەزوۇر ِبلبٌىٕي تەٍَبرالظ جەرٍبٔىذاِ ،ەْ ثۇ ضۆز ھەلمىذە ثىر ئبز ئوٍٍۇٔۇپ
لبٌذىُ « .ئبرتۇلچىٍىك» دېگەْ ضۆز ثىٍەْ لبرىّۇ-لبرغي ِۀىذىىي ضۆز ھەلمىذە ئوٍٍىغىٕىّىسدا،
ئبدەتتە وبٌٍىّىسغب ئبٌذى ثىٍەْ « وەِچىٍىه» دېگەْ ضۆز وېٍىذۇٌ .ېىىِٓ ،ەزوۇر وىتبثتب
ئىٕگٍىسچە «  »strengthدېگەْ ضۆز « ئبجىسٌىك» لب لبرىّۇ لبرغي ِۀىذىىي ضۆز ئورٔىذا
ئىػٍىتىٍگەْ .وەضىىٓ لىٍىپ ئېَتمبٔذا « ،وەِچىٍىه» ثىٍەْ « ئبجىسٌىك» ٔىڭ ِۀىطىذە
ٔبھبٍىتي زور پەرق ثبرِ .ەضىٍەِْ ،ەوتەپٍەردىىي ِەۋضۇٍِۇق ٍبوي ٍىٍٍىك ئولۇغۇچىالر ثبھبٌىػىذا
«ِەِەت ئۆگىٕىػتە ٔبھبٍىتي تىرىػچبْ ،دەرش ۋالتىذا ئولۇتمۇچىٕىڭ ضۆزىٕي دىممەت ثىٍەْ
ئبڭالٍذۇ ،ھەر وۈٔي دەرضىە وېچىىّەً وېٍىذۇ» دېگۀگە ئوخػبظ تەضۋىرٌەر ئىػٍىتىٍىذۇ .ثۇ
ٍەردىىي « ئۆگىٕىػتە ٔبھبٍىتي تىرىػىع ،ئولۇتمۇچىٕىڭ دەرضىٕي دىممەت ثىٍەْ ئبڭالظ ،دەرضىە
وېچىىّەً وېٍىع» لبتبرٌىمالر ِەِەتٕىڭ « ئبرتۇلچىٍىمٍىرى» ٍبوي « وەِچىٍىىٍىرى ئەِەش»
ثوٌۇپ ،ئۇ ھەرگىسِۇ ئۇٔىڭ « تۇغّب تبالٔتٍىرى ،وۈچٍۈن لبثىٍَەتٍىرىٍ ،بوي وۈچٍۈوٍۈوي»
ئەِەش .ئىٕگٍىسچە ٌۇغەتتە «  »strengthدېگەْ ضۆز « جىطّبٔىٌ ،روھىٌ ،ۋە ئەخاللىٌ
جەھەتتىىي وۈچٍۈن ھبٌەت ٍبوي وۈچٍۈوٍۈن؛ تەضىرٔ ،وپۇز ،ثبٍٍىك ِۀجەضي ۋە ضبٍٔىك لىّّەت
جەھەتتىىي ھولۇق ٍبوي وۈچ-لۇۋۋەت» دەپ ئىساھالٔغبْ .ئىٕگٍىسچە ضۈپەت ضۆزى « »strong
ٔىڭ ِۀىطي « وۈچٍۈن» ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭغب ِبش وېٍىذىغبْ ئىطىُ ضۆزى « ٔ »strengthىڭ
ئۇٍغۇرچىذىىي ئۇتتۇر ِۀىطي «وۈچٍۈوٍۈن» ثوٌىذۇ .ثىراقِ ،ەْ ئىٕگٍىسچىذىىي «»strength
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دېگەْ ضۆزٔىڭ ئىػٍىتىٍىع ضبٔي ۋە دائىرىطي ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذا ،ئۇٍغۇرچىذا « وۈچٍۈوٍۈن»
غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ
دېگەْ ضۆزٔىڭ ئبضبضەْ ئىػٍىتىٍّەٍذىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍذىُ.
«ئبرتۇلچىٍىك» دېگەْ ضۆز وۆپ ِۀىٍىه ضۆز ثوٌۇپ ،ئۇ « وەِچىٍىه» وە لبرىّۇ-لبرغي
ِۀىذىّۇ ،ھەِذە « ئبجىسٌىك» لب لبرىّۇ-لبرغي ِۀىذىّۇ ئىػٍىتىٍىذىىەْ ،دېگەْ خۇالضىغب
وەٌذىُِ .ەْ ئولۇرِۀٍەرٔىڭّۇ ئبغۇٔذاق دەپ چۈغىٕىػىٕي ضوراٍّەٍْ .ۀي ٍۇلىرىذىىي وىتبثتب
ۋە ِەزوۇر ِبلبٌىذا وۆزدە تۇتۇٌغىٕي ئبدەٍِەرٔىڭ تۇغّب تبالٔتٍىرى ۋە وۈچٍۈن لبثىٍىَەتٍىرىٕي ئۆز
ئىچىگە ئبٌغبْ « وۈچٍۈوٍۈوٍىرى»ٍ ،بوي ثوٌّىطب « ئبجىسٌىك» لب لبرىّۇ-لبرغي ثوٌغبْ ھبٌەتٍەر
ثوٌۇپ ،ئۇٔي ِەزوۇر ِبلبٌىذا «ئبرتۇلچىٍىمالر» دەپ ئبٌىّەْ.
ِەزوۇر وىتبثتب ثبٍبْ لىٍىٕغبْ « ئبرتۇلچىٍىمالرٔي تبپمۇچي» ٔىڭ ئەِەٌىَەتتە
ئۆٌچەٍذىغىٕي تبالٔت ثوٌۇپ ،ئبرتۇلچىٍىمالر ئەِەش ئىىەْ .ئبپتورٔىڭ ئۇٔىڭغب « ئبرتۇلچىٍىمالرٔي
تبپمۇچي» دېگەْ ئىطىّٕي لوٍۇغىذىىي ضەۋەة ،ثۇ ٍەردە ۋۇجۇتمب وەٌتۈرِەوچي ثوٌغبْ ٔەرضە
ھەلىمىٌ ئبرتۇلچىٍىمالر ثوٌۇپ ،تبالٔت ثوٌطب ئبرتۇلچىٍىمالرٔىڭ پەلەت ثىر تەروىجىٌ لىطّىذىٕال
ئىجبرەت ئىىۀٍىىىذۇر.

«.2ئبرتۇقچىيىقالرّي تبپقۇچي» قبّذاق ۋۇجۇتقب مەىگەُ
ئبِېرىىىذا ٍ-1958ىٍي لۇرۇٌغبْ « گبٌٍۇپ تەغىىالتي» ( The Gallup
 )Organizationدېگەْ ثىر غىروەت ثبر ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ  27ئەٌذە  40تىٓ ئبرتۇق تبرِبق
ئىذارىطي ثبر .ثۇ غىروەتٕىڭ لىٍىذىغىٕي ئىٍّىٌ تەتمىمبت ئبضبضىذا ،غىروەت خبدىٍّىرىٕىڭ
خىسِەت ئىپبدىطي ئۈضتىذە ِەضٍىھەت ثېرىع ،ئىطپبتٍىٕىپ ثوٌغبْ ئىع-ھەرىىەت ئىمتىطبدى
پرىٕطىپٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،غىروەت ۋە ئىذارە-ئورگبٔالرٔىڭ ئىع ئۈٔۈِىٕي ٍۇلىرى وۆتۈرۈظ.
ثۇ غىروەتٕىڭ ثبظ غتبثي ئبِېرىىىٕىڭ پبٍتەختي ۋاغىٕگىتؤغب جبٍالغمبْ « .ئبرتۇلچىٍىمالرٔي
تبپمۇچي» دېگەْ وىتبثٕىڭ ئبپتورى توَ رەش ٍ-1998ىٍىذىٓ ثبغالپ ِۇغۇ غىروەتٕىڭ تەتمىمبت
ئىػٍىرىغب ِەضئۇي ثوٌۇپ ئىػٍىگەْ ثوٌۇپِ ،ەزوۇر وىتبثٕي ٍ-2007ىٍي ٍېسىپ ٔەغىر
لىٍذۇرغبْ.
ثۇ غىروەتتىىي ثىر توپ ئبٌىُ ۋە ِۇتەخەضطىطٍەر وىػىٍەرٔىڭ تۇغّب تبالٔتٍىرى ئۈضتىذە
ٍ 40ىٍذىٓ ئبرتۇق ئىٍّىٌ تەتمىمبت ئېٍىپ ثبرغبْ .ثۇ جەرٍبٔذا ِ 10ىٍَؤذىٓ ئبرتۇق ئبدەِٕي
تەوػۈرۈپ تەتمىك لىٍغبْ 000،100 .لېتىّذىٓ وۆپرەن تبالٔت ھەلمىذە ضۆھجەت ئېٍىپ ثبرغبْ.
وىػىٍىه ئبرتۇلچىٍىمالر تۈرىذىٓ  000،5دىٓ وۆپرەوىٕي تبپمبْٔ .ەتىجىذە ئۇالر ئەگەر
وىػىٍەر ئۆز ئېٕېرگىَىطىٕي ئۆزىٕىڭ ئبجىسٌىمٍىرىٕي توٌذۇرۇغمب ئەِەش ،ئۆزىٕىڭ تبالٔتي ۋە
وۈچٍۈن لبثىٍىَەتٍىرىٕي تېخىّۇ تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇغمب ئبجرىتىذىىەْ ،ئۇالرٔىڭ ٍۇلىرىالپ ئۆضۈظ
ۋە ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇظ ئېھتىّبٌٍىمي ٔەچچە ھەضطە ئبغىذىغبٍٔىمىٕي ثبٍمىغبْ .ئىٕطبٔالرٔىڭ
ئبرتۇلچىٍىمٍىرى ھەلمىذە ٍ 40ىٍذىٓ ئبرتۇق ئىٍّىٌ تەتمىمبت ئېٍىپ ثېرىع ٔەتىجىطىذە،

- 142 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

گبٌٍۇپ تەغىىالتىذىىىٍەر ئىٕطبٔالردا ئەڭ وۆپ ئۇچراٍذىغبْ تبالٔتالرٔي  34تۈرگە ئبٍرىپ،
«وٍىفتوْ ئبرتۇلچىٍىمالرٔي تبپمۇچي» ٔي ئىػٍەپ چىممبْ .ثۇ ٍەردىىي « وٍىفتوْ»
ئبرتۇلچىٍىمالر پىطخوٌوگىَىطىٕىڭ ئبتىطي دەپ ئبتبٌغبْ دؤبٌذ وٍىفتوْ ( دؤبٌذ ئو .وٍىفتوْ)
ٔىڭ ئىطىُ پەِىٍىطىذۇر .گبٌٍۇپ تەغىىالتي « وٍىفتوْ ئبرتۇلچىٍىمالرٔي تبپمۇچي» ٔي
ٍ-2001ىٍي « ھبزىر ئۆزىڭىسٔىڭ ئبرتۇلچىٍىمٍىرىٕي ثبٍمىۋېٍىڭ» ( ٔوۋ ،دىطىوۋەر ٍوئۇر
ضترەڭتھص) دېگەْ وىتبثمب وىرگۈزگەْ .غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۇ  20دىٓ ئبرتۇق تىٍغب تەرجىّە
لىٍىٕىپ 100 ،دىٓ ئبرتۇق ئەٌٍەردىىي غىروەتِ ،ەوتەپ ۋە ئبِّىۋىٌ تەغىىالتالردا لوٌٍىٕىٍىػمب
ثبغٍىغبْ .ھبزىرلي وىتبثتب ثبٍبْ لىٍىٕغىٕي « ئبرتۇلچىٍىمالرٔي تبپمۇچي» ٔىڭ ٔ-2ۇضخىطىذۇر.
ثۇ وىتبثٕي گبٌٍۇپ تەغىىالتي ھبزىرِۇ ھەر خىً غىروەتِ ،ەوتەپ ،ۋە ئىذارە-ئورگبٔالرٔىڭ
خبدىٍّىرىٕي تەرثىَىٍەغىە ئىػٍىتىۋاتمبْ ثوٌۇپ ،ثۇ وىتبثتىٓ ثبغمب ئۇالرٔىڭ ٍۀە ِەخطۇش
تەٍَبرالٔغبْ ثىر تور ثېتي ،تۇغّب تبالٔتالرٔي ثبھبالظ ٍۇِػبق دېتبٌي ،ۋە ئبرتۇلچىٍىمالرٔي
ٍېتىٍذۈرۈظ لوٌالّٔىطي لبتبرٌىمالرِۇ ثبر ئىىەْ.
گبٌٍۇپ تەغىىالتي ئبِېرىىب ھۆوۈِىتي ئۈچۈْ پۈتۈْ ِەٍِىىەت ِىمَبضىذا راً ضىٕبغّۇ
ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇالر ئېرىػىەْ راً ضىٕبظ ٔەتىجىٍىرى ئبِېرىىب ۋە دۇَٔبدىىي ثبغمب
ٔۇرغۇْ ئەٌٍەردە ٔبھبٍىتي ٍۇلىرى ٔوپۇزغب ئىگە.
ِبڭب ِەزوۇر وىتبثٕي تەۋضىَە لىٍغبْ تؤۇغۇِّۇ ِەٌۇَ ثىر چوڭ غىروەتٕىڭ خبدىّي
ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ غىروىتي ئۆز تبرِىمىذىىي ھەِّە وەضپىٌ خبدىّالرٔي ئۆزىٕىڭ ئبرتۇلچىٍىمٍىرىٕي
تېپىع ھەلمىذىىي ثىر لبٔچە وۈٍٔۈن ِەخطۇش وۇرضمب لبتٕبغتۇرۇپ ،ئۇ وۇرضتب ثىر
ِۇتەخەضطىطٕىڭ ٍېتەوٍىػىذە ئۆزٌىرىذىىي تۇغّب تبالٔتالرٔي ثبھبالتمۇزغبْ .ھەِذە ِەزوۇر
وىتبثٕي ھەِّە تەرثىَىٍۀگۈچىٍەرگە ثىردىٓ تبرلىتىپ ثەرگەْ .ثىر غىروەت ئۆزىٕىڭ ئەڭ ِۇھىُ
خبدىٍّىرىٕي ثىر لبٔچە وۈْ ئىػتىٓ ئبٍرىپِ ،ۇغۇٔذاق ثىر ئىػٕي ئېٍىپ ثېرىع ئۈچۈْ لبٔچىٍىه
ئىمتىطبدىٌ چىمىُ تبرتىذىغبٍٔىمىٕي ِۆٌچەرٌەظ ئبٔچە لىَىٓ ئەِەش .ئۇالر پەلەت ِۇغۇ ئىػٕي
لىٍىع ئبرلىٍىك ئبخىرىذا ٔبھبٍىتي زور ئىمتىطبدىٌ ئۈٔۈِگە ئېرىػىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍگۀٍىىي
ئۈچۈٔال ِۇغۇٔذاق لىٍىذۇ .غۇڭالغمب ِەْ ھەر ثىر ئۇٍغۇر لېرىٕذاغالردىٓ ثۇٔذاق ثىٍىٍّەرگە
ھەرگىسِۇ ضەي لبرىّبضٍىمىٕي ،وىػىٍىه تەرەلمىَبت ضبھەضىذىىي ِۇغۇٔىڭغب ئوخػبظ ھبزىرلي
زاِبْ ثىٍىٍّىرىذىٓ ئۆزٌىرىٕي توٌۇق لوراٌالٔذۇرىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ .غىروەت لۇرغبْ ئۇٍغۇر
لېرىٕذاغالر ئۈچۈْ ثۇ ثىٍىٍّەر تېخىّۇ ِۇھىُ .غىروەت خبدىٍّىرىٕي ِۇغۇٔذاق ثىٍىٍّەر ثىٍەْ
تەرثىَىٍەظ غىروەتٕىڭ تەرەلمىَبتي ئۈچۈْ ضېٍىٕغبْ ثىر لىّّەتٍىه ِەثٍەغ ثوٌۇپ ،ثۇٔذاق ئىع
ئۇزۇٔغىچە ٔبھبٍىتي ٍۇلىرى ئىمتىطبدىٌ ئۈٔۈَ ثېرىذۇ .غۇڭالغمب غىروەت لۇرغبْ ئۇٍغۇر
لېرىٕذاغالرٔىڭ ثۇ ئىػمب ھەرگىس ضەي لبرىّبضٍىمىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ.

.3تۇغَب تبالّتالرّي مۈچيەّذۈرۈش ئبجىسىىقالرّي توىذۇرۇضتىِ ٍىڭ ئەال
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«ئەگەر ضىس ٍېتەرٌىه دەرىجىذە تىرىػطىڭىس ،ئۆزىڭىس ئبرزۇ لىٍغبٔذەن ھەر لبٔذاق ثىر
ئبدەَ ثوٌۇپ چىمبالٍطىس» دېگەْ ھېىّەتٍىه ضۆز ھەِّەٍٍۀگە ئبٍبْٔ .ۇرغۇْ ئبتب-ئبٔىالر ئبغۇ
ھېىّەتٍىه ضۆزگە ئىػىٕىپ ،ئۆز پەرزۀتىٕىڭ تەثىئىٌ ٍبوي تۇغّب تبالٔتٍىرىغب ھېچ لبٔذاق ئېتىجبر
ثەرِىگەْ ھبٌذا ،ئۇالر ئۈچۈْ ِەوتەپ ۋە وەضىپ تبٌالپ ثېرىذۇِ .ەْ ئولۇتمۇچىٍىممب ئبزرالّۇ
لىسىمّبٍذىغبْ ٍبغالرٔىڭ ئىچىىرىذىىي ثىر پىذاگوگىىب ئۇٔىۋېرضىتېتىگە وىرىپ لبٌغبٍٔىمىٕي
وۆردۈَ .تەثىئىٌ پۀگە ۋە ئىٕجىٕىرٌىىىە ( لوٌي ثىٍەْ ثىر ٔەرضە ٍبضبغمب) ٔبھبٍىتي لىسىمىذىغبْ
ۋە ئۇٔي ٍبخػي لىالالٍذىغبْ ٍبغالرٔىڭ ثىر تېججىٌ ئۇٔىۋېرضىتېتىغب ٍبوي تىً-ئەدەثىَبت وەضپىگە
وىرىپ لبٌغبٍٔىمىٕي وۆردۈَ .ئىجتىّبئىٌ پۀگە لىسىمىذىغبْ ٍبغالردىٓ تەثىئىٌ پۀگە وىرىپ
لبٌغبٍٔىرىٕي وۆردۈَٔ .ۇرغۇْ ٍبظ ئۆضّۈرٌەرِۇ ئۆزىذىىي تەثىئىٌ ٍبوي تۇغّب تبالٔتالرٔي ھېچ
لبٔذاق چۈغۀّىگەْ ،چۈغۀطىّۇ ئۇٔىڭغب ھېچ لبٔذاق ئېتىجبر ثەرِىگەْ ھبٌذاِ ،ەٌۇَ ثىر وەضىپٕي
تبٌالپ ،ئبغۇ وەضىپتە ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌّبلچي ثوٌىذۇٍ .ېػي خېٍە ثىر ٍەرگە ثېرىپ ،وەضىپ
ئۆزگەرتىع ئىّىبٔىَىتي ٍوق ثىر ئبٌىٌ ِەوتەپىە وىرىپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٍٓ ،بوي ثوٌّىطب
خىسِەت ئبٌّىػىع ئىّىبٔىَىتي ٍوق ثىر خىسِەتىە چۈغۈپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئبٔذىٓ ئۆزىٕىڭ ئۇ
وەضىپىە لىٍچە لىسىمّبٍذىغبٍٔىمىٕيٍ ،بوي ثوٌّىطب ئۇ وەضىپٕي ھەرگىسِۇ ٍبخػي
لىالٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ثبٍمبٍذۇ .ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ھەر ثىر وۈٕٔي ھەضىرەت ئىچىذە ئۆتىۈزۈغىە
ِەججۇرى ثوٌىذۇِ .بڭب ئبغۇٔذاق تەلذىرگە دۇچ وەٌگەْ ٍبغالردىٓ ٔۇرغۇٍٔىرىذْ خەت وەٌذى.
ئۇالرٔىڭ ئىچىذە ئبتب-ئبٔىطىغب لبتتىك ٔبرازى ثوٌغبٔالرِۇ ئبز ئەِەش .ئەِّب ،گبٌٍۇپ تەغىىالتىٕىڭ
تەتمىمبت ٔەتىجىطىٕىڭ وۆرضىتىػىچە ،ھەر ثىر ئبدەَ ئۈچۈْ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوالالٍذىغبْ ِەٌۇَ
ثىر ضبھە ثبر ثوٌۇپ ،وىػىٍىه تەرەلمىَبتٕىڭ ئبچمۇچي ئۆزىٕىڭ وەضپىٌ ضبھەضىٕي ئۆزىٕىڭ
تەثىئىٌ ٍبوي تۇغّب تبالٔتٍىرىغب توغرىالپ تۇرۇپ تبٌالغتىٓ ئىجبرەت .غۇڭالغمب ٍۇلىرىذىىي
ھېىّەتٍىه ضۆزٔىڭ توغرىطي ِۇٔذاق ثوٌىػي وېرەن « :ضىس ئۆزىڭىس ئبرزۇ لىٍغبْ ھەر لبٔذاق ثىر
ئبدەِگە ئبٍٍىٕبٌّبٍطىس ،ئەِّب ضىس ئۆزۈڭىسدىىي تۇغّب تبالٔتالر ئبضبضىذا ھبزىرلىذىٓ وۆپ
وۈچٍۈن ثىر ئبدەَ ثوالالٍطىس ( You cannot be anything you want to be—but you
.)can be a lot more of who you already are

.4تۇغَب تبالّتالر ئبدەٍيەرّىڭ مىچىل ٍېطىذىال ّبٍبٍبُ بوىىذۇ
ھەلىمەتۀّۇ ،ۋالىتٕىڭ ئۆتۈغي ثىٍەْ ئبدەٍِەر ئۆزگىرىذۇ .ثىسٔىڭ ِىجەزىّىس
ئەتراپىّىسدىىي ِۇھىتمب ِبضٍىػىػمب لبراپ ئۆزگىرىذۇ .ئەِّب ،ئبٌىّالرٔىڭ ثبٍمىػىچە ،ئبدەَ
ِىجەزىذىىي ٍبدروٌۇق ئورۇٔذا تۈرىذىغبْ ئبالھىذىٍىىٍەر ،ئبدەِٕىڭ ٍۈوطەن لىسغىٍٕىمي ۋە
لىسىمىػي ئۆضۈپ ٍېتىٍىع جەرٍبٔىذا ئبٔچە وۆپ ئۆزگىرىپ وەتّەٍذۇ .ثىر ئبدەِٕىڭ وىػىٍىه
ِىجەزىٕىڭ ٍىٍتىسٌىرى ئىٕتبٍىٓ وىچىه ٍېػىذىال ٔبِبٍبْ ثوٌۇغمب ثبغالٍذۇٍ .ېڭي زىٍالٔذىَىذە
ٔ 000،1ەپەر ثبٌىالر ئۈضتىذە ئۇدا ٍ 23ىً ئىٍّىٌ تەتمىمبت ئېٍىپ ثېرىٍغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ ثبٌىالر ئۈچ
ٍبغمب وىرگۀذە ئىپبدىٍىگەْ خۇٌميِ-ىجەزٌەر ثىٍەْ ئۇالر ٍ 26بغمب وىرگۀذىىي
خۇٌميِ-ىجەزٌىرى ئوتتۇرىطىذا ٔبھبٍىتي ٍۇلىرى دەرىجىذىىي ئوخػبغٍىك ثبٍمبٌغبْ .غۇڭالغمب،
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«ئبرتۇلچىٍىمالرٔي تبپمۇچي» وىػىٍەرٔىڭ ئۆزگىرىع ئېھتىّبٌٍىمي ٔبھبٍىتي تۆۋەْ ثوٌغبْ
وىػىٍىه ِىجەز ئېٍېّېٕتٍىرىٕيٍ ،ۀي تۇغّب تبالٔتٍىرىٕي ،ئۆٌچەٍذىغبْ لىٍىپ تەٍَبرالٔغبْ.
ئبرتۇلچىٍىك تەڭٍىّىطىذە ثىٍىُِ ،بھبرەت ۋە پراوتىىب ( ئەِەٌىٌ ِەغىك) ٌەرِۇ ٔبھبٍىتي
ِۇھىُ ئورۇٔذا تۇرىذۇ .ئەگەر وۆڭٍىڭىسدە ئبضبضىٌ ئېٍېّېٕتالر ۋە لوٌىڭىسدا زۆرۈر ثوٌغبْ
ِبھبرەتٍەر ثوٌّبٍذىىەْ ،ضىسدىىي تبالٔتالرِۇ ئېچىٍّبً وۆِۈٌۈپ لېٍىۋېرىذۇ .تەٌىَىّىسگە
ٍبرىػب ،ئۆز ئبرتۇلچىٍىرىّىسغب ثىٍىُ ثىٍەْ ِبھبرەتٍەرٔي ٍېڭىذىٓ لوغۇۋاالالٍّىسِ .ەضىٍەْ ،ثىر
وۇرضمب لبتٕىػىع ٍبوي ثىر وىتبثٕي ئولۇظ ئبرلىٍىك ،ثىس ثىر ٍېڭي ووِپَۇتېر ٍۇِػبق دېتبٌىٕي
ئۆگىٕىۋاالالٍّىس .ئەِّب ،ئۆزىڭىسٔىڭ تبالٔتٍىرىٕي ھەلىمىٌ ئبرتۇلچىٍىمالرغب ئبٍالٔذۇرۇظ ضىسدىٓ
پراوتىىب لىٍىػٕي ۋە لبتتىك تىرىػىػٕي تەٌەپ لىٍىذۇ .ثۇ خۇددى ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ جىطّبٔىٌ
وۈچ-لۇۋۋىتىڭىسٔي ئۆضتۈرۈظ ئۈچۈْ لبتتىك چېٕىمّىطىڭىس ثوٌّىغبٔغب ئوخػبظِ .ەضىٍەْ،
ئەگەر ضىس ِۇضىۇٌٍىرى ٔبھبٍىتي ٍوغىٕبٍذىغبْ ئبدەَ ثوٌۇپ تۇغۇٌغبْ ثوٌطىڭىسِۇ ،ئەگەر ضىس ئۆز
ِۇضىۇٌٍىرىڭىسٔي داۋاٍِىك چېٕىمتۇرۇپ تۇرِبٍذىىۀطىس ،ئۇالر ھەرگىسِۇ ئەضٍىذە ثىئوٌوگىَىٍىه
جەھەتتىٓ پروگراِّىالٔغبٔذەن ٍوغىٕىّبٍذۇ .ئەِّب ضىس ثبغمب ثىر ثىئوٌوگىَىٍىه جەھەتتىٓ
ضىسدەن پروگراِّىالّٔىغبْ ئبدەَ ثىٍەْ ئوخػبظ دەرىجىذە چېٕىمطىڭىس ،ضىسٔىڭ ِۇضىۇٌٍىرىڭىس
ئۇٔىڭىىذىٓ جىك وۆپ ٍوغىٕبٍذۇ.
گبٌٍۇپ تەغىىالتىٕىڭ تەتمىمبت ٔەتىجىطىٕىڭ وۆرضىتىػىچە ،ثىر ئبدەَ ئۆزىذە ثۇرۇْ
ِەۋجۇت ثوٌّىغبْ ثىر تبالٔتٕي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرِەوچي ثوٌىذىىەْ ،ثەزىذە ٍېتەرٌىه دەرىجىذە
تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىع ئبرلىٍىك ثۇ ِۇِىىٓ ثوٌطىّۇٌ ،ېىىٓ ئۇ ھەرگىسِۇ ۋالىتتىٓ ئۈٔۈٍِۈن
پبٍذىٍىٕىع ثوٌۇپ ھېطبثالّٔبٍذۇِ .ۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌغبْ وىػىٍەرٔىڭ وۆپىٕچىطي ئىػٕي
ئبٌذى ثىٍەْ ئۆزىذىىي ئەڭ وۈچٍۈن تبالٔتالرٔي جبرى لىٍذۇرۇغتىٓ ثبغالپ ،ئبٔذىٓ ئۇٔىڭغب
ثىٍىُِ ،بھبرەت ۋە پراوتىىىالرٔي لوغمبِْ .ۇغۇٔذاق لىٍغبٔذا ،ئۇالرٔىڭ ئەضٍىذىىي تۇغّب
تبالٔتٍىرى «ھەضطىٍەپ وۆپەٍتىۈچي» ثوٌۇظ روٌىٕي ئوٍٕىغبْ.
تۆۋۀذىىىطي ئەضٍىذىىي وىتبثتب ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئبرتۇلچىٍىك تەڭٍىّىطىذۇر:
(تبالّت) ٍ( xەبيەغ) = ئبرتۇقچىيىق
تبالٔت :تەپەوىۇر لىٍىع ،تۇٍۇظ ۋە ئىع-ھەرىىەت ئېٍىپ ثېرىػٕىڭ تەثىئىٌ غەوٍي
ٍبوي ئۇضۇٌي
ِەثٍەغ :پراوتىىب لىٍىػمب ،ئۆزىڭىسٔىڭ ِبھبرىتىٕي تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇغمب ،ۋە ئۆزىڭىسٔىڭ
ثىٍىُ ئبضبضىٕي لۇرۇغمب ضەرپ لىٍغبْ ۋالتىڭىس
ئبرتۇلچىٍىك :لىٍغبْ ئىػىڭىسٔي دائىُ ئبضبضىٌ جەھەتتىٓ ِۇوەِّەٌٍىىىە ٍەتىۈزۈظ
لبثىٍىَىتىڭىس
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 5.34تۈرىۈك تبالّت
تۆۋۀذە ِەْ ئبدەٍِەردە ثبر ثوٌىذىغبْ  34تۈرٌۈن تبالٔتالرٔي تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ .ضىس
ئۇالرٔي ئەضتبٍىذىً ئولۇپ ،ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ضىسدە ثبر ثوٌغبْ ئەڭ وۈچٍۈن تبالٔتالردىٓ ثەغٕي
تېپىپ چىمىڭ .ثۇٔذاق لىٍىػٕىڭ ثىر ئۇضۇٌي ،ھەر ثىر تبالٔتٕىڭ تؤۇغتۇرۇغىٕي ئولۇپ ثوٌغبٔذىٓ
وېَىٓ ،ئۆزىڭىسدىىي ئبغۇ تبالٔتمب ٔۆٌذىٓ  10غىچە ٔوِۇر لوٍۇپ ِېڭىع .ئەگەر ضىسدە ثىر تبالٔت
زادىال ثوٌّىطب ئۇٔىڭغب ٔۆي لوٍۇڭ .ئەگەر ضىسدە ِەٌۇَ ثىر تبالٔت توٌۇق ثوٌطب ،ئۇٔىڭغب 10
لوٍۇڭ .ئبٔذىٓ ئەڭ ئبخىرىذا ئەڭ ٍۇلىرى ٔوِۇرغب ئېرىػىەْ  5تبالٔتالرٔي ٍۇلىرى ٔوِۇرٌۇلتىٓ
تۆۋەْ ٔوِۇرٌۇلمىچە تىسىپ چىمىڭ .ئبغۇٔذاق لىٍىپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ھبزىر
ئولۇۋاتمبْ ٍبوي غۇغۇٌٍىٕىۋاتمبْ وەضپىڭىسٍ ،بوي خىسِىتىڭىسٔىڭ ضىسدىىي ئبغۇ  5تبالٔتالرٔىڭ
ثىرەرضي ٍبوي ثىر لبٔچىطىغب توغرىالٔغبْ-توغرىالّٔىغبٍٔىمىٕي ِۆٌچەرٌەپ ثېمىڭ .ئەگەر
ئىّىبٔىَەت ٍبر ثېرىذىىەْ ،ضىس ئۆزۈڭىسٔىڭ وەضپي ثىٍەْ خىسِىتىٕي ئۆزىڭىسدىىي ئەڭ
وۈچٍۈن تبالٔتمب توغرىالغمب تىرىػىپ ثېمىڭ .ئەگەر ضىس ثۇرۇْ ئىػتىٓ ضىرتمي ۋالىتٍىرىڭىسٔي
ٔېّىگە ضەرپ لىٍىػٕي ثىٍەٌّىگەْ ثوٌطىڭىس ،ئەِذى ئۇٔي ئۆزۈڭىسدىىي ئەڭ وۈچٍۈن تبالٔتٕي
جبرى لىٍذۇراالٍذىغبْ ۋە ضىس ئەڭ لىسىمىذىغبْ ثىر ئىع ئۈچۈْ ئىػٍىتىػىە تىرىػىپ ثېمىڭ.
ئەضٍىذىىي وىتبثتب ثۇ  34تۈرٌۈن تبالٔتالر ئۇالرٔىڭ ثبظ ھەرىپىٕىڭ ئىٕگٍىسچە ئېٍىپجە
تەرتىپي ثوٍىچە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثوٌۇپِ ،ۀّۇ ئۇالرٔي ئبغۇ تەرتىپ ثوٍىچە تؤۇغتۇرىّەْ.

(ٔ )1ەتىجە چىمبرغۇچي ()Achiever
ضىسدىىي لىٍغبْ ئىػتىٓ ٔەتىجە چىمىرىع تبالٔتي ضىسدىىي ھەرىىەتٍۀذۈرگۈچي وۈچٕي
چۈغۀذۈرۈپ ثېرىذۇٔ .ەتىجە چىمبرغۇچي ٔەتىجىگە ثوٌغبْ ثىر ئۆزٌۈوطىس ئېھتىَبجٕي ٔبِبٍبْ
لىٍىذۇ .ئەگەر ضىس ثىر ٔەتىجە چىمبرغۇچي ثوٌىذىىۀطىس ،ضىس ھەر ثىر وۈْ ٔۆٌذىٓ
ثبغٍىٕىذىغبٔذەن ھېططىَبتتب ثوٌىطىس .ھەر ثىر وۈْ ئۆتۈپ ثوٌغبٔذا ،ضىس پەلەت ِەٌۇَ ئۆٌچىگىٍي
ثوٌىذىغبْ ٔەتىجىگە ئېرىػىۀذىال ئبٔذىٓ ئۆزىڭىس توغرىطىذا ثىر ٍبخػي تۇٍغۇغب وېٍەٌەٍطىس .ثۇ
ٍەردىىي « ھەر ثىر وۈْ» دېگىٕىّىس خىسِەت وۈٍٔىرى ،دەَ ئېٍىع وۈٍٔىرى ،ۋە تەتىً
لبتبرٌىمالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ .ضىس ثىر وۈْ دەَ ئېٍىػمب لبٔچىٍىه دەرىجىذە
ھولۇلٍۇق ثوٌۇغىڭىسدىٓ لەتئىَٕەزەر ،ئەگەر ِەٌۇَ ثىر وۈٕٔىڭ ئىچىذە ضىس ِەٍٍي چوڭ ثوٌطۇْ
ٍبوي وىچىه ثوٌطۇْ ئبزراق ٔەتىجىگە ئېرىػّەٍذىىۀطىس ،ضىس ئۆز-ئۆزىڭىسگە رازى ثوٌّبٍطىس.
ثىر ئىچىىٌ ئوت ضىسٔىڭ ئىچىڭىسدە داۋاٍِىك وۆٍۈپ تۇرىذۇ .ئۇ ضىسٔي تېخىّۇ وۆپرەن ئىع
لىٍىػمب ،تېخىّۇ وۆپرەن ٔەتىجە ٍبرىتىػمب ئۈٔذەٍذۇ .ھەر ثىر ٔەتىجىگە ئېرىػىۀذىٓ وېَىٓ ،ثۇ
ئوت ثىر ئبز پەضٍەٍذۇ .ئەِّب ثىر دەِذىٓ وېَىٕال ئۇ ئوت ٍۀە وۈچىَىپ ،ضىسٔي وېَىٕىي ٔەتىجىگە
ئۈٔذەٍذۇ .ضىسٔىڭ ٔەتىجىگە ثوٌغبْ لبتتىك ئېھتىَبجىڭىس ٌوگىىىٍىك ثوٌّبضٍىمي ِۇِىىٓ .ئۇ
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ھەتتب ِەروەزٌەغىەْ ثوٌّبضٍىمىّۇ ِۇِىىٌٓ .ېىىٓ ئۇ ھەر ۋالىت ضىسدە ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرىذۇ.
ضىس ثىر ٔەتىجە چىمبرغۇچي ثوٌۇظ ضۈپىتىڭىس ثىٍەْ ،ئبغۇ ٔبرازىٍىك ٍبوي رازى ثوٌّبضٍىك ئبۋازى
ثىٍەْ ثىٍٍە ٍبغبغمب وۆّٔىطىڭىس ثوٌّبٍذۇ .ئۇٔىڭ ضىسگە وۆپ پبٍذىطي ثبر .ئۇ ضىسٔي
ھبرغىٍٕىك ھېص لىٍّبً تۇرۇپ ھەر وۈٔي  8ضبئەتتىٓ وۆپ ئىػٍەغىە وېتىذىغبْ ئېٕېرگىَە
ثىٍەْ تەِىٍٕەٍذۇ .ھەر دائىُ ضىسٔي ٍېڭي ۋەزىپە ۋە ٍېڭي لىَىٓ ئۆتىەٌٍەرٔي ئۆز ئۈضتىڭىسگە
ئېٍىػمب ئۈٔذەٍذۇ .ضىسٔي ئىع لىٍىع ضۈرئىتىڭىس ثىٍەْ خىسِەت ئۈٔۈِىڭىسٔي ثەٌگىٍەٍذىغبْ
ئېٕېرگىَە ثىٍەْ تەِىٓ ئېتىذۇ .ئۇ ضىسٔي توختىّبً ئبٌغب ئىٍگىرىٍىتىغبْ تبالٔتتۇر.

ضىسٔي ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە لبتتىك تىرىػىپ ئىػٍىگىٍي لوٍىذىغبْ ،ھەِذە ئۆزىڭىسگە
ئۆزىڭىس ھەٍذەوچىٍىه لىٍىػمب ٍوي لوٍىذىغبْ ثىر خىسِەتٕي تبٌالڭ .ضىس ئبغۇٔذاق ثىر
ِۇھىتٕىڭ ئىچىذە ئۆزىڭىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ وۈچىٕي ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە جبرى لىٍذۇراالٍطىس،
ھەِذە ئۆزىڭىسٔي ئەھّىَەتٍىه ٍبغبۋاتمبٔذەن ھېص لىالالٍطىس .توختىّبً ٍۇلىرى ئۆرٌەپ
ئولۇغٕي لوٌغب وەٌتۈرۈڭ .غۇ ئبرلىٍىك ضىس ئۆزىڭىس ئۈچۈْ تېخىّۇ وۆپ ٍېڭي ٔىػبٔالرٔي
تىىٍەپ ،ئېرىػىذىغبْ ٔەتىجىٍەرٔي ئەڭ ٍۇلىرى چەوىە ٍەتىۈزەٌەٍطىس.
( )2لوزغبتمۇچي ()Activator
«ثىس لبچبْ ثبغالٍّىس؟» دېگەْ ضوئبي ضىسٔىڭ تۇرِۇغىڭىسدا لبٍتب-لبٍتب ضورۇٌۇپ تۇرىذۇ.
ضىس ثىر ئىع ثبغالغمب ئبٌذىراٍطىس .ئبٔبٌىس لىٍىػٕىڭ پبٍذىٍىك ئىىۀٍىىي ٍبوي ثەشِ-ۇٔبزىرە ۋە
ِۇزاوىرىٕىڭ ثەزىذە پبٍذىٍىك ئىذىَىٍەرٔي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرىذىغبٍٔىمىٕي ئېتىراپ لىٍىػىڭىس
ِۇِىىٓ ،ئەِّب ٍۇرىىىڭىسٔىڭ چوڭمۇر لبتٍىّىذا پەلەت ئەِەٌىٌ ئىع-ھەرىىەتٕىڭال ھەلىمىٌ
ئۈٔۈَ ثېرىذىغبٍٔىمىٕي ،پەلەت ئەِەٌىٌ ئىع-ھەرىىەتال ثىر ئىػٕي ۋۇجۇتمب چىمىرىذىغبٍٔىمىٕي،
پەلەت ئەِەٌىٌ ئىع-ھەرىىەتال ٔەتىجە ٍبرىتبالٍذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىطىس .ثىر ئىع توغرىطىذا لبرار
چىمبرغبْ ھبِبْ ،ضىس ئىع ثبغٍىّبً تۇراٌّبٍطىس .ثبغمىالر « ثىس تېخي چۈغىٕىپ ثوالٌّىغبْ ثىر
لىطىُ ئىػالر ثبر» دەپ ئۀطىرىػي ِۇِىىٓ ،ئەِّب ثۇٔذاق ئۀذىػىٍەر ضىسٔي ئبضتىٍىتىپ
لوٍبٌّبٍذۇ .ثىر غەھەرٔىڭ ثۇ ثېػىذىٓ ٍۀە ثىر ثېػىغىچە ثېرىع لبرار لىٍىٕغبْ ثوٌطب ،ضىس ئۇ
ٍەرگە ئەڭ تېس ثېرىػٕىڭ ئۇضۇٌي ثىر تۆت-ووچب چىرىغىذىٓ ٍۀە ثىر تۆت-ووچب چىرىغىغب
ثېرىع ،ھەِذە ثۇٔي ئبخىرغىچە داۋاِالغتۇرۇظ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىطىس .ضىس ھەرگىسِۇ ثىر جبٍذا
تۇرۇپ ،ھەِّە تۆت-ووچب چىراغٍىرىٕىڭ ٍېػىٍغب ئۆزگىرىػىٕي وۈتۈپ تۇرِبٍطىس .ئۇٔىڭذىٓ
ثبغمب ،ضىسٔىڭ ٔەزىرىڭىسدە ئەِەٌىٌ ئىع لوٌٍۇٔۇظ ثىٍەْ ئوٍٍىٕىع ثىر-ثىرىگە زىذ ئىػالر
ئەِەٌىَەتتە ،ضىسٔىڭ لۆزغبتمۇچي تبالٔتىڭىسٔىڭ ٍېتەوٍىػي ثىٍەْ ،ئەِەٌىٌ
ئەِەش.
ئىع-ھەرىىەت لوٌٍىٕىػٕىڭ ئەڭ ٍبخػي ئۆگىٕىع لوراٌي ئىىۀٍىىىگە ئىػىٕىطىس .ضىس ثىر لبرار
ئېٍىپ ،ئەِەٌىٌ ئىع-ھەرىىەت ئېٍىپ ثېرىپ ،ئۇٔىڭ ٔەتىجىطىگە لبراپ ،غۇ ئبرلىٍىك ٍېڭي
ٔەرضىٍەرٔي ئۆگىٕىطىس .ثۇ ئۆگىٕىع جەرٍبٔي ضىسگە ئۆزىڭىسٔىڭ وېَىٕىي پىالٔي ۋە ثبضىذىغبْ
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لەدەٍِىرىٕي ئېَتىپ ثېرىذۇ .ئەگەر ئىٕىبش لبٍتۇرىذىغبْ ثىرەر ئىع ثوٌّبٍذىىەْ ،ضىس ھەرگىسِۇ
تەرەلمىٌ لىٍّبٍذىغبٍٔىمىڭىسٔي ئوثذاْ ثىٍىطىس .غۇڭب ضىس چولۇَ ئەِەٌىٌ ئىع لىٍىػىڭىس
وېرەن .وېَىٕىي لەدەِٕي ئېٍىػىڭىس وېرەنِ .بٔب ثۇ ٍېڭيٍ-ېڭي ئىػالرٔي ئوٍالپ تېپىػٕىڭ
ثىردىٓ-ثىر ئۇضۇٌي .ضىس غۇٔىڭغب لەتئىٌ ئىػىٕىطىسوي ،وىػىٍەر ھەرگىسِۇ ضىسٔىڭ ٔېّە
دېگۀٍىىىڭىسگە ،ۋە ٔېّىٕي ئوٍٍىغبٍٔىمىڭىسغب لبراپ ثبھب ثەرِەٍذۇ ،ثەٌىي ضىسٔىڭ ٔېّە ئىػٕي
لىالٌىغبٍٔىمىڭىسغب لبراپ ثبھب ثېرىذۇ .ثۇ خىً ئەھۋاي ھەرگىسِۇ ضىسٔي لورلۇتبٌّبٍذۇ ،ئۇٔىڭ
ئەوطىچە ،ئۇ ضىسٔي غبتالٔذۇرىذۇ.
لبرارالرٔي ئېٍىػٕي ،ھەِذە ئۇالرٔي لبٔذاق ئىػمب ئبغۇرۇغٕىّۇ ضىسٔىڭ ئۆزىڭىسگە لوٍۇپ
ثېرىذىغبْ ثىر خىسِەت ئورٔىٕي ئىسدەڭ .ثوٌۇپّۇ ٍېڭي لۇرۇٌغبْ ٍبوي ٍېڭىذىٓ رەتىە
ضېٍىٕىۋاتمبْ غىروەتٍەردىٓ خىسِەت ئىسدەڭ.
(ِ )3بضٍىػىػچبٍٔىك ()Adaptability
ضىس ھەر لبٔذاق ۋالىتتب ئبوتىپ ٍبوي ھەرىىەتچبْ ھبٌەتتە تۇرىطىس « .وەٌگۈضي دېگەْ ثىر
ِۇلىُ ِۀسىً» دەپ لبرىّبٍطىس .ئۇٔىڭ ئورٔىغب وەٌگۈضي ضىس ھبزىر ئېٍىپ ثبرغبْ تبٌالغالرٔىڭ
ٔەتىجىطىذە ئۆزىڭىس ۋۇجۇتمب وەٌتۈرىذىغبْ ثىر ٔەرضە ،دەپ لبراٍطىس .غۇٔىڭ ثىٍەْ ضىس ثىر
لېتىّذا وەٌگۈضي توغرىطىذىىي تبٌالغالردىٓ پەلەت ثىرٔىال تبپىطىس .ثۇ ھەرگىس ضىسٔىڭ
پىالٔطىس ئىىۀٍىىىڭىسدىٓ دېرەن ثەرِەٍذۇ .ضىسٔىڭ پىالٔىڭىسِۇ ثبر ثوٌۇغي ِۇِىىٓ .ئەِّب،
ضىسٔىڭ ِبضٍىػىػچبٍٔىك تبالٔتىڭىس ضىسٔي ثبغمب پىالٍٔىرىڭىسدىٓ ۋاز وەچۈرۈغىە توغرا
وەٌگۀذىّۇ ،ضىسٔي ھەر ثىر پەٍتٕىڭ ئۆزىذىىي ئېھتىَبجغب ئۆز رازىٍىمىڭىس ثىٍەْ ِبضالغتۇرىذۇ.
ثەزى وىػىٍەرگە ئوخػىّىغبْ ھبٌذا ،ضىس تۇٍۇلطىس تەٌەپٍەرگە ٔبرازى ثوٌّبٍطىس .ضىس ئۇٔذاق
ئىػالرٔي ئبٌذىٓ ِۆٌچەرٌەٍطىس .ئۇٔذاق ئىػالردىٓ ضبلالٔغىٍي ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىطىسِ .ەٌۇَ
دەرىجىذە ضىس ئبغۇٔذاق ئىػالرٔىڭ ٍۈز ثېرىػىگە تەلەززا ثوٌىطىس .ضىس وۆڭٍىڭىسدە ٔبھبٍىتي
ِبضٍىػىػچبْ ثىر ئبدەَ ثوٌۇپ ،خىسِىتىڭىسٔىڭ ئېھتىَبجي ضىسٔي ثىرال ۋالىتتب ٔۇرغۇْ ثبغمب-ثبغمب
ٍۆٔىٍىػٍەرگە تبرتمبْ ئەھۋاي ئبضتىذىّۇ ٍۇلىرى ئىع ئۈٔۈِىٕي ضبلٍىَبالٍطىس.
ھەِّە ئىػٕي ثىر ِۇلىُ غەوىً ئىچىذە ئېٍىپ ثبرىذىغبْ خىسِەتتىٓ ضبلٍىٕىڭ .ئۇٔذاق
خىسِەت ئورٔي ضىسٔي تېسال زېرىىتۈرۈپ لوٍىذۇ ،ضىسٔي ئۇ ئورۇٔغب ِۇۋاپىك ئەِەضتەن ھېص
لىٍذۇرىذۇ ،ھەِذە ضىسٔىڭ ئەروىٍٕىىىڭىسٔي ثوغۇپ لوٍىذۇِ .ۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇظ-ثوٌّبضٍىك
توختىّبً ئۆزگىرىپ تۇرىذىغبْ ئەھۋاٌالرغب ئىٕتبٍىٓ ٍبخػي ِبضٍىػىػمب ثبغٍىك ثوٌغبْ ثىر
ئورۇٔذا ئىػٍەڭ .ئبخجبراتچىٍىكٔ ،ەق ِەٍذاْ تېٍېۋىسور پروگراِّىٍىرىٕي ئىػٍەظ ،جىذدىٌ
وېطەٌٍەر ثۆٌۈِي ،ۋە خېرىذارالر ِۇالزىّىتي لبتبرٌىك ضبھەٌەردىىي وەضىپتىٓ ثىرىٕي ئوٍٍىػىڭ.
ِۇغۇٔذاق ثىر ئورۇٔذا ،ئەڭ وۈچٍۈن ئبدەَ ئەڭ تېس ئىٕىبش لبٍتۇراالٍذۇ ،ھەِذە جىذدىٍَەغّەً
ئېغىر-ثېطىمٍىك ثىٍەْ ئىع ئېٍىپ ثبراالٍذۇ.
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( )4ئبٔبٌىتىه ()Analytical
ئۆزىڭىسٔي ئوثَېىتىپ ( ٍبوي چىٓ) ۋە ئبضبْ ھبٍبجبٍٔىٕىپ وەتّەٍذىغبْ ثىر ئبدەَ ،دەپ
چۈغىٕىطىس .ثبغمىالر ضىسگە ثىرەر ئىذىَىٕي ئېَتمبٔذا ،ئۇالرغب « ِبڭب ئۇٔي ئىطپبتالپ ثېرىڭ.
ضىسٔىڭ دېگىٕىڭىسٔىڭ ھەلىمەتەْ غۇٔذاق ثوٌىذىغىٕي ِبڭب وۆرضىتىپ ثېرىڭ» ،دەپ تەٌەپ
لوٍىطىس .ثەزىٍەر ِۇغۇٔذاق ضوئبٌغب ٍوٌۇلمبٔذا ،ئۇالرٔىڭ ٔەزەرىَىطي ضۇٌىػىپ ٔبثۇت ثوٌىذۇ .ضىس
ثبغمىالرٔىڭ ئىذىَىطىٕي ِۇغۇٔذاق لىٍىپ ۋەٍراْ لىٍىػٕي ئىطتىّەٍطىس ،ئەِّب ئۇالرٔىڭ
ئىذىَىطىٕىڭ ثىر ضبغالَ ئىذىَە ثوٌۇغىذا چىڭ تۇرىطىس .ضبٍٔىك ِەٌۇِبتالر ھەلىمىٌ ٔەرضىٍەر
ثوٌغبچمب ،ھەِذە ئۇالرٔىڭ ثبغمىچە ِەلطىتي ثوٌّىغبچمب ،ضىس ضبٍٔىك ِەٌۇِبتالرٔي ٍبخػي
وۆرۈضىس .ضىس ئبغۇٔذاق ضبٍٔىك ِەٌۇِبتالر ثىٍەْ ئۆزىڭىسٔي لوراٌالٔذۇرۇپ ،ئۀذىسە ۋە
ثبغٍىٕىػالرٔي ئىسدەٍطىس .ثەزى غەوىٍٍەرٔىڭ ئۆز-ئبرا لبٔذاق تەضىر وۆرضىتىذىغبٍٔىمىٕي
چۈغىٕىػٕي ئىطتەٍطىس .ئۇالر لبٔذاق ثىرٌىػىذۇ؟ ثىرٌىػىػٕىڭ ٔەتىجىطي لبٔذاق ثوٌىذۇ؟
ئبغۇٔذاق ٔەتىجە ھبزىرغىچە ئوتتۇرىغب لوٍۇٌۇپ ثوٌغبْ ٔەزەرىَىگە ٍبوي دۇچ وەٌگەْ ئەھۋاٌغب
ِبش وېٍەِذۇ؟ ِبٔب ثۇالر ضىس ضوراٍذىغبْ ضوئبٌالردۇر .ضىس ثىر ئىػٕىڭ تېگىگە ٍەتّىگۈچە،
ئۇٔىڭ پوضتىٍىرىٕي ضوٍۇپ ئىچىٕي ئېچىػٕي توختبتّبٍطىس .ثبغمىالر ضىسگە « ٌوگىىىٍىك ۋە
تەٌتۆوۈش ئبدەَ» ،دەپ لبراٍذۇ .ۋالىتٕىڭ ئۆتۈغي ثىٍەْ ئۇالر ضىسٔىڭ لېػىڭىسغب ثبغمىالرٔىڭ
تبتٍىك ئوٍٍىرى ٍبوي وېٍەڭطىس ئوٍٍىرىغب ضىسٔىڭ لبٔذاق لبراٍذىغبٍٔىمىڭىسٔي ئبڭالپ ثېمىع
ئۈچۈْ وېٍىذىغبْ ثوٌىذۇ .ضىس ئۆز ئبٔبٌىسىڭىسٔي ثبغمىالرغب ھەرگىسِۇ لوپبٌٍىك ثىٍەْ
ئېَتّبٍطىس .ئۇٔذاق لىٍّبٍذىىۀطىس ،ھېٍىمىذەن « وېٍەڭطىس ئوٍالر» ئۆزٌىرىٕىڭ ثوٌغبْ
وىػىٍەر ضىسٔىڭ لېػىڭىسغب وېٍىػىە پېتىٕبٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىطىس.
ئۇچۇرالرٔي ئبٔبٌىس لىٍىذىغبْ ،ئۀذىسىٍەرٔي تېپىپ چىمىذىغبْ ،ۋە ھەر خىً ئىذىَىٍەرٔي
رەتٍەپ چىمىذىغبْ ثىر خىسِەت ئورٔىٕي ئىسدەڭِ .ەضىٍەْ ،ضىس ِەھطۇالتالرٔي ثبزارالظ ،ئىمتىطبد،
تېججىٌ تەتمىمبت ،ئۇچۇر ئبِجىرىٕي ثبغمۇرۇظ ،تەھرىرٌەظٍ ،بوي خەتەرٌىىٍەرٔي ثىر تەرەپ
لىٍىػمب ئوخػبظ ئورۇٔغب ضىس ئەڭ ِۇۋاپىك وېٍىػىڭىس ِۇِىىٓ.
( )5ئورۇٔالغتۇرغۇچي ()Arranger
ئىٕگٍىسچە « ئبرراڭە» دېگەْ ضۆزٔىڭ ٍۇٌغۇْ ٌۇغىتىذىىي ِۀىطي « رەتٍىّەن ،تەرتىپىە
ضبٌّبق ،ئورۇٔالغتۇرِبق ،تەٍَبرٌىك وۆرِەن ،تۈزەغتۈرِەن» ثوٌۇپ ،ثۇ ٍەردە ِەْ « ئبرراڭەر» ( ئبغۇ
ئىػٕي لىٍغۇچي ئبدەَ) ٔي « ئورۇٔالغتۇرغۇچي» دەپ ئبٌذىُ .ئەگەر ضىسدە ِەزوۇر تبالٔت ثبر
ثوٌىذىىەْ ،ضىس ثىر دىرىژور (  )conductorثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىطىسٔ .ۇرغۇْ ئبِىٍالرغب چېتىػٍىك
ثوٌغبْ ثىر ِۇرەوىەپ ئەھۋاٌغب دۇچ وەٌگۀذە ،ضىس ھەِّە ئۆزگىرىػچبْ ئبِىٍالرٔي ٍبخػي
ثبغمۇرۇپ ،ئۇالرٔي ئەڭ ئۈٔۈَ ثېرىذىغبْ غەوىٍذە ئورۇٔالغتۇرۇپ ثوٌغىچە ئۇالرٔي رەتٍەپ ثىر
تەرەپ لىٍىػٕي توختبتّبٍطىس .وۆڭٍىڭىسدە ضىس لىٍىۋاتمبْ ثۇ ئىػالر ئۇٔچىۋاال ئبالھىذە ئىػالرِۇ
ئەِەش .ضىسٔىڭ لىٍىۋاتمىٕىڭىس پەلەتال ئبغۇ ئىػالرٔي لىٍىػٕىڭ ئەڭ ٍبخػي ئۇضۇٌىٕي تېپىپ
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چىمىػتىٕال ئىجبرەت .ثۇ تبالٔتمب ئىگە ئەِەش ثبغمب وىػىٍەر ثوٌطب ،ضىسٔىڭ ثۇ تبالٔتىڭىسدىٓ
ھېَىمىذۇ .ئۇالر ضىسدىٓ « ضىس ثىرال ۋالىتتب ثۇٔچىۋاال وۆپ ئىػالرٔي وبٌٍىڭىسدا لبٔذالّۇ ضبلالپ
ثوالالٍطىس؟» ،دەپ ضوراٍذۇ .ثىراق ،ضىس ئۈچۈْ ئىع لىٍىػٕىڭ ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ٍوٌي ٍوق .ئبددىٌ
ئىػالردىٓ تبرتىپ ِۇرەوىەپ ئىػالرغىچە ضىس چولۇَ ئەڭ ِۇوەِّەي لۇرۇٌّىٕي ئىسدەٍطىس.
دىٕبِىىىٍىك ( ھەرىىەتچبْ ،ئۆزگىرىػچبْ) ئەھۋاٌالردا ضىس ئۆز لبثىٍىَىتىڭىسٔي ئەڭ ٍبخػي جبرى
لىٍذۇراالٍطىس .وۈتۈٌّىگەْ ئەھۋاٌالرغب دۇچ وەٌگۀذە ،ثەزىٍەر ثۇرۇْ تۈزۈپ چىممبْ پىالٔالرٔي
ئۆزگەرتىػىە ثوٌّبٍذۇ ،دەپ لبراٍذۇٍ .ۀە ثەزىٍەر ثوٌطب ھبزىر ِەۋجۇت ثوٌغبْ لبئىذە ٍبوي
ضىس
ئەِّب ضىس ئۇٔذاق لىٍّبٍطىس.
رەضّىَەتٍەرٔىڭ ئىچىذىال ئىع ئېٍىپ ثبرىذۇ.
لبالٍّىمبٔچىٍىمٕىڭ ئىچىگە وىرىپٍ ،ېڭي چبرىٍەرٔي ئوٍالپ چىمىپ ،لبرغىٍىك ئەڭ وىچىه
ثوٌغبْ ٍوٌٕي ئىسدەپٍ ،ېڭي ھەِىبرٌىمٕي ثبرٌىممب وەٌتۈرىطىس .چۈٔىي ،ضىس ئۈچۈْ ،ئىع
ثېجىرىػٕىڭ چولۇَ ثىر ٍبخػىراق ئۇضۇٌي ثبر .ضىس ئەتىراپىڭىسدىىىٍەرٔىڭ تبالٔتٍىرى،
ِبھبرەتٍىرى ۋە ثىٍىٍّىرىٕي ئوثذاْ ثىٍىطىس .غۇڭالغمب ئۇالرٔي ِۇۋاپىك ئىػمب لوٍبالٍطىس.
ئىع تبٌٍىغبٔذا لبئىذە-رەضّىَەتٍىرى ئبز ثوٌغبْ ِۇرەوىەپ ۋە دىٕبِىىىٍىك ئىػالرٔي
لوغٍىػىڭ .چوڭ ٍىغىٓ ،چوڭ ٍىغىٍىعٍ ،بوي غىروەتٕىڭ تەثرىىٍەظ پبئبٌىَەتٍىرىگە ئوخػبظ
چوڭ-چوڭ ئىػالرٔي ئورۇٔالغتۇرۇظ ۋەزىپىطىٕي ئۆز ئۈضتىڭىسگە ئېٍىڭِ .ۇلىُ لبئىذە-تۈزۈَ
ثوٍىچە ئىع ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ِۇھىت ضىسٔي زېرىىتۈرۈپ لوٍىذۇ .غۇڭالغمب ضىس ئۆز غىروەت
ٍبوي ئىذارىڭىسدىىي ئەڭ دىٕبِىىىٍىك ضبھەدە ئىػٍەغٕي لوٌغب وەٌتۈرۈڭ.
( )6ئېتىمبد ()Belief
ئەگەر ضىسدە ثىر وۈچٍۈن ئېتىمبد تبالٔتي ثبر ثوٌىذىىەْ ،ضىسدە ِەٌۇَ ِىمذاردىىي ٍبدروٌۇق
لىّّەت لبراغٍىرى ثبر ثوٌىذۇ .ثۇ لىّّەت لبراغٍىرى ئبدەِگە لبراپ ئوخػبظ ثوٌّبٍذۇ ،ثىراق
ضىسٔىڭ ئېتىمبدىڭىس ضىسٔىڭ ئبئىٍىٕي ِەروەز لىٍىذىغبْ ،خەٌمپەرۋەر ،ۋە دىٍٕىك ثىر ئبدەَ
ثوٌۇغىڭىسٔي ،ئۆزىڭىس ۋە ثبغمىالرٔىڭ ِەضئۇٌىَەتچبٍٔىمي ۋە ٍۇلىرى دەرىجىٍىه ئەخاللٍىمىٕي
لەدىرٌەغٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىذۇ .ثۇ ٍبدروٌۇق لىّّەت لبراغٍىرى ضىسٔىڭ ئىع-ھەرىىىتىڭىسگە
وۆپ تەرەپتىٓ تەضىر وۆرضىتىذۇ .ئۇالر ضىسٔىڭ ھبٍبتىڭىسغب ِۀە ۋە لبٔبئەتچبٍٔىك ئبتب لىٍىذۇ.
ضىسٔىڭ ٔەزىرىڭىسدەِ ،ۇۋەپپەلىَەت دېگەْ پۇي ۋە ٔبَ-غۆھرەتتىٓ ئۈضتۈْ تۇرىذىغبْ ٔەرضە.
ئۇالر ضىسگە ئبٌغب ئىٍگىرىٍەظ ٍۆٔىٍىػىٕي وۆرضىتىپ ثېرىذۇ ،ھەِذە ضىسٔي تۇرِۇغٕىڭ
لبٍّۇلتۇرۇغٍىرى ۋە دىممەتٕي چېچىػٍىرىٕىڭ تەضىرىگە ئۇچرىّبً ،ئۆزٌۈوطىس ھبٌذا ِۇھىُ
ئىػالر تەرەپىە ٍېتەوٍەٍذۇِ .ۇغۇ ئۈزٌۈوطىسٌىه ضىسٔىڭ ثبرٌىك ِۇٔبضىۋەتٍىرىڭىسٔىڭ ئبضبضي
ثوٌىذۇ .دوضتٍىرىڭىس ضىسگە « ثەن ئىػۀچىٍىه» دەپ لبراٍذۇ .ئۇالر ضىسگە « ِەْ ضېٕىڭ
ِەٍذأىڭٕي چۈغىٕىّەْ» دەٍذۇ .ضىسٔىڭ ئېتىمبدىڭىس ضىسٔي ئبضبٔال ئىػۀگىٍي ثوٌىذىغبْ ثىر
ئبدەَ لىٍىذۇ .ئۇ ضىسدىٓ ئۆزىڭىسٔىڭ لىّّەت لبرىػىغب ِبش وېٍىذىغبْ خىسِەتٕي تېپىػٕي
تەٌەپ لىٍىذۇ .ضىسٔىڭ خىسِىتىڭىس ِۀىٍىه ثوٌۇغي ،ضىس ئۈچۈْ ِۇھىُ ثوٌىػي وېرەن .ئېتىمبد
تبالٔتىٕىڭ ٍېتەوٍىػي ثىٍەْ ضىس تەٌەپ لىٍىذىغبْ ثىردىٓ-ثىر ٔەرضە ئۆزىڭىسٔىڭ لىّّەت
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لبرىػي ثوٍىچە ٍبغبظ ثوٌۇپ لبٌىذۇ.
ئەگەر ضىسدە ِۇغۇ تبالٔت ثبر ثوٌطب ،ضىس ئبوتىپٍىك ثىٍەْ ئۆزىڭىس ئۈچۈْ ئۆزىڭىسٔىڭ
لىّّەت لبرىػىغب ِبش وېٍىذىغبْ روٌالرٔي تبٌالڭ .ثوٌۇپّۇ ئۆزىٕىڭ ِەلطىتىٕي جەِئىَەتىە
لوغىذىغبْ تۆھپىطىگە ئبضبضەْ ثېىىتىذىغبْ ثىر ئورۇٔذا ئىػٍەغىە تىرىػىڭ .ۋالتىڭىسٔي
خىسِىتىڭىسٔىڭ تەٌەپٍىرى ثىٍەْ ئۆزىڭىسٔىڭ خۇضۇضىٌ تۇرِۇغىڭىسٔىڭ تەڭپۇڭٍىمىغب
وبپبٌەتٍىه لىالالٍذىغبْ ھبٌەتتە ئورۇٔالغتۇرۇڭ .ضىسٔىڭ ئۆزىڭىسٔي ئۆز وەضپىڭىسگە
ثېغىػٍىػىڭىس ئۆز ئبئىٍىڭىسگە ثوٌغبْ وۈچٍۈن ِەججۇرىَەتٍەرٔي لۇرثبْ لىٍىع ثەدىٍىگە
وەٌّىطۇْ.
( )7لوِبٔذأٍىك لىٍىع ()Command
لوِبٔذأٍىك لىٍىع تبالٔتي ضىسٔي ِەضئۇٌىَەتٕي ئۆز ئۈضتىڭىسگە ئېٍىػمب ئۈٔذەٍذۇ .ثەزى
وىػىٍەر ثىٍەْ ئوخػىّىغبْ ھبٌذا ،ضىس ئۆز وۆز-لبراغٍىرىڭىسٔي ثبغمىالرغب تبڭطىڭىسِۇ ھەرگىس
راھەتطىسٌىه ھېص لىٍّبٍطىس .ئۇٔىڭ ئەوطىچە ،ضىسدە ثىرەر وۆز-لبراظ غەوىٍٍۀگەْ ھبِبْ،
ضىس ئۇٔي ثبغمىالر ثىٍەْ ئورتبلٍىػىػمب ئبٌذىراٍطىس .ئۆزىڭىس ئۈچۈْ ثىر ٔىػبٕٔي تىىٍىگەْ
ھبِبْ ،ثبغمىالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئۆزىڭىسگە توغرىالپ ثوٌّىغىچە جىُ تۇراٌّبٍطىس .ضىس
ثبغمىالرٔىڭ لبرغىٍىك وۆرضىتىػىذىٓ لورلۇپ لبٌّبٍطىس .ئۇٔىڭ ئەوطىچە ،لبرغىٍىك وۆرضىتىع
ِەضىٍىٕي ھەي لىٍىػٕىڭ ثىرىٕچي لەدىّي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىطىس .ثبغمىالر تۇرِۇغٕىڭ
راھەتطىسٌىىٍىرىگە تبلبثىً تۇرۇغتىٓ ضبلالٔطىّۇ ،پبوىت ٍبوي ئىطپبتالرٔىڭ ئبدەِٕي لبٔچىٍىه
ثىئبراَ لىٍىذىغبٍٔىمىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ضىس ئۇالرٔي چولۇَ ئبغىبرە ئوتتۇرىغب چىمبرِىطب ثوٌّبٍذۇ،
دەپ ئوٍالٍطىس .ضىس ئۈچۈْ وىػىٍەر ئبرىطىذىىي ئىػالر ئېٕىك ثوٌۇغي غەرت ثوٌۇپ ،ثبغمىالرٔي
ئېٕىك ۋە ضەِىّىٌ ثوٌۇغمب لىطتبٍطىس .ئۇالرٔي تەۋەوىۈٌچىٍىه لىٍىػمب زورالٍطىس .ھەتتب ئۇالرٔي
لورلۇتىطىس .ثەزىٍەر ضىسٔي « ئۆزىٕىڭىىٕىال راش دەٍذۇ» دەپ ضىسگە ٔبرازى ثوٌطىّۇ ،وۆپۈٔچە
ۋالىتتب ئۇالر ئۆز رازىٍىمي ثىٍەْ ھولۇلٕي ضىسگە ئۆتۈٔۈپ ثېرىذۇ .وىػىٍەر ِەٍذأي ثبر ۋە
ثبغمىالردىٓ ِەٌۇَ ثىر ٍۆٔىٍىػىە لبراپ ِېڭىػٕي تەٌەپ لىٍىذىغبْ ئبدەِٕي ٍبخػي وۆرىذۇ.
غۇڭالغمب ضىس وىػىٍەرٔي ئۆزىڭىسگە جەٌت لىالالٍطىس .ضىس وىػىٍەر ئبرىطىذا داۋاٍِىك ِەۋجۇت
ثوٌۇپ تۇرىطىس .ضىس وىػىٍەرگە لوِبٔذأٍىك لىٍىطىس.
ثىرەر تەغىىالتٕىڭ ثبغٍىمي ثوٌۇغمب ،ضىسٔىڭ ٔېّە ئىػالرٔي لىٍىع وېرەوٍىىي توغرىطىذا
ٔبھبٍىتي ئېٕىك ئىذىَىٍىرىڭىس ثبر ثوٌۇپ ،ئەتراپىڭىسدىىي وىػىٍەرٔىڭ ضىسگە ئەگىػىػىگە
تەثىئىٌ ھبٌذا تەضىر وۆرضىتەٌەٍطىس .ضىسدىٓ ثبغمىالرٔي لبٍىً لىٍىذىغبْ ئىػالرٔي لىٍىػٕي
تەٌەپ لىٍىذىغبْ روٌٕي ئبٌطىڭىسِۇ ثوٌىذۇِ .ەضىٍەْ ،ثىر غىروەتٕىڭ ِبٌٍىرىٕي خېرىذار
ئورۇٔالرغب تؤۇغتۇرۇظ ۋە ئۇالرغب ضېتىع.
( )8ئباللىٍىػىع ()Communication
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ئىٕگٍىسچە « ووِّۇٔىىبتىئوْ» دېگەْ ضۆزٔىڭ ٍۇٌغۇْ ٌۇغىتىذىىي ِۀىطي « ئباللە،
ٍەتىۈزۈظ ،تبرلىتىع ،ئباللىٍىػىع ،خەۋەرٌىػىع ،لبتٕبظ» ثوٌۇپ ،ثۇ تبالٔت ثىر ئبدەِٕىڭ ثبغمب
ثىر ئبدەَ ٍبوي ثبغمب ثىر ئبدەَ توپي ثىٍەْ ئبغساوي ۋە ٍبزِب غەوىٍذە ئباللە ٍبوي ِۇٔبضىۋەت
لىٍىع ئىمتىذارىٕي وۆرضىتىذۇ .ئبِېرىىب ۋە غەرة ئەٌٍىرىذە ،ثۇ ئىمتىذارٔي ٍېتىٍذۈرۈظ ۋە
وۈچەٍتىػىە ثبغالٔغۇچ ِەوتەپتىٓ تبرتىپ ئىٕتبٍىٓ ئەھّىَەت ثېرىذۇ .خىسِەتىە ئبدەَ
ئېٍىػتىّۇ ،ثۇ ئىمتىذارغب ئبالھىذە ئەھّىَەت ثېرىپ ،ئبغۇ تبالٔتٕىڭ ثوٌىػىٕي ٔۇرغۇْ ئەھۋاٌذا ثىر
غەرتّۇ لىٍىذۇٌ .ېىىِٓ ،ېٕىڭ وۈزىتىػىّچە ،ئۇٍغۇر جەِئىَىتىذە وىػىٍەر ثىٍەْ وىػىٍەر
ئوتتۇرىطىذىىي ئۆز-ئبرا ئباللىٍىػىع ئىمتىذارىغب ئبٔچە ئەھّىَەت ثېرىٍّىگەْ ،ۋە ثۇ ئۇلۇَ ئبٔچە
ئوِۇِالغّىغبْ .ثۇٔي ِەْ ِۀذىٓ ِەضٍىھەت ضوراپ ئېٍخەت ٍبزىذىغبْ ئولۇغۇچىالرٔىڭ
ئېٍخەتٍىرىذە داۋاٍِىك وۆرۈپ تۇرىّەٍْ .ۀئ ،ۇرغۇْ ٍبغالر ئۆزٌىرىٕىڭ ِەلطىتىٕي توغرا
ئىپبدىٍەغتە ئىٕتبٍىٓ ئبجىسِ .ېٕىڭ ئىٕتبٍىٓ ھەٍراْ لبٌىذىغىٕىُِ ،ېٕىڭ ئېٍخەت ئبدرېطىُ «
 »erkinsidiq@gmail.comثوٌطىّۇٍ ،ۀي ِېٕىڭ ئېٍخەت ئبدرېطىّذا ئىطّىّٕىڭ توغرا
ٍېسىٍىػي ثبر ثوٌطىّۇِ ،ۀذىٓ ِەضٍىھەت ضوراپ ئېٍخەت ٍبزىذىغبْ ئۇٍغۇر لېرىٕذاغالرٔىڭ
تەڭذىٓ توٌىطي ِېٕىڭ ئىطّىّٕي خبتب ٍبزىذۇ .ئۇالر ئىػٍەتىەْ ئىطّىّٕىڭ ٍېسىٍىع غەوٍىذە
ئبروىٓ ،ئبروەْ ،ئەروەْ ،ضىذىه ،ضەدىه ،ضىذەن دېگۀٍەرٔىڭ ھەِّىطي ثبر .ثۇ ثىر تەرەپتىٓ
ئۇالرٔىڭ ئباللىٍىػىع ئىمتىذارىٕىڭ تۆۋۀٍىىي ثوٌۇپٍ ،ۀە ثىر تەرەپتىٓ ئۇالرٔىڭ ئۇچىغب چىممبْ
ثىپەرۋاٌىمىٕي وۆرضىتىپ ثېرىذۇ .ثۇ ثىر ِەدۀىَەتٍىه جەِئىَەتىە خبش ئىع ئەِەش ثوٌۇپ،
ثۇٔذاق ئىػالرغب غەرة ئەٌٍىرىذە ھەرگىسِۇ ٍوي لوٍۇٌّبٍذۇ .ئەِذى ئەضٍي تېّىٕي داۋاِالغتۇراً.
ضىس ثبغمىالر ثىر ٔەرضىٕي چۈغۀذۈرۈغٕي ،تەضۋىرٌەغٕيٍ ،ىغىٍىػالرٔي ثبغمۇرۇغٕي،
ئبِّىۋى ضورۇٔالردا ٔۇتۇق ضۆزٌەغٕي ،ھەِذە ٍېسىػٕي ٍبخػي وۆرىطىس .ضىسٔىڭ ِۇغۇٔذاق
ۋالىتالردا ئىػمب ضبٌىذىغىٕىڭىس ئۆزىڭىسٔىڭ ئباللىٍىػىع تبالٔتىذىٓ ئىجبرەت .ئىذىَىٍەر لۇرۇق
ثوٌىذۇ .ۋەلەٌەر ضتبتىه (تۇرالٍىك) ثوٌىذۇ .ضىس ئۇالرغب جبْ ثېرىػٕي ،ئۇالرغب ئېٕېرگىَە ثېرىػٕي،
ئۇالرٔي ھبٍبجبٍٔىٕبرٌىك ۋە جبٍٔىك لىٍىع زۆرۈرٌۈوىٕي ھېص لىٍىطىس .غۇڭب ضىس ۋەلەٌەرٔي
ھېىبٍىٍەرگە ئبٍالٔذۈرۈپ ،ئۇالرٔي ھېىبٍە لىٍىپ ضۆزٌەپ ثېرىػٕي پراوتىىب لىٍىطىس .ضىس لۇرۇق
ئىذىَىٍەرگە ھەر خىً ئوثرازِ ،ىطبي ۋە ئوخػىتىػالرٔي لوغۇپ ،ئۇالرٔي جبٔالٔذۇرىطىس .ضىسٔىڭ
چۈغۀچىڭىسدە ،وۆپ ضبٍٔىك وىػىٍەرٔىڭ ثىر ئىػمب ثوٌغبْ دىممىتىٕىڭ ئۆِرى ٔبھبٍىتي لىطمب
ثوٌىذۇ .ئۇالر ھەر تەرەپتىٓ ٍېڭي ئۇچۇرالرٔىڭ ھۇجۇِىغب ئۇچراٍذۇ ،ئەِّب وىػىٍەرٔىڭ وبٌٍىطىذا
ئۇ ئۇچۇرالرٔىڭ ئىٕتبٍىٓ ئبز ثىر لىطّىال ھبٍبت لبٌىذۇ .ضىس ئۆزىڭىس تەِىٍٕىگەْ ئۇچۇرٔىڭٍ ،ۀي
ثىر ئىذىَە ،ثىر ۋەلە ،ثىر ِەھطۇالتٕىڭ ئبالھىذىٍىىٍىرى ۋە پبٍذىٍىرى ،ھەِذە ثىر ثبٍمبظ ٍبوي ثىر
تەجرىجە-ضبۋالٕىڭ ھبٍبت لېٍىػىٕي ئىطتەٍطىس .ضىس ثبغمىالرٔىڭ دىممىتىٕي ئۆزىڭىسگە لبرىتىع،
جەٌت لىٍىع ۋە ثبغالپ لوٍۇغٕي ئىطتەٍطىسِ .بٔب ثۇ ضىسٔي ئەڭ ِۇوەِّەي ضۆز-ئىجبرىٍەرٔي
ئىسدەپ تېپىػمب ئۈٔذەٍذۇ .ضىسٔي دراِبتىه ( ئبٌەِػۇِۇي) ضۆزٌەرٔي ۋە ٔبھبٍىتي وۈچٍۈن ضۆز
ثىرىىّىٍىرىٕي ئىػٍىتىػىە ئۈٔذەٍذۇ .وىػىٍەرٔىڭ ضىسٔىڭ ضۆزىڭىسٔي ئبڭالغمب ئبِراق
ثوٌۇغىٕىڭ ضەۋەثي ِبٔب غۇ .ضىسٔىڭ ضۆزٌىرىڭىس ئۇالرٔىڭ لىسىمىػىٕي توٌۇق ئىپبدىٍەپ ثېرىذۇ،
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ئۇالرٔىڭ دۇَٔبضىٕي روغۀٍەغتۈرۈپ ثېرىذۇ ،ھەِذە ئۇالرٔي ثىر ئەِەٌىٌ ئىع لىٍىػمب
رىغجەتٍۀذۈرىذۇ.
ضىس ثبغمىالرٔىڭ دىممىتىٕي ئۆزىڭىسگە جەٌت لىٍىذىغبْ ئىػالرٔي ٍبخػي لىالالٍطىس.
غۇڭب ئولۇتمۇچىٍىك ،ضودا-ضېتىك ،ثبزارالغتۇرۇظ ( ِەھطۇالتالرٔي خېرىذارالرغب تەغۋىك لىٍىع
ٍبوي ثىٍذۈرۈظ) ،دىٕىٌ ٔۇتۇلچي ثوٌۇظ ٍبوي ئبخجبرات ضبھەضىذىىي ثىر وەضىپىە وىرىػىە
تىرىػىپ ثېمىڭٍ .ېسىمچىٍىمٕي ٍبخػي وۆرضىڭىسِ ،بلبٌە ئېالْ لىٍىع ٍبوي وىتبة چىمىرىػٕي
ئوٍٍىػىپ ثېمىڭ.
( )9رىمبثەت ()Competetion
رىمبثەتٕىڭ ٍىٍىتىسى ضېٍىػتۇرۇغتۇر .ضىس دۇَٔبغب ٔەزەر تبغٍىغىٕىڭىسدا ،ثبغمىالرٔىڭ
ئىػالرٔي لبٔذاق ثېجىرىذىغبٍٔىمىٕي تەثىئىٌ ھبٌذىال ثىٍىۋاالالٍطىس .ئۇالرٔىڭ ئىع ئۈٔۈِي ضىسگە
ئەڭ ئبخىرلي ئۆٌچەَ ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ .ضىسٔىڭ لبٔچىٍىه تىرىػمبٍٔىمىڭىس ،ۋە ضىسٔىڭ
ِەلطىتىڭىسٔىڭ لبٔچىٍىه ٍبراٍِىك ثوٌۇغىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ئەگەر ضىس ئۆز ٔىػبٔىڭىسغب ٍەتىەْ
ئەِّب تەڭتۇغٍىرىڭىسٔىڭ ئبٌذىغب ئۆتەٌّىگەْ ثوٌطىڭىس ،ضىس ئېرىػىەْ ٔەتىجىٍەر ضىس ئۈچۈْ
ئىچي لۇرۇق ٔەرضە ثوٌۇپ تۇٍۇٌىذۇ .ثبرٌىك رىمبثەتچىٍەرگە ئوخػبظ ،ضىس ثبغمب وىػىٍەرگە
ئېھتىَبجٍىك ثوٌىطىس .ضېٍىػتۇرۇغمب ئېھتىَبجٍىك ثوٌىطىس .ئەگەر ضىس ضېٍىػتۇراٌىطىڭىس ،ضىس
رىمبثەتٍىػەٌەٍطىس .ئەگەر ضىس رىمبثەتٍەغطىڭىس ،ضىس ئۇتبالٍطىس .ضىس ئۆٌچەغٕي ٍبخػي
وۆرىطىس ،چۈٔىي ئۇ ضېٍىػتۇرۇغٕي ئىٍگىرى ضۈرىذۇ .ضىس ثبغمب رىمبثەتچىٍەرٔي ٍبخػي
وۆرىطىس ،چۈٔىي ئۇالر ضىسٔي روھالٔذۇرىذۇ .ضىس ِۇضبثىمىالرٔي ٍبخػي وۆرىطىس ،چۈٔىي ئۇالردا
ضىس ثوٌۇپّۇ ئۆزىڭىس چولۇَ ئۇتۇپ
چولۇَ ثىر ٍەڭگۈچي ثبرٌىممب وېٍىذۇ.
چىمبالٍذىغبٍٔىمىڭىسٔي ثىٍىذىغبْ ِۇضبثىمىالرٔي ثەوراق ٍبخػي وۆرىطىس .گەرچە ضىس
ئۆزىڭىسٔىڭ رىجبلەتچىٍىرىگە ِېھرىجبٍٔىك وۆرضەتطىڭىسِۇ ھەِذە ٍېڭىٍگۀذە ضەۋرچبْ
ضىس ئۇتۇظ ئۈچۈْ
ثوٌطىڭىسِۇ ،ضىس پەلەت خوغبٌٍىك ئۈچۈٔال رىمبثەتٍەغّەٍطىس.
رىمبثەتٍىػىطىس .ۋالىتٕىڭ ئۆتۈغي ثىٍەْ ضىسٔىڭ ئۇتۇپ چىمىع ئېھتىّبٌٍىمي ٍوق ثوٌغبْ
ِۇضبثىمىٍەردىٓ ئۆزىڭىسٔي ئېٍىپ لبچىذىغبْ ثوٌۇپ لبٌىطىس.
ضىس ئۆز ٔەتىجىٍىرىڭىسٔي ئۆٌچىَەٌەٍذىغبْ خىسِەتٕي تبٌالڭ .رىمبثەتٍەغّەً تۇرۇپ
ئۆزىڭىسٔىڭ خىسِەتتە لبٔچىٍىه ٍبخػي ئىىۀٍىىىٕي ثبٍمىَبٌّبً لېٍىػىڭىس ِۇِىىٓ .ئبدەتتىىي
ۋەزىپىٍەرٔي رىمبثەتٍىػىذىغبْ ِۇضبثىمىٍەرگە ئبٍالٔذۇرۇغمب تىرىػىڭ .غۇٔذاق لىٍىع ئبرلىٍىك
ضىس تېخىّۇ زور ٔەتىجىٍەرگە ئېرىػەٌىػىڭىس ِۇِىىٓ.
()10ثبغٍىٕىػٍىك ()Connectedness
ھەِّە ئىػالر ِەٌۇَ ثىر ضەۋەة تۈپەٍٍىذىٓ ٍۈز ثېرىذۇ .ضىس ثۇٔي ئوثذاْ ثىٍىطىس.
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چۈٔىي ،ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىسدە ثىس ھەِّىّىس ئۆز-ئبرا ثبغالٔغبْ ثوٌىّىس .توغرا ،ثىس ھەِّىّىس
ئىٕذىۋىذۇئبٌالر ( ئبٍرىُ-ئبٍرىُ ئبدەٍِەر) ،ئۆزىّىسٔىڭ ھۆوۈِىگە ئۆزىّىس ِەضئۇي ثوٌىّىس،
ئۆزىّىسٔىڭ ئەروىٓ ئبرزۇضىٕي ئۆزىّىسٔىڭ لوٌىذا تۇتىّىس .ثىراق ،ثىس ھەِّىّىس ثىر چوڭراق
ٔەرضىٕىڭ ثىر لىطّي .ثەزىٍەر ئۇٔي ووٌٍېىتىپ ئبڭطىسٌىك ( ،)collective unconscious
دەپ ئبتىػي ِۇِىىٓ .ثبغمىالر ئۇٔي روھ ٍبوي ھبٍبت وۈچي ،دەپ ئبتىػي ِۇِىىٓ .ضىس تبٌٍىغبْ
ضۆزٔىڭ لبٔذاق ثوٌۇغىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ثىسٔىڭ ثىر-ثىرىّىسدىٓ ئبٍرىۋېتىٍگەْ ئەِەضٍىىىّىس
ٍبوي ثىسٔىڭ ٍەر غبرى ۋە ئۇٔىڭ ئۈضتىذىىي ھبٍبتتىٓ ئبٍرىۋېتىٍگەْ ئەِەضٍىىىّىسٔي توٌۇق
چۈغىٕىع ئبرلىٍىك ضىس ئۆزىڭىسدە ئىػۀچ تۇرغۇزىطىسِ .ۇغۇٔذاق ثبغٍىٕىػٍىك ثوٌۇظ تۇٍغۇضي
ِەٌۇَ ِەضئۇٌىَەتٍەردىٓ دېرەن ثېرىذۇ .ئەگەر ثىس ھەِّىّىس ثىر چوڭراق ِۀسىرىٕىڭ ثىر لىطّي
ئىىۀّىس ،ثىس ثبغمىالرغب زىَبْ-زەخّەت ٍەتىۈزِەضٍىىىّىس وېرەن .چۈٔىي ئۇٔذاق لىٍطبق
ضىسٔىڭ ِۇغۇٔذاق
ئبخىرلي ھېطبثتب ئۆزىّىسگە زىَبْ-زەخّەت ٍەتىۈزگەْ ثوٌىّىس.
ِەضئۇٌىَەتٍەرٔي چۈغىٕىػىڭىس ضىسٔىڭ لىّّەت لبرىػي ضىطتېّىڭىسٔي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرىذۇ .ضىس
ثبغمىالرٔي ئوٍالٍذىغبْ ،ثبغمىالرغب وۆڭۈي ثۆٌۈدىغبْ ،ۋە ثبغمىالرٔي لوثۇي لىٍىذىغبْ وېٍىطىس.
ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ثىرٌىىىگە لەتئىٌ ئىػىٕىپ ،ئوخػىّىغبْ ِەدۀىَەتتىىي وىػىٍەر ئبرىطىذا
وۆۋرۈوٍۈن روٌىٕي ئوٍٕبٍطىس .وۆرۈّٔەش ٍبردەٍِەرگە ضەزگۈر ثوٌۇپ ،ثبغمىالرغب ئۆزىّىسٔىڭ
ئبددىٌ تۇرِۇغىذىٓ ثبغمىّۇ ھبٍبتىٌ ِەلطىتىّىس ثبرٌىمىٕي ثىٍذۈرۈظ ئبرلىٍىك ئۇالرغب تەضەٌٍي
ثېرەٌەٍطىس .ضىسٔىڭ ئېتىمبدىڭىسٔىڭ وؤىرېت ِەزِۇٍٔىرىٕىڭ لبٔذاق ئىىۀٍىىي ضىسٔىڭ لبٔذاق
ئۆضۈپ ٍېتىٍگۀٍىىىڭىسگە ۋە ضىسٔىڭ ِەدۀىَىتىڭىسگە ثبغٍىك ،ئەِّب ضىسٔىڭ ئېتىمبدىڭىس
ٔبھبٍىتي وۈچٍۈن وېٍىذۇ .ھبٍبتٕىڭ ضىرٌىرى ئبٌذىذا ئبغۇ ئېتىمبد ضىسٔي ۋە ضىسٔىڭ ٍېمىٓ
دوضتٍىرىڭىسٔي ٍۆٌەپ تۇرىذۇ.
ثبغمىالرٔىڭ دەردىٕي ئبڭالپ ،ئۇالرغب ِەضٍىھەت ثېرىذىغبْ خىسِەتٕي ئوٍٍىػىڭ .ثبغمب
وىػىٍەرٔىڭ وۈٍٔۈن تۇرِۇظ ھبدىطٍىرىذىىي ِەلطەت ۋە ثبغٍىٕىػالرٔي چۈغىٕىۋېٍىػىغب ٍبردەَ
ثېرىػىە ٔبھبٍىتي ئۇضتب ثىرضي ثوٌۇپ چىمبالٍطىس .ئۆز ئىذارىڭىسدە خىسِەتذاغٍىرىڭىسٔىڭ
تىرىػچبٍٔىمي چوڭ ِۀسىرىٕىڭ لەٍېرىگە توغرا وېٍىذىغبٍٔىمىٕي چۈغۀذۈرۈپ ثېرىػىە
ٍبردەٍِىػىڭ .ضىس ٍېمىٕذىٓ ھەِىبرٌىػىذىغبْ ئبدەٍِەر لوغۇٔىٕي ثەرپب لىٍىع ۋە وىػىٍەرگە
ئۆزٌىرىٕىڭ ٔبھبٍىتي ِۇھىُ ئىىۀٍىىىٕي ھېص لىٍذۇرۇظ جەھەتتە ثىر ٌىذېر ثوٌۇپ چىمبالٍطىس.
پۈتۈْ ٍەر غبرى ٍبوي ئوخػىّىغبْ ِەدۀىَەتٍەر ئوتتۇرىطىذا ئىع ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ِەضئۇٌىَەتٕي
ئىسدەپ ،ئۆزىڭىسٔىڭ ئىٕطبٔالردا تەثىئىٌ ھبٌذا ِەۋجۇت ثوٌغبْ ئوخػبغٍىك توغرىطىذىىي
چۈغۀچىڭىسٔي ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە جبرى لىٍذۇرۇغٕي لوٌغب وەٌتۈرۈڭ.
()11ثىردەوٍىه ()Consistency
تەڭپۇڭٍۇق ضىس ئۈچۈْ ٔبھبٍىتي ِۇھىُ .وىػىٍەر ئۆز ھبٍبتىٕىڭ لبٍطي ثبضمۇچىذا
ئىىۀٍىىىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ضىس ئۇالرغب ئوخػبظ ِۇئبِىٍە لىٍىػٕىڭ زۆرۈرٌۈوىٕي ئوثذاْ ثىٍىطىس.
ضىسٔىڭ ٔەزىرىڭىسدە ،ثىر ئبدەِگە ثىر خىًٍ ،ۀە ثىر ئبدەِگە ٍۀە ثىر خىً ِۇئبِىٍە لىٍىع
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غەخطىَەتچىٍىه ۋە ئىٕذىۋىذۇئبٌٍىممب ئېٍىپ ثبرىذۇ .ثىر لىطىُ وىػىٍەر ئۆز ِۇٔبضىۋەتٍىرىگە
ٍبوي پبٍذىٍىك ئبرلب وۆرۈٔۈغٍىرىگە تبٍىٕىپ ئبداٌەتطىسٌىه ثىٍەْ پبٍذىٍىك غبرائىتالرغب
ئېرىػىۋاٌىذىغبْ ثىر دۇَٔبغب ئېٍىپ ثبرىذۇ .ثۇ خىً ئەھۋاي ضىسٔي ھەلىمەتۀّۇ ثىسار لىٍىذۇ .ضىس
ئۆزىڭىسٔي ئبغۇٔذاق ئەھۋإٌىڭ ٍۈز ثېرىػىذىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ وۈرەظ لىٍىذىغبْ لوغذىغۇچي،
دەپ ھېطبثالٍطىس .ھبزىرلي ئبالھىذە ھولۇق ثىٍەْ توٌغبْ دۇَٔبغب لبرىّۇ-لبرغي ھبٌذا ،ضىس
لبئىذە-تۈزۈٍِەر ئېٕىك ثوٌغبْ ،ھەِذە لبٔۇْ-تۈزۈٍِەر ھەِّە ئبدەٍِەر ئۈچۈْ ئوخػبظ ثوٌغبْ ثىر
ثىردەوٍىىىە ئىگە ِۇھىتتب وىػىٍەر ئۆز روٌىٕي ئەڭ ٍبخػي جبرى لىٍذۇراالٍذۇ ،دەپ لبراٍطىس.
پەلەت ِۇغۇٔذاق ثىر ِۇھىتتىال وىػىٍەر ٔېّىٕي ئۈِىذ لىالالٍذىغبٍٔىمىٕي ئېٕىك ثىٍەٌەٍذۇ.
ئبغۇٔذاق ِۇھىتتىال ئىػالرٔي ئبٌذىٓ ِۆٌچەرٌىگىٍي ،ئىػالرٔي ئبدىٍٍىك ثىٍەْ ئېٍىپ ثبرغىٍي
ثوٌىذۇ ،ھەِذە ھەر ثىر ئبدەَ ئوخػبظ پۇرضەتىە ئىگە ثوٌۇپ ،ئۆز لىّّىتىٕي ھەلىمىٌ تۈردە جبرى
لىٍذۇراالٍذۇ.
ثىر ِەٍذإٔي تۈزٌىگۈچي ثوالالٍذىغبْ خىسِەتٕي ئىسدەڭ .ئۆزىڭىسٔىڭ خىسِەت ئورٔىذا
ٍبوي ئۆز جەِئىَىتىڭىسدە ،پبٍذىطىس ئورۇٔذا تۇرۇپ لبٌغبْ وىػىٍەر ئۈچۈْ ئۆزٌىرىٕىڭ ٍوغۇرۇْ
وۈچىٕي توٌۇق جبرى لىٍذۇراالٍذىغبْ ثىر غبرائىتٕي ٍبرىتىپ ثېرىػتىىي ثىر ئۈٔۈٍِۈن ٌىذېر
ثوٌۇغمب تىرىػىڭ .لبئىذە-ئۆٌچەٍِەرٔىڭ ئبدىً ئىجرا لىٍىٕىػىٕي وبپبٌەتىە ئىگە لىٍىذىغبْ ثىر
ئورۇٔذا ئىػٍەغىە تىرىػىڭ.
()12ئبرلب وۆرۈٔۈظ ()Context
ضىس ثۇرۇٔمي ئىػالرغب لبراٍطىس ،چۈٔىئ ،ۇرغۇْ ضوئبٌالرٔىڭ جبۋاثٍىرى ثۇرۇْ ثوٌۇپ
ئۆتىەْ ئىػالردىٓ تېپىٍىذۇ .ضىس ثۈگۈٕٔي چۈغىٕىع ئۈچۈْ ،ئۆتّۈغىە لبراٍطىس .ضىسٔىڭ
ٔەزىرىڭىسدە ،ھبزىر ِۇلىُ ئەِەش ثوٌۇپ ،ئۇ ھەر خىً رىمبثەتٍەغىۈچي ئبۋازالرٔىڭ لبالٍّىمبْ
ۋارلىراظ-جبلىراغٍىرىذىٕال ئىجبرەت .وۆڭٍىڭىسٔي ثۇرۇٔمي ثىر ۋالىتمبِ ،ەضىٍەْ پىالٔالر
تۈزۈٌگەْ ۋالىتمب ثۇرىغبْ ۋالىتتىال ،ھبزىرلي ئەھۋاٌالر ضەي ِۇلىٍّىػىذۇ .ثۇرۇٔمي ۋالىتالر
ئبددىٌ-ضبددا ۋالىتالر ھېطبثٍىٕىذۇ .الھىَىٍەظ ۋالتي ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ .ضىس ثۇرۇٔمي ۋالىتالرغب
ٔەزەر ضبٌغىٕىڭىسدا ،ئبغۇ الھىَىٍەر ئوتتۇرىغب چىمىػمب ثبغالٍذۇ .ئەضٍىذىىي ِەلطەتٕىڭ ٔېّە
ئىىۀٍىىىٕي چۈغىٕىۋاالالٍطىس .ئبغۇ الھىَىٍەر ٍبوي ِەلطەتٍەر وېَىٕچە ثبغمىچە پەردازٌىٕىپ
وېتىپ ،تؤۇغۇٌي ثوٌّبٍذىغبْ ثوٌۇپ لبٌغبْ .ئەِّب ضىسدىىي ئبرلب وۆرۈٔۈظ تبالٔتي ئەِذى
ئۇالرٔي لبٍتىذىٓ ئېچىپ ثېرىذۇِ .ۇغۇٔذاق چۈغىٕىع ضىسدە ئىػۀچ پەٍذا لىٍىذۇ .ضىس ئبضبضىٌ
لۇرۇٌّىٕي چۈغۀگۀٍىىىڭىس ئۈچۈْ ،چۈغۀچىذە لبالٍّىمبٔالغّبًٍ ،بخػىراق لبرارالرٔي
ئبالالٍطىس .خىسِەتذاغٍىرىڭىسٔىڭ ئۆتّۈغىٕي ٍبخػي چۈغۀگۀٍىىىڭىس ئۈچۈْ ،ئۇالر ثىٍەْ
ٍبخػي ھەِىبرٌىػىالٍطىس .ئۆتّۈغٕي ٍبخػي چۈغۀگۀٍىىىڭىس ئۈچۈْ ،وەٌگۈضي توغرىطىذا
تېخىّۇ توغرىراق ھۆوۈَ چىمىراالٍطىسٍ .ېڭي ئبدەٍِەر ۋە ٍېڭي ئەھۋاٌالرغب دۇچ وەٌگۀذە،
ضىسٔىڭ ئۇالرغب ئۆزىڭىسٔي توغرىٍىػىڭىس ئۈچۈْ ثىر ئبز ۋالىت وېتىذۇ ،ئەِّب ضىس ئۆزىڭىس ئۈچۈْ
ثۇ ۋالىتٕي چولۇَ ئبجرىتىػىڭىس وېرەن .ضىس چولۇَ ثۇرۇٔمي ئبدىتىڭىس ثوٍىچە ضوئبي ضوراپ،

- 155 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

ئەضٍىذىىي پىالٕٔىڭ ئوتتۇرىغب چىمىػىٕي لوٌغب وەٌتۈرىطىس ،چۈٔىي ،ئەھۋإٌىڭ لبٔذاق ئەھۋاي
ئىىۀٍىىىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ئەگەر ضىس ئەضٍىذىىي الھىَە-پىالٔالرٔي وۆرِىگەْ ثوٌطىڭىس،
ئۆزىڭىس چىمبرغبْ لبرارالرغب توٌۇق ئىػۀچ لىالٌّبٍطىس.
ضىسٔىڭ ئبرلب وۆرۈٔۈظ تبالٔتىڭىس ضىسدىٓ ئۆتّۈغتىىي ۋالىتتب ٍبغبغٕي تەٌەپ لىٍّبٍذۇ.
ئۇٔىڭ ئەوطىچە ،ضىس ئىجبثىٌ ئۆزگىرىػٍەرٔىڭ ثىر ئبوتىپ ۋەوىٍي ثوالالٍطىس .ضىسٔىڭ ئبرلب
وۆرۈٔۈغىە ثوٌغبْ تەثىئىٌ تۇٍغۇڭىس ئبرلىٍىك ،ضىس ئۆتّۈغتىىي لبٍطي ئىػالرٔي ئۇٔتۇپ ،لبٍطي
ئىػالرٔي ئەضتە ضبلالظ وېرەوٍىىىٕي ثبغمب ٔۇرغۇْ وىػىٍەرگە لبرىغبٔذا ٍبخػىراق پەرق
ئېتەٌەٍطىس.
(ِ)13ۇالھىسە لىٍىع ٍبوي ضبٌّبلٍىك ()Deliberative
ضىس ئېھتىَبتچبْ ۋە ضەگەن وېٍىطىس ،ھەِذە وىػىٍەرگە ئبٔچە ضىر ثەرِەٍطىس .ضىسٔىڭ
لبرىػىڭىسچە ،ثۇ دۇَٔب ثىر ئبٌذىٓ پەرەز لىٍغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ِبوبْ .ھەِّە ئىػالر تەرتىپٍىه
وېتىۋاتمبٔذەن وۆرۈٔىذۇ ،ئەِّب چوڭمۇرالپ تەوػۈرضە ٔۇرغۇْ ٍوغۇرۇٔغبْ خەتەرٌەرٔي ثبٍمىغىٍي
ثوٌىذۇ .ثۇٔذاق خەتەرٌەرٔي ئىٕىبر لىٍىػٕىڭ ئورٔىغب ،ضىس ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئوتتۇرىغب
چىمىرىطىس .غۇٔىڭذىٓ وېَىٕال ھەر ثىر خەتەرٔي تؤۇۋاٌغىٍي ،ثبھبٌىغىٍي ،ۋە ئەڭ ئبخىرىذا
ئبزاٍتمىٍي ثوٌىذۇ .دېّەن ،ضىس ثىر ٔبھبٍىتي ئەضتبٍىذىً ئبدەَ ثوٌۇپ ،تۇرِۇغمب ئۆزىڭىسٔي ِەٌۇَ
دەرىجىذە تۇتىۋاٌغبْ ھبٌذا ِۇئبِىٍە لىٍىطىسِ .ەضىٍەْ ،ضىس ئىػالرٔي ئبٌذىٓ پىالٔالپ ،لبٔذاق
ِەضىٍىٍەرگە ٍوٌۇلۇظ ئېھتىّبٌٍىمي ثبرٌىمىٕي ئبٌذىٓ ِۆٌچەرٌىۋېٍىػٕي ٍبخػي وۆرىطىس .ضىس
دوضتٍىرىڭىسٔي ٔبھبٍىتي ئېھتىَبتچبٍٔىك ثىٍەْ تبٌالٍطىس ،ھەِذە پبراڭالر خۇضۇضىٌ ئىػالرغب
ٍۆتىەٌگۀذە ئۆزىڭىسٔىڭ ئبٍرىُ ِەضٍىھەتچىطىذىٓ ثبغمب ئبدەٍِەر ثىٍەْ پىىىر
ئبٌّبغتۇرِبٍطىس .ثبغمىالرٔىڭ خبتب چۈغىٕىپ لبٌّبضٍىمي ئۈچۈْ ئۇالرٔي ھەددىذىٓ زىَبدە ِبختبپ
وېتىع ۋە ئېتىراپ لىٍىپ وېتىػتىٓ ضبلٍىٕىطىس .ضىسٔىڭ ثبغمىالردەن ئىٕتبٍىٓ لىسغىٓ
ئەِەضٍىىىڭىسدىٓ ثەزى وىػىٍەر ضىسٔي ٍبلتۇرِبٍذىىەْ ،ضىس ئۇالرغب پەرۋا لىٍّبٍطىس .ضىس
ئۈچۈْ ئېَتمبٔذا ،ھبٍبت ثىر ئبثروً تبٌىػىع ِۇضبثىمىطي ئەِەش .ضىسٔىڭ ٔەزىرىڭىسدە ،ھبٍبت
ثىر ِىٕب وۆِۈٌگەْ راٍؤغب ئوخػبٍذۇ .ئەگەر غۇٔذاق تبٌٍىطب ،ثبغمىالر ئۇٔىڭذىٓ ثىخەضتەٌىه
ضىس
لىٍىپ ٍۈگۈرۈپ ئۆتۈپ وېتەٌىػي ِۇِىىٓ ،ئەِّب ضىس ثبغمىچە ٍوي توتۇضىس.
خېَىُ-خەتەرٌەرٔي تېپىپ چىمىطىس ،ئۇالرٔىڭ ٔىطجىٌ خەتەرٌىه دەرىجىطىٕي ئبٍرىپ چىمىطىس،
ئبٔذىٓ پۇتىڭىسٔي ضبٌّبلٍىك ثىٍەْ ٍەرگە لوٍىطىس .ضىس ئېھتىَبتچبٍٔىك ثىٍەْ ِبڭىطىس.
ضىس تەثىئىٌ ھبٌذا توغرا ھۆوۈَ چىمىرىطىس .غۇڭالغمب ثبغمىالرغب ِەضٍىھەت ۋە ٔەضىھەت
ثېرىذىغبْ ثىر خىسِەت تېپىػمب تىرىػىڭ .ثوٌۇپّۇ ضىس ثىر لبٔۇْ غىروىتىذە ضودا وىٍىػىٍّىرى
تەٍَبرالظ ۋە لبٔۇْ-لبئىذىٍەرگە ئەِەي لىٍىػٕي وبپبٌەتىە ئىگە لىٍىع لبتبرٌىك ئىػالر ثىٍەْ
غۇغۇٌٍىٕىػمب ٔبھبٍىتي ِۇۋاپىك وېٍىػىڭىس ِۇِىىٓ.
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( )14تەرەلمىٌ لىٍذۇرغۇچي ()Developer
ثبغمىالردىىي ٍوغۇرۇْ وۈچٍەرٔي وۆرەٌەٍطىس .ئەِەٌىَەتتە ،وۆپۈٔچە ۋالىتالردا ضىسٔىڭ
ثبغمىالردا وۆرىذىغىٕىڭىس ئۇالرٔىڭ ٍوغۇرۇْ وۈچىذىٕال ئىجبرەت ثوٌىذۇ .ضىسٔىڭ ٔەزىرىڭىسدە،
ھېچ وىُ توٌۇق غەوىٍٍىٕىپ ثوٌغبْ ئەِەش .ئۇٔىڭ ئەوطىچە ،ھەر ثىر ئبدەَ ٍۀىال ئۆزىٕىڭ
ئۆضۈپٍ-ېتىٍىع ثبضمۇچىذا ثوٌۇپ ،ئۇالردىىي ِۇِىىٕچىٍىىٍەر تېخىچە ھبٍبت .ضىس ِۇغۇ
ضەۋەثتىٓ وىػىٍەرٔي ئۆزىڭىسگە جەٌت لىٍىطىس .ضىس ثبغمىالر ثىٍەْ ئۆز-ئبرا ِۇٔبضىۋەتتە
ثوٌغبٔذا ،ضىسٔىڭ ٔىػبٔىڭىس ئۇالرٔي ِۇۋەپپەلىَەتٍىه لىٍىع ثوٌىذۇ .ضىس ثبغمىالرٔي لىَىٓ
ئۆتىەٌٍەرگە جەڭ ئېالْ لىٍذۇرىذىغبْ پۇرضەتٍەرٔي ئىسدەٍطىس .ضىس ثبغمىالرٔىڭ ٍوغۇرۇْ
وۈچٍىرىٕي ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە جبرى لىٍذۇرۇغمب ۋە ثبغمىالرٔي ٍۀىّۇ ٍۇلىرى ئۆرٌىتىػىە
ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ٍېڭيٍ-ېڭي پۇرضەتٍەرٔي ثبرٌىممب ٍبرىتىپ ثېرىطىسِ .ۇغۇ جەرٍبٔذا ،ثبغمىالرٔىڭ
ئبزراق ئىٍگىرىٍەظ ھبضىً لىٍغىٕيِ ،ەضىٍەْ ،ئۆگۀگەْ ٍبوي ئۆزگەرتىەْ ثىر ئىػي ،ثىر
ئىمتىذاردىىي ئبزراق ئىٍگىرىٍىػيٍ ،بخػىٍىٕىػمب لبراپ ئبٌغبْ ثىر لەدىّيٍ ،بوي توختبپ لبٌغبْ
ئورٔىذىٓ لۆزغىٍىػىٕىڭ ھەِّىطي ضىس ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ ئۆز ٍوغۇرۇْ وۈچٍىرىٕي جبرى
لىٍذۇرۇغي ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ .ثبغمىالردىىي ئبٔب ِۇغۇٔذاق ٍۈوطىٍىػٍەر ضىسگە ِۀىۋى ئۇزۇق
ثوٌىذۇ .ئۇالر ضىسٔىڭ ئىرادىڭىسٔي وۈچەٍتىذۇ ۋە ضىسٔي ِەِٕۇْ لىٍىذۇ .ۋالىتٕىڭ ئۆتىػي ثىٍەْ
ضىسٔىڭ لېػىڭىسغب ٍبردەَ ضوراپ وېٍىذىغبٔالرٔىڭ ضبٔي ثبرغبٔطېرى وۆپىَىپ ِبڭىذۇ ،چۈٔىي
ئۇالر ضىسٔىڭ ثبغمىالرغب ٍبردەَ لىٍىػىڭىسٔىڭ ضەِىّىٌ ئىىۀٍىىىٕي ۋە ئۇٔىڭ ئۆزىڭىسگە ثىر
خىً ِەِٕۇٔىَەتٍىه ئېٍىپ وېٍىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىذۇ.
ضىسٔىڭ ئبضبضٍىك ۋەزىپىڭىس ثبغمىالرٔىڭ تەرەلمىٌ لىٍىپ ئۆضۈغىٕي ئىٍگىرى ضۈرۈظ
ثوٌىذىغبْ ثىر خىسِەتٕي ئىسدەڭ .ئولۇتمۇچي ،چېٕىمتۇرغۇچي ٍبوي ثبغٍىك ثوٌۇظ ضىسگە ئەڭ
زور رازىٍىك ئېٍىپ وېٍىػي ِۇِىىٓ.
( )15ئىٕتىساِچبٍٔىك ()Discipline
ضىسٔىڭ ھەِّە ئىػىڭىس ئبٌذىٓ پەرەز لىٍغىٍي ثوٌىذىغبْ ثوٌۇغي وېرەن .ئۇالر رەتٍىه
تىسىٍىػي ۋە پىالٍٔىٕىػي وېرەن .غۇڭالغمب ضىسٔىڭ ھەِّە ئىػٍىرىڭىس تەثىئىٌ ھبٌذا ثىر
لۇرۇٌّىٕىڭ ئىچىگە ئورۇٔالغتۇرۇٌغبْ ثوٌىذۇ .ضىس ۋەزىپىٍەرٔىڭ ۋالىت جەدۋېٍي ۋە ئۇالرٔي
ئورۇٔذاپ ثوٌۇظ ۋالتىغب ئبالھىذە دىممەت لىٍىطىس .ضىس ھەر ثىر ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه پروجەوت
(لۇرۇٌۇظ ،ۋەزىپە ٍبوي تەتمىمبت تۈرى) ٔي ثىر لبٔچە وىچىه پىالٔالرغب ثۆٌۈپ ،ھەر ثىر پىالٕٔي
ئىجتىھبت ثىٍەْ ئىػمب ئبغۇرىطىس .ضىسٔىڭ رەتٍىه ۋە پبوىس ثوٌۇغىڭىس ٔبتبٍىٓ ،ثىراق ئىػٕي
ٔبھبٍىتي ٍۇلىرى دەرىجىٍىه توغرىٍىك ثىٍەْ لىٍىطىس .تۇرِۇغٕىڭ ئەضٍىذىٓ ثبر ثوٌغبْ
لبالٍّىمبٔچىٍىمٍىرىغب ٍوٌۇلمبٔذا ،ئۇالرٔي ئۆزىڭىس وؤتروي لىٍىۋاتمبْ تۇٍغۇدا ثوٌۇغٕي
ئىطتەٍطىسِ .ەزوۇر تبالٔتي ٍوق وىػىٍەر ثەزىذە ضىسٔىڭ ھەِّە ئىػٕي تەرتىپٍىه ئېٍىپ ثېرىع
ئېھتىَبجىڭىسغب ٔبرازى ثوٌۇغي ِۇِىىٌٓ .ېىىٓ ضىسٔىڭ ئېھتىَبجىڭىس ثىٍەْ ئۇالرٔىڭ ٔبرازىٍىمي
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ئوتتۇرىطىذا ھېچ لبٔذاق ئىختىالپ ٍوق .ھەِّە ئبدەٍِەرٔىڭ ضىسٔىڭ ئبٌذىٓ پەرەز لىالالٍذىغبْ
ثوٌۇظ ئېھتىَبجىڭىسٔي تؤۇپ ٍېتەٌەٍذىغبْ ثوٌۇغي ٔبتبٍىٓ ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ ئىع ثېجىرىػتە
ئۆزىگە چۇغٍۇق ثبغمب ئۇضۇٌٍىرى ثبر ثوٌىذۇ ،غۇڭب ضىس ثۇ ٔۇلتىٕي توغرا چۈغىٕىػىڭىس وېرەن.
غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ،ضىس ئۇالرٔىڭ ئۆزىڭىسٔىڭ ثىر لۇرۇٌّىغب ثوٌغبْ ئېھتىَبجىڭىسٔي
چۈغىٕىۋېٍىػىغب ۋە ئۇٔي لەدىرٌىػىگە ٍبردەَ لىٍطىڭىس ثوٌىذۇ .ضىسٔىڭ تبضبدىپىٌ ۋەلەٌەرٔي
ٍبخػي وۆرِەضٍىىىڭىس ،خبتبٌىمالرغب ثوٌغبْ تبلەتطىسٌىىىڭىس ،تەرتىپٍىه ثوٌۇغىڭىس ،ۋە ھەر ثىر
ئىػٕىڭ تەپطىالتىغب ئبالھىذە دىممەت لىٍىػىڭىس ثبغمىالر تەرىپىذىٓ « وىػىٍەرٔي ثىر ضبٔذۇلمب
ضۇالپ ،ئۇالرٔىڭ ثبرٌىك ئىع-ھەرىىىتىٕي وؤتروي لىٍىع» دەپ خبتب چۈغۈٔىٍّىطىّۇ ثوٌىذۇ.
ئۇٔىڭ ئەوطىچە ،ضىسٔىڭ ٍۇلىرىمىذەن ِىجەزىڭىس ،ئبدەِٕىڭ دىممىتىٕي چبچىذىغبْ ئىػالر
ٔبھبٍىتي وۆپ ٍۈز ثېرىۋاتمبْ ثىر دۇَٔبدا ،ئۆزىڭىسٔىڭ توختىّبً ئبٌغب ئىٍگىرىٍىػىڭىسٔي ۋە
ئىػىڭىسٔي ئۈٔۈٍِۈن لىٍىػىڭىسٔي وبپبٌەتىە ئىگە لىٍىذىغبْ تەثىئىٌ ِېتودىڭىس ثوٌۇپ،
وىػىٍەر ئۇٔي ِۇغۇ ثوٍىچە چۈغىٕىػي وېرەن.
ٍېڭي ضودا توختبِىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظٔ ،بھبٍىتي ِۇھىُ ضودا ِۇٔبضىۋەتٍىرىٕي ثېجىرىع ،ۋە
ئىمتىطبدىٌ ھۆججەتٍەردىىي خبتبٌىمالرٔي تېپىپ چىمىع لبتبرٌىك ۋەزىپىٍەرٔي ئۆتەٍذىغبْ
خىسِەتٕي ئىسدەڭِ .ۇغۇٔذاق خىسِەت ئورٔىذا ضىس ئۆزىڭىس ۋە ثبغمىالرٔىڭ ٔبھبٍىتي خەتەرٌىه
خبتبٌىمالرٔي ضبدىر لىٍىپ ،ثبغمىالرغب دۆتتەن وۆرۈٔۈپ لېٍىػىٕىڭ ئبٌذىٕي ئبالالٍطىس.
( )16ئورتبلٍىك ()Empathy
ئەتىراپىڭىسدىىي وىػىٍەرٔىڭ روھىٌ ھبٌىتىٕي تۇٍىالٍطىس .خۇددى ئۇالرٔىڭ ھېططىَبتي
ضىسٔىڭ ھېططىَبتىڭىسدەن ،ئۇالرٔىڭ ھېص لىٍىۋاتمىٕىٕي ضىسِۇ ھېص لىالالٍطىس .ثىۋاضتە تۇٍغۇغب
تبٍىٕىپ ،دۇَٔبٔي ئۇالرٔىڭ وۆزى ئبرلىٍىك وۆرەٌەٍطىس ،ھەِذە چۈغۀچە جەھەتتە ئۇالر ثىٍەْ
ئورتبلٍىػبالٍطىس .ضىسٔىڭ ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ وۆز-لبرىػىغب لوغۇٌۇپ وېتىػىڭىس ٔبتبٍىٓ .ھەر
ثىر ئبدەِٕىڭ لىَىٓ ئەھۋاٌٍىرىغب ھېطذاغٍىك لىٍىپ وەتّەضٍىىىڭىسِۇ ِۇِىىٓ—ثبغمىالرغب
ھېطذاغٍىك لىٍىع ھېطذاغٍىك (  )sympathyثوٌىذۇ ،ئورتبلٍىك ثوٌّبٍذۇ .ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ
تبٌالغٍىرىٕي وەچۈرۈَ لىٍىػىڭىس ٔبتبٍىٓ ،ئەِّب ضىس ئۇالرٔي توغرا چۈغىٕىطىس .ثۇٔذاق ثىۋاضتە
تۇٍغۇغب تبٍىٕىپ توغرا چۈغىٕىع لبثىٍىَىتي ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن لبثىٍىَەتتۇر .ضىس ضوراٌّىغبْ
ضوئبٌالرٔي ئبڭالٍطىس .ثبغمىالرٔىڭ ئېھتىَبجىٕي ئبٌذىٓ ِۆٌچەرٌىَەٌەٍطىس .ثبغمىالر توغرا
ضۆزٌەرٔي تېپىع ئۈچۈْ تىرىػىۋاتمبْ ثىر ۋالىتتب ،ضىس توغرا ضۆزٌەر ثىٍەْ توغرا ئبھبڭٕي ئبضبٔال
تبپبالٍطىس .ضىسٔىڭ ثبغمىالرٔىڭ ئۆز ھېططىَبتٍىرىٕي ئىپبدىٍەغتىىي توغرا ضۆزٌەرٔي تېپىػىغب
ٍبردەَ لىٍىطىس .ثبغمىالرٔىڭ ئۆز روھىٌ ھبٌىتىٕي توغرا چۈغۀذۈرۈغىگە ٍبردەَ لىٍىطىس.
ِۇغۇٔذاق ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىٓ ،ضىس ثبغمىالرٔي ئۆزىڭىسگە جەٌت لىٍىطىس.
ثبغمىالرغب ضىرداغچي ۋە ئۇضتبز ثوٌۇغٕي ئوٍٍىػىپ ثېمىڭ .ثبغمىالرٔىڭ ضىسگە ثوٌغبْ
ئىػۀچىطي ضىس ئۈچۈْ ئەڭ ِۇھىُ ٔەرضە ثوٌغبچمب ،وىػىٍەر ثىرەر ئېھتىَبج ثىٍەْ تبرتىّٕبٍال
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ضىسٔي ئىسدەپ وېٍەٌەٍذۇ .ئۇالر ضىسٔىڭ ھەر دائىُ ثبغمىالرغب ضەِىّىَەتٍىه ثىٍەْ ٍبردەَ لىٍىع
ئىطتىىىڭىسٔي ٔبھبٍىتي ٍۇلىرى دەرىجىذە لەدىرٌىٕىذۇ.
( )17زېھٕىٕي ِەروەزٌەغتۈرۈظ--فووۇش ()Focus
ئۆز-ئۆزىڭىسدىٓ « ِەْ ٔەگە وېتىۋاتىّەْ» دەپ ھەر وۈٔي ضوراپ تۇرىطىس .زېھٕىٕي
ِەروەزٌەغتۈرۈظ تبالٔتىڭىسٔىڭ تۈرتىىطىذە ،ئۆزىڭىسگە چولۇَ ثىر ئېٕىك ٔىػبْ تۇرغۇزىطىس.
ئەگەر ضىسدە ئېٕىك ٔىػبْ ثوٌّبٍذىىەْ ،ضىسٔىڭ تۇرِۇغىڭىس ۋە خىسِىتىڭىس ثىر دەِذىال
زېرىىىػٍىه ثوٌۇپ لبٌىذۇ .غۇڭالغمب ضىس ھەر ھەپتە ،ھەر ئبً ۋە ھەر ٍىٍذا ئۆزىڭىس ئۈچۈْ
ٔىػبْ تۇرغۇزىطىس .ثۇ ٔىػبٔالر ضىس ئۈچۈْ ثىر ووِپبضٍىك روٌىٕي ئوٍٕبٍذۇ .ئۇالر ضىسٔىڭ
ئىػٍىرىڭىسٔي ِۇھىٍّىك دەرىجىطي ثوٍىچە تىسىپ چىمىػىڭىس ۋە ٍوٌذىٓ چەتٕەپ وەتّەضٍىه
ئۈچۈْ زۆرۈر ثوٌغبْ ئۆزگەرتىػٍەرٔي ئېٍىپ ثېرىػىڭىسغب ٍبردەَ لىٍىذۇ .ضىسٔىڭ فووۇضىڭىس
ٔبھبٍىتي وۈچٍۈن ثوٌۇپ ،ئۇ ضىسٔي لىٍىذىغبْ ئىػالرٔي ضۈزگۈچتىٓ ئۆتىۈزۈغىە لىطتبٍذۇ.
ئۆزىڭىسٔىڭ ثىۋاضتە تۇٍغۇضىغب تبٍىٕىپِ ،ەٌۇَ ثىر ئىػٕىڭ ضىسٔي ئۆز ٔىػبٔىڭىسغب
ٍېمىٕالغتۇرىذىغبْ ٍبوي ٍېمىٕالغتۇرِبٍذىغبٍٔىمىٕي ثبھبالپ چىمىػمب لىطتبٍذۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ
ضىس ئۆزىڭىسگە پبٍذىٍىك ثوٌّىغبْ ئىػالردىٓ ۋاش وېچىطىس .ضىسٔىڭ فووۇضىڭىس ٍۀە ضىسٔي
ئىػالرٔي ئۈٔۈٍِۈن لىٍىػمب ِەججۇرالٍذۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ضىس تەثىئىٌ ھبٌذا وېچىىىع،
توضمۇٍٔۇق ۋە تۇٍۇلطىس ئۆزگىرىػٍەرگە تبلەت لىالٌّبٍذىغبْ ثوٌۇپ لبٌىطىس .ثۇ خىً ئەھۋاي
ضىسٔىڭ ثىر توپ ئبدەٍِەر ثىٍەْ ٔبھبٍىتي ٍبخػي ھەِىبرٌىػىپ ئىػٍىَەٌەٍذىغبْ ئىٕتبٍىٓ
لەدىرٌىه ثىر ئبدەَ ثوٌۇغىڭىسغب ئېٍىپ ثبرىذۇ .ثبغمىالر توغرا ٍوٌذىٓ چەتٕەپ وەتىۀذە ،ضىس
ئەگەر ثىر ئىع ثبغمىالرٔي ئۆز ٔىػبٔىغب لبراپ
ئۇالرٔي ئىسىغب چۈغۈرۈپ لوٍىطىس.
ئىٍگىرٌەتّەٍذىىەْ ،ضىسٔىڭ فووۇضىڭىس ئۇالرغب ئۇ ئىػٕىڭ ِۇھىُ ئەِەضٍىىىٕي  ،ئەگەر ئۇ ئىع
ِۇھىُ ثوٌّىطب ،ئۇالرٔىڭ ئۇ ئىع ئۈچۈْ ۋالىت ئىطراپ لىٍىػىٕىڭ ھبجىتي ٍولٍۇلىٕي ئەضٍىتىپ
تۇرىذۇ .ضىس ھەر ثىر ئبدەِٕي توغرا ٍوٌغب لبٍتۇرۇپ وېٍىپ تۇرىطىس.
ثىر ثبغٍىمٕىڭ ٔبزارىتي ئبضتىذا ئەِەش ،ئۆز ئبٌذىڭىسغب ِۇضتەلىً ئىع ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ثىر
خىسِەت ئورٔىٕي ئىسدەڭ .ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ زېھٕىٕي ِەروەزٌەغتۈرۈظ تبالٔتىڭىس ثىٍەْ ،ثىر وىُ
ضىسٔي ثبغمۇرۇپ تۇرِىطىّۇ ،ئىػالرٔي ئۆز ٍوٌىذا ئېٍىپ ِبڭبالٍطىس.
( )18خىَبٌچبْ ()Futuristic
«ئەگەر ثوٌغبْ ثوٌطبٔ ،ېّە دېگەْ ٍبخػي ثوالتتي-ھە؟!» ضىس ئۇپۇلمب تىىىٍىپ لبراغٕي
ٍبخػي وۆرىذىغبْ وىػىٍەرٔىڭ ثىرى .ضىسٔي وەٌگۈضي ِەپتۇْ لىٍىذۇ .خۇددى ثىر تبِغب
غوٌىطي چۈغىۀذەن ،ضىس وەٌگۈضىٕي تەپطىٍىٌ وۆرىطىس .ھەِذە وەٌگۈضىٕىڭ ئبغۇٔذاق
تەپطىٍىٌ ِۀسىرىطي ضىسٔي ئبٌغبٍ ،بوي ئەتىگە ئىٕتىٍذۈرىذۇ .ضىسٔي رىغجەتٍۀذۈرۈپ تۇرىذۇ.
ضىس ثىر خىَبٌپەرەش ثوٌۇپ ،ئۆزىڭىسٔي ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٔېّە ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ۋە ئۇٔي وىُ
ۋۇجۇتمب چىمىرىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىذىغبْ ثىرضي ھېطبثالٍطىس .ئەگەر ھبزىرلي ئەھۋاٌالر ٔبھبٍىتي
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زېرىىىػٍىه  ،ۋە ئەتراپىڭىسدىىىٍەر ثەن ئەِەٌىَەتچبْ ثوٌىذىىەْ ،ضىس ضېھرىگەرٌىه ثىٍەْ
وەٌگۈضي توغرىطىذا ثىر چۈغۀچىٕي ئوٍالپ چىمىطىس .ئبٔذىٓ ثۇ چۈغۀچە ضىسٔي
روھالٔذۇرىذۇ .ضىس ثبغمىالرٔىّۇ روھالٔذۇراالٍطىس .ئەِەٌىَەتتە ،وىػىٍەر دائىُ ضىسدىٓ
وەٌگۈضي ھەلمىذىىي ئوٍٍىرىڭىسٔي ضۆزٌەپ ثېرىػٕي تەٌەپ لىٍىذۇ .ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ ٔەزەر
دائىرىطىٕي وېڭەٍتىذىغبْ ۋە ئۆزٌىرىٕىڭ روھىٕي وۆتۈرىذىغبْ ٔەرضىٍەرٔي ئىطتەٍذۇ .ضىس ئۇالرٔي
ئبغۇٔذاق ئوً-پىىىرٌەر ثىٍەْ تەِىٍٕەٍطىس .ضىس غۇٔذاق لىٍىػٕي پراوتىىب لىٍىطىس .ضۆزٌەرٔي
ٔبھبٍىتي ئېھتىَبتچبٍٔىك ثىٍەْ تبٌالٍطىس .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆزىڭىس ضۆزٌەٍذىغبْ ئىػالرٔي
ئىّىبٔمەدەر ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە جبٍٔىك لىٍىػمب تىرىػىطىس .وىػىٍەر ضىس تەِىٍٕىگەْ
ئۈِىذۋارٌىممب ئۆزٌىرىٕي ثبغٍىۋېٍىػٕي ئىطتەٍذۇ.
ئۆزىڭىسٔىڭ وەٌگۈضي توغرىطىذىىي ئىذىَىٍىرىڭىسٔي تەِىٓ ئېتەٌەٍذىغبْ ثىر خىسِەت
ئورٔىٕي ئىسدەڭِ .ەضىٍەْ ،ضىس ثىر ٍېڭي غىروەت لۇرۇظ ئىػٍىرىذا ٔبھبٍىتي ٍبخػي روي
ئوٍٕىػىڭىس ِۇِىىٓ .ئۆزىڭىسٔىڭ خىَبٌچبْ ثوٌۇظ تبالٔتي ثىٍەْ ثىر ٍبخػي ٍوي ثبغالِچي ٍبوي
ئۇضتبز ثوٌۇپ چىمىػىڭىس ِۇِىىٓ.
( )19لوغۇٌۇظ ()Harmony
ثۇ تبالٔتٕىڭ ئۇٍغۇرچە ئبتىٍىػي ئىٕگٍىسچە «  » adaptabilityدەپ ئبتىٍىذىغبْ
ِبضٍىػىع دېگەْ تبالٔتمب ئوخػبپ وېتىذىغبْ ثوٌطىّۇ ،ئۇالرٔىڭ خبراوتېرى ثىر-ثىرىگە تۈپتىٓ
ئوخػىّبٍذۇِ .ەضىٍەْ ،ئىٕگٍىسچە «  » adaptabilityدېگەْ ضۆزٔىڭ ئىٕگٍىسچە ٌۇغەتتىىي
ِۀىطي « ٍېڭي ٍبوي ٍېڭي ئۆزگەرگەْ ئەھۋاٌالرغب ِبضٍىػىع ئۈچۈْ ئۆزگىرىع ٍبوي
ئۆزگەرتىٍىع ئىمتىذارى» ( the ability to change or be changed to fit changed
 .)circumstancesئىٕگٍىسچە «  »harmonyدېگەْ ضۆزٔىڭ ِۀىطي ثوٌطب « ،تۇٍغۇ ۋە
پىىىردە ثبغمىالر ثىٍەْ ثىردەن ثوٌۇظ ٍبوي ثبغمىالرغب لوغۇٌۇظ» ( agreement in feeling
 )or opinionدىٓ ئىجبرەت.
ضىس ثبغمىالر ثىٍەْ ثىردەن ثوالالٍذىغبْ ضبھەٌەرٔي ئىسدەٍطىس .ضىسٔىڭ ٔەزىرىڭىسدە
تولۇٔۇظ ۋە ضۈروىٍىع ئبٔچە پبٍذا ئېٍىپ وەٌّەٍذۇ ،غۇڭب ضىس ئۇالرٔي ئىّىبٔمەدەر ئبزاٍتىػمب
تىرىػىطىس .ئەتراپىڭىسدىىي وىػىٍەرٔىڭ ضىسٔىڭىىگە ئوخػىّبٍذىغبْ ئىذىَىطي ثبرٌىمىٕي
ثىٍگۀذە ،ضىس ثىر-ثىرىٕىڭىىگە ئوخػبپ وېتىذىغبْ ئىذىَىٍەرٔي تېپىػمب تىرىػىطىس .ضىس
ئۇالرٔي تولۇٔۇغتىٓ ٍىرالالغتۇرۇظ ۋە ئۆز-ئبرا لوغۇٌۇغمب ٍېمىٕالغتۇرۇظ ٍوٌىٕي تۇتىطىس.
ئەِەٌىَەتتە ،لوغۇٌۇظ ضىسٔىڭ ٍېتەوچي ئورۇٔذىىي لىّّەت لبراغٍىرىڭىسٔىڭ ثىرضي ثوٌۇپ
ھېطبثٍىٕىذۇ .ضىس وىػىٍەرٔىڭ ئۆز ئىذىَىٍىرىٕي ثبغمىالرغب تېڭىع ئۈچۈْ ٔبھبٍىتي وۆپ ۋالتىٕي
ئىطراپ لىٍىذىغبٍٔىمىغب ئىػىٕەٌّەً لبٌىطىس .ثىس ھەِّىّىس ئۆز ئىذىَىٍىرىّىسٔي ثبغمىالرغب
تبڭّبً ،ئۇٔىڭ ئورٔىغب ئورتبلٍىمٕي ئىسدىطەن ،ھەِذە ثىر-ثىرىّىسٔي لوٌٍىطبق تېخىّۇ ثەن
ئۈٔۈٍِۈن ئبدەٍِەردىٓ ثوالٌّبٍّىسِۇ؟ ضىس ئۈچۈْ ثۇ ضوئبٌٕىڭ جبۋاثي « غۇٔذاق» ثوٌۇپ ،ضىس
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ئبغۇٔذاق ثىر ئېتىمبد ثىٍەْ ٍبغبٍطىس .ثبغمىالر ئۆزٌىرىٕىڭ ٔىػبٍٔىرى ،تەغەثجۇضٍىرى ۋە
ِۇضتەھىەَ پىىىرٌىرىٕي وۆوىە وۆتۈرۈپ ٍۈرگۀذە ،ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ جىُ-جىتٍىمىٕي
ضبلالٍطىس .ثبغمىالر ِەٌۇَ ثىر ٍۆٔىٍىػىە لبراپ ٍوٌغب چىممبٔذا ،ئۇالرٔىڭ لىّّەت لبرىػىٕىڭ
ضىسٔىڭىي ثىٍەْ تولۇٔۇغۇپ لبٌّبضٍىمي غەرتي ھەِذە ئۆز رازىٍىمىڭىس ثىٍەْ ،ثىرٌىىٕي ضبلالظ
روھي ئبضتىذا ،ئۆزىڭىسٔىڭ ٔىػبٔىٕي ئۇالرٔىڭىي ثىٍەْ ثىرٌىػەٌەٍذىغبْ لىٍىپ ئۆزگەرتىطىس .
ثبغمىالر ئۆزٌىرىٕىڭ ٔەزەرىَىطي ٍبوي ئۇلۇِي توغرىطىذا ثىر ِەٍذاْ ِۇٔبزىرە ثبغٍىّبلچي ثوٌغبٔذا،
ضىس ئۆزىڭىسٔي ِۇٔبزىرىذىٓ ٍىراق تۇتۇپ ،ئۆز-ئبرا ثىرٌىىىە وېٍەٌەٍذىغبْ ئەِەٌىٌ ئىػالر
ئۈضتىذە ضۆزٌىػىػٕي ٍبخػي وۆرىطىس .ضىسٔىڭ ٔەزىرىڭىسدە ثىس ھەِّىّىس ئوخػبظ ثىر ضەپتىىي
وىػىٍەر ثوٌۇپ ،ئۆز ٔىػبٔىّىسٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ ِۇغۇ ضەپٕي ضبغالَ تۇتىػىّىس
وېرەن .ثۇ ضەپ ٔبھبٍىتي لىّّەتٍىه .ضىسٔىڭ « ِەْ لىٍطبَ ضەْ ٔېّە لىالالٍتىڭ» دېگۀٕي ثىر
وۆرضىتىپ لوٍۇظ ئۈچۈٔال ثۇ ضەپٕي ۋەٍراْ لىٍىػىڭىسٔىڭ ھبجىتي ٍوق.
ھەر وۈٔي ثبغمىالر ثىٍەْ لبرغىالغّىطب ثوٌّبٍذىغبْ ثىر خىسِەت ئورٔىذىٓ ضبلٍىٕىڭ.
غىروەتٕىڭ خېرىذارٌىرى ثىٍەْ ھەپىٍىػىذىغبْ ٍبوي ٔبھبٍىتي ٍۇلىرى دەرىجىٍىه رىمبثەتٍىػىع
جەرٍبٔىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ثىر ئورۇٔذا ئىػٍىطىڭىس ضىس زېرىىىپ ٍبوي خبپىچىٍىممب
چىذىَبٌّبً لبٌىطىس.
( )20ئىذىَەخۇِبر ()Ideation
ضىس ھەر خىً ئىذىَىٍەرگە ِەضتبٔە ثوٌىطىس .ئىذىَە دېگەْ ٔېّە؟ ئىذىَە دېگەْ ثىر
ئۇلۇَ ،وۆپۈٔچە ئىػالرٔىڭ ئەڭ ٍبخػي چۈغۀذۈرۈٌۈغي .ضىس ثىر ِۇرەوىەپ تبغمي وۆرۈٔۈغٕىڭ
ئبضتىغب ٍوغۇرۇٌغبْ ھبدىطىٍەرٔي ئۇضتىٍىك ثىٍەْ چۈغۀذۈرۈپ ثېرىذىغبْ ئبددىٌ ئۇلۇِالرٔي
ئۇچراتمبٔذا ئىٕتبٍىٓ خوغبي ثوٌۇپ وېتىطىس .ثىر ئىذىَە ثىر ثبغٍىٕىػتىٓ ئىجبرەت .ضىسدىىي
ئىذىَە داۋاٍِىك ھبٌذا غەٍئىٍەر ئوتتۇرىطىذىىي ثبغٍىٕىػالرٔي ئىسدەٍذىغبْ ثىر ئبالھىذە وۆڭۈي
ثوٌۇپ ،ثىر-ثىرىگە ئبزرالّۇ ئوخػىّبٍذىغبْ ھبدىطىٍەرٔي ئۆز-ئبرا ثبغالپ تۇرىذىغبْ ِۈجّەي
ثبغٍىٕىػالرٔي ئۇچراتمبٔذا ،ضىس ئۇالرغب ثبغمىچە لىسىمىپ وېتىطىس .ئىذىَە ثىر ٔبھبٍىتي تؤۇغٍۇق
ثوٌغبْ لىَىٓ ِەضىٍە ھەلمىذىىي ثىر ٍېڭي ٔەزەر.ضىس ثىس ثىٍىذىغبْ دۇَٔبٔي ثىر ثبغمىچە غەٌىتە
ٔۇلتىذا تۇرۇپ ،وىػىٍەرٔي ثبغمىچە خوغبٌالٔذۇرىذىغبْ لىٍىپ چۈغۀذۈرۈغتىٓ ٔبھبٍىتىّۇ
ھوزۇرٌىٕىطىس .ضىس ِۀىطي چوڭمۇرٍ ،ېڭي ،لىَىٓ ِەضىٍىٍەرٔي چۈغۀذۈرۈپ ثېرىع وۈچي
وۈچٍۈن ،ثۇرۇٔمي ئىذىَىٍەرگە لبرىّۇ-لبرغي ،ۋە ٔبھبٍىتي غەٌىتە ئىذىَىٍەرٔي ئىٕتبٍىٓ ٍبخػي
وۆرىطىس .غۇڭالغمب ضىس ثىر ٍېڭي ئىذىَىٕي ئۇچراتمبٔذا ثبغمىچە روھٍىٕىپ وېتىطىس .ثبغمىالر
ضىسگە ئىجبتچبٍْ ،ېڭىٍىك ٍبراتمۇچي ،ئۇلۇِغب ثبًٍ ،بوي ثەن ئەلىٍٍىك ،دەپ لبرىػي ِۇِىىٓ.
ضىسدە ئبغۇٔذاق ئبالھىذىٍىىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ثبر ثوٌۇغىّۇ ِۇِىىٓ .ثۇٔي وىُ ثىٍطۇْ؟ ئەِّە
ضىسٔىڭ ثىٍىذىغىٕىڭىسٍ ،ېڭي ئىذىَىٍەر وىػىٕي ئىٕتبٍىٓ چوڭمۇر ھبٍبجبٔغب ضبٌىذىغبْ ٔەرضىذۇر.
ضىسٔىڭ ئىذىَىٍىرىڭىسٔي ئېتىراپ لىٍىذىغبْ ۋە ئۇالرغب ھەق ثېرىذىغبْ ثىر خىسِەت
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ِەھطۇالتالرٔي ثبزارالظ ( ٍېڭي ِەھطۇالتالرٔي خېرىذارالرغب
ئورٔىٕي تېپىڭِ .ەضىٍەْ،
تؤۇغتۇرۇظ) ،ئېالٔچىٍىك ،ئبخجبراتچىٍىك ،الھىَىٍەظٍ ،بوي ٍېڭي ِەھطۇالتالرٔي تەرەلمىٌ
لىٍذۇرۇظ لبتبرٌىمالر .ضىس ثىر تەتمىمبت ۋە تەرەلمىَبت خىسِەت ئورٔىغب تەثىئىٌ ھبٌذا ئەڭ
ِۇۋاپىك وېٍىطىس.
( )21ئىچىگە ئبٌغۇچي ()Includer
«چەِجىرەوٕي چوڭراق لىٍىڭِ ».بٔب ثۇ ضىسٔىڭ ھبٍبت پەٌطەپىڭىس .ضىس وىػىٍەرٔي
ئۆزىڭىسگە لوغىۋېٍىپ ،ئۇالرٔي ضىسٔىڭ گۇرۇپپىڭىسٔىڭ ثىر ئەزاضىذەن تۇٍغۇغب ئىگە لىٍىػٕي
ئىطتەٍطىس .ضىس ثبغمىالرٔي ئۆز ئىچىگە لبتّبٍذىغبْ گۇرۇپپىالردىٓ ٍىراق تۇرىطىس .ضىس
ئۆزىڭىسٔىڭ گۇرۇپپىطىٕىڭ ٍبردىّىذىٓ ئىّىبٔمەدەر وۆپرەن وىػىٍەرٔىڭ پبٍذىٍىٕىػىٕي لوٌغب
وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ ،ئۆز گۇرۇپپىڭىسٔي وېڭەٍتىپ ِېڭىػٕي ئىطتەٍطىس .ضىس گۇرۇپپىٕىڭ ضىرتىذا
تۇرۇپ ،گۇرۇپپىٕىڭ ئىچىذىىىٍەرگە ثبھب ثېرىػٕي ئۆچ وۆرىطىس .ئۇالرٔي گۇرۇپپىٕىڭ ئىچىگە
ئەوىرىپ ،ئۇالرٔىڭ گۇرۇپپىٕىڭ ئىچىذىىي ئىٍٍىمٍىمٕي ثىۋاضتە ھېص لىٍىۋېػىٕي ئىطتەٍطىس.
ضىس ثبغمىالرٔي تەثىئىٌ ھبٌذا لوثۇي لىٍىذىغبْ ثىر ئبدەَ .ثبغمىالرٔىڭ ِىٍٍىتي ،جىٕطيِ ،ىجەزى
ٍبوي ئېتىمبدىٕىڭ ٔېّە ثوٌۇغىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ضىس ئۇالر ئۈضتىذىٓ ھۆوۈَ چىمبرِبٍطىس.ثبغمىالر
توغرىطىذا چىمىرىٍغبْ ھۆوۈَ ئۇالرٔىڭ ھېططىَبتىٕي زەخىٍّۀذۈرۈپ لوٍىذۇ .ئەگەر ضىس
ِەججۇرالّٔىطىڭىس ٔېّە ئۈچۈْ ئۇٔذاق لىٍىطىس؟ ضىسٔىڭ ثبغمىالرٔي ئەٍٕەْ لوثۇي لىٍىع
تەثىئىتىڭىس ،وىػىٍەرٔىڭ ثىر-ثىرىذىٓ پەرلٍىك ثوٌىذىغبٍٔىمي ،ھەِذە ثىسٔىڭ ئبغۇٔذاق
ئوخػىّبضٍىممب ھۆرِەت لىٍىػىّىس وېرەوٍىىي ھەلمىذىىي چۈغۀچىگە ئبضبضالٔغبْ ثوٌّبضٍىمي
ِۇِىىٓ .ئۇٔىڭ ئەوطىچە ،تۈپ ٔۇلتىذىٓ ئېٍىپ ئېَتمبٔذا ،ھەِّە ئبدەٍِەر ئۆز-ئبرا ثبراۋەر،
دېگەْ ھەلىمەتىە ثوٌغبْ لبٍىٍٍىمىڭىسدىٓ وېٍىپ چىممبْ .ثىس ھەِّىّىس ئوخػبظ دەرىجىذە
ِۇھىُ .غۇڭالغمب ،ھېچ لبٔذاق ثىر ئبدەَ ئېتىجبرضىس لبراٌّبضٍىمي وېرەن .ھەر ثىر ئبدەِٕي ئۆز
ئىچىّىسگە ئېٍىػىّىس وېرەن .ثۇ ھەِّىّىس ئېرىػەٌەٍذىغبْ ثىر ٔەرضە ثوٌىػي وېرەن.
ئبدەتتە ئبۋازى ئبڭالّٔبٍذىغبْ وىػىٍەرٔىڭ ئبۋازىغب ۋەوىٍٍىه لىٍىذىغبْ ثىر خىسِەت
ئورٔىٕي تېپىڭ .ضىس ئبغۇٔذاق وىػىٍەرٔىڭ ثبٍبٔبتچىطي ثوٌۇظ ثىٍەْ ئۆز-ئۆزىڭىسگە ٔبھبٍىتي
رازى ثوٌىطىس .ئوخػىّىغبْ ِەدۀىَەت ۋە ئوخػىّىغبْ ئبرلب وۆرۈٔۈغىە ئىگە وىػىٍەرٔي ثىر
ٍەرگە ئەوىٍىذىغبْ پۇرضەتٍەرٔي ئىسدەڭ .ضىس ِۇغۇ ضبھەدە ثىر ٌىذېر ثوالالٍطىس .ضىس دائىُ
وىػىٍەر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىػىذىغبْ ۋە ئۇالر ثىٍەْ ثىٍٍە ئىػٍەٍذىغبْ روٌالرٔي تبٌالڭ .ضىس ھەر
ثىر ئبدەِٕي « ِەْ ٔبھبٍىتي ِۇھىُ ئبدەَ» دېگەْ ھېططىَبتمب ئەوىٍىذىغبْ ئىػالردىٓ ٔبھبٍىتي
ھوزۇرٌىٕىطىس.
( )22خبضٍىمٕي ضبلالپ لېٍىع ()Individualization
ضىسٔىڭ خبضٍىمٕي ضبلالپ لېٍىع ٍبوي ئۆزگىچە ئبالھىذىٍىىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىع تبالٔتىڭىس
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تۈپەٍٍىذىٓ ،ضىس ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ ئۆزگىچە ضۈپەتٍىرىگە ھەٍراْ لبٌىطىس .ئبدەٍِەرٔي ثىر تبٍبلتب
ھەٍذەظ ٍبوي ئۇالرٔي تۈرگە ئبٍرىػٕي ٍبلتۇرِبٍطىس ،چۈٔىي ضىس ھەر ئبدەِٕىڭ ئۆزگىچە
ئبالھىذىٍىىٍىرىٕي خۇٔۇوٍەغتۈرۈغٕي خبٌىّبٍطىس .ئۇٔىڭ ئورٔىغب وىػىٍەر ئوتتۇرىطىذىىي
پەرلٍەرگە ئەھّىَەت ثېرىطىس .ضىس تەثىئىٌ ھبٌذا ھەر ثىر غەخطٕىڭ ئىع ثېجىرىع ئۇضٍۇثي ،ھەر
ثىر غەخطٕىڭ ِەلطىتي ،ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ لبٔذاق ئوٍالٍذىغبٍٔىمي ،ۋە ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ
ِۇٔبضىۋەتٍەرٔي لبٔذاق ثبرٌىممب وەٌتۈرىذىغبٍٔىمىٕي وۆزىتىطىس .ھەر ثىر غەخطٕىڭ ھبٍبتىذىىي
ئۆزىگە خبش ھېىبٍىٍەرٔي ئبڭالٍطىس .ضىسٔىڭ ِۇغۇ تبالٔتىڭىس ضىسٔىڭ ئۆز دوضتٍىرىڭىسٔىڭ
تۇغۇٌغبْ وۈٔىگە ٔېّە ئۈچۈْ ئەڭ ِۇۋاپىك ضوغىالرٔي تبٌالپ ئبالالٍذىغبٍٔىمىڭىس ،ھەِذە ضىسٔىڭ
ٔېّە ئۈچۈْ ثىر ئبدەِٕىڭ وۆپ وىػىٍەر ئبٌذىذا ِبختىٍىػٕي ٍبخػي وۆرضەٍ ،ۀە ثىر ئبدەِٕىڭ
ئۇٔذاق ئىػالرٔي ئۆچ وۆرىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىذىغبٍٔىمىڭىسٔي چۈغۀذۈرۈپ ثېرىذۇ .ضىس
ثبغمىالرٔىڭ ئبرتۇلچىٍىمٍىرىٕي وۆزىتىػىە ئبغۇٔذاق ئۇضتب ثوٌغبچمب ،ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ ئەڭ
ٍبخػي تەرەپٍىرىٕي ثبٍمىَبالٍطىس .ضىسٔىڭ ِۇغۇ تبالٔتىڭىس ضىسٔي ئىٕتبٍىٓ ئۈٔۈٍِۈن لوغۇٔالرٔي
لۇرۇپ چىمىع ئىّىبٔىَىتىگە ئىگە لىٍىذۇ .ثەزىٍەر ثىر ِۇوەِّەي لوغۇٕٔىڭ لۇرۇٌّىطىٕي ٍبوي
ئۇٔي لۇرۇپ چىمىع جەرٍبٔىٕي ئىسدەپ ٍۈرگەْ ثوٌطب ،ضىس تەثىئىٌ ھبٌذا ثىر ئۇٌۇغ لوغۇْ لۇرۇپ
چىمىػٕىڭ ضىرى ،ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ ئبرتۇلچىٍىمٍىرىٕي توٌۇق جبرى لىٍذۇرۇپ ،ئۇالرٔي ئۆزٌىرى
ٍبخػي لىٍىذىغبْ ئىػالرٔي ئىّىبٔىَەتٕىڭ ثېرىچە وۆپٍەپ لىٍىع ئىّىبٔىَىتىگە ئىگە لىٍىع
ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىطىس.
ضىسٔىڭ خبضٍىمٕي ضبلالپ لېٍىع تبالٔتىڭىس توٌۇق جبرى ثوٌىذىغبْ ۋە ئېتىراپ لىٍىٕىذىغبْ
ثىر وەضىپٕي تبٌالڭِ .ەضىٍەِْ ،ەضٍىھەتچىٍىهٍ ،ېتەوچىٍىه ،ئولۇتمۇچىٍىك ،ئىٕطبٔالرٔىڭ
لىسىمىػٍىرى ھەلمىذىىي ٍېسىمچىٍىكٍ ،بوي ضېتىمچىٍىك .ضىسٔىڭ وىػىٍەرگە ئۆزگىچە غەخص
لبتبرىذا ِۇئبِىٍە لىٍىع ئىمتىذارىڭىس ثىر ئبالھىذە تبالٔت ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ.

( )23وىرگۈزۈظ ()Input
ضىس ھەِّە ئىػٕي ثىٍگۈضي وېٍىذىغبْ ئبدەَ .ضىس ھەِّە ٔەرضىٍەرٔي ٍىغىطىس .ضۆزٌەر،
پبوىتالر ،وىتبثالر ۋە ھېىّەتٍىه ضۆزٌەر لبتبرٌىك ئۇچۇرالرٔي ٍىغىػىڭىس ِۇِىىٍٓ .بوي ثوٌّىطب
وېپىٕەن ،لورچبق ٍبوي لېٕىك لوڭۇر رەڭٍىه رەضىٍّەر لبتبرٌىك ئەِەٌىٌ ٔەرضىٍەرٔي ٍىغىػىڭىس
ِۇِىىٓ .ضىسٔىڭ ٔېّىٍەرٔي ٍىغىػىڭىسدىٓ لەتئىَٕەزەر ،ئۇالر ضىسٔي لىسىمتۇرىذىغبٍٔىمي ئۈچۈْ
ضىس ئۇالرٔي ٍىغىطىس .ضىسدىىي وۆڭۈي غۇٔچە وۆپ ٔەرضىٍەر ضىسٔي لىسىمتۇرىذىغبْ وۆڭۈٌذۇر.
دۇَٔبٔىڭ چەوطىس رەڭذار ثوٌۇغي ۋە ِۇرەوىەپ ثوٌۇغي دەي ضىسٔي ھبٍبجبٔغب ضبٌىذىغبْ
ٔەرضىٍەردۇر .ضىسٔىڭ وىتبثٕي وۆپ ئولۇغىڭىس ئۆز ٔەزەرىَىٍىرىڭىسٔي ئۆزگەرتىع ئۈچۈْ
ثوٌّبضتىٓ ،ئۆز ئىطىىالتىڭىسغب تېخىّۇ وۆپ ئۇچۇرالرٔي ٍىغىع ئۈچۈْ ثوٌىػىّۇ ِۇِىىٓ.
ئەگەر ضىس ضبٍبھەت لىٍىػٕي ٍبخػي وۆرضىڭىس ،ئۇ ھەر ثىر ٍېڭي جبٍٕىڭ ضىسٔي ٔۇرغۇٍٔىغبْ
ئبضبر ئەتىمە ۋە ٍېڭي ٔەرضىٍەر ثىٍەْ تەِىٓ ئېتىذىغبٍٔىمىذىٕذۇر .ثۇ ٔەرضىٍەر ضېتىۋېٍىپ ضبلالپ
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لوٍغىٍي ثوٌىذىغبْ ٔەرضىٍەردۇر .ئۇالرٔي ضبلالپ لوٍۇغٕىڭ ٔېّە لىّّىتي ثبر؟ ئۇالرغب ٍېڭي
ئەرىػىۀذە ،ثۇ ٔەرضىٍەرٔىڭ لبچبْ ۋە ٔېّىگە الزىُ ثوٌىذىغبٍٔىمي ئبٔچە ئېٕىك ثوٌّبضٍىمي
ِۇِىىٌٓ .ېىىٓ ئۇالر ثىر وۈٔي الزىُ ثوٌۇپ لبٌطب ئەجەة ئەِەش .ئبغۇٔذاق ئېھتىّبٌٍىمالرٔي
وۆزدە تۇتۇپ ،ضىس ئۇالرٔي تبغٍىۋېتىػٕي زادىال خبٌىّبٍطىس .ھەِذە ھەر خىً ٔەرضىٍەرٔي
ضېتىۋېٍىع ،رەتٍەپ چىمىع ۋە ضبلالپ لوٍۇغٕي داۋاِالغتۇرىطىس .ثۇ ضىس ئۈچۈْ ٔبھبٍىتي
لىسىمبرٌىك ئىع .ئۇ وۆڭٍىڭىسٔي ٍېپَېڭي ضبلالٍذۇ .غۇٔذالال ثىر وۈٔي ئۇالرٔىڭ ثىر لىطّي
ضىسگە الزىُ ثوٌۇپ لبٌىذۇ.
ضىس ھەر وۈٔي ٍېڭي ئۇچۇر ٍىغىػمب ِەضئۇي ثوٌىذىغبْ ئولۇتمۇچىٍىك ،تەتمىمبت ٍبوي
ئبخجبراتچىٍىممب ئوخػبظ ثىر خىسِەت ئىسدەڭ .ضىس تەثىئىٌ ھبٌذا ثىر داڭٍىك پبوىت ،ضبٍٔىك
ِەٌۇِبت ۋە ئىذىَىٍەر ئبِجىرى ثوالٌىػىڭىس ِۇِىىٓ .ئەگەر غۇٔذاق ثوٌطب ضىس ئۆزىڭىسٔي ِۇغۇ
ضبھەدىىي ثىر ِۇتەخەضطىص لىٍىپ ٍېتىٍذۈرۈغىە تىرىػىڭ .ئۆزىڭىسٔىڭ وىرگۈزۈظ تبالٔتىٕي
جبرى لىٍذۇرۇپال ،ضىس ئۆز وەضپىڭىسدىىي ئەڭ ٔوپۇزٌۇق ثىر ئبدەَ ثوٌۇپ چىمبٌىػىڭىس ِۇِىىٓ.
()24ئەلٍىٌ پبئبٌىَەتچبٍٔىك ()Intellection
ثۇ تبالٔتٕىڭ ئىٕگٍىسچە ئىطّىٕي ئىٕگٍىسچە ٌۇغەتتىّٕۇ ئىسدەپ تبپبٌّىذىُ .ئۇٔىڭ
تەضۋىرٌىٕىػىگە ئبضبضەْ ،ئۇٔي ئۇٍغۇرچىذا « ئەلٍىٌ پبئبٌىَەتچبٍٔىك» دەپ ئبٌذىُ ( ئىٕگٍىسچە
« »intellectدېگەْ ضۆزٔىڭ ِۀىطي « ئۆگىٕىع ۋە ئبضبضالظ ئىمتىذارى ،ثىٍىُ ئىگىٍەظ ۋە
چۈغىٕىع لبثىٍىَىتي» دىٓ ئىجبرەت).
ضىس تەپەوىۇر لىٍىػٕي ،ۋە روھىٌ پبئبٌىَەتٍەرٔي ٍبخػي وۆرىطىسِ .ېڭىڭىسٔىڭ
«ِۇضىۇي» ٌىرىٕي چېٕىمتۇرۇغٕي ،ئۇالرٔي ھەِّە ٍۆٔىٍىػٍەرگە تبرتىػٕي ٍبخػي وۆرىطىس.
ثەزىذە ضىسٔىڭ روھىٌ پبئبٌىَىتىڭىس ثىر ئىػمب ِەروەزٌەغىەْ ثوٌىذۇِ .ەضىٍەْ ،ضىس ثىر ِەضىٍىٕي
ھەي لىٍّبلچي ثوٌىطىس ،ثىر ئىذىَىٕي ئوٍالپ چىمّبلچي ثوٌىطىسٍ ،بوي ٍۀە ثىر ئبدەِٕىڭ
وۆڭٍىٕي چۈغۀّەوچي ثوٌىطىس .زېھٕىڭىسٔي زادى ٔېّىگە ِەروەزٌەغتۈرىذىغىٕىڭىس ضىسٔىڭ
لبٌغبْ ئبرتۇلچىٍىمٍىرىڭىسغب ثبغٍىكٍ .ۀە ثىر تەرەپتىٓ ،ثۇٔذاق روھىٌ پبئبٌىَەتٍەرٔىڭ ثىرەر
ضىسٔىڭ ئەلٍىٌ پبئبٌىَەتچبٍٔىك تبالٔتىڭىس ضىسٔىڭ
ِەروىسى ثوٌّبضٍىمىّۇ ِۇِىىٓ.
دىممىتىڭىسٔي ٔېّىگە ِەروەزٌەغتۈرۈغىڭىسٔي ثەٌگىٍىّەٍذۇ .ئۇ پەلەت ضىسٔىڭ ئوٍالغمب ئبِراق
ئىىۀٍىىىڭىسٔي تەضۋىرٌەپ ثېرىذۇ .ضىس ٍبٌغۇز ٍۈرۈغٕي ٍبخػي وۆرىذىغبْ ثىر ئبدەَ ،چۈٔىي
ضىس ٍبٌغۇز ثوٌغبٔذىال ئبٔذىٓ چوڭمۇر خىَبٌغب چۆوەٌەٍطىس ھەِذە ثۇرۇٔمي ئىػالر ئۈضتىذە
ئوٍٍىٕبالٍطىس .ضىس ئبرتۇق ئوٍٍىٕىذىغبْ ئبدەَِ .ەٌۇَ ِۀىذىٓ ئېٍىپ ئېَتمبٔذا ،ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ
ئەڭ ٍبخػي ھەِراھطي ،چۈٔىي ضىس ئۆز-ئۆزىڭىسدىٓ ضوئبي ضوراپ ،ئۇٔىڭغب ئۈٍٔۈن ئبۋازدا جبۋاة
ثېرىپ ،ئبٔذىٓ ئۇ جبۋاثٕىڭ لبٔذاق ئبڭٍىٕىذىغبٍٔىمىغب لبراپ ثبلىطىس .ضىسٔىڭ ئبرتۇلچە
ئوٍالٍذىغىٕىڭىس ثەزىذە ضىسٔي ٔبرازىٍىممب ئېٍىپ ثېرىػىّۇ ِۇِىىٍٓ ،ۀي ضىس ئەِەٌىَەتتە
لىٍىۋاتمبْ ئىػىڭىسٔي وۆڭٍىڭىسدىىي ئوً ۋە ئىذىَىٍەر ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذا ،ئۆز-ئۆزىڭىسگە
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ٔبرازى ثوٌۇپ لبٌىطىسٍ .بوي ثوٌّىطب ثىر وۈٔذىىي چوڭ پبئبٌىَەتٍەر ٍبوي ثىر وىُ ثىٍەْ
ضۆزٌىػىع لبتبرٌىك ئەِەٌىٌ ئىػالردىّۇ ئبرتۇلچە ئوٍالپ لېٍىػىڭىس ِۇِىىٓ .ثۇ تبالٔتىڭىس
ضىسٔي ٔېّىگە ئېٍىپ ثېرىػىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ثۇ روھىٌ غىڭىٍذاظ ضىسٔىڭ تۇرِۇغىڭىسدا
ثبغتىٓ-ئبخىر ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرىذۇ.
پەٌطەپە ،ئەدەثىَبتٍ ،بوي پىطخوٌوگىَە وەضىپٍىرىٕىڭ ثىرضىذە ئولۇغٕي ئوٍٍىػىپ ثېمىڭ.
ضىس دائىُ ئۆزىڭىسٔي ئوٍالغمب لوزغبٍذىغبْ ٔەرضىٍەردىٓ ٍبخػي ھوزۇرٌىٕىطىس .ۋالىت چىمىرىپ
ٍېسىمچىٍىك ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىڭ .ضىس ئۈچۈْ ٍېسىمچىٍىك ئۆز تەپەوىۇرٌىرىڭىسٔي ٔبھبٍىتي
روغۀٍەغتۈرۈظ ۋە رەتٍەپ-ثىرٌەغتۈرۈپ چىمىػٕىڭ ئەڭ ٍبخػي ئۇضۇٌي ثوٌىػي ِۇِىىٓ.
()25ئۆگۀگۈچي ()Learner
ضىس ئۆگىٕىػٕي ئىٕتبٍىٓ ٍبخػي وۆرىطىس .ضىسٔي ئەڭ لىسىمتۇرىذىغبْ وەضىپٕىڭ ٔېّە
ئىىۀٍىىىٕي ضىسٔىڭ لبٌغبْ تبالٔتٍىرىڭىس ۋە ضىسٔىڭ ثۇرۇٔمي ضەرگۈزەغتىٍىرىڭىس ثەٌگىٍەٍذۇ.
ثىراق ،وەضىپٕىڭ ٔېّە ثوٌىػىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ئۆگىٕىع جەرٍبٔي ضىسٔي ئىٕتبٍىٓ لبتتىك جەٌت
لىٍىذۇِ .ەزِۇٔي ٍبوي ٔەتىجىطىگە لبرىغبٔذا ،ئۆگىٕىع جەرٍبٔىٕىڭ ئۆزى ضىسٔي ئبالھىذە
ھبٍبجبٔغب ضبٌىذۇ .دەضٍەپتە ثىٍىۋاٌغبْ ثىر لبٔچە پبوىتالرٔىڭ خۇغبٌٍىمي ،ضىس ئۆگىٕىۋاٌغبْ
ٔەرضىٕي ئىػٍىتىپ ثېمىع ٍوٌىذىىي دەضٍەپىي تىرىػچبٍٔىك ،ۋە ئىگىٍىۋاٌغبْ ثىر ِبھبرەتىە
ٔىطجەتەْ وۈچىَىپ ِېڭىۋاتمبْ ئىػۀچ لبتبرٌىمالر ضىسٔي ٔبھبٍىتي ھبٍبجبٔالٔذۇرىذىغبْ
جەرٍبٔالردۇر .ضىس ئۆگىٕىػتىٓ ئېرىػىەْ ھبٍبجبٍٔىمٕىڭ تەضىرى ثىٍەٍْ ،ېػىڭىس خېٍە چوڭ
ثوٌۇپ لبٌطىّۇ پېئبٔو دەرضي ئېٍىع ٍبوي ثىر ئبضپرأتٍىك ئولۇغىغب وىرىػىە ئوخػبظ ئىػالرٔي
ثبغٍىػىڭىس ِۇِىىٓ .ثۇ ئىػالر ضىسٔي ثىر دىٕبِىه خىسِەت ِۇھىتىذا تېخىّۇ ٍۇلىرى ئۆرٌەغىە
ئېٍىپ ثبرىذۇ .ضىس ئبغۇٔذاق ثىر جەرٍبٔغب لبتٕىػىع ئبرلىٍىك ،ثىر ٍېڭي ٔەرضە ھەلمىذە لىطمب
ۋالىت ئىچىذە ٔۇرغۇْ ٔەرضىٍەرٔي ئۆگىٕىۋاٌىطىس ،ئبٔذىٓ ٍۀە ثىر ٍېڭي ٔەرضىگە وۆچىطىس.
ضىسٔىڭ ثىر ئۆگۀگۈچي ثوٌۇظ تبالٔتىڭىس ضىسٔىڭ ِەٌۇَ ثىر وەضىپتە ِۇتەخەضطىص ثوٌۇپ
چىمىذىغبٍٔىمىڭىسدىٓ دېرەن ثەرِەٍذۇٍ .بوي ئۇ ضىسٔىڭ ثىر وەضپىٌ خبدىُ ٍبوي ئبوبدېّىَىٍىه
ئۇٔۋأي ثبر وىػي ئېرىػىذىغبْ ئبثروٍٕي لوغٍىػىۋاتمىٕىڭىسٔي وۆرضىتىپ ثەرِەٍذۇ .ضىس ئۈچۈْ
ئۆگىٕىع ئبرلىٍىك ٍېڭي ٔەرضىٍەرٔي ثىٍىۋېٍىع ئۆگىٕىع ئبرلىٍىك لوٌغب وەٌتۈرىذىغبْ
ٔەتىجىٍەردىٓ وۆپ ِۇھىُ.
ِەٌۇَ غەوىٍذىىي تېخٕىىىٍىك رىمبثەت ئىمتىذارىٕي تەٌەپ لىٍىذىغبْ ثىر خىسِەت ئورٔىٕي
ئىسدەڭ .ضىس ئبغۇٔذاق وەضپىٌ ثىٍىُ ۋە ئىمتىذارالرٔي ئۆگىٕىۋېٍىع ۋە ئۇالرٔي ضبلالپ ِېڭىع
جەرٍبٔىذىٓ ٔبھبٍىتي ھوزۇرٌىٕىطىس .وەضىپٕي تېخٕوٌوگىَىطي ۋە ثەٌگىٍىّىٍىرى توختىّبً
ئۆزگىرىپ تۇرىذىغبْ ثىر ضبھەدە تبٌالغمب تىرىػىڭ .توختىّبً ٍېڭي ٔەرضىٍەرٔي ئۆگىٕىپ تۇرۇظ
تەٌىپي ضىسٔي داۋاٍِىك روھالٔذۇرۇپ تۇرىذۇ.
()26ئەڭ ٍۇلىرى چەوىە ٍەتىۈزگۈچي ()Maximizer
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ئىٕگٍىسچىذە ٔبھبٍىتي وۆپ ئىػٍىتىٍىذىغبْ «ِبخىّىسە» ۋە «ِىٕىّىسە» دېگەْ ئىىىي ضۆز
ثبر ثوٌۇپِ ،ەْ ھبزىرغىچە ئۇٍغۇرچىذە ثۇ ضۆزٌەر ثىٍەْ ِۀىذاظ لىطمب ضۆزٌەرٔي ئۇچرىتىپ
ثبلّىذىُ .ئىٕگٍىسچە « ِبخىّىسە» دېگەْ ضۆزٔىڭ ِۀىطي « ئىّىبٔىَەتٕىڭ ئەڭ ٍۇلىرى
چېىىگىچە ئۆضتۈرۈظ ٍبوي چوڭبٍتىع» ثوٌۇپِ « ،ىٕىّىسە» ٔىڭ ِۀىطي ثوٌطب « ئىّىبٔىَەتٕىڭ
ئەڭ ٍۇلىرى چېىىگىچە وىچىىٍىتىع ٍبوي ئبزاٍتىع» تىٓ ئىجبرەتِ .ەضىٍەْ « ،ئۈٔۈِٕي ئەڭ
ٍۇلىرى دەرىجىذە ئۆضتۈرۈظ» دېگۀٕي ئىٕگٍىسچىذە «ِبخىّىسە ئەففىىىئۀىٌ» دەٍذۇ.
ضىسٔىڭ ئۆٌچىّىڭىس ئوتتۇراھبي ئبدەَ ثوٌۇظ ئەِەش ،ثەٌىي ھەر ثىر ئىػتب ئەڭ ٍۇلىرى
پەٌٍىگە چىمىع .ئوتتۇراھبي ضىسىمىٕىڭ ئبضتىذىٓ ئبزراق ئۈضتىگە ئۆتۈظ ٔبھبٍىتي زور
تىرىػچبٍٔىمالرٔي تەٌەپ لىٍىذىغبْ ئىع ثوٌۇپ ،ضىسٔىڭ ٔەزىرىڭىسدە ئۇ ئبٔچە پبٍذىٍىك ئەِەش.
ثىر ئىػٕي « ٍبخػي» دېگەْ دەرىجىذىٓ « ئەال» دېگەْ دەرىجىگە وۆتۈرۈظ ٍۇلىرىمي ثىٍەْ
ئوخػبظ دەرىجىذىىي تىرىػچبٍٔىمٕي تەٌەپ لىٍىذىغبْ ثوٌطىّۇ ،ئۇٔىڭذىٓ ٔبھبٍىتي وۆپ
دەرىجىذە ھبٍبجبٍٔىٕبرٌىك ثوٌىذۇِ .ەٍٍي ئۆزىڭىسٔىڭ ثوٌطۇْ ٍبوي ثبغمىالرٔىڭ ثوٌطۇْ،
وىػىٍەرٔىڭ ئبرتۇلچىٍىمٍىرى (  )strengthضىسٔي ٔبھبٍىتي ھەٍراْ لبٌذۇرىذۇ .ضۇٔىڭ ئبضتىغب
چۈغۈپ ئۈٔچەِ-ەرۋاٍىت ئىسدەٍذىغبْ ثىرضىذەن ،ضىس وىػىٍەرٔىڭ ئبرتۇلچىٍىمٍىرىٕي ئىسدەٍطىس.
ثىر ئبرتۇلچىٍىمٕي تبپمبْ ھبِبْ ،خۇددى ثىر وىُ ضىسٔي ِەججۇرٌىغبٔذەوال ضىس ئۇٔي پەرۋىع
لىٍىطىس ،پىػػىمالپ ئىػٍەٍطىس ،ھەِذە ئۇٔي ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىگە لبراپ تەرەلمىٌ لىٍذۇرىطىس.
ضىس ئۈٔچەِ-ەرۋاٍىتالرٔي ٔبھبٍىتي پبرلىراٍذىغبْ ثوٌغىچە ضۈرىتىطىس .ضىسٔىڭ ئبرتۇلچىٍىمالرغب
ثوٌغبْ ِۇغۇٔذاق تەثىئىٌ خبراوتېرىڭىس ثبغمىالرٔىڭ ضىسگە « ئبدەَ وەِطىتىذىغبْ ئبدەَ» دەپ
ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ئبالھىذە ئبرتۇلچىٍىمٍىرىٕي
لبرىػىٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىػي ِۇِىىٓ.
لەدىرٌەٍذىغبْ وىػىٍەر ئۈچۈْ ٔۇرغۇْ ۋالىت ضەرپ لىٍىػمب رازى ثوٌىطىس .غۇٔذالال ئۆزىٕىڭ
ئبرتۇلچىٍىمٍىرىٕي تبپمبْ ۋە ئۇالرٔي وۈچەٍتىەْ ثبغمب وىػىٍەرِۇ ضىسٔي ئۆزىگە ٔبھبٍىتي جەٌت
لىٍىذۇ .ضىس ئۆزىڭىسٔي « رېّؤت لىٍىپ» لوٍّبلچي ثوٌغبْ وىػىٍەردىٓ ئۆزىڭىسٔي ٍىراق
تۇتىطىس .ضىس ئۆز ئۆِرىڭىسٔي ئۆزىڭىسدە ٍوق لبثىٍىَەتٍەرگە ھەٍراْ لېٍىع ثىٍەْ ئۆتىۈزۈغٕي
خبٌىّبٍطىس .ئۇٔىڭ ئورٔىغب ضىس ئۆزىڭىسدىىي تۇغّب تبالٔتالرٔىڭ وۈچىٕي توٌۇق جبرى لىٍذۇرۇظ
ٍوٌىذا تىرىػىطىس .ضىس ئۈچۈْ غۇٔذاق لىٍىع تېخىّۇ وۆڭۈٌٍۈن ئىع ،تېخىّۇ ئۈٔۈٍِۈن ئىع،
ۋە تېخىّۇ ٍۇلىرى تەٌەپ لوٍىذىغبْ ئىع.
ثبغمىالرٔىڭ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغىغب ٍبردەٍِىػىذىغبْ ثىر خىسِەت ئورٔىٕي ئىسدەڭ.
چېٕىمتۇرغۇچي ،ثبغٍىك ،ئۇضتبزٍ ،بوي ئولۇتمۇچىٍىك روٌٍىرىذا ،ضىسٔىڭ ثبغمىالردىىي
ئبرتۇلچىٍىمالرغب ئبالھىذە ئەھّىَەت ثېرىػىڭىس ئۇالر ئۈچۈْ ئىٕتبٍىٓ پبٍذىٍىك ثوٌىذۇ .چۈٔىي
وۆپۈٔچە وىػىٍەر ئۆزىٕىڭ ٔېّىٕي ئەڭ ٍبخػي لىالالٍذىغبٍٔىمىٕي ثبٍمىۋېٍىع ثىر ٔبھبٍىتي تەش
ئىع ئىىۀٍىىىٕي ھېص لىٍىذۇ.
()27ئىجبثىٍَىك ()Positivity
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ضىس وىػىٍەرٔي وەڭ-لوضبلٍىك ثىٍەْ ِبختبپ تۇرىطىس ،وىػىٍەرگە لبراپ وۇٌۇپ تۇرىطىس،
ھەِذە ھەر ثىر ئەھۋإٌىڭ ئىجبثىٌ تەرىپىٕي ئىسدەٍطىس .ثەزىٍەر ضىسٔي « ئۀذىػىطىس ئبدەَ» دەپ
ئبتبٍذۇٍ .ۀە ثەزىٍەر ثوٌطب ضىسدەن ئىجبثىٌ ِىجەزٌىه ثوٌۇغٕي ئىطتەٍذۇ .وىػىٍەر ضىس ثىٍەْ
ثىٍٍە ثوٌۇغٕي ٍبخػي وۆرىذۇ .ضىسٔىڭ لىسغىٍٕىمىڭىس تبرلىٍىػچبْ ثوٌغبچمب ،ضىس ثىٍەْ ثىرگە
ثوٌغبٔذا ئۇالرِۇ ئىجبثىٌ ئبدەِگە ئۆزگىرىپ لبٌىذۇ .ضىس ثىر ئبِبٌالرٔي لىٍىپ ئۇالرٔىڭ روھىٕي
وۆتۈرەٌەٍطىس .ھەر ثىر پروجېىتمب ( تۈرگە) ھبٍبتىٌ وۈچ لوغبالٍطىس .ھەر ثىر ٔەتىجىٕي
تەثرىىٍەٍطىس .ثىر ئبِبٌالرٔي لىٍىپ ھەر ثىر ئىػٕي ٔبھبٍىتي ھبٍبجىٕبرٌىك ۋە جبٍٔىك
لىٍىۋېتەٌەٍطىس .ثەزى ٍبِبْ پوزىتطىَەٌىه وىػىٍەر ضىسٔىڭ لىسغىٍٕىمىڭىسغب ضوغبق ضۇ ضېپىػي
ِۇِىىٓ ،ئەِّب ضىس ئۇٔىڭٍىك ثىٍەْ ئۆز ئىرادىڭىسٔي ئبجىسالغتۇرِبٍطىس .ضىسٔىڭ ئىجبثىٍَىك
تبالٔتىڭىس ئۇٔىڭغب ٍوي لوٍّبٍذۇ .ضىسدىىي ثىر وۈچٍۈن ئېتىمبد غۇوي ،ھبٍبت ثوٌۇظ ثىر
ئىٕتبٍىٓ ٍبخػي ئىع ،خىسِەت ثىر ٔبھبٍىتي وۆڭۈٌٍۈن ئىع ثوالالٍذۇ ،ھەِذە لبٔذاق
ئوڭۇغطىسٌىمالرغب دۇچبر ثوٌۇغتىٓ لەتئىَٕەزەر ،ئبدەَ ئۆزىٕىڭ خوغبٌٍىمىٕي ٍولبتّبضٍىمي وېرەن.
ضىس ئىجبثىٍَىمٕي ئىٍگىرى ضۈرىذىغبْ ھەر لبٔذاق ثىر خىسِەتتە ٔبھبٍىتي ِۇۋەپپەلىَەتٍىه
ثوالٌىػىڭىس ِۇِىىٓ .ئولۇتمۇچىٍىك ،ضودا-ضېتىمچىٍىك ( غىروەت ِەھطۇالتٍىرىٕي خېرىذار
غىروەتٍەرگە ئبٌغۇزۇظ) ،وبرخبٔب لۇرۇظ ،ۋە ٌىذېرٌىك لبتبرٌىمالرٔىڭ ھەِّىطي ضىسٔىڭ ئۆز
تبالٔتٍىرىڭىسٔي توٌۇق جبرى لىٍذۇرۇغىڭىسلب ِۇۋاپىك وېٍىػي ِۇِىىٓ.
(ِ)28ۇٔبضىۋەتٍەغىۈچي ()Relator
ثۇ تبالٔت ضىسٔىڭ ئۆز ِۇٔبضىۋەتٍىرىڭىسگە ثوٌغبْ پوزىتطىَىڭىسگە لبرىتىٍغبْ.
ئبددىَالغتۇرۇپ ئېَتمبٔذاِ ،ۇٔبضىۋەتٍەغىۈچي تبالٔتي ضىسٔي ئۆزىڭىس ثىٍىذىغبْ وىػىٍەر تەرەپىە
تبرتىذۇ .ضىس ٍېڭي ئبدەٍِەر ثىٍەْ تؤۇغۇغتىٓ ئەٍّىّٕەٍطىس .ئەِەٌىَەتتە ،ضىسٔىڭ ثبغمب
تبالٔتٍىرىڭىس ضىسٔي ٍېڭي ئبدەٍِەر ثىٍەْ تؤۇغۇغتىٓ ٔبھبٍىتي ھوزۇرٌىٕىذىغبْ لىٍىػىّۇ
ِۇِىىٓ .ئەِّب ،ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ٍېمىٓ دوضتٍىرى ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌۇظ ئبرلىٍىمال زور ِىمذاردىىي
خوغبٌٍىك ۋە وۈچ-لۇۋۋەتىە ئىگە ثوٌىطىسِ .ۇٔبضىۋەتٍەغىۈچي تبالٔتىڭىس ثوٌطب ضىسٔي ٍېڭي
وىػىٍەر ثىٍەْ تؤۇغۇغمب ئۈٔذەٍذۇ .ضىس ثبغمىالر ثىٍەْ لوٍۇق ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇغٕي خبالٍطىس.
دەضٍەپىي ِۇٔبضىۋەت ئورٔىتىٍغبْ ھبِبْ ،ضىس ِەلطەتٍىه ھبٌذا ثۇ ِۇٔبضىۋەتٕي
ضىس ٍېڭي تؤۇغمبْ وىػىٍەرٔىڭ وۆڭٍىٕي ،ئۇالرٔىڭ
چوڭمۇرالغتۇرۇغٕي ئىطتەٍطىس.
ٔىػبٍٔىرىٕي ،ئۇالرٔىڭ ئۀذىػىٍىرىٕي ،ۋە ئۇالرٔىڭ غبٍىٍىرىٕي ثىٍىۋېٍىػٕي ئوٍالٍطىس .غۇٔذالال
ئۇالرٔىڭّۇ ضىسٔىڭىىٕي ثىٍىۋېٍىػىٕي ئۈِىذ لىٍىطىس .ضىس ثۇٔذاق ٍېمىٍٕىمٕىڭ ِەٌۇَ
دەرىجىذىىي خەتىرى ثبرٌىمىٕىّۇ چۈغىٕىطىسِ .ەضىٍەْ ،ثەزىٍەر ضىسدىٓ پبٍذىٍىٕىۋاٌّبلچي
ثوٌۇغي ِۇِىىٓ .ئەِّب ضىس ئۇٔذاق خەتەرٔي ئۆز رازىٍىمىڭىس ثىٍەْ لوثۇي لىٍىطىس .ضىس ئۈچۈْ
ئېَتمبٔذا ،پەلەت ضەِىّىٌ ِۇٔبضىۋەتٕىڭال لىّّىتي ثبر ثوٌىذۇ .ثۇٔي ثىٍىۋېٍىػٕىڭ ثىردىٓ-ثىر
ئۇضۇٌي ثوٌطب ،ئۆزىڭىسٔي ثبغمىالرغب توٌۇق تبپػۇرۇغتىٓ ئىجبرەت .ضىس ثبغمىالر ثىٍەْ لبٔچە وۆپ
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ئورتبلالغطىڭىس ،خەتەرٌەرٔىّۇ غۇٔچە وۆپ تەڭ وۆتۈرىطىس .خەتەرٔي لبٔچە وۆپ تەڭ
وۆتۈرضىڭىس ،ثىر-ثىرىڭىسگە ئۆزىڭىسٔىڭ ضەِىّىٌ ئىىۀٍىىىٕي غۇٔچە ٍبخػي ئىطپبتالپ
ثېرەٌەٍطىسِ .بٔب ثۇ ضىسٔىڭ ھەلىمىٌ دوضتٍۇلٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ٍوٌىذا ثبضىذىغبْ
لەدەٍِىرىڭىس ثوٌۇپ ،ضىس ئۇ لەدەٌەرٔي ئۆز رازىٍىمىڭىس ثىٍەْ ثبضىطىس.
دوضتٍۇلٕي تەغەثجۇش لىٍىذىغبْ ثىر خىسِەت ئورٔىٕي تېپىڭ .ضىس تۈزۈٌّىطي ھەددىذىٓ
تبغمىرى لبتتىك ثوٌغبْ ئورۇٔذا ئبٔچە ٍبخػي ئىػٍىَەٌّەٍطىس .ضىس خىسِەتىە ئېٍىع
وۆرۈغۈغىگە ثبرغبٔذا ،غىروەتٕىڭ ئىع ثېجىرىع ئۇضۇٌي ۋە غىروەت ِەدۀىَىتىٕي ضوراپ ثېمىڭ.
خىسِەتذاغٍىرىڭىسغب ثبغمىالرٔىڭ خىسِەت ئورٔي ٍبوي ھولۇلىغب لبرىغبٔذا ،ئۇالرٔىڭ وىػىٍىه
خبراوتېرى ۋە ِىجەزىگە ثەوراق لىسىمىذىغبٍٔىمىڭىسٔي ثىٍذۈرۈپ لوٍۇڭ .ثۇ ضىسٔىڭ ئەڭ ئۇٌۇغ
تبالٔتىڭىس ثوٌۇپ ،ئۇ ثبغمىالر ئۈچۈْ ئۈٌگە ثوٌۇپ لېٍىػي ِۇِىىٓ.
(ِ)29ەضئۇٌىَەتچبٍٔىك ()Responsibility
ضىسٔىڭ ِەضئۇٌىَەتچبٍٔىك تبالٔتىڭىس ضىسٔي ئۆزىڭىسٔي ئبتىغبْ ھەر لبٔذاق ثىر ئىػمب
پىطخوٌوگىَە جەھەتتىٓ ئىگە ثوٌۇغمب ئۈٔذەٍذۇ ،ھەِذەِ ،ەٍٍي ئۇٔىڭ چوڭ ئىع ٍبوي وىچىه
ئىع ثوٌىػىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ئۇ تبِبٍِىٕىپ ثوٌغىچە ضىسدە ئۆزىڭىسٔي ئۇٔىڭغب روھىٌ جەھەتتىٓ
لبتتىك ثبغالٔغبٔذەن تۇٍغۇ پەٍذا لىٍىذۇ .ضىسٔىڭ ٔبِىڭىس ئۇٔىڭغب ثبغٍىك .ئەگەر ضىس ئۇٔي ثەزى
ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىٓ پۈتتۈرەٌّەً لبٌىذىىۀطىس ،ضىس ئۆزٌىىىڭىسدىٓ ثبغمىالر ئۈچۈْ ئۇٔىڭ
ئورٔىٕي توٌذۇرۇپ ثېرىذىغبْ چبرە-ئبِبٌالرٔي ئىسدەغٕي ثبغالٍطىس .ضىس ئۈچۈْ ئەپۇ ضوراظ
ٍېتەرٌىه ئەِەش .ضەۋەة-ثبھبٔىٍەرگە ثوٌطب لەتئىٌ ٍوي لوٍۇغمب ثوٌّبٍذۇ .ضىس ئۇ ئىػٕىڭ
ئورٔىٕي توٌذۇرۇپ ثەرِىگىچە ،ئۆز-ئۆزىڭىسٔي ئبزرالّۇ وەچۈرِەٍطىس .ثۇ خىً ئەضتبٍىذىٍٍىك ،ثۇ
خىً ئىػٕي توغرا لىٍىع ئىطتىىىٕىڭ ضىسٔىڭ پۈتۈْ ۋۇجۇدىڭىسٔي لبپٍىۋېٍىپ ،ھەِذە ضىسٔىڭ
ِۇوەِّەي ئەخاللٍىمىڭىس ثىٍەْ ثىرٌىػىپ ،ضىسٔىڭ « تبِبِەْ ئىػۀگىٍي ثوٌىذىغبْ ئبدەَ»
دېگەْ ئبثروٍىڭىسٔي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرىذۇٍ .ېڭي ِەضئۇٌىَەتٍەرٔي تەلطىُ لىٍغبٔذا ،وىػىٍەر
ئبٌذى ثىٍەْ ضىسگە لبراٍذۇ ،چۈٔىي ئۇالر ضىسٔىڭ ۋەزىپىٕي چولۇَ ئورۇٔالٍذىغبٍٔىمىڭىسٔي
ثىٍىذۇ .ئەِّب ،وىػىٍەر ضىسدىٓ ٍبردەَ ضوراپ وەٌگۀذە ،ضىس چولۇَ ثىر لىطّىغب ٍبردەَ لىٍىپ،
ٍۀە ثىر لىطّىٕي رەت لىٍىػىڭىس وېرەن .چۈٔىي ،ضىسٔىڭ ثبغمىالرغب ئۆز ئىختىَبرٌىمىڭىس ثىٍەْ
ٍبردەَ لىٍىع ِىجەزىڭىس ثىٍەْ ضىس ثەزىذە ھەددىذىٓ ئبرتۇق ِەضئۇٌىَەتٍەرٔي ئۆز ئۈضتىڭىسگە
ئېٍىۋېٍىػىڭىس ِۇِىىٓ.
ثىر ئىػٕي ثبغالپ ،ئۇٔي پۈتۈٍٔەً تبِبِالپ ثوٌغىچە ئۇٔىڭغب ِەضئۇي ثوٌۇپ
ئىػٍىَەٌەٍذىغبْ ثىر ئورۇٔذا ئىػٍەڭ .ثبغٍىمىڭىسغب ثىر ئىػٕي ٍېرىُ ٍوٌذا توختىتىپ لوٍۇغٕي
ٍبخػي وۆرِەٍذىغبٍٔىمىڭىسٔي ،ثىر ۋەزىپىٕىڭ ئوتتۇرىطىذا ضىس لىٍغبْ ئىػٕي تەوػۈرۈغٕىڭ
ھبجىتي ٍولٍىمىٕي ،پەلەت ئۇ ئىع توٌۇق تبِبٍِىٕىپ ثوٌغبٔذىال ئبٔذىٓ تەوػۈرضىّۇ
ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍذۈرۈپ لوٍۇڭ.
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()30ئەضٍىگە وەٌتۈرگۈچي ()Restorative
ضىس ِەضىٍە ھەي لىٍىػٕي ٔبھبٍىتي ٍبخػي وۆرىطىس .ثىر ٔەرضە ثۇزۇٌۇپ لبٌغبٔذا ثەزىٍەر
ثىر خىً ۋەھىّىگە چۈغىذۇ ،ئەِّب ضىس ثبغمىچە روھٍىٕىپ وېتىطىس .ضىس ِەضىٍىٕىڭ
ٔبِبٍۀذىٍىرىٕي تەھٍىً لىٍىعٔ ،ېّىٕىڭ توغرا ئىػٍىّىگىٕىٕي تېپىپ چىمىع ،ئبٔذىٓ ِەضىٍىٕي
ھەي لىٍىع ئبِبٌىٕي تېپىػٕي ٔبھبٍىتي ٍبخػي وۆرىطىس .ضىس ئەِەٌىٌ ِەضىٍىٍەر ،ئۇلۇَ
ِەضىٍىٍىرىٍ ،بوي خۇضۇضىٌ ِەضىٍىٍەرٔي ٍبخػي وۆرۈغىڭىسِۇ ِۇِىىٍٓ .بوي ثوٌّىطب ،ئۆزىڭىس
ثۇرۇْ وۆپ لېتىُ ئۇچراتمبْ ،ھەِذە ئۆزىڭىسٔىڭ ھەي لىالالٍذىغبٍٔىمىغب توٌۇق ئىػۀچىڭىس ثبر
ثوٌغبْ ِەٌۇَ ثىر ئبالھىذە ِەضىٍىٕي ئىسدىػىڭىسِۇ ِۇِىىٍٓ .بوي ثىر ِۇرەوىەپ ۋە ئۆزىڭىسگە
تؤۇغٍۇق ثوٌّىغبْ ثىر ِەضىٍىگە ٍوٌۇلمبٔذا ،ئۇٔىڭغب ٔبھبٍىتي لىسىمىپ وېتىػىڭىسِۇ ِۇِىىٓ.
ضىسٔىڭ زادى لبٔذاق ِەضىٍىٍەرگە لىسىمىذىغبٍٔىمىڭىسٔي ضىسٔىڭ لبٌغبْ تبالٔتٍىرىڭىس ۋە ثۇرۇٔمي
ضەرگۈزەغتىٍىرىڭىس ثەٌگىٍەٍذۇ .ئەِّب غۇ ئىع ٔبھبٍىتي ئېٕىمىي ،ضىس ھەر خىً ٔەرضىٍەرٔي
ئەضٍىگە وەٌتۈرۈپ ،ئۇالرٔي لبٍتىذىٓ ئىػمب لوٍۇغٕي ٍبخػي وۆرىطىس .ضىس ثىر ِەضىٍىٕىڭ
ئبضتىغب ٍوغۇرۇٔغبْ ئبِىٍالرٔي تېپىپ چىمىپ ،ئۇالرٔي ٍولىتىپ ،ثىر ٔەرضىٕي ئەضٍىگە
وەٌتۈرگۀذە ،ثىر ئبجبٍىپ گۈزەي تۇٍغۇغب ئىگە ثوٌۇضىس .ئەگەر ضىس ئبرىالغّىغبْ ثوٌطىڭىس ،ثۇ
ِبغىٕب ،ثۇ تېخٕىىب ،ثۇ ئبدەٍَ ،بوي ثۇ غىروەتٕىڭ ئىػٍەغتىٓ توختبٍذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىطىس .ضىس
ئۇٔي ٍبضىذىڭىس ،ئۇٔي تىرىٍذۈردىڭىس ،ھەِذە ئۇٔىڭ ھبٍبتىٌ وۈچىٕي توٌۇق ئەضٍىگە
وەٌتۈردىڭىس .ضىسٔىڭ ئۆز ضۆزىڭىس ثىٍەْ ئېَتمبٔذا ،ضىس ئۇٔي لوغذاپ لبٌذىڭىس.
ضىس ھەر خىً ِەضىٍىٍەرٔي ھەي لىٍىذىغبٍْ ،بوي ضىسٔىڭ ِۇۋەپپەلىَىتىڭىس ھەر خىً
ٔەرضىٍەرٔي ئەضٍىگە وەٌتۈرۈظ لبثىٍىَىتىڭىسگە ثبغٍىك ثوٌغبْ ثىر خىسِەت ئورٔىٕي ئىسدەڭ.
دورىگەرٌىهِ ،ەضٍىھەتچىٍىه ،ووِپَۇتېر پروگراِّىٍىرىٕي ٍېسىعٍ ،بوي خېرىذارالر ِۇالزىّىتي
لبتبرٌىك خىسِەتٍەرٔي ئبالھىذە ٍبخػي وۆرۈغىڭىس ِۇِىىٓ.
()31ئۆز-ئۆزىگە وبپبٌەتٍىه ثېرىع ()Self-Assurance
ئۆز-ئۆزىگە وبپبٌەتٍىه ثېرىع تبالٔتي ثىٍەْ ئۆز-ئۆزىگە ثوٌغبْ ئىػۀچ ئوخػىػىپ
وېتىذۇٍ .ۈرىىىڭىسٔىڭ چوڭمۇر لبتٍىّىذا ئۆزىڭىسٔىڭ ئبرتۇلچىٍىمٍىرىغب ٔىطجەتەْ ثىر خىً
ئېتىمبد ثبر ثوٌىذۇ .ئۆزىڭىسٔىڭ لوٌىذىٓ ئىع وېٍىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىطىس—تەۋەوىۈٌچىٍىه
لىالالٍطىسٍ ،ېڭي لىَىٓ ئۆتىەٌٍەرگە جەڭ ئېالْ لىالالٍطىس ،ھەِذە ئەڭ ِۇھىّي ۋەزىپىٍەرٔي
ئورۇٍٔىَبالٍطىس .ئەِّب ،ئۆز-ئۆزىگە ثوٌغبْ وبپبٌەتٍىىٕىڭ ِۀىطي ئۆز-ئۆزىگە ثوٌغبْ
ئىػۀچىذىٓ چوڭمۇرراق ثوٌىذۇ .ضىسدە ئۆز-ئۆزىگە وبپبٌەتٍىه ثېرىع تبالٔتي ثبر ثوٌطب ،ضىس ئۆز
لبثىٍىَەتٍىرىڭىسگىال ئىػىٕىپال لبٌّبً ،ئۆزىڭىسٔىڭ ھۆوۈَ چىمىرىع ئىمتىذارىغىّۇ ئىػىٕىطىس.
دۇَٔبغب ٔەزەر تبغٍىغىٕىڭىسدا ،ئۆزىڭىسٔىڭ وۆز-لبراغٍىرىٕىڭ ئۆزگىچە ۋە ثىردىٓ-ثىر
ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىطىس .غۇٔذالال ھېچ وىُ غەٍئىٍەرٔي ضىس وۆزەتىۀذەن وۆزىتەٌّەٍذىغبْ
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ثوٌغبچمب ،ھېچ وىُ ضىس ئۈچۈْ لبرار چىمىرىپ ثېرەٌّەٍذىغبٍٔىمىٕىّۇ ثىٍىطىس .ھېچ وىُ ضىسگە
ٔېّىٕي ئوٍالغٕي دەپ ثېرەٌّەٍذۇ .ئۇالر پەلەت ضىسگە ٍوي وۆرضىتەٌەٍذۇ .پەلەت تەوٍىت
ثېرەٌەٍذۇ .ثىراقٍ ،ەوۈْ چىمىرىع ،لبرار ئېٍىع ۋە ئىع-ھەرىىەت ئېٍىپ ثېرىع ھولۇلي پەلەت
ئۆزىڭىسٔىڭال لوٌىذا ثوٌىذۇ .ضىسٔىڭ ئۆز ھبٍبتىڭىسٔي لبٔذاق ٍبغبظ توغرىطىذىىي ثۇ ھولۇق ۋە
ئەڭ ئبخىرلي ِەضئۇٌىَەتچبٍٔىك ضىسٔي ئبزرالّۇ لورلۇتبٌّبٍذۇ .ئۇٔىڭ ئەوطىچە ،ضىس ثۇٔي ثىر
تەثىئىٌ ئەھۋاي ،دەپ ئوٍالٍطىس .ئەھۋإٌىڭ ٔېّە ئەھۋاي ئىىۀٍىىىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ضىس توغرا
لبرارٔي ثىٍىذىغبٔذەوال لىٍىطىس .ثۇ تبالٔت ضىسدە ھەر ۋالىت ثىر خىً جەزىٍّەغىەْ ئىع
وەٍپىَبتىٕي پەٍذا لىٍىپ تۇرىذۇ .ثبغمب ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ثىٍەْ ئوخػىّىغبْ ھبٌذا ،ئۇٔىڭ
لبٔچىٍىه لبٍىً لىالرٌىك ئىىۀٍىىىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ضىس ثبغمب ثىر ئبدەِٕىڭ گېپي ثىٍەْ تەۋرەپ
لبٌّبٍطىس .ثۇ ئۆز-ئۆزىگە وبپبٌەتٍىه ثېرىع تبالٔتي جىُ-جېت ٔبِبٍبْ لىٍىٕىػىّۇ ِۇِىىٓ،
ٍبوي چوڭ ئبۋاز ثىٍەْ ٔبِبٍبْ لىٍىٕىػىّۇ ِۇِىىٓ .ثۇ ضىسٔىڭ لبٌغبْ تبالٔتٍىرىڭىسغب ثبغٍىك.
ثىراق ،ئۇ ٔبھبٍىتي پۇختب ثوٌىذۇ .ئۇ ٔۇرغۇْ ئوخػىّىغبْ ثېطىّالرغب ثەرداغٍىك ثېرىپ ،ضىسٔي
ئۆزىڭىسٔىڭ توغرا ٍوٌىذا ضبلالٍذۇ.
ٍېڭي لۇرۇٌغبْ ،لبئىذە-تۈزۈٍِىرى تېخىچە توٌۇق تۇرغۇزۇٌۇپ ثوالٌّىغبْ ثىر غىروەتٕي
ئىسدەڭ .ضىس ئۆزىڭىسدىٓ وۆپٍىگەْ لبرارالرٔي چىمىرىػٕي تەٌەپ لىٍىذىغبْ ثىر خىسِەت ئورٔىذا
ئۆز روٌىڭىسٔي ئەڭ ٍبخػي جبرى لىٍذۇراالٍطىس .ثبغمىالرٔي ئۆزىڭىسٔىڭ وۆز-لبرىػىٕي لوثۇي
لىٍىػمب لبٍىً لىٍىذىغبْ ثىر خىسِەت ئورٔىٕي تېپىڭ .ضىسٔىڭ ئۆز-ئۆزىگە وبپبٌەتٍىه ثېرىع
تبالٔتىڭىسٔىڭ ثبغمىالرٔي لبٍىً لىٍىع وۈچي ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن ثوٌىذۇ .ثوٌۇپّۇ ،ئەگەر ئۇٔىڭغب
لوغۇٌۇپ ضىسدە لوِبٔذأٍىك لىٍىع ٍبوي لوزغبتمۇچي تبالٔتىّۇ ثبر ثوٌىذىىەْ ،تېخىّۇ غۇٔذاق
ثوٌىذۇٌ .ىذېرٌىك ،ضېتىمچىٍىك ،لبٔۇٍْ ،بوي ٍېڭي غىروەت لۇرۇظ روٌٍىرى ضىسگە ئەڭ ِۇۋاپىك
وېٍىػي ِۇِىىٓ.
(ِ)32ۇھىٍّىك ()Significance
ثبغمىالرٔىڭ ٔەزىرىذە ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ثىر ئبدەَ ثوٌۇغٕي ئىطتەٍطىس .ئەڭ توغرا ضۆز
ثىٍەْ ئېَتمبٔذا ،ضىس ئېتىراپ لىٍىٕىػٕي ،ئبۋازىڭىسٔىڭ ئبڭٍىٕىػىٕي ،ثبغمىالردىٓ ئۈضتۈْ
تۇرۇغٕي ،ۋە داڭٍىك ثوٌۇغٕي ئوٍالٍطىس .ثوٌۇپّۇ ئۆزىڭىسدىىي ئۆزگىچە ئبرتۇلچىٍىمالرغب
ئبضبضەْ داڭٍىك ثوٌۇغٕي ۋە لەدىرٌىٕىػٕي ئىطتەٍطىس .ثىر ئىػۀچىٍىه ،وەضپىٌ ئبالھىذىٍىىىە
ئىگە ،ۋە ِۇۋەپپەلىَەت لبزأغبْ ئبدەَ لبتبرىذا ئېتىراپ لىٍىٕىػمب ھبجەتّەْ ثوٌىطىس .غۇٔىڭغب
ئوخػبغال ،ثبغمب ئىػۀچىٍىه ،وەضپىٌ ئبالھىذىٍىىىە ئىگە ،ۋە ِۇۋەپپەلىَەت لبزأغبْ وىػىٍەر
ثىٍەْ ئبرىٍىػىػٕي ئىطتەٍطىس .ئەگەر ئۇالر ئۇٔذاق ئبدەٍِەردىٓ ثوٌّىطب ،ضىس ئۇالرٔي ئبغۇٔذاق
ئبدەٍِەردىٓ ثوٌۇپ چىمىػمب رىغجەتٍۀذۈرىطىسٍ .بوي ئۇالردىٓ ئبٍرىٍىپ ،ئۆز ٍوٌىڭىسغب
ِبڭىطىس .خىسِەتتىّۇ ثبغٍىمىڭىسٔىڭ ھەِّە ئىػٕي ئۆزىڭىسٔىڭ خبھىػي ثوٍىچە لىٍىػمب ٍوي
لوٍۇغىٕي ئىطتەٍطىس .ضىسٔىڭ ئبغۇٔذاق ئەھۋاٌغب ثوٌغبْ تەغٕبٌىمىڭىس ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن ثوٌۇپ،
ضىس ئۇ تەغٕبٌىممب ھۆرِەت لىٍىطىس .غۇڭالغمب ضىسٔىڭ ھبٍبتىڭىس ضىس تەغٕب ثوٌغبْ ٔىػبْ،

- 170 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

ٔەتىجەٍ ،بوي ضبالھىَەتٍەر ثىٍەْ ٌىك توٌغبْ ثوٌىذۇ .ضىسٔىڭ فووۇضىڭىسٔىڭ ٍبوي ِەروىسىٌ
ٔىػبٔىڭىسٔىڭ ٔېّە ثوٌۇغىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ضىسٔىڭ ِۇھىٍّىك تبالٔتىڭىس ضىسٔي داۋاٍِىك تۈردە
ئبدەتتىىي ئبدەَ ثوٌۇغمب ئەِەش ،ئبالھىذە ئبدەَ ثوٌۇغمب لبراپ ٍۇلىرىغب ئۆرٌىتىذۇ .ثۇ ضىسٔي
توختىّبً ٍېڭي پەٌٍىگە ٍەتىۈزىذىغبْ تبالٔتتۇر.
ۋەزىپە ۋە ئىع-ھەرىىەتٕي ئۆزىڭىس تبٌالٍذىغبْ ثىر خىسِەت ئورٔىٕي ئىسدەڭ .ضىس
ِۇضتەلىٍٍىك ئبتب لىٍىذىغبْ غەرت-غبرائىتتىٓ ٔبھبٍىتي ٍبخػي ھوزۇرٌىٕىطىس .لىٍغبْ ئىػىڭىسٔي
ثبغمىالر وۆرەٌەٍذىغبْ ثىر ِۇھىتتب ئىػالرٔي ئەڭ ٍبخػي لىٍىطىس .غۇڭب ضىسٔي ِەروەز
لىٍىذىغبْ پۇرضەتٍەرٔي ئىسدەڭٔ .بِطىس ئىع لىٍىػمب ِەججۇرى ثوٌىذىغبْ ئىػالردىٓ ئۆزىڭىسٔي
تبرتىڭ.
()33ئىطتراتېگىَىٍىه ثوٌۇظ ()Strategic
ضىسٔىڭ ئىطتراتېگىَىٍىه ثوٌۇظ تبالٔتىڭىس ضىسٔي لبالٍّىمبٔچىٍىمالر ئىچىذىٓ ئەڭ
ٍبخػي ٍوٌٕي تېپىع ئىّىبٔىَىتىگە ئىگە لىٍىذۇ .ثۇ ثىر ئۆگەتىىٍي ثوٌىذىغبْ ِبھبرەت ئەِەش.
ئۇ تەپەوىۇر لىٍىػٕىڭ ثىر ثبغمىچە ئۇضۇٌي ،ۋە ئەتىراپىذىىي دۇَٔبغب ثوٌغبْ ثىر ٍېڭىچە ٔەزەر.
ثۇ ٔەزەر ضىسٔي ثبغمىالر پەلەت ِۇرەوىەپٍىىٕىال وۆرىذىغبْ ئىػالردىىي ئۀذىسىٍەرٔي وۆرۈظ
ئىّىبٔىَىتىگە ئىگە لىٍىذۇ .غۇڭب ضىس ثىر ئىػمب ٔىطجەتەْ وۆپٍىگەْ ٍېڭي ضٕبرىَىٍەرٔي ئوٍالپ
چىمبالٍطىس .ئۆز-ئۆزىڭىسدىٓ « ئەگەر ثۇ ئىع ٍۈز ثېرىپ لبٌطب لبٔذاق لىٍىع وېرەن؟» دەپ
ضوراپٍ ،وغۇرۇْ ئەھۋاٌالرٔي ثبٍمىَبالٍطىس .ھەِذە ٍۈز ثېرىع ئېھتىّبٌٍىمي ثبر ثوٌغبْ
توضبٌغۇالرٔي ئبٌذىٓ ۋە توغرا ِۆٌچەرٌىَەٌەٍطىس .ھەر ثىر ٍوٌٕىڭ ئبدەِٕي ٔەگە ئبپىرىذىغبٍٔىمىٕي
ئبٌذىٓ وۆرەٌىگىٕىڭىس ضىسٔي توغرا تبٌالغالرغب ئېٍىپ ثبرىذۇ .ضىس ئبدەِٕي ھېچ لبٔذاق ثىر
ٔەتىجىگە ئېٍىپ ثبرِبٍذىغبْ ٍوٌالردىٓ ۋاش وېچىطىس .ئۇتتۇرىّۇ-ئۇتتۇر لبرغىٍىممب ئېٍىپ
ثبرىذىغبْ ٍوٌالردىٓ ۋاز وېچىطىس .لبالٍّىمبٔچىٍىك تۇِبٔي ئىچىگە ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ٍوٌالردىٓ ۋاز
وېچىطىس .ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ٍوٌي—ئۆزىڭىسٔىڭ ئىطتراتېگىَىطي—ٔي تبپّىغۇچەٍ ،وي تبٌالغٕي
توختبتّبٍطىس .ئۆزىڭىسٔي ئۆز ئىطتراتېگىَىٍىرىڭىس ثىٍەْ لوراٌالٔذۇرۇپ ،ئبٌغب لبراپ لەدەَ
تبغالٍطىس .تبٌالظ ۋە ئىٍگىرىٍەظ—ِبٔب ثۇ ضىسٔىڭ ئىطتراتېگىَىٍىه ثوٌۇظ تبالٔتىڭىسٔىڭ
وۈچىذۇر.
ثبغمىالرغب لبرىغبٔذا ضىس ھەر خىً تەضىرٌەرٔي جىك ئېٕىك وۆرەٌەٍطىسِ .ۇغۇ
ئىمتىذارىڭىسدىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،ئۆزىڭىسٔىڭ ِەضئۇٌىَەت دائىرىطىٕي تەپطىٍىٌ پىالٔالپ چىمىڭ.
ضىسٔىڭ وېَىٕىي ٔۇلتىغب ٍېتىپ ثبرغبٔذا ٔېّە ئىع لىٍىع وېرەوٍىىي ھەلمىذە تەٍَبرٌىمىڭىس ثبر
ثوٌغبٔذىال ،ئبٔذىٓ ثىر ئىػٕىڭ ضىسٔي ٔەگە ئېٍىپ ثبرىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىػىڭىسٔىڭ لىّّىتي ثبر
ثوٌىذۇ .ئۆزىڭىسٔىڭ ثىر ئىٕتبٍىٓ الٍبلەتٍىه ِەضٍىھەتچي ئىىۀٍىىىٕي ئەتىراپىڭىسدىىىٍەرگە
ثىٍذۈرۈڭ .ثبغمىالر « ثۇ ئىػمب ھېچ لبٔذاق ئبِبي ٍوق» دېگەْ ٍەوۈٔگە وېٍىپ ثوٌغبْ ثىر
ۋالىتتب ،ضىس ئۇالرغب توغرا ٍوٌٕي وۆرضىتىپ ثېرىع ئبرلىٍىك ،ئۇالرٔي ِۇۋەپپەلىَەتىە
ئېرىػتۈرەٌەٍطىس.
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()34ثبغمىالرٔىڭ لوٌٍىػىغب ئېرىػىع ()Woo
ضىس ٍېڭي ئبدەٍِەر ثىٍەْ تؤۇغۇپ ،ئۇالرٔىڭ ضىسٔي ٍبخػي وۆرۈغىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغٕي
ٍبخػي وۆرىطىسٔ .بتؤۇظ ئبدەٍِەر ضىسٔي لورلۇتبٌّبٍذۇ .ئۇٔىڭ ئەوطىچۀ ،بتؤۇظ ئبدەٍِەر
ضىسٔي روھالٔذۇرۇۋېتىػىّۇ ِۇِىىٓ .ئۇالر ضىسٔي جەٌت لىٍىذۇ .ضىسٔىڭ ئۇالرٔىڭ ئىطّىٕي
ثىٍگىڭىس ،ئۇالردىٓ ضوئبي ضورىغىڭىس ،ھەِذە ئورتبق لىسىمبرٌىك تېّىالرٔي تېپىپ ،ئۇالر ثىٍەْ ثىر
پبراڭ ثبغالپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئۇالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەت ئورٔبتمىڭىس وېٍىذۇ .ثەزى وىػىٍەر
پبراڭٍىػىذىغبْ گەپٍەر تۈگەپ وېتەرِىىىٓ ،دەپ ئۀطىرەپ ،ضىس ثىٍەْ ثىر پبراڭ ثبغالغتىٓ
ئۆزىٕي ئېٍىپ لبچىذۇ .ئەِّب ضىس ئۇٔذاق لىٍّبٍطىس .ضىسٔىڭ لىٍىذىغبْ گېپىڭىس تۈگەپ
لبٌىذىغبْ ئىػالر ئبٔچە ٍۈز ثەرِەٍذۇ ،ئۇٔىڭ ئەوطىچە ،ضىس ٔبتؤۇظ ئبدەٍِەر ثىٍەْ ثىر پبراڭ
ثبغالغٕي ٍبخػي وۆرىطىس .ثۇٔىڭ ضەۋەثي ،ضىس جىُ-جىتٍىمٕي ثۇزۇپ ،ثبغمىالر ثىٍەْ ثىر
ِۇٔبضىۋەت ثبغالظ ئبرلىٍىك ثىر خىً لبٔبئەت ھېص لىٍىطىس .ئبغۇٔذاق ثىر ِۇٔبضىۋەتٕي
ثبغٍىغبٔذىٓ وېَىٓ ،ضىس ٔبھبٍىتي خوغبٌٍىك ثىٍەْ ئۇٔي ئبخىرالغتۇرۇپ ،ئۆز ٍوٌىڭىسغب ِبڭىطىس.
ضىس ئۈچۈْ ٍۀە ئۇچرىػىذىغبْ ٍېڭي ئبدەٍِەر ،لىٍىذىغبْ ٍېڭي ئىػالر ،ئبرىٍىػىذىغبْ ٍېڭي
وىػىٍەر توپي ثبر .ضىسٔىڭ دۇَٔبرىڭىسدا ٔبتؤۇظ ئبدەَ ٍوق ،پەلەتال ضىس تېخي وۆرۈغۈپ
ثبلّىغبْ ٔبھبٍىتي وۆپ دوضتٍىرىڭىسال ثبر.
ھەر وۈٔي ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ثىٍەْ ئۇچرىػىذىغبْ خىسِەتتىٓ ثىرىٕي تبٌالڭٍ .ەرٌىه
تەغىىالتالرغب وىرىڭ ،ھەر خىً جەِئىَەتٍەرگە ضەٍَبرە ئىع لىٍىپ ثېرىڭ ،ھەِذە ضىس ٍبغبۋاتمبْ
جبٍذىىي تەضىر دائىرىطي وەڭ وىػىٍەر ثىٍەْ دوضت ثوٌۇڭ.
ئوتتۇز-تۆت تۈرٌۈن تۇغّب تبالٔتٕىڭ چۈغۀذۈرۈٌىػي غۇٔىڭ ثىٍەْ ئبخىرالغتي .تۆۋۀذە
ِەْ ثۇ  34تۈرٌۈن تبالٔتٕي تىسىپ ،ئۇالرغب لىطمىچە ئىساھبت ثېرىپ ئۆتىّەْ .ضىس ٍۇلىرىذىىي
ِەزِۇٔالرٔي ئولۇپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،پەلەت تۆۋۀذىىي تىسىٍّىىىە ثىر لېتىُ لبراظ چىمىع
ثىٍۀال ثۇ  34تۈرٌۈن تبالٔتٕي ئېطىڭىسگە ئبالالٍطىس.

 6.34تۈرىۈك تبالّت تىسىَيىني
ٔ .1ەتىجە چىمبرغۇچي :لىٍغبْ ئىػىٕي ِۇۋەپپەلىَەتىە ئېرىػتۈرۈظ ()Achiever
 .2لوزغبتمۇچي :وىػىٍەرٔي ھەرىىەتىە وەٌتۈرۈظ ()Activator
ِ.3بضٍىػىػچبٍٔىكٍ :ېڭي ٍبوي ٍېڭي ئۆزگەرگەْ ئەھۋاٌالرغب ِبضٍىػىع ئۈچۈْ
ئۆزگىرىع ٍبوي ئۆزگەرتىٍىع ئىمتىذارى ()Adaptability
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.4ئبٔبٌىتىهٔ :بھبٍىتي وۈچٍۈن ئبٔبٌىس لىٍىع ئىمتىذارى ()Analytical
.5ئورۇٔالغتۇرغۇچي :ثىر خىً ئبالھىذە تەرتىپ ٍبوي ِۇٔبضىۋەتتە ئورۇٔالغتۇرۇظ ،پىالٔالظ
ٍبوي تەٍَبرالظ ()Arranger
.6ئېتىمبدِ :ەٌۇَ ِىمذاردىىي ٍبدروٌۇق لىّّەت لبراغٍىرىغب ئىگە ثوٌۇظ ()Belief
.7لوِبٔذأٍىك لىٍىعِ :ەضئۇٌىَەتٕي ئۆز ئۈضتىگە ئېٍىػمب ِبھىر ثوٌۇظ ()Command
.8ئباللىٍىػىع :ثبغمب ثىر ئبدەَ ٍبوي ثبغمب ثىر ئبدەَ توپي ثىٍەْ ئبغساوي ۋە ٍبزِب
غەوىٍذە ئباللە ٍبوي ِۇٔبضىۋەت لىٍىع ئىمتىذارى ()Communication
.9رىمبثەت :ثبغمىالرٔىڭ ئبٌذىغب ئۆتۈپ وېتىع ئىمتىذارى ()Competition
.10ثبغٍىٕىػٍىك:
()Connectedness

ھەِّە ئبدەٍِەر ئۆز-ئبرا ثبغالٔغبْ ،دېگەْ لبراغمب ئىگە ثوٌۇظ

.11ثىردەوٍىه :ھەِّە ئبدەٍِەرگە ثىردەن-ثبراۋەر ِۇئبِىٍە لىٍىع ()Consistency
.12ئبرلب وۆرۈٔۈظ :ثۈگۈٕٔي چۈغىٕىع ئۈچۈْ ،ئۆتّۈغىە لبراظ ()Context
ِ.13ۇالھىسە لىٍىع ٍبوي ضبٌّبلٍىك :ئېھتىَبتچبٍٔىك ۋە ضەگەوٍىه ،وىػىٍەرگە ئبٔچە
ضىر ثەرِەضٍىه ()Deliberative
.14تەرەلمىٌ لىٍذۇرغۇچي :ثبغمىالردىىي
ِۇۋەپپەلىَەتٍىه لىٍىػمب تىرىػىع ()Developer

ٍوغۇرۇْ

وۈچٍەرٔي

ثبٍمبپ،

ئۇالرٔي

.15ئىٕتىساِچبٍٔىك :پىالٍٔىك ۋە تۈزۈٍِىه ئىع ئېٍىپ ثېرىع ،ئىػالرٔي ٔبھبٍىتي ٍۇلىرى
دەرىجىذىىي توغۇرٌۇق ثىٍەْ لىٍىع ()Discipline
.16ئورتبلٍىك :ئەتىراپىذىىي وىػىٍەرٔىڭ روھىٌ ھبٌىتىٕي توغرا ثبٍمبپ ،چۈغۀچە ۋە
ھېططىَبت جەھەتتە ئۇالر ثىٍەْ ئورتبلٍىػىع ()Empathy
.17زېھٕىٕي ِەروەزٌەغتۈرۈظ—فووۇش :ئۆزى ئۈچۈْ ٔىػبْ تۇرغۇزۇپ ،ئۇٔي ئۆزى
ئۈچۈْ ووِپبش لىٍىع ()Focus
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.18خىَبٌچبْ :وەٌگۈضىذىىي ئىػالرٔي ِۆٌچەرٌەظ ۋە پەرەز لىٍىػمب لبدىر وېٍىع
()Futuristic
.19لوغۇٌۇظ :تۇٍغۇ ۋە پىىىردە ثبغمىالر ثىٍەْ ثىردەن ثوٌۇظ ٍبوي ثبغمىالرغب لوغۇٌۇظ
()Harmony
.20ئىذىَەخۇِبر :ھەر خىً ئىذىَىٍەرگە ِەضتبٔە ثوٌۇظ ()Ideation
.21ئىچىگە ئبٌغۇچي :ئىّىبٔىَەتٕىڭ ثېرىچە وۆپرەن وىػىٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئېٍىع
()Includer
.22خبضٍىمٕي ضبلالپ لېٍىع :ئبدەِٕىڭ ئۆزگىچە ضۈپەتٍىرىگە ھەٍراْ لېٍىع ،وىػىٍەر
ئوتتۇرىطىذىىي پەرلٍەرگە ئەھّىَەت ثېرىع ()Individualization
.23وىرگۈزۈظ :ھەر خىً ئۇچۇر ۋە ٔەرضىٍەرٔي ٍىغىپ ،وېَىٓ ئىػٍىتىع ئۈچۈْ ضبلالپ
لوٍۇظ ()Input
.24ئەلٍىٌ پبئبٌىَەتچبٍٔىك :تەپەوىۇر ۋە ثبغمب روھىٌ پبئبٌىَەتٍەرٔي ٍبخػي وۆرۈظ
()Intellection
.25ئۆگۀگۈچيٍ :ېڭي ثىٍىٍّەرٔي ئۆگىٕىػٕي ئىٕتبٍىٓ ٍبخػي وۆرۈظ ()Learner
.26ئەڭ ٍۇلىرى چەوىە ٍەتىۈزگۈچي :ھەر ثىر ئىػتب ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىگە چىمىع ،ئىع
ئۈٔۈِي ٍبوي ٔەتىجىٕي ئىّىبٔىَەتٕىڭ ثېرىچە ئەڭ ٍۇلىرى چېىىگىچە ئۆضتۈرۈظ ٍبوي چوڭبٍتىع
()Maximizer
.27ئىجبثىٍَىك :ھەِّە ئبدەِٕىڭ ٍبخػي تەرىپىٕي ،ھەر ثىر ئىػٕىڭ ئىجبثىٌ تەرىپىٕي
وۆرۈظ ()Positivity
ِ.28ۇٔبضىۋەتٍەغىۈچي :ئىّىبٔمەدەر وۆپرەن ئبدەٍِەر ثىٍەْ تؤۇغۇظ ۋە ئبرٌىػىػٕي
ٍبخػي وۆرۈظ ()Relator
ِ.29ەضئۇٌىَەتچبٍٔىك :ئۆز ئىػىغب ثبغتىٓ-ئبخىر ئىگە ثوٌۇظ ()Responsibility
.30ئەضٍىگە وەٌتۈرگۈچي ِ :ەضىٍە ھەي لىٍىػٕي ٍبخػي وۆرۈظ ()Restorative
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.31ئۆز-ئۆزىگە وبپبٌەتٍىه ثېرىع :ئۆز ئبرتۇلچىٍىمٍىرىغب ٔىطجەتەْ چوڭمۇر ئېتىمبد ۋە
ئىػۀچىە ئىگە ثوٌۇظ ()Self-Assurance
ِ.32ۇھىٍّىك:
()Significance

ئېتىراپ لىٍىٕغبْ ِۇھىُ ئبدەَ ۋە داڭٍىك ئبدەَ ثوٌۇغٕي ئىطتەظ

.33ئىطتراتېگىَىٍىه ثوٌۇظ :ئىطتراتېگىَىٍەرگە ثبً ثوٌۇظ ،لبالٍّىمبٔچىٍىمالر ئىچىذىٓ
ئەڭ ٍبخػي ٍوٌٕي تېپىع ئىمتىذارىغب ئىگە ثوٌۇظ ()Strategic
.34ثبغمىالرٔىڭ لوٌٍىػىغب ئېرىػىعٍ :ېڭي ئبدەٍِەر ثىٍەْ تؤۇغۇپ ،ئۇالرٔىڭ ئۆزىٕي
ٍبخػي وۆرۈغىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ ()Woo

 .7ئبخىرقي سۆز
ھەِّە ئبدەَ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغٕي ئوٍالٍذۇِ .ەٌۇَ ثىر ئىػتب ِۇۋەپپەلىَەتٍىه
ثوٌۇغٕي ئۆزىڭىسٔىڭ غبٍىطي لىٍىپ تبٌالظ ئبٔچە لىَىٓ ئەِەش .ثۇ ٍەردە دىممەت لىٍىػمب
تېگىػٍىه ٔەرضە « غبٍە تىىٍەغٕىڭ  10ئۆٌچىّي» ثوٌۇپِ ،ەْ ئۇ  10ئۆٌچەِٕي ثىر ئبٍرىُ
ِبلبٌىذە ِەخطۇش چۈغۀذۈردۈٌَ .ېىىٓ ،ئبغۇ ئىػتب ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇظٍ ،بوي ئبغۇ غبٍىٕي
ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ لبٔذاق ئىػالرٔي لىٍىع ،لەدەِٕي لبٔذاق ئېٍىع ،لبٍطي غەرتٍەرٔي
ھبزىرالظ وېرەوٍىىىٕي ئبٍذىڭالغتۇرۇۋېٍىع ئبٔچە ئبضبْ ئىع ئەِەش .ثوٌۇپّۇ ھبزىر ئوتتۇرا
ٍبوي ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇۋاتمبْ ٍبغالر ئۈچۈْ تېخىّۇ غۇٔذاقِ .ەْ ٍ-2007ىٍىذىٓ ثۇرۇْ
ِۇۋەپپەلىَەتػۇٔبضٍىك ھەلمىذىىي ئىٍّىٌ تەتمىمبت ٔەتىجىٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىذىغبْ ثىرەر وىتبة
ٍبوي ئىٍّىٌ ِبلبٌىٍەرٔي ئولۇپ ثبلّىغبْ ئىذىُ .غۇٔذاق ثوٌطىّۇ ،ثۇٔىڭذىٓ تەخّىٕەْ ٍ 29ىً
ثۇرۇٍْ ،ۀي ٍ-1982ىٍي غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتېتىذا ئولۇۋاتمبْ ِەزگىٍذە ،ئۆزەِٕىڭ غۇ ۋالىتتىٓ
ثۇرۇٔمي ضەرگۈزەغتىٍىرىّگە ئبضبضەِْ ،ۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ِۇٔذاق ثىر تەڭٍىّىطىٕي تۈزۈپ چىممبْ
ئىذىُ:
ٍۇۋەپپەقىَەت = تبالّت  +تىرىطچبّيىق  +پۇرسەت
ٍ-2007ىٍي ٍبزغبْ « ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ٍېڭي تەڭٍىّىطي» دېگەْ ِبلبٌىذە،
ٍۇلىرىذىىي ِۇۋەپپەلىَەت تەڭٍىّىطىٕىڭ ٔ-2ۇضخىطىٕي ئوتتۇرىغب لوٍذۇَ:

ِەْ

ٍۇۋەپپەقىَەت = ( پۇرسەت  +تەىەً)  ( xئىقتىذار  +تىرىطچبّيىق)  +تبالّت +
ٍۈمسەك قىسىقىص
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ثۇ ٍەردىىي «  »xوۆپەٍتىع ثەٌگىطىذۇر .ئۇ ِبلبٌىٕي توردا ئېالْ لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ ،ثەزى
ئولۇرِۀٍەر ِۀذىٓ ئۇ تەڭٍىّىٕي تۈزۈپ چىمىػمب ٔېّە تۈرتىە ثوٌغبٍٔىمىٕي ضورىذىِ .ەْ
ئۇالرغب ِۇٔذاق دەپ جبۋاة ثەردىُ:
ّەقىو:
ِەْ ٍ-1976ىٍىذىٓ ٍ-78ىٍىغىچە ٍېسىذا لبٍتب تەرثىَە ئېٍىۋاتمبٔذا ،ھېچ لبٔذاق لىّّىتي
ٍوق ثىر ئبدەَ ئىذىُ .وۈٔىگە  10ضبئەت ئەتىراپىذا ئىػٍىگەْ ثوٌطبِّۇِ ،بڭب ثىر پۇڭّۇ پۇي
ثەرِەٍتتيِ .ېٕىڭ ئىػٍىػىُ پەلەت ھەر وۈٔي لوضىمىّٕي توٍغۇزۇپ ،غۇ ئبرلىٍىك ھبٍبتىّٕي
ضبلالپ لېٍىع ئۈچۈْ ،غۇٔذالال ئىىىي ٍىٍذىٓ وېَىٓ ثىر ئىػچي ٍبوي خىسِەتچىٍىه خىسِىتىگە
ئېرىػىع ئۈچۈْ ئىذى .ئۇ چبغذا ثىرەر جبٕٔىڭ ئبٔچە لىّّىتي ٍوق ئىذى .ئەگەر ِەْ ئۆزەَ
چېٕىمىۋاتمبْ وؤبغەھەر ( ھبزىرلي ئؤطۇ) ٔبھىَىطي ثىٍەْ ئبلطۇ غەھىرى ئوتتۇرىطىذىىي 10
وىٍوِېتىر ٍوٌٕي پىَبدە ثېطىع جەرٍبٔىذا ثىرەر ۋەلەگە ئۇچراپ ئۆٌۈپ لبٌغبْ ثوٌطبَ ،ئۆز
ئبتب-ئبٔبَ ۋە تۇغمبٍٔىرىُ ِېٕي ئىسدىگۀذىٓ ثبغمبٍ ،وي ثوٍىذا ٍبتمبْ ِېٕىڭ ئۆٌۈوۈِٕي وۆرگەْ
وىػىٍەر ِېٕىڭ وىُ ئىىۀٍىىىّگە پەرۋاِۇ لىٍىپ لوٍّبٍتتيِ .ېٕىڭ وىُ ئىىۀٍىىىُٔ ،ېّە
ضەۋەثتىٓ ئۆٌۈپ وەتىۀٍىىىُ ثىرەر گېسىت خەۋىرىگىّۇ ٍبرىّبٍتتي.
ٍ-1978ىٍي -1ئبٍذا غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتېتىغب ئولۇغمب وىرگۀذىٓ وېَىِٓ ،ەْ ئۆزۈَ
ئۈچۈْ ِۇٔذاق ئىىىي پرىٕطىپ تۈزدۈَ .ثىرىٕچي ،ئۆتۈٌگەْ دەرضٍەرٔي ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە
ٍبخػي ئۆگىٕىع .ئىىىىٕچيِ ،بڭب ثېرىٍگەْ لوغۇِچە ۋەزىپىٍەرٔي ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە ٍبخػي
ئىػٍەظِ .ۇغۇٔذاق لىٍىپ ئىىىي ٍىً ئۆتىۀذىٓ وېَىِٓ ،ەْ ئۆزۈَ ثۇرۇٔمىذىٓ ئبٔچە
ئۆزگىرىپ وەتّىگەْ ثوٌطبِّۇِ ،ېٕىڭ لىّّىتىُ پۈتۈٍٔەً ئۆزگەردىِ .ەْ ئبرلب-ئبرلىذىٓ
غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتېتي ئولۇغۇچىالر ئۇٍۇغّىطىٕىڭ رەئىطي ،غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتېتي ئىتتىپبق
ووِىتېتىٕىڭ دائىّىٌ ھەٍئىتي ،ئبپتؤوَ راٍؤٍۇق ٍبغالر ثىرٌەغّىطىٕىڭ ِۇئبۋىٓ رەئىطي ،ئبپتؤوَ
راٍؤٍۇق ئولۇغۇچىالر ثىرٌەغّىطىٕىڭ رەئىطي ،ۋە ِەٍِىىەتٍىه ئولۇغۇچىالر ثىرٌەغّىطىٕىڭ
ِۇئبۋىٓ رەئىطي لبتبرٌىك ۋەزىپىٍەرگە تەٍىٍٕۀذىُ .ثېَجىڭگە ئبٍروپىالْ ثىٍەْ ٍىغىٕغب
ثبرىذىغبْ ثوٌذۇَ .غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتېتي گېسىتي ،غىٕجبڭ گېسىتي ،ئۈرۈِچي وەچٍىه گېسىتي،
غىٕجبڭ رادىئو ئىطتبٔطىطي ،غىٕجبڭ ٍبغالر جورٔىٍي ۋە جۇڭگو خەٌك گېسىتي لبتبرٌىك تەغۋىمبت
ئبپپبراتٍىرىذا وەڭ تەغۋىك لىٍىٕذىُ .ثۇ تەغۋىمٍەردە ئېَتىٍغبْ ٔەرضىٍەر راش ئىذى .ئبضبضەْ
ِېٕىڭ لبٔذاق لىٍىپ ئولۇغتب ئەال وېتىۋاتمبٍٔىمىُ ،لبٔذاق لىٍىپ ئۆزٌىىىّذىٓ ئىٕگٍىس تىٍي
ئۆگىٕىۋاتمبٍٔىمىُ ،ھەَ لبٔذاق لىٍىپ ئولۇغۇچىالر خىسِىتىٕي ٍبخػي ئىػٍەۋاتمبٍٔىمىُ توغرىطىذا
غۇٔىڭ ثىٍەْ پۈتۈْ جەِئىَەت ،ثوٌۇپّۇ غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتېتىذىىي ئۇٍغۇر
ئىذى.
ئولۇتمۇچي-ئولۇغۇچىالرِ ،بڭب ٍۈوطەن دەرىجىذە ھۆرِەت لىٍذىِ .ېٕي ئىٕتبٍىٓ لەدىرٌىذىِ .ەْ
تۇرىۋاتمبْ ٍبتبق ِەوتەپ ئولۇغۇچىالر ئۇٍۇغّىطىٕىڭ ئىػخبٔىطي ثوٌۇپ ،ئۇ ئىػخبٔب ثىر ئولۇظ
ثىٕبضىٕىڭ ئىچىذە ئىذىِ .ەْ ثەزىذە ھبجەتخبٔىغب ثبرضبَِ ،ېٕىڭ وېٍىۋاتمىٕىّٕي وۆرگەْ ثەزى
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ئۇٍغۇر ئولۇغۇچىالر ِېٕىڭ تېخي خېٍي ٍىرالتب ئىىۀٍىىىّگە لبرىّبً ،ھبجەتخبٔىغب وىرِەًِ ،ېٕي
ئبٌذىذا وىرضۇْ ،دەپ ضبلالپ تۇراتتيِ .ەْ ئۇالرٔىڭ ثۇٔذاق لىٍىپ وېتىػىٕي لىٍچىّۇ
ٍبلتۇرِبٍتتىُ .ئۇالرٔىڭ ثۇٔذاق لىٍىػىٕي ِەْ پەلەت ئۇالرٔىڭ ِبڭب وۆرضەتىەْ ھۆرِىتيِ ،ېٕي
لەدىرٌىػي ،دەپ چۈغىٕەتتىُ .داۋاٍِىك ھبٍبجبْ ۋە خوغبٌٍىك ئىچىذە ئۆتەتتىُ .تۇرۇپ-تۇرۇپ
وۆزۈِذىٓ تەضىرٌىٕىع ٍبغٍىرى چىمىپ تۇراتتي.
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئوٍٍىٕىػمب ثبغٍىذىُ :ثۇ ٔېّە ئۈچۈْ؟ ئبٌذىٕمي ئىىىي ٍىً ئىچىذە
ئەروىٓ ضىذىمتىٓ ئىجبرەت ثىر ئبدەَ ثوٌۇظ ضۈپىتىُ ثىٍەْ ِۀذە ھېچ لبٔچە ئۆزگىرىع ثوٌّىذى.
ٌېىىٓ ِېٕىڭ لەدرى-لىّّىتىّذە غبٍەت زور ئۆزگىرىع ثۇٌۇپ وەتتي .ثۇ ٔىّە ئۈچۈْ؟ ثۇرۇٔمي
ِەْ ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذا ،ھبزىرٔىڭ ٔېّىطي ئوخػىّبٍذۇ؟
ِبٔب ئبغۇ ضوئبٌغب جبۋاة تېپىع جەرٍبٔىذاِ « ،ۇۋەپپەلىَەت = تبالٔت  +تىرىػچبٍٔىك +
پۇرضەت» ،دېگەْ تەڭٍىّىٕي تۈزۈپ چىممبْ ئىذىُٔ( .ەلىً تۈگىذى)
ٍ-2007ىٍىذىٓ وېَىٓ ِۇۋەپپەلىَەت ٔ ،ىػبْ ۋە غبٍىٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇظ ھەلمىذە
ثىر لبٔچە پبرچە داڭٍىك وىتبثالرٔي ئولۇدۇَ ،ھەِذە ئۇالرٔي ِبلبٌە لىٍىپ ٍېسىپ ،ئۇٍغۇر
ئولۇرِۀٍەرگە تؤۇغتۇردۇَِ .ەْ ئىگىٍىگەْ ٍېڭي ثىٍىٍّەر ئبضبضىذا ٍۇلىرىذىىي ئىىىي
تەڭٍىّىٕي لبٍتب تەوػۈرگىٕىّذە ،ئۇالرٔىڭ خېٍە ٍۇلىرى ئىٍّىٌ ئبضبضمب ئىگە ئىىۀٍىىىٕي ھېص
ئىىىىٕچي تەڭٍىّىذىىي « تەٌەً» ٔي وۆپٍىگەْ ِۇۋەپپەلىَەتػۇٔبضٍىك
لىٍىّەْ.
ِۇتەخەضطىطٍىرى ئبٔچە ئېتىراپ لىٍىپ وەتّەٍذىىەٌْ .ېىىٓ ،ئبِېرىىىذىىي ھەر خىً
ِۇوبپبتالظ ِۇراضىٍّىرىذا ِۇوبپبت ئېٍىع ئۈچۈْ ضەھٕىگە چىمىپ ،ضۆز لىٍغبٔالرٔىڭ ِۇتٍەق
وۆپ لىطّىٕىڭ « ِەْ ثبغمىالرغب لبرىغبٔذا تەٌەٍٍىه» دېگىٕىٕي ئبڭالپ تۇرۇۋاتىّەِْ .ەزوۇر
ِبلبٌىذا « تبالٔت ،ئىمتىذارٍ ،ۈوطەن لىسغىٍٕىك ٍبوي لىسىمىع» دېگەْ ئۇلۇِالر ئۈضتىذىّۇ
ثەٌگىٍىه دەرىجىذە توختبٌذىُِ .ېٕىڭ ٍۇلىرىذىىي ِۇۋەپپەلىَەت تەڭٍىّىٍىرىٕي تۈزۈپ
چىمىػىّذىىي ضەۋەة ،ضىسگە ئبغۇ تەڭٍىّە ثوٍىچە ئىع وۆرۈغٕي تەغەثجۇش لىٍىع ئۈچۈْ
ئەِەش .پەلەت ضىسگە ،ۋە ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغٕي ئوٍالٍذىغبْ ثبغمب ثبرٌىك ٍبغالرغب لبٍطي
غەرتٍەرٔي ھبزىرالظ وېرەوٍىىىٕي تەوٍىت غەوٍىذە ثىٍذۈرۈپ لوٍۇظ ئۈچۈٔذۇر .روغۀىي ،ثۇ
تەڭٍىّىٍەردە ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ غەرتٍەر ھەرگىسِۇ ِۇتٍەق ئەِەشٌ .ېىىٓ ،ئوِۇِالغتۇرۇپ
ئېَتمبٔذاِ ،ۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌغبْ خېٍە وۆپ وىػىٍەرٔي ِۇۋەپپەلىَەتٍىه لىٍغبْ ئبِىٍالرٔي ئبغۇ
ئىىىي تەڭٍىّىذە وۆرضىتىٍگەْ ئبِىٍالرغب ٍىغىٕچبلالظ ِۇِىىٓ .ئۇٔي ِەزوۇر ِبلبٌىذا
تؤۇغتۇرۇٌغبْ « ،ئبرتۇلچىٍىمالرٔي تبپمۇچي» دېگەْ وىتبثتىىي ئىٍّىٌ لبراغالردىّٕۇ توٌۇق
وۆرۈۋاٌغىٍي ثوٌىذۇ.
ِېٕىڭ لىطمىچە تەرجىّبٌىّٕي ئولۇپ ثبلمبْ ئولۇرِۀٍەرٔىڭ خەۋىرىذە ثوٌغىٕىذەنِ ،ەْ
ھبزىرغىچە ئىٕتبٍىٓ وۆپ ئىططىك-ضوغۇلٍۇلٕي ئۆز ثېػىّذىٓ ئۆتىۈزۈپ ثبلتىُ .ثىر وەِجەغەي
ثبال ،دېھمبْ ،ئىػچي ،ئولۇغۇچىالر وبدېرى ،ئبٌىٌ ِەوتەپ ئولۇتمۇچىطي ،تەتمىمبتچي ،ئىٕجىٕىر ۋە
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ِۇتەخەضطىص لبتبرٌىك ٔۇرغۇْ روٌالرٔي ئېٍىپ ثبلتىُ .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،ثۇ لېتىُ ِەْ ئۈچۈْ
«ئبرتۇلچىٍىمالرٔي تبپمۇچي» دېگەْ وىتبثٕي ئولۇپ چۈغىٕىع ،ھەِذە  34تۈرٌۈن تبالٔتٕي
ئۆزۈِگە ثبغالپِ ،ۀذە ئۇالردىٓ لبٍطىٍىرى ثبر ،لبٍطىٍىرى ٍوق ئىىۀٍىىىٕي ثبٍمىۋېٍىع ئبٔچە
تەضىە توختىّىذىٌ .ېىىٓ ،ئەگەر ضىس ئوتتۇرا ٍبوي ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇۋاتمبْ ثىر ئولۇغۇچي
ثوٌطىڭىسِ ،ەزوۇر ِبلبٌىٕي ثىر لېتىُ ئولۇظ ثىٍۀال ئۆزىڭىسدىىي تبالٔتالرٔي توٌۇق ۋە توغرا
ثبٍمىۋېٍىػىڭىس ئبٔچە ئبضبٔغب توختىّبضٍىمي ِۇِىىٓ .ضىس ئۈچۈْ ئۆزىڭىسٔي ثىر ِەزگىً
وۈزىتىع ،تەوػۈرۈظ ۋە تەھٍىً لىٍىػمب توغرا وېٍىػي ِۇِىىٓ .غۇڭالغمب ئەگەر ضىس ثىر
لىطمب ۋالىت ئىچىذە ئۆزىڭىس ئۈچۈْ ثىرەر وەضىپ تبٌٍىَبٌّىطىڭىس ھەرگىسِۇ ئۆزىڭىسٔي
ئەلىٍطىس چبغٍىّبڭ .ئبِېرىىىذىىي ئبٌىٌ ِەوتەپٍەر ِبٔب ِۇغۇٔذاق ئەھۋإٌي وۆزدە تۇتۇپٍ ،ېڭي
لوثۇي لىٍىٕغبْ ئولۇغۇچىالرغب « ئۆز وەضپىٕي جبوبرٌىّىغبْ ئولۇغۇچي» دېگەْ ثىر
وبتېگورىَىطىٕي چىمبرغبٍْ .ۀي ،ضىس پەلەت ِەوتەپٕىال تبٌالپ ،وەضىپٕي ثېىىتّەً تۇرۇپال ثىر
ئبٌىٌ ِەوتەپىە وىرەٌەٍطىسِ .ەوتەپىە وىرىپ ،دەضٍەپىي ٍ 2ىً ئوِۇِىٌ دەرضٍەرٔي ئولۇظ
جەرٍبٔىذا ضىس ئوخػىّىغبْ وەضىپٍەرٔىڭ دەرضٍىرىٕي ئبڭالپ ثېمىپ ،ئۆزىڭىسٔىڭ ٔېّىگە
لىسىمىذىغبٍٔىمىڭىس ،ۋە ئۆزىڭىسدە لبٔذاق تبالٔتالرٔىڭ ثبرٌىمىٕي ثبٍمبٍطىس .ئبٔذىٓ دەضٍەپىي 2
ٍىٍٍىك ئولۇغٕىڭ ئبخىرىذا ئۆزىڭىسگە ثىر وەضىپٕي تبٌالپ ،ئبٌىٌ ِەوتەپتىىي لبٌغبْ ئىىىي ٍىً
ۋالىتتب ئبغۇ وەضىپتە ئولۇٍطىس .گەرچە ِۇغۇٔذاق ثىر جەرٍبٕٔي تبٌالٍذىغبٔالر ئبٌىٌ ِەوتەپىە
ٍېڭىذىٓ وىرگەْ ئولۇغۇچىالرٔىڭ پەلەت تەخّىٕەْ  20-10پىرضۀتىٕي تەغىىً لىٍطىّۇ ( ثۇ
ِېٕىڭ غەخطىٌ پەرىسى) ،ئبِېرىىىذىىي ٍبغالر ئۈچۈْ ِبٔب ئبغۇٔذاق ثىر تبٌالظ ِەۋجۇت .ئۇٍغۇر
دىَبرىذىىي ئۇٍغۇر ئولۇغۇچىالر ئۈچۈْ ثۇٔذاق تبٌالظ پۇرضەتٍىرى ٍوق .غۇٔذاق ثوٌطىّۇ ِەْ
ٍۇلىرىمي ئەھۋاٌالرٔي ثۇ ٍەردە تىٍغب ئېٍىپ ئۆتۈغٕي ِۇۋاپىك وۆردۇٍَ .ۀي ،تەرەلمىٌ لىٍغبْ
ئەٌٍەردىىي ٍبغالر ئۈچۈّٔۇ ئۆزىٕىڭ لىسىمىػي ثىٍەْ ئۆزىذىىي تبالٔتالرٔي ثبٍمبظ ئۈچۈْ ِەٌۇَ
جەرٍبْ وېتىذۇ.
ضىس ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇظ ئۈچۈْ ،ئۆزىڭىسٔىڭ تۇغّب تبالٔتٍىرىغب توغرىالپ ،ئۆزىڭىس
لىسىمىذىغبْ ثىر وەضىپٕي تبٌٍىػىڭىس وېرەنِ .ەٌۇَ ِىمذاردىىي وىرىّگە ئېرىػىپ ،جېٕىڭىسٔي
ثېمىپ ٍبغىػىڭىسٍ ،بوي ثوٌّىطب ثبً ثوٌىػىڭىس ئۈچۈْ پۇي تبپمىٍي ثوٌىذىغبْ ثىر وەضىپٕي
تبٌٍىػىڭىس وېرەن .ئۆز ِىٍٍىتىڭىسگە تۆھپە لوغۇپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئۆِرىڭىسٔي ِۀىٍىه
ئۆتىۈزۈظ ئۈچۈْ ثىر لىّّىتي ثبر وەضىپٕي تبٌٍىػىڭىس وېرەن .ثىر لىّّىتي ثبر وەضىپٕي
تبٌالغتب ضىسٔىڭ ئېتىمبد تبالٔتىڭىسٔىڭ روٌي ثەن چوڭ ثوٌۇپ ،ھبزىر ئۇٍغۇرالر ثۇ تبالٔتمب ئىٕتبٍىٓ
لبتتىك ئېھتىَبجٍىك .ثۇالردىٓ ثبغمبِ ،ەْ ئەضىەرتىپ لوٍۇغٕي ِۇۋاپىك وۆرگەْ ٍۀە ثىر ئىع
غۇويِ ،ۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇظ ثىٍەْ ثەخىتٍىه ثوٌۇظ ثىر ئىع ئەِەش .ثىس ئبِېرىىىذا وەضىپتە
ٔبھبٍىتي ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌغبْ ،ئەِّب تۇرِۇغتب ۋەٍراْ ثوٌۇپ ،ئبزرالّۇ ثەخىتٍىه ثوالٌّىغبْ
وىٕو ئبرتىطٍىرى ۋە ٔبخػىچىالرٔىڭ ھېىبٍىٍىرىٕي داۋاٍِىك ئبڭالپ تۇرىّىس .غۇڭالغمب
ئبتب-ئبٔىالر پەرزۀتىٕىڭ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌىػىٕي وۆزٌەپ ،ئۇٔىڭغب ثىرەر وەضىپٕي تەوٍىت
لىٍغبْ ٍبوي ِەججۇرٌىغبْ ۋالتىذا « ،ثبالَ ِۇغۇ وەضىپ ثىٍەْ ئۆزىٕي ثەخىتٍىه ھېص لىالالرِۇ؟»
دېگەْ ضوئبٌٕىّۇ ضوراپ لوٍغىٕي ٍبخػيِ .ەْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕىڭ ٍۇلىرىذىىي وەضىپىە ئبئىت

- 178 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

ھەر خىً ِۇٔبضىۋەتٍەرٔي توغرا ثىر تەرەپ لىٍىػىذا ِەزوۇر ِبلبٌىٕىڭ ثەٌگىٍىه ٍبردىّي ثوٌۇغىٕي
ٔبھبٍىتىّۇ ئۈِىذ لىٍىّەْ.
ثۇ ِبلبٌىٕي ھېچ وىّذىٓ رۇخطەت ضورىّبًِ ،ۀجەضىٕي ئەضىەرتىەْ ھبٌذا ثبغمب ھەر
لبٔذاق تور ثەتٍىرىذە ئېالْ لىٍطىڭىس ثوٌىۋېرىذۇ.
ئەضەر ِۀجەضيِ :ەرىپەت ثىٍوگي
www.meripet.com
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ئۇيغۇرالر دۆت ئەهەش ،ئەقىللىق
ِەْ ِەْ  -2006ۋە ٍ-2007ىٍٍىرى ٍۇرتمب ثېرىپ ،ھەر خىً وىػىٍەر ثىٍەْ ئۇچرىػىع
جەرٍبٔىذا ― ،ئۇٍغۇرالر ئۇالردىٓ جىك ھورۇْ― ― ،ئۇالر ئۇٍغۇرالردىٓ جىك ئەلىٍٍىك―ٔ ― ،ۇرغۇْ
ئىػالردا ئۇٍغۇرالر دۆت― ،دېگۀذەن گەپٍەرٔي وۆپ لېتىُ ئبڭٍىذىُ .ثۇ ئبٍرىُ وىػىٍەرٔىڭ وۆز
لبرىػىّۇٍ ،بوي ھبزىر ئۇٍغۇر جەِئىَىتىذە ئوِۇَِۈزٌۈن لوثۇي لىٍىٕىػمب ثبغٍىغبْ ثىر ئىذىَىّۇ،
ثۇٔىطي ِبڭب ئېٕىك ئەِەش .ئەگەر ثۇٔذاق وۆزلبراظ ئبٍرىُ وىػىٍەرگىال تەۋە ثوٌّبضتىٓ ،ئۇ
خەٌك ئىچىگە خېٍي وەڭ دائىرىذە ضىڭىپ وىرىۋاتمبْ ثىر ئىذىَە ثوٌطب ،ئۇٔي ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه
ضەٌجىٌ تەغۋىمبتٕىڭ ٔەتىجىطي ،دەپ لبراغمب ثوٌىذۇ .لبرىّبلمب ثۇ ِەضىٍە ثىر ئبددىٌ ئىػتەن
وۆرۈٔطىّۇ ،ئۇ ِىٍٍىٌ روھٕي ئەضٍىگە وەٌتۈرۈظ ،ضبلالپ لېٍىع ۋە ئۆضتۈرۈظ ثىٍەْ ثىۋاضىتە
ِۇٔبضىۋەتٍىه ِۇھىُ ِەضىٍە ثوٌۇپ ،ئۇ ضەگەن وىػىٍەرٔىڭ دىممىتىٕي لوزغىػي وېرەنِ .ەْ ھەر
لېتىُ ٍۇلىرىمي ضۆزٌەرٔي ئوٍٍىغىٕىّذأ ،بھبٍىتي راھەتطىسٌىٕىپ وەٌذىُ .ثۈگۈْ ئبخىر ثۇ ِەضىٍە
توغرىطىذا ئوٍٍىغبٍٔىرىّٕي ٍېسىپ چىمىع لبرارىغب وەٌذىُِ .ەْ ثۇ ٍبزِبِذا « ئۇٍغۇرالرٔىڭ
ھورۇٍٔۇلي» ِەضىٍىطي ئۈضتىذە وۆپ توختبٌّبٍّۀْ .ەچچە ئەضىرٔىڭ ِبثەٍٕىذە ،ئۆز ئەتراپىذا
ٍبغىغبْ ثبغمب ِىٍٍەتٍەر ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذا ،ئۇٍغۇرالر ثبغمىالردەن لبتتىك ئىػٍىّىطىّۇ،
ثبغمىالر تبرتمبْ جبپبِ-ۇغەلمەتٍەرٔي تبرتّىطىّۇ ،ثبغمىالرٔي ثېطىۋاٌّىطىّۇ ۋە تبالْ-تبراج
لىٍّىطىّۇ ،ئۆزى لبٔبئەتٍۀگىذەن دەرىجىذىىي راھەت تۇرِۇظ ضەۋىَىطىذە ٍبغبپ وەٌگەْ ئىذى.
ئبدەَ لبتتىك ئىػٍىّەً تۇرۇپّۇ ئۆزى رازى ثوٌغىذەن دەرىجىذە راھەت ٍبغىَبٌىطب ،ئبغۇٔذاق
ٍبغبۋەرضە ثوٌىۋېرەتتي .ئۇٔىڭ ھېچ ثىر ٍبِبْ ٍېرى ،ئەٍىجٍىگۈچىٍىىي ٍوق ئىذىٌ .ېىىٓ ،ھبزىر
جبھبْ ئۆزگىرىپ ،ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثۇرۇٔمىذەن ئەِگەوچبٍٔىك دەرىجىطي ھبزىر ئۇالرٔي « ھورۇْ»
لىٍىپ وۆرضىتىپ لوٍۇۋاتىذۇٌ .ېىىٓ ثۇ ئەھۋاٌّۇ ئۆزگىرىذۇ .ئبدەِّۇ ئۆزگىرىذۇ .ئەِەٌَەتتىّۇ
ٍۇلىرىمىذەن ‖ ھورۇٍٔۇق― ئەھۋاٌي ۋە ئۇٍغۇرالرٔىڭ روھىٌ ھبٌىتي ٔبھبٍىتي تېس ئۆزگىرىۋاتىذۇ .ثۇ
ئۆزگىرىػٕىڭ توٌۇق ئەِەٌگە ئېػىػىغب ٍۀە ثىر ِەزگىً ۋالىت وېتىذۇ .غۇڭب ثۇ جەھەتتە
ئۇٍغۇرالرٔي وەٌطە-وەٌّەش ۋە داۋاٍِىك ئەٍىجالۋەرِىگەْ ٍبخػي.
ئەِذى ثۇ ٍبزِىٕىڭ لبٌغبْ لىطّي ئۇٍغۇرالر « دۆت» ِۇ ٍبوي ئەلىٍٍىمّۇ ،دېگەْ ِەضىٍە
ئۈضتىذە ثوٌىذۇ .ھەر وىّٕىڭ ھەر لبٔذاق ثىر غەٍئي ئۈضتىذە ھۆوۈَ چىمىرىع ئەروىٍٕىىي ثبر.
ٌېىىٓ ،ئۇٔذاق ھۆوۈَ ئىٍّىٌ ئبضبضتب چىمىرىٍىػي ،ئەِەٌىَەتىە ئبضبضالٔغبْ ثوٌۇغي وېرەن.
ئۇٔذاق ثوٌّبٍذىىەْ ،ئۇٔىڭ ھېچ لبٔذاق لىّّىتي ثوٌّبٍذۇ .ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ،ئۇزۇْ ِۇددەت
تەورار دېَىٍگەْ ضۆز ثىر ئبدەِٕىڭ روھىٌ دۇَٔبضي ثىٍەْ ئۇٔىڭ ھەرىىىتىٕي ئۆزگەرتىۋېتەٌەٍذۇ.
ئۇزۇْ ِۇددەت ،ثىر ضىسىمٕي ثوٍالپ ئۈزۈٌّەً داۋاِالغمبْ تەغۋىمبت ثىر خەٌمٕىڭ روھىٌ دۇَٔبضي
ثىٍەْ ھەرىىىتىٕي ئۆزگەرتىۋېتەٌەٍذۇِ .ەْ ثۇ ٍبزِبِذا ئبغۇٔذاق ھبدىطىٍەرٔىڭ ئىٍّىٌ ئبضبضىٕي
لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ ئۆتۈِەْ .ھەِذە ئولۇرِۀٍەرگە ثەزى پبوىتالرٔي ضۆزٌەپ ثېرىّەِْ .ەْ
لىطمىچە تەضۋىرٌەپ ثېرىذىغبْ پطىخوٌوگىَە ئىٍّىگە ئبئىت ئۇلۇِالر ثىر غەرىجٍىه
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ِۇتەخەضطىص ئىٕتېرٔېتتب ٍېسىپ ئېالْ لىٍغبْ ئۇلۇِالر ئبضبضىذا ثوٌىذىغبْ ثوٌۇپِ ،ەْ
ئىٕتېرٔېتتىٓ ئۇ ِۇتەخەضطىطٕىڭ ئىطّىٕي تبپبٌّىذىُ.

 .1مۆڭۈىْي پروگراٍَىالش
تبرىختب ھىٕذىطتبٕٔىڭ ئۇدائىپۇر دېگەْ ٍېرىذە ِۇٔذاق ثىر ۋەلە ثوٌغبْ .دۈغّۀٍەر ثۇ جبٍغب
ھۇجۇَ لىٍىپ ،ئۇ ٍەرٔىڭ پبدىػبھىٕي ئۆٌتۈرۈۋەتىۀذىٓ وېَىٓ ،ثۇ پبدىػبھٕىڭ پبٕٔب دھبً
ئىطىٍّىه ثىر خىسِەتچىطي پبدىػبھٕىڭ ئوغٍىٕي لۇتمۇزۇپ لبٌغبْ .ثۇ ثبال ِۆوۈٔۈپ ٍۈرۈپ چوڭ
ثوٌۇپ ،ئەڭ ئبخىرى ئبغۇ جبٍغب پبدىػبھ ثوٌغبْ .ئۇٔىڭ ٔېّىػمب پبدىػبھ ثوالٌىغبٍٔىمىٕي
ثىٍەِطىس؟ ضىسچە ئبغۇ ثبٌىٕىڭ لېٕىذا پبدىػبھٍىك ثبرِىذۇ؟ ٍبق ،ھەرگىس ئۇٔذاق ئەِەش .ئۇٔىڭ
ثىر پبدىػبھ ثوٌۇپ تەرثىَىٍىٕىپ چىمىػىذىىي ضەۋەة ،ھېٍىمي خىسِەتچي ۋە ئۇٔىڭ ئەتراپىذىىي
ھەِّە وىػىٍەر ئۇ ثبٌىغب ‖ :ضەْ دېگەْ ثىر غبھسادە .ضەْ چولۇَ پبدىػبھ ثوٌۇغۇڭ وېرەن.
دۈغّۀٍەر ثىسٔىڭ پبدىػبھٍىمىّىسٔي تبرتىۋاٌذى .ضەْ چوڭ ثوٌغبٔذا ئۇالردىٓ چولۇَ ئىٕتىمبَ
ئېٍىػىڭ ھەِذە ئۇالرٔي ٍېڭىػىڭ وېرەن― دەپ تۇرغبْ.
ئىٕگٍىسچىذە « وۆڭۈٌٕي پروگراِّىالظ» دېگەْ ثىر ئۇلۇَ ثبر .ئۇٔي ئىٕگٍىس تىٍىذا « ِىٕذ
پروگراِّىڭ» دەپ ئبتبٍذۇِ « .ىٕذ»ٔىڭ ِۀىطي وۆڭۈي ،ئبڭٔ ،ىَەت ،ھوظ ،ئەلىً ۋە خىَبي
دېگەْ ضۆزٌەرگە ٍېمىٓ ثوٌۇپ« ،پروگراَ» دېگەْ ضۆز پېئىً لىٍىپ ئىػٍىتىٍگۀذە« ،ثىر ئبدەِذە
ثىر خىً خىَبٌٕي تۇرغۇزۇپ ،ئۇ ئبدەِٕىڭ خىَبٌىٕي تۈزٌەپ ٍبوي ئۆزگەرتىپ ،ئۆزىگە وەٌگەْ
ئۇچۇرغب ٔىطجەتەْ ثىر خىً ئبالھىذە ئىٕىبش لبٍتۇرۇدىغبْ ٍبوي ثىر خىً ئبالھىذە ئىع تۇتىذىغبْ
لىٍىع» دېگەْ ِۀبٔي ثىٍذۈرىذۇ .دېّەنٍ ،ۇلىرىمي ھېىبٍىذىىي ثبال « ضەْ پبدىػبھ ثوٌىطەْ»
دېگەْ گەپٕي داۋاٍِىك ئبڭالۋېرىپ ،ئۇٔىڭ وۆڭٍي ئبغۇ تەرىمىذە پروگراِّىالٔغبْٔ .ەتىجىذە ،ئۇ
ثبال ثىر ثبغٍىك ٍبوي ھەرثىٌ لوِبٔذاْ ثوٌۇغٕي خبٌىّبً ،پەلەتال ثىر پبدىػبھ ثوٌۇغٕي ئىطتىگەْ.
ھەِذە ئبغۇٔذاق غبٍىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ ئۆز جېٕىٕي لۇرثبْ لىٍىػمىّۇ تەٍَبر تۇرغبْ.
ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ئىچىذە ثۇٔذاق ِىطبٌالرٔي ثىٍىذىغبٔالر ٔبھبٍىتي وۆپ ثوٌۇغي ِۇِىىِٓ .ەضىٍەْ،
ثۇٔىڭ ٍۀە ثىر ِىطبٌي ،ئبِېرىىىذىىي چوڭ ثۇغٕىڭ ئوغٍي وىچىه ثۇغٕىڭّۇ پرېسىذېٕت
ثوٌۇغىذۇر .ئۇٍغۇرالر ئىچىذە « ثبغٍىمٕىڭ ثبٌىطي ثبغٍىك ثوٌىذۇ» ،دېگەْ ضۆز وەڭ تبرلبٌغبْ
ثوٌۇپ ،ئبغۇٔذاق ثىر ئەِەٌىَەتٕىڭ ثبرٌىممب وېٍىػىذىىي تۈپ ضەۋەثٍەرٔىڭ ثىرضىّۇ ئبغۇ
«وۆڭۈٌٕي پروگراِّىالظ» تىٓ ئىجبرەتتۇر (ئۇٍغۇر جەِئىَىتىذە «ئبرلب ئىػىه» -1ئورۇٔذا تۇراِذۇ
ٍبوي «وۆڭۈٌٕي پروگراِّىالظ»ِۇ؟ ثۇ ضوئبٌغب ئۆزىڭىس جبۋاة ثېرىپ ثېمىڭ).
ئبدەِٕىڭ ئەش-ھوغي ئىىىي خىً ثوٌىذۇ :ئبضبضٍىك ھوظ ۋە لوغۇِچە ھوظ.
ئىٕگٍىسچىذە ثۇالر « وؤطىىئوئۇش ئبٔذ ضۇة-وؤطىىئوئۇش» دەپ ئبتىٍىذۇ .ئبدەِٕىڭ لوغۇِچە
ھوغي ئۇٔىڭ ئبضبضٍىك ھوغىٕىڭ وؤتروٌٍۇلي ئبضتىذا ثوٌّبٍذۇ .ئبدەِٕىڭ لوغۇِچە ھوغي
ئۇٔىڭغب لبچىالٔغبْ ئۇچۇرالر ئبضبضىذا ِۇضتەلىً ھبٌذا ئىع ئېٍىپ ثبرىذۇِ .بٔب ثۇ وۆڭۈٌٕي
پروگراِّىالغٕىڭ ئبضبضىذۇرٍ .ۀي « ،وۆڭۈٌٕي پروگراِّىالظ» دېگىٕىّىس ،ثىر ئبدەِٕىڭ لوغۇِچە
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ئەش-ھوغىغب ِەٌۇَ ئۇچۇرالرٔي لبچىالپ ،غۇ ئبرلٍىك ئبغۇ ئبدەِٕىڭ ئىع-ھەرىىىتىٕي ئۆزگەرتىع
ۋە وؤتروي لىٍىع ،دېگۀٍىىتىٓ ئىجبرەتتۇر.
ئبدەِٕىڭ ئبضبضٍىك ئەش-ھوغي ثىر « ئىطىىالت ثبلمۇچي» ٍبوي « ئىطىىالتچي» غب،
لوغۇِچە ئەش-ھوغي ثوٌطب ثىر ئىطىىالتمب ئوخػبٍذۇ .ئىطىىالتچىٕىڭ ئۆز ئبٌذىغب ئبٍرىُ ئەلٍي
ثوٌّبٍذۇ .ئۇ ئىطىىالتمب لبچىالٔغبْ ئۇچۇر ئبضبضىذا ئىع ئېٍىپ ثبرىذۇ « .وۆڭۈٌٕي
پروگراِّبٌىع» دېگۀٍىه ،ئىطىىالتچىغب ئۇلتۇرِبً تۇرۇپ ،ئۇچۇرٔي ئىطىىالتمب وىرگۈزۈپ
لوٍۇظ دېگۀٍىىتىٓ ئىجبرەتتۇر.
ضىس ئۆز-ئۆزىڭىسگە « ِەْ ئۆگىٕىػتە ٔبھبٍىتي ٍبخػي» دېذىڭىس ،ئەِّب ئىطىىالتتب ثبغمب
ئبدەٍِەرٔىڭ « ضەْ دۆت ،ضەْ ھېچ ئىػٕي ثبغمب ئېٍىپ چىمبٌّبٍطەْ ».دېگەْ ضۆزٌىرى
ضبلالٔغبْ ،دەپ پەرەز لىالٍٍي .ئىطىىالتچي ضىسٔىڭ ضۆزىڭىسٔي ئبڭالپ ،ئۇٔي ئىطىىالتتب
ضبلالٔغبْ ٍۇلىرىمي ضۆزٌەر ثىٍەْ ضېٍىػتۇرۇپ « ،ثۇ ئۇچۇر خبتب ئىىەْ» ،دېگەْ خۇالضىگە
وېٍىذۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ثۇ ٍېڭي ،ئىجبثىٌ ئۇچۇرٔي ئىطىىالتمب ئەوىرىپ لوٍّبً ،ئۇٔي
تبغٍىۋېتىذۇِ .بٔب ثۇ ثىر ئبدەِٕىڭ ئىذىَىطىٕي ۋە ئىع-ھەروىتىٕي ئۆزگەرتىػتىىي ئەڭ تۈپ
لىَىٕچىٍىمتىٓ ئىجبرەتتۇر.
ٍۇلىرىمي ۋە غۇٔىڭغب ئوخػبظ تبرىخىٌ ھېىبٍىٍەر غۇٔي وۆرضىتىذۇوي ،وىػىٍەر ۋە ثىر
جەِئىَەت ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىسٔي پروگراِّىٍىَبالٍذۇٍ .ۇلىرىمي غبھسادە ثىٍەْ لبرِۇ-لبرغي ھبٌذا،
ثىس ئۇزۇْ ۋالىتتىٓ ثۇٍبْ ‖ ئۇٔذاق لىٍّب… تەۋەوىۈٌچىٍىه لىٍّب… ضبراڭٍىك لىٍّب… ضەْ
دۆت … .ضېٕىڭ لوٌۇڭذىٓ ھېچ ئىع وەٌّەٍذۇ…» دېگۀذەن خبتب ئۇچۇرالر ثىٍەْ
پروگراِّىٍىٕىپ وەٌذۇق .ثۇ خىً ئەھۋإٌىڭ ثىر ئبدەَ ۋە ثىر ِىٍٍەتىە ئېٍىپ وېٍىذىغبْ ٍبِبْ
ئبلىۋىتىٕي ثىر تەضەۋۋۇر لىٍىپ ثېمىڭ.
ھبزىر ئىٕطبٔالر تبرىخىذا تۇٔجي لېتىُ ضىسٔىڭ ئۆز وۆڭٍىڭىسٔي توغرا ٍۆٔىٍىػتە
پروگراِّىٍىػىڭىسٔي ئىّىبٔىَەتىە ئىگە لىٍىذىغبْ وۈچٍۈن تېخٕىىىالر ۋۇجۇتمب وەٌذى .ثۇ
تېخٕىىىالرٔىڭ ھەِّىطي ضىسٔىڭ لوغۇِچە ئەش-ھوغىڭىسغب ثۆضۈپ وىرىپ ،ئۇٔىڭ ئىچىگە
ئبضبضٍىك ئەش-ھوغمب ئۇلتۇرِبً تۇرۇپ ئۇچۇر لبچىالٍذۇ .ضىسٔىڭ لوغۇِچە ئەش-ھوغىڭىسدىٓ
ئىجبرەت ثۇ «ئىطىالتىڭىس» غب ھەر وۇٔي ٔۇرغۇْ ئۇچۇرالر وىرگۈزۈٌىۋاتىذۇ .ئۇالر لبٔذاق ئۇچۇرالر؟
ئۇالر ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىسٔي لبٍطي ٍۆٔىٍىػتە پروگراِّىالٍذۇ؟ ثىر دەَ وۆزىڭىسٔي ٍۇِۇپ جىُ
ئوٌتۇرۇپِ ،ۇغۇ ضوئبٌالر ئۈضتىذە ئەضتبٍىذىً ئوٍٍۇٔۇپ ثېمىڭ.

 .2ئۇٍغۇرالر دۆت ئەٍەش ،ئەقىييىق
ئۇٍغۇرالر ئبدىٍٍىك ۋە ئبداٌەتٕي ئەڭ ٍبلالٍذىغبْ ،ئۇٔي ٔبھبٍىتي لەدىرٌەٍذىغبْ،
ٔبھەلچىٍىممب لىٍچە چىذىّبٍذىغبْ ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ثىرضي .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،ثىس ثبغمىالرٔىڭ
ئۆزىّىسگە ئبداٌەتطىسٌىه لىٍىػىٕئ ،بھەلچىٍىك لىٍىػىٕي خبٌىّبٍّىس .غۇٔذاق ثوٌغبٔىىەْ ،ثىس
ئۆز-ئۆزىّىسگە ئبداٌەتطىسٌىه لىٍىػتىٓ لەتئىٌ ضبلٍىٕىػىّىس وېرەن .ئەگەر ضىس ئۇٍغۇرٔي
ثبغمىالر ثىٍەْ ضېٍىػتۇرِبلچي ثوٌطىڭىسٔ ،وپۇضىٕىڭ ئبز-وۆپٍۈوي ثىر-ثىرضىگە ٍېمىٓ
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وېٍىذىغبٍْ ،بغبۋاتمبْ ضىَبضىٌ ،ئىمتىطبدىٌ ۋە ئىجتىّبئىٌ غبرائىتي ثىر-ثىرىٕىڭىىگە ٍېمىٓ
وېٍىذىغبْ ،ئۆتّۈغتىىي ۋە ھبزىرلي ِەدۀىتَي ھەِذە تبرىخي ثىر ئبز ئوخػبپ وېتىذىغبْ ثىرى
ثىٍەْ ضېٍىػتۇرۇڭ .ھەرگىس ٔوپۇضي ئۇٍغۇر ٔوپۇضىذىٓ  100ھەضطە ئبرتۇق ثىرى ثىٍەْ
ضېٍىػتۇرِبڭ .ئۇٔذاق لىٍطىڭىس ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ئبداٌەتطىسٌىه لىٍغبْٔ ،بھەلچىٍىه لىٍغبْ
ثوٌىطىس .ئىٍّىٌ ئىع وۆرِىگەْ ثوٌىطىس .ثوٌۇپّۇ ئىچىىرى ئۆٌىىٍەردە ئولۇۋاتمبْ ئۇٍغۇر
ٍبغٍىرىٕىڭ وبٌٍىطىذا ثۇ ئىع ٔبھبٍىتي ئېٕىك ثوٌۇغي وېرەن .ئەگەر ضىس ئىچىىرىذىىي ئولۇغمب
 100ئۇٍغۇر ئولۇغۇچىٕىڭ ئىچىذىىي ثىرى ثوٌۇپ تبٌالٔغبْ ثوٌطىڭىس ،ضىسٔىڭ خۀسۇ
ضبۋالذاغٍىرىڭىس وبَ دېگۀذە  000،1ئولۇغۇچىٕىڭ ثىرضي ثوٌۇپ تبٌالٔغبْ .ضىس ھەرگىسِۇ ئەلىً
جەھەتتە تۆۋەْ ئورۇٔذا تۇرِبٍطىس .ثبغمىالر ضبْ جەھەتتە ضىسدىٓ جىك ٍۇلىرى ئورۇٔذا تۇرىذۇ.
ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ثبغمىالر ئۆز تىٍىذا ئولۇٍذۇ .ضىس ثبغمىالرٔىڭ تىٍىذا ئولۇٍطىس .ثۇٔىڭ ئولۇظ
ئۈٔۈِىگە وۆرضىتىغبْ تەضىرى ٔبھبٍىتي چوڭ .غۇڭالغمب ،ثبغمىالر ثىٍەْ ئوخػبظ دەرىجىذە
ئولۇظ ئۈچۈْ ،ضىسٔىڭ ھەضطىٍەپ تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػىڭىسگە توغرا وېٍىذۇِ .ۇغۇٔذاق
ئەھۋاي ئبضتىذىّۇ ئىچىىرىذىىي ِەوتەپٍەردە ضىٕىپ ثوٍىچە ئەڭ ئبٌذىٕمي ئورۇٕٔي تۇتۇپ
ئولۇۋاتمبْ ئۇٍغۇر ئولۇغۇچىالردىٓ ِەْ  10دەن وىػىٕي ثىٍىّەْ .ئۇالردىٓ ٔبھبٍىتي
پەخىرٌىٕىّەْ .غۇٔي وېطىپ ئېَتىع ِۇِىىٕىي ،ئۆزى ثىٍەْ ثبراۋەر وېٍىذىغبْ ِىٍٍەتٍەر ثىٍەْ
ضېٍىػتۇرغبٔذا ،ئۇٍغۇرالر ھبزىر ِەدۀىَەت ،ئۆرپ-ئبدەت ،تبرىخ ،ئىٍىُ-پەْ ۋە ئىٕطبٔالر
تەرەلمىَبتىغب لوغمبْ تۆھپىطي لبتبرٌىك جەھەتٍەردە دۇَٔبدا خېٍي ٍۇلىرى ئورۇٕٔي ئىگىٍىَەٌەٍذۇ.
ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئىٕطبٔىَەتىە لوغمبْ تبرىخىٌ تۆھپىٍىرى ،تبرىختب تۇتمبْ ِىٍٍىٌ ئورٔي ،تبرىختب
ثەھرىّەْ ثوٌغبْ غبْ-غۆھرىتي جەھەتٍەردە ئۇٍغۇر دىَبرىذا ھبزىرغىچە ٔۇرغۇْ وىتبةِ-بلبٌىالر
ٍېسىٍىپ ثوٌذى .غۇڭب ِەْ ثۇ ٍەردە ئۇ تبرىخىٌ ئەھۋاٌالر ئۈضتىذە توختبٌّبٍّەْ .تۆۋۀذە ِەْ
چەت ئەٌذە تۇرۇپ ،ئولۇظ ،ئىٍّىٌ تەتمىمبت ۋە ھەر خىً وەضپىٌ ضبھەٌەردە دۇَٔبدىىي ثبغمب
ئىٍغبر ِىٍٍەتٍەر ثىٍەْ رىمبثەتٍىػىپ ،ئبٌذىٕمي لبتبردا ئورۇْ تۇتۇۋاتمبْ« ،ئۇٍغۇرالر دۆت ئەِەش،
ئەلىٍٍىك» دېگەْ ثىر ھەلىمەتىە ِىطبي ثوالالٍذىغبْ ثىر لىطىُ غەخطٍەرٔي تىٍغب ئېٍىپ
ئۆتۈِەْ.
ئۇٍغۇرالرٔىڭ ٍبپؤىَەگە چىمىع ئىػي ٍ-1985ىٍي ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ ،ھبزىرغىچە 130
دىٓ وۆپرەن ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ئۇ ٍەردە دووتورٌۇق ئۇٔۋأىغب ئېرىػتي .ئۇالرٔىڭ تىسىٍّىىىٕي
 http://www.xjmua.com/doctor_all.htmlدىٓ وۆرەٌەٍطىس.
ٍبپؤىَەدىىي دىٍػبت ئبثال دووتورٌۇق ئۇٔۋأىٕي ئبٌغبٔذىٓ ثبغالپٍ ،بپؤىَۀىڭ رىىەْ
ِېڭە تەتمىمبت ِەروىسىذە ئىٍّىٌ تەتمىمبت ثىٍەْ غۇغۇٌٍۇٔۇپٍ ،بخػي ٔەتىجىٍەرٔي ٍبرىتىۋاتىذۇ.
ٍبپؤىَەدىىي لۇتٍۇق ضبثىت ثىٍەْ غەِػىذىٓ غەٍھىذىٓ ٔىططبْ غىروىتىذە ،دىٍػبت
ئبثذۇرېھىُ ثىٍەْ تبٌىپ ئبتبجبْ ٔەن غىروىتىذە ،جۈرئەت غوجب ثوٌطب فۇجىتطۇ غىروىتىذە
وەضپىٌ خبدىُ ثوٌۇپ ئىػٍەۋاتىذۇ .دووتور ئۆِەرجبْ ضبۋۇت ثىٍەْ دووتور ئۀۋەر ٍبضىٓ
ٍبپؤىَەدىىي ئىىىي ٍۇلىرى تېخٕىىب غىروەتٍىرىذە ثۆٌۈَ ِەضئۇٌي ثوٌۇپ ئىػٍەۋاتىذۇ.
ٍبپؤىَەدىىي دووتور پەرھبت ئەخّەت تووَو تېخٕوٌوگىَە ئىٕطتىتۇتىذا ۋە دووتور ِۇختبر
ِبخطۇت ٔبگوٍب ئۇٔىۋېرضىتېتىذا ھەر خىً دەرىجىذىىي پروفېططور ثوٌۇپ ئىػٍەۋاتىذۇ.
ئۀگٍىَەدىىي دىٍػبت ھېۋىسۇٌال ٌؤذؤذىىي ثىر ئبٌىٌ ِەوتەپتە دووتورٌۇق ئۇٔۋأىغب
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ئېرىػىپ ،ھبزىر ئۀگٍىَۀىڭ دۇَٔبغب داڭٍىك تېٍېۋىسىَە غىروىتي ثجه دە ٍېڭي ٍۇِػبق دېتبٌالرٔي
راۋاجالٔذۇرۇپ ئىػٍەپ چىمىرىع ئىػٍىرى ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىپٍ ،بخػي ٔەتىجىٍەر ٍبرىتىۋاتىذۇ.
ئبٍػەَ ئەٌي ئبۋىطتراٌىَەدە دووتورٌۇق ئۇٔۋأىغب ئېرىػىپ ،ھبزىر گېرِبٔىَەدىىي « ِبخ
پالٔىه ئىٕطتىتۇتە فور ضووىئبي ئبٔتھروپوٌوگٌ» دە دووتور دەرىجىٍىه تەتمىمبتچي ثوٌۇپ
ئىػٍەۋاتىذۇ.
ِېٕىڭ ئبٌىٌ ِەوتەپتىىي ضبۋالذىػىُ دوٌمۇْ ٍۇٔۇش ٍبپؤىَەدە ِبگىطتېرٌىك ئۇٔۋاِىغب
ئېرىػىۀذىٓ تبرتىپٍ ،بپؤىَە ٔەن غىروىتىٕىٕىڭ ِىىرو دوٌمۇْ خەۋەرٌىػىع ئۈضىۈٔىٍىرى
ثوٍىچە تۈروىَە ثىٍەْ ئبفرىمب لبتبرٌىك ثىر لىطىُ دۆٌەتٍەرٔىڭ تۈروىَەدە تۇرۇغٍۇق تېخٕىىىٍىك
ٍبردەَ ِۇالزىّىتىٕىڭ ِەضئۇٌي ثوٌۇپ ئىػٍەۋاتىذۇ.
ئبِېرىىىذىىي ِۇھەِّەد ئبثذۇٌال ،فرأطىَەدىىي ۋارىص ئبثذۇوېرىُ جبٔجبز ۋە
ٍبپؤىَەدىىي غەٍرەت وۀجي لبتبرٌىك ٍبغٍىرىّىس ٍبٌغۇز ووِپَۇتېر وەضپىذە ئەال ٔەتىجە ثىٍەْ
دووتورٌۇلتب ئولۇپال لبٌّبً ،ئولۇغتىٓ ضىرتمي ۋالىتٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،ئۇٍغۇر ٍۇِػبق
دېتبٌٍىرى ثىٍەْ ئۇٍغۇرچە-چەت ئەي تىٍىچە ئېٍېىترؤٍۇق ٌۇغەتٍەرٔي ٍبضبپ چىمىع ۋە تەرەلمىٌ
لىٍذۇرۇظ جەھەتتىّۇ وىػىٕي لبٍىً لىالرٌىك دەرىجىذىىي ٔەتىجىٍەرٔي ٍبرىتىۋاتىذۇ.
ئبِېرىىىذىىي « ثۈروۈت» ثىٍەْ « جەوه» ئەپۀذىٍەر ئبِېرىىىذا فىسىىب وەضپي ثوٍىچە
دووتورٌۇلتب ئولۇۋاتمبْ ثوٌۇپ ،ئۆز تۇرِۇغىٕىڭ دەرىجىذىٓ تبغمىرى ئبٌذىراغٍىمىغب لبرىّبً ،ثىر
تەرەپتىٓ ٍبخػي ئولۇپٍ ،ۀە ثىر تەرەپتىٓ ئۆزٌىرىٕىڭ ثبرٌىك ثوظ ۋالىتٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ،
ۋەتۀذىىي چەت ئەٌذە ئولۇظ ٍوٌىذا ئىسدىٕىۋاتمبْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕي ٔۇرغۇْ لىّّەتٍىه ئۇچۇر
ثىٍەْ تەِىٍٕەۋاتىذۇ.
ِەْ ئبِېرىىىٕىڭ وبٌىفورٔىَە غىتبتىذىىي ئۇٍغۇرالرٔىڭ خېٍي وۆپٍىرىٕىڭ ئۆٍىذە تبِغب
چبپالغٍىك تۇرغبْ ،ثبٌىٍىرى ئېرىػىەْ« ،ھەِّە دەرضٍەردە ―ئب― ئبٌغبْ ئولۇغۇچي ِۇوبپبتي» دەپ
ئبتبٌغبْ تەلذىرٔبِىالرٔي وۆردۈَ ( ئبِېرىىىذىىي ِەوتەپٍەر ئولۇغۇچي دەرش ٔەتىجىطىگە ئب ،ة،
ن ،د ،ف دېگۀذەن ھەرپٍەرٔي ئىػٍىتىذىغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ ٍەردىىي ― ئب― ھەرىپي ― ئەال― دەگەْ
ِۀبٔي ثىٍذۈرىذۇ).
ئبِېرىىىذىىي دۇَٔبغب داڭٍىك ھبرۋارد ئۇٔىۋېرضىتېتىذە لبھبر ثبرات ،لەٍطەر ِىجىت ،ئەٌٕىگبر
ئىٍتەثىر ۋە لۇدرەت ٍبلۇپ لبتبرٌىك  4ئۇٍغۇر ئولۇغمب وىرگەْ ثوٌۇپ ،ثەزىٍىرى ئولۇظ پۈتتۈرۈپ
ثوٌذى .ثەزىٍىرى ھبزىرِۇ ئولۇۋاتىذۇ.
ھبۋاردتىٓ ضەي وېَىٓ تۇرضىّۇ ،دۇَٔب ۋە ئبِېرىىب ثوٍىچە خېٍي ئبٌذىٕمي لبتبردا تۇرىذىغبْ
وبٌىفورٔىَە ئۇٔىۋېرضىتېتىٕىڭ ھەرلبٍطي غۆثىٍىرىذە تۆۋۀذىىي -2ئەۋالد ئۇٍغۇر پەرزۀتٍىرى
ئولۇۋاتىذۇ :ئبرافبت ئبدىً ٌوش ئبڭەٌەش غۆثىطىذە ،دىٍػبت ئەروىٓ ثېروېٍېٌ غۆثىطىذە ،فرۇزە
تبغپوالت ئىرۋىٕە غۆثىطىذە ،ئىٍىىٕۇر لەغمىرى ٌوش ئبڭەٌەش غۆثىطىذە ،ۋە ِەرھبثب ِەھّۇت
داۋىص غۆثىطىذە .ئبِېرىىىٕىڭ ثبغمب غىتبتٍىرىذىّۇ ِۇغۇٔىڭغب ئوخػبظ داڭٍىك ِەوتەپٍەرگە
وىرگەْ -2ئەۋالد ئۇٍغۇر ئۆضّۈرٌىرىذىٓ خېٍي وۆپٍىرى ثبر.
ِېٕىڭ ئوغٍۇَ دىٍػبت ئەروىٓ ٍ-2007ىٍي ئبِېرىىىٕىڭ دۇَٔبغب داڭٍىك ھەرثىٌ ِەوتىۋى،
«ئبِېرىىب لوغّب غىتبتىٕىڭ غەرثىٌ ٔۇلتىذىىي ھەرثىٌ ئبوبدېّىَەضي» (ئىٕگٍىسچە «ئۇٔىتەد
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ضتبتەش ِىٍىتبرً ئبوبدەٌِ ئبت ۋەضت پوئىٕت») لب لوثۇي لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ِەوتەپتە ثبر ثوٌغبْ
وەضىپٍەرگە لىسىمّبضٍىك تۈپەٍٍىذىٓ ئۇ ِەوتەپتىس ۋاز وېچىپ ،وبٌىفورٔىَە ئۇٔىۋېرضىتەتىٕىڭ
ثېروېٍېٌ غۆثىطىگە وىردى .دىٍػبت توغرىطىذا
&http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=13065&extra=page%3D2
 page=1دا ثىر لىطىُ ئۇچۇرالر ثبر.
ٍبپؤىَەدىٓ ثبغمب ،ھبزىر ئبِېرىىب ،ئبۋىطتراٌىَە ،وبٔبداٍ ،بۋروپب ۋە تۈروىَە لبتبرٌىك
تەرەلمىٌ تبپمبْ دۆٌەتٍەردىىي داڭٍىك ئبٌىٌ ِەوتەپٍەردە ِبگىطتېرٌىك ۋە دووتورٌۇق ئۇٔۋأي
ثۇٔىڭ ثىر ِىطبٌي ضۈپىتىذە
ئۈچۈْ ئولۇۋاتمبْ ٍۀە ٔۇرغۇْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ثبر.
ٔ http://www.meripet.com/Bio/FransiyedikiDokturlar.htmي وۆرۈپ ثېمىڭ.
دووتۇر رىػبت ئبثجبش ( )http://www.meripet.com/Bio/RishatAbbas.htm
ئبِېرىىىٕىڭ « ۋٍەتھ رەضەئبرچ» غىروىتي دورىگەرٌىه ثۆٌۈِىٕىڭ دىرېىتورى ثوٌۇپ ئىػٍەۋاتىذۇ.
ئۇ ئۆزىٕىڭ وەضپىٌ ضبھبضىذىىي ئىٍّىٌ تەتمىمبتتب وۆزگە وۆرۈٔەرٌىه ٔەتىجىٍەرٔي ٍبراتتي.
دووتور ِۇرات لبدىر ئبِېرىىىذىىي «ٌئورېئبي ئۇضب» غىروىتي چبچ ِەھطۇالتي تەتمىمبت ثۆٌۈِىٕىڭ
ِەضئۇٌي ثوٌۇپ ئىػٍەۋاتىذۇ .دووتور ئبثٍەت ئبثٍىّىت ٍبپؤىَە توتو غىروىتىٕىڭ گۋاڭجۇدىىي
ِەضئۇٌي ثوٌۇپ ئىػٍەۋاتىذۇ.
ئبِېرىىىذىىي ئبٌىٌ ِەوتەپٍەردە پروفېططور ثوٌۇپ ئىػٍەۋاتمبٔالردىٓ تۆۋۀذىىىٍەر ثبر:
ئبثذۇرېھىُ ئبئىتجبٍېۋ ( ٔ ,http://infohost.nmt.edu/~aitbayevەۋ ِەخىىو ئىٕطتىتۇتە
ئوف ِىٕىڭ ئبٔذ تەچٕوٌوگٌ) ،ئبثٍەت ئىجراھىُ ( وبٌىفورٔىئب ضتبتە ئۇٔىۋەرضىتٌِ ،ؤتەرەً ثبً)،
ھەضەْ ضبٍىت ( ثوضتوْ ووٌٍەگە) ۋە رەٍھبٔگۇي ثەوتۇر ( ئۇتبھ ضتبتە ئۇٔىۋەرضىتٌ) .ثۇالرٔىڭ
ئىچىذە ،رەٍھبٔگۇي ھبزىرغىچە  3تەن ئۇٍغۇر دووتۇرٌۇق ۋە ِبگىطتېرٌىك ئولۇغۇچىٍىرىٕي لوثۇي
لىٍىپ ثوٌذى.
رىسۋأگۇي ھبجي ( لەٍطەر ِىجىت ئەپۀذىٕىڭ خبٔىّي) وىچىىىذىٓ ئۇٍغۇر ِەوتەپتە
ئولۇغبْ .ئۇٍغۇر تېججىٌ ئۇٔىۋېرضىتېتىٕي ٍ-1997ىٍي پۈتتۈرگەٍْ-1999 .ىٍي ئبِېرىىىغب
وەٌگۀذىٓ وېَىٓ ئىٕگٍىس تىٍىٕي تىرىػىپ ئۆگىٕىپٍ-2003 ،ىٍي ئبِېرىىب لوغّب غىتبتٍىرى
ِېذىتطىٕب ضبالھىَەت ئىّتىھبٔىذىٓ ئەال ٔەتىجە ثىٍەْ ئۆتىەٍْ 2007-2004 .ىٍىغىچە ثوٌغبْ
ئبرىٍىمتب ٔەۋ ٍورن ئۇٔىۋېرضىتېتي لبرِىمىذىىي دوختۇرخبٔىذا ٍ 3ىً ٍبردەِچي دوختۇر ثوٌۇپ
خىسِەت لىٍغبْ ۋە ثىٍىُ ئبٌغبٍْ-2007 .ىٍي -9ئبٍذا ― ئبِېرىىب ئىچىي وېطەٌٍىىٍەر
جەِئىَىتىٕىڭ وەضپىٌ ئىّتىھبٔىذىٓ‖ غەٌىجىٍىه ئۆتۈپ ،ئۆز ئبٌذىغب ِۇضتەلىً وېطەي وۆرۈظ
ضبالھىَىتىگە ئىگە وېٕىػىە ئبٌغبْ .ھبزىر ِبضطبچۇضېتتص غىتبتىٕىڭ ثوضتوْ غەھىرىذىىي ثىر
دوختۇرخبٔىذا ِەضئۇي دوختۇر ثوٌۇپ خىسِەت لىٍىۋاتىذۇ.
ئەوجەر غەرىپ ،دوٌمۇْ روزىِ ،ەِەت ئەِىِٓ ،ەِەتجبْ ئىجراھىُِ ،ەھّۇد ئوثۇي ۋە تۆِۈر
پبٌتب (  )http://www.meripet.com/Bio/Timour_Bio.htmلبتبرٌىك دووتورالر ۋە
ِۇتەخەضىطٍەر ھبزىر ئبِېرىذىىي ثىر لبٔچە ئبٌىٌ ِەوتەپ ۋە ھۆوۈِەت ئورۇٍٔىرىذا ٍۇلىرى
دەرىجىٍىه تەتمىمبتچي ۋە ِۇتەخەضطىص ثوٌۇپ ئىػٍەۋاتىذۇ .ثۇالرٔىڭ ئىچىذەِ ،ەِەت ئەِىٓ
ٍبٌغۇز ئۆز وەضپىٌ ضبھەضىذىىي ئىٍّىٌ تەتمىئبت ئىػٍىرىذا وۆزگە وۆرۈٔەرٌىه ٔەتىجە ٍبرىتىپال
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لبٌّبضتىٍٓ ،ۀە ئىػتىٓ ضىرتمي ۋالتىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،ئۇٍغۇرالردىىي ھەر خىً وېطەٌٍىىٍەر ۋە
ئۇالرٔي داۋاالظ ئۇضۇٌي جەھەتتە ئۇٍغۇرالرٔي لىّّەتٍىه ئۇچۇرالر ثىٍەْ تەِىٍٕەپ وېٍىۋاتىذۇ.
ِبگىطتېرٌىك ۋە دووتورٌۇق ئۇٔۋأىٕي ئېٍىپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئبِېرىىىٕىڭ ھەر خىً
ِەوتەپ ،وەضپىٌ ئورۇْ ۋە غىروەتٍىرىذە ٍۇلىرى دەرىجىٍىه تېخٕىىىٍىك ئورۇْ تۇتۇپ
ئىػٍەۋاتمبْ ئۇٍغۇرالر خېٍي وۆپ ثوٌۇپِ ،ەْ ئۇالرٔي ثۇ ٍەردە ثىرِۇ-ثىر تىٍغب ئېٍىپ ثوالٌّىذىُ.
ئبِېرىىب تۆرەٌّە غوي ھۈجەٍرىطي ِۇتەخەضطىطي دووتور غۆھرەت ِۇتەٌٍىپ ،ئبِېرىىب
ئورېگوْ غىتبتي ضبغالٍِىك-پۀٍىرى ئۇٔىۋېرضىتېتي وۆپىَىع ئىٍّي ثۆٌۈِي ۋە ئورېگوْ غىتبتي
دۆٌەتٍىه پرىّبتالر ( ِبٍّۇْ تۈرىذىىىٍەر) ٍبدرو وۆچۈرۈظ تېخٕىىىطي-غوي ھۈجەٍرە تەتمىمبت
ِەروىسىٕىڭ ِۇدىرى ثوٌۇپ ئىػٍەۋاتىذۇ.
دووتور غۆھرەت ِۇتەٌٍىپٕىڭ ضىڭٍىطي دووتور ِبٍطەَ ِۇتەٌٍىپ خبٔىُ ھبزىر
ئبِېرىىىذىىي ئەڭ داڭٍىك ئبٌىٌ ِەوتەپٍەرٔىڭ ثىرى ثوٌغبْ ِبضبغۇضېتص تېخٕوٌوگىَە
ئىٕطتىتۇتي ( ئىٕگٍىسچە « ِبضطبچۇضەتتص ئىٕطتىتۇتە ئوف تەچٕوٌوگٌ» ثوٌۇپ ،لىطمبرتىٍىپ
«ِىت» دەپ ٍېسىٍىذۇ) ٔىڭ ئبوىطىٕىڭىي ثىٍەْ ئوخػىػىپ وېتىذىغبْ ثىر تەتمىمبت ثۆٌۈِىٕىڭ
ِەضئۇٌي ثوٌۇپ ئىػٍەۋاتىذۇٍ .ۇلىرىذا ئىطّي ئبتبٌغبْ ئبثذۇرېَىُ ئبئىتجبٍەۋ ،غۆھرەت ِۇتەٌٍىپ،
ِبٍطەَ ِۇتەٌٍىپ ۋە تۆِۈر پبٌتبالر لبزالطتبٔذا تۇغۇٌۇپ ئۆضىەْ ئۇٍغۇر پەرزۀتٍىرىذۇر.
ِەْ ثوٌطبَ ئبِېرىىىٕىڭ لىطمبرتىٍىپ « ٔبضب» دەپ ئبتىٍىذىغبِْ « ،ەٍِىىەتٍىه
ئبۋىئبتطىَە ۋە ئبٌەَ ثوغٍۇلىٕي ثبغمۇرۇظ ئىذارىطي» ٔىڭ ثىر ِۇھىُ تەتمىمبت-تەرەلمىَبت
ِەروىسى ثوٌغبْ جپً دە ثىر ٍۇلىرى دەرىجىٍىه ئوپتىىب ئىٕجىٕىرى ثوٌۇپ ئىػٍەۋاتىّەِْ .ېٕىڭ
وۆرەٌەٍطىس:
ثېتىذىٓ
تور
تۆۋۀذىىي
ٔەتىجىٍىرىّٕي
لىطىُ
ثىر
ٍېمىٕمي
http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=20143&extra=page%3D1
ِەْ ٍۇلىرىمي تىسىٍّىىٕي تەٍَبرالغتب چەت ئەٌذىىي ثىر لىطىُ ٍېمىٓ تؤۇغٍىرىّٕىڭ
ٍبردىّىگە ئېرىػتىُ ( ئۇالرغب وۆپتىٓ-وۆپ تەغەوىۈر ئېَتىّەْ) .غۇٔذالتىّۇ ِېٕىڭ
ئولۇرِۀٍەرگە ئەضىەرتىپ لوٍۇدىغىٕىُ ،ثۇ تىسىٍّىه ھەرگىسِۇ ثىر ِۇوەِّەي تىسىٍّىه ئەِەش.
ثۇ تىسىٍّىىىە وىرِەً لبٌغبْ ٍۀە ٔۇرغۇْ ئۇٍغۇرالر ۋە ئىػالر ثبر .ثۇ ِبلبٌىذە ئىٍگىرى
ضۈرِەوچي ثوٌغىٕىُ « ئۇٍغۇرالر دۆت ئەِەش ،ئەلىٍٍىك» دېگەْ ئىذىَە ثوٌغبچمب ،ئبضبضٍىمي
ئۆزۈَ ثىٍىذىغبْ وىػىٍەرٔىال ِىطبي لىٍىپ ئبٌذىُ.
جۇڭگو ۋە چەت ئەٌذە ثبغمىالر ثىٍەْ ئۈٔۈٍِۈن رىمبثەتٍىػىپ ،ئۆز وەضپىذە ئبالھىذە
ٔەتىجە ٍبراتمبْ ۋە ٍبرىتىۋاتمبْ ثىر لىطىُ ئۇٍغۇرالرٔىڭ تىسىٍّىگىٕي تۆۋۀذىىي تور ثېتىذىٓ
وۆرگىٍي ثوٌىذۇ:
http://hi.baidu.com/abdilim/album/%CE%AC%CE%E1%B6%FB%D6%A
A%C3%FB%C8%CB%CA%BF%CF%E0%B2%E1/index/0
ئىٕطبْ تبرىخىٕىڭ ھەِّىطىذە ضبٔطىسٌىغبْ دۆٌەت ھۆوۈِەتٍىرى ئبخجبرات ۋاضىتىٍىرىذىٓ
خەٌمٕي ئىذارە لىٍىػٕىڭ ئەڭ ئۈٔۈٍِۈن ۋاضىتىطي ضۈپىتىذە پبٍذىٍىٕىپ وەٌذى .ثۇ خىً ئەھۋاي
ھبزىرِۇ لىٍچە ئۆزگەرگىٕي ٍوقِ .ەْ ٍېمىٕذا وۆرگەْ ثىر تېٍېۋىسىَە خەۋىرىگە ئبضبضالٔغبٔذا،
ئبِېرىىب ھۆوۈِىتي ئىرالتب ثىر چوڭ ئبخجبرات غىروىتي لۇرغبْ ثوٌۇپ ،ئبِېرىىب ثۇ غىروەت ئۈچۈْ
ھەر ئبٍذا ثىر ِىٍَوْ دوٌالر پۇي خەجٍەٍذىىەْ .ثۇ غىروەت ئىرالتب ئېٍىپ ثېرىۋاتمبْ ئىرالٕىڭ
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ئەھۋاٌي توغرىطىذىىي تەغۋىمبت ِەزِۇٔي ئبِېرىىىذىىي تەغۋىمبت ِەزِۇٔىذىٓ تۈپتىٓ
پەرلٍىٕىذىىەٍْ .ۀي ،ئۆزىٕي دۇَٔب ئەروىٍٕىىي ۋە دېّووراتىَىطىٕىڭ ثوۋىطي ھېطبثالٍذىغبْ
ئبِېرىىىّۇ ئبخجبرات ئورگبٍٔىرىٕي وؤتروي لىٍىپ ،ئۇٔي ھبزىر ئۆز ِۀپەئىتي ئۈچۈْ خىسِەت
لىٍذۇرىۋاتىذۇ .تەغۋىمبت ۋاضىتىطىٕي وىػىٍەرٔي ئىذارە لىٍىػمب ئىػٍىتىػتە پبٍذىٍىٕىٍغبْ ئىٍىُ
دەي ئبغۇ « وۆڭۈٌٕي پروگراِّىالظ» تىٓ ئىجبرەتتۇر .ھبزىر ئۇٍغۇرالر ثىر ئبالھىذە دەۋر ۋە ثىر
ئبالھىذە غبرائىت ئبضتىذا ٍبغبۋاتىذۇ .ئۇٍغۇرالر ھبزىر دۇچ وېٍىۋاتمبْ ثىر لىطىُ ئەھۋإٌي
«ضۆڭگەچ تېپىع ِۇضبثىمىطىغب لبتٕبغمبْ ثىر پۇتٍۇق ئبدەَ» دۇچ وېٍىذىغبْ ئەھۋاي ثىٍەْ
ضېٍىػتۇرۇظ ِۇِىىٓ .ثۇ خىً ئەھۋإٌي ِەْ ٍ-2006ىٍي ۋە ٍ-2007ىٍي ٍۇرتمب تۇلمبْ ٍولالپ
ثبرغبٔذىّۇ ئىٕتبٍىٓ چوڭمۇر ھېص لىٍذىٍُ .ۀيِ ،ۀّۇ ئبغۇٔذاق ئەھۋاٌغب دۇچ وەٌذىُ .غۇڭب
ئۇٍغۇرالرغب ،ثوٌۇپّۇ ئۇٍغۇر ٍبظ-ئۆضّۈرٌەرگە تەرثىَە ثېرىع ِەلطىتىذە لىٍىٕغبْ ضۆزٍ ،ېسىٍغبْ
وىتبةِ-بلبٌىٍەر چولۇَ ئۇالرٔي ئىٍھبِالٔذۇرۇظ ،ئۇالرٔي ئىجبثىٌ جەھەتتىٓ ٍېتەوٍەغٕي ئبضبش
لىٍىػي وېرەن .ثىس ثۇ جەھەتتە لىٍىٕىذىغبْ ئىػالر چولۇَ ثىر پۇتٍۇق ئبدەِٕىڭ ٍۀە ثىر پۇتىٕي
ئۆضتۈرۈغىگە ٍبردىّي ثوٌۇغي وېرەن .ئەگەر ضىس ثىر ئولۇتمۇچي ثوٌۇپ ،ضىٕىپىڭىسدىىي
ئولۇغۇچىالرغب داۋاٍِىك « ئۇٍغۇرالر دۆت ،ئۇٍغۇرالر ھورۇْ» دېطىڭىس ،ثۇ ضۆزىڭىس ھەرگىسِۇ
ضىٕىپىڭىسدىىي ثبٌىالرٔي ثۇرۇٔمىذىٓ ئەلىٍٍىمراق لىٍىع ،ثۇرۇٔمىذىٓ ثەورەن تىرىػچبْ لىٍىع
روٌىٕي ئوٍٕىّبٍذۇ .دەي ئۇٔىڭ ئەوطىچە روٌٕي ئوٍٕبٍذۇ .ئەگەر ثىر ضبلّۇ-ضبق ضەِەتٕي ئۇٔىڭ
ئەتىراپىذىىي وىػىٍەر داۋاٍِىك « ضەِەت ضبراڭ ،ضەِەت دۆت» دەۋەرضە ،ئۇ ضەِەت تەدرىجي ھبٌذا
ضبراڭذەن ضۆزٌەٍذىغبْ ،ضبراڭذەن ِبڭىذىغبْ ۋە ضبراڭذەن تۇرىذىغبْ ،ضبراڭذەن ئىع لىٍىذىغبْ
ثوٌۇپ لبٌىذۇِ .بٔب ثۇ « وۆڭۈٌٕي پروگراِّىالظ» ٔىڭ وۈچىذۇر .غەرثٍىىٍەر ثىر ئبدەِٕىڭ
ضەٌجىٌ پوزىتطىَەٌىه ٍبوي ئىجبثىٌ پوزىتطىَەٌىىىٕي ئۆٌچەغتە ،داۋاٍِىك ٍېرىّىذا ضۇ ثبرٍ ،ېرىّي
لۇرۇق ثىر ئىطتبوبٕٔي ِىطبٌغب ئبٌىذۇ .ضەٌجىٌ پوزىتطىَەٌىه ثىر ئبدەَ ٍېرىُ ضۈٍي ثبر ثىر
ئىطتبوبٕٔي وۆرگۀذە « ِبۋۇ ئىطتبوبٕٔىڭ ٍېرىّي لۇرۇق» ،دەٍذۇ .ئىجبثىٌ پوزىتطىَەٌىه ثىر
ئبدەَ ثوٌطب « ِبۋۇ ئىطتبوبٕٔىڭ ٍېرىّىذا ضۇ ثبر» ،دەٍذۇ .غۇ ٔەرضىٕي ئۇٔۇتّبڭىي ،ثبرٌىك
ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ھبزىر چولۇَ «ِبۋۇ ئىطتبوبٕٔىڭ ٍېرىّىذا ضۇ ثبر» ثوٌطۇْ.
 .3مۆڭۈه بىيەُ بەدەُ
ٍ-2008ىٍىٕىڭ ثەغىذاِ ،ەْ ثىسٔىڭ ئىذارىذە ئېٍىپ ثېرىٍغبْ وۆڭۈي ثىٍەْ ثەدۀٕىڭ
ِۇٔبضىتي ئۈضتىذىّۇ توختبٌغبْ ثىر ضېّىٕبرغب لبتٕبغتىُ .ثۇ ضېّىٕبردا دووالت ثەرگۈچي
ئبڭٍىغۇچىالردىٓ ثىرٔي ئۆز ئىختىَبرٌىمي ثىٍەْ ضەھٕىگە تەوٍىپ لىٍىپ چىمتي .ئبٔذىٓ ئۇ
ئبڭٍىغۇچىذىٓ ثبغمىالر ھبزىرغىچە ئۆزى توغرىطىذا دەپ ثبلمبْ ،ئۆزى ئەڭ ٍبخػي وۆرِەٍذىغبْ
ضۆزٌەرٔي ضورىذى .ضۆزٌىگۈچىٕىڭ ئوڭ لوٌىٕي ِۈرىطي ثىٍەْ تەڭٍەغتۈرۈپ توغرىطىغب
وۆتەرتىپ لوٍۇپ ،ثىس ھەِّىّىسدىٓ ھېٍىمي ضۆزٌەرٔي ثىرٌىىتە ئۈٍٔۈن توۋالغمب ثۇٍرىذى .ثىس
غۇٔذاق لىٍذۇق .ئبٔذىٓ ئۇ ضۆزٌىگۈچي ضەھٕىذىىي ئبڭٍىغۇچىٕىڭ ئوڭ لوٌىٕي پەضىە ثبضمبْ
ئىذى ،لوٌي ئبضبٔال پەضىە چۈغۈپ وەتتي .ضۆزٌىگۈچىٕىڭ ئورۇٔالٔتۇرۇغي ثوٍىچە ثىس ثۇ
تەجرىجىٕي ٍۀە ثىر لېتىُ تەورارٌىذۇق .ثۇ لېتىُ ھېٍىمي ئبڭٍىغۇچي ئەڭ ٍبخػي وۆرۈدىغبْ
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ضۆزٌەر ثىٍەْ تەورارٌىذۇق .ثۇ لېتىُ ضۆزٌىگۈچي ئبڭٍىغۇچىٕىڭ ئوڭ لوٌىٕي خېٍي وۈچەپ
پەضىە ثبضمبْ ثوٌطىّۇ ،ئۇٔي زادىال پەضىە چۈغۈرەٌّىذى.
ثۇ ٔېّە ئۈچۈْ؟ ئەضٍىذە ئبدەِٕىڭ ِېڭىطي ضىرىتتىٓ وىرگەْ ئۇچۇرالرٔىڭ ھەِّىطىٕي
ثىر خىً ثۇٍرۇق ضۈپىتىذە ثىر تەرەپ لىٍىذىىەْ .ئەگەر ضىس « ِەْ ئەلىٍٍىك» دېطىڭىسِ ،ېڭىڭىس
«ھە-ئە ،ضەْ ئەلىٍٍىك» ،دەپ پۈتۈْ ثەدىٕىڭىسٔي ثىر ئەلىٍٍىك ئبدەِٕىڭ ثەدىٕي ثوٍىچە
پروگراِّىالغمب تىرىػىذىىەْ .ئەگەر ضىس « ِەْ ثبتۇر» دېطىڭىسِ ،ېڭىڭىس پۈتۈْ ثەدىٕىڭىسٔي
ثىر ثبتۇرٔىڭ ثەدىٕي ثوٍىچە پروگراِّىالغمب تىرىػىذىىەْ .ئوٍالپ ثېمىڭ :ئەگەر ٔۇرغۇْ
وىػىٍەر ضىسٔي « دۆت ،دۆت» دەۋەرضەِ ،ېڭىڭىس ضىسٔىڭ ثەدىٕىڭىسٔي لبٔذاق پروگراِّىالٍذۇ؟
ئەگەر ضىس ثىر ئۆِۈر « ئۇٍغۇرالر دۆت ،ئۇٍغۇرالرٔىڭ لوٌىذىٓ ھېچ ئىع وەٌّەٍذۇ» ،دېگەْ
ضۆزٌەرٔي ئبڭالپ چوڭ ثوٌطىڭىس ،ضىسٔىڭ روھىڭىس ،ئىرادىڭىس ،غەٍرىتىڭىس ۋە ثەدەْ لۇدرىتىڭىس
لبٔذالراق ثىر ھبٌەتتە ثوالر؟
ثىر ئبدەِٕىڭ ِېڭىطىذە ِ 15ىٍَبرت دأە ٔەۋروْ ٍبوي ِېڭە ھۈجەٍرىطي ثبر ثوٌىذۇ .ھەر
ثىر ِېڭە ھۈجەٍرىطي ثبغمب  000،10-000،5غىچە ثوٌغبْ ِېڭە ھۈجەٍرىطي ثىٍەْ تۇتبغمبْ
ثوٌىذۇٔ .ەۋروْ تورى ئىٕتبٍىٓ ِۇرەوىەپ ثوٌۇپ ،ئۇٔي ثىر غبٍەت زور تېٍېفوْ تورىغب ئوخػىتىع
ِۇِىىٓ .ثىس ھەر لېتىُ ثىر ٍېڭي ٔەرضە ئۆگۀگۀذەِ ،ېڭىذە ٔەۋرؤالر ئبرا ٍېڭي ئۇالّٔىالر پەٍذا
ثوٌىذۇ .ئۆگۀگەْ ٔەرضىٕي تەورارٌىطبق ،ثۇ ٍېڭي ئۇالّٔىالر وۈچىَىپ ِبڭىذۇٍ .ېڭي ثىر
ئەھۋإٌي ثبغتىٓ وەچۈرضەن ،ثۇ ئۇالّٔىالر ئۆزگىرىذۇٍ .ۀي ِېڭىذىىي ٔەۋرؤالرٔىڭ ئۇالّٔىطي
توختىّبً ئۆزگىرىپ تۇرىذۇ.
ئبدەِٕىڭ وۆڭٍي (ٍبوي ئەش-ھوغي) ثىٍەْ ثەدىٕي ئۆز-ئبرا تۇتبغمبْ ثوٌىذۇٍ .ېمىٕمي 10
ٍىٍٕىڭ ِبثەٍٕىذە ثبٍمىٍىػىچە 60-50 ،دأە خېّىَىٍىه ِبددىالر ئبدەَ ِېڭىطىذىىي ئۇچۇرالرٔي
ئبدەَ ثەدىٕىگە توغۇٍذۇ .ئىٕگٍىسچە « ئۀذورپھىٕص» دەپ ئبتىٍىذىغبْ ثۇ ِبددىالر ئبدەَ
ِېڭىطىذىىي ثىر خىَبي ،خۇغھبٌٍىك ،ھېطىَبت ،ئوً-پىىىر لبتبرٌىك ھەِّە ئۇچۇرٔي ئبدەَ
ثەدىٕىذىىي ھەر ثىر ھۈجەٍرىگە توغۇٍذۇ .ئەگەر ضىس ثىر ضبٍذا ِېڭىپ وېتىۋېتىپ ،ئىالٔغب
ئوخػبظ ثىر ٔەرضىٕي وۆرۈپ ،وۆڭٍىڭىسدە « ثۇ ثىر ئىالٔىەْ» دەپ ئوٍٍىطىڭىس ،ضىس لورلمبْ ثۇ
ئۇچۇر دەرھبي ِېڭىڭىسٔىڭ ھەِّە ٍېرىگە تبرلىٍىذۇ .ئبٔذىٓ ئۇ ئۇچۇر ضىسٔىڭ ئۇِۇرتمب
ٍوٌٍىرىڭىس ئبرلىٍىك ثەدىٕىڭىسٔىڭ ھەِّە ٍېرىگە تبرلىٍىذۇ .ثىر ئىٕتبٍىٓ لىطمب ۋالىت ئىچىذە
ثەدىٕىڭىس ثۇ خەتەردىٓ خەۋەر تېپىپ ،ئۆزىٕي ثۇ خەتەرگە تبلبثىً تۇرۇغمب تەٍَبرالٍذۇ.
ٍۈرىىىڭىسٔىڭ ضولۇغي تېسٌىػىذۇ .لبْ ثېطىّىڭىس وۆتۈرۈٌىذۇٔ .ەپىطىڭىس تېسٌىػىذۇ.
ِېڭىڭىسدىىي لبٔالر ِۇضىۇٌٍىرىڭىسغب ،لوٌىڭىسغب ۋە پۇتىڭىسغب تبرلىٍىذۇٔ .ەتىجىذە ضىس ٍبوي ثۇ
ئىالْ ثىٍەْ ئېٍىػىػىطىس ٍبوي ثىر ٍبلمب ثبرٌىك وۈچىڭىس ثىٍەْ لبچىطىس « .ئىالْ» دېگەْ ثىر
خىَبي ِبٔب ِۇغۇٔذاق ثىر لبتبر ئىٕىبضالرٔي وەٌتۈرۈپ چىمىرىذۇ.
خۇددى ٍۇلىرىمىغب ئوخػبظ ،ھەر ثىر ئوً-پىىىرٔىڭ ثىردىٓ ثىئوٌوگىَەٌىه ئبضبضي ثبر.
ثەدىٕىڭىس ضىس وۆڭٍىڭىسدە ٔېّىٕي ئوٍالۋاتمبٍٔىمىڭىسٔي ثىٍىپ تۇرىذۇ .ھەِذە غۇ ئبضبضتب ئىع
تۇتىذۇٍ .ۀي ،ثىر وۆز-لبراظ پەلەت ثىر ئىذىَەال ئەِەش .ئۇ ضىسٔىڭ ثەدىٕىڭىسدە ۋە وۆڭٍىڭىسدە
تەڭال ِەۋجۇت ثوٌىذۇ .ضىس ٔبھبٍىتي خۇغھبي ٍبوي ئۆزىڭىس لىٍىۋاتمبْ ئىػتب ِۇۋەپپەلىَەتٍىه
ثوٌۇغمب ئىػۀچىڭىس ثبر ثىر ۋالىتتب ،ثۇ خىً ئوً-پىىىر ضىسٔىڭ پۈتۈْ ثەدىٕىڭىسگە ٍەتىۈزۈٌىذۇ.
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غۇٔىڭ ثىٍەْ ثەدىٕىڭىس تېخىّۇ وۈچٍىٕىپ ،ھېرىػي پەضىَىذۇ .ئەگەر ضىس خۇغھبي ئەِەش ٍبوي
ھەضرەتٍىه ثوٌطىڭىس ،ضىسٔىڭ ثەدىٕىڭىسٔىڭ ھەرىىىتي ئبضتىٍىػىذۇ ،لبغبڭٍىػىذۇ ھەِذە ئبضبْ
ھېرىپ لبٌىذۇ.
لىطمىطي ،ضىسٔىڭ ِېڭىڭىس ضىسٔىڭ ئوٍىڭىس ثىٍەْ وۆز-لبرىػىڭىسٔي پۈتۈْ ثەدىٕىڭىسگە
تبرلىتىذۇ .ئەگەر ضىس « ِەْ چولۇَ ِۇۋەپپەلىَەت لبزىٕىّەْ» دەپ ئوٍٍىطىڭىسِ ،ېڭىڭىس
ثەدىٕىڭىسٔي غۇ ثوٍىچە تەٍَبرٌىك لىٍىػمب ۋە ِۇۋەپپەلىَەتٕي وۈتۈۋېٍىػمب ثۇٍرۇٍذۇ .ئەگەر ضىس
«ِەْ چولۇَ ِەغٍۇپ ثوٌۇِەْ» دەپ ئوٍٍىطىڭىسِ ،ېڭىڭىس ثەدىٕىڭىسگە « ثۇ ئىػٕي ضىٕبٍّەْ
دەپّۇ ئبۋارە ثوٌّب ،ثۇ ئىػٕىڭ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغىذىٓ ھېچ لبٔذاق ئۈِىذ ٍوق» دەٍذۇ.
غۇڭالغمب ضىس ھەر دائىُ ئۆز-ئۆزىڭىسگە « ِەْ ئەلىٍٍىكِ ،ەْ چولۇَ لىٍىۋاتمبْ ٍبوي وۆزٌىگەْ
ئىػىّذا ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇِەْ» دەپ تۇرۇغٕي ئۇٔتۇٌۇپ لبٌّبڭ.
ٍۇلىرىمىذەن ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىٓ ،ضىس وەچتە ئىػتىٓ ئۆٍگە لبٍتىپ وېٍىپ ،ئىػىه
ئبچمبٔذا ،ھەرگىس « ئۇھ! ثۈگۈْ ھەجەپّۇ ھېرىپ وەتتىُ» ،دەپ ئوٍٍىّبڭ .ئۇٔذاق ئوٍٍىطىڭىس،
ئۆٍگە وىرگۀذىٓ وېَىٓ ضىسگە ھېچ لبٔذاق ئىع خۇظ ٍبلّبٍذۇ .ضبفبدا توغرىطىغب ٍېتىپ
تېٍېۋىسور وۆرۈغتىٓ ثبغمب ئىػٕي لىٍىػٕي خبٌىّبش ثوٌۇپ لبٌىطىس .ئۇٔىڭ ئورٔىغبِ « :ەْ
ثۈگۈٔىي ئىػىّٕي تۈگەتتىُ .ئەِذى ئۆٍذە ئۆزۈَ خبٌىغبْ ئىػٕي لىٍىّەْ» دەپ ئوٍالڭ .غۇٔذاق
ئوٍٍىطىڭىس ،ئۆٍىڭىسدە ٍۀە ٔۇرغۇْ ئىػالرٔي لىالالٍطىس .وىػىٍەر ضىسدىٓ « لبٔذاق ئەھۋاٌىڭ؟»
دەپ ضورىطب ،ھەرگىس « ثۈگۈْ دېگۀذەن ِىجەزىُ ٍوق… ثەن ھېرىپ وېتىۋاتىّەْ… ئىػىُ
دېگۀذەن ئوثذاْ ِبڭّبٍۋاتىذۇ… ھەر خىً لىَىٕچىٍىمالرغب دۇچ وېٍىۋالتىّەْ »….دېگۀذەن
ضۆزٌەر ثىٍەْ جبۋاة ثەرِەڭ .ثۇٔىڭ ضەۋەثي ،وۆپىٕچە ئەھۋاٌذا ،ضىسدىٓ ئبغۇٔذاق ھبي ضورىغبْ
وىػىٍەرٔىڭ  95پىرضۀتي ضىسٔىڭ ھەلىمىٌ ئەھۋاٌىڭىسٔىڭ لبٔذالٍىمىغب ئبٔچە پەرۋا لىٍّبٍذۇ.
لبٌغبْ  5پىرضۀت ئەتراپىذىىي وىػىٍەر ثوٌطب ضىسٔىڭ ئەھۋاٌىڭىسٔىڭ ٔبچبر ثوٌۇغىٕي ئبرزۇالٍذۇ.
غۇڭالغمب ضىس ئۆزىڭىسدىٓ ھېٍىمىذەن ھبي ضورىغبٔالرغب « :ئەھۋاٌىُ وبراِەت ٍبخػي… ئەھۋاٌىُ
ئىٕتبٍىٓ ٍبخػي… ئەھۋاٌىُ ھبزىرلىذەن ٍبخػي ثوٌۇپ ثبلمبْ ئەِەش» دېگۀذەن جبۋاثٕي ثېرىڭ.
ِېڭىڭىس ِۇغۇ ئۇچۇرالرٔي ئبٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ثەدىٕىڭىسٔي ئبغۇ ثوٍىچە پروگراِّىالٍذىغبْ
ثوٌغبچمب ،ثۇ ئىىىي خىً جبۋاثٕىڭ ضىسٔىڭ روھىٌ ھبٌىتىڭىس ۋە ثەدىٕىڭىسٔىڭ ھبٌىتىگە
وۆرضىتىذىغبْ تەضىرىّۇ پۈتۈٍٔەً ئوخػىّبٍذۇ.
 .4ئبخىرقي سۆز
ِەْ ئۆزۈِٕىڭ ٍېمىٕمي ٍبزِىٍىرىذا ،ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ٔۆۋەتتىىي ئەڭ ِۇھىُ ئىع ِىٍٍىٌ
وىٍّىىٕي ضبلالپ لېٍىعِ ،ىٍٍىٌ ضبپبٔي ئۆضتۈرۈظ ۋە ِىٍٍىٌ روھٕي ئەضٍىگە وەٌتۈرۈظ ۋە
وۈچەٍتىع ئىٕىۀٍىىىٕي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ئىذىُِ .ەْ ٍ-2008ىٍي -10ئبٍٕىڭ ثېػىذا ئبٍبٌىُ
ئبِبٔگۈي ثىٍەْ تۈروىَەگە ضبٍبھەتىە ثبردىُ .ھەِذە لەٍطەرى ،ئۀمەرە ۋە ئىطتبٔجۇي لبتبرٌىك
غەھەرٌەرٔي ضبٍبھەت لىٍذىُِ .ۇغۇ جەرٍبٔذا ِېٕىڭ ئەڭ وۆپ وۆرگىٕىُ تۈروىَە ثبٍرىمي ثوٌذى.
ھۆوۈِەت ثىٕبضي ،خبتىرە ضبرىَي ،غەھەر ووچىطي ،دۇوبِْ-بگىسىٕالر ،غەخطٍەرٔىڭ ئۆٍٍىرى
لبتبرٌىمالرٔىڭ ھەِّىطىذە ئبدەِٕىڭ وۆزىگە ھەِّىذىٓ وۆپ وۆرۈٔىذىغىٕي ئبغۇ ئبً ٍۇٌتۇزٌۇق
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لىسىً ثبٍراق ئىىەْ .ئىطتبٔجۇٌذىىي غەھەرٌىه ھۆوۈِەت ثىٕبضىٕىڭ ئبٌذىٕمي تېّىغب ئېطىٍغبْ
تۈروىَە ثبٍرىمي ٔبھبٍىتي چوڭ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ئۇزۇٍٔۇلي جەِئي  4لەۋەتٕي لبپالٍذىىەْ.
لەٍطەرىگە ٍېمىٓ جبٍذىىي ئىٕگٍىسچە « وبپپبدووىئب» دەپ ئبتىٍىذىغبْ-13 ،ئەضىردە ثەرپب
لىٍىٕغبْ ئۆڭىۈر-ئۆً غەھىرىٕىڭ خېٍي وۆپ ئۆڭىۈر-ئۆً دەرىسىٍىرىذە ۋە تبغ چولمىٍىرىذىّۇ
ئبغۇ تۈروىَە ثبٍرىمىٕي وۆردۈَ« .تۈرن» ۋە «ئبتبتۈرن» دېگەْ خەتٍەرٔىّۇ ثىس ثبرغبْ ٍەرٌەرٔىڭ
ھەِّىطىذە ٔبھبٍىتي وۆپ ئۇچراتتۇق « .ئبتبتۈرن» دەپ ئىطىُ ثېرىٍگەْ ٍوي ،وۆۋرۈن ،ثىٕب
لبتبرٌىمالرِۇ ئىٕتبٍىٓ وۆپ ئىىەْ .ئبدەَ تۇرِۇغٕىڭ ھەِّە ضبھەٌىرىذە « تۈرن» دېگەْ ضۆزٔي
وۆرۈپ ۋە ئبڭالپ تۇرىذىىەِْ .ەْ ٍۇلىرىمىالرٔي وۆرۈپِ « ،ىٍٍىٌ روھمب ثبً ِىٍٍەت ،دېگەْ
ِۇغۇٔذاق ثوٌىذىغبْ ئوخػبٍذۇ .ثەظ ئەضىرٔىڭ ئبٌذىذا ئۇٍغۇرالرِۇ ِۇغۇٔذاق ثوٌغبْ ثوٌۇغي
ِۇِىىٓ» دەپ ئوٍٍىذىُ.
ِبڭب ئەڭ تەضىر لىٍغبْ ٍۀە ثىر ئىع تۈروٍەرٔىڭ ئۇٍغۇرالرغب ثوٌغبْ ھۆرِىتي ثوٌذى.
ئبِبٔگۇيِ ،ەْ ۋە ثبغمب  3ئۇٍغۇر ئولۇغۇچي ئۀمەرەدىىي « وووبتەپە» ِەضچىتىگە وىرىپ
چىمىپ ،پبراڭالغمبچ ِېڭىپ وېتىۋاتطبقٍ ،ېػي ٍ 55بغالر ئەتراپىذىىي ثىر تۈرن ئەپۀذى ثىسدىٓ
ٔېّە تىٍذا ضۆزٌىػىۋاتمبٍٔىمىّىسٔي ضورىذى .ثىس « ئۇٍغۇر تىٍىذا ضۆزٌىػىۋاتىّىس» دەپ جبۋاة
ثەرضەن ،ئۇ وىػي ئىٕتبٍىٓ خۇغھبي ثوٌۇپ ،ثىس ثىٍەْ لوٌىّىسٔي چىڭ ضىمىپ تۇرۇپ وۆرۈغۈپ،
ئبٔذىٓ وۆتۈرۈۋاٌغبْ ضوِىىطىذىٓ ئىىىي دأە ئىٕگٍىسچە وىتبثٕي چىمىرىپِ « ،بۋۇ ِېٕىڭ
ضىسٌەرگە لىٍغبْ ضوۋغىتىُ .لوثۇي لىٍغبٍطىسٌەر» دېذىِ .ەْ ئۇ وىتبثالرٔي ئېٍىپ ،ئبِېرىىىغب
ئەوەٌذىُ ( ئۇ وىتبثٕىڭ ثىرىٕىڭ ئىطّي « ئېتىمبت ۋە ئىطالَ»ٍ ،ۀە ثىرىٕىڭ ثوٌطب « ئۇالر ٔېّە
ئۈچۈْ ِۇضۇٌّبْ ثوٌذى؟» ئىىەْ) .ثىس ئبپتوثۇضتب ِبڭغبٔذا ،ثبزار ئبٍالٔغبٔذاِ ،ەضچىتٍەرگە
وىرگۀذە ،ئىػمىٍىپ ٔەگىال ثبرضبق ،ثىسگە ٍوي ثبغالپ ثېرىۋاتمبْ دوضتىّىس ثىر تۈروىە « ثىس
ئۇٍغۇر ثوٌىّىس» دېطىال ،ئۇ تۈروٕىڭ چىراٍىذا دەرھبي تەثەضطۇَ جىٍۋىٍىٕىپ ،ثىسگە « تۈروىَەگە
خۇظ وەٌذىڭىس» دەپالٔ ،بھبٍىتي لىسغىٍٕىك ثىٍەْ ضۆزٌەپ وەتتيِ .ېٕىڭ ئبڭٍىػىّچە،
-13ئەضىرٌەردە ،ئۇٍغۇرالر ِەدۀىَەت ۋە ثبغمب ٔۇرغۇْ جەھەتٍەردە ٔبھبٍىتي وۈچٍۈن ۋالتىذا،
تۈروٍەر ثىر ِەزگىً « تۈرن ِەدىٕىَىتي» دېگەْ ضۆزٔىڭ ئورٔىغب « تۈرن ئۇٍغۇرى» دېگەْ ضۆزٔي
ئىػٍەتىەْ ئىىەٍْ .ۀي ،ئۇالر « ئۇٍغۇر» دېگەْ ضۆزٔي « ِەدۀىَەت» دېگەْ ِۀبدا ئىػٍەتىەْ
ئىىەْ .لىطمىطي ،تۈروٍەر ئۇٍغۇرالرٔي ئىٕتبٍىٓ ھۆرِەتٍەٍذىىەْ .ئىٕتبٍىٓ لەدىرٌەٍذىىەْ.
ئەِذىىي گەپ ،ثىس ئۆز-ئۆزىّىسگە لبٔذاق ِۇئبِىٍە لىٍىّىس؟ ئەگەر ثىس ئۆز-ئۆزىّىسٔي
ھۆرِەتٍەظ ۋە ئۆز-ئۆزىّىسٔي لەدىرٌەغٕىڭ ئورٔىغب ئۆز-ئۆزىّىسٔي وەِطىتىذىغبْ ثىر ئورۇٔغب
چۈغۈپ لبٌطبق ،ئۇ ثىس ئۈچۈْ ثىر ٔبھبٍىتي چوڭ ٔوِۇش .توغرا « ،وېطەٌٕي ٍوغۇرضبڭ ،ئۆٌۈَ
ئبغىبرە» .ئۆزىٕىڭ لبراڭغۇ تەرىپىٕي وۆرەٌّىگەْ ِىٍٍەت ِەڭگۈ راۋاج تبپبٌّبٍذۇٌ .ېىىٓ ،ثۇ
ئىػتب ئۇضۇٌغب ،پەٍتىگە ۋە ضورۇٔغب دىممەت لىٍىع وېرەن .ئەگەر ثىسٔي ثبغمىالرِۇ ئەٍىجٍىطە،
ئۆزىّىسِۇ ئەٍىجٍىطەن ،ئۆزىّىسدە ثبر ٍوغۇرۇْ وۈچىە ،ئبرتۇلچىٍىممب ۋە ئۈضتۈٍٔىىىە توغرا ثبھب
ثېرەٌّىطەن ،ئۇ ھبٌذا وېَىٕىي ئەۋالدٌىرىّىسٔىڭ ئۈِىذضىسٌىٕىػىٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىّىس .ئۇالردا
«لبراڭغۇ ئۆڭىۈردە لبٔچىٍىه ِبڭطبلّۇ ،ئۇٔىڭ ٍۀە ثىر تەرىپىذە ٔۇر ٍولىەْ» دېگەْ ئىذىَۀي
ئۇالرٔىڭ وۆڭٍىٕي پبٍذىطىس ٍۆٔىٍىػتە پروگراِّىالپ لوٍىّىس.
ضىڭذۈرۈپ لوٍىّىس.
ئەجذادٌىرىّىس ثىسگە ٔېّىٍەرٔي لبٌذۇردى؟ ثىس ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ٍېڭي ئەۋالدٌىرىّىسغب
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ٔېّىٍەرٔي لبٌذۇرىّىس؟ ثىس ثۇ ضوئبٌالر ئۈضتىذە داۋاٍِىك ئوٍٍىػىػىّىس وېرەن .ثىس وېَىٕىي
ئەۋالدالرغب غۇٔي چولۇَ ثىٍذۈرۈغىّىس وېرەوىي ،گەرچە ضىس ھبزىر ٔۇرغۇْ پبٍذىطىس ئەھۋاٌالرغب
دۇچ وېٍىۋاتمبْ ثوٌطىڭىسِۇ ،ضىس ٍۀىال ٔۇرغۇْ ئىػالرٔي لىالالٍطىس؛ ضىس چىمبالٍذىغبْ پەٌٍىٕىڭ
ئىگىسٌىىىٕي پەلەتال ضىس ،وۆزٌەغىە پېتىٕبالٍذىغبْ غبٍىٕىڭ چوڭ-وىچىىٍىىي ثىٍەْ ضىسٔىڭ
ئبغۇ غبٍىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ٍوٌىذا تۆٌىَەٌەٍذىغبْ ثەدىٍىڭىسال ثەٌگىٍەٍذۇ .ئەگەر ضىس لبتتىك
تىرىػطىڭىس ،ئۆز ثۇرچىڭىسغب ئۆزىڭىسٔي توٌۇق ئبدا لىٍطىڭىس ،پەرزۀتٍىرىڭىسگە ھەلىمىٌ تۈردە
وۆٍۈٔطىڭىس ،توختىّبً ئىٍگىرىٍەغىە ثەي ثبغٍىطىڭىس ،ثۇ دۇَٔبدىىي ھەر لبٔذاق لىَىٓ
ئۆتىەٌٍەرٔي ثۆضۈپ ئۆتەٌەٍطىس.
ئىمتىطبد ئىٍّىذە « ئېھتىَبج ۋە ثۇزغۇٔچىٍىك» دېگەْ ثىر ئۇلۇَ ثبر ثوٌۇپ ،ئۇ « ئېھتىَبج
تەٌتۆوۈش ثۇزغۇٔچىٍىمٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىذۇ» دېگەْ ِۀبٔي ثىٍذۈرىذۇِ .ەْ ثۇٔىڭغب ثىر
ِىطبي وۆرضىتەً .ئبٌتە ئبٍذەن ۋالىتٕىڭ ئبٌذىذا ئبِېرىىىذىىي ئبپتوِوثىٍغب ئىػٍىتىذىغبْ
ثېٕسىٕٕىڭ ثبھبضي ٔبھبٍىتي ئۆرٌەپ وەتتي .غۇٔىڭ ثىٍەْ ٔۇرغۇْ وىػي ئۆزٌىرىٕىڭ ِبٍٕي ٔبھبٍىتي
جىك ِىمتبردا تەٌەپ لىٍىذىغبْ ِبغىٕىٍىرىٕي ٍولبتتي .ئۇٔذاق ِبغىٕىطي ٍولالر ثوٌطب ئۇٔذاق
ِبغىٕىالرٔي ئېٍىػٕي ئبضبضەْ توختبتتي .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئبِېرىىىذىىي ضپورت ِبغىٕىٍىرىٕىڭ
ثبزىرى پۈتۈٍٔەً ۋەٍراْ ثوٌذى .ھبزىر ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي ٔۇرغۇْ ٍبغالر لبٔچە ٍبخػي ئولۇضىّۇ،
لبٔچە تىرىػطىّۇ ،ئبدەتتىٓ تبغمىرى ئىمتىذار ۋە تبالٔتىٕي ٔبِبٍەْ لىٍطىّۇ ،ئۇالر ئۈچۈْ خىسِەت
ٍوق ،ئۇالر ئۈچۈْ ثىر جبْ ثېمىع ٍوٌي ٍوق ثوٌۇغتەن ثىر ٔبچبر تەلتىرگە دۇچ وېٍىۋاتىذۇ .غۇٔىڭ
ثىٍەْ ثۇ ٍبغالرٔىڭ ثەزىٍىرى ثۇٔذاق تەلذىرٔي ئۆزىٕىڭ ئۇٍغۇر ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىمىذىٓ وۆرۈۋاتىذۇ.
ِەْ ھەر لېتىُ ِۇغۇ ئىػالرٔي ئوٍٍىغبٔذا ،وبٌالِغب ھبٍۋأبتالر ثبغچىطىذىىي ھبٍۋأالر وېٍىذۇ.
ٍبۋاٍي ھبٍۋأالرٔي وۆٔذۈرىذىغبٔالرٔىڭ ھەِّىطي ئبٌذى ثىٍەْ ئۇ ھبٍۋأالرٔي ٔبھبٍىتي ئبچ لوٍۇپ،
ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۇالرغب ئبزراق-ئبزرالتىٓ ٍېّەن ثېرىپ ،ئۇ ھبٍۋأالرٔي ئۆزىٕىڭ ثۇٍرۇلي ثوٍىچە
ئىع لىٍىػمب ِەججۇرالٍذۇ .ھبٍۋأبتالر ثبغچىطىذىىي ھبٍۋأالرٔي ئوٍۇْ وۆرضەتىۈزگۀذىّۇ ِۇغۇ
ئۇضۇٌٕي لوٌٍىٕىذۇ .ثۇ ئۇضۇي ئبدەٍِەرگىّۇ ئىػٍىػي ِۇِىىِٓ .ەْ ثەزى ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ
«ئېھتىَبج ۋە ثۇزغۇٔچىٍىك» ٍۈز ثەرىپ لبٌّبضٍىمىٕي توٌىّۇ ئبرزۇ لىٍىّەْ .ھەر ثىر ٍبغٕىڭ ثۇ
ئۇلۇِٕي ئېطىذە ِەھىەَ ضبلٍىػىٕي تەۋىطىَە لىٍىّەْ.
ِەْ ٍېمىٕمي ثىر لبٔچە ٍىٍٕىڭ ِبثەٍٕىذە « ،ثبغمىالر لىالٌىغبْ ئىػٕي ئۇٍغۇرالرِۇ
لىالالٍذۇ» دېگەْ ئىذىَۀي ئىٍگىرى ضۈرۈپ وەٌذىٍُ .ېمىٕمي ٍىٍالردىٓ ثۇٍبِْ ،ەٍٍي
جۇڭگودىىي ئۇٍغۇرالر ثوٌطۇْ ٍبوي چەت ئەٌذىىي ئۇٍغۇرالر ثوٌطۇْ ،ثىس ثۇرۇْ تەضەۋۋۇر
لىٍىػمىّۇ پېتىٕبٌّبٍذىغبْ لىَىٓ ئۆتىەٌٍەرٔي ثۆضۈپ ئۆتۈپ ،ثىس ثۇرۇْ تەضەۋۋۇر لىٍىػمىّۇ
پېتىٕبٌّبٍذىغبْ لىَىٓ تېررىتورىَىٍەرگە ثۆضۈپ وىرىپ ،ئۇٍغۇر خەٌمىٕىڭ ھەلىمىٌ
ئەلىً-پبراضىتىٕي ۋە ھەلىمىٌ ٍوغۇرۇْ وۈچىٕي ٔبِبٍەْ لىٍىػمب ثبغٍىذى .ثۇٔىڭغب ِىطبي
ثوالالٍذىغبْ ثىر لىطىُ ئبدەَ ۋە ئىػالرٔي ِەْ ٍۇلىرىذا تەضۋىرٌەپ ئۆتتۈَ .ئۇالرٔىڭ ئىچىذە ِەْ
ثۇ ٍەردە دووتور غۆھرەت ِۇتەٌٍىپٕي ٍۀە ثىر لېتىُ تىٍغب ئېٍىپ ئۆتۈِەْ .ئۇ توغرىٍىك
 Biliwal.comتور ثېتي ِۇٔذاق خەۋەر ثەردىٔ .ەلىً « :غۆھرەت ِۇتەٌٍىپ ثبغچىٍىمىذىىي
تەتمىمبت گۇرۇپپىطي ھۈجەٍرىٕي ٍبدرو وۆچۈرۈظ ٍېڭي تېخٕىىىطىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ِبٍّۇٕٔىڭ
تۆرەٌّىطىٕي ِۇۋەپپەلىَەتٍىه وٍؤالپ چىممبْ ،غۇٔذالال وٍؤالٔغبْ  20تۆرەٌّىذىٓ ئىىىي
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تۈروۈَ غوي ھۈجەٍرىٕي ٍېتىػتۈرگەْ .ثۇ ئىٕطبٔالرٔىڭ ِبٍّۇْ تۈرىذىىىٍەرٔىڭ تۆرەٌّىطىٕي
تۇٔجي لېتىُ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه وٍؤالپ چىمىػي ثوٌۇپ ،ئىٕطبٔالر تۆرەٌّىطىٕي وٍؤالغمب لبراپ
ثېطىٍغبْ ٍۀە ثىر لەدەَ ھېطبثٍىٕىذۇ .ثۇ تەتمىمبت ٔەتىجىطي ٍ-2007ىً -11ئبٍٕىڭ
-14وۈٔىذىىي « تەثىئەت» ( ٔبتۇرە) زھۇرٔىٍىذا ئېالْ لىٍىٕغبٔذا تېسٌىىتە خەٌمئبرادا دىممەت
لوزغىغبْ .ثۇ زور ٔەتىجە ئبِېرىىىٕىڭ « دەۋر» ھەپتىٍىه زھۇرٔىٍي ثبھبالپ چىممبْ
ٍ-2007ىٍىذىىي  10چوڭ ئىٍّىٌ ثبٍمبغٕىڭ ئبٌذىٕمي لبتبرىغب تىسىٍغبْ؛ ھەِذە « تەثىئەت»
زھۇرٔىٍي ،جۇڭگؤىڭ « پەْ-تېخٕىىب گېسىتي» تەغىىٍٍىگەْ ثبھبالغتب ٍ-2007ىٍىذىىي
خەٌمئبرا  10چوڭ پەْ-تېخٕىىب خەۋىرىٕىڭ ثىرى ثوٌۇپ ثبھبالٔغبْ ».دېّەن ،ئۇٍغۇرالر ثبغمىالر
لىالٌىغبْ ئىػالرٔي چولۇَ لىالالٍذۇ .ثبغمىالر لىٍىپ ثبلّىغبْ ئىػالرٔىّۇ چولۇَ لىالالٍذۇِ .ەْ
ھبزىردىٓ ثبغالپ پۈتۈْ ئۇٍغۇر خەٌمىٕىڭ ،ثوٌۇپّۇ ئۇٍغۇر ٍبظ-ئۆضّۈرٌىرىٕىڭ « ،ئۇٍغۇرالر ھەر
لبٔذاق ئىػٕي لىالالٍذۇ» دېگەْ ضۆزٔي وۆڭٍىگە ِەھىەَ پۈوۈپ ٍبغىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ.
ٍ-2008ىٍي -11ئبٍٕىڭ -1وۈٔي
ئەضەر ِۀجەضيِ :ەرىپەت ثىٍوگي
www.meripet.com
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غبيىٌي رېئبللىققب ئبيالًدۇرۇضٌىڭ سىرلىق قبًۇًىيىتي
ِەْ ٍېمىٕذا «ٔبپوٌىَوْ خىٍٕىڭ چۈغۀذۈرۈغىذىىي ئۆزىگە تبرتىػٕىڭ ضىرٌىك لبٔۇٔىَىتي»
دېگەْ ثىر ئىٕگٍىسچە وىتبثٕي ئولۇدۇَ .ثۇ وىتبثٕىڭ ئىٕگٍىسچە ئبتىٍىػي « The sekret law
 »of attrakti'on as expla'ined by napole'on hillثوٌۇپ ،ئۇٔىڭذا « ئۆزىگە تبرتىع
لبٔۇٔىَىتي» دەپ ئبتىٍىذىغبْ ثىر لبٔۇٔىَەتٍ ،ۀي ئىٕطبٔالر ئۆزى ئىطتەٍذىغبْ ٔەرضىٍەرٔي لبٔذاق
لىٍىپ ئۆزىگە تبرتىپ ئەوىٍىپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئۆز غبٍىطىٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇراالٍذىغبٍٔىمي
تەپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ .تۆۋۀذە ِەْ ثۇ وىتبثٕىڭ ئىطّىٕي لىطمبرتىپٔ« ،بپوٌىَؤٕىڭ وىتبثي»
دەپال ئبتبٍّەْ .ثۇ وىتبثتب دېَىٍىػىچەٍ ،ېمىٕمي زاِبٔذا وەڭ تبراٌغبْ ِەدۀىَەتىە ئەڭ زور
دەرىجىذە تەضىر وۆرضەتىەْ ٔەرضىٍەرٔىڭ ثىرى ئبغۇ لبٔۇٔىَەت ثوٌۇپ ،لەدىّذىٓ تبرتىپ تبوي
ھبزىرلي زاِبٔغىچە ئۆتىەْ ِەغھۇر ئبدەٍِەرٔىڭ ھەِّىطي غبٍىٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇغٕىڭ ثۇ
«ضىرى» ٔي ثىٍىذىغبْ ثوٌطىّۇ ،ئۇالر ثبغمىالردىٓ لىسغىٕىپ ،ثۇ ضىرٔي ئبغىبرىٍىّبً لوغذاپ
وەٌگەْ ئىىەْ.
ِەْ ِەزوۇر ِبلبٌىذە ،ئبغۇ وىتبثتب ثبٍبْ لىٍىٕغبْ « ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتي» ٔي
تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ .ثۇ لبٔۇٔىَەت غبٍىٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇظ توغرىطىذا ثوٌغبچمبِ ،ەْ ئۇ
لبٔۇٔىَەت ثىٍەْ « غبٍىٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇظ لبٔۇٔىَىتي» ٔي ئوخػبظ ِۀىذە ئىػٍىتىّەْ .ثۇ
وىتبثتب جەِي  200ثەت 11 ،ثبپ ثبر ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭذىىي « ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتي» جەِي 16
لبٔۇٔىَەتٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذىىەْ .غۇٔذاق تۇرۇلٍۇق ٔېّە ئۈچۈْ ٔبپوٌىَوْ ثۇ لبٔۇٔىَەتٕىڭ
ئىطّىغب «لبٔۇٔىَەتٍىرى» دېگەْ وۆپ ضبٍٔىمٕي ئىپبدىٍەٍذىغبْ ضۆزٔي ئىػٍەتّەً« ،لبٔۇٔىَىتي»
دېگەْ ثىرال ٔەرضىٕي ئىپبدىٍەٍذىغبْ ٍبٌغۇز ضبٍٔىك ضۆزٔي ئىػٍەتىۀٍىىي ئبٍذىڭ ئەِەش.
ِېٕىڭ پەرىسىّچە ،ثۇٔىڭ ضەۋەثي ئبغۇ  16لبٔۇٔىَەتٍەرٔىڭ ھەِّىطي « غبٍىٕي رېئبٌٍىممب
ئبٍالٔذۇرۇظ لبٔۇٔىَىتي» دىٓ ئىجبرەت ثىرال لبٔۇٔىَەت ئۈچۈْ خىسِەت لىٍىذىغبٍٔىميٍ ،بوي ئۇالر
ئۆز-ئبرا چەِجەرچبش ثبغالٔغبٍٔىمي ئۈچۈْ ثوٌىػي ِۇِىىٓ .غۇڭالغمب ِەْ ئولۇرِۀٍەردىٓ
ِەزوۇر ِبلبٌىذا تؤۇغتۇرۇٌىذىغبْ لبٔۇٔىَەتٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي « غبٍىٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇظ
لبٔۇٔىَىتي» تىٓ ئىجبرەت ثىرال ئبضبضىٌ ِەزِۇٕٔىڭ ثىر لىطّي ،دەپ چۈغىٕىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ.
ِەْ ِەزوۇر ِبلبٌىذا ئبغۇ  16لبٔۇٔىَەتٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئىّىبٔمەدەر توٌۇق تؤۇغتۇرۇغمب
تىرىػىّەْ.
«ٔبپوٌىَوْ خىٍٕىڭ چۈغۀذۈرۈغىذىىي ئۆزىگە تبرتىػٕىڭ ضىرٌىك لبٔۇٔىَىتي» دېگەْ
وىتبة ٍ-2008ىٍي ٔەغىر لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ٔبپوٌىَوْ خىً ٍ-1928ىٍي ٍبزغبْ  8توٍِۇق
«ِۇۋەپپەلىَەت لبٔۇٔىَىتي» («  )»Law of sukkessدېگەْ وىتبة ثىٍەْ ٍ-1937ىٍي ٍبزغبْ
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«ئوٍالپ ثبً ثوٌۇظ» («  ) » Think and grow richدېگەْ  2وىتبثمب ئبضبضەْ «
 » Highroads mediaدېگەْ ٔەغىر غىروىتي تەرىپىذىٓ تۈزۈٌگەْ .وىتبثٕىڭ ھەر ثىر ثبثىذا
ٍۇلىرىذىىي ٔبپوٌىَؤٕىڭ ئىىىي وىتبثىذىٓ ئەٍٕەْ ئېٍىٕغبْ ئبثساضالر ثىٍەْ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىغب
ٔەغىر لىٍغۇچىالر وىرگۈزگەْ چۈغۀذۈرۈغٍەر ثبر ثوٌۇپ ،ئبدەَ ئۇٔي ئولۇغبٔذا ،وىتبة
ِەزِۇٔىٕىڭ تۈزىٍىػي ئبٔچە راۋاْ ئەِەضتەن ثىر ھېططىَبتمب وېٍىذىىەْ .غۇڭالغمب ِەْ ِەزوۇر
ِبلبٌىذە ثۇ وىتبثتىىي ئۇلۇِالرٔي ئبضبضەْ ئەٍٕەْ ئبٌغبْ ئبضبضتبِ ،ەزِۇٔىٕي رەتٍىه لىٍىػمب
تىرىػىّەْ .غۇٔذالال ِەْ ثۇ ِبلبٌىٕي ثىر لبٔچە لىطىّغب ثۆٌۈپ ٍېسىپ پۈتتۈرىّەْ.
ثىر وىتبثتىىي ِەزِۇٔالرٔي ثىر پبرچە ِبلبٌە ئبرلىٍىك تؤۇغتۇرغبٔذا ،وىتبثتىىي ثىر لىطىُ
ِەزِۇٔالر جەزِەْ چۈغۈپ لبٌىذۇ .غۇٔذاق ثوٌغبچمبِ ،ەْ ئىٕگٍىسچە ثىٍىذىغبْ لېرىٕذاغالرغب
ٔبپوٌىَؤٕىڭ ئەضٍىذىىي ئىٕگٍىسچە وىتبثىٕي ثىر لېتىُ ئولۇپ چىمىػٕي تەۋىطىَە لىٍىّەْ.
ھەِذە ۋەتۀذىىي ئىّىبٔىَىتي ثبر لېرىٕذاغالردىٓ ثىرضىٕىڭ ِەزوۇر وىتبثٕي ئۇٍغۇرچىغب تەرجىّە
لىٍىپٔ ،ەغىر لىٍذۇرۇظ ٍوٌىذا تىرىػىپ ثېمىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ.
ِەْ ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتىٕىڭ لبٔذاق ِەٍذأغب وەٌگۀٍىىىٕي چۈغىٕىعِ ،ەزوۇر
لبٔۇٔىَەتٕىڭ ئۆزىٕي توٌۇق چۈغىٕىع ئۈچۈْ ٔبھبٍىتي زۆرۈر ئىىۀٍىىىٕي ھېص لىٍذىُ .غۇٔذاق
ثوٌغبچمب ِەْ ِبلبٌىٕىڭ وېَىٕىي ثۆٌۈِىذە ِەزوۇر لبٔۇٔىَەتٕىڭ ئبضبضٍىك تۆھپىىبرٌىرىٕي
لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ.
 .1بۇ قبّۇّىَەتْىڭ ٍۇھىٌ تۆھپىنبرىىرى
( )1ئۀذرۇ وبرٔىگي (ئبٔذرەۋ وبرٔەگىئە)1919 – 1835 ،
«ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتي» ٔىڭ ثىر وىتبة ثوٌۇپ ٍېسىٍىپ چىمىػىغب ئبضبضىٌ تۈرتىە
ثوٌغبْ وىػي ئۀذرۇ وبرٔىگي دىٓ ئىجبرەت .ئۇ ثىر ضبٔبئەتچي ۋە ضبخبۋەتچي ثوٌۇپ ،ئۇ
ٍ-1835ىٍي غوتالٔذىَە ( ضىوتالٔذ) دە تۇغۇٌغبْ .ئۇ ٍ 13بغمب وىرگۀذە ئبِېرىىىغب وەٌگەْ.
ھەِذە ئۆضّۈرٌۈن دەۋرىذىٓ تبرتىپ ،پبختب زاۋۇت ئىػچىطي ،تېٍېگراف خەۋەرچىطي ،تېٍېگراف خەت
ئۇرغۇچىطي ،پېٕٕطىٍۋأىَە تۆِۈرٍ-وي غىروىتي ثبغٍىمىٕىڭ ضېىرىتبرى ،غىروەتٕىڭ پېٕٕطىٍۋأىَە
غۆھجىطىٕىڭ ثبغٍىمي لبتبرٌىك خىسِەتٍەرٔي ئۆتەپ ثبلمبْ .ئۇ ٍ-1865ىٍي ئۆزىٕىڭ تۆِۈرٍ-وٌالر
ئۈچۈْ تۆِۈر وۆۋرۈن ٍبضبٍذىغبْ غىروىتىٕي لۇرغبْ .ئبٔذىٓ ئۇ غىروەتٕي تۆۋۀذىىىٍەرگە
وېڭەٍتىەْ :رېٍىص ،پوٍىس ِوتورى ،تۆِۈر  -پوالت زاۋۇتي ،وۆِۈر وبٔي ( پوالت تبۋالغمب
ئىػٍىتىذىغبْ وۆِۈرٔي تەِىٍٕەظ ئۈچۈْ) ،ئۆزىٕىڭ وۆِۈرىٕي توغۇٍذىغبٔغب ئىػٍىتىذىغبْ تۆِۈر
ٍوٌيٍ-1899 .ىٍي ئبِېرىىىذىىي پوالتٕىڭ ٔ %25ي وبرٔىگي ٔىڭ غىروىتي چىمبرغبْ .ئۇٔىڭ
غىروىتي وېَىٓ ئبِېرىىب پوالت زاۋۇتي دېگەْ دۇَٔبدىىي ئەڭ چوڭ غىروەتٍەرٔىڭ ثىرى ثوٌغبْ.
ئۇ ٍۀە وۈتۈپخبٔب لۇرغبْ ،ئبٌىٌ ِەوتەپ ۋە چېرووالر ئۈچۈْ پۇي ثەرگۀْ ،ۇرغۇْ فؤذ
جەِئىَىتىٕي لۇرغبْ .غۇ ئبرلىٍىك وىػىٍىه ھولۇق ،دۇَٔب تېٕچٍىمي ،ئەخالق ،تولۇٔۇغٕىڭ ئبٌذىٕي
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ئېٍىعِ ،بئبرىپ ،ئىٍىُ-پەْ ،ۋە ضۀئەت ئىػٍىرى ئۈچۈْ تۆھپە لوغمبْ.
ئۀذرۇ وبرٔىگي ئۆزىٕىڭ ثىر ئۆِۈرٌۈن ئەِەٌىَىتي ئبرلىٍىك « ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتي»
ٔي ثبٍمىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ثىرضىگە ثۇ لبٔۇٔىَەتٕي ِۇوەِّەٌٍەغتۈرۈپ ئېالْ لىٍذۇرۇظ ئبرزۇضىذا
ٍۈرگۀذۀ ،بپوٌىَوْ خىٍٕي ئۇچراتمبِْ .ەْ ئولۇغبْ وىتبثتب « ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتي» ٔىڭ
ئورٔىذا «وبرٔىگىٕىڭ ضىرى» دېگەْ ئىجبرىّۇ وۆپ لېتىُ ئىػٍىتىٍگەْ.
(ٔ )2بپوٌىَوْ خىً (ٔبپوٌەئوْ ھىًٍ)1970—1883 ،
ٔبپوٌىَوْ خىً ٍ-1883ىٍي ئبِېرىىب ۋىرگىٕىَب غىتبتىذىىي ثىر وىچىه تبغٍىك وۀتتە
تۇغۇٌغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ٍ 9بغمب وىرگۀذە ئبپىطي ئۆٌۈپ وەتىەْ .ئۇ دەضٍەپتە ئۆز ِەھەٌٍىطىذە
ثېٍىگە  6تبپبٔچب ئېطىپ ٍۈرۈٍذىغبْ ثىر « پبٌۋاْ» ثوٌۇپ ٍۈرگەْ .ئۇٔىڭ ٔبھبٍىتي ٍولىرى
ضۆزٌەظ تبالٔتي ثبر ثوٌۇپٍ 12 ،بغمب وىرگۀذە ،ئۇٔىڭ ئۆگەً ئبپىطي ٔبپوٌىَؤٕي ثىر توغرا ٍوٌغب
ثبغالظ ِەلطىتىذە ،ئۇٔىڭ تبپبٔچىٍىرىٕي ثىر خەت-ئۇرۇظ ِبغىٕىطىغب تېگىػتۈرگۀْ .بپوٌىَوْ
ٍ 15بغمب وىرگۀذەٍ ،ەرٌىه گېسىتىە ھېىبٍە چىمىرىپ ٍۈرگىذەن ثوٌغبْ .ئۇ ثىر ٍىً ئىگىٍىه
ثبغمۇرۇظ ِەوتىپىذە ئولۇغبْ ،ھەِذە ٍ 19بغمب وىرگۀذە ثىر وۆِۈر-وبْ غىروىتىذە 350
ئبدەِٕي ثبغمۇرىذىغبْ ئەڭ ٍبظ ثبغٍىك ثوٌغبْ .ئۇ ئبِېرىىىٕىڭ گورگتبۋۇْ ئۇٔىۋېرضىتېتىذە ثىر
ٍىً لبٔۇْ ئولۇپٍ-1907 ،ىٍىغىچە ثىر ٍبغبچچىٍىك غىروىتىذە ئىػٍىگەْ .ئۇ غىروەت تبلىٍىپ
وەتىۀذىٓ وېَىٓٔ ،بپوٌىَوْ ۋاغىڭتؤذىىي ثىر ِۇۋەپپەلىَەت ھېىبٍىٍىرى ئبرلىٍىك ثبغمىالرٔي
ئىٍھبِالٔذۇرۇغٕي ئبضبضىٌ ِەزِۇْ لىٍغبْ جورٔبٌغب ِۇخجىر ثوٌغبِْ .ۇغۇ ِۇخجىرٌىك خىسِىتىگە
وىرگۀذىٓ وېَىٓ ،ئۇٔىڭ ئۆزى تبٌٍىغبْ -1ۋەزىپىطي ئەٍٕي دەۋردىىي دۇَٔبغب ِەغھۇر ئەرثبة
ئۀذرۇ وبرٔىگىٕي زىَبرەت لىٍىع ثوٌغبْ .ئۇ ئۀذرۇ ثىٍەْ ضۆھجەتٍىػىع ئۈچۈْ ثىر جۈِە وۈٔي
ئەتىگىٕىٕىڭ  3ضبئەتٍىه ۋالتىٕي ئبٌغبْ ثوٌۇپ ،ضۆھجەت ثبغالٔغبٔذىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ ۋالتي
ئبرلب-ئبرلىذىٓ ئۇزىراپ ،ئۇ جەِي  3وۈْ داۋاَ لىٍغبٍْ .ۀي ٔبپوٌىَوْ ئۀذرۇٔىڭ ئۆٍىگە جۈِە
وۈٔي ئەتىگىٕي ثبرغبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ئۆٍىذىٓ وېَىٕىي دۈغۀجە وۈٔي ئەتىگىٕي لبٍتمبْ.
غۇ لېتىّمي ضۆھجەت جەرٍبٔىذا ،ئۀذرۇ ٔبپوٌىَؤغب ئۆزىٕىڭ ثبً ثوٌۇظ ۋە ِۇۋەپپەلىَەت
لبزىٕىع پەٌطەپىطىٕي تەپطىٍىٌ ضۆزٌەپ ثەرگەْ .ھەِذە ٔبپوٌىَؤٕىڭ ٍ 20ىٍذىٓ ئبرتۇق ۋالىت
ضەرپ لىٍىپ ،ئەڭ داڭٍىك وىػىٍەرٔىڭ ِۇۋەپپەلىَەت ضىرٌىرىٕي تەتمىك لىٍىپ ،غۇ ئبرلىٍىك
«ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتي» ٔي ِۇوەِّەٌٍەغتۈرۈپ ،ئۇ لبٔۇٔىَەتىە ئۆزىٕي توٌۇق
ئىػۀذۈرگۀذىٓ وېَىِٓ ،ەزوۇر لبٔۇٔىَەت توغرىطىذا ئبدەتتىىي ئبدەٍِەرِۇ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه
ثوٌۇظ ئۈچۈْ پبٍذىٍىٕبالٍذىغبْ ئەِەٌىٌ ئۇضۇٌالرٔي تەضۋىرٌەٍذىغبْ ثىر وىتبة ٍېسىپ چىمىرىع
ۋەدىطىٕي ئبٌغبْ .غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٔبپوٌىَوْ ثىر تەرەپتىٓ ئۆزىٕىڭ ِۇخجىرٌىمىٕي لىٍىپٍ ،ۀە
ثىر تەرەپتىٓ وبرٔىگي پروجېىتي ئۈضتىذە تەتمىمبت ئېٍىپ ثبرغبْ .ئۀذرۇٔىڭ تؤۇغتۇرۇغي
ثىٍەْ ٔبپوٌىَوْ ئەٍٕي ۋالىتتب ئەڭ زور دەرىجىذە ِۇۋەپپەلىَەت لبزأغبْ  100دىٓ ئبرتۇق
ضودىگەرٌەر ،ضبٔبئەتچىٍەر ،وەغپىَبتچىالر ،ئبٌىّالر ،ئبپتورالر ،ئبرتىطالر ۋە ھەر خىً ضبھەٌەرٔىڭ
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ٌىذېرٌىرى ،غۇٔذالال ِ 16ىڭذىٓ ئبرتۇق ئبدەتتىىي خىسِەتچىٍەر ،غىروەت ثبغٍىمٍىرى ،ۋە
وبرخبٔىچىالر ثىٍەْ وۆرۈغۈپ ،ئۇالر ثىٍەْ ضۆھجەت ئۆتىۈزۈپ ،ئۇالرٔىڭ ئىع ثېجىرىع
ئۇضۇٌٍىرى ،ئۇچرىغبْ تەضىرٌىرى ،ۋە خۇضۇضىٌ تۇرِۇغٍىرىٕي ئۈزۈي-وېطىً تەوػۈرۈظ
ئىّىبٔىَىتىگە ئېرىػىەْ .ثۇ وىػىٍەر ٔبپوٌىَؤغب ٍۀە ٍېڭي داڭٍىك ئبدەٍِەرٔي تؤۇغتۇرغبْ
ثوٌۇپ ،ئۇالرِۇ ٔبپوٌىَؤغب ئۆزٌىرىٕىڭ ِۇۋەپپەلىَەت لبزىٕىع ضىرٌىرىٕي ضۆزٌەپ ثەرگەْ .غۇ
وىػىٍەرٔىڭ لبتبرىذا دۇَٔبغب داڭٍىك وەغپىَبتچي توِبش ئېذىطوْ ثىٍەْ ئبِېرىىىذىىي فورد
ِبغىٕب غىروىتىٕىڭ لۇرغۇچىطي فورد لبتبرٌىك وىػىٍەرِۇ ثبر ثوٌۇپٔ ،بپوٌىَوْ ٍۀە ثىر لىطىُ
غىروەتٍەر ،ھۆوۈِەت دائىرىٍىرى ،ضىَبضؤالر ۋە ئبِېرىىىٕىڭ پرېسىذېٕتٍىرىغب ِەضٍىھەتچىّۇ
ثوٌغبْ.
غۇ تەتمىمبتٕىڭ ٔەتىجىطىذۀ ،بپوٌىَوْ ٍ-1928ىٍي  8توٍِۇق « ِۇۋەپپەلىَەت لبٔۇٔىَىتي»
(«الۋ ئوف ضۇوىەضص») دېگەْ وىتبثٕي ٍېسىپ ئېالْ لىٍغبْ .ئۇٔىڭذىٓ ثۇرۇْ ھېچ وىُ ثۇٔذاق
ثىر ئەضەر توپٍىّىٕي وۆرۈپ ثبلّىغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ توپالِٕىڭ ئېالْ لىٍىٕىػي ئەٍٕي ۋالىتتب ثىر چوڭ
ھبدىطە ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىپ ،ثۇ وىتبثالر ئەٍٕي زاِبٔذىىي ئەڭ وۆپ ضېتىٍغبْ وىتبثالر لبتبرىذا
ئورۇْ ئبٌغبْ .ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ٍ 9ىً ئىچىذۀ ،بپوٌىَوْ وېَىٕىي ثىر دەۋر وىػىٍىرى
ئىچىذىىي تەضىر دائىرىطي ئەڭ وۈچٍۈن وىػىٍەر ثىٍۀّۇ وۆرۈغىەْ ،ھەِذە ئەٍٕي ۋالىتتىىي
ئبِېرىىب پرېسىذېٕتي فرأىٍىٓ رۆزىۋېٍتمب ِەضٍىھەتچي ثوٌۇپ ئىػٍىگەٍْ-1937 .ىٍىغب
وەٌگىچە ئۇٔىڭ ثىۋاضتە ضۆھجەت ئۆتىۈزگەْ وىػىٍىرىٕىڭ ضبٔي ِ 25ىڭغب ٍەتىەْ ثوٌۇپ،
ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي  500دىٓ ئبرتۇق وىػي غۇ ۋالىتتىىي ئبِېرىىب ثوٍىچە ئەڭ ثبً ،تەضىر
دائىرىطي ئەڭ وۈچٍۈن ،پۈتۈْ ئبِېرىىب جەِئىَىتىگە ٍبردىّي تەوىەْ وبرخبٔىچىالر ۋە
ٌىذېرٌەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْٔ .بپوٌىَوْ ئۆزىٕىڭ تەتمىمبتىٕي ٍېڭىالپ ۋە لبٍتىذىٓ رەتٍەپ،
ٍ-1937ىٍي « ئوٍالپ ثبً ثوٌۇظ» (« تھىٕه ئبٔذ گروۋ رىچ») دېگەْ -2وىتبثىٕي ٍېسىپ ئېالْ
لىٍىپ ،دۇَٔبغب ٍۀە ثىر لېتىُ تؤۇٌغبْٔ .بپوٌىَوْ ٍ-1970ىٍي ۋاپبت ثوٌغبْ ثوٌطىّۇ ،ئۇٔىڭ
فؤذ جەِئىَىتي ( ئۇٔىڭ تور ثەت ئبدرېطي ِۇغۇ ِبلبٌىٕىڭ ئبخىرىذا ثېرىٍذى) ھبزىرِۇ ِەۋجۇت
ثوٌۇپ تۇرِبلتب.
ئىالۋە :غەرثٍىىٍەر ٔىػبٕٔي رېئبٌالغتۇرۇظ ،غبٍىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ،ۋە لىٍىۋاتمبْ ئىػىٕي
ِۇۋەپپەلىَەتٍىه لىٍىع توغرىطىذىىي ئىٍّىٌ ٔەزەرىَىٍەرگە ئىٕتبٍىٓ وۆڭۈي ثۆٌىذىغبْ ثوٌۇپ،
ٍۇلىرىذا تىٍغب ئبٌغىٕىّذەن ئبِېرىىب پرېسىذېٕتي فرأىٍىٓ رۆزىۋېٍتّۇ ٔبپوٌىَوْ خىٍذەن ثىر
ئبدەِٕي ئۆزىگە ِەضٍىھەتچي لىٍىۋاٌغبْ ئىىەْ .ئۇٍغۇرالر ھبزىرغىچە ثۇٔذاق ئىػالردا ئىٕتبٍىٓ
ئبجىس ثوٌۇپِ ،ەْ ثىٍىذىغبْ ئىػالرٔىڭ ئىچىذە ضەِىّىٌ ِەضٍىھەت ثېرىذىغبْ ثىٍىٍّىه
وىػىٍەرٔىڭ وۈٔيٍ ،بوي ئۇچرىغبْ ِۇئبِىٍىطي ،ئبٔچە ٍبخػي ثوٌّىغبْ ِىطبٌالر ئىٕتبٍىٓ وۆپ.
غۇڭالغمب ِەْ ئۇٍغۇرالر ئىٍّىٌ ئۇضۇٌذا ئىع لىٍىػٕي ٔبھبٍىتي وۈچەپ ئۆگىٕىػي وېرەوٍىىىٕي
ئىسچىً تۈردە تەغەثجۇش لىٍىپ وەٌذىُِ .ېٕىڭ ئبغۇٔذاق تەغەثجۇضٍىرىُ ئۇغجۇ تېّىغىّۇ
ٔبھبٍىتي ئۇٍغۇْ وېٍىذۇ.
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(ٍ )3ېڭي تەپەوىۈر ھەروىتي ()1930-1850
ٔبپوٌىَؤٕىڭ ئەڭ ٍبخػي ٍىٍٍىرى ثىٍەْ ئۀذرۇٔىڭ ثبً ۋە ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇظ
دەرىجىطىگە وۆتۈرۈٌۈغي ئبِېرىىىذا ئېٍىپ ثېرىٍغبْ « ٍېڭي تەپەوىۈر ھەرىىىتي» ئەڭ ٍولىرى
پەٌٍىگە وۆتۈرۈٌگەْ دەۋرگە توغرا وەٌگەٍْ .ېڭي تەپەوىۈر ھەرىىىتي « ئىجبثىٌ ئوٍالغٕىڭ
ئىجبثىٌ ئۆزگىرىع ئېٍىپ وېٍىػتىىي وۈچ-لۇدرىتي» دېگەْ ِەزِۇٔغب ِەروەزٌەغىەْ ثوٌۇپ ،ئۇ
ٍ-1850ىٍىذىٓ ٍ-1930ىٍىغىچە داۋاَ لىٍغبْ .ثۇ ھەرىىەتىە ٔبھبٍىتي زور تەضىر وۆرضەتىەْ
وىػىٍەرٔىڭ ثىرضي فىٕىص وۋىّجي (« پھىٕەئبش لۇئىّجٌ ») دىٓ ئىجبرەت .فىٕىص وۋىّجي روھىٌ
وۈچ ثىٍەْ ئبدەَ داۋاالٍذىغبْ داڭٍىك دوختۇر ثوٌۇپ ،ئۇ ئۆزىٕىڭ ثبغمىالرٔي داۋاٌىَبٌىػي ئۆزىٕىڭ
تەضىرى ثىٍەْ ئەِەش ،وېطەٌٍەرٔىڭ ئۆز وۆڭٍىٕىڭ وۈچي ثىٍەْ ثوٌغبٍٔىمىٕي ثبٍمىغبْ .غۇٔىڭ
ثىٍەْ ئۇ « تەپەوىۈر ٍبوي خىَبٌٕىڭ وۈچي رېئبي دۇَٔبدىىي ئەِەٌىٌ ئۆزگىرىػٕي ۋۇجۇتمب
وەٌتۈرىذۇ» دېگەْ ٔەزەرىَىٕي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ ٔەزەرىَە ئەٍٕي ۋالىتتىىي ٍېڭي
تەپەوىۈر ھەرىىىتىگە ٔبھبٍىتي زور تەضىر وۆرضەتىەْ .ئبغۇ ھەرىىەت جەرٍبٔىذا « ،وۆڭۈي
ئىٍّي» « ،وۆڭۈي ئبرلىٍىك ئبدەَ داۋاالظ» لبتبرٌىك ثىر لىطىُ ٍېڭي ئىٍىّٕي تەضۋىرٌەٍذىغبْ
وىتبثالر ئېالْ لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ وىتبثالرٔىڭ ثىر لىطّىٕي وۋىّجي داۋاالپ ثبلمبْ وىػىٍەر
ٍبزغبْ .ئبغۇ ھەرىىەتىە لبتٕبغمبْ ٍۀە ثىر لىطىُ وىػىٍەر « ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتي» ٔىڭ
ٍبٌغۇز ضبالِەتٍىه جەھەتتىىي ئىمتىذارىال ئەِەش ،ثبٍٍىك ۋە ِۇۋەپپەلىَەت ٍبرىتىػتىىي
ئىمتىذارٌىرىٕىّۇ تەتمىك لىٍغبْ .ثۇ ئۇلۇَ ئىٕگٍىسچىذە « ٌىىە ئبتتراوتص ٌىىە» دەپ
ئبتىٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ « وۆڭۈٌذە ضبلالٔغبْ ئىجبثىٌ ئوً ( ٍۀي ئىجبثىٌ خىَبي ،ئىجبثىٌ ئىذىَە)
رېئبٌٍىمتىىي ئىجبثىٌ ٔەتىجىٍەرٔي ئۆزىگە تبرتىپ وېٍىذۇ» دېگۀٕي تەغەثجۇش لىٍغبْ .غۇ چبغذا
ِۇغۇ «ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتي» توغرىطىذا ٔەچچە ٍۈز پبرچە وىتبثالر ٍېسىٍغبْ ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ
ئىچىذىىي ئەڭ داڭٍىك وىتبة ٔبپوٌىَوْ خىً ٔىڭ «ئوٍالپ ثبً ثوٌۇظ» دېگەْ وىتبثي ثوٌغبْ.
ٍېڭي تەپەوىۈر ھەرىىىتىٕىڭ ئبضبضىٌ ئەلىذىٍىرى تۆۋۀذىىىٍەردىٓ ئىجبرەت ثوٌغبْ
(تۆۋۀذىىي ئەلىذىٍەر ٔبپوٌىَؤٕىڭ وىتبثىذىٓ ئەِەش ،ئىٕتېرٔېتتىىي ثبغمب ِبتېرىَبٌالردىٓ
ئېٍىٕذى):
چەوطىس ئەلىً (« ئىٕفىٕىتە ئىٕتەٌٍىگۀىە») ٍبوي خۇدا ھەِّىگە لبدىر ۋە ھەِّە ٍەرگە
تبراٌغبْ ثوٌىذۇ
روھ («ضپىرىت») ئەڭ ئبخىرلي رېئبٌٍىمتۇر
ھەلىمىٌ ئىٕطبْ ِىجەزى ِۇلەددەش ثوٌىذۇ
ِۇلەددەضٍىه ثىٍەْ تەڭػەٌگەْ تەپەوىۈر پبٍذا ئېٍىپ وېٍىذىغبْ ئىجبثىٌ وۈچ ثوٌىذۇ
ھەِّە وېطەٌٍىىٍەر دەضٍىۋىذە روھىٌ جەھەتتىٓ ثبغٍىٕىذۇ
توغرا تەپەوىۈر لىٍىػٕىڭ وېطەٌٕي داۋاالظ ئۈٔۈِي ثبر
ثۇ ٍەردە ئەضىەرتىپ لوٍۇغمب تېگىػٍىه ثىر ئىع ثبر .ئۇ ثوٌطىّۇٔ ،بپوٌىَؤٕىڭ وىتبثىذا
«چەوطىس ئەلىً» دېگەْ ضۆز ۋە ئۇلۇَ ئىٕتبٍىٓ وۆپ ئىػٍىتىٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،وىتبثتب ثۇ ضۆز
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ھەرگىسِۇ «خۇدا» دېگەْ ِۀبدا ئىػٍىتىٍّىگەٍْ .ۀي ،ئبٔذرۇ ٔبپوٌىَوْ ثىٍەْ ضۆھجەتٍەغىۀذە،
«ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتي» توغرىطىذا وىتبة ٍبزغبٔذا ،ھەرگىسِۇ ئۇٔي دىٕغب چېتىػٍىك لىٍىپ
لوٍّبضٍىمٕي ٔبھبٍىتي لبتتىك تبپىٍىغبْ ئىىەْ .ثۇٔىڭ ضەۋەثي ،دىٕٕىڭ ثىر لبٔچە خىٍٍىرى ثبر
ثوٌۇپ ،ھەر ثىر دىٕذىّۇ ثىر لبٔچە ِەزھەپٍەر ثبر .ئەگەر ئۇ لبٔۇٔىَەتٕي ثىرەر دىٕغب ٍبوي خۇداغب
ثبغالپ تۇرۇپ چۈغۀذۈرگۀذە ،چولۇَ ثىر لىطىُ وىػىٍەرٔي خوظ لىٍىپٍ ،ۀە ثىر لىطىُ
وىػىٍەرٔي ٔبرازى لىٍىذىغبْ ئىع وېٍىپ چىمبتتي .ئبٔذرۇ ثۇ لبٔۇٔىَەتتىٓ ھەِّە ئبدەَ
پبٍذىٍىٕىذىغبْ ثىر ئەھۋإٌي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ ،ئۇٔي دىٕذىٓ ٍىراق تۇتمبْ.

ِەْ ٍېمىٕذا « ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ِۀجەضي» دېگەْ ثىر ِبلبٌىٕي ئولۇدۇَ ( ثۇ ِبلبٌىٕىڭ تور
ئبدرېطي ِۇغۇ ِبلبٌىٕىڭ ئبخىرىذا ثېرىٍذى) .ثۇ ِبلبٌىٕىڭ ئبپتورى ٍبوي ِۀجەضي توغرىطىذا ئۇٔي
چىمبرغبْ تور ثېتىذە ھېچ لبٔذاق ئۇچۇر ثېرىٍّىگەْ ثوٌۇپِ ،بڭب ئۇ ثىر ئىٕگٍىسچە وىتبثتىٓ
تەرجىّە لىٍىٕغبْ ِەزِۇٔذەن تۇٍۇٌذى .ثۇ ِبلبٌىذا ٍۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ « ،توغرا تەپەوىۈر
لىٍىػٕىڭ وېطەٌٕي داۋاالظ ئۈٔۈِي ثبر» دېگەْ ئەلىذىگە ئبئىت ِۇٔذاق ثىر ِەزِۇْ ثبر ئىىەْ:
«وۆپ لىطىُ وىػىٍەر تىٕىچالٔذۇرۇظ دەرضىٕىڭ تەضىرىٕي ثىٍىذۇ .ئەگەر ضىس ثىراۋغب ِەٌۇَ ثىر
خىً دورىٕي ِۇٔذاق تەضىرى ثبر ،دەپ ثەرگەْ ثوٌطىڭىس ،ئەِەٌىَەتتە ئۇ دورىٕىڭ ئۇٔذاق تەضىرى
ثوٌّىغبْ تەلذىردىّۇ ،لبرغي تەرەپ ئۇ دورىذىٓ ٍۀىال ئبغۇ خىً تەضىرٔي ھېص لىٍىذۇ .روِبْ
وبغىٕىص وېطەي داۋاالظ جەرٍبٔىذا ئەلىذىٕىڭ ثۇ خىً وۈچ-لۇدرىتىٕي ثىۋاضىتە ھېص لىٍىپ
ٍەتىەْ .ئۇ ِۇٔذاق دەٍذۇ :ضبالِەتٍىىٕي ئەضٍىگە وەٌتۈرۈظ جەرٍبٔىذا ،دورا ئبٔچە زۆرۈر ئەِەش،
زۆرۈرى ئەلىذىذۇرِ .ەٌۇَ ثىرەٍٍەْ ثىر لىطىُ وېطەي وىػىٍەرگە لبرىتب تىٕىچالٔذۇرۇظ دورىطي
ضىٕىمي ئېٍىپ ثبرغبْ .ئۇ ثۇ وېطەي وىػىٍەرٔي ئىىىي گۇرۇپپىغب ثۆٌگەْ .ثىرىٕچي
گۇرۇپپىذىىي وىػىٍەرگە ئۇالرٔىڭ ثىرخىً ٍېڭي دورا ئىچىذىغبٍٔىمي ۋە ثۇ ٍېڭي دورىٕىڭ
ئۇالرٔىڭ ئبغرىمىٕي چولۇَ پەضەٍتىذىغبٍٔىمىٕي ئۇلتۇرغبْ .ئىىىىٕچي گۇرۇپپىذىىي وىػىٍەرگە
ثوٌطب ئۇالرٔىڭ ثىر خىً ضىٕبق دورىطي ئىچىذىغبٍٔىمي ،ثۇ دورىٕىڭ ئبغرىمٕي پەضەٍتەٌەٍذىغبْ
ٍبوي پەضەٍتەٌّەٍذىغبٍٔىمىٕىڭ تېخي ٔبئېٕىك ئىىۀٍىىي لبتبرٌىمالرٔي ئۇلتۇرغبْٔ .ەتىجىذە،
ثىرىٕچي گۇرۇپپىذىىي وىػىٍەرٔىڭ  57پىرضۀتي ئبغرىك ئبزاثىٕىڭ روغەْ دەرىجىذە
ٍەڭگىٍىگۀٍىىىٕي ھېص لىٍغبْ .ئىىىىٕچي گۇرۇپپىذا ثوٌطب پەلەت  25پىرضۀت ئبدەِال غۇٔذاق
ھېص لىٍغبْ .ئەِەٌىَەتتە ،ثۇ ئىىىي گۇرۇپپب ئبدەِگە ئىچۈرۈٌگىٕي لىٍچە داۋاالظ لىّّىتي ٍوق
ئوخػبظ خىً دورا ئىىەْ .دېّەن ،ثۇ ٍەردىىي ئوخػبغّبضٍىك پەلەت ئەلىذىذىىي
ئوخػبغّبضٍىمتىٕال ئىجبرەت ثوٌغبْ خبالشٍ .ۀە ثىر ِىطبي ئبٌطبق ،ثىر لىطىُ وىػىٍەرگە
زىَبٍٔىك دورا ٍىگۈزۈٌگەْ ،ھەَ ئۇالرغب ئۇالرٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ ثىر خىً پبٍذىٍىك تەضىر ھېص
لىٍىذىغبٍٔىمي ئۇلتۇرۇٌغبْٔ .ەتىجىذە ،ئۇالر دەرۋەلە ھېچمبٔذاق زىَبٍٔىك تەضىرٌەرٔي ھېص
لىٍّىغبْ .ثۇ خىً تەجرىجىٕي ئىػٍىگەْ ئبدەَ ئبٔذېرىٌ ۋېرٔىڭ ثىٍذۈرۈغىچە ،دورا ٍېگۈچىٍەرٔىڭ
ھېص – تۇٍغۇضي ئۆزٌىرى ئۈِىذ لىٍغبٔذىىي ثىٍەْ تبِبِەْ دېگۈدەن ئوخػبظ ثوٌغبْ .ئۇ
ئۆزىٕىڭ ئبٔمىتبَ (ٍ )79ېگەْ ئبدەِٕي ئېغىر ثېطىك تۇٍغۇغب ،ثبٍىت تۇز وىطالتبضي ٍېگەْ ئبدەِٕي
ثوٌطب روھالٔغبْ تۇٍغۇغب وەٌتۈرەٌەٍذىغبٍٔىمىٕي ثبٍمىغبْ .ئۇ ِۇٔذاق دەٍذۇ :دورىٕىڭ ضېھرى
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وۈچي ،لبٔذالتۇر دورىٕىڭ ئۆزىذە ثوٌّبضتىٓ ثەٌىي دورا ئىطتىّبي لىٍغۇچىٕىڭ لەٌجىذىذۇر».
 .2ئبرزۇّ ،ىطبُ ۋە غبٍە
ِەْ ٍ-2010ىٍي -8ئبٍذا ئىطتبٔجۇٌذا ئېچىٍغبْ ئۇٍغۇر ئبوبدېّىَىطىٕىڭ -2لېتىٍّىك
ئىٍّىٌ ِۇھبوىّە ٍىغىٕىذا ِەزوۇر تېّىذا دووالد ثەرگۀذە ،دووالتٕىڭ تېّىطىٕي « ئبرزۇٔي
رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇغٕىڭ ضىرٌىك لبٔۇٔىَىتي» دەپ ئبٌغبْ ئىذىُِ .ەزوۇر ِبلبٌىٕىڭ تېّىطىٕي
ثوٌطب « غبٍىٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇغٕىڭ ضىرٌىك لبٔۇٔىَىتي» دەپ ئبٌذىُ .تۆۋۀذە ثۇ ھەلتە
لىطمىچە چۈغۀچە ثېرىپ ئۆتىّەِْ .ەْ ِەزوۇر ِبلبٌىٕي تەٍَبرالظ ئۈچۈْ ٔبپوٌىَؤٕىڭ وىتبثىٕي
لبٍتب-لبٍتب ئولۇدۇَٔ .ەتىجىذە ِۇٔذاق ثىر ٔەرضىٕي ھېص لىٍذىُٔ :بپوٌىَؤٕىڭ وىتبثىذا « ئبرزۇٔي
رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇظ» دېگەْ ئىجبرىذە « ئبرزۇالر» دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ ئىٕگٍىسچە ضۆز
«ۋىػېص» ثىٍەْ « ئوً ،خىَبي ،ئوً-پىىىر ،ئىذىَە ،تەپەوىۈر» دېگەْ ِۀىٍەرٔي ثىٍذۈرىذىغبْ
ئىٕگٍىسچە ضۆز « تھوئۇغتص» ٔي ئىػٍەتىەْ .ئەگەر ثۇ لبٔۇٔىَەتىە ِېٕىڭ « ٔىػبْ تىىٍەغتە
ثىٍىػىە تېگىػٍىه ئىػالر» دېگەْ ِبلبٌەِذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئبرزۇٔ ،ىػبْ ۋە غبٍىٕىڭ
ئېٕىمٍىّىطي ثوٍىچە لبراٍذىغبْ ثوٌطبقٔ ،بپوٌىَؤٕىڭ وىتبثىذا وۆزدە تۇتمىٕي «ئبرزۇ» ثوٌّبضتىٓ،
«غبٍە» ئىىەِْ .ەزوۇر ِبلبٌىذىىي ِەزِۇٔالرٔي توغرا ۋە توٌۇق ھەزىُ لىٍىع ئۈچۈْ ،ئبٌذى
ثىٍەْ ئبرزۇٔ ،ىػبْ ۋە غبٍىٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىي ،ھەِذە ئۇالرٔىڭ ئۆز-ئبرا پەرلىٕىڭ ٔېّە
ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىۋېٍىع ٔبھبٍىتىّۇ زۆرۈر .غۇٔذاق ثوٌغبچمبِ ،ېٕىڭ « ٔىػبْ تىىٍەغتە ثىٍىػىە
تېگىػٍىه ئىػالر» دېگەْ ِبلبٌىٕي ئولۇپ ثبلّىغبْ لېرىٕذاغالر ئۈچۈْ ٍۇلىرىذىىي ِبلبٌىذىىي
ثۇ  3ئۇلۇَ ھەلمىذىىي ِەزِۇٕٔي ثۇ ٍەرگە ئەٍٕەْ وۆچۈرۈپ وىرگۇزۇپ لوٍذۇَ .ئۇ ِبلبٌىٕي
ئولۇپ ثبلمبْ لېرىٕذاغالر ثۇ ثۆٌۈِٕي ئولۇِبً ،وېَىٕىي ثۆٌۈِگە ئۆتۈپ وەتطە ثوٌىۋېرىذۇ.
ِەْ ثۇ ٍەردە ٍۀە ثىر ٔەرضىٕي ئەضىەرتىپ لوٍۇغٕي ِۇۋاپىك وۆردۈَ :گەرچە ِەزوۇر ِبلبٌە
ِېٕىڭ ثۇرۇٔمي « ٔىػبْ» ۋە « غبٍە» توغرىطىذىىي ئىىىي پبرچە ِبلبٌەَ ( ئەگەر ثۇ ِبلبٌىٍەرٔي
تېخي ئولۇِىغبْ ثوٌطىڭىسِ ،ەزوۇر ِبلبٌىٕىڭ داۋاِىٕي ئولۇغتىٓ ثۇرۇْ ئبغۇ ئىىىي پبرچە
ِبلبٌىٕي چولۇَ ثىر لېتىُ ئولۇپ چىمىڭ .ئۇالرٔىڭ تور ثەت ئبدرېطٍىرى ِۇغۇ ِبلبٌىٕىڭ ئبخىرىذا
ثېرىٍذى) ثىٍەْ زىچ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌطىّۇ ،ئۇ ئىىىي پبرچە ِبلبٌە ِەزوۇر ِبلبٌىٕىڭ ئورٔىٕي
ئبالٌّبٍذۇٍ .ۇلىرىذا دېگىٕىّذەنٔ ،بپوٌىَؤٕىڭ دۇَٔبغب داڭٍىك ئىىىي پبرچە وىتبثي ٍ-1928ىٍي
ثىٍەْ ٍ-1937ىٍي ٍېسىٍغبِْ .ېٕىڭ ھېص لىٍىػىّچەٍ-1940 ،ىٍٍىرى ۋە ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ
ٍېسىٍغبْ ٔىػبْ ،غبٍەٌ ،ىذېرٌىكِ ،ۇۋەپپەلىَەت لبتبرٌىمالر توغرىطىذىىي ِبلبٌە-وىتبثالرٔىڭ
وۆپۈٔچىطي ٔبپوٌىَؤٕىڭ ئبغۇ ئىىىي وىتبثىذىىي ئىٍّىٌ ٔەزەرىَىٍەرٔي ئبضبش لىٍغبْ ثوٌۇپ،
ِەْ ِەزوۇر ِبلبٌىذا ئبغۇ ئىٍّىٌ ٔەزەرىَىٍەرٔىڭ ئبضبضىٌ لىطّىٕي لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ
چىمىّەْ .غۇڭالغمب ِەْ ثبرٌىك لېرىٕذاغالرغب ِەزوۇر ِبلبٌىٕىّۇ ئبخىرغىچە ثىر لېتىُ ئولۇپ
چىمىػٕي تەغەثجۇش لىٍىّەْ.
تۆۋۀذىىىطي ِېٕىڭ «ٔىػبْ» توغرىطىذىىي ِبلبٌەِذىٓ ئېٍىٕغبْ ِەزِۇْ:
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ئبرزۇ ،غبٍە ۋە ٔىػبْ دېگەْ ضۆزٌەرٔي ھەِّىّىس ٔبھبٍىتي وۆپ ئىػٍىتىپ ٍبوي ئبڭالپ
تۇرىّىسٌ .ېىىٓ ثۇ ئۇلۇِالر ئبرىطىذىىي پەرلٕي ھەِّەٍٍۀٕىڭ ثىٍىپ وېتىػي ٔبتبٍىٓ .غۇٔذاق
ثوٌغبچمبِ ،ەْ تۆۋۀذە ئۇالرٔىڭ پەرلي ئۈضتىذە ئبزراق توختۇٌۇپ ئۆتىّەْ.
ئبرزۇ :ئبرزۇ دەگىٕىّىس ضىس ئېھتىَبجٍىك ثوٌغبْ ،ئۆزىڭىس ئىطتەٍذىغبٍْ ،بوي ثىر وۈٔي
ئىگە ثوٌىػىٕي ئۈِىذ لىٍىذىغبْ ،ئەِّب ئۇٔي لوٌغب وەٌتۈرۈغىە ھبزىرچە ھەلىمىٌ تۇردە ثەي
ثبغٍىّىغبْ ثبرٌىك ٔەرضىٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ .ئبرزۇالرٔي تەپىپ چىمىع ثىر ئەروىٓ
تەپەوىۈر لىٍىع جەرٍبٔي ثوٌۇپ ،ثۇ جەرٍبٔذا ضىس ئۇالرٔي لبٔذاق ۋە لبچبْ ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ
ھەلمىذە لىٍچە ئوٍالّٔىطىڭىسِۇ ثوٌىۋەرىذۇِ .ەضىٍەِْ ،ېٕىڭ لبٔبت چىمىرىپ ئۇچمۇَ ثبرِ ،ېٕىڭ
پبالٔي لىس ثىٍەْ ٍبوي پۇوۈٔي ٍىگىت ثىٍەْ ِۇھەثجەت ثبغٍىغىُ ثبرِ ،ېٕىڭ  4خىً چەت ئەي
تىٍىٕي ضۆزٌىَەٌەٍذىغبْ ثوٌغۇَ ثبرِ ،ېٕىڭ ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇغۇَ ثبرِ ،ېٕىڭ ِىڭ وىػىٍىه ثىر
غىروەت لۇرغۇَ ثبرِ ،ېٕىڭ چەت ئەٌگە چىمىپ ئولۇغۇَ ثبرِ ،ېٕىڭ ِىٍٍەت تەلذىرىٕي تۇپتىٓ
ٍبخػىٍىغىُ ثبر ،دېگۀٍەرٔىڭ ھەِّىطي ئبرزۇالرالر ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ ثەزىٍىرىٕي ئەِەٌگە
ئبغۇرغىٍي ثوٌىذۇ .ثەزىٍىرىٕي ثوٌطب ئەِەٌگە ئبغۇرغىٍي ثوٌّبٍذۇ .ضىس ئبٌذى ثىٍەْ ئۆزىڭىس
ئبرزۇ لىٍىذىغبْ ٔەرضىٍەرٔي ثىر لەغەزگە ٍېسىپ تىسىپ چىمىپ ،ئبٔذىٓ ئۇالرٔي ِۇھىٍّىك
دەرىجىطىگە ئبٍرىپ ،ئەڭ ئبخىرىذا ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي لبٍطىٍىرىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ
تىرىػىذىغبٍٔىمىڭىسٔي لبرار لىٍطىڭىس ثوٌىذۇ .ضىس راضتىٕال ئەِەٌگە ئبغۇرۇغٕي ئىطتەٍذىغبْ ثىر
ئبرزۇٔي تبپمبٔذىٓ وېَىٓ ،ئۇٔي ئۆزىڭىسٔىڭ غبٍىطي ٍبوي ٔىػبٔىغب ئبٍالٔذۇرىطىڭىس ثوٌىذۇ.
ٔىػبْٔ :ىػبْ دەگىٕىّىس لىطمب ِۇددەت ئىچىذە ٍەتّەوچي ثوٌغبْ ،ثىۋاضتە ئۆزىڭىسٔىڭ
وؤتروٌٍىمي ئبضتىذا تۇرىذىغبْ ،ئۆزىڭىسٔىڭ زېھىٓ-وۈچىٕي ِەروەزٌەغتۇرگەِْ ،ەزِۇٔي
وؤىىرىت ثوٌغبْ پەٌٍىٍەرٔي وۆرضىتىذۇٔ .ىػبٕٔي توغرا تىىٍىگۀذە ،ئۇ چوڭ-چوڭ ٔەتىجىٍەرٔي
لوٌغب وەٌتۈرۈغٕىڭ ثىر وۈچٍۇن لوراٌي ثوالالٍذۇ .ئەِّب ئۇٔي توغرا تىىٍىّىگۀذە ،چوڭ-چوڭ
ٔەتىجىٍەرٔي ٍبرىتىػٕي چەوٍىّىٍەرگە ئۇچرۇتۇپّۇ لوٍىذۇٍ .ۀي ،ئەگەر ضىس وىچىه-وىچىه
ٔىػبٔالر ئىچىگە چووۇپ وەتطىڭىس ،ئۆزىڭىسٔىڭ ھبٍبتي ۋە ئىطتىمجبٌي ھەلمىذىىي چوڭ
رەضىٍّەرٔي وۆرەٌّەً ،چوڭ ٍؤىٍىػٕي ِۇۋاپىك وؤتروي لىالٌّبً ،ۋە ئبخىرلي پەٌٍىٕي توغرا
تبٌٍىَبٌّبً لبٌىطىس .ئەڭ ئبخىرلي پەٌٍە ٍبوي چوڭ ٔىػبْ ثىٍەْ وىچىه-وىچىه ٔىػبٔالر
ئوتتۇرىطىذىىي ثوغٍۇلٕي توٌذۇرغۇچي غبٍەدىٓ ئىجبرەتتۇرِ .ەْ ٔىػبْ ھەلمىذە ئۇغجۇ ِبلبٌىٕىڭ
وېَىٕىي لىطّىذا ٍۀە ِەخطۇش توختۇٌىّەْ.
غبٍە :غبٍە دىگىٕىّىسِۇ ثىر خىً پەٌٍە ثوٌۇپ ،ئۇ ضىسٔىڭ ئبخىرلي ٍبوي ئەڭ چوڭ
ئۈِىذىڭىس ٍبوي ئبرزۇٍىڭىسٔي توٌۇق ئەِەٌگە ئبغۇرىذىغبْ پەٌٍىذىٓ ئىجبرەتتۇر .غبٍە ٔىػبٔغب
ئوخػبظ ھەر خىً چەوٍىّىٍەرگە ئۇچرىّبٍذۇ .ئۇ چوڭ ثوٌطىّۇ ،ھەِذە دەضٍەپتە ئەِىٍَەتىە
ئۇٍغۇْ وەٌّەٍذىغبٔذەن ثىٍىٕطىّۇ ثوٌىۋەرىذۇ .غۇٔذالال ئۇ ٔىػبٔذەن ِەروەزٌەغىەْ ۋە
وؤىىرىت ثوٌّىطىّۇ ثوٌىۋەرىذۇ .ثەزى غبٍىٍەر ضىسٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ٍ 5ىٍذىٓ 10
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ٍىٍغىچە ثوٌغبْ ھبٍبتىڭىس ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثوٌىذۇ .ثەزىٍىرى ثوٌطب ضىسٔىڭ ثىر پۈتۈْ
ئوِرىڭىسگە ضۇزۇٌغبْ ثوٌىذۇ .غبٍە ضىسٔىڭ ئەڭ ئبخىرلي ِۀسىٍىڭىسٔ ،ىػبْ ثوٌطب ئبغۇ
ِۀسىٍگە ٍېتىع ئۈچۈْ ئېٍىپ ثبرغبْ ضەپىرىڭىسٔىڭ ئبرٌىمتىىي توختبظ ٔۇلتىٍىرىذۇر .غبٍە ضىس
ٔېّىٕي ئىطتەٍذىغبٍٔىمىڭىس ۋە ئۇٔي ٔېّىػمب ئىطتەٍذىغبٍٔىمىڭىسغب ۋەوىٍٍىه لىٍىذۇٔ .ىػبٔالر
ثوٌطب ضىسٔي ئبغۇ ِۀسىٍگە ئېٍىپ ثبرىذىغبْ پىالٔغب ۋەوىٍٍىه لىٍىذۇ.
 .3ئۆزىگە تبرتىص ٍبمي غبٍىْي رېئبىالضتۇرۇش قبّۇّىَىتي
ھەر ثىر ئىٕطبْ ئۆزىٕىڭ خىَبٌي ٍبوي وىتبثتەپەوىۇرىٕي ئۆزى وؤتروي لىٍىع تۇغّب
تبالٔتىغب ئىگە .ئەگەر ضىس وۆڭٍىڭىسدە ثىر ِۇھىُ خىَبي ٍبوي ثىر ِۇھىُ ئبرزۇٔي تۇرغۇزۇپ ،ئۇٔي
وۆڭٍىڭىسدە داۋاٍِىك ضبلالپ تۇرضىڭىس ،ضىسٔىڭ ِېڭىڭىس ئبغۇ خىَبي ثىٍەْ « ِبگٕىتٍىػىذۇ».
ثبغمىچىراق لىٍىپ ئېَتطبق ،ئبدەِٕىڭ ٍۇغۇرۇْ ئېڭي ثىر ِبگٕىتمب ئوخػبٍذۇ .ضىس ئۇٔي ثىر ئېٕىك
ِەلطەت ثىٍەْ لوزغىغبْ ۋە تەٌتۆوۈش توٍۇٔذۇرغبْ ۋالتىڭىسدا ،ئۇ ِبگٕىت ئبغۇ ِەلطەتٕي
ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ زۆرۈر ثوٌغبْ ھەِّە ٔەرضىٍەرٔي ئۆزىگە تبرتىپ ئەوىٍىػىە ئىٕتىٍىذۇ.
ِۇغۇ تەرىمىذە ضىسٔىڭ ِبگٕىتالغمبْ وۆڭٍىڭىس ضىسگە ئۆزىڭىسٔىڭ ئبرزۇضىغب ِبش وېٍىذىغبْ
وۈچ-لۇدرەت ،ئبدەَ ۋە غبرائىت لبتبرٌىمالرٔي تبرتىپ ئەوىٍىپ ثېرىذۇ .لىطمبرتىپ ئەٍتطبق ،ضىس
ئۆز زېھٕىڭىسٔي ِەروەزٌەغتۈرگەْ ۋە وۆڭٍىڭىسدە ضبلٍىغبْ ثىر ئىذىَە ئۆزىگە ئۆزى ثىٍەْ
ئوخػبظ ِبھىَەتتىىي ئوً ۋە ئىذىَىٍەرٔي تبرتىپ وېٍىذۇ .ئەگەر ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىسگە
پۈوىىٕىڭىس ثىر ئبالھىذە ٔەرضە ثوٌطب ،ئۇِۇ ئۆزى ثىٍەْ ئوخػبظ ٔەرضىٍەرٔي ئۆزىگە تبرتىپ،
ئوٍٍىغبْ ٔەرضىڭىس ضىسگە ھەلىمىٌ دۇَٔبدىىي رېئبي ٔەرضە ثوٌۇپ وېٍىذۇٍ .ۇلىرىمىالر « ئۆزىگە
تبرتىع لبٔۇٔىَىتي» ٔىڭ ئەڭ ئبضبضىٌ ِەزِۇٔىذۇر.
ئىٕگٍىسچىذە «ٌىىە ئبتتراوتص ٌىىە» دېگەْ ثىر ئىجبرە ثبر ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ِۀىطي «ھەر ثىر
ٔەرضە ئۆزىگە ئۆزى ثىٍەْ ئوخػبظ ٔەرضىٍەرٔي تبرتىذۇ» دىٓ ئىجبرەت .دۇَٔبدا ثۇٔىڭ ِىطبٌٍىرى
ئىٕتبٍىٓ وۆپِ .ەضىٍەْ ،ئەگەر ضىس ثىر ٍەرگە ثىر تبي ثۇغذاً ئۇرۇلىٕي تېرىپ ،ئۇٔىڭذىٓ 30
ضبٔتىّېتىر ٍىرالٍىممب ثىر تبي لؤبق ئۇرۇلىٕي تېرىطىڭىس ،گەرچە ئۇالر ئوخػبظ ثىر ٍەردىٓ
ئوزۇلالٔغبْ ثوٌطىّۇ ،ثۇغذاً ئۇرۇلىذىٓ ثىر تبي ثۇغذاً ،لؤبق ئۇرۇلىذىٓ ثىر تبي لؤبق ئۆضۈپ
چىمىذۇٍ .ۀي ،ئوخػبظ ثىر ٍەردە تۇرضىّۇ ،ثۇغذاً ئۆزىگە ئۆزى ثىٍەْ ئوخػبظ ٔەرضىٍەرٔي
تبرتىپ وېٍىپ ،ثۇغذاً ثوٌۇپ ئۆضىذۇ .لؤبلّۇ ھەَ غۇٔذاق لىٍىذۇ .ھەرگىسِۇ ثىر تبي ثۇغذاً
ضبپىمىٕىڭ ثىر غېخىذا ثۇغذاًٍ ،ۀە ثىر غېخىذا ثوٌطب ئبرپب ئۆضۈپ لبٌّبٍذۇٍ .ۀي ثۇ
ئۆضۈٍِۈوٍەر ھەرگىسِۇ خبتبٌىػىپ لبٌّبٍذۇ.
ئىالۋە :ئەگەر ضىس ئۆزىڭىس ثىٍىذىغبْ ئبدەٍِەرٔي ئوثذاْ وۆزىتىپ ثبلطىڭىسِ ،ۇٔذاق ثىر
ئىػٕي ثبٍمبٍطىس :ئەخّەق ،ضەِىّىَەتطىس ،ئىچي لوتۇر ،ئىپالش ۋە رەزىً ئبدەٍِەرٔىڭ ئەتىراپىغب
ٍۀە غۇ ئەخّەق ،ضەِىّىَەتطىس ،ئىچي لوتۇر ،ئىپالش ۋە رەزىً ئبدەٍِەر توپالٔغبٍْ ،بوي ثوٌّىطب
ئۇالرٔىڭ ئبرىٍىػىذىغبْ ئبدەٍِىرى وۆپۈٔچە ھبٌذا ٍۀە غۇ ئۆزى ثىٍەْ ئوخػبظ خىٍذىىي
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ئبدەٍِەر ثوٌغبْ .ئبدىًِ ،ەرتٍ ،بخػي خىطٍەتٍىه ،ثىٍىٍّىه ۋە ئىمتىذارٌىك ئبدەٍِەرٔىڭ
ئەتىراپىغب ثوٌطب ئوخػبغال ئبدىًِ ،ەرتٍ ،بخػي خىطٍەتٍىه ،ثىٍىٍّىه ۋە ئىمتىذارٌىك ئبدەٍِەر
توپالٔغبٍْ ،بوي ثوٌّىطب ئۇالرٔىڭ ئبرىٍىػىذىغبْ ئبدەٍِىرى وۆپۈٔچە ھبٌذا ٍۀە غۇ ئۆزٌىرى
ثىٍەْ ثىر خىٍذىىي ئبدەٍِەر ثوٌغبْ.
ثۇ ٍەردە ھەر ثىر ئبدەَ لەتئىٌ ئەضتە تۇتّىطب ثوٌّبٍذىغبْ ثىر ِۇھىُ ئىع ثبر .ئۇ ثوٌطىّۇ،
ثۇ دۇَٔبدا ھېچٕىّە ثەرِەً تۇرۇپ ،ثىر ٔەرضىگە ئېرىػىذىغبْ ئىع ٍوق .ثىر لىطىُ ٔبداْ ٍبوي
گۆدەن وىػىٍەر ثۇٔي چۈغۀّەًِ « ،ەْ ثىر ٔەرضىٕي ٔبھبٍىتي لبتتىك ئبرزۇ لىٍىۋەرضەٍَ ،بوي
خۇدادىٓ تىٍەۋەرضەَِ ،ەْ ئۇٔىڭغب ثىر وۈٔي چولۇَ ئېرىػەٌەٍّەْ» ،دەپ ئوٍالٍذۇِ .ەٌۇَ ثىر
ٔەرضىگە ئۆٌگۈدەن ئېھتىَبجٍىك ثوٌۇپ لبٌغبٔذاِ ،ەڭگۈ ٍۈز ثەرِەٍذىغبْ ئىػمب ئۈِىذ ثبغالپ
تۇرۇپ لبٌىذۇ.
ثىر ٔەرضىگە ئبرزۇ لىٍىع ٍبوي وېچە-وۈٔذۈز ئوٍالظ ئبرلىٍىمال ئېرىػىىٍي ثوالِذۇ؟
ئبٔذرۇ وبرٔىگي ھەلىمەتۀّۇ ئبغۇٔذاق ٔبدأّۇ؟ ٔبپوٌىَوْ خىً ئبغۇٔذاق ثىر ئەخّىمبٔە ئىع
ئۈچۈْ ھەلىمەتۀّۇ ٍ 30ىً ۋالىتٕي ئىطراپ لىٍغبّٔۇ؟
ئبرزۇ لىٍغبْ ٔەرضىٕىڭ ئۆزٌىگىذىٓ رېئبٌٍىممب ئبٍٍىٕىػي ثىٍەْ ثىر ئوٍٕىڭ ثىر رېئبٌٍىمٕىڭ
ٔبِبٍۀذىطىگە ئبٍٍىٕىػي ئوتتۇرىطىذا ئىٕتبٍىٓ زور پەرق ثبر .ثىر ئوً ٍبوي ئبرزۇ ٍېڭىذىٓ
ۋۇجۇتمب وەٌگەْ ۋالىت ثىٍەْ ئۇ ئەڭ ئبخىرىذا ئەِەٌگە ئبغمبْ ۋالىتٕىڭ ئبرىٍىمىذا ٍۈز ثەرِىطە
ثوٌّبٍذىغبْ ثىر تبالً ئىػالر ثبر ( ِۇغۇ ٍەردە ِېٕىڭ « ٔىػبْ» ۋە « غبٍە» توغرىطىذىىي ئىىىي
پبرچە ِبلبٌەِٕي ئەضٍەپ ثېمىڭ) .ثەزى ئبدەٍِەر ثىر ٔەرضىٕي ئىٕتبٍىٓ لبتتىك ئبرزۇ لىٍىپ،
ئۇٔىڭغب ئېرىػىۀذە وۈٔي لبٍطي دەرىجىذە ٍبخػي ثوٌىذىغبٍٔىمي توغرىطىذا توختىّبً ئۇخٍىّبً
چۈظ وۆرىذۇٍ ،بوي لۇرۇق خىَبي لىٍىذۇٍ .ۀە ثەزى ئبدەٍِەر ثوٌطب ثىر ٔەرضىٕي ئىٕتبٍىٓ لبتتىك
ئبرزۇ لىٍىپ ،لبٔذاق لىٍغبٔذا ئبغۇ ٔەرضىگە ئېرىػەٌەٍذىغبٍٔىمي توغرىطىذا توختبۋضىس ئوٍٍىٕىذۇ
ۋە ئىسدىٕىذۇ .ثۇ  2خىً ئبدەٍِەر ئوتتۇرىطىذا ٔبھبٍىتي زور پەرق ثبر.
ھەِّە ئبدەٍِەر ئۆز ھبٍبتىذا ٔۇرغۇْ پۇي ،ثىر ٍبخػي خىسِەت ئورٔئ ،بَ-غۆھرەت ۋە
ٍولىرى ئىٕبۋەت لبتبرٌىك ٍبخػي ٔەرضىٍەرگە ئېرىػىػٕي ئبرزۇ لىٍىذۇ .ئەِّب ،وۆپۈٔچە وىػىٍەر
ئبرزۇ لىٍىع ثبضمۇچىٕىڭ ٔېرىطىغب ئۆتەٌّەٍذۇ .ئۆز ھبٍبتىذا ئېرىػّەوچي ثوٌغبْ ٔەرضىٍەرٔي
ٔبھبٍىتي ئېٕىك ثىٍىذىغبْ ،ھەِذە ئۇالرٔي لوٌغب وەٌتۈرۈغىە لەتئىٌ ئىرادە ثبغٍىغبْ وىػىٍەر
ھەرگىسِۇ ئبرزۇ لىٍىع ثبضمۇچىذىال توختبپ لبٌّبٍذۇ .ئۇالر ئۆز ئبرزۇٌىرىٕي ثىر وۆٍۈپ تۇرغبْ
ئىطتەن دەرىجىطىگە وۆتۈرۈپ ،ئۇ ئىطتەوٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ٍوٌىذا ثىر ِۇوەِّەي پىالْ
تۈزۈپ ،غۇ پىالْ ثوٍىچە توختبۋضىس تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىذۇ .وىػىٍەر ئۆز تىرىػچبٍٔىمي
ئبرلىٍىك ئېرىػىەْ ثبٍٍىك ۋە ِبددىٌ ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەِّىطي دەضٍىۋىذە ئۆزى ئىطتەٍذىغبْ ٔەرضە
توغرىطىذىىي ثىر ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ۋە ئىخچبَ وۆڭۈي ِۀسىرىطي غەوٍىذە ثبغٍىٕىذۇ .ثۇ وۆڭۈي
ِۀسىرىطي چوڭبٍغبٔذاٍ ،بوي ئۇ ِەججۇرى ھبٌذا ئبدەِٕىڭ پۈتۈْ ۋۇجۇدىٕي لبپٍىۋاٌغبْ ثىر خىَبي
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دەرىجىطىگە وۆتۈرۈٌگۀذە ،ئۇٔىڭ وؤتروٌٍۇلي ئبدەِٕىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىغب ئۆتۈپ وېتىذۇِ .بٔب
غۇ ٔۇلتىذىٓ ثبغالپ ،ئبدەَ ئبغۇ وۆڭۈي ِۀسىرىطىگە ِبددىٌ جەھەتتىٓ ئېىۋىۋاٌېٕت (تەڭذاظ)
ثوٌغبْ ٔەرضىگە تبرتىٍىذۇ ،جەٌت لىٍىٕىذۇٍ ،بوي ٍېتەوٍىٕىذۇ.
ضىس ئىطتەٍذىغبْ ٔەرضە پۇي ٍبوي ثىر ِبغىٕب ثوٌطب ،ضىسٔىڭ ئبغۇ ٔەرضىٍەرٔي وۆز
ئبٌذىڭىسغب وەٌتۈرۈغىڭىس ثىٍۀال ھەرگىسِۇ ئۇ پۇي ٍبٔچۇلىڭىسدا پەٍذا ثوٌۇپ لبٌّبٍذۇٍ ،بوي ئۇ
ِبغىٕب ئىػىىىڭىسٔىڭ ئبٌذىغب وېٍىپ لبٌّبٍذۇ .ضىس ٔۇرغۇْ پۇي ،ثىر ِبغىٕبٍ ،بوي ثبغمب ثىر
ِبددىٌ ٔەرضىگە ئېرىػىەْ ۋالىتتىىي ئەھۋإٌي وۆز ئبٌذىڭىسغب وەٌتۈرگۀذە ،ضىسٔىڭ ئەِەٌىَەتتە
لىٍغبْ ئىػىڭىس ئۆزىڭىسٔىڭ ئبغۇ ئىػٕي لىٍىع لبثىٍىَىتىڭىسٔىڭ ثبرٌىمىذىٓ ئىجبرەت ثىر
ئەلىذىگە ئۆزىڭىسٔي ئىػۀذۈرۈغتىٓ ئىجبرەت ثوٌىذۇ .ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ئىطتىىي توغرىطىذىىي
ثىر جبٍٔىك تەضەۋۋۇرٔي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرگۀذە ،ثۇ تەضەۋۋۇر ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسغب لبتتىك
ئورٔبپ وېتىذۇ .ئبٔذىٓ ئۇ ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسدىىي ثبغمب ئۇچۇرالر ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ ،ۋە
ئۇالر ئۆز-ئبرا تەضىر وۆرضىتىػىذۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ضىس ئبپتوِبتىه ھبٌذا ٍىغىپ ِبغىٕب ئبٌىذىغبْ
پۇٌٕي لبٔذاق لوٌغب وەٌتۈرۈظ ھەلمىذە تېخىّۇ وۆپ ۋە تېخىّۇ ٍبخػىراق ئىذىَىٍەرٔي ئوٍالپ
چىمبالٍطىس .دېّەن ،ئىطتەوٕىڭ ئبخىرلي ٔەتىجىطىٕي وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرۈظ ھەرگىسِۇ
وؤىرېت ٔەرضىٍەرٔي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرِەٍذۇ .ئۇ پەلەت ٍېڭي ئىذىَە ۋە زۆرۈر پوزىتطىَەٌەرٔي
ۋۇجۇتمب وەٌتۈرىذۇ .ضىس غۇٔىڭ تۈرتىىطي ثىٍەْ ئۆزىڭىسٔىڭ ثۇرۇٔمي پوزىتطىَىطي ثىٍەْ
ئىذىَىطىٕي ئۆزگەرتىۀذە ،ئۆزىڭىسٔىڭ خىَبٌي ئىچىذە ٍبغبظ ثبضمۇچىذىٓ ئەِەٌىٌ ئىع لىٍىع
ثبضمۇچىغب ئۆتىطىس .ئبٔذىٓ ضىسٔىڭ تەضەۋۋۇرىڭىس ئەِەش ،ضىس ئۆزىڭىس ھەرىىەت لوٌٍىٕىپ،
وؤىرېت ئىػالرٔي ئەِەٌگە ئبغۇرىطىس.
 .4ئۆزىگە تبرتىص قبّۇّىَىتي قبّذاق ۋە ّېَە ئۈچۈُ ئۈّۈً بېرىذۇ؟
ٔبپوٌىَؤٕىڭ وىتبثىذا « چەوطىس ئەلىً» ئۇلۇِي ئىٕتبٍىٓ وۆپ ئىػٍىتىٍگەْ ثوٌۇپ ،ثۇ
ئۇلۇِٕي ِۇوەِّەي چۈغىٕىۋېٍىعِ ،ەزوۇر ِبلبٌىٕىڭ لبٌغبْ لىطّىٕي توغرا ۋە توٌۇق
چۈغىٕىۋېٍىع ئۈچۈْ ٔبھبٍىتىّۇ زۆرۈر .غۇڭالغمب ِەْ ِۇغۇ ثۆٌۈِذە ئبغۇ ئۇلۇَ ھەلمىذە
لىطمىچە چۈغۀچە ثېرىپ ئۆتىّەْ .غۇٔي ئەضىەرتىپ لوٍۇغۇَ وېرەوىي ،ئۆزىگە تبرتىع
لبٔۇٔىَىتي وبَ دېگۀذىّۇ ئبٌىٌ ِەوتەپ توٌۇق وۇرۇش ئولۇغۇچىٍىرىغب ئۆتۈٌىذىغبْ ثىر دەرش
ثوالالٍذىغبْ ئىٍىُ ثوٌۇپٔ ،بپوٌىَؤٕىڭ وىتبثىذىىي ثىر لىطىُ ئۇلۇِالرٔي ثىر لېتىُ ئولۇظ
ثىٍۀال توٌۇق چۈغىٕىپ وېتىع ثەزىذە ِۇِىىٓ ئەِەش .غۇڭالغمب ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ثەزى ئۇلۇِالر
توغرىطىذىىي ِەزِۇٕٔي ضەۋرچبٍٔىك ثىٍەْ ثىر لبٔچە لېتىُ ئولۇغىٕي ،ئولۇغبٔذا ئىػٍىتىٍگەْ
ھەر ثىر ضۆزگە ئبالھىذە ئەھّىَەت ثېرىػىٕي ضوراٍّەْ.
ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتي ئىىىي خىً ئبٍرىُ-ئبٍرىُ فۇٔىىطىَىٕىڭ ثىرٌەغّىطي ئبرلىٍىك
ئۈٔۈَ ثېرىذۇ .ئۇٔىڭ ثىرى « چەوطىس ئەلىً»ٍ ،ۀە ثىرى ثوٌطب « وبئىٕبت ئبدەت وۈچي» .ضىس
وۆڭٍىڭىسدە ضبلٍىغبْ ثىر ئوً ئۆزى ثىٍەْ ئېىۋىۋاٌېٕت ( تەڭذاظ) ثوٌغبْ فىسىىىٍىك ٔەرضىٕي
ئۆزىگە تبرتىذۇِ .ۇغۇ جەرٍبٔذا وبئىٕبت ئبدەت وۈچي وۆڭٍىڭىسٔي ئبغۇٔذاق لىٍىع ئۇضۇٌي
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ثىٍەْ تەِىٍٕەپ ،چەوطىس ئەلىً ثوٌطب ضىسٔىڭ ئوٍىڭىسٔىڭ تبرلىٍىػي ثىٍەْ ئۇٔىڭغب لبٍتۇرۇٌغبْ
ئىٕىبضٕىڭ لوثۇي لىٍىٕىػي ئوتتۇرىطىذىىي ثبغٍىٕىػٕي تەِىٍٕەٍذۇ.
ِەْ ثۇ ِبلبٌىٕىڭ -1لىطّىذا تىٍغب ئەٌىپ ئۆتىىٕىّذەن ،ئبٔذرۇ ٔبپوٌىَؤغب پۈتۈْ زېھٕىٕي
ِۇۋەپپەلىَەت پەٌطەپىطىٕي لبٔذاق لوٌٍىٕىػمب ِەروەزٌەغتۈرۈپ ،ئۇٔىڭ ٔېّە ئۈچۈْ ئۈٔۈَ
ثېرىذىغبٍٔىمي ِەضىٍىطىذىٓ لەتئىٌ ضبلٍىٕىػٕي ٔبھبٍىتي لبتتىك تبپىٍىغبْ .ثۇٔىڭ ضەۋەثي،
ئبٔذرۇ ثۇ پەٌطەپىٕي ھەِّە دىٕذىىىٍەرٔىڭ ئوخػبظ ٍوضۇٔذا پبٍذىٍىٕىػىٕي ئبرزۇ لىٍغبْ ثوٌۇپ،
ئۇٔي ثىرەر ئېتىمبدلب ثبغالپ لوٍغبٔذا ،ئولۇرِۀٍەرٔىڭ غۇ زاِبٔال ٔەچچىگە ثۆٌۈٔۈپ
وېتىذىغبٍٔىمىذىٓ ئۀطىرىگەْ .ئەِّبٔ ،بپوٌىَوْ « ئوٍالپ ثبً ثوٌۇظ» دېگەْ وىتبثىٕي ئېالْ
لىٍغبٔذىٓ وېَىٓٔ ،ۇرغۇْ ئولۇرِۀٍەر ٍۀىال خىَبٌٕىڭ رېئبٌٍىممب ئبٍٍىٕىػي ِەٌۇَ ثىر وۈچٕىڭ
تەضىرى ئبرلىٍىك ئەِەٌگە ئبغىذىىەْ ،دېگەْ تؤۇغمب وەٌگەْ .غۇڭالغمب ٔبپوٌىَوْ ئۆزىگە
تبرتىع لبٔۇٔىَىتىٕىڭ ٔېّە ئۈچۈْ ئۈٔۈَ ثېرىذىغبٍٔىمىٕي ئېٕىك چۈغۀذۈرۈظ ئبرلىٍىكٍ ،ۈز
ثېرىع ئېھتىّبٌٍىمي ثبر ثوٌغبْ خبتب چۈغۀچىٍەرٔىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىػٕي لبرار لىٍغبْ .غۇٔىڭ
ثىٍەْ ئۆزىٕىڭ « ئوٍالپ ثبً ثوٌۇظ» دېگەْ وىتبثىذىٓ وېَىٓ ثەرگەْ ٌېىطىَىٍىرىذە ثۇ ِەضىٍە
ئۈضتىذە ئېٕىك ۋە ئبغىبرە چۈغۀچە ثەرگەْ.
( )1چەوطىس ئەلىً
ئىٍىُ-پۀٕىڭ ھبزىرغىچە ئېٕىمٍىػىچە ،پۈتۈْ وبئىٕبت ِۇٔذاق تۆت ٔەرضىذىٓ تۈزۈٌگەْ:
ۋالىت ،ثوغٍۇقِ ،بددا ،ۋە ئېٕېرگىَە .غۇٔذالال ٍەر غبرى ،ثەدىٕىڭىسدىىي ِىٍَبردٌىغبْ
ھۆجەٍٍەرٔىڭ ھەر ثىرى ،ھەِذە جىطىّالردىىي ھەر ثىر ئبتوِذىّٕۇ وىچىه ثوٌغبْ زەررىچە
لبتبرٌىك ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ئەڭ دەضٍىۋىذە ِەٌۇَ ثىر غەوىٍذىىي ئېٕېرگىَە غەوٍىذە
ۋۇجۇتمب وەٌگەْ .ئبضّبٔذىىي ئەڭ چوڭ ٍۇٌتۇزدىٓ تبرتىپ ھەر ثىر ئبدەِگىچە ثوٌغبْ ھەر ثىر
ٔەرضە ئېٕېرگىَە ثىٍەْ ِبددىٕىڭ ثىرىىّىطي ئبرلىٍىك پەٍذا ثوٌغبْ.
ئىطتەن دېگىٕىّىس ثىر تەپەوىۈر ئىّپۇٌطي ( ئىٍگىرى ضۈرۈظ وۈچي) ثوٌۇپ ،تەپەوىۈر
ئىّپۇٌىطٍىرى ثوٌطب ِەٌۇَ غەوىٍٍەردىىي ئېٕېرگىَىذىٓ ئىجبرەتتۇر .ضىس ئىطتەوٕىڭ تەپەوىۈر
ئىّپۇٌطىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،ثىر پۇي تېپىع جەرٍبٔىٕي ثبغٍىغبٔذا ،ضىس ئۆزىڭىس ئۈچۈْ خىسِەت
لىٍذۇرِبلچي ثوٌغبْ « ٔەرضە» ثىٍەْ تەثىئەت ِۇغۇ ٍەر غبرىٕي ،ھەِذە ضىسٔىڭ ثەدىٕىڭىس ۋە
تەپەوىۈر ئىّپۇٌىطٍىرى ئىع ئەٌىپ ثبرىذىغبْ ِېڭىڭىسٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ وبئىٕبتتىىي ھەر
ثىر غەوىٍذىىي جىطىّالرٔي ثەرپب لىٍىع ۋالتىذا ئىػٍەتىەْ « ٔەرضە» ٌەر ئوپّۇ-ئوخػبظ
ثوٌىذۇٍ .ۀي ،ئېٕېرگىَە ثىٍەْ ِبددا ئوخػبظ ٔەرضىذىٓ تۈزۈٌگەْ ثوٌۇپ ،پەلەت ئۇالرٔىڭ
غەوٍىال ثىر-ثىرىگە ئوخػىّبٍذۇ .وبئىٕبتتىىي ھەر ثىر ٔەرضە ثىٍەْ ثبغمب ٔەرضىٍەر
ئوتتۇرىطىذىىي ثبغٍىٕىع «چەوطىس ئەلىً» دىٓ ئىجبرەتتۇر.
( )2چەوطىس ئەلىً ۋە ٍوغۇرۇْ ئبڭ
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چەوطىس ئەلىٍٕي ثىر ٍبٔفۇْ ضىطتېّىطىغب ئوخػبظ « ضىطتېّب» دەپ چۈغىٕىػىە
ثوٌىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ چبغذا ٍوغۇرۇْ ئبڭ ضىسٔي ئبغۇ ضىطتېّب ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍەغتۈرىذىغبْ
ٔەرضە ثوٌىذۇٍ .وغۇرۇْ ئبڭ ثۇٔذاق روٌٕي تۆۋۀذىىي  3خىً غەوىٍذە ئەِەٌگە ئبغۇرىذۇ:
-ضىس ئۆز تۇرِۇغىڭىسغب ٔېّىٕي تبرتىپ ئەوەٌّەوچي ئىىۀٍىىىڭىس توغرىطىذىىي ثىرئىذىَىٕي تبرلبتمبْ ۋالتىڭىسداٍ ،وغۇرۇْ ئېڭىڭىس ثىر «ضىگٕبي تبرلىتىع پؤىىتي» ثوٌىذۇ.
-چەوطىس ئەلىٍذىٓ ضىسگە لبٍتىپ وەٌگەْ ئىذىَىٍەر ئۈچۈْ ،ئۇ ضىسٔىڭ « ضىگٕبيلوثۇي لىٍىع پؤىىتي» ڭىس ثوٌىذۇ.
-غۇٔذالال ئۇ ضىسٔىڭ ٍېڭي چبرىٍەرٔي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ ئىػٍىتىذىغبْ ثبرٌىكئۇچۇر ۋە ئىذىَىٍىرىڭىسٔي ضبلالپ ثېرىذىغبْ ئۇچۇر ئىطىىالتىڭىسِۇ ثوٌىذۇ.
تۆۋۀذە ِەْ ٍوغۇرۇْ ئبڭٕىڭ ثۇ ئۈچ خىً روٌىٕي لىطمىچە چۈغۀذۈرۈپ ئۆتىّەْ.
ضىسٔىڭ ئېڭىڭىس ( ٍبوي ئبضبضىٌ ئېڭىڭىس) ھەر خىً ئۇچۇرالرغب ضىسٔىڭ ضىالظ ،وۆرۈظ،
ئبڭالظ ،تېتىع ۋە پۇراغتىٓ ئىجبرەت ثەظ خىً ضىسىّىڭىس ئبرلىٍىك ئېرىػىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇالرٔي
ثىر لېتىُ ضۈزگۈچتىٓ ئۆتىۈزۈپ ئبٔذىٓ لوثۇي لىٍىذۇ .ضىسٔىڭ ئبضبضىٌ ئېڭىڭىسگە وىرگەْ
ئۇچۇرالرٔىڭ ھەِّىطي ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسگىّۇ وىرىذىغبْ ثوٌۇپٍ ،وغۇرۇْ ئېڭىڭىس ئۇ
ئۇچۇرالرٔي ضۈزگۈچتىٓ ئۆتىۈزِەٍال ،ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي لوثۇي لىٍىپ ضبلالٍذۇ .ضىسٔىڭ
ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىس ئۇ ئۇچۇرالرٔىڭ لىّّىتىٕي ثبھبٌىّبٍذۇ .ئۇالرٔي ٍبخػي ۋە ٔبچبر دېگەٍْ ،بوي
ئىجبثىٌ ۋە ضەٌجىٌ دېگەْ تۈرٌەرگە ئبٍرىّبٍذۇ .ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئەٍٕەْ لوثۇي لىٍىذۇ ،ھەِذە
ئۇالرٔىڭ ھېچ لبٍطىطىٕي ئۇٔتۇپ لبٌّبٍذۇ .ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسغب تەضىر وۆرضىتىذىغبْ
ٔەرضە ،ئۇٔىڭغب ثىر ئىذىَىٕي لبچىٍىغبْ ۋالىتتىىي ضىسٔىڭ لىسغىٍٕىمىڭىسٔىڭ دەرىجىطي ثوٌۇپ ،ئۇ
ئىذىَىگە ھەِرا ثوٌغبْ ھېططىَبت لبٔچە وۈچٍۈن ثوٌطب ،ئۇ ئىذىَىّۇ وۆزگە غۇٔچە ئبضبْ
چېٍىمىذىغبْ ٍبوي ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسٔىڭ غۇٔچە ثەن ئەھّىَەت ثېرىػىگە ئېرىػىذىغبْ ثوٌىذۇ.
ضىس ئۆز-ئۆزىڭىسگە ثەرگەْ ھەر لبٔذاق تەوٍىپ « ئبپتوِبتىه تەوٍىپ»
(« )»autosuggestionدەپ ئبتىٍىذۇ .ئەگەر ضىس ئۆزىڭىسگە ئبئىت ِەٌۇَ ثىر ٔەرضىٕي
ئۆزگەرتّەوچي ثوٌطىڭىس ،ئۇٔي ضىس ئۆز-ئۆزىڭىسگە ئوٍالظ ٍبوي ھەروەت لوٌٍىٕىع جەھەتتە
ئبغۇٔذاق ثىر ئۆزگىرىػٕي ھبضىً لىٍىػٕي دەٍذىغبْ ثىر تەوٍىپٕي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈظ ئبرلىٍىك
ئەِەٌگە ئبغۇراالٍطىس .ضىس ئۆزىڭىس ئۈچۈْ ۋۇجۇتمب وەٌتۈرگەْ ثۇ تەوٍىپٕي ئىجبثىٌ ھبٌذا
ِۇئەٍَۀٍەغتۈرۈظٍ ،بوي ئىجبدىٌ ھبٌذا وۆز ئبٌذىغب ئەوىٍىع تەرىمىطىذە ئىچىڭىسدە لبٍتب-لبٍتب
تەورارالظ ئبرلىٍىك ،ئۇ ٍېڭي ئىطتەن ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسغب وىرگۈزۈٌگەْ ثىر ٔەرضىگە
ئۆزگىرىپ ،ئبپتوِبتىه ھبٌذا چەوطىس ئەلىً ضىطتېّىطىٕىڭ ثىر تەروىۋى لىطّىغب ئبٍٍىٕىذۇ.
غۇٔذاق لىٍىپ ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىس ضىسٔىڭ تەپەوىۈر دوٌمۇٔىٕي تبرلىتىذىغبْ « تبرلىتىع
پؤىىتي» ڭىس ثوٌۇپ ،ئبپتوِبتىه-تەوٍىپ ثوٌطب ضىسٔىڭ « تبرلىتىع پؤىىتي» ڭىسٔىڭ روٌىٕي
ئەِەٌگە ئبغۇرىذىغبْ ٔەرضە ثوٌىذۇ.
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ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىس ضىسٔىڭ « لوثۇي لىٍىع پؤىىتي» ڭىسِۇ ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ.
ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسدا ضبلٍىٕىۋاتمبْ ئۇچۇر ثىٍەْ ئىذىَىٍەر ثىر ٍەرگە وېٍىپ ،ضىسٔىڭ
ئىجبدىٌ تەپەوىۈرىڭىسدا ۋاي-ۋۇي لىٍىپ پەٍذا ثوٌۇپ لبٌغبٔذا ،ضىس ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسدىىي ئبغۇ
ئۇچۇرالرٔىڭ وۆپىٕچىطي ضىسٔىڭ ئبضبضىٌ ئېڭىڭىس تەرىپىذىٓ
ئوٍٕي لوثۇي لىٍىطىس.
غبٌٍىۋېتىٍگەْ ۋە ئۇٔتۇٌغبْ ثوٌىذۇٌ .ېىىٓ ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىس ئۇچۇرالرٔي ھەرگىس
ئۇٔتۇٌّبٍذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇچۇرالرٔىڭ ھەِّىطي ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسدا ضبلاللٍىك تۇرىذۇ.
ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىس ثىر ئىذىَىگە ئېھتىَبجٍىك ئىىۀٍىىي ھەلمىذە ثىر ضىگٕبي ثەرگۀذە ،ثۇ
ضىگٕبي ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسدىىي ئۇچۇرالرٔي لوزغىتىپ ،ثىر ٍېڭي ئىذىَە ثەرپب لىٍىذۇ .ثۇ
ٍېڭي ئىذىَە ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىسدە ۋاي-ۋۇي لىٍىپ پەٍذا ثوٌىذۇ.
وۆڭٍىڭىسدە پەٍذا ثوٌغبْ ثەزى تۇٍغۇالر ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىس ضبلٍىغبْ ئۇچۇرالردىٓ
وەٌّەٍذۇ .ضىسٔىڭ ثەظ ضىسىّىڭىسدىّٕۇ وەٌّەٍذۇ .ثەٌىي چەوطىس ئەلىٍذىٓ وېٍىذۇٍ .ۀي،
-ئىٕطبٔالر ِەٌۇَ ثىر ئىذىَە ئۈضتىذە تەپەوىۈر لىٍىپٍ ،ېڭي ئىذىَىٕي ۋۇجۇتمبوەٌتۈرگۀذە ،وۆڭۈي ۋە ِېڭە ھەرىىىتي ئبرلىٍىك ئېٕېرگىَە ئىّپۇٌىطٍىرىٕي پەٍذا لىٍىذۇ.
-ثىر ئىذىَە پەٍذا لىٍغبْ ثۇ ئېٕېرگىَە ئىّپۇٌىطٍىرى تەپەوىۈر لىٍغۇچىذىٓ ضىرتمبلبراپ تبراٍذىغبْ دوٌمۇٔالرٔي تبرلىتىذۇ .ثۇ دوٌمۇْ خۇددى ثىر ئبٔتېٕٕىذىٓ تبرلبٌغبْ رادىئو
دوٌمۇٍٔىرىغب ئوخػبٍذۇ.
-رادىئو دوٌمۇٍٔىرى ئېٍېىتىرِ-بگٕىتٍىك ضپېىتر ٔىڭ ثىر لىطّي ثوٌۇپ ،ھەر ۋالىتثىسٔىڭ ئەتراپىّىسدا ۋە ثىسٔىڭ ئىچىّىسدە توختبۋضىس ئۇٍبْ-ثۇٍبْ ٍۆتىىٍىپال تۇرىذۇ .خۇددى
غۇٔىڭغب ئوخػبظ ،تەپەوىۈر دوٌمۇٍٔىرىّۇ چەوطىس ئەلىٍٕىڭ ثىر لىطّي ثوٌۇپ ،ثىسٔىڭ
ئەتراپىّىسدا ۋە ثىسٔىڭ ئىچىّىسدە ھەر ۋالىت ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرىذۇ.
-ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىس ثىٍەْ ِېڭىڭىس پەٍذا لىٍغبْ ئېٕېرگىَە ئىّپۇٌىطٍىرى ِەٌۇَ ثىرچبضتوتب (ٍبوي دوٌمۇْ ئۇزۇٍٔىمي) غب ئىگە ثوٌىذۇ.
-ثبغمب ثىر ئبدەَ چەوطىس ئەلىً ئبرلىٍىك تبرلبتمبْ ئىذىَىٕىڭ ئېٕېرگىَەئىّپۇٌىطٍىرىٕىڭ چبضتوتىطي ضىسٔىڭىي ثىٍەْ ئوخػبظ ثوٌۇپ لبٌطب ،ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىس ثىٍەْ
ِېڭىڭىس ئبغۇ ئىذىَىٕي چەوطىس ئەلىً ئبرلىٍىك لوثۇي لىٍىذۇ.
-ضىسٔىڭ فىسىىىٍىك ِېڭىڭىس ئبغۇ دوٌمۇٔالرٔي لوثۇي لىٍغبٔذا ،ئبغۇ دوٌمۇٔالرغبٍۈوٍۀگەْ ئىذىَە ثىٍەْ ئۇچۇرالر ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسدا ضبلٍىٕىۋاتمبْ ئىذىَىٍەرٔىڭ ثىر
لىطّىغب ئبٍٍىٕىذۇ.
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-ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسٔىڭ ئىچىذە ،ئەضٍىذە ثبر ثوٌغبْ ۋە ضىرتتىٓ ٍېڭىذىٓوىرگەْ ئۇچۇر ۋە ئىذىَىٍەر توختبۋضىس ھبٌذا ئۆز-ئبرا ثبغٍىٕىپ ۋە گۇرۇپپىٍىػىپ ،ضىسٔىڭ
ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسدا ئەضٍىذە ٍوق ثوٌغبْ ٍېڭي ئىذىَە ۋە چبرىٍەرٔي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرىذۇ.
ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسغب ضىرتتىٓ وىرگەْ ٔەرضىٍەر تۇٍغۇ ،تەثىئىٌ خۇضۇضىَەت،
گۇِبْ ،ئبپىٕىڭ ثىۋاضتە تۇٍغۇضي ،ئبٌذىٓ تۇٍغۇ ،ئورتبلٍىك ،ثىرىٕچي تەضىر ،ثىر وۆرۈپال ئۆچ
ثوٌۇپ لېٍىع ،ۋە ثىر وۆرۈپال وۆٍۈپ لېٍىع لبتبرٌىمالر ثوٌىػي ِۇِىىٓ .ئىػمىٍىپ چەوطىس
ئەلىً ئبرلىٍىك ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسغب وىرىپ ،وۆڭٍىڭىسدە ۋاي-ۋۇي لىٍىپ پەٍذا ثوٌۇپ
لبٌغبْ ئۇچۇر ضىس ئۈچۈْ ثىر ٔورِبٌطىس ئىػتەن تۇٍغۇ ثېرىپ ،ضىس ئۇ ئىذىَىٕي ٔىّىػمب ئوٍالپ
تبپمبٍٔىمىڭىسٔي ئبٔچە چۈغىٕەٌّەً لبٌىطىس .ئۇ ضىس ثىٍىذىغبْ ئىػالرغب ئبضبضالٔغبْ ثىر
ٌوگىىىٍىك ٔەتىجە ئەِەضتەن ھېططىَبتمب وېٍىطىس .ثۇٔىڭ ضەۋەثي ئۇ ئىذىَە ضىسٔىڭ ئىذىَىڭىس
ئەِەش ثوٌۇپ ،ئۇ ضىسٔىڭ ئۆز تەجرىجىڭىسٌىرىذىٓ ٍبوي ئۆز وەچۈرِىػٍىرىڭىسدىٓ وەٌّىگەْ.
ئۇ ئەضٍىذە چەوطىس ئەلىً ئبرلىٍىك تبرلىٍىپ ٍۈرگەْ تەپەوىۈر دوٌمۇٔي ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ
چبضتوتىطي ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىس ثىٍەْ ِېڭىڭىس پەٍذا لىٍغبْ ئېٕېرگىَە ئىّپۇٌىطٍىرىٕىڭىىگە
توغۇرٌىٕىپ لبٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ئۇ ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسدىىي ئۇچۇرٔىڭ ثىر لىطّىغب
ئبٍٍىٕىپ لبٌغبْ .ضىسٔىڭ ئبضبضىٌ ئېڭىڭىس ئوخػبظ ِبھىَەتٍىه ئىذىَىٍەرگە ِەروەزٌەغىۀذە،
ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسگب ضىرتتىٓ وىرگەْ ئۇ ئىذىَە ضىسٔىڭ تەضەۋۋۇرىڭىسدا ۋاي-ۋۇي لىٍىپ پەٍذا
ثوٌىذۇ.
( )3وبئىٕبت ئبدەت وۈچي
ٔبپوٌىَوْ ئۆزىٕىڭ « ئوٍالپ ثبً ثوٌۇظ» دېگەْ وىتبثىٕي ثېطىپ تبرلىتىػتىٓ ثۇرۇْ
«وبئىٕبت ئبدەت وۈچي» ٔي تەخي ثبٍمىّىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔي وېَىٓ ثبٍمبپ ،ئۆز ٌېىطىَىٍىرىذە
ئوتتۇرىغب لوٍغبْ.
وبرٔىگي ضىرىٍ ،بوي غبٍىٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇظ لبٔۇٔىَىتي وبئىٕبتتىىي ِەٌۇَ ثىر
وۈچٕىڭ تەضىرى تۈپەٍٍىذىٓ ئۈٔۈَ ثېرىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ھەرگىسِۇ ثىر تبضبدىپىٍَىمتىٓ ئۈٔۈَ
ثېرىپ لبٌغبْ ئەِەش .غۇٔذالال ئۇٔىڭ ئۈٔۈَ ثېرىػي ھەرگىسِۇ ثىر ضىرٌىك ٍبوي ضېھرىٌ ئىػّۇ
ئەِەش .ثۇٔىڭذا ِۇتٍەق روي ئوٍٕىغىٕي ئبدەتتە « ئبدەت وۈچي» دەپ ئبتىٍىذىغبْ وۈچتىٓ
ئىجبرەت.
وبئىٕبتتىىي ھەِّە ٔەرضىٍەرٔىڭ ئۆزگىچە تەثىئىٌ ئبدىتي ثبر ثوٌىذۇ .ھەر ثىر جىطىُ ،ھەر
ثىر ِەخٍۇق ۋە ھەر ثىر وۈچ ثبغمب ثىر ٔەرضە وېٍىپ ئۆزگەرتّىگىچە ،ئۆزىٕىڭ ئبغۇ تەثىئىٌ ئبدىتي
ثوٍىچە ئىع ئېٍىپ ثبرىذۇ .ئىٕطبْ وۆڭٍىٕىڭّۇ ئۆزگىچە تەثىئىٌ ئبدىتي ثبر .ئۇ ثوٌطىّۇ
وۆڭۈٌگە پۈوىەْ ھەر لبٔذاق ثىر ئوً ٍبوي ئىطتەوٕي ئۇٔىڭ ِبددىٌ ٔۇضخىطىغبٍ ،بوي رېئبٌٍىممب
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ئبٍالٔذۇرۇغمب تىرىػىع ،ثىر ئوٍٕي ثىر ٔەرضىگە ئبٍالٔذۇرۇغتىٓ ئىجبرەت.
وبٔىئبت ئبدەت وۈچي ثىر تەثىئەت لبٔۇٔىَىتىذۇرِ .ەٌۇَ ثىر لۆزغبتمۇچي وۈچ ھەر لېتىُ،
تەورار ھبٌذا ئوخػبظ ثىر ٔەتىجىٕي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرگۀذەِ « ،بۋۇ ئىع ئبۋۇ ئىػٕي ۋۇجۇتمب
وەٌتۈرىذۇ» دېگەْ جەرٍبْ ثىر تەثىئەت لبٔۇٔىَىتي ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ .ئوٍٕي ئەِەٌىٌ ٔەرضىگە
ئبٍالٔذۇرۇظ وۆڭۈٌٕىڭ لىٍىذىغبْ ئىػيٍ ،بوي وۆڭۈٌٕىڭ ئبدىتىذۇر.
ٔبپوٌىَوْ ٍ 30ىٍذىٓ ئبرتۇق ۋالىت ضەرپ لىٍىپ ،ئەڭ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌغبْ
وىػىٍەردىٓ ٔەچچە ِىڭٕي تەتمىك لىٍىپ ،ئۇالرٔىڭ ئەلىذىطي ثىٍەْ ئۇالر لوٌغب وەٌتۈرگەْ
ِۇۋەپپەلىَەتٍەر ئوتتۇرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەتٕي ئبٔبٌىس لىٍغبْٔ .ەتىجىذە ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتي
ثىٍەْ غبٍەت زور ِۇۋەپپەلىَەتٍەر ئوتتۇرىطىذىىي ثبغٍىٕىػٕىڭ ئىسچىً تۈردە ثىر خىً
ثوٌغبٍٔىمىٕي ثبٍمبپ ،وۆڭۈٌٕىڭ ئۆزىگە پۈوۈٌگەْ ثىر ئوٍغب وۆرضەتىەْ ئىٕىبضي ھەرگىسِۇ
تبضبدىپىٍَىمتىٓ ٍۈز ثەرگەْ ثوٌّبضتىٓ ،ثەٌىي ئبٌذىٓ پەرەز لىٍغىٍي ثوٌىذىغبْ ثىر تەثىئەت
لبٔۇٔىَىتي ثوٍىچە ٔەتىجىٍۀگۀٍىىىگە توٌۇق ئىػۀگەْ.
ئبدەِذىٓ تۆۋەْ تۇرىذىغبْ جبٍٔىمالرٔىڭ ھەِّىطي ثىس « تەثىئىٌ پرىٕطىپ» دەپ
ئبتبٍذىغبْ وبئىٕبت ئبدەت وۈچىٕىڭ ثىۋاضتە تەضىرى ثىٍەْ ٍبغبٍذۇ ،وۆپىَىذۇ ،ۋە دۇَٔبٌىك
ۋەزىپىٍىرىٕي ئبدا لىٍىذۇ .پەلەت ئىٕطبٔالرغىال تبٌالظ ئەروىٍٕىىي ثىٍەْ ٍبغبظ ئبدىتي تەڭ ۋە
ئۆز-ئبرا ثبغالٔغبْ ئبضبضتب ئبتب لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ خىً ھبٌەتٕي ئىٕطبْ تەپەوىۈرىٕىڭ غەوٍىٕي
ئۆزگەرتىع ئبرلىٍىك ئۆزگەرتىىٍي ثوٌىذۇ .ضىس پەلەت ئۆزىڭىسٔىڭ ئوٍىٕي ئۆزىڭىس تۇرغۇزۇظ ۋە
ئۆزگەرتىػتىٓ ئىجبرەت ثۇ ئىّتىَبزىڭىسٔي ئىػمب ضېٍىع ئبرلىٍىمال ئۆز تەلذىرىڭىسٔي جبھبٕٔي
زىً-زىٍگە ضبٌىذىغبْ دەرىجىذە وؤتروي لىالالٍطىس .ضىسٔىڭ ئوٍٍىرىڭىس ثىر ئېٕىك غەوىٍگە
وىرگۈزۈٌگەْ ھبِبْ ،ئۇٔي وبٔىئبت ئبدەت وۈچي ئۆزىگە ئۆتىۈزۈۋېٍىپ ،ثىر ِەڭگۇٌۇق ئبدەتىە
ئبٍالٔذۇرىذۇ .ئبٔذىٓ ئۇ ئبدەت ثبغمب وۈچٍۈورەن ئوً غەوىٍٍىرى تەرىپىذىٓ ضىمىپ
چىمىرىٍغىچە ئۆز پېتىچە ضبلٍىٕىپ ِبڭىذۇ.
وبئىٕبت ئبدەت وۈچي ثىر تەثىئەت لبٔۇٔىَىتي ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ وۆرضىتىػىچە ،ضىسٔىڭ ثىر
ئبدىتىڭىس وۆپ لېتىُ تەورارالٔغبٔذا ئۇ ضىسٔىڭ ثىر تەثىئىتىڭىسگە ئبٍٍىٕىذۇ .ئەگەر ضىس ِەٌۇَ
ئىذىَىٍەرٔي ئۆز وۆڭٍىڭىسدە تەورارالۋېرىذىىۀطىس ،ئۇالرٔي وبئىٕبت ئبدەت وۈچي ئۆزىگە
ئۆتىۈزۈۋېٍىپ ،ئۇالرٔي ضىسٔىڭ تەثىئىتىڭىسگە ئبٍالٔذۇرىذۇ.
ئبدەت ضىسگە پبٍذىٍىك ئۈٔۈِّۇ ثېرىذۇ ،زىَبٍٔىك ئۈٔۈِّۇ ثېرىذۇ .ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىس
ئۆزىگە وەٌگەْ ھەر لبٔذاق ئىذىَىٕي لوثۇي لىٍىپ ،ئۇٔي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇغمب تىرىػىذۇ.
ئەگەر وۆڭٍىڭىس ِەغٍۇپ ثوٌۇظ ئۀذىػىطي ثىٍەْ توٌغبْ ثوٌطب ،وۆڭٍىڭىسٔىڭ ئەِەٌگە
ئبغۇرِبلچي ثوٌىذىغىٕىّۇ دەي ئبغۇ ِەغٍۇثىَەت ثوٌىذۇ .ئەِّب ضىس ِەلطەتٍىه ھبٌذا ئۆزىڭىسٔىڭ
ئوٍىٕي ئۆزگەرتىپ ،وۆڭٍىڭىسٔي ِۇۋەپپەلىَەت لبزىٕىع ئۈِىذىگە ِەروەزٌەغتۈرىذىىۀطىس،
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وۆڭٍىڭىس ضىسگە ِۇۋەپپەلىَەت ئبدا لىٍىع ٍوٌىذا تىرىػىذۇ .ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىس ئۆزىگە ِەٍٍي
ِەغٍۇثىَەتٕي تبرتطۇْ ٍبوي ِۇۋەپپەلىَەتٕي تبرتطۇْ ،ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىس ئوٍٕي رېئبٌٍىممب
ئبٍالٔذۇرۇغتىىي ضەۋەة وبٔىئبت ئبدەت وۈچىذىٓ ئىجبرەتتۇر.
ِەزوۇر ثۆٌۈِٕي تۆۋۀذىىىذەن خۇالضىالظ ِۇِىىٓ:
-ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتىٕىڭ دېَىػىچە ،ضىس ثىر ِبگٕىتمب ئوخػبظ ثوٌۇپ ،ضىسئىطتىگەْ ۋە وۆڭٍىڭىسٔي ِەروەزٌەغتۈرگەْ ھەر لبٔذاق ثىر ٔەرضىٕي ئۆزىڭىسگە تبرتىطىس.
-وۆڭٍىڭىسدىىي ثىر ئوً ٍبوي ئىطتەن ئۆزىڭىسگە ضىس ئىطتىگەْ رېئبي ٔەرضىٕي تبرتىپئەوىٍىػتىىي ضەۋەة ،ئوً ثىٍەْ رېئبٌٍىك ئۆز-ئبرا ثبغالٔغبْ ثوٌىذۇ.
-ثۇٔذاق ثبغٍىٕىع چەوطىس ئەلىً ئبرلىٍىك ئەِەٌگە ئبغىذىغبْ ثوٌۇپ ،پۈتۈْوبئىٕبتتىىي ھەِّە ٔەرضىٍەرٔي ئۆز-ئبرا ثبغالپ تۇرىذىغبْ ٔەرضىّۇ دەي ئبغۇ چەوطىس ئەلىٍذۇر.
-ھەر ثىر ئىٕذىۋىذۇئبي ٔەرضە ئېٕېرگىَىٕىڭ ثىر خىً غەوٍي ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ،دۇَٔبدىىي ھەِّە ٔەرضىٍەر ئۆز-ئبرا ثبغالٔغبْ ثوٌىذۇ .ھەر ثىر جىطىُ ،ھەر ثىر ِەخٍۇق ،ۋە ھەر
ثىر وۈچ ئوخػبظ ثىر ٔەرضە—ئېٕېرگىَىٕىڭ ئوخػىّىغبْ ٔۇضخىطىذىٕال ئىجبرەت.
-ھەر ثىر ئىٕذىۋىذۇئبي ٔەرضىٕىڭ ثىر ئۆزىگە خبش ِبٍىٍٍىمي ،تەثىئىٌ ئبدىتي ٍبويِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرۇظ ھبٌىتي ثوٌىذۇ .ھەر ثىر ِەخٍۇق ،جىطىٍُ ،بوي وۈچ ئۆزىٕىڭ تەثىئىٌ
ئبدىتي ٍبوي تەثىئىٌ خۇضۇضىَىتي ثوٍىچە ئىع تۇتىذىغبْ ثوٌۇپ ،پەلەت ثبغمب ثىر ٔەرضە وېٍىپ
ئۆزگەرتىۀذىال ثۇ خىً ئەھۋاٌّۇ ئۆزگىرىذۇ.
-ئىٕطبْ وۆڭٍىٕىڭّۇ ئۆزىگە خبش تەثىئىٌ ئبدىتي ٍبوي ِبٍىٍٍىمي ثبر .ئۇ ثوٌطىّۇ ھەرلبٔذاق ثىر ئوً ٍبوي ئىطتەوٕي ئبغۇ ئوٍٕىڭ فىسىىىٍىك ٔۇضخىطىغب ئبٍالٔذۇرۇظ .ثۇ ِبٍىٍٍىك
وبئىٕبت ئبدەت وۈچي دەپ ئبتىٍىذۇ.
-ئىٕطبٔالر ئۆز ئوٍىٕي ئۆزى ئبڭٍىك ھبٌذا ئۆزگەرتەٌەٍذىغبْ ئبالھىذە ئىمتىذارغب ئىگەثوٌۇپ ،ثۇ جەھەتتە ئۆزىٕىڭ تەثىئىٌ خۇضۇضىَىتي ثوٍىچە ئىع تۇتىذىغبْ ثبغمب ٔەرضىٍەرگە
ئوخػىّبٍذۇ .غۇڭالغمب وۆڭٍىڭىسٔي ٔېّىگە ِەروەزٌەغتۈرۈغٕي ضىس ئۆزىڭىس وؤتروي
لىالالٍطىس .غۇ ئبرلىٍىك وبئىٕبت ئبدەت وۈچىذىٓ ئۆزىڭىسگە پبٍذىٍىك ھبٌذا پبٍذىٍىٕبالٍطىس.
لىطمىطي ،ضىس وۆڭٍىڭىسگە لبٍطي ئىذىَىٕي تۇرغۇزۇغٕي ئۆزىڭىس وؤتروي لىالالٍذىغبْ
ثوٌۇپ ،وۆڭٍىڭىسٔىڭ تەثىئىٌ ئبدىتي وۆڭٍىڭىسدىىي ئبغۇ ئوٍٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇغتىٓ
ئىجبرەت .غۇڭالغمب ئەگەر ضىس ثىر ئوٍٕي ئبڭٍىك ھبٌذا وۆڭٍىڭىسگە پۈوىذىىۀطىس ،ئۇ ھبٌذا
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وۆڭٍىڭىس ئبپتوِبتىه ھبٌذا پبٍذىٍىٕىػمب ثوٌىذىغبْ ثبرٌىك ئبِبٌالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ ئبغۇ ئوٍٕي
ئەِەٌگە ئبغۇرۇغمب تىرىػىذۇ.
 .5ئىستەك ٍبمي ئىْتبٍىِ ئېْىق ئبسبسىٌ ّىطبُ
خىَبٌٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇغٕىڭ ثىرىٕچي لەدىّي ضىس ئېرىػّەوچي ثوٌغبْ ٔەرضىٕىڭ
ٔېّە ئىىۀٍىىي ھەلمىذە ئوٍالپ چىممبْ ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ئىذىَە ثوٌۇغتىٓ ئىجبرەت .ثۇٔي
ٔبپوٌىَوْ ئۆزىٕىڭ -1وىتبثىذا «ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ئبضبضىٌ ٔىػبْ» (ئىٕگٍىسچە « definite chief
 ،)»aimدەپ ئبتبپ ،ئىىىىٕچي وىتبثىذا ثوٌطب « ئىطتەن» دەپ ئبتىغبْ ثوٌۇپٔ ،بپوٌىَؤٕىڭ
«ِۇۋەپپەلىَەت لبٔۇٔىَىتي» دېگەْ وىتبثىذىىي -1پرىٕطىپ ِبٔب ِۇغۇ ئۇلۇِذىٓ ئىجبرەت ثوٌغبْ.
«ئىطتەن» دېگەْ ضۆز ئۈچۈْ ئىػٍىتىٍگەْ ئىٕگٍىسچە ضۆز «  »desireثوٌۇپٍ ،ۇٌغۇْ ٌوغۇتىذە
ثۇ ضۆزٔىڭ ِۀىطي « ئبرزۇ ،ئۈِىذ ،ئىطتەن ،تىٍەن» دەپ ئېٍىٕغبٌْ .ېىىٓ ،ئىٕگٍىسچىذە « ئبرزۇ»
ئۈچۈْ «  « ،»wishئۈِىذ» ئۈچۈْ «  »hopeئىػٍىتىٍىذىغبْ ثوٌۇپٔ ،بپوٌىَؤٕىڭ وىتبثىذىىي
« »desireدېگەْ ضۆز پەلەت « ئىطتەن» دېگەْ ِۀبدىال ئىػٍىتىٍگەْ .ثۇ ضۆزٔىڭ ئۆزىگە
تبرتىع لبٔۇٔىَىتىذا ئوٍٕبٍذىغبْ روٌي ثەن ِۇھىُ ثوٌغبچمبِ ،ەْ ثۇ ٍەردە ئبزراق ئبالھىذە
ئەضىەرتىع ثېرىپ لوٍذۇَ.
( )1وەغپىَبتچي ثىٍەْ ضەرگەرداْ
ٔبپوٌىَوْ ئۆزىٕىڭ وىتبثٍىرىذا ئۆزى وۆرۈغىەْ دأٍىك غەخطٍەرٔىڭ ھېىبٍىٍىرىٕي
ٔبھبٍىتي وۆپ ئىػٍەتىەْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ « ئىطتەن» ھەلمىذىىي ثبٍبٔىذا ئىػٍەتىىٕي دۇَٔبغب
ِەغھۇر وەغپىَبتچي توِبش ئېذىطوْ ثىٍەْ ثىر ضەرگەرداْ ئېذۋىٓ ثبرٔېص ئوتتۇرىطىذىىي
ھېىبٍە ثوٌغبْ .ئۇ ِۇغۇ ھېىبٍە ئبرلىٍىك ِۇٔذاق ثىر ئىذىَىٕي ئىٍگىرى ضۈرگەْ :ئەگەر ضىس
ِەٌۇَ ثبٍٍىك ٍبوي ثبغمب ِبددىٌ ٔەرضىگە ئېرىػىع توغرىطىذىىي ثىر خىَبٌىڭىسٔي ئۇٔي ئەِەٌگە
ئبغۇرۇظ ٍوٌىذىىي ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ِەلطەت ،ئىسچىٍٍىك ۋە وۆٍۈپ تۇرغبْ ئىطتەن ثىٍەْ
ثىرٌەغتۈرضىڭىس ،ئۇ خىَبٌىڭىس ثىر ئەِەٌىٌ ٔەرضىگە ،ثوٌۇپّۇ ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن ٔەرضىگە
ئبٍٍىٕىذۇ.
ئەٍٕي ۋالىتتب ،ئېذۋىٓ ثبرٔېص ئىطىٍّىه ثىر ضەرگەرداْ توِبش ئېذىطؤغب غېرىه ثوٌۇظ
ٔىَىتىگە وېٍىپتۇٌ .ېىىٓ ،ئۇ دەضٍىپىذىال ِۇٔذاق ئىىىي ِەضىٍىگە دۇچ وېٍىپتۇ :ثىرى ،ثبرٔېص
توِبش ئېذىطؤٕي تؤۇِبٍذىىەٍْ .ۀە ثىرى ثوٌطب ،ئۇٔىڭ پوٍىس ثېٍىتي ئېٍىپ ،توِبش
ئېذىطؤٕىڭ لېػىغب ثبرغىذەن پۇٌي ٍوق ئىىەْ .وۆپۈٔچە وىػىٍەر ثۇٔذاق ئەھۋاٌغب ٍوٌۇلمبٔذا ئۆز
ٔىَىتىذىٓ ٍبٔغبْ ثوالتتيٌ .ېىىٓ ثبرٔېص ئۇٔذاق لىٍّبپتۇ .ئۇ توِبش ئېذىطؤٕىڭ غىروىتي
جبٍالغمبْ غەھەرگە ٍۈن پوٍىسىغب چۈغۈپ ثېرىپتۇ .پوٍىسدىٓ چۈغىۀذە ،ثبرٔېص ثىر ضەرگەرداْ
تۈضىٕي ئبٌغبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ خىَبٌي ثوٌطب ثىر پبدىػبھٕىڭ تۈضىٕي ئبٌغبْ—ئۇٔىڭ ئىطتىىي ثىر
ئبدەتتىىي ئىطتەن ئەِەش ،ثىر ئبرزۇ ئەِەش ،ثىر ئۈِىذِۇ ئەِەش ثوٌۇپ ،ئۇ ثىر ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك
ئبضبضىٌ ٔىػبْ ئىذى .ئۇ ثبرٌىمىٕي ئبتب لىٍىع ئبرلىٍىك ئۆز ئىطتىىىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ
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لەتئىٌَ ئىرادە ثبغٍىغبْ.
ثبرٔېص ئبٌذىٓ دىَىػىپ لوٍّبٍال ئېذىطؤٕىڭ ئىػخبٔىطىغب وەٌگەْ .ضېىرىتبر ئۇٔىڭذىٓ
ٔېّىػمب وەٌگۀٍىىىٕي ضورىغبٔذا ،ثۇ ٍبظ ٍىگىت ھېچ لبٔذاق ئەٍّىّٕەضتىٕال « ِەْ ئېذىطؤغب
غېرىه ثوٌغىٍي وەٌذىُ» ،دەپ جبۋاة ثەرگەْ .ثبرٔېص ئېذىطوْ ثىٍەْ وۆرۈغۈپ ،ثىر ضبئەت
ضۆزٌەغىەْ .غۇٔىڭذىٓ وېَىٕال ئېذىطؤٕىڭ زاۋۇتىذا تبزىٍىك ئىػچىطي ثوٌۇپ ئىع ثبغٍىغبْ.
ٍىٍالر ئۆتىەْ .ئەِّب ثبرٔېص ئۆزىٕىڭ ئبضبضىٌ ٔىػبٔي لىٍغبْ ٔەرضىگە ٍېمىّٕۇ وېٍەٌّىگەْ.
غۇٔذالتىّۇ ئۇٔىڭ وۆڭٍىذە ثىر ئىع توختىّبً ٍۈز ثېرىپ تۇرغبْ :ئۇ ئۆزىٕىڭ ئېذىطؤغب غېرىه
ثوٌۇظ ئىطتىىىٕي وۈٔطبٍىٓ وۈچەٍتىپ ِبڭغبْ .ئۆز ئىرادىطىذىٓ لىٍچىّۇ ٍبّٔبً ،ثىرەر
پۇرضەتٕىڭ وېٍىػىٕي ضەۋرچبٍٔىك ثىٍەْ وۈتىەْ ،ۋە ئۇٔىڭغب تەٍَبر ثوٌۇپ تۇرغبْ .ئۇ ئۆزىگە:
«ثۇٔىڭ ٔېّە پبٍذىطي؟ ِەْ پىالٔىّٕي ئۆزگەرتىپ ،ثىر ِبي ضبتمۇچي ثوٌۇپ ضىٕبپ ثبلبً»،
دېّىگەْ .ئۇٔىڭ ئەوطىچەِ « ،ەْ ثۇ ٍەرگە ئېذىطؤغب غېرىه ثوٌۇظ ئۈچۈْ وەٌذىُِ .ۇغۇ
ئىع ئۈچۈْ ئۆِرۈِٕىڭ لبٌگبْ لىطّي ضەرپ ثوٌطىّۇ ثوٌطۇٔىيِ ،ەْ چولۇَ ئۆز ٔىػبٔىّٕي
ئەِەٌگە ئبغۇرىّەْ» ،دېگەْ .ئۇ ھەلىمەتۀّۇ لەتئىٌ ٔىَەتىە وەٌگەْ .ثىر ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك
ِەلطەتٕي وۆڭۈٌذە تۇرغۇزۇپ ،ئۇٔي ئبدەِٕىڭ پۈتۈْ ۋۇجۇدىٕي لبپٍىۋاٌىذىغبْ دەرىجىگە وەٌگىچە
وۆڭۈٌذە ضبلالپ ،ئۇٔىڭغب ٍېتىع ئۈچۈْ توختبۋضىس وۈرەظ لىٍغبٔذا ،ئبدەَ ھەلىمەتۀّۇ
وۆزٌىگەْ ئۈٔۈِگە ئېرىػەٌەٍذۇ.
ثبرٔېص ئېذىطؤغب غېرىه ثوٌۇظ پۇرضىتىٕي وۈتۈپ ،ئېذىطؤٕىڭ زاۋۇتىذا جەِي ٍ 5ىً
تبزىٍىك ئىػچىطي ثوٌغبٍْ-1888 .ىٍي ئېذىطوْ ثىر ئۈٔئبٌغۇ ِبغىٕىطىٕي وەغىپ لىٍغبٔذا،
ئۇٔىڭ غىروىتىذىىي ثبزارالغمب ِەضئۇي ثوٌغبْ وىػىٍەر « ثۇ ِبغىٕب ضېتىٍّبٍذۇ» ،دەپ لبراپ،
ئۇٔىڭغب ئبٔچە لىسىمّىغبْ .ثبرٔېص ثوٌطب « ئۇٔي ِەْ ضبتبالٍّەْ» ،دەپ ئوٍالپ ،ثۇ خىَبٌىٕي
ئېذىطؤغب ئېَتمبْ .ئېذىطوْ ثوٌطب ئۇٔىڭغب ثىر پۇرضەت ثېرىػٕي لبرار لىٍغبْ .ثبرٔېص ئۇ
ِبغىٕىٕي ضېتىػتب ئىٕتبٍىٓ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئۇ ِبغىٕىٕي پۈتۈْ ئبِېرىىب
ِىمَبضىذا ضېتىع ۋە تبرلىتىع ِۇالزىّىتىٕي ثبرٔېطمب ثەرگەْ .غۇٔذاق لىٍىپ ثبرٔېص ئېذىطؤغب
ھەلىمەتۀّۇ غېرىه ثوٌغبْ .غۇ ئبرلىٍىك « ئوٍالپ ثبً ثوٌۇظ» لبٔۇٔىَىتىٕي ثىر لەتىُ
ئىطپبتٍىغبْ .ئۇ ثبً ثوٌۇپِ 3-2 ،ىٍَوْ دوٌالر پۇٌغب ئېرىػىەْ ثوٌۇپ-20 ،ئەضىرٔىڭ
ثېػىذىىي ثۇ ِ 3-2ىٍَوْ پۇي ضېتىۋېٍىع لىّّىتي جەھەتتە -21ئەضىرٔىڭ ثەغىذىىي 60
ِىٍَوْ دوٌالردىٓ وۆپرەن پۇٌغب توغرا وېٍىذۇ .ثۇ ٍەردە ئبغۇ پۇٌذىّٕۇ ِۇھىّراق ئورۇٔذا
تۇرىذىغبْ ٔەرضە ،ثبرٔېطٕىڭ ِۇٔذاق ثىر ئىػٕي ئىطپبتٍىغىٕىذىٓ ئىجبرەت :ئىٕطبٔالر ھبزىرغىچە
ثبٍمبٌغبْ ،ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ثىٍىٍّەردىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،ثىر خىَبٌٕي ئەِەٌىٌ ٔەرضىگە ئبٍالٔذۇراالٍذۇ.
ثۇ ثىٍىُ تۆۋۀذە تؤۇغتۇرۇٌىذىغبْ « ئىطتەن ٍبوي ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ئبضبضىٌ ٔىػبْ پرىٕطىپي»
دىٓ ئىجبرەت.
( )2ئىطتەن
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ضىس ِەٍٍي ثىر چوڭ ٔەرضىٕي ئبرزۇ لىٍىڭٍ ،بوي ثىر وىچىه ٔەرضىٕي ئبرزۇ لىٍىڭ ،ئۇٔىڭ
چولۇَ ثىر ئبضبضىٌ ِەلطىتي ثبر ثوٌۇپ ،ثۇ ِەلطەت ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىسدە ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ۋە
وؤىرېت ثوٌىػي وېرەن .ضىسٔىڭ ئىطتىىىڭىس ٍبوي ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ئبضبضىٌ ٔىػبٔىڭىس ثىر
وؤىرېت ٔىػبْ ثوٌىػي ،ثىر چوڭراق ئوثَېىتىپ ثوٌىػيٍ ،بوي ضىسٔىڭ پۈتۈْ ھبٍبتىڭىسغب
ٍېتەوچىٍىه لىٍىذىغبْ ثىر پەٌطەپىۋىٍىه ھېىّەتٍىه ضۆز ثوٌىػىّۇ ِۇِىىٓ .ئەگەر ضىس ئۇٔي
ثىر خىَبٌذىٓ رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرِبلچي ثوٌىذىىۀطىس ،ئۇٔىڭ ٔبِبٍۀذىطىٕىڭ لبٔذاق
ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي چولۇَ ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ثىٍىػىڭىس وېرەن.
پىطخوٌوگىَىٍىه پرىٕطىپالر ِۇٔذاق دەٍذۇ:
ثىرىٕچي ،ئىٕطبْ ثەدىٕىٕىڭ ھەر ثىر ئىختىَبرى ھەرىىىتىٕي ئىٕطبٕٔىڭ خىَبٌي وەٌتۈرۈپ
چىمىرىذۇ ،وؤتروي لىٍىذۇ ،ۋە ٍېتەوٍەٍذۇ .ثۇٔذاق جەرٍبْ وۆڭۈٌٕىڭ روٌي ئبرلىٍىك ئەِەٌگە
ئبغۇرىٍىذۇ.
ئىىىىٕچي ،ضىسٔىڭ ئېڭىڭىسدا ِەٌۇَ ثىر خىَبي ٍبوي ئىذىَىٕىڭ ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرۇغي
غۇٔىڭغب ِبش وېٍىذىغبْ ثىر خىً ھېططىَبتٕي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈپ ،ضىسٔي ئبغۇ ھېططىَبتٕي
غۇٔىڭغب ِبش وېٍىذىغبْ ثەدەْ ھەرىىىتىگە ئبٍالٔذۇرۇغمب لىطتبٍذۇ .ثۇ ھەرىىەت ضىسٔىڭ
خىَبٌىڭىسغب تەٌتۆوۈش ئۇٍغۇٔالغمبْ ثوٌىذۇ.
ثۇ پرىٕطىپٕي ثبغمىچىرەن ثبٍبْ لىٍطبق ،ضىس ثىر ٔبھبٍىتي ئېٕىك ِەلطەتٕي تبٌالپ ،ئبغۇ
ِەلطەتٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغمب لەتئىٌ ئىرادە ثبغٍىطىڭىس ،ئبغۇ تبٌالغٕي لىٍغبْ پەٍتتىٓ ثبغالپال،
ثۇ ِەلطەت ضىسٔىڭ ئېڭىڭىسدىىي ھۆوۈِراْ ئورۇٔذا تۇرىذىغبْ خىَبٌغب ئبٍٍىٕىذۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ
ضىس ئبغۇ ِەلطەتٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ زۆرۈر ثوٌغبْ ھەلىمىٌ ئەھۋاٌالرغب ،ئۇچۇرالرغب ،ۋە
ثىٍىٍّەرگە ضەزگۈر ثوٌۇپ تۇرىطىس .ضىس وۆڭٍىڭىسگە ثىر ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ِەلطەتٕي ئورٔبتمبْ
پەٍتتىٓ ثبغالپال ،ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىس ئبڭٍىك ۋە ئبڭطىس ھبٌذا ئبغۇ ِەلطەتٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ
ئۈچۈْ زۆرۈر ثوٌغبْ ِبتېرىَبٌالرٔي ٍىغىذۇ ،ۋە ئۇالرٔي ئۆزىذە ضبلالٍذۇ.
ئىطتەن ضىسٔىڭ ھبٍبتىڭىسٔىڭ ئېٕىك ِەلطىتىٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ثەٌگىٍەٍذىغبْ
ئبِىٍذۇر .ضىسٔىڭ ئبضبضىٌ ئىطتىىىڭىسٔىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ثبغمب ھېچ وىُ ثەٌگىٍەپ
ثەرِەٍذۇ .ئۇٔي ضىس ئۆزىڭىس تبٌٍىغبْ ھبِبْ ،ئۇ ضىسٔىڭ ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ئبضبضىٌ ٔىػبٔىڭىسغب
ئبٍٍىٕىپ ،ئۇ ثىر رېئبٌٍىممب ئبٍٍىٕىپ ثوٌغىچە ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىسٔىڭ دىممەت ِەروىسىذە تۇرىذۇ.
ثبغمب ثىر زىذدىَەتٍىه ئىطتەن وۆڭٍىڭىسگە وىرِىگۈچە ،ئەضٍىذىىي ئىطتەن ئۆز ئورٔىٕي
ثوغبتّبٍذۇ.
ئەگەر ضىس ئۆز ھبٍبتىڭىس ئۈچۈْ ثىر ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ئبضبضىٌ ٔىػبٕٔي تبٌٍىّبٍذىىۀطىس،
ضىس ئۆز ئېٕېرگىَىڭىس ثىٍەْ ئۆز تەپەوىۈرىڭىسٔي ئىٕتبٍىٓ وۆپ ئىػالرغب ۋە ھەر خىً
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ٍۆٔىٍىػٍەرگە چېچىۋېتىپ ،وۈچىڭىسٔي ثىر ٍەرگە ٍىغبٌّبٍطىس ،ھەِذە لبرارضىس ۋە ئبجىس ھبٌەتتە
ٍبغبٍطىس .ثۇ خۇددى ثىر چوڭبٍتمۇچي ئەٍٕەن ٍبوي ٌېٕسغب ئوخػبظ .ضىس وۈْ ٔۇرىٕي ئبغۇٔذاق
ثىر ئەٍٕەن ثىٍەْ ثىر ٔۇلتىغب ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن ھبٌذا ٍىغىع ئبرلىٍىك ،ثىر پۀٕي وۆٍذۈرۈپ ،ئۇٔي
تېػىۋېتەٌەٍطىس .ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ِەلطەتٕىڭ روٌي ئۀە غۇ چوڭبٍتمۇچي ئەٍٕەوٕىڭىي ثىٍەْ
ئوخػبظ .ئەگەر ضىس ئۇ ئەٍٕەوٕي ئېٍىۋېتىپ ،ئوخػبظ ِىمتبردىىي وۈْ ٔۇرىٕي ھېٍىمي پۀگە
ثىرەر ِىٍَوْ ٍىً چۈغۈرضىڭىسِۇ ،ئۇٔي ھەرگىس وۆٍذۈرەٌّەٍطىس.
ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ئىطتىىىٕي ئىٕتبٍىٓ ئەضتبٍىذىٍٍىك ثىٍەْ تبٌٍىػىڭىس ،ھەِذە ئۇٔي تبٌالپ
ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئۇٔي ثىر ۋاراق لەغەزگە ٍېسىپ ،ھەر وۈٔي وبَ دېگۀذە ثىر لېتىُ وۆرۈپ
تۇراالٍذىغبْ ثىر جبٍغب چبپالپ لوٍۇغىڭىس وېرەن .ثۇٔذاق لىٍىػٕىڭ پىطخوٌوگىَىٍىه ئبضبضي
ثبرٍ .ۀيِ ،ۇغۇٔذاق لىٍىػتىىي ضەۋەة ،ثۇ ِەلطەتٕي ئۆزىڭىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىغب ئىٕتبٍىٓ
لبتتىك ئورٔىتىپ ،ئۇٔي ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسغب ثىر ئبدەت ٍبوي ثىر الھىَە ضۈپىتىذە لوثۇي لىٍذۇرۇپ،
غۇ ئبرلىٍىك ئۆز ھبٍبتىڭىسدىىي ئىع-پبئبٌىَەتٍىرىڭىسگە ئبغۇ ِەلطەت ھۆوۈِرأٍىك لىٍىذىغبْ،
ضىسٔي ئبغۇ ِەلطەتٕىڭ ئىچىگە ٍوغۇرۇٌغبْ ٔەرضىگە لەدەِّۇ-دەلەَ ٍېتەوٍەٍذىغبْ ثىر ئەھۋإٌي
ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈغتىٓ ئىجبرەت.
ضىسٔىڭ ئۆز ئىطتىىىڭىسٔي ئۆزىڭىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىغب ئىٕتبٍىٓ لبتتىك
ئورٔۇتبٌىػىڭىسٔىڭ پىطخوٌوگىَىٍىه پرىٕطىپي « ئبپتوِبتىه تەوٍىت» تىٓ ئىجبرەت .ئۇ ضىس
ئۆز-ئۆزىڭىسگە لبٍتب-لبٍتب ثېرىذىغبْ تەوٍىجتۇر .ئبپتوِبتىه تەوٍىت پرىٕطىپىٕي ئىٍىُ-پەْ
توٌۇق ئىطپبتٍىغبْ ثوٌۇپ ،غۇٔىڭغب ئبضبضالٔغبٔذا ،ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىسگە ئىٕتبٍىٓ چوڭمۇر ئورٔبپ
وەتىەْ ثىر ئىطتەن ضىسٔىڭ پۈتۈْ ثەدىٕىڭىس ثىٍەْ پۈتۈْ ۋۇجۇدىڭىسٔي ئۆزى ثىٍەْ
ضىسٔىڭ
توٍۇٔذۇرۇپ ،وۆڭٍىڭىسٔي ثىر ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن ِبگٕىتمب ئبٍالٔذۇرىذۇ.
ئىطتەٍذىغىٕىڭىس ثىر ئەِەٌىَەتىە ئۇٍغۇْ ٔەرضىال ثوٌىذىىەِْ ،بگٕىتمب ئوخػبپ لبٌغبْ
وۆڭٍىڭىس ضىس ئىطتىگەْ ٔەرضىٍەرٔي ئۆزىگە تبرتىپ وېٍىذۇ .توِبش ئېذىطوْ ِبٔب غۇ
پرىٕطىپتىٓ ثبٍذىٍىٕىپ ،ئۆزىٕىڭ ئەضٍىذىىي ئىٕتبٍىٓ تۆۋەْ ئورٔىذىٓ ئبِېرىىب ۋۇجۇتمب
وەٌتۈرگەْ تبرىختىىي ئەڭ داڭٍىك وەغپىَبتچي ثوٌۇظ ئورٔىغب وۆتۈرۈٌگەْ .ثبرٔېطّۇ ئبغۇ
پرىٕطىپتىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،ثىر ضەرگەردأذىٓ ثىر چوڭ ثبٍغب ئبٍالٔغبْ .ئېَجرىخبَ ٌىٕىوٌّٕۇ ئبغۇ
پرىٕطىپتىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،ثىر وەِجەغەٌٕىڭ ثبٌىطىذىٓ ئبِېرىىىٕىڭ ئەڭ داڭٍىك پرېسىذېٕتٍىرىٕىڭ
ثىرضىگە ئبٍالٔغبْ.
ئىالۋەِ :ېٕىڭ ھبزىرغىچە ثوٌغبْ پۈتۈْ ھبٍبتىّذا ئبضبضىٌ روي ئوٍٕىغبْ ٔەرضىّۇ دەي ئبغۇ
ئبپتوِبتىه تەوٍىت پرىٕطىپىذىٓ ئىجبرەت.
ٍۇلۇرىذىىي ئبپتوِبتىه تەوٍىت پرىٕطىپىٕي توغرا چۈغىٕىع ئۈچۈْ ،ضىسگە ِۇٔذاق ثىر
ِىطبي وۆرضىتەً .ئەگەر ضىسٔىڭ ئىطتەٍذىغىٕىڭىس ثىر ٍېڭي ئبپتوِوثىً ثوٌطب ،ضىسٔىڭ ئبغۇٔذاق
ثىر ئىطتىىىڭىسٔىڭ ثوٌغىٕي ئۈچۈٔال ئۇ ِبغىٕب ضىسٔىڭ ئۆٍىڭىسٔىڭ ئبٌذىغب وېٍىپ لبٌّبٍذۇ.
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ئەِّب ضىسٔىڭ ئبغۇ ِبغىٕىغب ثىر وۆٍۈپ تۇرغبْ ئىطتىىىڭىس ثبر ثوٌىذىىەْ ،ثۇ ئىطتەن ضىسٔي
ئبغۇ ِبغىٕىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ وېتىذىغبْ پۇٌغب ئېرىػىع ٍوٌىذا لوٌٍىٕىذىغبْ توغرا ھەرىىەتٍەرگە
ٍېتەوٍەٍذۇ.
( )3ثىر ئىطتەوٕي ئبٌتۇٔغب ئبٍالٔذۇرۇغٕىڭ  6لەدەَ-ثبضمۇچٍىرى
ئەگەر ضىسٔىڭ ثىر ثبً ثوٌۇظ ئىطتىىىڭىس ثوٌطب ،ئۇٔي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇظ ئۈچۈْ
تۆۋۀذىىي  6ئېٕىك ،ئەِەٌىٌ لەدەَ-ثبضمۇچالرٔي ثېطىػىڭىس وېرەن:
-1وۆڭٍىڭىسدە ضىس لبٔچىٍىه پۇي ئىطتەٍذىغبٍٔىمىڭىسٔي ئېٕىك ثەٌگىٍەڭِ :ەضىٍەْ50 ،
ِىڭ دوٌالر.
-2ضىس ئبغۇ پۇٌٕي لوٌغب وەٌتۈرگۀذىٓ وېَىٓ ،ئۇٔىڭ زاوىتىٕي لبٔذاق
ثېرىذىغبٍٔىمبٍٔىمىڭىسٔي ئېٕىك ثەٌگىٍەڭ—ثۇ دۇَٔبدا ھېچٕىّە ثەرِەً ،پەلەتال ئبٌىذىغبْ ئىع
ٍوق.
-3ئبغۇ پۇٌغب ئېرىػّەوچي ثوٌغبْ ۋالىتٕي ئېٕىك ثېىىتىڭ.
-4ضىس ئۆز ئىطتىىىڭىسٔي لبٔذاق ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ توغرىطىذا ثىر ئېٕىك پىالْ تۈزۈپ
چىمىڭ .غۇٔذالال ضىسٔىڭ تەٍَبرٌىمىڭىس ثوٌطۇْ-ثوٌّىطۇْ ،غۇ زاِبتال ئىع ثبغالڭ.
-5ثىر ۋاراق لەغەزگە ٍۇلۇرىمي ٔ 4ەرضىٕي ٔبھبٍىتي ئېٕىكٔ ،بھبٍىتي ئىخچبَ لىٍىپ ٍېسىپ
چىمىڭ.
-6لەغەزگە ٍېسىٍغبْ ثۇ ٔەرضىٕي ھەر وۈٔي ئەتىگىٕي ئورٔىڭىسدىٓ لوپمبٔذىٓ وېَىٕال ثىر
لېتىُ ،ۋە ئبخػىّي ئۇخالغتىٓ ثۇرۇْ ثىر لېتىُ ئۈٍٔۈن ئولۇپ چىمىڭ .ضىس ئۇٔي ئولۇۋاتمبٔذا،
ضىس « ئبغۇ پۇٌغب چولۇَ ئېرىػىّەْ» ،دەپ ئۆز-ئۆزىڭىسگە ئىػىٕىپ ،ئبغۇ پۇٌغب ئېرىػىەْ
ۋالىتتىىي ئەھۋاٌالرٔي وۆز ئبٌذىڭىسغب وەٌتۈرۈپ ،ئبغۇ ۋالىتتىىي ھېططىَبتىڭىسٔي ثىٍىپ تۇرۇڭ.
ثۇ  6لەدەِٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغتب « وۆٍۈپ تۇرغبْ ئىطتەن» ضىسگە ئىٕتبٍىٓ زور ٍبردەَ
لىالالٍذۇ .ئەگەر ئبغۇ پۇٌغب ئېرىػىع ئىطتىىي ضىسٔىڭ پۈتۈْ ۋۇجۇدىڭىسٔي چىرِىۋاٌىذىىەْ،
ضىسٔىڭ ئبغۇ پۇٌغب چولۇَ ئېرىػەٌەٍذىغبٍٔىمىڭىس ھەلمىذە ئۆز-ئۆزىڭىسٔي لبٍىً لىٍىػىڭىس
ھەرگىس تەضىە توختىّبٍذۇ .ضىسٔىڭ ئۆز ئبرزۇٍىڭىسغب ٍېتىع ٍوٌىذا تىرىػىػىڭىس ،ضىسٔىڭ ثىر
ئبدىتىڭىسگە ئبٍالٔطۇْ .ضىس ئۇ ئبرزۇٍىڭىسدىٓ ھەرگىسِۇ ئبٍرىٍّبڭ :ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ئۇخالڭ،
ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە تبِبق ٍەڭ ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ئوٍٕبڭ ،ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ئىػٍەڭ ،ئۇٔىڭ
ثىٍەْ ثىٍٍە ٍبغبڭ ،ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ئوٍالڭ.
 .6ئۆزىگە بوىغبُ ئېتىقبد ۋە ئبدەت قبّۇّىَىتي
ئبٌذىٕمي ثۆٌۈٍِەردە ِەْ ِۇٔذاق ئۇلۇِالرٔي تؤۇغتۇردۇَ :ضىس لبٍتب-لبٍتب
ِۇئەٍَۀٍەغتۈرۈظ ئبرلىٍىك ئۆزىڭىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىغب لبتتىك ئورٔبتمبْ ھەر لبٔذاق ثىر ئىذىَە
ئبپتوِبتىه ھبٌذا ثىر پىالْ ٍبوي الھىَىگە ئبٍٍىٕىذۇ .ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ثىر خىً وۆرۈّٔەش وۈچ
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ِۇغۇ الھىَىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،ضىسٔىڭ ھەرىىىتىڭىسٔي ئبغۇ پىالٔذىىي ِەلطەتٕي ئەِەٌگە
ئبغۇرۇغمب توغرىالٍذۇ .ضىس ئۆزىڭىس تبٌٍىغبْ ھەر لبٔذاق ثىر ئىذىَىٕي ئۆزىڭىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ
ئېڭىغب ئورٔىتىػمب پبٍذىٍىٕىذىغبْ پرىٕطىپ « ئبپتوِبتىه تەوٍىت» ،دەپ ئبتىٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ
ضىس ئۆزىڭىس ئۆز وۆڭٍىڭىسگە ثېرىذىغبْ تەوٍىپتىٓ ئىجبرەت.
خۇددى ئېٍېىتىر ئېٕېرگىَىطي زاۋۇت-وبرخبٔىالردىىي چبلالرٔي چۆگىٍىتىپ ،ئىٕطبٔىَەت
ئۈچۈْ ِىڭٍىغبِْ-ىٍَؤٍىغبْ غەوىٍذە خىسِەت لىٍىذىغىٕىغبٍ ،بوي ثوٌّىطب توغرا
پبٍذىالّٔىغبٔذا ھبٍبتٕي ئبضتىٓ-ئۈضتۈْ لىٍىۋېتىذىغىٕىغب ئوخػبظ ،ئەگەر توغرا پبٍذىالٔطىڭىس
ئبپتوِبتىه تەوٍىت پرىٕطىپىّۇ ضىسٔي تىٕچٍىك ۋە گۈٌٍىٕىػٕىڭ ئېگىس چولمىٍىرىغب چىمىراالٍذۇ.
غۇٔذالال ،ئەگەر توغرا پبٍذىٍىٕبٌّىطىڭىس ،ئۇ ضىسٔي ئبزاة-ئولۇثەت ۋە وەِجەغەٌچىٍىىٕىڭ
چوڭمۇر ئوٍّىٕىغب چۈغۈرىۋېتەٌەٍذۇ .ئبپتوِبتىه تەوٍىت پرىٕطىپىٕىڭ ثۇٔذاق روٌي ثىر ئىذىَىٕي
ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسغب ئورٔىتىع ئبرلىٍىك ئەِەٌگە ئبغىذۇِ .ەْ ِەزوۇر ثۆٌۈِذە ثىر
ئىذىَىٕي ٍوغۇرۇْ ئبڭغب ئورٔىتىػتب وبَ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ ثىر لبٔچە ئېٍېّېٕتالرٔي تؤۇغتۇرۇپ
ئۆتىّەْ.
( )1ئېتىمبد ثىٍەْ ِۇئەٍَۀٍەغتۈرۈظ
ھبزىرلي زاِبٔذا وۆپۈٔچە وىػىٍەر « ئېتىمبد» دېگەْ ضۆزٔي « دىٕىٌ ئېتىمبد ،دىٕىٌ ئەلىذە»
دېگەْ ضۆزٌەر ثىٍەْ ئوخػبظ ِۀبدا ئىػٍىتىذۇٌ .ېىىٓٔ ،بپوٌىَؤٕىڭ وىتبثىذا ثۇ ضۆز « ضىسٔىڭ
ِەٌۇَ ثىر ئىػٕي لىالالٍذىغبٍٔىمىڭىس توغرىطىذىىي ئۆز-ئۆزىڭىسگە ثوٌغبْ ئىػۀچ ،لبراظ،
ِۇتٍەق ۋە لەتئىٌ تەۋرۀّەش ئەلىذە» دېگەْ ِۀىذە ئىػٍىتىٍگەْ.
ئبپتوِبتىه تەوٍىت پرىٕطىپىٕىڭ ثىر ئىطتەوٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇغتىىي ِۇھىُ روٌىٕي
چۈغىٕىػتە ،ئبٌذى ثىٍەْ تۆۋۀذىىي ثبٍبٔبتٕي توغرا ۋە توٌۇق چۈغىٕىۋېٍىع ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ:
ئېتىمبد وۆڭۈٌٕىڭ ثىر خىً ھبٌىتي ثوٌۇپ ،ئۇٔي ئبپتوِبتىه تەوٍىت پرىٕطىپىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ،
تەورار
ٍوغۇرۇْ ئبڭغب تەورار ئۆگىتىع ئبرلىٍىك ۋۇجۇتمب وەٌتۈرگىٍي ثوٌىذۇ.
ِۇئەٍَۀٍەغتۈرۈظ ھەرىىىتي ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسغب ثۇٍرۇق ثەرگەْ ثىٍەْ ئوخػبظ ثوٌۇپ،
ئۆزىڭىسدە ئېتىمبد ھېططىَبتىٕي ئۆزٌىگىذىٓ ٍېتىٍذۈرۈغٕىڭ ھبزىرغىچە ثبٍمبٌغبْ ثىردىٓ-ثىر
ئۈٔۈٍِۈن ئۇضۇٌىذۇر.
ضىسٔىڭ ئەلىذىڭىسٍ ،بوي ئېتىمبدىڭىس ،ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسٔىڭ ھەرىىىتىٕي
ثەٌگىٍەٍذىغبْ ئېٍېّېٕت ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ .ضىس ھەر لبٔذاق ثىر ئىطتەوٕي ئۆزىڭىسٔىڭ
ٍوغۇرۇْ ئېڭىغب «ئۇ چولۇَ ئەِەٌگە ئبغىذۇ» دېگەْ ئەلىذە ثىٍەْ تۇرغۇزغبٔذا ،ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ
ئېڭىڭىس پبٍذىٍىٕىػمب ثوٌىذىغبْ ئەڭ ثىۋاضتە ۋە ئەڭ ئەِەٌىٌ ٍوٌالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ ئۇٔي ئۆزىٕىڭ
ِبددىٌ ئېىۋېۋاٌېٕتىغب ئبٍالٔذۇرىذۇٍ .ۀي ،ثۇٔي ثبغمىچىرەن ثبٍبْ لىٍطبق ،ضىس ثىر ئىطتەوٕي
ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسغب ئورٔبتمبْ ۋالىتتب ،ئۇٔي چولۇَ « ثۇ ئىطتىىىُ چولۇَ ئەِەٌگە ئبغىذۇ»،
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دېگەْ ئەلىذە ٍبوي ئېتىمبد ثىٍەْ ثىرٌەغتۈرۈپٍ ،بوي ئۇ ئىطتەوٕي ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسغب ئبغۇٔذاق
ثىر ئەلىذە ٍبوي ئېتىمبد دەرىجىطىگە وۆتۈرۈپ تۇرۇپ ئورٔىتىػىڭىس وېرەن .ئۇٔذاق
لىٍّبٍذىىۀطىس ،ئۇ ئىطتەن ئۆزىڭىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىٕىڭ ھەرىىىتىٕي وؤتروي لىٍىع روٌىٕي
ئۆتىَەٌّەٍذۇ.
(« )2ثىتەٌەٍٍىه» ٔي وىػىٍەر ئۆزٌىرى وەٌتۈرۈپ چىمىرىذۇ
دۇَٔبدا ِىٍَؤٍىغبْ ئبدەٍِەر ثبروي ،ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ ثىر وەِجەغەي ھبٌەتىە چۈغۈپ
لېٍىػىٕيٍ ،بوي ِەغٍۇپ ثوٌىػىٕي « ثىتەٌەٍٍىه» ٍبوي « تەٌەٍطىسٌىه» دەپ ئبتىٍىذىغبْ ثىر خىً
غەٌىتە وۈچٕىڭ تەضىرىذىٓ ثوٌغبْ ،دەپ لبراٍذۇ .ھەِذە «ئۇٔي ثىس ئۆزىّىس وؤتروي لىالٌّبٍّىس»،
دەپ ئوٍالٍذۇ .ئەِەٌىَەتتە ثوٌطب ،ئۇالرٔىڭ وۈٌپىتي ثىٍەْ ٔەش ثەضىػىٕي ئۇالر ئۆزٌىرى وەٌتۈرۈپ
چىمبرغبٍْ .ۀي ،ئۇالرٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىغب « ِەْ ثىر ثىتەٌەً ئبدەَ» ،دېگەْ ضەٌجىٌ لبراظ
ئورٔبپ وەتىەْ ثوٌۇپٍ ،وغۇرۇْ ئبڭ ثىر ضەٌجىٌ ِبھىَەتٍىه لبراغمب خۇددى ثىر ئىجبثىٌ
ِبھىَەتٍىه لبراغمب ئوخػبغال ِۇئبِىٍە لىٍىذىغبْ ثوٌغبچمب ،ئۇالرٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭي ئبغۇ ضەٌجىٌ
تؤۇغٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرغبْ .ئەگەر ضىس ثىر ضەٌجىٌ ئىذىَىٕي وبٌٍىڭىسدا ٔۇرغۇْ لېتىُ
تەورارالپ ئوٍالۋېرىذىىۀطىسٍ ،وغۇرۇْ ئېڭىڭىس ئۇٔي ئۆزىگە ئبخىرى لوثۇي لىٍىذۇ ،ھەِذە ئۇٔي
ئەڭ ئەِەٌىٌ لەدەَ-ثبضمۇچالر ثىٍەْ رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇظ ئۈچۈْ ھەرىىەت لوٌٍىٕىذۇ.
ثىتەٌەٍٍىه ئېڭىذىٓ ضبلٍىٕىػتىٓ ثبغمب ،ضىس ئۆزىڭىسگە ٔىطجەتەْ ثىر ئىػۀچ
تۇرغۇزغبٔذا ،ئۇٔي چولۇَ ٍوغۇرۇْ ئبڭ دەرىجىطىذە تۇرغۇزىػىڭىس وېرەن .ئەگەر ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ
ِەٌۇَ ثىر ئىػٕي ۋۇجۇتمب چىمىراالٍذىغبْ لبثىٍىَىتىگە ٔىطجەتەْ وبٌٍىڭىسٔىڭ ئبرلب تەرىپىذە
ثوٌطىّۇ ئبزرالال گۇِبٔذا ثوٌىذىىۀطىسٍ ،بوي ضىس ٍبٌغبٔذىٓ ئۆز-ئۆزىڭىسگە ئىػۀگەْ ثىر
لىَبپەتىە وىرىۋاٌىذىىۀطىس ،لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىػىڭىس ھەرگىسِۇ ئۈٔۈَ ثەرِەٍذۇ.
( )3ھېططىَبت ثىٍەْ ثىرٌەغىەْ تەپەوىۈر
پەلەت ھېططىَبتالر ثىٍەْ زىچ ثىرٌەغتۈرۈٌگەْ ئوً-خىَبٌالرال ٍۇغۇرۇْ ئبڭغب ھەلىمىٌ
تۈردە تەضىر وۆرضىتەٌەٍذۇ .وۆپ ضبٔذىىي وىػىٍەر وەٍپىَبت ۋە ھېططىَبت تەرىپىذىٓ وؤتروي
لىٍىٕىذۇ .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ھېططىَبتالر ئىچىذىىي ئەڭ ِۇھىٍّىرىٕي ئوثذاْ ثىٍىۋېٍىع ٔبھبٍىتي
زۆرۈر .ئبضبضٍىك ھېططىَبتالردىٓ  7ئىجبثىٌ ۋە  7ضەٌجىٌ ھېططىَبتالر ثبر ثوٌۇپ ،ضەٌجىٌ
ھېططىَبتالر ضىسٔىڭ خىَبٌىڭىسغب تەثىئىٌ ھبٌذا وىرىپ ،ضىسٔىڭ ٍبردىّىڭىسگە تبٍبّٔبٍال
توپ-توغرا ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسغب ٍېتىپ ثبرىذۇ .ئىجبثىٌ ھېططىَبتالرٔي ثوٌطب ،ضىس
ئبپتوِبتىه تەوٍىت پرىٕطىپىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،خۇددى ئووۇي ئۇرغبٔذەن ئۆز وۆڭٍىڭىسگە
وىرگۈزِىطىڭىس ثوٌّبٍذۇ .غۇٔذاق لىٍغبٔذىٓ وېَىٕال ،ئۇ ئىجبثىٌ ھېططىَبتالر ضىسٔىڭ ٍۇغۇرۇْ
ئېڭىڭىسغب ٍېتىپ ثبراالٍذۇ.
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ثۇ ھېططىَبتالرٍ ،بوي تۇٍغۇ ئىّپۇٌىطٍىرى ،خۇددى خېّىرغب ضبٌىذىغبْ خېّىرتۇرۇچمب
ئوخػبظ ثوٌۇپ ،خىَبي ئىّپۇٌىطٍىرىٕي ثىر پبضطىپ ھبٌەتتىٓ ثىر ئبوتىپ ھبٌەتىە
ئۆزگەرتىذىغبْ ھەرىىەت ئېٍېّېٕتي ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ .غۇڭالغمب ھېططىَبت ثىٍەْ ٔبھبٍىتي
ٍبخػي ثىرٌەغتۈرۈٌگەْ خىَبي ئىّپۇٌىطٍىرى « ضوغبق ضەۋەثٍەر» تۈپەٍٍىذىٓ ثبغالٔغبْ خىَبي
ئىّپۇٌىطٍىرىغب لبرىغبٔذا وۆپ ئبضبْ ئۈٔۈَ ثېرىذۇ.
ٍەتتە ئبضبضٍىك ئىجبثىٌ ھېططىَبتالر ِۇٔۇالردىٓ ئىجبرەت:
-1ئىطتەن ھېططىَبتي
-2ئېتىمبد ھېططىَبتي
ِ-3ۇھەثجەت ھېططىَبتي
-4جىٕطىٌ ِۇٔبضىۋەت ھېططىَبتي
-5لىسغىٍٕىك ھېططىَبتي
-6روِبٔتىه ئىػالر ھېططىَبتي
-7ئۈِىذ ھېططىَبتي
ئىجبثىٌ ھېططىَبتالردىٓ ثۇالردىٓ ثبغمىطىّۇ ثبر ثوٌۇپ ،ثۇ ٍەتتىطي ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي
ئىجبدىٌ تىرىػچبٍٔىمتب وىػىٍەر ئەڭ وۆپ لوٌٍىٕىذىغبْ ۋە ئەڭ وۈچٍۈن ھېططىَبتالردۇر.
ٍەتتە ئبضبضٍىك ضەٌجىٌ ھېططىَبتالر ِۇٔۇالردىٓ ئىجبرەت:
-1لورلۇظ ھېططىَبتي
-2لىسغىٕىع ھېططىَبتي
-3ئۆچّۀٍىه ھېططىَبتي
-4ئىٕتىمبَ ئېٍىع ھېططىَبتي
-5ئبچ وۆزٌۈن (ثېخىٍٍىك) ھېططىَبتي
-6خۇراپبتٍىك ھېططىَبتي
-7ئبغرىٕىع ھېططىَبتي

ئىٕطبْ وۆڭٍىذە ئىجبثىٌ ۋە ضەٌجىٌ ھېططىَبتالر ثىرال ۋالىتتب تەڭ ِەۋجۇت ثوٌۇپ
تۇراٌّبٍذۇ—چولۇَ ئۇالرٔىڭ ثىرضي ھۆوۈِرأٍىك ئورۇٔذا تۇرىذۇ .ئىجبثىٌ ھېططىَبتٕي
وۆڭٍىڭىسدىىي ھۆوۈِراْ ئورۇٔغب ئوٌتۇرغۇزۇظ ضىسٔىڭ ِەضئۇٌىَىتىڭىس ثوٌۇپ ،ثۇ ئىػتب ئبدەت
لبٔۇٔىَىتي ضىسگە زور دەرىجىذە ٍبردەَ لىالالٍذۇ .ئىّىبٔىَەتٕىڭ ثېرىچە ئۆزىڭىسدە ئىجبثىٌ
ھېططىَبتالرٔي لوٌٍىٕىع ۋە ئۇالردىٓ پبٍذىٍىٕىع ئبدىتىٕي ٍېتىٍذۈرۈڭ .غۇٔذاق لىٍىع ئبرلىٍىك
ضىس لەٌجىڭىسٔي ئىجبثىٌ ھېططىَبتالر ثىٍەْ تەٌتۈوۈش توٌذۇرۇپ ،ضەٌجىٌ ھېططىَبتالرٔي
وۆڭٍىڭىسگە زادىال وىرەٌّەش لىٍىۋېتەٌەٍطىس .ضىس ِۇغۇ ئۇضۇٌذىٓ ئەٍٕەْ ۋە داۋاٍِىك
پبٍذىٍىٕىع ئبرلىٍىك ئۆزىڭىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىٕي پۈتۈٍٔەً تىسگىٍٕىَەٌەٍطىسٍ .وغۇرۇْ
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ئېڭىڭىسدا ثىرال ضەٌجىٌ ھېططىَبتٕىڭ ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرۇغي ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسدىٓ
وېٍىذىغبْ ثبرٌىك ئىجبثىٌ ٍبردەٍِەرٔي پۈتۈٍٔەً ئۈزۈپ تبغٍىۋېتەٌەٍذۇ.
لىطمىطي ،ضىسٔىڭ خىَبٌٍىرىڭىسٔىڭ ھېططىَبت ٍبوي تۇٍغۇ لىطّي ضىسٔىڭ
خىَبٌٍىرىڭىسغب جۇغمۇٍٔۇق ،ھبٍبتىٌ وۈچ ۋە ھەرىىەت ئبتب لىٍىذىغبْ ٔەرضە ثوٌۇپ ،ھېص-تۇٍغۇ
ثېرىٍگەْ ۋە ئېتىمبد ثىٍەْ ثىرٌەغتۈرۈٌگەْ خىَبٌالر غۇ ۋالىتٕىڭ ئۆزىذىال ئۆزٌىرىٕىڭ ِبددىٌ
ئېىۋېۋاٌېٕتىغب ئۆزگىرىػىە ثبغالٍذۇ.
ئىالۋە :ئەگەر ضىسٔي ئؤٍىغبٍْ-ۈزٌىگەْ وىػىٍەر لوٌالپ ۋە ئبٌمىػالپ ،پەلەت ثىرال ئبدەَ
ضىسگە تۆھّەت چبپالپ ،ئبداٌەتطىسٌىه ثىٍەْ ھۇجۇَ لىٍغبْ ۋە زەرثە ثەرگەْ ثوٌطب ،ضىسگە
لبٌغبْ ئؤٍىغبٍْ-ۈزٌىگەْ ئبدەٍِەرٔىڭ لىٍغىٕىغب لبرىغبٔذا ئبغۇ ثىر ئبدەِٕىڭ لىٍغىٕي ثەوراق
تەضىر لىٍىذۇ .ثۇ تەضىرٔي وۆڭٍىڭىسدىٓ چىمىرىۋېتىع ئۈچۈّٔۇ خېٍە ئۇزۇْ ۋالىت وېتىذۇ.
ثۇٔىڭ ضەۋەثيٍ ،ۇلىرىذا ئېَتىٍغىٕىذەن ،ثىر ضەٌجىٌ ھېططىَبت ثىٍەْ ثىرٌەغىەْ خىَبي ضىسٔىڭ
ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسغب ھېچ لبٔذاق توضبٌغۇ ٍولال ئۇدۇي ٍېتىپ ثبرىذىغبٍٔىمىذۇر .ھبزىرلي ِىطبٌذا،
ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسگە وىرگەْ خىَبٌغب ئۆچّۀٍىه ۋە ئىٕتىمبَ ئېٍىع ھېططىَبتٍىرى
لوغۇٌغبْ ثوٌىذۇ.
( )4ھەر لبٔذاق ثىر تەپەوىۈر ئۆزىگە ئۆزى ثىٍەْ ئوخػبظ تەپەوىۈرٌەرٔي تبرتىذۇ
ثىر ثبٍبٔبتٕىڭ راش ٍبوي ٍبٌغبْ ثوٌىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر ،ئۇٔي ضىس ئۆز-ئۆزىڭىسگە
لبٍتب-لبٍتب تەورارالپ دەۋېرىذىىۀطىس ،ضىس ئبخىرى ئۇٔىڭغب « ثۇ راش» ،دەپ ئىػىٕىذىغبْ ثوٌۇپ
لبٌىطىس .ثىر ٍبٌغبْ گەپٕي ئۆزىڭىسگە لبٍتب-لبٍتىالپ دەۋەرضىڭىس ،ئەڭ ئبخىرىذا ئۇٔىڭ
ٍبٌغبٍٔىمىٕي ئۇٔتۇپ ،ئۇٔي راش ،دەپ لوثۇي لىٍىطىس .ھەتتب « ئۇ راش» ،دەپ رەضّىٌ ئىػىٕىطىس.
ضىسٔىڭ ھبزىرلي روھىٌ ھبٌىتىڭىسٔي ضىس وۆڭٍىڭىسدە ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرۇغمب ٍوي لوٍغبْ
ھۆوۈِراْ ئورۇٔذىىي خىَبٌالر ثەٌگىٍىگەْ .ضىس ئۆز وۆڭٍىڭىسگە ِەلطەتٍىه ھبٌذا ئورٔبتمبْ،
ئبٌمىػالظ تۇٍغۇضي ثىٍەْ ِەدەت ثەرگەْ ،ھەِذە ثىر ٍبوي ثىر لبٔچە ھېططىَبتالر ثىٍەْ
ثىرٌەغتۈرگەْ ھەر لبٔذاق ثىر خىَبي ضىسٔىڭ ھەر ثىر ھەرىىىتىڭىس ،ھەر ثىر پبئبٌىَىتىڭىس ،ۋە ھەر
ثىر لىٍىمىڭىسٔي ٍېتەوٍەٍذىغبْ ۋە تىسگىٍٕەٍذىغبْ لوزغبتمۇچ وۈچىە ئبٍٍىٕىذۇ.
ئىالۋە :ھۆوۈِراْ ئورۇٔذىىي ِىٍٍەتٍەر ِەخطۇش الھىَىٍۀگەْ رادىئو ،تېٍېۋىسور ،ۋە
گېسىتٍ-ورٔبي تەغۋىمبتٍىرىِ ،ەخطۇش پىالٔالٔغبْ ِەوتەپ تەرثىَىطي ۋە ضىَبضىٌ ئۆگىٕىػٍەر،
ۋە پۈتۈٍٔەً ثۇرِىالٔغبْ تبرىخىٌ ِبتېرىَبٌالر ئبضبضىذىىي تەغۋىمبتالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ،
وىػىٍەرگە پەلەت ِەلطەتٍىه ھبٌذا ئبٌذىٓ تبٌالٔغبْ ئۇچۇرالرٔىال ٍەتىۈزۈپٍ ،ۇلىرىذىىي
لبٔۇٔىَەتتىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،ثېمىٕذا ِىٍٍەت خەٌمٍىرىٕىڭ وۆڭٍىٕي ثبغمىچە پروگراِّىالٍذۇ ،ھەِذە
ئۇالرٔىڭ وۆڭٍىٕي ِۇضتەٍِىىە لىٍىذۇ .غۇ ئبرلىٍىك ثېمىٕذا ِىٍٍەت خەٌمٍىرىٕىڭ غۇ ۋالىتتىىي
ئەھۋاٌالرغب ثوٌغبْ پۇزۇتطىَەضىگە تەضىر وۆرضىتىپ ،ئۇالرٔي ئەلىٍگە تبٍىٕىپ ئەِەش،
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ھېططىَبتمب تبٍىٕىپ ئىع لىٍىذىغبْ لىٍىپ ،ئۇالرٔي ئبڭٍىك ۋە ئبڭطىس ھبٌذا ھۆوۈِراْ
ئورۇٔذىىي ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ئىرادىطي ثوٍىچە ئىع لىٍىذىغبْ ئبدەٍِەرگە ئۆزگەرتىۋېتىذۇ.
تۆۋۀذىىي جۈٍِە ثىر ھەلىمەتٕىڭ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ تەضۋىرىذۇر :ھېططىَبتالرٔىڭ ثىرضي
ثىٍەْ ثىرٌەغتۈرۈٌگەْ ثىر خىَبي ثىر ِبگٕىتٍىك وۈچىە ئبٍٍىٕىپ ،ئۆزىگە ثبغمب ئۆزى ثىٍەْ
ئوخػبظ ٍبوي ئۆزى ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه خىَبٌالرٔي تبرتىذۇ.
ھېططىَبتالرٔىڭ ثىرى ثىٍەْ ِبگٕىتالغتۇرۇٌغبْ ثىر خىَبٌٕي ثىر دأە ئۇرۇلمب ئوخػىتىػمب
ثوٌىذۇ .ثۇ ئۇرۇلٕي ثىر ِۇٔجەت ٍەرگە تېرىطىڭىس ،ئۇ ثىخٍىٕىذۇ ،چوڭىَىذۇ ،ئبٔذىٓ لبٍتب-لبٍتب
ئەضٍىذىىي ثىر دأە وىچىه ئۇرۇق ئوخػبظ خىٍذىىي ضبْ-ضبٔبلطىس،
وۆپىَىذۇ.
ِىڭٍىغبِْ-ىٍَؤٍىغبْ دأچىالرغب ئبٍٍىٕىذۇ.
ئىٕطبْ وۆڭٍي ئۆزىذىىي ھۆوۈِراْ ئورۇٔذا تۇرىذىغبْ خىَبٌغب ِبش وېٍىذىغبْ ثبغمب
خىَبي ئىّپۇٌىطٍىرىٕي توختبۋضىس ھبٌذا ئۆزىگە تبرتىپ تۇرىذۇ .ضىس وۆڭٍىڭىسدە ضبلالۋاتمبْ ھەر
لبٔذاق ثىر خىَبي ،ئىذىَە ،پىالْ ۋە ِەلطەت ئۆزىٕىڭ ثبغمب تۇغمبٍٔىرىٕي ئۆزىگە تبرتىذۇ .ثۇ
تۇغمبٍٔىرىٕي ئۆزىٕىڭ وۈچىگە لوغۇپ ،ئۆزٌۈوطىس چوڭۇٍۇپ ،ئۇ ئەڭ ئبخىرى ئەضٍىذىىي خىَبٌٕي
وۆڭٍىذە ضبلٍىغبْ وىػىٕىڭ ئبضبضىٌ لوزغبتمۇچي وۈچىگە ئبٍٍىٕىذۇ.
ئۇٔذالتب ئەضٍىذىىي ئىذىَە ،پىالٍْ ،بوي ِەلطەت ئۇرۇلىٕي وۆڭٍىڭىسگە لبٔذاق ئورٔبتمىٍي
ثوٌىذۇ؟ ئۇٔي ئۆز ئىچىڭىسدە لبٍتب-لبٍتب تەورارالظ ئبرلىٍىك ئۆز وۆڭٍىڭىسگە ئورٔبتمىٍي ثوٌىذۇ.
غۇڭالغمب ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ئبضبضىٌ ِەلطىتي ٍبوي ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ئبضبضىٌ ٔىػبٔىٕىڭ
ثبٍبٕٔبِىطىٕي ئېٕىك ٍېسىپ چىمىپ ،ئۇٔي ٍبدٌىۋېٍىپ ،ئۇ ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسغب ٍېتىپ
ثبرغىچە ھەر وۈٔي ئۈٍٔۈن ئبۋاز ثىٍەْ لبٍتب-لبٍتب ئولۇغىڭىس وېرەن.
ضىس وۆڭٍىڭىسٔي ئىگىٍەپ تۇرۇغمب ٍوي لوٍغبْ ھۆوۈِراْ ئورۇٔذىىي خىَبي ضىسٔىڭ
ھبزىرلي روھىٌ ھبٌىتىڭىسٔي ثەٌگىٍەٍذۇ .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،ئەگەر ضىس غۇٔذاق تبٌالظ لىٍطىڭىس،
ضىس ثۇرۇٔمي ٍبِبْ ئىػالر تۈپەٍٍىذىٓ وۆڭٍىڭىسگە وىرىپ لبٌغبْ ٔبچبر تەضىرٌەرٔي چۆرۈپ
تبغٍىۋېتىپ ،ئۆزىڭىسٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ھبٍبتىٕي ئۆزىڭىس ئبرزۇ لىٍغبْ ثوٍىچە
ئورۇٔالغتۇراالٍطىسِ .ەضىٍەْ ،ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ِۀىۋى ثبٍٍىمٍىرىٕي ثىر لېتىُ ئېٕىمالپ چىمىع
ئبرلىٍىك ،ئۆزىڭىسٔىڭ ئەڭ چوڭ ئبجىسٌىمي ئۆز-ئۆزىڭىسگە ثوٌغبْ ئىػۀچىٕىڭ وەِچىً
ئىىۀٍىىىٕي ثبٍمىػىڭىس ِۇِىىٓ .ثۇٔي ضىس ئبپتوِبتىه تەوٍىت پرىٕطىپي ئبرلىٍىك ٍېڭەٌەٍطىس،
ھەِذە ئۇٔي غەٍرەت-جبضبرەتىە ئبٍالٔذۇراالٍطىس .ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ضىس ثىر لىطىُ ئىجبثىٌ خىَبي
ئىّپۇٌىطٍىرىٕي ئبددىٌ ضۆزٌەر ثىٍەْ ٍېسىپ چىمىپ ،ئۇالرٔي ٍبدٌىۋېٍىڭ ،ئبٔذىٓ ئۇالرٔي ثۇ
خىَبٌالر ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسٔىڭ ئىع ثېجىرىع لوراٌىغب ئبٍالٔغىچە ئۆز ئىچىڭىسدە
لبٍتب-لبٍتب تەورارالڭ.
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ئۆزىگە ثوٌغبْ ئىػۀچىطي وەِچىً ثوٌغبْ وىػىٍەر تۆۋۀذىىي فورِۇالدىٓ پبٍذىٍىٕىپ،
ئۆزىگە ئىػۀچ تۇرغۇزضب ثوٌىذۇ.
( )5ئۆزىگە ئىػۀچ تۇرغۇزۇظ فورِۇالضي
ِ-1ەْ ئۆز ھبٍبتىّٕىڭ ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ِەلطىتىگە ٍەتەٌەٍذىغبٍٔىمىّٕي ثىٍىّەْ .غۇڭ
ئۈچۈْ ِەْ ئۆز-ئۆزۈِذىٓ ئبغۇ ِەلطەتٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ٍوٌىذا توختبۋضىس ھبٌذا ئەڭ
ئبخىرغىچە ھەرىىەت لوٌٍىٕىػٕي تەٌەپ لىٍىّەْ ،ۋە ئۇٔىڭغب ۋەدە ثېرىّەْ.
ِ-2ەْ ئۆزۈِٕىڭ وۆڭٍىذىىي ھۆوۈِراْ ئورۇٔذا تۇرىذىغبْ ئوٍالرٔىڭ ئەڭ ئبخىرىذا
ضىرتمب لبرىتىٍغبْ فىسىىىٍىك ئىع-ھەرىىەتٍەرٔي ثبرٌىممب وەٌتۈرۈپ ،تەدرىجي ھبٌذا ئۆزٌىرىٕي
ِبددىٌ رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرىذىغبٍٔىمىٕي چۈغىٕىّەْ .غۇڭالغمب ِەْ ھەر وۈٔي ِ 30ىٕۇت ۋالىت
چىمىرىپ خىَبٌىّٕي ثىر ٍەرگە ٍىغىپِ « ،ېٕىڭ ِۇٔذاق ِۇٔذاق ثىر ئبدەَ ثوٌغۇَ ثبر» دەپ ئبرزۇ
لىٍىذىغبْ ئبغۇ ئبدەِٕي وۆز ئبٌذىّذا ٔبِبٍبْ لىٍىّەِْ .ۇغۇ ئبرلىٍىك ِەْ وۆڭٍۈِذە ثىر
ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك وۆڭۈي ِۀسىرىطىٕي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرىّەْ.
ِ-3ەْ ئبپتوِبتىه تەوٍىت پرىٕطىپي ئبرلىٍىك وۆڭٍۈِذە داۋاٍِىك ضبلٍىغبْ ئىطتەوٕىڭ
ئەڭ ئبخىرىذا ِېٕىڭ ِەلطىتىّٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغتىىي ئەِەٌىٌ چبرىٍەرٔي تبپبالٍذىغبٍٔىمىٕي
ثىٍىّەْ .غۇڭالغمب ِەْ ھەر وۈٔي ِ 10ىٕۇت ۋالىت چىمىرىپ ،ئۆزۈِذىٓ ئۆز-ئۆزۈِگە ثوٌغبْ
ئىػۀچٕي ٍېتىٍذۈرۈغٕي تەٌەپ لىٍىّەْ.
ِ-4ەْ ئۆز ھبٍبتىّٕىڭ ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ئبضبضىٌ ٔىػبٔىٕي ٔبھبٍىتي ئېٕىك ٍېسىپ چىمتىُ.
ِەْ ئۇ ٔىػبٕٔىڭ ئەِەٌگە ئبغىذىغبٍٔىمي ھەلمىذە ئۆزۈِگە ٔىطجەتەْ ٍېتەرٌىه ئىػۀچ تۇرغۇزۇپ
ثوٌغىچە توختىّبً تىرىػىّەْ.
ِ-5ەْ ھەر لبٔذاق ثبٍٍىك ٍبوي ثىر خىسِەت ئورٔىٕىڭ پەلەت ھەلىمەت ۋە ھەلمبٔىَەت
ئۇضتىگە لۇرۇٌغبٔذىال ئبٔذىٓ ئۇزۇْ ِۇددەت ضبلٍىٕىپ تۇراالٍذىغبٍٔىمىٕي توٌۇق چۈغىٕىّەْ.
غۇٔىڭ ئۈچۈِْ ،ەْ پەلەت لىٍغبْ ئىػىُ ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه وىػىٍەرٔىڭ ھەِّىطىگە پبٍذا
ٍەتىۈزىذىغبْ ئىػالرٔىال لىٍىپ ،ثبغمب ئىػالرٔي ھەرگىسِۇ لىٍّبٍّەِْ .ەْ ئۆزۈِگە ئۆزۈَ
پبٍذىٍىٕىػٕي ئبرزۇ لىٍىذىغبْ وۈچٍەرٔي جەٌت لىٍىع ،ۋە ثبغمب وىػىٍەر ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىع
ئبرلىٍىك غەٌىجە لبزىٕىّەِْ .ەْ ئۆزۈِٕىڭ ثبغمىالرغب ٍبردەَ ثېرىع روھىُ ئبرلىٍىك ثبغمىالرٔىڭ
ئۆزۈِگە ثوٌغبْ ٍبردىّىٕي لوٌغب وەٌتۈرىّەِْ .ەْ ئۆزۈِذە پۈتۈْ ئىٕطبٔىَەتىە لبرىتىٍغبْ
ِۇھەثجەتٕي ٍېتىٍذۈرۈظ ئبرلىٍىك ،ئۆزۈِذىىي ئۆچّۀٍىه ،ھەضەتخورٌۇق ،ئىچي تبرٌىك،
غەخطىَەتچىٍىه ،ۋە وۆرەٌّەضٍىىٕي ٍولىتىّەْ .چۈٔىي ِەْ ثبغمىالرغب لبرىتىٍغبْ ضەٌجىٌ
پوزىتطىَىٕىڭ ئۆزۈِگە ھەرگىسِۇ ِۇۋەپپەلىَەت ئېٍىپ وەٌّەٍذىغبٍٔىمىٕي ئوثذاْ ثىٍىّەِْ .ەْ
ثبغمىالرغىّۇ ۋە ئۆزۈِگىّۇ ئىػىٕىّەْ ،غۇڭالغمب ثبغمىالرٔىّۇ ئۆزۈِگە ئىػۀذۈرەٌەٍّەْ.
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ِ-6ەْ ثۇ فورِۇالغب ئىّسا لوٍۇپ ،ھەِذە ئۇٔي ٍبدٌىۋېٍىپ ،ئۇٔي ھەر وۈٔي ثىر لېتىُ توٌۇق
ئېتىمبدىُ ثىٍەْ ئۈٍٔۈن ئولۇٍّەْ .غۇ ئبرلىٍىك ِەْ ئۇٔىڭ تەدرىجي ھبٌذا ِېٕىڭ تەپەوىۈرىّگە
ۋە ئىع-ھەرىىىتىّگە تەضىر وۆرضىتىػىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈپ ،ثىر ئۆز-ئۆزىگە تبٍىٕىذىغبْ،
ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ئبدەَ ثوٌۇپ چىمىّەْ.
( )6ئبدەت لبٔۇٔىَىتي
ضىس ئۆز ئىطتىىىڭىسٔي ٍېسىپ چىمىپ ،ئۇٔي وۆپ لېتىُ تەورارٌىػىڭىسدىىي ِەلطەت،
ئۆزىڭىسٔىڭ وۆڭٍىڭىسدىىي ئبضبضٍىك ئوٍغب ئىػىٕىػٕي ثىر خىً ئبدەتىە ئبٍالٔذۇرۇظ .ضىس ثۇٔي
ئبپتوِبتىه تەوٍىت پرىٕطىپىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،ھۆوۈِراْ ئورۇٔذىىي خىَبٌىڭىسٔي ئۆزىڭىسٔىڭ
ٍوغۇرۇْ ئېڭىغب وىرگۈزۈۋېتىع ئبرلىٍىك ئەِەٌگە ئبغۇرىطىس.
ضىس خەت ٍېسىػٕي ٍېڭي ئۆگۀگەْ ۋالتىڭىسدا ،دەضٍىۋىذە لەغەزدىىي ھەرپٕىڭ ئۈضتىگە
غۇ ھەرپٕي ئۇچۇلالظ تەرىمىطىذە ٍبزىطىس .ئبٔذىٓ ئۇ ھەرپٕي ثىر ٔەچچە لۇر ،ھەتتب ثىر لبٔچە
ۋاراق تەورارالپ ٍبزىطىس .غۇٔذاق لىٍىع ئبرلىٍىك ئەڭ ئبخىرىذا ھەر لېتىُ ئبغۇ ثىر ھەرىپٕي
ٍبزغبٔذا ،ئۇٔي ئوخػبظ غەوىٍذە ٍبزىذىغبْ ،ئۇٔي ثبرغبٔطەرى ئبضبْ ۋە تېس ٍبزىذىغبْ ثوٌۇپ
وېتىطىس .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئبغۇ ھەرىپٕي ٍېسىع ضىسٔىڭ ثىر ئبدىتىڭىسگە ئبٍٍىٕىذۇ.
ئبدەت پرىٕطىپي ضىسٔىڭ ثەدىٕىڭىسدىىي فىسىىىٍىك ِۇضىۇٌالرغب لبٔذاق تەضىر وۆرضەتىەْ
ثوٌطب ،ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىسدىىي ھەر خىً ئىمتىذارالرٔىّۇ غۇٔذاق تىسگىٍٕەٍذۇ .ثۇٔىڭ ثىر ِىطبٌي
ٍۇلىرىذا تؤۇغتۇرۇٌغبْ ،ئۆزىذە ئۆز-ئۆزىگە ثوٌغبْ ئىػۀچىٕي تۇرغۇزۇظ ئۇضۇٌىٕي ئىگىٍەظ ۋە
ئۇٔىڭذىٓ پبٍذىٍىٕىع جەرٍبٔىذۇر .ئۆز-ئۆزىڭىسگە تەورار-تەورار دېگەْ ثىر ثبٍبٔبتٍ ،بوي
ٔۇرغۇْ لېتىُ ئۆز-ئۆزىڭىسگە تەورار دېَىع ئبرلىٍىك وۆڭٍىڭىسٔىڭ چوڭمۇر ٍېرىگە پۈوىەْ ثىر
ئىطتەن ،ئەڭ ئبخىرىذا ثەدىٕىڭىسٔىڭ ضىرتمب لبراتمبْ فىسىىىٍىك ئىع-ھەرىىەتٍىرى تەرىمىطىذە
ٔبِبٍبْ ثوٌىذۇ.
ئبدەٍِەرٔىڭ ھەِّىطي ئبدەت ثوٍىچە ئىع وۆرىذىغبْ جبٍٔىمالر .ئبدەت ثوٌطب ثىر تبي
تبٔىغب ئوخػبظ ثوٌۇپ ،ثىس ھەر وۈٔي ئۇ تبٔىٕي ئبزراق-ئبزرالتىٓ ئۆرۈپ ،ئەڭ ئبخىرىذا ئۇٔي
ئۈزگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ دەرىجىذىىي ثىر پىػػىك ٔەرضىگە ئبٍالٔذۇرىّىس.
ئبدەت ضىسٔي ئۆزىڭىسٔىڭ ئىرادىطي ،ئىطتىىي ۋە ِبٍىٍٍىمىغب لبرىّۇ-لبرغي وېٍىذىغبْ
ئىػالرٔي لىٍىػمب ِەججۇرالپ ،غۇ ئبرلىٍىك ضىسٔىڭ ئىع-ھەرىىىتىڭىس ۋە خبراوتېرىڭىسٔي
تىسگىٍٕىَەٌەٍذۇ .غۇٔذاق ثوٌغبٔىىەْ ،ضىس ئۇٔي ئىگىٍىَەٌەٍطىس ،ئىذارە لىالالٍطىس ،ھەِذە
ئۆزىڭىسگە پبٍذىٍىك تەرەپىە ثبغٍىَبالٍطىسِ .ىڭٍىغبْ وىػىٍەر ِۇغۇ ثىٍىّذىٓ پبٍذىٍىٕىپ،
ئبدەت وۈچىٕي ٍېڭي ٍۆٔىٍىػىە ثبغٍىغبْ.
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ئبدەت ثىر خىً « روھىٌ ٍوي» ثوٌۇپ ،ضىس لوٌالٔغبْ ئىع-ھەرىىەتٍەر ئبغۇ ٍوٌذا ِبڭغىٍي
خەٌە ئۇزۇْ ثوٌغبْ ،ھەِذە ئۇ ٍوٌذا ھەر لېتىُ ِبڭغبٔذا ئۇٔي تېخىّۇ چوڭ ۋە تېخىّۇ وەڭرى
لىٍغبْ ثوٌىذۇ .ضىس ثىر چېذىرٌىك ٍبوي ئورِبٍٔىمتب ِبڭغبٔذأ ،بھبٍىتي تەثىئىٌ ھبٌذا ئەڭ ئوچۇق
ٍوٌٕي تبٌالپ ِبڭىطىس .ئبدەِٕىڭ روھىٌ ئىع-ھەرىىىتىّۇ دەي غۇٔىڭغب ئوخػبظ—ئبدەِٕىڭ
روھىٌ ئىع-ھەرىىىتىّۇ توضمۇٍٔۇق ئەڭ ئبز ثوٌغبْ ضىسىمٕي ۋە ئەڭ ٍبخػي ئېچىٍغبْ ٍوٌٕي
ثوٍالپ ئېٍىپ ثېرىٍىذۇ.
ئبدەت تەورارالظ ئبرلىٍىك ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈٌىذۇ ،ھەِذە ثىر تەثىئىٌ لبٔۇٔىَەت ثوٍىچە
غەوىٍٍۀذۈرۈٌىذۇ .وؤب ئبدەتٕي ثۇزۇغٕىڭ ئەڭ ٍبخػي ئۇضۇٌي ئۇٔىڭغب لبرغي ثىر ٍېڭي ئبدەتٕي
ٍېتىٍذۈرۈپ ،ئۇٔي وؤب ئبدەتٕىڭ ئورٔىغب دەضطىتىع .ضىس ثىر ٍېڭي ئبدەتٕي تۇرغۇزۇپٍ ،بوي ثىر
ٍېڭي روھىٌ ٍوٌٕي تبٌالپ ،ئۇٔىڭذا ھەر لېتىُ ِبڭغبٔذا ،ضىس ئۇٔي ثبرغبٔطەرى چوڭمۇرالغتۇرىطىس
ۋە وېڭەٍتىطىس .ئەڭ ئبخىرىذا ئۇٔىڭذا ِېڭىع ٔبھبٍىتىّۇ ئبضبٍٔىػىپ وېتىذۇِ .ۇغۇٔذاق روھىٌ
ٍوي ئېچىع ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ثوٌۇپ ،ئۇٔي لبٔچىٍىه تەوىتٍىطىّۇ ئبزٌىك لىٍىذۇ.
(ٍ )7ېڭي ئبدەت ٍەتىٍذۈرۈظ لبئىذىٍىرى
ضىس تۆۋۀذىىي لبئىذىٍەردىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،ئۆزىڭىس ئىطتەٍذىغبْ ٍېڭي ئبدەتٍەرٔي
ٍېتىٍذۈرەٌەٍطىس:
ٍ-1ېڭي ئبدەت ٍېتىٍذۈرۈغٕىڭ دەضٍەپىي ِەزگىٍٍىرىذە ،ئۆزىڭىسگە ٔبھبٍىتي وۈچٍۈن
ِەججۇرالظ وۈچي ۋە ٔبھبٍىتي ٍولۇرى لىسغىٍٕىك ئىػٍىتىڭ .تەپەوىۈرىڭىسدىٓ وېٍىپ چىممبْ
ھېص-تۇٍغۇالرٔي ثىٍىپ تۇرۇغمب تىرىػىڭ .ئېطىڭىسدە ثوٌطۇٔىي ،ضىس ھبزىر ئۆزىڭىس ئۈچۈْ ثىر
روھىٌ ٍوي ئېچىػٕىڭ ثىرىٕچي لەدىّىٕي ثېطىۋاتمبْ ثوٌۇپ ،ثۇٔذاق لىٍىع دەضٍىۋىذە ٔبھبٍىتي
لىَىٕغب توختبٍذۇ ،ئەِّب تەدرىجي ھبٌذا ئبضبٍٔىػىذۇ .دەضٍىۋىذە ھەر ثىر ٍوٌٕي ئىّىبٔىَىتىڭىسٔىڭ
ثېرىچە ئوچۇق ۋە چوڭمۇر ٍبضبڭ ،غۇٔذاق لىٍطىڭىس ئۇ ٍوٌذا وېَىٕىي لېتىُ ِبڭغبٔذا ضىس ئۇٔي
ئبضبٔال وۆرەٌەٍطىس.
-2پۈتۈْ زېھٕىڭىسٔي ِۇغۇ ٍېڭيٍ-وي ٍبضبغمب ِەروەزٌەغتۈرۈپ ،ثبرٌىك وؤب ٍوٌالرٔي
پۈتۈٍٔەً ئۇٔتۇپ وېتىڭ .ضىسٔىڭ وۆڭۈي ثۆٌۈدىغىٕىڭىس پەلەت ضىس ھبزىر ٍبضبۋاتمبْ ٍېڭي ٍوٌال
ثوٌطۇْ.
ٍ-3ېڭي ٍبضىغبْ ٍوٌىڭىسدا ئىّىبٔمەدەر وۆپرەن ِېڭىڭ .تەٌەً ۋە پۇرضەتٍەرٔىڭ
ئۆزٌىگىذىٓ وېٍىػىٕي ضبلالپ ئوٌتۇرِبً ،غۇٔذاق لىٍىػمب ئۆزىڭىس پۇرضەت ٍبرىتىڭٍ .ېڭي ٍوٌذا
لبٔچە وۆپ ِبڭطىڭىس ،ئۇ ٍوي غۇٔچە ثبٌذۇر ئبضبٍٔىػىذۇ.
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-4ضىس ثۇرۇٔذىٓ ِېڭىپ وېٍىۋاتمبْ وؤب ۋە ئبضبٔراق ٍوٌذا ِېڭىػمب ثوٌغبْ لىسىمتۇرۇغمب
پۈتۈٍٔەً لبرغي تۇرۇڭ .ضىس ھەر لېتىُ ئبغۇٔذاق لىٍغبٔذا ،ضىس تېخىّۇ ئىرادىٍىه ثوٌۇپ ،ضىسٔىڭ
وېَىٕىي لېتىّذا وؤب ٍوٌذا ِبڭّبضٍىمىڭىس تېخىّۇ ئبضبٍٔىػىذۇ .ئەِّب ئۇٔىڭ ئەوطىچە
ثوٌىذىىەْ ،ضىس وؤب ٍوٌذا ِېڭىع پبتمىمىغب تېخىّۇ چوڭمۇر پېتىپ ،وؤب ٍوٌذىٓ ۋاز وېچىػىڭىس
ثبرغبٔطەرى لىَىٕغب توختبٍذۇ .ثۇ ثىر ئىٕتبٍىٓ ھبٌمىٍىك پەٍت ثوٌۇپ ،ئىػٕىڭ ثېػىذىٓ ثبغالپال
ئۆزىڭىسٔىڭ ٍۈوطەن جبضبرىتي ،ثىر ئىػٕي ئىسچىً داۋاِالغتۇرۇظ روھي ۋە تەۋرۀّەش ئىرادىطىٕي
ئىطپبتالڭ.
-5ضىسٔىڭ ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ئبضبضىٌ ٔىػبٔىڭىس ثوالالٍذىغبْ توغرا ٍوٌٕي تبٌالپ چىمىػمب
لەتئىٌ وبپبٌەتٍىه لىٍىڭ .ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ھېچ لبٔذاق لورلّبً ۋە ھېچ لبٔذاق ئىىىىٍۀّەً
تبٌٍىغبْ ٍوٌىڭىسٔي ثوٍالپ ئبٌغب ئىٍگىرىٍەڭ .ئۆز ٔىػبٔىڭىسٔي ئوثذاْ تبٌالپ ،ئبٔذىٓ ضىسٔي
ئبغۇ ٔىػبٔغب ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ٍبخػي ،چوڭمۇر ۋە وەڭرى روھىٌ ٍوٌٕي ٍبضبپ چىمىڭ.
 .7قىسغىْيىق ،ئۆز-ئۆزىْي ببضقۇرۇش ،ۋە قەتئىٌ داۋاٍالضتۇرۇش
( )1لىسغىٍٕىك
لىسغىٍٕىك ثىر خىً وەَ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ وۈچ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ لۇدرىتىٕي ثبغمب ھېچ
لبٔذاق ٔەرضىٕىڭىي ثىٍەْ ضېٍىػتۇرۇظ ِۇِىىٓ ئەِەش .ئەگەر ضىسٔىڭ ثىر ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك
ئبضبضىٌ ٔىػبٔىڭىس ثبر ثوٌىذىىەْ ،ضىسٔىڭ ھبزىر ئۇٔي ۋۇجۇتمب چىمىرىػمب تەٍَبرٌىٕىپ
ثوٌغبْ-ثوٌّىغبٍٔىمىڭىسدىٓ لەتئىٌ ٔەزەر ،ضىس ئبغۇ ئبضبضىٌ ٔىػبٔىڭىسغب ٔىطجەتەْ چوڭمۇر
لىسغىٍٕىك ٍېتىٍذۈرەٌەٍطىس .ضىس ئۆز ٔىػبٔىڭىسٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغتىٓ ٔبھبٍىتي ٍىراق ثوٌىػىڭىس
ِۇِىىٓ ،ئەِّب ضىس لەٌجىڭىسدە لىسغىٍٕىك ئوتىٕي تۇتبغتۇرضىڭىس ،ھەِذە ئۇٔي توختىتىپ لوٍّبً
وۆٍذۈرۈپ تۇرضىڭىس ،ھبزىر ضىسٔىڭ ٍوٌىڭىسٔي توضۇپ تۇرغبْ ثبرٌىك توضبٌغۇالر خۇددى ثىر
ضېھرى وۈچٕىڭ تەضىرىذىٓ ثوٌغبٔذەوال غبٍىپ ثوٌۇپ ،ئۆزىڭىس ثۇرۇْ ھېص لىٍّىغبْ
وۈچ-لۇدرەتىە ئىگە ئىىۀٍىىىڭىسٔي ھېص لىٍىطىس.
لىسغىٍٕىمٕىڭ لوزغۇتىػي ثىٍەْ لەٌجىڭىس ثىر ٍولىرى تەورارٌىمتب تىترىگۀذە ،ثۇ تىترەغٕي
ضىسٔىڭ چۆرىڭىسدىىي ثەٌگىٍىه ثىر رادىئوش ئىچىذە تۇرغبْ وىػىٍەر ،ثوٌۇپّۇ ضىسگە ٍېمىٓ
تۇرغبْ وىػىٍەرٔىڭ وۆڭٍي لوثۇي لىٍىذۇ .ضىس ثىر ئبدەَ توپىغب ضۆزٌىطىڭىس ،ضىسٔىڭ
لىسغىٍٕىمىڭىس تىڭػىغۇچىالرٔىڭ لەٌجىگە تەضىر وۆرضىتىپ ،ئۇالرٔىڭ لەٌجىّۇ ضۆزٌىگۈچىٕىڭ
لەٌجىگە ِبضالغمبْ ھبٌذا تىترەٍذۇ .ثىر ئبدەَ ٍۀە ثىر ئبدەَ ثىٍەْ ضودىالغمبٔذا ،ثەزىذە ثىر
ضودىذا وېٍىػىػٕىڭ « پىطخوٌوگىَىٍىه پەٍتي» ٍېتىپ وەٌذى ،دېگۀٕي ھېص لىٍىذۇ.
ئەِەٌىَەتتە ثوٌطب ثۇ چبغذا ضبتمۇچىٕىڭ لىسغىٍٕىمي ئبٌغۇچىٕىڭ لەٌجىگە تەضىر وۆرضىتىپ،
ئبٌغۇچىٕىڭ لەٌجىٕي ضبتمۇچىٕىڭىىگە ِبٍىً وەٌتۈرگەْ.
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ئبپتوِبتىه تەوٍىپ پرىٕطىپىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،ھەِذە ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ئبضبضىٌ ٔىػبٕٔىڭ
ٍبردىّي ثىٍەْ ،وۆڭٍىڭىسگە چولۇَ ِۇۋەپپەلىَەت لبزىٕىع ئبرزۇضىٕي ئورٔىتىپ ثبلىذىغبْ
ثوٌطىڭىس ،ضىسٔىڭ ثۇرۇٔمي وەچۈرِىع-تەضىراتٍىرىڭىسغب دەرھبٌال جبْ وىرىپ ،ضىس ئۈچۈْ
خىسِەت لىٍىػمب ثبغالٍذۇ .ئەگەر ضىس لەٌجىڭىسگە ثىر ئبرزۇٔي ئىٕتبٍىٓ چوڭمۇر ئورٔبتّبلچي
ثوٌطىڭىس ،ئۇٔي چولۇَ ِەرتٍەرچە لىسغىٍٕىك ثىٍەْ ثىرٌەغتۈرۈڭ .چۈٔىي ،لىسغىٍٕىك ئبرزۇٔىڭ
تېس ضۈرئەتتە ئۆضۈغىگە ۋە ئۇٔىڭ ِەڭگۈ ضبلٍىٕىپ لېٍىػىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىذىغبْ ئوغۇتتۇر.
( )2روھىٌ ضېسىُ تېٍېپبتىَە لبٔۇٔىَىتي
تېٍېپبتىَە پرىٕطىپي دېگىٕىّىس ثەٌگە ،ضىّۋوي ٍبوي ئبۋازٔىڭ ٍبردىّىگە تبٍبّٔبً تۇرۇپال
تەپەوىۈرٔي ثىر لەٌجذىٓ ثبغمب ثىر لەٌجگە ٍەتىۈزۈظ ھەرىىىتىٕي وۆرضىتىذۇ .روھىٌ ضېسىُ
تېٍېپبتىَىطي تۈپەٍٍىذىٓ ،ضىس پەلەت ئۆز-ئۆزىڭىسگە ئىػۀگەْ ۋالىتتىال ،ثبغمىالرِۇ ضىسگە
ئىػىٕىذۇ .ثبغمىالر ئۆزىٕي ضىسٔىڭ تەپەوىۈرىڭىسغب « تەڭػەپ» ،ضىس ئۆزىڭىسگە ٔىطجەتەْ
لبٔذاق تۇٍغۇدا ثوٌطىڭىس ئۇالرِۇ ضىسگە ٔىطجەتەْ ضىسٔىڭىي ثىٍەْ ئوخػبظ تۇٍغۇدا ثوٌىذۇ.
ضىس ئۆزىڭىس توغرىطىذىىي ئوٍٍىرىڭىسٔي توختىّبً ضىرتمب تبرلىتىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئەگەر ضىسدە
ئۆزىڭىسگە ٔىطجەتەْ ثىر ئېتىمبد ثوٌّبٍذىىەْ ،ضىسٔىڭ ثۇ خىَبٌىڭىسٔي ثبغمىالر لوثۇي لىٍىپ،
ئۇالرِۇ ضىسگە ئىػۀّەش ثوٌۇپ لبٌىذۇ.
( )3ثىر ئوٍٕي ثبغمىالرٔىڭ لەٌجىذە ئەوص ئەتتۈرۈظ
تەوٍىپ ثېرىع ضىسٔىڭ ضۆزٌىرىڭىس ،ضىسٔىڭ ئىع-ھەرىىەتٍىرىڭىس ھەِذە ضىسٔىڭ
وۆڭۈي ھبٌىتىڭىس ئبرلىٍىك ثبغمىالرغب تەضىر وۆرضىتىع پرىٕطىپي ثوٌۇپ ،ئۇ پىطخوٌوگىَىٕىڭ
ئەڭ ئۆتىۈر ۋە ئەڭ وۈچٍۈن پرىٕطىپٍىرىٕىڭ ثىرى .ضىس ئىع لىٍغبٔذا ،ضۆزٌىگۀذە ۋە ئوٍٍىغبٔذا
ئبغۇ پرىٕطىپتىٓ پبٍذىٍىٕىطىس .ئەِّب ،ئەگەر ضىس ضەٌجىٌ تەوٍىپ ثىٍەْ ئىجبثىٌ تەوٍىپٕىڭ
پەرلىٕي چۈغۀّەٍذىىۀطىس ،ضىس ثۇ پرىٕطىپتىٓ ئۆزىڭىسگە غەٌىجە ئېٍىپ وېٍىع ئۈچۈْ ئەِەش،
ثەٌىيِ ،ەغٍۇثىَەت ئېٍىپ وېٍىع ئۈچۈْ پبٍذىٍىٕىػىڭىس ِۇِىىٓ.
ئىٕطبٔالرٔىڭ لەٌجي ثىر وىػىٕي ھبڭ-تبڭ لبٌذۇرىذىغبْ ِبغىٕىغب ئوخػبٍذۇ .ئۇٔىڭ
گەۋدىٍىه خبراوتېرٌىرىٕىڭ ثىرى غۇوي ،ئۇ تبغمي تەوٍىپ ٍبوي ئبپتوِبتىه تەوٍىپ ئبرلىٍىك
ئۆزىگە ٍېتىپ وەٌگەْ تەضىراتالرٔي تەثىئەتىە ِبضالغتۇرغبْ ھبٌذا گۇرۇپپىغب ئبٍرىپ ،ضەٌجىٌ
تەضىراتالرٔي ِېڭىٕىڭ ثىر ٍېرىذە ،ئىجبثىٌ تەضىراتالرٔي ثوٌطب ِېڭىٕىڭ ثبغمب ثىر ٍېرىذە ضبلالٍذۇ.
ثۇ تەضىراتالر ٍبوي ثۇرۇٔمي وەچۈرِىػٍەرٔىڭ ثىرى ئەضٍىّە پرىٕطىپي ئبرلىٍىك ئبضبضىٌ ئبڭغب
چبلىرىپ وېٍىٕگۀذە ،ئبغۇ تەضىرات ثىٍەْ ئوخػبظ ِبھىَەتٍىه ثبغمب ثبرٌىك تەضىراتالرِۇ ئۇٔىڭ
ثىٍەْ ثىٍٍە وېٍىذۇ .ثۇ خۇددى زۀجىرٔىڭ ثىر ئۇچىٕي وۆتۈرضە ٍۀە ثىر ئۇچىّۇ ئۇٔىڭ ثىٍەْ
تەڭ وۆتۈرۈٌگۀگە ئوخػبظِ .ەضىٍەْ ،ئبدەِٕىڭ وۆڭٍىذىىي گۇِبْ تۇٍغۇضي پەٍذا لىٍىذىغبْ
ثىر ئىع ئبغۇ ئبدەِگە ئۆزىذە ثۇرۇْ گۇِبْ تۇغذۇرغبْ ثبغمب ثبرٌىك وەچۈرِىػٍەرٔي ئەضٍىتىذۇ.
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ئەگەر ثىرضي ضىسدىٓ پۇي ضورىطب ،غۇ زاِبتال ٍبدىڭىسغب ضىس ثۇرۇْ ثبغمىالرغب پۇي ثېرىپ تۇرۇپ
ٍوٌۇلمبْ ٔبچبر وەچۈرِىػٍەر وېٍىذۇ .ثىرٌىػىع لبٔۇٔىَىتي ( ئىٕگٍىسچە « Law of
 )»associationگە ئبضبضەْ ،وۆڭۈٌگە ٍېتىپ وەٌگەْ ثبرٌىك ئوخػبظ ھېططىَبتالر،
وەچۈرِىػٍەر ،ۋە ضېسىُ تەضىراتٍىرى ِېڭىٕىڭ ثىر جبٍىذا ضبلالٔغبْ ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ ثىرىٕي
ئەضٍىطىڭىس ،وبٌٍىڭىسدا ئۇالرٔىڭ لبٌغبٍٔىرىّۇ پەٍذا ثوٌىذۇ.
ثۇ پرىٕطىپ ئىٕطبْ لەٌجىذىىي ثبرٌىك ضېسىُ تەضىراتىغب ِبش وېٍىذۇ ۋە ئۇالرٔي وؤتروي
لىٍىذۇِ .ەضىٍەْ ،لورلۇظ تۇٍغۇضىغب لبراپ ثبلبٍٍي .ثىس لورلۇظ ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىر
ھېططىَبتٕىڭ ئبضبضىٌ ئېڭىّىسغب ٍېتىپ وېٍىػىگە ٍوي لوٍىذىغبْ ثوٌطبق ،ثۇ ھېططىَبت ئۆزى
ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثبغمب ثبرٌىك ٍىرگىٕچٍىه ھېططىَبتالرٔي چبلىرىپ وېٍىذۇ .وۆڭۈٌذە
ِۇغۇٔذاق ثىر لورلۇظ ھېططىَبتي ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرغبٔذا ،ئۇٔىڭذا ثىر جۈرئەت تۇٍغۇضىٕي ھبضىً
لىٍىع ِۇِىىٓ ئەِەش .چولۇَ ثۇ ئىىىىطىٕىڭ ئىچىذىىي ثىرى ھۆوۈِرأٍىك ئورۇٔذا تۇرۇغي
غەرت .ئۇالر ِبھىَەت جەھەتتىٓ پەرلٍىك ثوٌغبچمب ،ثىر-ثىرى ثىٍەْ ثىٍٍە تۇراٌّبٍذۇ .ھەر ثىر
ٔەرضە ئۆزىگە ئۆزى ثىٍەْ ئوخػبظ ٔەرضىٕي تبرتىذۇ .ئبضبضىٌ ئبڭذا تۇتۇپ تۇرغبْ ھەر ثىر
تەپەوىۈر ئۆزىگە ثبغمب ئۆزى ثىٍەْ ئوخػبظ ِبھىَەتٍىه تەپەوىۈرالرٔي تبرتىذۇ.
( )4ئۆز-ئۆزىٕي ثبغمۇرۇظ
ثۇ ضۆزٔي ٔبپوٌىَوْ ئىٕگٍىسچە  self-controlدەپ ئبٌغبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ئۇتتۇر ِۀىطي
«ئۆز-ئۆزىٕي وؤتروي لىٍىع» دىٓ ئىجبرەتٌ .ېىىِٓ ،ەْ ٔبپوٌىَؤٕىڭ وىتبثىذىىي ِەزِۇٔغب
ئبضبضٍىٕىپ ،ثۇ ضۆزٔي «ئۆز-ئۆزىٕي ثبغمۇرۇظ» ،دەپ ئېٍىػٕي ثەوراق ِۇۋاپىك وۆردۈَ.
ئىٕطبٔالرغب ئۆز-ئۆزىٕي ثبغمۇرۇظ ئىمتىذارى ئبتب لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ ئىمتىذار ثبغمب ھېچ
لبٔذاق جبٍٔىمالرغب ئبتب لىٍىّٕىغبٍْ .ۀي ،ئىٕطبٔالرغب ھبزىرغىچە ثبٍمبٌغبْ ،ئەڭ ٍولىرى دەرىجىذە
رەتٍۀگەْ ئېٕېرگىَە—تەپەوىۈر ئېٕېرگىَىطىٕي ئىػٍىتىع ئىمتىذارى ئبتب لىٍىٕغبْ .غۇٔذاق
ئېَتىػمىّۇ ثوٌىذۇوي ،تەپەوىۈر ِۇغۇ ِبتېرىَبي ۋە فىسىىىٍىك ٔەرضىٍەر دۇَٔبضي ثىٍەْ ئىالھىٌ
( )Divinityدۇَٔبٔي ئۆز-ئبرا تۇتبغتۇرۇپ تۇرىذىغبْ ئەڭ ٍېمىٓ ثبغٍىٕىػتۇر.
ضىس ئوٍالظ لبثىٍىَىتىگە ئىگە ثوٌۇپال لبٌّبضتىٓ ،ئۇٔىڭذىٓ ٔەچچە ِىڭ ھەضطە ِۇھىُ
ثوٌغبْ ئۆزىڭىسٔىڭ خىَبي-تەپەوىۈرىٕي ئۆزىڭىس وؤتروي لىٍىع ،ۋە ئۇالرٔي ئۆزىڭىس ئۈچۈْ
خىسِەت لىٍذۇرۇظ لبثىٍىَىتىگىّۇ ئىگە .ثۇ ئۇلۇَ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ثوٌۇپ ،ثۇ ئۇلۇِٕي ِۇۋاپىك
ضەۋىَىذە تۇرۇپ چۈغۀذۈرەٌەٍذىغبْ وىػىٍەر ئبٔچە وۆپ ئەِەش .ضىسٔىڭ ِېڭىڭىس ثىر دىٕبَ
ٍبوي گېٕېراتورغب ئوخػبظ ثوٌۇپ ،ئۇ « تەپەوىۈر» دەپ ئبتىٍىذىغبْ ثىر ضىرٌىك ئېٕېرگىَىٕي
ثبرٌىممب وەٌتۈرىذۇ ،ھەِذە ئۇٔي ئىػمب ضبٌىذۇ .ضىسٔىڭ ِېڭىڭىسٔي ئىػمب ضبٌىذىغبْ
لوزغبتمۇچىذىٓ ِۇٔذاق ئىىىىطي ثبر .ئۇٔىڭ ثىرى ئبپتوِبتىه تەوٍىپٍ ،ۀە ثىرى ثوٌطب تەوٍىپ.
ضىس ثىر تەپەوىۇرٔي ثەرپب لىٍىع ئۈچۈْ ئىػٍىتىذىغبْ ِبتېرىَبٌٕي ئۆزىڭىس تبٌٍىطىڭىس
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ثوٌۇۋېرىذىغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ « ئبپتوِبتىه تەوٍىپ» ٍبوي « ئۆز-ئۆزىگە ثېرىٍگەْ تەوٍىپ» دەپ
ئبتىٍىذۇ .ضىس ئۆزىڭىس ثىر تەپەوىۈرٔي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ وېتىذىغبْ ِبتېرىَبٌٕي
ثبغمىالرٔىڭ تبٌالپ ثېرىػىگە تبپػۇرضىڭىسِۇ ثوٌۇۋېرىذىغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ «تەوٍىپ» ،دەپ ئبتىٍىذۇ.
ئبدەِٕي ئۇٍبتالٔذۇرىذىغبْ ثىر ئەِەٌىَەت غۇويِ ،ۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي تەپەوىۈرٌەر
ثبغمىالر تەرىپىذىٓ ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈٌگەْ .ئېتىراپ لىٍّىطبق ثوٌّبٍذىغبْ تېخىّۇ ثەوراق
ٔوِۇضٍۇق ئىع غۇوي ،وۆپۈٔچىٍىرىّىس ئبغۇٔذاق ثبغمىالر تەرىپىذىٓ ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈٌگەْ
تەپەوىۈرٌەرٔي ھېچ لبٔذاق تەوػۈرۈغتىٓ ئۆتىۈزِەًٍ ،بوي ئۇالرٔىڭ توغرا-خبتبٌىمي ھەلمىذە
ھېچ لبٔذاق گۇِبٔالّٔبٍال ئەٍٕەْ لوثۇي لىٍىّىس .ثىس وۈٍٔۈن گېسىتٕي ئۇٔىڭذا ضۆزٌۀگەْ
ثبغمىالرٔىڭ غەٍۋەتٍىرىگە ۋە لۇرۇق
ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ھەلىمەتتەوال ئولۇٍّىس.
گەپتبٍٔىمىغب خۇددى ھەلىمەتىە ئىػۀگۀذەن ئىػىٕىّىس .تەپەوىۈر ثىس ِۇتٍەق ھبٌذا وؤتروي
لىالالٍذىغبْ ثىردىٓ-ثىر ٔەرضە تۇرۇلٍۇلّۇ ،ثىس ثبغمىالرٔىڭ ئۆز وۆڭۈي ضبرىَىّىسغب وىرىپ،
«تەوٍىپ ثېرىع» ئۇضۇٌي ئبرلىٍىك ئۇ ٍەرگە ئۆزٌىرىٕىڭ چبتبلٍىرىٕي ،لىَىٓ ئەھۋاٌٍىرىٕي،
وېٍىػّەضٍىىٍىرىٕي ،ۋە ٍبٌغبْ ضۆزٌىرىٕي ئەوىرىپ لوٍۇغىغب ٍوي لوٍۇپ ،خۇددى ثىسٔىڭ
ئىػىىٕي تبلبپ ئۇالرٔي وىرگۈزِەضٍىه لبثىٍىَىتىّىس ٍولتەن ثىر ئىػٕي لىٍىّىس.
ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ وۆڭٍىذە ھۆوۈِرأٍىك ئورٔىذا تۇرىذىغبْ تەپەوىۇرٔي تەغىىً
لىٍىذىغبْ ِبتېرىَبٌٕي ئۆزىڭىس تبٌالظ ئىمتىذارىغب ئىگە ثوٌۇپ ،ئەگەر ھۆوۈِراْ ئورۇٔذىىي ئبغۇ
تەپەوىۈر ئىجبثىٌ تەپەوىۈر ثوٌىذىىەْ ،ئۇ ضىسٔي ِۇۋەپپەلىَەتىە ئېٍىپ ثبرىذۇ .ئەگەر ئۇ
ضەٌجىٌ تەپەوىۈر ثوٌىذىىەْ ،ئۇ ضىسٔي ِەغٍۇثىَەتىە ئېٍىپ ثبرىذۇ.
ئۆز-ئۆزىٕي ثبغمۇرۇظ دېگىٕىّىس ئۆزىٕىڭ تەپەوىۈرىٕي ثبغمۇرۇظ ،دېگۀٍىىتىٓ ئىجبرەت.
ثۇ جۈٍِىٕي ئۈٍٔۈن ئبۋازدا لبٍتب-لبٍتب ئولۇڭ .چۈٔىي ،ثۇ ثىر جۈٍِە ضۆز ِبلبٌىٕىڭ ِەزوۇر
ثۆٌۈِىذىىي ئەڭ ِۇھىُ جۈٍِە.
ئبپتوِبتىه تەوٍىپ پرىٕطىپىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،لەٌجىڭىسدە ئۆزىڭىسٔىڭ ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك
ئبضبضىٌ ٔىػبٔىغب ِبش وېٍىذىغبْ ئىجبثىٌ ،ئبوتىپ ۋە پبٍذىٍىك تەپەوىۈرٌەرٔي تۇرغۇزۇڭ.
غۇٔذاق لىٍطىڭىس ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىس ئبغۇ تەپەوىۈرٌەرٔي ئەِەٌىَەتىە ئبٍالٔذۇرۇپ ،ئۇٔي ضىسگە
ثىر پۈتىەْ ِەھطۇالت تەرىمىطىذە ئەوىٍىپ ثېرىذۇِ .بٔب ثۇ تەپەوىۇرٔي ثبغمۇرۇغتۇر .ضىس
وۆڭٍىڭىسدىىي ھۆوۈِراْ ئورۇٔذا تۇرىذىغبْ تەپەوىۇرٔي ِەلطەتٍىه ھبٌذا تبٌالپ ،تبغمي
تەوٍىپٍەرٔي لەتئىٌ رەت لىٍطىڭىس ،ئۆز-ئۆزىٕي وؤتروي لىٍىع ئۇضۇٌىذىٓ ئەڭ ٍولىرى
دەرىجىذە ۋە ئەڭ ئۈٔۈٍِۈن ھبٌذا پبٍذىالٔغبْ ثوٌىطىس .ئىٕطبٔالر ِبٔب ِۇغۇٔذاق لىالالٍذىغبْ
ثىردىٓ-ثىر جبٍٔىمالردۇر.
( )5تۀمىتىە ئۇچراغتىٓ لورلۇظ ٍېڭي ئىذىَىٍەرٔي ئۆٌتۈرۈپ تبغالٍذۇ
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ضىس ِەٌۇَ ثىر چوڭ ئىػٕي لىٍىع ھەلمىذە ٍېڭي ئىذىَىگە وەٌگۀذە ،وۆڭٍىڭىسدە
«ثبغمىالر ثۇ ئىػمب لبٔذاق لبراٍذىغبٔذۇ؟» دېگەْ ئۀذىػە پەٍذا ثوٌىذۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ثەزىذە ضىس
ئۇ ئىػٕي لىٍّبضٍىممب ثبھبٔە ئىسدەٍطىس .ئوثذاْ تەھٍىً لىٍىپ ثبلطىڭىس ،ضىسدە پەٍذا ثوٌغىٕي
تۀمىتتىٓ لورلۇظ ھېططىَبتي ثوٌۇپ ،ئۇ وۆڭٍىڭىسدىىي ِۇٔذاق ضوئبٌالر ئبرلىٍىك ئەوص
ئېتىذۇ:
-ضەْ ئۇٔي لىالٌّبٍطەْ.-ثۇ ئىع ثەن چوڭ ثوٌۇپ ،ئۇ ٔبھبٍىتي وۆپ ۋالىت تەٌەپ لىٍىذۇ.-ثۇ ئىػمب تۇغمبٔالر لبٔذاق لبرار؟-ثۇ ئىػٕي لىٍىپ ثوٌغىچە ضەْ جېٕىڭٕي لبٔذاق ثبلبرضەْ؟-ثۇ ئىػٕي ثۇرۇْ ثبغمىالر لىٍىپ ثبلّىغبْ ،ئۇٔي ضەْ لىالالٍطەْ ،دەپ ئوتتۇرىغبچىمطبڭ ثوالرِۇ؟
-ثۇٔذاق چوڭ ٔىػبٕٔي تبٌالٍذىغبٔغب ضەْ وىّتىڭ؟-ئۆزەڭٕىڭ ثىر ئبددىٌ ئبئىٍىذە تۇغۇٌغبٍٔىمىٕي ئۇٔتۇپ لبٌّب.-ضەْ ثۇ ئىع توغرىطىذا لبٔچىٍىه ٔەرضە ثىٍەتتىڭ؟-وىػىٍەر ضېٕي «ضبراڭ ثوٌۇپ لبپتۇ» ،دېَىػي ِۇِىىٓ.-ثۇ ئىػٕي ثۇرۇْ ثبغمىالر ٔەِە ئۈچۈْ لىٍّىغبْ؟وۆڭٍىڭىسدە ِۇغۇ ۋە ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ٔۇرغۇْ ضوئبٌالر پەٍذا ثوٌۇپ ،ثىردىٕال پۈتۈْ دۇَٔب
ئۆز دىممىتىٕي ضىسگە ثۇراپ ،ضىسٔي ِبزان لىٍىپ ،ضىسٔي ئۆز ئىطتىىىڭىسدىٓ ۋاز وېچىػىە دەۋەت
لىٍىۋاتمبٔذەن تۇٍۇٌۇغي ِۇِىىِٓ .ۇغۇٔذاق ۋالىتتب ،وبٌٍىڭىسدىىي ٍېڭي ئىذىَە تېخي توٌۇق
تۇغۇٌۇپ ثوالٌّىغبْ ثوٌۇپ ،غۇ ۋالىتٕىڭ ئۆزىذىال لىٍىذىغبْ ئىػالر توغرىطىذا ثىر ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك
پىالْ تۈزۈظ ئبرلىٍىك ،ثۇ ئىذىَىگە ھبٍبتٍىك ئبتب لىٍىػمب توغرا وېٍىذۇ .ثىر ئىذىَىٕي
ئوزۇلالٔذۇرىذىغبْ ۋالىت دەي ئبغۇ ئىذىَە ٍېڭىذىٓ تۇغۇٌغبْ ۋالىتتۇر .ئۇ ثىر ِىٕۇت ھبٍبت
تۇراالٍذىىەْ ،ئۇٔىڭ ضبلٍىٕىپ لېٍىع ئېھتىّبٌٍىمىّۇ غۇٔچە ٍولىرى ثوٌىذۇ .وۆپ ضبٔذىىي
ئىذىَىٍەرٔي ئۆٌتۈرۈپ تبغالٍذىغبْ ٔەرضە تۀمىذوە ثوٌغبْ ئۀذىػىذىٓ ئىجبرەت ثوٌۇپ ،ئبدەَ
تۀمىذوە ئۇچراغتىٓ لورلىذىىەْ ،ثىر ئىذىَىٕي پىالْ تۈزۈظ ۋە ئىع ئېٍىپ ثېرىع ثبضمۇچىغب
ئېٍىپ ثبراٌّبٍذۇ.
ئۆز ٔىػبٔىغب ٍېتىػىە ئىػۀچىطي ثبر وىػىٍەر « ِۇِىىٓ ئەِەش» دېگەْ ضۆزٔي ئېتىراپ
لىٍّبٍذۇ .ئۇالر ۋالىتٍىك ِەغٍۇثىَەتىىّۇ تەْ ثەرِەٍذۇ .ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ ِۇۋەپپەلىَەتىە چولۇَ
ئېرىػىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىذۇ .ئەگەر ئۇالرٔىڭ ثىر پىالٔي ئۈٔۈَ ثەرِەٍذىىەْ ،ئۇٔىڭ ئورٔىغب دەرھبي
ثبغمب ثىر ٍېڭي پىالٕٔي دەضطىتىذۇ .ھەر ثىر ِەٌۇَ لىّّەتىە ئىگە ٔەتىجىٍەرٔىڭ ھەِّىطي
ئبخىرلي ِۇۋەپپەلىَەتىە ئېرىػىػتىٓ ثۇرۇْ ِەٌۇَ دەرىجىذىىي ئوڭۇغطىسٌىممب دۇچ وېٍىذۇ.
توِبش ئېذىطوْ ِ 10ىڭ لېتىّذىٓ ئبرتۇق تەجرىجە ئىػٍەپ ،ئبٔذىٓ ئۆزى ئىجبت لىٍغبْ ئۈٔئبٌغۇ
ِبغىٕىطىغب «ِەرى خبٔىّٕىڭ ثىر پبخالٔي ثبرتي» دېگەْ ئبۋازٔي ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ئبٌذۇرغبْ.
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( )5لەتئىٌ داۋاِالغتۇرۇظ
ضىس ھەر ۋالىت ئېطىڭىسدە چىڭ ضبلالغمب تېگىػٍىه ٍۀە ثىر ضۆز «لەتئىٌ داۋاِالغتۇرۇظ»
تىٓ ئىجبرەت .ھەر ثىر ٔەتىجە ثەدەي تەٌەپ لىٍىذۇ .ھېچٕىّە ثەرِەً ،پەلەتال ئېٍىع ھەرگىسِۇ
ِۇِىىٓ ئەِەش .ثىرەر ئىػٕي ئېٍىپ ثېرىپ ،غۇ ئبرلىٍىك ثىر ٔەتىجىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ خۇددى
تەثىئەت ثىٍەْ ئەڭ ٍولىرى دەرىجىذە ۋە ئەڭ ئبٌىجبٔبپ غەوىٍذە ضودىالغمبْ ثىٍەْ ئوخػبظ.
تەثىئەتٕي گوٌٍىغىٍي ۋە ئبٌذىغىٍي ثوٌّبٍذۇ .ضىس پەلەت تەثىئەتىە تېگىػٍىه ثەدەي تۆٌىگۀذىال،
ئۇ ئبٔذىٓ ضىسگە ئۆزىڭىس ئىطتىگەْ ٔەرضىٕي ثېرىذۇ .ثۇ ٍەردىىي ثەدەي توختبۋضىس ،ئېگىٍّەش،
ۋە لەتئىٌ رەۋىػتە داۋاِالغتۇرۇٌغبْ تىرىػچبٍٔىمتىٓ ئىجبرەت.
لىٍىۋاتمبْ ئىػىٕي لەتئىٌ داۋاِالغتۇرۇظ ئبدىتىٕي ٍېتىٍذۈرۈغٕىڭ  4ئبددىٌ
لەدەَ-ثبضمۇچٍىرى ثبر .ئۇالر ضىسدىٓ ٔبھبٍىتي وۆپ ئەلىً ۋە ئبالھىذە ئۇٔۋاْ تەٌەپ لىٍّبٍذىغبْ
لىٍىذۇ .ثۇ
ثوٌۇپ ،ضىسدىٓ پەلەت ئبزراق ۋالىت ثىٍەْ ئبزراق تىرىػچبٍٔىمال تەٌەپ
لەدەَ-ثبضمۇچالر تۆۋۀذىىىٍەردىٓ ئىجبرەت:
-1ثىر ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ِەلطەت ثىٍەْ ئۇٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ توغرىطىذىىي ثىر وۆٍۈپ
تۇرغبْ ئىطتەوىە ئىگە ثوٌۇظ.
-2توختبۋضىس لوٌٍىٕىذىغبْ ئىع-ھەرىىەتٍەر ئبرلىٍىك ئەوص ئەتتۈرۈٌگەْ ثىر ئىٕتبٍىٓ
ئېٕىك پىالٔي ثبر ثوٌۇظ.
-3تۇغمبٔالرٔىڭ ،دوضتبرٔىڭ ۋە تؤۇغالرٔىڭ ضەٌجىٌ تەوٍىپٍىرىٕي ،ۋە ثبغمب ثبرٌىك ضەٌجىٌ
ۋە ضوغۇق ضۇ چېچىع خبراوتېرىذىىي تەضىرٌەرٔي پۈتۈٍٔەً چەوٍەٍذىغبْ ئىرادىگە ئىگە ثوٌۇظ.
-4ئۆز پىالٔىٕي ئىجرا لىٍىع جەرٍبٔىذا ئۆزىگە داۋاٍِىك ِەدەت ثېرىپ تۇرىذىغبْ ثىر ٍبوي
ثىر لبٔچە ھەِىبرالغمۇچىٍىرى ثبر ثوٌۇظ.
ثىر ئىػٕي لەتئىٌ داۋاِالغتۇراالٍذىغبْ وىػىٍەردە ھەر خىً لىَىٕچىٍىمالرٔي ٍېڭەٌەٍذىغبْ
ثىرەر ضىرٌىك لبثىٍىَەت ثبر ثوالِذۇ؟ ثىر ئىػٕي لەتئىٌ داۋاِالغتۇراالٍذىغبْ وىػىٍىه ضۈپەت
ضىسٔىڭ لەٌجىڭىسدە ِەٌۇَ غەوىٍذىىي روھىٌِ ،ۀىۋىٌٍ ،بوي خىّىَىٍىه ھەرىىەتٕي ۋۇجۇتمب
وەٌتۈرۈپ ،غۇ ئبرلىٍىك ضىسگە ثەزى تەثىئەتتىٓ تبغمىرى وۈچٍەرٔي ئبتب لىالِذۇ؟ ٔبپوٌىَؤٕىڭ
خۀرً فورد ثىٍەْ توِبش ئېذىطوْ ئۈضتىذە ئېٍىپ ثبرغبْ ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه ئبٔبٌىسىٕىڭ
وۆرضىتىػىچە ،ئۇالرٔىڭ ئبغۇٔذاق وىػىٕي ھەٍراْ لبٌذۇرىذىغبْ ِۇۋەپپەلىَەتٍەرٔي لوٌغب
وەٌتۈرۈغىذە ئبضبضٍىك روي ئوٍٕىغبْ ٔەرضە ،ئۇالرٔىڭ لىٍىۋاتمبْ ئىػىٕي لەتئىٌ داۋاِالغتۇرۇظ
ئبدىتىذىٕال ئىجبرەت .ئەگەر ضىس پەٍغەِجەرٌەر ،پەٍالضوپالر ۋە دىٕىٌ ٌىذېرالر ئۈضتىذە ئبدىً
تەتمىمبت ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ثوٌطىڭىس ،ئۇالر لوٌغب وەٌتۈرگەْ ِۇۋەپپەلىَەتٍەرٔىڭ ئبضبضىٌ
ِۀجەٌىرى ئۇالرٔىڭ لىٍغبْ ئىػىٕي لەتئىٌ داۋاِالغتۇرۇظ ،تىرىػچبٍٔىمٕي ثىر ٔۇلتىغب
ِەروەزٌەغتۈرۈظ ،ۋە ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ِەلطەتىە ئىگە ثوٌۇظ ئبالھىذىٍىىٍىرى ئىىەْ ،دېگەْ
ِۇلەررەر خۇالضىگە وېٍىطىس.
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 .8تەسەۋۋۇر ۋە چەمسىس ئەقىو
تەضەۋۋۇر ئبدەَ لەٌجىٕىڭ ئىع ثېجىرىع ئورٔي ثوٌۇپ ،ئۇ ٍەردە وؤب ئىذىَىٍەر ۋە
جەزٍِەغىەْ پبوىتالر لبٍتىذىٓ تۈرٌەرگە ئبٍرىۋېٍىٕىذۇ ،ۋە ئۇالر ٍېڭي ِەلطەتٍەر ئۈچۈْ ئىػمب
ضېٍىٕىذۇ .ضىسٔىڭ ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ئبضبضىٌ ٔىػبٔىڭىسٔي تەغىىً لىٍىذىغبْ ِبتېرىَبٌالرِۇ
ضىسٔىڭ تەضەۋۋۇرىڭىسدا لوراغتۇرىٍىذۇ ۋە ثىرٌەغتۈرۈٌىذۇ .ضىس ئۆز-ئۆزىڭىسگە ثوٌغبْ
ئىػۀچىڭىسٔيٍ ،ېڭي ئىذىٍَىرىڭىسٔي ،ۋە ٌىذېرٌىمىڭىسٔىّۇ ئبٌذى ثىٍەْ ئۆز تەضەۋۋۇرىڭىسدا
ثبرٌىممب وەٌتۈرۈپ ،ئبٔذىٓ ئۇالرٔي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرىطىس .ضىس ئبپتوِبتىه تەوٍىت پرىٕطىپىٕي
ئۆزىڭىسٔىڭ تەضەۋۋۇرىذا ئىػمب ضېٍىپ ،ئېٕىك ٔىػبْ ،ئۆز-ئۆزىڭىسگە ثوٌغبْ ئىػۀچٍ ،ېڭي
ئىذىَە ۋە ٌىذېرٌىك لبثىٍىَىتي لبتبرٌىك زۆرۈر ثوٌغبْ ضۈپەتٍەرٔي ثەرپب لىٍىطىس .خۇددى ثىر
لۇغمبچٕىڭ پەٍذا ثوٌۇپ ،ئۆضۈپ ٍېتىٍىػي تۇخۇِذىىي ِىىرو ئورگبٔىسِذىٓ ثبغٍىٕىذىغىٕىغب
ئوخػبظ ،ضىسٔىڭ ِبددىٌ ٔەتىجىٍىرىڭىسِۇ ضىس ئۆز تەضەۋۋۇرىڭىسدا ۋۇجۇتمب وەٌتۈرىذىغبْ،
ٔبھبٍىتي ٍبخػي ئورۇٔالغتۇرۇٌغبْ پىالٔىڭىسدىٓ تەرەلمىٌ لىٍىپ ئەِەٌگە ئبغىذۇ .تەضەۋۋۇر ئەڭ
ئبۋاي پەٍذا ثوٌىذۇ .ئبٔذىٓ ئۇ تەضەۋۋۇر ئىذىَە ۋە پىالٔغب ئۆزگەرتىٍىذۇ .ئەڭ ئبخىرىذا ئۇ پىالٔالر
رېئبٌالغتۇرىٍىذۇ .ثۇ جەرٍبْ ضىسٔىڭ تەضەۋۋۇرىڭىسدىٓ ثبغٍىٕىذۇ .ثەزىٍەرٔىڭ دېَىػىچە ،ضىس
تەضەۋۋۇر لىالٌىغبْ ھەر لبٔذاق ئىػٕي ئەِەٌگە ئبغۇراالٍطىس.
ئبدەٍِەرٔىڭ تەضەۋۋۇر لىٍىع لبثىٍىَىتىٕىڭ ئىىىي خىً غەوٍي ثبر .ئۇٔىڭ ثىرى « ٍبضبٌّب
تەضەۋۋۇر» ( ئىٕگٍىسچە )synthetic imaginationثوٌۇپٍ ،ۀە ثىرى ثوٌطب « ئىجبدچبْ
تەضەۋۋۇر» (ئىٕگٍىسچە  )creative imaginationدىٓ ئىجبرەت.
(ٍ )1بضبٌّب تەضەۋۋۇر
ِۇغۇ لبثىٍىَەتتىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،ضىس وؤب ئۇلۇَ ،وؤب ئىذىَە ۋە وؤب پىالٔالرٔي ٍېڭي
ثىرىىّە ثوٍىچە ئورۇٔالغتۇرىطىسٍ .بضبٌّب تەضەۋۋۇر ثۇرۇٔمي وەچۈرِىع ،ثىٍىُ ۋە وۆزەتّە
ِبتېرىَبٌالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ ئىع ئېٍىپ ثبرىذۇ .دۇَٔبدىىي ئەڭ ئىجبدچبْ وىػىٍەر وۆپۈٔچە
ۋالىتالردا ٍبضبٌّب تەضەۋۋۇردىٓ پبٍذىٍىٕىپ ٍېڭي ئىذىَىٍەرٔي ئوٍالپ چىمىذۇ .ضىس ٍبضبٌّب
تەضەۋۋۇرىڭىسدىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،وبٌٍىڭىسدىىي ئۇچۇرالرٔي ٍبخػي رەتٍەپ ،ئۆزىڭىس ثىٍىذىغبْ
ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي ثىر ٍەرگە ٍىغىپ ،غۇ ئبرلىٍىك ثىر ئىذىَە ٍبوي ثىر ِەضىٍىٕي ھەي
لىٍىذىغبْ ئۇضۇٌٕي ئوٍالپ چىمىطىس .ثۇ ٍەردىىي «ٍبضبظ» دېگەْ ضۆزٔىڭ ِۀىطي ِۇۋاپىك ٍبوي
ِۇٔبضىۋەتٍىه ٔەرضىٍەرٔي توغرا ئۇضۇي ثىٍەْ ثىر ٍەرگە ئەوىٍىپ لۇراغتۇرۇظ ،دېگۀذىٓ ئىجبرەت
ثوٌۇپ ،ئۇ ئىجبتچبٍٔىمٕىڭ دەرىجىطي ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ .ئبٌىّالر ،ئبغپەزٌەر ،وەغپىَبتچىالر،
رېّؤتچىالرٍ ،بزغۇچىالر ،ضبتمۇچىالر ،ئولۇغۇچىالر ،غىروەت ثبغٍىمٍىرى ،ھەِذە ثبغمب ھەر ثىر
ئبدەِٕىڭ وبٌٍىطىٕي ئىػمب ضېٍىپ ،ئۆز لبثىٍىَەتٍىرىٕي ئەڭ ٍۈوطەن دەرىجىذە جبرى لىٍذۇرغبٔذا
لىٍىذىغبْ ئىػي دەي ئبغۇ «ٍبضبظ» تىٓ ئىجبرەتتۇر.
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( )2ئىجبدچبْ تەضەۋۋۇر
ئىٕطبٔالرٔىڭ چەوٍىه لەٌجي چەوطىس ئەلىً ثىٍەْ ثىۋاضتە ئباللىٍىػىػتبٍ ،ېڭي
ھېص-تۇٍغۇ ۋە ٍېڭي ئىٍھبِالرغب ئېرىػىػتە پبٍذىٍىٕىذىغبْ لبثىٍىَەت ئىجبدچبْ تەضەۋۋۇردىٓ
ئىجبرەت .ضىس ئىجبدچبْ تەضەۋۋۇر ئبرلىٍىك وۆڭٍىڭىسدە ھبزىرغىچە ٍوق ثوٌغبْ ،ئەِّب ئبلىۋىتي
توغرا ثوٌۇپ چىمىذىغبْ ٍېڭي ئۇچۇر ۋە ٍېڭي ئىذىَىٍەرٔي تبپىطىس .ضىس ثىر ٍېڭي خىَبي ٍبوي
ٍېڭي ئىٍھبِغب تەضطبدىپىٌ ئىگە ثوٌغبٔذا ،ئبغۇ ئىجبدچبْ تەضەۋۋۇردىٓ پبٍذىٍىٕىطىس .ئبٌىّالر ۋە
وەغپىَبتچىالر ثۇرۇْ تېخي ثبٍمبٌّىغبْ ٔەرضىٍەرٔي ثبٍمبظ ٍبوي ثەرپب لىٍىػتب پبٍذىٍىٕىذىغبْ
لبثىٍىَەتّۇ دەي ئبغۇ ئىجبدچبْ تەضەۋۋۇردىٓ ئىجبرەت.
ئىٕطبْ وۆڭٍي ئىجبدچبْ تەضەۋۋۇر ئبرلىٍىك چەوطىس ئەلىً ثىٍەْ ئباللىٍىػىذىغبْ
ثوٌغبچمب ،تەضەۋۋۇر ئۇلۇِي وبرٔىگىٕىڭ ضىرى ثىٍەْ ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتىٕىڭ تەتمىمبتىغب
وىرگۈزۈٌگەْ.
ئىالۋۀ :بپوٌىَؤٕىڭ وىتبثىذىىي ثەزى جبٍالردا « ئىجبدچبْ تەضەۋۋۇر» ٔىڭ ئورٔىذا
«ئىجبدچبْ تەپەوىۈر» (ئىٕگٍىسچە ِ )creative thoughtۇ ئىػٍىتىٍگەْ.
( )3ئىجبدچبْ تەضەۋۋۇردىٓ ئۈٔۈٍِۈن پبٍذىٍىٕىع
وبرخبٔب ،ضبٔبئەت ۋە ئىمتىطبدٔىڭ ئۇٌۇغ ٌىذېرٌىرى ،ھەِذە ئۇٌۇغ ئبرتىطالرِ ،ۇزىىبٔتالر،
غبئىرالر ۋە ٍبزغۇچىالرٔىڭ ئۇٌۇغ ثوالٌىػىذىىي ثىردىٓ-ثىر ضەۋەة ،ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىرىذە ئىجبدىٌ
تەضەۋۋۇر لىٍىع لبثىٍىَىتىٕي ٍېتىٍذۈرگۀٍىىىذۇر.
ئوتتۇراھبي وىػىٍەر وۆرۈظ ،ئبڭالظ ،تۇٍۇظ ،پۇراظ ۋە تېتىػتىٓ ئىجبرەت  5خىً
فىسىىىٍىك ضېسىّٕىڭ ٍبردىّي ئبرلىٍىك چۈغۀگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ثىر ٔەرضىگە دۇچ وەٌگەْ
ھبِبْ ،ئۇ ٔەرضىٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ھەرگىسِۇ ئبڭمىراٌّبٍذۇ .چەوطىس ئەلىً ثۇ  5خىً
ضېسىُ ئبرلىٍىك ئىع وۆرِەٍذىغبْ ثوٌۇپ ،ضىس ئبغۇ  5تۈرٌۈن تۇٍغۇ ئبرلىٍىك چەوطىس ئەلىٍٕىڭ
ٍبردىّىٕىّۇ لوٌغب وەٌتۈرەٌّەٍطىس .چەوطىس ئەلىٍٕىڭ وۈچ-لۇدرىتىذىٓ پبٍذىٍىٕىػٕىڭ
ثىردىٓ-ثىر ٍوٌي ئىجبدچبْ تەپەوىۇرٔي ئىػمب ضېٍىػتىٓ ئىجبرەت.
ئىٕطبٔالرٔىڭ -6ضېسىّي ئۇالرٔىڭ ئىجبدچبْ تەضەۋۋۇردىٓ ئىجبرەت .ئۇ ئىٕطبٔالرٔىڭ
چەوٍىه وۆڭٍي ثىٍەْ چەوطىس ئەلىٍٕي ئۆز-ئبرا تۇتبغتۇرىذىغبْ ئباللە ٌىٕىَىطي ثوٌۇپ،
وەغپىَبت ضبھەضىذىىي ئبضبضىٌ ٍبوي ٍېڭي پرىٕطىپٍىك ئبغىبرىٍىٕىع ۋە ثبٍمبغالرٔىڭ ھەِّىطي
ئىجبدچبْ تەضەۋۋۇر لبثىٍىَىتي ئبرلىٍىك ثبرٌىممب وېٍىذۇ.
ٍېڭي ئىذىَەٍ ،ېڭي ئۇلۇَ ،ۋە ٍېڭي تۇٍغۇ تۆۋۀذىىي ِ 4ۀجۀىڭ ثىرضىذىٓ وېٍىذۇ:
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-1ثبغمب ثىر ئبدەِٕىڭ ثىٍىپ تۇرۇپ ضىسگە ئبغىبرىٍىػي.
-2ضىسٔىڭ ٍۇغۇرۇْ ئېڭىڭىس .ئۇ ضىسٔىڭ  5خىً ضېسىّىڭىس ئبرلىٍىك ِېڭىڭىسگە ٍېتىپ
وەٌگەْ ھەِّە ئوً ۋە تەضىراتالرٔي ضبلالپ تۇرىذۇ.
-3ثبغمب ثىر ئبدەِٕىڭ ٍۇغۇرۇْ ئبڭ ئىطىىالتي.
-4چەوطىس ئەلىً.
ٔبپوٌىَؤٕىڭ لبرىػىچە « ِۆجىسە» دېگەْ ٔەرضە ِەۋجۇت ئەِەش ثوٌۇپ ،ئۇ ضىسٔىڭ ئۆز
ئبرزۇٍىڭىسٔي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرىػىڭىسغب ٍبردەَ لىالٌّبٍذۇ .تەثىئەت ئۆزىٕىڭ جەزٍِەغىەْ
لبٔۇٔىَەتٍىرىذىٓ ھەرگىسِۇ چەتٕەپ وەتّەٍذۇ .ئەِّب ،تەثىئەتٕىڭ ثەزى لبٔۇٔىَەتٍىرىٕي
چۈغىٕىع ِۇِىىٓ ئەِەش ثوٌۇپ ،ئۇالر خۇددى ثىر « ِۆجىسە» دەن وۆرىٕىذۇ .ئىٕطبٔالرٔىڭ
ئىجبدچبْ تەضەۋۋۇردىٓ ئىجبرەت -6ضېسىّىٕي ِبٔب ئبغۇٔذاق ِۆجىسىگە ئەڭ ٍېمىٓ وېٍىذىغبْ ثىر
ٔەرضە ،دەپ لبراغمب ثوٌىذۇ.
ضىس ئۆز ٔىػبٔىڭىسٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغتب ھەرگىسِۇ ِوجىسىگە تبٍبّٔبً ،چەوطىس ئەلىٍٕىڭ
ضىسٔي تەثىئىٌ ٍوٌالر ۋە تەثىئىٌ لبٔۇٔىَەتٍەرٔىڭ ٍبردىّي ثىٍەْ ٍېتەوٍىػىگە تبٍىٕىڭ .ھەرگىسِۇ
«چەوطىس ئەلىً ِەْ ٔىػبٍٔىغبْ ٔەرضىٕي ِبڭب ئەوىٍىپ ثېرىذۇ» ،دەپ ئوٍالپ لبٌّبڭ .ئۇٔىڭ
ئورٔىغب« ،چەوطىس ئەلىً ِېٕي ئۆزەَ تىىٍىگەْ ٔىػبٔغب ٍېتەوٍەپ ِبڭىذۇ» ،دەپ ئوٍالڭ.
ئىجبدچبْ تەپەوىۈر ضىسدىٓ ھەر ۋالىت « ِەْ ئۆز غبٍەِٕي چولۇَ ئەِەٌگە ئبغۇراالٍّەْ»،
دېگەْ ئوٍذا ثوٌۇغٕي ،ئۆز غبٍىڭىسٔي توغرا ٍوي ۋە توغرا تەرتىپ ثوٍىچە ئەِەٌگە ئبغۇرۇغمب
ٔىطجەتەْ ئۆزىڭىسدە وۈچٍۈن ئېتىمبد ۋە توٌۇق ئىػۀچ ثوٌۇغٕي تەٌەپ لىٍىذۇ .ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ
ئىجبدىٌ لبثىٍىَىتىٕي لبٔچە وۆپ ئىػٍەتطىڭىس ،ئۇ ضىسٔىڭ ئبڭٍىك ۋۇجۇدىڭىسٔىڭ ضىرتىذا
ثبغالٔغبْ ئبِىٍالرغب غۇٔچە ضەزگۈر ثوٌىذۇ،ھەِذە ئۇ ئبِىٍالرٔي لبٔچە ئبضبْ لوثۇي لىٍىذىغبْ
ثوٌىذۇ .غۇٔذالال ضىس ثۇ ئىجبدىٌ لبثىٍىَىتىڭىسٔي لبٔچە وۆپ ئىػٍەتطىڭىسٍ ،ېڭي تەپەوىۈر ۋە
ٍېڭي ئىذىَە ٍبرىتىػتب ضىس ئۇٔىڭغب غۇٔچە وۆپ تبٍىٕىذىغبْ ثوٌىطىس .ثۇ لبثىٍىَەتٕي ضىس پەلەت
ئەِەٌىَەتتە ئىػٍىتىع ئبرلىٍىمال ٍېتىٍذۈرەٌەٍطىس ۋە تەرەلمىٌ لىٍذۇراالٍطىس.
ئىالۋە :ثىر ئۇٍغۇر ٍبغٕىڭ ِبڭب دەپ ثېرىػىچۀ ،بپوٌىَؤٕىڭ « ِۇۋەپپەلىَەت لبٔۇٔىَىتي»
دېگەْ وىتبثي ِىٍٍەتٍەر ٔەغرىَبتي تەرىپىذىٓ « ِۇۋەپپەلىَەت دەضتۇرى» دېگەْ ئىطىُ ثىٍەْ 2
لىطىُ لىٍىپ ٔەغىر لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ ،ئۇالرٔي ئبٌّب تور وىتبثخبٔىطي http://book.alma.cn
دىٓ ضېتىۋاٌغىٍي ثوٌىذىىەْ.
ٍ .9ەرمەزىەضتۈرۈش ۋە ئىجبدىٌ مۆز ئبىذىغب مەىتۈرۈش
«ِەروەزٌەغتۈرۈظ» دېگەْ ضۆز ئىٕگٍىسچە  concentrationدەپ ئبتىٍىذىغبْ ثوٌۇپ،
«ئىذاجىٌ وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرۈظ» ثوٌطب ئىٕگٍىسچە  creative visualizationدەپ ئبتىٍىذۇ.
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ِەروەزٌەغتۈرۈظ دېگەْ ضۆز ٔبپوٌىَؤٕىڭ وىتبثىذا «ثىر ئىطتەوٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغٕىڭ ٍوٌٍىرى
ثىٍەْ ۋاضتىٍىرىٕي تېپىپ چىمىپ ،ئۇالرٔي رەضّىٌ ئىػمب ضبٌغىچە ثوٌغبْ ۋالىت ئىچىذە ،زېھىٓ ۋە
ئىع-پبئبٌىَەتٕي ئبغۇ ئىطتەوىە ِەروەزٌەغتۈرۈظ ھەرىىىتي» دېگەْ ِۀىذە ئىػٍىتىٍگەْ.
زېھىٓ ۋە ئىع-پبئبٌىَەتٕي ِەٌۇَ ثىر ئىطتەوىە ِەروەزٌەغتۈرۈغتە ِۇٔذاق ئىىىي لبٔۇٔىَەت
ِۇھىُ روي ئوٍٕبٍذۇ :ثىرى ئبپتوِبتىه تەوٍىت لبٔۇٔىَىتيٍ ،ۀە ثىرى ثوٌطب ئبدەت لبٔۇٔىَىتي.
ئبدەت ِۇھىتٕىڭ ئىچىذە ٍېتىٍىذۇ .ئۇ ضىسٔىڭ وۆرۈظ ،ئبڭالظ ،پۇراظ ،تېتىع ۋە
تۇٍۇغتىٓ ئىجبرەت  5ضېسىّىڭىس ئبرلىٍىك ضىسگە تەضىر وۆرضەتىەْ ھەِّە ِۀجەٌەر ئبرلىٍىك،
ئوخػبظ ئىػٕي ئوخػبظ ئۇضۇٌذا لبٍتب-لبٍتب لىٍىع ئبرلىٍىك ،ئوخػبظ خىَبٌٕي لبٍتب-لبٍتىالپ
تەورار لىٍىع ئبرلىٍىك ٍېتىٍىذۇ.
ئىٕطبٔالرٔىڭ لەٌجي ِەٌۇَ ثىر ئىذىَىٕي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ زۆرۈر ثوٌغبْ
ِبتېرىَبٌالرٔي ئۆزىٕىڭ ئەتىراپىذىىي ِۇھىتتىٓ ٍىغىذۇ .ئبدەت ثۇ ئىذىَىٕي ثىر ِۇلىُ لۇرۇٌّب
غەوٍىذە ئۇٍۇتۇپٍ ،وغۇرۇْ ئبڭٕىڭ ئىچىگە تۈرگە ئبٍرىپ ئەوىرىپ لوٍىذۇ .ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ
ثۇ ئىذىَە ضىسٔىڭ ِىجەزىڭىسٔىڭ وبَ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ ثىر لىطّىغب ئبٍٍىٕىپ ،ضىسٔىڭ
ئىع-ھەرىىىتىڭىسگە جىّجىت ھبٌذا تەضىر وۆرضىتىذۇ ،ضىسٔىڭ ثىر تەرەپٍىّە ۋە ئبغّب
وۆز-لبراغٍىرىڭىسٔي غەوىٍٍۀذۈرىذۇ ،ھەِذە ضىسٔىڭ پىىرىڭىسٔي وؤتروي لىٍىذۇ .غۇڭالغمب
ضىسٔىڭ ئۆزىڭىسگە تەضىر وۆرضىتىذىغبْ ِۇھىتٕي ئەڭ ٍولىرى دەرىجىذىىي ئېھتىَبتچبٍٔىك ثىٍەْ
تبٌٍىػىڭىس ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ .چۈٔىيِ ،ۇھىت ضىسٔىڭ وبٌٍىڭىسغب وىرىذىغبْ ئۇزۇلٕي
تەِىٍٕەٍذىغبْ ِۀىۋىٌ ِبوبٔذىٓ ئىجبرەتتۇر.
(ِ« )1ۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ِۀجەضي» دېگەْ ِبلبٌىذىٓ ثىر ئۈزۈٔذە
ِەْ ِەزوۇر ِبلبٌىٕىڭ -1ثۆٌۈِىذە تىٍغب ئبٌغبْ « ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ِۀجەضي» دېگەْ
ِبلبٌىٕي ٔبپوٌىَؤٕىڭ وىتبثىذىىي ِۇٔبضىۋەتٍىه ِەزِۇٔالر ثىٍەْ ضېٍىػتۇرۇپٔ ،بپوٌىَؤٕىڭ
وىتبثىذىىي ِەزِۇْ ئۇ ِبلبٌىذىىىذىٓ جىك ئەتراپٍىك ۋە توٌۇق ئىىۀٍىىىٕي ھېص لىٍغبْ ئىذىُ.
غۇٔذاق ثوٌطىّۇ ،ئۇ ِبلبٌىذىىي ئەلىذە ثىٍەْ ِۇھىتٕىڭ ِۇٔبضىۋىتي توغرىطىذىىي ِەزِۇْ
ٍۇلىرىذىىي ئبدەت ثىٍەْ ِۇھىتٕىڭ ِۇٔبضىۋىتي توغرىطىذىىي ِەزِۇْ ثىٍەْ ئوخػىػىپ
وېتىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔي ثىر ئبز وېڭەٍتىپ ثېرىذىغبْ ثوٌغبچمب ،ئۇ ِبلبٌىٕىڭ ئەلىذە ثىٍەْ ِۇھىت
ئوتتۇرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەت ھەلمىذىىي لىطّىٕي ثۇ ٍەرگە ثىر ٔەلىً غەوٍىذە لىطتۇرۇپ لوٍۇغٕي
ِۇۋاپىك وۆردۇَ .تۆۋۀذىىىطي «ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ِۀجەضي» دېگەْ ِبلبٌىٕىڭ ثىر لىطّي:
ئەِذى ثىس لبٍتب ئەضٍەپ وۆرەٍٍي ،ئەلىذە دېگەْ ٔېّە؟ ئەلىذە ثوٌطب ئبٌذىٓ تەغىىٍٍەپ
لوٍۇٌغبْ ،ثىسٔي ئۆز – ئۆزىّىس ثىٍەْ ئبٌّبغتۇرۇظ لىٍىػمب ئۈزٌۈوطىس ھبٌذا ٍېتەوٍەٍذىغبْ ثىر
خىً ھېص – تۇٍغۇ ئۇضۇٌىذىٓ ئىجبرەتتۇر .ئۇٔذالتب ،ئەلىذە لەٍەردىٓ وېٍىذۇ؟ ٔېّە ئۈچۈْ ثەزى
وىػىٍەرٔىڭ ئەلىذىطي ئۇالرٔىڭ ِۇۋەپپەلىَەت ِۀسىٍىگە لبراپ لەدەَ تبغٍىػىغب تۈرتىە ثوٌطب،
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ٍۀە ثەزى وىػىٍەرٔىڭ ئەلىذىطي ئۇالرٔي ِەغٍۇثىَەتىە ئۇچرىتىذۇ؟ ئەگەر ثىس ِۇۋەپپەلىَەتٕي
ئىٍگىرى ضۈرىذىغبْ ئەلىذىٍەرگە تەلٍىذ لىٍّبلچي ثوٌطبق ،ئۇ چبغذا ئبٌذى ثىٍەْ ئبغۇ خىً
ئەلىذىٍەرٔىڭ لەٍەردىٓ وەٌگۀٍىىىٕي ئبٍذىڭالغتۇرۇٍٔىػىّىسغب توغرا وېٍىذۇ.
ثىرىٕچي وېٍىع ِۀجىَي ِۇھىتتۇر .لبزأغب ٍوٌۇلطبڭ لبرىطي ٍۇلبرٍ ،بِبٔغب ٍوٌۇلطبڭ
ٍبرىطي ،دەٍذىغبْ گەپ ثبر .ثۇ رەھىّطىس ئەِەٌىَەتٍەر تەرىپىذىٓ ئىطپبتالٔغبْ ھەلىمەتتۇر.
تۇرِۇغتىىي ئبدەِٕي ئەڭ ثىسار لىٍىذىغبْ ٔەرضە پەرىػبٍٔىك ۋە ثېطىّغب ئۇچراظ تۇٍغۇضي ئەِەش،
ئبدەٍِەر ثۇالرٔي تبِبِەْ ٍېڭىپ وېتەٌەٍذۇ .تۇرِۇغتىىي ھەلىمي لورلۇٔچٍۇق ٔەرضە ثوٌطب
ِۇھىتٕىڭ ئەلىذە ۋە ئبرزۇغب وۆرضىتىذىغبْ تەضىرىذىٓ ئىجبرەتتۇر .ئەگەر ضىسٔىڭ ئۆز ئەتراپىڭىسدا
وۆرگۀٍىرىڭىسٔىڭ ھەِّىطي ِەغٍۇثىَەت ۋە ئۈِىذضىسٌىىتىٓ ئىجبرەت ثوٌغبْ ثوٌطب ،ئۇ چبغذا
ضىسٔىڭ ِۇۋەپپەلىَەت لبزىٕىػىڭىسغب ٍبردىّي ثوٌىذىغبْ ئىچىي تەضەۋۋۇرالرٔي ۋۇجۇدلب
وەٌتۈرىػىڭىس ٔبھبٍىتي تەضىە توختبٍذۇ .ئبٌذىٕمي ثىر ثبثتب ئېَتىپ ئۆتىىٕىّىسدەن،
وۆپچىٍىىٕىڭ ھەِّىطي توختبۋضىس ھبٌذا تەلٍىذ لىٍىػٕي ئوٍالٍذۇ .ئەگەر ضىس ثبً ھەَ
ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ِۇھىت ئىچىذە ئۆضۈپ ٍېتىٍگەْ ثوٌطىڭىس ،ئۇ چبغذا ضىس ٔبھبٍىتي ئبضبٔال ثبٍٍىك
ۋە ِۇۋەپپەلىَەتىە تەلٍىذ لىٍىطىس .ئەگەر ضىس ٔبِراتٍىك ۋە ئۈِىذضىسٌىه ئىچىذە ئۆضۈپ ٍېتىٍگەْ
ثوٌطىڭىس ،ئۇ چبغذا ضىسدە ٔبھبٍىتي ئبضبٔال ٔبِراتٍىك ۋە ئۈِىذضىسٌىٕىع ئەلىذىطي غەوىٍٍىٕىذۇ.
ئبٌجىرىت ئېَٕىػتېَىٓ ِۇٔذاق دەٍذۇ :ئۆزى تۇرىۋاتمبْ ئىجتىّبئىٌ ِۇھىتمب ئوخػىّبٍذىغبْ
ٔۇلتىٕەزەرٔي ئوتتۇئىرىغب لوٍبالٍذىغبْ وىػىٍەر ٔبھبٍىتي ئبز چىمىذۇ .وۆپ لىطىُ ئبدەٍِەر ثۇٔذاق
ٔۇلتىٕەزەرٌەرٔي غەوىٍٍۀذۈرەٌّەٍذۇ.
[ثۇ ٍەردىىي ئىىىي ئبثساش ِەزِۇْ لىطمبرتىٍذى].
چىىبگو ئۇٔىۋېرضىتېتىذىىي ثىٕجبِىٓ ثىرأذ دېگەْ وىػي زور ِۇۋەپپەلىَەتٍەرٔي لوٌغب
وەٌتۈرگەْ ٍۈز ٔەپەر ٍبظ تۀھەرىىەتچيِ ،ۇزىىبٔت ۋە ئبٌىّغب لبرىتب تەتمىمبت ئېٍىپ ثبرغبْ
ثوٌۇپ ،ئۇ ثۇ جەرٍبٔذا ثۇ تبالٔت ئىگىٍىرىٕىڭ ثبغتىٓ ثبغالپال ِۇۋەپپەلىَەت لبزأغبْ ئەِەضٍىىىٕي
ثبٍمىغبْ .ئەوطىچە ،ئۇالرٔىڭ وۆپ لىطىّي ثبغمىالرٔىڭ ٍېتەوٍىػي ۋە لوٌٍىػىغب ئېرىػىۀذىٓ
وېَىٓ ئبٔذىٓ ئبٌغب ئىٍگىرٌىگۀٍەر ئىىەْ .ئۇالرٔىڭ ھەرلبٔذىمىٕىڭ تبالٔت ئبالِىتي پەلەت
ئۇالردا ِەْ تبالٔت ئىگىطي ثوالالٍّەْ دەٍذىغبْ ئەلىذە پەٍذا ثوٌغبٔذىٓ وېَىٕال ئبٔذىٓ ٔبِبٍبْ
ثوٌغبْ ئىىەْ.
ِۇھىت ثەٌىىُ ئەلىذىٕىڭ ئەڭ وۈچٍۈن لوزغبتمۇچىطي ثوٌۇظ ِۇِىىٌٓ ،ېىىٓ ،ئۇ
ئەلىذىٕىڭ ثىردىٓ-ثىر لوزغبتمۇچىطي ئەِەش ،ئەگەر ئۇ ثىر دىٕجىر لوزغبتمۇچ ثوٌىذىغبْ ثوٌطب،
ئۇ چبغذا ثىس ِەڭگۈ ئۆزگەرِەش ِۇھىت ئىچىذە ٍبغىغبْ ثوالتتۇق .ثبً ثبٌىالر پەلەت ثبً
ِۇھىتٕىال ثىٍگۀْ ،بِرات ثبٌىالر ثوٌطب پەلەت ٔبِراتٍىمٕىال ثىٍگەْ ثوالتتي .ئەوطىچە ،ثبغمب خىً
وەچۈرِىع ۋە ئۆگىٕىع ئۇضۇٌىٍىرىّۇ ئەلىذىٕىڭ وېٍىع ِۀجىَي ثوالالٍذۇ.
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تۇرِۇغتىىي چوڭ – وىچىه ئىػالرٔىڭ ھەِّىطي ئەلىذە پەٍذا لىالالٍذۇ .ئبدەِٕىڭ
ھبٍبتىذا ،ثەزى ئىػالر ِەڭگۈ ئۇٔتۇٌّبٍذۇ .جوْ ف وىٕٕىذى لەضتىە ئۇچرىغبْ غۇ وۈٕٔي
ئەضٍىَەٌەٍذىغبْ ثوٌطىڭىس ،ئۆزىڭىسٔىڭ غۇ وۈٔي لەٍەردە ئىىۀٍىىىٕىّۇ چولۇَ ثىٍەٌەٍطىس.
ٔۇرغۇْ ئبدەٍِەرگە ٔىطجەتەْ ئېَتمبٔذا ،ثۇ ئۇالرٔىڭ دۇَٔب لبرىػي ِەڭگۈگە ئۆزگەرگەْ ثىر وۈْ
ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ .ئوخػبغال ،وۆپ لىطىُ ئبدەٍِەر ِەڭگۈ ئۇٔتۇٌّبٍذىغبْ وەچۈرِىػٍەرٔي ئۆز
ثېػىذىٓ وەچۈرگەْ ثوٌىذۇ .ثۇٔذاق وەچۈرِىػٍەرٔىڭ ثىسگە وۆرضىتىذىغبْ تەضىرى دەي
ِۇغۇٔذاق وەچۈرِىػٍەر تەلذىرىّىسٔي ئۆزگەرتەٌەٍذىغبْ ئەلىذىٍەرٔي ۋۇجۇدلب وەٌتۈرىذۇ.
ِەْ ٍ 13بظ ۋالتىّذىال ئۆزۈِٕىڭ ٔېّە لىٍىػىُ وېرەوٍىىي توغرىطىذا ئوٍالٔذىُ .ھەَ
تۀتەرثىَە ِەخطۇش ضەھىپىطىٕىڭ ٍبزغۇچىطي ٍبوي تۀتەرثىَە پىروگراِّىطىٕىڭ دىىتورى
ثوٌۇغٕي لبرار لىٍذىُِ .ەٌۇَ ثىر وۈٔيِ ،ەْ گېسىتتىٓ خوخبد وىطبرٔىڭ ِەٌۇَ ثىر وىتبثخبٔىذا
ئۆزىٕىڭ ٍېڭي وىتبثٍىرىٕي ئىّسا لوٍۇپ ضېتىع پبئبٌىَىتي ئۆتىۈزِەوچي ئىىۀٍىىي توغرىطىذا
خەۋەر وۆردۈَ ،غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ ،ئەگەر ِەْ تۀتەرثىَە ِەخطۇش ضەھىپىطي ٍبزغۇچىطي ٍبوي
تۀتەرثىَە پروگراِّىطي دىىتورى ثوٌۇغٕي ئوٍالٍذىىۀّە ،ئبٌذى ثىٍەْ چولۇَ زىَبرەت لىٍىػٕي
ئۆگىٕىۋېٍىػىُ وېرەن ،دېگۀٍەرٔي ئوٍٍىذىُ .ھەَ ئىػٕي ِۇغۇ ٍەردىٕال ثبغالغٕي لبرار لىٍذىُ.
غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ ِەوتەپتىٓ ئبٍرىٍىپ ،وىچىه ئۈٔئبٌغۇدىٓ ثىرٔي ئبرىَەت ئبٌذىُ ،ئبپبَ ِېٕي
پىىبۋى ثىٍەْ ھېٍىمي وىتبثخبٔىغب ئبپىرىپ لوٍذىِ .ەْ ئۇ ٍەرگە ٍېتىپ ثبرغبْ ۋالىتتب ،وىطبر
ئەپۀذىُ وېتىػىە تەِػىٍىپ تۇرغبْ ئىىەِْ .ەْ ثىر ئبز لورلتۇَ .ثىر توپ ِۇخجىرالر ئۇٔي
ئورىۋېٍىپ ،ئۇٔىڭذىٓ توختىّبً ضوئبي ضوراۋاتبتتيِ .ەْ ثىر ئبِبٌالرٔي لىٍىپ ،ثىر لبٔچە
ِۇخجىرالرٔىڭ لوٌتۇلٍىرى ئبضتىذىٓ ئۆتۈپ وىطبر ئەپۀذىّٕىڭ ئبٌذىغب ثبردىُِ .ەْ دەرھبي
ئۇٔىڭغب ئۆزۈِٕىڭ ئۇٔي ئبددىَغىٕب ئۈٔئبٌغۇ زىَبرىتي لىٍغۇَ ثبرٌىمىٕي ئېَتتىُ .ئۇ ھېٍىمي ثىر توپ
ِۇخجىرالرٔي توختىتىپ لوٍۇپِ ،بڭب غەخطەْ زىَبرەت لىٍىع پۇرضىتي ٍبرىتىپ ثەردى .ئۇ
وەچۈرِىع ِېٕىڭ ئەلىذەِٕي ئۆزگەرتتيِ ،بڭب ٔېّىٕىڭ ِۇِىىٓ ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ،تۇرِۇغتب
وىٍّەرگە ٍېمىٕالغمىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمي ۋە ئۆزۈَ ئېرىػّەوچي ثوٌغبْ ٔەرضىگە ئىٕتىٍىػٕىڭ
جبۋاثىٕىڭ لبٔذاق ثوٌىذىغبٍٔىمي لبتبرٌىمالرٔي ثىٍذۈردى .وېَىٓ ِەْ وىطبر ئەپۀذىّٕىڭ غۇ
لېتىٍّىك ئىٍھبِالٔذۇرۇغي ضەۋەثىذىِٓ ،ەٌۇَ ثىر گېسىتىە توختىّبً ِبلبٌە ئەۋەتتىُ .ثۇ ِېٕي
ِۇغۇ ضبھەدە ئۇٔتۇٌغۇضىس وەچۈرِىػىە ئىگە لىٍذى.
(ِ )2ۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ضېھرىٌ ئبچمۇچي
ٔبپوٌىَوْ ِەروەزٌەغتۈرۈظ ثىٍەْ ثىۋاضتە ۋە ۋاضتىٍىه غەوىٍذە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌغبْ
پرىٕطىپالرٔي ئىػٍىتىع ئۇضۇٌىٕي « ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ضېھرىٌ ئبچمۇچي» دەپ ئبتىغبْ .ثۇرۇٔمي
وىػىٍەر ِۇغۇ ضېھرىٌ ئبچمۇچٕىڭ ٍبردىّي ثىٍەْ دۇَٔبدىىي ثبرٌىك ئۇٌۇغ وەغپىَبتالرٔىڭ
ِەخپىٌ ئىػىىىٕي ئبچمبْ .ھەِذە ثۇرۇٔمي ثبرٌىك ئەلىً-پبراضەت ۋە تبالٔتالرٔىڭ ھەِّىطي ِۇغۇ
ئبچمۇچٕىڭ ضېھرىٌ وۈچىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ٍېتىٍذۈرۈٌگەْ ۋە تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇٌغبْ.
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ِەروەزٌەغتۈرۈظ دېگىٕىّىس ضىسٔىڭ ِۇلىُ ئبدەت ۋە ئەِەٌىَەتتىٓ پبٍذىٍىٕىپِ ،ەٌۇَ ثىر
ٔەرضىٕي تەٌتۆوۈش چۈغىٕىپ ۋە ئىگىٍەپ ثوٌغىچە ،وۆڭٍىڭىسٔي ئبغۇ ٔەرضىگە ٍىغىپ تۇرۇظ
لبثىٍىَىتىڭىسٔي وۆرضىتىذۇ .ئۇ ضىسٔىڭ ئۆز دىممىتىڭىس ۋە زېھٕىڭىسٔي تىسگىٍٕەپ ،ئۇالرٔي ِەٌۇَ
ثىر ِەضىٍىگە ئبغۇ ِەضىٍىٕي ھەي لىٍىپ ثوٌغىچە ِەروەزٌەغتۈرۈپ تۇرۇظ لبثىٍىَىتىڭىسٔي
وۆرضىتىذۇ .ئۇ ضىسٔىڭ ئۆزىڭىس تبغٍىۋېتىػٕي ئىطتەٍذىغبْ ئبدەتٍەرٔىڭ تەضىرىٕي ثىر ٍبلمب
لبٍرىپ لوٍۇظ ئىمتىذارىڭىس ثىٍەْ ٍېڭي ئبدەتٍەرٔي ٍېتىٍذۈرۈظ وۈچ-لبثىٍىَىتىڭىسٔي
وۆرضىتىذۇ .ئۇ ضىسٔىڭ ئۆز-ئۆزىڭىسٔي تەٌتۆوۈش تىسگىٍٕەظ لبثىٍىَىتىڭىسٔي وۆرضىتىذۇ.
ِەروەزٌەغتۈرۈظ دېگىٕىّىس ضىسٔىڭ ئۆزىڭىس ئبرزۇ لىٍغبٔذەن ئوٍالظ ئىمتىذارىٕي،
ئۆزىڭىسٔىڭ ئوً-تەپەوىۇرىٕي وؤتروي لىٍىپ ،ئۇٔي ثىر ٔبھبٍىتي ئېٕىك ِەلطەتىە توغرىالظ
ئىمتىذارىٕي ،ۋە ئۆزىڭىسٔىڭ ثىٍىٍّىرىٕي ثىر ضبغالَ ۋە ئەِەٌىٌ ئىع-ھەرىىەت پىالٔي لىٍىپ
تەغىىٍٍەظ ئىمتىذارىٕي وۆرضىتىذۇ.
ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ وۆڭٍىٕي ئۆزىڭىسٔىڭ ئۆِۈرٌۈن ئىطتىىىڭىسگە ِەروەزٌەغتۈرۈغتە،
ئۆز-ئبرا ئبرىٍىػىپ وەتىەْ ۋە ثىر-ثىرى ثىٍەْ ٔبھبٍىتي زىچ ثبغالٔغبْ ثبغمب ٔۇرغۇْ ئىػالر
ئۈضتىذىّۇ ثبظ لبتۇرۇپ ،زېھٕىڭىسٔي ِەروەزٌەغتۈرِەوچي ثوٌغبْ ئبضبضىٌ ٔەرضىٕي تبِبٍِىػىڭىس
وېرەن .چوڭ پىالْ ( ئىٕگٍىسچە  )ambitionثىٍەْ ئىطتەن ئوڭۇغٍۇق ِەروەزٌەغتۈرۈظ
جەرٍبٔىٕي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈغتە وبَ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ ئىىىي ئبضبضىٌ ئبِىٍذۇر .ثۇ ئبِىٍالر
ثوٌّبٍذىىەْ ،ضېھرىٌ ئبچمۇچّۇ ئۈٔۈَ ثەرِەٍذۇ .ثۇ ئبچمۇچتىٓ پبٍذىٍىٕىذىغبْ وىػىٍەرٔىڭ
ئىٕتبٍىٓ ئبز ثوٌىػىذىىي ضەۋەة ،وۆپۈٔچە وىػىٍەرٔىڭ چوڭ پىالٔي ٍوق ثوٌۇپ ،ھبٍبتىذا ثىرەر
ئبالھىذە ٔەرضىٕىّۇ ئىطتىّەٍذۇ.
ضىس ئۆزىڭىس ئبرزۇ لىالالٍذىغبْ ھەر لبٔذاق ٔەرضىٕي ئۆزىڭىس ئۈچۈْ ئىطتەن لىٍىپ
تبٌٍىطىڭىس ثوٌىۋېرىذۇ .ئەگەر ضىسٔىڭ ئىطتىىىڭىس ئەِەٌىَەتىە ئۇٍغۇْ ۋە ٍېتەرٌىه دەرىجىذە
وۈچٍۈن ثوٌىذىىەِْ ،ەروەزٌەغتۈرۈغتىٓ ئىجبرەت ضېھرىٌ ئبچمۇچ ئۇ ئىطتەوٕي ئەِەٌگە
ئبغۇرۇغمب ٍبردەَ لىٍىذۇٔ .ۇرغۇْ ئبٌىُ ۋە پىطخوٌوگىَە تەتمىمبتچىٍىرىٕىڭ لبرىػىچە ،تىالۋەت
لىٍغۇچىالرٔىڭ دۇئبضىٕىڭ وۈچي لەٌجىذە چوڭمۇر ئورۇْ ئبٌغبْ ثىر ئىطتەوٕي ئەِەٌگە
ئبغۇرۇغتىىي ِەروەزٌەغتۈرۈظ پرىٕطىپي ئبرلىٍىك ئۈٔۈَ ثېرىذۇ.
ئىٕطبٔالر ثەرپب لىٍغبْ ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ئەڭ ئبٌذى ثىٍەْ ئىطتەن ئبرلىٍىك
تەضەۋۋۇردا ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈٌۈپ ،ئبٔذىٓ ِەروەزٌەغتۈرۈظ ئبرلىٍىك رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇٌغبْ.
ِەروەزٌەغتۈرۈظ ضېھرىٌ ئبچمۇچىذىٓ پبٍذىٍىٕىػتب ،ضىس ئبٌذى ثىٍەْ وۆڭٍىڭىسدىىي
گۇِبٔىٌ لبراظ ۋە ئىػۀّەضٍىىٕي پۈتۈٍٔەً ٍولىتىػىڭىس وېرەن .ھبزىرغىچە ثۇ ئبچمۇچتىٓ
ئوڭۇغٍۇق پبٍذىٍىٕبٌىغبْ وىػىٍەرٔىڭ ئىچىذە ئۇٔىڭغب ئىػۀّەضٍىه ئىذىَىطىذە ثوٌغبٔالردىٓ
ثىرضىّۇ ٍوق.
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تۆۋۀذە ثىس ثۇ ضېھرىٌ ئبچمۇچٕي ثىر ِۇلىُ فورِۇال ئبرلىٍىك ضىٕبپ ثبلبٍٍي .ضىسٔىڭ
غبٍىڭىس ثىر داڭٍىك ئبِّىۋىٌ ٔۇتۇق ضۆزٌىگۈچي ثوٌۇظ ،دەپ پەرەز لىالٍٍي .ئۇٔذالتب ضىس ثىر ۋاراق
لەغەزگە تۆۋۀذىىي ۋەدىٕي ٍېسىڭ:
ِېٕىڭ ثىر ٔبھبٍىتي لبثىٍىَەتٍىه ئبِّىۋىٌ ٔۇتۇق ضۆزٌىگۈچي ثوٌغۇَ ثبر .چۈٔىي ِەْ غۇ
ئبرلىٍىك دۇَٔبغب زۆرۈر ثوٌغبْ خىسِەتٍەردىٓ ثىرىٕي لىٍىپ ثېرەٌەٍّەْ ،ھەِذە غۇ ئبرلىٍىك ِەْ
ئۆز تۇرِۇغۇِغب زۆرۈر ثوٌغبْ ِبددىٌ ٔەرضىٍەرگە ئىگە ثوالالٍذىغبْ ئىمتىطبدىٌ وىرىّگە
ئېرىػەٌەٍّەْ.
ِەْ ئۆز وۆڭٍۈِٕي ھەر وۈٔي ئبخػىّي ئۇخالغتىٓ ثۇرۇْ ِ 10ىٕۇت ،ۋە ئەتىگىٕي
ئورٔۇِذىٓ ئەِذىال تۇرغبٔذا ِ 10ىٕۇت ِۇغۇ ئىطتەوىە ِەروەزٌەغتۈرۈپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئبغۇ
ئىطتەوٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇظ ئۈچۈْ لبٔذاق ئىع-ھەرىىەتٍەرٔي لوٌٍىٕىع وېرەوٍىىىٕي
تېپىپ چىمىّەْ.
ِەْ ئۆزەِٕىڭ ثىر ئىٕتبٍىٓ لبثىٍىَەتٍىه ۋە ئىٕتبٍىٓ جەٌت لىالرٌىك ئبِّىۋىٌ ٔۇتۇق
ضۆزٌىگۈچي ثوالالٍذىغبٍٔىمىّغب ئىػىٕىّەْ .غۇڭالغمب ِەْ ھەر لبٔذاق ٔەرضىٕىڭ ِېٕىڭ ِۇغۇ
ٍوٌذىىي تىرىػچبٍٔىمىّغب دەخٍي لىٍىػىغب ٍوي لوٍّبٍّەْ .ئىّسا________:
ضىس ِۇغۇ ۋەدىگە ئىّسا لوٍغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئۇٔىڭذا دېَىٍگەْ ثوٍىچە ئىع تۇتۇڭ .ھەِذە
ضىس ئىطتىگەْ ٔەتىجىگە ئېرىػىپ ثوٌغىچە ھەرگىسِۇ ثوغۇغۇپ لبٌّبڭ.
ضىس ِەروەزٌەغتۈرۈظ ئۇضۇٌىٕي لوٌالٔغبٔذا ،ثىر ٍىً ،ئۈچ ٍىً ،ثەظ ٍىً ،ۋە ھەتتب ئوْ
ٍىٍذىٓ وېَىٕىي ئەھۋاٌغب ٔەزەر ضېٍىپ ،ئۆزىڭىسٔىڭ ئبغۇ دەۋردىىي ئەڭ داڭٍىك ئبِّىۋىٌ ٔۇتۇق
ضۆزٌىگۈچي ثوٌغبٔذىىي ئەھۋإٌي وۆز ئبٌذىڭىسغب ئەوىٍىڭ .ئۆز تەضەۋۋۇرىڭىسدا ئۆزىڭىسٔىڭ
ِۇۋاپىك وىرىّگە ئېرىػىۀٍىىىٕي وۆز ئبٌذىڭىسغب ئەوىٍىڭ .ضىس ٔۇتۇق ضۆزٌەظ ئبرلىٍىك
ئېرىػىەْ وىرىُ ثىٍەْ ئبٌغبْ ئۆٍىڭىسدە تۇرغبْ ۋالىتتىىي ئەھۋإٌي وۆز ئبٌذىڭىسغب وەٌتۈرۈڭ.
ضىسٔىڭ ٔۇتۇلالرٔي ئىٕتبٍىٓ ٍبخػي ضۆزٌەظ ئبرلىٍىك ثىر تەضىرى ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن ئبدەِگە
ئبٍالٔغبْ ۋالىتتىىي ئەھۋإٌي وۆز ئبٌذىڭىسغب وەٌتۈرۈڭ .ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ تەضەۋۋۇر لىٍىع
ئىمتىذارىذىٓ پبٍذىٍىٕىپِ ،ۇغۇٔذاق ثىر وۆڭۈي ِۀسىرىطىٕي ٔبھبٍىتي ئېٕىك ضىسىپ چىمىڭ.
غۇٔذاق لىٍطىڭىس ئۇ ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىسدە ئىٕتبٍىٓ چوڭمۇر ئورۇْ ئبٌغبْ ئىطتەوٕىڭ ثىر گۈزەي
ضۈرىتىگە ئبٍٍىٕىذۇ.
ضىس ِەروەزٌەغتۈرۈغٕىڭ لبٔذاق لىٍىپ ثىر ضېھرىٌ ئبچمۇچٍۇق روٌىٕي ئوٍٕبٍذىغبٍٔىمىٕي
ئەِذى چۈغۀگەْ ثوٌىػىڭىس ِۇِىىٓ .ثۇ ئبچمۇچ ضىسگە ثىر ضىرٌىك ضبٔذۇلٕىڭ ئىچىذە ٍېتىپ
وەٌّىگۀٍىىيٍ ،بوي ئۇٔىڭ ھەر ثىر ئبدەَ چۈغىٕەٌەٍذىغبْ ئبددىٌ ضۆزٌەر ثىٍەْ ثبٍبْ
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لىٍىٕغبٍٔىمي ئۈچۈٔال ھەرگىسِۇ ئۇٔىڭ وۈچ-لۇدرىتىٕي تۆۋەْ چبغالپ ضبٌّبڭ .ثبرٌىك ئۇٌۇغ
ھەلىمەتٍەرٔىڭ ھەِّىطي ئەڭ ئبخىرلي ئبٔبٌىسدا ئبددىٌ ٔەرضىٍەرگە ،ئبضبٔال چۈغۀگىٍي
ثوٌىذىغبْ ٔەرضىٍەرگە ئبٍٍىٕىذۇ .ئەگەر ئۇٔذاق ثوٌّبٍذىىەْ ،ئۇالر ھەرگىسِۇ ئۇٌۇغ ھەلىمەتٍەر
ثوالٌّبٍذۇ.
ثۇ ضېھرىٌ ئبچمۇچٕي ئبلىالٔە ئىػٍىتىڭ .ئۇٔي پەلەت لىّّىتي ثبر ِەلطەتٍەرٔي ئەِەٌگە
ئبغۇرۇغمىال ئىػٍىتىڭ .غۇٔذاق لىٍطىڭىس ئۇ ضىسگە ثەخت ۋە ِۇۋەپپەلىَەت ئبدا لىٍىذۇ.
ثۇرۇْ ئۆتىۈزگەْ خبتبٌىمالرٔي ۋە ثۇرۇْ ئۇچرىغبْ ِەغٍۇثىَەتٍەرٔي ئۇٔتۇپ وېتىڭ.
ئۆتۈپ وەتىەْ زاِبٔالردا ٍبغبغٕي توختىتىڭ ،چۈٔىي ئۇ زاِبٔالر ھەرگىسِۇ لبٍتىپ وەٌّەٍذۇ.
ضىسٔىڭ ثۇرۇٔمي تىرىػچبٍٔىمٍىرىڭىس ضىسگە ٍبخػي ٔەتىجىٍەرٔي ئېٍىپ وېٍەٌّىگەْ ثوٌطب،
ئىػٕي لبٍتىذىٓ ثبغالپ ،ضىسٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ۋالتىڭىسٔي ِۇۋەپپەلىَەت ھېىبٍىٍىرى ثىٍەْ
توٌغبْ ِەزگىٍگە ئبٍالٔذۇرۇڭ .چوڭ پىالْ ،ئۇٌۇغ ئىطتەن ۋە ِەروەزٌەغتۈرۈٌگەْ تىرىػچبٍٔىك
ئبرلىٍىك ئۆزىڭىس ئۈچۈْ ثىر ئۇٌۇغ ٔبَ ٍبرىتىڭ ،ھەِذە دۇَٔب ئۈچۈّٔۇ ئۇٌۇغ خىسِەتٍەرٔي
وۆرضىتىڭ .ئەگەر ئۆزىڭىسگە ئىػۀطىڭىس ،ثۇ ئىػالرٔي چولۇَ لىالالٍطىس.
(ِ )3ەروەزٌەغتۈرۈظ ئۇضۇٌىٕي ئىػمب ضېٍىع
ِەزوۇر ِبلبٌىٕىڭ -3ثۆٌۈِىذە « ثىر ئىطتەوٕي ئبٌتۇٔغب ئبٍالٔذۇرۇغٕىڭ ئبٌتە
لەدەَ-ثبضمۇچٍىرى» تؤۇغتۇرۇٌغبْ ئىذىٍ .ۀي،
ثىر ئىطتەوٕي ئبٌتۇٔغب ئبٍالٔذۇرۇغٕىڭ ئبٌتە لەدەَ-ثبضمۇچي:
-1وۆڭٍىڭىسدە ضىس لبٔچىٍىه پۇي ئىطتەٍذىغبٍٔىمىڭىسٔي ئېٕىك ثەٌگىٍەڭِ :ەضىٍەْ50 ،
ِىڭ دوٌالر.
-2ضىس ئبغۇ پۇٌٕي لوٌغب وەٌتۈرگۀذىٓ وېَىٓ ،ئۇٔىڭ زاوىتىٕي لبٔذاق
ثېرىذىغبٍٔىمىڭىسٔي ئېٕىك ثەٌگىٍەڭ—ثۇ دۇَٔبدا ھېچٕىّە ثەرِەً ،پەلەتال ئبٌىذىغبْ ئىع ٍوق.
-3ئبغۇ پۇٌغب ئېرىػّەوچي ثوٌغبْ ۋالىتٕي ئېٕىك ثېىىتىڭ.
-4ضىس ئۆز ئىطتىىىڭىسٔي لبٔذاق ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ توغرىطىذا ثىر ئېٕىك پىالْ تۈزۈپ
چىمىڭ .غۇٔذالال ضىسٔىڭ تەٍَبرٌىمىڭىس ثوٌطۇْ-ثوٌّىطۇْ ،غۇ زاِبتال ئىع ثبغالڭ.
-5ثىر ۋاراق لەغەزگە ٍۇلىرىمي ٔ 4ەرضىٕي ٔبھبٍىتي ئېٕىكٔ ،بھبٍىتي ئىخچبَ لىٍىپ ٍېسىپ
چىمىڭ.
-6لەغەزگە ٍېسىٍغبْ ثۇ ٔەرضىٕي ھەر وۈٔي ئەتىگىٕي ئورٔىڭىسدىٓ لوپمبٔذىٓ وېَىٕال ثىر
لېتىُ ،ۋە ئبخػىّي ئۇخالغتىٓ ثۇرۇْ ثىر لېتىُ ئۈٍٔۈن ئولۇپ چىمىڭ .ضىس ئۇٔي ئولۇۋاتمبٔذا،
ضىس « ئبغۇ پۇٌغب چولۇَ ئېرىػىّەْ» ،دەپ ئۆز-ئۆزىڭىسگە ئىػىٕىپ ،ئبغۇ پۇٌغب ئېرىػىەْ
ۋالىتتىىي ئەھۋاٌالرٔي وۆز ئبٌذىڭىسغب وەٌتۈرۈپ ،ئبغۇ ۋالىتتىىي ھېططىَبتىڭىسٔي ثىٍىپ تۇرۇڭ.
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ئەگەر ثۇ وۆرضەتّىٍەرٔي ھبزىرلي پرىٕطىپ ثىٍەْ ثىرٌەغتۈرضەن ،تۆۋۀذىىىذەن
خۇالضىطىغب وېٍىّىس:
 )1ثبغمىالرٔىڭ دەخٍي لىٍىػىغب ئۇچرىّبٍذىغبْ ثىر جىّجىت ٍەرگە ثېرىڭ .وۆزىڭىسٔي
ٍۇِۇپ ،ضىس ٍىغّبلچي ثوٌغبْ پۇي ھەلمىذىىي ٍبزِب ثبٍبٔبتٕي ئۆزىڭىس ئبڭٍىَبٌىغۇدەن ئۈٍٔۈن
ئبۋازدا لبٍتب-لبٍتب ئولۇڭ ( ئىالۋۀ :بپوٌىَؤٕىڭ وىتبثىٕىڭ وۆپۈٔچە جبٍٍىرىذا پۇي تېپىع ثىٍەْ
ِۇۋەپپەلىَەت لبزىٕىع ئوخػبظ ِۀىذە ئىػٍىتىٍگۀْ .بپوٌىَؤٕىڭ ئىىىىٕچي وىتبثي
ٍ-1937ىٍي ئېالْ لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ ،ئەھۋاٌذىٓ لبرىغبٔذا ئبغۇ زاِبٔالردا وۆپۈٔچە وىػىٍەر ثىر
ئبدەِٕىڭ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌغبْ-ثوٌّىغبٍٔىمىٕي ئبغۇ ئبدەَ تبپمبْ پۇي ثىٍەْ ئۆٌچىگەْ
ئوخػبٍذۇ .ئۇٍغۇر دىَبرىٕىڭ ئەھۋاٌي غەرة ئەٌٍىرىٕىڭ ئەھۋاٌىغب زادىال ئوخػىّبٍذىغبْ ثوٌۇپ،
ئۇٍغۇرالر غەرثٍىىٍەردەن ئبٔذ جۇڭگودىىي ثبغمب ِىٍٍەتٍەردەن پۇي تېپىع ۋە ثىرەر ئىػتب
ِۇۋەپپەلىَەت لبزىٕىع پۇرضىتىگە ئىگە ئەِەش .غۇڭالغمب ئولۇرِۀٍەردىٓ ثۇ ٍەردىىي
ِەزِۇٔالردىٓ جبٍٔىك پبٍذىٍىٕىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ) .ئبغۇ پۇٌٕي ٍىغىپ ثوٌىذىغبْ ۋالىتٕي ،ھەِذە
ئۇ پۇٌٕي ضىس لبٔذاق خىسِەتٍەرٔي لىٍىع ئبرلىٍىك تبپىذىغبٍٔىمىڭىسٔي ئېٕىك ثەٌگىٍەڭِ .ۇغۇ
ٍەردە وۆرضىتىٍگەْ ٍوي ثوٍىچە ئىع ئېٍىپ ثبرغبٔذا ،ضىس ئبغۇ پۇٌغب ئېرىػىپ ثوٌغبْ ۋالىتتىىي
ئەھۋإٌي وۆز ئبٌذىڭىسغب وەٌتۈرۈپ تۇرۇڭ.
 )2ضىس ئۆزىڭىس ٍىغّبلچي ثوٌغبْ ئبغۇ پۇٌٕي ئۆزىڭىسٔىڭ تەضەۋۋۇرىذا وۆرەٌەٍذىغبْ
ثوٌغىچەٍ ،ۇلىرىذىىي -1لەدەِٕي ھەر وۈٔي ئەتىگىٕي ثىٍەْ ھەر وۈٔي ئبخػىّي ثىر لېتىّذىٓ
تەورارالڭ.
 )3ضىس ثىر ۋاراق لەغەزگە ٍېسىٍغبْ پىالٔىڭىسٔي ھەر وۈٔي ئەتىگۀذە ۋە ھەر وۈٔي وەچتە
وۆرەٌەٍذىغبْ ثىر ٍەرگە لوٍۇپ لوٍۇڭ ،ھەِذە ئۇٔي ھەر وۈٔي ئبخػىّي ئۇخالغتىٓ ثۇرۇْ ۋە ھەر
وۈٔي ئەتىگىٕي ئورٔىڭىسدىٓ تۇرغبٔذىٓ وېَىٓ ثىر لېتىُ ئولۇپ ،ئۇٔي توٌۇق ٍبدٌىۋېٍىڭ.
ئېطىڭىسدە ثوٌطۇٔىي ،ضىس ٍۇلىرىذىىي تەٌىُ ثوٍىچە ئىع وۆرگۀذە ضىسٔىڭ لىٍغىٕىڭىس
ئبپتوِبتىه تەوٍىت پرىٕطىپىٕي ئىػمب ضېٍىع ثوٌىذۇ .ثۇٔذاق لىٍىػتىىي ِەلطەت ئۆزىڭىسٔىڭ
ٍوغۇرۇْ ئېڭىغب ثۇٍرۇق ثېرىػتىٓ ئىجبرەت .ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىغب ثىر تەٌەپٕي
ٍوٌٍىغبٔذا ،ئۇ تەٌەپ ِەٌۇَ ھېططىَبت ۋە لىسغىٍٕىك تۇٍغۇضي ثىٍەْ ثىرٌەغىەْ چبغذىال ضىسٔىڭ
ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىس ئۇٔي لوثۇي لىٍىذۇ .ئەلىذە ثوٌطب ثبرٌىك ھېططىَبتالرٔىڭ ئىچىذىىي ئەڭ
وۈچٍۈن ۋە ئەڭ ئۈٔۈَ ثېرىذىغبْ ثىرىذۇر.
ٍۇلىرىذا وۆرضىتىٍگەْ ئىػالر دەضٍىۋىذە ٔبھبٍىتي ئبثطتراوت ثوٌۇپ تۇٍۇٌىػي ِۇِىىٓ .ثۇ
ضىسگە دەخٍي لىٍّىطۇْ .ئۇ ئىػالر لبٔچىٍىه ئبثطتراوت ٍبوي ئەِەٌىَەتىە لبٔچىٍىه ئۇٍغۇْ
ئەِەضتەن تۇٍۇٌىػىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ئۇالرٔي لىٍىۋېرىڭ .ئەگەر ضىس روھىٌ ۋە ھەرىىەت جەھەتٕىڭ
ھەر ئىىىىطىذە ٍۇلىرىذا وۆرضىتىٍگەْ ثوٍىچە ئىع وۆرضىڭىس ،ثىردەِذىال ضىسٔىڭ ئبٌذىڭىسدا
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ثىر ٍېڭي ھبٍبتىٌ وۈچ پەٍذا ثوٌىذۇ.
ثبرٌىك ٍېڭي ئىذىَىٍەرگە لبرىتب گوِبٔخورٌۇلٕىڭ پەٍذا ثوٌۇغي ھەِّە ئىٕطبٔالرٔىڭ ئورتبق
خبراوتېرى .ئەگەر ضىس ٍۇلىرىذىىي وۆرضەتّە ثوٍىچە ئىع وۆرضىڭىس ،ضىسٔىڭ گۇِبٔىڭىسٔىڭ
ئورٔىٕي ثىر ئەلىذە ئىگىٍەپ ،ئۇ ئەلىذە ثىر ِۇتٍەق ئېتىمبت ثوٌۇپ ئۇٍۇٍذۇ.
ٔۇرغۇْ پەٍالضوپالر « ئبدەَ ئۆزىٕىڭ ِۇلەددەش تەلذىرىٕىڭ خوجبٍىٕي» ،دېگۀٕي ئوتتۇرىغب
لوٍغبْ .ئەِّب ئۇالر ٔىّىػمب غۇٔذاق ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀذۈرِىگەْ .ثىر ئبدەِٕىڭ ئۆز-ئۆزىگە ۋە
ئۆزىٕىڭ ِۇھىتىغب خوجبٍىٓ ثوالٌىػىذىىي ضەۋەة ،ئۇٔىڭ ئۆز-ئۆزىٕىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىغب تەضىر
وۆرضىتىذىغبْ لبثىٍىَەتىە ئىگە ئىىۀٍىىىذىٓ ئىجبرەتتۇر.
ئىطتەوٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇغٕىڭ ئەِەٌىٌ جەرٍبٔي ئبپتوِبتىه تەوٍىت ئبرلىٍىك ئىػمب
ئبغۇرۇٌىذۇِ .بٔب ثۇ ضىسٔىڭ ئۆزىڭىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىٕىڭ ئىچىگە وىرىپ ،ئۇٔىڭغب تەضىر
وۆرضىتىع پرىٕطىپىذىٓ ئىجبرەت ثوٌۇپ ،لبٌغبْ پرىٕطىپالر ثوٌطب ئبپتوِبتىه تەوٍىت پرىٕطىپىٕي
لوٌٍۇٔۇغتىىي لوراٌالردىٕال ئىجبرەت ،خبالش.
 .10ببش مۆڭۈه قبّۇّىَىتي
ٔبپوٌىَوْ خىً تۇٔجي لېتىُ
ئبٔذرۇٔىڭ ئبغۇٔذاق ِۇۋەپپەلىَەتٍىه
ئۇٔىڭغب ئۆز غىروىتىذە ثىر « ثبظ
غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٔبپوٌىَوْ ٔۇرغۇْ
پىطخوٌوگىَە پرىٕطىپىٕي ثبٍمىغبْ.

ئبٔذرۇ وبرٔىگي ثىٍەْ ئۆتىۈزگەْ ضۆھجەت جەرٍبٔىذا
ثوٌۇغىذىىي ضىرٔىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ضورىغبٔذا ،ئبدٔرۇ
وۆڭۈي» ٔىڭ ِەۋجۇت ئىىۀٍىىىٕي ئېَتىپ ثەرگەْ.
ٍىً تەتمىمبت ئېٍىپ ثېرىپ « ،ثبظ وۆڭۈي» دېگەْ ثىر

ثۇ پرىٕطىپٕىڭ ئىٕگٍىسچە ئبتىٍىػي «  »Master Mindثوٌۇپ ،ثۇ ٍەردىىي «»Master
دېگەْ ضۆز ٍۇٌغۇْ ٌوغىتىذە « ئىگە ،خوجبٍىٍٓ ،بٌٍىغۇچي  ،ثبغمۇرغۇچيِ ،ۇئەٌٍىُ ،ئۇضتبز،
ئۇضتب ،پىر ،ثەگسادەِ ،ۇدىر» دەپ تەرىپٍۀگەٌْ .ېىىٓ ِەْ ٔبپوٌىَؤٕىڭ وىتبثىذىىي ِەزِۇٔغب
ئبضبضەْ ،ثۇ ئۇلۇِٕي ئۇٍغۇرچە «ثبظ وۆڭۈي» ،دەپ ئبتبغٕي ِۇۋاپىك وۆردۈَ.
ثبظ وۆڭۈي دېگەْ ئۇلۇِغب « ثىر ئېٕىك ِەلطەتٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ ،ئۆز-ئبرا
ِبضٍىػىع روھي ثىٍەْ ،ئىىىي ٍبوي ئۇٔىڭذىٓ وۆپ وىػىٍەر ئبرىطىذا ثىٍىُ ۋە تىرىػچبٍٔىمٕي
ِبضالغتۇرۇظ» ،دەپ ئېٕىمٍىّب ثېرىػىە ثوٌىذۇ.
ئبٔذرۇ وبرٔىگىٕىڭ ئبدەٍِىرى ئبغۇٔذاق ثىر ثبظ وۆڭۈٌٕي غەوىٍٍۀذۈرگەْ ثوٌۇپ ،ئۇ
وۆڭۈي ئىٕتبٍىٓ ٍبخػي تەغىىٍٍۀگەْ ،ۋە ئىٕتبٍىٓ ٍبخػي ِبضالغمبْ ،غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ثىر
ھەِّىگە لبدىر وۈچىە ئبٍالٔغبْ ثوٌۇپ ،ئۇالر پوالت ضبٔبئىتىذىٓ ثبغمب ھەر لبٔذاق ضبٔبئەت ثىٍەْ
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غۇغۇٌالٔغبْ ثوٌطىّۇ ،خۇددى پوالت ضبٔبئىتىذىىىطي ثىٍەْ ئوخػبظ دەرىجىذە ِۇۋەپپەلىَەتٍىه
ثوٌغبْ ثوالر ئىذى.
ٍۇلىرىمي لۇرالرٔي ثىرىٕچي لېتىُ ئولۇغبٔذأ ،ۇرغۇْ وىػىٍەر ثبظ وۆڭۈٌٕىڭ ثېرىذىغبْ
پبٍذىطي ثىر توپ وىػىٍەرٔىڭ ئۆز-ئبرا ِبضٍىػىپ ،ۋە وۈچٕي ثىر ٍەرگە توپالپ ثىٍٍە ئىػٍىگۀذە
ئېرىػىىٍي ثوٌىذىغبْ پبٍذىذىٓ ئبٔچە پەرلي ٍولتەن ھېططىَبتتب ثوٌىػي ِۇِىىٓ .ئەِەٌىَەتتە
ثبظ وۆڭۈٌٕىڭ ٍەتىۈزىذىغبْ پبٍذىطي ئۇٔىڭذىٓ وۆپ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ثۇٔذاق ئبالھىذىٍىگي
ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتي ثىٍەْ زىچ ِۇٔبضىۋەتٍىه.
ضىسٔىڭ خەۋرىڭىسدە ثوٌغىٕىذەن ،ضىس وۆڭٍىڭىسٔي ِەٌۇَ ثىر ئىذىَىگە ٍىغطىڭىس ،ئۇ
ئىذىَە خۇددى ثىر ِبگٕىتتەن روي ئوٍٕبپ ،ئۆزىگە ثبغمب ئوخػبظ ِبھىَەتٍىه ئىذىَىٍەرٔي جەٌت
لىٍىذۇ .ثىر ثبظ وۆڭۈي ئىىىي ٍبوي ئۇٔىڭذىٓ وۆپ وىػىٍەر ثىر ٍەرگە وېٍىپ ،وۆڭٍىٕي
ئوخػبظ ثىر ٔەرضىگە ِەروەزٌەغتۈرگۀذە ئبٔذىٓ ثبرٌىممب وېٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،وۆڭۈٌٍەرٔىڭ
ثىرٌەغّىطي ئىجبدىٌ ئىذىَىٍەرٔي ئۆزىگە جەٌت لىٍىذۇ .ثبظ وۆڭۈٌٕىڭ ئېٕىمٍىّىطي ثوٍىچە،
ثبظ وۆڭۈٌٕىڭ ئەزاٌىرى ئۆزٌىرىٕي ئوخػبظ ثىر پەٌطەپىگە ئبتىغبْ ثوٌىذۇ ،وۆپ ضبٔذىىي
وىػىٍەرٔىڭ لەٌجي ثىر ئورتبق ،ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ئبضبضىٌ ٔىػبٔغب ِەروەزٌەغىەْ ثوٌىذۇ ،ھەِذە
ثبرٌىك ئەزاالر ئبٍرىُ-ئبٍرىُ غەخطٍەرٔىڭىي ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذا وەڭرەن ۋە چوڭمۇرراق
چەوطىس ئەلىً ِۀجەٌىرىگە ئىگە ثوٌغبْ ثوٌىذۇ .ثۇ ثىرٌەغىەْ وۆڭۈي ھەر ثىر غەخطٍەر ئۆز
ئبٌذىغب ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈظ لەتئىٌ ِۇِىىٓ ثوٌّبٍذىغبْ ٍېڭي ثىٍىُ ۋە ٍېڭي ئىذىَىٍەرٔي
ۋۇجۇتمب وەٌتۈرىذۇ.
ئىٕطبٔالرٔىڭ وۆڭٍي ثىر خىً غەوىٍذىىي ئېٕېرگىَە ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ .ئىىىي
ئبدەِٕىڭ وۆڭٍي ثىر-ثىرىگە تەڭىەظ ثوٌۇظ روھي ثىٍەْ ِبضالغمبٔذا ،ھەر ثىر وۆڭۈٌٕىڭ
ئېٕېرگىَىطي ئۆزىگە ٍۀە ثىر وۆڭۈٌٕىڭ ئېٕېرگىَىطىٕي لوغۇۋاٌىذۇ.
ئىٕطبْ ِېڭىطىٕي ثىر ئېٍېىتىر ثبتبرىَىطىگە ئوخػىتىػمب ثوٌىذۇ .وۆپ ضبٔذىىي
ثبتبرىَىٕي ثىرٌەغتۈرگۀذە ئۇٔىڭذىٓ چىمىذىغبْ ئېٕېرگىَىٕىڭ ثىر ئبٍرىُ ثبتبرىَىٕىڭىىگە
لبرىغبٔذا وۆپ ثوٌىذۇ .غۇٔذالال ھەر ثىر ثبتبرىَە چىمىرىذىغبْ ئېٕېرگىَىٕىڭ ئبز-وۆپٍۈوىٕي
ئۇٔىڭذىىي تبرِبق ثبتبرىَىٕىڭ ضبٔي ثەٌگىٍەٍذۇ .ئىٕطبْ ِېڭىطىّۇ غۇٔىڭغب ئوخػبظ ئىػٍەٍذۇ.
ٍۀي ،ثىر لىطىُ ِېڭىٕىڭ ئىع ئۈٔۈِي ٍۀە ثىر لىطىُ ِېڭىٕىڭىىگە لبرىغبٔذا ئۈضتۈٔرەن
ثوٌىذۇ .ثىر توپ ِېڭىٕي ئۆز-ئبرا تەڭىەظ ثوٌۇظ روھي ثىٍەْ ِبضالغتۇرغبٔذا ،ئۇالر ھبضىً
لىٍىذىغبْ تەپەوىۈر ثىٍەْ ئېٕېرگىَە ثىر ئبٍرىُ ِېڭىٕىڭىىگە لبرىغبٔذا زور ثوٌىذۇٍ .ۀي ،ثبظ
وۆڭۈي ضىسٔىڭ ئىجبتچبٍٔىمىڭىسٔي ئبغۇرىذۇ.
ئىىىي ٍبوي ئۇٔىڭذىٓ وۆپ ئبدەٍِەر ئبرىطىذا ثىر ثىرٌىىطەپ ھبضىً لىٍىپ ،غۇ ئبرلىٍىك
ثىر ثبظ وۆڭۈي ئىتتىپبلذاغٍىمىٕي ھبضىً لىٍىػتىىي ِەلطەتِ ،ەروەزٌەغتۈرۈظ لبٔۇٔىَىتىٕي
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تېخىّۇ ئۈٔۈٍِۈن لوٌٍىٕىػتىٓ ئىجبرەتٍ .ۀي ،ثبظ وۆڭۈي پرىٕطىپي ثىر توپ ئبدەَ وۆڭٍىٕىڭ
وۈچ-لۇۋۋىتىٕي ئىػمب ئبغۇرِبلچي ثوٌغبْ ئبضبضىٌ ِەلطەتىە توپالغتىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش.

 .11ئبىتۇُ قبئىذە
تۆت ِىڭ ٍىٍذىٓ ئبرتۇق ۋالىتتىٓ ثۇٍبْ ،وىػىٍەر ثىر « ئبٌتۇْ لبئىذە» ٔي ثبغمىالرغب
ِۇئبِىٍە لىٍىػتىىي ئەڭ ِۇۋاپىك لبئىذە ،دەپ تەٌىُ ثېرىپ وەٌذى .ئەِّب ،گەرچە وىػىٍەر ثۇ
پەٌطەپىٕي ئەخاللٍىك ئىع-ھەرىىەتٕىڭ ثىر توغرا لبئىذىطي ،دەپ لوثۇي لىٍغبْ ثوٌطىّۇ ،ئۇٔىڭ
روھىٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىي ٍبوي ئۇٔىڭ لبٔذاق ثىر لبٔۇٔىَەتىە ئبضبضالٔغبٍٔىمىٕي چۈغۀّەً
وەٌذى .ثۇ ئبٌتۇْ لبئىذىٕىڭ ِەزِۇٔي تۆۋۀذىىىذىٓ ئىجبرەت:
-ضىس ثبغمىالردىٓ ئۆزىڭىسگە لبٔذاق ئىػالرٔي لىٍىپ ثېرىػىٕي ئبرزۇ لىٍطىڭىس ،ضىسِۇثبغمىالرغب غۇٔذاق ئىػالرٔي لىٍىپ ثېرىڭ.
-ضىس ثبغمىالردىٓ ئۆزىڭىس توغرىطىذا لبٔذاق ضۆزٌەرٔي ئبڭالغٕي ئبرزۇ لىٍطىڭىس ،ضىسِۇثبغمىالرغب ئبغۇٔذاق ضۆزٌەرٔي لىٍىڭ.
-ضىس ثبغمىالردىٓ ئۆزىڭىس توغرىطىذا لبٔذاق ئوٍالغٕي ئبرزۇ لىٍطىڭىس ،ضىسِۇ ثبغمىالرتوغرىطىذا ئبغۇٔذاق ئوٍالڭ.
ئەگەر ضىس ِەزوۇر ِبلبٌىٕىڭ ئبٌذىٕمي ثۆٌۈٍِىرىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ِەزِۇٔالرٔيٍ ،ۀي ،ثىر
ئبدەِٕىڭ ئوً-خىَبٌي ئبغۇ ئوً-خىَبٌٕىڭ ِبھىَىتي ثوٍىچە رېئبٌٍىممب ئبٍٍىٕىذىغبٍٔىمىٕي توٌۇق
چۈغۀگەْ ثوٌطىڭىسٍ ،ۇلىرىمي ئبٌتۇْ لبئىذىگە ئبضبش ثوٌىذىغبْ لبٔۇٔىَەتٕي ئبضبٔال
ئبڭمىرتبالٍطىسٍ .ۀي ،ضىس ثبغمىالر ئۈچۈْ ثىرەر ئىع لىٍىپ ثېرىع ئۈچۈْ ،ئبٌذى ثىٍەْ ئبغۇ
ئىع توغرىطىذا ئوٍٍىٕىػىڭىس ٍبوي تەپەوىۈر ٍۈرگۈزىػىڭىس وېرەن .غۇڭالغمب ضىسٔىڭ
ثبغمىالرغب ثىرەر ئىػٕي لىٍىپ ثېرىپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئۇالرٔىڭ ضىسگىّۇ ئوخػبظ ثىر ئىػٕي لىٍىپ
ثېرىػىٕي لوٌغب وەٌتۈرىػىڭىس ئبرزۇٔي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇغٕىڭ ثىر ئىٕتبٍىٓ ٍبخػي ِىطبٌىذۇر.
ٍۀي ئبٌتۇْ لبئىذە ثىٍەْ ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتي ئەِەٌىَەتتە ئوخػبظ ثىر ٔەرضىذىٓ ئىجبرەت.
ضىس ٍۇلىرىمي ئبٌتۇْ لبئىذىٕي ئۆزگەرتەٌّەٍطىس ،ئەِّب ئۇٔىڭذىٓ ثىر رەت لىٍغىٍي
ثوٌّبٍذىغبْ وۈچ ضۈپىتىذە پبٍذىٍىٕىپ ،ئۇٔىڭطىس ئېرىػىىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ٍېڭي
ِۇۋەپپەلىَەتٍەرگە ئېرىػەٌەٍطىس.
ثبغمىالرغب ئبداٌەتطىسٌىه ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىع ضىسٔىڭ ئبالھىذە ھولۇلٍىرىڭىسٔىڭ ثىرى.
ئەِّب ضىس ِەزوۇر لبئىذىٕي چۈغۀطىڭىس ،ئبخىرىذا ثبغمىالرِۇ ضىسگە ئبداٌەتطىسٌىه ثىٍەْ
ِۇئبِىٍە لىٍىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىطىس .ثۇ لبٔۇٔىَەت ضىسٔىڭ ثبغمىالرغب لىٍغبْ ئبداٌەتطىسٌىىٍەر
ثىٍەْ رەزىٍٍىىٍەرٔىڭ ئۆزىڭىسگە لبٍتىپ وېٍىػي ثىٍۀال توختبپ لبٌّبً ،ضىسگە ئۇٔىڭذىّٕۇ
ئېغىر ،ۋە ئۇٔىڭذىّٕۇ وۆپ ئەغىر زىَبٔالرٔي ئېٍىپ وېٍىذۇٍ .ۀي ئۇ ضىس ثۇرۇْ لىٍغبْ
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ئوً-خىَبٌالرٔىڭ ھەِّىطىٕىڭ ٔەتىجىطىٕي ضىسگە ئېٍىپ وېٍىذۇ .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،ضىس
ثبغمىالرغب ئۇالرٔىڭ ئۆزىڭىسگە لىٍىػىٕي ئبرزۇ لىٍغبْ ئىػالرٔىال لىٍىپ لبٌّبً ،ضىس ثبغمىالرٔىڭ
ئۆزىڭىسٔي لبٔذاق ئوٍٍىػىٕي ئبرزۇ لىٍطىڭىس ،ضىسِۇ ثبغمىالرٔي ئبغۇٔذاق ئوٍٍىػىڭىس وېرەن.
ضىس ثبغمىالرغب لبرىتب ثىرەر ئىػٕي لىٍىػتىٓ ثۇرۇْ ،ئبٌذى ثىٍەْ ئبغۇ ئىػٕىڭ ِبھىَىتىٕي
ئۆز تەپەوىۈرىڭىسدە ھبضىً لىٍىطىس .ھەِذە ئبغۇ ئىػٕىڭ ٍىغىٕذىطي ،ئبضبضي ۋە ِبھىَىتىٕي
ئۆزىڭىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىغب وىرگۈزۈپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئبٔذىٓ ئبغۇ ئىع توغرىطىذىىي
تەپەوىۈرىڭىسٔي ضىرتمب تبرلىتىطىس .ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسغب وىرگەْ ئۇ ٔەرضىٍەر ضىسٔىڭ
ئۆز خبراوتېرىڭىسٔىڭ ثىر لىطّىغب ئبٍٍىٕىپ ،ضىسٔىڭ ئىع-ھەرىىىتىڭىس ٍبوي تەپەوىۈرىڭىسٔىڭ
ِبھىَىتىگە ئۇٍغۇْ وەٌگەْ ھبٌذا ئۆزگىرىذۇ.
ِۇغۇ ئبددىٌ پرىٕطىپٕي ثىٍىۋاٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ضىس ٔېّە ئۈچۈْ ثبغمب ثىر ئبدەِٕي ئۆچ
وۆرضىڭىس ٍبوي ئۇٔىڭغب ھەضەتخورٌۇق لىٍطىڭىس ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ،ضىس ٔېّە ئۈچۈْ ئۆزىڭىسگە
ئبداٌەتطىسٌىه لىٍغبْ وىػىٍەردىٓ ئۆچ ئبٌطىڭىس ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ،غۇٔذالال ٔېّە ئۈچۈْ
«ٍبِبٍٔىممب ٍبخػىٍىك لىٍىع» وېرەوٍىىىٕىّۇ چۈغىٕەٌەٍطىس.
ئەگەر ضىس ئبٌتۇْ لبئىذىگە ئبضبش ثوٌىذىغبْ لبٔۇٔىَەتٕي توٌۇق چۈغۀطىڭىس ،پۈتۈْ
ئىٕطبٔىَەتٕي ثىرال دوضتٍۇق رىػتىطي ثىٍەْ ئەثەدىٌ ثبغالپ تۇرىذىغبْ لبٔۇٔىَەتٕىّۇ چۈغىٕىپ،
ِەٍٍي تەپەوىۈر جەھەتتە ثوٌطۇْ ٍبوي ئەِەٌىٌ ئىع-ھەرىىەت جەھەتتە ثوٌطۇْ ،ئبٌذى ثىٍەْ
ئۆزىڭىسٔي زەخّىٍۀذۈرِەً تۇرۇپ ثبغمب ثىر ئبدەِٕي زەخّىٍۀذۈرىػىڭىس لەتئىٌ ِۇِىىٓ
ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي توٌۇق چۈغىٕىپ ٍېتىطىس .خۇددى غۇٔىڭغب ئوخػبظ ،ضىس پۈتۈْ ئىػتىَبلىڭىس
ثىٍەْ لىٍغبْ ھەر ثىر تەپەوىۈر ۋە ھەر ثىر ئىع-ھەرىىەت ضىسٔىڭ ئۆز خبراوتېرىڭىسگە
پبٍذىٍىك ٍوضۇٔذا لوغۇٌىذۇ.
ثۇ لبٔۇٔىَەتٕي چۈغۀطىڭىس ضىس لىٍچىٍىىّۇ گۇِبٔالّٔبً تۇرۇپ غۇٔىّۇ ثىٍىطىسوي،
ثبغمىالرغب لىٍغبْ ھەر ثىر ٍبِبٍٔىمىڭىس ئبرلىٍىك ضىس ئۆزىڭىسٔىّۇ جبزاالٍطىس ،غۇٔذالال ثبغمىالرغب
لىٍغبْ ھەر ثىر ٍبخػىٍىمىڭىس ئبرلىٍىك ضىس ئۆزىڭىسگىّۇ پبٍذا ٍەتىۈزىطىس.
( )1ثبغمىالردىٓ ئىطتىگەْ ئىػٕي ثبغمىالرغب لىٍىع
ثبغمىالرغب ٍبخػىٍىك لىٍىپٍ ،بوي ئۇالرٔىڭ ٍبخػىٍىمىغب ئېرىػەٌّىگەٍْ ،بوي ئۇالرٔىڭ
رەخّىتىگىّۇ ئېرىػەٌّىگەْ ئەھۋاي ھەِّىّىسٔىڭ ثېػىذىٓ ئۆتۈپ ثبلمبْ .ثۇٔذاق ئىػالر
ثۇٔىڭذىٓ وېَىّٕۇ داۋاٍِىك ٍۈز ثېرىپ تۇرىذۇ .ئبغۇٔذاق ئىػالرٔي ئۆز ثېػىذىٓ ئۆتىۈزۈپ ثبلمبْ
وىػىٍەرٔىڭ ثەزىٍىرى «ئبٌتۇْ لبئىذە پەٌطەپىطي پەلەت ثىر ٔەزىرىَىذىٕال ئىجبرەت ثوٌۇپ ،ئۇ ثىرەر
ئۆزگەرِەش لبٔۇٔىَەت ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ئەِەش» ،دەپ لبرىػي ِۇِىىٓ .ضىسِۇ ھەرگىس ئبغۇٔذاق
لبراغتب ثوٌۇپ ،ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ثبغمىالرغب ٍبخػىٍىك لىٍىػٕي توختىتىپ لوٍّبڭ .ثۇٔىڭ ضەۋەثي
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ِۇٔذاق:
ثبغمىالرغب ثىرەر ٍبخػىٍىك لىٍغبٔذا ،ضىس ئۆز تىرىػچبٍٔىمىڭىسٔىڭ تەضىرىٕي ئۆزىڭىسٔىڭ
ٍوغۇرۇْ ئېڭىغب لبچىالپ لوٍىطىس .ثۇ خۇددى ثىر ثبتبرىَىگە تون لبچىٍىغبْ ثىٍەْ ئوخػبظ .ضىس
چىٓ وۆڭٍىڭىس ۋە پۈتۈْ ئىػتىَبلىڭىس ثىٍەْ ثبغمىالرغب ٍېتەرٌىه ضبٔذا ٍبخػىٍىك لىٍطىڭىس،
ضىس ئۆزىڭىسدە ثىر خىً ئىجبثىٌ ۋە روھٍۇق خبراوتېرٔي ٍېتىٍذۈرۈپ ،ئۆزىڭىسگە ضىسٔىڭىي ثىٍەْ
ئوخػبظ خبراوتېردىىي ٍبوي ضىسگە ھەِّە جەھەتٍەردە تەڭىەظ ثوالالٍذىغبْ وىػىٍەرٔي
تبرتىطىسِ .بٔب ئبغۇ وىػىٍەر ضىسگە ثۇرۇْ ثبغمىالرغب لىٍغبْ ٍبخػىٍىمٍىرىڭىسٔي لبٍتۇرىذۇ.
«تۆٌەپ ثېرىع لبٔۇٔىَىتي» ِۇغۇ تەرىمىذە ضىس ئۈچۈْ ئبداٌەتٍىىٕي تەڭپۇڭالغتۇرۇپ ،ضىس ثىر
ِۀجە ئبرلىٍىك لىٍغبْ ٍبخػىٍىمالرٔي پۈتۈٍٔەً ئوخػىّبٍذىغبْ ثبغمب ثىر ِۀجە ئبرلىٍىك ضىسگە
لبٍتۇرۇپ ثېرىذۇ.
ضىس خۇددى ثىر ِبگٕىتمب ئوخػبظ ثوٌۇپ ،خبراوتېر جەھەتتىٓ ئۆزىڭىسگە ٔبھبٍىتي
ئوخػبٍذىغبْ وىػىٍەرٔي ئۆزىڭىسگە تبرتىپ ،خبراوتېر جەھەتتىٓ ضىسگە تەڭىەظ ثوالٌّبٍذىغبْ
وىػىٍەرٔي ثوٌطب ئۆزىڭىسدىٓ ٍىرالمب ئىتتىرىطىس .ثۇ ِبگٕىتٕي ٍبضىغۇچي ضىس ئۆزىڭىس ثوٌۇپ،
ضىس ئۇٔىڭ ِبھىَىتىٕي ئۆزىڭىس ثوً ضۇّٔبلچي ثوٌغبْ ثىر ئىذىَىگە ِبضٍىػىذىغبْ لىٍىپ
ئۆزگەرتەٌەٍطىس .ئېطىڭىسدە ثوٌطۇٔىي ،ثۇ ثبرٌىك ئۆزگىرىػٍەر ضىسٔىڭ تەپەوىۈرىڭىس ئبرلىٍىك
ھبضىً ثوٌىذۇ .ضىسٔىڭ خبراوتېرىڭىس ضىسٔىڭ ثبرٌىك تەپەوىۈرىڭىس ثىٍەْ ضىسٔىڭ ثبرٌىك
ئىع-ئىسٌىرىڭىسٔىڭ ٍىغىٕذىطىذىٕال ئىجبرەت ،خبالش.
ِۇغۇٔذاق ثىر ھەلىمەتٕىڭ ثوٌغىٕىذىٓ ،ضىس ئۆزىڭىسگىّۇ پبٍذا ٍەتىۈزِەً تۇرۇپ
ثبغمىالرغب ٍبخػىٍىك لىالٌّبٍطىس .خۇددى غۇٔىڭغب ئوخػبغال ،ئۆزىڭىس ئوخػبظ دەرىجىذە زىَبْ
تبرتّبً تۇرۇپ ثبغمىالرغب تەپەوىۈر ۋە ئەِەٌىٌ ئىع-ھەرىىەت جەھەتتە ٍبِبٍٔىمّۇ لىالٌّبٍطىس.
دېّەن ،ئبٌتۇْ لبئىذە پەٌطەپىطىٕي لوٌٍىٕىپ ،ثبغمىالرغب ٍبخػىٍىك لىٍطىڭىس ،ضىس ثبغمىالرغب ثىر
ِۀجە ئبرلىٍىك ِۀپەئەت ثېرىپ ،ئۆزىڭىس ثبغمب ثىر ِۀجە ئبرلىٍىك ِۀپەئەت ئبٌىطىس.
ئېطىڭىسدە ثوٌطۇٔىي ،ضىسٔىڭ ٍبخػي ٔبِىڭىسٔي ثبغمىالر ٍبرىتىذىغبْ ثوٌۇپ ،ضىسٔىڭ
خبراوتېرىڭىسٔي ثوٌطب ضىس ئۆزىڭىس ٍېتىٍذۈرىطىس.
( )2ئۆچ ئېٍىع لبٔۇٔىَىتي
«ئۆچ ئېٍىع» ٔىڭ ئبدەتتىىي ِۀىطي « ٍبِبٍٔىممب ٍبِبٍٔىك لبٍتۇرۇظ» تىٓ ئىجبرەت.
ٌېىىٓٔ ،بپوٌىَؤٕىڭ وىتبثىذا ثۇ ضۆز « ھەر ثىر ٔەرضە ٍبوي ئىع ئۈچۈْ غۇٔىڭغب ئوخػبظ ٔەرضە
ٍبوي ئىع لبٍتۇرۇظ» دېگەْ ِۀىذە ئىػٍىتىٍگەْ.
ئەگەر ِەْ ضىسٔي زەخّىٍۀذۈرضەَ ،ضىس ثىرىٕچي پۇرضەتتىٓ پبٍذىٍىٕىپ ِۀذىٓ ئۆچ
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ئبٌىطىس .ئەگەر ِەْ ضىس توغرىطىذا ئبداٌەتطىس گەپٍەرٔي لىٍطبَ ،ضىس غۇٔىڭغب ئوخػبظ ،ھەتتب
ئۇٔىڭذىّٕۇ ٍولىرى دەرىجىذە ِۀذىٓ ئۆچ ئبٌىطىسٍ .ۀە ثىر تەرەپتىٓ ،ئەگەر ِەْ ضىسگە
ٍبخػىٍىك لىٍطبَ ،ضىس ئىّىبٔىَەتٕىڭ ثېرىچە ِېٕىڭ ٍبخػىٍىمىّٕي ِېٕىڭ لىٍغىٕىّذىٓ ئبغۇرۇپ
لبٍتۇرىطىس.
ِەْ ِۇغۇ لبٔۇٔىَەتتىٓ ِۇۋاپىك پبٍذىالٔطبَ ،ضىسٔي ئۆزەَ ئىطتەٍذىغبْ ھەر لبٔذاق ئىػٕي
لىٍذۇراالٍّەْ .ئەگەر ِەْ ضىسٔي ئۆزۈِگە ئۆچ لىٍذۇرِبلچي ثوٌطبَِ ،ەْ ضىسگە لوپبي ۋە
ئبداٌەتطىسٌىه ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىپ ،ضىسٔي ئۆچ ئېٍىػمب لىطتبظ ئبرلىٍىك ضىسٔي ئبغۇٔذاق
لىٍذۇراالٍّەْ.
ئەگەر ِەْ ضىسدىٓ ھۆرِەت ،دوضتٍۇق ۋە ھەِىبرٌىك ئىطتىطەَِ ،ەْ ئۇالرغب ضىسگە
ھۆرِەت ثىٍذۈرۈظ ۋە ضىس ثىٍەْ ِبضٍىػىع ئبرلىٍىك ئېرىػەٌەٍّەْ.
ئەگەر ضىس ٍۇلىرىمي ثبٍبٔالرٔي ئۆزىڭىسٔىڭ وەچۈرِىػٍىرى ثىٍەْ ضېٍىػتۇرۇپ
وۆرىذىغبْ ثوٌطىڭىس ،ئۇالرٔىڭ ثىر-ثىرى ثىٍەْ ٔبھبٍىتي ئوخػىػىپ وېتىذىغبٍٔىمىٕي ثبٍمبٍطىس.
ضىس ثەزىذە ثىر ئبدەِگە لبرىتب « ثۇ ئبدەِٕىڭ ِىجەزى ٔېّە دېگەْ ئېطىً؟» دەٍطىس.
«ِېٕىڭ ِىجەزىّّۇ ئبغۇ ئبدەِٕىڭىىذەن ثوٌغبْ ثوٌطبٔ ،ېّە دېگەْ ٍبخػي ثوالتتي؟» دەپ
ئوٍالٍذىغبْ وىػىٍەرٔي داۋاٍِىك ئۇچرىتىپ تۇرىطىس .ئۆزىٕىڭ ئېطىً ِىجەزى ئبرلىٍىك ضىسٔي
ئۆزىگە جەٌت لىٍىۋاتمبْ وىػىٍەر ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتي ثىٍەٍْ ،بوي ثوٌّىطب ئۆچ ئېٍىع
لبٔۇٔىَىتي ثىٍەْ ئبغۇٔذاق لىٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئەگەر ئوثذاْ ئبٔبٌىس لىٍىپ وۆرىذىغبْ ثوٌطىڭىس،
ثۇ لبٔۇٔىَەتٍەرٔىڭ ھەر ئىىىىطي «ھەر ثىر ٔەرضە ئۆزىگە ئۆزى ثىٍەْ ئوخػبظ ٔەرضىٕي تبرتىذۇ»
دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذىغبٍٔىمىٕي ثبٍمبٍطىس.
ثۇ لبٔۇٔىَەتٕي پۇختب ئىگىٍەغتە ئبٌىذىغبْ ثىرىٕچي ۋە ھەِّىذىٓ ِۇھىُ لەدەَ ئۆز-ئۆزىٕي
توٌۇق تىسگىٍٕەغتىٓ ئىجبرەت .ضىس ئۆچ ئبٌّبً تۇرۇپ ھەِّە خىٍذىىي جبزا ۋە خبرالغالرٔي لوثۇي
لىالالٍذىغبْ ثوٌۇغىڭىس وېرەنِ .بٔب ثۇ ضىس ئۆچ ئېٍىع لبٔۇٔىَىتىٕي ئىگىٍەظ ئۈچۈْ
تۆٌىّىطىڭىس ثوٌّبٍذىغبْ ثەدەٌذۇر.
ئبچچىمٍىٕىپ لبٌغبْ ثىر ئبدەَ ضىسگە ِۇۋاپىك ٍبوي ٔبِۇۋاپىك ھبٌذا تۆھّەت چبپٍىغبْ ۋە
ضىسٔي خبرٌىغبْ ۋالىتتب ،ئەگەر ضىس ئۇ ئبدەِذىٓ ئوخػبظ تەرىمىذە ئۆچ ئبٌطىڭىس ،ضىس ئۆزىڭىسٔي
ئبغۇ ئبدەِٕىڭىي ثىٍەْ ئوخػبظ دەرىجىذىىي روھىٌ ھبٌەتتە چۈغۈرۈپ لوٍۇپ ،ئۇ ئبدەَ ضىسدىٓ
ئۈضتۈْ ئورۇٔغب ئۆتۈپ لبٌىذۇٍ .ۀە ثىر تەرەپتىٓ ،ئەگەر ضىس ئۇٔىڭ لىٍغىٕىغب ئبچچىمالّٔبً،
ئۆزىڭىسٔي ثېطىۋېٍىپ ،جىّجىت ۋە ثىخبراِبْ تۇرضىڭىس ،ضىس ئۇ وىػىٕي ھەٍراْ لبٌذۇرىطىس .ضىس
ئۇ وىػىذىٓ ئۆزىگە ٔبتؤۇظ ثوٌغبْ ثىر خىً لوراي ثىٍەْ ئۆچ ئبٌىطىس ،غۇٔىڭ ثىٍەْ ضىس
ئۇٔىڭىىذىٓ ئۈضتۈْ ئورۇٔغب ئۆتىۋاٌىطىس.

- 244 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

راضتىٕي ئېَتمبٔذا ،ضىس وۆرۈغىەْ ھەر ثىر ئبدەَ ضىس ئۈچۈْ ثىر روھىٌ ئەٍٕەن ثوٌۇپ،
ئۇٔىڭذا ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ روھىٌ پوزىتطىَىطىٕي وۆرەٌەٍطىس.
ئۆچ ئېٍىع پرىٕطىپىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،ضىس دۈغّىٕىڭىسٔي دوضتۇڭىسغب ئبٍالٔذۇراالٍطىس.
ئەگەر ضىس ثوٍٕىڭىسغب ئېطىمٍىك تۇرغبْ « غۇرۇر» ٍبوي « جبھىٍٍىك» دەپ ئبتىٍىذىغبْ خەتەرٌىه
تبغٕي ئۇٔتۇٌۇپ وېتەٌەٍذىىۀطىس ،ثىر دۈغّىٕىڭىسٔي ثىر دوضتۇڭىسغب ئبٍالٔذۇرۇظ ئبرلىٍىك
ٍۇلىرىمي ثبٍبٕٔي ئىطپبتٍىَبالٍطىس .ضىس ئبغۇ دۈغّىٕىڭىسگە ئبدەتتىٓ تبغمىرى وەِتەرٌىه ثىٍەْ
ضۆز لىٍىػٕي ئۆزىڭىسگە ئبدەت لىٍىڭ .ئىّىبٔال ثوٌىذىىەْ ،ھەِّە ئىػتب ئۇٔي ئبٌذىٕمي ئورۇٔغب
لوٍۇڭ ٍبوي ئۇٔىڭغب ٍوي ثېرىڭ .ئۇ وىػىٕي ئۆزگەرتىع دەضٍىۋىذە خېٍە تەضتەن وۆرۈٔىذۇ،
ٌېىىٓ تەدرىجي ھبٌذا ئۇ وىػي ضىسٔىڭ تەضىرىڭىسدە ئېرىپ ،ضىسدىٓ « ٍبخػىٍىك ثىٍەْ ئۆچ
ئبٌىذۇ».
ثەزىذە وۈچىە وۈچ ثىٍەْ تبلبثىً تۇرۇپ ،لبرغي تەرەپٕي وۈچ ضېٍىػتۇرِىطىذا پۈتۈٍٔەً
ثېطىپ چۈغۈظ زۆرۈر ثوٌۇپ لبٌىذۇ .ئەِّب ،ئۇالر ئبجىس وېٍىپ لبٌغبْ ۋالىت ئۇالرغب ٍبردەَ
لوٌىّىسٔي ضۇٔۇظ ئبرلىٍىك « ئۆچ ئېٍىع» ٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇپ ،ئۇالرغب زىذدىَەتٕي ھەي
لىٍىػٕىڭ ٍبخػىراق ٍوٌىٕي وۆرضىتىپ لوٍۇغٕىڭ ئەڭ ٍبخػي پەٍتتىّۇ ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ.
ثبغمىالر ضىسگە لىٍىپ ثېرىذىغبْ ئىػالرٔي ضىس ئۆزىڭىس ثەٌگىٍەٍطىس ،غۇٔذالال ئۆچ
ئېٍىع لبٔۇٔىَىتي ئبرلىٍىك ئبغۇ ئىػالرٔي ثبغمىالرغب ضىس ئۆزىڭىس لىٍغۇزاالٍطىس.
( )3ھەضطىٍەپ لبٍتۇرۇظ لبٔۇٔىَىتي
ثىر دېھمبْ تۇپرالٕي ئوثذاْ تەٍَبرالپ ،ئۇٔىڭغب ثۇغذاً ئۇرۇلىٕي چېچىپ لوٍطب،
«ھەضطىٍەپ لبٍتۇرۇظ لبٔۇٔىَىتي» ثوٍىچە ئۇ تۇپراق وۈزدە ٍبٌغۇز دېھمبْ چبچمبْ ئۇرۇلٕىڭ
ئۆزىٕىال ئەِەش ،ئۇرۇلٕىڭ ضبٔىذىٓ ٔەچچە ھەضطە وۆپ ضبٔذىىي ثۇغذإٍي لبٍتۇرىذۇ.
ئەگەر ھەضطىٍەپ لبٍتۇرۇظ لبٔۇٔىَىتي ثوٌّىغبْ ثوٌطبٍ ،ەر غبرىذىىي تۇپراق ئىٕطبٔالر
ئۈچۈْ ٍېتەرٌىه ِىمذاردىىي ٍېّەوٍىىٍەرٔي ئىػٍەپ چىمىرىپ ثېرەٌّەً ،پۈتۈْ ئىٕطبٔىَەت
غبٍىپ ثوٌغبْ ثوالتتي .ئەگەر تۇپراق چبچمبْ ئۇرۇلٕي وۆپەٍتىپ لبٍتۇرۇپ ثەرِىگەْ ثوٌطبٍ ،ەرگە
ئۇرۇق ضېٍىػٕىڭ ھېچ ثىر ئەھّىَىتي لبٌّىغبْ ثوالتتي.
ٍۇلىرىذىىىطي تەثىئەتتىٓ وەٌگەْ « ھەضطىٍەپ لبٍتۇرۇظ لبٔۇٔىَىتي» توغرىطىذىىي ثىر
«ٍىپ ئۇچي» دۇر .ئەِذى ثىس ئبغۇ لبٔۇٔىَەت ثوٍىچە ،ثبغمىالرغب لىٍغبْ ٍبخػىٍىمىّىسٔىڭ لبٔذاق
لىٍىپ ھەضطىٍەپ لبٍتىپ وېٍىذىغبٍٔىمىغب لبراپ ثبلبٍٍي.
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ئەٍٕي ۋالىتتبٔ ،بپوٌىَوْ ئبِېرىىىٕىڭ ئبٍۋا ( ئىٕگٍىسچە «  )»Iowaغتبتىذىىي ثىر
ِەوتەپىە ثېرىپ ،ثىر لېتىُ ضېّىٕبر ثېرىپتۇِ .ەوتەپ ئۇٔىڭ ثبرٌىك ٍوي وىراضي لبتبرٌىك
چىمىٍّىرىٕي وۆتۈرگۀذىٓ ثبغمب ،ئۇٔىڭغب ٍۀە  100دوٌالر ٔۇتۇق ھەلمي ثەرِەوچي ثوٌۇپتۇ.
ٌېىىٓٔ ،بپوٌىَوْ ئۇ ِەوتەپتە ئۇ ٍەردىىىٍەرٔىڭ ئىٕتبٍىٓ لىسغىٓ وۈتۈۋېٍىػىغب ئېرىػىپ،
ٔۇرغۇْ ِۇھىُ وىػىٍەر ثىٍەْ ئۇچرىػىپ ،خېٍە وۆپ ٍېڭي ثىٍىٍّەرگە ۋە ئۇٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ
وېَىٕىي خىسِىتىگە پبٍذىٍىك ثوٌغبْ ٔۇرغۇْ پبوىتالرغب ئېرىػىپتۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ٔبپوٌىَوْ ئۇ
ِەوتەثتىىىٍەرگە « ِەْ ثۇ ٍەردە تۇرۇظ جەرٍبٔىذا ئۆگىٕىۋاٌغبْ ٔەرضىٍەر ئبرلىٍىك ،ئۆزەَ
ضۆزٌىگەْ ٔۇتۇق ئۈچۈْ ٔەچچە ھەضطە وۆپ ئىع ھەلمىگە ئېرىػىپ ثوٌذۇَ» ،دەپ جبۋاة ثېرىپ،
ئۇ  100دوٌالر پۇٌٕي ئېٍىػٕي رەت لىٍىپ ،لبٍتىپ وېتىپتۇ .ثۇٔىڭ ئەتىطي ئەتىگۀذەِ ،ەوتەپٕىڭ
ِۇدىرى  2000ئولۇغۇچىالرٔىڭ ئبٌذىذا ٔبپوٌىَؤٕىڭ دېگەْ ضۆزىٕي دەپٍ ،ۀە ِۇٔذاق دەپتۇ:
«ِۇغۇ ِەوتەپٕي ثبغمۇرۇپ وەٌگەْ ٍ 20ىً ۋالىت ئىچىذەِ ،ەْ ٔۇرغۇْ وىػىٍەرٔي تەوٍىپ
لىٍىپ ٌېىطىَە ثەرگۈزدۈٌَ .ېىىٓ ،ثۇ لېتىُ -1لېتىُ ئۆزىٕىڭ ٔۇتۇق ھەلمىگە ثبغمب ٍوٌالر
ئبرلىٍىك ئېرىػىپ ثوٌغبٍٔىمىٕي ئېَتىپ ،ثىس ثەرگەْ ٔۇتۇق ھەلمىٕي رەت لىٍغبْ وىػىٕي
ئۇچراتتىُ .ثۇ وىػي ثىر ِەٍِىىەتٍىه ٍورٔبٌٕىڭ ِۇھەررىرى ثوٌۇپِ ،ەْ ضىٍەرٔىڭ
ھەِّىڭٍەرگە ئبغۇ ٍورٔبٌغب ِۇغتىر ثوٌۇغىڭالرٔي تەۋضىَە لىٍىّەْ .چۈٔىي ئۇٔىڭغب ئوخػبظ
ثىر ئبدەِٕىڭ ضىٍەرٔىڭ ھەر ثىرىڭالرغب ئۆگىتىپ لوٍىذىغبْ ،ضىٍەرٔىڭ ِەوتەپتىٓ چىممبٔذىٓ
وېَىٕىي ھبٍبتىڭالر ئۈچۈْ ئىٕتبٍىٓ زۆرۈر ثوٌغبْ ٔۇرغۇْ ٔەرضىٍىرى چولۇَ ثبر ».ثۇ ئىػتىٓ
وېَىٕىي ثىر ھەپتە ئىچىذە ٔبپوٌىَؤٕىڭ ٍورٔىٍىغب ٍېڭىذىٓ ِۇغتىر ثوٌغبٔالرٔىڭ ِۇغتىرٌىك
ھەلمي  6000دوٌالردىٓ ئېػىپتۇ .ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئىىىي ٍىً ئىچىذە ثوٌطب ثۇ ضبْ ِ 50ىڭ
دوٌالرغب وۆپىَىپتۇ .ئەگەر ٔبپوٌىَوْ ئبغۇ  100دوٌالر پۇٌٕي ثبغمب ثىر ئىع ئۈچۈْ ِەثٍەغ لىٍىپ
ضبٌغبْ ثوٌطبٍ ،ۇلىرىمىذەن پبٍذا ئېٍىػي ھەرگىسِۇ ِۇِىىٓ ثوٌّىغبْ ثوالتتي.
ھەضطىٍەپ لبٍتۇرۇظ لبٔۇٔىَىتىٕي ٔبپوٌىَوْ ئىجبد لىٍغبْ ئەِەش ثوٌۇپ « ،ئبٌغبْ ئىع
ھەلمىذىٓ وۆپرەن ئىع لىٍىپ ثېرىع پرىٕطىپي» ٔىّۇ ئۇ ثبٍمىّىغبْ ئىىەْ .ئەِّب ئۇ
ِۇۋەپپەلىَەت لبزىٕىػتب روي ئوٍٕبٍذىغبْ وۈچٍەر ئۈضتىذە ئۇزۇْ ٍىٍالر تەتمىمبت ئېٍىپ ثېرىپ،
ٍۇلىرىمي لبٔۇٔىَەتٍەرٔي ٍېڭىچە چۈغۀذۈرۈپ ثەرگەْ .ئەگەر ئۇ لبٔۇٔىَەتٍەرٔىڭ لبٔچىٍىه
ِۇھىُ ئىىۀٍىىىٕي ضىسِۇ توٌۇق چۈغۀطىڭىس ،ضىسِۇ ئۇالردىٓ ئۈٔۈٍِۈن پبٍذىٍىٕبالٍطىس.
ضىسٔىڭ ِۇۋەپپەلىَىتىڭىس ئىگىٍەپ تۇرۇغمب تېگىػٍىه ئورۇٕٔي ھبزىر ثىر تبغ ئىگىٍەپ
تۇرىۋاتمبْ ثوٌۇغي ِۇِىىٓ .ثۇ تبغ لبٔذاق تبغ؟ ئۇ ثوٌطىّۇ ضىسدىىي «ئەگەر ِەْ لىٍغبْ ئىػمب
ئىع ھەلمي ئبٌّىطبَِ ،ەْ ئبٌذأغبْ ثوٌىّەْ» ،دېگەْ تۇٍغۇدىٓ ئىجبرەت .ھبزىر ئبغۇ تۇٍغۇ
ئبڭطىس ھبٌذا ئۆزىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىپ ،ضىس تېخي ھېص لىٍّىغبْ ھەر خىً ٍوٌالر ثىٍەْ ضىسٔىڭ
ِۇۋەپپەلىَىتىڭىسٔىڭ ئبضبضىٕي ٍىّىرىۋاتمبْ ثوٌىػي ِۇِىىٓ.
ثۇ خىً تۇٍغۇٔىڭ ضىرتمب ٔبِبٍبْ ثوٌىذىغبْ ئەڭ ئبددىٌ غەوٍي ِۇٔذاق ثوٌىذۇِ « :ەْ ثۇ
ئىع ئۈچۈْ ئىع ھەلمي ئبٌّبٍّەْ ،غۇڭب ئەگەر ئۇٔي لىٍطبَِ ،ەْ ئبٌذأغبْ ثوٌىّەْ».
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ضىس ِۇۋەپپەلىَەتٕي خۇددى ٍەر غبرىٕىڭ تبرتىع وۈچي لبٔۇٔىَىتىگە ئوخػبظ ئۆزگەرِەش
لبٔۇٔىَەتٍەرٔي چۈغىٕىع ۋە ئۇالرٔي لوٌٍىٕىع ئبرلىٍىك ئۆزىڭىسگە تبرتىپ وېٍىػىڭىس وېرەن.
ھەضطىٍەپ لبٍتۇرۇظ لبٔۇٔىَىتىذىٓ ئىجبرەت ثۇ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ لبٔۇٔىَەتٕي توٌۇق
چۈغىٕىۋېٍىػىڭىس ئۈچۈْ ،ضىس تۆۋۀذىىي تەجرىجىٕي ئىػٍەپ ثېمىڭ:
ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي  6ئبً ۋالىت ئىچىذە ،ھەر وۈٔي ثىر ئبدەِگە ٍبخػىٍىك لىٍىػٕي
ئۆزىڭىسٔىڭ وۈٔذىٍىه خىسِىتي لىٍىڭ .ئۇ ئبدەِذىٓ ٍبخػىٍىمٕي لبٍتۇرۇۋېٍىػٕي ھەرگىسِۇ
ئوٍٍىّبڭ ،ھەِذە لىٍغبْ ئىػىڭىس ئۈچۈْ ھەق ثەرضىّۇ ئبٌّبڭ .ثۇ ئىػٕي « ئۇ ِۇۋەپپەلىَەت
لبزىٕىػٕىڭ ئەڭ وۈچٍۈن لبٔۇٔىَەتٍىرىٕىڭ ثىرىٕي ئېچىپ ثېرىذۇ» ،دېگەْ ئېتىمبد ثىٍەْ لىٍىڭ.
غۇٔذاق لىٍطىڭىس ھەرگىسِۇ ئۈِىذضىسٌۀّەٍطىس .ثۇ ٍبخػىٍىك لبٔذاق غەوىً ئبٌطب ثوٌىۋېرىذۇ.
ِەضىٍەْ ،ئۇ ٍبخػىٍىمٕي ضىس ئۆزىڭىس ثىٍىذىغبْ ثىر ٍبوي ثىر لبٔچە غەخطٍەرگە لىٍطىڭىسِۇ
ثوٌىذۇٍ .بوي ضىس ھەر وۈٔي ئۆز ئىذارىڭىس ٍبوي ئۆز غىروىتىڭىس ئۈچۈْ ثىر ضبئەتتىٓ ئبرتۇق
ئىػٍەپ ثەرضىڭىسِۇ ثوٌىذۇٍ .بوي ثوٌّىطب ضىس تؤۇِبٍذىغبْ ،ھەِذە ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ
ئىىىىٕچي وۆرِەٍذىغبْ ثىر ئبدەِگە لىٍطىڭىسِۇ ثوٌىذۇ .ئۇ ٍبخػىٍىمٕي وىّگە لىٍىػتىٓ
لەتئىَٕەزەر ،ئۇٔي ضىس چىٓ وۆڭٍىڭىسدىٓ ۋە توٌۇق رازى ثوٌغبْ ھبٌذا پەلەت ثبغمىالرغب پبٍذا
ٍەتىۈزۈظ ئۈچۈٔال لىٍطىڭىس ثوٌىذۇ.
ئەگەر ضىس ثۇ تەجرىجىٕي ِۇۋاپىك پۇزىتطىَە ثىٍەْ ئۆتىۈزىذىىۀطىسِ ،ەزوۇر لبٔۇٔىَەتٕي
چۈغىٕىذىغبْ ثبغمب ثبرٌىك وىػىٍەر ثبٍمىغبْ ثىر ٔەرضىٕي ضىسِۇ ثبٍمىَبالٍطىس .ئۇ ثوٌطىّۇ،
ثبغمىالرغب لىٍغبْ ٍبخػىٍىمىڭىس چولۇَ ئۆزىڭىسگە لبٍتىپ وېٍىذۇ؛ ثبغمىالرغب ٍبخػىٍىك لىٍّبً
تۇرۇپٍ ،بخػىٍىك لىٍىع ئبرلىٍىك ئېرىػەٌەٍذىغبْ پبٍذىغىّۇ ھەرگىس ئېرىػەٌّەٍطىس—ثۇ
جەرٍبٕٔي ضىس ھەرگىسِۇ ئۆزگەرتەٌّەٍطىس.
ٍۇلىرىذىىىطي ثىر ئۇٌۇغ پرىٕطىپ ثوٌۇپ ،ئۇ پىطخوٌوگىَە ئىٍّىٕىڭ ئەڭ ِۇھىُ پرىٕطىپي
ثوٌۇغىّۇ ِۇِىىٍٓ .ۀي ،ثىس ثبغمىالرغب لبراتمبْ تەپەوىۈر ثىٍەْ ئىع-ھەرىىەتٍەر ثىر ِبگٕىتمب
ئوخػبظ ثوٌۇپ ،ئۇالر ثىسگە ئۆزٌىرى ثىٍەْ ئوخػبظ تىپتىىي تەپەوىۈر ثىٍەْ ئوخػبظ تىپتىىي
ئىع-ھەرىىەتٍەرٔي تبرتىپ وېٍىذۇ .ئىٕطبْ وۆڭٍي ئۆزى تبپػۇرۇپ ئبٌغبْ تەپەوىۈر
تەضىراتٍىرىٕىڭ ھەِّىطىگە ئوخػبظ تىپتىىي تەپەوىۈر ثىٍەْ ئىٕىبش لبٍتۇرىذۇ .ئىٕطبْ
وۆڭٍي ئبٔب تۇپرالمب ئوخػبپ وېتىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ئۆزىذە تۇرغۇزۇٌغبْ ضەزگۈ جەھەتتىىي
تەضىرگە ئوخػبظ تىپتىىي ئىع-ھەرىىىتي ثىٍەْ ئىٕىبش لبٍتۇرىذۇ .ئبق وۆڭۈٌٍۈن ئبق
وۆڭۈٌٍۈوٕي پەٍذا لىٍىذۇ ،غۇٔذالال لبرا وۆڭۈٌٍۈن ثىٍەْ ئبداٌەتطىسٌىه لبرا وۆڭۈٌٍۈن ثىٍەْ
ئبداٌەتطىسٌىىٕي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرىذۇ.
ثىس ثبغمىالرغب لىٍغبْ ئبق وۆڭۈٌٍۈن ،لبرا وۆڭۈٌٍۈن ،ئبداٌەتٍىه ۋە ئبداٌەتطىسٌىه
لبتبرٌىك ئىػالرٔىڭ ھەِّىطي ئۆزىّىسگە تېخىّۇ چوڭراق ِىمذاردا لبٍتىپ وېٍىذۇ .ئىٕطبْ
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وۆڭٍي ئۆزى تبپػۇرۇپ ئبٌغبْ ضەزگۈ جەھەتتىىي تەضىرٌەرٔىڭ ھەِّىطىگە ئوخػبظ تىپتىىي
ئىع-ھەرىىەت ئبرلىٍىك ئىٕىبش لبٍتۇرىذۇِ .ۇغۇ لبٔۇٔىَەتتىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،ثىس ثبغمىالرغب
ئۆزىّىس ئىطتىگەْ ئىػٕي لىٍذۇراالٍّىس .ئۆچ ئېٍىع لبٔۇٔىَىتىذىٓ ئىجبثىٌ ٍوضۇٔذا
پبٍذىٍىٕىػىّىس ئۈچۈْ ،ثىس ئبٌذى ثىٍەْ ئۆزىّىسدىىي غۇرۇر ثىٍەْ جبھىٍٍىمٕي ثىر ٍبلمب لبٍرىپ
لوٍۇپ تۇرىػىّىس وېرەن.
.12خۇالسەٍ :ەُ ئۆز قەىبىَْىڭ مبپىتبّي (ٍوه ببضيىغۇچىسي)
ھبزىرغىچە ثبٍمبٌغبْ ئىػالرٔىڭ ئىچىذە ِۇٔذاق ثىر ئىع ثبر :ئىٕطبْ ثەدىٕي ِىٍَؤٍىغبْ
جبٍٔىك ،ئەلىٍٍىك ،ۋە ئبٍرىُ-ئبٍرىُ ھۆجەٍٍەردىٓ تەروىپ تبپمبْ ثوٌۇپ ،ئۇالر ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ۋە
ٔبھبٍىتي ٍبخػي ئورۇٔالغتۇرۇٌغبْ ۋەزىپىٍەرٔي ئۆتەٍذۇ .ثۇ ۋەزىپىٍەر ئبدەَ ثەدىٕىٕي لۇرۇپ
چىمىع ،ئۇٔي تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇظ ۋە ئۇٔي ضبلالظ لبتبرٌىمالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ .ثۇ
ھۆجەٍٍەرٔي ئىٕطبٕٔىڭ وۆڭٍي ئۆزىٕىڭ ئبپتوِبتىه ئىع-ھەرىىىتي ئبرلىٍىك ھەر خىً ئىػالرغب
ضبٌىذۇ .ئبدەَ وۆڭٍىٕىڭ تۆۋۀىي لىطّي ( ٍبوي ٍوغۇرۇْ ئبڭ) ٔي ئبدەِٕىڭ ئبڭٍىك وۆڭٍي
وؤتروي لىٍىذۇ ۋە ٍېتەوٍەٍذۇ .ثىر ئبدەَ تەورارالظ ئۇضۇٌي ئبرلىٍىك وۆڭٍىگە ضىڭذۇرگەْ ۋە
ئۇ ٍەردە ضبلٍىغبْ ھەر لبٔذاق ثىر ئىذىَە ٍبوي ئوً-خىَبي ئبغۇ ئبدەِٕىڭ جىطّبٔىٌ ثەدىٕىٕي
ٍېتەوٍەپ ،ھېٍىمي ئىذىَە ٍبوي ئوً-خىَبٌٕي ئۆزىٕىڭ ِبددىٌ ئېىۋېۋاٌېٕتىغب ( تەڭذاظ
ٔەرضىطىگە) ئبٍالٔذۇرۇغمب ٍۈزٌىٕىذۇ .ئبپتوِبتىه تەوٍىپ لبٔۇٔىَىتي ئبرلىٍىك وۆڭۈٌٕىڭ
تۆۋۀىي لىطّىغب ٍەتىۈزۈٌگەْ ھەر لبٔذاق ثۇٍرۇق ،ئەگەر ثبغمب ثىر وۈچٍۈورەن ثۇٍرۇلٕىڭ
تەضىرىگە ئۇچراپال لبٌّبٍذىىەْ ،غۇ ثۇٍىچە ئىجرا لىٍىٕىذۇٍ .وغۇرۇْ ئبڭ ثۇٍرۇلٕىڭ لەٍەردىٓ
وەٌگۀٍىىىٕي ۋە ئۇٔىڭ توغرا-خبتبٌىمىٕي ضۈرۈغتۈرِەٍذۇ ،ثەٌىي ثەدۀٕي ئبغۇ ثۇٍرۇلٕي غۇ پېتي
ئىجرا لىٍىػمب ٍېتەوٍەٍذۇ.
ثۇ ئەھۋاي ثىسٔىڭ لبٔذاق
ِۀجەٌەردىٓ لوثۇي لىٍىػىّىسٔي
ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀذۈرۈپ ثېرىذۇ.
ئبرلىٍىك ثبغمىالرٔىڭ تەضىرىگە
لېٍىػىّىس ِۇِىىٓ.

تەوٍىپٍەرٔي لوثۇي لىٍىػىّىس ،ۋە تەوٍىپٍەرٔي لبٍطي
ئىٕتبٍىٓ پۇختب وؤتروي لىٍىػىّىسٔىڭ ٔبھبٍىتىّۇ زۆرۈر
غۇ ٔەرضە ئىٕتبٍىٓ ئېٕىمىي ،ثىس لبچبْ ۋە لبٔذاق ۋاضىتىٍەر
جىُ-جېت ھبٌذا ئۇچراۋاتمبٍٔىمىّىسٔي ئۆزىّىس ضەزِەً

ئىٕطبْ ثەدىٕي ئبڭٍىك وۆڭۈي ٍبوي تۆۋۀىي وۆڭۈي ( ٍوغۇرۇْ ئبڭ) دىٓ ثىرضىٕىڭ
وؤتروٌٍىمي ئبضتىذا ثوٌۇپ ،وۆڭۈٌٕىڭ ئبغۇ ئىىىي لىطّىٕىڭ ثىرضىذىٓ ثۇٍرۇق ئبٌّىغۇچە،
ئبدەِٕىڭ ِۇضىۇٌٍىرى ھەرگىسِۇ ھەرىىەت لىٍّبٍذۇ.
ثىس ثىر ئىذىَە ٍبوي خىَبٌٕي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈپ ،ئۇٔي ٍوغۇرۇْ ئېڭىّىس ئۆزىگە توٌۇق
ئۆتىۈزىۋاٌغىچە ئۆز وۆڭٍىّىسدە ضبلٍىطبقٍ ،وغۇرۇْ ئېڭىّىس ئۇ ئىذىَە ٍبوي خىَبٌٕي ئۆزىٕىڭ
ِبددىٌ ئېىۋېۋاٌېٕتىغب ئبٍالٔذۇرۇظ ٍوٌىذا ئىع ثبغالٍذۇ .ثىس ِۇغۇ پرىٕطىپٕي توٌۇق چۈغۀگۀذە،
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ِەوەزٌەغتۈرۈظ لبٔۇٔىَىتىٕىڭ ئەِەٌىٌ ئۈٔۈَ ثېرىذىغبْ تەٌىّىگە ئېرىػىەْ ثوٌىّىس.
( )1ثىر ئبضبضىٌ ٔىػبْ تۇرغۇزۇغٕىڭ لىّّىتي
ثىس ِەزوۇر ِبلبٌىذە ثىر ئېٕىك ئبضبضىٌ ٔىػبْ ٍبوي ئىطتەوٕي تۇرغۇزۇغتىىي ھەلىمىٌ
ِەلطەت ثىٍەْ ئبغۇٔذاق ِەلطەتٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغٕىڭ پرىٕطىپٍىرىٕي ئبددىٌ ضۆزٌەر ثىٍەْ
تەضۋىرٌەپ ئۆتتۇق.
ضىس ئبٌذى ثىٍەْ وۆڭٍىڭىسٔىڭ تەضەۋۋۇر لىٍىع ئىمتىذارىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ضىس
وۆرضىتىۋاتمبْ لبتتىك تىرىػچبٍٔىمٕىڭ ئوثَېىتىپىٕي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈڭ ،ئبٔذىٓ ثىر ۋاراق
لەغەزگە ثۇ ئوثَېىتىپٕىڭ ئبضبضىٌ ِەزِۇٔىٕي ثىر ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ئبضبضىٌ ٔىػبٕٔىڭ ِبھىَىتىٕي
ئېٕىك ئىپبدىٍىگەْ ئبضبضتب ٍېسىپ چىمىڭ .ضىس ثۇ لەغەزگە ٍېسىٍغبْ ثبٍبٕٔي ھەر وۈٔي وۆرۈپ
تۇرۇظ ئبرلىٍىك ،ئۇٔىڭذا ئىپبدىٍۀگەْ ئىذىَە ٍبوي ٔىػبٕٔي ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسغب ضىڭذۈرۈضىس.
غۇٔىڭ ثىٍەْ ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىس ضىسٔىڭ ثەدىٕىڭىسٔىڭ ئېٕېرگىَىطىٕي ئبغۇ ئىطتەوٕي
رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇغمب لبراپ ٍېتەوٍەٍذۇ.
( )2ئىطتەن
وۈچٍۈن ،چوڭمۇر ٍىٍتىس تبرتمبْ ئىطتەن ثبرٌىك ِۇۋەپپەلىَەتٍەرٔىڭ ثبغٍىٕىع ٔۇلتىطي
ۋە ئۇرۇلي .ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ئبضبضىٌ ٔىػبْ دېگىٕىّىس ئىطتەوٕىڭ ٍۀە ثىر ئبتىٍىػىذۇر .ئەگەر
ثىر ٔىػبْ ئبغۇ ٔىػبٕٔىڭ ئوثَېىتىگە ثوٌغبْ ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن ئىطتەوٕىڭ ئۈضتىگە
لۇرۇٌّبٍذىىەْ ،ئۇٔىڭ ھېچ ثىر ِۀىطي ثوٌّبٍذۇ .وۆپٍىگەْ وىػىٍەر ٔۇرغۇْ ٔەرضىٍەرٔي ئبرزۇ
لىٍىذۇ ،ئەِّب ئبرزۇ ثىٍەْ وۈچٍۈن ئىطتەن ثىر-ثىرىگە ئوخػىّبٍذىغبْ ٔەرضىٍەر ثوٌۇپ ،ئەگەر
ئبرزۇ ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك غەوىٍذىىي ئىطتەن دەرىجىطىگە وۆتۈرۈٌّەٍذىىەْ ،ئۇٔىڭ ھېچ ثىر
لىّّىتي ثوٌّبٍذۇ.
ثبرٌىك ئېٕېرگىَىٍەر ثىٍەْ ھەِّە جىطىّالر ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتىگە ئىٕىبش
لبٍتۇرىذۇ ،ھەِذە ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتي تەرىپىذىٓ وؤتروي لىٍىٕىذۇ .ھەر ثىر ٔەرضە ئۆزىگە
تبرتىع لبٔۇٔىَىتي ثوٍىچە ئۆزىذىىي ثىر ِەروەزگە ئۆزى ثىٍەْ ئوخػبظ ِبھىَەتٍىه ئېٍېّېٕتالر
ثىٍەْ وۈچٍەرٔي توپالٍذۇ .خۇددى غۇٔىڭغب ئوخػبظ ،ھەر ثىر ِۇلىُ ،چوڭمۇر ٍىٍتىس تبرتمبْ
ئىطتەن ئىطتىگەْ ٔەرضىٕىڭ ِبددىٌ ئېىۋېۋاٌېٕتىٕيٍ ،بوي ثوٌّىطب ئبغۇ ِبددىٌ ئېىۋېۋاٌېٕتىغب
ئېرىػىػٕىڭ ۋاضتىٍىرىٕي ئۆزىگە تبرتىذۇ.
( )3تەوٍىپ ۋە ئبپتوِبتىه تەوٍىپ
ثىر ئبدەِٕىڭ ِۇھىتيٍ ،بوي ثبغمب ئبدەٍِەرٔىڭ ثبٍبٍٔىرى ٍبوي ئىع-پبئبٌىَەتٍىرىذىٓ
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وېٍىپ چىممبْ تۇٍغۇ-ھېططىَبت تەضىراتٍىرى تەوٍىپ ،دەپ ئبتىٍىذۇ .ثىس ئۆز وۆڭٍىّىسگە
ضىڭذۈرىذىغبْ تۇٍغۇ-ھېططىَبت تەضىرٌىرىٕي ئۆز وۆڭٍىّىسگە ئبپتوِبتىه تەوٍىپ ٍبوي
ئۆز-ئۆزىگە ثەرگەْ تەوٍىپ ئبرلىٍىك وىرگۈزىّىس.
ثبغمىالردىٓ ٍبوي تبغمي ِۇھىتتىٓ وەٌگەْ تەوٍىپٍەرٔىڭ ھەِّىطي ثىس ئۇالرٔي لوثۇي
لىٍىپ ،ئبپتوِبتىه تەوٍىپ پرىٕطىپي ئبرلىٍىك ٍوغۇرۇْ ئېڭىّىسغب وىرگۈزگۀذىٓ وېَىٕال
ئبٔذىٓ ثىسگە تەضىر وۆرضىتىذۇ .دېّەن ،ثىر تەوٍىپ ئۇٔي تبپػۇرۇپ ئبٌغۇچي وىػىٕىڭ
وۆڭٍىگە تەضىر وۆرضىتىػتىٓ ثۇرۇْ چولۇَ ثىر ئبپتوِبتىه تەوٍىپىە ئۆزگىرىػي وېرەن.
ثبغمىچە لىٍىپ ئېَتطبق ،ثىر ئبدەِٕىڭ ٍۀە ثىر ئبدەِگە تەضىر وۆرضىتىػي ئبپتوِبتىه تەوٍىپٕىڭ
وۈچ-لۇدرىتي ئبرلىٍىك ئەِەٌگە ئبغىذىغبْ ثوٌغبچمب ،تەضىرگە ئۇچرىغۇچي وىػىٕىڭ ِبلۇٌٍىمىٕي
ئبٌّبً تۇرۇپ ثبغمىالر ئۇٔىڭغب تەضىر وۆرضىتەٌّەٍذۇ.
ثىر ئبدەَ ئوٍغبق ۋالتىذا ،ئۇٔىڭ ئبڭٍىك وۆڭٍي ثىر لبراۋۇٌٍۇق روٌىٕي ئوٍٕبپ ،ئۇ ئبدەِٕىڭ
ٍوغۇرۇْ ئېڭىٕي لوغذاٍذۇ ۋە ئۇٔي ضىرتتىٓ وەٌگەْ ثبرٌىك تەوٍىپٍەردىٓ ضبلالٍذۇ .ئبدەِٕىڭ
ئبڭٍىك وۆڭٍي ضىرتتىٓ وەٌگەْ تەوٍىپٍەرٔي تەوػۈرۈپ تەضتىمتىٓ ئۆتىۈزگۀذىٓ وېَىٕال،
ئبٔذىٓ ئۇالرٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئبڭغب وىرىػىگە ٍوي لوٍىذۇ .ثۇ تەثىئەتٕىڭ ئىٕطبٔالرٔي ئوغۇرٌۇلچە
ثۆضۈپ وىرگۈچىٍەردىٓ لوغذاظ ئۇضۇٌي ثوٌۇپ ،ئەگەر ِۇغۇٔذاق ثىر جەرٍبْ ِەۋجۇت ثوٌّىغبْ
ثوٌطب ،ثۆضۈپ وىرگۈچىٍەر ثبغمىالرٔىڭ وۆڭٍىٕي ئۆزى خبٌىغبٔچە وؤتروي لىٍىۋاٌىذىغبْ
ثوالتتي .غۇڭالغمب ثۇ ثىر دأب ئورۇٔالغتۇرۇظ ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ.
( )4ئبپتوِبتىه تەوٍىپٕىڭ ثىر ئىطتەوٕي ئەِەٌگە ئبغۇرىػتىىي لىّّىتي
ضىس ئبپتوِبتىه تەوٍىپ پرىٕطىپىٕىڭ وۈچ-لۇدرىتىٕي ضىسٔىڭ ئۆز ھبٍبتىڭىسدىىي ئىٕتبٍىٓ
ئېٕىك ئبضبضىٌ ٔىػبٔىڭىسٔي ئىػمب ئبغۇرۇغىڭىسغب لبرىتىع ئبرلىٍىك ،ثۇ پرىٕطىپتىٓ ئىٕتبٍىٓ زور
دەرىجىذە پبٍذىٍىٕبالٍطىس .ثۇ ئىػٕي لىٍىع ئىٕتبٍىٓ ئبضبْ ثوٌۇپ ،ضىس ِەزوۇر ِبلبٌىٕىڭ ئبٌذىٕمي
ثۆٌۈٍِىرىذە ثبٍبْ لىٍىٕغبْ فورِۇال ثوٍىچە ئىع وۆرضىڭىسال وۇپبٍە .غۇٔذاق ثوٌطىّۇ ،ثىس ثۇ
ٍەردە ِەزوۇر فورِۇالغب ئبضبش ثوٌۇدىغبْ پرىٕطىپالرٔي لىطمىچە خۇالضىالپ ئۆتىّىس.
ضىس ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ِەٌۇَ ِۇددەت ئىچىذەِ ،ەضىٍەْ ،ثەظ ٍىً ۋالىت ئىچىذە،
ئۆزىڭىسٔىڭ ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ئبضبضىٌ ٔىػبٔي ضۈپىتىذە ئېرىػّەوچي ثوٌغبْ ٔەرضىٕي ئېٕىك ۋە
ئبددىٌ لىٍىپ ٍېسىپ چىمىڭ .ھەِذە ئۇ ٍبزِىٕي وبَ دېگۀذە ئىىىي ٔۇضخب لىٍىپ ،ئۇٔىڭ ثىر
ٔۇضخىطىٕي وۈٔذۈزى خىسِەت جەرٍبٔىذا ثىر لبٔچە لېتىُ وۆرەٌەٍذىغبْ ٍەرگە چبپالپٍ ،ۀە ثىر
ٔۇضخىطىٕي ضىس ھەر وۈٔي ئبخػىّي ئۇخالغتىٓ ثۇرۇْ ۋە ھەر وۈٔي ئەتىگىٕي ئەِذىال
ئورٔىڭىسدىٓ تۇرغبٔذا ثىر لبٔچە لېتىُ وۆرەٌەٍذىغبْ ٍەرگە چبپالپ لوٍۇڭ.
گەرچە دەضٍىۋىذە ئەِەٌىَەتىە ئۇٍغۇْ ئەِەضتەن وۆرۈٔطىّۇ ،ثۇ رەضّىَەتٕىڭ تەوٍىپ
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ثېرىع تەضىرى ضىسٔىڭ ئبضبضىٌ ٔىػبٔىڭىسٔىڭ ِەلطىتىٕي ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسغب
ضىڭذۈرىذۇ .ثىر ئىٕتبٍىٓ لىطمب ِۇددەتٕىڭ ئىچىذە ،ضىس ئۆزىڭىسٔي ئۆز ٔىػبٔىڭىسغب ثبرغبٔطېرى
ٍېمىٕالغتۇرىذىغبْ ئىػالرٔىڭ ٍۈز ثېرىۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرىطىس.
ضىس ئۆز ھبٍبتىڭىسدا لبتتىك ئىطتەٍذىغبْ ٔەرضە ،غەرت-غبرائىتٍ ،بوي ئورۇْ ھەلمىذە ئۆز
وۆڭٍىڭىسدە ثىر ئېٕىك لبرارغب وەٌگەْ وۈٔذىٓ ثبغالپ ،ئەگەر ضىس وىتبة ،گېسىت ۋە جۇرٔبي
ئولۇضىڭىس ،ضىسٔىڭ دىممىتىڭىس ئۇالردىىي ضىسٔىڭ ئبضبضىٌ ٔىػبٔىڭىسٔىڭ ِەلطىتي ثىٍەْ
ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌغبْ خەۋەر ۋە ئۇچۇرالرغب چۈغۈغىە ثبغالٍذۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ،ضىس
ئۆزىڭىسگە ضىسٔي ئۆز ئىطتىىىڭىسگە ثبرغبٔطېرى ٍېمىٕالغتۇرىذىغبْ ٍېڭي پۇرضەتٍەرِۇ
ھبزىرٌىٕىۋاتمبٍٔىمىٕي ثىٍەٌەٍطىس.
پىطخوٌوگىَە وەضپىٕىڭ ئولۇغۇچىطي ئەِەش ثىر ئبدەَ ئۈچۈْ ثۇ ئىػالر دەضٍىۋىذە
ھەلىمەتۀّۇ ِۇِىىٓ ئەِەضتەن ۋە ئەِەٌىَەتىە ئۇٍغۇْ ئەِەضتەن وۆرىٕىذۇ .ئەِّب ،ھەر ثىر
ئبدەَ ئۈچۈْ لىٍىػمب تېگىػٍىه ئەڭ ِۇھىُ ئىع ،ئۇٔىڭ ئەِەٌىَەتىە ئۇٍغۇٍٔىمىٕي توٌۇق
ئىطپبتالپ چىممىچە ،ثۇ پرىٕطىپٕي تەورار تەجرىجە لىٍىػتىٓ ئىجبرەت.
ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ثۇرۇٔمي تبرىخىذىىي ھەر لبٔذاق ِەزگىً ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذاِ « ،ۇِىىٓ
ئەِەش» دېگەْ ضۆزٔىڭ وۈچي ھبزىر ئەڭ زور دەرىجىذە ئبجىسالغتي .ثىر لىطىُ وىػىٍەر ثىس
تەضەۋۋۇر لىالٌىغبْ ۋە لىالالٍذىغبٍٔىمىّىسغب ئىػۀگەْ ھەر لبٔذاق ئىػٕي ثىس چولۇَ لىالالٍّىس،
دەپ ئوٍالپِ « ،ۇِىىٓ ئەِەش» دېگەْ ضۆزٔي ئۆزىٕىڭ ضۆز-ئىجبرىٍەر جۇغالّٔىطىذىٓ
چىمىرىۋەتتي.
وبئىٕبت ِبددا ثىٍەْ ئېٕېرگىَىذىٓ تەروىت تبپمبْ .ضەۋرچبٍٔىك ثىٍەْ ئېٍىپ ثبرغبْ
ئىٍّىٌ تەتمىمبتالردىٓ ثىس غۇٔي ثبٍمىذۇلىي ،ھبزىر ثىر ِبددا تۈضىٕي ئبٌغبْ ۋە ثۇرۇْ ثىر ِبددا
تۈضىٕي ئېٍىپ ثبلمبْ ھەر ثىر ٔەرضىٕي ئۇٔىڭ ئەڭ وىچىه ٔۇلتىطىغىچە تەھٍىً لىٍطب ،ئۇ ثىر
خىً غەوىٍذىىي ئېٕېرگىَىذىٓ ثبغمب ٔەرضە ثوٌۇپ چىمّبٍذۇٍ .ۀە ثىر تەرەپتىٓ ،ئىٕطبٔالر ثەرپب
لىٍغبْ ِبددىٌ ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ثىر خىً ئېٕېرگىَە غەوٍىذە ،ئىٕطبْ وۆڭٍىٕىڭ تەضەۋۋۇر
لىٍىع ئىمتىذارىذىٓ چىممبْ ثىر ئىذىَە ئبرلىٍىك ثبغالٔغبٍْ .ۀي ،ھەر ثىر ِبددىٌ ٔەرضە ثىر خىً
ئېٕېرگىَە غەوٍىذە ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ ،ئوخػبغال ثىر خىً ئېٕېرگىَە غەوٍىذە ئبخىرٌىػىذۇ.
ثبرٌىك جىطىّالر ِەٌۇَ ثىر خىً ئېٕېرگىَىٕىڭ لوِبٔذأٍىمىغب ثوً ضۇٔىذۇ .ھبزىرغىچە
ثبٍمبٌغبْ ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىٍىه ئېٕېرگىَە ئىٕطبْ وۆڭٍي ثوٌۇپ روي ئۆتەٍذىغبْ ئېٕېرگىَىذىٓ
ئىجبرەت .غۇڭالغمب ئىٕطبٔالر ٍبراتمبْ ھەر ثىر ٔەرضىٕىڭ ٍېتەوٍىگۈچي وۈچي ئىٕطبْ وۆڭٍىذىٓ
ئىجبرەت ثوٌۇپ ،ئىٕطبٔالر ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئبغۇ وۈچتىٓ پبٍذىٍىٕىپ ثەرپب لىالالٍذىغبْ ٔەرضىٍەر
ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذا ،ثۇرۇْ ۋۇجۇتمب وەٌتۈرگەْ ٔەرضىٍەر وىچىه ۋە ئەرزىّەش ٔەرضىٍەرگە
ئبٍٍىٕىپ لبٌىذۇ.
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ثىس ھبزىرغىچە غۇٔي ئېٕىك ثىٍىپ ثوٌذۇلىي ،وۆڭۈٌگە ضىڭذۈرۈپ ،غۇ ٍەردە ضبلٍىغبْ ھەر
لبٔذاق ثىر ئىذىَۀ ،ىػبٍْ ،بوي ِەلطەت ثىٍەْ ئۇٔي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇظ ئىرادىطي ٍەڭگىٍي
ثوٌّبٍذىغبْ وۈچٍەرٔي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرىذۇ ۋە ئۇالرٔي ئىػمب ضبٌىذۇ .رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرِبلچي
ثوٌغبْ وۈچٍۈن ئىطتەوٕي ٍوغۇرۇْ ئبڭغب ضىڭذۈرۈغٕي ئۇٔي ٍوغۇرۇْ ئبڭ ئۆزىگە توٌۇق
ئۆتىۈزۋاٌغىچە داۋاِالغتۇرۇظ وېرەن .ثۇ ئىػٕي ثىر لبٔچە ضبئەت ٍبوي ثىر لبٔچە ھەپتە ئېٍىپ
ثېرىع وۇپبٍە لىٍّبٍذۇ .لىٍچە ثوغبغّبضٍىك ئىرادىطي ثىٍەْ ئىطتەوٕي وۆڭۈٌذە ھبضىً لىٍىپ،
ئۇٔي ٍوغۇرۇْ ئبڭ ئۆزىگە ئۆتىۈزىۋاٌغىچە ئۆز وۆڭٍىذە ضبلالظ وېرەنِ .ۇغۇ ٔۇلتىغىچە ،ضىس
ئىطتەوٕىڭ وەٍٕىذە تۇرۇپ ،ئۇٔي ٍوغۇرۇْ ئبڭغب لبرىتىپ ئىتتىرىػىڭىس وېرەن .ثۇ ٔۇلتىذىٓ
وېَىٓ ثوٌطب ئىطتەن ضىسٔىڭ ئبرلىڭىسدا تۇرۇپ ،ضىسٔي ئۆزىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغمب لبراپ
ئىتتىرىذۇ.
لەتئىٌ داۋاِالغتۇرۇظ خۇددى ئەڭ لبتتىك تبغالردىٓ ثىرضىٕىڭ ئۈضتىگە ضۇ تېّىتىپ ،ئەڭ
ئبخىرىذا ئبغۇ تبغٕي ئۇپرىتىپ ٍولبتمبٍٔىك ثىٍەْ ثبراۋەر .ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ھبٍبت داضتبٔىٕىڭ ئەڭ
ئبخىرلي ثىر ضەھىپىطىٕي پۈتتۈرگۀذە ،ضىس ئۆزىڭىسدە ثىر ئىػٕي ئبخىرغىچە ئىسچىً
داۋاِالغتۇرۇظ خبراوتېرىٕىڭ ثوٌغبٍٔىمي ٍبوي ئۇٔىڭ وەِچىً ثوٌغبٍٔىمي ،ضىسٔىڭ
ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغىڭىسدا ٍبوي ِەغٍۇپ ثوٌۇغىڭىسدا ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ روي ئوٍٕىغبٍٔىمىٕي
ثبٍمبٍطىس.
تەپەوىۈر ثىر ٔەرضىذۇرٔ .ۇرغۇْ وىػىٍەرٔىڭ لبرىػىچە ،ھەر ثىر پىػمبْ تەپەوىۈر ثىر
ِەڭگۈ توختىّبش دوٌمۇٕٔي ثبرٌىممب وەٌتۈرىذىغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ دوٌمۇٕٔي تبرلبتمبْ وىػي وېَىٕىي
وۈٍٔەرٔىڭ ثىرىذە ئبغۇ دوٌمۇْ ثىٍەْ وۈرەظ لىٍىػمب ِەججۇرى ثوٌىذۇ .غۇٔذالال ئبدەَ چەوطىس
ئەلىً تەرىپىذىٓ ھەرىىەتىە لوٍۇٌغبْ تەپەوىۈرٔىڭ جىطّبٔىٌ ٔبِبٍۀذىطىذىٓ ثبغمب ٔەرضە
ئەِەش.
ھەِّە تەپەوىۈر ئىجبدىٌ ثوٌىذۇ .ئەِّب ،تەپەوىۈرٌەرٔىڭ ھەِّىطي ئىجبثىٌ ٍبوي
پبٍذىٍىك ثوٌّبٍذۇ .ئەگەر ضىس ئبزاة-ئولۇثەتٕي ۋە ٔبِراتٍىمٕي تەپەوىۈر لىٍىپ ،ئۇالردىٓ
ضبلٍىٕىع ِۇِىىٓ ئەِەضٍىىىٕي ھېص لىٍطىڭىس ،ضىسٔىڭ تەپەوىۈرٌىرىڭىس دەي ئبغۇٔذاق
ئەھۋإٌي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرىذۇٌ .ېىىٓ ضىس ثۇٔىڭ تەرتىپىٕي ئبٌّبغتۇرۇپ ،ئىجبثىٌ ۋە ئۈِىذۋار
ِبھىَەتٍىه خىَبٌالرٔي تەپەوىۈر لىٍطىڭىس ،ضىسٔىڭ تەپەوىۈرٌىرىڭىس دەي ئبغۇٔذاق
غەرت-غبرائىتٕي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرىذۇ.
ضىسٔىڭ تەپەوىۈرٌىرىڭىس ضىسٔىڭ ِىجەزىڭىسگە تەضىر وۆرضىتىپ ،ضىسگە ئۆز
تەپەوىۈرٌىرىڭىسٔىڭ ِبھىَىتىگە ئۇٍغۇٔالغمبْ ِبددىٌ ٔەرضىٍەرٔي تبرتىپ ئەوىٍىذۇ .وۆڭۈي
ئىٍّىٕي ئۆگىٕىػٕي ٍېڭىذىٓ ثبغٍىغبْ وىػىٍەرٔىڭ ھەِّىطي دېگىذەن ثۇ ئبضبضىٌ ھەلىمەتىە
ضەي لبراٍذۇ.
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ضىس ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسغب ثىر ئېٕىك ئىطتەوٕي تەوٍىپ لىٍغبٔذا ،ضىس خۇددى ئۇ ئىطتەوٕي
ئەِەٌگە ئبغۇرۇپ ثوٌغبْ ۋالىتتىىي ثىٍەْ ئوخػبظ دەرىجىذىىي ئېتىمبد ۋە ئىػۀچ ثىٍەْ غۇٔذاق
لىٍىڭ .ضىس ئۇٔي ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسغب تەوٍىپ لىٍغبْ پەٍتتىٓ ثبغالپال ،ضىس خۇددى ئۆز
ئىطتىىىڭىسٔي ئەٌەِگە ئبغۇرۇپ ثوٌغبٔذەن ئوٍالڭ .ضىس ئۆز ئىطتىىىڭىسٔي « ئۇٔي ئەِەٌگە
ئبغۇرۇغتبِ ،بڭب چەوطىس ئەلىً ٍبردەَ لىٍىذۇ» دېگەْ ئەلىذە ثىٍەْ وۈچٍۀذۈرۈڭ .ئەگەر
ضىسدە ِۇغۇٔذاق دەرىجىذىىي ئەلىذە ثوٌّبٍذىىەْ ،وېَىٕچە ئۈِىذضىسٌىٕىپ لبٌىطىس.
ئبپتوِبتىه تەوٍىپ پرىٕطىپىٕىڭ ئۈٔۈَ ثېرىع-ثەرِەضٍىىىذىٓ ھەرگىسِۇ گۇِبٔالّٔبڭ.
ئۆز ئبرزۇٍىڭىس ثوٍىچە تەپەوىۈر لىٍىع ئىمتىذارى ضىس ئۆزىڭىس ِۇتٍەق وؤتروي لىالالٍذىغبْ
ثىردىٓ-ثىر ئىمتىذاردۇر ( .ئىالۋەِ :ەْ ئۆزەِٕىڭ ثۇرۇٔمي ثىر ِبلبٌىطىذاٍ ،براتمۇچي ئىٕطبٔالرغب
تۇغۇٌغبٔذىال ئبتب لىٍغبْ ثىرىٕچي ٔەرضە جبْ ،ئىىىىٕچي ٔەرضە ثوٌطب ئۆزىٕىڭ ٍوٌىٕي ئۆزى
تبٌالظ ئەروىٍٕىىي ئىىۀٍىىىٕي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ئىذىُ .ثۇ ئۇلۇَ ٍۇلىرىذىىي ثبٍبْ ثىٍەْ
ئوخػبظ).
ٍۇلىرىمي جۈٍِە ھەرگىس ئېطىڭىسدىٓ چىمّىطۇْ .ئۆز تەپەوىۈرىڭىسٔي وؤتروي لىٍىع
وۈچ-لۇدرىتي ئۆزىڭىسدە ثوٌغبٔىىەْ ،ضىسٔىڭ تەپەوىۈرىڭىسٔىڭ ئىجبثىٌ ٍبوي ضەٌجىٌ ثوٌۇظ
ِەضئۇٌىَىتي ضىسٔىڭ زىّّىڭىسدە ثوٌىذۇ « .ضىس ئۆز تەلذىرىڭىسٔىڭ خوجبٍىٕي .ضىس ئۆز
لەٌجىڭىسٔىڭ وبپىتبٔي ».ثۇٔذاق ثوٌۇغىذىىي ضەۋەة ،تەپەوىۈرىڭىسٔي ضىس ئۆزىڭىس وؤتروي
لىٍىطىس .ضىس ئۆز تەپەوىۈرىڭىسٔىڭ ٍبردىّي ثىٍەْ ،ئۆزىڭىس ئىطتىگەْ ھەر لبٔذاق ٔەرضىٕي
ۋۇجۇتمب وەٌتۈرەٌەٍطىسٔ .بپوٌىَؤٕىڭ وىتبثىٕىڭ ئەڭ ئبخىرىذا ٍۇلىرىمي ِەزِۇْ ثىٍەْ
ِۇٔبضىۋەتٍىه ،ئۀگٍىَە غبئىرى ۋىٍىَبَ خېٍٕىٌ ( ئىٕگٍىسچە ،William Ernest Henley
ٍ )1849-1903بزغبْ « ٍېڭىٍّەش» دېگەْ ثىر ئىٕگٍىسچە غېئىر ثبر ثوٌۇپ ،ئىٕگٍىسچە
ثىٍىذىغبْ ئولۇرِۀٍەر ئۈچۈْ ئۇٔي ثۇ ٍەرگە وىرگۈزۈپ لوٍذۇَ:
Invictus
,Out of the night that covers me
,Black as the Pit from pole to pole
I thank whatever gods may be
.For my unconquerable soul
In the fell clutch of circumstance
.I have not winced nor cried aloud
Under the bludgeonings of chance
.My head is bloody, but unbowed
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Beyond this place of wrath and tears
,Looms but the Horror of the shade
And yet the menace of the years
.Finds, and shall find, me unafraid
,It matters not how strait the gate
.How charged with punishments the scroll
:I am the master of my fate
.I am the captain of my soul
William Ernest Henley

.13ئبخىرقي سۆز
ِەْ ٍ-2008ىٍي ٍبزغبْ « ۋالىتٕي ِۇۋاپىك ثبغمۇرۇظ» دېگەْ تېّىذىىي ِبلبٌەِذە
ئۇٍغۇرالر ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ لۇدرەت تېپىع ئۈچۈْ لىٍىػىغب تېگىػٍىه ئەڭ ِۇھىُ ئىػٍىرى
تۆۋۀذىىىٍەردىٓ ئىجبرەت ئىىۀٍىىىٕي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ئىذىُ:
ِىٍٍىٌ ضبپبٔي ئۆضتۈرۈظِ ،ىٍٍىٌ روھٕي ۋە ِىٍٍىٌ ئبڭٕي ئەضٍىگە وەٌتۈرۈظ ۋە
ئۇرغۇتۇظ ،ۋە ِىٍٍىٌ وىٍّىىىٕي ضبلالپ لېٍىع
ِەْ ٍېمىٕذىٓ ثۇٍبْ « ثىس ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ لبٔذاق لىٍىػىّىس وېرەن؟» دېگەْ ضوئبٌغب
ثبرغبٔطېرى وۆپ دۇچ وەٌگۀطېرىٍ ،ۇلىرىمي ئۈچ ئىع ھبزىر ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئبٌذىغب لوٍۇٌغبْ
ئەڭ ِۇھىُ ئىػالر ئىىۀٍىىىٕي ،ئۇالرٔىڭ لىطمب ِۇددەتٍىه ،ئوتتۇرا ِۇددەتٍىه ۋە ئۇزۇْ
ِۇددەتٍىه ۋەزىپىٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذىغبٍٔىمىٕي ،ھەِذە ثۇ ٔۇلتىٕي
چۈغۀّەٍذىغبٍْ ،بوي چۈغىٕىػٕي خبٌىّبٍذىغبْ وىػىٍەر ِەٍٍي ۋەتۀذە ثوٌطۇْ ٍبوي چەت
ئەٌٍەردە ثوٌطۇْ ٍۀىال ٔبھبٍىتي وۆپ ئىىۀٍىىىٕي ثبرغبٔطېرى چوڭمۇر ھېص لىٍىۋاتىّەْ.
ِېٕىڭچە ثۇ ۋەزىپىٍەرٔي ئوڭۇغٍۇق ئورۇٔالغتبِ ،ەزوۇر ِبلبٌىذە تؤۇغتۇرۇٌغبْ غبٍىٕي رېئبٌٍىممب
ئبٍالٔذۇرۇغٕىڭ ضىرٌىك لبٔۇٔىَىتي ٔبھبٍىتي زور ٍبردەِذە ثوالالٍذۇ .ثىرىٕچىذىٓ ،ثۇ لبٔۇٔىَەت
ٍېمىٕمي زاِبْ غەرة دۇَٔبضىٕىڭ ئەڭ ئوِۇِالغمبْ ِەدۀىَىتىگە ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن تەضىر
وۆرضەتىەْ ٔەرضىٍەرٔىڭ ثىرى ثوٌۇپ ،ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئۇٔىڭذىٓ خەۋەردار ثوٌۇغي ئۆزىٕىڭ ِىٍٍىٌ
ضبپبضىٕي ئۆضتۈرۈغي ئۈچۈْ وبَ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ ئبِىٍالردىٓ ثىرىِ .ۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي
ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئبرزۇضئ ،ىػبٔي ۋە غبٍىطي ثبر ثوٌۇپ ،ئۇالر ثۇ ئىطتەوٍىرىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغٕي،
ئۆز ھبٍبتىذىىي وۆزٌىگەْ ِەلطىتىذە ۋە لىٍغبْ ئىػىذا ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغٕي ئۈِىذ لىٍىذۇ.
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غۇڭبالغمب ِەزوۇر ِبلبٌىذا تؤۇغتۇرۇٌغبْ ثىٍىٍّەردىٓ خەۋەردار ثوٌۇظ ئۇالر لىٍّىطب
ثوٌّبٍذىغبْ ئىػالرٔىڭ ثىرىذۇر .ئىىىىٕچىذىٓ ،وۆڭۈٌٕىڭ ِۇضتەٍِىىە ثوٌۇپ وېتىػىٕىڭ
ئبٌذىٕي ئېٍىع ،وۆڭۈٌٕىڭ ثبغمىچە پروگراِّىٍىٕىپ لېٍىػىذىٓ ضبلٍىٕىعِ ،ىٍٍىٌ روھٕي
ئۇرغۇتۇظ ،ۋە غۇ ئبرلىٍىك ِىٍٍىٌ وىٍّىىىٕي ضبلالپ لېٍىع ،ھەر ثىر ئبدەِذىٓ ِەزوۇر ِبلبٌىذە
تؤۇغتۇرۇٌغبْ ئۆز تەپەوىۇرىٕي ئۆزى وؤتروي لىٍىع ،ئۆز لەٌجىگە ئۆزى وبپىتبْ ثوٌۇظ
ثىٍىٍّىرىذىٓ توٌۇق خەۋەردار ثوٌۇغٕي ،ھەِذە ئۇٔىڭذىٓ ئۈٔۈٍِۈن پبٍذىٍىٕىع ِبھبرىتىٕي توٌۇق
ٍېتىٍذۈرۈۋېٍىػٕي تەٌەپ لىٍىذۇِ .بٔب ثۇ ئۆزەِٕىڭ ٔېّىػمب ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ئىٕتبٍىٓ ھبٌمىٍىك
تبرىخىٌ پەٍت ثوٌغبْ ثۈگۈٔىىذەن وۈٔذە ِۇغۇٔذاق ثىر تېّىٕي تبٌٍىغبٍٔىمىّٕىڭ ضەۋەثىذۇر.
ھبزىر ثىس ئۆز تەلذىرىّىسٔىڭ خوجبٍىٕي .ھبزىرلي ثىر ئەۋالد ئۇٍغۇرٌىرىٕىڭ ئبٌذىغب
لوٍۇٌغبْ ٍۇلىرىمي ئۈچ ِۇھىُ ۋەزىپىٍەر ئبضبٔال ئورۇٍٔىغىٍي ثوٌىذىغبْ ئىػالر ئەِەشٌ .ەوىٓ ثۇ
ۋەزىپىٍەر ثۈگۈٔىي دەۋر ئۇٍغۇرٌىرىٕىڭ ئبالھىذىٍىىٍىرى ۋە لبثىٍىَەتٍىرىٕىڭ ئۈضتىذىّۇ ئەِەش.
ئۇالرٔىڭ ئبزاثٍىرى ثىٍەْ جبپبٌىرى ثىسٔىڭ ثەرداغٍىك ثېرىع چېىىّىسٔىڭ ضىرتىذىّۇ ئەِەش.
ثىسٔىڭ پەلەت ثۇ ۋەزىپىٍەرگە ٔىطجەتەْ ئېتىمبتىّىسال ثوٌىذىىەْ ،ھەِذە ھېچ ٔېّىگە ثبظ
ئەگّەٍذىغبْ ئىرادە-جبضبرىتىّىسال ثبر ثوٌىذىىەْ ،ثىسٔىڭ ٍوٌىّىسٔي ھېچ لبٔذاق ٔەرضە توضۇپ
لبالٌّبٍذۇ—ٍۇلىرىذا ئېَتىٍغىٕىذەن ،ھبزىر «ِۇِىىٓ ئەِەش» دېگەْ ضۆز ئۆز لىّّىتىٕي ٍولبتتي.
ِىالدىذىٓ ثۇرۇٔمي ٍ 322-384ىٍٍىرى ٍبغىغبْ گرىتطىَەٌىه تۀمىذچي ،پەٍالضوپ،
فىسىىبت ،ۋە زوئوٌوگ ئبرىطتوتۇي ( ئىٕگٍىسچە « ِ )»Aristotleۇٔذاق دەٍذۇ « :ثىس ئۆزىّىس
لبٍتب-لبٍتب لىٍىذىغبْ ئىػالرٔىڭ ِەھطۇٌي .ئۇٔذاق ثوٌىذىىەِْ ،ۇٔەۋۋەرٌىه ثىر خىً
ئىع-پبئبٌىَەت ئەِەش ،ثەٌىي ثىر ئبدەت» ( ئىٕگٍىسچە We are what we repeatedly
ِ .)do. Excellence then, is not an act, but a habitەزوۇر ِبلبٌىذە
تؤۇغتۇرۇٌغىٕىذەن ،ثىس ھەر لبٔذاق وؤب ئبدىتىّىسٔي ٍولۇتۇپ ،ئۇٔىڭ ئورٔىغب ھەر لبٔذاق ٍېڭي
ئبدەتٍەرٔي ٍېتىٍذۈرەٌەٍّىس .ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ھەر لبٔذاق ٍەر ۋە ھەر لبٔذاق
ۋالىتتب ،لىٍىذىغبْ ھەر ثىر ئىػىذا ئۆز تەپەوىۇرىٕي ئۆزى وؤتروي لىٍىعٍ ،براتمۇچي ثەرگەْ
ئىٕطبْ وۆڭٍىٕىڭ ثۇ ئىمتىذارىذىٓ ئىجبثىٌ ٍوضۇٔذا پبٍذىٍىٕىػٕي ئۆزىٕىڭ ئەڭ لىّّەتٍىه
ئبدىتي لىٍىۋېٍىع ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ .ثۇ ٔۇلتىٕي ِەْ لبٔچىٍىه تەوىتٍىطەِّۇ ئبزٌىك لىٍىذۇ.
ِەْ ثبرٌىك لېرىٕذاغالردىٓ ِەزوۇر ِبلبٌىٕي وبَ دېگۀذە ثىر لېتىُ ئولۇپ چىمىػىٕي،
ئبٔذىٓ ئۇٔىڭذا ئۆگىتىٍگەْ ثىٍىٍّەردىٓ پبٍذىٍىٕىپِ ،ەْ ٍۇلىرىذا لبٍتب تىٍغب ئبٌغبْ
«ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ئۈچ ِۇھىُ ۋەزىپىطي» ٔي ئورۇٔالظ ٍوٌىذا تەغەثجۇضىبرٌىك
ثىٍەْ تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىپ ،تېگىػٍىه تۆھپە لوغۇغىٕي ضەِىّىٍَىه ثىٍەْ ئۈِىذ لىٍىّەْ.

ئەضەر ِۀجەضيِ :ەرىپەت ثىٍوگي
www.meripet.com
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ًىطبى تىنلەضتە بىلىطنە تېگىطلىل ئىطالر
ثۇ ٍىً -3ئبٍٕىڭ ئوتتۇرىٍىرىذىٓ ثبغالپ ،ئۆزۈِٕىڭ وەضپىٌ ئىٍّىٌ ِبلبٌىٍىرىٕي
تەٍَبرالظ ،ثىر لبٔچە ٍىغىٕالرغب لبتٕىػىع ۋە تەتىً لىٍىپ ثبغمب جبٍالرغب ثېرىع لبتبرٌىك ئىػالر
ثىٍەْ ٍېڭي ِبلبٌە تەٍَبرالظ ئىػٍىرىُ ضەي ئبلطبپ لبٌذىِ .ۇغۇ جەرٍبٔذا ثىر لىطىُ لېرىٕذاغالر
ِبڭب ئېٍخەت ٍېسىپِ ،ۀذىٓ ٍېڭي ِبلبٌە ئېالْ لىٍغبْ-لىٍّىغبٍٔىمىّٕي ضوراپ تۇردىِ .ەْ
ئبٌذى ثىٍەْ ئبغۇ لېرىٕذاغالرغب چىٓ وۆڭٍۈِذىٓ رەھّەت ئېَتىّەْ.
ٍ-2006ىٍي -11ئبٍذا ،ئبِېرىىب ِەٍِىىەتٍىه غبْ-غەرەپ جەِئىَىتىٕىڭ ئوغٍۇَ دىٍػبت
ئولۇۋاتمبْ توٌۇق ئوتتۇرىذىىي غۆثىطي ثىر لېتىُ پبئبٌىَەت ئۇٍۇغتۇرۇپ ،ئۇٔىڭغب ثۇ جەِئىَەتٕىڭ
ئەزاضي ثوٌغبْ ئولۇغۇچىالرٔىڭ ئبتب-ئبٔىطىٕىّۇ تەوٍىپ لىٍذى .غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ ۋە ئبٍبٌىُ
ئبِبٔگۈي ئىىىىّىس ئۇ پبئبٌىَەتىە لبتٕبغتۇق .پبئبٌىَەت ئېٍىپ ثېرىٍغبْ زإٌىڭ ثىر تېّىغب ثىر
چوڭ ضىسىٍغبْ رەضىُ ئېطىمٍىك ثوٌۇپ ،ثۇ رەضىّذە ثىر پۇتجوٌٕىڭ ثىر ۋارتبغب وىرىپ وېتىۋاتمبْ
وۆرۈٔۈغي ضىسىٍغبْ ئىىەْ .دەضٍەپتە ِەْ ئۇٔىڭ ٔېّە ِۀبٔي ثىٍذۈرىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍّىگەْ
ئىذىٍُ .ىغىٓ ثبغالٔغبٔذىٓ وېَىٓ ِەوتەپ تەوٍىپ لىٍغبْ ثىر ِۇتەخەضطىص خبٔىُ ٍېرىُ
ضبئەتتەن ۋالىت ئىچىذە « ٔىػبْ تىىٍەغٕىڭ ئەھّىَىتي» دېگەْ تېّىذا ٌېىطىَە ضۆزٌىذى.
ئىٕگٍىسچىذا پۇتجوي ۋارتبضىٕىڭ ئبتىٍىػي ثىٍەْ « ٔىػبْ» ئوخػبظ ثىر ضۆزٍ ،ۀي « »goal
دېگەْ ضۆز ئىػٍىتىٍەتتي .ئۀە غۇ چبغذا ِەْ تبِذىىي رەضىّٕىڭ ِۀىطىٕي چۈغۀذىُ :ئۇٔىڭ
ِۀىطي ― ٔىػبٔغب ٍېتىع‖ ئىىەْ .ثۇ پباٌىَەتٕىڭ ثىر ِەغىمي ضۈپىتىذە ،ثىسگە ٌېىطىَە ثەرگەْ
ِۇتەخەضطىص خبٔىُ ٍىغىٕغب وەٌگەْ ھەر ثىر وىػىذىٓ تبِذىىي پۇتجوي ۋارتبضي ضىسىٍغبْ چوڭ
لەغەزٔىڭ ثوظ ئورۇٍٔىرىغب ئۆزۈِىسٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ثەظ ٍىً ئىچىذىىي ٔىػبٔىّىسٔي
ٍېسىپ لوٍۇغٕي تەٌەپ لىٍذىِ .ەْ « تەتمىمبتىّذا وۆپٍەپ ٍېڭىٍىمالرٔي ٍبرىتىپ ،ھەر ٍىٍي ثىر
پبرچىذىٓ ئۈچ پبرچىغىچە ئىٍّىٌ ِبلبٌە چىمىرىّەْ» دەپ ٍبزدىُ .ثۇ ِېٕىڭ ئبغۇ چبغذا تۇرغۇزغبْ
وېَىٕىي ثەظ ٍىٍذىىي ٔىػبٔىُ ئىذى.
ِەْ ئۀە ئبغۇ ۋالىتتىٓ ثبغالپٔ « ،ىػبْ تىىٍەظ» دېگەْ تېّب ئۈضتىذە ثىر ئىسدىٕىپ
ثېمىػٕي ئوٍٍىغبْ ئىذىُ .ثۇٔىڭ ئۈچۈْ تېخي ئەِذى پۇرضەت تبپبٌىذىٍُ .ېمىٕمي ثىر ِەزگىً
ۋالىت ئىچىذەِ ،ەْ توردىٓ « ٔىػبْ تىىٍەظ» وە ئبئىت ثىر لىطىُ ِبتېرىَبٌالرٔي تېپىپ ئولۇپ
چىمتىُ .ئۇغجۇ ٍبزِبِذاِ ،ەْ ثۇ لېتىُ ئىگىٍىگەْ ثىٍىٍّەرٔي لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ.
غەرة ئەٌٍىرىذە « ٔىػبْ تىىٍەظ» ( ئىٕگٍىسچە –  )goal settingثىر خىً پەْ
ھېطبثٍىٕىذىغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ پەْ ھەلمىذە ھبزىر ثىر ِۇوەِّەي ٔەزەرىَە ِەۋجۇت .ثۇ پەْ
ئبٍرىُ-ئبٍرىُ غەخطٍەر ئۈچۈّٔۇ ،ھەِذە ِەوتەپ ،ئىذارە ،وبرخبٔب لبتبرٌىك تەغىىالتالر ئۈچۈّٔۇ
ٔبھبٍىتي پبٍذىٍىك ثوٌۇپ ،ئبِېرىىىذا ثۇ ثىٍىُ ھەلمىذىىي تەٌىُ-تەرثىَىگە ئىٕتبٍىٓ ئەھّىَەت
ثېرىٍىذۇٍ .ۇلىرىذا تىٍغب ئبٌغبْ ،ئوغٍۇِٕىڭ ِەوتىۋىذە ئېٍىپ ثېرىٍغبْ پبئبٌىَەت ِبٔب ِۇغۇٔذاق
تېٍىُ-تەرثىَىٕىڭ ثىر ِىطبٌىذۇرِ .ەْ ئۆز ئىذارەِذە ۋە رادىَو-تېٍېۋىسورالردا « ٔىػبْ تىىٍەظ»

- 256 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

دېگەْ ضۆزٔي داۋاٍِىك ئبڭالپ تۇرىّەْ .غەرة ئەٌٍىرىذە ٔىػبْ تىىٍەغٕىڭ لىّّىتي چوڭمۇر
تؤۇپ ٍېتىٍگەْ ثوٌۇپ ،ئۇ ھبزىر ثبرٌىك ثبغمۇرۇظ ضىطتېّىطىٕىڭ ثىر ِۇھىُ لىطّىغب ئبٍالٔغبْ.
ئىٕگٍىسچىذا «  ( motivateپېئىً) ( motivation ،ئىطىُ)» دېگەْ ثىر ضۆز ثوٌۇپ،
ئۇٔىڭ ٌۇغەتتىىي ِۀىطي « ثىر ئبدەِٕي ِەٌۇَ ثىر ئىػٕي لىٍىػتىىي ِەلطەت ثىٍەْ تەِىٍٕەظ،
ثىر ئبدەِٕي ِەٌۇَ ثىر ئىػٕي لىٍىػمب لوزغبظ ٍبوي ھەرىىەتٍۀذۈرۈظ» دېگۀگە ٍېمىٓ وېٍىذۇ.
ٍۇٌغۇْ ٌۇغىتىذە ثۇ ضۆزٔىڭ ئۇٍغۇرچە ِۀىطي « رىغجەت ،رىغجەتٍۀذۈرۈظ» دەپ ئېٍىٕغبْ ثوٌۇپ،
ثۇ ضۆزٌەر ئىٕگٍىسچىذىىي ئەضٍي ِۀىٕي دېگۀذەن توٌۇق ئىپبدىٍەپ ثېرەٌّەٍذۇ .غۇٔذالتىّۇ
ئەگەر ثىس «  »motivationدېگەْ ضۆزٔىڭ ِۀىطىٕي « رىغجەتٍۀذۈرۈظ» دەپ ئبٌطبق ،ھبزىر
ٔىػبْ تىىٍەظ توغرىطىذىىي پەْ ضبٔبئەت ۋە تەغىىالت پىطخىٍوگىَەضي ،ئبدەَ ثبغمۇرۇظ ئىٍّي
ۋە تەغىىالتتىىي وىػىٍىه ئىع-ھەروەتٍەر ( ئىٕگٍىسچە « )»organizational behavior
ئىٍىٍّىرىذىىي ئەڭ وۈچىە ئىگە ۋە ئەڭ پبٍذىٍىك « رىغجەتٍۀذۈرۈظ ٔەزەرىَىطي» ( ئىٕگٍىسچە
« )»motivation theoryثوٌۇپ ھېطبثالّٔبلتب.
ِېٕىڭ پەرىسىّچە ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ھەِّىطي ئوخػىّىغبْ دەرىجىذە ئوخػىّىغبْ ضبٔذىىي
ٔىػبٔالرٔي تىىٍەپ ثبلمبْ ثوٌۇپ ،ثەزىٍەر تىىٍىگەْ ٔىػبْ ئۈٔۈَ ثەرگەْ .ثەزىٍەرٔىڭىي ثوٌطب
ئبٔچە ئۈٔۈَ ثەرِىگەْ .ثۇ پەرلٕي ٔىػبْ تىىٍەغتىىي ئىٍّىٌ ئبضبضالرٔي ثىٍىع-ثىٍّەضٍىه
وەٌتۈرۈپ چىمبرغبْ .غۇڭالغمب ِەْ ھەر ثىر ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕىڭِ ،ەٍٍي ضىس ثىر ئبدەَ توپىغب
ِەضئۇي رەھجەرثوٌۇڭ ٍبوي ثىر ئۆز ئبٌذىغب ئىع ئېٍىپ ثېرىۋاتمبْ غەخص ثوٌۇڭِ ،ۇغۇ ٍبزِىٕي ثىر
لېتىُ ئەضتبٍىذىً ئولۇپ چىمىػىڭىسٔي تەغەثجۇش لىٍىّەِْ .ېٕىڭ ھبزىرلىذەن ثىر ھبٌەتىە
وېٍىػىّذە ئۆزۈِٕىڭ توختىّبً چوڭ-وىچىه ٔىػبٔالرٔي تىىٍەپ ِبڭغبٍٔىمىُ ،ھەِذە ئۇ
ٔىػبٔالرٔي توپٍىغبْ تەجرىجىٍىرىّگە ئبضبضەْ توختىّبً تەڭػەپ تۇرغبٍٔىمىُ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ
روي ئوٍٕىغبِْ .ەْ ئبٌذى ثىٍەْ ئەِەٌىَەتٕي ئۆز ثېػىذىٓ ئۆتىۈزۈپ ،ئبٔذىٓ ئۇ ئەِەٌىَەتٕىڭ
ٔەزەرىَىٍىرىٕي ئۆگۀگەْ ثىر ئبدەَ ھېطبثٍىٕىّەِْ .ېٕىڭ ئبغۇٔذاق ثوٌۇپ لېٍىػىّٕي ئەٍٕي
ۋالىتتىىي غەرت-غبرائىت ثەٌگىٍىگەْ .ئەگەر ِبڭىّۇ غبرائىت ثوٌغبْ ثوٌطبِ ،ەْ ئۆز ھبٍبتىّغب
ٍېتەوچىٍىه لىالالٍذىغبْ ھەر خىً ئىٍّىٌ ٔەزەرىَىٍەرٔي ئبٌذىذا ئۆگىٕىپ ،ئبٔذىٓ ئەِەٌىَەتىە
ئۆتىەْ ثوٌطبَ ،ثۇرۇٔمىذىٓ ٍبخػىراق ٔەتىجىگە ئېرىػەٌىگەْ ثوالتتىٍُ .وٌٕىّۇ ثۇرۇٔمىذىٓ
لىطمىراق ِبڭغبْ ثوالتتىُِ .ېٕىڭ ِۇغۇ ۋە غۇٔىڭغب ئوخػبظ ثبغمب ِبلبٌىٍىرىّٕىڭ ۋەتەْ ئىچي
ۋە ضىرتىذىىي ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕي ِەْ ثۇرۇْ ئېرىػەٌّىگەْ ثەزى ثىر غبرائىتالر ثىٍەْ تەِىٍٕەپ
ثېرىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ.
ّ .1ىطبُ تىنيەش ئۈّۈً بېرىطىْىڭ ئىيَىٌ ئبسبسي
ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ِەٌۇَ ثىر ۋالىت ئىچىذە ٍەتّەوچي ثوٌغبْ ٔىػبٔىڭىسٔي ثىر ۋاراق لەغەزگە
ٍېسىۋېٍىپ ،ئبغۇ ٔىػبٕٔي ئەِەٌگە ئبغۇرغبْ ۋالىتتىىي ئەھۋاٌالرٔي وۆز ئبٌذىڭىسغب وەٌتۈرۈپ
تۇرضىڭىس ،ئۇٔىڭذىٓ ثبغمىچىال ئۈٔۈَ ھبضىً لىٍىطىس .ثۇ ٔېّە ئۈچۈْ؟ ئەضٍىذە ثۇ ئبدەَ
ِېڭىطىٕىڭ لبٔذاق ئىػٍەٍذىغبٍٔىمي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىهِ .ەْ ئۆزۈِٕىڭ «ئۇٍغۇرالر دۆت ئەِەش،
ئەلىٍٍىك» دېگەْ ِبلبٌىطىذە ِۇٔذاق ثىر ئبثساضتٕي ٍبزغبْ ئىذىُ:
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«ئبدەِٕىڭ ئېڭي ئىىىي خىً ثوٌىذۇ :ئبڭ ۋە ٍوغۇرۇْ ئبڭ ( ئەضٍي ِۀجەدە « ئەش-ھوظ،
ھوظ» دەپ ثېرىٍگەْ) .ئىٕگٍىسچىذا ثۇالر «  »conscious and sub-consciousدەپ
ئبتىٍىذۇ .ئبدەِٕىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭي ئۇٔىڭ ئبضبضٍىك ئېڭىٕىڭ وؤتروٌٍۇلي ئبضتىذا ثوٌّبٍذۇ.
ئبدەِٕىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭي ئۇٔىڭغب لبچىالٔغبْ ئۇچۇرالر ئبضبضىذا ِۇضتەلىً ھبٌذا ئىع ئېٍىپ
ٍۀي ― ،وۆڭۈٌٕي
ئبضبضىذۇر.
پروگراِّىالغٕىڭ
وۆڭۈٌٕي
ثۇ
ِبٔب
ثبرىذۇ.
پروگراِّىالظ‖ دېگىٕىّىس ،ثىر ئبدەِٕىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىغب ِەٌۇَ ئۇچۇرالرٔي لبچىالپ ،غۇ ئبرلىٍىك
ئبغۇ ئبدەِٕىڭ ئىع-ھەرىىىتىٕي ئۆزگەرتىع ۋە وؤتروي لىٍىع ،دېگۀٍىىتىٓ ئىجبرەتتۇر».
ٔىػبْ تۈزۈغٕىڭ ئۈٔۈِي ئەِەٌىَەتتە وۆڭۈٌٕي پروگراِّىالظ ئبرلىٍىك ئەِەٌگە
ئبغۇرۇٌىذۇٍ .ۀي ،ئبدەَ ِېڭىطىذە ثىر ― دىممەت ِەروىسى‖ ( ئىٕگٍىسچە )attention center -
ثبر ثوٌۇپ ،ئۇ پۈتۈْ ِېڭىٕىڭ ثىر لىطّىذىٓ تەغىىً تبپمبْ ثوٌىذۇٔ .ۇرغۇْ ِۇتەخخەضىطٍەر
ئبغۇ دىممەت ِەروىسىگە « ئبدەِٕي لۆزغۇتۇظ ِەروىسى» دەپ لبراٍذۇ .ثۇ ِەروەز ثىسٔىڭ ٔېّىگە
دىممەت لىٍىػىّىسٔ ،ېّىگە وۆڭۈي ثۆٌۈغىّىس ،زېھٕىّىسٔي ٔېّىگە ِەروەزٌەغتۈرۈغىّىس
وېرەوٍىىىٕي ثەٌگىٍەٍذۇ .ثبغمىچىراق لىٍىپ ئېَتمبٔذا ،ثۇ ِەروەز تبغمىٌ دۇَٔب ثىٍەْ ضىسٔىڭ
ئوٍٍىرىڭىس ۋە ھېططىَبتٍىرىڭىس لبتبرٌىمالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ئىچىي دۇَٔبرىڭىس ثىر جبٍغب
وېٍىپ ئۇچرىػىذىغبْ ِېڭىڭىسٔىڭ ثىر ئبالھىذە لىطّىذىٓ ئىجبرەتذۇر.
ئبدەتتە ثىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىّىس ِېڭىّىسگە وىرگەْ ضبْ-ضبٔبلطىس ئۇچۇرالرٔي ثىر
ئەٌگەوتە ئۇْ تبضمىغبٔذەن تبضمبپ « ،وېرەوطىس» دەپ لبرىغبٍٔىرىٕي تبغٍىۋېتىپ تۇرىذۇ.
ِېڭىّىسگە وىرىذىغبْ ئۇچۇرالر ھەددە-ھېطبپطىس وۆپ ثوٌغبچمبٍ ،وغۇرۇْ ئېڭىّىس ئۇالرٔىڭ
ھەِّىطىگە ئېتىجبر ثېرىپ ئۈٌگۈرەٌّەٍذىغبْ ثوٌۇپِ « ،ۇھىُ ئەِەش» دەپ لبرىغبٍٔىرىٕىڭ
ھەِّىطىٕي «ئبرلىطىغب لبٍتۇرۇۋېتىذۇ».
ِەضىٍەْ ،ضىس ثىر رېطتۇرأذا تبِبق ٍەۋاتمبٔذاٍ ،بوي پوٍىس ثېىىتىذەن ئبدەٍِەر ٔبھبٍىتي
وۆپ ٍىغىٍغبْ ثىر ئورۇٔذا تۇرغبٔذا ،ئەتراپىڭىسدىىي وىػىٍەرٔىڭ ٔېّىٍەرٔي دەۋاتمبٍٔىمي ،لبٔذاق
ئىع ئۈضتىذە پبراڭٍىػىۋاتمبٍٔىمي وبٌٍىڭىسغب ئبٔچە وىرىپ وەتّەٍذۇ .ھەِذە ضىسگە لىٍچە
تەضىرِۇ لىٍّبٍذۇٌ .ېىىٓ ئبغۇٔذاق ثىر ئورۇٔذا ثىرضي ضىسٔىڭ ئىطّىڭىسٔي ٍبوي ضىس ٔبھبٍىتي
ٍبخػي ثىٍىذىغبْ ثىر ئبدەِٕىڭ ئىطّىٕي چىمبرضب ،ضىسٔىڭ دىممىتىڭىس دەرھبٌال ضۆزٌەۋاتمبْ ئبغۇ
وىػىگە ٍبوي ئبغۇ ئبۋاز چىممبْ ٍۆٔۈٌۈغىە ثۇرۇٌىذۇٍ .ۀي ،ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىس ثۇ
ئۇچۇرٔي وبٌٍىڭىسغب وىرگىٍي لوٍىذۇِ .ېڭىڭىسٔىڭ دىممەت ِەروىسى ثۇ ئىطىّالرٔي « ِۇھىُ
ئۇچۇرالر» تۈرىگە وىرگۈزۈپ ،ئۇالرٔي ضىسٔىڭ دىممىتىڭىسگە ضۇٔىذۇ.
ٔىػبْ تىىٍەظ دېگىٕىّىسِ ،ېڭىڭىسٔىڭ دىممەت ِەروىسىگە ضىس ئۈچۈْ ٔېّە ئەڭ ِۇھىُ
ئىىۀٍىىىٕي ثىٍذۈرۈپ ،غۇ ئبرلىٍىك ضىسٔىڭ ِەٌۇَ ثىر ئبالھىذە ٔىػبٕٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ
ئۈچۈْ ِۇھىُ ثوٌغبْ ئۇچۇرالرٔي ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسدىٓ ئۆتىۈزۈپ ،ضىسٔىڭ دىممىتىڭىسگە
ضۇٔۇظ جەرٍبٔىذىٓ ئىجبرەتتۇرٔ .ىػبْ تىىٍەظ وۆڭۈٌٕي لبٍتىذىٓ پروگراِّىالظ جەرٍبٔي ثوٌۇپ،
ضىس ثىر ٔىػبْ تىىٍىگۀذە ،ئۆزىڭىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسغب ضىس تىىٍىگەْ ٔىػبٔغب ٍېتىع
ئۈچۈْ زۆرۈر ۋە ِۇھىُ ثوٌغبْ ٔەرضىٍەرگە ،وىػىٍەرگە ،پۇرضەتٍەرگە ۋە ئەھۋاٌالرغب ئبالھىذە
دىممەت لىٍىػٕي ثىٍذۈرۈپ لوٍىطىسِ .ېڭىڭىسٔىڭ دىممەت ِەروىسىگە ٔېّىٍەرگە ئبالھىذە وۆڭۈي
ثۆٌۈظ ۋە دىممەت لىٍىع وېرەوٍىىىٕي ثىٍذۈرۈپ لوٍىطىس .غۇٔىڭ ثىٍەْ ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ
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ئېڭىڭىس ضىس تىىٍىگەْ ٔىػبٔغب ٍېتىع ئۈچۈْ زۆرۈر ٍبوي پبٍذىٍىك ثوٌغبْ ھەِّە ٔەرضىٍەرگە
ئبالھىذە وۆڭۈي ثۆٌۈغىە ثبغالپ ،ئۆزىڭىس ثىٍىپ-ثىٍّەً ضىسٔي ئۆز ٔىػبٔىڭىسغب
ٍېمىٕالغتۇرىذىغبْ ئىػالر ٍۈز ثېرىػىە ثبغالٍذۇ .ثۇ ثەزىذە ثىر ضېھرى وۈچٕىڭ تەضىرى ثىٍەْ
ثوٌۇۋاتمبٔذەن ثىٍىٕىذۇ .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،ضىس ئبٌذى ثىٍەْ ئۆزىڭىس ئۈچۈْ ثىر ٔىػبْ تىىٍەڭ.
ئبٔذىٓ ئۇ ٔىػبٔىڭىسٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ پىالٔىڭىسٔي تۈزۈپ چىمىڭ.
 .2ئبرزۇّ ،ىطبُ ۋە غبٍە
ئبرزۇٔ ،ىػبْ ۋە غبٍە دېگەْ ضۆزٌەرٔي ھەِّىّىس ٔبھبٍىتي وۆپ ئىػٍىتىپ ٍبوي ئبڭالپ
تۇرىّىسٌ .ېىىٓ ثۇ ئۇلۇِالر ئبرىطىذىىي پەرلٕي ھەِّەٍٍۀٕىڭ ثىٍىپ وېتىػي ٔبتبٍىٓ .غۇٔذاق
ثوٌغبچمبِ ،ەْ ثۇ لىطىّذا ئۇالرٔىڭ پەرلي ئۈضتىذە ئبزراق توختىٍىپ ئۆتىّەْ.
ئبرزۇ :ئبرزۇ دېگىٕىّىس ضىس ئېھتىَبجٍىك ثوٌغبْ ،ئۆزىڭىس ئىطتەٍذىغبٍْ ،بوي ثىر وۈٔي
ئىگە ثوٌۇغٕي ئۈِىذ لىٍىذىغبْ ،ئەِّب ئۇٔي لوٌغب وەٌتۈرۈغىە ھبزىرچە ھەلىمىٌ تۈردە ثەي
ثبغٍىّىغبْ ثبرٌىك ٔەرضىٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ .ئبرزۇالرٔي تېپىپ چىمىع ثىر ئەروىٓ تەپەوىۇر
لىٍىع جەرٍبٔي ثوٌۇپ ،ثۇ جەرٍبٔذا ضىس ئۇالرٔي لبٔذاق ۋە لبچبْ ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ھەلمىذە لىٍچە
ئوٍالّٔىطىڭىسِۇ ثوٌۇۋېرىذۇِ .ەضىٍەِْ ،ېٕىڭ لبٔبت چىمىرىپ ئۇچمۇَ ثبرِ ،ېٕىڭ پبالٔي لىس
ثىٍەْ ٍبوي پۇوۇٔي ٍىگىت ثىٍەْ ِۇھەثجەت ثبغٍىغىُ ثبرِ ،ېٕىڭ  4خىً چەت ئەي تىٍىٕي
ضۆزٌىَەٌەٍذىغبْ ثوٌغۇَ ثبرِ ،ېٕىڭ ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇغۇَ ثبرِ ،ېٕىڭ ِىڭ وىػىٍىه ثىر
غىروەت لۇرغۇَ ثبرِ ،ېٕىڭ چەت ئەٌگە چىمىپ ئولۇغۇَ ثبرِ ،ېٕىڭ ِىٍٍەت تەلذىرىٕي تۈپتىٓ
ٍبخػىٍىغۇَ ثبر ،دېگۀٍەرٔىڭ ھەِّىطي ئبرزۇالر ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ ثەزىٍىرىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرغىٍي
ثوٌىذۇ .ثەزىٍىرىٕي ثوٌطب ئەِەٌگە ئبغۇرغىٍي ثوٌّبٍذۇ .ضىس ئبٌذى ثىٍەْ ئۆزىڭىس ئبرزۇ لىٍىذىغبْ
ٔەرضىٍەرٔي ثىر لەغەزگە ٍېسىپ تىسىپ چىمىپ ،ئبٔذىٓ ئۇالرٔي ِوھىٍّىك دەرىجىطىگە ئبٍرىپ،
ئەڭ ئبخىرىذا ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي لبٍطىٍىرىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ تىرىػىذىغبٍٔىمىڭىسٔي
لبرار لىٍطىڭىس ثوٌىذۇ .ضىس راضتىٕىال ئەِەٌگە ئبغۇرۇغٕي ئىطتەٍذىغبْ ثىر ئبرزۇٔي تبپمبٔذىٓ
وېَىٓ ،ئۇٔي ئۆزىڭىسٔىڭ غبٍىطي ٍبوي ٔىػبٔىغب ئبٍالٔذۇرضىڭىس ثوٌىذۇ.
ٔىػبْٔ :ىػبْ ِەٌۇَ ِۇددەت ئىچىذە ٍەتّەوچي ثوٌغبْ ،ثىۋاضىتە ئۆزىڭىسٔىڭ وؤتروٌٍۇلي
ئبضتىذا تۇرىذىغبْ ،ئۆزىڭىسٔىڭ زېھىٓ-وۈچىٕي ِەروەزٌەغتۈرگەِْ ،ەزِۇٔي وؤىرېت ثوٌغبْ
پەٌٍىٍەرٔي وۆرضىتىذۇٔ .ىػبٕٔي توغرا تىىٍىگۀذە ،ئۇ چوڭ-چوڭ ٔەتىجىٍەرٔي لوٌغب
وەٌتۈرۈغٕىڭ ثىر وۈچٍۈن لوراٌي ثوالالٍذۇ .ئەِّب ئۇٔي توغرا تىىٍىّىگۀذە ،چوڭ-چوڭ
ٔەتىجىٍەرٔي ٍبرىتىػٕي چەوٍىّىٍەرگە ئۇچرىتىپّۇ لوٍىذۇٍ .ۀي ،ئەگەر ضىس وىچىه-وىچىه
ٔىػبٔالر ئىچىگە چۆوۈپ وەتطىڭىس ،ئۆزىڭىسٔىڭ ھبٍبتي ۋە ئىطتىمجبٌي ھەلمىذىىي چوڭ
رەضىٍّەرٔي وۆرەٌّەً ،چوڭ ٍؤۈٌۈغٕي ِۇۋاپىك وؤتروي لىالٌّبً ،ۋە ئبخىرلي پەٌٍىٕي توغرا
تبٌٍىَبٌّبً لبٌىطىس .ئەڭ ئبخىرلي پەٌٍە ٍبوي چوڭ ٔىػبْ ثىٍەْ وىچىه-وىچىه ٔىػبٔالر
ئوتتۇرىطىذىىي ثوغٍۇلٕي توٌذۇرغۇچي غبٍىذىٓ ئىجبرەتتۇرِ .ەْ ٔىػبْ ھەلمىذە ئۇغجۇ ِبلبٌىٕىڭ
وېَىٕىي لىطّىذا ٍۀە ِەخطۇش توختۇٌىّەْ.
غبٍە :غبٍە دېگىٕىّىسِۇ ثىر خىً پەٌٍە ثوٌۇپ ،ئۇ ضىسٔىڭ ئبخىرلي ٍبوي ئەڭ چوڭ
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ئۈِىذىڭىس ٍبوي ئبرزۇٍىڭىسٔي توٌۇق ئەِەٌگە ئبغۇرىذىغبْ پەٌٍىذىٓ ئىجبرەتتۇر .غبٍە ٔىػبٔغب
ئوخػبظ ھەر خىً چەوٍىّىٍەرگە ئۇچرىّبٍذۇ .ئۇ چوڭ ثوٌطىّۇ ،ھەِذە دەضٍەپتە ئەِەٌىَەتىە
ئۇٍغۇْ وەٌّەٍذىغبٔذەن ثىٍىٕطىّۇ ثوٌىۋېرىذۇ .غۇٔذالال ئۇ ٔىػبٔذەن ِەروەزٌەغىەْ ۋە
وؤىرېت ثوٌّىطىّۇ ثوٌىۋېرىذۇ .ثەزى غبٍىٍەر ضىسٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ثەظ ٍىٍذىٓ ئوْ
ٍىٍغىچە ثوٌغبْ ھبٍبتىڭىس ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثوٌىذۇ .ثەزىٍىرى ثوٌطب ضىسٔىڭ ثىر پۈتۈْ
ئۆِرىڭىسگە ضوزۇٌغبْ ثوٌىذۇ .غبٍە ضىسٔىڭ ئەڭ ئبخىرلي ِۀسىٍىڭىسٔ ،ىػبْ ثوٌطب ئبغۇ
ِۀسىٍگە ٍېتىع ئۈچۈْ ئېٍىپ ثبرغبْ ضەپىرىڭىسٔىڭ ئبرىٍىمتىىي توختبظ ٔۇلتىٍىرىذۇر .غبٍە
ضىس ٔېّىٕي ئىطتەٍذىغبٍٔىمىڭىس ۋە ئۇٔي ٔېّىػمب ئىطتەٍذىغبٍٔىمىڭىسغب ۋەوىٍٍىه لىٍىذۇ.
ٔىػبٔالر ثوٌطب ضىسٔي ئبغۇ ِۀسىٍگە ئېٍىپ ثبرىذىغبْ پىالٔالرغب ۋەوىٍٍىه لىٍىذۇ.
ٔىػبْ ثىٍەْ غبٍە ثىر-ثىرىٕي توٌۇلالٍذۇ .ئەگەر ضىسٔىڭ پەلەت غبٍىڭىسال ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭغب
ٍبرٍ-ۆٌەوتە ثوٌۇدۇغبْ ٔىػبٍٔىرىڭىس ثوٌّبٍذىىەْ ،غبٍىڭىسگە ٍېتىػٕىڭ ثەن تەش ئىىۀٍىىىٕي
ئبضبٔال ھېص لىٍىپ لبٌىطىس .ضىسٔىڭ لىطمب ِۇددەتٍىه ٔىػبٍٔىرىڭىس ضىسٔي ٍەتىىٍي ثوٌىذىغبْ
ئبرىٍىمتىىي پەٌٍىٍەر ٍبوي ثبٌذالالر ثىٍەْ تەِىٍٕەپ ،ضىسٔىڭ ئبخىرلي غبٍىڭىسغب ٍېتىػتىىي
پەٌەِپەٍٍىه روٌىٕي ئوٍٕبٍذۇ.
ئەگەر ضىسٔىڭ پەلەت ٔىػبٍٔىرىڭىسال ثبر ثوٌۇپ غبٍىڭىس ثوٌّبٍذىىەْ ،ضىس ئبضبٔال پۈتۈْ
ۋۇجۇدىڭىسٔي ئبرىٍىمتىىي پەٌەِپەٍگىال ِەروەزٌەغتۈرۈپ لوٍۇپ ،ئەڭ ئبخىرلي ِۀسىٍىڭىسٔي
وۆرەٌّەٍذىغبْ توٍۇق ٍوٌغب وىرىپ لبٌىطىس .ضىس ثۇ ٔىػبٔالرغب ٍېتىع ئۈچۈْ وۈرەظ لىٍىػٕي
ٔېّە ئۈچۈْ ثبغٍىغبٍٔىمىڭىسٔىّۇ ئۇٔتۇٌۇپ لېٍىػىڭىس ِۇِىىٓ .وؤىرېت ٍبوي ئېٕىك ثوٌغبْ
لىطمب ِۇددەتٍىه ٔىػبٔالرٔىڭ ئۆزىال ئبدەِٕي ثىر وۈچٍۈن ھەروەتٍۀذۇرگۇچي وۈچ ثىٍۀّۇ
تەِىٍٕەپ وەتّەٍذۇ .ئۇٔذاق ٔىػبٔالرٔىڭ وۈچ-لۇدرىتي ئەِەٌىَەتتە ضىسٔي داۋاٍِىك
ئىٍھبِالٔذۇرۇپ ۋە لىسىمتۇرۇپ تۇرىذىغبْ ،ئبغۇ ٔىػبٔالر ثىٍەْ زىچ ثبغٍىٕىػٍىك ثوٌغبْ ثىر چوڭ
ٍبوي ئۇٌۇغ غبٍىذىٓ وېٍىذۇ.
ئەگەر ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ثبرٌىك زېھٕىٌ وۈچىٕي پەلەت وېَىٕىي لەدەِگىال
ِەروەزٌەغتۈرضىڭىس ،ضىس ئۆزىڭىسٔي وېَىٕىي ثىر لبٔچە لەدەِٕي ثىرالال ثېطىپ ئۆتۈظ
ئىّىبٔىَىتىگە ئىگە لىٍىذىغبْ ثىر لىطىُ پۇرضەتٍەرٔي وۆرەٌّەً لېٍىػىڭىس ِۇِىىٓ .غبٍە
ضىسٔي ئبغۇٔذاق ئبٌتۇٔذەن پۇرضەتٍەرگە دىممەت لىٍىػمب ئۈٔذەپ تۇرىذۇ .ثۇ پۇرضەتٍەرٔىڭ
ثەزىٍىرى ضىسٔىڭ ھبزىرلي ٔىػبٍٔىرىڭىسٔىڭ ئەِەٌگە ئېػىػىغب پبٍذىٍىك ثوٌۇپ وەتّەضٍىىي
ِۇِىىٌٓ .ېىىٓ ئۇالر ضىسٔىڭ غبٍىڭىسٔىڭ ئەِەٌگە ئېػىػىغب زور دەرىجىذە پبٍذىٍىك ثوٌىذۇ.
غبٍە ضىسٔىڭ ئوِۇِىٌ ئىطتراتېگىَىڭىس ۋە ئۇٔىڭ ثىٍەْ زىچ ثبغالٔغبْ ٔىػبٍٔىرىڭىسٔىڭ
ئۈٔۈَ ثېرىۋاتمبْ-ثەرِەٍۋاتمبٍٔىمىٕي ثبھبالپ تۇرىػىڭىس ئۈچۈّٔۇ ئىٕتبٍىٓ پبٍذىٍىك .ضىس
ٔىػبٍٔىرىڭىسٔي ئبرلب-ئبرلىذىٓ ئەِەٌگە ئبغۇرۇپ ِبڭبٌىػىڭىس ِۇِىىٓ .ئەِّب ،ئەگەر ضىسٔىڭ
ثىر غبٍىڭىس ثوٌّبٍذىىەْ ،ضىس ٔىػبٍٔىرىڭىسٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ثىٍۀال ئبٌغب
ئىٍگىرىٍىَەٌّەٍطىس .ئەگەر ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ زېھٕىٌ وۈچىٕي ثىر لەدەِذىٓ ٍۀە ثىر لەدەِگە
ئىٍگىرىٍەغىىال ِەروەزٌەغتۈرۈپ ،ثېػىڭىسٔي وۆتۈرۈپ ئۆزىڭىسٔىڭ ئبخىرلي ِۀسىٍىگە لبراپ
ثبلّبٍذىىۀطىس ،ثەزىذە ئۆزىڭىسٔىڭ ثىر چەِجەرضىّبْ ٍوٌذا وېتىۋاتمبٍٔىمىڭىسٔىّۇ ضەزِەً
لبٌىطىس.
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غبٍە ثىٍەْ ٔىػبٕٔي پىالٔالظ جەرٍبٍٔىرى ئۆز-ئبرا ئوخػبظ ثوٌّبٍذۇ .ئبدەتتە ٔىػبْ
غبٍىذىٓ ئېٕىمراق ٍبوي وؤىرېتراق ثوٌۇظ تەٌەپ لىٍىٕىذۇ .غۇٔذالال ٔىػبٔالر ِەٌۇَ ئبالھىذە ۋە
ِەروەزٌەغتۈرۈٌگەْ پەٌٍىٍەرگە ۋەوىٍٍىه لىٍىذىغبْ ثوٌغبچمب ،ئۇالر ثىر غبٍىگە ئوخػبظ ٍىرالٕي
وۆرەرٌىىٕي تەٌەپ لىٍّبٍذۇ.
ّ .3ىطبُ تىنيەضتە بىيىطنە تېگىطيىل ئىطالر
ئەگەر ضىس ئىٕگٍىس تىٍىذا ٍېسىٍغبْ ٔىػبْ تىىٍەغىە ئبئىت ھەر لبٔذاق ِبتېرىَبٌغب لبراپ
ثبلىذىغبْ ثوٌطىڭىس ،ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىذە «  »SMART goalsدېگەْ ضۆزٔىڭ تىٍغب
ئېٍىٕغبٍٔىمىٕي ثبٍمبٍطىس .ثۇ ضۆزٌۈوٕىڭ ئۇتتۇر ِۀىطي « ئبلىالٔە ٔىػبٔالر» دېگۀگە توغرا
وېٍىذىغبْ ثوٌطىّۇ ،ثۇ ٍەردىىي «  »SMARTدېگەْ ضۆز ٔىػبْ تىىٍەظ ئۈچۈْ چىمىرىٍغبْ
ثەظ تۈرٌۈن وۆرضەتّىگە ۋەوىٍٍىه لىٍىذىغبْ ثەظ دأە ئىٕگٍىسچە ضۆزٌەرٔىڭ ثبظ ھەرپىذىٓ
تەغىىً تبپمبٍْ .ۀئ ،ىػبْ تىىٍەظ ٔەزىرىطىَىذە ِۇٔذاق ثەظ تۈرٌۈن وۆرضەتّە ئوتتۇرىغب
لوٍۇٌغبْ:
تىىٍىگەْ ٔىػبٔالر
 )1ئېٕىك ٍبوي وؤىرېت ثوٌۇظ ()Specific
 )2ئۆٌچىگىٍي ثوٌىذۇغبْ ثوٌۇظ ()Measurable
 )3ئەِەٌگە ئبغۇرغىٍي ثوٌىذىغبْ ثوٌۇظ ()Attainable
 )4غبٍە ٍبوي تەغىىالتٕىڭ تۈپ ِەلطىتىگە توغرىالٔغبْ ثوٌۇظ ()Relevant
 )5ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ۋالتي ئېٕىك ثوٌۇظ ()Time-bound
ٔىػبْ تىىٍەغتە ثۇ ثەظ تۈرٌۈن وۆرضەتّىٕىڭ ھەِّىطىال ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ثوٌۇپ ،ئەگەر
ضىس ئۇالرٔىڭ ثىرەرضىگە ضەي لبراٍذىىۀطىس ،ضىس ئەِەٌگە ئبغۇرغبْ ٔىػبٕٔىڭ دەرىجىطي
ئەضٍىذىىىذىٓ ٔەچچە ھېططە تۆۋۀٍەپ وېتىذۇ .ثۇٔذاق ثوٌۇغىذىىي ضەۋەة ،خۇددى ِەْ
ٍۇلىرىذا دەپ ئۆتىۀذەن ،ضىسٔي ثىر ٔىػبٕٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغمب لبراپ ئىتتىرىپ ِبڭىذىغبْ ٍبوي
ضىسٔي ئبرلىغب تبرتىپ تۇرىذىغبْ وۈچ ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسدىٓ وېٍىذۇٍ .ولۇرىذىىي ثەظ
تۈرٌۈن وۆرضەتّە ضىس تىىٍىگەْ ٔىػبٕٔي ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسٔىڭ لوثۇي لىٍىػي ۋە ئۇٔي
ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ٍوٌىذا ضىس ئۈچۈْ ئىػٍىػىذىىي زۆرۈر ئۆٌچەِذىٓ تۈزۈٌگەْ .ئەگەر ضىسٔىڭ
ٔىػبٔىڭىس ِۇغۇ  5تۈرٌۈن ئۆٌچەَ ثوٍىچە تىىٍۀّەٍذىىەْ ،ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىس ضىسٔي
ئۆزىڭىسٔىڭ ھبزىرلي «راھەت راٍؤي» ئىچىذە ۋە وؤب ئبدىتىڭىس ثوٍىچە ضبلالغمب لبتتىك تىرىػىذۇ.
تۆۋۀذە ِەْ ٍۇلىرىمي ثەظ تۈرٌۈن ئۆٌچەَ ئۈضتىذە لىطمىچە ،ئبٍرىُ-ئبٍرىُ توختىٍىپ ئۆتىّەْ.
( )1ئېٕىك ثوٌۇظ
ثىۋاضىتە تۇٍغۇغب تبٍىٕىپ ئىع ئېٍىپ ثبرىذىغبْ وىػىٍەر تەپەوىۇرٔىڭ رىئبٌٍىمٕي ۋۇجۇدلب
وەٌتۇرىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىذۇ .ثۇٔذاق لبٔۇٔىَەتٍەرٔي ئىٍّىٌ ئبضبضتب چۈغۀذۈرۈپ ثېرىذىغبْ
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ئىٕگٍىس تىٍىذىىي وىتبثالر خېٍي وۆپ .وبئىٕبت ضىس تىٍىگەْ ،ضىس ئىطتىگەْ ٔەرضىٍەرٔي ضىسگە
ثېرىذۇ .ثۇ ٍەردىىي ئەڭ ِۇھىُ ٔەرضە ضىسٔىڭ ٔېّىٕي ئىطتەٍذىغبٍٔىمىڭىسٔىڭ ٔبھبٍىتي ئېٕىك
ثوٌۇغي .ئېٕىك چۈغىٕىٍگەْ ئىطتەن ئبدەِٕي تۈگىّەش وۈچ ۋە جبضبرەتىە ئېٍىپ ثبرىذۇٔ .ىػبْ
ئېٕىك ثوٌطب ،ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ٔېّىگە ئېرىػّەوچي ئىىۀٍىىىڭىسٔي ئېٕىك وۆرەٌەٍطىس ،ھەِذە
ضىس ٍەتّەوچي ثوٌغبْ پەٌٍىگە ٔىطجەتەْ ئېٕىك ئۆٌچەَ تۇرغۇزاالٍطىسٔ .ىػبٕٔي ئېٕىك لىٍىػتىىي
ثىر ِۇھىُ ئبِىً ،ئۇٔي ثىر لەغەزگە ٍېسىپ چىمىع .ثۇ ٔۇلتب ٔىػبْ تىىٍەظ وۆرضەتّىٍىرىٕىڭ
ھەِّىطىذە لبتتىك تەوىتٍىٕىذۇ.
ٔىػبٔىڭىس لبٔچە ئېٕىك ثوٌطب ،ضىسٔىڭ ِۇۋەپپەلىَىتىڭىسِۇ رىئبٌٍىممب غۇٔچە ئۇٍغۇْ
ثوٌىذۇ ،ھەِذە ئبغۇ ٔىػبٔغب ٍېتىع ٍوٌىڭىسِۇ غۇٔچە لىطمب ثوٌىذۇ.
ٔىػبٔىڭىسٔي ئېٕىك ۋە وؤىرېت لىٍىع جەرٍبٔىذا ،ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسٔي
ئۆزىڭىس ئۈچۈْ ئىػٍەغىە پروگراِىالٍطىس .غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ضىسٔىڭ ھېططىَبتىڭىس ۋە
ئىذىَىڭىس ضىسگە ھەر خىً توضبٌغۇ ٍبوي ثبھبٔىالرٔي وۆرضىتىپ ثېرىػٕىڭ ئورٔىغب ضىسٔي
ئۆزىڭىسٔىڭ ٔىػبٔىغب لبراپ ٍېتەوٍەٍذۇ .ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ٔىػبٔىٕي ئېٕىك لىٍىع ئۈچۈْ،
تۆۋۀذىىي « ٔ »SMARTىػبْ تىىٍەغٕىڭ لبٌغبْ تەروىۋىٌ لىطىٍّىرىٕىّۇ تەٍَبرالپ
چىمىػىڭىسغب توغرا وېٍىذۇ.
( )2ئۆٌچىگىٍي ثوٌىذىغبْ ثوٌۇظ
ئىٕژېٕېرٌىك ضبھەضىذىىي وؤتروي ٔەزەرىَىطي ثوٍىچە ئېَتمبٔذا ،ثىر ٔەرضىٕي ئۆٌچىگىٍي
ثوٌغبٔذىال ئبٔذىٓ ئۇٔي وؤتروي لىٍغىٍي ثوٌىذۇ .ثۇٔي ثبغمىچىراق ثبٍبْ لىٍطبق ،ئۆٌچىگىٍي
ثوٌّبٍذىغبْ ٔەرضىٕي وؤتروي لىٍغىٍىّۇ ثوٌّبٍذۇ .ثىر ٔىػبٕٔي ئۆٌچىگىٍي ثوٌىذىغبْ لىٍىپ
تۇرغۇزۇظ ئۈچۈْ ،ضىسگە ھبضىً لىٍغبْ ئىٍگىرىٍەغٍەرٔي ثبھبالٍذىغبْ ئۇضۇي ۋە ضىس لبچبْ
توختىطىڭىس ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي دەپ ثېرەٌەٍذىغبْ ئېٕىك ئۆٌچەَ الزىُ ثوٌىذۇ .ضىسٔىڭ لىٍىۋاتمبْ
ئىػمب داۋاٍِىك لىسىمىپ ۋە لبتتىك وۈچەپ تۇرۇغىڭىس ،ھەِذە ٔىػبٕٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ
جەرٍبٔىذىٓ ھۇزۇرٌىٕىپ تۇرۇغىڭىس ئۈچۈْ ،ضىسٔىڭ لوٌغب وەٌتۈرگەْ ئىٍگىرىٍەغٍەرٔي ھېص
لىالٌىػىڭىس ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ روي ئوٍٕبٍذۇ.
( )3ئەِەٌگە ئبغۇراالٍذىغبْ ثوٌۇظ
ضىس ثىر ٔىػبٕٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ ِبڭىذىغبْ ،ئەِەٌىَەتىە ئۇٍغۇْ وېٍىذىغبْ
ٍوٌٕي ئېٕىك وۆرەٌىگۀذىال ،ثۇ ٔىػبْ ئەِەٌگە ئبغۇرغىٍي ثوٌىذىغبْ ٔىػبْ ثوالالٍذۇ .ثۇ
دېگۀٍىه ھەرگىسِۇ پەٌٍىٕي لبٔچە تۆۋۀٍەتطىڭىس ،ضىس غۇٔچە ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌىطىس،
دېگۀٍىه ئەِەش .ھبزىرغىچە ثوٌغبْ ئەِەٌىَەت غۇٔي ئىطپبتٍىذىىي ،ثەٌگىٍىه دەرىجىذىىي
لىَىٓ ئۆتىەٌٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ٔىػبٔالر ئەڭ ٍبخػي ئۈٔۈَ ثېرىذۇ .ثۇٔذاق ٔىػبٔالرٔىڭ
لىَىٍٕىك دەرىجىطي ِۇِىىٕچىٍىىٕىڭ ئىچىذىىي ئەڭ ٍولۇرىطي ،ئەِّب ٍۀىال ئەِەٌگە ئبغۇرغىٍي
ثوٌىذىغبْ ثوٌىذۇٔ .ىػبٔالر پەلەت ئبغۇٔذاق ثوٌغبٔذىال ،ئۇالر ضىسٔي توختىّبً تىرىػىػمب ئۈٔذەپ
تۇرىذۇ .ھەِذە ضىسگە ھەلىمىٌ ِۇۋەپپەلىَەتىە ئېرىػىۀٍىه تۇٍغۇضىٕي ئېٍىپ وېٍىذۇ.
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( )4غبٍە ٍبوي تەغىىالتٕىڭ تۈپ ِەلطىتىگە توغرىالٔغبْ ثوٌۇظ
ضىسٔىڭ ٔىػبٔىڭىس ضىسٔىڭ ئبئىٍە ،تۇرِۇظ ۋە وەضىپ لبتبرٌىك ثىر لبتبر جەھەتٍەردىىي
ئبرزۇٌىرىڭىس ،ۋە ٍ 10-5ىٍٍىك ھەتتب ئۆِۈرٌۈن غبٍىٍىرىڭىس ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثوٌىػي،
غبٍىٍىرىڭىسٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ٍۆٔىٍىػىگە توغرىالٔغبْ ثوٌۇغي الزىُ .ضىسٔىڭ ِەٌۇَ ثىر
ٔىػبٔغب ٔېّە ئۈچۈْ ٍەتّەوچي ئىىۀٍىىىڭىس ئېٕىك ثوٌغبٔذىال ،ئبٔذىٓ ئۇ ٔىػبٕٔىڭ لىّّىتي
ثوٌىذۇِ .ۇغۇ ٔۇلتىذىٓ ئېٍىپ ئېَتمبٔذا ،ئۇ ٔىػبٕٔىڭ ضىسٔىڭ ئۆز ٔىػبٔىڭىس ثوٌۇغي ئىٕتبٍىٓ
ِۇھىُ .ئىّىبٔمەدەر ھەر ثىر ٔىػبٕٔىڭ ضەۋەثٍىرى ۋە لىّّەتٍىرىٕي ثىر ۋاراق لەغەزگە ٍېسىپ
چىمىڭ .ضىسدە ئبغۇ ٔىػبْ ئەِەٌگە ئبغمبْ ۋالىتتب پەٍذا ثوٌىذىغبْ روھىٌ ھبٌەت ۋە
ھېططىَبتالرٔي تەضەۋۋۇر لىٍىپ ثېمىڭِ .ۇغۇ ئبرلىٍىك ضىس ئبغۇ ٔىػبٕٔي لوغٍىػىػٕىڭ لىّّىتي
ثبرٍ-ولٍۇلىٕي وۆرىۋاالالٍطىس .ھەر لېتىُ لىسغىٍٕىمىڭىس ئبجىسالپ ،ئىرادىڭىس ثوغىػىپ لبٌغبٔذا،
ئبغۇ ٍېسىپ لوٍغبْ ضەۋەة ۋە لىّّەتٍەرٔي ثىر لۇر وۆرۈپ چىمىڭ .ثۇ لىَىٓ ۋالىتالرغب توغرا
تبلبثىً تۇرۇپ ،لىٍىۋاتمبْ ئىػىذىٓ ۋاز وەچّەضٍىىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ جەھەتتە توٌۇق
ئىطتبپالٔغبْ ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن ثىر ئەِىٍي ئۇضۇٌذۇر.
( )5ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ۋالتي ئېٕىك ثوٌۇظ
«ٔ »SMARTىػبْ تۇرغۇزۇظ وۆرضەتّىطىٕىڭ -5تەٌىپي ضىسٔىڭ ٔىػبٔىڭىسٔىڭ ثىر
ئېٕىك ۋالىت چەوٍىّىطي ثوٌۇظ .ثۇ ٔۇلتب ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئېڭىڭىسٔىڭ ِۇۋاپىك ئىػٍىػي
ئۈچۈّٔۇ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ .ۋالىت – ضىس ثىر ٔىػبٔغب ٍېتىع ئبرلىٍىك ئېرىػىذىغبْ پبٍذا ئۈچۈْ
تۆٌەٍذىغبْ ثەدەي ثوٌۇپ ،ضىس ثىر ۋالىت چەوٍىّىطي لوٍۇظ ئبرلىٍىكِ ،ەٌۇَ ثىر ٔىػبْ ئۈچۈْ
ھەددىذىٓ ئبرتۇق ثەدەي تۆٌەپ وېتىػٕىڭ ئبٌذىٕي ئبالالٍطىس .ثۇ ئۆزىڭىسٔي ئىػٕي ئبرلىغب
ضوزۇۋېتىع ٍبوي ھەددىذىٓ ئبرتۇق ِۇوەِّەٌٍەغتۈرىۋېتىػتىٓ ضبلالغٕىڭّۇ ثىر ئۈٔۈٍِۈن
ئۇضۇٌىذۇر.
ِەْ ثۇ لېتىُ ئىسدىٕىع جەرٍبٔىذا »SMART« ،دېگەْ ضۆز ۋەوىٍٍىه لىٍغبْ ئىٕگٍىسچە
ثەظ ضۆزٔىڭ ثبغمب تۈرٌىرىّۇ ثبرٌىمىٕي ثبٍمىذىُ .ئولۇرِۀٍەرٔىڭ « ٔ »SMARTىػبْ
چۈغۀچىطىذىٓ توٌۇق ِەٌۇِبتٍىك ثوٌىۋېٍىػي ئۈچۈْ ،تۆۋۀذە ِەْ ئىٕگٍىسچە ِبتېرىَبٌالردا
ئىػٍىتىٍگەْ ضۆزٌەرٔىڭ ھەِّىطىٕي خۇالضىٍەپ چىمىّەْ:
( Significan ،Specific )1چوڭِ ،ۇھىُ)
 ( Measurable ،Meaningful )2ئەرزىَذىغبِْ ،ۀىٍىه)
 ( Achievable،Attainable )3ئېرىػىىٍي ثوٌىذىغبْ) ( Agreeable ،ھەر ئىىىي
تەرەپ ِبلۇي وۆرىذىغبْ)
 ( Rewarding،Relevantئەرزىَذىغبْ) ( Realistic ،رېبٌٍىممب ئۇٍغۇْ
)4
وېٍىذىغبْ)ٔ( Results-oriented ،ەتىجىٕي ئبضبش لىٍغبْ)
 ( Timely )5ۋالىت چەوٍىّىطي ثبر) ( trackable،time-bound ،تەوػۈرگىٍي
ثوٌىذىغبْ)
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ٔىػبْ تىىٍەغٕي ھەر ثىر ئبدەَ ئۆزى ئۈچۈْ ئېٍىپ ثېرىػىّۇ ِۇِىىٍٓ ،بوي ثوٌّىطب ثىر
ثبغٍىك ئۆزىٕىڭ لوي ئبضتىذىىي ئبدەٍِەر ئۈچۈْ ئېٍىپ ثېرىػىّۇ ِۇِىىٍٓ .ۇلىرىذا ِەْ پەلەت
وىػىٍەر ئۆزى ئۈچۈْ ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ٔىػبْ تىىٍەظ جەرٍبٔي ئۈضتىذىال توختبٌذىُ.
ٍولۇرىذىىي -3ئۆٌچەِٕىڭ ئىچىذىىي «  »Agreeableدېگەْ ضۆز ثىر ثبغٍىك ئۆزىٕىڭ لوي
ئبضتىذىىي ئبدەٍِەرگە ٔىػبْ تىىٍەپ ثېرىذىغبْ ئەھۋاٌغب ِۇۋاپىك وېٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،لبٌغبْ
ضۆزٌەر ثوٌطب ثىر-ثىرضىگە ٔبھبٍىتي ٍېمىٓ وېٍىذۇٌ .ېىىِٓ ،ېٕىڭچە « ئېرىػىىٍي ثوٌىذىغبْ
( »)Attainableدېگەْ ضۆز ثىٍەْ ― رېبٌٍىممب ئۇٍغۇْ (  ‖)Realisticدېگەْ ضۆز ئوخػبظ
ِۀىذىىي ضۆزٌەر ثوٌۇپِ ،ەْ ―  ‖Realisticدېگەْ ضۆزٔىڭ -4ئۆٌچەِگە وىرگۈزۈٌۈغي ِۇۋاپىك
ئەِەش دەپ لبراٍّەْ.
 .4ئبخىرقي سۆز
ضىس ِەٍٍي ثىر رەھجەر ثوٌۇڭ ٍبوي ثىر ئبدەتتىىي ئبدەَ ثوٌۇڭ ،لىٍغبْ ئىػىڭىسدىٓ ئۈٔۈَ
ھبضىً لىٍىع ئۈچۈْ ِۇٔذاق ئىىىي ئبالھىذىٍىىىە ئىگە ثوٌىػىڭىس غەرت :ثىرضي لىٍّبلچي
ثوٌغبْ ئىػٍىرىڭىسٔي ِوھىٍّىك دەرىجىطىگە ئبٍرىپ چىمىپ ،ئەڭ ِوھىٍّىرىٕي ئبٌذىذا لىٍىع.
ٍۀە ثىرضي ثوٌطب ،ۋالتىڭىسٔي ۋە زېھٕىٌ وۈچىڭىسٔي ئەڭ ٍۈوطەن دەرىجىذە ِەروەزٌەغتۈرۈظ.
ئەگەر ضىس پەلەت ئۆزىڭىس لىٍىػمب تېگىػٍىه ِۇھىُ ئىػالرٔي ثىٍىپ ،ۋالتىڭىس ثىٍەْ زېھٕىٌ
وۈچىڭىسٔي ئۇ ِۇھىُ ئىػالرغب ِەروەزٌەغتۈرەٌّىطىس ،ضىس ٔېّە ئىع لىٍىع وېرەوٍىىىٕي
ثىٍىذىغبْ ،ئەِّب ھېچ ئىػٕي ۋۇجۇدلب چىمىراٌّبٍذىغبْ ثىر ئبدەَ ثوٌۇپ لبٌطىس .ئەگەر ضىس
ۋالتىڭىس ثىٍەْ زېھٕىٌ وۈچىڭىسٔي ِەروەزٌەغتۈرۈغٕي ثىٍىپ ،لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىػٍىرىڭىسٔي
ِوھىٍّىك دەرىجىطىگە ئبٍرىپ چىمّىغبْ ثوٌطىڭىس ،ضىس ثىر ئبٌغب ثبضبٌّبٍغبْ ِۇٔەۋۋەر ئبدەَ
ثوٌۇپال لبٌىطىس .ئەگەر ضىسدە ِۇغۇ ئىىىي ٔەرضىٕىڭ ھەر ئىىىىطي ثوٌىذىىەْ ،ضىس خېٍي
چوڭ-چوڭ ئىػالرٔي لىالالٍطىس.
ِەْ ئوتتۇرا ِەوتەپىە چىممبٔذىٓ تبرتىپ ھبزىرغىچە ثوٌغبْ ھبٍبتىّذىىي ئوخػىّىغبْ
ۋالىتالردا ئوخػىّىغبْ غبٍىٍەرٔي تىىٍەپ وەٌذىُِ .ەضىٍەِْ ،ەْ ئبلطۇ غەھىرىذە توٌۇلطىسدا
ئولۇۋاتمبْ ۋالتىّذا ( ٍۀي ٍ-70ىٍالرٔىڭ ثبغٍىرىذا) ،ئولۇغٕي ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىگىچە ئولۇظ،
ئىمتىطبدىٌ تەلذىرىّٕي ئۆزگەرتىع ،ۋە ثىر ثەختٍىه ئبئىٍە لۇرۇغتىٓ ئىجبرەت ئۈچ ئىػٕي
ئۆزۈِٕىڭ ئەڭ چوڭ غبٍىطي لىٍىپ تۇرغۇزغبْ ئىذىُ .ثۇ غبٍىٍىرىّٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ
ئبجبٍىپ لىَىٓ ِۇضبپىالرٔي ثبضتىُِ .ەْ ئۈچۈْ ئۆزۈَ لىٍىذىغبْ ئىػالرٔىڭ ھەِّىطي ثىر
تەجرىجىخبٔىذا ئېٍىپ ثبرىذىغبْ تەجرىجىٍەر ثىٍەْ ئوخػبظ ثوٌۇپ ،ثىر ئىػٕي لىٍىػتب ثۇرۇْ
ئۆزۈِگە ئوخػبظ ئۇٍغۇرالردىٓ ثبغمىالرٔىڭ لىٍىپ ثبلمبْ-ثبلّىغبٍٔىمىغب لبرىّبً ،ھەِّە
ئىػالرغب خۇددى ثىر ٍېڭي تەجرىجىذەن ِۇئبِىٍە لىٍذىُ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ھەر ثىر ئىػٕي لىٍىػتب
ئۆزۈَ ئۈچۈْ ئەڭ ِۇۋاپىك ،ئۆزۈِگە ئەڭ ئۈٔۈَ ثېرىذىغبْ ئۇضۇٌٕي ٍەوۈٍٔەپ چىمىپ ،ئۇٔىڭذىٓ
توٌۇق پبٍذىٍىٕىپ ِبڭذىُ .گەرچە ٍېمىٕغىچە ٔىػبْ تىىٍەظ ضبھەضىذىىي ثىرەر ئىٍّىٌ
ٔەزەرىَىٕي ئۆگىٕىپ ثبلّىغبْ ثوٌطبِّۇ ( ِەْ ئوتتۇرا ِەوتەپ ۋە ئبٌىٌ ِەوتەپٍەردە ئولۇۋاتمبْ
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ۋالىتالردا ،ئۇٔذاق ئولۇظ ِبتېرىَبٌٍىرىٕي تېپىع ھەرگىسِۇ ِۇِىىٓ ئەِەش ئىذى) ،ئۆزۈَ ئۈچۈْ
ٔۇرغۇْ چوڭ-وىچىه ٔىػبٔالرٔي تۇرغۇزۇپ ،ئۇالرٔي ِوھىٍّىك دەرىجىطىگە ئبٍرىپ چىمىپ،
ثىردىٓ-ثىردىٓ ئەِەٌگە ئبغۇرۇپ ِبڭذىُ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىر لىطىُ چوڭ غبٍىٍىرىّذە ئۆزۈَ رازى
ثوٌغۇدەن پەٌٍىگە ٍەتتىُ .ئەگەر ضىس ِېٕىڭ ثۇ جەھەتتىىي ضەرگۈزەغتىٍىرىّگە لىسىمطىڭىس،
ھەِذە ثۇرۇْ ئولۇپ ثبلّىغبْ ثوٌطىڭىسِ ،ېٕىڭ تەرجىّبٌىُ ھەِذە  Biliwal.comتور ثېتي ِەْ
ثىٍەْ ئۆتىۈزگەْ ٍبزِب ضۆھجەت خبتىرىطىٕي ئولۇپ ثبلطىڭىس ثوٌىذۇِ .ەْ ئۇالرٔىڭ تور ثەت
ئبدرېطىٕي ِۇغۇ ٍبزِىٕىڭ ئبخىرضىغب ٍېسىپ لوٍذۇَ.
ِەْ تىىٍىگەْ غبٍىٍەردىٓ ئەِەٌگە ئبغّىغبٍٔىرىّۇ ثبرِ .ەضىٍەِْ ،ەْ ھەِّە
ئولۇغٍىرىّٕي تبِبِالپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٍٓ ،ۀي ٍ-1996ىٍىذىٓ ثبغالپ ،ثبغمىالر ثىٍەْ
ثىرٌىػىپ ثىر ٍۇلىرى تېخٕوٌوگىَىٍىه خۇضۇضىٌ غىروەت لۇرۇپ چىمىػٕي ئۆزۈِٕىڭ ثىر چوڭ
غبٍىطي لىٍذىُ .گەرچە ئبغۇ ئىػمب ئۈچ لېتىُ ئۇرۇٔۇپ ثبلمبْ ثوٌطبِّۇ ( ٍۀي غىروەت لۇرۇظ
ئىػىذىٓ ئۈچىگە لبتٕىػىپ ثبلمبْ ثوٌطبِّۇ) ،ئۇالرٔىڭ ثىرضىّۇ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌّىذى ( غۇ
چبغذا لۇرغبْ ثىر غىروەت ھبزىرِۇ ِەۋجۇت ثوٌۇپِ ،ەْ ھبزىرِۇ ئۇٔىڭ لۇرغۇچىٍىرىٕىڭ ثىرضي.
ئۇٔي ھبزىر پەلەت ثىر لبٔچە ئبدەَ ئەضٍىذە چىمبرِبلچي ثوٌغبْ ِەھطۇالتمب پۈتۈٍٔەً
ئوخػىّبٍذىغبْ ِەھطۇالت ثىٍەْ ِبڭذۇرۇۋاتىذۇ .ئۇ غىروەتٕىڭ تور ثەت ئبدرېطي
ِ .)http://www.telelase.comەْ ھبزىرغىچە ئەگەر ئبِېرىىىغب ٍ 30بغمب وىرگۀذە ئەِەش،
ثەٌىي ٍ 20بغالردا ٍبوي ئۇٔىڭذىّٕۇ ثۇرۇٔراق وەٌگەْ ثوٌطبَ ،ثۇ غبٍىٕىّۇ ئەِەٌگە ئبغۇراٌىػىُ
ِۇِىىٓ ئىذى ،دەپ ئوٍالٍّەْ .ثىر ئبدەَ لوٌغب وەٌتۈرىذىغبْ ٔەتىجىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ئبغۇ
ئبدەِٕىڭ ئىرادىطىگە ثبغٍىك ثوٌّبٍذۇٌ .ېىىٓ ثىر ئبدەِٕىڭ تىرىػچبٍٔىمىٕىڭ ھەِّىطي ئبغۇ
ئبدەِٕىڭ ئۆزىٕىڭ تبٌٍىػي ثوٌۇپ ،ئۆز وؤتروٌٍىمي ئبضتىذا ثوٌىذۇ .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،گەرچە ِەْ
غىروەت لۇرۇظ غبٍەِٕي ئەِەٌگە ئبغۇراٌّىغبْ ثوٌطبِّۇ ،ئۆزۈِٕىڭ ِۇغۇ ٍوٌذا وۆرضەتىەْ
تىرىػچبٍٔىمىُ ۋە غۇ ئبرلىٍىك ئۈگۈٔۈۋاٌغبْ ثىٍىٍّەردىٓ ئىٕتبٍىٓ رازىّەْ.
ھبزىر ۋەتۀذىىي ئۇٍغۇر ٍبظ-ئۆضّۈرٌەرٔىڭ ئبرىطىذا ئۆزى ٍبخػي وۆرىذىغبْ وەضىپ
ثوٍىچە ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇظ ،ئۆز ئبٌذىغب خۇضۇضىٌ غىروەت لۇرۇظ ،ثىر ٍبوي ثىر لبٔچە چەت
ئەي تىٍىٕي ئۆگىٕىع ،چەت ئەٌگە چىمىپ ئولۇظ ،ثىر ِىٍٍەتىە ٍبراٍِىك ئبدەَ ثوٌۇظ دېگۀگە
ئوخػبظ ھەر خىً ئبرزۇ ۋە غبٍىٍىرى ثبر ٍبغالر ئىٕتبٍىٓ وۆپِ .بڭب ئبغۇٔذاق ٍبغالردىٓ پبت-پبت
خەت وېٍىپ تۇرىذۇِ .ەْ ھەر لېتىُ ٍۇرتمب ثبرغبٔذىّۇ ،ثبرغبْ ٍەرٌىرىّٕىڭ ھەِّىطىذە ئبغۇٔذاق
ٍبغالرٔي وۆپٍەپ ئۇچرىتىپ تۇردۇَِ .ېٕىڭ ئبغۇٔذاق ٍبغالرغب دەٍذىغىٕىُ ،تىرىػچبٍٔىك توغرا
ئۇضۇي ثىٍەْ ثىرٌەغّىطە ئۈٔۈَ ثەرِەٍذۇِ .ېٕىڭ ئۇغجۇ ٍبزِىذا تؤۇغتۇرغىٕىٍُ ،ىغىٕچبلالپ
ئېَتمبٔذأ ،ىػبْ ۋە غبٍە تۇرغۇزۇغٕىڭ توغرا ئۇضۇٌىذىٓ ئىجبرەتتۇر .غۇٔذاق ثوٌغبچمبِ ،ەْ غبٍىٍىه
ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕىڭ ھەِّىطىڭ ئۇغجۇ ئۇضۇٌٕي ِۇوەِّەي ئىگىٍەپ ،ئۇٔي ئۆزٌىرىٕىڭ ثۇٔىڭذىٓ
وېَىٕىي ھبٍبتي ئۈچۈْ توٌۇق خىسِەت لىٍذۇرۇغىٕي ،ئۇٔىڭ وۈچىذىٓ توٌۇق پبٍذىٍىٕىػىٕي
ضەِىّىٍَىه ثىٍەْ ئۈِىذ لىٍىّەْ.
ِەْ ئۇغجۇ ِبلبٌەِٕي ضتېفېٓ ووۋېٌ (  )Stephen Coveyئەپۀذىٕىڭ « ضەوىىسىٕچي
ئبدەت» دېگەْ وىتبۋىذىٓ تبٌالپ ئبٌغبْ تۆۋۀذىىي ِەزِۇْ ثىٍەْ ئبخىرالغتۇرىّەْ:
ھەر ثىر ئبدەَ تۇغۇٌغبٔذىال ثىر لىطىُ ضوغبت ( ئىٕگٍىسچە )gift -الر ثىٍەْ ثىٍٍە
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تۇغۇٌىذۇ .ثۇ ضوغبتالر تبالٔت ،ئىمتىذار ،ئىّتىَبز ،ئەلىً ۋە پۇرضەت لبتبرٌىمالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ
ثوٌۇپ ،ئەگەر ئۆزىڭىس ئۇالرٔي ئېچىػٕي لبرار لىٍىپ تىرىػچبٍٔىك وۆرضەتّىطىڭىس ،ئۇالر
ئىچىڭىسدە ٍوغۇرۇٔۇپ تۇرۇۋېرىذۇ .ثۇ تۇغّب ضوغبتالرٔىڭ ئەڭ ِۇھىُ ئۈچ خىٍي ِۇٔۇالردىٓ
ئىجبرەت:
( )1ئۆز ٍوٌىڭىسٔي ئۆزىڭىس تبٌالظ ئەروىٍٕىىي ثىٍەْ ئۆزىڭىس تبٌالظ ھولۇلي.
( )2تەثىي لبٔۇٔىَەتٍەر ٍبوي پرىٕطىپالر ثوٌۇپ ،ئۇالر دۇَٔبۋى ٍبوي ئۇٔىۋېرضبي ثوٌىذۇ،
ھەِذە ِەڭگۈ ئۆزگەرِەٍذۇ.
( )3ضىسٔىڭ تۆت تۈرٌۈن ئەلىً-ئىمتىذارىڭىسِ :بددىٌ-ئىمتىطبدىٌ ،ھېططىٌ-ئىجتىّبىٌ،
ِۀىۋى ،ۋە روھىٌ ئەلىً-ئىمتىذارٌىرىڭىس.
ئەگەر ضىس غبٍەت زور ِۇۋەپپەلىَەتٍەرگە ئېرىػىەْ ئبدەٍِەرٍ ،ۀي ثبغمىالرغب ئەڭ زور
تەضىر وۆرضەتىۀْ ،بھبٍىتي زور تۆھپە ٍبراتمبْ ،ھەِذە ثبغٍىغبْ ئىػىٕي ثىر ثبغمب ئېٍىپ
چىمبٌىغبْ وىػىٍەر ئۈضتىذە تەتمىمبت ئېٍىپ ثبرضىڭىس ،ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىذە ثىر ئورتبلٍىمٕىڭ
ثبرٌىمىٕي ثبٍمبٍطىس .ئۇ ثوٌطىّۇ ،ئىسچىً تۈردە داۋاِالغتۇرغبْ تىرىػچبٍٔىمي ۋە ئىچىي ( ٍۀي
ئۆزٌىرىٕىڭ روھىٌ دۇَٔبضىذىىي) وۈرەغٍىرى ئبرلىٍىك ،ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ ئىٕطبٔالرغب خبش تۆت
تۈرٌۈن ئەلٍىٕي ٍبوي ئىمتىذارىٕي زور دەرىجىذە وېڭەٍتىەْ .ثۇ تۆت تۈرٌۈن ئىمتىذار ِۇٔۇالردىٓ
ئىجبرەتِ :ۀىۋى (  )mentalجەھەتتە ٍىرالٕي وۆرەٌەٍذىغبْ دأبٌىك ( ِ ،)visionبددىٌ جەھەتتە
ئۆز-ئۆزى ئۈچۈْ چىمبرغبْ تۈزۈَ (  ،)disciplineھېططىٌ جەھەتتە ٍۈوطەن دەرىجىذىىي
لىسغىٍٕىك (  ،)passionۋە روھىٌ جەھەتتە ئبڭٍىمٍىك (  .)conscienceثۇ تۆت تۈرٌۈن
ٔبِبٍۀذىٍەر ضىسٔىڭ ئۆز ئىطتىىىڭىسٔي ئىپبدىٍەپ ثېرىذىغبْ ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىٍىه
ۋاضتىڭىسغىّۇ ۋەوىٍٍىه لىٍىذۇٍ .ىرالٕي وۆرەٌەٍذىغبْ دأبٌىك ،ئۆز-ئۆزى ئۈچۈْ چىمبرغبْ تۈزۈَ،
ٍۈوطەن دەرىجىذىىي لىسغىٍٕىك ۋە ئبڭٍىمٍىمتىٓ ئىجبرەت ِۇغۇ تۆت ضۆز ھبزىرغىچە ثبغمىالرغب
ئەڭ زور تەضىر وۆرضەتىەْ وىػىٍەرٔىڭ ئبالھىذىٍىىىٕي تەضۋىرٌەپ ثېرىذىغبْ ثبغمب ٔۇرغۇْ
خبراوتېر ۋە خۇضۇضىَەتٍەرٔىّۇ ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ.
ثبغمۇرۇظ ئىٍّي پەٍالضوپي پىتېر ووضتېٕجوَ ( ِ )Peter Koestenbaumۇٔذاق دەٍذۇ:
ئەڭ ٍبخػي رەھجەرٌەر ِۇٔذاق تۆت ئۆٌچەَ ئىچىذە ئىع ئېٍىپ ثبرىذۇٍ :ىرالٕي وۆرەٌەٍذىغبْ
دأبٌىك ،رېبٌٍىك ،ئەخالق ،ۋە جۈرئەت .ثۇالر تۆت خىً ئەلىً ،ضىسىّٕىڭ تۆت خىً غەوٍي ،ھەِذە
ِۀىٍىه ۋە ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه ٔەتىجىٍەرٔي لوٌغب وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ تەٌەپ لىٍىٕغبْ
خەۋەرٌىػىػٕىڭ تىٍىذىٓ ئىجبرەتتۇرٍ .ىرالٕي وۆرەٌەٍذىغبْ رەھجەرٌەر چوڭ-چوڭ ئىػالرٔي
ئوٍالٍذۇٍ ،ېڭيٍ-ېڭي ئىػالرٔي ئوٍالٍذۇ ،ئبٌذىٓ ئوٍالٍذۇ ،ھەِذە ،ھەِّىذىٓ ِۇھىّي،
ئىٕطبٔالرٔىڭ ئېڭي ۋە ئىٕطبٔالرٔىڭ ئىجبدچبٍٔىممب توٌغبْ ٍوغۇرۇْ وۈچىٕىڭ تۈزۈٌۈغىٕي
ٔبھبٍىتي چوڭمۇر چۈغۀگەْ ثوٌىذۇ .ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ وۆڭٍىٕي ،ئۆزىڭىسٔىڭ دۇَٔب لبرىػىٕي،
ئۆزىڭىسٔىڭ ٔېّىگە ئەرزىَذىغبٍٔىمىڭىس ۋە لبٔذاق ئىػالرٔي لىالالٍذىغبٍٔىمىڭىس ھەلمىذىىي
ئىػۀچىڭىسٔي ثبغمۇرىذىغبْ ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئۆزىڭىس وؤتروي لىالالٍذىغبْ ثىر ھبٌغب
وېٍىۋېٍىڭِ .بٔب ثۇ تۈپ ئۆزگىرىػٕىڭ ،ئبرتۇلچىٍىمٕىڭ ۋە وۈچ-لۇدرەتٕىڭ ثەٌۋېغىذۇر ،ھەِذە
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جۈرئەتٕىڭ ھەلىمىٌ ِۀىطىذۇر.
ووۋېٌ ئەپۀذىٕىڭ وىتبۋىذىىي ِەزِۇْ ِۇغۇ ٍەردە ئبخىرالغتيٍ .ولۇرىذىىي ئەڭ ئبخىرلي
ئبثساضتىىي ِەزِۇْ رەھجەرٌەرگە لبرىتىٍغبٔذەن تۇٍغۇ ثېرىذىغبْ ثوٌغبچمب ،ثەزى ئولۇرِۀٍەر
ِېٕىڭ ئۇٔي ٔېّە ئۈچۈْ ثۇ ٍەرگە وىرگۈزۈپ لوٍغبٍٔىمىّٕي چۈغىٕەٌّەً لېٍىػىّۇ ِۇِىىٓ .ثىر
ئبدەَ ثبغمىالرغب رەھجەر ثوالالٍذىغبْ ثىر ھبٌەتىە وېٍىػتىٓ ثۇرۇْ ،ئبٌذى ثىٍەْ ئۆز-ئۆزىگە
رەھجەر ثوالالٍذىغبْ ثىر پەٌٍىگە ٍېتىػي غەرت .ثبغمىالرغب رەھجەر ثوالٌىغبْ ئبدەَ ئۆز-ئۆزىگىّۇ
رەھجەر ثوالالٍذۇ .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ٍولۇرىذىىي ثىر ئبثساش ِەزِۇْ ثىر توپ ئبدەِگە رەھجەرٌىه
لىٍىذىغبٔالرغىال ئەِەش ئبدەتتىىي ئبدەٍِەرگىّۇ ِۇۋاپىك وېٍىذۇِ .ۇِىىٓ ثوٌطب ،ضىس ثىر رەھجەر
ثوٌّىطىڭىسِۇ ثبرٌىك رەھجەرٌىه ئىمتىذارٌىرى ۋە ضۈپەتٍىرىٕي توٌۇق ٍېتىػتۈرىۋېٍىڭ .غۇٔذاق
لىٍىػٕىڭ ضىس ئۈچۈْ پەلەت پبٍذىطىال ثبر .ھەرگىسِۇ زىَىٕي ٍوق.
 .5قوضۇٍچە
ئبخىرىذا ِەْ ٍولۇرىذىىي ٍبزِب ثىٍەْ ئبٔچە ِۇٔبضىۋىتي ٍوق ثىر ئىع ئۈضتىذە لىطمىچە
توختۇٌىّەْ .ضىسٔىڭّۇ خەۋىرىڭىسدە ثوٌغىٕىذەن ،ئۇٍغۇرالر ضودا ۋە تىجبرەتچىٍىىتە ئەتراپىذىىي
ثبغمب ِىٍٍەتٍەردىٓ خېٍي ئۈضتۈْ تۇرىذىغبْ ثىر ِىٍٍەت ثوٌۇپ ،ثۇ جەھەتتە تبوي ٍېمىٕمي
دەۋرگىچە ِۇتٍەق ئۈضتۈٍٔۈوٕي ئىگىٍەپ وەٌگەْ ئىذىِ .ېٕىڭ ثىٍىػىّچەٍ ،ېمىٕمي ٍ 50ىٍذەن
ۋالىت ئىچىذە ئۇٍغۇرالر ئېٍىپ ثبرغبْ ضودا-تىجبرەتٕىڭ وۆپىٕچىطي ضىرتٕىڭ ِېٍىٕي ئۇٍغۇر
دىَبرىغب وىرگۈزۈپ ،ئۇالرٔي وۆپىٕچە ھبٌالردا ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئۆزىگە ضېتىع تەرىمىطىذە ئېٍىپ
ثېرىٍغبْ ئىذى .ئەِّب ٍېمىٕمي ٍ 10-5ىٍٕىڭ ِبثەٍٕىذە ثوٌطب ،ئۇٍغۇر خەٌمي ،ثوٌۇپّۇ ئۇٍغۇر
ٍبغٍىرى ئبرىطىذا ئۆز ئبٌذىغب خۇضۇضىٌ غىروەت لۇرۇپ ،ھەر خىً ِەھطۇالتالرٔي ئىػٍەپ
چىمىرىذىغبْ ،ھەِذە غۇٔذاق ِەھطۇالتالرٔي ۋە ئۇٍغۇرالرٔىڭ ٍەرٌىه ِەھطۇالتٍىرىٕي ئۇٍغۇر
دىَبرىٕىڭ ضىرتىغب ٍۆتىەپ ضبتىذىغبْ ضودا ئىػٍىرىّۇ تەدرىجىٌ ھبٌذا وۆپىَىپ ِبڭذى .ھبزىر
ثوٌطب چەت ئەي ثىٍەْ ضودا لىٍىػٕي وۆزٌەٍذىغبْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىّۇ ٍېتىػىپ چىمىۋاتىذۇٍ .ېمىٕذا
ئبغۇٔذاق ٍبغالردىٓ ثىر لبٔچىطي ِەْ ثىٍەْ ئباللىٍىػىپ ،ئۇالرٔىڭ چەت ئەٌذىىي ئوخػبظ
وەضىپتىىىٍەر ثىٍەْ ئباللە ئورٔۇتۇظ ئىػىذا ٍبردەَ لىٍىػىّٕي ضورىذى .ثۇٔذاق ئىػالرٔىڭ
ثەزىٍىرىٕي ھبزىر ٍېمىٕذا لۇرۇٌغبْ ئۇٍغۇر ئبوبدېّىَىطي ئۆز ئۈضتىگە ئېٍىپ لىٍىۋاتىذۇ .ثىسٔىڭ ثۇ
جەھەتتىىي وۈچىّىس ھبزىر ئىٕتبٍىٓ ئبجىس .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،چەت ئەٌذە تۇرۇۋاتمبْ ،ھەِذە
ِۇغۇٔذاق ئىػالردا ٍبردەَ لىالالٍذىغبْ لېرىٕذاغالرٔىڭ ِەْ ثىٍەْ ئېٍخەت ئبرلىٍىك
ئباللىٍىػىػىٕي ئۆتۈٔۈپ ضوراٍّەْ .ئەگەر چەت ئەٌذىىي ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثۇ جەھەتتىىي ئبدەَ وۈچي
ٍېتەرٌىه ثوٌطب « ،دۇَٔب ئۇٍغۇر ضودا ثىرٌەغّىطي» دېگۀگە ئوخػبظ ثىرەر تەغىىالتٕي ۋۇجۇدلب
وەٌتۈرۈپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئۇٍغۇرالرٔىڭ خۇضۇضىٌ غىروەت-وبرخبٔىٍىرىٕي خەٌمئبراالغتۇرۇظ ٍوٌىذا
تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىپ ثبلطىّۇ ثوٌىذۇ .چەت ئەٌذىىي لېرىٕذاغالرٔىڭ ثۇ ئىع ئۈضتىذە
ئوٍٍىٕىپ ثېمىػىٕي ضوراٍّەِْ .ەٍٍي لبٔذاق غەوىٍذە ثوٌّىطۇْ ،ثۇ ٍەردىىي ِۇھىُ ئىع چەت
ئەٌذە تۇرۇپ ۋەتۀذىىي تىرىػچبْ ٍبغالرٔىڭ لوٌىٕي تبرتىع .رەھّەت.
ثۇ ِبلبٌىٕي ھېچ وىّذىٓ رۇخطەت ضورىّبًِ ،ۀجەضىٕي ئەضىەرتىەْ ھبٌذا ثبغمب ھەر
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بىر لىدېردا چوقۇم بولۇضقب تېگىطلىل  21سۈپەت

ٍ-2010ىٍىذىىي ثىر جۈِە وۈٔي چۈغتىٓ وېَىِٓ ،ەْ ئىػٍەٍذىغبْ ئىذارە  JPLدىىي
ِەْ لبتٕىػىۋاتمبْ ثىر پروجېىتٕىڭ ثبغٍىمي ِبڭب « :ئەروىٓ ،ئبٌذىّىسدىىي دۈغۀجە وۈٔي
ثىسٔىڭ پروجېىتٕي وۆزدىٓ وەچۈرىذىغبْ ثىر ِۇھىُ ٍىغىٓ ثبر .غۇ ٍىغىٕذا دووالد لىٍىذىغبٔغب
ِبڭب ثىر لبٔچە «  » PowerPointثېتي وېٍىذىغبْ ٔەتىجىٍەر وېرەن ئىذى .ضەْ ئۇٔي
دۈغۀجىگىچە تەٍَبرالپ ثېرەٌەرضۀّۇ؟ ثۇ ٍىغىٕغب ٔ NASAىڭ ثبظ غتبثىذىىي ِۇغۇ پروجېىتمب
ِەضئۇي خبدىّالرِۇ لبتٕىػبتتي» دېذىِ .ەْ ثۇ ئىػٕىڭ ٔبھبٍىتي ِۇھىٍّىمىٕي ھېص لىٍىپ،
ئۇٔىڭغب « ِەْ ئەتە ئۆٍذە ئىػٍەپ ،ثۇ ئىػٕي پۈتتۈرۈپ ثېرەً» دەپ جبۋاة ثەردىُ .ئەتىطي ِەْ
ووِپَۇتېرىّٕي ئۆٍذىٓ ئىذارىذىىي ووِپَۇتېرالرغب ئۇالپ ،زۆرۈر ھېطبثالغالرٔي لىٍىػمب ئۇرۇٔۇپ
ثبلطبَ ،ضۈرئەتٕىڭ ئبضتىٍىمىذىٓ ئىچىُ ٔبھبٍىتي پۇغۇپ وەتتي .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئبغۇ غۀجە وۈٔي
ٍ Km45وي ٍۈرۈپ ئىذارىگە ثېرىپ ،ثىر وۈْ ئىػٍەپ ،ئۇ ئىػالرٔي پۈتتۈردۈَ .دۈغۀجە
وۈٔىذىىي ٍىغىٕذا ثىسٔىڭ پروجېىتٕىڭ ثبغٍىمي ِەْ تەٍَبرٌىغبْ ِەزِۇٔالرٔي دووالد لىٍىػتىٓ
ثۇرۇِْ « ،ەْ ھبزىر دووالد لىٍىذىغبْ ِەزِۇٔالرٔي ئەروىٓ ضىذىك غۀجە وۈٔي ئبراَ ئبٌّبً
ئىػٍەظ ئبرلىٍىك تەٍَبرالپ ثەردى .غۇڭب ئبٌذى ثىٍەْ ِەْ ئۇٔىڭغب رەخّەت ئېَتىّەْ» دېذى .ثۇ
لېتىّمي ٍىغىٕٕىڭ ِۇھىٍّىمي ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذاِ ،ېٕىڭ لىٍغىٕىُ ثىر ئۇٔچىۋاال چوڭ ئىػّۇ
ئەِەش ثوٌۇپ ،ثبغٍىمىّٕىڭ ِېٕي ثۇ ٍىغىٕذا ئبالھىذە تىٍغب ئېٍىػىٕىڭ ھېچ لبٔذاق ھبجىتي ٍوق
ئىذىٌ .ېىىٓ ئۇ ۋالىتٕىڭ لبٔچىٍىه لىطٍىمىغب لبرىّبًِ ،ېٕىڭ تۆھپەِٕي وۆپچىٍىه ئبٌذىذا
ئبغىبرە ئېتىراپ لىٍىع ٔۇلتىطىذا تۇرۇپِ ،ېٕي تىٍغب ئبٌذىِ .ەْ ئۆزەِٕىڭ ئبِېرىىىذىىي ئبٌىٌ
ِەوتەپ ۋە غىروەت ھبٍبتىّذا ثۇٔذاق ئىػالرٔي وۆپ لېتىُ ئۇچراتتىُ—ثبغٍىمالر ئۆزىٕىڭ لوي
ئبضتىذىىي وىػىٍەرٔىڭ تۆھپىطىٕي ئبٍرىُ ۋە وۆپچىٍىه ئبٌذىذا ئبغىبرە ئېتىراپ
( )acknowledgeلىٍىذۇ .ثۇ ٔېّە ئۈچۈْ ثىٍەِطىس؟ ثۇٔىڭ ضەۋەثي ،ثۇ ثبغٍىمالر ٍبوي
ٌىذېرالرٔىڭ ھەِّىطي ٌىذېرٌىك ئىٍّىذە ِەخطۇش تەرثىَە وۆرگۀٍەر ثوٌۇپٍ ،ۇلىرىمىذەن
لىٍىػٕىڭ ئىٕطبْ پىطخىٍوگىَىطىذە ئىٕتبٍىٓ ِۇھىٍّىمىٕي ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ئوخػبظ دەرىجىذە
ثىٍىذىغبٍٔىمىذىٕذۇر.
ِەْ ھبزىرغىچە ٍبزغبْ ِبلبٌىٍىرىّذا ئبرزۇٔ ،ىػبْ ،غبٍە ،غبٍىٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇظ،
غىروەت ثبغمۇرۇظ ،داھىٌ ۋە ِۇۋەپپەلىَەت لبتبرٌىك ثىر لبتبر ِەضىٍىٍەر ئۈضتىذە ثىر ئبزدىٓ
توختبٌذىُ .ھبزىرغىچە توختبٌّىغبْ ئىٍّىٌ ئۇلۇِالرٔىڭ ثىرى ٌىذېرٌىك ئىٍّىذىٓ ئىجبرەت.
ئبِېرىىب لبتبرٌىك غەرة ئەٌٍىرىذە ثۇ ئىٍىُ ٔبھبٍىتي وەڭرى ئوِۇِالغمبْ ثوٌۇپِ ،ەْ
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ئبِېرىىىذىىي ثىر لبٔچە غىروەتٍەردە ئىٕجىٕىر ۋە ثبغٍىك ثوٌۇپ ئىػٍەظ جەرٍبٔىذا ثبغمۇرۇظ ۋە
ٌىذېرٌىك توغرىطىذىىي ِەخطۇش وۇرضالرغب ثىر لبٔچە لېتىُ لبتٕىػىپ ثبلتىُ .ئۆزەِٕىڭ
ِۆٌچەرٌىػىچە ،ئۇٍغۇرالر ھبزىرغىچە ثۇ ئىٍىّغب ئبٔچە ئېتىجبر ثېرىپ وېتەٌّىذى .غۇڭالغمب ثۇ
ئىٍىّٕىڭ وۈچىذىّٕۇ ئۈٔۈٍِۈن پبٍذىٍىٕبٌّىذى .ثىر ِىٍٍەتٕىڭ گۈٌٍىٕىػىذەٍ ،ېتەرٌىه ضبٔذىىي
ٌىذېرٌىك ثىٍىٍّىرىٕي ثىٍىذىغبْ ھەِذە ئۇٔي ئۈٔۈٍِۈن ئىػٍىتەٌەٍذىغبْ وىػىٍەرٔىڭ ثوٌىػي
ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ روي ئوٍٕبٍذۇ .ھەِّەٍٍۀٕىڭ خەۋىرىذە ثوٌغىٕىذەن ،ھبزىر ۋەتەْ ئىچي ۋە
ضىرتىذىىي ئۇٍغۇرالر جەِئىَىتىذە ٌىذېرٌىك ثىٍىّي ۋە ٌىذېرٌىك ِبھبرىتىٕىڭ ٍېتەرضىسٌىىي
ضەۋەثىذىٓ ٍۈز ثېرىۋاتمبْ ٔبچبر ئەھۋاٌالر ئىٕتبٍىٓ وۆپ .غۇڭالغمب ِەْ ِەزوۇر ِبلبٌىذە جوْ
ِبوطىۋېً (« ٔ )» John C. Maxwellىڭ « ثىر ٌىذېردە چولۇَ ثوٌۇغمب تېگىػٍىه 21
ضۈپەت» دېگەْ وىتبثىذىىي ِەزِۇٔالرٔي لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ .ثۇ وىتبثٕىڭ ئىٕگٍىسچە
ئبتىٍىػي « » The 21 indispensable qualities of a leaderدۇر.
ئوِۇِالغتۇرۇپ ئېَتمبٔذاٌ ،ىذېرٌىمٕىڭ ِۇٔذاق ئىىىي تەرىپي ثبر .ئۇٔىڭ ثىرى ھەر ثىر
وىػىٕىڭ ئۆز-ئۆزىگە لبرىتىٍغبْ ٌىذېرٌىك ئىمتىذارىٍ .ۀە ثىرى ثوٌطب ثبغمىالرغب لبرىتىٍغبْ
ٌىذېرٌىك ئىمتىذارى.
ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ ئوخػىّىغبْ ضبٔذىىي گۈزەي ئبرزۇٌىرىٔ ،ىػبٍٔىرى ۋە غبٍىٍىرى ثبر
ثوٌىذۇ .غۇٔذالال وۆپ ضبٔذىىي وىػىٍەر ئۆزىٕىڭ تەپەوىۈر دۇَٔبضىذا ئبغۇ گۈزەي ئبرزۇٔ ،ىػبْ
ۋە غبٍىٍەرٔي ئەِەٌگە ئبغۇرغبْ ۋالىتتىىي ِۀسىرىٍەرٔي وۆرۈپ تۇرۇغمب ،ئبغۇ چبغذىىي ئەھۋاٌالر
توغرىطىذا خىَبي لىٍىػمب ِبھىر وېٍىذۇ .ئۇٔذالتب ئۆزىڭىس ثىٍەْ ضىسٔىڭ گۈزەي ئبرزۇٌىرىڭىسٔىڭ
ئوتتۇرىطىٕي ئبٍرىپ تۇرغبْ ٔەرضە ٔېّە ثىٍەِطىس؟ ئۇ ضىسٔىڭ ٌىذېرٌىك ئىمتىذارىڭىسٌ .ىذېرٌىك
ئىمتىذارى ضىسٔىڭ ثبغمىالرٔي ئۈٔۈٍِۈن ٍېتەوٍەپ ِېڭىػىڭىس ئۈچۈْ وەَ ثوٌطب ثوٌّبٍذۇ.
غۇٔذالال ضىسٔىڭ ئۆز غبٍىڭىسٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغتب وەَ ثوٌطىّۇ ھەَ ثوٌّبٍذۇ .غۇڭالغمب ِەٍٍي
ضىس ثبغمب ثىر گۇرۇپپب ئبدەٍِەرٔي ثبغمۇرىذىغبْ ٍبوي ئۇالرغب ٍېتەوچىٍىه لىٍىذىغبْ ثىر رەضّىٌ
ثبغٍىك ٍبوي ثىر رەضّىٌ ٌىذېر ثوٌۇڭ-ثوٌّبڭِ ،ەزوۇر ِبلبٌىٕي چولۇَ ثىر لېتىُ ئولۇپ چىمىڭ.
«ٌىذېر» ٍبوي « ثبغٍىك» دېگەْ ئبتبٌغۇٔىڭ ئۆزىذىٕال وۆرۈٔۈپ تۇرغىٕىذەن ،ثىر گۇرۇپپب
ئبدەٍِەرٔي ثبغمۇرىذىغبْ ٍبوي ئۇالرغب ٍېتەوچىٍىه لىٍىذىغبْ ثىر رەضّىٌ ثبغٍىك ٍبوي ثىر
رەضّىٌ ٌىذېر ئۈچۈْ ثۇ ِبلبٌىذە تؤۇغتۇرۇٌىذىغبْ ِەزِۇْ تېخىّۇ ِۇھىُ .ثىر رەضّىٌ ٌىذېرٔىڭ
الٍبلەتٍىه ٌىذېر ثوالٌىغبْ-ثوالٌّىغبٍٔىمىٕي ئۆٌچەٍذىغبْ ثىر ِۇھىُ ئۆٌچەَ ،ثبغمىالرٔىڭ
ئۇٔىڭغب ئۆزٌىگىذىٓ ئەگىػىػٕي خبالٍذىغبْ-خبٌىّبٍذىغبٍٔىمىذۇر .ئەگەر ضىس ٍېتەوچىٍىه
ٍبوي ٌىذېرٌىك لىٍطىڭىس ،ئەِّب ضىسگە ھېچ وىُ ئەگەغّىطە ،ئۇ ھبٌذا ضىسٔىڭ لىٍغىٕىڭىس
ثبغمىالرٔي ٍېتەوٍەپ ِېڭىع ثوٌّبضتىٍٓ ،بٌغۇز ٍوي ِېڭىع ثوٌىذۇ .غۇڭالغمب ئەگەر ضىس ثىرەر
غىروەت لۇرغبْ ،لۇرِبلچي ثوٌغبٍْ ،بوي ثىرەر تەغىىالت ٍبوي غىروەتتە ِەٌۇَ ثىر دەرىجىذىىي
ثىر ثبغٍىمٍىك روٌىٕي ئبٌغبْ ثىرضي ثوٌطىڭىس ،ثۇ ِبلبٌىٕي چولۇَ ثىر لېتىُ ئولۇپ ثېمىڭ.
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جوْ ِبوطىۋېً ئەپۀذى پۈتۈْ دۇَٔبدىىي ھبزىرغىچە ٍبغىغبْ ئۇٌۇغ ٌىذېر ٍبوي
داھىَالرٔي تەتمىك لىٍىپ ،ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕىڭ ِەزوۇر ِبلبٌىذە تؤۇغتۇرۇٌىذىغبْ  21ضۈپەتىە
ئىگە ئىىۀٍىىىٕي ٍەوۈٍٔەپ چىممبْ .ثۇ  21ضۈپەت ھەلمىذىىي ثىٍىٍّەر ضىسٔىڭ ھەلىمىٌ
تۈردە ئۈٔۈٍِۈن ٍېتەوچىٍىه لىٍىذىغبْ ،ۋە وىػىٍەر ئەگىػىػٕي ئىطتەٍذىغبْ ثىر ٌىذېر ثوٌۇظ
ئۈچۈْ ھبزىرٌىّىطىڭىس ثوٌّبٍذىغبْ وىػىٍىه خبراوتېرٌەر ثىٍەْ تؤۇغۇپ چىمىع ،ئۇالرٔي
تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇظ ،ۋە ئۇالرٔي توغۇرالرظ ئۈچۈْ ٔبھبٍىتي زور ٍبردەَ لىالالٍذۇ.
ٌىذېرٌىك ثىٍىٍّىرىٕي ثىٍىع ثىٍەْ ئۇٔي ئەِەٌىَەتتە لوٌٍىٕىپِ ،ۇۋەپپەلىَەتٍىه ٌىذېرٌىك
لىٍىع ئبٍرىُ-ئبٍرىُ ئىىىي ئىع « .جەرٍبْ لبٔۇٔىَىتي» ٔىڭ وۆرضىتىػىچەٌ ،ىذېرٌىك
ھەرگىسِۇ ثىر وۈٕٔىڭ ئىچىذىال ٍېتىٍّەٍذۇ ،ثەٌىي ئۇ ھەر وۈٔي ئبز-ئبزدىٓ تەرەلمىٌ لىٍىپ
ئۆزىڭىسٔي ٌىذېرٌىك ثىٍىٍّىرىٕي ثىٍىذىغبْ ثىر ئبدەِذىٓ رېئبي دۇَٔبدا
ٍېتىٍىذۇ.
ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ٌىذېرٌىه لىالالٍذىغبْ ثىرضىگە ئبٍالٔذۇرۇغتىىي ئبچمۇچ ضىسٔىڭ وىػىٍىه
خبراوتېرىڭىسدىٓ ئىجبرەت .ضىسٔىڭ وىػىٍىه خبراوتېرىڭىس ٍبوي خبراوتېر جەھەتتىىي
ضۈپىتىڭىس ضىسٔىڭ ٌىذېرٌىك ئىمتىذارىڭىسٔي ھەرىىەتىە وەٌتۈرۈپ ،ئۇٔي وۈچ-لۇۋۋەتىە ئىگە
لىٍىذۇٍ .بوي ثوٌّىطب ئۇ ضىسٔىڭ ِۇۋەپپەلىَەت ٍوٌىڭىسٔي توضۇپ لوٍىذۇ .ثىر ئبدەِٕىڭ ئۈٔۈٍِۈن
ٌىذېر ثوٌۇظ-ثوالٌّبضٍىمىٕي ئۇٔىڭ ئىچىي جەھەتتە لبٔذاق ئبدەَ ئىىۀٍىىي ثەٌگىٍەٍذۇ.
ثبغمىچە لىٍىپ ئېَتمبٔذاٌ ،ىذېرٌىك ئبدەِٕىڭ ئىچىذىٓ ضىرتىغب لبراپ تەرەلمىٌ لىٍىپ ٍېتىٍىذۇ.
ئەگەر ضىس ئىچىىٌ جەھەتتە ثىر الٍبلەتٍىه ٌىذېر ثوالالٍذىىۀطىس ،تبغمىٌ جەھەتتىّۇ ئۆزىڭىس
ئبرزۇ لىٍغبٔذەن ٌىذېرالرٔىڭ ثىرى ثوالالٍطىس .غۇڭالغمب ئەگەر ضىس ٌىذېرٌىك ثبٌذىمىٕىڭ ئەڭ
ٍۇلىرى پەٌٍىطىگە چىمّبلچي ثوٌىذىىۀطىس ،چولۇَ ئۆزىڭىسدەٍ ،بوي ئۆزىڭىسٔىڭ ئىچىي
دۇَٔبضىذاِ ،ۇغۇ ِبلبٌىذە تؤۇغتۇرۇٌىذىغبْ  21ضۈپەتٕي ٍېتىٍذۈرۈڭ « .ئەگەر ضىس غۇٔذاق
لىالالٍذىىۀطىس ،ضىس ثۇ دۇَٔبدىىي ثبغمب ھەر لبٔذاق ئىػٕي لىالالٍطىس».
ۋالىت ئېتىجبرى ثىٍەْ ِەْ ثۇ ِبلبٌىٕي ثىر لبٔچە لىطىّغب ثوٌۇپ تبِبِالٍّەْ.
وىتبثٕىڭ ئبپتورى توغرىطىذا
«ثىر ٌىذېردە چولۇَ ثوٌۇغمب تېگىػٍىه  21ضۈپەت» دېگەْ وىتبثٕىڭ ئبپتورىٕىڭ ئىطّي
جوْ ِبوطىۋېً («  )» John C. Maxwellثوٌۇپِ ،ەْ ئۇ ئبپتور ھەلمىذە ئۆزەِٕىڭ « غبٍە
تىىٍەغٕىڭ  10ئۆٌچىّي» دېگەْ ِبلبٌىطىذىّۇ ئبزراق چۈغۀچە ثەرگەْ ئىذىُِ .بلبٌىٕىڭ توٌۇق
ثوٌىػىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىع ئۈچۈْ ئوخػبظ چۈغۀچىٕي ثۇ ٍەرگىّۇ وىرگۈزۈپ لوٍذۇَ .جوْ
ِبوطىۋېً ئەپۀذى ثىر خەٌمئبرادا ئېتىراپ لىٍىٕغبْ ٌىذېرغۇٔبضٍىك ِۇتەخەضطىطئ ،وتۇق
ضۆزٌىگۈچي ۋە ئبپتوردۇر .ئۇ  50پبرچىذىٓ ئبرتۇق وىتبة چىمبرغبْ ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ ووپىَطىذىٓ
ھبزىرغىچە ِ 16ىٍَؤذىٓ ئبرتۇلي ضېتىٍغبْ .دۇَٔبدىىي ِ 2ىٍَؤذىٓ ئبرتۇق ٌىذېرٌەرگە
تەرثىَىٍەظ ضېّىٕبرٌىرى ثەرگەْ .ئۇ ٌىذېرالر تەۋە ئورۇٔالردىٓ دۇَٔبدىىي ئەڭ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه

- 271 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

«  » Fortune 500تىسىٍّىىىذىىي غىروەتٍەر ،ھەر لبٍطي ئەٌٍەرٔىڭ ھۆوۈِەتٍىرى،
ئبِېرىىىٕىڭ ھەرثىٌ ئبوبدېّىَىطي ،ئبِېرىىىٕىڭ ِەٍِىىەتٍىه ئىطپورت ثىرٌەغٍىّىرى ۋە ة دت
ٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ («  » Fortune 500غىروەتٍىرىٕي دۇَٔبدا ٔبھبٍىتي ٔوپۇزٌۇق ثوٌغبْ
«فورتۇٔە» ٍبوي « تەٌەً» جورٔىٍي ھەر ٍىٍي تبٌالپ ثېىىتىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇالر دۇَٔبدىىي ئەڭ
چوڭ  500غىروەتٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ) .جوْ ِبوطىۋېً ئەپۀذى ثىر لبٔچە ِۇالزىّەت
غىروەتٍىرىٕىّۇ لۇرغبْ .ئۇٔىڭ «ٌىذېرٌىمٕىڭ ئبغذۇرۇپ تبغٍىغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ  21لبٔۇٔىَىتي»،
«ئۆزىڭىسٔىڭ ئىچىذىىي ٌىذېرٌىمٕي ٍېتىٍذۈرۈڭ» ،ۋە « ثىر ٌىذېردە چولۇَ ثوٌۇغمب تېگىػٍىه
 21ضۈپەت» دېگەْ  3پبرچە وىتبثىٕىڭ ھەر ثىرضي ثىر ِىٍَوْ ٔۇضخىذىٓ وۆپرەن ضېتىٍغبْ.
تۆۋۀذە ِەْ ثىر ٌىذېردە چولۇَ ثوٌۇغمب تېگىػٍىه  21ضۈپەتٕي تؤۇغتۇرۇغٕي ثبغالٍّەْ.
-1وىػىٍىه خبراوتېر—چوڭ تبغٕىڭ ثىر پبرچىطي ثوٌۇظ ()Character
ثۇ ھەلتە ئىػٍىتىٍگەْ ئىٕگٍىسچە ضۆز «  » Characterثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ٍۇٌغۇْ
ٌوغۇتىذىىي ِۀىطي «خبراوتېرِ ،ىجەز ،خۇضۇضىَەت ،ئەخالق ،پەزىٍەت ،ئبالھىذىٍىه ،ئۆزگىچىٍىه،
پېرضؤبج ،ثەٌگە» ئىىەٍْ .ۀي ،ثۇ ضۆز جوْ ِبوطىۋېً ئەپۀذىٕىڭ وىتبثىذا « وىػىٍىه
خبراوتېر» دېگەْ ِۀىذىّۇ ،ھەِذە « ئەخاللٍىك» دېگەْ ِۀىذىّۇ ئىػٍىتىٍگەْ ثوٌۇپِ ،ۀّۇ
ئىٕگٍىسچە «چبراوتەر» دېگەْ ضۆزٔي ئبغۇٔذاق ئىىىي خىً ِۀىذە ئبٌىّەْ.
ثۇ ٍەردىىي وىػىٍىه خبراوتېر دېگىٕىّىس ثىر ئبدەِٕىڭ ئەخاللىٌ ضۈپىتىگە ،ضەِىّىٌ
ثوٌۇظ ۋە جۈرئەتٍىه ثوٌۇظ لبتبرٌىك وىػىٍىه ضۈپىتىگە لبرىتىٍغبْ .ثىر ٌىذېرٔىڭ ھبٍبتتىىي
ھەر خىً ئەھۋاٌالرغب لبٔذاق ِۇئبِىٍە لىٍىذىغبٍٔىمي ئۇٔىڭ وىػىٍىه خبراوتېرى ٍبوي
پەزىٍىتىٕىڭ لبٔذاق ئىىۀٍىىىٕي وۆرضىتىپ ثېرىذۇ .ورىسىص ثىر ئبدەِٕىڭ خبراوتېرىٕي
ٍېتىٍذۈرِەٍذۇ ،ئەِّب ئۇٔىڭ خبراوتېرىٕىڭ لبٔذالٍىمىٕي ئبغىبرىالپ ثېرىذۇ .ئبدەَ ثىر
ئوڭۇغطىسٌىممب ٍوٌۇلمبٔذاِ ،ۇٔذاق ئىىىي خىً ٍوٌذىٓ ثىرىٕي تبٌالغمب ِەججۇرى ثوٌىذۇ:
ئەخاللٍىك ثوٌۇظ ٍبوي ِۇرەضطە لىٍىع .ھەر لېتىُ ئەخاللٍىك ثوٌۇغٕي تبٌٍىغبْ ئبدەَ ،ثۇٔذاق
تبٌالظ ثىر ضەٌجىٌ ئبلىۋەتٕي وەٌتۈرۈپ چىمبرغبْ تەلذىردىّۇ ،ھەر لېتىُ ثۇرۇٔمىذىّٕۇ وۈچٍۈن
ثوٌۇپ ِبڭىذۇ .ئۆزىّىسدە ئېطىً پەزىٍەتٍەرٔي ٍېتىٍذۈرۈظ ئۆزىّىسٔي ثىر ٌىذېر لىٍىپ تەرەلمىٌ
لىٍذۇرۇظ ئۈچۈٔال ئەِەش ،ئۆزىّىسٔي ثىر ٍبخػي ئىٕطبْ لىٍىپ ٍېتىٍذۈرۈظ ئۈچۈّٔۇ ٔبھبٍىتي
زۆرۈر.
ضىسٔىڭ خبراوتېرىڭىس ضىسٔىڭ وىُ ئىىۀٍىىىڭىسٔي ثەٌگىٍەٍذۇ .ضىسٔىڭ وىُ
ضىسٔىڭ ٔېّىٕي
ئىىۀٍىىىڭىس ضىسٔىڭ ٔېّىٕي وۆرۈدىغبٍٔىمىڭىسٔي ثەٌگىٍەٍذۇ.
وۆرىذىغبٍٔىمىڭىس ضىسٔىڭ ٔېّە ئىػٕي لىٍىذىغبٍٔىمىڭىسٔي ثەٌگىٍەٍذۇ .غۇڭالغمب ثىر ٌىذېرٔىڭ
لبٔذاق ئىع ئېٍىپ ثبرىذىغبٍٔىمىٕي ئۇٔىڭ خبراوتېرىذىٓ ئبٍرىپ لبرىغىٍي ثوٌّبٍذۇ .ئەگەر ثىر
ٌىذېرٔىڭ ٔىَىتي ثىٍەْ ھەرىىىتي داۋاٍِىك ئۆز-ئبرا لبرىّۇ-لبرغي ثوٌۇپ ِبڭىذىىەْ ،ضىس ئۇٔىڭ
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وىػىٍىه خبراوتېرىٕي وۆزىتىع ئبرلىٍىك ٔېّە ئۈچۈْ ئبغۇٔذاق ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ثبٍمىَبالٍطىس.
ئبدەِٕىڭ ثىر لىطىُ تبالٔتٍىرى تۇغّب ثوٌىذۇ ،ئەِّب وىػىٍىه خبراوتېر خۇضۇضىٌ
تبٌالغتۇر .ثىس ئۆزىّىسٔىڭ ئبتب-ئبٔىطىٕي ،تۇغۇٌغبْ ۋە ئۆضۈپ ٍېتىٍگەْ ٍۇرتىٕي ،ۋە ئۆزىّىسٔىڭ
تبالٔتٍىرىٕي ئۆزىّىس تبٌٍىَبٌّبٍّىس .ئەِّب ئۆزىّىسٔىڭ خبراوتېرىٕي ئۆزىّىس تبٌٍىَبالٍّىسٍ .ۀي ثىس
ھەر لېتىُ ثىر تبٌالغمب دۇچ وەٌگۀذە ،ئۆزىّىس ئۈچۈْ ثىر خبراوتېرٔي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرىّىس.
ثىسٔىڭ ھبٍبتىّىس ئۆزىّىسٔىڭ وىػىٍىه خبراوتېرٌىرىٕي ٍېتىٍذۈرۈظ جەرٍبٔي ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ.
ھەلىمىٌ ٌىذېرٌىك ثبغمب وىػىٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ثوٌىذۇ—ئەگەر ھېچ وىُ ضىسگە
ئەگىػىپ ِبڭّىطب ،ضىس ثبغمىالرٔي ٍېتەوٍەپ ِبڭغبْ ثوٌّبٍطىس ،ثەٌىي ئۆزىڭىس ٍبٌغۇز ِېڭىپ
وېتىۋاتمبْ ثوٌىطىس .وىػىٍەر ٔبچبر خبراوتېرٌىه ٍبوي ٔبچبر ئەخاللٍىك ٌىذېرالرغب ئەگەغّەٍذۇ.
ثۇرۇْ ئەگەغىەْ ثوٌطىّۇ ،ئۇٔىڭ خبراوتېرىٕىڭ ٍبوي ئەخاللىٕىڭ ٔبچبرٌىمىٕي ثبٍمىغبْ ھبِبْ
ئۇٔىڭغب ئەگىػىػتىٓ توختبٍذۇ.
ٌىذېرالر ئۆز خبراوتېرىٕىڭ چەوٍىّىطىذىٓ ئۈضتۈْ تۇرىذىغبْ ثىر پەٌٍىگە ٍېتەٌّەٍذۇ.
ثەزى ٔبھبٍىتي تبالٔتٍىك وىػىٍەر ِەٌۇَ دەرىجىذىىي ِۇۋەپپەلىَەتىە ئېرىػىپ ثوٌۇپال ۋەٍراْ
ھبۋارد
ثۇٔذاق ثوٌۇغتىىي ھبٌمىٍىك ئبِىً وىػىٍىه خبراوتېردۇر.
ثوٌۇپ وېتىذۇ.
ئۇٔىۋېرضىتېتىٕىڭ پروفېططورى ضتىۋىٓ ثېرگالش (" ٔ )" Steven Berglasىڭ دېَىػىچە،
ئۇٔذاق ئبدەَ تۆۋۀذىىي تۆت خىً ئەھۋاٌذىٓ وبَ دېگۀذە ثىرضىٕي ئۆز ثېػىذىٓ ئۆتىۈزىذۇ:
ھبوبۋۇرٌۇق لىٍىع ،ئىٕتبٍىٓ ٍبٌغۇزٌۇق ھېص لىٍىع ،ثۇزغۇٔچىٍىك دەرىجىطىذە تەۋەوىۈٌچىٍىه
لىٍىع ،ۋە زىٕب لىٍىع .ثۇالرٔىڭ ھەر ثىرضي ئبجىس خبراوتېرٌىه وىػىٍەر تۆٌەٍذىغبْ ئېغىر ثەدەي
ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ.
ئەگەر ضىسدە ٍۇلىرىمىذەن تۆت خىً ئەھۋإٌىڭ ثىرضي وۆرۈٌطە ،چولۇَ لىٍىۋاتمبْ
ئىػىڭىسٔي توختىتىپ ،ثىر ئبز ئبراَ ئېٍىڭ .ھەِذە ئۆزىڭىس ئۈچۈْ ثىر چبرە تېپىڭ .ئەگەر
خبراوتېردىىي ئبجىسٌىمالر ئۆز ۋالتىذا ئۆزگەرتىٍّەٍذىىەْ ،ۋالىتٕىڭ ئۆتۈغىگە ئەگىػىپ ئۇٔذاق
ئبجىسٌىك تېخىّۇ ئېغىرٌىػىپ ِبڭىذۇ .ضىس ئبئىٍىڭىسدە ،خىسِىتىڭىسدە ۋە جەِئىَەتتە ثبغمىالرٔي
ٍېتەوٍىگەْ ۋالتىڭىسدا ،ضىس ئۈچۈْ ئەڭ ِۇھىُ ثبٍٍىمٕىڭ وىػىٍىه خبراوتېر ٍبوي ئېطىً
ئەخاللىٌ پەزىٍەت ئىىۀٍىىىٕي ھەرگىسِۇ ئۇٔتۇٌۇپ لبٌّبڭ.
-2ضېھرىٌ وۈچ—تۇٔجي لېتىُ ثەرگەْ تەضىر ھەي لىٍغۇچ روي ئوٍٕبٍذۇ ()Charisma
ضېھرىٌ وۈچٕي ئىٕگٍىسچىذە « چبرىطّب» دەٍذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ئىٕگٍىسچە ٌوغەتتىىي
ِۀىطي « ثىر ئبدەِٕىڭ ِەٌۇَ ثىر ئبدەَ توپىغب تەضىر وۆرضىتىع ٍبوي ھولۇق ٍۈرگۈزۈظ
ئىّىبٔىَىتىگە ئىگە لىٍىذىغبْ روھىٌ وۈچي ٍبوي وىػىٍىه ضۈپىتي» دەپ چۈغۀذۈرۈٌگەْ.
ئبددىٌ ضۆز ثىٍەْ ئېَتمبٔذا ،ضېھرىٌ وۈچ دېگىٕىّىس ثبغمىالرٔي ئۆزىگە جەٌت لىٍىع
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ئىمتىذارىذىٓ ئىجبرەت .ئبِېرىىىٍىك دەْ رېَالٔذ ( ِ )Dan Reilandۇٔذاق دەٍذۇ « :ضىس ضېھرىٌ
وۈچىە لبٔذاق لىٍىع ئبرلىٍىك ئېرىػەٌەٍطىس؟ ثبغمىالرٔي ئۆزٌىرى توغرىطىذا ٍبخػي
ھېططىَبتمب ئىگە لىٍىػٕي ئۇالرٔي ضىس ئۆزىڭىس توغرىطىذا ٍبخػي ھېططىَبتمب ئىگە لىٍىػتىٓ
ئۈضتۈْ ئورۇٔغب لوٍۇظ ئبرلىٍىك ( ».ھە دېطىال « ئىػٕىڭ ھەِّىطىٕي ِۀال لىٍىۋاتىّەْ.
ثبغمىالرٔىڭ ثوٌطب ثۇ ئىػالر ثىٍەْ ئبٔچە وبرى ثوٌّبٍۋاتىذۇ» دەٍذىغبْ ئبدەَ ضېھرىٌ وۈچىە
ئىگە ثوٌّبٍذۇ .ئۇٔىڭ ئەوطىچە « ،ئىػٕي ئبضبضەْ پۇوۇ-پۇوۇٔىالر لىٍذى ۋە لىٍىۋاتىذۇِ ،ەْ
پەلەت ضىرتتىٓ ئبزراق ٍبردەِذە ثوٌۇۋاتىّەْ» دەٍذىغبْ ٌىذېرالر ھەلىمىٌ ضېھرىٌ وۈچىە ئىگە
ثوٌىذۇ ).ضېھرىٌ وۈچ تۇغّب ثوٌّبٍذۇ .خۇددى ثبغمب وىػىٍىه ضۈپەتٍەرگە ئوخػبظ ،ضېھرىٌ
وۈچٕىّۇ ٍېتىٍذۈرگىٍي ثوٌىذۇ.
ثبغمىالرٔي ئۆزىگە جەٌت لىالالٍذىغبْ ،ثبغمىالرٔي ئۆزىگە ئۆز ئىختىَبرٌىمي ثىٍەْ
ئەگەغتۈرەٌەٍذىغبْ ثىر ئبدەَ ثوٌۇظ ئۈچۈْ ،ضىس تۆۋۀذىىي ئىػالرٔي لىٍىػىڭىس وېرەن:
.1ھبٍبتٕي لەدىرٌەظ .وىػىٍەر ھبٍبتٕي لەدىرٌەٍذىغبْ ٌىذېرٌەرٔي ٍبخػي وۆرىذۇ .ضىس
لبٔذاق تىپتىىي وىػىٍەر ثىٍەْ ثىرگە ثوٌۇغٕي خبالٍطىس؟ چېچىٍغبق ،ئبضبْ ئبچچىمٍىٕىذىغبْ،
چۈغىۈْ ۋە وەچىىچە ثبغمىالردىٓ ئبغرىٕىپال ٍۈرۈٍذىغبْ ئبدەٍِەر ثىٍۀّۇٍ ،بوي داڭ چىمبرغبْ
ۋە تۇرِۇغٕي ئىٕتبٍىٓ لەدىرٌەٍذىغبْ وىػىٍەر ثىٍۀّۇ؟
.2ثبغمىالرٔىڭ ٍبخػي تەرىپىٕىال وۆرىذىغبْ ثوٌۇظ .ثىر تەتمىمبتچي ئۆزٌىرى تىرىػىپ
ِىٍَؤېر ثوٌغبْ  100دەن ئبدەِٕي تەوػۈرگىٕىذە ،ئۇالردىىي ثىردىٓ-ثىر ئورتبلٍىك ،ئۇالرٔىڭ
ھەِّىطي ثبغمىالرٔىڭ ٍبخػي تەرىپىٕىال وۆرۈظ ئىىۀٍىىىٕي ثبٍمىغبْ .ئەگەر ضىس ثبغمىالرٔىڭ
ٍبخػي تەرىپىٕي وۆرضىڭىس ٍبوي ئېتىراپ لىٍطىڭىس ،ئۇٔي ئۆزٌىرىگە وۆرضىتىپ ثەرضىڭىس ،ئۇالرٔي
ئىٍھبِالٔذۇرۇپ تۇرضىڭىس ،ھەِذە ئۇالرٔىڭ ئۆزىذىىي ٍوغۇرۇْ وۈچٍەرٔي توٌۇق جبرى
لىٍذۇرۇغىغب ٍبردەَ لىٍطىڭىس ،ضىسٔىڭ ثۇ لىٍغبٍٔىرىڭىس ئۈچۈْ ئۇالر ضىسٔي ئىٕتبٍىٓ ٍبخػي
وۆرىذىغبْ ثوٌىذۇ .ئۀگٍىَىٕىڭ ثۇرۇٔمي ثبظ ثبلىٕي ثېٕجبِىٓ دىطرائېٍي ( Benjamin
 )Disraeliئۀە غۇٔذاق ئبدەٍِەرٔىڭ ثىرى .ثىر لېتىُ ئۇ ِۇٔذاق دېگەْ« :ضىس ثبغمب ثىر ئبدەِگە
لىٍىپ ثېرەٌەٍذىغبْ ئەڭ چوڭ ٍبخػي ئىع ئۆزىڭىسٔىڭ ثبٍٍىمىٕي ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئورتبلٍىػىػال
ئەِەش ،ثەٌىي ئۇٔىڭ ثبٍٍىمىٕي ئۆزىگە تؤۇتۇپ لوٍۇغتىٓ ئىجبرەت».
فرأطىَەٌىه گېٕېراي ٔبپوٌىَوْ ثؤبپبرتي
.3ثبغمىالرغب ئۈِىذ ئېٍىپ وېٍىع.
(ٌ )Napoleon Bonaparteىذېرٌەرگە « ئۈِىذ ضودىچىٍىرى» دېگەْ ئېٕىمٍىّىٕي ثەرگەْ.
ئۇٔىڭ لبرىػىچە ،ثىر ئبدەِٕىڭ ثبرٌىك ِبيِ-ۈٌىي ئىچىذە ،ئۈِىذ ھەِّىذىٓ ئۇٌۇغ ِبيِ-ۈٌۈن
ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ .ئەگەر ضىس ثبغمىالرغب ئۈِىذ ئېٍىپ وېٍەٌىطىڭىس ،ضىس ئۇالرٔي ئۆزىڭىسگە
ٍۈوطەن دەرىجىذە جەٌت لىالالٍطىس .غۇٔذالال ئۇالر ضىس ئۈچۈْ ثىر ئۆِۈر ِىٕٕەتذار ثوٌىذۇ.
.4ثبغمىالر ثىٍەْ ئۆز ئەھۋاٌىٕي ئورتبلٍىػىع .وىػىٍەر ئۆزىٕىڭ ئەھۋاٌىٕي ۋە ھبٍبت
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ضەپىرىٕي ضۆزٌەپ ثېرىذىغبْ ٌىذېرالرٔي ٔبھبٍىتي ٍبخػي وۆرىذۇ .ضىس ثبغمىالرٔي ٍېتەوٍىگۀذە،
ئۆزىڭىسٔىڭ ئوً-پىىىرٌىرىٕي،
ئۇالرغب ئۆزىڭىسٔىڭ ئەھۋاٌىٕي ضۆزٌەپ ثېرىپ تۇرۇڭ.
ئۆزىڭىسدىىي ھەر خىً تەدثىر-چبرىٍەرٔي ۋە ئۆزىڭىسٔىڭ ئبالھىذە ئىػٍىرىٕي ضۆزٌەپ ثېرىپ
تۇرۇڭِ .ەْ ھبزىرغىچە ئۆزەَ ئۇچراتمبْ ئۇٍغۇر لەرىٕذاغالر ثىٍەْ پبراڭالغمبٔذا ۋە ئۇٍغۇر
ٍىغىٍىػٍىرىغب ضۆز لىٍغبٔذا ،ئۆزەِٕىڭ ئىػٍىرىٕي وۆپٍەپ ضۆزٌەپ ثېرىپ وەٌذىُ .ئۇالرٔي «ٍبزِب
ضۆھجەت» ۋە « تەرجىّھبي» غەوٍىذە ٍېسىپ تورغىّۇ چىمىرىۋەتتىُ .ثۇٔذاق لىٍىػتىىي
ِەلطىتىّٕىڭ ثىرى ثبغمىالرغب ئۆزەِٕىڭ ثىر ئبددىٌ ئۇٍغۇر ئىىۀٍىىىٕي ثىٍذۈرۈپ لوٍۇظٍ .ۀە
ثىرى ثوٌطب ئۇالرٔي ئۆزەِٕىڭ ضەرگۈزەغتىٍىرى ،تەجرىجە-ضبۋالٍىرى ۋە ھبزىرغىچە ئىگىٍىگەْ
ثىٍىٍّىرىذىٓ خەۋەردار لىٍىپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئۇالرٔي ئىٍھبِالٔذۇرۇغتۇر .ثبغمىالرٔي ئۆزىذىٓ
ئۈضتۈْ لوٍىذىغبْ ،ئۆزىگە وۆڭۈي ثۆٌۈغتىٓ ثۇرۇْ ثبغمىالرغب وۆڭۈي ثۆٌىذىغبْ ٌىذېرٌەردە
ضېھرىٌ وۈچ ثبر ثوٌىذۇ.
ِبلبٌىٕي ئولۇپ ِۇغۇ ٍەرگە وەٌگۀذە ،ضېھرىٌ وۈچ جەھەتتە ضىس ئۆزىڭىسٔي ثىر لېتىُ
ثبھبالپ ثېمىڭ :ضىس ثبغمىالرٔي ئۆزىڭىسگە تەثىئىٌ ھبٌذا جەٌت لىالالِطىس؟ ضىسٔي ثبغمىالر
ٍبخػي وۆرەِذۇ؟ ئەگەر ثۇ ضوئبٌالرٔىڭ جبۋاثي « ٍبق» ثوٌطب ،ضىسدە چولۇَ تۆۋۀذىىىذەن
ئىٍٍەتٍەر ٍبوي ضېھرىٌ وۈچٕىڭ توضبٌغۇٌىرى ِەۋجۇت ثوٌىػي ِۇِىىٓ:
غۇرۇر :ھەر ۋالىت ئۆزىٕي ثبغمىالردىٓ ئۈضتۈْ لوٍىذىغبْ ٌىذېرغب ھېچ وىُ ئەگەغّەٍذۇ.
ئۀذىػىٍىه :ئەگەر ضىس ئۆزىڭىسٔي ئبٔچە ٍبخػي وۆرۈپ وەتّىطىڭىس ،ضىسٔي ثبغمىالرِۇ
ٍبخػي وۆرِەٍذۇ.
ِىجەزى ئوضبي ثوٌۇش :ئەگەر وىػىٍەر ضىسدىٓ ٔېّىٕي ئۈِىذ (  )expectلىٍطب
ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍەٌّىطە ،ئۇالر ضىسدىٓ ثىرەر ٔەرضىٕي ئۈِىذ لىٍىػتىٓ پۈتۈٍٔەً توختبٍذۇ.
ِۇوەِّەٌٍىه :وىػىٍەر ثىرضىٕىڭ وبِبٌەتىە ٍېتىع ئبرزۇضىغب ھۆرِەت لىٍىذۇ ،ئەِّب
ئۇٔىڭ رېئبٌٍىممب ئۇٍغۇْ وەٌّەٍذىغبْ ئۈِىذى ( )expectationدىٓ لبتتىك ئۀذىػە لىٍىذۇ.
غەخطىَەتچىٍىه :وىػىٍەر ثبغمىالرٔىڭ ضەٌجىٌ تەرىپىٕىال وۆرىذىغبْ ثىرضىٕىڭ ئۆزٌىرىگە
لبرىتب ھەِّە ٍۆٔىٍىػٍەردىٓ تۀمىذ ٍبغذۇرۇغىٕي ٍبلتۇرِبٍذۇ.
ئەگەر ضىس ٍۇلىرىمىذەن ئىٍٍەتٍەردىٓ ئۆزىڭىسٔي ٍىراق تۇتبٌىطىڭىس ،ضىس ئۆزىڭىسدە
ضېھرىٌ وۈچٕي ٍېتىٍذۈرەٌەٍطىس.
-3ضبدىمٍىك—ئۇ
()Commitment

ئىع

لىٍغۇچىالرٔي

ثۇ ضۈپەت ئىٕگٍىسچە « » commitment
«ثبغٍىغبْ ئىػىغب ئۆزىٕي توٌۇق ئبتبظ ،ثبغٍىغبْ
وۆزٌىگەْ ٔىػبٔىٕي ثوٍالپ ثبغتىٓ-ئبخىر ضبدىمٍىك
وېٍىذۇ .ئۇٍغۇرچە-ئىٕگٍىسچە ٍۇٌغۇْ ٌۇغىتىذە
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«ضبدىمٍىك» ثوٌغبچمبِ ،ەْ ثۇ ٍەردە غۇ ضۆزٔي ئىػٍەتتىُ.
«ئەتھىخ» غىروىتىٕىڭ پرېسىذېٕتي ۋە ٌىذېرى ضتېفېٓ گرېگ ( )Stephen Gregg
ِۇٔذاق دەٍذۇ « :وىػىٍەر ئۆزىٕي ثىر ئىػمب توٌۇق ئبتىّىغبْ ٌىذېرٌەرگە ئەگەغّەٍذۇ .ضبدىمٍىك
تۆۋۀذىىي ثىر لبتبر ئىػالردا ئىپبدىٍىٕىذۇ :ھەر وۈٔي لبٔچە ضبئەت ئىػٍەٍذىغبٍٔىمىڭىس،
ئۆزىڭىسٔىڭ ئىمتىذارٌىرىٕي ٍبخػىالظ ئۈچۈْ لبٔذاق تىرىػچبٍٔىمالرٔي وۆرضىتىذىغبٍٔىمىڭىس ،ۋە
ئۆز ِۀپەئەتىڭىسٔي لۇرثبْ لىٍىع ثەدىٍىگە ئۆز خىسِەتذاغٍىرىڭىسغب ٔېّە ئىػالرٔي لىٍىپ
ثېرىذىغبٍٔىمىڭىس».
دۇَٔبدا ھبزىرغىچە ئۆزىٕي ثبغٍىغبْ ئىػىغب توٌۇق ئبتىّىغبْ ثىرەرِۇ ئۇٌۇغ داھىٌ وۆرۈٌۈپ
ثبلمبْ ئەِەش .ئبِېرىىب ھبۋا ئبرِىَىطىٕىڭ ثبغٍىمي ثۇ ھەلتە ِۇٔذاق دەٍذۇ « :ضبدىمٍىك ثىسگە
ٍېڭي وۈچ-لۇدرەت ئبتب لىٍىذۇ .وېطەئ ،بِراتٍىك ٍبوي ثبالٍي-ئبپەتٍەرٔىڭ لبٍطىطي ثېػىّىسغب
وېٍىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر ( ،ثىسدە ضبدىمٍىمال ثوٌىذىىەْ) ثىس وۆزىّىسٔي ئۆز ٔىػبٔىّىسدىٓ ثىر
دەِّۇ ئبٍرىّبٍّىس».
ضبدىمٍىك دېگەْ ٔېّە؟ ھەر ثىر ئبدەَ ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ئوخػىّىغبْ ِۀىطي ثبر:
-ثىر چېٍىػچي ئۈچۈٍْ ،ىمىتىۋېتىٍگەْ لېتىُ ضبٔىذىٓ ئورٔىذىٓ تۇراٌىغبْ لېتىُ ضبٔيثىر ضبْ وۆپرەن ثوٌۇظ.
-ثىر ِبرافؤغب ( ئۇزۇٔغب) ٍۈگۈرگۈچي ئۈچۈْ ،ھېچ لبٔذاق وۈچي لبٌّىغبٔذىّۇ ٍۀە 10وىٍوِېتىر ئبرىٍىممب ٍۈگۈرۈظ.
-ثىر ئەضىەر ئۈچۈْ ،ئۇ تەرەپتە ئۆزىٕي لبٔذاق ئەھۋاي ضبلالپ تۇرۇۋاتمبٍٔىمىٕي ثىٍّەًتۇرۇپّۇ ثىر دۆڭٕىڭ لبرغي تەرىپىگە ئۆتۈظ.
-ثىر ٌىذېر ئۈچۈْ ٍۇلىرىمىالرٔىڭ ھەِّىطىال ئەِەش ،ئۇٔىڭذىّٕۇ وۆپرەن ئىػالر،چۈٔىي ئۇ ٍېتەوٍەۋاتمبْ ئبدەٍِەرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئۇٔىڭغب تبٍىٕىذۇ.
ئەگەر ضىس ثىر ئۈٔۈٍِۈن ٌىذېر ثوٌّبلچي ثوٌطىڭىس ،ضىس چولۇَ لىٍىۋاتمبْ ئىػىڭىسغب
ضبدىك ثوٌىػىڭىس وېرەن .ھەلىمىٌ ضبدىمٍىك ثبغمىالرٔي ئىٍھبِالٔذۇرىذۇ ۋە ثبغمىالرٔي ئۆزىگە
جەٌت لىٍىذۇ .ضىس پەلەت ئۆزىڭىس غۇغۇٌٍىٕىۋاتمبْ ئىػمب ئىػۀگۀذىال ثبغمىالرِۇ ضىسگە
ئىػىٕىذۇ « .لبٍىً لىٍىع لبٔۇٔىَىتي» ٔىڭ دېَىػىچە ،وىػىٍەر ئبٌذى ثىٍەْ ٌىذېرگە لبٍىً
ثوٌۇپ ،ئبٔذىٓ ئۇ ٌىذېر غۇغۇٌٍىٕىۋاتمبْ ئىػمب (« » visionگە) لبٍىً ثوٌىذۇ.
ضبدىمٍىمٕىڭ ھەلىمىٌ ِبھىَىتي ٔېّە؟ تۆۋۀذىىي ئۇچ ٔەرضىگە لبراپ ثېمىڭ:
)1ضبدىمٍىك ضىسٔىڭ ٍۈرۈوىڭىسدىٓ ثبغٍىٕىذۇ .ثەزى وىػىٍەر ثىر ئىػمب ئۆزىٕي توٌۇق
ئبتبغتىٓ ثۇرۇْ ھەِّە ئىػٕىڭ ِۇوەِّەي ثوٌىػىٕي ئىطتەٍذۇ .ئەِّب ،ضبدىمٍىك ٔەتىجىٕىڭ
ئبٌىذىذا وېٍىذۇ .دۇَٔبغب داڭٍىك ۋاضىېتجوٌچي ِبٍىۇي جورداْ ( ِ )Michael Jordanۇٔذاق
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دەٍذۇٍ « :بخػي ئبدەٍِەر ثىٍەْ ئۇٌۇغ ئبدەٍِەرٔي ئبٍرىپ تۇرىذىغبْ ٔەرضە ئۇالرٔىڭ ٍۇرىىىذىٓ
ئىجبرەت ».ئەگەر ضىس ثبغمىالرٔىڭ ھبٍبتىذا ثەٌگىٍىه ئۆزگىرىع پەٍذا لىالالٍذىغبْ ثىر ٌىذېر
ثوٌۇغٕي ئىطتىطىڭىس ،ئۆزىڭىسٔي توٌۇق ئبتىغبْ-ئبتىّىغبٍٔىمىٕي ثىٍىع ئۈچۈْ ئۆزىڭىسٔىڭ
ٍۈرىىىٕي تەوػۈرۈپ ثېمىڭ.
)2ضبدىمٍىك ئەِەٌىٌ ھەرىىەت ئبرلىٍىك ضىٕىٍىذۇ .ضبدىمٍىك توغرىطىذا ضۆزٌەظ ثىر ئىع.
ئۇ توغرىطىذا ئەِەٌىٌ ئىع لىٍىع ٍۀە ثىر ئىع .ضبدىمٍىمٕىڭ ھەلىمىٌ ئۆٌچىّي ئەِەٌىَەتتىٓ
ئىجبرەتٍ .بزغۇچي گوردوْ ِۇٔذاق دەٍذۇ « :ضۆزدىٓ ئبضبْ ئىع ٍوق .لىٍغبْ ضۆزىٕي وۈٍٔۈن
ئىع-ھەرىىىتي ئبرلىٍىك ئەِەٌگە ئبغۇرۇغتىٓ تەش ئىع ٍوق».
)3ضبدىمٍىك ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ئىػىىىٕي ئبچىذۇ .ثىر ٌىذېر ثوٌۇظ ضۈپىتىڭىس ثىٍەْ ضىس
ٔۇرغۇْ توضمۇٍٔۇق ۋە لبرغىٍىمالرغب دۇچ وەٌذىڭىس ۋە وېٍىطىس .ثەزىذە ضىسٔي ئبٌغب لبراپ
ئىٍگىرٌىتىذىغبْ ثىردىٓ-ثىر ٔەرضە ضىسٔىڭ ضبدىمٍىمىڭىسال ثوٌۇپ لبٌىذۇٍ .بزغۇچي ۋە ٔۇتۇلچي
دەٍۋىذ ِەوٕەٌي (ٔ )David McNallyىڭ دېَىػىچە« ،ضبدىمٍىك لبرغىٍىمٕىڭ دۈغّىٕي .چۈٔىي
ئۇ ضىسٔىڭ لبٔچە لېتىُ ٍىمىتىۋېتىٍگۀٍىىىڭىسدىٓ لەتئىَٕەزەر ،ضىسٔىڭ ئورٔىڭىسدىٓ لبٍتىذىٓ
تۇرۇپ ،توختىّبً ئبٌغب ئىٍگىرىٍىػىڭىسٔىڭ ھەلىمىٌ ۋەدىطي».
ضبدىمٍىك ِەضىٍىطىذە وىػىٍەرٔي ِۇٔذاق  4تۈرگە ئبٍرىػمب ثوٌىذۇ:
ٔ-1ىػبٔي ٍوق ثوٌۇپ ،ئۆزىٕي ثىر ئىػمب ئبتىّىغبْ وىػىٍەر
-2ئۆز غبٍىطىٕىڭ ئەِەٌگە ئبغىذىغبْ-ئبغّبٍذىغبٍٔىمىٕي ثىٍّەً ،غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆز
غبٍىطىگە ئۆزىٕي ثېغىػالغتىٓ لورلۇدىغبْ وىػىٍەر
-3ثىر غبٍىطي ئۈچۈْ ئۆزىٕي ثېغىػالپ ئىع ثبغالپ ،ئىػالر لىَىٕالغمبٔذا غبٍىطىذىٓ ۋاز
وېچىذىغبْ وىػىٍەر
-4ئۆزى ئۈچۈْ غبٍە تىىٍەپ ،ئۇ غبٍىٍىرىگە ئۆزىٕي توٌۇق ئبتبپ ،تېگىػٍىه ثەدەي تۆٌەظ
ئبرلىٍىك ئۇالرٔي ئەِەٌگە ئبغۇرىذىغبْ وىػىٍەر.
ضىس لبٍطي خىٍذىىي وىػىٍەرگە تەۋە؟ ضىس ئۆز غبٍىٍىرىڭىسٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇپ
ثوٌذىڭىسِۇ؟ ضىس « ِەْ چولۇَ لىالالٍّەْ» دېگەْ ئىػالرٔىڭ ھەِّىطىٕي لىالالۋاتبِطىس؟
وىػىٍەر ضىسگە ئىػىٕىپ ،ضىسگە ئبضبٔال ئەگىػەِذۇ؟ ئەگەر ضىسٔىڭ ثۇ ضوئبٌٕىڭ ثىرەرضىگە
ثېرىذىغبْ جبۋاثىڭىس « ٍبق» ثوٌىذىىەِْ ،ەضىٍە ضىسٔىڭ ئۆزىڭىسٔي لىٍىۋاتمبْ ئىػٍىرىڭىسغب
لبٍطي دەرىجىذە ئبتىغبٍٔىمىذا ثوٌىػي ِۇِىىٓ.
-4ئباللىٍىػىع
()Communication

ئىمتىذارى—ئۇٔىڭطىس

ضىس

ضەپەرٔي

ٍبٌغۇز

لىٍىطىس

ثۇ ضۈپەتٕىڭ ئىٕگٍىسچىطي « » Communicationثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ئىٕگٍىسچە ٌۇغەتتىىي
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ِۇغۇ تېّب ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ِۀىطي « ٔۇتۇقٍ ،بزِب ۋە لوي ئىػبرىتي ئبرلىٍىك ثبغمىالر ثىٍەْ
ئۆز-ئبرا ئىذىَە ،پىىىر ۋە ئۇچۇر ئبٌّبغتۇرۇظ» ئىىەْ .ئۇٔىڭ ٍۇٌغۇْ ٌۇغىتىذىىي ِۀىطي
ِۇٔذاق ثېرىٍگەْ « :ئباللەٍ ،ەتىۈزۈظ ،تبرلىتىع ،ئباللىٍىػىع ،خەۋەرٌىػىع ،لبتٕبظ».
ئباللىٍىػىع ئىمتىذارى غەرة ئەٌٍىرىذە ٔبھبٍىتي وۆپ تەوىتٍىٕىذىغبْ ثىر ئىمتىذار ثوٌۇپ،
ثبغالٔغۇچ ۋە ئوتتۇرا ِەوتەپٍەرِۇ ٍبظ-ئۆضّۈرٌەردە ثۇ ئىمتىذارٔي ٍېتىٍذۈرۈغىە ئبالھىذە
ئەھّىَەت ثېرىذۇ .ئبِېرىىىذىىي ئىٕتېرٔېتىە لوٍۇٌغبْ وەضپىٌ خبدىّالر توغرىطىذىىي خىسِەت
ئېالٍٔىرىغب لبرىطىڭىس ،ئۇالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپچىٍىىىذە « ٔبھبٍىتي وۈچٍۈن ئېغىساوي ۋە ٍبزِب
ئباللىٍىػىع ئىمتىذارى» ( ئىٕگٍىسچە « strong oral and written communication
 )» skillدېگەْ ئىجبرىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ثبٍمبٍطىس .وبٌىفورٔىَە غتبت ئۇٔىۋېرضىتېتىذىٓ ٍىگىرِە
تولمۇزى (  )29ثبر ثوٌۇپ ،ثۇ ِەوتەپٍەرگە وىرگەْ ثبوالۋر ۋە ِبگىطتىرٌىك ئولۇغۇچىٍىرىٕىڭ
ھەِّىطي ( تەثىئىٌ-پەْ ،ئىجتىّبئىٌ-پەْ ،ئبِېرىىىٍىك ،چەت ئەٌٍىه) ثىر ئىٕگٍىسچە ِبلبٌە
ٍېسىع ئىّتىھبٔىطىذىٓ ئۆتّىطە ،ثبغمب دەرضٍەردىىي ٔەتىجىطىٕىڭ لبٔذاق ثوٌۇغىذىٓ
لەتئىَٕەزەر ،ئۇٔۋاْ ئبالٌّبٍذۇ .ئۇٍغۇر دىَبرىٕىڭ ثۇ جەھەتتىىي ھبزىرلي ئەھۋاٌىذىٓ ِېٕىڭ
خەۋىرىُ ٍوقٌ .ېىىٓ ِەْ ئۆزەَ چەت ئەٌگە ئولۇغمب چىمىػتىٓ ثۇرۇٔمي ئۇٍغۇر دىَبرىذا ٍبغىغبْ
ھبٍبتىُ جەرٍبٔىذا ،ثۇٔذاق ثىر ئىمتىذار ھەلمىذە ِەخطۇش ثىر ٔەرضە وۆرگەْ ٍبوي ئبڭٍىغىٕىُ
ئېطىّذە ٍوق .غۇڭالغمب ثۇ ئىمتىذار ھەلمىذە ٍۇلىرىمي چۈغۀچىٕي ثېرىپ لوٍذۇَ.
ئبِېرىىىذىىي «ِەٍِىىەتٍىه ٍېرىُ ئۆتىۈزگۈچ غىروىتي» ٔىڭ پرېسىذېٕتي ثىٍەْ ٌىذېرى
گىٍجېرت ئبِېٍىَو ( ِ )Gilbert Amelioۇٔذاق دەٍذۇٍ « :بخػي ئباللىٍىػىع ئىمتىذارىٕي
ٍېتىٍذۈرۈظ ئۈٔۈٍِۈن ٌىذېرٌىمٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغتب وبَ ثوٌطب ثوٌّبٍذۇٌ .ىذېر ثبغمىالر ثىٍەْ
ثىٍىُ ۋە ئىذىَە جەھەتتە ئورتبلٍىػبالٍذىغبْ ثوٌىػي ،غۇ ئبرلىٍىك ثبغمىالردا جىذدىٍَىه ۋە
لىسغىٍٕىك تۇٍغۇضىٕي پەٍذا لىالالٍذىغبْ ثوٌىػي وېرەن .ئەگەر ثىر ٌىذېر ثبغمىالرغب ثىر ئۇچۇرٔي
ئېٕىك ٍەتىۈزۈپ ،ئۇالرٔي ئەِەٌىٌ ئىع-ھەرىىەت ثبغالغمب لۆزغىَبٌّبٍذىىەْ ،ئۇٔذاق ثىر
ئۇچۇرٔىڭ ثوٌغىٕىٕىڭّۇ ھېچ لبٔذاق ئەھّىَىتي لبٌّبٍذۇ».
«تەرثىَىٍىگۈچىٍەر ثىر ئبددىٌ ٔەرضىٕي ِۇرەوىەپٍەغتۈرىۋېتىذۇ .خەۋەرٌەغىۈچىٍەر ثوٌطب
ثىر ِۇرەوىەپ ٔەرضىٕي ئبددىَالغتۇرۇپ ثېرىذۇ-- ».جوْ ِبوطۋېً
ئباللىٍىػىع ئىمتىذارى ٍبٌغۇز چوڭ ٌىذېرٌەر ئۈچۈٔال زۆرۈر ثوٌۇپ لبٌّبً ،ئبدەتتىىي
ئبدەٍِەر ئۈچۈّٔۇ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ .ضىسٔىڭ ئەر-خوتۇٍٔۇق تۇرِۇغىڭىس ،خىسِىتىڭىس ۋە وىػىٍىه
ِۇٔبضىۋىتىڭىسٔىڭ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇظ-ثوٌّبضٍىمي ضىسٔىڭ ئباللىٍىػىع ئىمتىذارىڭىس ثىٍەْ
زىچ ِۇٔبضىۋەتٍىه .ئەگەر وىػىٍەر ضىسٔىڭ ٔېّىٕي ئىطتەٍذىغبٍٔىمىڭىس ۋە لبٍطي ٍۆٔىٍىػىە
لبراپ وېتىۋاتمبٍٔىمىڭىسٔي ثىٍەٌّەٍذىىەْ ،ئۇالر ضىسگە ئەگەغّەٍذۇ.
ثىر ئۈٔۈٍِۈن ئباللىالغمۇچي ثوٌۇظ ئۈچۈْ ،تۆۋۀذىىي تۆت ھەلىمەتىە ئەِەي لىٍىڭ:
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)1ئۇچۇرىڭىسٔي ئبددىَالغتۇرۇڭ .ئباللىٍىػىع ضىسٔىڭ ٔېّە دەٍذىغبٍٔىمىڭىسٔىال ئۆز
ئىچىگە ئېٍىپ لبٌّبضتىٓ ،ضىسٔىڭ ئۇٔي لبٔذاق دەٍذىغىٕىڭىسٔىّۇ ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ .ئۈٔۈٍِۈن
ئباللىٍىػىػٕىڭ ئبچمۇچي ئبددىٍَىمتۇر .ثبغمىالرٔي چوڭ گەپٍەر ۋە ِۇرەوىەپ جۈٍِىٍەر ثىٍەْ
تەضىرٌۀذۈرۈغىە ئۇرۇّٔبڭ .ئەگەر ضىس وىػىٍەر ثىٍەْ ھەلىمىٌ ِۇٔبضىۋەت ئورٔبتّبلچي
ثوٌىذىىۀطىس ،ئۇچۇرىڭىسٔي ئبددىٌ لىٍىڭ.
ثىر لېتىُ ثىر ٍبظ ثبال ثىر چوڭ گۇرۇپپب ئبٌذىذا تۇٔجي لېتىُ ضۆزگە چىمّبلچي ثوٌۇپ،
ثبغٍىمىذىٓ لبٔذاق تەٍَبرٌىك لىٍىع توغرىطىذا ِەضٍىھەت ضوراپتىىەْ ،ثبغٍىمي ئۇٔىڭغب ِۇٔذاق
دەپتۇ « :تىڭػىغۇچىالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئۆزەڭگە جەٌت لىٍىذىغبْ ،ھبٍبجبٍٔىك ثىٍەْ توٌغبْ ضۆز
ثەغىذىٓ ثىرٔي ٍبز .ئبٔذىٓ وىػىٍەرٔي غۇ زاِبٔال ھەرىىەتىە وەٌتۈرۈۋېتىذىغبْ خۇالضە ۋە
ئبخىرلي ضۆز لىطّىذىٓ ثىرىٕي ٍبز .ئبٔذىٓ ثۇ ئىىىي لىطىّٕي ئىّىبْ لەدەر ثىر-ثىرىگە ٍېمىٓ
لوً ( ثۇ ئىىىي لىطىّٕىڭ ئوتتۇرىطىذىىي لىطّي لبٔچە لىطمب ثوٌطب غۇٔچە ٍبخػي،
دېّەوچي)».
)2ئبدەِٕي وۆرۈڭ .ئۈٔۈٍِۈن ئباللىالغمۇچي زېھٕىٕي ئۆزى ئباللىٍىػىۋاتمبْ وىػىٍەرگە
ِەروەزٌەغتۈرىذۇ .تىڭػىغۇچىالرٔىڭ لبٔذاق ئبدەٍِەر ئىىۀٍىىي ھەلمىذە ثىر ئېٕىك ئۇچۇرغب
ئىگە ثوٌّبً تۇرۇپ ،ئۇالر ثىٍەْ ئۈٔۈٍِۈن ئباللىٍىػىػٕىڭ ِۇِىىٓ ئەِەضٍىىىٕي ثىٍىذۇ .ضىس
ثبغمىالر ثىٍەْ ئباللىالغمبٔذا ،ئۇالرٔىڭ ثىر غەخطي ٍبوي ثىر گۇرۇپپب ثوٌۇغىذىٓ لەتئىَٕەزەر،
ئۆزىڭىسدىٓ تۆۋۀذىىىذەن ضوئبٌالرٔي ضوراڭ:
ِ-ېٕىڭ تىڭػىغۇچىٍىرىُ وىٍّەر؟-ئۇالرٔىڭ لبٔذاق ضوئبٌٍىرى ثبر؟-ثۇ ٔۇتۇق ئبرلىٍىك لوٌغب وەٌتۈرِەوچي ثوٌغبْ ٔەتىجە لبٍطىال؟ِ-بڭب ثېرىٍگەْ ۋالىت لبٔچىٍىه؟ٍبخػي ئباللىالغمۇچي ثوٌۇظ ئۈچۈْ تىڭػىغۇچىالرٔي ئەڭ ِۇھىُ ئورۇٔغب لوٍىذىغبْ
ثوٌۇڭ .ئۇٌۇغ ئباللىالغمۇچىالر خەٌممە ئىػۀگۀٍىىي ئۈچۈٔال خەٌمّۇ ئۇالرغب ئىػىٕىذۇ.
)3ھەلىمەتٕي ٔبِبٍبْ لىٍىڭ .ئىػۀچٍىه ثوٌۇظ ئىٕبۋىتي (  )credibilityئۈٔۈٍِۈن
ئباللىٍىػىػٕىڭ ئبٌذىٕمي غەرتي .ئۆزىڭىسٔىڭ ئىػۀچىٍىه وىػي ئىىۀٍىىىڭىسٔي ثبغمىالرغب
ثىٍذۈرۈغٕىڭ ِۇٔذاق ئىىىي ٍوٌي ثبر .ئۇٔىڭ ثىرى ئۆزىڭىسٔىڭ ضۆزىگە ئبٌذى ثىٍەْ ئۆزىڭىس
ئىػىٕىع .ئبدەتتىىي ئبدەٍِەر ئۆز-ئۆزىگە ٔىطجەتەْ توٌۇپ-تبغمبْ ئىػۀچىە ئىگە ثوٌغبٔذىال
ئبٔذىٓ ئبدەتتىٓ تبغمىرى دەرىجىذىىي ئباللىالغمۇچىالردىٓ ثوالالٍذۇٍ .ۀە ثىرى لىٍغبْ
ۋەدىڭىسدە تۇرۇظ .ثبغمىالرٔي ئەِەٌىٌ ئىع-ھەرىىىتىڭىس ئبرلىٍىك لبٍىً لىٍىػتىٓ ٍۇلىرى
تۇرىذىغبْ ئىػۀچىٍىه ِەۋجۇت ئەِەش.
)4ئىٕىبش ئىطتەڭ .ضىس ثبغمىالر ثىٍەْ ئباللە لىٍىػمبٔذا ،ثبرٌىك ئباللىٍىػىػالرٔىڭ
ئبخىرلي ِەلطىذى ئەِەٌىٌ ئىع-ھەرىىەت ئىىۀٍىىىٕي ھەرگىسِۇ ئۇٔتۇٌۇپ لبٌّبڭ .ضىسٔىڭ ثىر
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لىطىُ ئۇچۇرالرٔي ثبغمىالرغب تۆوۈپ ثېرىػىڭىس ھەرگىسِۇ ئباللىٍىػىع ثوٌّبٍذۇ .ھەر لېتىُ
ثبغمىالرغب ضۆزٌىگۀذە ،ئۇالر ھېص لىٍىذىغبْ ،ئۇالر ئەضتە تۇتىذىغبْ ،ۋە ئۇالر ئىع-ھەرىىەت
لوٌٍۇٔىذىغبٔغب ثىرەر ٔەرضە لبٌذۇرۇڭ .ضىس ئبغۇٔذاق لىٍىػتب ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوالالٍذىىۀطىس،
ضىسٔىڭ ٌىذېرٌىك ئىمتىذارىڭىس ثىر ٍېڭي پەٌٍىگە وۆتۈرىٍىذۇ.
ئبِېرىىىذىىي  MVMغىروىتىٕىڭ پرېسىذېٕتي دۀتو ِۀىۇۋېس ( )Danto Manquez
ِۇٔذاق دېگەْ « :ثىر ٌىذېر ئىػالرٔي ثبغمىالر ئبرلىٍىك ۋۇجۇتمب چىمىرىذۇ .غۇڭب ئۇ ثبغمىالرٔي
ٍېتەوٍىَەٌەٍذىغبْ،
،)motivate
ِەلطەتٍۀذۈرەٌەٍذىغبْ (
رىغجەتٍۀذۈرەٌەٍذىغبْ،
ثبغٍىَبالٍذىغبْ ،ۋە ثبغمىالرٔىڭ گېپىٕي ئبڭٍىَبالٍذىغبْ ( ثبغمىالرٔىڭ ضۆزىگە لۇالق ضبٌىذىغبْ)
لبثىٍىَەتٍەرگە ئىگە ثوٌىػي وېرەن .ثىر ٌىذېر پەلەت ئباللىٍىػىع ئىمتىذارى ئبرلىٍىمال ئۆزىٕىڭ
ِەلطىتي ثىٍەْ ٍىرالٕي وۆرەرٌىه ئىذىَىطىٕي ثبغمىالرٔىڭ ئىچىىٌ ٔەرضىطىگە ئبٍالٔذۇرۇپ ،ئۇٔي
غۇ ئبرلىٍىك ئەِەٌگە ئبغۇراالٍذۇ».
-5ئورٔىغب چۇغٍۇق دەضّبٍە—ضىس ئۇٔي ٍېتىٍذۈرضىڭىس ،ثبغمىالر ئۆزٌىگىذْ وېٍىذۇ
()Competence
ثىر ئبدەِٕىڭ ضۀئەتىبر ،دۇَٔبۋى ضەۋىَىٍىه تۀھەرىىەتچيٍ ،بوي ِۇۋەپپەلىَەت لبزأغبْ
وبرخبٔب ٌىذېرٌىرى لبتبرٌىمالرٔىڭ لبٍطىطي ثوٌۇغىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر ،ئەگەر ئۇ ئۆزىٕىڭ خىسِەت
ئورٔىغب چۇغٍۇق ٍېتەرٌىه دەضّبٍە ٔبِبٍبْ لىالالٍذىىەْ ،ثىس ھەِّىّىسٔىڭ ئۇٔىڭغب ِەضتٍىىىّىس
وېٍىذۇ .ئەِّب ،ثۇ ٍەردە ِۇٔذاق ثىر ھەلىمەت ثبر :ئورۇٔغب چۇغٍۇق دەضّبٍىگە ئىگە ( ٍبوي
زىّّىطىذىىي ئىػٕىڭ ھۆددىطىذىٓ چىمبالٍذىغبْ) ثوٌۇظ جەھەتتە ٍۇلىرى پەٌٍىگە ٍېتىع
ئۈچۈْ ،ضىسٔىڭ ثىر ِەغھۇر وىػي ثوٌىػىڭىس غەرت ئەِەش .ئەگەر ضىس ِۇغۇ ضۈپەتىە ئىگە
ثوٌۇغٕي ئىطتىطىڭىس ،تۆۋۀذىىي ئىػالرٔي لىٍىػىڭىس وېرەن:
)1ھەر وۈٔي ئوخػبظ ثوٌۇظ
ِەضئۇٌىَەتچبْ وىػىٍەر وۈتىەْ ٍەردىٓ چىمىذۇ .ئەِّب ئورٔىغب چۇغٍۇق دەضّبٍىگە ئىگە
وىػىٍەر ئىػٕي ئۇٔىڭذىّٕۇ ثىر دەرىجە ٍبخػىراق لىٍىذۇ :ئۇالر ھەر وۈٔي ئىع ئورٔىغب ثەدەْ
جەھەتتىٓ وۆرۈٔۈپ لوٍۇپال لبٌّبضتىٓ ،ھەر وۈٔي ئىػمب روھىٌ جەھەتتىّٕۇ توٌۇق تەٍَبرٌىك
ثىٍەْ وېٍىذۇ .ئۇالرٔىڭ ئۇ وۈٔذىىي ِىجەزىٕىڭ لبٔذالراق ثوٌۇغي ،ئۇ وۈٔي لبٔذاق ئەھۋاٌالرغب
ٍوٌۇلۇغيٍ ،بوي ئۇ وۈٔي ئىػالرٔىڭ لبٔذاق لىَىٓ ثوٌۇغىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر ،ھەر وۈٔي ئۇالر ئۆز
زىّّىطىذىىي ئىػالرٔي ئوخػبظ دەرىجىذىىي ئېٕېرگىَە ثىٍەْ لىٍىذۇ.
)2توختىّبً ئىٍگىرىٍەظ
ِەْ ٍېمىٕذا ئۆزەِٕىڭ چەت ئەٌذىىي ئۇٍغۇرالرغب ثەرگەْ « ٍبخػي ِەغٍۇپ ثوٌۇظ ئۈچۈْ
لبٔذاق لىٍىع وېرەن؟» دېگەْ دووالدىّذاِ ،ەڭگۈ ئولۇغۇچي ثوٌۇغٕىڭ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىٍّىمىٕي
چۈغۀذۈرگەْ ئىذىُ .رىمبثەت ئىمتىذارى ئىٕتبٍىٓ ٍۇلىرى ثوٌغبْ وىػىٍەرٔىڭ ھەِّىطي
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داۋاٍِىك ئىسدىٕىپ ،داۋاٍِىك ٍېڭي ٍوي ۋە ٍېڭي چبرىٍەرٔي تېپىپ ،توختىّبً ئۆگىٕىذۇ ،توختىّبً
ئىٍگىرىٍەٍذۇ ،ۋە ئۆز ئىمتىذارٌىرىٕي توختىّبً ٍبخػىالٍذۇ .ئۇالر ثۇٔي ئۆز-ئۆزىذىٓ داۋاٍِىك
«ٔېّە ئۈچۈْ؟» دەپ ضوراظ ئبرلىٍىك ئەِەٌگە ئبغۇرىذۇ .دېّىطىّۇ ئىػٕي لبٔذاق لىٍىػٕي
ثىٍىذىغبٔالر خىسِەتطىس لبٌّبٍذۇ ،ئەِّب ئىػالرٔىڭ ٔېّە ئۈچۈْ ئبغۇٔذاق ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي
ثىٍىذىغبٔالر ثوٌطب ھەِىػە ثبغٍىك ثوٌىذۇ.
)3ئىػٕي ئبدالمىچە ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە ٍبخػي لىٍىع
ٍۇلىرى رىمبثەت وۈچىگە ئىگە وىػىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ئىػٕي ئەڭ ئبخىرىغىچە ئەڭ ٍۇلىرى
دەرىجىذە ٍبخػي لىٍىذۇ .ۋىال فوضتېر ( ِ )Willa A. Fosterۇٔذاق دەٍذۇ « :وىػىٍىه ضۈپەت
ھەرگىسِۇ تەضبدىپىٌ پەٍذا ثوٌۇپ لبٌىذىغبْ ٔەرضە ئەِەش .ئۇ ھەِىػە ٍۇلىرى دەرىجىٍىه
ِەلطەت ،لبتتىك تىرىػچبٍٔىك ،ئبلىالٔە ٍۆٔىٍىع ۋە ِبھبرەتٍىه ئىجرا لىٍىػٕىڭ ٔەتىجىطىذۇر .ئۇ
ٔۇرغۇْ تبٌالغالرٔىڭ ئىچىذىىي ئەڭ ئبلىالٔە تبٌالغمب ۋەوىٍٍىه لىٍىذۇ».
ھەِّە ئىػٕي ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە ٍبخػي لىٍىع ثىر تبٌالظ ثوٌۇپ ،ئۇ ئۆز ئبرزۇضي
ئبرلىٍىك ۋۇجۇتمب وەٌگەْ ثىر ئىع-ھەرىىەتتىٓ ئىجبرەت .ئەگەر ثىس ثىر ٌىذېر ثوٌطبق ،لوي
ئبضتىّىسدىىي وىػىٍەردىٓ ٔۆۋىتي وەٌگۀذە ئىػٕي ئبدالمىچە داۋاِالغتۇرۇغٕي ئۈِىذ لىٍىّىس.
غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ،ثىس ئۇالرٔىڭ ٌىذېرى ثوٌغبٍٔىمىّىس ئۈچۈْ ،ئۇالر ثىسدىٓ ئوخػبظ ئىػٕي ۋە
ئۇٔىڭذىّٕۇ وۆپرەن ئىػٕي ئۈِىذ لىٍىذۇ.
)4ثبغمىالر ئۈِىذ لىٍغبٔذىّٕۇ وۆپرەن ٔەتىجە ٍبرىتىع
ٍۇلىرى دەرىجىذىىي دەضّبٍىگە ئىگە وىػىٍەر ھەرگىسِۇ ثبغمىالرٔىڭ وۈتىىٕىٕي لىٍىپال
توختبپ لبٌّبٍذۇ .ئۇالر ئۈچۈْ ئىػالرٔي « ٍېتەرٌىه دەرىجىذە ٍبخػي لىٍىع» ھەرگىسِۇ ٍېتەرٌىه
ئەِەشٌ .ىذېرالردا « ئىػالرٔي وۈچىّىسٔىڭ ٍېتىػىچىال لىٍىپ ِبڭبٍٍي» دەٍذىغبْ پۇزۇتطىَە
ثوٌطب ثوٌّبٍذۇ .ئۇالر ھەر وۈٔي زىّّىطىذىىي ِەضئۇٌىَەتٕي تەٌەپتىّٕۇ ٍبخػىراق لىٍىع ئۈچۈْ
پۈتۈْ وۈچي ثىٍەْ تىرىػىػي وېرەن.
)5ثبغمىالرٔي رىغجەتٍۀذۈرۈظ
ٍۇلىرى دەرىجىذىىي دەضّبٍىغب ئىگە ٌىذېرالر ئىػالرٔي ئۆزٌىرىال ٍۇلىرى ضەۋىَىذە لىٍىع
ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌّبٍذۇ .ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ لوي ئبضتىذىىي وىػىٍەرٔىڭّۇ ئبغۇٔذاق لىٍىػىغب
ھەٍذەوچىٍىه لىٍىذۇ ۋە رىغجەتٍۀذۈرىذۇ .ثەزى وىػىٍەر ئۆزىٕىڭ وىػىٍىه ِۇٔبضىۋەتىە ئۇضتب
ثوٌۇغتەن ِبھبرىتىگىال تبٍىٕىپ ئبراْ وۆْ ئۆتىۈزۈپ ِبڭطىّۇ ،ئىع ئۈٔۈِي ٍۇلىرى ٌىذېرالر
ئبغۇٔذاق ِبھبرەتٕي ئۆزىٕىڭ ثبغمب ٍۇلىرى دەرىجىٍىه دەضّبٍىطي ثىٍەْ ثىرٌەغتۈرۈپٍ ،ۇلىرى
پەٌٍىگە ٍېتىع دەرىجىطي ۋە تەضىر-دائىرىطي جەھەتتە ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ تەغىىالتٍىرىٕي ثىر ٍېڭي
ضەۋىَىگە وۆتۈرىذۇ.
-6جبضبرەت—جبضبرەتٍىه ثىر وىػي وۆپ وىػىٍەر ثىٍەْ ثبراۋەر ()Courage
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ئۀگٍىَىٕىڭ ثبظ ثبلىٕي ۋىٕطتوْ چېرچىً ( ِ )Winston Churchillۇٔذاق دېگەْ:
«جبضبرەتٕىڭ ئىٕطبْ ضۈپەتٍىرىٕىڭ ثىرىٕچىطي لبتبرىذا ھۆرِەتٍىٕىػي ٔبھبٍىتىّۇ توغرىذۇر.
چۈٔىي ِۇغۇ ضۈپەت ثبغمب ثبرٌىك ئىٕطبْ ضۈپەتٍىرىٕي وبپبٌەتىە ئىگە لىٍىذۇ».
جبضبرەتٕي ئۇرۇظ لەھرىّبٍٔىرىذا ئبضبٔال تبپمىٍي ثوٌىذۇ .ئەِّب ئۇ وبرخبٔب ،ھۆوۈِەت ۋە
ھەر خىً تەغىىالتالردىىي ھەر ثىر ئۇٌۇغ ٌىذېرالردىّۇ ثبر ثوٌىذۇ .ھەر لېتىُ ضىس ثىر تەغىىالتتب
ئبالھىذە ئىٍگىرىٍەغٕىڭ ثوٌغىٕىٕي وۆرگۀذە ،ئبغۇ تەغىىالتٕىڭ ٌىذېرى جۈرئەتٍىه لبرارالرٔي
ئبٌغبٍٔىمىٕي ثبٍمبٍطىس .ثىر ٌىذېرٌىك ئورٔي ثىر وىػىگە جبضبرەت ئبدا لىالٌّبٍذۇ ،ئەِّب جبضبرەت
ئۇٔىڭغب ثىر ٌىذېرٌىك ئورٔىٕي ئېٍىپ وېٍەٌەٍذۇ.
ئىع ئۈٔۈِي ٍۇلىرى ٌىذېرٌەرٔىڭ ثىر ئورتبق ئبالھىذىٍىگي غۇوي ،ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي
تەۋەوىۈٌچىٍىه لىٍىػٕي خبالٍذۇ.
ضىس تبٌالظ ٔبھبٍىتي لىَىٓ ثوٌغبْ لبرارالرٔي ئېٍىع ئىػىغب دۇچ وەٌگۀذە ،جبضبرەت
توغرىطىذىىي تۆۋۀذىىي ھەلىمەتٍەردىٓ پبٍذىٍىٕىڭ:
)1جبضبرەت ئۆزىڭىسٔىڭ ئىچىي دۇَٔبضىغب لبرىتىٍغبْ ثىر جەڭ ثىٍەْ ثبغٍىٕىذۇ
ضىس ثىر ٌىذېر ثوٌۇظ ضۈپىتىڭىس ثىٍەْ ٍوٌۇلمبْ ھەر ثىر ضىٕبق ضىس ئۆزىڭىس ثىٍەْ
ثبغٍىٕىذۇ .جۈرئەتٕىڭ ضىٕىمىّۇ ھەَ غۇٔذاق .ئۆزىڭىسدە ۋەھىّىٕىڭ ثوٌّبضٍىمي جۈرئەت
ھېطبثالّٔبٍذۇ .جۈرئەت دېگىٕىّىس ضىس ئەڭ لورلمبْ ئىػٕي لىٍىػتۇر .ئۇ ضىسدە ئۆزىڭىسگە
تؤۇغٍۇق ثوٌغبْ ٔەرضىٍەرٔي ثىر ٍبلمب لبٍرىپ لوٍۇپٍ ،ېڭي تېررىتورىَىٍەرگە لەدەَ تبغالغمب
وېتىذىغبْ وۈچ-لۇدرەتٕىڭ ثوٌىػىذۇر.
)2جبضبرەت دېگىٕىّىس ئىػالرٔي توغرا تەرەپىە ثۇراظ ثوٌۇپ ،ئۇالرٔي ضىٍىمالپ ئۆتۈپ
وېتىع ئەِەش
وىػىٍىه ھولۇق ٌىذېرى ِبرتىٓ ٌۇضېر وىڭ ( ِ ).Martin Luther King Jrۇٔذاق
دېگەْ ئىذى « :ثىر ئەرگە ثبھب ثېرىػتىىي ئەڭ ئبخىرلي ئۆٌچەَ ئۇٔىڭ راھەتٍىه ۋە لوالٍٍىك
پەٍتٍەردە تبٌٍىغبْ ِەٍذأىٕىڭ لبٔذاق ثوٌغبٍٔىمي ئەِەش ،ئۆزىگە جەڭ ئېالْ لىٍىٕغبْ ۋە
تبالظ-تبرتىػالرٔىڭ ئىچىذە لبٌغبْ ۋالىتالردا تبٌٍىغبْ ِەٍذأىٕىڭ لبٔذاق ِەٍذاْ ئىىۀٍىىىذۇر».
ئۇٌۇغ ٌىذېرٌەر وىػىٍىه ِۇٔبضىۋەتتە ٔبھبٍىتي ٍۇلىرى ِبھبرەتىە ئىگە ثوٌۇپ ،ئۇالر وىػىٍەرٔي
ثىر-ثىرىگە ِۇرەضطە لىٍىپ ثىٍٍە ئىػٍەٍذىغبْ لىالالٍذۇ .ئەِّب ئۇالر زۆرۈر ثوٌغبٔذا ئۆزٌىرىگە
خبش ئبٍرىُ ِەٍذاْ تبٌالٍذۇ .جۈرئەت پرىٕطىپٕىڭ ئبضبضىغب لۇرۇٌغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ثبغمىالرٔىڭ
لبٔذاق چۈغىٕىپ لبٌىذىغبٍٔىمىٕي ئبضبش لىٍّبٍذۇ .ئەگەر ضىسدە لبٔذاق ئەھۋاي ئبضتىذا ئۆزىڭىسگە
ثىر ِەٍذاْ تبٌٍىػىڭىس وېرەوٍىىىٕي لبرار لىالالٍذىغبْ لبثىٍىَەت ۋە غۇٔذاق لىٍىػمب ٔىطجەتەْ
ئىػۀچ ثوٌّبٍذىىەْ ،ضىس ِەڭگۈ ثىر ئۈٔۈٍِۈن ٌىذېر ثوالٌّبٍطىس .ضىسٔىڭ پۇرضەتٍەردىٓ توٌۇق
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پبٍذىٍىٕىع ئىرادىڭىس ثبغمىالرٔي رازى لىٍىع ئىطتىىىڭىسدىٓ ٍۇلىرى تۇرۇغي وېرەن.
)3ثىر ٌىذېردىىي جبضبرەت ئەگەغىۈچىٍىرىذە ِەججۇرىَەت تۇٍغۇضي پەٍذا لىٍىذۇ
ھەر لبٔذاق ثىر ئبدەَ ئۆزىذىىي جبضبرەتٕي ٔبِبٍبْ لىٍغبٔذا ،ثبغمىالرٔىّۇ رىغجەتٍۀذۈرىذۇ
( .)encourageثىر ٌىذېر ٔبِبٍبْ لىٍغبْ جبضبرەت ثوٌطب ثبغمىالرٔي ٔبھبٍىتي وۈچٍۈن
دەرىجىذە ئىٍھبِالٔذۇرىذۇ (  .)inspireئۇ ثبغمىالرٔي ئبغۇ ٌىذېرگە ئەگىػىذىغبْ لىٍىذۇ .جىُ
ِىالدو ( ٔ )Jim Melladoىڭ دېَىػىچەٌ « ،ىذېرٌىك جبضبرەتٕىڭ ٔبِبٍبٔذىطي ثوٌۇپ ،ئۇ
ثبغمىالرٔي توغرا ئىػالرٔي لىٍىػمب ِەججۇرالٍذۇ».
)4ضىسٔىڭ ھبٍبتىڭىس ضىسٔىڭ جبضبرىتىڭىسگە توغرا تبٔبضىپ ھبٌذا وېڭىَىپ ِبڭىذۇ
لورلۇظ ثىر ٌىذېرٔي چەوٍەپ لوٍىذۇ .رىٍّىك تبرىخػۇٔبش تبضىتۇش ( ِ )Tacitusۇٔذاق
دېگەْ « :ثىخەتەرٌىىىە ثوٌغبْ ئىطتەن ھەر ثىر ئۇٌۇغۋار ۋە ٍۈوطەن ئىػالرٔىڭ دۈغّىٕىذۇر».
جبضبرەت ئىػىىٕي ئېچىپ ثېرىذۇِ .بٔب ثۇ ئۇٔىڭ ئەڭ زور پبٍذىطىذۇر .جبضبرەت ضىس لىٍّبلچي
ثوٌغبْ ئىػٕي ثىر ٍبخػي ثبغٍىٕىع ثىٍەْ تەِىٍٕەپال لبٌّبضتىٓ ،ئۇٔي ثىر ٍبخػي ئىطتىمجبٌغىّۇ
ئىگە لىٍىذۇ.
ثىر جبضبرەتٍىه ئىع-ھەرىىەت ھەِىػە ثۇرۇْ وۈتّىگەْ ئىجبثىٌ ٔەتىجىٍەرٔي ئېٍىپ
وېٍىذۇ.
-7پەرلٍۀذۈرۈظ ئىمتىذارى ( ضەزگۈرٌۈن)—ھەي لىٍىّٕىغبْ ضىرالرغب خبتىّە ثېرىع
()Discernment
ئەلىٍٍىك ٌىذېرٌەر ئبڭٍىغبْ گەپٍەرٔىڭ پەلەت ٍېرىّىغىال ئىػىٕىذۇ .پەرلٍۀذۈرۈظ
ئىمتىذارىغب ئىگە ( ٍبوي ضەزگۈر) ٌىذېرٌەر ثوٌطب لبٍطي ٍېرىّىغب ئىػىٕىع وېرەوٍىىىٕي ثىٍىذۇ.
– جوْ ِبوطۋېً.
تۆغۈوٕىڭ -1لبئىذىطي :ضىس ثىر تۆغۈوىە وىرىپ لبٌغبٔذا ،ئۇٔي داۋاٍِىك ووالغٕي
توختىتىڭِ– .وٌي ئىۋىٕص ( ،)Molly Ivinsئوثسورچي.
پەرلٍۀذۈرۈظ ئىمتىذارى ثىر ِەضىٍىٕىڭ ٍىٍتىسى ٍبوي تۈپ ضەۋەثىٕي تېپىع ئىمتىذارىٕي
وۆرضىتىذۇ .وىػىٍەر ِۇغۇٔذاق ثىر ئىمتىذار ئبرلىٍىك ِەضىٍىٕىڭ ٍىٍتىسىٕي تېپىػتب ھەَ ثىۋاضتە
تۇٍغۇغب تبٍىٕىذۇ ،ھەَ راتطىئؤبي ( ئبڭٍىكِ ،ۇۋاپىك) تەپەوىۇرغب تبٍىٕىذۇٍ .بخػي ٌىذېرالرٔىڭ
ئىچىذە ثۇ ئىمتىذارٔي دائىُ ٔبِبٍبْ لىٍىپ وەتّەٍذىغبٔالر ثبر ثوٌطىّۇ ،ثىر ئۈٔۈٍِۈن ٌىذېردە ثۇ
پەرلٍۀذۈرۈظ ئىمتىذارى چولۇَ ثوٌۇغي غەرت.
پەرلٍۀذۈرۈظ ئىمتىذارى ئىع ئۈٔۈِىٕي ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىگە ئبپىرىػٕي ئىطتەٍذىغبْ
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ھەر ثىر ٌىذېردە چولۇَ ثوٌۇغمب تېگىػٍىه ئىمتىذارالرٔىڭ ثىرى .ثۇ ئىمتىذار تۆۋۀذىىي ئىػالردا
زور ٍبردەِذە ثوٌىذۇ:
ِ)1ەضىٍىٕىڭ ٍىٍتىسى ٍبوي تۈپ ضەۋەثىٕي تېپىع
چوڭ ئىذارە ٍبوي چوڭ تەغىىالتالرٔىڭ ٌىذېرٌىرى ھەر وۈٔي چوڭ-چوڭ لبالٍّىمبٔچىٍىك
ۋە ھەر خىً ِۇرەوىەپ ئىػالرغب دۇچ وېٍىپ تۇرىذۇ .ئۇالرٔىڭ ھەر ثىر ئىػٕىڭ ھەِّە
تەرەپٍىرىٕي توٌۇق چۈغۀذۈرۈپ ثېرىذىغبْ ئۇچۇرالرٔىڭ ھەِّىطىٕي توپالپ تۇراٌىػي ِۇِىىٓ
غۇڭالغمب ئۇالر پەرلٍۀذۈرۈظ ئىمتىذارىذىٓ پبٍذىٍىٕىػمب ِەججۇرى ثوٌىذۇ.
ئەِەش.
پەرلٍۀذۈرۈظ ئىمتىذارى ثىر ٌىذېرٔىڭ ثىر ئىػٕىڭ پەلەت ثىر لىطّىٕىال وۆرۈپ ،ثىۋاضتە تۇٍغۇغب
تبٍىٕىع ئبرلىٍىك وەَ لبٌغبْ ٍەرٌىرىٕي توٌذۇرۇپ ،غۇ ئبرلىٍىك ِەضىٍىٕىڭ ٍىٍتىسىٕي تېپىپ
چىمىع ئىّىبٔىَىتىگە ئىگە لىٍىذۇ.
ِ )2ەضىٍىٕي ھەي لىٍىع ئۈٔۈِىٕي ٍۇلىرى وۆتۈرۈظ
ئەگەر ضىس ثىر ِەضىٍىٕىڭ ٍىٍتىسىٕي وۆرەٌەٍذىىۀطىس ،ئۇٔي چولۇَ ئۇٔي ھەي لىالالٍطىس.
ثىر ِەضىٍە ثىر ٌىذېرٔىڭ تۇغّب تبالٔت دائىرىطىگە لبٔچە ٍېمىٓ ثوٌطب ،ئۇ ٌىذېرٔىڭ ثۇ ِەضىٍىگە
ثوٌغبْ ثىۋاضتە تۇٍغۇضىّۇ غۇٔچە وۈچٍۈن ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ٍىٍتىسىٕي چۈغىٕىع لبثىٍىَىتىّۇ غۇٔچە
وۈچٍۈن ثوٌىذۇ .ئەگەر ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ پەرلٍۀذۈرۈظ ئىمتىذارى جەھەتتىىي ٍوغۇرۇْ
ئىمتىذارىڭىسٔي توٌۇق جبرى لىٍذۇرِبلچي ثوٌىذىىۀطىس ،ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ئبرتۇلچىٍىمٍىرىٕي
توٌۇق جبرى لىٍذۇرۇظ جەھەتتە وۆپرەن تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىڭ.
ِەْ ئۆزەِٕىڭ وېَىٓ ٍبزىذىغبْ ،ئبدەٍِەرٔىڭ ئۆز ئبرتۇلچىٍىمٍىرىٕي ثبٍمبظ ئۇضۇٌي
توغرىطىذىىي ثىر ِبلبٌەِذە ،ثۇ ئۇلۇَ ئۈضتىذە ٍۀە ِەخطۇش توختىٍىّەْ.
)3تەضىرٔي ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىگە ئبپىرىػتىىي ضىسگە ثبر ثوٌغبْ تبٌالغالرٔي ثبھبالپ
چىمىع
پەرلٍۀذۈرۈظ ئىمتىذارىٕي جبرى لىٍذۇرۇظ دېگىٕىّىس ٍبٌغۇز ثىۋاضتە تۇٍغۇ ( )intuition
غب تبٍىٕىپال ئىع ئېٍىپ ثېرىعٍ ،بوي ٍبٌغۇز ئەلىٍگە تبٍىٕىپال ئىع ئېٍىپ ثېرىع دېگۀگە
لبرىتىٍغبْ ئەِەش .پەرلٍۀذۈرۈظ ئىمتىذارى ضىسٔىڭ ثىۋاضتە تۇٍغۇڭىس ثىٍەْ ضىسٔىڭ
وبٌٍىڭىسٔىڭ ھەر ئىىىىطىٕي ئىػمب ضېٍىپ ،ئۆز خەٌمىڭىس ۋە ئۆز تەغىىالتىڭىس ئۈچۈْ ئەڭ
ٍبخػي تبٌالغالرٔي تېپىپ چىمىع ئىّىبٔىَىتىگە ئىگە لىٍىذۇ.
)4ضىسٔىڭ پۇرضەتٍىرىڭىسٔي ھەضطىٍەپ وۆپەٍتىع
پەرلٍۀذۈرۈظ ئىمتىذارىغب ئىگە ئەِەش وىػىٍەر ئبضبضەْ توغرا پەٍتتە توغرا ِبوبٔذا
ثوالٌّبٍذۇ .ئۇٌۇغ ٌىذېرٌەر ثەزىٍەر ئۈچۈْ تەٌەٍٍىه وىػىٍەردەن وۆرۈٔگەْ ثىٍەْ ،ئۇالر
ئۆزٌىرىٕىڭ پەرلٍۀذۈرۈظ ئىمتىذارىٕي جبرى لىٍذۇرۇظ ،ئۆزٌىرىٕىڭ تەجرىجىٍىرىذىٓ توٌۇق
پبٍذىٍىٕىع ،ۋە ئۆزٌىرىٕىڭ ثىۋاضتە تۇٍغۇٌىرى ثوٍىچە ئىع وۆرۈظ ئبرلىٍىك ئۆزٌىرىٕىڭ تەٌىَىٕي
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ئۆزٌىرى ٍبراتمبْ.
ِەْ ھبزىرغىچە ئبرىٍىػىپ ثبلمبْ ۋە ِۇڭذىػىپ ثبلمبْ ئۇٍغۇر لېرىٕذاغالرٔىڭ ثىر
لىطّىغبِ ،ۇرەوىەپ ئەھۋاٌذىّۇ ئىع ئۈٔۈِىٕي ٍۇلىرى وۆتۈرۈظ ۋە ھەلىمىٌ ٔەتىجىٍەرٔي لوٌغب
وەٌتۈرۈغتەِ ،ۇٔذاق ئىىىي پرىٕطىپمب ئەِەي لىٍىػٕىڭ ٔبھبٍىتي ِۇھىٍّىمىٕي تەوىتٍەپ وەٌذىُ.
ثىرىٕچيِ ،ەروەزٌەغتۈرۈظ (  .)focusئىىىىٕچي ،ئىػالرٔي ِۇھىُ دەرىجىطىگە ئبٍرىع
( .)prioritizeثۇ  2پرىٕطىپ ِەٍٍي ٌىذېر ثوٌطۇْ-ثوٌّىطۇْ ھەِّە ئبدەِگە ِبش وېٍىذىغبْ
ثوٌۇپ ،ئەگەر ضىس لىٍّىطىڭىس ثوٌّبٍذىغبْ ئىػالرٔي ِۇھىٍّىك دەرىجىطىگە ئبٍرىپ ،پۈتۈْ
وۈچىڭىسٔي ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ئەڭ ِۇھىّىغب ٍىغىع ئبرلىٍىك ئۇالرٔي ثىر-ثىرٌەپ لىٍىپ
تۈگىتىپ ِبڭىذىىۀطىس ،ئبجبٍىپ ٍۇلىرى ئۈٔۈِگە ئېرىػەٌەٍطىسِ .ەضىٍەْ ،ضىس لىٍّىطىڭىس
ثوٌّبٍذىغبْ ئىػالردىٓ ئؤي ثبر دەٍٍي .ضىس ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ئەڭ ِۇھىّىٕي -1ئورۇٔغب ،ئەڭ
ِۇھىُ ئەِىطىٕي -10ئورۇٔغب ،لبٌغبٍٔىرىٕي ثوٌطب ئوتتۇرىذىىي ئورۇٔالرغب تىسىپ چىمىڭ .ئبٔذىٓ
ھبزىردىٓ ثبغالپ ،ضىس ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي -1ئىػٕي ئەڭ ئبٌذىذا ،پۈتۈْ وۇچىڭىسٔي غۇٔىڭغب
ِەروەزٌەغتۈرۈپ تۇرۇپ لىٍىڭ .ئۇٔي لىٍىپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ -2ئىػٕي لىٍىڭ .لبٌغبٍٔىرىٕىّۇ
ِۇغۇ تەرىمىذە لىٍىڭ .ئىّىبٔمەدەر ثىر لبٔچە ئىػمب تەڭال تۇتۇظ لىٍّبڭ .ثۇ ئىػالر ِەٍٍي ثىر
تەغىىالت ٍبوي غىروەتٕىڭ ئىػي ثوٌطۇٍْ ،بوي ضىسٔىڭ ئبئىٍىڭىسٔىڭ ئىػي ثوٌطۇٍْ ،بوي
ضىسٔىڭ خىسِىتىڭىسدىىي ئىع ثوٌطۇْ ،لبٍطىطي ثوٌطب ثوٌىۋېرىذۇ .ثوٌطب ضىس ثۈگۈٔذىٓ ثبغالپ
ثۇ  2پرىٕطىپٕي ضىٕبپ ثېمىڭِ .بلبٌىٕىڭ ِەزوۇر لىطّىذا ضۆزٌۀگەْ پەرلٍۀذۈرۈظ ئىمتىذارى،
ضىسٔىڭ ئىػالرٔي ئبغۇٔذاق ِۇھىٍّىك دەرىجىطىگە ئبٍرىپ چىمىع ئىمتىذارىڭىس ثىٍەْ زىچ
ِۇٔبضىۋەتٍىه.
ِ .8ەروەزٌەغتۈرۈظ ()Focus
ئىىىي توغمبٕٔي تەڭ لوغٍىطىڭىس ،ھەر ئىىىىطىٕي لبچۇرۇپ لوٍىطىس.
ئىع ئۈٔۈِي ٍۇلىرى ٌىذېرٌەر ِۇٔذاق ئىىىي ئىمتىذارغب ئىگە ثوٌىذۇ :لىٍىذىغبْ ئىػالرٔي
ِۇھىٍّىك دەرىجىطىگە ئبٍرىع ۋە وۈچٕي ِەروەزٌەغتۈرۈظ .لىٍىذىغبْ ئىػٍىرىٕىڭ ِۇھىٍّىك
دەرىجىطىٕي ثىٍىذىغبْ ،ئەِّب وۈچىٕي ٍىغبٌّبٍذىغبْ ٌىذېر لبٍطي ئىػالرٔي لىٍىػي
وېرەوٍىىىٕي ثىٍىذۇ ،ئەِّب ئۇ ئىػالرٔي ِەڭگۈ تبِبٍِىَبٌّبٍذۇ .وۈچىٕي ٍىغبالٍذىغبْ ئەِّب
ئىػالرٔي ِۇھىٍّىك دەرىجىطىگە ئبٍرىّبٍذىغبْ ٌىذېر ثوٌطب ،ئىع لىٍىػمب لبدىر ئەِّب ئىػىذا
ٍۈوطىٍىع ھبضىً لىالٌّبٍذىغبْ وېٍىذۇ.
ثەزى ٌىذېرٌەر ثبرٌىك وۈچىٕي وىچىه ئىػالرغب لبرىتىۋاٌىذۇ .ئۇٔذالتب لبٔذاق لىٍغبٔذا
ۋالىت ثىٍەْ وۈچٕي ثىر ئىػمب ٍبخػي ٍىممىٍي ثوٌىذۇ؟ ثۇ ئىػتب تۆۋۀذىىي تەوٍىپٍەردىٓ
پبٍذىٍىٕىڭ:
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ٍ )1ەتّىع پىرضۀت (  )%70ۋالتىڭىس ثىٍەْ وۈچىڭىسٔي ئۆزىڭىسٔىڭ ئبرتۇلچىٍىمىغب
ِەروەزٌەغتۈرۈڭ.
ئۆزىٕىڭ ٍۇغۇرۇْ وۈچىذىٓ توٌۇق پبٍذىالٔبالٍذىغبْ ،ئىع ئۈٔۈِي ٍۇلىرى ٌىذېرٌەر
ۋالتىٕىڭ وۆپ لىطّىٕي ٍبخػي لىالٌّبٍذىغبْ ئىػٍىرىغب ئەِەشٍ ،بخػي لىالالٍذىغبْ ئىػالرغب
ضەرپ لىٍىذۇِ .ۇۋەپپەلىَەتٍىه ٌىذېر ثوٌۇظ ئۈچۈْ ،ۋالتىڭىس ثىٍەْ وۈچىڭىسٔي ئۆزىڭىسٔىڭ
ئبرتۇلچىٍىمىغب ِەروەزٌەغتۈرۈپ ،ئۇالرٔي تېخىّۇ تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇڭ.
ٍ )2ىگىرِە-ثەظ پىرضۀت (  )%25ۋالتىڭىس ثىٍەْ وۈچىڭىسٔي ٍېڭي ٔەرضىٍەرٔي
ئۆگىٕىػىە ضەرپ لىٍىڭ
تەرەلمىٌ لىٍىع ئۆزگىرىع ثىٍەْ ثبراۋەر .ئەگەر ضىس ثىر جەھەتتە ٍبخػىٍىٕىػٕي
ئىطتەضَذىىۀطىس ،توختىّبً ئۆزگىرىػىڭىس ۋە ئىٍگىرٌىػىڭىس وېرەن .ثۇ دېگۀٍىه ٍېڭي
ضبھەٌەرگە لەدەَ تبغالظ دېگۀٍىىتۇر .ئەگەر ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ئبرتۇلچىٍىمي دائىرىطىذىىي ثىر
ٍېڭي ضبھەگە ِەخطۇش ۋالىت چىمىرىذىىۀطىس ،ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ٌىذېرٌىمىٕي ئۆضتۈرەٌەٍطىس.
ئېطىڭىسدە ثوٌطۇٔىي ،ئەگەر ضىس ٌىذېرٌىك ضبھەضىذىىي ھەِّە ٔەرضىٕي ئۆگىٕىپ ثوٌذۇَ ،دەپ
ئوٍالٍذىىۀطىس ،ئۇ ضىسٔىڭ تۈگەغىىٕىڭىسدىٓ دېرەن ثېرىذۇ.
 )3ثەظ پىرضۀت (  )%5ۋالتىڭىس ثىٍەْ وۈچىڭىسٔي ئۆزىڭىس ئبجىس ضبھەٌەرگە ضەرپ
لىٍىڭ
ئۆزى ئبجىس ثوٌغبْ ئىػالر ثىٍۀّۇ غۇغۇٌٍىٕىػتىٓ ھېچ وىُ خبٌي ثوالٌّبٍذۇ .ثۇ ٍەردىىي
ِۇھىُ ِەضىٍە ئۇٔذاق لىٍىػٕي ئىّىبٔىَەتٕىڭ ثېرىچە ئبزاٍتىع ثوٌۇپ ،ثۇ ئىػٕي ٌىذېرٌەر ئۆزى
ٍبخػي لىالٌّبٍذىغبْ ئىػالرٔي ٍبخػي لىالالٍذىغبْ وىػىٍەرگە ئۆتىۈزۈپ ثېرىع ٍبوي ئۇالرغب
ۋەزىپە لىٍىپ ثېرىع ئبرلىٍىك ئەِەٌگە ئبغۇراالٍذۇ.
ِبلبٌىٕي ئولۇپ ِۇغۇ ٍەرگە وەٌگۀذە ،ئەگەر ضىس تېخي ئولۇپ ثبلّىغبْ ثوٌطىڭىسِ ،ېٕىڭ
«ئۆِۈرٌۈن وەضىپٕي لبٔذاق تبٌالظ وېرەن» ثىٍەْ « ئبرتۇلچىٍىك ،ئبجىسٌىك ،پۇرضەت ،ۋە تەھذىت
» دېگەْ ِبلبٌەِٕي ثىر لېتىّذىٓ ئولۇپ ثېمىڭىسٔي تەغەثجۇش لىٍىّەْ .ئۇالرٔىڭ تور
ئبدرېطٍىرى ِۇغۇ ِبلبٌىٕىڭ ئبخىرىذا ثبر.
ِ .9ەردٌىه—ضىسدىىي غبَ ٍۀە ثىر غبِٕي ٍبٔذۇرغبٔذا ئۆزىگە ھېچ لبٔذاق زىَبْ ثوٌّبٍذۇ
()Generosity
ھېچ لبٔذاق ثىر وىػي ثبغمىالردىٓ ئبٌغبْ ثىر ٔەرضىطي ئۈچۈْ غبْ-غەرەپ لبزأغبْ
ئەِەش .ئۇ پەلەت ثبغمىالرغب ثەرگۀٍىرى ئۈچۈْ غۆھرەت ثىٍەْ ِۇوبپبتالٔغبْ– .وېٍۋىٓ وۇٌىج
( ،)Calvin Coolidgeضبثىك ئبِېرىىب پرېسىذېٕتي
ثبغمىالرغب ٔىطجەتەْ ئېَتمبٔذا ،ثىر ٌىذېرٔىڭ ِەردٌىىىذىٓ ئۈضتۈْ تۇرىذىغبْ ئبۋاز ٍبوي
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ئۇٔىڭذىٓ ئۈضتۈْ تۇرىذىغبْ ٍبخػي خىسِەت ٍوق .ھەلىمىٌ ِەردٌىه لىطّەْ ۋالىتالردىال
وۆرۈٌۈپ لبٌىذىغبْ ئىع ئەِەش .ئۇ ٍۈرەوٕىڭ چوڭمۇر لېتىذىٓ وېٍىپ ،ثىر ٌىذېرٔىڭ
تۇرِۇغىٕىڭ ھەِّە جەھەتٍىرىگە ضىڭگەْ ثوٌىذۇ .ثىر ٌىذېرٔىڭ ِەردٌىىي ئۇٔىڭ ۋالتي ،پۇٌي،
تبالٔتٍىرى ۋە ِبيِ-ۈٌىي لبتبرٌىمالرٔىڭ ھەِّىطىذە ئىپبدىٍىٕىذۇ .ثبغمىالر ئەگىػىػٕي
خبالٍذىغبْ ئۈٔۈٍِۈن ٌىذېرٌەر ٔەرضىٍەرٔي ئۆزٌىرى ئۈچۈٔال توپٍىّبٍذۇ .ئۇالر ٔەرضىٍەرٔي
ثبغمىالرغب ثېرىع ئۈچۈْ توپالٍذۇ.
ئۆزىڭىسدە ِەردٌىىٕي ٍېتىٍذۈرۈظ ئۈچۈْ تۆۋۀذىىي ئىػالرٔي لىٍىڭ:
)1ئۆزىڭىسدە ثبر ٔەرضىٍەر ئۈچۈْ ِىٕٕەتذار ثوٌۇڭ
ثىر ئبدەَ ئۆزىذە ثبر ثوٌغبْ ٔەرضىٍەرگە لبٔبئەتٍۀّەٍذىغبْ ۋالىتتب ،ئۇٔىڭ ثبغمىالرغب
ِەردٌىه لىٍىػي ٔبھبٍىتي تەشِ .ەردٌىه رازىّۀٍىىتىٓ وېٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ھەرگىسِۇ وۆپرەن
ٔەرضىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈۋېٍىع ِەلطىتىذە ۋۇجۇتمب وەٌّەٍذۇ .ئەگەر ضىس ئبزراق ٔەرضىٍەرگە رازى
ثوٌّىطىڭىس ،وۆپ ٔەرضىٍەرگىّۇ رازى ثوٌّبٍطىس .ئەگەر ضىس ئبزراق ٔەرضىٍەر ثىٍەْ ِەردٌىه
لىالٌّبٍذىىۀطىس ،ثبً ثوٌغبْ تەلذىردىّۇ ثىر دەِذىال ئۆزگىرىپ لبٌّبٍطىس.
 )2ثبغمىالرٔي ثىرىٕچي ئوٍۇٔغب لوٍۇڭ
ثىر ٌىذېرٔىڭ ئۆٌچىّي ئۇٔىڭغب لبٔچە ئبدەَ خىسِەت لىٍىذىغبٍٔىمي ئەِەش ،ئۇ لبٔچە
ئبدەِگە خىسِەت لىٍىذىغبٍٔىمىذۇرِ .ەردٌىه ثبغمىالرٔي ثىرىٕچي ئورۇٔغب لوٍۇغٕي تەٌەپ لىٍىذۇ.
ئەگەر ضىس غۇٔذاق لىالٌىطىڭىس ،ثبغمىالرغب ثېرىع وۆپ ئبضبٔغب توختبٍذۇ.
 )3وۆپىە ئېرىػىع ئىطتىىىٕىڭ ضىسٔي وؤتروي لىٍىۋېٍىػىغب ٍوي لوٍّبڭ
ھبزىر وۆپرەن ٔەرضىگە ئېرىػىع ئىطتىىىگە لۇي ثوٌۇپ لېٍىۋاتمبْ وىػىٍەرٔىڭ ضبٔي
ثبرغبٔطەرى وۆپىَىپ ِېڭىۋاتىذۇٍ .بزغۇچي رىچبرد فوضتېر ( ِ )Richard Fosterۇٔذاق دەٍذۇ:
«ثبٍٍىممب ئېرىػىع ھبزىر ثىسٔىڭ ِەدۀىَىتىّىسدىىي وىػىٍەرٔىڭ پۈتۈْ ۋۇجۇدىٕي
لبپٍىۋاٌىذىغبْ ثىر ٔەرضىگە ئبٍٍىٕىپ لبٌذى .ئەگەر ثىس ثبٍٍىممب ئېرىػطەن ،ثىس ئۇٔي وؤتروي
لىالالٍذىغبٔذەن ھېص لىٍىّىس .ئەگەر ثىس ئۇٔي وؤتروي لىالٌىطبق ،ئۇ ثىسگە تېخىّۇ وۆپ
غبتٍىك ئېٍىپ وېٍىذىغبٔذەن ھېص لىٍىّىس .ئەِەٌىَەتتە ثۇ ثىر خبتب چۈغۀچە ».ئەگەر ضىس ئۆز
لەٌجىڭىسٔي ئۆزىڭىس وؤتروي لىٍّبلچي ثوٌىذىىۀطىس ،ثبٍٍىك ٍبوي ِبيِ-ۈٌۈوٕىڭ ضىسٔي
وؤتروي لىٍىۋېٍىػىغب ٍوي لوٍّبڭ.
 )4پۇٌغب پەلەت ثىر ثبٍٍىك ِۀجەضي ضۈپىتىذىال ِۇئبِىٍە لىٍىڭ
ثىرەٍٍەْ پۇٌٕىڭ ئىػىغب وەٌگۀذە ھەرگىس ئۇتمىٍي ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ئېَتمبْ ئىىەْ.
ئەگەر ضىس وۈچىڭىسٔي پۇي تېپىػمب ِەروەزٌەغتۈرضىڭىس ،ضىس ِبتېرىَبٌىطتىه ئبدەَ ثوٌۇپ
لبٌىطىس .ئەگەر ضىس پۇي تېپىػمب ئۇرۇٔۇپ پۇي تبپبٌّىطىڭىس ،ضىس ثىر ٍېڭىٍگۈچي ثوٌۇپ لبٌىطىس.
ئەگەر ضىس ٔۇرغۇْ پۇي تبپطىڭىس ھەِذە ئۇٔي ضبلٍىطىڭىس ،ضىس ثىر پىخطىك ئبدەَ ثوٌۇپ لبٌىطىس.
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ئەگەر ضىس پۇي تېپىپ ئۇٔي خەجٍىۋەتطىڭىس ،پۇٌٕي لبالٍّىمبْ خەجٍەٍذىغبْ ئبدەَ ثوٌۇپ لبٌىطىس.
ئەگەر ضىس پۇي تېپىػمب ھېچ لبٔذاق وۆڭۈي لوٍّىطىڭىس ،ضىس ثىر ئىرادىطىس ئبدەَ ثوٌۇپ لبٌىطىس.
ئەگەر ضىس ٔۇرغۇْ پۇي تېپىپ ،ئۇٔي ئۆٌگىچە خەجٍىّەً ضبلٍىطىڭىس ،ضىس پۇٌىڭىسٔي گورغب
ئۆزىڭىس ثىٍەْ ثىٍٍە ئېٍىپ وەتّەوچي ثوٌغبْ ثىر ھبِبلەت ثوٌىطىس .پۇٌٕىڭ ئىػىذا ئۇتۇپ
چىمىػٕىڭ ثىردىٓ-ثىر ٍوٌي ،ئۇٔي ثەن چىڭ تۇتۇۋاٌّبضٍىك ،ھەِذە ئۇٔي ئەھّىَەتٍىه ئىػالرغب
ئىػٍىتىع جەھەتتە ِەردٌىه لىٍىع .ضتۀٍېٌ جؤس ( ِ )E. Stanley Jonesۇٔذاق دېگەْ:
«پۇي ثىر ٔبھبٍىتي ئېطىً خىسِەتچي ،ئەِّب ئۇ ثىر لورلۇٔچٍۇق خوجبٍىٓ .ئەگەر ئۇ ئۈضتۈٍٔۈوىە
چىمىپ ،ضىس ئۇٔىڭ ئبضتىغب چۈغۈپ لبٌىذىىۀطىس ،ضىس ئۇٔىڭ لۇٌي ثوٌۇپ لبٌىطىس».
 )5ثبغمىالرغب ثېرىع ئبدىتىٕي ٍېتىٍذۈرۈڭ
ِەْ « غبٍىٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇغٕىڭ ضىرٌىك لبٔۇٔىَىتي» دېگەْ ِبلبٌەِذە تؤۇغتۇرغبْ
ئبٔذرۇ وبرٔىگي ( ِ )Andrew Carnegieۇٔذاق دەپ ٍبزغبْ :ثىر ثبٍٕىڭ ھبٍبتي ئىىىي دەۋرٔي
ئۆز ئىچىگە ئېٍىػي وېرەن .ئۇٔىڭ ثىرى ثبٍٍىمٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ دەۋرىٍ ،ۀە ثىرى ثوٌطب ئۇٔي
لبٍتب تەلطىُ لىٍىع دەۋرى .ثىر ِەردٌىه ھبٌىتىٕي ضبلالغٕىڭ ثىردىٓ-ثىر ئۇضۇٌي ثبغمىالرغب
ۋالىت ،زەھىٓ ،پۇي ۋە ثبٍٍىك ِۀجەضىٕي ثېرىػٕي ئۆزىٕىڭ ثىر ئبدىتي لىٍىع .ئەگەر ضىس
ثېخىٍٍىك (ٔەپطي ٍبِبٍٔىك) لب لۇي ثوٌىذىىۀطىس ،ثبغمىالرغب ٌىذېرٌىك لىالٌّبٍطىس.
 .10ئىجبدچبٍٔىك—ئۇٔىڭطىس ضىس ئۆٍٕىڭ ضىرتىغب چىمبٌّبٍطىس ()Initiative
ثۇ ضۆز ئىٕگٍىسچە « ئىٕىتىئبتىۋە» دەپ ٍېسىٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ٍۇٌغۇْ ٌۇغىتىذە
«تەغەثجۇضىبرٌىك ،ئىجبثىٍَىك ،ئبوتىپٍىك ،ئىجبدوبرٌىك روھي ،ئىجبدچبٍٔىك» دەپ
چۈغۀذۈرۈٌگەْ .ثىراقِ ،ېٕىڭچە ٍۇلىرىمي ضۆزٌەرٔىڭ ھېچ لبٍطىطي ئىٕگٍىسچە ضۆزٔىڭ
ھەلىمىٌ ِۀىطىٕي ئىپبدىٍەپ ثېرەٌّەٍذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ضۆزٔىڭ ئەضٍي ِۀىطي «ھېچ وىُ ئوٍالپ
ثبلّىغبْ ثىر ٍېڭي ئىػٕي ئوٍالپ چىمىع ،ثىر ٍېڭي ئىػٕي ثبغالپ ثېرىع ،ثىر ٍېڭي تەدثىر ٍبوي
ثىر ئىػٕي ئېٍىپ ثېرىػٕىڭ ٍېڭي ٍوٌىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇظ ئىمىتىذارى» دېگۀگە ٍېمىٓ وېٍىذۇ.
ٍۀي ثۇ ضۆز ئىٕگٍىسچىذىىي « ورەئبتىۋە» ،ئۇٍغۇرچىذىىي ٍېڭي ٔەرضىٕي ئىجبد لىٍىع ۋە ٍېڭي
ٔەرضىٕي وەغىپ لىٍىػمب لبرىتىٍغبْ « ئىجبدوبرٌىك روھي ،ئىجبدچبٍٔىك» ثىٍەْ تۈپتىٓ
ئوخػىّبٍذۇ .غۇٔذاق ثوٌطىّۇ ِەْ ثبغمب ثىر ئبددىٌ ضۆز تبپبٌّبً ،ثۇ ضۈپەت ئۈچۈْ ٍۀىال
«ئىجبدچبٍٔىك» دېگەْ ضۆزٔي ئىػٍىتىػىە ِەججۇرى ثوٌذۇَ.
ٌىذېرٌەرٔىڭ ئۆزى ثىٍەْ ئەگەغىۈچىٍەرٔي ئۆز-ثبرا ثبغالپ تۇرىذىغبْ ثىر ِۇٔبضىۋەتٕي
ثبغالپ ثېرىع (ِ )initiateەججۇرىَىتي ثبر .ثىراقٌ ،ىذېرٌەر ئىجبدوبرٌىك روھىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىػمب
تېگىػٍىه ضبھە ٍبٌغۇز ٍۇلىرىمىالرال ئەِەش .ئۇالر ھەر ۋالىت ٍېڭي پۇرضەتٍەرٔي ئىسدەپ تۇرۇغي،
ۋە ٍېڭي ئىع-ھەرىىەت لوٌٍىٕىػمب تەٍَبر تۇرۇغي وېرەن.
ثىر ٌىذېرٔىڭ ئىػالرٔي ۋۇجۇتمب چىمىراٌىػي ئۈچۈْ زۆرۈر ثوٌغبْ ضۈپەتٍەردىٓ ِۇٔذاق
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تۆتي ثبر:
)1ئۇالر ئۆزٌىرى ٔېّىٕي ئىطتەٍذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىذۇ
ثىر ئىػٕي لبرار لىالٌّبٍذىغبْ ثىر ئبدەِٕىڭ ئىع لىٍىػتب ئۈٔۈٍِۈن ثوالٌىػي ِۇِىىٓ
ئەِەش .خۇددى ٔبپوٌىَوْ خىٍٕىڭ ئېَتمىٕىذەن « ،ھەِّە ِۇۋەپپەلىَەتٍەرٔىڭ ثبغٍىٕىع ٔۇلتىطي
ئىطتەوتىٓ ئىجبرەت ».ئەگەر ضىس ثىر ئۈٔۈٍِۈن ٌىذېر ثوٌۇغٕي ئىطتىطىڭىس ،چولۇَ ئۆزىڭىسٔىڭ
ٔېّىٕي ئىطتەٍذىغبٍٔىمىڭىسٔي ثىٍىػىڭىس وېرەنٍ .ېڭي پۇرضەتٍەرٔي ئۇچراتمبٔذا ئۇالرٔي
ثبٍمىَبالٍذىغبْ ثوٌۇغٕىڭ ثىردىٓ-ثىر ئۇضۇٌي ئۀە غۇ.
 )2ئۇالر ئۆزٌىرىٕي ئەِەٌىٌ ئىع-ھەرىىەت لوٌٍىٕىػمب ِەججۇرالٍذۇ
ٍېڭىٍىك ٍبراتمۇچىالر ( )initiatorsثبغمىالرٔىڭ ئۆزٌىرىٕي ِەلطەتٍۀذۈرۈپ ٍبوي لۆزغبپ
لوٍۇغىٕي وۈتۈپ تۇرِبٍذۇ .ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ راھەت راٍؤىٕىڭ ضىرتىغب چىمىپ ،ئۆزٌىرىٕي ئەِەٌىٌ
ئىع وۆرۈغىە ِەججۇرالظ ئۆزٌىرىٕىڭ ِەضئۇٌىَىتي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىذۇ .ھەِذە ثۇٔي ئۆزٌىرى
ئۈچۈْ ثىر ئبدەت لىٍىذۇ .غۇڭالغمب ضبثىك ئبِېرىىب پرېسىذېٕتي رۇزېۋېٍت ( Theodore
ِ )Rooseveltۇٔذاق دېگەِْ « :ەْ ئۈچۈْ تۆۋۀذىىي ثىر ئىػتىٓ ثبغمب ئبلىالٔە ٍبوي
ھەِّىذىٓ ئۈضتۈْ تۇرىذىغبْ ئىع ثوٌّبضٍىمي ِۇِىىِٓ :ەْ ئۆزەَ لىٍىػمب تېگىػٍىه ئىػالر،
دەپ ئوٍٍىغبْ ئىػالرٔي لىٍىّەْ .ھەِذە ثىر ئىػٕي لىٍىع توغرۇٌۇق ثىر لبرارغب وەٌگەْ ھبِبْ،
ئەِەٌىٌ ئىع ثبغالٍّەْ».
 )3ئۇالر ثبغمىالردىٓ وۆپرەن تەۋەوىۈٌچىٍىه لىٍىذۇ
ٌىذېرٌەر ئۆزٌىرىٕىڭ ٔېّىٕي ئىطتەٍذىغبٍٔىمىٕي ثىٍگەْ ھەِذە ئۆزٌىرىٕي ئەِەٌىٌ ھەرىىەت
لوٌٍىٕىػمب ِەججۇرٌىَبٌىغبْ تەلذىردىّۇ ،ئۇالر ٍۀە ثىر توضبلمب دۇچ وېٍىذۇ .ئۇ ثوٌطىّۇ
تەۋەوىۈٌچىٍىه لىٍىع رازىٍىمىذىٓ ئىجبرەت .ثىراقٍ ،بخػي ٌىذېرٌەر تەۋەوىۈٌچىٍىه لىٍىػمب
رازى ثوٌىذىغبْ ضەۋەثٍەرٔىڭ ٍۀە ثىرضي ،ئۇالرٔىڭ ٍېڭىٍىمٕي ثبغٍىّىغبٔذا تۆٌەٍذىغبْ ثەدەٌٕىّۇ
تؤۇپ ٍەتىۀٍىىىذۇر .ئبِېرىىىٕىڭ ضبثىك پرېسىذېٕتي جوْ وېٕېذى ( )John F. Kennedey
ِۇٔذاق دەپ وەضىىٓ ئېَتمبْ « :ھەر ثىر ئەِەٌىٌ ئىع-ھەرىىەتٕىڭ تەۋەوىۈٌچىٍىىي ۋە
تۆٌەٍذىغبْ ثەدىٍي ثوٌىذۇ ،ثىراق ،راھەتٍىه ئىچىگە ٍۇغۇرۇٔىۋېٍىپ ئەِەٌىٌ ئىع-ھەرىىەت
لوٌالّٔبضٍىمٕىڭ ئۇزۇِْ-ۇددەتٍىه تەۋەوىۈٌچىٍىىي ۋە چىمىّي ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذا ،ئەِەٌىٌ
ئىع لىٍغبٕٔىڭ خەتىرى ثىٍەْ چىمىّي وۆپ ئبز ثوٌىذۇ».
 )4ئۇالر ثبغمىالردىٓ وۆپرەن خبتبٌىك ئۆتىۈزىذۇ
ٍېڭىٍىك ٍبراتمۇچىالرٔىڭ ٍبخػي تەرىپي ،ئۇالر ئىػالرٔي ۋۇجۇتمب چىمىراالٍذۇ .ئۇالرٔىڭ
ٍبِبْ تەرىپي ثوٌطب ،ئۇالر ٔبھبٍىتي وۆپ خبتبٌىك ئۆتىۈزىذۇ IBM .غىروىتىٕىڭ لۇرغۇچىطي
ۋاتطوْ ( ِ )Thomas J. Watsonۇ ثۇ ٔۇلتىٕي تؤۇپ ٍېتىپِ ،ۇٔذاق دېگۀىذى:
«ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغٕىڭ ئۇضۇٌي ِەغٍۇپ ثوٌۇظ لېتىُ ضبٔىٕي ثىر ھەضطە ئۆضتۈرۈغتىٓ
ئىجبرەتتۇر ».گەرچە ٍېڭىٍىك ٍبرىتىذىغبْ ٌىذېرٌەر ثبغمىالردىٓ وۆپرەن ِەغٍۇثىَەتىە
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ئۇچرىطىّۇ ،ئۇالر ثۇٔىڭ ئۆزٌىرىگە دەخىً لىٍىػىغب ٍوي لوٍّبٍذۇ .ئەگەر ضىس ثىر ٌىذېر ثوٌۇظ
ضۇپىتىڭىس ثىٍەْ چوڭ-چوڭ ئىػالرٔي ۋۇجۇتمب چىمبرِبلچي ثوٌىذىىۀطىسٍ ،ېڭىٍىك ثبغالپ
ثېرىع ۋە ضىس ثبغٍىغبْ ٍوٌٕىڭ ئەڭ ئبٌذىذا ئۆزىڭىس ِېڭىپ ثېرىػٕي خبالٍذىغبْ ثوٌىػىڭىس
وېرەن.
 .11ئبڭالظ—ئۆزىڭىسٔي وىػىٍەرٔىڭ لەٌجي ثىٍەْ تۇتبغتۇرۇظ ئۈچۈْ ،لۇٌىمىڭىسٔي
ئىػٍىتىڭ ()Listen
ٌىذېرٌەر وىػىٍەرٔىڭ ٍبردىّىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغتىٓ ثۇرۇْ ئۇالرٔىڭ ٍۈرىىىگە تەضىر
وۆرضىتىذۇِ .بٔب ثۇ ِۇٔبضىۋەت لبٔۇٔىَىتىذۇر .ثىراق ،ثىر ٌىذېر ثبغمب ثىر ئبدەِٕىڭ ٍۈرىىىگە
تەضىر وۆرضىتىػتىٓ ثۇرۇْ ،،ئۇٔىڭ ٍۈرىىىذە ٔېّە ثبرٌىمىٕي ثىٍىػي وېرەن .ئۇٔىڭ
ٍۈرىىىذىىىٕي ئۇٔىڭ گېپىگە لۇالق ضېٍىع ئبرلىٍىمال ثىٍىۋاٌغىٍي ثوٌىذۇ.
ثبغمىالرٔىڭ ضۆزىگە لۇالق ضېٍىػٕي خبٌىّبضٍىك ٔبچبر ٌىذېرٌەردە وۆپ ئۇچراٍذۇ.
«ئبِېرىىب ثبغمۇرۇظ ئىٍّىٕىڭ ئبتىطي» دەپ ئبتبٌغبْ پىتېر دراوېر ( ٔ )Peter Druckerىڭ
لبرىػىچە ،ثبغمۇرۇغتىىي ھەِّە ِەضىٍىٍەرٔىڭ  60پىرضۀتي ٔبتوغرا ِۇٔبضىۋەت ٍبوي
ئباللىٍىػىػتىٓ وېٍىپ چىممبْٔ .بتوغرا ئباللىٍىػىػٕىڭ وۆپىٕچىطي ثوٌطب ثبغمىالرٔىڭ گېپىگە
لۇالق ضبٌّبضٍىمتىٓ وېٍىپ چىممبْ.
ثبغمىالرٔىڭ ضۆزىگە لۇالق ضېٍىػٕىڭ ئىىىي ِەلطىتي ثبر :ثىرى وىػىٍەر ثىٍەْ
ِۇٔبضىۋەت ئورٔىتىعٍ ،ۀە ثىرى ثوٌطب ئۆگىٕىع .غۇڭالغمب ضىس تۆۋۀذىىي وىػىٍەرٔىڭ ضۆزىگە
لۇالق ضېٍىػىڭىس وېرەن:
)1ضىسٔىڭ ئەگەغىۈچىٍىرىڭىس
ثبغمىالر ئەگىػىػٕي خبالٍذىغبْ ٍبخػي ٌىذېرٌەر ئەگەغىۈچىٍىرى ثىٍەْ ثىرگە ثوٌغبٔذا،
لىٍىذىغبْ ئىػي ٍبٌغۇز ثىرەر ئىػٕي ھەي لىٍىع ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌّبٍذۇ .ئۇالر ھەر ثىر
ئبدەِٕىڭ لبٔذاق ئبدەَ ئىىۀٍىىىٕي چۈغىٕىۋېٍىػمىّۇ ِەخطۇش ۋالىت ئبجرىتىذۇٔ .ۇرغۇْ
وىػىٍەر ئۆزٌىرىٕىڭ ضۆزىگە لۇالق ضبٌىذىغبْ ٌىذېرٔي ئۆز تەٌەپٍىرىٕي ئورۇٔذاپ ثېرىذىغبْ ،ئەِّب
گېپىگە لۇالق ضبٌّبٍذىغبْ ٌىذېرٌەردىٓ ٍبخػىراق وۆرىذۇ .ئەگەر ضىسدە پەلەت پبوىتالرغىال
لۇالق ضېٍىپ ،ضىسگە ئبغۇ پبوىتالرٔي ٍەتىۈزۈۋاتمبْ وىػىٕىڭ ثبغمب ضۆزٌىرىگە لۇالق
ضبٌّبٍذىغبْ ئبدەت ثوٌطب ،ئۇٔي ئۆزگەرتىپ ،ثبغمىالرٔىڭ ضۆزىگە ھەلىمىٌ تۈردە لۇالق ضېٍىڭ.
 )2ضىسٔىڭ خېرىذارٌىرىڭىس
ثەزى ٌىذېرٌەر ئۆز ئىذىَىطي ثىٍۀال ثوٌۇپ وېتىپ ،خېرىذارالرٔىڭ ئۀذىػىطئ ،برازىٍىمي
ۋە تەوٍىپٍىرىٕي ئبڭٍىّبٍذۇِ .ىىروضوفت غىروىتىٕىڭ ٌىذېرى ثىً گېَتىص ( )Bill Gates
ِۇٔذاق دەٍذۇٔ« :برازى ثوٌغبْ خېرىذارالر ھەر ۋالىت ثىر ِەضىٍە .غۇٔذالال ئۇالر ضىسٔىڭ ئەڭ چوڭ
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پۇرضىتىڭىس ».ئۇٌۇغ ٌىذېرٌەر ئۆزى خىسِەت لىٍىۋاتمبْ وىػىٍەر ثىٍەْ ٍېمىٓ ِۇٔبضىۋەت
ضبلالغٕي ئۆزٌىرىٕىڭ ئەڭ ِۇھىُ ئىػٍىرىٕىڭ ثىرى لىٍىذۇ.
 )3ضىسٔىڭ رىمبثەتچىٍىرىڭىس
ثىر ٌىذېر ثبغمب ثىر تەغىىالتٕي ئۆزىٕىڭ رىمبثەتچىطي ھېطبثٍىغبٔذا ،ئۇ پۈتۈْ دىممىتىٕي
ئۆز تەغىىالتىغب لبرىتىپ ،ئۆزىٕىڭ ئىػىٕي ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىگە وۆتۈرۈظ ئۈچۈٔال تىرىػىپ ،ثبغمب
گۇرۇھالردىٓ ئۆگىٕىػٕي ئۇٔتۇپ لبٌىذۇ .ئبِېرىىىذىىي دۇَٔبغب ِەغھۇر تېٍېۋىسور ۋە رادىئو
ثبغمۇرغۇچىطي ٌەرى وىڭ ( ِ )Larry Kingۇٔذاق دەٍذۇِ « :ەْ ھەر وۈٔي ئەتىگىٕي
ئۆز-ئۆزۈِگە ِۇٔۇالرٔي ئەضٍىتىپ تۇرىّەْ :ثۈگۈْ دەٍذىغبْ گەپٍىرىُ ِبڭب ھېچ لبٔذاق ٍېڭي
ٔەرضە ئۆگەتّەٍذۇ .غۇڭب ِەْ ٍېڭي ٔەرضە ئۆگۀّەوچي ثوٌىذىىۀّەْ ،چولۇَ ثبغمىالرٔىڭ
گېپىٕي ئبڭٍىػىُ وېرەن ».ثىر ٌىذېر ثوٌۇظ ضۈپىتىڭىس ثىٍەْ ،ضىس ئۆزىڭىس لىٍىذىغبْ ئىػٕي
ثبغمىالرٔىڭ ٔېّە ئىع لىٍىۋاتمىٕىغب لبراپ تبٌٍىطىڭىس ثوٌّبٍذۇ .ثىراق ،ضىس ثبغمىالرٔىڭ گېپىگە
لۇالق ضېٍىپ ،ئىّىبٔمەدەر وۆپ ٔەرضىٕي ئۆگىٕىۋېٍىپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئۆزىڭىسٔي تېخىّۇ
ٍۈوطەٌذۈرۈغىڭىس وېرەن.
 )4ضىسٔىڭ ٍېتەوٍىگۈچىڭىس ()Mentor
ئبِېرىىىذىىي ٔۇرغۇْ ئىذارە-ئورۇٔالردا غۇ ٍەردە ئىػٍەٍذىغبْ خبدىّالر ئۆزٌىرى ئۈچۈْ
ثىر ٍېتەوٍىگۈچي تبٌٍىطب ثوٌىذىغبْ ِېخبٔىسَ ثبرِ .ەْ ئىػٍەۋاتمبْ جپً دىّۇ غۇٔذاق ثوٌۇپ،
ٍ-2004ىٍي ِۇغۇ ئىذارىگە ٍېڭي وەٌگۀذەِ ،ەْ ثبغمب ثىر گۇرۇپپىٕىڭ « خەِىت» ئىطىٍّىه
ثبغٍىمىٕي ئۆزەِگە ٍېتەوٍىگۈچي لىٍىپ تبٌٍىذىُ .ئۇ وىػي ئىرأٍىك ثوٌۇپ ،ثىسٔىڭ ئىذارىذە
ئىػٍىگىٍي ٍ 25ىٍذەن ثوٌغبٔىىەْ .دەضٍەپىي ثىر ئبً ۋالىت ئىچىذە ِەْ ئۇ وىػىذىٓ ثىسٔىڭ
ئىذارىٕىڭ وەضپىٌ خبدىّالر ثىٍەْ ثبغٍىمالرٔي ئۆضتۈرۈظ ِېخبٔىسِىٕىڭ لبٔذاق ئىىۀٍىىي،
ئىٍّىٌ ِبلبٌە ئېالْ لىٍىعٍ ،ىغىٕالرغب ثېرىع لبتبرٌىك ثىر لبتبر ئىػالردىىي ثەٌگىٍىّىٍەرٔىڭ
ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ئۆگۀگەْ ئىذىُ .لىطمىطي ،ئبِېرىىىذا «ٍېتەوٍىگۈچي» ( )mentorدېگەْ
روي ٔبھبٍىتي وەڭ ئوِۇِالغمبْ ثوٌۇپ ،ثۇٔىڭذىٓ ھەِّە وىػىٍەرٔىڭ خەۋىرى ثبر.
ئۆزىگە ثىر ٍېتەوٍىگۈچىٕي الزىُ لىٍّبٍذىغبْ دەرىجىذە ٍېتىٍىپ ثوٌغبْ ٍبوي تەجرىجىٍىه
ثوٌۇپ وەتىەْ ٌىذېر ثوٌّبٍذۇ .ئەگەر ضىسٔىڭ ثىرەر ٍېتەوٍىگۈچىڭىس ثوٌّىطب ،ضىس دەرھبي
ثىرىٕي تېپىڭ .ئەگەر ضىسگە ئبغۇٔذاق ثىر ئبدەَ تېپىع ئىّىبٔىَىتي ثوٌّبٍذىىەْ ،ئۇٔذالتب ثۇ
جەرٍبٕٔي وىتبپ ئولۇغتىٓ ثبغالڭ .ثۇ ٍەردىىي ئەڭ ِۇھىُ ِەضىٍە ،لېػىڭىسدا ضىسگە ٍوي
وۆرضىتىذىغبْ ثىر ئبدەَ ٍبوي ثىر لبٔچە وىتبپ ثبر ثوٌۇغتۇر.

ٍ .12ۈوطەن لىسغىٍٕىك ()Passion
ثۇ ضۈپەتٕىڭ ئىٕگٍىسچە ئبتىٍىػي «  »passionثوٌۇپٍ ،ۇٌغۇْ ٌۇغىتىذە ئۇٔىڭ ِۀىطي
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«لبٍٕبق ھېططىَبت ،لىسغىٍٕىك ،وۈچٍۈن ھېططىَبتِ ،ۇھەثجەت» دەپ چۈغۀذۈرۈٌگەِْ .ەْ
ئۆزەِٕىڭ « ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ٍېڭي تەڭٍىّىطي » دېگەْ ِبلبٌىطىذە ثۇ ضۈپەتٕي « ٍۈوطەن
لىسغىٍٕىك» دەپ ئبٌغبْ ثوٌۇپِ ،ېٕىڭچە ِۇغۇٔذاق ئبٌطب ئۇٔىڭ ِۀىطي ئىٕگٍىسچىذىىي
ِۀىطىگە تېخىّۇ ٍېمىٕراق وېٍىذۇ .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ئۇٔي ثۇ ٍەردىّۇ «ٍۈوطەن لىسغىٍٕىك» دەپ
ئبٌىّەْ.
ِۇتەخەضطىطٍەر ِۇۋەپپەلىَەت لبزأغبْ وىػىٍەر ئۈضتىذە تەتمىمبت ئېٍىپ ثبرغبٔذا،
ئۇالرٔىڭ ئۇٔۋأي ،ئەلىٍٍىمي ،ئولۇظ تبرىخي ۋە ثبغمب ئبِىٍالرغب ٔۇرغۇْ وۈچ ئبجرىتىذۇ .ئەِّب
ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغتب ٍۈوطەن لىسغىٍٕىمٕىڭ ئوٍٕبٍذىغبْ روٌي ٔبھبٍىتي زور ثوٌىذۇ .ئەگەر
ضىس ئۆز خىسِىتىڭىسٔي ضۆٍّەٍذىىۀطىس ٍبوي ٍبخػي وۆرِەٍذىىۀطىس ،ئۇٔىڭذا ِۇۋەپپەلىَەتٍىه
ثوالٌّبٍطىس .ئبدەتتىىي ئبدەٍِەرٔىڭ ٔبھبٍىتي چوڭ ِۇۋەپپەلىَەتٍەرٔي لبزىٕىػىذا ِۇھىُ روي
ئوٍٕبٍذىغبْ ٔەرضىٍەرٔىڭ ثىرى ٍۈوطەن لىسغىٍٕىمتۇر .ثىر ٌىذېرٔىڭ ھبٍبتىذا ٍۈوطەن
لىسغىٍٕىمٕىڭ ئورٔىٕي ئبالالٍذىغبْ ثبغمب ٔەرضە ٍوق.
تۆۋۀذىىىطي ھەر ثىر ٌىذېر چولۇَ ثىٍىػىە تېگىػٍىه  4ھەلىمەت ( )truthsتۇر:
ٍۈوطەن لىسغىٍٕىك ِۇۋەپپەلىَەت لبزىٕىػٕىڭ -1لەدىّي
)1
ضىسٔىڭ ئىطتىىىڭىس ضىسٔىڭ تەلذىرىڭىسٔي ثەٌگىٍەٍذۇ .تۆۋۀذىىي داھىٍَەرگە لبراپ
ثبلطىڭىس ،ئۇالرٔىڭ ٍۈوطەن لىسغىٍٕىمىغب ھەٍراْ لبٌىطىس :گۀذىٕىڭ ئىطتىگىٕي وىػىٍىه
ھولۇق ،چېرچىً ( ٔ )Winston Churchillىڭ ئىطتىگىٕي ئەروىٍٕىهِ ،برتىٓ ٌۇضېر وىڭ
(ٔ )Martin Luther Kingىڭ ئىطتىگىٕي ثبراۋەرٌىه ،ثىً گېَتىص ( ٔ )Bill Gatesىڭ
ئىطتىگىٕي ثوٌطب تېخٕوٌوگىَە .ئبدەتتىىي ھبٍبتتىٓ ئۈضتۈْ تۇرىذىغبْ ھبٍبتمب ئىگە ثوٌغبْ
وىػىٍەرٔىڭ ھەِّىطىذە ئۇٌۇغ ئىطتەوٍەر ثوٌغبْ .ثۇ ضۆز ھەِّە ضبھەٌەرگە ِبش وېٍىذۇ:
ئبجىس ئىطتەن پەلەت وىچىه ٔەتىجىٍەرٔىال ۋۇجۇتمب وەٌتۈرەٌەٍذۇ—ثۇ خۇددى وىچىه ئوت
ئبزراق ئىططىمٕىال ۋۇجۇتمب وەٌتۈرەٌىگۀذەن ئىع .ضىسٔىڭ ئوتىڭىس لبٔچە وۈچٍۈن ثوٌىذىىەْ،
ضىسٔىڭ ئىطتىىىڭىس لبٔچە وۈچٍۈن ثوٌىذىىەْ ،ضىس لوٌغب وەٌتۈرەٌەٍذىغبْ ئۇتۇلالرِۇ غۇٔچە
وۆپ ثوٌىذۇ.
ٍ )2ۈوطەن لىسغىٍٕىك ضىسٔىڭ ئىرادىڭىسٔي ئۆضتۈرىذۇ
ئېَتىػالرغب ئبضبضالٔغبٔذا ،لىسغىٍٕىمي ئبٔچە ٍۇلىرى ئەِەش ثىر ٍىگىت گرىتطىَىٍىه
پەٍالضوپ ضوورەتىص ( ٔ )Socratesىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ « ،ئۇٌۇغ ضوورەتىصِ ،ەْ لېػىڭىسغب
ثىٍىُ ئېٍىع ئۈچۈْ وەٌذىُ» ،دەپتۇ .ثۇ پەٍالضوپ ئۇ ٍىگىتٕي دېڭىس ثۇٍىغب ئبپىرىپ ،ضۇٔىڭ
ئىچىگە ئەوىرىپ ،ئبٔذىٓ ئۇٔي ثېػىذىٓ پەضىە ثېطىپ 30 ،ضېىؤت ضۇٔىڭ ئىچىذە ضبلالپتۇ .ئۇ
ٍىگىتٕي لوٍۇپ ثېرىپ ،ئۇ ضۇٔىڭ ئۈضتىگە چىمبرغبٔذىٓ وېَىٓ ،ضوورەتىص ئۇ ٍىگىتتىٓ « ھبزىر
ٔېّىٕي ئىطتەٍطەْ؟» دەپ ضوراپتۇ .ئۇ ٍىگىت «ئۇٌۇغ ئۇضتبزِ ،ەْ ثىٍىُ ئىطتەٍّەْ » ،دەپ جبۋاة
ثېرىپتۇ .ضوورەتىص ئۇ ٍىگىتٕي ضۇغب ٍۀە چۆوتۈرۈپ ،ضۇٔىڭ ئىچىذە ئبٌذىٕمي لېتىّذىّٕۇ
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ئۇزۇٔراق ضبلالپتۇ .ھەِذە ھېٍىمي ضوئبٌٕي ٍۀە ضوراپتۇ .ثۇ جەرٍبٕٔي ثىر لبٔچە لېتىُ
تەورارٌىغبٔذىٓ وېَىٓ ،پەٍالضوپ ئۇ ٍىگىتتىٓ لبٍتىالپ « ضەْ ھبزىر ٔېّە ئىطتەٍطەْ؟» دەپ
ضورىغىٕىذا ،ئۇ ٍىگىت « :ھبۋاِ .ەْ ھبۋا ئىطتەٍّەْ!» دەپ جبۋاة ثېرىپتۇ .ضوورەتىص ِۇٔذاق
دەپتۇٍ « :بخػي .ضەْ ثىٍىّگە خۇددى ھبزىر ھبۋاغب تەغٕب ثوٌغبٔذەن تەغٕب ثوٌطبڭ ،ضەْ ئۇٔىڭغب
چولۇَ ئېرىػىطەٍْ ».ۈوطەن لىسغىٍٕىمٕىڭ ئورٔىٕي ئبالالٍذىغبْ ثبغمب ٔەرضە ٍوق .ئۇ ئبرزۇٔىڭ
جېٕي .ئەگەر ضىس ثىر ٔەرضىگە ٔبھبٍىتي لبتتىك ئىٕتىٍىذىىۀطىس ،ضىس ئۇٔىڭغب ئېرىػىع ئۈچۈْ
زۆرۈر ثوٌغبْ ئىرادىٕي چولۇَ تبپبالٍطىس .ئبغۇٔذاق دەرىجىذىىي ثىر ئىطتەوىە ئىگە ثوٌۇغٕىڭ
ثىردىٓ-ثىر ٍوٌي ،ئۆزىذە ٍۈوطەن لىسغىٍٕىمٕي ٍېتىٍذۈرۈغتۇر.
ٍ )3ۈوطەن لىسغىٍٕىك ضىسٔي ئۆزگەرتىذۇ
ئەگەر ضىس ثبغمىالرٔىڭ لبٔذاق چۈغىٕىػي ثوٍىچە ئەِەش ،ئۆزىڭىسٔىڭ ٍۈوطەن
لىسغىٍٕىمي ثوٍىچە ئىع وۆرىذىىۀطىس ،ضىس چولۇَ ئۆزىٕي ثىر ئىػمب تېخىّۇ ئبتىغبْٔ ،بھبٍىتي
ھوضۇٌٍۇق ئبدەَ ثوٌۇپ چىمبالٍطىس .ثۇ ضىسٔىڭ ثبغمىالرغب تەضىر وۆرضىتىع وۈچىڭىسٔىّۇ
ئبغۇرىذۇ .ئەڭ ئبخىرىذا ضىسٔىڭ ِىجەزىڭىسگە لبرىغبٔذا ضىسٔىڭ ٍۈوطەن لىسغىٍٕىمىڭىس تېخىّۇ
ِۇھىُ روي ئوٍٕبٍذۇ.
ٍ )4ۈوطەن لىسغىٍٕىك ِۇِىىٓ ئەِەش ئىػٕي ثىر ِۇِىىٕچىٍىىىە ئبٍالٔذۇراالٍذۇ
ئىٕطبٔالر غۇٔذاق ٍبرىتىٍغبٔىي ،ئەگەر ثىر ٔەرضە ضىسٔىڭ پۈتۈْ ۋۇجۇدىڭىسٔي
لوزغۇتىذىىەِْ ،ۇِىىٕطىسٌىه ئۆزٌىىىذىٓ غبٍىپ ثوٌىذۇٍ .ۈرۈوىڭىسىذىىي ثىر پبرچە ئوت
تۇرِۇغىڭىسدىىي ھەِّە ئىػالرٔي ئبضبٔالغتۇرىۋېتىذۇ .غۇڭالغمب ٍۈوطەن لىسغىٍٕىممب ئىگە
ٌىذېرٌەرٔىڭ ئىع ئۈٔۈِي ٔبھبٍىتي ٍۇلىرى ثوٌىذۇٍ .ۈوطەن لىسغىٍٕىممب ئىگە ،ثىراق ئبٔچە وۆپ
ئىمتىذارغب ئىگە ئەِەش ٌىذېرٌەر ٔبھبٍىتي وۆپ ئىمتىذارغب ئىگە ،ثىراق ئبٔچە لىسغىٍٕىمي ٍوق
ٌىذېرٌەرگە لبرىغبٔذا تېخىّۇ وۆپ ئۇتۇلالرٔي ٍبرىتبالٍذۇ.
ئىالۋە :وىتبثتىىي ِەزوۇر لىطىّٕىڭ ثېػىذا ،ئبپتور ئۈٔۈٍِۈن ٌىذېرٌەرٔىڭ ھبٍبتىٕي
خۇالضىالپ ،ئۇالرٔىڭ ثىر ِۇلىُ لېٍىپمب چۈغّەٍذىغبٍٔىمىٕي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ .ھەِذە ئىٕگٍىسچە
« » companies 500دەپ ئبتىٍىذىغبْ ،دۇَٔبدىىي ئەڭ چوڭ  500غىروەتٍەرٔىڭ
ٌىذېرٌىرىٕىڭ تەڭذىٓ توٌىطي ئبٌىٌ ِەوتەپ ثبوبالۋرٌىك ئولۇغىذا ئوتتۇراھبي ( ن ٍبوي نٔ -وِۇر
ئېٍىپ) ئولۇغبٍٔىمىٕي 75 ،پىرضۀتتىٓ ئبرتۇق ئبِېرىىب پرېسىذېٕتٍىرىٕىڭ ضىٕىپىذىىي تۆۋۀىي
ٍېرىُ ثبٌىالر لبتبرىذا ئولۇغبٍٔىمىٕي ،ھەِذە  50پىرضۀتتىٓ وۆپرەن ِىٍَؤېر وبرخبٔىچىالرٔىڭ
ئبٌىٌ ِەوتەپٕي توٌۇق تۈگىتىپ ئولۇِىغبٍٔىمىٕي ِىطبي لىٍىپ چۈغۀذۈرگەْ .ئۇٔىڭ ثۇ ٍەردىىي
دېّەوچي ثوٌغىٕي ،ثىر ئبدەِٕىڭ ئولۇغي ثەن ٍبخػي ثوٌۇپ وەتّىطىّۇ ،ئەگەر ثىر ئىػمب
ٔىطجەتەْ ٔبھبٍىتي ٍۇلىرى دەرىجىذىىي لىسغىٍٕىمىال ثوٌىذىىەْ ،ھەِذە ئبغۇ ئىػٕي ۋۇجۇتمب
چىمىرىع ٍوٌىذا تېگىػٍىه ثەدەٌٕي تۆٌەٍذىىەْ ،ئۇ ئبدەِٕىڭ ِۇۋەپپەلىَەت لبزىٕىػي ٍۀىال
پۈتۈٍٔەً ِۇِىىٓ ئىىۀٍىىىذۇرِ .ەْ ئىىىي ثبالِٕىڭ ِەوتەپٍىرىذىىي ھەر خىً ٍىغىٕالرغب
ثبرغبٔذاِ ،ەوتەپ ئەِەٌذارٌىرى ۋە ئولۇتمۇچىالرٔىڭ ضىٕىپتب ئىگىٍىگەْ ثىٍىُ وېَىٕىي ھبٍبتتب
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الزىُ ثوٌىذىغبْ ثىٍىٍّەرٔىڭ پەلەت ٍېرىّىغىال ثبراۋەر وېٍىذىغبٍٔىمي ،لبٌغبْ ٍېرىُ ثىٍىٍّەرٔي
ثوٌطب ئولۇغتىٓ ضىرتمي ھەر خىً ئىجتىّبئىٌ پبئبٌىَەتٍەرگە لبتٕىػىع ئبرلىٍىك ئىگىٍەغىە
توغرا وېٍىذىغبٍٔىمي ھەلمىذە ئېَتمبٍٔىرىٕي وۆپ لېتىُ ئبڭٍىذىُ .ئبِېرىىىذا ئبدەٍِەر ئۈچۈْ
ثبر ثوٌغبْ پۇرضەتٍەر ٔبھبٍىتي وۆپ ثوٌۇپ ،ھەِّە ئبدەٍِەر ئبغۇ پۇرضەتٍەر ئبٌذىذىّۇ ثبراۋەر.
غۇٔذالال ھەر ثىر ٍبظ ئۈچۈْ دەرضخبٔىٕىڭ ضىرتىذىّۇ جبٔغب ٔبھبٍىتي ئەرزلبتىذىغبْ ثىٍىٍّەرگە
ئېرىػىع ئىّىبٔىَىتىّۇ خېٍىال توٌۇق ثبر .ثىراق ،ثۇٔذاق ئەھۋاي ثبغمب دۆٌەتٍەرٔىڭ ھەِّىطىذە
ٍوق ،ثبر ثوٌغبْ تەلذىردىّۇ ئبِېرىىىذىىي ثىٍەْ ئوخػبظ دەرىجە ئەِەش .غۇڭالغمب ئبِېرىىب
دۇَٔبدا " پۇرضەتٍەر ِبوبٔي" ،دەپ ئبتىٍىذۇ .جۇڭگو ۋە ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ
ئەھۋإٌىڭ لبٔذاق ئىىۀٍىىىٕي ثۇ ٍەردە تىٍغب ئېٍىپ ئوٌتۇرۇغٕىڭ ھبجىتي ٍوقِ .ەْ
ٍ-1970ىٍٍىرى پۈتۈْ جۇڭگو ثوٍىچە زىَبٌىَالر وۈرەظ لىٍىٕىۋاتمبْ « ،ثىٍىّٕىڭ وېرىىي ٍوق»
دېگەْ ضەپطەتە ھەِّە ٍەرٔي لبپالپ وەتىەْ ثىر دەۋردە ئوتتۇرا ِەوتەپتە ئولۇغبْ .ئەٍٕي
ۋالىتتىىي پۈتۈْ جەِئىَەتٕي لبپٍىغبْ چوڭ ئېمىّغب لبرىّۇ-لبرغي ٍوي تۇتۇپ « ،ثىٍىُ چولۇَ
ئەرزلبتىذۇ» دېگۀٕي ئۆزەَ ئۈچۈْ ثىر ئەلىذە لىٍىپ تبٌٍىغبْ ،ھەِذە لبتتىك تىرىػىپ ثىٍىُ
ئىگىٍىگەْ ئىذىُِ .ەْ ۋەتۀذىىي ٍبغالرٔىڭ ھبزىرِۇ ئبغۇٔذاق ثىر ئەلىذە ثىٍەْ ٍبغىػىٕي
ِەوتەپتە ٍبخػي ئولۇٍبٌّىغبٔالرٔىڭ ئىچىذىّٕۇ چوڭ-چوڭ ئىػالرٔي
ئۈِىذ لىٍىّەْ.
لىالالٍذىغبْ ئبدەٍِەر چىمىذۇٌ .ېىىٓ چوڭ-چوڭ ئىػالرٔي لىٍىع ئۈچۈْ ِەوتەپتە ٔبچبر ئولۇظ
غەرت ئەِەش .ئۇٔىڭ ئەوطىچەٍ ،بخػي ئولۇغبٔالر ئۈچۈْ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇظ پۇرضىتي ٔبچبر
ئولۇغبٔالرٔىڭىىگە لبرىغبٔذا ضېٍىػتۇرغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ دەرىجىذە وۆپرەن ثوٌىذۇ.
 .13ئىجبثىٌ پوزىتطىَە—ثىر ئىػٕي لىالالٍذىغبٍٔىمىڭىسغب ئىػۀطىڭىس ،ئۇٔي چولۇَ
لىالالٍطىس ()Positive Attitude
-ئبدەتتىٓ تبغمىرى ئەلىً ۋە تبالٔتٕىڭ  99پىرضۀتي تەردىٓ ،لبٌغبْ ثىر پىرضۀتي ثوٌطبئىٍھبِذىٓ وېٍىذۇ.
-ثىس لوٌىّىسدىٓ وېٍىذىغبْ ئىػالرٔىڭ ھەِّىطىٕي لىٍىذىغبْ ثوٌطبق ،ھەلىمەتۀّۇئۆز-ئۆزىّىسٔي ھەٍراْ لبٌذۇراالٍّىس (.)astound
-ئۆز ھبٍبتىذا ِەغٍۇثىَەتىە ئۇچرىغبْ وىػىٍەرٔىڭ ٔۇرغۇٍٔىرى لىٍىۋاتمبْ ئىػٍىرىذىٓۋاز وەچىۀذە ،ئۆزٌىرىٕىڭ ِۇۋەپپەلىَەتىە لبٔچىٍىه ئبز لبٌغبٍٔىمىٕي ھېص لىالٌّىغبْ
وىػىٍەردۇر.
ٍۇلىرىمىالر ھەِّە ئولۇرِۀٍەرگە تؤۇغٍۇق ثوٌغبْ ،دۇَٔبغب داڭٍىك وەغپىَبتچي توِبش
ئېذىطوْ ( ٔ )Thomas Edisonىڭ دېگەْ گەپٍىرى .ئۇ ئۇدا ٍ 65ىٍٕىڭ ھەر ثىرىذە وبَ
دېگۀذە ثىردىٓ ٍېڭىٍىمٕي وەغىپ لىٍغبْ ثوٌۇپ ،ئۆز ئۆِرىذە  1093خىً ٔەرضىٕي وەغىپ
لىٍغبْ .ئۇٔىڭ ِۇۋەپپەلىَىتىٕي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرگەْ ٔەرضىٍەردىٓ تەر ۋە ئىٍھبِذىٓ ثبغمب ٍۀە

- 294 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

ئىجبثىٌ پوزىتطىَىّۇ ثبر .ئۇ ئېٍېىتىر الِپۇچىىٕي ئىجبت لىٍىذىغبٔذا 000،10 ،دىٓ ئبرتۇق
ِبتېرىَبٌٕي ضىٕبق لىٍىپ ،ئبٔذىٓ ثىر ِۇۋاپىك ِبتېرىَبٌٕي تبپمبْ ثوٌطىّۇ ،ھەرگىسِۇ «غۇٔچە وۆپ
لېتىُ ِەغٍۇپ ثوٌذۇَ» دەپ ھېطبثٍىّىغبْ .ئېذىطوْ ٍبضىغبْ  14ثىٕبٌىك تەجرىجىخبٔب دۇَٔبغب
ِەغھۇر ثوٌۇپ ،ئۇ ئۇالرٔي « وەغپىَبت زاۋۇدى» دەپ ئبتىغبٍْ-1914 .ىٍي ئېذىطوْ ھەِّىذىٓ
ثەن لەدىرٌەٍذىغبْ ثۇ تەجرىجىخبٔىغب ئوت وەتىۀذە ،ئۇ وۆٍۈۋاتمبْ ئوتمب لبراپ تۇرغبْ .ھەِذە
«ثبٌىالر ،دەرھبي ئبپبڭالرٔي چبلىرىڭالر .ئۇالر ثۇٔذاق ئوتٕي ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئىىىىٕچي
وۆرەٌّەٍذۇ ».دېگەْ .وۆپۈٔچە ئبدەٍِەر ثۇٔذاق ھبدىطىگە ٍوٌۇلمبٔذا تۈگىػىپ وەتىەْ
ثوالتتي .ثىراق ،ئېذىطوْ ئۇٔذاق لىٍّىغبْ .ئېذىطوْ ٍۇلىرىمي ۋەلەدىٓ وېَىِٓ « :ەْ ٍ 67بغمب
وىردىُ ،ثىراق ِەْ ئىػٕي ٍېڭىذىٓ ثبغٍىطبَ ثوٌّبٍذىغبْ دەرىجىذە لېرى ئەِەشِ .ەْ
ھبزىرغىچە ثۇٔىڭغب ئوخػبظ ئىػالرٔي ئۆز ثېػىّذىٓ ٔۇرغۇْ لېتىُ ئۆتىۈزۈپ ثبلمبْ ».دېگەْ.
ئۇ ٍ 84بغمب وىرگۀذە ۋاپبت ثوٌغبْ.
ِەْ ئولۇرِۀٍەرگە ِەزوۇر ِبلبٌىٕي ئولۇپ ِۇغۇ ٍەرگە وەٌگۀذە ،ئۆزەَ تەٍَبرٌىغبْ
«ٍبخػي ِەغٍۇپ ثوٌۇظ ئۈچۈْ لبٔذاق لىٍىع وېرەن؟ » دېگەْ ٔۇتۇق تېىىطتىٕي ثىر لېتىُ
ئولۇپ ثېمىػٕي تەغەثجۇش لىٍىّەْ.
ئەگەر ئېذىطوْ ئبغۇٔذاق ثىر ئىجبثىٌ پوزىتطىَىٍىه ئبدەَ ثوٌّىغبْ ثوٌطب ،ئۇ ٍۇلىرىمىذەن
ئەگەر ضىس ئۆز ئۆِرىذە ٔبھبٍىتي زور
ِۇۋەپپەلىَەتٍەرگە ئېرىػەٌّىگەْ ثوالتتي.
ِۇۋەپپەلىَەتٍەرگە ئېرىػىەْ وىػىٍەرٔىڭ ھبٍبتىغب لبراپ ثبلىذىغبْ ثوٌطىڭىس ،ئۇالرٔىڭ
ھەِّىطىٕىڭ تۇرِۇغمب ٔىطجەتەْ ٔبھبٍىتي ئىجبثىٌ پوزىتطىَەدە ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ثبٍمبٍطىس.
ئەگەر ضىس ثىر ئۈٔۈٍِۈن ٌىذېر ثوٌۇغٕي ئىطتەٍذىىۀطىس ،ضىسدە ئىجبثىٌ پوزىتطىَە
ثوٌۇغي غەرت .ئۇ ٍبٌغۇز ضىسٔىڭ ثىر ئىٕطبْ ثوٌۇظ ضۈپىتىڭىس ثىٍەْ ثوٌغبْ ئىػالرغب لبٔبئەت
ھبضىً لىٍىع دەرىجىڭىسٔي ثەٌگىٍەپال لبٌّبًٍ ،ۀە ثبغمىالرٔىڭ ضىس ثىٍەْ لبٍطي تەرىمىذە
ِۇٔبضىۋەت ئېٍىپ ثېرىػىغب تەضىر وۆرضىتىذۇ .ئىجبثىٌ پوزىتطىَە ثوٌۇظ جەھەتتە تۆۋۀذىىي
ئىػالرٔي ثىٍىػىڭىس وېرەن:
ضىسٔىڭ پوزىتطىَىڭىس ثىر خىً تبٌالغتۇر
)1
ئوتتۇرھبي ئبدەٍِەر ثبغمىالرٔىڭ ئۆزىٕي ثىر ئىػٕي لىٍىػمب لىسىمتۇرۇظ ۋە لوزغىتىػىٕي
وۈتۈپ تۇرىذۇ .ئۇالرٔىڭ چۈغىٕىػىچە ،ئېتىراپىذىىي ئەھۋاٌالر ئۇالرٔىڭ لبٔذاق ئوٍٍىػىٕي
ثەٌگىٍەٍذۇ .ثىراق ،پوزىتطىَە ثىٍەْ ئېتىراپىذىىي ئەھۋاٌالرٔىڭ لبٍطىطي ئبٌذىذا وېٍىذۇ؟ ثۇ
خۇددى چۈجە ثىٍەْ تۇخۇَ ِەضىٍىطىگە ئوخػبظ .ھەلىمەت غۇوي ،ثۇ ئىىىي ٔەرضىٕىڭ
تۈٔۈگۈْ ضىسگە لبٔذاق ئىع ٍۈز
لبٍطىطي ئبٌذىذا وېٍىذىغبٍٔىمي ِۇھىُ ئەِەش.
ثەرگۀٍىىىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ضىسٔىڭ ثۈگۈٔىي پوزىتطىَىڭىس ضىسٔىڭ تبٌٍىػىڭىسدىٕال ئىجبرەت.
پىطخوٌوگ ۋىىتور فرأىۇي (ِ )Victor Franklۇٔذاق دېگەْ« :ئىٕطبْ ئەروىٍٕىىٍىرىٕىڭ ئەڭ
ئبخىرلي ثىرضي ،ھەر لبٔذاق غبرائىت ئبضتىذا ئۆزىّىسٔىڭ پوزىتطىَىطىٕي ئۆزىّىس تبٌالغتىٓ
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ئىجبرەت».
 )2ضىسٔىڭ پوزىتطىَىڭىس ضىسٔىڭ ئىع-ھەرىىىتىڭىسٔي ثەٌگىٍەٍذۇ
ئبئىٍە تۇرِۇظ ِۇتەخەضطىطي دېٕىص ۋېَتٍىٌ ( ِ )Denis Waitleyۇٔذاق دەٍذۇ:
«ٍەڭگۈچىٍەرٔىڭ ئبرتۇلچىٍىمي ئۇالرٔىڭ ئبالھىذە تۇغۇٌغبٍٔىمي ،ئۇالرٔىڭ ئىك ضىٕىڭ ٍۇلىرى
ثوٌىػيٍ ،بوي ئۇالرٔىڭ تبالٔتٍىك ثوٌىػي ئەِەشٍ .ەڭگۈچىٍەرٔىڭ ئبرتۇلچىٍىمىٕىڭ ھەِّىطي
ئۇالرٔىڭ پوزىتطىَىطىذە ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ تەثىئىٌ ئىمتىذارىذا ئەِەش .پوزىتطىَە ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ
ئۆٌچىّىذۇر ».ضىسٔىڭ پوزىتطىَىڭىس ضىسٔىڭ لبٔذاق ئىع تۇتىذىغبٍٔىمىڭىسٔي ثەٌگىٍەٍذۇ.
غۇڭالغمب ئۇ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ.
 )3ضىسٔىڭ ئبدەٍِىرىڭىس ضىسٔىڭ پوزىتطىَىڭىسٔىڭ ئەٍٕىىىذۇر
ثەزى ئبدەٍِەر ئىٕتبٍىٓ ٔبچبر پوزىتطىَە ھبٌىتىذە تۇرۇپ ،ئۆزىٕىڭ ئبدەٍِىرىذىٓ روھٍۇق
ثوٌۇغٕي ئۈِىذ لىٍىذۇ .ثىراقِ « ،بگٕىتىسَ لبٔۇٔىَىتي» ثىر ھەلىمەت ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭغب
ئبضبضالٔغبٔذا ،ضىسٔىڭ لبٔذاق ئبدەَ ئىىۀٍىىىڭىس ضىسٔىڭ ئۆزىڭىسگە لبٔذاق ئبدەٍِەرٔي جەٌت
لىٍىذىغبٍٔىمىڭىسٔي ثەٌگىٍەٍذۇ( .ئەضىەرتىع :ثۇ «ئۆزىگە تبرتىع لبٔۇٔىَىتي» ثىٍەْ ئوخػبظ:
ھەر ثىر ٔەرضە ئۆزىگە ئۆزى ثىٍەْ ئوخػبظ ٔەرضىٕي تبرتىذۇ).
 )4ثىر ٍبخػي پوزىتطىَىٕي ضبلالظ ثىر ٍبخػي پوزىتطىَىگە لبٍتىذىٓ ئېرىػىػىە لبرىغبٔذا
ئبضبٔراق
ٍۇجىٓ پېتېرضوْ (  )Eugene H. Petersonئۆزىٕىڭ « ٍەر غبرى ۋە چىروبۋٔىڭ
ِېھراثي» (  )Earth and Altarدېگەْ وىتبثىذا ِۇٔذاق دېگەْ « :ئىچ ئبغرىتىع ئىٕطبٔالر
ئۈچۈْ ٍبرىتىٍغبْ ئەڭ ئبٌىَجبٔبة ھېططىَبتالرٔىڭ ثىرى ثوٌۇپ ،ئۆز-ئۆزىگە ئىچ ئبغرىتىع ثوٌطب
ئەڭ لەثىھ ھېططىَبتالرٔىڭ ثىرى ثوٌىػي ِۇِىىٓ .ئۇ ثىر ئىمتىذارضىسٌىك ،ۋە ئبدەِٕي ِېَىپ
لىٍىپ لوٍىذىغبْ وېطەٌٍىه ثوٌۇپ ،ثىسٔىڭ رەئبٌٍىممب ثوٌغبْ چۈغۀچىّىسٔي ئېغىر دەرىجىذە
ثۇرِىٍىۋېتىذۇ ».ئەگەر ضىس ئۆزىڭىسدە ثىر ئىجبثىٌ پوزىتطىَە ھبضىً لىٍىپ ثوٌغبْ ثوٌطىڭىس،
ئۇٔي ضبلالپ ِېڭىڭ .ئەگەر ضىس ئۆزىڭىس ۋە ثبغمىالردىٓ ٍبخػىٍىممب ئېرىػىػتە لىَٕىٍىۋاتمبْ
ثوٌطىڭىس ،ھەرگىس ئۈِىذضىسٌۀّەڭ .ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ پوزىتطىَىطىٕي ئۆزىڭىس تبٌالٍذىغبْ
ثوٌغبچمبٍ ،ۇلىرىمىذەن ئەھۋإٌي ئۆزىڭىس ئۆزگەرتەٌەٍطىس.
ئۆزىڭىسٔىڭ پوزىتطىَىطىٕي ٍبخػىالظ ئۈچۈْ ،تۆۋۀذىىي ئىػالرٔي لىٍىڭ:
ئۆزىڭىسٔي « توغرا ئۇزۇق» ثىٍەْ ئۇزۇلالٔذۇرۇڭ .ضىسٔي ئىجبثىٌ پوزىتطىَەگە ئىگە
لىٍىذىغبْ وىتبثالرٔي ئولۇڭ ،ئبغۇٔذاق وىٕوالرٔي وۆرۈڭ ،ۋە ئبغۇٔذاق ٌېٕتىالرٔي ئبڭالڭ.
ھەر وۈٔي ئۆزىڭىسگە ثىر ٔىػبْ تىىٍەپ ،ئۇٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇڭ.
ضىسٔي ئەضٍىتىپ تۇرىذىغبْ ٔەرضىٍەرٔيِ ،ەضىٍەْ ضىس ئبٌغبْ ِۇوبپبتالرٔىڭ
گۇۋاھٕبِىطىٕي تېّىڭىسغب ئېطىپ لوٍۇڭ.
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ِ .14ەضىٍە ھەي لىٍىع—ِەضىٍىٍەرٔىڭ ِەضىٍە ثوٌۇپ تۇرىػىغب ٍوي لوٍّبڭ
()Problem Solving
ئۈٔۈٍِۈن ٌىذېرٌەر لىَىٓ ئۆتىەٌٍەرگە لبرغي ئوتتۇرىغب چىمبالٍذۇِ .بٔب ثۇ ٍەڭگۈچىٍەرٔي
توال لبخػبٍذىغبْ وىػىٍەردىٓ پەرلٍۀذۈرۈپ تۇرىذىغبْ ٔەرضىٍەرٔىڭ ثىرىذۇر .ثىر ٌىذېرٔىڭ
لبٍطي ضبھەگە تەۋەٌىىىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ئۇ چولۇَ ِەضىٍىٍەرگە دۇچ وېٍىذۇِ .ۇٔذاق  3خىً
ضەۋەة تۈپەٍٍىذىٓ ثۇ خىً ئەھۋاٌذىٓ ضبلالٔغىٍي ثوٌّبٍذۇ )1 ( .ثىس ثىر ثبرغبٔطەرى
ِۇرەوىەپٍىػىپ ۋە رەڭذارٌىػىپ وېتىۋاتمبْ دۇَٔبدا ٍبغبۋاتىّىس )2 ( .ثىس وىػىٍەر ثىٍەْ
ِۇٔبضىۋەتٍىػىپ تۇرىّىس )3 ( .ثىس دۇچ وەٌگەْ ئەھۋاٌالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ثىس ئۆزىّىس وؤتروي
لىالٌّبٍّىس.
ِەضىٍىٕي ئۈٔۈٍِۈن ھەي لىالالٍذىغبْ ٌىذېرٌەر ِۇٔذاق  5خىً ضۈپەتىە ئىگە ثوٌىذۇ:
ئۇالر ِەضىٍىٍەرٔي ئبٌذىٓ ِۆٌچەرٌىَەٌەٍذۇ
)1
ِەضىٍىٍەردىٓ ضبلالٔغىٍي ثوٌّىغبچمبٍ ،بخػي ٌىذېرٌەر ئۇالرٔي ئبٌذىٓ ِۆٌچەرٌەٍذۇ.
ٍوٌٕىڭ ئبضبْ ثوٌىػىٕي ئۈِىذ لىٍىذىغبْ ئبدەٍِەر داۋاٍِىك ئوڭۇغطىسٌىممب ئۇچراپ تۇرىذۇ .ئەگەر
ضىس ئىجبثىٌ پوزىتطىَىگە ئىگە ثوٌطىڭىس ،ھەِذە ئەڭ ٔبچبر ئەھۋاٌغب ئبٌذىٓ تەٍَبر ثوٌۇپ
تۇرضىڭىس ،ئبٌذىڭىسغب وەٌگەْ ِەضىٍىٍەرٔي ھەي لىٍىػمب پبٍذىٍىك غبرائىتالرٔي ٍبرىتبالٍطىس.
 )2ئۇالر ئەِەٌىَەتٕي ئەٍٕەْ لوثۇي لىٍىذۇ
وىػىٍەر ِەضىٍىٍەرگە ِۇٔذاق ِۇئبِىٍە لىٍىذۇ :ثەزىٍىرى ِەضىٍىٍەرٔي ئېتىراپ لىٍّبٍذۇ.
ثەزىٍەر ِەضىٍىٍەرٔي ئېتىراپ لىٍطىّۇ ،ئۇالرٔي ثىر ٍبلمب تبغالپ لوٍىذۇٍ .ۀە ثەزىٍەر ثوٌطب
ِەضىٍىٍەرٔي ئېتىراپ لىٍىذۇ ،ھەِذە ئەھۋإٌي ٍبخػىالظ ٍوٌىذا تىرىػىذۇٌ .ىذېرٌەر ھەر ۋالىت
ٍۇلىرىمي ٍ-3وٌٕي تبٌٍىػي وېرەن.
 )3ئۇالر ئوِۇِىٌ ِۀسىرىٕي وۆرىذۇ
ٌىذېرٌەر داۋاٍِىك ئوِۇِىٌ ِۀسىرىٕي وۆرۈپ تۇرۇغيٍ ،بوي ئوِۇِىٌ ۋەزىَەتٕي چۈغىٕىپ
تۇرۇغي وېرەن .ئۇالر ھېططىَبتٕىڭ وؤتروٌٍىمىذا لبٌطب ثوٌّبٍذۇ .غۇٔذالال ئۇالر وىچىه
ئىػالرغب پېتىپ لېٍىپِ ،ۇھىُ ئىػالرٔي وۆرەٌّەٍذىغبْ ثوٌۇپ لبٌطب ھەَ ثوٌّبٍذۇٍ .بزغۇچي
ِؤتبپېرت ( ِ )Alfred Armand Montapertۇٔذاق دەپ ٍبزغبْ « :وۆپ ضبٔذىىي وىػىٍەر
توضبٌغۇٔي وۆرىذۇ .ئبز ضبٔذىىي وىػىٍەر ثوٌطب ِەلطەتٕي چۈغىٕىذۇ .تبرىخ ِەلطەتٕي
چۈغىٕىذىغبْ وىػىٍەرٔىڭ ِۇۋەپپەلىَىتىٕي خبتىرٌەپ ،توضبٌغۇٔىال وۆرىذىغبْ وىػىٍەرٔي ثوٌطب
ئەضتىٓ چىمىرىۋېتىع ِۇوبپىتي ثىٍەْ ِۇوبپبتالٍذۇ».
 )4ئۇالر ثىر ۋالىتتب پەلەت ثىرال ِەضىٍىٕي ھەي لىٍىذۇ
لىَىٕچىٍىممب وۆپ دۇچ وېٍىذىغبْ ٌىذېرٌەر ِەضىٍىٍەرٔىڭ وۆپٍىىىذىٓ ٔەپەش ئبالٌّبً
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لېٍىپِ ،ەضىٍىٕي لوٌىٕىڭ ئۇچىذىال ھەي لىٍىػمب ئۇرىٕىذىغبْ وىػىٍەردۇر .ئەگەر ئبٌذىڭىسدا
ٔۇرغۇْ ِەضىٍىٍەر ثوٌىذىىەْ ،ضىس چولۇَ ھبزىر تۇتۇظ لىٍغبْ ِەضىٍىٕي ئبٌذى ثىٍەْ ھەي
لىٍىپ ،ئبٔذىٓ ٍۀە ثىر ٍېڭي ِەضىٍىگە ئۆتۈڭ.
 )5ئۇالر ئوڭۇغطىسٌىممب ئۇچرىغبٔذا ئبضبضٍىك ٔىػبٔذىٓ ۋاز وەچّەٍذۇ
ئۈٔۈٍِۈن ٌىذېرٌەر چولمىذىٓ چولمىغب ضەورەظ پرىٕطىپي ( peak-to-peak
ٔ )principleي چۈغىٕىذۇ .ئۇالر ئوڭۇغطىسٌىممب ئۇچرىغبٔذا ئەِەش ،ئىػالرٔي ئىجبثىٌ تەرەپىە
ثۇرىغبْ چبغذىال چوڭ-چوڭ لبرارالرٔي ئبٌىذۇ.
ھەر ثىر ِەضىٍە ضىسٔي ئۆز-ئۆزىڭىسگە تؤۇغتۇرىذۇ .ئۇ ضىسگە ئۆزىڭىسٔىڭ لبٔذاق
تەپەوىۇر لىٍىذىغبٍٔىمىڭىس ۋە ضىسٔىڭ ٔېّىذىٓ تۈزۈٌگۀٍىىىڭىسٔي وۆرضىتىپ ثېرىذۇ.
ِەضىٍىٕي ئۈٔۈٍِۈن ھەي لىٍىع ئىمتىذارى توضبٌغۇالرغب لبٔذاق ِۇئبِىٍە لىٍىع ۋە ئۇالرٔي لبٔذاق
ٍېڭىع تەجرىجىٍىرىذىٓ وېٍىذۇ .ضىس ھەر لېتىُ ثىر ِەضىٍىٕي ھەي لىٍغبٔذا ،ثۇ جەھەتتىىي
ئىمتىذارىڭىسٔي ثىر ثبٌذاق ئۆضتۈرۈضىس .ئەگەر ضىس ضىٕبپ ثېمىعِ ،ەغٍۇپ ثوٌۇظٍ ،ۀە ضىٕبپ
ثېمىع جەرٍبٔىٕي ِەڭگۈ ضىٕبپ وۆرِەٍذىىۀطىس ،ضىس ِەضىٍە ھەي لىٍىع ئىمتىذارىڭىسٔىّۇ
ِەڭگۈ ئۆضتۈرەٌّەٍطىس.
ِەضىٍىٍەرٔي ھەي لىٍىع ئىمتىذارىڭىسٔي ئۆضتۈرۈظ ئۈچۈِْ ،ۇٔۇ ئىػالرٔي لىٍىڭ:
چبتبق ئىسدەڭ .ئەگەر ضىس ھبزىرغىچە ِەضىٍىٍەردىٓ ئۆزىڭىسٔي لبچۇرۇپ وەٌگەْ
ثوٌطىڭىس ،ئەِذى چبتبلالرٔي ئىسدەپ تېپىپ ،ئۇالرٔي ھەي لىٍىڭ.
ِەضىٍە ھەي لىٍىػٕىڭ توغرا ئۇضۇٌىٕي تېپىپ چىمىڭ.
ئەتىراپىڭىسغب ِەضىٍە ھەي لىالالٍذىغبْ ٍبوي لوٌىذىٓ ئىع وېٍىذىغبْ ئبدەٍِەرٔي توپالڭ.
ئەگەر ضىس ِەضىٍە ھەي لىٍىػمب ِبھىر ثوٌّىطىڭىس ،لوغۇٔىڭىسغب لوٌىذىٓ ئىع وېٍىذىغبْ
ئبدەٍِەرٔي وىرگۈزۈپ ،ئۇالرٔي ئىػمب ضېٍىڭ.

ِ .15ۇٔبضىۋەتتە ٍبخػي ثوٌۇظ—ئەگەر ضىس ثبغمىالر ثىٍەْ ٍبخػي چىمىػطىڭىس ،ئۇالر
ضىس ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىذۇ ()Relationships
ِ-ۇۋەپپەلىَەت تەڭٍىّىطىٕىڭ ئەڭ ِۇھىُ تەروىۋى لىطّي وىػىٍەر ثىٍەْ لبٔذاقچىمىػىػٕي ثىٍىػتىٓ ئىجبرەت .روضېۋېٍت ( ،)Theodore Rooseveltئبِېرىىب پرېسىذېٕتي
-وىػىٍەر ضىسٔىڭ ئۆزٌىرىگە لبٔچىٍىه وۆڭۈي ثۆٌۈدىغبٍٔىمىڭىسٔي ثىٍّىگۈچە ،ضىسٔىڭلبٔچىٍىه ثىٍىٍّىه ئىىۀٍىىىڭىسگە پەرۋا لىٍّبٍذۇ .جوْ ِبوطۋېً ()John C. Maxwell
ئۈٔۈٍِۈن ٌىذېرٌەر ئۈچۈْ ئېَتمبٔذا ،وىػىٍەر ثىٍەْ ثىٍٍە ئىع ئېٍىپ ثېرىع ۋە ئۇالر
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ثىٍەْ ٍبخػي ِۇٔبضىۋەت ئورٔىتىع ئىمتىذارى وەَ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ ئىمتىذارالرٔىڭ ثىرىذۇر.
ٍ-1991ىٍي ئبِېرىىىذىىي « ئبٍبي ٌىذېرٌەر» (  )Executive Femaleجورٔىٍي ئېٍىپ ثبرغبْ
ثىر لېتىٍّىك تەوػۈرۈغتە ،غىروەتٍەرٔىڭ ئۆز خىسِەتچىٍىرىذە ثبر ثوٌۇغٕي ئۈِىذ لىٍىذىغبْ ئەڭ
ِۇھىُ ئورۇٔذىىي ٔەرضە ئۇالرٔىڭ ثبغمىالر ثىٍەْ ٍبخػي ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ لبثىٍىَىتي ثوٌۇپ
چىممبْ .ثۇ لبثىٍىَەت ئىٕگٍىسچە «  » interpersonal skillدەپ ئبتىٍىذۇ .ئەگەر ئبدەتتىىي
خىسِەتچىٍەر ئۈچۈْ ٍبخػي وىػىٍىه ِۇٔبضىۋەت ئىمتىذارى ئبغۇٔذاق ِۇھىُ ثوٌطبٌ ،ىذېرٌەر
ئۈچۈْ ئۇٔىڭ لبٔچىٍىه ِۇھىٍّىمىٕي پەرەز لىٍىپ ثېمىڭ .وىػىٍەر ھەلىمەتۀّۇ چىمىػبالٍذىغبْ
ئبدەٍِەر ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىػٕي خبالٍذۇٍ .بخػي وىػىٍىه ِۇٔبضىۋەت ئىمتىذارىغب ئىگە ئەِەش
ثىر ئبدەِٕىڭ ٍبخػي ٌىذېر ثوالٌىػي ِۇِىىٓ ئەِەش.
ثىر ٌىذېر وىػىٍەر ثىٍەْ ٍبخػي ِۇٔبضىۋەت ئورٔىتىع ئۈچۈْ ،تۆۋۀذىىي  3ئىػٕي
لىٍىػي غەرت:
ثىر ٌىذېرغب خبش وبٌال ثوٌۇظ—وىػىٍەرٔي چۈغىٕىذىغبْ ثوٌۇظ
)1
وىػىٍىه ِۇٔبضىۋەتىە لبدىر ثىر ٌىذېرٔىڭ ثىرىٕچي ضۈپىتي وىػىٍەرٔىڭ لبٔذاق
ھېص-تۇٍغۇالردا ثوٌىذىغبٍٔىمي ۋە لبٔذاق ئوٍالٍذىغبٍٔىمىٕي چۈغىٕىع لبثىٍىَىتىذىٓ ئىجبرەت.
ضىس ثبغمىالر ثىٍەْ ثىٍٍە ئىع ئېٍىپ ثبرغبٔذاِ ،ەٍٍي ئۇالر ثىر ٌىذېر ثوٌطۇْ ٍبوي
ئەگەغىۈچىڭىس ثوٌطۇْ ،ئۇالردا تۆۋۀذىىىذەن ئورتبلٍىك ثبرٌىمىٕي توٌۇق تؤۇپ ٍېتىػىڭىس
وېرەن:
ئۇالر ئۆزٌىرىٕي ثىر ئۆزگىچە (  )specialئبدەَ ،دەپ ھېص لىٍىػٕي خبالٍذۇ .غۇڭب ئۇالرٔي
چىٓ وۆڭٍىڭىسدىٓ ِبختبپ تۇرۇڭ.
ئۇالر ئەتىٕىڭ ثۈگۈٔذىٓ ٍبخػىراق ثوٌۇغىٕي ئىطتەٍذۇ ،غۇڭب ئۇالرغب ئۈِىذ ئبتب لىٍىڭ.
ئۇالر ثبغمىالرٔىڭ ئۆزٌىرىگە ٍوي وۆرضىتىػٕي ئىطتەٍذۇ ،غۇڭب ئۇالرغب ٍوي ثبغالڭ.
ئۇالر غەخطىَەتچي وېٍىذۇ ،غۇڭب ئۇالرٔىڭ ئېھتىَبجىٕي ئبٌذىٕمي ئورۇٔغب لوٍۇڭ.
ئۇالرٔىڭ روھىٌ ئبضبٔال چۈغۈپ وېتىذۇ ،غۇڭب ئۇالرٔي ئىٍھبِالٔذۇرۇپ تۇرۇڭ.
ئۇالر ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغٕي ئىطتەٍذۇ ،غۇڭب ئۇالرٔىڭ ئۇتۇپ چىمىػىغب ٍبردەَ لىٍىڭ.
ٌىذېرٌەر ٍۇلىرىمي ھەلىمەتٍەرٔي توٌۇق چۈغۀگەْ ئبضبضتب ،وىػىٍەرگە ئىٕذىۋىذۇئبي
(ئبٍرىُ-ئبٍرىُ غەخطٍەر) ضۈپىتىذە ِۇئبِىٍە لىالالٍذىغبْ ثوٌۇغي وېرەن .ھەر ثىر وىػىگە
لبراپ ،ئۇٔي چۈغىٕىپ ،ئبٔذىٓ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆزى ئوتتۇرىطىذا ثىر ٍېمىٓ ثبغٍىٕىع ھبضىً لىٍىع
ئىمتىذارى وىػىٍىه ِۇٔبضىۋەتتە ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغتىىي ثىر ِۇھىُ ئبِىٍذۇر .ثۇٔذاق
ضەزگۈرٌۈوٕي ٌىذېرٌىمتىىي ثىر ٍۇِػبق ئبِىً ،دەپ ئبتبغمب ثوٌىذۇ .ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ٌىذېرٌىك
لىٍىع ئۇضٍۇثىٕي ئۆزىڭىس ٌىذېرٌىك لىٍىۋاتمبْ ئبدەٍِەرگە ِبضالغتۇراالٍذىغبْ ثوٌۇغىڭىس وېرەن.
 )2ثىر ٌىذېرغب خبش ٍۈرەن ثوٌۇظ—وىػىٍەرٔي ضۆٍۈظ
ئەگەر ضىس وىػىٍەرٔي ضۆٍّىطىڭىس ،ثبغمىالر ضىسگە ئەگىػىػٕي خبالٍذىغبْ ھەلىمىٌ
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ئۈٔۈٍِۈن ٌىذېردىٓ ثىرى ثوالٌّبٍطىس .داڭٍىك فىسىىب ئبٌىّي ئېَٕىػتېَىٓ ِۇٔذاق دېگەْ:
«ثىسٔىڭ ٍەر غبرى ئۈضتىذىىي ئەھۋاٌىّىس ثىر ئبز غەٌىتە .ھەر ثىرىّىس ثىر لىطمب زىَبرەتىە
وېٍىّىسٔ ،ېّىػمب غۇٔذاق لىٍىذىغبٍٔىمىّىسٔي ثىٍّەٍّىس ،ثىراق ثەزىذە ئۆزىّىس ئۈچۈْ ثىرەر
ِەلطەت تۇرغۇزغبٔذەن ثوٌىّىس .ۋاھبٌۀىي ،وۈٍٔۈن تۇرِۇظ ٔۇلتىطىذىٓ لبرىغبٔذا ،ثىس
ھەِّىّىس ِۇٔذاق ثىر ئىػٕي ثىٍىّىس :ھەر ثىر ئبدەَ ثبغمب ئبدەٍِەر ئۈچۈْ ٍبراٌغبْ».
ٌ )3ىذېرٌىك لوٌىٕي ضۇٔۇظ—وىػىٍەرگە ٍبردەَ لىٍىع
وىػىٍەر ئۆزٌىرىٕىڭ ِۀپەئەتىٕي ٔەزىرىذىٓ ئبٍرىّبٍذىغبْ ٌىذېرٌەرگە ھۆرِەت لىٍىذۇ.
ئەگەر ضىسٔىڭ ِەروىسىٌ ٔۇلتىڭىس ثبغمىالرغب ٔېّە ثېرەٌەٍذىغبٍٔىمىڭىس ثوٌۇپ ،ثبغمىالردىٓ ٔېّە
ئبالالٍذىغبٍٔىمىڭىس ئەِەش ثوٌطب ،ئۇالر ضىسٔي ضۆٍىذۇ ۋە ھۆرِەتٍەٍذۇ .ھەِذە ثۇ ئۇالر ثىٍەْ
ٍبخػي ِۇٔبضىۋەت ئورٔىتىػٕىڭ پۇختب ھۇٌىٕي ضبٌىذۇ.
ِ .16ەضئۇٌىَەتچبٍٔىك—توپٕي ئۆزىڭىس وۆتۈرۈپ ِبڭّىطىڭىس ،ووِبٔذا ئەزاٌىرىٕي
ٍېتەوٍەپ ِبڭبٌّبٍطىس ()Responsibility
ٍبخػي ٌىذېرٌەر ِەضئۇٌىَەتٕىڭ وىّذە ۋە ٔەدە ئىىۀٍىىىٕي ئوثذاْ ثىٍىذۇ .ئۇالر
ئبتب-ئبٔىطىٕىڭ ،ئېرى ٍبوي ئبٍبٌىٕىڭ ،پەرزۀتٍىرىٕىڭ ،ھۆوۈِىتىٕىڭ ،ثبغٍىمىٕىڭ ،ۋە
خىسِەتذاغٍىرىٕىڭ ِەضئۇٌىَىتي ثىٍەْ وۆپ ھېطبثالغّبً ،ئۆز ِەضئۇٌىَىتىٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي
توٌۇق چۈغۀگەْ ثوٌىذۇ .ئۇالر تۇرِۇظ ئبٌذىغب تبغٍىغبْ ئەھۋاٌالردىٓ ئۆزىٕي ئېٍىپ لبچّبً،
ئۇالرغب دادىٍٍىك ثىٍەْ جەڭ ئېالْ لىٍىپ ،وۈچىٕىڭ ثېرىچە ئۆز ِەضئۇٌَىتىٕي ئبدا لىٍىذۇ .ئۇالر
ئۈچۈْ غۇ ٔەرضە ٔبھبٍىتي ئېٕىمىي ،ئۇالر پەلەت ئۆز ِەضئۇٌىَىتىٕي ئبدا لىالالٍذىغبٍٔىمىٕي لوي
ئبضتىذىىىٍەرگە ئىطپبتٍىغبٔذىال ،ئبٔذىٓ لوي ئبضتىذىىىٍەرگە ٍېتەوچىٍىه لىٍىع پۇرضىتىٕي
لوٌغب وەٌتۈرەٌەٍذۇ.
ئۆز ِەضئۇٌىَىتىٕي ئبدا لىٍىذىغبْ وىػىٍەر تۆۋۀذىىىذەن خبراوتېرٌەرگە ئىگە ثوٌىذۇ:
ئۇالر ئىػٕىڭ ھۆددىطىذىٓ چىمىذۇ
)1
ِەٌۇَ ثىر ئىٍّىٌ تەوػۈرۈغتە « ضىس ٔېّە ئۈچۈْ وۈٔىگە  12ضبئەتتىٓ  14ضبئەتىىچە
ئىػٍەٍطىس؟» دەپ ضوراٌغبْ ثىر ِىٍَؤېر ِۇٔذاق دەپ جبۋاة ثەرگەِْ « :ەْ ثىر چوڭ غىروەتتە
ٍ 15ىً ئىػٍىگۀذىٓ وېَىٓ غۇٔي چۈغىٕىپ ٍەتتىّىي ،ثىسٔىڭ جەِئىَەتتە ثىس ھەر وۈٔي 8
ضبئەت ئىػٍەپ ئېرىػىذىغىٕىّىس ئۆزىّىسٔي ضبلالپ لېٍىػال ثوٌىذۇٍ .ۀي ،ئەگەر ضىس وۈٔىگە 8
ضبئەت ئىػٍىطىڭىس ،ضىسٔىڭ ئېرىػىذىغىٕىڭىس ئۆزىڭىسٔي ضبلالپ لېٍىػال ثوٌىذۇ .ئبغۇ 8
ضبئەتٕىڭ ضىرتىذا لىٍىذىغىٕىڭىس ضىسٔىڭ وەٌگۈضىڭىس ئۈچۈْ ضېٍىٕغبْ ِەثٍەغ ثوٌۇپ
ھېطبثٍىٕىذۇ ».ثىر ئبدەِٕىڭ ئەڭ ئبز تىرىػچبٍٔىك ثىٍەْ ئەڭ زور ِۇۋەپپەلىَەتٍەرگە ئېرىػەٌىػي
ِۇِىىٓ ئەِەش .لىٍغبْ ئىػىٕي ۋۇجۇتمب چىمىراالٍذىغبْ وىػىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ئۆزىٕىڭ
خۇضۇضىٌ غىروىتي ثبر ثوٌۇپ ،ئۆز غىروىتي ئۈچۈْ ئىػٍەٍذىغبْ وىػىٍەرٔىڭىي ثىٍەْ ئوخػبظ
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پوزىتطىَىگە ئىگە ثوٌىذۇ .ئەگەر ضىس ئىّىبٔمەدەر وۆپرەن ٔەتىجە لبزىٕىپ ،ئۆزىڭىسٔىڭ
ئەگەغىۈچىٍىرىٕىڭ ئىػۀچىطىگە ئېرىػّەوچي ثوٌىذىىۀطىس ،ضىسدىّۇ ئبغۇٔذاق روھىٌ ھبٌەت
ثوٌىػي وېرەن.
 )2ئۇالر ئىػٕي تەٌەپتىٓ ٍۇلىرىراق لىٍىذۇ
ِەضئۇٌىَەتچبْ وىػىٍەر ھەرگىسِۇ « ئۇ ِېٕىڭ ئىػىُ ئەِەش» ،دەپ ئوٍٍىّبٍذۇ .ئۇالر
لبٔذاق ثەدەي تۆٌەغتىٓ لەتئىَٕەزەر ،ئۆز تەغىىالتي ئېھتىَبجٍىك ثوٌغبْ ئىػالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئۆز
ئىػىذەن لىٍىپ تبِبِالٍذۇ .ئەگەر ضىس ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغٕي ئىطتەٍذىىۀطىس ،تەغىىالتٕي
ئۆز ِۀپەئەتىڭىسٔىڭ ئبٌذىغب لوٍۇظ روھىغب ئىگە ثوٌۇغىڭىس وېرەن.
 )3ئۇالر ھەر ۋالىت ٔەِۇٔىٍىىٕي ئىطتەٍذۇ
ٔەِۇٔە ثوٌۇظ ئىطتىىي ئبدەِٕي ئىٍھبِالٔذۇرىذىغبْ وۈچٍۈن لوزغبتمۇچي وۈچ.
ٔەِۇٔىٍىىٕي ئىطتەٍذىغبْ ۋە ئۇٔىڭغب ئېرىػىع ئۈچۈْ لبتتىك تىرىػىذىغبْ وىػىٍەرٔىڭ
ھەِّىطي داۋاٍِىك ِەضئۇٌىَەتچبْ وېٍىذۇ .ھەِذە ئۇالر ئۆزىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ئوِۇَ ئۈچۈْ تەلذىُ
لىٍغبٔذا ،چوڭ راھەتىە چىممبٔذەن ھېص لىٍىذۇِ .ۇۋەپپەلىَەت ِۇتەخەضطىطي جىُ روْ ( Jim
ِ )Rohnۇٔذاق دەٍذۇ « :روھىٌ ثېطىُ ئۆزىڭىس لىالالٍذىغبْ ئىػالرٔي توٌۇق لىٍّبضٍىمتىٓ
وېٍىپ چىمىذۇ ».ھەِّە ئىػٕي ٍۇلىرى ضۈپەت ثىٍەْ لىٍىػٕي ئۆزىڭىس ئۈچۈْ ثىر ٔىػبْ لىٍىڭ.
غۇٔذاق لىٍطىڭىس ِەضئۇٌىَەتچبٍٔىك ضىسگە تەثىئىٌ ھبٌذا ئبتب ثوٌىذۇ.
 )4ئۇالر ھەر لبٔذاق ئەھۋاي ئبضتىذا ٔەتىجە ٍبرىتىذۇ
ثىر ِەضئۇٌىَەتچبْ ئبدەِٕىڭ ئەڭ ئبٌىٌ ضۈپىتي ئۇٔىڭ ثبغٍىغبْ ئىػىٕي ئبخىرغىچە
داۋاِالغتۇرۇظ ئىمتىذارىذىٓ ئىجبرەت .ئەگەر ضىس ثبغمىالرٔي ٍېتەوٍىّەوچي ثوٌىذىىۀطىس،
چولۇَ ٔەتىجە ٍبرىتىػىڭىس وېرەن.
ِەْ ِبلبٌىٕىڭ ِەزوۇر لىطّىذا چۈغۀذۈرگەْ ِەزِۇٔالرٔىڭ ئىچىذەِ ،ۇٔذاق ئىىىي ِۇھىُ
ئۇلۇَ ثبر:
ِ1ەضئۇٌىَەتچبٍٔىك 2ثىر ئبدەِٕىڭ ھەر وۈٔي  8ضبئەتٕىڭ ضىرتىذا لىٍغبْ ئىػي ،ئبغۇ ئبدەَ ئۆزىٕىڭ ٍبوي ئۆز
خەٌمىٕىڭ وەٌگۈضي ئۈچۈْ ضبٌغبْ ِەثٍەغ ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ
ِەضئۇٌىَەتچبٍٔىك ئبدەَ خبراوتېرىٕىڭ  6تۈۋرۈوىٕىڭّۇ ثىرى ثوٌۇپِ ،ەْ ثۇ ھەلتە
ئۆزەِٕىڭ « ئبدەَ خبراوتېرىٕىڭ  6تۈۋرۈوي » دېگەْ ِبلبٌىطىذىّۇ ثىر ئبز توختبٌغبْ ئىذىُِ .ەْ
ثۇ ٍىً -7ئبٍذا وبٔبدأىڭ تورؤتو غەھىرىگە ثېرىپ ،ئبِېرىىب ئوپتىىب جەِئىَىتي تەرىپىذىٓ
ئورۇٔالغتۇرۇٌغبْ ثىر  5وۈٍٔۈن خەٌمئبراٌىك ئىٍّىٌ تەتمىمبت ٍىغىٕىغب لبتٕبغتىُ ،ھەِذە
ئۆزەِٕىڭ وەضپىٌ ضبھەضىذە ثىر ئىٍّىٌ دووالد ثەردىُ .ثۇ ٍىً -8ئبٍذا ئبِېرىىىٕىڭ ضبْ دىَېگو
( )San Diego, Californiaغەھىرىگە ثېرىپ ،خەٌمئبرا ئوپتىىب ئىٕجىٕىرٌىرى جەِئىَىتي
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تەرىپىذىٓ ئورۇٔالغتۇرۇٌغبْ ثىر ھەپتىٍىه خەٌمئبراٌىك ئىٍّىٌ تەتمىمبت ٍىغىٕىغب لبتٕبغتىُ،
ھەِذە ئۇ ٍەردىّۇ ئۆزەِٕىڭ وەضپىٌ ضبھەضىذە ئىىىىٕچي ثىر تېّىذا ئىٍّىٌ دووالد ثەردىُ .ئۆز
ئبدىتىُ ثوٍىچە ،ثۇ ٍىغىٕالردا دووالد ثەرگۈچىٍەرٔىڭ دووالتىٕي ئبڭالظ ثىٍەْ ثىرگە ،ئۇالرٔىڭ
لبٍطي دۆٌەتتىٓ وەٌگۀٍىىىگۀ ،ېّە ِىٍٍەت ئىىۀٍىىىگە ،ئۇالرٔىڭ ئىٍّىٌ تەتمىمبتٕي لبٔذاق
ئېٍىپ ثبرغبٍٔىمىغب ،ئىٍّىٌ دووالتٕي لبٔذاق ثېرىذىغبٍٔىمىغب دىممەت لىٍىپ تۇردۇَ .ھەِذە ِەْ
ئۆزىّىسٔيٍ ،بوي ئۇٍغۇرالرٔي ،ئۇالر ثىٍەْ ضېٍىػتۇرۇپ ئوٍٍىٕىپ تۇردۇَ .ثىسٔىڭ ئىذارىذە ِەْ
ثىٍەْ ثىٍٍە ئىػٍەٍذىغبٍْ ،ېػي  70تىٓ ئبغمبْ ثىر ٍەھۇدى ِىٍٍىتىذىٓ ثوٌغبْ وىػي ثبر
ثوٌۇپ ،ئۇ غۇٔچىٍىه ٍبغبٔغىٕىغب لبرىّبً ،ئىذارىّىس ئۈچۈْ ھەر وۈٔي  12ضبئەتتىٓ ئبرتۇق
ئىػٍەٍتتي .ئۇٔي ٍېمىٕذا ثىر لېتىُ ٍۈرەن وېطىٍي تۇتۇپ ،ئۆٌۈپ وەتىىٍي تبضال لبٌغبٔذىٓ
وېَىٓ ،ئۇ ئبٔذىٓ پىٕطىَىگە چىمتيِ .ەْ ثۈگۈْ ِبلبٌىٕىڭ ِەزوۇر لىطّىٕي ٍېسىۋېتىپ،
ٍۇلىرىمي ئىػالر ۋە ئۇٍغۇرالر ئۈضتىذە ٍۀە چوڭمۇر ئوٍالٔذىُ .وۆڭٍۈِذىٓ «ثىسٔىڭ ئۇالر ثىٍەْ
ثوٌغبْ پەرلىّىس ٔېّە؟» دېگەْ ضوئبي زادىال ٔېرى وەتّىذىِ .ەْ ثۇ ھەلتە ئوٍٍىغبٍٔىرىّٕي
ٍېسىع ئۈچۈْ ثبغمب ثىر ٍېڭي تېّب ئبضتىذا ئبٍرىُ ِبلبٌىذىٓ وبَ دېگۀذە ثىرٔي ٍېسىػىّغب توغرا
وېٍىذۇ .غۇٔذاق ثوٌغبچمبِ ،ەْ ثۇ ٍەردە «ِەضئۇٌىَەتچبٍٔىك» ثىٍەْ «وۈٔىگە  8ضبئەتتىٓ ئبرتۇق
ئىػٍەپ ،ئۆزىٕىڭ ۋە ئۆز خەٌمىٕىڭ وەٌگۈضي ئۈچۈْ ِەثٍەغ ضېٍىع» ٔىڭ لبٔذاق ثوٌىذىغبٍٔىمي
ھەلمىذە ئۆزەِٕىڭ ئەھۋاٌىذىٓ لىطمىچە ضۆزٌەپ ثېرەً.
ٍېمىٕذا ثىس تۇرىۋاتمبْ راٍؤذىىي ثىر ئۇٍغۇر ۋەتۀذىػىّىسٔىڭ ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي ثىر
لېرىٕذىػي ئۆٌۈپ وېتىپتۇ ( ٍبتمبْ ٍېرى جۀٕەتتە ثوٌغبً)ٌ .وش ئبٔگېٍېص راٍؤىذا ٍبغبۋاتمبْ
ثىر تۈروۈَ ئۇٍغۇرالر ئبغۇ ِۇٔبضىۋەت ثىٍەْ -28-8-2011وۈٔىذىىي دەَ ئېٍىع وۈٔىّىسدىٓ
پبٍذىٍىٕىپ ،ئۇٔىڭ ئۆٍىگە ثېرىپ ،ئۇٔي ٍولالپ وېٍىػٕي لبرار لىٍذۇق .ئۇٔىڭ ئۆٍي ثىسٔىڭ
ئۆٍذىٓ  165وىٍوِېتىر ٍىرالٍىمتب ثوٌغبچمب ،وېٍىػىۋاٌغبْ ۋالىتتب ئۇٔىڭ ئۆٍىگە ٍېتىپ ثېرىع
ئۈچۈِْ ،ەْ ئۆٍۈِذىٓ ئەتىگەْ ضبئەت ٍەتتە ٍېرىّذىال ٍوٌغب چىمتىُ .ئۇ ۋەتۀذىػىّىسٔىڭ
ئۆٍىذىٓ ئەتىگەْ ضبئەت  10الر ئەتىراپىذا لبٍتىذىغبْ ثوٌغبٔذا ،ئبغۇ راٍؤغب ئبِېرىىىٕىڭ ثبغمب
ٍېرىذىٓ ٍېڭىذىٓ ٍۆتىىٍىپ وەٌگەْ ٍۀە ثىر ۋەتۀذىػىّىس ِېھّبٔالرٔي ئۆٍىگە ثېرىپ ،ثىر ئبز
پبراڭٍىػىپ ئوٌتۇرۇپ وېتىػىە تەوٍىپ لىٍذى .ئبِېرىىىذا تۇرِۇظ ئىٕتبٍىٓ جىذدىٌ ئوتىذىغبْ
ثوٌۇپ ،ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِۇغۇٔىڭغب ئوخػبظ ثىر ٍەرگە جەَ ثوٌۇپ ،پبراڭٍىػىپ ئوٌتۇرۇظ پۇرضىتي
ئبٔچە وۆپ ئەِەش .ئەڭ وۆپ ثوٌغبٔذىّۇ ثۇٔذاق پۇرضەت ئبٍذا ثىرەر لېتىُ وېٍىذۇ .ئۇٔىڭ
ئۈضتىگە ثىس ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئبدەِگە خۇِبر ثوٌىذىغبْ ِىجەزىّىس ثبر .غۇٔذاق ثوٌغبچمبِ ،ېٕىڭّۇ
ثبغمىالرغب لوغۇٌۇپ ،ئۇ ۋەتۀذىػىّىسٔىڭ ئۆٍىگە ثېرىپ ،ۋەتۀذاغالر ثىٍەْ پبراڭٍىػىپ ئوٌتۇرۇپ
وەٌگىُ وەٌذى .ثىراق ،ئۇ ٍەرگە ثبرضبَ ،ئۆٍگە وەچ لبراڭغۇ ثوٌغىچە وېٍەٌّەضٍىه ئېھتىّبٌي ثبر
ثوٌۇپ ،غۇ وۈٔذىىي ثىر وۈٍٔۈن دەَ ئېٍىع ۋالتىُ غۇٔىڭ ثىٍەْ پۈتۈٍٔەً تۈگەپ وېتەتتي.
غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،گەرچە غۇ وۈٔي ٍىغىٍغبْ ۋەتۀذاغالرٔىڭ وۆپىٕچىطىٕىڭ ئۇ ٍەرگە وەتىىٕىگە
لبرىّبًِ ،ەْ ئۇ ۋەتۀذىػىّىسٔىڭ ئۆٍىگە ثبرِبً ،ئۆز ئۆٍۈِگە لبٍتىپ وەٌذىُ .ھەِذە ِبلبٌىٕىڭ
ِەزوۇر لىطّىٕي غۇ وۈٔي لوٌذىٓ چىمىرىػٕي ئۆزەِٕىڭ ثىر وۈٍٔۈن ٔىػبٔي لىٍىپ ،ئىػمب
وىرىػىپ وەتتىُ.
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ثىر ئبدەَ ثبغمب وىػىٍەرٔىڭ ھۆرِىتىگە ئېرىػّەوچي ثوٌىذىىەْ ،ئبٌذى ثىٍەْ ئۆزىٕي
ئۆزى ھۆرِەتٍىػي ،ئۆزىٕي ئۆزى لەدىرٌىػي وېرەن .ئبٔذىٓ ثبغمىالرٔىّۇ ھۆرِەتٍىػي وېرەن .ثۇ
ھەلىمەت ثىر ِىٍٍەت ئۈچۈّٔۇ ئوخػبظ .ئەگەر ئۇٍغۇرالر ثبغمب ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ھۆرِىتىگە ،ۋە
وۆزگە ئىٍىػىغب ئېرىػّەوچي ثوٌىذىىەْ ،ئبٌذى ثىٍەْ ئۆزىٕي ئۆزى ھۆرِەتٍىػي ،ئۆزىٕي ئۆزى
وۆزگە ئىٍىػي وېرەن .ثۇٔذاق لىٍىع ٔۇرغۇْ جەھەتٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ .ئۇٔىڭ ثىرى
ئۆزىٕىڭ ئبٔب تىٍىٕي وۆزگە ئىٍىع ،ئۆزىٕىڭ ئبٔب تىٍىغب ھۆرِەت لىٍىع ،ۋە ئۆزىٕىڭ ئبٔب تىٍىٕي
لەدىرٌەغتۇر .ئبٔب تىٍٕي ھۆرِەتٍەظ ھەر ثىر وىػىذىٓ ٍۇلىرى دەرىجىذىىي ئبڭٍىمٍىك ۋە
ٔبھبٍىتي وۈچٍۈن ِەضئۇٌىَەتچبٍٔىمٕي تەٌەپ لىٍىذۇِ .ەْ ئۇٍغۇر تىٍىذا ِبلبٌە ٍبزغبٔذا ،ئۇٔي
ئبٌذى ثىٍەْ «ئې ،ئۆ ،ئۈ» ھەرپٍىرىٕىڭ چېىىتي ثىٍەْ وبرىُ ثوٌّىغبْ ھبٌذا ئۇٍغۇر التىٓ ٍېسىمي
( )ULYدا ٍبزىّەِْ .بلبٌە پۈتىۀذىٓ وېَىٓ ،ئۇٔي ثىر لېتىُ ئبٌذىرىّبً ئولۇپ ،ئۇٔي ثىر لېتىُ
ئەضتبٍىذىً تەھرىرٌەپ چىمىّەْ .ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ِبلبٌىٕي ثبغتىٓ ٍۀە ثىر لېتىُ ئولۇپ « ،ئې،
ئۆ ،ئۈ» ھەرپٍىرىٕىڭ ئۈضتىذىىي چېىىت-ثەٌگىٍەرٔي ثىر-ثىرٌەپ لوٍۇپ چىمىّەْ .ئۇ ئىػتىٓ
وېَىٓ ِبلبٌىٕي وىچىه-وىچىه ثۆٌەوٍەرگە ثۆٌۈپ ( ئبدەتتە ثىر ِبلبٌىٕي  30-15ثۆٌەوٍەرگە
ثۆٌىّەْ) ،ئۇٔىڭ ثىر ثۆٌىىىٕي « ٍۇٌغۇْ ٍۇِػبق دېتبٌي» ئبرلىٍىك  ULYدىٓ ئۇٍغۇر ئەرەثچە
ٍېسىمي (  )UEYغب ئۆزگەرتىّەٍْ .ۇٌغۇٔذىىي ثۇ ئۇئەي ٍېسىمتىىي تېىىطتٕي وۆچۈرۈپ ،ئۇٔي
«ٍۇٌغۇْ ئىّال» ئېىرأىغب چبپالپ ،ثىر لېتىُ ئىّال تەوػۈرىّەْ .ئىّال خبتبٌىمىٕي ِۇغۇٔذاق
ئۇضۇي ثىٍەْ تبپمبٔذىٓ وېَىٓ ،ھەر ثىر خبتبٌىمٕي ِبلبٌىٕىڭ ئۇٌٌ ٔۇضخىطىذا ثىۋاضتە
ئۆزگەرتىّەْ .ثىر ثۆٌەوٕي ِۇغۇٔذاق تۈزىتىپ چىممبٔذىٓ وېَىٓ ،وېَىٕىي ثۆٌەوىە ئۆتىّەْ.
ھەِّە ثۆٌەوٕي ِۇغۇٔذاق تۈزىتىپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،تور ثەت ھۆججىتىٕىڭ ٔ ULYۇضخىطي،
ٔ UEYۇضخىطي ۋە ٔ PDFۇضخىطىٕي تەٍَبرالپ ،ئۇالرٔي تورغب چىمىرىّەْ .ھبزىرلىطي ِەزوۇر
ِبلبٌىٕىڭ -4لىطّي ثوٌۇپِ ،ۇغۇ -4لىطىُ ثىٍەْ ئوخػبظ ئۇزۇٍٔۇلتىىي ثىر پبرچە ِبلبٌىٕي
ٍېسىػٕي ثبغالپ ،تورغب چىمىرىپ ثوٌغىچە  30ضبئەتتىٓ  50ضبئەتىىچە ۋالتىُ وېتىذۇِ .ېٕىڭ
ھەپتە ئبرىٍىمٍىرىذا ِبلبٌە ٍېسىػمب ئبجىراتمىذەن ۋالتىُ ثوٌّىغبچمب ،ئەگەر دەَ ئېٍىع
وۈٍٔىرىٕىڭ ثىرىذە  10ضبئەتتىٓ ئىػٍىطەَِ ،ۇغۇٔذاق ثىر ِبلبٌىٕي ٍېسىپ تەٍَبرالظ ئۈچۈْ
ِېٕىڭ دەَ ئېٍىع وۈٍٔىرىّذىٓ  5-3وۈْ ۋالتىُ وېتىذۇ .ثۇ ِبلبٌىٕي جەِي  5لىطىّغب ثۆٌۈپ
تبِبِالٍذىغبْ ثوٌۇپ ،پۈتۈْ ِبلبٌىٕي تەٍَبرالپ چىمىع ئۈچۈْ  10ضبئەتٍىه ئىػٍەظ وۈٔىذىٓ
(ٍۀي دەَ ئېٍىع وۈٔۈِذىٓ)  25-15وۈْ ۋالىت ضەرپ لىٍىّەْ.
ِبٔب ثۇ ِېٕىڭ « ِەضئۇٌىَەتچبٍٔىك» ۋە « ثىر ئبدەِٕىڭ ھەر وۈٔي  8ضبئەتٕىڭ ضىرتىذا
لىٍغبْ ئىػي ،ئبغۇ ئبدەَ ئۆزىٕىڭ ٍبوي ئۆز خەٌمىٕىڭ وەٌگۈضي ئۈچۈْ ضبٌغبْ ِەثٍىغي ثوٌىذۇ»
دېگەْ ئۇلۇَ ھەلمىذىىي چۈغۀچەَ ۋە ئەِەٌىَىتىّٕىڭ ثىر ِىطبٌيِ .ەضئۇٌىَەتچبٍٔىك
ئبڭٍىمٍىك ۋە ضەِىّىَەتٍىىٕي تەٌەپ لىٍىذۇ .ضەِىّىَەتٍىه ثىر لوالٍٍىك غەرت-غبرائىتّۇ
ئەِەش ،ثىر تبٌالغّۇ ئەِەش .ئەخاللىٌ ِۇوەِّەٌٍىه ٍبوي ئەخاللىٌ پۈتۈٍٔۈن (ٔ )integrityي
لەدىرٌەٍذىغبْ ثىر ئبدەَ ئۈچۈْ ،ضەِىّىَەتٍىه ثىر خىً ئبدەتتۇر .ئۇٍغۇرالرٔىڭ ٔۆۋەتتىىي
ئەھۋاٌي ھەر ثىر ئۇٍغۇردىٓ ئەڭ وبَ دېگۀذە ئۇٍغۇرٌۇق غۇرۇرى ثىٍەْ ئۇٍغۇرٌۇق ۋىجذأي
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ثوٌۇغٕيِ ،ۇضۇٌّبٍٔىك ئىّبٔي ثوٌۇغٕي ،ۋە ئىٕطبٔغب چۇغٍۇق ئىٕطبثي ثوٌۇغٕي تەٌەپ لىٍىذۇ.
ئۇٔىڭٍىك ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌّبً ،ئۇٍغۇرالر ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۆزىذە وەِچىً ثوٌغبْ ٍېڭي
ثىٍىٍّەرٔي ئۆزٌۈوطىس ئىگىٍەپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئۆز ضبپبضىٕي ئۆضتۈرۈپ ،غۇٔىڭغب تبٍىٕىپ ئۆز
تەلذىرىٕي ئۆزگەرتىع ٍوٌىذا توختبۋضىس ھبٌذا تىرىػّىطب ثوٌّبٍذۇ .ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ثىر ِىٍٍەت
ضۈپىتىذە ضبلٍىٕىپ ِېڭىػتب لىٍّىطب ثوٌّبٍذىغبْ ئەڭ ِۇھىُ ئىػالرٔىڭ ثىرى ئۀە غۇ .غۇٔي
وەضىىٓ ئېَتىػمب ثوٌىذىىي ،ھبزىر ئبغۇ ٍوٌذا ئۆزٌۈوطىس تىرىػىۋاتمبْ وىػىٍەرِ ،ىٍٍەتٕىڭ ئەڭ
ٍۇلىرى دەرىجىٍىه ئبٌمىػٍىػىػىغب ضبزاۋەر ثوٌىذىغبْ وىػىٍەردۇر.
 .17ثىخەتەرٌىه ئىػۀچىطي—ھولۇلمب چۇغٍۇق دەضّبٍە ھەرگىسِۇ ئۆزىگە ثوٌغبْ
ئىػۀچىطىسٌىىٕي توٌۇلٍىَبٌّبٍذۇ ()Security
-ھەِّە ئىػٕي ئۆزى لىٍىػمب ئۇرۇٔىذىغبٍْ ،بوي لىٍىٕغبْ ھەِّە ئىػالرٔىڭ تۆھپىطىٕيئۆزىٕىڭىي لىٍىۋاٌىذىغبْ ئبدەَ ھەرگىسِۇ ئۇٌۇغ ٌىذېر ثوالٌّبٍذۇ .ئبٔذرۇ وبرٔىگي،
ضبٔبئەتػۇٔبش.
ثۇ ضۈپەتٕىڭ ئىٕگٍىسچە ئبتىٍىػي «  »securityثوٌۇپٍ ،ۇٌغۇْ ٌۇغىتىذە ئۇٔىڭ ِۀىطي
«ثېخەتەرٌىه ،خەۋپطىسٌىه ،ئبِبٍٔىك ،وبپبٌەت» دەپ چۈغۀذۈرۈٌگەٌْ .ېىىٓ ،ئىٕگٍىسچە
ضۆزٔىڭ ثۇ ٍەردىىي ِۀىطي ِېٕىڭچە «ثىخەتەرٌىه ئىػۀچىطي» دېگۀگە تېخىّۇ ٍېمىٓ وېٍىذۇ.
ِەضىٍەْ »security « ،دېگەْ ضۆزٔىڭ لبرىّۇ-لبرغي ِۀىذىىي ضۆز «  »insecurityثوٌۇپ ،ئۇ
ٍۇٌغۇْ ٌۇغىتىذە « خەتەر ،خەۋپ ،ئۆزىگە ئىػۀّەضٍىه ،ئىػۀچطىسٌىه ،ئۀطىرەظ» دەپ
ئىساھالٔغبْ .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ِەْ ثۇ ضۈپەتٕي « ثىخەتەرٌىه ئىػۀچىطي» دەپ ئبٌذىُِ .ەزوۇر
وىچىه تېّب ئبضتىذىىي ِەزِۇٕٔي توٌۇق ئولۇپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ضىس ثۇ ھەلتە تېخىّۇ چوڭمۇر
چۈغۀچىگە ئىگە ثوٌىطىس.
ھبزىرغىچە ئۆتىەْ ئۇٌۇغ ٌىذېرٌەرٔىڭ ھەِّىطي ئۆزى ٍبوي ئۆزىٕىڭ ئەلىذىطي ئۈضتىذە
لىٍچىٍىىّۇ گۇِبْ لىٍّبٍذىغبٔالردىٓ ثوٌۇپ ،غۇٔىڭ ٔەتىجىطىذە ئۆزٌىرىٕىڭ ٌىذېرٌىك ئورٔي
ھەلمىذە ِۇتٍەق ثىخەتەرٌىه ئىػۀچىطىگە ئىگە ثوٌغبْ .ھەر ثىر ئبدەَ ئۆز-ئۆزىگە ثوٌغبْ
چۈغۀچىطي ثىٍەْ ئوخػبظ دەرىجىذىىي ضەۋىَىذە ٍبغبٍذۇ .ئەگەر ثىر ئبدەَ ئۆز-ئۆزىٕي ثىر
«ٍېڭىٍگۈچي» دەپ ھېطبثالٍذىىەْ ،ئۇ ئبخىرى ِەٌۇَ ٍوٌالر ثىٍەْ ِەغٍۇپ ثوٌىذۇ .ئەگەر ثىر
ئبدەِٕىڭ ِۇۋەپپەلىَىتىٕىڭ دەرىجىطي ئۇٔىڭ ئۆز-ئۆزىگە ثوٌغبْ ثىخەتەرٌىه ئىػۀچىطىٕىڭ
دەرىجىطىذىٓ ئېػىپ وېتىذىىەْ ،ئۇ چولۇَ ئۆزى-ئۆزىٕي ۋەٍراْ ( )self-destruction
لىٍىذۇ .ثۇ ئىع ٍبٌغۇز ئەگەغىۈچىٍەر ئۈچۈٔال غۇٔذاق ثوٌۇپ لبٌّبًٌ ،ىذېرٌەر ئۈچۈّٔۇ ھەَ
غۇٔذاق ثوٌىذۇ.
ئۆزىٕىڭ ثىخەتەرٌىىىگە ٔىطجەتەْ ئىػۀچىطىٕي ٍولبتمبْ ٌىذېرٌەر ئۆزٌىرى ئۈچۈْ،
ئۆزٌىرىٕىڭ ئەگەغىۈچىٍىرى ئۈچۈْ ،ۋە ئۆزٌىرى ٌىذېرٌىك لىٍىۋاتمبْ تەغىىالتالر ئۈچۈْ ٔبھبٍىتي
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خەتەرٌىه وېٍىذۇ .ثۇٔذاق ثوٌىػي ،ثىر ٌىذېرٌىك ئورٔي ئبغۇ ئورۇٕٔي ئىگىٍەپ تۇرغبْ ٌىذېرٔىڭ
ٔۇلطبٍٔىرىٕي ھەضطىٍەپ وۆپەٍتىۋىتىػىذىٕذۇر .ضىس ئۆزىڭىسگە ثىر ضەٌجىٌ ٍۈوٕي ئبرتىۋېٍىپ
تۇرۇپ ثبغمىالرغب ٍېتەوچىٍىه لىٍّبلچي ثوٌىذىىۀطىس ،ئۇ ٍۈوٕي وۆتۈرۈپ تۇرۇظ ثبرغبٔطېرى
تەضٍىػىپ ِبڭىذۇ.
ئۆز ھولۇلىٕىڭ ثىخەتەرٌىىىذىٓ ٔبھبٍىتي ئۀذىػە لىٍىذىغبْ ٌىذېرٌەر ِۇٔذاق
خبراوتېرٌەرگە ئىگە ثوٌىذۇ:
)1ئۇالر ثبغمىالرغب ثىخەتەرٌىه ئېٍىپ وېٍەٌّەٍذۇ
ضىس ئۆزىڭىسدە ٍوق ٔەرضىٕي ثبغمىالرغب ثېرەٌّەٍطىس .لبثىٍىَەتطىس وىػىٍەرٔىڭ ثبغمىالردا
لبثىٍىَەت ٍېتىٍذۈرەٌّىگۀٍىىىگە ئوخػبغال ،ئۆزىگە ٔىطجەتەْ ثىخەتەرٌىه ئىػۀچىطي ٍوق
وىػىٍەر ثبغمىالرغىّۇ ثىخەتەرٌىه تۇٍغۇضي ئبتب لىالٌّبٍذۇ .ئۈٔۈٍِۈن ٌىذېرٍ ،ۀي ثبغمىالر
ئۆزىگە ئەگىػىػٕي خبالٍذىغبْ ٌىذېر ثوٌۇغٕي ئىطتەٍذىغبْ وىػىٍەر ،چولۇَ ثبغمب وىػىٍەردە
ئبغۇ وىػىٍەرٔىڭ ئۆزٌىرى توغرۇٌۇق ٍبخػي تۇٍغۇ پەٍذا لىٍىػي وېرەن.
 )2ئۇالرٔىڭ ثبغمىالردىٓ ئبٌىذىغىٕي ثبغمىالرغب ثېرىذىغىٕىذىٓ وۆپرەن ثوٌىذۇ
ئۆز ھولۇلىٕىڭ ثىخەتەرٌىىىذىٓ ٔبھبٍىتي ئۀذىػە لىٍىذىغبْ وىػىٍەر توختبۋضىس ھبٌذا
ئۆزى لىٍىۋاتمبْ ئىػالرٔي ثبغمىالرغب تەضتىمٍىتىع ،ئېتىراپ لىٍذۇرۇظ ،ۋە ٍبخػي وۆرگۈزۈغىە
ئۇرىٕىذۇ .ئبغۇٔذاق ضەۋەة تۈپەٍٍىذىٓ ،ئۇالر پۈتۈْ زېھىٓ-وۈچىٕي پەلەت ئۆزٌىرىگە ثىخەتەرٌىه
تېپىػمىال لبرىتىپ ،ثبغمىالرغب ثىخەتەرٌىه ئېٍىپ وېٍىع ثىٍەْ وبرى ثوٌّبٍذۇ .ئۇالر ئبضبضەْ
پەلەت ثبغمىالردىٓ ئبٌىذىغبْ وىػىٍەر ثوٌۇپ ،ھەرگىسِۇ ثبغمىالرغب ثېرىذىغبْ وىػىٍەر
ثوالٌّبٍذۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ھەرگىسِۇ ٍبخػي ٌىذېرٌەردىٓ ثوالٌّبٍذۇ.
 )3ئۇالر داۋاٍِىك ئۆزٌىرىٕىڭ ئەڭ ٍبخػي ئبدەٍِىرىٕي ثېطىپ (چەوٍەپ) تۇرىذۇ
ئۆزىذە ثىخەتەرٌىه ئىػۀچىطي وەِچىً ثوٌغبْ ٌىذېرٌەر ئۆز ئبدەٍِىرىٕىڭ غەٌىجىٍىرىٕي
ضەِىّىٍَىه ثىٍەْ تەثرىىٍىَەٌّەٍذۇ .ئۇٔذاق ٌىذېرٌەر ھەتتب ئۆز ئبدەٍِىرىٕىڭ ثىرەر غەٌىجىگە
ئېرىػىپ لېٍىػىٕىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىع ٍوٌىذا ئىع ئېٍىپ ثېرىػىّۇ ِۇِىىٍٓ .بوي ئۆز لوغۇٔي
لىٍغبْ ئەڭ ٍبخػي ئىػالرٔىڭ تۆھپىطىٕي ئۆزىٕىڭ غەخطىٌ تۆھپىطي لىٍىۋېٍىػي ِۇِىىٓ.
«ھولۇق ثېرىع لبٔۇٔىَىتي» ثوٍىچە لبرىغبٔذا ،پەلەت ئۆز ھولۇلىغب ٔىطجەتەْ ئىػۀچىطي ثبر،
ٍبوي ثىخەتەرٌىه ئىػۀچىطي ثبر ٌىذېرٌەرال ثبغمىالرغب ھەلىمىٌ تۈردە ھولۇق ئبتب ( )empower
لىٍىذۇ .ثىراق ،ئۆزىذە ثىخەتەرٌىه ئىػۀچىطي وەِچىً ثوٌغبْ ٌىذېرٌەر ثوٌطب ھولۇلٕي ئۆزى
ئۈچۈْ زاپبش ضبلالٍذۇ .ئەِەٌىَەتتە ،ثۇٔذاق وىػىٍەر ئۆز ئبدەٍِىرى لبٔچە وۈچٍىٕىپ ٍبوي
ٍبخػىٍىٕىپ وەتىۀطېرى غۇٔچە چوڭ تەھذىت ھېص لىٍىپ ،ئۆز ئبدەٍِىرىٕي ثېطىع ٍبوي
چەوٍەغىە غۇٔچە لبتتىك تىرىػىذۇ.
 )4ئۇالر تەغىىالتٕىّۇ داۋاٍِىك چەوٍەپ تۇرىذۇ
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ئەگەغىۈچىٍەر ئبجىسالغتۇرۇٌغبْ ۋە لىٍغبْ ئىػٍىرى ئۈچۈْ ھېچ لبٔذاق تۆھپە ٍبوي
ئېتىراپ لىٍىٕىػمب ئېرىػەٌّىگەْ ئەھۋاي ئبضتىذا ،ئۇالرٔىڭ لىسغىٍٕىمىغب ضوغبق ضۇ ضېپىٍىپ ،ئۇالر
ئۆزٌىرىٕىڭ ٍوغۇرۇْ وۈچٍىرىٕي ئەڭ زور دەرىجىذە جبرى لىٍذۇرۇپ ئىػٍەغتىٓ توختبٍذۇ.
ِۇغۇٔذاق ئىع ٍۈز ثەرگۀذە ثوٌطب ،پۈتۈْ تەغىىالت زىَبْ تبرتىذۇ .ثۇٔىڭ ئەوطىچە،
ثىخەتەرٌىه ئىػۀچىطىگە ئىگە ٌىذېرٌەر ئۆزٌىرىگىّۇ ثبغمىالرغىّۇ ئىػىٕىذۇ .ئۇالر ھبوبۋۇرٌۇق
لىٍّبٍذۇ .ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ ئبرتۇلچىٍىمٍىرى ثىٍەْ ئبجىسٌىمٍىرىٕي ئوثذاْ چۈغىٕىذۇ ،ھەِذە
ئۆز-ئۆزىگە ھۆرِەت لىٍىذۇ .ئۆزىٕىڭ لوي ئبضتىذىىي ئبدەٍِەر ئىػالرٔي ٍبخػي لىٍغبٔذا،
ھەرگىسِۇ ئۇٔي ئۆزٌىرى ئۈچۈْ ثىر تەھذىت ،دەپ ھېطبثٍىّبٍذۇ .ئۇالر ئەڭ لبثىٍىَەتٍىه
وىػىٍەرٔي ئەتىراپىغب توپالپ ،ئۇ وىػىٍەرٔىڭ ئۆز لبثىٍىَەتٍىرى ثىٍەْ ئۆز روٌىٕي ئەڭ ٍۇلىرى
دەرجىذە جبرى لىٍذۇرۇغي ئۈچۈْ ِۇۋاپىك غەرت-غبرائىت ھبزىرالپ ثېرىذۇ .ئەگەغىۈچىٍەردىٓ
ثىرىٕىڭ ٔبھبٍىتي ٍبخػي ئىذىَىطي ثوٌىذىىەْ ،ئۇٔي لوٌالٍذۇ .ئۆزىٕىڭ ثىخەتەرٌىىىگە
ئىػۀچىطي ثبر ثىر ٌىذېرٔىڭ ئبدەٍِىرى ِۇۋەپپەلىَەت لبزأغبٔذا ،ثۇ ِۇۋەپپەلىَەت ئۇ ٌىذېرغىّۇ
ٔبھبٍىتي زور خوغبٌٍىك ئېٍىپ وېٍىذۇ .ثۇٔذاق ِۇۋەپپەلىَەتٕي ئۆزىٕىڭ ٌىذېرٌىك لبثىٍىَىتي ئۈچۈْ
ثېرىٍگەْ ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىٍىه لۇتٍۇلالظ ،دەپ ھېطبثالٍذۇ.
ٌىذېرٌەر ئۆزٌىرىٕىڭ ثىخەتەرٌىىىگە ثوٌغبْ ئىػۀچىطىٕي ثەرپب لىٍىع ۋە ئبغۇٔذاق
ئىػۀچىطىٕي وۈچەٍتىع ئۈچۈِْ ،ۇٔذاق ئىػالرٔي لىٍىػي وېرەن )1 ( :ئۆز-ئۆزىٕي توٌۇق ۋە
توغرا چۈغىٕىع ،ئۆز-ئۆزىگە توغرا ثبھب ثېرىع )2 ( .ثبغمىالرغب تەۋە ثوٌغبْ تۆھپىٍەرٔي ئۆز
ئىگىطىگە ثېرىع )3 ( .ئۆز-ئۆزىگە ئىػۀچىطي ثوٌّبضٍىك وېطىٍىٕي ئۆزى داۋاالغمب لۇدرىتي
ٍەتّىگەْ ٌىذېرٌەر وەضپىٌ خبدىّالرٔىڭ ٍبردىّىگە ئېرىػىع.
ٍۇلىرىمىالر ِەْ وىتبثتىٓ ئبٌغبْ ِەزِۇٔالر .ثۇ ِەزِۇٔالرٔىڭ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئەھۋاٌىغب
ٔەلەدەر ئۇٍغۇْ وېٍىذىغبٍٔىمىٕي ،ئۇٔىڭ ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ٔەلەدەر ِۇھىٍّىمىٕي ئولۇرِۀٍەرِۇ
ِۀذەن ھېص لىٍغبْ ثوٌۇغي ِۇِىىِٓ .ەْ ئۆزەِٕىڭ ھبزىرغىچە ثوٌغبْ ئۆِرىذۀ ،ۇرغۇْ ٍبخػي
وىػىٍەرٔىڭ ضبٔبلطىس ٍبردىّىگە ،لىسغىٓ ۋە ضەِىّىٌ لوٌالپ-لۇۋۋەتٍىػىگە ،ۋە توختبۋضىس
ثۇٔذاق ئەھۋاي ھبزىرِۇ ئوخػبغال
ئىٍھبَِ-ەدەت ثېرىػىگە ضبزاۋەر ثوٌۇپ وەٌذىُ.
داۋاٍِىػىۋاتمبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ِېٕىڭ ھبزىرلىذەن ثىر ھبٌەتىە وېٍەٌىػىّذە ۋە غۇ ھبٌەتٕي ضبلالپ
ِبڭبٌىػىّذا ٔبھبٍىتي ِۇھىُ روي ئوٍٕبپ وەٌذى .غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍەِ ،ەْ وىچىه ۋالتىّذىٓ
ثبغالپال ،ئۆزىگە توٌۇق ئىػۀچ لىالٌّبٍذىغبْ وىػىٍەرٔىڭ ثېطىّي ۋە چەوٍىػىگىّۇ ئبٔذاِ-ۇٔذا
ئۇچراپ وەٌذىُ .ثۇٔذاق ئەھۋاي ھبزىرِۇ ئبزراق ضبدىر ثوٌۇپ تۇرىۋاتىذۇ .ضەزگۈر لېرىٕذاغالرٔىڭ
ثەزىٍىرى ثۇٔذاق ئەھۋاٌغب دىممەت لىٍىپِ ،بڭب ھېطذاغٍىمىٕي ثىٍذۈرىذىغبْ ،ۋە ِبڭب
ئىٍھبَِ-ەدەت ثېرىذىغبْ ئېٍخەتٍەرٔي ٍېسىۋاتىذۇ ،ھەِذە غۇٔذاق ضۆزٌەرٔي تېٍېفؤذا ٍبوي
ئۆزۈِگە ثىۋاضتە دەۋاتىذۇِ .ۀذىٓ « ضىسدىىي ھېٍىمىذەن ھۇجۇِىغب ثبظ ئەگّەٍذىغبْ ئىرادە
ٔەدىٓ وەٌگەْ؟» دەپ ضوراٍذىغبٔالرِۇ ثبرِ .ەْ ِۇغۇ پۇرضەتتىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،ئۇ دوضتالرٔىڭ
ھەِّىطىگە چىٓ وۆڭٍۈِذىٓ رەخّەت ئېَتىّەْ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە ،ئۇالرٔىڭ ِۀذىٓ
خبتىرجەَ ثوٌۇغىٕي ئۈِىذ لىٍىّەِْ .ەْ ئۆزىگە ،ئۆز ئەلىذىطىگە ،ئۆزى تۇتمبْ ٍوٌغب ٍبوي ئۆزى
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لىٍىۋاتمبْ ئىػالرغب ٔبھبٍىتي چوڭمۇر ئىػۀچىطي ۋە ِەضئۇٌىَەتچبٍٔىمي ثبر ثىر ئبدەِّەِْ .ېٕىڭ
ثۇٔذاق ئىػۀچەِٕىڭ وەڭ دائىرىٍىه ئەِەٌىٌ ئبضبضي ثبرِ .ەْ « تۆِۈر ئبٍبي» دەپ ئبتبٌغبْ،
ئۀگٍىَىگە ئۈچ لېتىُ ثبظ ِىٕىطتەر ثوٌغبْ ِبرگبرېت ضبچېر (  )Margaret Thatcherخبٔىُ
ۋە غۇٔىڭغب ئوخػبظ ثبغمب ثىر لىطىُ داڭٍىك ئەرثبثالرٔىڭ ضەرگۈزەغتىٍىرىٕي ئولۇپ ثبلمبْ.
ِەْ ثەزىجىر تەتۈر غبِبٌالرغب ثەرداغٍىك ثېرەٌەپال لبٌّبً ،ئۇالرغب ئۆزەِٕي چېٕىمتۇرۇظ پۇرضەتٍىرى
ضۈپىتىذە ِۇئبِىٍىّۇ لىالالٍّەْ .ۋالىتٍىك « پبٍذا ئېٍىع» ٍبوي « ئۇتۇپ چىمىع» ِۇھىُ ئەِەش.
ِۇھىّي ۋالىتٕىڭ ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه ضىٕىمىذىٓ ئۆتۈظ—ھەِّە ئبدەَ ۋالىتٕىڭ ضىٕىمىغب دۇچ
وېٍىذۇ ۋە تبرىخٕىڭ ثبھبضىغب ئېرىػىذۇ.
 .18ئۆز-ئۆزىٕي ئىٕتىساَ ثىٍەْ وؤتروي لىٍىع—ضىس ٍېتەوٍەٍذىغبْ ثىرىٕچي ئبدەَ ضىس
ئۆزىڭىس ()Self-discipline
ثۇ ضۈپەتٕىڭ ئىٕگٍىسچە ئبتىٍىػي «  »self-disciplineثوٌۇپ ،ثۇ ضۆز غەرة ئەٌٍىرىذە
ئىٕتبٍىٓ وەڭ دائىرىذە لوٌٍىٕىٍىذۇ .ثۇ ضۆز ھەَ پېئىً ،ھەَ ئىطىُ ثوٌۇپ ،ئىطىُ ثوٌغبٔذا
«ئۆز-ئۆزى ئۈچۈْ تۈزۈٌگەْ ئىٕتىساَ» دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذۇ .پېئىً ثوٌغبٔذا ثوٌطب
«ئۆز-ئۆزىٕي ئىٕتىساَ ثىٍەْ ثبغمۇرۇظ ،ئۆز-ئۆزىٕي ئىٕتىساَ ثىٍەْ وؤتروي لىٍىع» دېگەْ
ِۀىٕي ثىٍذۈرىذۇ ( ثۇ ضۆزٔىڭ ِۀىطي ثۇٔىڭذىّٕۇ وۆپ ثوٌۇپِ ،ەْ ثۇ ٍەردە پەلەت ئۇٔىڭ ِۇغۇ
تېّىذىىي ِۀىطىٕىال چۈغۀذۈردۈَ).
ِەْ ئۈرۈِچىذە ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇۋاتمبْ ۋالتىّذاِ ،ېٕىڭ ثىر دىٍّۇرات تۇرضۇْ دېگەْ
ضبۋالذىػىُ ۋە دوضتۇَ ثبر ئىذى .ئۇ لىطمب ئبرىٍىممب ٍۈگۈرۈظ ثىٍەْ ۋاٌىجوٌغب ئىٕتبٍىٓ
لىسىمىذىغبْ ثوٌۇپ ،غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتېتىذە ئولۇغبْ ٍ 5ىً جەرٍبٔىذاِ ،ەوتەپٕىڭ ۋاٌىجوي
ووِبٔذىطىٕىڭ ثبغٍىمي ثوٌۇپ ئىػٍىگەْ ئىذى .لىطمب ئبرىٍىممب ٍۈگۈرۈغتە ٍبخػي ٔەتىجە
ٍبرىتىع ئۈچۈْ ،ئۇ ئۆزىٕي ٍۈگۈرۈغتە ئىٕتبٍىٓ لبتتىك چېٕىمتۇراتتيٍ .ۀي ،ئۇ ھەر وۈٔي  3لېتىُ
ٍۈگۈرۈغٕي ئۆزى ئۈچۈْ ثىر ئىٕتىساَ ٍبوي تۈزۈَ لىٍىۋاٌغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ثۇ تۈزۈِگە ئىٕتبٍىٓ لبتتىك
رىئبٍە لىالتتي .ئۇ ٍبزدىىي توِۇز ئىططىك وۈٍٔەرٔىڭ چۈظ ۋالتىذىّۇ ٍۈگۈرەٍتتي .لەھرىتبْ لىع
وۈٍٔىرىٕىڭ ئەتىگىٕىّۇ ٍۈگۈرەٍتتي .لبتتىك ٍبِغۇر ٍېغىۋاتمبٔذىّۇ ٍۈگۈرەٍتتي .لبتتىك لبر
ٍېغىۋاتمبٔذا ٍبوي لبتتىك ثوراْ چىمىۋاتمبٔذىّۇ ٍۈگۈرەٍتتي .ھەرگىسِۇ ثىرەر لېتىٍّىك ٍۈگۈرۈظ
ۋەزىپىطىذىٓ ۋاز وەچّەٍتي .ئۇ چبغالردا ثىسٔىڭ تبِىمىّىس ئىٕتبٍىٓ ٔبچبر ثوٌۇپ ،ئەتىگىٕي ثىٍەْ
وەچتە ثىس ئبضبضەْ لؤبق ٔېٕىٕي لبٍٕبق ضۇغب ٍبوي لۇرۇق چبٍغب چىالپ ٍەٍتتۇق .دىٍّۇرات
ثەدىٕىٕي ئبزراق ثوٌطىّۇ وۈچٍۀذۈرۈظ ئۈچۈْ ٔبْ چىٍىغبْ لبٍٕبق ضۇغب ثىر ئوچۇَ غېىەر ثىٍەْ
ثىر ضىمىُ تۇزٔي تەڭال ضبالتتي .ئۆز-ئۆزىٕي ئبغۇٔذاق لبتتىك ئىٕتىساَ ثىٍەْ ثبغمۇرۇۋاتمبْ ،ھەر
لبٔذاق ۋالىتتب ئبغۇٔذاق ئۆز-ئۆزى ئۈچۈْ چىمبرغبْ تۈزۈَ ثوٍىچە ئىع وۆرۈۋاتمبْ دىٍّۇراتٕي
چۈغۀّىگەْ ثەزى ئولۇغۇچىالر ئۇٔي ثەزىذە « دىٍّۇرات ضبراڭ» ،دەپ ِەضخىرە لىٍىپ لوٍبتتي.
دىٍّۇرات ئۆز-ئۆزىٕي ئبغۇٔذاق چېٕىمتۇرۇظ ئبرلىٍىك 400 ،200 ،ۋە ِ 800ېتىرٌىك ٍۈگۈرۈظ
تۈرى ثوٍىچە غىٕجبڭ ئبٌىٌ ِەوتەپ ئولۇغۇچىٍىرىٕىڭ ثىر لبٔچە لېتىٍّىك ٍېڭي رېىوردٌىرىٕي
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ٍبراتمبْ ،ھەِذە ثىس ثىٍٍە ئولۇغبْ ٍ 5ىً جەرٍبٔىذا ئبغۇ رېىوردالرٔي ضبلٍىغبْ ئىذىِ .ەْ ئەٍٕي
ۋالىتتب دىٍّۇراتٕىڭ ئبغۇٔذاق غىجبئىتىگە ،غەٍرىتىگە ،ئىرادىطىگە ۋە ئبڭٍىمٍىمىغب ئىٕتبٍىٓ لبٍىً
ثوالتتىُ ،ۋە ئۇٔىڭذىٓ ٔبھبٍىتي تەضىرٌىٕەتتىُ .پبت-پبت « ئەگەر ھەر ثىر ئۇٍغۇر دىٍّۇراتتەن
ئۆزىٕىڭ تبالٔتي ثبر ثىر ئىػتب غەٍرەت لىٍىپ ،ثبغمىالرٔىڭ ئبٌذىغب ئۆتۈپ وەتطە ،ئۇٍغۇرالرٔىڭ
وۈٔي ٔەلەدەر ٍبخػي ثوٌۇپ وېتەر ئىذى-ھە!؟» ،دەپ ئوٍالٍتتىُِ .ەْ ھبزىرِۇ غۇٔذاق
ئوٍالٍّەْ .دىٍّۇرات ھبزىرِۇ وۆڭٍۈِذە ِەْ ئەڭ لبٍىً ثوٌىذىغبْ ئېطىً ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثىرى.
ِەْ ئۆز-ئۆزۈِگە چىمبرغبْ تۈزۈٍِەردىّٕۇ خېٍە وۆپٍىرى ثبر .ئۇالرٔىڭ ثىرىِ ،بڭب ئۇٍغۇر
ئولۇغۇچىالردىٓ وەٌگەْ ئېٍخەتٍەرگە  3وۈْ ئىچىذە جبۋاة ثېرىپ ثوٌۇغتۇر.
دىٍّۇرات تۇرضۇْ ئۆز-ئۆزىٕي ئىٕتىساَ ثىٍەْ ثبغمۇرۇغٕىڭ وۈچ-لۇدرىتىٕي ٔبِبٍبْ لىٍغبْ
وىػىٍەرٔىڭ ثىر ِىطبٌي .ثۇ ضۈپەتىە ئىگە ئەِەش تۇرۇپِ ،ۇۋەپپەلىَەتىە ئېرىػەٌەٍذىغبْ ۋە ئۇ
ِۇۋەپپەلىَەتٕي ضبلالپ ِبڭبالٍذىغبْ وىػىٍەر ئبضبضەْ ٍوق .ثىر ٌىذېرٔىڭ لبٔچىٍىه تبالٔتٍىك
ثوٌۇپ وېتىػىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ئەگەر ئۇ ئۆز-ئۆزىٕي ئىٕتىساَ ثىٍەْ ثبغمۇرِبٍذىىەْ ،ئۇ
ھەرگىسِۇ ئۆزىٕىڭ ٍوغۇرۇْ وۈچىٕي ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە جبرى لىٍذۇراٌّبٍذۇ .ئۆز-ئۆزىگە
ئىٕتىساَ تۇرغۇزۇظ ضۈپىتي ثىر ٌىذېرٔي ٌىذېرٌىمٕىڭ ئەڭ ٍۇلىرى ثبٌذىمىغب ٍەتىۈزۈپ ،ئۆزىٕىڭ
ٌىذېرٌىك ئورٔىٕي ئۇزۇْ ِۇددەت ضبلالپ ِېڭىػىٕي وبپبٌەتىە ئىگە لىٍىذۇ.
ئەگەر ضىس ئۆز-ئۆزىگە ئىٕتىساَ تۇرغۇزۇغٕي ئۆزى ئۈچۈْ ثىر ِۇھىُ ثبٍٍىك ھېطبثالٍذىغبْ
ٌىذېرٌەردىٓ ثوٌۇغٕي ئىطتەٍذىىۀطىس ،تۆۋۀذىىي ئىػالرٔي لىٍىڭ:
 )1ئىػالرٔي ِۇھىٍّىك دەرىجىطىگە ئبٍرىپ ،ئۇالرٔي ئەڭ ِۇھىّىذىٓ ثبغالپ لىٍىپ
ِېڭىع ئبدىتىٕي ٍېتىٍذۈرۈظ
ئەگەر ضىس چولۇَ لىٍّىطىڭىس ثوٌّبٍذىغبْ ئىػالرٔي پەلەت وۆڭٍىڭىس تبرتمبٔذىال ٍبوي
ضىسگە لوالٍٍىك ثوٌغبٔذىال لىٍّبلچي ثوٌىذىىۀطىس ،ضىس ھەرگىسِۇ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوالٌّبٍطىس.
وىػىٍەرِۇ ضىسگە ھۆرِەت لىٍّبٍذۇ ،ھەِذە ضىسگە ئەگەغّەٍذۇ .ضىس ثىر ٌىذېر ثوٌطىڭىس،
ضىسٔىڭ ۋالتىڭىس ٔبھبٍىتي لىص ثوٌىذۇ .غۇڭب ضىسدە پىالْ ثوٌۇغي وېرەن .ئەگەر ضىس ھبزىرلي
ئەڭ ِۇھىُ ئىػٕىڭ لبٍطي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەٌّىطىڭىس ،ئبٌذى ثىٍەْ ئۆزىڭىسٔي ئبٌذىڭىسدىىي
ھەِّە ئىػالردىٓ ثوغۇتۇڭ .ئبٔذىٓ لبٍطي ئىػٕىڭ ئەڭ ِۇھىٍّىمىٕي تېپىپ چىمىڭ .ثۇ
ئۆز-ئۆزىٕي ئىٕتىساَ ثىٍەْ ثبغمۇرۇغتب وەَ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ ثىر ٔەرضە.
 )2ئۆز-ئۆزى ئۈچۈْ تۈزۈٌگەْ ئىٕتىساَ ثىٍەْ ٍبغبغٕي ئۆز ٔىػبٍٔىرىٕىڭ ثىرى لىٍىع
ئىٕتىساَ ثىٍەْ ٍبغبغتب ئۆزىگە ئىٕتبٍىٓ ٍۇلىرى تەٌەپ لوٍىذىغبْ دىٍّۇرات تۇرضۇٔذەن
وىػىٍەرٔي ئوثذاْ وۆزىتىذىغبْ ثوٌطىڭىسِ ،ۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغتب ئۆزىٕي ئىٕتىساَ ثىٍەْ
ثبغمۇرۇظ ثىر لېتىٍّىك ئىع ثوٌۇپ لبٌطب ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ،ئۇٔي ثىر ئۆِۈرٌۈن ئبدەت لىٍىع
وېرەوٍىىىٕي چۈغىٕىپ ٍېتەٌەٍطىس .ثۇ ئىػٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغٕىڭ ئەڭ ٍبخػي ئۇضۇٌي ،ئۆزى
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ئۈچۈْ ثىر ضىطتېّب ۋە وۈٔذىٍىه ئبدەت تۈزۈپ چىمىع ،ثوٌۇپّۇ ئۆزىٕىڭ ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه
تەرەلمىَبتي ۋە ِۇۋەپپەلىَىتي ئۈچۈْ ھبٌمىٍىك روي ئوٍٕبٍذىغبْ ضبھەدە غۇٔذاق لىٍىعِ .ەضىٍەْ،
ِەْ داۋاٍِىك ِبلبٌە ٍېسىپ تۇرىذىغبْ ثوٌغبچمب ،وىتبپ ئولۇظ ۋە ِبتېرىَبي ٍىغىػٕي ئۆزەِٕىڭ
وۈٔذىٍىه ئبدىتي لىٍىۋاٌغبْ .ئۆزەِٕىڭ ئۆِرىٕىڭ ئبخىرىغىچە ئۈٔۈٍِۈن ئىػٍەغٕي وۆزدە تۇتۇپ،
وۈٔىگە ثىر ضبئەت ئەتىراپىذا ٍوي ِېڭىپ چېٕىمىػٕىّۇ ئۆزەَ ئۈچۈْ ثىر ئىٕتىساَ لىٍىۋاٌذىُ.
 )3ئۆزىٕىڭ ثبھبٔە-ضەۋەثٍىرىگە لبرىتب جەڭ ئېالْ لىٍىع
ئۆزى ئۈچۈْ تۈزۈٌگەْ ئىٕتىساَ ثوٍىچە ٍبغبغٕي ثىر ئبدەت لىٍىپ ٍېتىٍذۈرۈظ ئۈچۈْ ،ضىس
لىٍّىطىڭىس ثوٌّبٍذىغبْ ثىرىٕچي ئىع ،ثبھبٔە-ضەۋەة ئىسدەظ ئبدىتىگە ٔىطجەتەْ جەڭ ئېالْ
لىٍىع ۋە ئۇٔي ٍولۇتۇظ .ضىسٔىڭ ئۆزىڭىس ئۈچۈْ تۇرغۇزۇٌغبْ ئىٕتىساَ ثوٍىچە ئىع
وۆرۈغىڭىسگە توضبٌغۇ ثوٌۇۋاتمبْ ضەۋەثٍەر ثبھبٔىذىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش ثوٌۇپ ،ئەگەر ضىس
ٌىذېر ثوٌۇظ ضۈپىتىڭىس ثىٍەْ ٍۀە ثىر ٍۇلىرى ثبٌذالمب چىمّبلچي ثوٌىذىىۀطىس ،چولۇَ
ئۆزىڭىسگە ثبھبٔە-ضەۋەة ئىسدەٍذىغبْ ئبدىتىڭىسٔي تبغٍىػىڭىس وېرەن.
 )4ئىػٕي توٌۇق پۈتتۈرۈپ ثوٌّىغىچە ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ِۇوبپبت ئىسدىّەضٍىه
ئەگەر ضىسدە ئۆزىڭىسٔي ئىٕتىساَ ثىٍەْ ثبغمۇرۇظ ئىمتىذارى وەَ ثوٌىذىىەْ ،ئۆزىڭىسدە
غەٌىجە لىٍّبً تۇرۇپ ِۇوبپبت ئېٍىػمب ئبٌذىراٍذىغبْ ئبدەتٕي ٍېتىٍذۈرىۋاٌىطىس.
 )5زېھٕىٕي ٔەتىجە چىمىرىػمب ِەروەزٌەغتۈرۈظ
ضىس ھەر لېتىُ زېھٕىڭىسٔي ثىر ئىػٕىڭ ٔەتىجىطىگە ئەِەش ،ئۇ ئىػٕي لىٍىػتىىي
لىَىٕچىٍىمالرغب لبرىتىۋاٌىذىىۀطىس ،ضىس ئۈِىذضىسٔىٍىپ لبٌىطىس .ثۇٔذاق ئەھۋاٌغب ئۇزۇْ ِۇددەت
پېتىپ لبٌىذىىۀطىس ،ضىس ئۆز-ئۆزىڭىسگە ئىٕتىساَ تۇرغۇزۇغٕىڭ ئورٔىغب ئۆز-ئۆزىڭىسگە پۇغبٍّبْ
پەٍذا لىٍىۋاٌىطىس .ضىس وېٍەر لېتىُ ثىر چولۇَ لىٍّىطىڭىس ثوٌّبٍذىغبْ ئىػمب دۇچ وەٌگۀذە،
لبٔذاق لىٍغبٔذا ضىسگە لوالٍٍىك ثوٌىذىغبٍٔىمي ئۈضتىذە ئوٍالّٔبً ،زېھٕىڭىسٔي ئۇٔىڭغب ثەدەي
تۆٌەغىە ِەروەزٌەغتۈرۈڭ .توغرا ئىػٕي لىٍغبٔذىىي پبٍذىٕي وۆزدە تۇتۇپ ،ئبغۇ ئىػٕي
ئبخىرغىچە داۋاِالغتۇرۇڭ.
ئۆز-ئۆزىڭىسٔي ئىٕتىساَ ثىٍەْ وؤتروي لىٍىع ئىمتىذارىٕي ٍېتىٍذۈرۈظ ئۈچۈْ،
تۆۋۀذىىىذەن ئىػالرٔي لىٍىڭ )1 ( :ئىػالرٔي ِۇھىٍّىك دەرىطىجىطىگە ئبٍرىپ چىمىڭ)2 ( .
تۈزۈَ ثىٍەْ ئىع لىٍىػىٕىڭ پبٍذىٍىرىٕي تىسىپ چىمىڭ )3 ( .ثبھبٔە ئىسدەغتىٓ ئۆزىڭىسٔي ٍىراق
تۇتۇڭ.
ِ .19بالٍٍىك—ئبٌذىغب
()Sevranthood

ئۆتۈظ

ئۈچۈْ،

ثبغمىالرٔي

ثىرىٕچي

ئورۇٔغب

لوٍۇڭ

--ھەلىمىٌ ٌىذېر ثبغمىالر ئۈچۈْ خىسِەت لىٍىذۇ .خەٌك ئۈچۈْ خىسِەت لىٍىذۇ .خەٌمٕىڭ
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ئەڭ ٍبخػي ِۀپەئەتي ئۈچۈْ خىسِەت لىٍىذۇ .ئۇ غۇٔذاق لىٍغبٍٔىمي ئۈچۈٔال داۋاٍِىك ئبِّىٕىڭ
وۆڭٍىگە ٍېمىپ وەتّەٍذۇ ،ھەِذە وىػىٍەرٔي تەضىرٌۀذۈرەٌىػىّۇ ثەزىذە ِۇِىىٓ ئەِەش.
ثىراق ھەلىمىٌ ٌىذېرٌەر ئۆزىٕىڭ غەخطىٌ غۆھرىتىٕي ئەِەش ،ثبغمىالرٔىڭ ِۀپەئەتىٕي ئۆزىٕىڭ
چىمىع ٔۇلتىطي لىٍىذىغبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ئۇالر ثەدەي تۆٌەغىە رازى ثوٌىذۇٍ .ۇجىٓ خبثېىېر
(ٍ ،)Eugene B. Habeckerبزغۇچي.
ِبالٍٍىك توغرىطىذا گەپ ثوٌغبٔذا ،ھەرگىسِۇ ئىمتىذارضىس وىػىٍەر لىٍىذىغبْ تۆۋەْ
دەرىجىٍىه ئىػالرٔي وۆز ئبٌذىڭىسغب ئەوەٌّەڭ .ئەگەر غۇٔذاق لىٍطىڭىسِ ،بالٍٍىك توغرىطىذا
خبتب چۈغۀچىگە ئىگە ثوٌۇپ لبٌىطىسِ .بالٍٍىك خىسِەت ئورٔي ٍبوي ئىمتىذار توغرىطىذىىي ئۇلۇَ
ئەِەش .ئۇ پوزىتطىَە توغرىطىذىىي ئۇلۇَِ .ەْ ضىسٔىڭ ِۇالزىّەت ضبھەضىذە ئىػٍەٍذىغبْ
ٔبچبر پوزىتطىَىٍىه وىػىٍەرٔي وۆپ ئۇچرىتىپ ثبلمىٕىڭىسغب ئىػىّٕەْ .ثىر خىسِەتچي
وىػىٍەرگە الٍىمىذا خىسِەت لىٍىػمب ئۇٔىّىغبْ ۋالىتتىىي ٔبچبر ئەھۋإٌي ضىس ئبضبٔال
ثبٍمىَبالٍطىس .خۇددى غۇٔىڭغب ئوخػبظ ،ثىر ٌىذېردە ِبالٍٍىك لەٌجىٕىڭ ثبرٍ-ولٍىمىٕىّۇ ئبضبٔال
ثبٍمىۋاٌغىٍي ثوٌىذۇ .ھەلىمىٌ ٌىذېرٌەر ئۆزى ئۈچۈْ ئەِەش ،ثبغمىالر ئۈچۈْ خىسِەت لىٍىػٕي
ئىطتەٍذۇ.
ِبالٍٍىك پوزىتطىَىطىگە ئىگە ٌىذېرٌەردە تۆۋۀذىىىذەن ئبالھىذىٍىىٍەر ثبر ثوٌىذۇ:
)1ثبغمىالرٔىڭ ِۀپەئەتىٕي ئۆز ِۀپەئەتىٕىڭ ئبٌذىغب لوٍىذۇ
ِبالٍٍىك لەٌجىٕىڭ ثىرىٕچي ئىپبدىطي ثبغمىالرٔي ئۆزىٕىڭ ئبٌذىغب لوٍۇغتىٓ ئىجبرەت .ثۇ
ئۆزىٕىڭ خۇضۇضىٌ ئىطتەوٍىرىٕي ثىر ٍبلمب لبٍرىپ لوٍۇظ ثىٍۀّۇ ئوخػبظ ثوٌۇپِ ،بالٍٍىك
لەٌجىگە ئىگە ثوٌۇظ دېگىٕىّىس ِەلطەتٍىه ھبٌذا ئبِّىٕىڭ ئېھتىَبجىذىٓ خەۋەردار ثوٌۇظ ،ئۇالرغب
ٍبردەَ لىٍىػمب تەٍَبر تۇرۇظ ،ھەِذە ئۇالرٔىڭ تەٌەپٍىرىٕي ِۇھىُ ئىػالر لبتبرىذا لوثۇي
لىالالٍذىغبْ ثوٌۇظ لبتبرٌىك ئىػالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ.
 )2ئۆزىگە ئىػىٕىذۇ
ِبالٍٍىمٕي ئىػمب ئبغۇرۇغتىىي ئەڭ ھبٌمىٍىك ئبِىً ئۆزىذە ثىخەتەرٌىه ئىػۀچىطي ثبر
ثوٌۇظِ « .ەْ ثەن ِۇھىُ ئبدەَ ثوٌۇپ ،ثبغمىالر ئۈچۈْ خىسِەت لىٍطبَ ثوٌّبٍذۇ» ،دەپ
لبراٍذىغبْ وىػىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ئۆزىگە ثوٌغبْ ،ئۆزىٕىڭ ثىخەتەرٌىىىگە ثوٌغبْ ئىػۀچىطي
وبِىً ئەِەش وىػىٍەردۇر .ثىر ئبدەِٕىڭ ثبغمىالرغب لبٔذاق ِۇئبِىٍە لىٍىذىغبٍٔىمي ئۇٔىڭ
ئۆزىگە لبٔذاق لبراٍذىغبٍٔىمىٕي ئەوص ئەتتۈرۈپ ثېرىذۇ .پەٍالضوپ ۋە غبئىر ئېرىه ھوفېر
(ٍ )fferEric Hoۇلىرىذىىي ئۇلۇِٕي ٔبھبٍىتي ٍبخػي چۈغۀذۈرۈپ ثەرگەْ « :دىممەت لىٍىػمب
ئەرزىَذىغبْ ٔەرضە غۇوي ،ثىس خوغٕىّىسٔي ئۆزىّىسٔي ضۆٍگۀذەن ضۆٍىّىس .ثىس ئۆزىّىسگە لبٔذاق
ِۇئبِىٍە لىٍطبق ،ثبغمىالرغىّۇ غۇٔذاق ِۇئبِىٍە لىٍىّىس .ثىس ئۆزىّىسگە ٔەپرەتٍۀگۀذە،
ثبغمىالرٔىّۇ ئۆچ وۆرۈِىس .ثىس ئۆزىّىسگە ضەۋرچبٍٔىك لىٍغبٔذا ،ثبغمىالرغىّۇ وەڭ لوضبق
ثوٌىّىس .ثىس ئۆزىّىسٔي ئەپۇ لىٍغبٔذا ،ثبغمىالرٔىّۇ وەچۈرىّىس .ثۇ دۇَٔبٔي ئبزاثالٍذىغبْ
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ِەضىٍىٍەرٔي وەٌتۈرۈپ چىمىرىذىغبْ ٔەرضە ئۆز-ئۆزىّىسگە ثوٌغبْ ضۆٍگۈِ-ۇھەثجەت ئەِەش،
ئۆز-ئۆزىّىسگە ثوٌغبْ ئۆچٍۈوتۇر ».ثبغمىالرغب ھولۇق ثېرىع ( )empowermentلبٔۇٔىَىتىذە
ئېَتىٍىػىچە ،پەلەت ثىخەتەرٌىه ئىػۀچىطىگە ئىگە ٌىذېرٌەرال ثبغمىالرغب ھولۇق ثېرىذۇ .خۇددى
غۇٔىڭغب ئوخػبظ ،پەلەت ثىخەتەرٌىه ئىػۀچىطىگە ئىگە ٌىذېرٌەرال ِبالٍٍىمٕي ٔبِبٍبْ لىالالٍذۇ.
 )3ثبغمىالرغب خىسِەت لىٍىػٕي ئۆزى ثبغالپ ثېرىذۇ
ئەگەر ِەججۇرٌىٕىذىىەْ ،ھەرلبٔذاق ئبدەَ ثبغمىالر ئۈچۈْ خىسِەت لىٍىذۇ .ھەِذە ثەزىٍەر
ثىرەر ورىسىص ثوٌغبٔذا ثبغمىالر ئۈچۈْ خىسِەت لىٍىذۇ .ثىراق ئۇٌۇغ داھىَالر ئېھتىَبجٕي ئۆزى
ثبٍمبٍذۇ ،پۇرضەتٕي ئۆزى چىڭ تۇتىذۇ ،ھەِذە لىٍغبْ ٍبخػىٍىمىٕي لبٍتۇرۇۋېٍىػٕي ئبزرالّۇ ئوٍالپ
لوٍّبً تۇرۇپ ثبغمىالر ئۈچۈْ خىسِەت لىٍىذۇ.
 )4ئۆز ھولۇلي (خىسِەت ئورٔي) غب ئبٔچە پەرۋا لىٍىپ وەتّەٍذۇ
ِبالٍٍىك لەٌجىگە ئىگە ٍبوي خىسِەتچي ٌىذېرٌەر خىسِەت ٍبوي ھولۇق دەرىجىطىگە
ئۇٔچىۋاال پەرۋا لىٍىپ وەتّەٍذۇٌ .ىذېرٌىك ئورٔي ئۇالرٔىڭ ئۆز ِەضئۇٌىَىتىگە ثوٌغبْ
ضەزگۈرٌۈوىٕي تېخىّۇ ئبغۇرىذۇ.
ئىالۋە :ثىسٔىڭ ئىذارىذە ثىر توپ ئبدەٍِەر ثىرگە ئىػٍىگەْ ۋالتىّىسدا ،وىّٕىڭ ثبغٍىك
وىّٕىڭ ئبدەتتىىي خبدىُ ئىىۀٍىىىٕي ئبضبضەْ ئەضتىٓ چىمىرىپ لوٍىّىس .وىػىٍەرٔىڭ خىسِەت
ئورٔي ٍبوي ھولۇق دەرىجىطىٕي ئبضبضەْ ضەزِەٍّىس .وۆپۈٔچە ئەھۋاٌذا تۆۋۀذىىىٍەر ثبغٍىمالرغب
ِۇئبِىٍە لىٍغبٔذىىي ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذا ،ثبغٍىمالر لوي ئبضتىذىىىٍەرگە ٍبخػىراق ِۇئبِىٍە
لىٍىذۇ .خىسِەتچىٍەر ثبغٍىممب خوغبِەت لىٍىذىغبْ ئىػالرٔي ھەرگىس وۆرگىٍي ثوٌّبٍذۇ .لوي
ئبضتىذىىىٍەر ثبغٍىممب خوغبِەت لىٍىذىغبْ ئىػالر ثوٌۇپ لبٌغبٔذىّۇ ،ثبغٍىمالر خىسِەتچىٍەرٔىڭ
خوغبِىتىٕي ئبزرالّۇ ئېتىجبرغب ئېٍىپ لوٍّبٍذۇ.
 )5وۆٍۈِچبٍٔىك ٔۇلتىطىذىٓ ثبغمىالر ئۈچۈْ خىسِەت لىٍىذۇ
ِبالٍٍىك ثبغمىالردىٓ پبٍذىٍىٕىۋېٍىع ٍبوي ئۆز ٔبِىٕي ئۆضتۈرۈظ ِەلطىتىذە ۋۇجۇتمب
وەٌّەٍذۇ .ئۇ ثبغمىالرغب ثوٌغبْ وۆٍۈِچبٍٔىمتىٓ وېٍىپ چىمىذۇ .ضىسٔىڭ تەضىر دائىرىڭىسٔىڭ
ئەڭ ئبخىرىذا لبٔچىٍىه وەڭ ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ضىسٔىڭ ثبغمىالرغب لبٔچىٍىه وۆٍۈٔىذىغبٍٔىمىڭىس
ثەٌگىٍەٍذۇ .غۇٔىڭ ئۈچۈْ ٌىذېرٌەرٔىڭ ئۆزى خبالپ تۇرۇپ ثبغمىالر ئۈچۈْ خىسِەت لىٍىػي
ٔبھبٍىتىّۇ ِۇھىُ.
ِبالٍٍىك ئىمتىذارىٕي ئۆضتۈرۈظ ئۈچۈِْ ،ۇٔذاق ئىػالرٔي لىٍىڭ )1 ( :ثبغمىالرغب
وىچىه-وىچىه ٍبخػىٍىمالرٔي لىٍىپ تۇرۇڭ )2 ( .ئەتراپىڭىسدىىي ۋە ٍېڭىذىٓ ئۇچراغمبْ
وىػىٍەرگە ٍېمىٍٕىك لىٍىڭِ )3( .بالٍٍىك لىٍىع ٍوٌىذا ئەِەٌىٌ ئىع-ھەرىىەت لوٌٍىٕىڭ.
 .20ئۆگەتىىٍي ثوٌىذىغبْ ثوٌۇظ—داۋاٍِىك ٍېتەوٍەپ ِېڭىع ئۈچۈْ ،داۋاٍِىك ئۆگىٕىپ
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تۇرۇڭ ()Teachability
-ئبڭالظ ۋالتىڭىس ثىٍەْ ئولۇظ ۋالتىڭىسٔي ضۆزٌەظ ۋالتىڭىسغب لبرىغبٔذا تەخّىٕەْ 10ھەضطە ثەوراق لەدىرٌەڭ .ثۇ ضىسٔىڭ توختبۋضىس ئۆگىٕىػىڭىس ۋە ئۆز-ئۆزىڭىسٔي توختبۋضىس
ٍبخػىالپ ِېڭىػىڭىسٔي وبپبٌەتىە ئىگە لىٍىذۇ .گېراٌذ ِەوجىٕىص ( ،)Gerald McGinnis
ئبِېرىىىذىىي ثىر غىروەتٕىڭ ٌىذېرى
 -1910ۋە ٍ-1920ىٍٍىرىذىىي دۇَٔبغب تؤۇٌغبْ وىٕو ئبرتىطي چبرٌي چەپٍىٓ ( Charlie
ٔ )Chaplinي ثىٍّەٍذىغبْ وىػىٍەر ثوٌّبضٍىمي ِۇِىىٓ .ثىر لېتىُ ِۇخجىرالر ئۇٔىڭ ثىٍەْ
ضۆھجەت ئۆتىۈزۈپ ضوئبي ضورىغبٔذا ،ضوئبٌغب جبۋاثەْ ِۇٔذاق دېگەِْ« :ەْ تبِبغىجىٍٕەرگە لوٍۇپ
ثېرىٍىۋاتمبْ وىٕوٌىرىّذىٓ ثىرىٕي وۆرۈۋاتمبٔذا ،تبِبغىجىٕالرٔىڭ ٔېّىگە وۈٌّەٍۋاتمبٍٔىمىغب
ئىٕتبٍىٓ لبتتىك دىممەت لىٍىّەِْ .ەضىٍەْ ،ثىر لبٔچە تبِبغىجىٕالر ِەْ وۈٌىىٍىه ثوٌىذۇ ،دەپ
ئوٍالپ وىرگۈزگەْ ثىر ھەرىىەتىە وۈٌّىطەِ ،ەْ ئۇ ھەرىىەتٕي ئىٕچىىىٍىه ثىٍەْ تەوػۈرۈپ،
ئۇٔىڭذىىي خبتبٌىك ٍبوي ئۇٔي ئىجرا لىٍىػتىىي خبتبٌىمٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي تېپىپ چىمىػمب
تىرىػىّەْ .ئەگەر ِەْ وۈٌىىٍىه ثوٌىذۇ ،دەپ ئوٍٍىّىغبْ ثىر ھەرىىەتىە تبِبغىجىٕالر ئبزراق
ثوٌطىّۇ وۈٌىە ثىٍەْ ئىٕىبش لبٍتۇرىذىىەِْ ،ەْ ئۆز-ئۆزەِذىٓ ئۇ ٔەرضە ٔېّە ئۈچۈْ وۈٌىە
پەٍذا لىٍىذۇ ،دەپ ضوراٍّەْ».
چەپٍىٕذا تبالٔت ثىٍەْ ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن ئىچىىٌ ھەرىىەتٍۀذۈرگۈچي وۈچ ثبر
ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ئۇ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌغبْ .ثىراق ،ئۇٔىڭ ثۇٔذاق ئىمتىذارىغب ئوزۇق ثوٌۇپ
ثەرگەْ ٔەرضە ئۇٔىڭ ئۆگەتىىٍي ثوٌىذىغبْ خبراوتېرىذۇر .ئۇ تەرەلمىٌ لىٍىع ،ئۆگىٕىع ،ۋە ئۆز
ِبھبرىتىٕي وبِبٌەتىە ٍەتىۈزۈظ ٍوٌىذا توختبۋضىس ھبٌذا ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە لبتتىك تىرىػمبْ.
ئۇ دۇَٔبدىىي ئەڭ داڭٍىك ۋە ئەڭ ٍۇلىرى ِبئبغٍىك ئبرتىطىە ئبٍالٔغبْ ۋالىتتىّۇ لبٔبئەتچبٍٔىك
ھېص لىٍّىغبْ .ئەگەر چەپٍىٓ ئۆزىٕىڭ ئۆگەتىىٍي ثوٌىذىغبْ ِىجەزىٕىڭ ئورٔىغب پوچىٍىك ۋە
ئۆز-ئۆزىگە ثوٌغبْ لبٔبئەتچبٍٔىك ِىجەزىٕي دەضطەتىەْ ثوٌطب ،ھبزىر ئبٌاللبچبْ ئۇٔتۇٌۇپ
وەتىەْ ثىر ئبدەتتىىي وىٕو ئبرتىطىغب ئبٍٍىٕىپ لبٌغبْ ثوالتتي.
ٌىذېرٌەر دۇچ وېٍىذىغبْ خەتەرٌەرٔىڭ ثىرىِ ،ەٌۇَ دەرىجىذىىي ئبثرۇٍغب ئېرىػىۀذىٓ
وېَىٕال ئۇٔىڭ ثىٍەْ لبٔبئەتٍىٕىپ لېٍىع .ئەگەر ضىس ِەٌۇَ دەرىجىذىىي تەضىر دائىرىگە ۋە
ھۆرِەتىە ئېرىػىپ ثوٌغبْ ثوٌطىڭىسِۇ ،ئۆزىڭىسٔي داۋاٍِىك تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇغٕي توختبتّبڭ.
ثۇٔىڭ ضەۋەثي:
-ضىسٔىڭ تەرەلمىَبتىڭىس ضىسٔىڭ وىُ ئىىۀٍىىىڭىسٔي ثەٌگىٍەٍذۇ-ضىسٔىڭ وىُ ئىىۀٍىىىڭىس ضىسٔىڭ ئۆزىڭىسگە لبٔذاق وىػىٍەرٔي تبرتىذىغبٍٔىمىڭىسٔيثەٌگىٍەٍذۇ
-ضىسٔىڭ ئۆزىڭىسگە وىٍّەرٔي تبرتىذىغبٍٔىمىڭىس ضىسٔىڭ تەغىىالتىڭىسٔىڭِۇۋەپپەلىَىتىٕي ثەٌگىٍەٍذۇ
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ئەگەر ضىس تەغىىالتىڭىسٔي تەرەلمىٌ لىٍذۇرِبلچي ثوٌىذىىۀطىس ،ئۆزىڭىسدە ئۆگەتىىٍي
ثوٌىذىغبْ خبراوتېرٔي ضبلالڭ.
ئۆزىڭىسدە ئۆگەتىىٍي ثوٌىذىغبْ پوزىتطىَىٕي ٍېتىٍذۈرۈظ ۋە ضبلالظ ئۈچۈْ تۆۋۀذىىي
ئىػالرٔي لىٍىڭ:
)1ئۆزىڭىسدىىي لبٔبئەتچبٍٔىك وېطىٍىٕي ضبلبٍتىڭ
ئۆگەتىىٍي ثوٌّبٍذىغبْ پوزىتطىَە ئېرىػىەْ ٔەتىجىٍەردىٓ وېٍىپ چىمىذۇ .ثەزى
وىػىٍەر خبتب ھبٌذا ِەٌۇَ ثىر ٔىػبٕٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،داۋاٍِىك تەرەلمىٌ
لىٍىػٕىڭ ھبجىتي ٍوق ،دەپ لبراٍذۇ .ثۇٔذاق ئەھۋاي ٍۈز ثېرىع ئېھتىّبٌٍىمي ثبر ئىػالر ٔبھبٍىتي
وۆپِ ،ەضىٍەْ ،ثىر ئۇٔۋأغب ئېرىػىع ،ثىر ئبرزۇ لىٍغبْ خىسِەتىە ئورۇٍٔىػىع ،ثىر ئبالھىذە
ِۇوبپبتمب ئېرىػىعٍ ،بوي ثىر ئىمتىطبدىٌ ضەۋىَىگە ٍېتىع .ئەِّب ئۈٔۈٍِۈن ٌىذېرٌەر ئۇٔذاق
ئوٍٍىطب ثوٌّبٍذۇ .ئۇالر تەرەلمىٌ لىٍىػٕي توختبتمبْ وۈْ ،ئۇالر ئۆزىٕىڭ ۋە ئۆز تەغىىالتىٕىڭ
ثبرٌىك ٍوغۇرۇْ وۈچىذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌغبْ وۈْ ثوٌىذۇ .رېٌ ورون ( ِ )Ray Krocۇٔذاق
دېگەْ « :ئەگەر ضىس ٍېػىٍال تۇرضىڭىس ،داۋاٍِىك وۆوٍەٍطىس .ضىس پىػىپ ثوٌغبْ ھبِبْ،
ضېطىػمب ثبغالٍطىس».
ِ )2ۇۋەپپەلىَەتتىٓ وېٍىپ چىممبْ لبٔبئەتچبٍٔىك تۇٍغۇضىٕي ثېطىپ چۈغۈڭ
وۆپۈٔچە ئەھۋاٌذا ِۇۋەپپەلىَەت وىػىٍەرٔىڭ ئۆگەتىىٍي ثوٌىذىغبْ پوزىتطىَىطىگە
توضمۇٍٔۇق لىٍىذۇ .ئۈٔۈٍِۈن ٌىذېرٌەر غۇٔي ثىٍىذىىي ،ئۇالرٔي ھبزىرلي ھولۇلمب ئېرىػتۈرگەْ
ٔەرضە ھەرگىسِۇ ئۇالرٔي ئبغۇ ئورۇٔذا ضبلٍىَبٌّبٍذۇ .ئەگەر ضىس ثۇرۇْ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇپ
ثبلمبْ ثوٌطىڭىس ،دىممەت لىٍىڭ .غۇٔذالال غۇٔي ئەضتە تۇتۇڭىي ،ئەگەر ضىس تۈٔۈگۈْ لىٍغبْ
ئىع ضىس ئۈچۈْ ھبزىرِۇ چوڭ ئىع ثوٌۇپ وۆرۈٔىذىىەْ ،ضىس ثۈگۈْ ھېچ لبٔچە ئىع لىٍّىغبْ
ثوٌىطىس.
 )3ئۇدۇي ٍوٌالر ( )shortcutدىٓ لەتئىٌ ۋاز وېچىڭ
ٔبٔطي دورٔبْ ( ِ )Nancy Dornanۇٔذاق دېگەْ « :ئىىىي ٔۇلتب ئوتتۇرىطىذىىي ئەڭ
ئۇزۇْ ئبرىٍىك ئۇدۇي ٍوٌذىٓ ئىجبرەت ».ثۇ ھەلىمەتۀّۇ توغرا گەپ .ھبٍبتتىىي ِەٌۇَ لىّّەتىە
ئىگە ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەِّىطىگە ضىس ِەٌۇَ لىّّەتتىىي ثەدەي تۆٌەٍطىس .ئەگەر ضىس ِەٌۇَ ثىر
ضبھەدە تەرەلمىٌ لىٍّبلچي ثوٌىذىىۀطىس ،ئۇٔىڭغب لبٔچىٍىه ئىع وېتىذىغبٍٔىمي ۋە لبٔچىٍىه
ثەدەي تۆٌىّىطە ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ئبڭمىرتىۋېٍىڭ ،ئبٔذىٓ ئۇ ثەدەٌٕي تۆٌەغىە لەتئىٌ ثەي
ثبغالڭ.
ِ )4ەغرۇرٌۇلٕي تبغٍىۋېتىڭ
ئۆگەتىىٍي ثوٌىذىغبْ پوزىتطىَە ثىسدىٓ ثىسٔىڭ ھەِّە ٔەرضىٕي ثىٍىپ
ثوالٌّىغبٍٔىمىّىسٔي ئېتىراپ لىٍىػٕي تەٌەپ لىٍىذۇ .ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ،ئەگەر ثىس داۋاٍِىك
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ئۆگىٕىپ ِبڭطبق ،ثىس داۋاٍِىك خبتبٌىك ئۆتىۈزۈپّۇ تۇرىّىس .ثىراق ٍبزغۇچي ۋە لوي ھۈٔەر
ِۇتەخەضطىطي ئېٍجېرت ھبثبرد (  )rdlbert HubbarEدېگىٕىذەن « ،ثىر ئبدەَ ئۆز ئۆِرىذە
ئۆتىۈزۈظ ئېھتىّبٌٍىمي ثبر ثوٌغبْ ئەڭ چوڭ خبتبٌىك ئۇٔىڭ خبتبٌىك ئۆتىۈزۈپ لوٍۇغتىٓ
داۋاٍِىك لورلۇپ تۇرۇغىذىٓ ئىجبرەت ».ضىس ھەَ ِەغرۇر ھەَ ئۆگەتىىٍي ثوٌىذىغبْ ئبدەَ
ثوالٌّبٍطىس .ضىس ثىر ٔەرضىگە ئېرىػىع ئۈچۈْ چولۇَ ٍۀە ثىر ٔەرضىذىٓ ئبٍرىٍىطىس .وىػىٍىه
تەرەلمىَبتٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ ،چولۇَ ِەغرۇرٌىمىڭىسٔي تبغالڭ.
 )5ئوخػبظ خبتبٌىممب ئىىىي لېتىُ ثەدەي تۆٌىّەڭ
تېذى رۆزېۋېٍت ( ِ )Teddy Rooseveltۇٔذاق دېگەْ « :خبتبٌىك ئۆتىۈزِەٍذىغبْ ئبدەَ
ئبٌغىّۇ ئىٍگىرىٍىّەٍذۇ ».ثۇ راش گەپ .ثىراق ئوخػبظ خبتبٌىمٕي لبٍتب-لبٍتب تەورارالپ
تۇرىذىغبْ ٌىذېرِۇ ئبٌغب ئىٍگىرىٍىّەٍذۇ .ضىس ثىر ئۆگەتىىٍي ثوٌىذىغبْ ٌىذېر ثوٌۇظ ضۈپىتىڭىس
ثىٍەْ ،چولۇَ خبتبٌىك ئۆتىۈزىطىس .غۇٔذاق ئەھۋاٌذا خبتبٌىمٕي ئۇٔتۇپ وېتىڭٌ ،ېىىٓ ئۇ خبتبٌىك
ضىسگە ئۆگەتىەْ ئىػٕي ِەڭگۈ ئەضتە تۇتۇڭ .ئۇٔذاق لىٍّبٍذىىۀطىس ،ضىس ئوخػبظ خبتبٌىممب
وۆپ لېتىُ ثەدەي تۆٌەٍطىس.
ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ئۆگەتىىٍي ثوٌىذىغبْ خبراوتېرىٕي ٍبخػىالظ ئۈچۈِْ ،ۇٔۇ ئىػالرٔي
لىٍىڭ )1 ( :خبتبٌىك ئۆتىۈزگۀذە ئۇٔىڭغب لبٔذاق ِۇئبِىٍە لىٍىذىغبٍٔىمىڭىسٔي ئوثذاْ وۆزىتىپ
ثېمىڭ .ئەگەر ضىس ئۇٔىڭغب ٔبھبٍىتي ٔبچبر ِۇئبِىٍە لىٍىذىىۀطىسٍ ،بوي زادىال خبتبٌىك
ئۆتىۈزِەٍّەْ ،دەپ ئوٍالٍذىىۀطىس ،ئۆزىڭىسٔىڭ ئۆگەتىىٍي ثوٌىذىغبْ پوزىتطىَىطي ئۈضتىذە
ئبزراق ئىع ئېٍىپ ثبرِىطىڭىس ثوٌّبٍذىىەٍْ )2 ( .ېڭي ئىػالرٔي ضىٕبپ ثېمىڭ )3( .ئۆزىڭىسٔىڭ
ئىمتىذارى ثبر ثىر ضبھەدە ٍېڭي ٔەرضىٍەرٔي ئۆگىٕىڭٌ .ىذېرٌىك ٍبوي ئۆزىڭىسٔىڭ وەضپىٌ
ضبھەضىذە ٍىٍىغب  12-6پبرچە وىتبپ ئولۇڭ.
ٍ .21ىرالٕي وۆرەرٌىه—ضىس پەلەت ئۆزىڭىس وۆرەٌىگەْ پەٌٍىگىال ٍېتەٌەٍطىس ()Vision
ثۇ ضۈپەتٕىڭ ئىٕگٍىسچە ئبتىٍىػي «  »visionثوٌۇپٍ ،ۇٌغۇْ ٌۇغىتىذە ئۇ « وۆرۈظ
لۇۋۋىتيٍ ،ىرالٕي وۆرەرٌىه ،وەڭ ٔەزەر دائىرە ،خىَبئ ،ەزەر ،تەضەۋۋۇر ،گۈزەي ِۀسىرە» دەپ
ئىساھالٔغبْ .ثۇ ضۆزٔىڭ ئىٕگٍىس تىٍي تور ٌۇغىتىذىىي چۈغۀذۈرىٍىػىٕىڭ ثىر لىطّي ِۇٔذاق
ئىىەْ:
-وۆز ثىٍەْ ضېسىع ئىع-ھەرىىىتي ٍبوي لبثىٍىَىتي-وەٌگۈضىذە ثوٌىذىغبْ ٍبوي ثوٌۇغي ِۇِىىٓ ثوٌغبْ ئىػالرٔي ئبٌذىٓ پەرەز لىٍىعئىع-ھەرىىىتي ٍبوي لبثىٍىَىتي
-ثىر جبٍٔىك ۋە خىَبٌىٌ چۈغۀچە ٍبوي پەرەزِەزوۇر ِبلبٌىذە ِەْ ثۇ ضۈپەتٕي « ٍىرالٕي وۆرەرٌىه» دەپ ئبٌىذىغبْ ثوٌۇپ،
ئولۇرِۀٍەردىٓ ئۇٔىڭ ِۀىطىٕي « وەٌگۈضىگە ثوٌغبْ توغرا پەرەز» دەپّۇ چۈغىٕىػىٕي ئۈِىذ
لىٍىّەْ.
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ٍىرالٕي وۆرەرٌىه ثىر ٌىذېر ئۈچۈْ ئەڭ ِۇھىُ ٔەرضەٌ .ىذېرٌەردە ئۇ وبَ ثوٌطب لەتئىٌ
ثوٌّبٍذۇ .ثۇٔذاق ثوٌىػىذىىي ضەۋەةٍ ،ىرالٕي وۆرەرٌىه ٌىذېرٔي ٍېتەوٍەٍذۇٔ .ىػبٕٔي
وۆرضىتىپ ثېرىذۇ .ئۇ ئبدەِٕىڭ ئىچىذىىي ئوتٕي تۇتبغتۇرىذۇ ۋە ئۇٔي ٍېمىٍغۇ ثىٍەْ تەِىٍٕەٍذۇ،
ھەِذە ئبدەِٕي ئبٌغب لبراپ تبرتىذۇ .ئۇ ثىر ٌىذېرغب ئەگىػىذىغبْ وىػىٍەر ئۈچۈّٔۇ ثىر ئوت
تۇتبغتۇرغۇچيٍ .ىرالٕي وۆرەٌّەٍذىغبْ ٌىذېر ھەرگىسِۇ ئبٌغب ئىٍگىرىٍىَەٌّەٍذۇ .ئۇ ئەڭ وۆپ
ثوٌغبٔذىّۇ پەلەت ثىر چەِجىرەوٕي ثوٍالپ ئبٍٍىٕىپ ٍۈرۈٍذۇ.
ثىر ٌىذېر ٍىرالٕي وۆرەٌەٍذىغبْ ئىمتىذارغب ئىگە ثوٌۇغتب ،تۆۋۀذىىي ئىػالرٔي ثىٍىػي
وېرەن:
ٍ)1ىرالٕي وۆرەرٌىه ئبدەِٕىڭ ئىچىىٌ دۇَٔبضىذىٓ ثبغٍىٕىذۇ
ٍىرالٕي وۆرەرٌىىٕي ضىس ضېتىپ ئبالٌّبٍطىس ،تىٍەپ ئبالٌّبٍطىسٍ ،بوي ئبرىَەتىە ئبالٌّبٍطىس.
ئۇ ئبدەِٕىڭ ئىچىىٌ دۇَٔبضىذىٓ وېٍىػي وېرەن .ئەگەر ضىسدە ٍىرالٕي وۆرەرٌىه وەِچىً
ثوٌىذىىەْ ،ئۆزىڭىسٔىڭ ئىچىىٌ دۇَٔبضىٕي تەوػۈرۈپ وۆرۈڭ .ئۆزىڭىسٔىڭ تەثىئىٌ تبالٔتٍىرى
ثىٍەْ ئىطتىىىگە لبراپ ثېمىڭ .ضىسٔي چبلىرىۋاتمبْ ئىچىىٌ ئبۋازغب لۇالق ضېٍىپ ثېمىڭ .ئەگەر
ضىس غۇٔذاق لىٍىپّۇ ثىر ٍىرالٕي وۆرىذىغبْ ئەلىٍگە ئېرىػەٌّەٍذىىۀطىس ،ضىسگە ئبغۇٔذاق
ئەلىٍٕي ثېرەٌەٍذىغبْ ثىر ٌىذېر ثىٍەْ ثىرٌىػىڭ .ئۇٔىڭغب غىرىه ثوٌۇڭ.
ٍ )2ىرالٕي وۆرۈظ ئەلٍي ضىسٔىڭ تبرىخىڭىسدىٓ وېٍىذۇ
ٍىرالٕي وۆرەرٌىه ثەزى وىػىٍەر ئوٍٍىغبٔذەن ثىر ثوغٍۇلتىٓ پەٍذا ثوٌىذىغبْ ضىرٌىك
ضۈپەت ئەِەش .ئۇ ثىر ٌىذېرٔىڭ ئۆتّۈغتىىي ضەرگۈزەغتىٍىرىذىٓ ۋە ئۇٔىڭ ئەتىراپىذىىي
وىػىٍەرٔىڭ تبرىخىذىٓ ۋۇجۇتمب وېٍىذۇ.
ٍ )3ىرالٕي وۆرەرٌىه ثبغمىالرٔىڭ ئېھتىَبجىٕي لبٔذۇرىذۇ
ھەلىمىٌ ٍىرالٕي وۆرۈظ ئەلٍىٕىڭ تەضىر دائىرىطي ئىٕتبٍىٓ وەڭ ثوٌىذۇ .ئۇ ثىر غەخص
ٍبرىتبالٍذىغبْ ٔەتىجىٍەرٔىڭ چېگرىطىذىٓ ئۆتۈپ وېتىذۇ .ھەِذە ئۇٔىڭ ھەلىمىٌ لىّّىتي ثبر
ثوٌىذىىەْ ،ئۇ پەٍذا لىٍىذىغبْ ئۈٔۈَ ثبغمىالرٔي ئۆز ئىچىگە ئېٍىػتىّٕۇ وۆپ ثوٌىذۇ—ئۇ
ثبغمىالر ئۈچۈّٔۇ لىّّەت ٍبرىتىذۇ .ئەگەر ضىسدە ثىر ٍىرالٕي وۆرۈظ ئەلٍي ثبر ثوٌۇپ ،ئۇ ثبغمىالر
ئۈچۈْ خىسِەت لىٍّبٍذىىەْ ،ئۇ ئەلىً ئېھتىّبي ثەن وىچىه ثوٌىػي ِۇِىىٓ.
ٍ )4ىرالٕي وۆرەرٌىه ضىسگە زۆرۈر غبرائىتٕي ٍبرىتىپ ثېرىذۇ
ٍىرالٕي وۆرەرٌىىٕىڭ ئەڭ لىّّەتٍىه پبٍذىٍىرىٕىڭ ثىرى ئۇٔىڭ ثىر پبرچە ِبگٕىتمب
ئوخػبظ روي ئوٍٕىػيٍ ،ۀي ئۇٔىڭ ثبغمىالرٔي ئۆزىڭىسگە تبرتىػي ،ثبغمىالرٔي جەڭگە
چبلىرىػي ،ۋە ثبغمىالرٔي ئىتتىپبلالغتۇرۇغىذىٓ ئىجبرەت .ئۇ ضىسگە ئىمتىطبد ۋە ثبغمب
ِۀجەٌەرٔىّۇ ھەي لىٍىپ ثېرىذۇ .ضىسٔىڭ وەٌگۈضىگە ثوٌغبْ ئەلٍىڭىس لبٔچە چوڭ ثوٌطب ،ئۇ
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ضىسگە غۇٔچە وۆپ لبثىٍىَەتٍىه وىػىٍەرٔي تبرتىپ ئەوىٍىپ ثېرىذۇ .ضىسٔىڭ وەٌگۈضىگە
ثوٌغبْ پىالٔىڭىس لبٔچە لىَىٓ ثوٌطب ،ضىسٔىڭ ئبدەٍِىرىڭىس ئۇٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ٍوٌىذا غۇٔچە
لبتتىك وۈرەظ لىٍىذۇ.
خۇالضە 21 :ضۈپەت تىسىٍّىىي
تۆۋۀذىىىطي ٍۇلىرىذا تؤۇغتۇرۇٌغبْ  21ضۈپەتٕىڭ تىسىٍّىىي ثوٌۇپ ،ئەگەر خبٌىطىڭىس،
ئۆزىڭىسٔي ئەضٍىتىپ تۇرۇظ ئۈچۈْ ،ثۇ تىسىٍّىىٕي ثېطىپ چىمىرىپ ،ئۇٔي ضىس ھەر وۈٔي وۆرۈپ
تۇرىذىغبْ ثىر جبٍغب چبپالپ لوٍۇڭ.
 21ضۈپەت جەدىۋېٍي
وىػىٍىه خبراوتېر—چوڭ تبغٕىڭ ثىر پبرچىطي ثوٌۇظ ()character
ضېھرىٌ وۈچ—تۇٔجي لېتىُ ثەرگەْ تەضىر ھەي لىٍغۇچ روي ئوٍٕبٍذۇ

.1
.2
()charisma
ضبدىمٍىك—ئۇ ئىع لىٍغۇچىالرٔي خىَبٌپەرەضٍەردىٓ پەرلٍۀذۈرۈپ تۇرىذۇ
.3
()commitment
ئباللىٍىػىع ئىمتىذارى—ئۇٔىڭطىس ضىس ضەپەرٔي ٍبٌغۇز لىٍىطىس
.4
()communication
ھولۇلمب چۇغٍۇق دەضّبٍە—ضىس ئۇٔي ٍېتىٍذۈرضىڭىس ،ثبغمىالر ئۆزٌىگىذْ
.5
وېٍىذۇ ()competence
جبضبرەت—جبضبرەتٍىه ثىر وىػي وۆپ وىػىٍەر ثىٍەْ ثبراۋەر ()courage
.6
پەرلٍۀذۈرۈظ ئىمتىذارى ( ضەزگۈرٌۈن)—ھەي لىٍىّٕىغبْ ضىرالرغب خبتىّە
.7
ثېرىع ()discernment
ِەروەزٌەغتۈرۈظ ()focus
.8
ِەردٌىه—ضىسدىىي غبَ ٍۀە ثىر غبِٕي ٍبٔذۇرغبٔذا ئۆزىگە ھېچ لبٔذاق زىَبْ
.9
ثوٌّبٍذۇ ()generosity
 .10ئىجبدچبٍٔىك—ئۇٔىڭطىس ضىس ئۆٍٕىڭ ضىرتىغب چىمبٌّبٍطىس ()initiative
 .11ئبڭالظ—ئۆزىڭىسٔي وىػىٍەرٔىڭ لەٌجي ثىٍەْ تۇتبغتۇرۇظ ئۈچۈْ ،لۇٌۇلىڭىسٔي
ئىػٍىتىڭ ()listen
ٍ .12ۈوطەن لىسغىٍٕىك ()passion
ئىجبثىٌ پوزىتطىَە—ثىر ئىػٕي لىالالٍذىغبٍٔىمىڭىسغب ئىػۀطىڭىس ،ئۇٔي چولۇَ
.13
لىالالٍطىس ()positive attitude
ِەضىٍە ھەي لىٍىع—ِەضىٍىٍەرٔىڭ ِەضىٍە ثوٌۇپ تۇرىػىغب ٍوي لوٍّبڭ
.14
()problem solving
ِ .15ۇٔبضىۋەتتە ٍبخػي ثوٌۇظ—ئەگەر ضىس ثبغمىالر ثىٍەْ ٍبخػي چىمىػطىڭىس ،ئۇالر
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ضىس ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىذۇ ()relationships
ِەضئۇٌىَەتچبٍٔىك—توپٕي ئۆزىڭىس وۆتۈرۈپ ِبڭّىطىڭىس ،ووِبٔذا ئەزاٌىرىٕي
.16
ٍېتەوٍەپ ِبڭبٌّبٍطىس ()responsibility
ثىخەتەرٌىه ئىػۀچىطي—ھولۇلمب چۇغٍۇق دەضّبٍە ھەرگىسِۇ ئۆزىگە ثوٌغبْ
.17
ئىػۀچىطىسٌىىٕي توٌۇلٍىَبٌّبٍذۇ ()security
ئۆز-ئۆزىٕي ئىٕتىساَ ثىٍەْ وؤتروي لىٍىع—ضىس ٍېتەوٍەٍذىغبْ ثىرىٕچي ئبدەَ
.18
ضىس ئۆزىڭىس ()self-discipline
ِبالٍٍىك—ئبٌذىغب ئۆتۈظ ئۈچۈْ ،ثبغمىالرٔي ثىرىٕچي ئورۇٔغب لوٍۇڭ
.19
()servanthood
ئۆگەتىىٍي ثوٌىذىغبْ ثوٌۇظ—داۋاٍِىك ٍېتەوٍەپ ِېڭىع ئۈچۈْ ،داۋاٍِىك
.20
ئۆگىٕىپ تۇرۇڭ ()teachability
ٍىرالٕي وۆرەرٌىه—ضىس پەلەت ئۆزىڭىس وۆرەٌىگەْ پەٌٍىگىال ٍېتەٌەٍطىس
.21
()vision

ئبخىرلي ضۆز
غۇٔذاق لىٍىپ ثىر ٌىذېردە وبَ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ  21ضۈپەتٕىڭ تؤۇغتۇرۇٌۇغي ِۇغۇ
ٍەردە ئبخىرالغتيِ .ەْ ھبزىرغىچە ٍبزغبْ داھىٌ ۋە ٌىذېرٌەر توغرىطىذىىي ِبلبٌىٍەردىٓ ٍۀە
ئىىىىطي ثبر .ئۇالرٔىڭ ثىرى « داھىٌ ۋە ٌىذېرٌىك ٔەزەرىَىطي توغرىطىذا ئوِۇِىٌ چۈغۀچە » ،
ٍۀە ثىرى ثوٌطب « ھؤالرٔىڭ داھىَطي ئبتتىال ۋە ئبتتىالئىسَ » ثوٌۇپ ،ئەگەر ضىس ئۇالرٔي تېخي
ئولۇپ ثبلّىغبْ ثوٌطىڭىس ،ھبزىر ئۇالرٔي ثىر لېتىُ ئولۇپ ثېمىػىڭىسٔي تەغەثجۇش لىٍىّەْ.
ِېٕىڭ چۈغىٕىػىّچە ،غەرة ئەٌٍىرىذىىي ثىرەر غىروەت ٍبوي تەغىىالت ثبغمۇرۇغٕي ئۈٔۈٍِۈن
ئېٍىپ ِبڭبٌّىغبٍْ ،بوي ثىرەر ئېغىر وىرىسىطىە دۇچ وەٌگەْ ۋالىتتبِ ،ۇتەخەضطىطٍەرٔي
تەوٍىت لىٍىپ ،ئۆز غىروىتي ٍبوي تەغىىالتىٕىڭ ثبرٌىك ثبغٍىمٍىرىغب لبرىتب ثىر لبٔچە وۈْ
ٌىذېرٌىك ئىٍّي ھەلمىذە ِەخطۇش تەرثىَىٍەظ ئېٍىپ ثبرىذۇ .ئبٔذىٓ ٍوٌۇلمبْ ِەضىٍىٕي ھەي
لىٍىػمب ثبغتىٓ ثبغالپ لبٍتب ئبتٍىٕىذۇ .ھەِذە ِەضىٍىٕي غۇ ئبرلىٍىك ھەي لىٍىپ ،داۋاٍِىك ئبٌغب
لبراپ ئىٍگىرىٍەٍذۇِ .ەْ ھبزىرغىچە وۆپ لېتىُ تەوىتٍىگىٕىّذەن ،ثىر ئىػٕي لىٍىػتىىي ئەڭ
توغرا ۋە ئەڭ ئۈٔۈٍِۈن ئۇضۇي ،ئىٍّىٌ ئۇضۇٌذىٓ ئىجبرەت .غۇڭالغمب ئۇٍغۇر دىَبرىذا غىروەت
لۇرغبْ ۋە ئۇٍغۇر غىروەتٍىرىذە ثىرەر ثبغٍىمٍىك روٌىٕي ئبٌغبْ ثبرٌىك لېرىٕذاغالردىٓ ئۆزٌىرىٕي
ٍۇلىرىمي  21ضۈپەتٕىڭ ئۆٌچىّي ثوٍىچە ثىر لېتىُ ثبھبالپ ثېمىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ .ئەگەر
خبٌىطىڭىس ،ئۆزىڭىسدىىي ھەر ثىر ضۈپەتىە  0دىٓ  10ئبرىٍىمىذا ثىر ٔوِۇر ثېرىپ 21 ،ضۈپەتٕىڭ
ھەِّىطىگە ثېرىٍگەْ ٔوِۇرالرٔي لوغۇپ ،چىممبْ ٔەتىجىٕي  100گە وۆپەٍتىپ 21 ،گە ثوٌۇپ
وۆرۈپ ثېمىڭ .ثۇ ضىسدە  21ضۈپەتتىٓ لبٔچە پىرضۀتي ثبرٌىمىٕي وۆرضىتىپ ثېرىذۇ .ثىر خىسِەت
ۋەزىپىطىگە ثىر لبٔچە وبٔذىذاتالردىٓ ثىرىٕي تبٌالغتب ِۇغۇ ئۇضۇٌٕي لوٌالٔطب ،ئۇ ٔبھبٍىتي ٍبخػي

- 317 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

ئۈٔۈَ ثېرىذۇ .ئەگەر ضىسدە ضۈپەتٍەرٔىڭ ثەزىٍىرى وبَ ٍبوي ٍېتەرٌىه ئەِەش ثوٌطب ،ئۇالرٔي
ھبزىردىٓ ثبغالپ ٍېتىٍذۈرۈظ ٍبوي ضىسدە ثبرٌىرىٕي « لۇتمۇزۇپ لېٍىع» ِۇِىىّٕۇ؟ ثۇ ھەلتىّۇ
ئوٍٍىٕىپ ثېمىڭ .ئۇٍغۇر غىروەتٍىرى ثۇ  21ضۈپەتٕىڭ تىسىٍّىىىٕي ثىر چوڭ لەغەزگە ثېطىپ
چىمىرىپ ،ئۇٔي ثبغٍىمالر ٍىغىٓ ئبچىذىغبْ ِەجٍىطخبٔب تېّىغب چبپالپ لوٍطب ،ئۇٔىڭ ئۈٔۈِىّۇ
ٔبھبٍىتي ٍبخػي ثوٌىذۇ ( ثوٌطب ثۇٔىڭغب لوغۇپ « ،ئوٍالغٕىڭ  6لبٌپىمي» ٔىّۇ غۇٔذاق لىٍىپ
لوٍۇڭ).
ِەْ ِەزوۇر ِبلبٌىٕىڭ ثەغىذا تىٍغب ئبٌغىٕىّذەن ،ھەر ثىر ئبدەَ ئبٌذى ثىٍەْ ئۆزى ئۈچۈْ
ٌىذېر ثوٌىذۇ .ئەگەر خبٌىطىڭىس ،گەرچە ضىس ثبغمىالر ئۈچۈْ ثىر رەضّىٌ ٌىذېر ثوٌّىطىڭىسِۇ،
ٍۇلىرىذىىي ئۇضۇي ثوٍىچە ئۆزىڭىسدىىي  21ضۈپەتىە ثىر لېتىُ ٔوِۇر لوٍۇپ ،ئۆز-ئۆزىڭىسٔي ثىر
لېتىُ ثبھبالپ ثېمىڭ .ثىر ئبدەِذە ئبغۇ ضۈپەتٍەردىٓ وۆپرەوي ثبر ثوٌطب غۇٔچە ٍبخػي
ثوٌىذىغبٍٔىمي ھەِّىّىسگە ئبٍبْ .غۇڭب ثوٌطب ئۆزىڭىسدە وبَ ثوٌغبْ ٍبوي وەِچىً ثوٌغبْ
ضۈپەتٍەرٔي توٌۇلالظ ٍوٌىذىّۇ تىرىػىپ ثېمىڭ .ثۇ  21ضۈپەت ثىٍەْ ٍۇلىرى دەرىجىٍىه
ٔەزەرىَە ضەۋىَىطىذە تۇرۇپ ضىطتېّىٍىك ھبٌذا تؤۇغۇپ چىمىػىُ ِېٕىڭّۇ ثۇ لېتىُ تۇٔجي لېتىُ
ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ .ثىراق ،ثۇ لېتىُ تؤۇغتۇرغبْ ِەزِۇٔالر ٍبوي ٔەزەرىَىۋى ئۇلۇِالر ِەْ ئۈچۈْ
ئبٔچە ٍبد تۇٍۇٌّىذى—ثۇ ضۈپەتٍەر ِېٕىڭ ھبزىرغىچە ثوٌغبْ ھبٍبتىّذا ئىٕتبٍىٓ ھبٌمىٍىك روي
ئوٍٕىغبْ ،دېطەَ ئبرتۇق وەتّەٍذۇ.
ئۇٍغۇرالر ھبزىر ثىر ئىٕتبٍىٓ ھبٌمىٍىك تبرىخىٌ دەۋردە ٍبغبۋاتىذۇ .ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ
ئۈِىذۋارٌىك ۋە ئىجبثىٌ پوزىتطىَە ( ٔ )optimismىڭ لىّّىتي ثبرغبٔطېرى ئۆضۈپ ِېڭىۋاتىذۇ.
ئۇٔىڭغب ثوٌغبْ ئېھتىَبج ثبرغبٔطېرى وۈچىَىپ ِېڭىۋاتىذۇ .ئۈِىذ ئىٕطبٔالردا ثبر ثوٌۇغمب
تېگىػٍىه ئەڭ ِۇھىُ ھېططىَبت .ئۈِىذ ثوٌّبٍذىىەْ ثىس ئۆز ھبٍبتىّىسٔي ئبخىرغىچە
داۋاِالغتۇراٌّبٍّىس .ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئۈِىذۋارٌىمىٕي ضبلالپ ۋە وۈچەٍتىپ ِېڭىػتب ھەر ثىر ٌىذېر،
ھەر ثىر ئەلىً ئىگىطي ،ھەر ثىر ثىٍىُ ئىگىطي ،ۋە ھەر ثىر تەپەوىۈر ئىگىطىٕىڭ ثبظ تبرتىپ
ثوٌّبٍذىغبْ ِەضئۇٌىَىتي ۋە ِەججۇرىَىتي ثبر.
ِەْ ِەزوۇر ِبلبٌەِٕي ئبِېرىىىٍىك داڭٍىك پەٍالضوپ ۋە ۋاضىېتجوي ترېٕېرى ( )coach
جوْ ۋۇدەْ ( ٔ )1910-2010 ،Johm Woodenىڭ ثىر لبٔچە ھېىّەتٍىه ضۆزٌىرى ثىٍەْ
ئبخىرالغتۇرىّەْ:
ِ-ۇوەِّەٌٍىهِ :ۇوەِّەٌٍىه ِۇِىىٓ ئەِەش ،ثىراق ِۇوەِّەٌٍىىىە ٍېتىع ئۈچۈْپۈتۈْ وۈچي ثىٍەْ تىرىػىع پۈتۈٍٔەً ِۇِىىِٓ .ۇھىّي ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە تىرىػىع.
-ثبغمۇرۇظٍ :بٌغۇز ثبغمىالرٔىڭ خىسِەتٕي لبٔذاق لىٍىذىغبٍٔىمىغىال ئەِەش ،ئۇالرٔىڭئبئىٍىطي ۋە لىسىمىػٍىرىغىّۇ چىٓ وۆڭٍىڭىسدىٓ لىسىمىذىغبْ ثوٌطىڭىس ،ضىس ٍبخػىراق
ھەِىبرٌىك ۋە ٍبخػىراق ٔەتىجىٍەرگە ئېرىػىطىس.
--ئۆگىٕىعِ :ەڭگۈ ٍبغبٍذىغبٔذەن ئۆگىٕىڭ .ئەتىال ئۆٌۈپ وېتىذىغبٔذەن ٍبغبڭ.
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ِ-ۇۋەپپەلىَەت :ئۆز خبھىػىڭىس ثوٍىچە ئىع وۆرۈغىە ئەِەش ،ئەڭ ٍبخػي ئبِبٌٕيتېپىػمب تىرىػىڭ.
-ئىػىٕىع :ثبغمىالرغب ثەن ئىػىٕىپ وەتطىڭىس ثەزىذە ئبزار ٍەپ لبٌىطىس ،ثىراقثبغمىالرغب ٍېتەرٌىه دەرىجىذە ئىػۀّىطىڭىس ھەضىرەت ئىچىذە ٍبغبٍطىس.
-غبد-خۇراٍِىك :ئىذېئبٌىسَ ( غبٍىچىٍىه) ثىٍەْ رېئبٌىسَ ( ئەِەٌىَەتچبٍٔىك) ٔيثىرٌەغتۈرۈپ ،ئۇٔىڭغب لبتتىك تىرىػچبٍٔىمٕي لوغۇڭ .غۇٔذاق لىٍطىڭىس ضىس ثۇرۇْ ئۈِىذ
لىٍغبٔذىٓ وۆپ ٍبخػي ٔەتىجىٍەرگە ئېرىػىطىس.
-ئۇتۇظ :ئەگەر ِۇۋاپىك تەٍَبرٌىك لىٍطىڭىس ،ثبغمىالردىٓ تۆۋۀرەن ٔوِۇر ئېٍىپلبٌطىڭىسِۇ ِۇضبثىمىذە ھەرگىس ئۇتتۇرۇپ لوٍّبٍطىس .ئەگەر ئۆز لبثىٍىَىتىڭىسٔىڭ ھەِّىطىٕي
ئىػمب ضېٍىع ٍوٌىذا ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە تىرىػچبٍٔىك وۆرضەتطىڭىس ،ضىس ِۇضبثىمىذە ھەر
دائىُ ئۇتۇپ چىمىطىس.

ثۇ ِبلبٌىذە تىٍغب ئەٌىٕغبْ ثبغمب ِبلبٌىالرٔىڭ تور ئبدرېطٍىرى:
ئۆِۈرٌۇن وەضىپٕي لبٔذاق تبٌالظ وېرەن
http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinb4.htm
ئبرتۇلچىٍىك ،ئبجىسٌىك ،پۇرضەت ،ۋە تەھتىذ
http://www.meripet.com/Sohbet1/20100722_Swot1.htm
غبٍىٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇغٕىڭ ضىرٌىك لبٔۇٔىَىتي
http://www.meripet.com/Sohbet1/20101018_Qanuniyet1.htm

ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ٍېڭي تەڭٍىّىطي
http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinb3.htm
ٍبخػي ِەغٍۇپ ثوٌۇظ ئۈچۈْ لبٔذاق لىٍىع وېرەن؟
http://www.meripet.com/PDF/20110617_FailWell.pdf
ئبدەَ خبراوتېرىٕىڭ  6تۈۋرۈوي
http://www.meripet.com/Sohbet1/20110402_Xarakter.htm
«ٍۇٌغۇْ ئىّال» ٍۇِػبق دېتبٌي:
http://www.yulghun.com/imla

- 319 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

داھىٌ ۋە ٌىذېرٌىك ٔەزەرىَىطي توغرىطىذا ئوِۇِىٌ چۈغۀچە
http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkind3_Lider.htm
ھؤالرٔىڭ داھىَطي ئبتتىال ۋە ئبتتىالئىسَ
http://www.meripet.com/Sohbet1/2010a0_Attila.htm

ثۇ ِبلبٌىٕي ھېچ وىّذىٓ رۇخطەت ضورىّبًِ ،ۀجەضىٕي ئەضىەرتىەْ ھبٌذا ثبغمب ھەر
لبٔذاق تور ثەتٍىرىذە ئېالْ لىٍطىڭىس ثوٌىۋېرىذۇ.

ٍ-2011ىٍي -9ئبٍٕىڭ -17وۈٔي
ئەضەر ِۀجەضيِ :ەرىپەت ثىٍوگي
www.meripet.com
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ئبًب تىل ًېوە ئۈچۈى ئىٌتبيىي هۇھىن؟
ثۇٔىڭذىٓ ثىر لبٔچە ئبً ثۇرۇِْ ،ەْ ئبِېرىىىغب ٍبزٌىك تەتىً جەرٍبٔىذا لىطمب ِۇددەتٍىه
ئولۇغمب وەٌگەْ ثىر ئۇٍغۇر لىس ئولۇغۇچىٕي ئۇچراتتىُ .تۇٔجي لېتىُ وۆرۈغىۀذە ِە ئۇ لىسدىٓ
«ٍبخػىّۇضىس؟ ئبِېرىىىغب لبچبْ وەٌذىڭىس؟» ،دەپ ضورىطبَ ،ئۇ لىس ثۇ ئىىىي ضوئبٌىّغب
ئۇٍغۇرچە جبۋاة ثېرەٌّەًٍ ،ۈزى ٍبٌٍىذە لىسارغبْ ھبٌذا ضوئبٌىّغب خۀسۇچە جبۋاة ثەردى .غۇٔىڭ
ثىٍەْ ِېٕىڭ ئۇ لىسدىٓ ثبغمب ضوئبٌالرٔي ضوراغمب وۆڭٍۈَ زادىال ثبرِىذى ( ئبدەتتە ِەْ ئۇٔذاق
ئۇٍغۇر ٍبظ ئولۇغۇچىالرٔي ئۇچراتمبٔذا ،ئۇالردىٓ ٔۇرغۇْ ضوئبٌالرٔي ضوراپٔ ،بھبٍىتي لىسغىٓ
پبراڭٍىػىپ وېتەتتىُ)ِ .ەْ ثبغمىالردىٓ ضۈرۈغتە لىٍطبَ ،ثۇ لىس ئۈرۈِچىذە تۇغۇٌۇپ ئۆضىەْ
ثوٌۇپ ،توٌۇق ئوتتۇرىٕي پۈتتۈرگىچە خۀسۇ ِەوتەپتە ئولۇغبْ ئىىەْ .ھبزىر ثوٌطب ثېَجىڭذىىي
ثىر ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇٍذىىەْ .ثۇ ئىػالرٔي ئبڭٍىغبٔذىٓ وېَىٓ ،وۆڭٍۈَ ٍېرىُ ثوٌۇپ،
ئىٕتبٍىٓ چوڭمۇر خىَبٌغب چۆوۈپ وەتتىُ .ھەِذە ثۇ ئىػٕي ٔەچچە وۈٔگىچە وبٌالِذىٓ
چىمىرىۋېتەٌّىذىُ .ھەِّىّىسٔىڭ خەۋىرىذە ثوٌغىٕىذەن ،ھبزىر جۇڭگو ۋە ئۇٍغۇر دىَبرىذا
غۇٔىڭغب ئوخػبظ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕىڭ ضبٔي غىذدەت ثىٍەْ وۆپىَىۋاتىذۇ.
ثۇٔىڭذىٓ  4-3ئبً ثۇرۇِْ ،ەْ ٍبپؤىَىذە تۇغۇٌۇپ ئۆضۈپٍ ،ېڭىذىٓ ئبِېرىىىغب وەٌگەْ
ٍ 9بغالردىىي ثىر وىچىه ٍىگىتٕي ئۇچراتتىُ .ئۇ ِەْ ثىٍەْ پۈتۈٍٔەً ئۇٍغۇرچە پبراڭالغتي.
تىٍي خېٍە ِۇرەوىەپ چبلچبلالرٔىّۇ لىٍىػتۇقِ .ەْ ثۇ ٍىگىتتىٓ ٔبھبٍىتي تەضىرٌۀذىُ ،ھەِذە
ئۇٔي ئىٕتبٍىٓ ٍبلتۇرۇپ لبٌذىُ.
ۋەتۀذىىي ٍبظ-ئۆضّۈرٌەرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي ٍۇلىرىذىىي لىسغب
ئوخػىّبٍذۇ—ئۇالر ئۇٍغۇرچىٕي ،ھېچ ثوٌّىغبٔذا ئبدەتتە تۇرِۇغتب ئىػٍىتىذىغبْ ئۇٍغۇرچىٕىڭ
ئېغىس تىٍىٕي ثىٍىذۇ .چەت ئەٌذىّۇ ٍۇلىرىذىىي غبوىچىه ٍىگىتىە ئوخػىّبٍذىغبْ ،ئۇٍغۇرچىٕي
زادىال ثىٍّەٍذىغبْ ئۇٍغۇر ثبٌىرى ئبٔچە ئبز ئەِەش .دېّەوچىّۀىيٍ ،ۇلىرىذىىي ئىىىي ِىطبٌذا
تەضۋىرٌۀگىٕي ھەرگىسِۇ ھبزىرلي ئوِۇِىٌ ئەھۋاٌغب ۋەوىٍٍىه لىالٌّبٍذۇٌ .ېىىٓ ،ثۇ ئىىىي
ِىطبي ئبٔب تىً ئىػىذا وىػىٍىه تبٌٍىػي ئوخػبظ ثوٌّىغبْ ئىىىي خىً ئبتب-ئبٔىالرٔىڭ ئىػٍەپ
چىمبرغبْ ِەھطۇالتي—تەرثىَىٍىگەْ پەرزۀتٍىرى ثىر-ثىرى ثىٍەْ ٔەلەدەر ئوخػىّبٍذىغبٍٔىمىٕي
وۆرضىتىپ ثېرىذۇ.
ِەْ ٍېمىٕذا ثىرەٍٍۀذىٓ جۇڭگو دائىرىٍىرى ٍېمىٕذا « وېَىٕىي ٍ 20ىٍذەن ۋالىت ئىچىذە
غىٕجبڭ ِەضىٍىطىٕي تۈپتىٓ ھەي لىٍىپ ثوٌۇظ» پىالٔىٕي تۇزۇپ چىممبٍٔىمىٕي ئبڭٍىذىُ .ھەِذە
ھبزىر ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي ئۇٍغۇر تىٍىذا ثېرىٍىذىغبْ تېٍېۋىسور پروگراِّىٍىرىٕىڭ تېس ضۈرئەتتە
ئبزاٍتىٍىۋاتمبٍٔىمىٕىّۇ ئبڭٍىذىُ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ِەْ ثۇ خەۋەرٌەرٔي ٍېمىٕذا وۆرگەْ،
ٍ-2010ىٍي -10ضېٕتەثىر وۈٔي « تەڭرى-تبغ تورى» دا ئېالْ لىٍىٕغبْ « خۇئبر ٔىڭ ئوتتۇرا ۋە
ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه ِبئبرىپ ئىطالھبتي ۋە تەرەلمىَبتي توغرىطىذىىي پىالٔىٕىڭ ِۇھىُ ِەزِۇٍٔىرى
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( »)2020—2010ثىٍەْ ثىرٌەغتۈرۈپ تەھٍىً لىٍىپ ثبلتىُ .ثۇ « ِبئبرىپ پىالٔي» دا ِۇٔذاق
ِەزِۇٔالر ثبر ئىىەْ:
ٍ-2012ىٍىغىچە ئىىىي ٍىٍٍىك لوظ تىٍٍىك تەٍَبرٌىك ضىٕىپٍىرىٕي ئوِۇِالغتۇرۇپ ثوٌۇظ
ٍ-2015ىٍىغىچە لوظ تىٍٍىك ِبئبرىپٕي ئبضبضىٌ جەھەتتىٓ ئوِۇِالغتۇرۇپ ثوٌۇظ
ٍ-2020ىٍىغىچە ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍەت ئولۇغۇچىٍىرىٕىڭ دۆٌەت تىٍي ۋە ٍېسىمىٕي پۇختب
ئىگىٍەپ ثوٌۇغىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىع
ٍىگىرِە ٍىٍذىٓ وېَىٓ ٔېّە ثوٌىذۇ؟ ثۈگۈْ تۇغۇٌغبْ ثبٌىالر ٍ 20بغمب وىرىذۇ .ھبزىر
ٍ 20بغٍىك ٍبغالر ٍ 40بغمب وىرىذۇ .ھبزىر ٍ 40بغٍىك وىػىٍەر ثوٌطب ٍ 60بغمب وىرىپ ،ئبضبضەْ
پىٕطىَىگە چىمىپ ثوٌىذۇٍ .ېمىٕمي ٍ 60ىٍٕىڭ ِبثەٍٕىذە جۇڭگودا ثبر ثوٌغبْ ئەضٍىذىىي 56
ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ثىر لىطّي ئۇچرىغبْ تەلذىردىٓ ،ثىر ِىٍٍەتٕىڭ تىٍىٕي ٔبھبٍىتي لىطمب
ۋالىت ئىچىذە ِەوتەپ ۋە جەِئىَەت تىٍي ضۈپىتىذە ئىػٍەتّەٍذىغبْ ثىر ئورۇٔغب چۈغۈرۈپ لوٍۇظ
پۈتۈٍٔەً ِۇِىىٓ ئىىۀٍىىىٕي ھەِّىّىس ثىٍىّىسٍ .ۀي ،ثىر ٍەرٌىه ِىٍٍەتٕىڭ تىٍىٕي دۆٌەتٕىڭ
ئبضطىّىٍَبتطىَە لىٍىع ضىَبضىتي ئبرلىٍىك ٍ 30-20ىً ۋالىت ئىچىذە ٍوق لىٍىۋېتىع پۈتۈٍٔەً
ِۇِىىٓ .ئۇٔذالتب ٍۇلىرىمي ئىىىي « پىالْ» الر ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ٔېّىذىٓ دېرەن ثېرىذۇ؟
ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئبٔب تىٍىّۇ ئبغۇٔذاق تەلذىرگە ئۇچرىطب ،ئۇٍغۇرالر تبرتىذىغبْ زىَبْ لبٔذاق
زىَبٔالردىٓ ئىجبرەت ثوٌىذۇ؟ ئبٔب تىً ٔېّە ئۈچۈْ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ؟ ِەْ ئىختىَبرضىس ھبٌذا
ئۆز-ئۆزەِذىٓ ِۇغۇٔذاق ضوئبٌالرٔي ضوراغمب ثبغٍىذىُ.
ئبٔب تىٍٕىڭ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىٍّىمي ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي ئۇٍغۇر خەٌمىغە ،جۈٍِىذىٓ
وۆپۈٔچە ئولۇرِۀٍەرگە ٔبھبٍىتي ئبٍبْ .وۆپۈٔچە وىػىٍەر ثۇ خۇالضىگە ئۆزٌىرىٕىڭ ثىۋاضتە
تۇٍغۇضي ۋە ثىۋاضتە وۆزىتىػي ئبرلىٍىك ئېرىػىەْ ثوٌۇپ ،ئەضٍىذە ِېٕىڭ ثۇ ٍەردە ِەزوۇر تېّىذا
ثىر ٔەرضە ٍېسىپ ئوٌتۇرۇغۇَ ھبجەتطىس ئىذىٌ .ېىىٓ ِەْ ٍۀىال ثۇ ِبلبٌىٕي ٍېسىػٕي لبرار
لىٍذىُِ .ېٕىڭ ثۇٔذاق لىٍىػتىىي ِەلطىتىُ ،ئبٔب تىٍٕىڭ ِۇھىٍّىمي ھەلمىذە خەٌمئبراٌىك
تەتمىمبتچىالر ،زىَبٌىالر ،ئبٌىّالر ۋە ِۇتەخەضطىطٍەر ئۇزۇْ ِۇددەت ئىسدىٕىع ئبرلىٍىك ٍەوۈٍٔەپ
چىمبرغبْ ئىٍّىٌ ٔۇلتىئىٕەزەرٔي خۇالضىالپ چىمىع .غۇ ئبرلىٍىك ،ئبٔب تىٍٕي ٍولىتىپ لوٍۇظ
جەھەتتىىي ئەڭ ٔبچبر ئەھۋاٌذا ،ئۇٍغۇرالر زادى ٔېّىٕي لوٌذىٓ ثېرىپ لوٍىذىغبٍٔىمىٕي ثىر لېتىُ
ِۆٌچەرٌەپ ثېمىعِ .ەْ ثۇ ئىػالرٔي ئىٍّىٌ ئبضبضتب توغرا ۋە ِۇوەِّەي چۈغىٕىذىغبٔالر لبٔچە
وۆپ ثوٌطب ،وىػىٍىه تبٌالغتب ئۇٍغۇرالر تبرتىذىغبْ زىَبٔالرٔي ئبزاٍتىع ٍوٌىٕي تبٌالٍذىغبٔالر
غۇٔچە وۆپىَىذۇ ،دەپ ئوٍالٍّەْ.
 .1پبٍذىيىْىص ٍبتېرىَبىيىرى ۋە ئۇالرّىڭ ئبپتورىىرى توغرىسىذا
ِەْ ِەزوۇر ِبلبٌىٕي تەٍَبرالغتب ،ئبضبضٍىمي تۆۋۀذىىي ئىىىي پبرچە ِبتېرىَبٌالردىٓ
پبٍذىالٔذىُ .ثىرضي وبڭبش خبٔىُ ثىٍەْ ئۀگٍىَە ئبثېردىٓ (« ئبثەردەئەْ») ئۇٔىۋېرضىتېتىٕىڭ
پروفېططورى ،دۇَٔبدا تؤۇٌغبْ لبٔۇْ ۋە ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍەت تىٍي ِۇتەخەضطىطي ،دووتۇر روثېرت
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دۇٔجبر ثىرٌىىتە ٍېسىپ ،ثۇ ٍىً ( ٍ-2010ىٍي) ثېطىپ تبرلبتمبْ « ٍەرٌىه ِىٍٍەت ثبٌىٍىرى
ِبئبرىپىٕي تىً جەھەتتىىي ئىرلىٌ لىرغىٕچىٍىك ۋە ئىٕطبٔىَەت ئۈضتىذىٓ ٍۈرگۈزگەْ جىٕبٍەت،
دەپ لبراغمب ثوالِذۇ—ثىر دۇَٔبۋى ٔۇلتىئىٕەزەر» ،دېگەْ وىتبپٍ .ۀە ثىرضي ثوٌطب ،دووتۇر جىُ
وۇِىٕىس (« جىُ وۇِّىٕص») ٔىڭ « لوظ تىٍٍىك ثبٌىالرٔىڭ ئبٔب تىٍي :ئۇ ٔېّە ئۈچۈْ ِبئبرىپ
ئۈچۈْ ٔبھبٍىتي ِۇھىُ؟» دېگەْ ئىٍّىٌ ِبلبٌىطي .ثۇ ٍەردىىي ِ-1بتېرىَبي توغرىطىذا ِەْ
ئۆزەِٕىڭ « خەٌمئبراٌىك ِۇتەخەضطىطٍەرٔىڭ لوظ تىٍٍىك ِبئبرىپىغب ثەرگەْ تەۋضىَۀبِىطي»
دېگەْ ِبلبٌىطىذا ثىر ئبز چۈغۀچە ثېرىپ ثوٌغبْ .ئىىىىٕچي ِبتېرىَبٌٕىڭ ئبپتورى جىُ وۇِىٕىس
ھبزىر وبٔبدا تورؤتو ئۇٔىۋەرضىتەتىٕىڭ پروفەضطورى ثوٌۇپ ،ئۇ ٍ-70ىٍالردىٓ ثبغالپ تىٍذا
ضبۋاتٍىك ثوٌۇغٕىڭ ِبھىَىتي ،ۋە وۆپ خىٍذىىي ِەدۀىَەت ئبرلب وۆرۈٔۈغىگە ئىگە
ئولۇغۇچىالرٔىڭ -2تىٍٕي ئۆگىٕىػي لبتبٌىك ضبھەٌەردىىي ئىٍّىٌ تەتمىمبت ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىپ،
وۆپٍىگەْ ئىٍّىٌ ِبلبٌىٍەرٔي ۋە « تىً ،ھولۇق ۋە پىذاگوگىىب» لبتبرٌىك ثىر لبٔچە پبرچە
ئۇٔىڭ ٍ-1986ىٍي ٍبزغبْ « ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍەت ئولۇغۇچىٍىرىٕي
وىتبثالرٔي ٍبزغبْ.
وۈچٍۀذۈرۈظ :ئبرىغب وىرىع تۈزۈٌّىطي» دېگەْ ِبلبٌىطي « ھبۋارد ِبئبرىپ تەتمىمبتي» دېگەْ
جورٔبٌذا ئېالْ لىٍىٕىپ ،ئبغۇ جورٔبي تەرىپىذىٓ ٍ-1931ىٍىذىٓ ٍ-2000ىٍىغىچە ثوٌغبْ
ئبرىٍىمتب ِبئبرىپمب ئەڭ وۆزگە وۆرىٕەرٌىه تۆھپە لوغمبْ  12پبرچە ئىٍّىٌ ِبلبٌىٕىڭ ثىرضي
ثوٌۇپ ثبھبالٔغبْ .گەرچە ثۇ  2پبرچە ِبتېرىَبي پەلەت  3ئبپتور تەرىپىذىٓ تەٍَبرالٔغبْ ثوٌطىّۇ،
ئۇ ٍۈزٌىگەْ ئىٍىُ ئەھٍىٍىرىٕىڭ وۆپ ٍىٍٍىك ئىٍّىٌ تەتمىمبتي ئبضبضىذا ٍېسىپ چىمىٍغبْ.
ِەضىٍەْ ،وبڭبش خبٔىّٕىڭ ِەزوۇر وىتبثىٕىڭ ئبخىرىذىىي « پبٍذىٍٕىع ِبتېرىَبٌي تىسىٍّىىي»
ٔىڭ ئۆزىال ئبغۇ چوڭ ۋارالٍىك وىتبثٕىڭ  18ثېتىٕي ئىگىٍىگەْ.
 .2ئبّب تىو ّېَە ئۈچۈُ ئىْتبٍىِ ٍۇھىٌ؟
ِەْ ٍۇلىرىذا تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىەْ ئىىىي پبرچە پبٍذىٍىٕىع ِبتېرىَبٌٍىرىذا
وۆرضىتىٍىػىچە ،ثىر ٍەرٌىه ِىٍٍەت ئبٔب تىٍي تۆۋۀذىىىذەن ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىٓ ئىٕتبٍىٓ
ِۇھىُ:
 )1ئبٔب تىً ِىٍٍىٌ وىٍّىىٕىڭ ِۇھىُ ثىر تەروىۋى لىطّي
ِېٕىڭ دۆٌەتِ ،ىٍٍەت ۋە ئېتٕىه گۇرۇپپىالر توغرىطىذىىي ثىر لىطىُ ئىٕگٍىسچە
وىتبثالرٔي ئولۇپ چۈغىٕىػىّچەِ ،ىٍٍەتپەرۋەرٌىه ِىٍٍىٌ ئىذېئوٌوگىَە ثىٍەْ ِىٍٍىٌ وىٍّىىٕي
ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇِ .ىٍٍىٌ وىٍّىه ثوٌطب ضىّۋوٌىسَ ( ٍۀي ثىر ِىٍٍەتٕي ثبغمب ثىر ِىٍٍەتتىٓ
ئبٍرىپ تۇرىذىغبْ ئبالِەتٍەر) ،تىً ۋە ِىٍٍىٌ ھېططىَبت (ثۇ ِىٍٍىٌ ئبڭ ۋە ِىٌٍٍ ئبرزۇالرٔىّۇ ئۆز
ئىچىگە ئبٌىذۇ) تىٓ ئىجبرەت ٔ 3ەرضىذىٓ تەروىپ تبپىذىغبْ ثوٌۇپ ،تىً ِبٔب ئبغۇ ٔ 3ەرضىٍەرٔىڭ
ئىچىذىىي ئەڭ ِۇھىُ ثىرىذۇرِ .ەْ ِىٍٍىٌ وىٍّىه ھەلمىذە ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٍبزىذىغبْ ثىر
ِبلبٌەِذە ِەخطۇش توختىٍىػىُ ِۇِىىٓ.
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 )2ئبٔب تىً ِىٍٍىٌ وىٍّىىٕىڭ ِۇھىُ ثىر ثەٌگىطي
ھەِّەٍٍۀٕىڭ خەۋىرىذە ثوٌغىٕىذەن ،ھەر لبٔذاق ثىر تىٍٕىڭ -1روٌي وىػىٍەر ئبرىطىذىىي
ئباللىٍىػىع لوراٌي ثوٌۇغتىٓ ئىجبرەتٌ .ېىىٓ ،ثىر ٍەرٌىه ِىٍٍەت ئۈچۈْ ،ئۇالرٔىڭ ئبٔب تىٍىٕىڭ
ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ روٌٍىرىّۇ ثبر .ئۇ روٌالرٔىڭ ثىرضي ،ئبغۇ ِىٍٍەتٕىڭ ِىٍٍىٌ
وىٍّىىىٕىڭ ثەٌگىطي ثوٌۇغتىٓ ئىجبرەت .ثىر ِىٍٍەتٕىڭ ئبٔب تىٍىغب ئبغۇ ِىٍٍەتٕىڭ تبرىخىٌ
ثىٍىٍّىرى وودالغتۇرۇٌغبْ ٍبوي لبچىالٔغبْ ثوٌىذۇ .ثۇ ثىٍىٍّەر ِەزوۇر ِىٍٍەتٕىڭ وىُ
ئىىۀٍىىي ،ئۇالرٔىڭ ٔەدىٓ وەٌگۀٍىىي ،ئۇالرٔىڭ ۋۇجۇتمب وېٍىع ھېىبٍىٍىرى ،ئۇالرٔىڭ
ِەلطىتي ،ھەِذە ئۇالرٔىڭ ثبرٌىك ئېغىساوي ۋە ٍېسىك ئبضبضىذىىي ضۀئەت ،ھۈٔەرِ ،بھبرەت ۋە ثبغمب
ثىٍىٍّىرىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ .ئبٔب تىٍٕىڭ ثۇ روٌي ِىٍٍىٌ وىٍّىىٕىڭ « ضىّۋوٌىسَ» دېگەْ
تەروىۋى لىطّىغىّۇ ئبزراق توغرا وېٍىپ لبٌىذۇ.
ٍبٌغۇز ٍەرٌىه ِىٍٍەتٕىڭ ئبٔب تىٍىال ئەِەش ،ئۇٔىڭ ٍېسىمىّۇ ِىٍٍىٌ وىٍّىىٕىڭ ثىر
ِۇھىُ ثەٌگىطي .جۇڭگودىىي خۀسۇ ِىٍٍىتىذىٓ ثوٌغبْ ثىر ٍۇلىرى دەرىجىٍىه ئەِەٌذار
ئۆزىٕىڭ ٍېمىٕذا جۇڭگو ھۆوۈِىتىٕىڭ ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىٍىه دائىرىٍىگە ٍوٌٍىغبْ ثىر
تەوٍىجٕبِىطىذە ِۇٔذاق دەپ ٍبزغبْ « :تېخىّۇ ئەخّەلٍىك غۇ ثوٌذىىي 1982 ،ـ ٍىٍي 9ـ ئبٍٕىڭ
13ـ وۈٔي ئبپتؤوَ راٍوْ لبٔۇْ چىمىرىع غەوٍي ثىٍەْ ئۇٍغۇرچە ،لبزالچە وؤب ٍېسىمٕي
لوٌٍىٕىػٕي ئەضٍىگە وەٌتۈرۈغٕي جبوبرٌىذى .وؤب ٍېسىك ثىٍەْ خۀسۇچە پىَٕىٓ ثىر لبتبرغب
لوٍۇٌۇپ ،غىٕجبڭ ئۇٍغۇر ئبپتؤوَ راٍؤىٕىڭ ھۆوۈِەت ٍېسىمي لىٍىٕذى .غۇٔىڭ ثىٍەْ ِبۋزېذوڭ
دەۋرىذە ثبغالٔغبْ ٍېسىك ئىطالھبتي  -غىٕجبڭٍىمالرٔي ئبضطىّىٍَبتطىَە لىٍىػٕىڭ ئەڭ ِۇھىُ
ھبٌمىطي ٔبثۇت لىٍىٕذى! ئۇٍغۇرالرٔىڭ ٍېسىمىٕي ئىطالھ لىٍىع1961ـٍ-ىٍي ثبغالٔغبْ .ثىر
ِەزگىً ضىٕبپ ٍوٌغب لوٍۇٌغبٔذىٓ وېَىِٓ ،ەروەز ۋە ئبپتؤوَ راٍوْ ئۇٍغۇرچە وؤب ٍېسىمٕي ثىىبر
لىٍىع ،ئبپتؤوَ راٍوْ ئىچىذە خۀسۇچە پىَٕىٓ ثوٍىچە ئىػٍۀگەْ ٍېڭي ٍېسىمٕي لوٌٍىٕىع،
ثبغالٔغۇچ ِەوتەپتىٓ توٌۇلطىس ئوتتۇرا ِەوتەثىىچە ثوٌغبْ دەرضٍىىٍەرٔي پۈتۈٍٔەً ٍېڭي ٍېسىك
ثىٍەْ چىمىرىع ِەججۇرىٌ ثەٌگىٍۀذىِ .ۇغۇٔذاق ِەججۇرىٌ ٍوٌغب لوٍۇٌغبْ ٍېسىك ئىطالھبتي
ثىٍەْ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِەدۀىَىتي ۋە دىٕىٌ ئۀئۀىطي ۋارىطٍىك لىٍىذىغبْ ئبدەَ ثوٌّبٍذىغبْ
ۋەزىَەتىە دۇچ وەٌذى .ھۆوۈِەت ِەوتەپٍىرىذە ئولۇغبٔالر ئۇٍغۇرچە وؤب ٍېسىمٕي تؤۇِبٍذىغبْ،
وؤب ٍېسىمتىىي تبرىخىٌ ئەضەرٌەرٔي ئولۇٍبٌّبٍذىغبْ ،وؤب ٍېسىك ثىٍىذىغبْ چوڭالر ٍېڭي
ٍېسىمٕي ثىٍّەٍذىغبْ ثوٌۇپِ ،ەدۀىَەت جەھەتتىىي ئۈزۈن ھبٌەت وۈٔطېرى ئېغىرٌىػىپ،
خۀسۇٌىػىع ثبرغبٔطېرى ئوِۇِالغتي .ئۇٍغۇرالرٔىڭ وؤب ٍېسىمي غۇ ِىٍٍەتٕىڭ ِەدۀىَەت ۋە
دىٕىٌ ئۀئۀىطىٕي خبتىرىٍەٍذىغبْ ئەڭ ِۇھىُ ۋاضىتە ،غۇٔذالال ئۇٍغۇرالر ثىٍەْ ئىطالَ دىٕىغب
ئېتىمبد لىٍّبٍذىغبْ ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرٔي پەرلٍۀذۈرىذىغبْ ئبالِەتٍەرٔىڭ ثىرى ھېطبثٍىٕىذۇ.
ئەگەر ئبغۇ ضىَبضەت داۋاِالغتۇرۇٌغبْ ثوٌطب ،ثۈگۈٔىي وۈٔذە غىٕجبڭٕي ئىذارە لىٍىع وۆپ ئبضبْ
ثوٌغبْ ثوالتتي .غۇ چبغذىىي خۀسۇ ثېىىّٕىچىٍىه ئىچىذە تەرەلمىٌ لىٍىۋاتبتتي .خەٌمئبرادىىي
ثېطىُ ٔەزەرگە ئېٍىّٕىطىّۇ ثوالتتي».
 )3ئبٔب تىً ثىر ئبٍرىُ دۆٌەت ثوٌۇغتىىي غەرتٍەرٔىڭ ثىرضي

- 324 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

ٍۇلىرىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ وبڭبش خبٔىّٕىڭ وىتبثىذا دېَىٍىػىچە ،ثىر ِىٍٍەتٕىڭ ئۆز ئبٌذىغب
ثىر ئبٍرىُ دۆٌەت لۇرۇغتىىي غەرتٍەرٔىڭ ثىرى ،ئۇالرٔىڭ ئۆز ئبٌذىغب ئبٍرىُ ثىر تىٍي ثوٌىػىذىٓ
ئىجبرەت ثوٌۇپ ،ئەگەر ثىر ِىٍٍەتٕىڭ ئۆز ئبٌذىغب ئبٍرىُ ئبٔب تىٍي ثوٌّبٍذىىەْ ،ئۇالر ثىر « خەٌك»
ئەِەش ،پەلەت ثىر گۇرۇپپب ٍبوي ثىر ئبھبٌە ،دەپ لبرىٍىپ ،ئۇالرٔىڭ ئۆز تەلذىرىٕي ئۆزى ثەٌگىٍەظ
ھولۇلي ئىٕىبر لىٍىٕىع ئېھتىّبٌٍىمي ثبر ئىىەْ.
 )4ثبٌىالرٔي ئبٔب تىٍذا ضبۋاتٍىك لىٍىپ ٍېتىٍذۇرۇظ ،ئۇالرٔىڭ تىً ۋە ِەوتەپ ئولۇغىذىىي
ٔورِبي تەرەلمبٍبتي ئۈچۈْ وەَ ثوٌطب ثوٌّبٍذۇ
ئۆز ٍۇرتىذا تۇغۇٌۇپ ئۈضۈۋاتمبْ ثىر ٍەرٌىه ِىٍٍەت ثبٌىٍىرى ئۈچۈْ ،ثبٌىالرٔىڭ ئبٔب تىً
ضەۋىَىطي ئۇالرٔىڭ وېَىٓ ئۆگىٕىذىغبْ ئىىىىٕچي تىٍذىىي ضەۋىَىطىٕىڭ لبٔذاق
ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ثەٌگىٍەٍذۇِ .ەوتەپتە ثبٌىالرٔىڭ ئبٔب تىً ئىػٍىتىػىٕي وۈچەٍتىع ٍبٌغۇز
ئۇالرٔىڭ ئبٔب تىٍىٕي تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇغمىال پبٍذىٍىك ثوٌۇپ لبٌّبضتىٓ ،ثبٌىالرٔىڭ ِەوتەپ
تىٍىذىىي ھەر خىً ئىمتىذارىٕي تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇغمىّۇ پبٍذىٍىك .ئەگەر ثبٌىالر ثبغالٔغۇچتب ئبٔب
تىٍٕي ئبٌذىذا ئۆگىٕىپ ،ئۇٔىڭذىٓ توٌۇق ضبۋاتىٕي چىمبرِبً تۇرۇپال ٍۀە ثىر ٍبت تىً
ئۆگىٕىذىىەْ ،ثۇ ثبٌىالر وەٌگۈضىذە ئبٔب تىٍذىّۇ ۋە ئۇالر ئۆگۀگەْ ئىىىىٕچي تىٍذىّۇ ٍېرىُ
ضبۋاتٍىك ثوٌۇپ لبٌىذۇ .ثۇ ئەھۋاي خەٌمئبرادا " ٍېرىُ ضبۋاتٍىك لوظ تىٍٍىك" (" ئىٕگٍىسچىذا
"ضەِىجىٍىڭۇئبٌىطُ") دەپ ئبتىٍىذۇِ .ەوتەپتىىي دەرضٍەرٔي ثبٌىالرٔىڭ ئبٔب تىٍىذا ئۆتۈظ
ئۇالرٔىڭ ِەوتەپ تىٍىذىىي ئبوبدېّىه تەرەلمىَبتىغب ھەرگىسِۇ ٍبِبْ تەضىر وۆرضەتّەٍذۇ .لوظ
تىٍٍىك ثوٌۇظ ثوٌطب ثبٌىالرٔىڭ تىً ۋە ئولۇظ جەھەتتىىي تەرەلمىَبتىذا ئىجبثىٌ روي ئوٍٕبٍذۇ.
ئبٔب تىً ۋە ئىىىىٕچي تىٍذىىي تىً ضەۋىَىطي تۆۋەْ ثبٌىالرٔىڭ ثىٍىُ ۋە ئەلىً جەھەتتىىي
تەرەلمىَبتىّۇ ٔبھبٍىتي ئبضتب ثوٌىذۇ.
ِ )5ەوتەپتە ثبٌىالرٔىڭ ئبٔب تىٍىٕي تبغٍىۋېتىع ثبٌىالرٔي تبغٍىۋەتىۀٍىه ثىٍەْ ثبراۋەر
ئەگەر ِەوتەپ ئبغىبرا ٍبوي ٍوغۇرۇْ ھبٌذا ثبٌىالرغب " ئۆز تىٍىڭ ثىٍەْ ئۆز ِەدۀىَىتىڭٕي
ِەوتەپ ئىچىگە ئەوىرِە" دېگۀذەن ضىگٕبٌذىٓ ثىرٔي ثېرىذىىەْ ،ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ وىٍّىىىٕىڭ
ِەروىسىٌ لىطّىٕىّۇ ِەوتەپ ئىچىگە ئەوىرِەٍذۇ .ئۇالردا ِۇغۇٔىڭغب ئوخػبظ تبغٍىۋېتىٍىع
ھېططىَبتي پەٍذا ثوٌطب ،ئۇالرٔىڭ دەرش ئبڭالغتىىي ئبوتىپٍىمي ثىٍەْ ئىػۀچىطىّۇ زور
دەرىجىذە ئبجىسٌىػىذۇ .ئەگەر ثبٌىالر ئۆزٌىرى ثىٍىُ ئېٍىۋاتمبْ جەِئىَەتىە تەۋەدەن ھېص
لىٍّبٍذىىەْ ،ئۇالرٔىڭ ئولۇغبْ ثىٍىٍّەرٔي ئۆزٌەغتۈرۈۋېٍىػي ِۇِىىٓ ئەِەش.
تور ثەت ئبدرېطي ِەزوۇر ِبلبٌىٕىڭ ئبخىرىذا ثېرىٍگەْ وبڭبش خبٔىُ لبتبرٌىك 4
ِۇتەخەضطىطٍەرٔىڭ « ِۇتەخەضطىص ئىٍّىٌ ِبلبٌىطي» دا ِۇٔذاق دېَىٍگەْ « :ئىىىىٕچىذىٓ،
ِەوتەپٍەردىىي ئولۇ-ئولۇتۇغتب پەلەت ھۆوۈِراْ ئورۇٔذىىي تىٍٕىال ئىػٍىتىػتىٓ وېٍىپ
چىمىذىغبْ ٍبِبْ ئبلىۋەت ئىٕتبٍىٓ ئېغىر ثوٌىذۇ .ثۇٔذاق ئەھۋاٌذا ثبٌىالرٔىڭ ئۆز ئبٔب تىٍىٕي
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ئىػٍىتىػي ئوچۇق ٍبوي ٍوغۇرۇْ ھبٌذا چەوٍۀگەْ ثوٌىذۇ .ثبٌىالرٔىڭ ئبٔب تىٍٕي ئۆگىٕىػىگە
ٍوي لوٍّبضٍىكٍ ،بوي ئۇالرٔي ئبٔب تىٍٕي پىػػىك ثىٍىذىغبْ چوڭالردىٓ ئبٍرىۋېتىع ئبرلىٍىك
ئۇالرٔىڭ ئبٔب تىٍٕي ئىػٍىتىػىگە توضبٌغۇٌۇق لىٍىعٍ ،ەرٌىه ِىٍٍەتٕىڭ ئۆز تىٍىٕي وۈٔذىٍىه
تۇرِۇغتب ۋە ِەوتەپتە ئىػٍىتىػىگە ٍوي لوٍّبضٍىك ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ .ثۇٔذاق ئبٍرىۋېتىع
ھەِّە ٍبوي وۆپ ضبٔذىىي ئولۇتمۇچىالر ٍەرٌىه ِىٍٍەت تىٍىٕي ثىٍّەٍذىغبْ ھۆوۈِراْ ِىٍٍەت
وىػىٍىرىذىٓ تەروىپ تبپمبْ ئەھۋاٌذىّۇ ٍۈز ثېرىذۇ .ثۇ خىً ئەھۋإٌىڭ ثىر روغەْ ِىطبٌي
ثبٌىالرٔي ئۆٍذىٓ ئبٍرىپِ ،ەوتەپتە ٍېتىپ-لوپۇپ ئولۇٍذىغبْ ِەوتەپىە ئولۇتۇغتۇر .ثۇٔذاق
ضىَبضەتٍەر ھبزىرغب لەدەر ثبٌىالرغب ٍبٌغۇز ئېغىر دەرىجىذىىي جىطّبٔىٌ زەخّىٍەرٔي وەٌتۈرۈپال
لبٌّبًٍ ،ۀە ئېغىر دەرىجىذىىي روھىٌ زىَبٔالرٔىّۇ ضبٌذى .ثۇ زەخّىٍەر ِۇٔذاق ثىر لبٔچە تەرەپٕي
ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ :ئىجتىّبئىٌ لبالٍّىمبٔچٍىك ،پىطخوٌوگىَە جەھەتتىىي زەخّە ،چۈغىٕىع،
ئەضتە لبٌذۇرۇظ ،ھۆوۈَ لىٍىع ،خۇالضە چىمىرىع ،ۋە ئبضبضالظ ئىمتىذارىذىىي زەخّە ،تىً ۋە
ئولۇغتىىي زەخّىٍەرِ .ۇغۇٔذاق زىَبْ-زەخّىٍەرٔىڭ ٔەتىجىطىذە ئۇالر ئىمتىطبدىٌ ،ئىجتىّبئىٌ ۋە
ضىَبضىٌ ضبھەٌەردىّۇ تۆۋەْ ئورۇٔغب چۈغۈپ لبٌذى».
 )6ئبٔب تىٍٕي ضبلالپ لېٍىع دۇَٔبٔىڭ تىً ۋە ثىئوٌوگىَە جەھەتتىىي وۆپ خىٍٍىمىٕي
ضبلالپ لېٍىػٕىڭ ثىردىٓ-ثىر غەرتي
ھبزىر دۇَٔبدا ئەغىسدا ضۆزٌىٕىذىغبْ تىٍالردىٓ تەخّىٕەْ  7000خىً تىً ثبر ثوٌۇپ،
ٔۇرغۇْ ِۇتەخەضطىطٍەرٔىڭ ِۆٌچەرٌىػىچە ،ئۇالرٔىڭ  50پىرضۀتي ھبزىرلي ثىر ئەۋالدٔىڭ ۋالىت
ِۇددىتي ئىچىذە ٍولۇٌۇپ وېتىپ ،ئۇالرٔىڭ  90پىرضۀتي وېَىٕىي ٍ 100ىً ئىچىذە
ٍولىتىۋېتىٍىػي ِۇِىىٓ ئىىەْ .غۇڭالغمب ثۇ خىً ئەھۋإٌىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ ،ھەر ثىر
ِىٍٍەت ئۆزىٕىڭ ئبٔب تىٍىٕي ضبلالپ لېٍىػي زۆرۈردۇر.
« .3ئبّب تىو ٍۇھىٌ ئەٍەش» دېگۈچىيەرّىڭ مۆز-قبراضيىرى
دۇَٔبدىىي ثىر لىطىُ وىػىٍەر ئۆتىەْ ئەضىر ثىٍەْ ِۇغۇ ئەضىرٔىڭ ئىچىذە ،ثوٌۇپّۇ
-2دۇَٔب ئۇرۇغىذىٓ وېَىٓ « ،ئېتٕىىىٍىك پۈتۈٍٔەً ئۆٌذى» ،دەپ جبوبرٌىذى ( ئەِەٌىَەت ثوٌطب
پۈتۈٍٔەً ثۇٔىڭ ئەوطىچە ثوٌۇپِ ،ەْ ئۆزەِٕىڭ وېَىٓ ٍبزىذىغبْ ثىر ِبلبٌىطىذا ثۇ ِەضىٍە
ئۈضتىذە ئبٍرىُ توختىٍىّەْ) .غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىٍٍە ،ئۇالرٔىڭ ثىر لىطّي تىٍٕىڭ غەوىٍٍىرى
ثىٍەْ فۇٔىىطىَىٍىرىٕىڭ ِۇٔبضىۋىتي ئۈضتىذە توختىٍىپ ،تىً جەھەتتىىي وىػىٍىه ھولۇلٕىڭ
ِەلطىتيٍ ،بوي ئبالھىذە تىٍالر ثىر ئۆٌچىگىٍي ثوٌىذىغبْ ِەۋجۇدىَەت ضۈپىتىذە ِەۋجۇت ئەِەش،
دېگەْ وۆز-لبراغٕي ئوتتۇرىغب لوٍذى .ئۇالر وۆرضەتىەْ ئبضبضالرٔىڭ ئىچىذىىي ئەڭ ِۇھىٍّىرى
تۆۋۀذىىىٍەردىٓ ئىجبرەت:
( )1ھەِّە تىٍالر ھەِّە ۋالىتتب ئۆزگىرىپ تۇرىذۇ .غۇڭالغمب ِەٌۇَ ثىر تىٍٕىڭ ثبغمب
تىٍالر ثىٍەْ ثوٌغبْ چەن-چېگرىطي توغرىطىذا ضۆز ئبچمبٔذا ،ثىر ئبدەِٕىڭ وۆرضىتىپ
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ثېرەٌەٍذىغىٕي پەلەت ئبغۇ تىٍٕىڭ ئبغۇ زاِبْ ۋە ئبغۇ ِبوبٔذىىي ھبٌىتىذىٕال ئىجبرەت ثوٌىذۇ.
( )2ثىر لىطىُ ِودېرٔىسِچي ،ثوٌۇپّۇ ضىَبضەتچي ئىٍىُ ئەھٍىٍىرى تىٍٕي غەخطٍەرٔىڭ
ٍبوي ثىر ووٌٍېىتىپٕىڭ وىٍّىىىٕي تۇرغۇزۇغتىىي ِۇھىُ ٍبوي زۆرۈر ئبِىً ،دەپ ھېطبثٍىّبٍذۇ.
ئۇالرٔىڭ لبرىػىچە ،ثىر لىطىُ وىػىٍەرٔىڭ وۆپ-تىٍٍىك ثوٌۇغي ،تىً ثىٍەْ وىٍّىىٕىڭ
ئوتتۇرىطىذا ھېچ لبٔذاق ِۇٔبضىۋەتٕىڭ ٍولٍىمىٕي وۆرضىتىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئەگەر ئۇالر ئوتتۇرىطىذا
وۈچٍۈن ثبغٍىٕىع ثوٌغبْ ثوٌطب ،تىً جەھەتتىىي وۆچۈظ ئىٕتبٍىٓ ئبز ثوٌغبْ ٍبوي زادىال
ثوٌّىغبْ ثوالتتي.
ٌېىىٍٓ ،ۇلىرىذىىي وۆز-لبراغالر زادىال توغرا ئەِەش .پۈتۈْ دۇَٔبدىىي ِىڭٍىغبْ،
ئوِْ-ىڭٍىغبْ « ئېتٕىه» تەغىىالتالرٔىڭ ئىطپبتٍىغىٕىذەنِ ،ىٍٍىٌ وىٍّىه ،ثوٌۇپّۇ تىٍٕي
ئبضبش لىٍغبْ ِىٍٍىٌ وىٍّىه ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن ئەضٍىگە لبٍتىع خۇضۇضىَىتىگە ئىگە ثوٌىذۇ.
ثىر تىً ئبغۇ تىٍذا ضۆزٌىػىذىغبْ وىػىٍەر توپىٕي ئۆز-ئبرا ثبغالظ ئبرلىٍىك ،ئبغۇ وىػىٍەر
توپىٕىڭ ِىٍٍىٌ وىٍّىىىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئۇالرٔىڭ لبٍطي وىػىٍەر توپىغب تەۋە
ئىىۀٍىىىٕي وۆرضىتىپ ثېرىذۇ .ئېتٕىه ٍبوي ِىٍٍىٌ ٍىٍتىسى ئبغۇ تىٍغب ِبش وېٍىذىغبْ
وىػىٍەر ئۈچۈْ ،ئبغۇ تىٍٕي پۇختب ثىٍىع ئۇالرٔىڭ ثۇرۇٔمي ئەۋالدالر ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبٔطىۋىتىٕي
ِۇضتەھىەٍِەپ ،ئۇالرٔىڭ ٍېڭىذىٓ ٍۈز ثەرگەْ ضەرگۈزەغتىٍىرىٕي ئۆزٌىرىٕىڭ ئېتٕىه ٍبوي
ِىٍٍىٌ ئبدەَ توپىٕىڭ جۇغالّٔب تبرىخي ثىٍەْ تۇتبغتۇرىذۇ .لىطمىطي ،ثىر تىً ٍبٌغۇز ئبغۇ تىً
ثىٍەْ ضۆزٌىػىذىغبْ وىػىٍەر ئۈچۈْ ئۆز-ئبرا ئباللىٍىػىع لوراٌي ثوٌۇظ فۇٔىىطىَىطىٕي ئۆتەپال
لبٌّبضتىٓ ،ئۇ ٍۀە ئبغۇ وىػىٍەر توپىٕىڭ ِەدۀىٌ وىٍّىىىٕي ،غۇٔذالال ئبغۇ وىػىٍەر توپىذىٓ
ثوٌغبْ ثۇرۇٔمي ثبرٌىك وىػىٍەر تەرىپىذىٓ تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇٌغبْ ِەدۀىٌ ِىراضالرٔىّۇ ٔبِبٍبْ
لىٍىذۇ.
ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەردە « ئۀئۀىۋىٌ ثىٍىٍّەر» دېگەْ ثىر ئۇلۇَ ثبر ثوٌۇپ ،ثۇ ثىٍىٍّەر
ھەرگىسِۇ ِەڭگۈ ئۆزگەرِەش ئەِەش .ثۇ ثىٍىٍّەرٔىڭ « ئۀئۀىۋىٌ» ثوٌۇپ لېٍىػي ،ھەرگىسِۇ
ئۇالرٔىڭ لەدىّىٍَىىىذىٓ ثوٌّبضتىٓ ،ثەٌىي ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ئۇ ثىٍىٍّەرٔي لبٔذاق لوٌغب
وەٌتۈرگۀٍىىي ۋە ئۇٔىڭذىٓ لبٔذاق پبٍذىٍىٕىذىغبٍٔىمىذاٍ .ۀي ،ثىٍىُ ئىگىٍەظ ۋە ثىٍىّٕي
ئورتبلٍىػىػٕىڭ ئىجتىّبئىٌ جەرٍبٔي ھەر ثىر ٍەرٌىه ِەدۀىَەت ئۈچۈْ ئبالھىذە تۈش ئبٌغبْ
ثوٌۇپِ ،بٔب غۇٔذاق ئبالھىذىٍىىي ئۇ ثىٍىٍّەرٔىڭ « ئۀئۀىۋىٌ» ثىٍىٍّەر ثوٌىػىٕي ثەٌگىٍەٍذۇ.
ثۇ ثىٍىٍّەرٔىڭ خېٍە وۆپ لىطّي ٔبھبٍىتي ٍېڭي ثوٌطىّۇ ،ئۇالر ئبالھىذە ئىجتىّبئىٌ ِۀىگە ۋە
لبٔۇٔىٌ خبراوتېرگە ئىگە ثوٌۇپ ،ئۇالر ٍەرٌىه ِىٍٍەت خەٌمٍىرىٕىڭ وۆچّەْ ثوٌۇپ وەٌگەْ
خەٌمٍەردىٓ ۋە ضبٔبئەتٍەغىەْ جەِئىَەتتىٓ ئىگىٍەٍذىغبْ ثىٍىٍّەرگە زادىال ئوخػىّبٍذۇ.
ٍۀي ،ئۆزگىرىػٕي ٍبٌغۇز ثىٍىُ ٍبوي تىً ئۈچۈٔال ئەِەش ،ثەٌىي ثبرٌىك «ھبٍبت» ٔەرضىٍەر
ئۈچۈْ ثىر ثۇرۇٔذىٓ تبرتىپ ِەۋجۇت ثوٌغبْ ۋە زۆرۈر ثوٌغبْ خۇضۇضىَەت ،دەپ لبراغمب ثوٌىذۇ.
ِۇغۇ ِۀىذىٓ ئېٍىپ ئېَتمبٔذا ،ثىٍىُ ۋە تىٍّۇ « ھبٍبت» ٔەرضىٍەر ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ئۆزٌۈوطىس
ئۆزگىرىپ تۇرىػي (ِەضىٍەْ ،ثبغمب تىٍالردىٓ ٍېڭي تېخٕىىىغب ئبئىت ضۆزٌۈوٍەرٔي لوثۇي لىٍىع
ئبرلىٍىك) ھەرگىسِۇ ثىر تىٍٕىڭ ِەۋجۇتٍۇلىٕي ثوغراق رېئبٌالغتۇرۇپ لوٍّبٍذۇ .غۇڭالغمب ٍەرٌىه
ِىٍٍەت خەٌمٍىرىٕىڭ تىً ۋە ئبٔب تىً توغرىطىذىىي چۈغۀچىطي ٍۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ
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-2ئبضبش ثىٍەْ پۈتۈٍٔەً لبرىّۇ-لبرغي.
 .4ئبّب تىو مىٌ ئۈچۈُ ئىْتبٍىِ ٍۇھىٌ؟
ِەْ ِەزوۇر ِبلبٌىٕىڭ -1ثۆٌۈِىذە چۈغۀذۈرۈپ ئۆتىىٕىّذەن ،ئبٔب تىً ھەلىمەتۀّۇ
ئىٕتبٍىٓ ِۇھىٌُ .ېىىٓ ،خۇددى -2ثۆٌۈِذە ثبٍبْ لىٍغىٕىّذەن ،ئبٔب تىً ھەِّە وىػىٍەر ئۈچۈْ
ِۇھىُ ئەِەش .ئۇٔذالتب ئۇ وىُ ئۈچۈْ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ؟ ئبٔب تىً ئبٌذى ثىٍەْ ئبغۇ تىٍٕي
ئىػٍىتىذىغبْ ٍەرٌىه ِىٍٍەت خەٌمي ئۈچۈْ ئەڭ ِۇھىُ .ئۇٔىڭذىٓ لبٌطب ،ئىٕطبٔپەرۋەرٌىه
ثىٍەْ ئبداٌەتپەرۋەرٌىىٕي ئۆزٌىرى ئۈچۈْ ثىر ئەڭ ِۇھىُ ئۆٌچەَ لىٍغبْ ،ثبرٌىك ئىٕطبٔالرٔي
ٍبراتمۇچي ثەرگەْ ھولۇق ۋە ئەروىٍٕىىىە ئېرىػتۈرۈغٕي ئىطتەٍذىغبْ ھۆوۈِەت دائىرىٍىرى
ئۈچۈْ ٔبھبٍىتي ِۇھىُ .ئەڭ ئبخىرىذاٍ ،ەر غبرىٕىڭ تىً ۋە ثىئوٌوگىَە جەھەتتىىي وۆپ
خىٍٍىمىٕي ضبلالپ لېٍىػٕي ئىطتەٍذىغبْ ثبرٌىك ھۆوۈِەت ۋە خەٌمٍەر ئۈچۈْ ِۇھىٌُ .ېىىٓ ،ئبٔب
تىً ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەرٔي ئبضطىّىٍَبتطىَە لىٍىپ ٍولىتىۋېتىع ٍبوي ثبغمب ثىر ِىٍٍەتىە
ئۆزگەرتىۋېتىع ٍوٌىذا ئىع ئېٍىپ ثېرىۋاتمبْ ھبوىّىَەتٍەر ۋە وىػىٍەر ئۈچۈْ ئبزرالّۇ ِۇھىُ
ئەِەش .ئەگەر ھبزىرلي دۇَٔبٔي ئوثذاْ وۆزىتىپ ثبلىذىغبْ ثوٌطبق غۇٔي چۈغىٕىپ ٍېتىّىسوي،
خۇددى ثبغمب ِۇھىُ ئىػالردىىي ئەھۋاٌغب ئوخػبغالٍ ،ەرٌىه ِىٍٍەت خەٌمٍىرى ئبٔب تىٍٕىڭ
ِۇھىٍّىمي ئۈضتىذە ئېٍىپ ثېرىٍىۋاتمبْ ِۇھبوىّىٍەرگە لبتٕبغتۇرۇٌّبٍذۇٍ .ەرٌىه ِىٍٍەت
خەٌمٍىرىٕىڭ ضۆزٌىرى تەِطىً لىٍىٕغبْ ئەھۋاٌذىّۇ ،ئۇالرٔىڭ ضۆزٌىرىگە ھۆرِەت لىٍىع
ٔۇلتىطىذا تۇرۇپ ئەِەشِ ،ەضخىرە لىٍىع تەرىمىطىذە غۇٔذاق لىٍىٕىۋاتىذۇٍ .ەرٌىه ِىٍٍەتٍەر
ئۆزٌىرىٕىڭ ثىر ئىطّي ثبر ئبٔب تىٍىٕىڭ ثبرٍ-ولٍىمي ھەلمىذە ئۆزٌىرى لبرار ثېرىع پۇرضىتىگە
ئېرىػەٌّەً ،ثۇٔذاق لبرارالر ٍبت ِىٍٍەتتىٓ وېٍىپ چىممبْ تەتمىمبتچىالر ،ثَۇرووراتالر ٍبوي
ضىَبضەتچىٍەر تەرىپىذىٓ ئېٍىٕىۋاتىذۇ .وۆپۈٔچە ۋالىتتب ،ثۇٔذاق ِۇھبوىّە ۋە لبرارالر ٍەرٌىه
ِىٍٍەتٕىڭ ئبٔب تىٍىٕي ٍۀىّۇ تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇظ ئۈچۈْ ئەِەش ،ثەٌىي ئۇٔىڭغب ئبرىٍىػىۋېٍىع
ٍبوي ئۇٔي ئبوتىپٍىك ثىٍەْ ٍولۇتۇظ ئۈچۈْ ئىػٍىتىٍىۋاتىذۇ.
ِېٕىڭ ثىٍىػىّچە ،ئۇٍغۇر تىٍىٕىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ئىطتىمجبٌي ئۈضتىذىىي لبرارالرِۇ
ھەرگىس ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي ئۇٍغۇر خەٌمي ۋە ئۇٍغۇر ثىٍىُ ئەھٍىٍىرى تەرىپىذىٓ چىمىرىٍغبْ
ثوٌّبضتىٓ ،ثىر لىطىُ تىٍػۇٔبضٍىك ئىٍّىذىٓ ئبضبضەْ خەۋىرى ٍوق ضىَبضەتچىٍەر ٍبوي
ئەِەٌذارالر تەرىپىذىٓ چىمىرىٍغبْ.
ئىٕگٍىسچىذە « ٌىڭۇئىىىطُ» دېگەْ ثىر ضۆز ثبر ثوٌۇپ ( ثۇ ضۆز « ٍۇٌغۇْ
ئۇٍغۇرچە-ئىٕگٍىسچە ٌۇغىتي» دە ٍوق ثوٌۇپ ،تۆۋۀذە ِەْ ئۇٔي ئۇٍغۇرچە « ٌىڭگۋىطىسَ» دەپ
ئبٌىّەْ) ،ئۇٔىڭ ثىر ئىٕگٍىسچە ٌۇغەتتىىي ِۀىطي ِۇٔذاق ئىىەٌْ :ىڭگۋىطىسَ ئبدەِٕىڭ ئىرلي،
ٍېػي ۋە جىٕطي جەھەتتىىي ثىر تەرەپٍىّە وۆز-لبراغٕىڭ ثىر غەوٍي ثوٌۇپ ،وەڭرى دائىرىذىٓ
ئېٍىپ ئېَتمبٔذا ،ئۇ ِ-1ىٍٍەت وىػىٍىرىٕىڭ ِ -2ىٍٍەتٕىڭ ئبٔب تىٍىغب ئبضبضٍىٕىپ تۇرۇپ،
ِ-2ىٍٍەتٕىڭ ئېرىػىەْ ثبٍٍىميِ ،بئبرىپ ضەۋىَىطي ،ئىجتىّبئىٌ ئورٔي ،ۋە خبراوتېرٌىرى ھەلمىذە
ھۆوۈَ چىمىرىع جەرٍبٔىٕي وۆرضىتىذۇ .وبڭبش خبٔىّٕىڭ وىتبثىذا دېَىٍىػىچە ،تۈرِىگە
تبغالظ ،لىَىٓ-لىطتبق لىٍىع لبتبرٌىك رەھىّطىس ،ئبغىبرە ۋە ھەِّىگە وۆرۈٔۈپ تۇرىذىغبْ

- 328 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

ۋاضتىٍەر ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذاٌ ،ىڭگۋىطىسَ ئبرلىٍىك ثىر تىٍٕىڭ ئىػٍىتىػىٕي توضۇظ جەرٍبٔي
ٔبھبٍىتي ِۇرەوىەپ ئىػالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ.
ثىرىٕچىذىٌٓ ،ىڭگۋىطىسَ ٍەرٌىه ِىٍٍەت ۋە ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍەت خەٌمٍىرىٕىڭ ئۆز ئبٔب
تىٍىٕي تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇغىغب ٍوي لوٍّبٍذۇ .ئۇالرٔىڭ ئۆز ئبٔب تىٍىغب ئۆز ِەۋجۇتٍۇلىٕىڭ ،ئۆز
ٔوپۇضىٕي وۆپەٍتىپ تۇرۇغىٕىڭ ،ۋە ئۆزٌىرىٕي ثىر ئۆز-تەلذىرىٕي ئۆزى ثەٌگىٍەغٕي ئىطتەٍذىغبْ
خەٌك ضۈپىتىذە تۇتۇپ تۇرۇغىٕىڭ ئەڭ ِۇھىُ ئبضبضي تەرىمىطىذە ِۇئبِىٍە لىٍىػىغب ٍوي
لوٍّبٍذۇٌ .ىڭگۋىطىسَ ثۇٔذاق ِەلطەتىە لۇرۇٌّب ئبرلىٍىك ،غۇٔذالال ٍەرٌىه خەٌمٕىڭ ئېڭىٕي
ِۇضتەٍِىىە لىٍىپ ،ھۆوۈِراْ ئورۇٔذىىي تىٍذىٓ ئىجبرەت ثىرال تىٍٕي ئىػٍىتىع
ئىذېئوٌوگىَىطىگە ئىػۀذۈرۈظ ئبرلىٍىك ٍېتىذۇ.
ئىالۋە :وبڭبش خبٔىّٕىڭ ِەزوۇر وىتبثىذا « فىسىىىٍىك ِۇضتەٍِىىە» ثىٍەْ « وۆڭۈي
ِۇضتەٍِىىىطي» دىٓ ئىجبرەت ئىىىي خىً ِۇضتەٍِىىە ئۇلۇِي ئىػٍىتىٍگەْ ثوٌۇپِ ،ېٕىڭچە ثۇ
ٍەردىىي « وۆڭۈي ِۇضتەٍِىىىطي» ٔي ثېطىۋېٍىٕغبٔالرٔىڭ وۆڭٍىگە ثېطىۋاٌغۇچىالرٔىڭ
ئىذىَىطىٕي لبچىالپ ،غۇ ئبرلىٍىك ثېطىۋېٍىٕغبٔالرٔىڭ وۆڭٍىٕي ٍېڭىذىٓ پروگراِّىالظ جەرٍبٔي،
دەپ چۈغۀطە ثوٌىذۇ.
ئىىىىٕچىذىٓ ،ئەگەر ثىر ئېتٕىه ئبدەَ توپىٕىڭ ئۆز ئبٔب تىٍي ثوٌّبٍذىىەْ ،ئۇالر « ثىر
خەٌك ئەِەش ،پەلەت ثىر گۇرۇپپب ئبدەَ ٍبوي ثىر گۇرۇپپب ٔوپۇضتىٕال ئىجبرەت؛ ئۇالر ثىر ئبٍرىُ
دۆٌەت ثوٌۇغٕىڭ ثىر غەرتىگەٍ ،ۀي ئۆز ئبٔب تىٍي ثوٌۇغي وېرەوٍىىي غەرتىگە چۈغّەٍذىىەْ»،
دەپ لبرىٍىپ ،ئۇالرٔىڭ ئۆز تەلذىرىٕي ئۆزى ثەٌگىٍەظ ھولۇلي ئىٕىبر لىٍىٕىذۇ.
ئۈچىٕچىذىٓ ،ئېتٕىه گۇرۇپپىالر ئۆزٌىرى ئۈچۈْ ئىػٍىتىٍگەْ ھەر خىً لبٌپبق ۋە
ثبھبالرٔىڭ تەضىرى ثىٍەْ جەِئىَەتتە وۆزگە وۆرۈّٔەش ۋە ئىٕبۋەتىە ئىگە ئەِەش ثوٌۇپ لبٌىذۇ.
تۆتىٕچىذىٓ ،ھۆوۈِراْ ئورۇٔذىىي ِىٍٍەت ئۆز تىٍي ئبرلىٍىك وېٍىػتۈرۈپ ،ئۆز
ئىذىَىٍىرى ثىٍەْ ٍەرٌىه ِىٍٍەت خەٌمىٕىڭ وۆڭٍىٕي ِۇضتەٍِىىە لىٍىپ ،غۇ ئبرلىٍىك ٍەرٌىه
ِىٍٍەت خەٌمىٕي ٍۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئىػالر ،غۇٔذالال ھولۇق ۋە ِبددىٌ ثبٍٍىمالرٔىڭ تەڭطىس
تەلطىُ لىٍىٕىػي ثىر ٔورِبي ئىع ،ۋە ثىر ئبدىً ئىع ،دېگۀگە ئىػىٕىذىغبْ لىٍىذۇ.
لىطمىطي ،فىسىىىٍىك ِۇضتەٍِىىە ،جىطّبٔىٌ زوراۋأٍىك ۋە ثىئوٌوگىَىٍىه پەرلٍەر
ئبضبضىذىىي ِىٍٍەتچىٍىه ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذا ،ھبزىر دۇَٔبدا ثبً-وەِجەغەي پەرلىٕي
چوڭبٍتىذىغبْ ،وەِجەغەٌٍەرٔي ِەڭگۈ ِبيِ-ۈٌۈوٍۈن ثوالٌّبٍذىغبْ لىٍىذىغبْ ،ھەِذە جەۋھەر
گۇرۇپپىالرغب تەۋە وىػىٍەرٔىڭ ٍەر غبرىٕىڭ ثبرغبٔطەرى تېس ضۈرئەتتە ۋەٍراْ ثوٌۇغي جەھەتتىىي
ِەضئۇٌىَەتٍىرىٕي ٍوغۇرىذىغبْ تېخىّۇ ِۇرەوىەپ ۋە تېخىّۇ لەثىھ ۋاضىتىٍەر ھبزىرِۇ ِەۋجۇت
ثوٌۇپ تۇرىۋاتىذۇ.
 .5ئبخىرقي سۆز
ِەْ وۆرۈغۈپ لبٌغبْ ثىر « ٍبخػىّۇضىس؟ ئبِېرىىىغب لبچبْ وەٌذىڭىس؟» ،دېگەْ ضوئبٌغب
ئۇٍغۇرچە جبۋاة ثېرەٌّەٍذىغبْ ،ئۈرۈِچىذە تۇغۇٌۇپ ئۆضۈپ ،ھبزىر ثېَجىڭذا ئولۇۋاتمبْ ثىر ئبٌىٌ
ِەوتەپ ئولۇغۇچىطىٕىڭ تەضىرى ثىٍەْ ،چوڭمۇر ئوٍالرغب پېتىپ ،ھەِذە ثىر ئبز ئىسدىٕىپِ ،ەزوۇر
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ِبلبٌىٕي ٍېسىپ چىمتىُِ .ەلطىتىُ ثىر ِىٍٍەت وىػىٍىرى ئبغۇ ئولۇغۇچىغب ئوخػبظ ئۆز ئبٔب
تىٍىٕي ٍولبتمبٔذا ،ئۇٔىڭغب لوغۇپ ٍۀە ٔېّىٍەردىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌىذىغبٍٔىمىٕي ئېٕىمالپ چىمىع.
ِېٕىڭچە ھبزىر ثۇ ِەضىٍىگە وۆڭۈي ثوٌىۋاتمبْ ،ھەِذە ئبغۇ ِەضىٍە ئۈضتىذە ئىسدىٕىۋاتمبْ
ئۇٍغۇرالر ئبز ئەِەش .ئەگەر ھبزىرلي دۇَٔبغب ئوثذاْ ضەپ ضبٌىذىغبْ ثوٌطبق ،ثىر لىطىُ دۆٌەت
ھۆوۈِەتٍىرى ئۆزٌىرىٕىڭ ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍىرىگە ثەٌگىٍەپ ثەرگەْ تبٌالغالردىٓ ِۇٔذاق ثىر
لبٔچىطىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ثبٍمبٍّىسٍ « )1 ( :ب ئبٔب تىٍىڭغب تۇرٍ ،ب خىسِەتىە تۇر»ٍ « )2 ( ،ب ِىٍٍىٌ
وىٍّىىىڭگە ۋە ئبٔب تىٍىڭغب تۇرٍ ،ب ئبپتؤوِىَە ۋە ٍەر ھولۇلىغب تۇر»« )3( ،ضەْ ٔېّە دېطەڭ دە،
دۇَٔب ٔېّە دىطە دىطۇِْ ،ەْ ضېٕي تىٍىڭٕي ئبضطىّىٍَبتطىَە لىٍىع ئبرلىٍىك ئۆزگەرتىّەْ».
ِەٍٍي ضىس ثۇ  3خىً تبٌالغالرٔىڭ لبٍطىطىغب دۇچ وەٌگەْ ثوٌىػىڭىسدىٓ لەتئىَٕەزەر ،ضىس
ئۆز ئبٔب تىٍىڭىسٔي ضبلالپ لېٍىػتب پبٍذىالٔطىڭىس ثوٌىذىغبْ ٔەرضىٍەردىٓ وبَ دېگۀذىّۇ ِۇٔذاق
ئۇچي ثبرٍ )1 ( :براتمۇچي ھەِّە ئىٕطبٔالرٔي ٍبراتمبٔذا ئۇالرغب ئبتب لىٍغبْ ئۆز ٍوٌىٕي ئۆزى تبٌالظ
ئىمتىذارى .ضىس ِۇغۇ ئىمتىذارىڭىسدىٓ پبٍذىٍىٕىپِ ،ەوتەپ ثبٌىڭىسغب ئبٔب تىٍٕي ئۆگەتّىگەْ
ٍبوي ٍبخػي ئۆگەتّىگەْ تەلذىردىّۇ ،ضىس ئبٔب تىٍٕي ئۆٍذە ئۆگىتەٌەٍطىسِ .ەْ ِبلبٌەِٕىڭ
ثېػىذا تىٍغب ئبٌغبٍْ ،بپؤىَىذە تۇغۇٌۇپ ئۆضىەْ ثوٌطىّۇ ئۇٍغۇر تىٍىٕي ٍبخػي ضۆزٌىَەٌەٍذىغبْ
ٍ 9بغٍىك ئۇٍغۇر ٍىگىت ِبٔب غۇٔىڭ ثىر ٍبخػي ِىطبٌي )2 ( .ھەر ثىر ئىٕطبٕٔىڭ ئۆز وۆڭٍىٕي
ئۆزى وؤتروي لىٍىع ،ئۆز لەٌجىٕي ئۆزى وؤتروي لىٍىع ،ئۆز ٍۈرىىىٕي ئۆزى وؤتروي لىٍىػتىٓ
ئىجبرەت تۇغّب تبالٔتي .وىػىٍەر ِۇغۇ تۇغّب تبالٔتىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،پەلەت ثوٌّىطب ئبٔب تىٍىٕي
ئۆزىٕىڭ ٍۈرىىىذە ضبلالپ لبالالٍذۇ )3 ( .لبٔۇٔىٌ ٍوٌالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،ئۆزىٕىڭ ھەق-ھولۇلىٕي
لوٌغب وەٌتۈرۈظ ٍوٌىذا ثبرٌىك تىرىػچبٍٔىمالرٔي وۆرضىتىع .ثۇ جەھەتتە ِەْ ثۇرۇٔمي ثىر
ِبلبٌەِذە تۆۋۀذىىىٕي ٍبزغبْ ئىذىُ « :دۆٌەتٍىه ۋە ٍەرٌىه لبٔۇْ-تۈزۈٍِەرٔىڭ ئىچىذە تۇرۇپّۇ
لىٍغىٍي ثوٌىذىغبْ ٔۇرغۇْ ئىػالر ثبر .ثۇ ٍەردىىي گەپ ضىسٔىڭ ئبغۇٔذاق ئىػالرٔي لىٍىپ ضىٕبپ
ثېمىػٕي خبالظ-خبٌىّبضٍىمىڭىسدا .ضىسٔىڭ ئبغۇٔذاق ثىر ٍوٌٕي تبٌالظ-تبٌٍىّبضٍىمىڭىسداٍ .بۋاظ
ئبدەِٕي تبپمبٔذا ئۇٔي ھەِّە ئبدەِٕىڭ ثوزەن لىٍغۇضي وېٍىذۇ .ثۇ ئەھۋاي دۇَٔبٔىڭ ھەِّە ٍېرىذە
ئوخػبظ ... .ئۇٍغۇرالردا ئۆز تەلذىرىڭٕي ئۆز لوٌۇڭغب ئبي‗ دېگۀگە ئوخػبظ ثىر گەپّۇ ثبر .ثۇ
ضۆزٌەر ٔورِبي ئىٕطبٔذەن ٍبغبٍذىغبْ ئبدەٍِەرگە لبرىتىٍغبِْ .ېٕىڭچە ھبزىر ئۇٍغۇرالرغب ٔورِبي
ئىٕطبٔذەن ٍبغبٍذىغبْ ،ھېچ ثوٌّىغبٔذا لبٔۇْ ضىسىمىٕىڭ ضىرتىغب چىمّبً تۇرۇپ ٔورِبي
ئىٕطبٔذەن ٍبغبغمب ئۇرۇٔۇپ ثبلىذىغبْ ۋالىت وەٌذىِ .ەْ ثۇرۇّٔۇ ئېَتىپ ئۆتىۀذەن ،ئەگەر ضىس
ثىر ئىػٕي لىٍىػمب ئۇرۇٔۇپ ثبلّىطىڭىس ،ئۇ ئىػٕىڭ ۋۇجۇدلب چىمىع ئېھتىّبٌٍىمي ٔۆي ثوٌىذۇ».
ِېٕىڭچە ھبزىر ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ئۆز-ئۆزىذىٓ « ئۇٍغۇرالر لبٔذاق ثوٌۇپ ٍېمىٕمي 10
ٍىٍذىٓ ثۇٍبْ ثىر لبتبر چوڭ ئۆزگىرىػٍەرٔي ئۆز ثەغىذىٓ وەچۈرۈپ ،ثۈگۈٔىىذەن ثىر ھبٌغب
چۈغۈپ لبٌذى؟» دېگەْ ضوئبٌٕي ضوراۋاتىذۇ .ثۇ ضوئبٌغب ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ٍ-2001ىٍىذىىي
-11ضېٕتەثىر ۋەلەضىذىٓ وېَىٕىي خەٌمئبراٌىك ضىَبضىٌ ۋە ئىمتىطبدىٌ ئۆزگىرىػٍەرگە ثبغالپ
تۇرۇپ ،خېٍە توغرا جبۋاة ثېرەٌەٍذۇٌ .ېىىٓ ئۇٔذاق لىٍىػٕىڭ ھبزىر ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ئبٔچە زور
پبٍذىطي ٍوق .ھبزىر ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ثۇ جەھەتتە ضەۋەة ئىسدەٍذىغبْ ۋالىت ئەِەش .ثەٌىي چبرە
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ئىسدەٍذىغبْ ۋالىت.
ِەْ ِەزوۇر ِبلبٌىٕي تىٍٕىڭ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىٍّىمي توغرىطىذىىي ثىر لىطىُ ضۆزٌەرٔي
ٔەلىً وەٌتۈرۈظ ثىٍەْ ئبخىرالغتۇرىّەْ ( ثۇ ضۆزٌەرٔىڭ ھەِّىطي وبڭبش خبٔىّٕىڭ وىتبثىذىٓ
ئېٍىٕغبْ):
-تىً ھەر ثىر ِىٍٍەت ِەدۀىَىتىٕىڭ ئېگىس ِۇٔبرى .ئەگەر ئبضطىّىٍَبتطىَە ثىرِىٍٍەتٕىڭ وىٍّىىىٕي ثىتجىت لىٍىۋېتىذىىەْ ،ئۇ ِىٍٍەتٕىڭ خەٌمىّۇ ٍولىٍىذۇ ( .وبروٌٌ ثبرى،
رىٍّىك غبئىر)1996 ،
-تىً ثىٍەْ ِەدۀىَەت ٍبٌغۇز ضۆز ثىٍەْ ضۆز ثوغۇٍِىرى ثوٌۇپال لبٌّبضتىٓ ،ثەٌىي ئۇالرئبدەَ ثىٍەْ ٍبراتمۇچىٕي ئۆز-ئبرا ئباللىالغتۇرۇپ تۇرىذىغبْ ٔەرضە .ئەگەر ِەْ ئۆز تىٍىّذا ئبٍەت
ئولۇٍبٌىطبَ ،ئۇ خۇددى ثىر جىذدىٌ لۇتمۇزۇظ ثۆٌۈِىذىٓ چىممبٔذىٓ وېَىٓ ئبٌغبْ تۇٔجي
ٔەپىطىّگە ئوخػبظ ئىع ثوٌىذۇ .تىً ثىٍەْ ِەدۀىَەت ثىس ثىٍەْ ٍبراتمۇچىٕي ئۆز-ئبرا ثبغالپ
تۇرىذىغبْ ھەِرەٍذىٓ ئىجبرەتتۇر ( .وبٔبدا لەدىّىٌ تىٍالر ۋە ِەدۀىَەتٍەر خىسِەت گۇرۇپپىطي،
)2005
-تىً ثىٍەْ ِەدۀىَەتٕي ثىر-ثىرىذىٓ ئبٍرىۋەتىىٍي ثوٌّبٍذۇ .ئەگەر ئۇالرئبٍرىٍىۋېتىٍىذىىەْ ،تىً پەلەت ثىر لورايٍ ،بوي ثىر ٔەرضىگە ئبٍٍىٕىپ لبٌىذۇ .ثىسٔىڭ تىٍىّىس
ثىٍەْ ِەدۀىَىتىّىس ثىسٔىڭ وىٍّىىىّىس ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ ثىسٔىڭ وىُ ئىىۀٍىىىّىسٔي ،ثىسٔىڭ
ٔەدىٓ وەٌگۀٍىىىّىسٔي ،ۋە ثىسٔىڭ ٔەگە لبراپ ِېڭىۋاتمبٍٔىمىّىسٔي وۆرضىتىپ ثېرىذۇ ( .وبٔبدا
لەدىّىٌ تىٍالر ۋە ِەدۀىَەتٍەر خىسِەت گۇرۇپپىطي)2005 ،
-ثىس ِۇغۇ زېّىٕذىٓ ،ئۆزىّىسٔىڭ ِۇغۇ ِبوبٔىذىٓ وەٌگەْ .ثىس ِۇغۇ زېّىٕغب ِۀطۇپ،ۋە ئۇٔىڭ ثىر لىطّي ثوٌۇپ ،ئۆزىّىسٔىڭ وىٍّىىىٕي ِۇغۇ زېّىٕذىٓ تبپىّىس .ثىسٔىڭ تىٍىّىس
ثىسٔي ِۇغۇ ثىر ھەلىمەتىە لبٍتب-لبٍتىالپ ئېٍىپ وېٍىذۇ .ثۇٔي توٌۇق چۈغىٕىع ثىسٔىڭ ئۆز
تىٍىّىس ثىٍەْ ئۆز ِەدۀىَىتىّىسٔي ضبلالظ ،وۈچەٍتىع ۋە وېڭەٍتىػىّىسٔىڭ ٔەلەدەر
ِۇھىٍّىمىٕي چۈغىٕىػىّىس ئۈچۈْ زۆرۈردۇر ( .وبٔبدا لەدىّىٌ تىٍالر ۋە ِەدۀىَەتٍەر خىسِەت
گۇرۇپپىطي)2005 ،
-ئبٔب تىٍىّىس ٍبراتمۇچىّىسدىٓ وەٌگەْ ثىر ضوۋغبت .ثۇٔذاق ِۇلەددەش ضوۋغبتٕيئەۋالدتىٓ ئەۋالدلب ئۆتىۈزۈپ ثېرىپ تۇرۇظ ،ئۇٔىڭ ٍولۇٌۇپ وېتىػىگە ٍوي لوٍّبضٍىك وېرەن.
(ۋاتبھوِىگىئە)1998 ،
-ثىسٔىڭ لەدىّمي تىٍىّىس ثىسٔىڭ ِەدۀىٌ ۋە روھىٌ ِىراضٍىرىّىسٔىڭ ئبضبضي .ئەگەر ئۇثوٌّبٍذىىەْ ،ثىس ٍبراتمۇچىّىس ثىسدىٓ وۈتىۀذەن ثىر غەوىٍذە ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇراٌّىغبْ
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ثوالتتۇق( .زەپەدا)1990 ،
-ثىسٔىڭ ئبٔب تىٍىّىس ثوٌّبٍذىىەْ ،ثىسٔىڭ ِەدۀىَىتىّىسٔىڭ ضبلٍىٕىپ لېٍىػي ِۇِىىٓئەِەش( .وبٔبدادىىي ئبٔب تىً توغرىطىذىىي ئبالھىذە ٍىغىٕٕىڭ لبرارى)1990 ،

ثۇ ٍبزِىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ ِبلبٌىالرٔىڭ تور ئبدرېطٍىرى:
ِ )1ۇغۇ ِبلبٌىذا پبٍذىٍىٕغبْ وبڭبش خبٔىّٕىڭ ٍېڭي وىتبۋى:
http://www.e-pages.dk/grusweb/55 /
 )2دووتۇر جىُ وۇِىٕىس ٔىڭ ئىٍّىٌ ِبلبٌىطي:
http://www.iteachilearn.com/cummins/mother.htm
新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020《)3
》)年
http://www.tianshannet.com/news/content/2010-09/10/content_5228398
.htm
ِ« )4ۇتەخەضطىطٍەر ئىٍّىٌ ِبلبٌىطي»
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C19_2008_7.pdf
 )5ئەروىٓ ضىذىمٕىڭ ثبرٌىك ٍبزِىٍىرى:
http://www.meripet.com/Sohbet/

ثۇ ِبلبٌىٕي ھېچ وىّذىٓ رۇخطەت ضورىّبًِ ،ۀجەضىٕي ئەضىەرتىەْ ھبٌذا ثبغمب
تورثەتٍەردە ئېالْ لىٍطىڭىس ثوٌۇۋېرىذۇ.
ٍ-2010ىٍي -10ئبٍٕىڭ -6وۈٔي
ئەضەر ِۀجەضيِ :ەرىپەت ثىٍوگي
www.meripet.com
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غبيە تىنلەضٌىڭ  10ئۆلچىوي
ِەْ ئۆزەِٕىڭ ٍ-2010ىٍي -9ئىَۇٌذا ٍبزغبْ « ٔىػبْ تىىٍەغتە ثىٍىػىە تېگىػٍىه
ئىػالر» دېگەْ ِبلبٌىطىذا ئبرزۇٔ ،ىػبْ ۋە غبٍە ئوتتۇرىطىذىىي پەرلٍەرٔي ،ھەِذە ٔىػبٕٔي ِۇۋاپىك
تىىٍەغٕىڭ ئۆٌچەٍِىرىٕي تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىەْ ئىذىُ .ئبغۇ تېّىغب ٍېمىٓ وېٍىذىغبْ ٍۀە ثىر
ِەزِۇْ ثبر .ئۇ ثوٌطىّۇ لبٔذاق لىٍغبٔذا غبٍىٕي ِۇۋاپىك تبٌٍىغىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمي ِەضىٍىذۇر .ثۇِۇ
ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ئەڭ وۆپ دۇچ وېٍىذىغبْ ِەضىٍىٍەرٔىڭ ثىرضي ثوٌۇپِ ،ەْ ۋەتۀذىىي
ٍبغالردىٓ تبپػۇرۇپ ئبٌىذىغبْ ئېٍخەتٍەرٔىڭ ثىر لىطّي ئۆزٌىرى تبٌٍىغبْ غبٍىٍەرٔىڭ توغرا
ثوٌغبْ-ثوٌّىغبٍٔىمي توغرىطىذىىي ضوئبٌالرٔي ئبضبضىٌ ِەزِۇْ لىٍغبِْ .ەْ ٍېمىٕذا لىسىُ
دىٍٕبرۀىڭ لوٌىذا «غبٍىڭىسٔي ضىٕبلتىٓ ئۆتىۈزۈپ ثېمىڭ» (ئىٕگٍىسچە Put your dream to
 )the testدېگەْ ثىر پبرچە وىتبثٕي وۆرۈپ لبٌذىُ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇٔي لىسىّذىٓ ئبرىَەت
ئېٍىپ ،تېس ضۈرئەتتە ثىر لېتىُ ۋارالذاپ چىمتىُ .ثۇ وىتبة ِۇلەددىّە ۋە  10ثبپتىٓ تەروىپ تبپمبْ
ثوٌۇپ ،ئۇ  10ثبپتب غبٍىٕي ضىٕبٍذىغبْ  10ضىٕبق تەپطەٌىٌ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ .ئۇ وىتبة جەِي 235
ثەتٍىه ثوٌۇپ ،پبٍذىٍىٕىع ِبتەرىَبٌٍىرى تىسىٍّىىىٕىڭ ئۆزىال  8ثەت وېٍىذىىەِْ .ەْ ئۇغجۇ
ٍبزِبِذا ئبغۇ وىتبثٕىڭ ِۇلەددىّە لىطّىذىىي ِەزِۇٔالرٔيٍ ،ۀي غبٍىٕي ِۇۋاپىك تبٌالغٕىڭ 10
ئۆٌچىّي ٍبوي ثىر غبٍىٕىڭ ِۇۋاپىك ثوٌغبْ-ثوٌّىغبٍٔىمىٕي ثبھبالپ وۆرۈغىە ئىػٍىتىذىغبْ 10
ضىٕبلٕي لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ.
وۆپۈٔچە وىػىٍەرٔىڭ وبَ دېگۀذە ثىردىٓ غبٍىطي ثبر ثوٌىذۇِ .ېٕىڭچە ضىسٔىڭّۇ ھەَ
غۇٔذاق .ضىس چولۇَ ئۆز غبٍىڭىسٔي ئۆز ھبٍبتىڭىسدا ئەِەٌگە ئبغۇرۇغٕي ئىطتەٍطىس .ئەِّب ھبزىر
ضىس تبٌٍىغبْ پەٌٍىڭىسٔىڭ ثەن ئېگىس ثوٌۇپ وەتىۀٍىىىٕي ٍبوي ثەن تۆۋەْ ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىمىٕي
ثىٍەٌّەً لېٍىۋاتمبْ ثوٌىػىڭىس ِۇِىىٓ .ضىسٔىڭ غبٍىڭىسٔىڭ چولۇَ ئەِەٌگە ئبغىذىغبٍٔىمي
ٍبوي ِەغٍۇپ ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ،لبٔذاق لىٍغبٔذا ئۇٔي ئەِەٌگە ئبغۇرغىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ،ھبزىر
تۇرغبْ ٍېرىڭىسدىٓ ئۇ پەٌٍىگە لبٔذاق ٍېتىپ ثبراالٍذىغبٍٔىمىڭىسٔي ثىٍەٌّەً لېٍىۋاتمبْ
ثوٌىػىڭىس ِۇِىىٓ .ئەگەر ضىسٔىڭ ھبزىرلي ئەھۋاٌىڭىس ئۀە غۇٔذاق ثوٌطب ،ئۇغجۇ ٍبزِىذا ۋە ِەْ
وېَىٓ ٍبزِبلچي ثوٌغبْ « ئبرزۇٔي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇغٕىڭ ٍوغۇرۇْ لبٔۇٔىَىتي» دېگەْ
ِەزِۇٔذىىي ٍبزِىٍىرىّذا تؤۇغتۇرۇٌىذىغبْ ئىٍّىٌ ئۇلۇِالر ضىسگە خېٍىال ٍبردەَ لىالالٍذۇ .ضىس
ِەزوۇر ٍبزِىذىىي ثىٍىٍّەرٔي ئىگىٍەظ ئبرلىٍىك ،ئۆزىڭىسدىٓ ئۆز غبٍىڭىس توغرىطىذا توغرا
ضوئبٌالرٔي ضوراغٕي ئۆگىٕىۋاٌىطىس .ئەگەر ضىسٔىڭ ئبغۇ ضوئبٌالرغب ثەرگەْ جبۋاثٍىرىڭىس
ثوٌۇغٍۇق ( ٍۀي « راضت ،غۇٔذاق ،توغرا» دېگەْ) جبۋاثالر ثوٌىذىىەْ ،ضىسٔىڭ غبٍىڭىسٔىڭ
ئەِەٌگە ئېػىع ئېھتىّبٌٍىمي ٔبھبٍىتي ٍۇلىرى ثوٌغبْ ثوٌىذۇ .غۇڭالغمب ِەْ ضىسٔىڭ تۆۋۀذىىي
ِەزِۇٔالرٔي ئەضتبٍىذىً ئولۇپ چىمىػىڭىسٔي ئۈِىذ لىٍىّەْ.
ثۇ ٍەردە ئەضىەرتىپ لوٍۇغمب تېگىػٍىه ثىر ٔەرضە غۇوي ،ئىٕگٍىسچىذە ئۇخٍىغبٔذا
وۆرىذىغبْ « چۈظ» ثىٍەْ ھبزىر گېپىٕي لىٍىۋاتمبْ « غبٍە» ئۈچۈْ ئوخػبظ ثىر ضۆزٍ ،ۀي
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« »dreamدېگەْ ضۆز ،ئىػٍىتىٍىذۇ .غۇڭالغمب غبٍە توغرىطىذىىي وىتبةِ-بلبٌىالردىىي
ثبٍبٔالردا «  »dreamدېگەْ ضۆزٔي ثىر دەَ « چۈظ» دېگەْ ِۀىذە ،ثىر دەَ « غبٍە» دېگەْ
ِۀىذە ئىػٍىتىذۇِ .ەضىٍەْ ،ئىٕگٍىسچىذىىي «  »daydreamدېگەْ ضۆزٔىڭ ئۇتتۇر ِۀىطي
«وۈٔذۇزدىىي چۈظ» ثوٌۇپ ،ئۇ « لۇرۇق غبٍە» ٍبوي « ئەِەٌگە ئبغّبٍذىغبْ غبٍە» دېگەْ
ِۀبٔىّۇ ثىٍذۇرىذۇ .ئىٕگٍىسچىذىىي «  »keep dreamingدېگەْ ضۆزٔي « غبٍىڭىسٔي
تەٍَبرالۋېرىڭ» دەپ چۈغۀطىّۇ ثوٌىذۇٍ ،بوي «چۈغىڭىسٔي وۆرىۋېرىڭ» دەپ چۈغۀطىّۇ ثوٌىذۇ.
 .1مىتببْىڭ ئبپتورى توغرىسىذا
«غبٍىڭىسٔي ضىٕبلتىٓ ئۆتىۈزۈپ ثېمىڭ» دېگەْ وىتبثٕىڭ ئبپتورىٕىڭ ئىطّي جوْ
ِبوطىۋېً («  )»John C. Maxwellثوٌۇپ ،ئۇ ثىر خەٌمئبرادا ئەتىراپ لىٍىٕغبْ ٌىذېرغۇٔبضٍىك
ِۇتەخەضطىطئ ،وتۇق ضۆزٌىگۈچي ۋە ئبپتوردۇر .ئۇ  50پبرچىذىٓ ئبرتۇق وىتبة چىمبرغبْ ثوٌۇپ،
ئۇالرٔىڭ ووپىَطىذىٓ ھبزىرغىچە ِ 16ىٍَؤذىٓ ئبرتۇلي ضېتىٍغبْ .دۇَٔبدىىي ِ 2ىٍَؤذىٓ
ئبرتۇق ٌىذېرٌەرگە تەرثىَىٍەظ ضېّىٕبرٌىرى ثەرگەْ .ثىر لبٔچە ِۇالزىّەت غىروەتٍىرىٕي لۇرغبْ.
ئۇٔىڭ « ٌىذەرٌىمٕىڭ ئبغذۇرۇپ تبغٍىغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ  21لبٔۇٔىَىتي» « ،ئۆزىڭىسٔىڭ ئىچىذىىي
ٌىذېرٌىمٕي ٍېتىٍذۈرۈڭ» ،ۋە « ثىر ٌىذېردە وبَ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ  21ضۈپەت» دېگەْ  3پبرچە
وىتبثىٕىڭ ھەر ثىرضي ثىر ِىٍَوْ ٔۇضخىذىٓ وۆپرەن ضېتىٍغبْ.
 .2غبٍە دېگەُ ّېَە
دووتۇر ِبوطىۋېً ِۇۋەپپەلىَەت لبزأغبْ وىػىٍەر ئۈضتىذە ٍ 40ىٍذىٓ ئبرتۇق ۋالىت
ئىٍّىٌ تەتمىمبت ئېٍىپ ثبرغبٍْ .ۈزٌىگەْ تەضىرى ٔبھبٍىتي وۈچٍۈن ،ئىٕتبٍىٓ چوڭ
ِۇۋەپپەلىَەتٍەرٔي لوٌغب وەٌتۈرگەْ وىػىٍەر ثىٍەْ تؤۇغمبْ .ئۆزىّۇ ثىر لبٔچە چوڭ غبٍىٍەرٔي
ئەِەٌگە ئبغۇرغبْ .غۇ جەرٍبٔذا ٔۇرغۇْ وىػىٍەرٔىڭ غبٍە توغرىطىذا خبتب چۈغۀچىگە ئىگە
ئىىۀٍىىىٕي ثبٍمىغبْ .تۆۋۀذىىىطي ثىر لىطىُ وىػىٍەر « غبٍە» دەپ تبٌالٍذىغبْ ٔەرضىٍەرٔىڭ
ثىر لىطمب تىسىٍّىىي:
لۇرۇق غبٍىٍەر ( وۈٔذۈزدىىي چۈظ)—ھبزىرلي خىسِىتىذىٓ دىممىتىٕي چبچىذىغبْ
ٔەرضىٍەر
ئبضّبٔذىىي غبزٔىڭ غورپىطىغب ٔبْ چىالپ ٍەٍذىغبْ غبٍىٍەر—رېئبٌٍىمتب ئىطتراتېگىَىطي
ٍبوي ئبضبضي ٍوق لبالٍّىمبْ ئىذىَىٍەر
ٔبچبر غبٍىٍەر—لبٍغۇ ۋە پبٌەچٍىىٕي وۆپەٍتىذىغبْ ئۀذىػىٍەر
ئىذېئبٌىطتىه غبٍىٍەر—پەلەت ضىس ھەِّىگە لبدىر ثوٌغبٔذىال ئبٔذىٓ ئەِەٌگە ئبغىذىغبْ
دۇَٔب
ۋاوبٌەتٍىه غبٍىٍەر—پەلەت ثبغمىالر ئبرلىٍىمال ئەِەٌگە ئبغۇرغىٍي ثوٌىذىغبْ غبٍىٍەر
روِبٔتىه غبٍىٍەر— «ِېٕي ثبغمىالر ثەخىتٍىه لىٍىذۇ» دەٍذىغبْ ئەلىذە
خىسِەت غبٍىٍىرى— « ِېٕي خىسِەتتىىي ِۇۋەپپەلىَەت ثەخىتٍىه لىٍىذۇ» دەٍذىغبْ
ئەلىذە
ِۀسىً غبٍىٍىرى—«ِېٕي ثىر خىسِەت ئورٔي ،ثىر ھولۇقٍ ،بوي ثىر ِۇوبپبت ثەخىتٍىه
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لىٍىذۇ» دەٍذىغبْ ئەلىذە.
ئەگەر ٍۇلىرىمي غبٍىٍەر ئورۇٍٔۇق غبٍىٍەر ثوٌّىطب ،لبٔذالٍىرى ئورۇٍٔۇق ثوٌغبْ ثوٌىذۇ؟
ضىٕبلالردىٓ ئۆتەٌەٍذىغبْ غبٍىٕىڭ ئېٕىمٍىّىطي ِۇٔذاق :غبٍە دېگىٕىّىس ئبدەِگە ئىٍھبَ
ثېغىػالٍذىغبْ ،وەٌگۈضي توغرىطىذىىي ثىر گۈزەي وۆڭۈي ِۀسىرىطي ثوٌۇپ ،ئۇ پۈتۈْ
ۋۇجۇدىڭىسغب ،ئىرادىڭىسگە ۋە روھىَىتىڭىسگە وۈچ-لۇدرەت ئبتب لىٍىپ ،ضىسٔي ئۇٔي ئەِەٌگە
ئبغۇرۇظ ٍوٌىذا ثبرٌىك تىرىػچبٍٔىمالرٔي وۆرضىتىػىڭىسگە ئۈٔذەٍذىغبْ ٍبوي چبلىرىذىغبْ
ٔەرضە .ثىر ئبدەِٕىڭ لوغٍىػىػمب ئەرزىَذىغبْ ثىر غبٍىطي ئبغۇ ئبدەِٕىڭ ٍبغبظ ِەلطىذى ثىٍەْ
ٍوغۇرۇْ وۈچىٕىڭ وۆڭۈي ِۀسىرىطي ۋە ٍوي خەرىتىطىگە ئوخػبظ ثىر ٔەرضىذۇر.
 .3ئبدەٍْىڭ غبٍىسي بوىۇش ّېَە ئۈچۈُ ئىْتبٍىِ ٍۇھىٌ؟
غبٍىٍەر ئىٕتبٍىٓ لىّّەتٍىه تبۋارالر ثوٌۇپ ،ئۇالر ثىسٔي ئبٌغب لبراپ ئىتتىرىذۇ .ثىسگە
وۈچ-لۇدرەت ئبتب لىٍىذۇ .ثىسٔىڭ لىٍىۋاتمبْ ئىػىّىسغب ثوٌغبْ لىسغىٍٕىمىّىسٔي لوزغبٍذۇ.
غۇڭالغمب ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ غبٍىطي ثوٌىػي وېرەن .ئەِّب ،ئەگەر ضىس ئۆزىڭىسدە ئەِەٌگە
ئبغۇرۇغٕي ئىطتەٍذىغبْ غبٍىٕىڭ ثبرٍ-ولٍىغىٕي ئېٕىك ثىٍّىطىڭىس لبٔذاق لىٍىع وېرەن؟ ٔۇرغۇْ
وىػىٍەر غبٍە تىىٍەغىە رىغجەتٍۀذۈرۈٌّىگەْ ثوٌىذۇٍ .ۀە ٔۇرغۇْ وىػىٍەرٔىڭ غبٍىطي ثبر
ثوٌطىّۇ ،ئۇالر ئۆز غبٍىطىگە ثوٌغبْ ئۈِىذىٕي ٍولۇتۇپ ،ئۇٔي ثىر تەرەپىە لبٍرىپ لوٍىذۇ .ئەگەر
ضىس ئبغۇٔذاق ئبدەٍِەرٔىڭ ثىرضي ثوٌۇپ لبٌطىڭىس ،ھەرگىسِۇ ئۀطىرىّەڭ—ضىس ئۆز غبٍىڭىسٔي
لبٍتىذىٓ تۇرغۇزاالٍطىس .غبٍە چوڭ ثوٌطىّۇ ،وىچىه ثوٌطىّۇ ثوٌىۋېرىذۇ .پەلەت چوڭ غبٍەال غبٍە
ھېطبثٍىٕىپ ،لبٌغبٍٔىرى غبٍە ھېطبثالّٔبٍذىغبْ ئىع ٍوقٌ .ېىىٓ ،ضىسٔىڭ غبٍىڭىس چولۇَ
ئۆزىڭىسدىٓ چوڭراق ثوٌىػي وېرەن—وۆپۈٔچە ۋالىتتب ضىس پەلەت ئۆزىڭىس تبٌٍىغبْ پەٌٍە ثىٍەْ
ئوخػبظ ئېگىسٌىىتىىي ٍبوي ئۇٔىڭذىٓ تۆۋۀرەن تۇرىذىغبْ ثبٌذالمىال چىمبالٍطىس.
 .4بەزىيەرّىڭ غبٍە تىنيەضتىِ ۋاز مېچىطْىڭ سەۋەبيىرى
( )1ثبغمىالرٔىڭ ٍبِبْ تەضىرى
دۇَٔبدا ثبغمىالرٔىڭ غبٍىطىغب ھۇجۇَ لىٍىذىغبْ ،ثبغمىالرٔىڭ ئىذىَىٍىرىٕي ئۆٌتۈرۈپ
تبغالٍذىغبْ وىػىٍەر ٔبھبٍىتي وۆپ .ئۆزىٕىڭ ھېچ لبٔذاق غبٍىطي ٍوق وىػىٍەر ثبغمىالرٔىڭ
غبٍىطي ثبر ثوٌىػىٕي ئبٔچە خبالپ وەتّەٍذۇ .ئۇٔذاق وىػىٍەر ثبغمىالرٔىڭ ِۇۋەپپەلىَىتىذىٓ
راھەتطىسٌىه ٍبوي ثىخەتەرضىسٌىه ھېص لىٍىذۇ .ئېھتىّبي غبٍە تىىٍەغتە ضىسِۇ ئبغۇٔذاق
وىػىٍەرٔىڭ لۇرثبٔي ثوٌۇپ وەتىەْ ثوٌىػىڭىس ِۇِىىٓ .ئېھتىّبي ضىسٔىڭ ثىر غبٍە
تىىٍىػىڭىسگە ثبغمىالر ضوغبق ضۇ ضەپىەْ ثوٌىػي ِۇِىىٓ .ضىسٔىڭ ٍۇلىرى ئۆرٌەپ ،ئۆز
ھبٍبتىڭىسدا ئبالھىذە تۆھپىٍەرٔي ٍبرىتىػىڭىسغب ثبغمىالر لبرغي تۇرۇپ ثبلمبْ ثوٌىػىّۇ ِۇِىىٓ.
ٍبوي ئۇالر ضىسٔي ثەزى ئبزاة-ئولۇثەت ٍبوي ئۈِىذضىسٌىٕىػٍەردىٓ ضبلالپ لبٌّبلچي ثوٌغبْ
ثوٌىػىّۇ ِۇِىىٓ .ضىسگە ئبغۇٔذاق ئەھۋإٌىڭ لبٍطىطي ٍۈز ثەرگەْ ثوٌىػىذىٓ لەتئىَٕەزەر،
ئەگەر ضىس ثىر غبٍە تىىٍەغتىٓ ثېٍىڭىسٔي لوٍۇۋەتىەْ ثوٌطىڭىس ،روھىڭىسٔي لبٍتب ئۇرغۇتۇڭ.
ضىس ھبزىردىٓ ثبغالپ ثىر غبٍە تىىٍەپ ،ئبغۇ غبٍە ئۈچۈْ تىرىػطىڭىسِۇ ھەرگىس وېچىىىەْ
ثوٌّبٍطىس.
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( )2ثۇرۇٔمي ئوڭۇغطىسٌىك ۋە ئبزاثالرٔىڭ تەضىرى
ئۈِىذضىسٌىه ئبرزۇ ثىٍەْ رېئبٌٍىمٕىڭ ئوتتۇرىطىذىىي ثوغٍۇق ثوٌۇپ ،ثىس ھەِّىّىس
ئبغۇٔذاق ثوغٍۇلٕي ئۆز ثېػىّىسدىٓ ئۆتىۈزۈپ ثبلمبْ .ثىس ھەِّىّىس ئبٌذىٓ ِۆٌچەرٌىّىگەْ
ٔبچبر ضەرگۈزەغتىٍەرٔي ئۆز ثېػىّىسدىٓ ئۆتىۈزۈپ ثبلمبْ .ئەِەٌگە ئبغّىغبْ ئىطتەوٍەر ۋە
ثىتچىت ثوٌغبْ ئۈِىذٌەر ثىٍەْ ٍبغبغمب ِەججۇرى ثوٌۇپ ثبلمبْ .ثىس ثەزى ئىػالرٔي ٍبخػي
لىالٌّىغبٔذا « ،ئۇٔذاق ئىػٕي ئىىىىٕچي لىٍّبٍّەْ» ،دەٍّىس .ثۇ ثىر چوڭ خبتبٌىك ،ثوٌۇپّۇ
غبٍىٕىڭ ئىػىذا تېخىّۇ غۇٔذاقِ .ەغٍۇثىَەت ِۇۋەپپەلىَەت ئۈچۈْ تۆٌىّىطە ثوٌّبٍذىغبْ ثەدەٌذۇر.
ثەزى وىػىٍەر ئۆز غبٍىطىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ٍوٌىذا ئوڭۇغٍۇق لەدەٍِەرٔي ثېطىع ئۈچۈْ
ٔۇرغۇْ ئوڭۇغطىسٌىمالرٔي ئۆز ثېػىذىٓ ئۆتىۈزۈغىە توغرا وېٍىذۇ .ضبثىك ئۀگٍىَە ثبظ
ِىٕىطتىرى ِبرگبرېت ضبچېر («  )»Margaret Thatcherخبٔىُ ِۇٔذاق دېگەْ « :ضەْ ثىر
جەڭٕي وۆپ لېتىُ ئېٍىپ ثبرغبٔذىال ئبٔذىٓ ئۇٔىڭذا ئۇتۇپ چىمبالٍطەْ ».ثىس ثۇ ضۆزٔي ئەضتە
چىڭ تۇتىػىّىس ،ئۆز وۆرەغٍىرىّىسدىٓ ئبٌذىراپ ۋاز وەچّەضٍىىىّىس وېرەن.
( )3ئوتتۇراھبي ئەھۋاٌغب لبٔبئەتٍىٕىػىە ئبدەتٍىٕىپ لېٍىع
ثىر غبٍىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ضىسدىٓ چەوتىٓ ضەي ئبغۇرىۋېتىػٕي ،ئوتتۇراھبي دەرىجىذىٓ
ٍۇلىرىراق دەرىجىذە تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػٕي تەٌەپ لىٍىذۇ .ثىر ئبدەتتىىي ئبدەَ ثوٌۇپ ٍبغبغّۇ
وىػىٍىه تبٌالغالرٔىڭ ثىرضي .وىػىٕي ھبٍبجبٔغب ضبالالٍذىغبْ دەرىجىذىىي غبٍىطي ٍوق ئبدەٍِەر
ئبضبٔال ئۆز ھبٍبتىٕي ئىطراپ لىٍىۋېتىذۇ .غۇڭالغمب ئەگەر ضىس ئۆز ھبٍبتىڭىسٔي ئوتتۇراھبي
ئبدەٍِەرٔىڭىي ثىٍەْ ئوخػبظ دەرىجىذە ئۆتىۈزۈغٕي خبٌىّىطىڭىس ،ئۆزىڭىس ئۈچۈْ چولۇَ ثىر
غبٍە تىىٍەڭ .پەلەت ثىر غبٍىال ضىسٔي ھبزىر پېتىپ لبٌغبْ پبتمبلتىٓ لۇتۇٌذۇرۇپ چىمبالٍذۇ.
( )4ئۆز-ئۆزىگە ئىچۀچ لىالٌّبضٍىك
غبٍىٍىه ٍبغبظ ئۆز-ئۆزىگە ئىػۀچ ثبغالغٕي تەٌەپ لىٍىذۇ .ثەزىذە ئۆز-ئۆزىگە ثوٌغبْ
ئىػۀچ ئۆزى ئۈچۈْ غبٍە تىىٍەپ ،ئبغۇ غبٍە ئۈچۈْ وۆرەظ لىٍىذىغبْ وىػىٍەر ثىٍەْ ئۇٔذاق
لىٍّبٍذىغبْ وىػىٍەرٔي پەرلٍۀذۈرۈپ تۇرىذىغبْ ثىردىٓ-ثىر ئبِىً ثوٌۇپ لبٌىذۇ .ضىسٔىڭ
ئۆزىڭىسگە ثوٌغبْ ئىػۀچىڭىس لبٔچە وۈچٍۈن ثوٌىذىىەْ ،ضىسٔىڭ ئۆز ئىطتىىىڭىسدىٓ ۋاز
وەچّەً ،ئبدالمىچە تىرىػىع ئېھتىّبٌٍىمىڭىسِۇ غۇٔچە ٍۇلىرى ثوٌىذۇِ .ەْ ئۆز-ئۆزى ئۈچۈْ
ئىػۀچ تۇرغۇزۇظ ئۇضۇٌي توغرىطىذا ئۆزەِٕىڭ وېَىٕىي ثىر ِبلبٌىطىذا ِەخطۇش توختىٍىّەْ.
( )5غبٍە تىىٍەظ ئۈچۈْ زۆرۈر ثوٌغبْ تەضەۋۋۇرٔىڭ وەِچىً ثوٌۇغي
ضىس پەلەت خىَبي لىٍىع ،تەضەۋۋۇر لىٍىع ئبرلىٍىمال ئۆز غبٍىڭىسٔي ثبٍمىَبالٍطىس .ثىر
غبٍىگە ھبٍبتٍىك ئبتب لىٍىذىغبْ ٔەرضە تەضەۋۋۇردىٓ ئىجبرەتتۇر .دۇَٔبغب ِەغۇر فىسىىب ئبٌىّي
ئبٌجېرت ئېَٕىطتېَٓ ( ِ )1879-1955 ،Albert Einsteinۇٔذاق دېگەِْ « :ەْ ئۆزەِٕي ۋە
ئۆزەِٕىڭ تەضەۋۋۇر لىٍىع ئۇضۇٌىٕي تەوػۈرۈظ ئبرلىٍىك غۇٔذاق خۇالضىگە وەٌذىّىيِ ،ەْ
ئۈچۈْ ئۆزەِٕىڭ فبٔتبزىَىٍىه خىَبٌالرٔي لىٍىع تبالٔتىُ ئىجبثىٌ ثىٍىٍّەرٔي ئۆزٌەغتۈرۈۋېٍىع
تبالٔتىّذىٓ ئۈضتۈْ تۇرىذىىەْ ».ئۇ ئۆز تەضەۋۋۇرىٕي « ِۇلەددەش ھەۋەش» ،دەپ ئبتىغبْ.
ٍبراتمۇچىّىس ئۆز غبٍىطىٕي ثبٍمبظ ۋە ٍېتىٍذۈرۈظ لبثىٍىَىتىٕي ھەِّە ئبدەٍِەرگە ئبتب لىٍغبْ.
ضىسٔىڭ ئۆز غبٍىڭىسٔي ثبٍمبظ ۋە ٍېتىٍذۈرۈظ ئىمتىذارىڭىس ضىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ لبثىٍىَىتىڭىسٔىڭ
ثىرضي .غبٍە تىىٍەغٕىڭ ثىر ئبٌذىٓ ثېىىتىٍگەْ ۋالتي ٍوق .ضىس غبٍە تبٌالغٕي ھەر لبٔذاق ۋالىتتب
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ئېٍىپ ثبرضىڭىس ثوٌىۋېرىذۇ .ضىس ثىر غبٍە تىىٍەغىە ھەرگىسِۇ وېچىىىپ لبٌّبٍطىس ،ۋە ھبزىرِۇ
وېچىىىەْ ثوٌّبٍطىس.
 .5غبٍە تىنيەضْىڭ  10ئۆىچىَي
ضىسٔىڭ ثىر غبٍىڭىس ثبر ثوٌطۇْ .ھەِذە ئۇ غبٍە ضىسٔىڭ پۈتۈْ وۈچىڭىس ثىٍەْ
ئىٕتىٍىػىڭىسگە ٍبوي لوغٍۇغىڭىسغب ئەرزىَذىغبْ ثوٌطۇْ .ئۇٔذالتب ضىس ئبغۇ غبٍىڭىسٔي ئەِەٌگە
ئبغۇراالِطىسٍ-وق ،ئۇٔي لبٔذاق ثىٍەٌەٍطىس؟ ئۇٔي ثىٍىػٕىڭ ئبِبٌي ثبر .ئۇ ثوٌطىّۇ ضىس ئۆز
غبٍىڭىسٔي تۆۋۀذىىي  10ئۆٌچەَ ثۇٍىچە ثبھبالپ ثېمىع .ثۇ  10ئۆٌچەَ  10ضوئبي غەوٍىذە
ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ ،ھەر ثىر ضوئبٌغب لبرىتب  3خىً ئەھۋاي تەضۋىرٌۀگەْ .ضىس ئۆز غبٍىڭىسٔىڭ
ئەھۋاٌىٕي ئبغۇ  10ضوئبٌغب لبرىتب تەضۋىرٌۀگەْ  30خىً ئەھۋاٌالر ثىٍەْ ضەِىّىٌ ھبٌذا
ضېٍىػتۇرۇپ چىمىڭ .ئەگەر ضىسٔىڭ ئەھۋاٌىڭىس ئبغۇ  30خىً ئەھۋإٌىڭ ِەٌۇَ ثىرضىگە ئۇٍغۇْ
وەٌطە ،ئۇٔىڭغب « توغرا» دېگەْ ٔوِۇرٔي ثىرىڭ .ئەگەر ئۇٍغۇْ وەٌّىطە ئۇٔىڭغب « خبتب» دېگەْ
ٔوِۇرٔي ثىرىڭ .ئەڭ ئبخىرىذا ضىس جەِي لبٔچە « توغرا» دېگەْ ۋە لبٔچە « خبتب» دېگەْ جبۋاثمب
ئېرىػىۀٍىىىڭىسٔي ھېطبثالپ چىمىڭ .ئەگەر ضىس ھەِّە ئەھۋاٌغب لبرىتب « توغرا» دېگەْ جبۋاثمب
ئېرىػطىڭىس ،جەِي  30دأە « توغرا» دېگەْ جبۋاثمب ئېرىػىەْ ،ثىرِۇ « خبتب» دېگەْ جبۋاثمب
ئېرىػّىگەْ ثوٌىطىس .ضىس وۆپۈٔچە ئەھۋاٌالردا « توغرا» دېگەْ جبۋاثمب ئېرىػىەْ ثوٌطىڭىس،
ضىسٔىڭ غبٍىڭىسٔىڭ ئەِەٌگە ئېػىع ئېھتىّبٌٍىمي ٔبھبٍىتي ٍۇلىرى ثوٌىذۇ.
ٍبوي ثوٌّىطب ،ضىس ھەر ثىر ئەھۋاٌغب  0ثىٍەْ  10غىچە ٔوِۇر ثەرضىڭىسِۇ ثوٌىذۇ .ضىسٔىڭ
ثىر ئەھۋاٌىڭىس تۆۋۀذىىي ئۆٌچەِذىىي ثىر ئەھۋاٌغب توٌۇق ئۇٍغۇْ وەٌطە ،ئۇٔىڭغب ٔ 10وِۇر
ثىرىڭ .پەلەتال ئۇٍغۇْ وەٌّىطە ئۇٔىڭغب  0ثىرىڭ .ئەگەر  70پىرضۀت ئۇٍغۇْ وەٌطە ،ئۇٔىڭغب
ٔ 7وِۇر ثىرىڭ .ئەڭ ئبخىرىذا ضىس ئېرىػىەْ ھەِّە ٔوِۇرٔي لوغۇپ چىمىڭ .توٌۇق ٔوِۇر جەِي
ٔ 300وِۇر ثوٌۇپ ،ئەگەر ضىس ٔ 210وِۇر ئبٌطىڭىس ،ضىسٔىڭ ئەھۋاٌىڭىس تۆۋۀذىىي  10ئۆٌچەِگە
 70پىرضۀت ئۇٍغۇْ وېٍىذىغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىذۇ.
تۆۋۀذە ِەْ  10ضوئبي ۋە ئۇالرغب ِبش وېٍىذىغبْ  30خىً ئەھۋإٌي ثبٍبْ لىٍىّەْ.
(ِ )1ېٕىڭ غبٍەَ ھەلىمەتەْ ئۆزەِٕىڭ غبٍىطىّۇ؟
ئب .ئەگەر ِېٕىڭ غبٍەَ ئەِەٌگە ئبغطب ،ثۇ دۇَٔبدا ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئەڭ خوغبي ثوٌىذىغبْ
ئبدەَ ِەْ ئۆزەَ.
ةِ .ەْ ئۆز غبٍەِٕي ثبغمب وىػىٍەر ثىٍەْ ئوچۇق-ئبغىبرە ئورتبلالغمبْ ثوٌۇپ ،ئۇ
وىػىٍەر ِەْ ئەڭ ضۆٍىذىغبْ وىػىٍەرٔىّۇ ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ.
نِ .ېٕىڭ غبٍەَ ثبغمىالرٔىڭ لبرغىٍىمىغب ئۇچراپ ثبلتيٌ ،ېىىٓ ِەْ ئۇ غبٍەِٕي ٍۀىال
لوثۇي لىٍىّەْ.
ئىالۋە :ئۇٍغۇرالردا ِەوتەپ تبٌالظ ،وەضىپ تبٌالظ ،توً لىٍىذىغبْ جۆرىطىٕي تبٌالظ،
ئۆِۈرىٕي ئۆتىۈزىذىغبْ جبٍٕي تبٌالظ لبتبرٌىك ئىػالردا ،ثبٌىطي ئۈچۈْ ئبتب-ئبٔب لبرار چىمىرىپ
ثەرىذىغبْ ئەھۋاي ئىٕتبٍىٓ ئېغىر ثوٌۇپ ،ئبغۇٔذاق ئەھۋاٌالرغب ئۇچرىغبْ وىػىٍەرٔىڭ ئبضبضەْ
ھەِّىطي دېگىذەن ئبخىرضىذا ثەخىتٍىه ثوالٌّبٍذۇ—ِەْ ثۇ خىً ئەھۋاٌالرٔي ئۆزەِگە
وېٍىذىغبْ ئېٍخەتٍەردە داۋاٍِىك ئۇچۇرتۇپ تۇرىّەْ.
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(ِ )2ەْ ئۆز غبٍەِٕي ٔبھبٍىتي ئېٕىك چۈغىٕىّەِّۇ؟
ئبِ .ەْ ئۆز غبٍەِٕىڭ ئبضبضىٌ ِەزِۇٔىٕي ثىر جۈٍِە ضۆز ثىٍەْ چۈغۀذۈرۈپ ثېرەٌەٍّەْ.
ةِ .ەْ ئۆز غبٍەَ توغرىطىذىىي ھەر لبٔذاق «ٔېّە؟» دېگەْ ضوئبٌغب جبۋاة ثېرەٌەٍّەْ.
نِ .ەْ ئۆز غبٍەِٕىڭ ئېٕىك تەضۋىرىٕي ثىر لەغەزگە ٍېسىپ چىمتىُ ،ئۇ تەضۋىر ِېٕىڭ
غبٍەِٕىڭ ِۇھىُ ئبالھىذىٍىىٍىرى ٍبوي ِەلطەتٍىرىٕىّۇ ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ.
ئىالۋە :ئەگەر تېخي ئولۇپ ثبلّىغبْ ثوٌطىڭىسِ ،ېٕىڭ « ٔىػبْ تىىٍەغتە ثىٍىػىە
تېگىػٍىه ئىػالر» دېگەْ ِبلبٌەَ ثىٍەْ «ئبرزۇٔي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇغٕىڭ ضىرٌىك لبٔۇٔىَىتي»
دېگەْ دووالد تېىىطتىّٕي ثىر لېتىُ ئولۇپ چىمىڭ.
(ِ )3ەْ غبٍەِٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغتب پەلەت ئۆزەَ وؤتروي لىالالٍذىغبْ ئبِىٍالرغىال
تبٍىٕىّەِّۇ؟
ئبِ .ەْ ئۆزەِٕىڭ ئەڭ ٍۈوطەن تبالٔتٍىرىٕي توٌۇق چۈغىٕىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۆز غبٍەِٕي
ئەِەٌگە ئبغۇرۇغتب ِەْ ئبغۇ تبالٔتٍىرىّغب ٔبھبٍىتي زور دەرىجىذە تبٍىٕىّەْ.
ةِ .ېٕىڭ ھبزىرلي ئبدىتىُ ثىٍەْ وۈٍٔۈن ئىع-ئەِەٌىَىتىُ غبٍەِٕىڭ ئەِەٌگە ئېػىػىغب
ٔبھبٍىتي وۈچٍۈن دەرىجىذە ھەضطە لوغىذۇ.
نِ .ۇھىُ وىػىٍەرٔىڭ ِۀطىتّەضٍىىي ٍبوي لبرغىٍىمىغب ئۇچرىغبٍْ ،بوي ٔبھبٍىتي چوڭ
توضبٌغۇغب ٍوٌۇلمبْ تەلذىردىّۇ ِېٕىڭ غبٍەَ ٍۀىال ئەِەٌگە ئېػىػي ِۇِىىٓ.
ئىالۋە :ئبدەَ ئۈچۈْ ئۆز-ئۆزىٕي توٌۇق ثبٍمبظ ،ئۆز-ئۆزىٕي توٌۇق چۈغىٕىع ئىٕتبٍىٓ
ِۇھىُ ثوٌۇپ ،ئەگەر تېخي ئولۇپ ثبلّىغبْ ثوٌطىڭىس ِېٕىڭ وىػىٍىه ضۋوت ئبٔبٌىس ئۇضۇٌي ثبٍبْ
لىٍىٕغبْ « ئبرتۇلچىٍىك ،ئبجىسٌىك ،پۇرضەت ،ۋە تەھذىت » دېگەْ ِبلبٌەِٕىڭ ِۇٔبضىۋەتٍىه
ِەزِۇٍٔىرىٕي ثىر لېتىُ ئولۇپ ثېمىڭ.
(ِ )4ېٕىڭ غبٍەَ ِېٕي ئۇٔي لوغٍىػىػمب لىطتبِذۇ؟
ئبِ .ەْ ئۆز غبٍەِٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ٍوٌىذا تىرىػىػتىٓ ثبغمب ئىػالرٔي لىٍىػٕي
خبٌىّبٍّەْ.
ةِ .ەْ ئۆز غبٍەِٕي ھەر وۈٔي ئوٍالٍّەْ ،وۆپۈٔچە وۈٍٔەرٔىڭ ئەتىگىٕي ئۇٔي ئوٍالپ
تۇرۇپ ئوٍغىٕىّەْ ،ۋە ئبخػىّي ئۇٔي ئوٍالپ تۇرۇپ ئۇخالپ لبٌىّەْ.
ن .ثۇ غبٍە ِبڭب ثبغتىٓ-ئبخىر ثىردەن ِۇھىُ ثوٌۇپ تۇٍۇٌغىٍي وبَ دېگۀذە ثىر ٍىً
ثوٌذى.
ئىالۋەِ :ېٕىڭ « ئبرزۇٔي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇغٕىڭ ضىرٌىك لبٔۇٔىَىتي» دېگەْ دووالد
تېىىطتىّذىّۇ ِۇغۇ ھەلتە ِەخطۇش ِەزِۇْ ثبر.
(ِ )5ۀذە غبٍەِٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئىطتراتېگىَىطي ثبرِۇ؟
ئب .غبٍەِٕي لبٔذاق ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ توغرىطىذا ِېٕىڭ ثىر ٍېسىۋاٌغبْ پىالٔىُ ثبر.
ةِ .ەْ پىالٔىّٕي ئۆزەَ ھۆرِەت لىٍىذىغبْ ثبغمب  3وىػي ثىٍەْ پىىىر ئېٍىع ئۈچۈْ
ئورتبلالغتىُ.
نِ .ەْ ئۆز پىالٔىّٕي ئىػمب ئبغۇرۇظ ٍوٌىذا ئىع ئېٍىپ ثېرىع ئۈچۈْ ئۆزەَ لىٍىذىغبْ
ِۇھىُ ئىػالر تىسىٍّىىىگە ۋە ئىع ئبدىتىّگە ٔبھبٍىتي چوڭ ئۆزگىرىػٍەرٔي وىرگۈزدۈَ.
(ِ )6ەْ غبٍەِٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغتب ٍبردىّىگە ئېھتىَبجٍىك ثوٌىذىغبْ وىػىٍەرٔي ئۆز
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پىالٔىّغب وىرگۈزدۈِّۇ؟
ئبِ .ەْ ئەتىراپىّغب ِبڭب ھەر ۋالىت ِەدەت ثېرىپ تۇرىذىغبِْ ،ېٕىڭ ئبرتۇلچىٍىمىُ ثىٍەْ
ئبجىسٌىمىُ ھەلمىذە ِبڭب ضەِىّىٌ پىىىرٌىرىٕي ثەرىپ تۇرىذىغبْ ئبدەٍِەرٔي توپٍىذىُ.
ةِ .ەْ غبٍەِٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغتب ئىمتىذار جەھەتتىٓ ِېٕىڭ ئبجىسٌىمٍىرىّٕي
توٌذۇرىذىغبْ ئىمتىذارٌىرى ثبر ئبدەٍِەرٔي تېپىپ لوٍذۇَ.
نِ .ەْ ئۆز غبٍەَ توغرىطىذىىي ئۇٌۇغۋار ئوٍٍىرىّٕي ثبغمىالرغب دەپ ،ئۇالرٔىڭ
لوغۇٌىػىٕىّۇ لوٌغب وەٌتۈرۈپ ثوٌذۇَ.
(ِ )7ەْ غبٍەِٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ٍوٌىذا تېگىػٍىه ثەدەي تۆٌەغٕي خبالٍّۀّۇ؟
ئبِ .ەْ ئۆز غبٍەِٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ٍوٌىذا ئبٌٍىمبچبْ تۆٌەپ ثوٌغبْ ثەدەٌٕي ضۆزٌەپ
ثېرەٌەٍّەْ.
ةِ .ەْ غبٍەِٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ لبٔذاق ثەدەٌٍەرٔي تۆٌەٍذىغبٍٔىمىّٕي ئوٍٍىػىپ
لوٍذۇَ.
نِ .ەْ ھەرگىسِۇ ئۆزەِٕىڭ لىّّەت لبرىػىغب خىالپٍىك لىٍىع ،ضبالِەتٍىگىّگە زەخّە
ٍەتىۈزۈظٍ ،بوي ئبئىٍەِگە زىَبْ ٍەتىۈزۈظ ثەدىٍىگە ئۆز غبٍەِٕي لوغالغّبٍّەْ.
(ِ )8ەْ ئۆز غبٍەِگە ٍېمىٍٕىػىۋاتىّۀّۇ؟
ئبِ .ەْ ئۆز غبٍەِٕي لوغٍىػىع جەرٍبٔىذا ٍېڭىپ ثوٌغبْ توضبٌغۇالرٔي دەپ ثېرەٌەٍّەْ.
ةِ .ەْ ھەر وۈٔي ِېٕي غبٍەِگە ٍېمىٕالغتۇرىذىغبْ ئىػالرٔي لىٍىپ تۇرىۋاتىّەْ.
نِ .ەْ غبٍەِٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ پەۋلۇٌئبددە لىَىٓ ئىػالرٔي لىٍىپ ئۆضۈغٕي ۋە
ئۆزگىرىػٕي خبالٍّەْ.
( )9غبٍەَ ئۈچۈْ لىٍىۋاتمبْ ئىػالر ِبڭب رازىٍىك ئېٍىپ وېٍەِذۇ؟
ئبِ .ەْ غبٍەِٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇظ ئۈچۈْ ئۆز ئىذېئبٌىسىّىذىٓ ۋاز وېچىػٕي
خبالٍّەْ.
ة .غبٍەَ ِەْ ئۈچۈْ ئبغۇٔذاق دەرىجىذە ِۇھىُ ثوٌغبچمبِ ،ەْ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ٔەچچە ٍىً
ٍبوي ٔەچچە ئوْ ٍىً وۈرەظ لىٍىػمب رازى.
نِ .ەْ ئۆز غبٍەِٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ٍوٌىذا لىٍىۋاتمبْ ئىػٍىرىّذىٓ غۇ دەرىجىذە
ھوزۇرٌىٕىّۀىيِ ،ەْ ئبغۇ ٍوٌذا ِەغٍۇپ ثوٌغبْ تەلذىردىّۇ ،ئۆز ھبٍبتىّٕي ئىٕتبٍىٓ ِۀىٍىه
ئۆتىۈزدۈَ ،دەپ ھېطبثالٍّەْ.
(ِ )10ېٕىڭ غبٍەَ ثبغمىالرغىّۇ پبٍذا ئېٍىپ وېٍەِذۇ؟
 .aئەگەر ِەْ غبٍەِٕي ئەِەٌگە ئبغۇراٌىطبَ ئۇٔىڭذىٓ پبٍذا وۆرىذىغبْ ثبغمب وىػىٍەرٔي
ئېٕىك وۆرضىتىپ ثېرەٌەٍّەْ.
ِ .bەْ غبٍەِٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ ،ئۆزەَ ثىٍەْ ئوخػبظ ئوً-پىىىردىىي
وىػىٍەرٔي ٍىغىپ ثىر لوغۇْ لۇرۇپ چىمىع ئۈچۈْ تىرىػىۋاتىّەْ.
ِ .cەْ ئۆز غبٍەِٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ لىٍىۋاتمبْ ئىػالر ٍ 5ىٍذىٓ وېَىٓ20 ،
ٍىٍذىٓ وېَىٍٓ ،بوي ٍ 100ىٍذىٓ وېَىٓ ئۆز لىّّىتىٕي وۆرضىتىذۇ.
ٍۇلۇرىذىىي ئەھۋاٌالردا ئۆز غبٍىڭىسٔي ئۆزىڭىسال ضىٕبپ ثېمىػتىٓ ثبغمب ،ئەڭ ٍبخػىطي
ئۇٔي ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ  3دوضتىٕىڭ ثبھبٌىػىذىّٕۇ ئۆتىۈزۈپ ثېمىڭ .ئەگەر ضىسٔىڭ غبٍىڭىس
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ھەِّە ثبھبالغالردىٓ « توغرا» دېگەْ جبۋاة ثىٍەْ ئۆتەٌەٍذىىەْ ،ضىسٔىڭ غبٍىڭىس چولۇَ
رېئبٌٍىممب ئبٍٍىٕبالٍذۇ .ئەگەر ضىسٔىڭ غبٍىڭىس ثەزى ئەھۋاٌالردا « خبتب» دېگەْ ٔوِۇرغب ئېرىػىپ
لبٌىذىىەْ ،ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ئبغۇ ئەھۋاٌذا ضەِىّىٌ ثوٌغبْ-ثوٌّىغبٍٔىمي ئۈضتىذەٍ ،بوي ئبغۇ
ئەھۋاٌالر توغرىطىذا لبٍطي ئىػالرٔي لىٍطىڭىس ئۇالردا « توغرا» دېگەْ ٔوِۇرغب
ئېرىػەٌەٍذىغبٍٔىمىڭىس ئۈضتىذە ۋالىت چىمىرىپ چوڭمۇر ئوٍٍىٕىپ ثېمىڭ .دوضتٍىرىڭىسٔىڭ
ثبھبضىغىّۇ ئىٕتبٍىٓ چوڭمۇر ئەھّىَەت ثىرىڭ .ئەگەر ئۇالر ِەٌۇَ ثىر ئەھۋاٌذا ضىسگە ٔ 10وِۇر
ثەرِىگەْ ثوٌطب ،ضىس ئۇالردىٓ « ثۇٔىڭذا ِەْ ٔ 10وِۇر ئېٍىع ئۈچۈْ لبٔذاق لىٍىػىُ وېرەن؟»
دەپ ضوراپ ثېمىڭ .ئۇالرٔىڭ دېگۀٍىرىٕي لۇالق ضېٍىپ ئبڭالڭ ،خبتىرە لبٌذۇرۇڭ ،ھەِذە
ضوئبٌالرٔي توٌۇق ئبٍذىڭالغتۇرىۋېٍىڭ .ئەِّب ھەرگىسِۇ ئۆزىڭىسٔي ئبلالغمب تىرىػّبڭ .ثبغمۇرۇظ
ئىٍّي ِەضٍىھەتچىطي جەن رۆزېٕجالَ (« ٔ )»Jack Rosenblumىڭ ِبۋۇ گېپىٕي ئېطىڭىسدە
ضبلالڭ « :ئەگەر ثىر ئبدەَ ضبڭب ‘ ضەْ ثىر ئبت‗ دىطە ،ئۇ ئبدەَ تەٌۋە ئبدەَ ثوٌىذۇ .ئەگەر  3ئبدەَ
‘ضەْ ثىر ئبت‗ دىطە ،ثىر ضۈٍىمەضت پىالٍٔىٕىۋاتمبْ ثوٌىذۇ .ئەگەر  10ئبدەَ ‘ضەْ ثىر ئبت‗ دىطە،
ئۇ چبغذا ضبڭب ثىر ئىگەر ئېٍىع ۋالتي وەٌگەْ ثوٌىذۇ».
 .6ئبخىرقي سۆز
ِېٕىڭ تەرجىّبٌىّٕي ،ثىٍىۋاي تورى ثىٍەْ ئۆتىۈزگەْ ٍبزِب ضۆھجەتٕىڭ خبتىرىطىٕي ،ۋە
ِېٕىڭ ِۇۋەپپەلىَەت ثىٍەْ ئىع ئۈٔۈِي ھەلمىذىىي ٍبزِىٍىرىّٕي ئولۇپ ثبلمبْ لېرىٕذاغالرٔىڭ
خەۋىرىذە ثوٌغۇٔىذەنِ ،ەْ ھبزىرغىچە ثوٌغبْ ئۆِرۈِٕىڭ ئوخػىّىغبْ دەۋرٌىرىذە ئۆزەَ ئۈچۈْ
ئوخػىّىغبْ ئىػالرٔي غبٍە لىٍىپ تىىٍەپ ِبڭذىُ .ھەِذە ئبغۇ غبٍىٍەرٔي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇظ
ئۈچۈْ ئۆزەِٕىڭ ثبرٌىمىٕي ضەرىپ لىٍىپ ،لبتتىك تىرىػتىُٔ .ەتىجىذە ئۆز غبٍەِٕىڭ وۆپىٕچىطىٕي
ئەِەٌگە ئبغۇردۇَِ .ەضىٍەٍْ-88-1985 ،ىٍٍىرى ٍبپؤىَىگە ثېرىپ ،ئبضپىرأتٍىك ئولۇغۇچي
ثوالٌّىغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئبِېرىىىغب ثېرىپ ِبگىطتىرٌىك ۋە دووتۇرٌۇق ئۈٔۋأٍىرىٕي ئېٍىػٕي
ئۆزەِگە غبٍە لىٍىپ تۇرغۇزدۇَ .ثۇ غبٍە ِۀذىٓ ِۇٔذاق ئىىىي ئبضبضىٌ ٔەرضىٕي تەٌەپ لىالتتي.
ثىرىٕچىطي « ،توئەفً» دەپ ئبتىٍىذىغبْ ئىٕگىٍىسچە ئىّتىھبٔىذا الٍبلەتٍىه ثوٌۇظ .ئىىىىٕچىطي،
ئۆز-ئۆزەِٕي ثېمىع ئۈچۈْ ٍەتەرٌىه ئىمتىطبد ثوٌۇظ .ئۇ چبغذا ٍبپؤىَىذىىي ِەْ ئولۇغبْ ئبٌىٌ
ِەوتەپ ھەپتىطىگە  6وۈْ ،وۈٔىگە ئەتىگەْ ضبئەت  9دىٓ وەچ ضبئەت  6گىچە  8ضبئەت
ئىػٍەٍتتيِ .ەْ ٍۇلىرىمي ئىىىي غەرتٕي ھبزىرالظ ئۈچۈٍْ ،بپؤىَىذىىي ئبخىرلي ٍېرىُ ٍىٍذىٓ
ئبرتۇلراق ۋالىت ئىچىذە ،ھەر وۈٔي ئەتىگەْ ضبئەت  8دىٓ ثۇرۇْ ئىػخبٔبِغب وېٍىپ ثوٌذۇَ .وەچ
ضبئەت  5تە ٍبتىمىّغب لبٍتىپ وېٍىپٍ 5 ،ېرىّغىچە وەچٍىه تبِىمىّٕي ٍەپ 6 ،گىچە ٍېرىُ ضبئەت
ۋېٍىطپىت ِىٕىپ ِبتطۇغىتب غىروىتىذە ئىػٍىگىٍي ثبردىُ .ئۇ ٍەرگە پوٍىسدا ئوٌتۇرضب 7-6
ِىٕۇتتىال ثبرغىٍي ثوٌطىّۇِ ،ەْ پوٍىس وىراضىٕىڭ پۇٌىٕي تېجەظ ئۈچۈْ ثىر وؤب ۋېٍىطپىت
ضېتىۋېٍىپ ،غۇٔىڭ ثىٍەْ لبتٕىذىُ .ئۇ غىروەتتە وېچە ضبئەت  11گىچە ئىػٍەپٍ ،بتبلمب 11
ٍېرىّگىچە لبٍتىپ وەٌذىُ .ئىػمب ثېرىپ-وەٌگىچە ۋېٍىطپىتٕىڭ ئۈضتىذە ئىٕگٍىسچە ئۈٔئبٌغۇ
ئبڭالپ ِېڭىپ ،ۋېٍىطىپت ِىٕىػىە وېتىذىغبْ ئۇ ثىر ضبئەت ۋالىتٕي ئىٕگٍىسچە ئبڭالغمىّۇ
ئىػٍەتتىُ .وېچە ضبئەت ٍ 11ېرىّذىٓ ئەتىگەْ ضبئەت  2گىچە ئىٕگٍىسچە ئۆگۀذىُ ،ھەِذە
ئەرتىطي ۋېٍىطپىتتب ئبڭالٍذىغبْ ئىٕگٍىسچە ئۈٔئبٌغۇ ٌېٕتىطىٕي تەٍَبرالپ لوٍذۇَِ .بٔب غۇٔذاق
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تىرىػىع ئبرلىٍىكٍ ،بپؤىَىذىٓ لبٍتىػتىٓ ثۇرۇْ ئبِېرىىىغب ئولۇغمب وېٍىػٕىڭ غەرتٍىرىٕي
ھبزىرالپٍ-1988 ،ىٍي وۈزدە ئبِېرىىىغب ئولۇغمب وەٌذىُ.
ِەْ ھەر ثىر ئۇٍغۇرٔىڭ پۈتۈْ وۈچي ثىٍەْ لوغٍىػىػمب ئەرزىَذىغبْ غبٍىذىٓ ثىرٔي
تەضەۋۋۇر لىٍىپ تبپبالٍذىغبْ ٍوغۇرۇْ لبثىٍىَىتىٕىڭ ثبرٌىمىغب ،ھەِذە وۆپۈٔچە ئبدەٍِەرٔىڭ
ئبغۇٔذاق غبٍىٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇراالٍذىغبٍٔىمىغب توٌۇق ئىػىٕىّەْ .ضىسٔىڭ غبٍىڭىس ِەٍٍي
چوڭ ثوٌطۇْ ٍبوي وىچىه ثوٌطۇْ ،ئەگەر ئۇ ٍۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئۆٌچەٍِەرگە توٌۇق
چۈغطە ،ئۇٔي چولۇَ رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرغىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمىغب توٌۇق ئىػىٕىّەْ.
ِەْ ئەضٍىذە ٍېمىٕذا « ئبرزۇٔي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇغٕىڭ ضىرٌىك لبٔۇٔىَىتي» دېگەْ
تېّىذىىي ِبلبٌىالرٔي ٍېسىػٕي ثبغالغٕي پىالٍٔىغبْ ئىذىٌُ .ېىىٍٓ ،ېڭي ۋەزىَەتٕىڭ تەلەززاضي
تۈپەٍٍىذىٓ ئبٌذىٕمي لېتىُ پىالٔىّٕي ئۆزگەرتتىُ .وېَىٕىي لېتىّّۇ ھەَ غۇٔذاق ثوٌىػي
ِۇِىىٓ .لبٔذالال ثوٌّىطۇْ ،ھەر ثىر ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ئۈچۈْ ،غبٍە تىىٍەغٕىڭ  10ئۆٌچىّىٕي
ٍۇلىرىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ « ضىرٌىك لبٔۇٔىَەت» تىٓ ثۇرۇْ ئۆگىٕىۋېٍىع ٔبھبٍىتي پبٍذىٍىك ،دەپ
ئوٍالٍّەْ .ئۇ « لبٔۇٔىَەت» ٔي تؤۇغتۇرىذىغبْ ِبلبٌىالرٔي ٍېسىع پىالٔىُ ئۆزگىرىپ لبٌّىذى.
خۇداٍىُ ثۇٍرىطب ئۇٔي ٍېمىٓ وەٌگۈضىذە ثبغالٍّەْ.
ِەْ ِەزوۇر ِبلبٌىذا « ئىالۋە» غەوٍىذە ئوتتۇرىغب لوٍۇپ ئۆتىىٕىّذەنِ ،ۇغۇ ِبلبٌىذىىي
خېٍە وۆپ ئۇلۇِالر ِەْ ثۇرۇْ ٍبزغبْ ثىر لىطىُ ِبلبٌىالر ثىٍەْ زىچ ِۇٔبضىۋەتٍىه .غۇڭالغمب
ئولۇرِۀٍەرٔىڭ وۆرضىتىٍگەْ ثبغمب ِبلبٌىالرٔىّۇ وبَ دېگۀذە ثىر لېتىُ ئولۇپ چىمىػىٕي
تەۋضىَە لىٍىّەْ .ئۇٔىڭذىٓ ثبغمبِ ،ەزوۇر ِبلبٌىذا تؤۇغتۇرۇٌغبْ -10ئۆٌچەِذە ھەر ثىر
ئبدەِٕىڭ غبٍىطىٕىڭ ثبغمىالرغىّۇ پبٍذا ٍەتىۈزىذىغبْ ثوٌىػي وېرەوٍىىي تەٌەپ لىٍىٕغبْ .ھبزىر
ئۇٍغۇرالر ئۆز تبرىخىذىىي ثىر ئەڭ وەضىىٓ تەلذىرگە دۇچ وېٍىۋاتىذۇِ .ەْ ثۇ ھەلتە ئۆزەِٕىڭ
ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ٍبزِىٍىرىذا ئبٍرىُ توختىٍىّەِْ .ېٕىڭ ھبزىر ئۆز غبٍىطىٕي ثبٍمبظ ۋە
تىىٍەظ ثبضمۇچىذا تۇرىۋاتمبْ ھەر ثىر ئۇٍغۇر لېرىٕذاغٍىرىّذىٓ وۈتىذىغىٕىُ ،ئىّىبٔىَەتٕىڭ
ثېرىچە ضىسٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي غبٍىڭىس ئۇٍغۇر تەلذىرىٕي ٍبخػىالغمب پبٍذا ئېٍىپ
وېٍىذىغبْ ثوٌطۇْ .ھبزىر ئۇٔىڭغب تېخىچە پۇرضەت ثبرٍ .ۀە ٍ 30-20ىٍذىٓ وېَىٓ لبٔذاق
ثوٌىذىغبٍٔىمي ھېچ وىّگە ئبٍبْ ئەِەش.
ٍ-2010ىٍي -9ئبٍٕىڭ -25وۈٔي

ئەضەر ِۀجەضيِ :ەرىپەت ثىٍوگي
www.meripet.com
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ئبتتىالًىڭ لېدىرلىق سىرلىرى ۋە ئبتتىالئىسم
ِىٕىڭ لىسىُ دىٍٕبرە ئبِىروىذا توٌۇلطىس ئوتتۇرا ِەوتەپتە ئولۇۋاتمبْ ۋالتىذا ،ئۇٔىڭغب ثىر
لىتىُ ٌىذىرٌىك ھەلمىذە دەرش ئۆتۈٌذى .ثۇ دەرضتە ئولۇتمۇچي ضىٕىپتىىي ئولۇعۇچىالرٔي 3
وىػىٍىه وىچىه گۇرۇپپىالرغب ثۆٌۈپ ،گۇرۇپپىالر ثوٍىچە تبپػۇرۇق ثەردى.ثۇ تبپػۇرۇلتب ھەر ثىر
گۇرۇپپىذىىي  3ئولۇعۇچي ئبٍرىُ-ئبٍرىُ ھبٌذا ئبِېروىٕىڭ پېرىسدىٕتيِ،بٌىَە ِىٕىطتىرى ۋە
ئەِگەن ِىٕىطتىرى دەپ پەرەز لىٍىٕىپ ،ثۇ  3وىػىٕىڭ لبٔذاق لٍغبٔذا ئبِېروىٕىڭ ئىمتىطبدىٕي
ھبزىرلىذىٓ ٍبخػىراق لىٍغىٍي ثوٌىذىعبٍٔىمي توعرىطىذا ثىر پىالْ تۈزۈپ چىمىػي تەٌەپ
لىٍىٕغبْ ئىذى ،ھەِذە ثبرٌىك ئولۇغۇچىالرغب ثىردىٓ پبٍذىٍىٕىع ِبتېرىَبٌي تىسىٍّىىىٕي تبرلىتىپ
ثېرىٍگەْ ئىذىِ .ەْ لبرىطبَ ثۇ تىسىٍّىىٕىڭ ئىچىذە ھؤالرٔىڭ داھىَطي ئبتتىال توغرىطىذىىي
ثىر وىتبثٕىڭ ئىطّىّۇ ثبر ئىىەِْ .ەْ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ھؤالر ثىٍەْ ثوٌغبْ تبرىخىٌ ِۇٔبضىۋىتىٕي
ثىٍگىٍي خېٍي ئۇزۇْ ثوٌغبْ ثوٌۇپ ،ثىس غەھەرٌىه وۈتۈپخبٔىذىٓ ثۇ وىتبثٕي ئبرىَەت ئېٍىپ
وەٌگۀذىٓ وېَىٓ ،ئۇٔي ئۆزەَ ثىر لېتىُ ثبغتىٓ-ئبخىر ئەضتبٍىذىً ئولۇپ چىمتىُ .غۇ چبغذا
ئبتتىالٔىڭ دۇَٔبدا ئۆتىەْ ئەڭ ِەغھۇر داھىَالرٔىڭ ثىرضي ئىىۀٍىىىٕي ،ئبِېرىىىٕىڭ ئبٌىٌ
ِەوتەپٍىرىذە ئۆتۈٌىذىغبْ ثبغمۇرۇظ ئىٍّىغب ئبئىت دەرضٍەردە ئبتتىالٔىڭ ٌىذېرٌىك ضىرٌىرى ۋە
ِۇۋەپپەلىَەت ضىرٌىرى ئۈضتىذە ِەخطۇش توختۇٌىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍذىُ .ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ
ئبِېرىىىذا ئىػٍۀگەْ « ئبتتىال» دېگەْ وىٕؤي ثىر لبٔچە لېتىُ وۆرۈپ چىمتىُ ،ھەِذە
غۇٔىڭذىٓ ثبغالپ ئۆز تؤۇغٍۇرۇِغب ئىسچىً تۈردە ئبغۇ وىٕؤي تەغەثجۇش لىٍىپ وەٌذىُ.
ئبتتىالٔىڭ روٌىٕي ئبٌغبْ وىٕو ئبرتىطي رەگ روگەرضٕي غۇٔىڭذىٓ ثبغالپ ٔبھبٍىتي ٍبخػي
وۆرىذىغبْ ثوٌۇپ لېٍىپ ،ھەر لېتىُ ئۇٔي ثبغمب وىٕوالردا وۆرضەَ ،ئبٍبٌىُ ئبِبٔگۈٌگە « ئبۋۇ
وىػي ئبتتىالٔىڭ روٌىٕي ئبٌغبْ ئبرتىص غۇ ئىىەْ» دەپ لوٍىذىغبْ ثوٌذۇَ «( .ئبتتىال» دېگەْ
وىٕؤىڭ ٍوئۇ-تۇثە دىىي ئبدرىطىٕي ِۇغۇ ِبلبٌىٕىڭ ئەڭ ئبضتىغب ٍېسىپ لوٍذۇَ).
ثۇ لېتىُ داھي ۋە ٌىذېرٌىك ھەلمىذە ئىسدىٕىػىّٕىڭ ثىر لىطّي ضۈپىتىذەِ ،ەْ ئبتتىال
ھەلمىذىىي وىتبثتىٓ ثىرٔي لبٍتب ئولۇپ ثېمىػٕي لبرار لىٍذىُ .ئبِبزوْ تور ثېتىذىٓ « ھوْ
ئبتتىال» ( ئىٕگٍىسچە «  )» Attila the Hunدەپ ئىسدىطەَ ،جەِي ٔ 242ەتىجە چىمتي .غۇٔىڭ
ثىٍەْ ِەْ ٍ-1987ىٍي ٔەغىر لىٍىٕغبْ ٔ Wess Robertsىڭ « ھوْ ئبتتىالٔىڭ ٌىذېرٌىك
ضىرٌىرى» ( ئىٕگٍىسچە «  )» Leadership Secrets of Attila the Hunدېگەْ وىتبثىٕي
ضېتىۋاٌذىُ .ثۇ وىتبثٕىڭ ئولۇرِۀٍىرى ثۇ وىتبة ھەلمىذە ٔبھبٍىتي ٍبخػي ئىٕىبضالرٔي لبٍتۇرغبْ.
ِەضىٍەْ ،ئبِېرىىىذىىي « ھەِّىجبپ ئبپتوِوثىً» ( ئىٕگٍىسچە « )»General Motor, GM
دېگەْ داڭٍىك غىروەتٕىڭ ِۇئبۋىٓ ٌىذېرى پبئۇي زاٌەوىي ِۇٔذاق دېگەِْ « :ەْ ثۇ وىتبثٕي ئوْ
ٔەچچە لېتىُ ئولۇپ چىممبْ ثوٌۇپ ،ھەر لېتىُ ئولۇغىٕىّذا ئۇ ِېٕىڭ ٔەزەر دائىرەِٕي ٍۀە ثىر
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لەدەَ وېڭەٍتتيِ .ېٕىڭچە ثۇ ئىٕتبٍىٓ وبَ ئۇچراٍذىغبْ ثىر وىتبة ثوٌۇپ ،ثىر چوڭ ئبدەَ توپىغب
ِەضئۇي ثوٌغبْ ھەر لبٔذاق ثىر وىػي ثۇ وىتبثٕي چولۇَ ئولۇپ چىمىػي وېرەن ئىىەْ».
«ئبِېرىىب ئبۋىئبتطىَە غىروىتي» ٔىڭ ٌىذېرى ۋە رەئىطي ورأذاًٌ ِۇٔذاق دېگەْ « :ثۇ وىتبة
ٌىذېرٌىمٕي ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ئېٍىپ ثېرىع ھەلمىذىىي ٍېڭي چۈغۀچىٍەر ثىٍەْ ٌىك توٌغبْ .ئۇ
ئەلەٌٍىٌ ٍوٌَۇرۇلالرٔىڭ وبراِەت ئىجبتچبٍٔىك ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍىٕىػي ثوٌۇپِ ،ەْ ھەِّە
وىػىٍەرٔىڭ ئۇٔي ئولۇپ چىمىػىٕي تەۋضىَە لىٍىّەْ»ٍ-1992 .ىٍي چوڭ ثۇظ ۋە وٍىٕتوْ
ثىٍەْ ئبِېرىىب پرېسىذېٕتٍىمىٕي تبالغمبْ روضص پېروت ئەپۀذى ئبِېرىىىذىىي « ھەِّىجبپ
ئبپتوِوثىً» غىروىتىٕىڭ ِۇئبۋىٓ رەئىطي ثوٌۇپ ئىػٍەۋاتمبْ ِەزگىٍذە ،ئۇغجۇ وىتبثٕىڭ
ٍ-1985ىٍىذىىي ٔ-1ەغىرٌىه ٔۇضخىطىٕي ئۇچۇرتۇپ لېٍىپ ،ئۇٔي ئىٕتبٍىٓ ٍبخػي
وۆرگۀٍىىىذىٓ ،ثۇ وىتبثتىٓ ثىرالال  700پبرچىٕي ضېتىۋېٍىپ ،غىروەتٕىڭ ثبرٌىك چوڭ-وىچىه
ثبغٍىمٍىرىغب ۋە ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ھەِّە دوضتٍىرىغب ثىردىٓ تەلذىُ لىٍغبْ ئىىەِْ .ەْ ٍېمىٕذا
وۆرگەْ ،ئبِېرىىىذا ئىػٍۀگەْ ثىر وىٕودىّۇ ،خۇضۇضىٌ رازۋېذچىه ثوٌۇپ ئبضبضٍىك روي ئبٌغبْ
ئبدەِٕىڭ ثىر وۈتۈپخبٔىذا ئبتتىال ھەلمىذە ئبغۇ وىتبثٕي ۋارالالۋاتمبْ ثىر وۆرۈٔۈغٕي وۆردۈَ.
ٍۀي ،ثۇ وىتبة ئبِېرىىب جەِئىَىتىگە خېٍي چوڭمۇر ضىڭىپ وىرىپتۇ.
ِەْ ئۇغجۇ ٍبزِبِذا « ،ھوْ ئبتتىالٔىڭ ٌىذېرٌىك ضىرٌىرى» دېگەْ وىتبثتىىي ئبتتىالٔىڭ
ھبٍبتي ۋە ئۇٔىڭ ٌىذېرٌىك ئىذىَىطي  -ئبتتىالئىسَ توغرىطىذىىي ِەزِۇٔالرٔي لىطمىچە
تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەِْ .ەْ ثىر وىتبثتىىي ِەزِۇٕٔي ثىر لىطمب ِبلبٌە لىٍىپ تؤۇغتۇرۇظ ئۈچۈْ،
ثۇ ِبلبٌىذا وىتبثتىىي ئەضٍي ِەزِۇٔالرٔي ئۆزەَ ِۇۋاپىك وۆرگەْ دائىرە ئىچىذە لىطمبرتتىُ ۋە
لبٍتىذىٓ رەتٍىذىٌُ .ېىىٓ ئۇ ِەزِۇٔالرٔىڭ ِۀىطىٕي ئەٍٕەْ ثبٍبْ لىٍذىُ .ثوٌۇپّۇ ثۇ ِبلبٌىذا
ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ تبرىخىٌ تەضۋىرٌەر ٍۇلىرىمي وىتبثٕىڭ ئبپتورىٕىڭ ئۆز وۆز-لبرىػي ثوٌۇپ،
ئۇالر ھەرگىسِۇ ِېٕىڭ وۆز لبرىػىُ ئەِەشٍ .ۇلىرىذا ئبزراق تىٍغب ئېٍىٕغىٕىذەن ،پۈتۈْ ئبِېرىىب
جەِئىَىتي ئبتتىالٔىڭ ٌىذېرٌىك ئىذىَىطىگە ئبجبٍىپ ٍۇلىرى دەرىجىذە ئەھّىَەت ثېرىذىىەْ.
ٌېىىٓ ِېٕىڭ پەرىسىّچە ئۇٍغۇر جەِئىَىتي ثوٌطب ئبتتىالغب ئبئىت ٔەرضىٍەردىٓ ئبضبضەْ خەۋەرضىس.
غۇٔذاق ثوٌغبچمب ِەْ ھەر ثىر ئۇٍغۇر لېرىٕذاغالرٔىڭ ،ثوٌۇپّۇ ئۆزىٕي ثۇرۇٔمي ،ھبزىرلي ٍبوي
وەٌگۈضىذىىي ئۇٍغۇر ٌىذېرٌىرىذىٓ ثىرى دەپ ضبٔبٍذىغبْ ھەر ثىر وىػىذىٓ ئۇغجۇ ٍبزِىٕي وبَ
دېگۀذە ثىر لېتىُ ئولۇپ چىمىػىٕي تەغەثجۇش لىٍىّەْ .ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي لېرىٕذاغالردىٓ
ثوٌطب « ،ھوْ ئبتتىالٔىڭ ٌىذېرٌىك ضىرٌىرى» دېگەْ وىتبثٕي ئىٕگٍىسچىذىٓ ئۇٍغۇرچىغب تەرجىّە
لىٍىپ ٔەغىر لىٍذۇرۇغٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ .ثۇ وىتبثٕىڭ تىٍي ٔبھبٍىتي ئبددىٌ ثوٌۇپ ،ئۇٔي
ئۇٍغۇرچىغب تەرجىّە لىٍىع ئۇٔچىۋاال لىَىٓ ئەِەش ،دەپ ئوٍالٍّەْ .ئەگەر ثۇ ئىػٕي لىٍىذىغبٔالر
ثوٌطب ِەْ ئۇ لېرىٕذىػىّىسغب ثۇ وىتبثٕىڭ ئىٕگٍىسچىطىٕي ضېتىۋېٍىپ ئەۋەتىپ ثېرىػٕي
خبالٍّەْ.
.1ئبتتىالّىڭ قىسقىچە تەرجىَبىي
ھؤالر وۆچۈپ ٍۈرۈٍذىغبْ ،وۆپ خىٍذىىي تىٍالرٔي ئىػٍىتىذىغبْ ،وۆپ خىٍذىىي
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ِىٍٍەتٍەردىٓ تەروىپ تبپمبْ لەثىٍىٍەرٔىڭ ثىرٌەغّىطىذىٓ ئىجبرەتتۇر .روثەتص ٔىڭ وىتبثىذا
دېَىٍىػىچە ،ھؤالر ئەضٍىذە ئۇرإٌىڭ ٍبۋروپب تەرىپىذىىي وىػىٍەردىٓ پەٍذا ثوٌغبّٔۇ ٍبوي تۈرن
ٍبوي ئبضىَبٌىك وىػىٍەردىٓ پەٍذا ثوٌغبّٔۇ ،دېگەْ ضوئبٌٕىڭ جبۋاثي ئېغىساوي تبرىخالردا ئبضبضەْ
خبتىرىٍۀّىگەٍْ ،بوي ثوٌّىطب ثۇ ضوئبٌغب ثەزىذە لبالٍّىمبْ جبۋاة ثېرىٍگەٌْ .ېىىِٓ ،ەْ
ٍېمىٕذا ھؤالر ۋە ئبتتىال توغرىطىذا ثىر لبٔچە تور ثەتٍىرىٕي وۆرۈپ ثبلتىُ « .ھؤالر وبٌېٕذارى»
دېگەْ ثىر تور ثېتىذە وۆرضىتىٍىػىچە ،ثبتۇر تەڭرىمۇت (« ٔ )»Mao-tunىڭ ثىرٌىىىە
وەٌتۈرۈغي ثىٍەْ ھؤالر ِىالدىَىذىٓ ثۇرۇٔمي ٍ-200ىٍٍىرى ثبجىبي وۆٌي ثىٍەْ
غەرلىٌ-جۀۇثىٌ ِوڭغۇٌىَە ئەتىراپىذىىي ئوتتۇرا ئبضىَب راٍؤىذا ٍبغىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇالْ ثبتۇر ٔىڭ
لېػىذىىي ٌوڭچېڭٕي پبٍتەخت لىٍغبْ .ھەِذە ھؤالر ِىالدىَىذىٓ وېَىٕىي ٍ-469ىٍي ئبخىرلي
پبدىػبھطي دەڭىسىه ٔىڭ ۋاپبت ثوٌىػي ثىٍەْ دۇَٔبدىٓ غبٍىپ ثوٌغبْ .ئبتتىال ِىالدىَىذىٓ
وېَىٕىي ٍ-395ىٍٍىرى دأۇثە جىٍغىطىٕىڭ ِەٌۇَ ثىر ٍېرىذە تۇغۇٌغبْ (دأۇثە جىٍغىطىٕىڭ ٔەگە
جبٍالغمبٍٔىمىٕي ثىٍىع ئۈچۈْ ئىٕتېرٔېتتىٓ ئىسدەپ ،ثۇ ئىطىّٕىڭ ثىر لبٔچە دۆٌەتتە ثبرٌىمىٕي
ثبٍمىذىُِ .ېٕىڭ پەرىسىّچە ،ئبتتىال تۇغۇٌغىٕي ئبۋىطترىَەدىىىطي ثوٌىػي ِۇِىىٓ) .ئبتتىالٔىڭ
دادىطي ِۇٔذزۇن پبدىػبھ ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ ئبئىٍە تبرىخىٕي  32ئەۋالدلىچە تبپمىٍي ثوٌىذۇ.
ئۇالرٔىڭ ئبئىٍىطي ئۆز ئبدەَ توپىٕىڭ ثىرٌىىىٕي ئەڭ ٍبخػي ضبلٍىغبْ ثىر ئبئىٍە ثوٌۇپ،
ِوڭغۇٌالرٔىڭ ئبالھىذىٍىىىگە ئىگە.
ئبتتىال دەضٍەپتە لوٍغب ِىٕىػٕي ئۆگۀگەْ ثوٌۇپ ،وېَىٕچە ئبت ِىٕىع ِبھبرىتىذىّۇ
ئبدەتتىٓ تبغمىرى ضەۋىَىگە ٍەتىەْ .ھەِذە ئولَبٔ ،ەٍسە ،ئبرغىّبق ،لېٍىچ ۋە لبِچب ئىػٍىتىع
جەھەتتىّۇ وبِبٌەتىە ٍەتىەْ .ثۇالر ئبتتىال دەۋرىذىىي ھؤالرٔىڭ ئۀئۀىۋىٌ ِبھبرەتٍىرى ثوٌۇپ،
ثىر ئبلطۆڭەوٍىه دەرىجىطىذىىي وىػي ئۈچۈْ وبَ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ ِبھبرەتٍەر ئىذى .ئبتتىال
ئۆزىٕىڭ ئبرتۇلچىٍىمىغب ٔىطجەتەْ وۈچٍۈن ئىپتىخبرٌىك تۇٍغۇضي ،ۋە ئىمتىذارضىسالرغب ٔىطجەتەْ
وۈچٍۈن وەِطىتىع تۇٍغۇضىٕي ٍېتىٍذۈرگەْ .ھەِذە ئۆز ِبھبرىتىٕي ٔبھبٍىتي خەتەرٌىه
ئوۋ-ئوۋالظ پبئبٌىَەتٍىرىذىىي ثبتۇرٌۇلي ثىٍەْ خەٌك-ئبِّىطي ئبٌذىذا ٔبِبٍبْ لىٍغبِْ .ەضىٍەْ،
ئۇ ثۆرە ۋە ئېَىمالرٔي توزاق لۇرۇپ تۇتۇۋېٍىپ ،ئبٔذىٓ ثىر لىطمب پىچبق ثىٍەْ ئۇالرٔىڭ
ئىچ-لبرٔىٕي ئېٍىۋەتىەْ .ئبتتىال دادىطي ثىٍەْ ئىٕتبٍىٓ ٍېمىٓ ئۆتىەْ ثوٌطىّۇ ،ثۇٔذاق
ِۇٔبضىۋەت پبدىػبھ ِۇٔذزۇن ٔىڭ ۋاپبت ثوٌىػي ثىٍەْ ئبتتىال ٔبھبٍىتي وىچىه ۋالتىذىال
ئبٍبغالغمبْ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ دادىطىٕىڭ پبدىػبھٍىمىغب ۋارىطٍىك لىٍغبْ تبغىطي رۇگىال ٔىڭ
لوٌىذا لبٌغبْ.
رۇگىال ئۆزىٕىڭ ئبدەَ توپي ئۈچۈْ ھؤالر ٔبھبٍىتي ئبضبٔال ٍېڭەٌەٍذىغبْ چەت ئەٌٍەرگە
ثېمىٕذا ثوٌىذىغبْ ضىَبضەتٍەرٔي ٍوٌغب لوٍغبْ .ئبتتىال ثوٌطب ثۇٔذاق ضىَبضەتٍەرٔي ئوچۇق-ئبغىبرە
ئەٍىجٍىگەْ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئبتتىالٔىڭ ثبٌىٍىك ِەزگىٍذىىي تەلذىرى ٔبھبٍىتي تېسال ئۆزگىرىػىە
ثبغٍىغبْ .ئبتتىال ٍ 12بغمب وىرگۀذە ،رۇگىال ئۇٔي رىُ پبدىػبھطي خؤورىَۇش (« Honorius
») ٔىڭ ئوردىطىغب گۆرۈگە ئېٍىٕغۇچي لىٍىپ ِبڭذۇرغبْ .ثۇٔىڭ ئۈچۈْ رىٍّىمالر ئەتراپٍىك
پىالٔالظ ئبرلىٍىك رۇگىالغب ئۆزىٕىڭ ئېَتىَۇش («  )» Aetiusئىطىٍّىه ثىر ٍبظ ئبدىّىٕي
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گۆرۈگە ثەرگەِْ .ۇغۇ ئبرلىٍىك رىُ پبدىػبھي ثىر تەرەپتىٓ ئۆز ئوردىطىغب گۆرۈگە وەٌگەْ
وىػىٍەرگە رىٍّىمالرٔىڭ ئۆرۈپ-ئبدىتي ،ئۀئۀىطي ۋە ھەغەِەتٍىه ٍبغبظ ئۇضۇٌىٕي ئۆگىتىع،
ئبٔذىٓ ئۇالرٔي ئۆز ۋەتۀٍىرىگە لبٍتۇرۇپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئۆزىٕىڭ تەضىر وۈچىٕي ثبغمب دۆٌەتٍەرگە
وېڭەٍتىػٕي ِەلطەت لىٍغبٍْ .ۀە ثىر تەرەپتىٓ ثوٌطب ،ثبغمىالرٔىڭ دۆٌەتٍىرىگە گۆرۈگە لوٍغبْ
وىػي ضۈپىتىذە ِبڭذۇرغبْ وىػىٍىرى ئبرلىٍىك ئۆزىٕىڭ جبضۇضٍۇق ئىمتىذارىٕي زور دەرىجىذە
ئبغۇرغبْ.
رىٍّىمالر ئبتتىالٔىڭ وۆڭٍىٕي ثبغمىچە پروگراِّىالغمب ئۇرۇٔغبٔذا ،ئبتتىال ئۇٔىڭغب
لبرغىٍىك وۆرضىتىپ ،رىٍّىمالرٔىڭ ھېچ لبٔذاق ٔەرضىٍىرىٕي لوثۇي لىٍّىغبْ .ھەِذە گۆرۈگە
ئېٍىٕغبْ ثبغمب ثبٌىالرٔىّۇ غۇٔذاق لىٍىػمب ھەرىىەتٍۀذۈرگەْ .ئۇ ئىىىي لېتىُ لېچىػمب
ئۇرۇٔغبْ ثوٌطىّۇِ ،ۇۋەپپەلىَەت لبزىٕبٌّىغبْ .لېچىپ ئەروىٍٕىىىە ئېرىػەٌّىگۀذىٓ وېَىٓ ،ئۇ
پۈتۈْ ۋۇجۇدى ثىٍەْ رىُ پبدىػبھٍىمىٕىڭ ھەِّە ئىػٍىرىٕي ئۆگىٕىۋېٍىػمب تىرىػمبْ .ئۇ رىّٕىڭ
ئىچىي ۋە تبغمي ئىػالر ضىَبضىتىٕي ،ھەرثىٌ ئىػٍىرىٕي ،ۋە رىُ ئەضىەرٌىرىٕىڭ ئبرتۇلچىٍىمي
ثىٍەْ ئبجىسٌىمىٕي تەتمىك لىٍغبْ .ئۇالرٔىڭ چەت ئەي ِىٕىطتىرٌىرى ثىٍەْ ئۆتىۈزگەْ
دىپٍوِبتىه ٍىغىٍٕىرىٕي ٍۇغۇرۇْ ھبٌذا وۆزەتىەٌْ .ىذېرٌىمٕي ،تبغمي ئىػالر ِۇراضىّىٕي ۋە ثبغمب
وەٌگۈضىذىىي ھۆوۈِرأٍىك لىٍغۇچىالر ۋە دىپٍوِبتالرغب ِۇۋاپىك وېٍىذىغبْ ھەر خىً
ِبھبرەتٍەرٔي ئۆگۀگەْ .ھەِذە غۇ جەرٍبٔذا دۇَٔبغب ھۆوۈِرأٍىك لىٍىع ئىطتراتېگىَىطىٕي
تۈزۈپ چىممبْ .ئۇٔىڭ پىالٍٔىرى ٔبھبٍىتي ئېھتىَبتچبٍٔىك ثىٍەْ ئبدەتتىٓ تبغمىرى دەرىجىذە توغرا
تۈزۈٌگەْ.
ئبتتىال رىّذىٓ دۇٔبثە جىٍغىطىغب لبٍتۇرۇٌغبٔذا ،ئۇ ٍەردىىي ھؤالر لەثىٍىطىذە ٍۀىال ثىر
ِەروىسىٌ ضىَبضىٌ ۋە ھەرثىٌ ثبغمۇرۇظ ئورگىٕي ثوٌّىغبْ .ئوخػىّىغبْ ھوْ لەثىٍىٍىرىٕي
ئوخػىّىغبْ لەثىٍە ثبغٍىمٍىرى («  )»chieftainثبغمۇرىذىغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ ثبغٍىمالر ثىرەر ھوْ
پبدىػبھىغب تەۋە ثوٌّىغبْ .ئبتتىال رىّٕي ٍېڭىع ئۈچۈْ چولۇَ ھەِّە ھوْ لەثىٍىٍىرىٕي
ثىرٌەغتۈرِىطە ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي چوڭمۇر تؤۇپ ٍەتىەْ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ھەِّە ھوْ
تېرىتورىَىطىگە وۆپ لېتىُ ئوۋ ئوۋالظ ضەپىرى لىٍىپ ،ھەِّە لەثىٍە ثبغٍىمٍىرى ثىٍەْ
ئبٍرىُ-ئبٍرىُ ِۇٔبضىۋەت ئورٔبتمبْ .ھەِذە ثۇ لەثىٍە ثبغٍىمٍىرىغب تەضىرٌىه ِۇراجىئەت لىٍىع
ئبرلىٍىك ،ئۇالرٔىڭ ضبدالىتىٕي لوٌغب وەٌتۈرگەْ .پۇختب تەٍَبرٌىك لىٍىپ ،توغرا پەٍتىٕي وۈتۈپ،
ئىٕىطي ثٍەدا ثىر لېتىٍّىك ئوۋچىٍىك جەرٍبٔىذا ئۆٌۈپ وەتىۀذىٓ وېَىٕال ،ئبتتىال دۇٔبثە
جىٍغىطىذىىي ھوْ لەثىٍىطىگە پبدىػبھ ثوٌغبْ ( ثەزىٍەر ئىٕىطي ثٍەدأي ئبتتىال ئۆزى ئبغۇ
لېتىٍّىك ئوۋ جەرٍبٔىذا لەضتٍەپ ئۆٌتۈرگۀّۇ دەٍذىىەْ  -ئبپتور) .ھەِذە ئۆزىٕىڭ پەۋلۇٌئبددە
ٍۇلىرى دەرىجىٍىه داھىٍَىك لبثىٍىَىتي ثىٍەْ ثبغمب ھوْ تەثىمىٍىرىٕي ثىرٌىىىە وەٌتۈرۈپ ،ثىر
تەڭذاغطىس ھوْ ئبرِىَىطىٕي لۇرۇپ چىممبْ .ئەڭ وۈچەٍگەْ ۋالتىذا ،ھؤالر لوغۇٔىٕىڭ ئەضىەر
ضبٔي ِ 700ىڭذىٓ ئېػىپ وەتىەْ.
ئبتتىال ٔبھبٍىتي وەِتەر ثوٌۇپ ،ئۆزى ھؤالرٔىڭ پبدىػبھي ثوٌطىّۇ ٔبھبٍىتي ئبددىٌ-ضبددا
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ٍبغىغبْ .ھەِذە ھەِّە ئىػالرٔي ئىٕتبٍىٓ ئبدىٍٍىك ثىٍەْ ضورىغبٌْ .ېىىٓ ،ئۆزىگە لبرغىٍىك
وۆرضەتىەْ لەثىٍە ثبغٍىمٍىرىٕي ٍىغىپ ئوپچە ئۆٌتۈرۈۋەتىەْ .ئۇ لىٍچىّۇ ئبٌذىرالطبٍٔىك
لىٍّبً ،ھؤالرغب گېرِبْ ثىٍەْ ضالۋ ِەٍِىىەتٍىرىٕي ئۆز وؤتروٌٍىمي ئبضتىغب وىرگۈزۈظ ،ۋە
رىُ ثىٍەْ وؤطتبٔتىٕوپۇي (« ٔ )»Constantinopleي ئىگىٍەظ ،ئبٔذىٓ پۈتۈْ ئبضىَب ۋە
ئبفرىمىغب ھۇجۇَ ثبغالظ لبتبرٌىك ِىٍٍىٌ ٔىػبٕٔي ئېٕىك ثەٌگىٍەپ ثەرگەْ .ئبتتىالٔىڭ پىالٔي
ٔبھبٍىتي چوڭ ثوٌۇپ ،ثۇٔي ئۇٔىڭ ثبٌىٍىك چېغىذىىي ئبرزۇٌىرى ثبرٌىممب وەٌتۈرگەْ ٍ ،بغٍىك
دەۋرىذە وۆرگەْ ئىػٍىرى ئبرلىٍىك پۇختب تبۋٌىغبْ .ئۇ ئۆز پىالٔىٕي لەدەِّۇ-لەدەَ ئەِەٌگە
ئبغۇرۇغمب تىرىػمبْ .ئۇ ھېچ لبٔذاق ئىػتب ئبٌذىرالطبٍٔىك لىٍّىغبْ ،ھېچ لبٔذاق ئىػتب
تەۋرۀّىگەْ ،ۋە ثبغمىالرغب ثبظ ئەگّىگەْ .ثبغمىالرٔىڭ تەوٍىپٍىرىگە ئەضتبٍىذىً لۇالق
ضبٌغبْ ،ئەتىراپىذىىي ھەِّە ئىػالرٔي ئەضتبٍىذىً وۆزەتىەْ ،ھەِذە ثىر ئىػٕي لىٍىػٕىڭ ئەڭ
ٍبخػي پەٍتي ٍېتىپ وەٌگىچە ضەۋرى-تبلەتٍىه ثىٍەْ ضبلٍىغبْ.
ئبتتىالٔىڭ لوغۇٔي غۇٔچە چوڭ ۋە وۈچٍۈن ثوٌطىّۇ ،ئۇالر ِەلطىتي ثىردەن ،تەغىىٍىٌ
تۈزۈِچبٍٔىمي ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن ثوٌغبْ ،ھەِذە ھەِّە ۋالىت ٔبھبٍىتي جبضبرەتٍىه ثوٌغبْ .ھوْ
لوغۇٔي ٍېڭي تېرىتورىَەٌەرگە ٍۈرۈظ لىٍغبٔذا ثەزىذە لىَىٕچىٍىمالرغب دۇچ وەٌگەْ ثوٌطىّۇ،
وۆپۈٔچە ۋالىتالردا ھېچ لبٔذاق لبرغىٍىممب ئۇچرىّبٍال غەٌىجە لبزأغبْٔ .ۇرغۇْ وۀتٍەر وۆپۈٔچە
ۋالىتالردا ھوْ ئبرِىَىطىٕىڭ وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ئبڭٍىغبْ ھبِبْ ئوًِ-بوبٔىٕي تبغالپ لېچىپ
وەتىەْ.
خۇددى ئبتتىال رىّذا رىُ پبدىػبھٍىمىٕىڭ ئىٍغبر ٔەرضىٍىرى ھەِذە ئۇرۇظ ۋە ئەضىەر
تېخٕىىىٍىرىٕي ئۆگۀگۀگە ئوخػبظ ،ئېَتىَۇضّۇ ھؤالر ٍۇرتىذا ھؤالرٔىڭ ئۆرۈپ-ئبدىتي ،ئىع
ثېجىرىع ئۇضۇٌي ۋە جەڭ لىٍىع تېخٕىىبِ-بھبرەتٍىرىٕي ئۆگۀگەْ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ رىّٕىڭ
ھەرثىٌ لوغۇٔىغب لوِبٔذأٍىك لىٍىپ ،ئبتتىالٔىڭ لوِبٔذأٍىمىذىىي ھوْ لوغۇٔىٕىڭ ئبٌغب
ئىٍگىرىٍىػىگە ثىر لېتىُ لبتتىك توضمۇٍٔۇق لىٍغبٍْ .ۀي ِىالدىَىذىٓ وېَىٕىي ٍ-451ىٍي
غبٌوْ («  )»Chalonsدىىي ثىر ئۇرۇغتب ئېَتىَۇش ئولَب ثىٍەْ ئبتٍىك ئۇرۇظ لىٍىػمب
ئبدەتٍۀگەْ ھوْ لوغۇٍٔىرىٕي پىَبدە ئۇرۇظ لىٍىػمب لىطتبپِ 300-162 ،ىڭذەن ھوْ
ئەضىەرٌىرىٕىڭ جېٕىغب زاِىٓ ثوٌغبْ .ثۇ ئبتتىال ئۈچۈْ تۇٔجي لېتىٍّىك ٍېڭىٍىع ثوٌۇپ ،ئۇ
ئەضىەرٌىرىٕي چېىىٕذۈرگەْ .ھەِذە ئۇٔىڭ پۈتۈْ دۇَٔبٔي ضوراظ ئبرزۇضي ِۇغۇ لېتىُ ثىر ئبز
ئبجىسٌىغبْ.
ئبتتىال لوغۇٔىٕي دۇٔبثە جىٍغىطىغب لبٍتۇرۇپ وېٍىپ ،ئۆز لوغۇٔىٕي لبٍتىذىٓ رەتىە ضبٌغبْ.
ئۆز لوغۇٔىٕىڭ وىَىٕىػي ،ئۇرۇظ تېخٕىىىطيِ ،بھبرىتي ۋە ئۇرۇظ لوراٌٍىرى لبتبرٌىك ھەِّە
جەھەتتە تۈپتىٓ ئۆزگەرتىع ئېٍىپ ثبرغبْ .تەٍَبرٌىك پۈتىۀذىٓ وېَىٓ ،ھوْ لوغۇٔي ئبتتىالٔىڭ
ثىۋاضتە لوِبٔذأٍىمىذا رىّغب لبراپ لبٍتب ٍۈرۈظ لىٍىپ ،ئىتبٌىَە لبتبرٌىك ٔۇرغۇْ دۆٌەتٍەرٔي لوٌغب
چۈغۈرۈپ ،رىّغب ٍېمىٕالغمبْ .رىُ پبدىػبھطي ثۇ تەڭذاغطىس لوغۇٕٔىڭ لۇدرىتىذىٓ لورلۇپ،
لبتتىك ۋەھىّە ئىچىگە پبتمبْ .ئۇالر دەضٍەپتە ئبتتىالٔي ئبٌتۇْ ثىٍەْ ضېتىۋېٍىػٕي ئوٍالغمبْ،
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ٌېىىٓ رىّٕي ئبضبٔال لوٌغب چۈغۈرەٌەٍذىغبْ ئبتتىالٔىڭ ثۇ ضودىغب وۆّٔەٍذىغبٍٔىمىغب وۆزى
ٍەتىەْ .رىُ پبدىػبھطي ۋاٌۀتىٕىَبْ («  )»Valentinianئۆزىٕىڭ ضىڭٍىطي خؤورىَب
(«ٔ )»Honoriaي ئبتتىالغب خوتۇْ لىٍىپ تەلذىُ لىٍىػٕىّۇ ئوٍٍىغبٌْ .ېىىٓ  300دىٓ
خوتۇٔي ثبر ئبتتىالٔىڭ ثۇ ئىػمىّۇ وۆّٔەضٍىگىذىٓ ئۀطىرىگەْ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ ثبغمب ئبِبي
تبپبٌّىغبٔذىٓ وېَىٓ ،رىُ پبپىطي ٌىَو (« ٔ )»Leo Iي ئبتتىال ثىٍەْ ِەضٍىھەتٍىػىػىە
ِبڭذۇرغبْ .ثۇ پبپب ثىٍەْ ئبتتىال ئوتتۇرىطىذا ٔېّە گەپ-ضۆزٌەر ثۇٌۇٔغبٍٔىمي ھبزىرغىچە
ئېٕىمالّٔىغبْ ثىر ضىر ثوٌۇپ ،ئۇالر وۆرۈغىۀذىٓ وېَىٓ ،ئبتتىال رىّغب ھۇجۇَ لىٍّبً ،ثبغمب
ئۇرۇغّۇ ئېٍىپ ثبرِبً ،ئۆز ٍۇرتىغب لبٍتىپ وەتىەْ .غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۇ دۇَٔبٔي ضوراظ
خىَبٌىذىّٕۇ ثبرا-ثبرا ۋاز وېچىپ ،ھەِّە ئىػٕي دىپٍوِبتىه ِۇٔبضىۋەت ئبرلىٍىك لىٍىػمب
ئۆزگەرگەْ .ئۇ ئۆزىٕي ھؤالرٔىڭ پبدىػبھطي دەپ لبٍتىذىٓ جبوبرالپ ،ئۆزىگە لبرغي چىممبْ
لەثىٍە ثبغٍىمٍىرىٕي داۋاٍِىك تۈردە پۈتۈٍٔەً ئۆٌتۈرۈۋەتىەْ.
ئبتتىالغب لبرغي چىممبْ ئبغۇٔذاق لەثىٍە ثبغٍىمٍىرىذىٓ ثىرىٕىڭ ٔبھبٍىتي گۈزەي وەٌگەْ
ثىر لىسى ئبتتىالٔىڭ ئبٌذىغب وېٍىپ ،ئۇٔىڭذىٓ دادىطىٕي ئۆٌتۈرِەضٍىىىٕي تىٍىگەٌْ .ېىىٓ،
ئبتتىال ئۇ ثبغٍىمٕي ٍۀىال ئۆٌتۈرۈۋەتىەْ .ئەِّب ئبتتىالٔىڭ وۆزى ئىٍذىىو (« )»Ildico
ئىطىٍّىه ثۇ گۈزەي لىسغب چۈغۈپ ،ئۇٔي خوتۇٍٔۇلمب ئبٌىذىغبْ ثوٌغبْ .ھؤالر ثۇ توٍٕي ثىر
ٍبخػىٍىمٕىڭ ثىػبرىتي ،دەپ ئوٍٍىغبْ .ئۇالر ئبتتىال ئۆزىٕىڭ ٍبغىٕىپ لبٌغبٍٔىمىٕي،
ئۈِىذضىسٌىىٍىرىٕي ۋە ثبغمب ِەضىٍىٍىرىٕي ئۇٔتۇپ ،پۈتۈْ دۇَٔبٔي ئۆز لوٌىغب ئېٍىع ٍۈرۈغىٕي
ٍېڭي ئىرادە ثىٍەْ ثبغالٍذۇ ،دەپ ئوٍٍىغبْ .داغ-دۇغٍۇق ۋە خوغبٌٍىك ئىچىذە ٍېرىُ وېچىگىچە
ئۆتىۈزۈٌگەْ توٍذىٓ وېَىٓ ،ثۇ ٍېڭي توً لىٍغبْ ئەر-خوتۇْ ئۆز ھۇزۇرىغب لبٍتمبٌْ .ېىىٓ
ئەتىطي ئۇالرٔىڭ ھۇزۇرىذىٓ ھېچ لبٔذاق غەپە ئبڭالّٔىغبْ .لبٍتب-لبٍتب چەوىەْ ئىػىىىىّۇ
ھېچ وىُ جبۋاة ثەرِىگەْ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆز پبدىػبھىذىٓ ئۀطىرىگەْ لوغذىغۇچىالر ئبتتىال
ھۇزۇرىٕىڭ ئىػىىىٕي چېمىپ ئېچىپ وىرگىٕىذە ،لبٔغب ثوٍىٍىپ ٍبٌىڭبچ ٍبتمبْ ئبتتىالٔىڭ
ئۆٌىىىٕي وۆرگەْ .ثەزىٍەر ئىٍذىىو ئبتتىالٔي ئىٕتىمبَ ئېٍىع ِەلطىتىذە ئۆٌتۈرۈۋەتىەْ،
دېَىػىذۇٌ .ېىىٓ ئبتتىالٔىڭ ثەدىٕىذە ھېچ لبٔذاق زەخّىٍۀگەْ ٍەر ٍوق .ثەزىٍەر ئبتتىالٔي ئۇٔىڭ
ٍېڭي زىّىٕگە ئېرىػەٌّەً دادىطىذىٓ لبتتىك ٔبرازى ثوٌۇپ ٍۈرگەْ  6ئوغٍي ئۆٌتۈرۈۋەتىەْ،
دېَىػىذۇ ( ئبتتىال رىّٕي لوٌغب چۈغۈرِەً لبٍتىپ وەٌگۀذە ،ئۇٔىڭ  6ئوغٍي لبتتىك ٔبرازى
ثوٌغبْ)ٍ .ۀە ثەزىٍەر ئبتتىالٔي توً جەرٍبٔىذا لبتتىك ھېرىپ وېتىپ ،تەثىئي ضەۋەثٍەر ثىٍەْ
ئۆٌگەْ ،دېَىػىذۇ .غۇٔذاق لىٍىپٍ-453 ،ىٍي ئبتتىال ئبٌەِذىٓ ئۆتىەْ.
ئبتتىال ئۆز ئوغۇٌٍىرىغب ئىػۀّەً ،ئۇالرٔي ئۆزىگە ئىسثبضبر لىٍىپ تبٌٍىّىغبْ .ھەِذە
ئىسثبضبرٔي ۋالتي وەٌگۀذە ئبضبٔال تبٌٍىغىٍي ثوٌىذۇ ،دەپ ئوٍالپ ،ثبغمب ثىرەٍٍۀٕي ئىسثبضبرٌىممب
ثېىىتىپّۇ لوٍّىغبٍْ-454 .ىٍي ئبتتىالٔىڭ ئوغۇٌٍىرى دادىطىٕىڭ پبدىػبھٍىمىٕي تبٌىػىپ
ئۆز-ئبرا ضولۇغۇغٕي داۋاِالغتۇرىۋاتمبْ ثىر ۋالىتتب ،گېرِبْ لەثىٍىٍىرى لوزغىالڭ لىٍىپ ،ھؤالرٔي
گۇِراْ لىٍغبْ.
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ھؤالرٔىڭ لبٌذۇلٍىرىذىٓ ثوٌغبْ ۋېٕگرىَە خەٌمي لبتبرٌىمالر ئبتتىالٔي ھبزىرِۇ ٔبھبٍىتي
پەخىرٌىٕىع ئىچىذە ئېطىذە ضبلالٍذۇ .گەرچە غەرثٍىىٍەر ئبتتىالٔي دېگۀذەن ثىٍىپ وەتّىطىّۇ،
ئۇ تبرىختىىي ئەڭ ِۇھىُ وىػىٍەرٔىڭ ثىرضي ثوٌۇپ ،ئۇ ثىر ئەلىٍٍىك ِەدۀىَەت تبرلبتمۇچي
ثوٌۇظ ،ئىع لىٍىػتب ئوچۇق-ئبغىبرە ثوٌۇظ ،ۋە ٍېڭي ئوً-پىىىرگە ثبً ثوٌۇظ لبتبرٌىك
جەھەتٍەردە ئۇٌۇغ ئبٌېىسأذېر (« )»Alexander the Greatۋە ضىطبر (« )»Caesarلبتبرٌىك
وىػىٍەردىٓ وۆپ ئېػىپ چۈغىذۇ .ئۇٔىڭ ئەضىرٌەردىٓ ثۇرۇٔمي وىػىٍىه خبراوتېرى ،لىّّەت
لبرىػي ۋە پرىٕطىپٍىرى ٍېتەوٍىگۈچىٍەر ثىٍەْ ئەگەغىۈچىٍەر ئوتتۇرىطىذىىي پەرلٍەرٔي روغەْ
وۆرضىتىپ ثېرىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ٌىذېرٌىك ضىرٌىرى ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ئەۋالدالر ئۈچۈْ ثىر
لىّّەتٍىه ئۆگىٕىع ِبتېرىَبٌي ثوٌۇپ ِبڭىذۇ.2.ئبتتىالٔىڭ ٌىذېرٌىك توغرىطىذا ئېَتمبٍٔىرى
ٍۇلىرىذا ئېَتىپ ئۆتىىٕىّذەن ،ئبِېرىىىذىىي ئوتتۇرا ۋە ئبٌىٌ ِەوتەپ ئولۇغۇچىٍىرى
ھەِذە ٌىذېرٌىك ۋەزىپىطىٕي ئۆز ئۈضتىگە ئبٌغبْ ٔۇرغۇْ وىػىٍەر « ھوْ ئبتتىالٔىڭ ٌىذېرٌىك
ضىرٌىرى» دېگەْ وىتبثمب ئىٕتبٍىٓ لىسىمىذىىەْ ۋە ئۇٔي ٔبھبٍىتي لەدىرٌەٍذىىەْ .ئۇالر ٔېّە
ئۈچۈْ غۇٔذاق لىٍىذۇ؟ ئۇالر ٔېّە ئۈچۈْ ثۇٔىڭذىٓ ٍ 1600ىً ثۇرۇْ ٍبغىغبْ ثىر ھؤٕىڭ
ٌىذېرٌىك ئىذىَىطىگە ۋە ئۇٔىڭ ھؤالرغب لىٍغبْ ضۆزٌىرىگە ئبغۇٔذاق ٍۇلىرى دەرىجىذە ئەھّىَەت
ثېرىذۇ؟ ئەگەر ضىس ئۇغجۇ وىتبثٕي ئولۇپ ثبلطىڭىس ،ئۇٔىڭذا ئېَتىٍغبْ ٔۇرغۇْ ٔەرضىٍەرٔىڭ
ھبزىرلي ئۇٍغۇر جەِئىَىتىگىّۇ ئىٕتبٍىٓ ئۇٍغۇْ وېٍىذىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىطىسِ .ەْ غۇٔىڭ ثىر
ِىطبٌي ضۈپىتىذە « ،ئبتتىالئىسَ» ئۈضتىذە توختىٍىػتىٓ ثۇرۇْ ،ئۇغجۇ وىتبثتىىي ئبتتىالٔىڭ
ٌىذېرٌىك ھەلمىذىىي ضۆزٌىرى وىرگۈزۈٌگەْ ثىر ثبثتىىي ِەزِۇٕٔي ِۇغۇ ٍەردە لىطمىچە ثبٍبْ
لىٍىپ ئۆتىّەْ .وىتبثتىىي ِەزِۇْ ئبتتىالٔىڭ ئۆز ئبغسىذىٓ چىممبْ ضۆز غەوٍىذە تەضۋىرٌۀگەْ
ثوٌۇپِ ،ۀّۇ ئبغۇ غەوىٍٕي لوٌٍىٕىّەْ .تۆۋۀذىىىطي ئبتىٍالٔىڭ ئېَتمبٍٔىرى.
وۆپۈٔچە ۋالىتالردأ ،ۇرغۇْ ئەٌٍەرٔىڭ ٌىذېرٌىمي ٌىذېر ثوٌۇپ ھۆوۈِرأٍىك ئورٔىغب
چىمىػمب چۇغٍۇق چوڭ-چوڭ پىالٔي ٍوق ،جبضبرىتي وەِچىً ۋە ئىمتىذارى تۆۋەْ غبھسادىٍەرٔىڭ
لوٌىغب چۈغۈپ لبٌىذۇِ .ۇغۇٔذاق لىسىمّبضٍىك ،لورلۇٔچبلٍىك ،ۋە ئبٌغبْ ۋەزىپىطىگە چۇغٍۇق
لبثىٍىَەتٍەرٔىڭ ثوٌّبضٍىمي ئۇالرٔىڭ ھەر خىً ئىع-ھەرىىىتىذە ٔبِبٍبْ ثوٌىذۇ .ثۇ خىً ئەھۋاي
ئبغۇٔذاق ٌىذېرالرٔىڭ لوي ئبضتىذىىي ئبدەٍِەرٔىڭ ئىرادىطىٕي ثوغىتىپ ،ئۇالرٔي لبٍّۇلتۇرۇپ،
دۈغّۀٕي وۈچٍۀذۈرۈۋېتىذۇ.
ثبغمىالرغب ٍېتەوچىٍىه لىٍىع ئىطتىىىٕي ھەلىمىٌ تۈردە ئىطپبتٍىغبْ لەثىٍە
ثبغٍىمٍىرىٕي تبٌالپ ئۆزٌىرىگە ٌىذېر لىٍىع ۋە ئۇالرغب ئەگىػىع ثبرٌىك ھؤالرٔىڭ ِەضئۇٌىَىتي.
ثۇٔذاق ٌىذېرالر ثىرىىّە خبراوتېرگە ئىگە ثوٌّبٍذۇ .ئۇالر خۇددى ھؤالر ثىر-ثىرضىذىٓ پەرلٍىك
ثوٌغىٕىذەن ثىر-ثىرىذىٓ پەرق لىٍىذۇ .ئۇالر ئىٕطبٔالرٔىڭ ثبرٌىك ئبرتۇلچىٍىمٍىرى ثىٍەْ ٌىك
توٌغبْ ثوٌّبٍذۇ .ئۇالر ٔۇلطبٔطىس خبراوتېرگە ھەَ ئىگە ثوٌّبٍذۇ .ئەِّبٌ ،ىذېرٌىممب ھەلىمىٌ
تۈردە ئىٕتىٍگەْ ۋە ھەلىمىٌ تۈردە ئىرادە ثبغٍىغبْ ،ثبغمىالر ئۈچۈْ خىسِەت لىٍىػٕي خبالٍذىغبْ
ٌىذېرالرٔي ئۇالرٔىڭ ئەلىً-پبراضىتي ،ضەِىّىَىتيِ ،ېھرىجبٍٔىمي ،ئبثروٍي ۋە ئىرادىطىگە لبراپ
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توٌۇق پەرق ئەتىىٍي ثوٌىذۇ .ئۇالر ئىٕطبٍٔىك ضۈپەتىە ئىگە ثوٌىذۇ ،ھەِذە ئۆزٌىرى ئېٍىپ
ثبرِبلچي ثوٌغبْ ئىػمب ۋە ئۆزٌىرى ٍېتەوٍىّەوچي ثوٌغبْ وىػىٍەرٔىڭ ئىػٍىرىغب ٔىطجەتەْ
وۈچٍۈن ضبدىمٍىمي ۋە ِەضئۇٌىَەتچبٍٔىمي ثوٌىذۇ.
ثەزىٍىرىڭالر ھبزىر ِۀذىٓ ِۇٔذاق ضورىػىڭالر ِۇِىىٓ « :ئبتتىالِ ،ۀذە ثىر لەثىٍە
ثبغٍىمي ثوٌۇغمب ٔىطجەتەْ ئۆزەِذە ٍېتەرٌىه ئىٕتىٍىع ثبرٍ-ولٍىمىٕي ِەْ لبٔذاق ثىٍەٌەٍّەْ؟»
ِۀذىٓ ِۇغۇٔذاق ثىر ئىع ئۈضتىذە ِەضٍىھەت ئېٍىػٕي ئبرزۇ لىٍىذىغبٔالرغب ِەْ تۆۋۀذىىي
ئىذىَىٍىرىّٕي ضوۋغب لىٍىّەْ:
 -ثبغٍىك ثوٌۇغٕي ئىطتەٍذىغبْ ئبدەِذە چولۇَ ثبغمىالر تەرىپىذىٓ ٔبھبٍىتي ٍۇلىرىدەرىجىذە ئېتىراپ لىٍىٕىع ھەِذە ئبغۇٔذاق ثىر ھبٌەتٕي پەلەت ئبدىٍٍىك ثىٍۀال لوٌغب
وەٌتۈرۈغتىٓ ئىجبرەت تۇغّب ئىطتەن ثوٌۇظ وېرەن .ثۇٔذاق تۇغّب خبراوتېر ثبغمب ثبرٌىك وىػىٍىه
خبراوتېرىذىٓ ٍۇلىرى تۇرىذۇ.
 -ضۀذە خۇضۇضىٌ تەٌەٍطىسٌىه ،ئۈِىذضىسٌۀذۈرۈظ ،ئېتىراپ لىٍىّٕبضٍىك ۋەئۈِىذضىسٌىٕىع لبتبرٌىمالرٔي ٍېڭەٌەٍذىغبْ ئىمتىذارالر ثوٌۇغي وېرەن.
 -ضۀذە لوي ئبضتىڭذىىي وىػىٍەرگە ٍبخػي چۈغۀذۈرۈظ ۋە ئۇالرغب ٍبخػي ٍويوۆرضىتىع ئبرلىٍىك ئېرىػىەْ تىرىػچبٍٔىمالر ٔەتىجىطىذە ئۆز ِەضئۇٌىَىتىڭٕي ئەِەٌگە
ئبغۇرىذىغبْ جبضبرەتٍ ،ېڭىٍىك ٍبرىتىػچبٍٔىك ۋە چىذاٍِىك ثوٌۇغي وېرەن.
ِ -ۇٔذاق ثىر ھەلىمەتٕي چۈغىٕىػىڭ ۋە لوثۇي لىٍىػىڭ وېرەن :ضېٕىڭ ئۇٌۇغٍۇلۇڭضېٕىڭ چېىىگە ٍەتىەْ ِىجەزىڭ ئبرلىٍىك ثبرٌىممب وېٍىذۇ.
 -ضېٕىڭ ثبغٍىك ثوٌۇظ ئىطتىىىڭ چېىىذىٓ ئبغمبْ ئىٕتىسارٌىك ٍبوي تبلەتطىسٌىهغەوٍىٕي ئبٌّىطۇْ .ئۇٔذاق ثوٌّبٍذىىەْ ضەْ ٔۇرغۇْ وىػىٍەرگە ِەغٍۇثىَەت ئېٍىپ وېٍىطەْ.
ضەْ چولۇَ ئۆزۈڭٕىڭ ثبغٍىك ثوٌۇظ ئبرزۇضىٕي تەٍَبرٌىك ،تەجرىجە-ضبۋاق ۋە پۇرضەت ئبرلىٍىك
پۇختىالپ تۇرۇغٕي خبالٍذىغبْ ثوي.
 -غۇ ٔەرضە ئېطىڭذە ثوٌطۇٔىي ،ضېٕىڭ ئۆز خىسِەت ئورٔىڭذا ِۇۋەپپەلىَەتٍىهثوٌۇظ-ثوٌّبضٍىمىڭ ضېٕىڭ ئۇزۇْ ِۇددەت ۋە ئىسچىً تۈردە لبتتىك ئىػٍەغٕي
خبالظ-خبٌىّبضٍىمىڭغب ثبغٍىك.
ثبغمىالرٔىڭ لبرغىٍىمىغب ھەتتب جەڭ ئېالْ لىٍىػىغب ئۇچرىغبْ ۋالىتتىّۇ لىٍىۋاتمبْ
ئىػىڭٕي داۋاِالغتۇرىۋېرىذىغبْ ئىرادىگە ئىگە ثوي.
ِ -ۇرەوىەپ ِەضىٍىٍەرٔي وەڭ-وۆٌەٍِىه ئەلەٌٍىٌ ضبۋاتالر ئبرلىٍىك ثىر تەرەپ لىٍىعئىرادىطىگە ئىگە ثوي.
 -ثبغمب لبثىٍىَەتٍىه تەڭتۇغٍىرىڭ ٍبوي لوي ئبضتىڭذىىي لبثىٍىَەتٍىه وىػىٍەرٔيئۆزۈڭگە ثوٌغبْ تەھذىت ،دەپ ھېطبثٍىّب .ئۇٔىڭ ئورٔىغب ،لبثىٍىَەتٍىه لەثىٍە ثبغٍىمٍىرىٕي
تبٌالپ ،ئۇالرٔي پەلەت لوي ئبضتىذىىي وىػىٍەر ٔبھبٍىتي وۈچٍۈن ثوٌغبْ لەثىٍە ثبغٍىمٍىرىال
لىالالٍذىغبْ ئىػالرغب ضېٍىع ئەلٍىگە ئىگە ثوي.
 --ضەْ ئۆزۈڭ خىسِەت لىٍىۋاتمبْ ۋە ئۆزۈڭ ٍېتەوٍەۋاتمبْ وىػىٍەر ئۈچۈْ ثبغمىالر
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تؤۇپ ٍەتّىطىّۇ ۋە تەغەوىۈر ئېَتّىطىّۇ ئۆزۈڭ غەخطىٌ ثەدەي تۆٌەغىە رازى ثوي.
 -ضۀذە ِۇۋەپپەلىَەت لبزىٕىػمب ٔىطجەتەْ ٍۇلىرى دەرىجىذىىي ئىٕتىٍىع(« )»Passionثوٌطۇْ .ثۇ ئىٕتىٍىع ئۆزۈڭٕي ۋە ضەْ ٍېتەوٍەۋاتمبْ ھؤالرٔي ھەِّە ئىػٕي
ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە ٍبخػي لىٍىذىغبْ لىٍىپ چېٕىمتۇرىذىغبْ ثوٌطۇْ.
 -ضەْ ئۆزۈڭگە ٍۈوٍۀگەْ خىسِەت ۋەزىپىطىٕي ئورۇٔالظ ٍوٌىذا ٍېڭي ٔەرضىٍەرٔيئۆگىٕىػٕي ،ثبغمىالرٔىڭ ضۆزىٕي ئبڭالغٕي ۋە ئۆزۈڭٕىڭ چۈغۀچىطي ۋە ئىمتىذارىٕي تەرەلمىٌ
لىٍذۇرۇغٕي خبالٍذىغبْ ثوي .وۆپۈٔچە ئەھۋاٌذا ثۇٔذاق ِەلطەتىە ئىٕتبٍىٓ لبتتىك تىرىػچبٍٔىك
وۆرضەتّەً تۇرۇپ ۋە ئۆز ِۀپەتىٕي لۇرثبْ لىٍّبً تۇرۇپ ٍەتىىٍي ثوٌّبٍذۇ.
 -ضەْ ھەر لبٔذاق ۋالىتتب ئۆزۈڭٕىڭ تەثىئي ھبٌىتىٕي ضبلالپ ،ثبغمىالرغب ٍبردەَ لىٍىػتبضبختب ئىپتىخبرٌىمٕي ٔبِبٍبْ لىٍّب.
ضەْ ِۇٔذاق ثىر ئبددىٌ ھەلىمەتٕي لوثۇي لىٍىػىڭ وېرەن :ضېٕىڭّۇ ٍېتەرضىسٌىىىڭ ثبر
ثوٌۇپ ،تۈٔۈگۈٔىىذىٓ ٍبخػىراق لەثىٍە ثبغٍىمي ثوٌۇظ ئۈچۈْ ضەْ ھەر وۈٔي تىرىػّىطبڭ
ثوٌّبٍذۇ.
ئبخىرىذا ِەْ ضبڭب ِۇٔذاق ثىر ٔەضىھەتٕي ثېرىّەْ :ئەگەردە ضەْ ِەٌۇَ ثىر خىسِەت
ۋەزىپىطىٕىڭ ھۆددىطىذىٓ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه چىمىع ئۈچۈْ زۆرۈر ثوٌغبْ ثەدەٌٕي تۆٌەغٕي
خبٌىّىطبڭ ،ئۇٔذاق خىسِەت ۋەزىپىطىٕي ھەرگىس لۇثۇي لىٍّب.
.3ئبتتىالئىسً :ئبتتىالّىڭ بىر قىسىٌ ئىذىَىيىرى
«ھوْ ئبتتىالٔىڭ ٌىذېرٌىك ضىرٌىرى» دېگەْ وىتبثٕىڭ ئبپتورى ئبتتىالٔىڭ ثىر لىطىُ
ئىذىَىٍىرىٕي ٍىغىپ ،ئۇٔي وىتبثٕىڭ ئەڭ ئبخىرىذىىي ثىر ثبپ لىٍىپ ٍبزغبِْ .ەْ ثۇ ٍەردە
غۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ئۆزەَ الٍىك وۆرگەْ ِەزِۇٔالرٔي ئۇٍغۇرچىالغتۇرۇپ ثبٍبْ لىٍىپ ئۆتىّەْ.
ئەٍٕي ۋالىتتب ئبتتىال ئۆزىٕىڭ لوي ئبضتىذىىي ثبغٍىمالرٔي « لەثىٍە ثبغٍىمي» (« )»chieftain
دەپ ئبتبپ ،ئبدەتتىىي پۇلراالرٔي ثوٌطب « ھوْ» ٍبوي « ھؤالر» دەپ ئبتىغبٍْ .ۇلىرىمي وىتبثٕىڭ
ئبپتورىّۇ ثۇ ئبتبٌغۇالرٔي غۇ پېتىچە ئىػٍەتىەْ ثوٌۇپِ ،ۀّۇ وىتبثتىىي ئبتبٌغۇالرٔي ئەٍٕەْ
لوٌٍۇٔىّەْ.
ٔەضىھەت ۋە ِەضٍىھەت («)» Advice and Counsel
ٍ -ېسىٍغبْ دووالتٕي پبدىػبھ ئولۇغبٔذىال ئبٔذىٓ ئۇ ِەٌۇَ لىّّەتىە ئىگە ثوٌىذۇ. -پبدىػبھٕىڭ پىىىرىگە داۋاٍِىك « لوغۇٌىّەْ» دەپ تۇرىذىغبْ تەثىمە ثبغٍىمٍىرىپبدىػبھمب پەلەت ئبدەتتىىي ئبدەٍِەردەوال ِەضٍىھەت ثېرەٌەٍذۇ.
 -ئەلىٍٍىك لەثىٍە ثبغٍىمي ھەرگىس ئۆزىگە ثىر ٍبِبْ خەۋەرٔي ٍەتىۈزگەْ ھؤٕيئۆٌتۈرِەٍذۇ .ئۇٔىڭ ئەوطىچە ،ئەلىٍٍىك ثبغٍىك ئۆزىگە ثىر ٍبِبْ خەۋەرٔي ٍەتىۈزۈغىە جۈرئەت
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لىالٌّىغبْ ھؤٕي ئۆٌتۈرىذۇ.
 -خبتب ضوئبٌٕي ضوراٍذىغبْ لەثىٍە ثبغٍىمي پەلەت خبتب جبۋاثمىال ئېرىػىذۇ. -ئەلىٍٍىك لەثىٍە ثبغٍىمي ھەرگىسِۇ ثىر جبۋاثىٕي ئبڭالغٕي خبٌىّبٍذىغبْ ضوئبٌٕيضورىّبٍذۇ.
خبرامتېر («)» Character
ۋەتەْ

ئۈچۈْ

لۇرثبْ

ثېرىػٕي

 -ثىر ھؤىڭ ئۇٌۇغٍۇلي ئۇٔىڭخبالٍذىغبْ-خبٌىّبٍذىغبٍٔىمي ئبرلىٍىك ئۆٌچىٕىذۇ.
 -ئۆز ٔېرۋىطىٕي ٍولبتمبْ لەثىٍە ثبغٍىمي غەٌىجە لبزىٕبٌّبٍذۇ .غۇڭب ئۇ ئۆز-ئۆزىگەئىػىٕىػي ۋە ئۆز-ئۆزىگە تبٍىٕىػي وېرەن .غۇٔذاق لىٍطب ئۇ ٍېڭىٍىپ لبٌغبْ تەلذىردىّۇ ئۆزىٕىڭ
ئەڭ زور دەرىجىذە تىرىػچبٍٔىك وۆرضەتىۀٍىىىٕي ثىٍىذۇ.
 -غەٌىجە لبزىٕىع ئۈچۈْ ثىر لەثىٍە ثبغٍىمي ٔبھبٍىتي ئەلىٍٍىك ثوٌّىطىّۇ ثوٌىذۇ .ئەِّبئۇٔىڭذا چولۇَ لەتئىٌ لبٔبئەتٍۀّەٍذىغبْ غەٌىجە تەغٕبٌىمي ،ئۆزى ئېٍىپ ثېرىۋاتمبْ ئىػمب
ٔىطجەتەْ لەتئىٌَ ئىػۀچىطي ،ۋە ئۆزىٕي ئۈِىذضىسٌۀذۈرِەوچي ثوٌغبٔالرغب تبلبثىً تۇراالٍذىغبْ
ٍېڭىٍّەش ئىرادىطي ثوٌىػي وېرەن.
 -ئۆزىٕي ِەروەز لىٍغبْ ،ئۆزىٕي چوڭ تۇتىذىغبْ ،ۋە ئۆز-ئۆزىٕي ِەدھىَىٍەٍذىغبْلەثىٍەە ثبغٍىمٍىرى ئبضبضەْ ئۇٌۇغ ٌىذېرالردىٓ ثوالٌّبٍذۇٌ .ېىىٓ ئۇالر ئۆز-ئۆزىگە ٔبھبٍىتي
وۈچٍۈن دەرىجىذە چۇلۇٔغۇچىالردۇر.
 -ئۇٌۇغ لەثىٍە ثبغٍىمٍىرى ھەرگىسِۇ ئۆزىٕي ِۇھىُ ئورۇٔغب لوٍۇۋاٌّبٍذۇ. -ئەلىٍٍىك لەثىٍە ثبغٍىمي ِۇھىتمب ِبضٍىػىذۇ ،ئەِّب ھەرگىسِۇ ِۇرەضطە لىٍّبٍذۇ. -ھؤالر ثىٍەْ ثىٍٍە ئىچىػىذىغبْ لەثىٍە ثبغٍىمي ئبغۇ ھؤالرٔىڭ ثىرضي ثوٌۇپ لېٍىپ،ئۆزىٕىڭ « لەثىٍە ثبغٍىمي» دېگەْ ضبالھىَىتىٕي ٍولىتىذۇ.
 -ئىمتىذارضىس لەثىٍە ثبغٍىمٍىرى ئۆز ئەتىراپىغب ئىمتىذارضىس ھؤالرٔي ٍىغىۋاٌىذۇ.ئىمتىذارٌىك لەثىٍە ثبغٍىمٍىرى ثوٌطب ئۆز ئەتىراپىغب ئىمتىذارٌىك ھؤالرٔي توپالٍذۇ.
 -ثىر لەثىٍە ثبغٍىمي چوڭ-چوڭ غەٌىجىٍەرٔي لوٌغب وەٌتۈرگۀطېرى ،ثبغمىالرٔىڭئۇٔىڭغب ثوٌغبْ ھەضەتخورٌۇلىّۇ وۈچىَىپ ِبڭىذۇ.
جبسبرەت («)» Courage
 -ھؤالر جبپبِ-ۇغەلمەتٕي ٍېڭىپ ئىع ئېٍىپ ثېرىع ئبرلىٍىك ئېرىػىەْتەجرىجە-ضبۋاق ئۇالرٔىڭ لبٌغبْ ئۆِرىٕىڭ ھەِّىطىگە تەضىر وۆرضىتىذۇ.
ِ -ۇۋەپپەلىَەت لبزأغبْ ھؤالر وېٍىػّەضٍىىىە لبٔذاق تبلبثىً تۇرۇظ ۋە خبتبٌىمالرٔيلبٔذاق ٍېڭىػٕي ئۆگىٕىۋاالالٍذۇ.
 -ھەر ثىر ھوْ ئۆزى تېگىػٍىه ثەدەٌٕي تۆٌەغٕي خبالٍذىغبْ ھەر لبٔذاق ئىػٕي لىالالٍذۇ.رىمبثەت ھولۇق ثبٌذىمىٕىڭ ٍۇلىرىطىغب چىممبٔطېرى ئبجىسٌىػىپ ِبڭىذۇ.
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قبرار قىيىص
 -ھەر ثىر لبرارٔىڭ تەۋەوىۈٌچىٍىىي ثوٌىذۇ. -ضبالھىَىتي توغّبٍذىغبْ ئبدەِٕي ھۆوۈَ چىمىرىػمب ۋە لبرار لىٍىػمب لوٍغبٔذا ،تۈپخبتبٌىمالردىٓ ضبلالٔغىٍي ثوٌّبٍذۇ.
 -ثىر لەثىٍە ثبغٍىمىٕىڭ لبرار چىمىرىػتىىي ئۆز-ئۆزىگە ثوٌغبْ ئىػۀچىطي ئۇٔيئبتبلٍىك وىػىٍەرٔىڭ ئىطّىٕي دېَىع ئبرلىٍىك ئۆز ئبثروٍىٕي ئۆضتۈرۈغتىٓ ضبلالٍذۇ.
 -ئەگەر غەٌىجە لىٍىػتىٓ ئۈِىذ ثوٌّىطب ،لەثىٍە ثبغٍىمي ھؤالرٔي ئۇٔذاق جەڭٕيلىٍىػمب ثۇٍرىّبضٍىمي وېرەن.
ٔ -بھبٍىتي لىَىٓ لبرارالرٔي چىمىرىع ئىمتىذارى ثىر لەثىٍە ثبغٍىمىٕي ثبغمب ھؤالردىٓپەرلٍۀذۈرىذۇ.
ببضقىالرغب ھوقۇق ۋە فۇّنىسىَە بېرىص («)» Delegation
 -ثىر ئەلىٍٍىك لەثىٍە ثبغٍىمي ھؤالرٔي ھەرگىسِۇ ئۇالرٔىڭ ئبرتۇلچىٍىمىغب لبرىغبٔذائۇالرٔىڭ ئبجىسٌىمي ثەوراق ٔبِبٍبْ ثوٌۇپ لېٍىع ئېھتىّبٌٍىمي ثبر ئەھۋإٌىڭ ئىچىگە وىرگۈزۈپ
لوٍّبٍذۇ.
ٍ -بخػي ھؤالر ئبدەتتە لەثىٍە ثبغٍىمي ئۆزىذىٓ ئۈِىذ لىٍغبْ ئىػالرٔىڭ ھەِّىطىٕيلىٍىذۇ.
 -ثىر ئەلىٍٍىك لەثىٍە ثبغٍىمي ھەرگىسِۇ ئۆزىٕىڭ ھؤٍىرىذىٓ ئۇالرٔىڭ ئۆز ئەلٍي ۋەچۈغۀچىطي دائىرىطىٕىڭ ضىرتىذىىي ئىػالرٔي لىٍىػٕي ئۈِىذ لىٍّبٍذۇ.
 -ثىر ئەلىٍٍىك لەثىٍە ثبغٍىمي ئەڭ لىَىٓ ۋەزىپىٍەرٔي پەلەت ئبغۇ ۋەزىپىٕىڭھۆددىطىذىٓ چىمبالٍذىغبْ ھؤالرغىال تەلطىُ لىٍىپ ثېرىذۇ.
 -ئىطتىپب ثېرىع ھەرگىسِۇ ھولۇلٕي ثبغمىالرغب ئۆتۈٔۈپ ثېرىع ئەِەش .ئۇ ئبجىسٌىمٕىڭثىر ئىپبدىطي .ثبغمىالرغب ھولۇق ثېرىع ثوٌطب وۈچٍۈوٍۈوٕىڭ ثىر ئىپبدىطي.
قەبىيە ببضيىقيىرىْي تەرەققىٌ قىيذۇرۇش
 -وۈچٍۈن لەثىٍە ثبغٍىمٍىرىٕىڭ دائىُ چوڭ ئبجىسٌىمٍىرى ثوٌىذۇ .لەثىٍەثبغٍىمٍىرىٕىڭ ئبرتۇلچىٍىمٍىرىٕي توٌۇق جبرى لىٍذۇرۇظ ۋە ٍۀىّۇ ئۆضتۈرۈظ پبدىػبھٕىڭ
ِەججۇرىَىتىذۇر.
 -ھؤالرٔىڭ ِەغٍۇثىَەتتىٓ ئۆگىٕىذىغبْ ٔەرضىٍىرى ِۇۋەپپەلىَەتتىٓ ئۆگىٕىذىغبْٔەرضىٍىرىذىٓ وۆپ ثوٌىذۇ.
 -ھؤالر وېٍىػّەضٍىىىە دۇچ وەٌگۀذە تېخىّۇ تېس ئۆگىٕەٌەٍذۇ.ٍ --بخػي لەثىٍە ثبغٍىمي ثىر تەجرىجىطىس ھؤغب ئۇٔىڭ ٌىذېرٌىك لبثىٍىَىتىٕي
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وۈچٍۀذۈرۈظ ئۈچۈْ ھولۇق ثېرىػتەن تەۋەوىۈٌچىٍىىٕي لىالالٍذۇ.
 -ھؤالرغب تەدرىجي ھبٌذا ثۇرۇٔمىذىٓ ٍۇلىرىراق ضەۋىَىذىىي ِەضئۇٌىَەتٕي ثېرىعئبرلىٍىك ئۇالرٔي ثىر لەثىٍە ثبغٍىمي ثوٌۇغمب تەرثىَىٍىگىٍي ثوٌىذۇ.
 -ئەگەر لەثىٍە ثبغٍىمي ثوٌۇظ ثىر ئبضبْ ئىع ثوٌغبْ ثوٌطب ،ھەِّە ھؤالر غۇٔذاقثوٌغبْ ثوالتتي.
 -لىَىٓ ئۆتىەٌگە ھۇجۇَ لىٍّبٍذىىەْ ،ثىر ئبدەَ ئۆزىٕىڭ ٍوغۇرۇْ وۈچىٕي ِەڭگۈئەِىٍَەتتە جبرى لىٍذۇراٌّبٍذۇ.
ِ -ۇۋاپىك دەرىجىذىىي ثېطىُ ثىر لەثىٍە ثبغٍىمىٕي تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇظ ئۈچۈْ وبَثوٌطب ثوٌّبٍذۇ.
دىپيوٍبتىَە ۋە سىَبسەتطۇّبسيىق
 -ضىَبضىٌ جەڭگە وىرگەْ ۋالىتتب ،ئبدەَ ئۆزىٕىڭ ئبرلىطىٕي داۋاٍِىك وۆزىتىپ تۇرۇغيوېرەن.
 -ھؤالر غەٌىجىطىٕىڭ ِۇھىُ ئبِىٍي « لەٍەردە؟» ۋە « لبچبْ؟» دېگەْ ضوئبٌالرٔىڭجبۋاثىذا ثوٌىذۇ.
 -ھؤالر پەلەت ئۆزٌىرى ئۇتبالٍذىغبْ جەڭگىال وىرىػي وېرەن. -ھؤالر دىپٍوِبتىَۀىڭ ِەغٍۇپ ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ثىر ئۇرۇغمب وىرىػي ِۇِىىٓ .ئەِّب،دىپٍوِبتىَۀي ثبغالظ ئۈچۈْ ثىر ئۇرۇظ زۆرۈر ثوٌۇپ لېٍىػي ِۇِىىٓ.
 -ھؤالر ئۈچۈْ تولۇٔۇظ ثىر ٔورِبي ئەھۋاي. -ھؤالر پەلەت ِەٌۇَ ِەلطەت ئۈچۈٔال ئۆزىگە دۈغّەْ تىىٍەٍذۇ. -ھؤالر دىپٍوِبتىَە ئبرلىٍىك لوٌغب چۈغۈرەٌەٍذىغبْ ٔەرضىٕي ھەرگىسِۇ ئۇرۇظ ثىٍەْئبٌّبٍذۇ.
 -غۇ ٔەرضە لەثىٍە ثبغٍىمٍىرىٕىڭ ئېطىذە ثوٌطۇٔىيِ ،ېھّبٔذوضتٍۇق ،ئىٍٍىمٍىك ۋەئەدەپ-ئەخاللٍىك ئەڭ لەثىھ رەلىجٕىّۇ ئۆزىگە جەٌپ لىالالٍذۇ.
 -وۆپۈٔچە ۋالىتالردا لەثىٍە ثبغٍىمٍىرىغب ئۆزى ئەڭ ئىػۀگەْ ئبدەٍِەر خبئىٍٕىك لىٍىذۇ.ّىطبُ
ٍ -ۈزەوي ٔىػبْ ئبدەِگە ٍۈزەوي ٔەتىجە ئېٍىپ وېٍىذۇ. -ثىس ثىر دۆٌەت ثوٌغبٔىۀّىس ،ھؤالر پەلەت ِىٍٍىٌ ٔىػبٔالرٔي ئۆزٌىرى ئۈچۈْ خۇددىخۇضۇضىٌ ٔىػبٔالردەن ِۇھىُ وۆرگۀذىال ،ئبٔذىٓ تېخىّۇ زور ٔەتىجىٍەرٔي لوٌغب وەٌتۈرەٌەٍّىس.
 -ثىر ئبدەِٕىڭ ٔىػبٍٔىرى ھەر ۋالىت ئۇٔىڭ تىرىػچبٍٔىمٍىرىغب ئەرزىَذىغبْ ثوٌىػيوېرەن.
ِ -ەلطىتي ٍوق ثىر ئبدەَ ئۆز ِەلطىتىگە لبچبْ ٍەتىۀٍىىىٕي ِەڭگۈ ثىٍەٌّەٍذۇ. --ثىر ئبدەَ لوِبٔذىغب ثوٍطۇٔۇظ ثىٍۀال وۈتىەْ ٔەتىجىگە داۋاٍِىك ئىرىػىۋەرِەٍذۇ.
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 -لەثىٍە ثبغٍىمٍىرى داۋاٍِىك ٍۇلىرى پەٌٍىٕي وۆزٌىػي ،ئبدەتتىىي ئبدەٍِەرٔىڭ ثىخەتەرٍوٌىذا ِېڭىػٕي ئەِەش ،ھەلىمىٌ ئۆزگىرىع پەٍذا لىالالٍذىغبْ ئىػالرٔي لوغٍىػىػي وېرەن.
ىىذېرالر ۋە ىىذېرىىق
 -پبدىػبھ ثىر ئبدەِٕىڭ ھبزىرلي ئورٔىذا لبٔچىٍىه ئېھتىَبجٍىك ئىىۀٍىىىذىٓ لەتئىٌٔەزەر ،ھەر دائىُ ئەڭ ٍبخػي ھؤالرٔي لەثىٍە ثبغٍىمي لىٍىپ ئۆضتۈرۈغي وېرەن.
 -ھەرگىس ِۇئبۋىٓ لەثىٍە ثبغٍىمي تۇرغۇزِب .ئەڭ لبثىٍىَەتٍىه ھؤٕي رەھجىرىٌ ئورۇٔغبلوً ،ئۇٔىڭغب ِەضئۇٌىَەت ۋە ھولۇق ثەر ،ئبٔذىٓ ئۇٔي لىٍغبْ ۋە لىٍىذىغبْ ئىػٍىرى ئۈچۈْ
جبۋاثىبرٌىممب تبرت.
 -ئەلىٍٍىك لەثىٍە ثبغٍىمي ھەرگىسِۇ تەٌەٍگە ٍۆٌۀّەٍذۇ .ئەوطىچەٍ ،بخػي ئىطتىمجبٌغبئېرىػىػتە لبتتىك تىرىػچبٍٔىك ،چىذاِچبٍٔىك ،ثبظ ئەگّەضٍىه ۋە ئىجبثىٌ پۇزىتطىَەگە ئىگە
ثوٌۇظ لبتبرٌىمالرغب تبٍىٕىذۇ.
 -ثىر ئەلىٍٍىك لەثىٍە ثبغٍىمي ئۆزىٕىڭ لوي ئبضتىذىىي ھؤالرٔىڭ ثبرٌىك ئىػٍىرىغبِەضئۇي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىذۇ ،ھەِذە ئبغۇ تەرىمىذە ئىع ئېٍىپ ثبرىذۇ.
 -ھؤالرٔىڭ ثىر ٌىذېرى ثوٌۇظ وۆپۈٔچە ئەھۋاٌذا ثىر ٍبٌغۇزٌۇق ھېص لىٍىذىغبْخىسِەت.
 -ثىر ھەروەت ئۈچۈْ ئبتالٔغبٔذىٓ وېَىٓ ،لەثىٍە ثبغٍىمٍىرى چولۇَ ِبت ثوٌۇظ ئۈچۈْئەِەش ،غەٌىجە لبزىٕىع ئۈچۈْ وۈرەظ لىٍىػي ،ھەرگىس ِۇرەضطە لىٍّبضٍىمي وېرەن.
 -خەتەرٌىه ئىػالرٔي ثىٍٍە ئېٍىپ ثېرىع لەثىٍە ثبغٍىمي ثىٍەْ ھؤالرٔىڭ ِۇٔبضىۋىتىٕيوۈچەٍتىذۇ.
 -وۈچٍۈن لەثىٍە ثبغٍىمٍىرى ئۆزٌىرىٕىڭ ھؤٍىرىٕي ٍبخػي ئىػٍەغىە لوزغىَبالٍذۇ ۋەئىٍھبِالٔذۇراالٍذۇ.
 -ئەڭ ٍبخػي لەثىٍە ثبغٍىمٍىرى ِۇۋاپىك پەٍتتە توغرا ضوئبٌٕي ضوراظ ئىمتىذارىٕيٍېتىٍذۈرەٌەٍذۇ.
 -ئەگەر ثىر لەثىٍە ثبغٍىمي ئۆزىٕىڭ ئبدەَ توپىٕىڭ ئەڭ ئبرلىطىذا ِبڭىذىىەْ ،ئۇھەرگىسِۇ ئۆز ھولۇلىٕي ٍۈرگۈزەٌّەٍذۇ.
چۈضىْىص ۋە تەضۋىق قىيىص («)» Perceptions and Publicity
 -ئۆزىٕي ھەددىذىٓ زىَبدە ِۇھىُ ئورۇٔغب لوٍىذىغبْ ئبدەَ توغرا ھۆوۈَ ٔەزىرىذىٓئبٍرىٍغبْ ثوٌىذۇ.
 -ثىر ئبدەِٕىڭ چۈغۀچىطي ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىر رىئبٌٍىك ثوٌىذۇ. -داۋاٍِىك ئبٌذىراظ وۆرۈٔگەْ ئبدەَ ئەِەٌىَەتتە ئۇٔچىۋاال ئىػٍەپ وەتّەٍذۇ. -ضېٕىڭ دوضتۇڭ ۋە رەلىجىڭ ضېٕىڭ ٍبخػي گېپىڭٕي لىٍطب ،ثۇ ٔبھبٍىتىّۇ ٍبخػي ئىع.ئەِّب ئۇالرٔىڭ ضەْ توغرۇٌۇق ھېچ ٔېّە دېّىگىٕىگە لبرىغبٔذا ،ئۇالرٔىڭ ضەْ توغرۇٌۇق ٍبِبْ
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گەپٍەرٔي لىٍغىٕي جىك ٍبخػي .ئەگەر ثىر ئبدەَ توغرۇٌۇق ھېچ لبٔذاق گەپ تبپمىٍي ثوٌّىطب ،ثۇ
ئبدەَ چولۇَ ھېچ لبٔذاق ٔەتىجە ٍبراتّىغبْ ثوٌىذۇ .
 -وۆپۈٔچە ۋالىتالردا لەثىٍە ثبغٍىمٍىرىٕىڭ ئوٍٍىغىٕىغب لبرىّۇ-لبرغي ھبٌذا ،وىػىٍەرضىٕي ثۇرۇْ لىٍغبْ ئىػىڭ ئبضبضىذا ئېطىذە ضبلٍىّبٍذۇ ،ثەٌىي ضەْ لىٍغبْ ئىػالر توغرىطىذىىي
ئۆز چۈغۀچىطي ئبضبضىذا ئېطىذە ضبلالٍذۇ.
مىطىيىل تۆھپە («)» Personal Achievement
 -ثىر ٔبچبر لەثىٍە ثبغٍىمي ثوٌغبٔغب لبرىغبٔذا ،ثىر ٍبخػي ھوْ ثوٌۇظ تېخىّۇ غەرەپٍىه. -ئەگەر ھەِّە ھؤالر لبرغۇ ثوٌطب ،ثىر-وۆزٌۈن ثىر جەڭچي پبدىػبھ ثوالالٍذۇ. -ئۇٌۇغ لەثىٍە ثبغٍىمٍىرى تېخىّۇ ِۇھىُ ئىػالرٔي ٍبخػي لىٍىع ئۈچۈْ ثەزى ئبٔچەِۇھىُ ثوٌّىغبْ ئىػالردىىي ِەغٍۇثىَەتىە غۈورى لىٍىذۇ.
 -ھەر ثىر ھوْ ئۆز ھبٍبتىذىىي ئەھۋاٌالرٔي ۋە ئىػالرٔي ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغمبتوغرىالپ ئۆزگەرتىػىە ئۆزى ِەضئۇي ثوٌىذۇ .ثىر ھوْ ئۆزى ئۈچۈْ لىٍىػتىٓ ۋاز وەچىەْ
ئىػالرٔي ثبغمب ھؤالر ٍبوي رىٍّىمالر ئۇٔىڭ ئۈچۈْ لىٍىپ ثەرِەٍذۇ.
ٍەسىيىيەر ۋە ٍېطىَيەر
 -ھؤالرٔي ئۆز دىممىتىٕي ضبلالٔغبْ ِەضىٍىٍەرگە ئەِەش ئبٌذىغب وەٌگەْ پۇرضەتٍەرگەِەروەزٌەغتۈرىذىغبْ لىٍىپ تەرثىَىٍەظ وېرەن.
 -ثەزى ھؤالردا ِەۋجۇت ئەِەش ِەضىٍىٍەرٔىڭ ٍېػىّي ثبر.ٍۇمبپبتالش ۋە جبزاالش
 -ئۆز ھولۇلىغب چۇغٍۇق ئىمتىذارى ٍوق ثىر لەثىٍە ثبغٍىمي ئۆز خىسِىتىذىٓ ئېٍىپتبغالٔغبٔذا ،ثىس ئۇ تبٌٍىغبْ ۋە ئۆزىذىٓ وېَىٕال تۇرىذىغبْ ئبدەِٕي ئۇٔىڭ ئورٔىغب ئبضبضەْ
دەضطەتّەٍّىس .چۈٔىي ثىر لەثىٍە ثبغٍىمي ِەغٍۇپ ثوٌغبٔذا ،ئۇٔىڭ لوي ئبضتىذىىي ٍۇلىرى
دەرىجىٍىه ٌىذېرالرِۇ ئوخػبغال ِەغٍۇپ ثوٌىذۇ.
 -ئەگەر ثىر ھوْ ئىػٕي ٍبخػي لىٍّىغبٔذا ضەْ ئۇٔي « ئىػٕي ٍبخػي لىٍذىڭ» دەپِبختىطبڭ ،ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۇ ضېٕىڭ ضۆزۈڭٕي ئبڭٍىّبش ثوٌىذۇ .ئۇٔىڭٍىك ثىٍۀال چەوٍىٕىپ
لبٌّبً ،ضەْ ئۇٔي ھەلىمىٌ تۈردە ِبختىغبْ ۋالتىڭذىّۇ ئۇ ضبڭب ئىػۀّەش ثوٌىذۇ.
سەۋرچبّيىق
 --ھەر ثىر ھؤٕىڭ لىّّىتي ثبر .ثىر ٔبچبر ئەھۋإٌىڭ ِىطبٌي ثوٌۇپ لبٌغبٔذىّۇ ھەَ
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غۇٔذاق.
 -لەثىٍە ثبغٍىمٍىرىٕىڭ ئبرتۇلچىٍىمٍىرىٕي جبرى لىٍذۇرۇظ ئۈچۈْ ثىس ئۇالرٔىڭ ثەزىئبجىسٌىمٍىرىغب ٍوي لوٍۇغىّىس وېرەن.
 -ضبڭب ضبدىك ئبدەتتىىي ھؤالرٔي لوثۇي ئەتٌ .ېىىٓ ئىمتىذارٌىك ئەِّب ضبڭب ضبدالىتيٍوق ھؤالرٔي لوثۇي ئەتّە.
.4ھوّالر مبىېْذارى
ِەْ ئۇغجۇ ٍبزِب ئۈچۈْ ئىسدىٕىع جەرٍبٔىذا « ،ھؤالر وبٌېٕذارى» (« A time-line of
 )»the Barbars--Hunsدېگەْ ثىر ئىٕگٍىسچە تور ثېتىٕي ئۇچۇرتۇپ لبٌذىُ .ھؤالر
تبرىخىذىٓ ئبٔچە خەۋىرى ٍوق ئولۇرِۀٍەرٔىڭ پبٍذىٍىٕىػي ئۈچۈْ ِەْ ثۇ ٍەردە ئبغۇ تور
ثېتىذىىي ئۇچۇرٔي ئۇٍغۇرچىالغتۇرۇپ لوٍذۇَ.
ِىالدىَىذىٓ ثۇرۇٔمي ٍ-200ىٍي :ثبتۇر تەڭرىمۇت («  )»Mao-tunھؤالر (« the
ٔ )» Huns, Xiongnu, Hsiung-nuي ئوتتۇرا ئبضىَبٔىڭ ثبجىبي وۆٌي ۋە غەرلىٌ-جۀۇثىٌ
ِوڭغۇٌىَە راٍؤٍىرىذا ثىرٌەغتۈرۈپ ،ئۇالْ ثبتۇرٔىڭ لېػىذىىي ٌوڭچەڭٕي ئۆزىٕىڭ پبٍتەختي
لىٍذى.
ِىالدىَىذىٓ ثۇرۇٔمي ٍ-176ىٍي :ھؤالر غەرلىٌ جۇڭگوغب ھۇجۇَ لىٍذى.
ِىالدىَىذىٓ ثۇرۇٔمي ٍ-140ىٍي :خەْ پبدىػبھي خەْ ۋۇدى ھؤالرغب لبرغي ھۇجۇَ
ثبغٍىذى.
ِىالدىَىذىٓ ثۇرۇٔمي ٍ-121ىٍي :جۇڭگو ھؤالرٔي ٍەڭذى.
ِىالدىَىذىٓ ثۇرۇٔمي ٍ-51ىٍي :ھؤالر ئىىىي توپمب ثۆٌۈٔۈپ ،ئۇالرٔىڭ غەرلىٌ توپي
جۇڭگؤىڭ ھۆوۈِرأٍىمىغب ئۆتتي.
ِىالدىَىذىٓ ثۇرۇٔمي ٍ-50ىٍي :غەرثىٌ ھؤالر توپي ۋوٌگبغىچە وېڭەٍذى.
ِىالدىَىذىٓ وېَىٕىي ٍ-48ىٍي :ھوْ پبدىػبھٍىمي خۀٍەر تەرىپىذىٓ ٍېڭىٍىپ ،تبرلىٍىپ
وەتتي.
ٍ-337ىٍي :رىُ پبدىػبھطي وؤطتبٔتىٓ («  )»Constantineۋاپبت ثوٌۇپ ،رىُ
ئىّپېراتۇرٌىمي غەرلىٌ ووضتبٔتىٕوپۇي («  )»Costantinopleۋە غەرثىٌ رىُ (« )»Rome
ئىّپراتۇرٌىمىذىٓ ئىجبرەت ئىىىي لىطىّغب ثۆٌۈٔۈپ وەتتي.
ٍ-350ىٍي :ھؤالر غەرلىٌ-جۀۇثىٌ ٍبۋروپبغب تبجبۋۇز لىٍىپ وىردى.
ٍ-376ىٍي :ئۇٌذىٕٕىڭ رەھجەرٌىىىذە ،ھؤالر لبرا دېڭىس ۋە دأۇثې («  )»Danubeگە
ٍېتىپ وېٍىپ ،غەرلىٌ گوش («ٔ )»Gothsي ثېطىۋاٌذى.
ٍ-395ىٍي :ھؤالر ئەرِېٕىَەگە ھۇجۇَ لىٍذى.
ٍ-408ىٍي :ئۇٌذىٕٕىڭ لوغۇٍٔىرى دأۇثې دەرٍبضىٕي وېطىپ ئۆتتي ،ئەِّب رىُ تەرىپىذىٓ
ِەغٍۇپ لىٍىٕذى.
ٍ-408ىٍي :ھؤالر رىُ جەِەتىگە تەۋە ئېَتىَۇش («ٔ )»Aetiusي تۇتۇۋاٌذى.
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ٍ-412ىٍي :ھؤالرٔىڭ ٌىذېرى دؤبتۇش رىٍّىمالر تەرىپىذىٓ ئۆٌتۈرۈٌۈپ ،ئۇٔىڭ ئورٔىغب
چبراتو («  )»Charato, Karatonچىمتي ،ھەِذە ئۇ پۈتۈْ غەرثىٌ ھؤالرٔي ثىرٌىىىە
وەٌتۈردى.
ٍ-425ىٍي :ثىر لېتىٍّىك ضىَبضىٌ ورىسىص جەرٍبٔىذا ،ھؤالر رىٍّىك گېٕېراي ئېَتىَۇش
تەرىپىذىٓ ئىتبٌىَىذە ئۇرۇظ لىٍىػمب ٍبٌالٔذى.
ٍ-430ىٍي :ھؤالرٔىڭ ٌىذېرى رۇگىذا غەرلىٌ رىُ ئىّپېرىَىطي ثىٍەْ ثىر تىٕچٍىك
وېٍىػىّي تۈزدى .رۇگىذا ئۇالرغب تىٕچٍىك ثىرىپ ،ئۇٔىڭ ئورٔىغب ٍىٍٍىك ِۇئبغمب ئېرىػتي.
ٍ-433ىٍي :رۇگىذا غەرثىٌ رىُ ئىّپېرىَىطي ثىٍەْ پبٕٔؤىئبٔي ھؤالرغب ثېرىع ،ئۇٔىڭ
ئورٔىغب ھؤالر غەرثىٌ رىُ ئىّپېرىَىطىگە ھەرثىٌ جەھەتتىٓ ٍبردەَ ثېرىع وېٍىػىّي تۈزدى.
ٍ-433ىٍي :ئېَتىَۇش غەرثىٌ رىُ ئىّپېرىَىطىٕىڭ ئەِەٌىٌ ھۆوۈِذارى ثوٌذى.
ٍ-434ىٍي :رۇگىذا ۋاپبت ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ئورٔىغب ئبتتىال ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئىٕىطي ثٍەدا چىمتي.
ئۇ چبغذا ئبتتىال ئېَتىَۇضٕىڭ دوضتي ئىذى.
ٍ-435ىٍي :ئېَتىَۇش ھؤالرٔي ٍبٌالپ ،ۋأذاٌطالر («  ،»Vandalsگېرِبٍٔىمالرٔىڭ ثىر
لىطّي) ۋە فرأىطالر (« ،»Franksگېرِبٍٔىمالرٔىڭ ثىر لىطّي) ثىٍەْ ئۇرۇظ لىٍذى.
ئېَتىَۇش ثىٍەْ ھؤالر ثېرگبٔذىٍىمالرٔي ۋەٍراْ لىٍذى.
ٍ-439ىٍي :ئبتتىال ئېَتىَۇضمب ٍبردەَ ثەردى.
ٍ-441ىٍي :ھؤالر غەرلىٌ رىّٕىڭ دأۇثې دەرٍبضي ثوٍىذىىي چەت ٍبلب جبٍٍىرىغب ھۇجۇَ
لىٍذى.
ٍ-441ىٍي :ھؤالر غەرلىٌ رىُ ئىّپېرىَىطي ثىٍەْ ثىر تىٕچٍىك وېٍىػىّي تۈزدى.
ٍ-445ىٍي :ئۆزىٕىڭ ئىٕىطىٕي ئۆٌتۈرىۋېتىپ ،ئبتتىال ھؤالرٔىڭ ثىردىٓ-ثىر ٌىذېرىغب
ئبٍالٔذى .ئۇ چبغذا ھؤالر ۋېٕگىرىَە (پبٕٔؤىَب) ٔي ِەروەز لىٍغبْ ئىذى.
ٍ-447ىٍي :ھؤالر ثىٍەْ ۋاالِېر (« ٔ )»Valamerىڭ گوضٍىرى (« ،»Goths
گېرِبٍٔىمالرٔىڭ ثىر تۈرى) ثبٌمبْ راٍؤٍىرىذا غەرلىٌ رىُ ئىّپېرىَىطىگە ھۇجۇَ لىٍىپ،
وؤطتبٔتىٕوپۇي (« )»Constantinopleغب ٍېتىپ ثبردى.
ٍ-449ىٍي :ئبتتىال غەرلىٌ رىُ ئىّپېرىَىطي ثىٍەْ ثىر ٍېڭي وېٍىػىُ تۈزدى.
ٍ-450ىٍي :غەرلىٌ رىُ ئىّپېرىَىطىٕىڭ ٍېڭي پبدىػبھي ِبرغىَبْ (« )»Marcian
ھوْ-رىُ وېٍىػىّگە خىالپٍىك لىٍذى.
ٍ-451ىٍي :ھؤالر پبٕٔؤىَبدىٓ گبئۇٌغب ضەپەر لىٍىپ ثېرىپ ،گبئۇٌغب ھۇجۇَ لىٍذى ،ثىراق
ئېَتىَۇش ثىٍەْ ۋىطىگوش («  ،»Visigothsگوضالرٔىڭ ثىر لىطّي) الر ھؤالرٔي ِەغٍۇپ
لىٍذى.
ٍ-452ىٍي :ھؤالر ئبٌپطٕي وېطىپ ئۆتتي ،ثىراق ئبپەتىە ئۇچراپ لېٍىػتىٓ ئۀطىرەپ
ئىتبٌىَىگە ھۇجۇَ لىٍىػتىٓ ۋاز وەچتي .ئبتتىال پبپب ٌىَو («  )»Pope Leoثىٍەْ تىٕچٍىك
ئورٔبتتي.
ٍ-453ىٍي :ئبتتىال ۋاپبت ثوٌذى.
ٍ-454ىٍي :گوضالر ھؤالرٔي پبٕٔؤىَبدىٓ لوغالپ چىمبردى.
ٍ-454ىٍي :ئېَتىَۇش ئۆزىٕىڭ پبدىػبھي تەرىپىذىٓ ئۆٌتۈرۈٌذى.
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ٍ-461ىٍي :ھؤالر پبرىژٔي لورغىۋاٌذى.
ٍ-469ىٍي :ھؤالرٔىڭ پبدىػبھي دۀگىسىه ۋاپبت ثوٌذى ،غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ھؤالر زاۋاي
تبپتي.
.5ئبخىرقي سۆز
ِەْ ئۆزەِٕىڭ ٍ-2008ىٍي ٍبزغبْ « ۋالىتٕي ِۇۋاپىك ثبغمۇرۇظ» دېگەْ ِبلبٌىطىذا،
ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ لىٍىػمب تېگىػٍىه ئەڭ ِۇھىُ ۋەزىپىطي « ِىٍٍىٌ ضبپبٔي
ئۆضتۈرۈظِ ،ىٍٍىٌ روھٕي ئەضٍىگە وەٌتۈرۈظ ،ۋە ِىٍٍىٌ وىٍّىىٕي ضبلالپ لېٍىع» تىٓ ئىجبرەت
ئۈچ ئىع ئىىۀٍىىىٕي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ئىذىُِ .ىٍٍىٌ ضبپبٔي ئۆضتۈرۈغٕي ھەر ثىر ئۇٍغۇرٔىڭ
«وەضپىٌ تەرەلمىَبتي» ثىٍەْ « وىػىٍىه تەرەلمىَبتي» ئبرلىٍىك ئەِەٌگە ئبغۇرغىٍي ثوٌىذۇِ .ەْ
ئۇغجۇ ٍبزِبِذا تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىەْ ِەزِۇٔالر ٌىذېرالرٔىڭ وەضپىٌ تەرەلمىَبتي ثىٍەْ وىػىٍىه
تەرەلمىَبتي ،غۇٔذالال ھەر ثىر پۇلرأىڭ وىػىٍىه تەرەلمىَبتي ئۈچۈْ وبَ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ
ثىٍىٍّەردىٓ ئىجبرەتتۇر .ئۇٍغۇرالر ئۆزٌىرى لىٍىۋاتمبْ ئىػالرٔي دۇَٔبٔىڭ ئىٍغبر ضەۋىَىطىگە
ٍەتىۈزِەوچي ثوٌىذىىەْ ،ئبٌذى ثىٍەْ ئۆزىٕي ھبزىرلي دۇَٔبدىىي ئەڭ ئىٍغبر ثىٍىٍّەر ثىٍەْ
لوراٌالٔذۇرۇغي غەرت .ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ئبضبْ ٍوي ٍوق .ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب لىطمب ٍوي ٍوقِ .ېٕىڭ
ئۇغجۇ ِبلبٌىذا تؤۇغتۇرغىٕىُ ئۀە غۇٔذاق ثىٍىٍّەرٔىڭ ثىر لىطّىذۇر .ثۇ ثىٍىٍّەر خۇددى ثىر
ئەٍٕەوىە ئوخػبٍذۇ .ثىس ئبغۇ ئەٍٕەوىە لبراظ ،ئۆزىّىسٔىڭ ئەھۋاٌىٕي ئۇغجۇ ٍبزِىذا
تؤۇغتۇرۇٌغبْ ِەزِۇٔالر ثىٍەْ ضېٍىػتۇرۇظ ئبرلىٍىك ،ثىسدە لبٍطي ثىٍىُ ،چۈغۀچە ۋە
لبثىٍىَەتٕىڭ ثبرٌىمىٕي ،ھەِذە لبٍطي ثىٍىُ ،چۈغۀچە ۋە لبثىٍىَەتٕىڭ وەٍِىىىٕي ثبٍمىَبالٍّىس.
غۇ ئبضبضتب ئۆزىّىسٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي تىرىػىع ٔىػبٔىٕي ثەٌگىٍىَەٌەٍّىس .ثۇ ٍەردە
ئەضىەرتىپ لوٍۇغمب تېگىػٍىه ثىر ئىع غۇوي ،ئەگەر ثىسٔىڭ ئەٍٕەوتە وۆرۈٔگەْ چىراٍىّىس
چىراٍٍىك ثوٌّبٍذىىەْ ،ثىس گۇٔبھٕي ئەٍٕەوتىٓ وۆرِەضٍىىىّىس وېرەن .ئۇٔىڭ ئورٔىغب ،ثىس
ئۆزىّىس لىالالٍذىغبْ ئىػالرٔىڭ ھەِّىطىٕي لىٍىپ ،ئۆزىّىسٔي ئۆزگەرتىپ ،ئۆزىّىسٔي تەرەلمىٌ
لىٍذۇرۇپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئۆزىّىسٔي ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ چىراٍٍىك لىٍىػمب ،ئۆزىّىسٔىڭ ضبپبضىٕي
ئۆضتۈرۈغىە تىرىػمىٕىّىس وۆپ ئەال.
ِەْ ئۇغجۇ ٍبزِبِٕي ئبتتىالٔىڭ «ضبدالەتّۀٍىه» ھەلمىذىىي ِۇٔۇ ثىر ئبثساش ضۆزى ثىٍەْ
ئبخىرالغتۇراً « :ھەِّىذىٓ ِۇھىّي ،ھەر ثىر ھؤذا ضبدالەتّۀٍىه ثوٌىػي وېرەن .پىىىر
ئىختىالپىٕىڭ ھەِّىطي ضبدالەتطىسٌىىتىٓ دېرەن ثەرِەٍذۇ .ئەگەر ثىر ھوْ ئۆز لەثىٍىطىٕىڭ ئەڭ
ِۇھىُ ِۀپەتي ئۈچۈْ ضېٕىڭ پىىرىڭگە لوغۇٌّبٍذىىەْ ،ضەْ ئۇٔىڭ ضۆزىگە لۇالق ضېٍىػىڭ
وېرەنٍ .ۀە ثىر تەرەپتىٓ ،ئەگەر ثىر ھوْ ئۆز لەثىٍىطىٕىڭ ِۀپەئەتىگە لبرىّۇ-لبرغي ثوٌغبْ
ئىػالرغب ئبوتىپ ھبٌذا لبتٕىػىذىىەْ ٍبوي ثبغمىالرٔي ئبغۇٔذاق لىٍىػمب ئۈٔذەٍذىىەْ ،ثۇ
ضبدالەتطىسٌىه ثوٌىذۇ .ثۇٔذاق ھؤالرِ ،ەٍٍي ئۇالر جەڭچي ثوٌطۇْ ٍبوي لەثىٍە ثبغٍىمي ثوٌطۇْ،
ئەڭ تېس ضۈرئەتتە ٍولىتىٍىػي وېرەن .ئۇالرٔىڭ ضبدالەتّەْ ھؤالرغب تەضىر وۆرضىتىع ۋە
ئۇالرٔىڭ ئىرادىطىٕي ثوغتىع ئىمتىذارى ثىر خىً ٍۇلّب وېطەٌگە ئوخػبٍذۇ .ضبدالەتطىس
ھەرىىەتٍەر ۋە پوزىتطىَەٌەرٔي ئۆزگەرتىىٍي ثوٌّىغبْ ئەھۋاي ئبضتىذا ،ئىچىّىسدىىي ثىس
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لىٍىۋاتمبْ ئىػالرغب ٔىطجەتەْ ھېچ ثىر لىّّىتي ٍوق ئىػالر» دېگەْ پوزىتطىَەدە ثوٌىذىغبْ
ھەِذە ئۇ ئىػالرٔي ئبغذۇرىۋېتىػٕي ئوٍالٍذىغبْ ئبدەٍِەرٔي لبتتىك چبرە ثىٍەْ وۆزىّىسدىٓ غبٍىپ
لىٍىػىّىس وېرەن».
بېغىطيىَب
ِەْ ئۇغجۇ ِبلبٌىٕي تەٍَبرالغٕي ثبغالپ ،ئۇٔي پۈتتۈرگىچە ثوٌغبْ ئبرىٍىمتبٍ ،ۀي
ٍ-2010ىٍي -3ئبٍٕىڭ -4وۈٔيِ ،ېٕىڭ ئبپبَ پبتەَ ئەرغىذىٓ وېطەي ضەۋەثي ثىٍەْ ئۆزىٕىڭ
ئبلطۇدىىي ئۆٍىذە ئبٌەِذىٓ ئۆتتي .غۇ ۋەجىذىٓ ِەْ ئۇغجۇ ِبلبٌەِٕي رەھّەتٍىه ئبپبِغب
ثېغىػالٍّەْ.
تەھرىرٌىگۈچي :ۋ ە تۀذىىي ثىر لېرىٕذىػىّىس
ثۇ ِبلبٌىٕي ھېچ وىّذىٓ رۇخطەت ضورىّبًِ ،ۀجەضىٕي ئەضىەرتىەْ ھبٌذا ثبغمب ھەر
لبٔذاق تور ثەتٍىرىذە ئېالْ لىٍطىڭىس ثوٌىۋېرىذۇ.
ثۇ ِبلبٌىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ ئەضەرٌەرٔىڭ تور ئبدرىطٍىرى :
«ئبتتىال» دېگەْ وىٕؤىڭ ٍوئۇ-تۇثە دىىي ٔۇضخىطي:
http://www.youtube.com/watch?v=_yAmtD3IWiw
 Amazonتور ثېتي:
http://www.amazon.com
«ھؤالر وبٌېٕذارى» («:)»A time-line of the Barbars
http://www.scaruffi.com/politics/barbars.html
«ۋالىتٕي ِۇۋاپىك ثبغمۇرۇظ»
http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinb9_waqit.htm
ئەروىٓ ضىذىمٕىڭ ثبرٌىك ِبلبٌىٍىرى:
http://www.meripet.com/Sohbet
http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=17778&ampextra=pag
e%3D1
ٍ-2010ىٍي -3ئبٍٕىڭ -10وۈٔي
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داھي ۋە لېدىرلىق ًەزەرىيىسي توغرىسىدا ئوهۇهىي چۈضەًچە
ٔۇرغۇٍٔىرىّىسٔىڭ وۆڭٍىذە ئۆزىّىس جبۋاة ئىسدەۋاتمبٌْ ،ېىىٓ تېخىچە جبۋاة تبپبٌّىغبْ
وۆپٍىگەْ ضوئبٌالر ثبرِ .ېٕىڭ وۆڭٍۈِذىىي ئبغۇٔذاق ضوئبٌالردىٓ ِۇٔذاق ئىىىىطي ثبر )1 :ثىس
ئۇٍغۇرالر ٍېمىٕمي ثىر لبٔچە ئەضىر ئىچىذە ئۆتىۈزگەْ لبٔذاق ضەۋۀٍىىٍەر تۈپەٍٍىذىٓ
ھبزىرلىذەن ثىر ھبٌەت ئىچىگە وىرىپ لبٌذۇق؟  )2ثىس ئۇٍغۇرالر ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۆز
ئەھۋاٌىّىسٔي ٍبخػىالظ ئۈچۈْ لبٔذاق لىٍىػىّىس وېرەن؟ ِەْ ئبٌذىٕمي ثىر-ئىىىي ٍىٍٕىڭ
ئىچىذە ۋەتۀذە ٍبغبٍذىغبْ ئۇٍغۇر زىَبٌىٍىرى ثىٍەْ پبراڭٍىػىع جەرٍبٔىذا ،ئۇالردىٓ ثەزىٍىرىٕىڭ
«ثىسٔىڭ ثۈگۈٔىىذەن وۈٔگە لېٍىػىّىسدىىي ئەڭ چوڭ ضەۋەپٍ ،ېمىٕمي خېٍي ئۇزۇْ ثىر
ِەزگىً ۋالىت ئىچىذە ئۇٍغۇرالر ئىچىذىٓ ثىر ھەلىمي داھىٕىڭ چىمّىغبٍٔىمي ،ثىر ھەلىمي
لەھرىّبٕٔىڭ چىمّىغبٍٔىمي» دىگۀٍىرىٕي ئبڭالپ لبٌذىُِ .ەْ تبرىخ تەتمىمبتي ثىٍەْ
غۇغۇٌالّٔىغبچمبٍ ،ۇلىرىمىذەن ٍەوۈٍٔەرگە ثبھب ثېرەٌّەٍّەْ .غۇٔذالال ِېٕىڭ ھبزىرچە ئبٌذىٕمي
ثىر لبٔچە ئەضىر ئىچىذە داھىٍىك ِەضىٍىطىذە ئۇٍغۇرالر لبٔذاق ئەھۋاٌالرٔي ئۆز ثېػىذىٓ
ئۆتىۈزگۀٍىگي توغرىطىذىىي تبرىخٕي تەوػۈرۈپ ئېٕىمالپ چىمىع ئىّىبٔىَىتىّّۇ ٍوقِ .ەْ
ئۈچۈْ ثۇرۇْ ٔىّە ئىع ثوٌغبٍٔىمي ئۈضتىذە ئىسدىٕىػىە لبرىغبٔذا ،ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٔىّە
ئىػالرٔي لىٍىع وېرەوٍىىي ئۈضتىذە ئىسدىٕىع تېخىّۇ لوالً ۋە تېخىّۇ ئەھّىَەتٍىه .غۇٔذاق
ثوٌغبچمبِ ،ەْ ئۆزىٕي ثىر ٍبراٍِىك رەھجەر لىٍىپ ٍېتىٍذۈرۈغٕي ئوٍالۋاتمبْ ،ئبغۇ ٍوٌذا
ئىسدىٕىۋاتمبٍْ ،بوي ئبغۇٔذاق ثىر ضبالھىَەت ئۈچۈْ ئۆزىٕي ثىر وبٔذىذات دەپ ھېطبثالۋاتمبْ
ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىغب پبٍذىطي ثوٌطۇْ ئۈچۈْ ،ئۇغجۇ ٍبزِبِذا ٍېمىٕمي ثىر ِەزگىً ۋالىت ئىچىذە
ئىسدىٕىپ ئىگىٍىگەْ داھي ۋە ٌىذېرٌىك ٔەزەرىَىطي توغرىطىذىىي ئىٍّىٌ تەتمىمبت ٔەتىجىٍىرىٕي
لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ.
ٌىذېرٌىك ئىٍّي غەرة ئەٌٍىرىذە ٔبھبٍىتي تەرەلمىٌ لىٍغبْ ثوٌۇپ ،غەرة ئەٌٍىرىذە
غىروەت-وبرخبٔب ،ئىذارەِ-ەوتەپ لبتبرٌىك ئورۇٔالرٔىڭ رەھجىرىٌ خبدىٍّىرىٕي ٌىذېرٌىك ثىٍىّي ۋە
ٌىذېرٌىك ِبھبرىتي جەھەتتە ِۇددەتٍىه ھبٌذا تەرثىَىٍەپ تۇرۇظ ثىر ئبدەتىە ئبٍالٔغبْ .ثىسٔىڭ
ئىذارىّۇ ھەر ٍىٍي ثۇ جەھەتتىىي وۇرضالردىٓ ثىر لبٔچىٕي ئورۇٔالغتۇرۇپ تۇرۇۋاتىذۇِ .ەْ ثۈگۈْ
پۈتۈْ دۇَٔبغب ٔبھبٍىتي تؤۇغٍۇق ثوٌغبْ ،ئىٕتېرٔېتتب وىتبة لبتبرٌىك ھەر خىً ٔەرضىٍەرٔي
ضبتىذىغبْ  www.amazon.comتور ثېتىگە « ٌىذېرٌىك» ( ئىٕگٍىسچە « )»leadership
دېگەْ ضۆزٔي وىرگۈزۈپ ئىسدەپ ثبلطبَ ،جەِئي ٔ 324،387ەتىجە چىمتي .ثۇٔىڭ ثىٍەْ
ضېٍىػتۇرغبٔذا ،ئۇٍغۇر تىٍىذا ٍېسىٍغبٌْ ،ىذېرٌىممب ئبئىت وىتبةِ-بتىرىَبٌالر ئبضبضەْ ٍوق
دىَەرٌىه ثوٌۇغي ِۇِىىٓ.
ئىٕگٍىسچىذە ―  ‖leaderدېگەْ ثىر ضۆز ثبر .ئۇٔىڭ ٍۇٌغۇْ ٌوغىتىذىىي ِۀىطي ― داھي،
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رەھجەر ،ثبغالِچي‖ لبتبرٌىمالر ثوٌۇپ ،ئىٕگٍىسچە ٌوغەتتىىي ِۀىطي ― ٍېتەوٍەٍذىغبْ ئبدەَ ،ثىر
ئبرِىَە ،ھەرىىەت ٍبوي ضىَبضىٌ گوروھٕىڭ ٍوي ثبغالِچىطي‖ دىٓ ئىجبرەت ئىىەْ .دىّەن ،ثۇ
ضۆز ثىر رەضّىٌ رەھجىرىٌ ئورۇٔغب ئىگە وىػىٍەرگىّۇ ،خەٌك ئبرىطىذىىي ٍېتەوٍىگۈچي ۋە
ثبغالِچي وىػىٍەرگىّۇ ئىػٍىتىٍىذىغبْ ثوٌۇپ « ،داھيٍ ،ېتەوٍىگۇچي ،ثبغٍىغۇچي ،ۋە ٍوي
ثبغالِچي» لبتبرٌىك ِۀىٍەرٔي ثىٍذۈرىذۇ .ھبزىر ۋەتەْ ئىچي ۋە ضىرتىذىىي ثىر لىطىُ ئۇٍغۇرالر
ثۇ ضۆزٔي ئۇٍغۇرچە ― ٌىذېر‖ دەپّۇ ئېٍىۋاتىذۇ .ئىٕگٍىسچىذە « ئۇٌۇغ ٌىذېر» دېگەْ ضۆز « داھي»
دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذرىذىغبْ ثوٌۇپ « ،ئۇٌۇغ داھي» دېگەْ ضۆز ئۈچۈْ « ئۇٌۇغ ئبدەَ» (« great
ٍ »menبوي «  )»great womenدېگەْ ضۆزٔي ئىػٍىتىذۇ .تۆتىٕچي ئەضىردە ٍبغىغبْ
ھؤالرٔىڭ داھىَطي ئبتىٍال ۋە تۈروٍەرٔىڭ داھىَطي ِۇضتبفب وبِبي ئبتب تۈروٍەر ِبٔب غۇٔذاق
«ئۇٌۇغ داھي» الرغب ِىطبي ثوالالٍذۇ « .ئىع ئۈٔۈِي ٍۇلىرى وىػىٍەرٔىڭ  7ئبدىتي» دېگەْ
وىتبثٕىڭ ئبپتورى ضتېۋېٓ ووۋېٌ («  )»Stephen Coveyئەپۀذىٕىڭ « ضەوىىسىٕچي ئبدەت»
دېگەٍْ ،ولۇرىمي وىتبثتىٓ وېَىٓ ٔەغىر لىٍىٕغبْ ٍۀە ثىر وىتبثي ثبر ثوٌۇپ ،ئۇ ِۇغۇ وىتبثىٕىڭ
ئەڭ ئبخىرىذا ھبزىرغىچە پۈتۈْ دۇَٔب ِىمَبضىذا ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ داھي ۋە ٌىذېرٌىك ھەلمىذىىي
ئىٍّىٌ ٔەزەرىَىٍەرٔي خۇالضىٍەپ ،ثىر جەدۋەي لىٍىپ تۈزۈپ چىممبْ .ئۇ جەدۋەٌذە ئوتتۇرىغب
لوٍۇٌغبْ ٔەزەرىَىٕىڭ ئىطّيِ ،ەزِۇٔي ،ۋالتي ،ۋە ئبپتورٔىڭ ئىطّي لبتبرٌىك ئۇچۇرالر ثېرىٍگەْ
ثوٌۇپِ ،ەْ ثۇ ٍبزِىذا ئبغۇ ٔەزەرىَىٍەرٔىڭ ئۆزەَ ِۇھىُ دەپ ثىٍگەْ ثىر لىطّىٕي ئىّىبٔمەدەر
ئەٍٕەْ تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ .ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ئبضبضىٌ ِەزِۇٕٔي چۈغىٕىپ ھەزىُ لىٍىػىغب ئبضبْ
ثوٌطۇْ ئۈچۈِْ ،ەْ ئىّىبٔمەدەر ھەر ثىر ٔەزەرىَۀي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ئبپتورٔىڭ ئىطّي ۋە ئۇٔىڭ
ۋالتىٕي ثۇ ٍبزِبِذا تىٍغب ئبٌّبٍّەْ.
داھي ۋە ىىذېرىىق ھەققىذىني ّەزەرىَىيەر
ٍ-1900ىٍٍىرىذىٓ ثۇرۇْ دۇَٔبدا « ئۇٌۇغ ئبدەَ» ٔەزەرىَىطي دەۋر ضۈرگەْ ئىذى.
-20ئەضىر ثبغٍىٕىپ ٍ-1970ىٍٍىرىغب وەٌگىچە ٌىذېرٌىمٕىڭ ِۇٔذاق  5چوڭ ٔەزەرىَىطي ۋۇجۇتمب
وەٌذى:
ئېرضَەتٍىه ٍبوي تۇغّب خبراوتېر ٔەزەرىَىطي ( ئىٕگٍىسچە « »trait theory؛ داھي
ئبغۇٔذاق تۇغۇٌغبْ ،وېَىٓ ٍېتىػىپ چىممبْ ئەِەش)
وىػىٍىه ئىپبدە ٔەزەرىَىطي (ئىٕگٍىسچە «»behavioral theory؛ داھي وېَىٓ ٍېتىػىپ
چىممبْ ،ئبغۇٔذاق تۇغۇٌغبْ ئەِەش)
ھولۇق ۋە تەضىر-وۈچي ٔەزەرىَىطي
ئەھۋاي-غبرائىت ٔەزەرىَىطي ۋە ثىرٌەغتۈرۈظ ٔەزەرىَىطي ( ئىٕگٍىسچە « »integrative؛
وۆپ تەرەپٍىّە ئېٍېّېٕتالرٔىڭ ثىرٌەغتۈرۈٌۈغي ۋە ِبضالغتۇرۇٌۇغي ئبرلىٍىك ھبضىً لىٍىٕغبْ ثىر
پۈتۈٍٔۈن ٔەزەرىَىطي)
ٍ-1970ىٍٍىرىذىٓ وېَىٓ ثوٌطب داھي ۋە ٌىذېرٌىك ٔەزەرىَىطي خۇضۇضىٌ ئبدەَ ۋە
غەرت-غبرائىت ،پىطىخوٌوگىَە ئبٔبٌىس ،روٌغب ئېرىػىع ،ئۆزگىرىع ،غبٍە ۋە ۋالتىٕچە ثىٍىّٕىگەْ
ئبِىٍالر ۋە ئەھۋاٌالر ثىٍەْ ثوٌغبْ ثبغٍىٕىػي لبتبرٌىك ثىر لبتبر ئبضبضىٌ ٔەزەرىَىٍەر ئبضبضىذا
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تەرەلمىٌ لىٍىپ وەٌذى .تۆۋۀذە ِەْ ئبغۇ ٔەزەرىَىٍەرٔي ئبٍرىُ-ئبٍرىُ ھبٌذا لىطمىچە
تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ.
 ) 1ئۇىۇغ ئبدەً ّەزەرىَىسي
تبرىخ ۋە ئىجتىّبئي لۇرۇٌّىالر ئۇٌۇغ ئەر ۋە ئۇٌۇغ ئبٍبٌالرٔىڭ ٌىذېرٌىمي ثىٍەْ ۋۇجۇدلب
وەٌگەْ .ثۇٔذاق ئۇٌۇغ وىػىٍەردىٓ ِۇضب پەٍغەِجەرِ ،ۇھەِّەد پەٍغەِجەر ،جەإٔە دئبرچ،
ۋاغىڭتوْ ،گبٔذھي ،چۇرچىًٍ لبتبرٌىمالر ثبر ( ثۇ ئىطىّالر ووۋېٌ ئەپۀذىٕىڭ وىتبۋىذا ِۇغۇٔذاق
تىٍغب ئېٍىٕغبْ ثوٌۇپِ ،ەْ ئۇالرٔي ئەٍٕەْ ٍېسىپ لوٍذۇَ) .دوۋد ٔىڭ دىَىػىچە ،دۇَٔبدا ئبِّىۋىٌ
ٌىذېرٌىك دەٍذىغبْ گەپ ٍوق .ھەر ثىر جەِئىَەتتە ٍبغبۋاتمبْ وىػىٍەر ئوخػبظ ثوٌّىغبْ
دەرىجىذە ئەلىٍگە ،ھولۇلمب ،ۋە ِۀىۋىٌ ٔوپۇزغب ئىگە ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ لبٔذاق ثىر ٍۆٔىٍىػىە
ِبڭذۇرۇٌغبٍٔىمىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ئۇالرٔي چولۇَ ٍۇلىرى ضۈپەتٍىه ثىر لبٔچە ئبدەَ ٍېتەوٍىگەْ
ثوٌىذۇ.
 )2تۇغَب خبرامتېر ّەزەرىَىسي
داھي ئۆزىٕىڭ ئەگەغىۈچىٍىرىٕىڭىىذىٓ پەرلٍىك ثوٌغبْ ٍۇلىرى دەرىجىٍىه تۇغّب
خبراوتېرغب ئىگە ثوٌىذۇٍ .بخػي ٌىذېر ثوالالٍذىغبْ وىػىٍەر ٍېتەرٌىه دەرىجىذىىي ٍبخػي
خبراوتېرالرغب ئىگە ثوٌغبْ ثوٌىذۇ .ثۇ ٔەزەرىَە ھەلمىذىىي تەتمىمبت ٔبھبٍىتي ِۇۋەپپەلىَەت
لبزأغبْ وىػىٍەر ئۈضتىذە تەوػۈرۈظ ئېٍىپ ثېرىپِ ،ۇٔذاق ئىىىي ضوئبٌغب جبۋاپ تبپتي)1 ( :
لبٔذاق تۇغّب خبراوتېر داھىالرٔي ثبغمىالردىٓ پەرلٍۀذۈرىذۇ؟ (  )2ئبغۇٔذاق پەرلٍەرٔىڭ دائىرىطي
لبٔچىٍىه؟ ثۇ ٔەزەرىَىذىىي ثىر لبراظ غۇوي ،ئەگەر ثبغمب ئبدەٍِەرِۇ ئبغۇٔذاق تۇغّب
خبراوتېرالرغب ئىگە ثوٌىذىىەْ ،ئۇالرِۇ ثىر ئۇٌۇغ داھي ثوالالٍذۇ.
ضتوگذىًٍ ئەپۀذى (  )1974ثىر داھي ئۈچۈْ وەَ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ تۆۋۀذىىي تۇغّب
وىػىٍىه خبراوتېر ثىٍەْ وىػىٍىه لبثىٍىَەتٍەرٔي ثبٍمىغبْ:
تۇغَب مىطىيىل خبرامتېر:
ٍېڭي ئەھۋاٌغب ِبضٍىػبالٍذىغبْ ثوٌۇظ
ئىجتىّبئىٌ ِۇھىتمب ٔىطجەتەْ لبتتىك ضەزگۈر وېٍىع
ثۈٍۈن ئىرادىٍىه ۋە ٔەتىجىگە ٔبھبٍىتي ئەھّىَەت ثېرىذىغبْ ثوٌۇظ
وەضىىٓ ثوٌۇظ
ثبغمىالر ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىػمب ِبھىر ثوٌۇظ
ئىػۀچىٍىه ثوٌۇظ
ثبغمىالرغب تەضىر وۆرضىتىع ئبرزۇضي وۈچٍۈن ثوٌۇظ
ھەِّە ئىػتب ئبوتىپ ثوٌۇظ
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ئىسچىً ثوٌۇظ
ئۆزىگە ثوٌغبْ ئىػۀچىطي وۈچٍۈن ثوٌۇظ
ثېطىّغب چىذاٍِىك وېٍىع
ِەضئۇٌىَەتٕي ئۆز ئۈضتىگە ئېٍىػمب لبدىر ثوٌۇظ
مىطىيىل قببىيىَەت
ئەلىٍٍىك ثوٌۇظ
ئۇلۇَ جەھەتتىٓ ِبھبرەتٍىه ثوٌۇظ
ٍېڭىٍىك ٍبرىتىػمب لبدىر ثوٌۇظ
دىپٍوِبتىه ۋە ئۇضۇي-چبرىگە ثبً ثوٌۇظ
راۋاْ ضۆزٌەظ ئىمتىذارى ثوٌۇظ
گوروھ ۋەزىپىطىٕي توٌۇق چۈغىٕىذىغبْ ثوٌۇظ
ئىع لىٍىػتب رەتٍىه ثوٌۇظ
ثبغمىالرٔي لبٍىً لىٍىػمب ِبھىر ثوٌۇظ
ئىجتىّبئىٌ جەھەتتىٓ ِبھبرەتٍىه ثوٌۇظ
ِىىېً ثىٍەْ ٌوِجبردو (ِ )1983ۇۋەپپەلىَەت ثىٍەْ ِەغٍۇثىَەت ئۈضتىذە تەتمىمبت ئېٍىپ
ثېرىپ ،ثىر ٌىذېرٔىڭ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇغي ٍبوي ِەغٍۇة ثوٌۇغىٕي ثەٌگىٍەٍذىغبْ ِۇٔذاق 4
وىػىٍىه تۇغّب خبراوتېرٔي ثبٍمىغبْ:
 )1ھېططىَبت جەھەتتىىي ئېغىر-ثېطىمٍىك ۋە ضەۋر-تبلەتٍىه :ضبٌّبق ،ئۆز-ئۆزىگە
ثوٌغبْ ئىػۀچىطي وۈچٍۈن ،ئبٌذىٓ-ئبال ِۆٌچەرٌىگىٍي ثوٌىذىغبْ ثوٌۇظ ،ثوٌۇپّۇ ثېطىُ
ئبضتىذا تېخىّۇ غۇٔذاق ثوٌۇظ.
 )2خبتبٌىمٕي ئۆز ئۈضتىگە ئېٍىػمب لبدىر ثوٌۇظ :خبتبٌىمٕي ٍوغۇرۇظ ئۈچۈْ ھەِّە ئىػٕي
لىٍىپ ثېمىػمب ئۇرۇّٔبً ،ئۇٔي دادىٍٍىك ثىٍەْ ئۆز ئۈضتىگە ئېٍىع.
 )3وىػىٍىه ِۇٔبضىۋەتتىىي ٍبخػي ئىمتىذارالرغب ئىگە ثوٌۇظ :ضەٌجىٌ ۋە ٔبچبر تبوتىىىغب
تبٍبّٔبً تۇرۇپ ،ئوٍٍىغىٕىٕي ثبغمىالرغب توٌۇق ثىٍذۈرەٌەٍذىغبْ ھەِذە ثبغمىالرٔي لبٍىً
لىالالٍذىغبْ ثوٌۇظ.
)4وەڭ دائىرىٍىه ثىٍىّگە ئىگە ثوٌۇظ :ثىر تبر دائىرىٕىڭ ِۇتەخەضىطىال ثوٌۇپ لبٌّبً،
ٔبھبٍىتي وەڭ دائىرىذىىي ئىػالرٔي چۈغىٕىذىغبْ ثوٌۇظ.
 )3ۋەزىَەت ّەزەرىَىسي
داھي ۋەزىَەت ئېھتىَبجىٕىڭ ِەھطۇالتىذۇر .ثۇ ٔەزەرىَە ثوٍىچە ثوٌغبٔذا ،وىّٕىڭ ثىر داھي
ثوٌۇپ ٍېتىٍىپ چىمىػىٕي ئۇٔىڭ خۇضۇضىٌ ٍبدىروبرٌىغي ئەِەش ،ثەٌىي ۋەزىَەتٕىڭ ئبِىٍٍىرى
ثەٌگىٍەٍذۇ .ثىر ئۇٌۇغ داھىٕىڭ ِەٍذأغب وېٍىػي ۋالىتِ ،بوبْ ۋە ۋەزىَەتٕىڭ ٔەتىجىطىذىٓ
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ئىجبرەت ثوٌىذۇ.
 ) 4ضەخسي ۋە ۋەزىَەت ّەزەرىَىسي
غەخطي ۋە ۋەزىَەت ٔەزەرىَىطي ئۇٌۇغ ئبدەَ ،تۇغّب خبراوتېر ،ۋەزىَەت لبتبرٌىك ٍولۇرىمي
ئۈچ خىً ٔەزەرىَىٕىڭ ثىرىىّىطىگە ۋەوىٍٍىه لىٍىذۇٔ .ۇرغۇْ ئىٍّىٌ تەتمىمبت ٔەتىجىٍىرى
ٌىذېرٌىك ھەلمىذىىي تەتمىمبتالر ھېططىَبت ،ئەلىً ۋە ھەرىىەت جەھەتتىىي تۇغّب خبراوتېرٔي،
ھەِذە ثىر غەخص ئىع ئېٍىپ ثبرغبْ ۋالىتتىىي غەرت-غبرائىتٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌّىطب
ثوٌّبٍذىغبٍٔىغىٕي وۆرضىتىپ ثەردى .ثۇ غەرتٍەر تۆۋۀذىىىٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ )1 ( :تۇغّب
وىػىٍىه خبراوتېر )2 ( ،گوروھ ۋە ئۇٔىڭ ئەزاٌىرىٕىڭ ِبھىَىتي ،ۋە (  )3ئبغۇ گوروھ دۇچ وەٌگەْ
ھەِّە ئەھۋاٌالر.
 )5پىسىخوىوگىَە ئبّبىىس ّەزەرىَىسي
داھي ثىر دادىٍىك روٌىٕي ئبٌغبْ ثوٌىذۇ :ثىر خىً ِۇھەثجەت ٍبوي ۋەھىّىٕىڭ ِۀجەضي ،ثىر
دەرىجىذىٓ تبغمىرى تەوەثجۇرٌۇلٕىڭ ٔبِبٍۀذىطي ،ئەگەغىۈچىٍىرىٕىڭ ئبچچىمٍىٕىػٍىرى،
لېَذاغٍىرى ۋە ثۇزغۇٔچىٍىك خبراوتېردىىي تبجبۋۇزٌىرىٕىڭ روھىٌ چىمىع ئىػىگي ثوٌىذۇ.
 )6ئىْسبّپەرۋەرىىل ّەزەرىَىسي
ثۇ ٔەزەرىَە ثىر ئبدەِٕىڭ ٔبھبٍىتي ئۈٔۈٍِۈن ۋە ٔبھبٍىتي ئۇٍۇغمبْ ثىر تەغىىالتٕىڭ ئىچىذە
ئۆضۈپ ٍېتىٍىػىگە لبرىتىٍغبْ .ئىٕطبٔالرٔىڭ ھەِّىطي تەثىئىٌ ھبٌذا ئۆز-ئۆزىٕي ِەٌۇَ ثىر
ِەلطەد ئۈچۈْ لوزغبتمبْ ثوٌۇپ ،تەغىىالتالر ثوٌطب تەثىئىٌ ھبٌذا ِەٌۇَ تۈزۈٌّە ثوٍىچە
ئورۇٔالغتۇرۇٌغبْ ۋە وؤتروي لىٍىٕغبْ ثوٌىذۇٌ .ىذېرٌەرٔىڭ روٌي تەغىىالت ئىچىذىىي ھەر خىً
چەوٍىّىٍەرٔي ئۆزگەرتىپ ،تەغىىالتتىىي ھەر ثىر ئبدەِٕي ئەروىٍٕىىىە ئىگە لىٍىپ ،غۇ ئبرلىٍىك
ئۇالرٔىڭ ثبرٌىك ٍوغۇرۇْ وۈچىٕي توٌۇق جبرى لىٍذۇرۇظ ۋە ئۇالرٔىڭ ئۆز تەغىىالتىغب تېگىػٍىه
تۆھپە لوغۇغىٕي ئىػمب ئبغۇرۇغتىٓ ئىجبرەت ثوٌىذۇ.
 )7ىىذېرىىق روىي ّەزەرىَىسي
ئبدەٍِەرٔىڭ خبراوتېرى ثىٍەْ ۋەزىَەتٕىڭ ئېھتىَبجي ئۆز-ئبرا تەضىر وۆرضىتىػي ئبرلىٍىك
ثىر ٍبوي ثىر لبٔچە ئبدەَ داھي ثوٌۇپ ٍېتىػىپ چىمىذۇ .گوروھالر ئۇالرٔىڭ ئەزاٌىرىٕىڭ ئۆز-ئبرا
ِبضٍىػىػي ئبضبضىذا تۈزۈٌگەْ ثوٌۇپ ،ھەر خىً روي ۋە ۋەزىپىٍەر ئبضبضىذا تەغىىٍٍۀگەْ
ثوٌىذۇٌ .ىذېرٌىك پەرلٍۀذۈرۈٌگەْ روٌالرٔىڭ ثىرى ثوٌۇپ ،ثۇ روٌٕي ئۆز ئۈضتىگە ئبٌغبْ
وىػىذىٓ گوروھتىىي ثبغمب وىػىٍەرٔىڭىىذىٓ پەرلٍىك ثوٌغبْ ئىػالرٔي لىٍىع تەٌەپ
لىٍىٕىذۇٌ .ىذېرالر ئۆزىٕىڭ روٌىٕي لبٔذاق چۈغىٕىذىغبٍٔىمي ۋە ثبغمىالرٔىڭ ئۆزىذىٓ ٔېّىٕي ئۈِىذ
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لىٍىذىغبٍٔىمىغب ئبضبضەْ ئىع ئېٍىپ ثبرىذۇ .ثەزىٍەر تۆۋۀذىىي ٌىذېرٌىك روٌىٕي ئوتتۇرىغب
لوٍغبْ :ضىّۋوي ،ثبغالِچي ،ئباللىالغمۇچي ،وۈزەتىۈچي ،تبرلبتمۇچي ،ثبٍبٔبتچي ،وبرخبٔىچي،
لبالٍّىمبٔچىٍىمٕي ثىر تەرەپ لىٍغۇچيِ ،ەثٍەغٕي تەلطىُ لىٍغۇچي ،ۋە وېڭەغىۈچي.
ٍوهّ-ىطبُ ّەزەرىَەسي
ٌىذېرالر ئەگەغىۈچىٍەرگە لبٔذاق ئىػالرٔي لىٍغبٔذا ِۇوبپبتمب ئېرىػەٌەٍذىغبٍٔىمىٕي
وۆرضىتىپ ثېرىع ئبرلىٍىك ٍېڭي ئۆزگىرىػٍەرٔي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرىذۇ .غۇٔذالال
ئەگەغىۈچىٍەرٔىڭ ٔىػبٔىٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىگىٕي ئېٕىك وۆرضىتىپ ثېرىپ ،ئۇالرٔي ٍبخػي
ئىػٍەغىە رىغجەتٍۀذۈرىذۇٌ .ىذېرالرٔىڭ ِۇغۇٔذاق ٍوئ-ىػبْ ِەلطىذىٕي لبٔذاق ئىػمب
ئبغۇرىذىغبٍٔىغىٕي غۇ ۋالىتتىىي ۋەزىَەت ئبِىٍٍىرى ثەٌگۈٌەٍذۇ.
 )9ببغيىْىطيىق («ّ )»Contingencyەزەرىَەسي
ٌىذېرٌىك ئۇضٍۇثىٕي غۇ ۋالىتتىىي ِۇھىت ۋە ۋەزىَەتىە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌغبْ
ئۆزگىرىػچبْ ئبِىٍالرغب لبراپ ثېىىتىع وېرەن .چۈٔىي ثىر ٌىذېرٔىڭ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه
ثوٌۇظ-ثوٌّبضٍىمي ٌىذېرٌىك ئۇضٍۇثي ،ئەگەغىۈچىٍەرٔىڭ ضۈپىتي ،ۋە ئەھۋإٌىڭ ئوخػىّىغبْ
تەرەپٍىرى لبتبرٌىك ثىر لبٔچە ئۆزگىرىػچبْ ئبِىٍالرغب ثبغٍىك ثوٌىذۇِ .ۇغۇ ٔەزەرىَۀي ئبضبش
لىٍغبْ تەرثىَىٍەظ وۇرضٍىرى ثىر ٌىذېرٔىڭ لبٍطي تۈرگە تەۋە ئىىۀٍىىىٕي ثبٍمىۋېٍىػىغب ٍبردەَ
لىٍىپ ،ۋەزىَەتٕىڭ پبٍذىٍىك ٍبوي پبٍذىطىس تەرەپٍىرىگە ئۆزىٕي ئوثذأراق ِبضالغتۇرىذىغبْ
لىٍىذۇ.
-20 )10ئەسىر ئۇىۇغ ئبدەً ّەزەرىَىسي
داھي دېگىٕىّىس ئۆزىٕىڭ ضۆزى ۋە ئۈٌگىٍىه روٌي ئبرلىٍىك ئۆزى ثىٍەْ ثىر لوغۇٔذا ئىع
ئېٍىپ ثېرىۋاتمبْ ٔبھبٍىتي وۆپ ضبٔذىىي وىػىٍەرٔىڭ ئىع-ھەرىىىتي ،ئىذىَىطي ۋە
ھېططىَبتىغب وۆرۈٔەرٌىه ھبٌذا تەضىر وۆرضىتىذىغبْ وىػىذىٓ ئىجبرەتٌ .ىذېر ثىٍەْ
ئەگەغىۈچىٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ثبرٌىك ئىٕطبٔالرٔىڭ لەٌجىٕىڭ ِبھىَىتىٕي توٌۇق چۈغىٕىع
ٌىذېرٌىمٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي توغرا چۈغىٕىػىە وېرەوٍىه ثوٌغبْ ثىٍىُ ثىٍەْ تەِىٍٕەٍذۇ.
ووٌىٕص («  )»Collinsئەپۀذىٕىڭ تەتمىمبتىٕىڭ ٍەوۈٔي غۇوي ،ئۇزۇْ ِۇددەتىىچە ثۈٍۈن
ٔەتىجىٍەرٔي ٍبرىتىذىغبْ تەغىىالتالر ثىٍەْ ئبدەتتىىي تەغىىالتٕىڭ پەرلي ،ثۈٍۈن تەغىىالتالرٔي
وەِتەرٌىه ۋە رەھىّطىسٌىىتىٓ ئىجبرەت ئۆز-ئبرا زىذىَەتٍىه ثوٌغبْ ئىىىي خىً ئۇضٍۇثٕي تەڭ
ئىػٍىتىپ ئىع ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ٌىذېرالر ٍېتەوٍىگەْ ثوٌىذۇ.
 )11ھوقۇق ۋە تەسىر-مۈچي ّەزەرىَىسي
ھولۇق ۋە تەضىر-وۈچي ٔەزەرىَىطي لبتٕبغمۇچي (« ٌ )»participativeىذېرٌىمٕىّۇ ئۆز
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ئىچىگە ئبٌىذۇ .ثۇ ٔەزەرىَە ثىر ٌىذېر لبٔچىٍىه ھولۇلمب ئىگە ۋە ئۇ ھولۇلٕي لبٔچىٍىه ٍۈرگۈزىذۇ،
دېگەْ ِەضىٍە ئۈضتىذە ئىسدىٕىذۇ .لبتٕبغمۇچي ٌىذېرٌىك ثوٌطب ھولۇلتىٓ تەڭ ثەھرىّەْ ثوٌۇظ
ۋە ئەگەغىۈچىٍەرگە ھولۇق ثېرىع ئىػٍىرى توغرىطىذا ثوٌىذۇ .گبردٔېرٔىڭ لبرىػىچە ٌىذېرٌىك
ثبغمىالرٔي ضۆز ثىٍەْ لبٍىً لىٍىع ۋە ثبغمىالرغب ئۈٌگە ثوٌۇظ جەرٍبٔي ثوٌۇپ ،ثىر ٌىذېر ٍبوي
ثىر ٌىذېرالر گوروھي ِۇغۇٔذاق ثىر جەرٍبْ ئبرلىٍىك ئەگەغىۈچىٍەرٔي ٍېتەوٍەپٌ ،ىذېر
وۆزٌىگەْ ٍبوي ٌىذېر ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئەگەغىۈچىٍىرى ئورتبق تىىٍىگەْ ثىر ٔىػبٕٔي ئەِەٌگە
ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ وۈرەظ لىٍىذۇ .ئۇٔىڭ لبرىػىچە ٌىذېرٌىك دېگەْ ثىر ئبدەَ ئۆز ئۈضتىگە ئبٌّىطب
ثوٌّبٍذىغبْ روي ثوٌۇپٌ ،ىذېرالر ئۆزى ٍېتەوچىٍىه لىٍىۋاتمبْ ثىر ضېطتىّب ئىچىذىىي وەَ ثوٌطب
ثوٌّبٍذىغبْ روٌالرٔىڭ ثىر لىطّىٕي ئوٍٕبٍذۇ .لبتٕبغمۇچي ٌىذېرٌىك ٔەزەرىَەضىٕىڭ وۆرضىتىػىچە،
ئەڭ ٍبخػي ٌىذېرٌىك ئۇضٍۇثي ثبغمىالرٔىڭ پىىىرٌىرىگە ئەضتبٍىذىً ِۇئبِىٍە لىٍىػتىٓ ئىجبرەت
ثوٌىذۇ .ثۇٔذاق ٌىذېرالر ھەِّە وىػىٍەرٔىڭ ثبغمۇرۇظ جەرٍبٔىغب لبتٕىػىػىٕي ۋە تۆھپە
لوغۇغىػىٕي تەغەثجۇش لىٍىذۇ ،ھەِذە گۇرۇپپب ئەزاٌىرىغب ئۆزٌىرىٕىڭ لبرار ئېٍىع جەرٍبٔىغب
لبتٕبغمۇچىالرٔىڭ ثىرضي ئىىۀٍىىىٕي ھېص لىٍذۇرۇظ ۋە ئۇٔىڭغب پۈتۈْ وۈچىٕي ئبتب
لىٍذۇرۇغمب تىرىػىذۇ.
 )12بىرىەضتۈرۈش ّەزەرىَىسي
ٌىذېرالر ثىٍەْ ئەگەغىۈچىٍەر ثىر-ثىرىٕىڭ ئەخالق ۋە ھەروەتٍۀذۈرگۈچي وۈچ
جەھەتتىىي دەرىجىطىٕي تېخىّۇ ٍۇلىرى پەٌٍىگە وۆتىرىذۇ .ئەگەغىۈچىٍەر ئۆز گوروھىٕىڭ
ِۀپەئەتي ئۈچۈْ ئۆزٌىرىٕىڭ غەخطي ِۀپەئەتىذىٓ ۋاز وېچىذۇ ،ئۇزۇِْ-ۇددەتٍىه ٔىػبٕٔي
وۆزٌەٍذۇ ،ھەِذە ٔىّىٕىڭ ئەڭ ِۇھىُ ئىىۀٍىىي توغرىطىذا ثىر ئېٕىك چۈغۀچىگە ئىگە ثوٌىذۇ.
ئۈٔۈٍِۈن ٌىذېرالر ِۇٔذاق ئۈچ فۇٔىطىَۀي ئبدا لىٍىذۇ :توغرىالظ ،ثەرپب لىٍىع ۋە ھولۇق ثېرىع.
ٌىذېرالر ئبدەَ ۋە ثبغمب ثبٍٍىك ِۀجەضىٕي ئېھتىَبجغب توغرىالظ ئبرلىٍىك تەغىىالتٕي ئۆزگەرتىذۇ،
ھەِّە ئبدەَ ئۆز پىىىرٌىرىٕي ئەروىٓ ئوتتۇرىغب لوٍبالٍذىغبْ ثىر تەغىىالت ِەدىٕىَىتىٕي ثەرپب
لىٍىذۇ ،ھەِذە ثبغمىالرغب ئۇالرٔىڭ تەغىىالتمب تۆھپە لوغۇغىػىغب زۆرۈر ثوٌغبْ ھولۇلالرٔي
ثېرىذۇ .ثۀٕىص ئەپۀذى ثبغمۇرغۇچي ثىٍەْ ٌىذېر ئوتتۇرىطىذا پەرق جەھەتتىىي وۆز لبرىػي
ثىٍەْ داڭ چىمبرغبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ لبرىػىچە ٌىذېرالر توغرا ئىػٕي لىٍىذىغبْ وىػىٍەر ثوٌۇپ،
ثبغمۇرغۇچىالر ثوٌطب ئىػٕي توغرا لىٍىذىغبْ وىػىٍەردىٓ ئىجبرەتتۇر.
 )13رىغبەتيەّذۈرگۈچي ىىذېرىىق
ٌىذېرالر ئەگەغىۈچىٍەرٔىڭ لىسغىٍٕىمىٕي لوزغبپ ،ئۇالرٔي توغرا ٍوٌغب ثبغالٍذىغبْ
ووِپبضٍىك روٌىٕي ئوٍٕبٍذۇٌ .ىذېرٌىك ثبغمىالرٔي ھەرىىەتٍۀذۈرۈپ ثىر ئورتبق ٔىػبْ ئۈچۈْ
وۈرەظ لىٍذۈرىذىغبْ ِبھبرەتتىٓ ئىجبرەتتۇر .ثۇ ٍەردىىي ئەڭ ِۇھىُ ٔۇلتب ئەگەغىۈچىٍەرٔىڭ ثىر
ئورتبق ٔىػبْ ئۈچۈْ تۆھپە لوغۇظ ئبرزۇضي ثىٍەْ ٌىذېرالرٔىڭ ئۇالرٔي ئەِىٍىٌ ھەرىىەتىە
ئبتٍىٕىػمب لوزغىَبالٍذىغبْ لبثىٍَىتىذىٓ ئىجبرەتٌ .ىذېرالر خېرىذارالرٔىڭ ئېھتىَبجىغب جبۋاة
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لبٍتۇرىذۇٍ ،ىرالٕي وۆرەرٌىه ئىذىَىٍەرٔي ثەرپب لىٍىذۇ ،ۋە خىسِەتچىٍىرىگە وۈچ-لۇۋۋەت ثېرىذۇ.
ٌىذېرٌىك دېگىٕىّىس ئۇٌۇغۋار غبٍىٍەرٔي ئېٕىك ئىپبدىٍەظ ،لىّّەت وۆز-لبرىػىٕي گەۋدىٍۀذۈرۈظ،
ھەِذە ثىر ئىػٕي ۋۇجۇدلب چىمبرغىٍي ثوٌىذىغبْ ِۇھىتٕي ثەرپب لىٍىػتىٓ ئىجبرەتتۇر.
 )14ببضقۇرغۇچي ۋە ئىستراتىگىَىيىل ىىذېرىىق
ٌىذېرٌىك تبغمي ۋە ئىچىي جەھەتتىىي لبتٕبغمۇچىالرٔىڭ ثىرٌەغتۈرۈٌىػىگە ۋەوىٍٍىه
لىٍىذۇ .ثۇٔذاق ثىرٌەغتۈرۈغٕىڭ ِۇٔذاق ئۈچ تەروىۋىٌ لىطّي ثبر :ئىمتىطبدىٌ ،ئىجرا لىٍىٕىع
ئەھۋاٌي («  )»performanceۋە خۇضۇضىٌ تەروىۋىٌ لىطّيٌ .ىذېرالر ئۆز تەغىىالتي ثىٍەْ
ئۆزى ٍبغبۋاتمبْ جەِئىَەتٕىڭ ئىع ثېجىرىع ئەھۋاٌىغب ِەضئۇي ثوٌىذۇٌ .ىذېرالرٔىڭ ئۆزىگە خبش
روٌي ۋە خبراوتېرى ثوٌىذۇٌ .ىذېرالر ٍىرالٕي وۆرەر پىالْ ۋە ٍۆٔىٍىػٕي ثبغمىالرغب وۆرضىتىپ
ثېرىذۇ ،وىػىٍەرٔي ئبغۇ ٔىػبٔغب توغرىالٍذۇ ،ھەِذە ئەگەغىۈچىٍەرٔي ھەرىىەتٍۀذۈرۈپ،
رىغجەتٍۀذۈرۈپ ،ئۇالرغب وۈچ-لۇۋۋەت ئبتب لىٍىذۇ .ئۇٔىڭذىٓ ثبغمبٌ ،ىذېرالر ئۆزگىرىع ھبضىً
لىٍغۇچىالر ثوٌۇپ ،ئۆز خەٌمىٕي ھولۇلالٔذۇرىذۇٌ .ىذېرٌىك ئوپچە تىرىػچبٍٔىممب توغرا ِەلطەت ۋە
ئەھّىَەتٍىه ٍۆٔىٍىع ئبتب لىٍىع ،ھەِذە ئۆز رازىٍىمي ثىٍەْ وۆرضىتىۋاتمبْ تىرىػچبٍٔىمالرٔي
ئبغۇٔذاق ِەلطەتٕي ئىػمب ئبغۇرۇظ ھەرىىىتي ئىچىگە ئېٍىپ وېٍىع جەرٍبٔىذۇر.
ّ )15ەتىجىگە ئبسبسالّغبُ ىىذېرىىق
ثۇ ٔەزەرىَە ٌىذېرالر ۋۇجۇدلب وەٌتۈرىذىغبْ ثبغمىچە ٔەتىجىٍەر توغرىطىذا ثوٌۇپ،
ٔەتىجىٍەرٔي وىػىٍىه خبراوتېر ثىٍەْ ثبغالٍذۇٌ .ىذېرالر تېخٕىىىٍىك ثىٍىُ ۋە ئىطتراتېگىَىٍىه
تەپەوىۈردىٓ ثبغمب ٍۀە ئەخاللىٌ خبراوتېر ،پۈتۈٍٔۈن («  )»integrityۋە وۈچ-لۇۋۋەتىە ئىگە
ثوٌىذۇ .غۇٔذالال ئۇالر تەغىىالتٕىڭ ِۇۋەپپەلىَىتىٕي تېخىّۇ ئىٍگىرى ضۈرىذىغبْ ٍۇلىرى ئىع
ئۈٔۈِىٕىّۇ ٔبِبٍبْ لىٍىذۇ .ئۇٔىڭذىٓ ثبغمبٌ ،ىذېرالرٔىڭ ٔەتىجىطىٕي ئۆٌچىگىٍي ثوٌغبچمب،
ٌىذېرٌىمٕي ئۆگەتىىٍي ۋە ئۆگۀگىٍىّۇ ثوٌىذۇٔ .وھرىئب لبتبرٌىك تەتمىمبتچىالر  200دىٓ ئبرتۇق
ثبغمۇرۇظ تۈرٌىرىٕي ٍ 10ىً تەوػۈرۈظ ئبرلىٍىك ،ثۈٍۈن ٔەتىجىٍەرٔي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرىذىغبْ
ئبِىٍالرٔىڭ ٔىّە ئىىۀٍىگىٕي ئېٕىمالپ چىممبْ .ئەڭ ِۇھىُ ئبِىٍالردىٓ تۆتي ثبر ثوٌۇپ ،ئۇالر
ئىطتراتىگىَە تۈزۈظ ،پىالٕٔي ئىجرا لىٍىع ( ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ) ،وبرخبٔب ِەدۀىَىتي ۋە وبرخبٔب
لۇرۇٌّىطىذىٓ ئىجبرەت .ئبالھىذە ٔەتىجىٍەرٔي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرگەْ غىروەتٍەر ٍۀە تۆۋۀذىىي 4
خىً ٔەرضىذىٓ ئىىىىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرغبْ :تبالٔتٍ ،ېڭىٍىك ٍبرىتىعٍ ،ېڭي ِەھطۇالتتب
ثبغالِچي ثوٌۇظ ،ۋە ثبغمب غىروەتٍەر ثىٍەْ ثىرٌىػىع ٍبوي ئۇالرٔي ئۆزىگە لوغۇۋېٍىع.
 )16سېھرى مۈچنە ئىگە ىىذېرىىق
ثۇ ٔەزەرىَە ثوٍىچە ثوٌغبٔذا ،لوي ئبضتىذىىي ئبدەٍِەر ٌىذېرالرٔي پەۋلۇٌئبددە ضۈپەتىە ئىگە،
دەپ لبراٍذۇ .ثىر ٌىذېرٔىڭ تەضىرى ئۇٔىڭ ھولولي ٍبوي ئۀئۀە ئبضبضىذا ثوٌّبضتىٓ ،ئۇٔىڭ
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ئەگەغىۈچىٍىرىٕىڭ ثۇ ٌىذېرٔي لبٔذاق چۈغىٕىذىغبٍٔىمي ئبضبضىذا ثوٌىذۇ.
 )17ئوقۇتقۇچي ىىذېرىىق
ٌىذېرالر ئولۇتمۇچي ثوٌۇپ ھېطبپٍىٕىذۇ .ئۇالر ئۆگەتىىٍي ثوٌىذىغبْ وۆز-لبراغالرٔي
ۋۇجۇدلب وەٌتۈرىذۇٌ .ىذېرٌىك دېگىٕىّىس ثۇرۇٔمي ئىػالرٔي ضۆزٌەپ ثېرىع ئبرلىٍىك ثبغمىالرٔي
ھەروەتىە وەٌتۈرۈظ دېگۀٍىىتىٓ ئىجبرەتتۇرٌ .ىذېرٌىمٕىڭ لبٔچىٍىه ئۈٔۈٍِۈن ثوٌۇغىٕي
ئۆگىتىػٕىڭ لبٔچىٍىه ئۈٔۈٍِۈن ثوٌۇغي ثەٌگىٍەٍذۇ.
 )18خىسٍەتچي ىىذېرىىق
ٌىذېرالر ئبضبضىٌ جەھەتتىٓ ثبغمىالر ئۈچۈٍْ ،ۀي ئۆز خىسِەتچىٍىرى ،ئۆز خېرىذارٌىرى ۋە
ئۆز گوروھي ئۈچۈْ خىسِەت لىٍىع ئبرلىٍىك ثبغمىالرٔي ٍېتەوٍەٍذۇ .خىسِەتچي ٌىذېرالرٔىڭ
ئبالھىذىٍىگي ِۇٔذاق ثوٌىذۇ :ثبغمىالرٔىڭ ضۆزىگە لۇالق ضېٍىع ،ثبغمىالر ثىٍەْ ئورتبلٍىػىع،
ثبغمىالرغب تەضەٌٍي ثېرىع ئبرلىٍىك ئۇالرٔي وۆڭۈي ئبزاثىذىٓ لۇتمۇزۇظ ،ثبغمىالرٔىڭ
ئەھۋاٌىذىٓ خەۋەر تېپىپ تۇرۇظ ،ثبغمىالرٔي لبٍىً لىٍىع ،ثبغمىالرغب چۈغۀچە ثېرىع،
وەٌگۈضىٕي توغرا ِۆٌچەرٌەپ ثېرىع ،ھەر خىً ئىػالرغب ِەضئۇي ثوٌۇظ ،ثبغمىالرٔىڭ ئۆضۈغي
ئۈچۈْ ٍبردەَ لىٍىع ۋە غبرائىت ھبزىرالپ ثېرىع ،ۋە ثىر ضبغالَ ِۇھىت ثەرپب لىٍىع.
 )19روھىٌ ىىذېرىىق
ثۇٔذاق ٌىذېرالر ثبغمىالرٔىڭ ھەرىىىتىٕي وؤتروي لىٍّبً ،ئۇالرٔىڭ روھىَىتىگە تەضىر
وۆرضىتىذۇٌ .ىذېرٌىك ثبغمىالر ثىٍەْ ٔبھبٍىتي ٍېمىٓ ِۇٔبضىۋەت ثبغالغٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ .ثىر
ٌىذېر ثبغمىالرغب وۆڭۈي ثۆٌگۀذە ،ئۇالرٔىڭ روھىَىتىگىّۇ وۆڭۈي ثۆٌۈغي وېرەن .ثىر ٌىذېرٔىڭ
تەضىرى ئۆز تەغىىالتىٕىڭ ِەدۀىَىتي ،ئۆرپ-ئبدىتي ،لىّّەت لبرىػي ۋە ئۀئۀىطي توغرىطىذىىي
ثىٍىّي ئبرلىٍىك ئەِەٌگە ئبغىذۇ.
ئبخىرقي سۆز
ثىر ئبئىٍە ،ثىر وبرخبٔب ،ثىر ئىذارە ،ثىر تەغىىالت ،ثىر جەِئىَەت ۋە ثىر ِىٍٍەت ئۆز
ئىػٍىرىٕي ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ئېٍىپ ثېرىػتب ثىر ٍبوي ثىر لبٔچە ٌىذېرالرٔىڭ ٍېتەوٍەظ روٌىغب
ِۇھتبجِ .ەْ ئۆزۈَ ھبزىرغىچە پۈتۈْ دۇَٔب ِىمَبضىذا ۋۇجۇدلب وەٌتۈرۈٌگەْ داھي ۋە ٌىذېرٌىك
ٔەزەرىَىٍىرى توغرىطىذا ثىر لىطىُ چۈغۀچىگە ئىگە ثوٌۇظ ،ھەِذە ِۇغۇ ٍوٌذا ئىسدىٕىۋاتمبْ
ٍبوي ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئىسدىٕىذىغبْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىغب ئبزراق ٍبردەَ لىٍىع ِەلطىتىذە ،ئۇغجۇ
ٍبزِبِذا ئۆزەَ ئىگىٍىگەْ ئۇچۇرالرٔي لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ چىمتىُِ .ەْ پبٍذىالٔغبْ ئبضبضٍىك
ِبتىرىَبي ووۋېٌ ئەپۀذىٕىڭ «ضەوىىسىٕچي ئبدەت» دېگەْ وىتبثي ثوٌذى.
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ووۋېٌ ئەپۀذى « ضەوىىسىٕچي ئبدەت» دېگەْ وىتبثىذا ِۇٔذاق دەٍذۇ :ئەلىً-پبراضەت
(« )»wisdomدېگىٕىّىس ھبزىرغىچە توپالٔغبْ ثىٍىٍّەردىٓ ئۆزىّىسگە پبٍذا ٍەتىۈزىذىغبْ
تەرىمىذە پبٍذىٍىع ثوٌۇپ ،ئۇچۇر ۋە ثىٍىّٕىڭ ئبٌىٌ دەرىجىٍىه ِەلطەد ۋە پرىٕطىپالرغب ضىڭىپ
وىرىػىذىٓ ئىجبرەتتۇر .ئەلىً ثىسگە ھەِّە ئبدەِگە ھۆرِەت لىٍىػٕي ،ئبدەٍِەر ئبرىطىذىىي
پەرلٍەرٔي لۇتٍۇلالغٕي ،ۋە ٍبٌغۇز ثىرال ئەخالقٍ ،ۀي غەخطىٌ ِۀپەئەت چەِجىرىگي ضىرتىذا
تۇرۇپ ثبغمىالر ئۈچۈْ خىسِەت لىٍىع ئەخاللي تەرىپىذىٓ ٍېتەوٍىٕىػٕي ئۆگىتىذۇِ .ۀىۋىٌ
ھولۇق خبراوتېر جەھەتتىىي ٔوپۇزٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ئبضبضىٌ ئورۇٔذا تۇرىذىغبْ
ئۇٌۇغٍۇق ثوٌۇپ ھېطبپٍىٕىذۇ .رەضّىٌ ھولۇق ( ٍۀي ثىر تەغىىالت جەھەتتىٓ ثېرىٍگەْ خىسِەت
ھولولي) ثوٌطب خىسِەت ئورٔي ،ثبٍٍىك ،تبالٔت ،ئبثروً ،ۋە ٔبَ-غۆھرەت لبتبرٌىمالرٔي ئۆز ئىچىگە
ئبٌىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ لوغۇِچە ئورۇٔذا تۇرىذىغبْ ئۇٌۇغٍۇق ثوٌۇپ ھېطبپٍىٕىذۇِ .ۀىۋىٌ
جەھەتتىىي ھۆوۈِرأٍىك ئورٔىغب ثبغمىالر ئۈچۈْ خىسِەت لىٍىع ۋە جەِئىَەتىە تۆھپە لوغۇظ
ئبرلىٍىك ئېرىػىىٍي ثوٌىذۇ .ھولۇق ثىٍەْ ِۀىۋىٌ ئۈضتۈٍٔۈن وەِتەرٌىىتىٓ وېٍىذىغبْ ثوٌۇپ،
ئەڭ ئۇٌۇغ ئبدەَ ئەتراپىذىىي ثبغمب ثبرٌىك ئبدەٍِەرٔىڭ خىسِەتچىطىگە ئبٍٍىٕىذۇِ .ۀىۋىٌ ھولۇق
ٍبوي ئبضبضىٌ ئورۇٔذا تۇرىذىغبْ ئۇٌۇغٍۇلمب ئۆزىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ثبغمىالرغب ئبتب لىٍىع ئبرلىٍىك
ئېرىػىىٍي ثوٌىذۇ .ھەلىمىٌ ثۈٍۈن تەغىىالتالرٔىڭ ئەڭ ئۈضتىذىىي وىػىٍەر خىسِەتچي
ٌىذېرالردىٓ ئىجبرەتتۇر .ئۇالر ئەڭ وەِتەر ،ئەڭ ھۆرِەتىە ضبزاۋەر ،ئەڭ ئوچۇق-ئبغىبرا ،ئەڭ
ئۆگەتىىٍي ثوٌىذىغبْ ،ثبغمىالرغب ئەڭ وۆڭۈي ثۆٌىذىغبْ وىػىٍەردۇر.
«ٍبخػىٍىمتىٓ ئۇٌۇغٍۇلمىچە» دېگەْ وىتبپٕىڭ ئبپتورى جىُ ووٌىٕص (« Jim
 )»Collinsئەپۀذى « ثىر تەغىىالتٕي ٍبِبْ ئەِەش دېگەْ ضەۋىَەدىٓ ھەلىمىٌ ئۇٌۇغ دېگەْ
ضەۋىَەگە ٍەتىۈزىذىغبْ ٔەرضە ٔىّە؟» دېگەْ ِەضىٍە ئۈضتىذە ٍ 5ىً تەتمىمبت ئېٍىپ ثېرىپ،
ئۇٔىڭ « -5دەرىجىٍىه ٌىذېرٌىك» ئىىۀٍىگىٕي خۇالضىالپ چىممبٍْ .ۀي ئۇ ثىر تەغىىالتتىىي
وىػىٍەرٔي ِۇٔذاق  5دەرىجىگە ئبٍرىغبْ ثوٌۇپٍ ،بخػىٍىمتىٓ ئۇٌۇغٍۇلمب ئۆتۈغتە -5دەرىجىٍىه
ٌىذېرالر ئەڭ ِۇھىُ روي ئوٍٕبٍذىغبٍٔىغىٕي ثبٍمىغبْ )1 ( :لوٌىذىٓ ٔبھبٍىتي ئىع وېٍىذىغبْ
غەخطٍەر :ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ تبالٔتي ،ثىٍىّي ،لبثىٍىَىتي ،ۋە ٍبخػي خىسِەت ئبدىتي ئبرلىٍىك ٍۇلىرى
ئۈٔۈَ ثىٍەْ تۆھپە ٍبرىتىذۇ )2( .تۆھپىىبر گۇرۇپپب ثبغٍىمٍىرى :ئۇالر ئۆز گۇرۇپپىٍىرىذىىي ثبغمب
وىػىٍەر ثىٍەْ ئۈٔۈٍِۈن ئىع ئېٍىپ ثېرىپ ،ئۆز گۇرۇپپىٍىرىٕىڭ خىسِەت ٔىػبٍٔىرىٕي ئەِەٌگە
ئبغۇرۇغمب تۆھپە لوغىذۇ )3 ( .ھەر خىً ئىػالرٔىڭ ھۆددىطىذىٓ چىمبالٍذىغبْ ثبغٍىمالر:
ئبدەٍِەرٔي ۋە ۋاضتە-ثبٍٍىمالرٔي ثۇرۇْ لبرار لىٍىٕغبْ ٔىػبٔالرٔي ئۈٔۈٍِۈن ئەِەٌگە ئبغۇرۇغمب
توغرىالپ ئورۇٔالغتۇرىذۇ )4 ( .ئىع ئۈٔۈِي ٍۇلىرى ٌىذېرالر :ثىر ئېٕىك ۋە توغرا ٔىػبٕٔي ئەِەٌگە
ئبغۇرۇظ ٍوٌىذا پۇختب لەدەٍِەر ثىٍەْ تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىذۇ ،ھەِذە گۇرۇپپىالرٔي ٍۇلىرى ئىع
ئۈٔۈِي ئۆٌچىّىگە ٍەتىۈزىذۇ )5 ( .ئەڭ ٍۇلىرى ئورۇٔذىىي ئەِەي ئەھٍىٍىرى
(« :)»excecutiveوەِتەرٌىه ۋە وەضپىٌ غبٍىٕي ثىرٌەغتۈرۈظ ئبرلىٍىك ،ئۇزۇِْ-ۇددەتٍىه
ضىٕبلالرغب ثەرداغٍىك ثېرەٌەٍذىغبْ ئۇٌۇغٍۇلٕي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرىذۇ.
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ِەْ ئۇغجۇ ٍبزِبِٕي ئبِرىىىٍىك گرەگ ئبٔذەرضوْ ئەپۀذىٕىڭ ِۇٔذاق ئىىىي جۈٍِە ضۆزى
ثىٍەْ ئبخىرالغتۇراً « :ئىػالر ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ثبغمىچە ثوٌىذۇ ،دېگەْ ئەلىٍطىس ئۈِىذٔي
تبغالٍٍئ .ىّە ئۈچۈْ ثىسدە ئۆزىّىس ئىطتىگەْ ٔەرضىٍەرٔىڭ ٍولٍىمىٕي چۈغۀذۈرۈظ ئۈچۈْ
ئۆزىّىسٔىڭ ۋالتي ھەِذە ھېططىٌ ۋە ِۀىۋىٌ ئېٕېرگىَىطىٕي ئىطراپ لىٍىػٕىڭ ئورٔىغب ،ئۇ
ٔەرضىٍەرگە ئېرىػىػٕىڭ ثبغمب ئبِبٌٍىرىٕي ئىسدەغىە ثبغالٍٍي».

ثۇ ِبلبٌىٕي ھېچ وىّذىٓ رۇخطەت ضورىّبًِ ،ۀجەضىٕي ئەضىەرتىەْ ھبٌذا ثبغمب
تورثەتٍەردە ئېالْ لىٍطىڭىس ثوٌۇۋېرىذۇ.
ٍ -2010ىٍي -2ئبٍٕىڭ -16وۈٔي
ئەضەر ِۀجەضيِ :ەرىپەت ثىٍوگي
www.meripet.com
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ئويالضٌىڭ ئبلتە قبلپىغي
دۇَٔبغب ِەغۇر فىسىىب ئبٌىّي ئبٌجېرت ئېَٕىطتېَٓ ( )1879-1955 ،Albert Einstein
ِۇٔذاق دېگەْ « :ثىس ھبزىرغىچە ثەرپب لىٍغبْ ثۇ دۇَٔب ثىسٔىڭ تەپەوىۇرىّىسٔىڭ ِەھطۇالتىذۇر.
غۇڭالغمب ئۆزىّىسٔىڭ تەپەوىۇرىٕي ئۆزگەرتّەً تۇرۇپ ،ثۇ دۇَٔبٔي ئۆزگەرتەٌّەٍّىس-19 ».
ئەضىردە ٍبغىغبْ ئىىىي لېرىٕذاظ «  »William Hareثىٍەْ « ِ »Charles Hareۇٔذاق
دېگەْ « :ئبدەَ ثىر ٍەٌىۀٍىه وېّە ،ثىٍىُ وېّىٕي ھەٍذەظ ثوٌۇپ ،تەپەوىۇر ثوٌطب ئبغۇ
ٍەٌىۀٍىه وېّىٕي ئىتتىرىذىغبْ غبِبٌذىٓ ئىجبرەتتۇرٍ ».ېمىٕمي ثىر لبٔچە ئەضىردىٓ ثۇٍبْ
ئۇٍغۇرالر ئبٔچە وۆپ ئوٍالّٔبٍذىغبْ ِىٍٍەتٍەر لبتىرىذا ٍبغبپ وەٌذى .ثوٌۇپّۇ ٍبپؤٍۇق ۋە
ٍەھۇدىالرغب ئوخػبظ ھبزىر تەرەلمىٌ تبپمبْ ِىٍٍەتٍەر ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذا ،ھبزىرلي ئۇٍغۇرالرٔي
وۆپ ئوٍالٍذىغبْ ِىٍٍەت ئەِەش ،وۆپ ئوٍٕبٍذىغبْ ِىٍٍەت ،دەپ لبراغمب ثوٌىذۇ .ئەِّب ،ئبدەِٕي
خوغبي لىٍىذىغبْ ثىر ئىع غۇويٍ ،ېمىٕذىٓ ثۇٍبْ ھەر خىً ِەضىٍىٍەر ئۈضتىذە چوڭمۇر ئوٍالظ،
چوڭمۇر تەپەوىۇر لىٍىع جەھەتتە ئۇٍغۇرالردا ٍېڭىذىٓ ئوٍغۇٔۇظ ۋە زور ئىٍگىرٌەغٍەر
ثوٌىۋاتىذۇ .وىػىٍەر ھبزىر ئوٍالۋاتمبْ ۋە ئىسدىٕىۋاتمبْ ِەضىٍىٍەرٔىڭ ئىچىذە ِىٍٍەتٕىڭ
ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي تەلذىرىٕىڭ لبٔذاق ثوٌىذىغبٍٔىغي لبتبرٌىك چوڭ-چوڭ ئىػالرِۇ ثبر .ئبٌىٌ
ِەوتەپ ئولۇغىذا ثىر لبٔچە وەضىپٍەر ئىچىذىٓ ثىرٔي تبٌالغتەن پەلەت ثىر ئبدەِٕىڭ ئۆز تۇرِىػي
ۋە ئۆز ھبٍبتي ثىٍۀال ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌغبْ ،ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ِېڭىػمب ثوٌىذىغبْ ثىر لبٔچە
ٍوٌٕىڭ ئىچىذىٓ ثىرىٕي تبٌالغتەن ئىػالرِۇ وۆپِ .ەٍٍي ثىر ئبدەَ ثوٌطۇْ ،ثىر گۇرۇپپب ئبدەَ
ثوٌطۇٍْ ،بوي ثىر تەغىىالت ثوٌطۇِْ ،ەٌۇَ ثىر ئىع ئۈضتىذە ئوٍٍۇٔۇپ ،چوڭمۇر تەپەوىۇر
ٍۈرگۈزۈپ ،ئبخىرىذا ثىر لبرارغب وېٍىعٔ ،بھبٍىتي ِۇرەوىەپ ثىر جەرٍبٔذۇرِ .ەْ ئۇٍغۇر
دىَبرىذىىي ٍبغالرٔىڭ ئۆزٌىرى ئۈچۈْ ثىر ِۇۋاپىك وەضىپ تبٌٍىۋىٍىػىغب ثىر ئبز ٍبردىّي ثوٌطۇْ
ئۈچۈْ« ،ئوِۇرٌۇن وەضىپٕي لبٔذاق تبٌالظ وېرەن؟» دېگەْ ثىر ٍبزِىٕي تەٍَبرٌىغبْ ئىذىُِ .ۇغۇ
ٍبزِىٕي ئەضتبٍىذىً ئولۇپ چىممبْ ٍبغالرٔىڭ ئىچىذىىي ثىر لىطىٍّىرى ئۆزٌىرى ئۈچۈْ ثىر
ِۇۋاپىك وەضىپ تبٌالغتب ٍبردەَ لىٍىػىّٕي ضوراپ ِبڭب ٍۀىال داۋاٍِىك ئېٍخەت ٍېسىۋاتىذۇِ .بٔب ثۇ
ثىر ئىع ئۈضتىذە ئوٍٍۇٔۇپ لبرار چىمىرىع ثىر ئىٕتبٍىٓ ِۇرەوىەپ ۋە ئىٕتبٍىٓ لىَىٓ جەرٍبْ
ئىىۀٍىگىٕىڭ ثىر ِىطبٌىذۇر .ھبزىر ئۇٍغۇرالر ئبرىطىذا ثىر ٍېڭي غىروەت لۇرۇظ ،ئۆز غىروىتي
ئۈچۈْ ثىر ٍېڭي ِەھطۇالت تېپىع ،ثىر ٍبوي ثىر گۇرۇپپب ئبدەَ ئۆزٌىرىٕىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي
ِبڭىذىغبْ ٍوٌىٕي ٍبوي ٍېتىذىغبْ ٔىػبٔىٕي تبٌالغمب ئوخػبظ ئىػالردا ئوٍٍۇٔۇپ لبرار چىمىرىع
جەرٍبٔىغب ثۇرۇٔمىذىٓ وۆپرەن ۋە وەضىىٕرەن ھبٌذا دۇچ وېٍىۋاتىذۇ .ھەلىمەتۀّۇ ئۇٍغۇرالر
ھبزىر چوڭمۇر ئوٍالّٔىطب ثوٌّبٍذىغبْ ثىر دەۋىرگە لەدەَ لوٍذى ،دىَىػىە ثوٌىذۇ.
ِەْ ٍېمىٕذا ئۆز ئىذارەِذە ئوٍۇغتۇرۇٌغبْ « ئوٍالغٕىڭ ئبٌتە لبٌپىغي» ( ئىٕگٍىسچە «
 )» Six thinking hatsدېگەْ ئىىىي وۈٍٔۇن دەرضىە لبتٕبغتىُ .ثۇ ئەضٍىذە ثىر پبراٌٍېً
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ئوٍالظ ئۇضۇٌي ثوٌۇپ ،غەرة ئەٌٍىرىذە ئۇ ثىر ئىٍىُ ثوٌۇپ ھېطبپٍىٕىذىىەْ .ثۇ پبراٌٍېً ئوٍالظ
ئۇضۇٌىٕي دووتۇر ئېذۋورد دە ثؤو ئەپۀذى ئۆزىٕىڭ ٍ-1985ىٍي تۇٔجي لېتىُ ٔەغىر لىٍىٕغبْ
«ئوٍالغٕىڭ ئبٌتە لبٌپىغي» دېگەْ ثىر وىتبۋىذا ئوتتۇرىغب لوٍغبْ .ئبپتور ئۀگٍىَەدىىي ئووطفورد
( ،)Oxfordوبِجرىج (  )Cambridgeۋە ٌؤذوْ ئۇٔىۋېرضىتٍىرىٕىڭ ۋە ئبِېرىىىذىىي خبرۋورد
( )Havardئۇٔىۋېرضىتىٕىڭ پروففىططورى ثوٌۇپ ئىػٍىگەْ ،ھەِذە ٔۇرغۇْ دۇَٔبغب داڭٍىك
چوڭ غىروەتٍەرگە ِەضٍىھەتچي ثوٌغبْ .دە ثؤؤىڭ ثۇ وىتبۋى ٍ-1999ىٍي -2لېتىُ ٔەغىر
لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ ،غۇٔىڭغىچە ثوٌغبْ ٍ 14ىً جەرٍبٔىذا دە ثؤؤىڭ ثۇ پبراٌٍېً ئوٍالظ ئۇضۇٌىٕي
ٍ ( NTT ،DuPont ،NASA ،IBMبپؤىَە)ٔ ( Statoil ،BP ،Shell ،ورۋىگىَە)،
 ( Marzottoئىتبٌىَە) ۋە  Federal Expressغب ئوخػبظ دۇَٔبغب داڭٍىك چوڭ غىروەتٍەرٔىڭ
ٔۇرغۇٍٔىرى لوثۇي لىٍىپٔ ،بھبٍىتي زور ئۈٔۈِگە ئېرىػىەِْ .ەضىٍەِْ ،ۇغۇ پبراٌٍېً ئوٍالظ
ئۇضۇٌىٕي لوٌٍۇٔىػمب ثبغٍىغبٔذىٓ ثۇٍبْٔ IBM ،ىڭ ھەر ثىر ثبغٍىمالر ٍىغىٕىٕىڭ ۋالتي 75 %
لىطمبرغبْ .تون چىمىرىع ۋە ئبپتوِبتالغتۇرۇظ تېخٕىٍوگىَەضي ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىذىغبْ ئبثت
غىروىتي ثۇرۇْ ھەر ثىر ٍېڭي پروجەوت ٍىغىٕي ئۈچۈْ  20وۈٔذەن ۋالىت ضەرىپ لىٍىذىغبْ
ثوٌۇپ ،دە ثؤؤىڭ پبراٌٍەي ئوٍالظ ئۇضۇٌىٕي لوٌالٔغبٔذىٓ ثۇٍبْ ئۇٔذاق ٍىغىٕٕي پەلەت ئىىىي
وۈٔذىال تبِبِالٍذىغبْ ثوٌغبْ .گەرِبٔىَەدىىي  000،400دىٓ ئبرتۇق خبدىّي ثبرٍ ،ىٍٍىك
ضودىطي ِ 60ىٍَبرت دوٌالردىٓ ئبغىذىغبْ ضىەِۀص غىروىتىذە ھبزىر ِەخطۇش ئۆز خبدىٍّىرىٕي
ئبغۇ «ئوٍالغٕىڭ ئبٌتە لبٌپىغي» ثوٍىچە تەرثىَىٍەٍذىغبٔالردىٓ خبدىّالردىٓ  37وىػي ثبر ئىىەْ.
ھېٍىمي ئىىىي وۈٍٔۇن وۇرۇش جەرٍبٔىذا ،ثىسگە ِەغىك ضۈپىتىذە ئىذارىّىسٔىڭ
ِبغىٕب توختىتىع ئورۇٔىٕىڭ ٍېتىػّەضٍىگىذىٓ ئىجبرەت ثىر جىذدىٌ ِەضىٍىطىٕي ھەي لىٍىع
پىالٔىٕي تۈزۈپ چىمىع ۋەزىپىطىٕي ثەرگەْ ئىذى ،ثىس ئبغۇ پبراٌٍېً ئوٍالظ ئۇضۇٌىذىٓ
پبٍذىٍىٕىپ ،ئىىىي ضبئەت ۋالىت ئىچىذە ثىر ِۇوەِّەي پىالٕٔي تۈزۈپ چىمتۇق .ثۇ پىالْ خېٍي
ٍولۇرى ضەۋىَەٌىه ثىر پىالْ ثوٌۇپ چىممبچمب ،ثبرٌىك ئولۇغۇچىالر ئۇٔي رەتٍەپ ،دووالد لىٍىپ
تەٍَبرالپ ،ئىذارە رەھجەرٌىگىگە ٍوٌالغٕي لبرار لىٍذۇق .غۇٔىڭذىٓ ثبغالپ ،ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ِەْ
ئۆزەَ لبتٕىػىذىغبْ ثبرٌىك لبرار چىمىرىع ٍىغىٍٕىرىذا ئىّىبٔىَەتٕىڭ ثېرىچە ِۇغۇ پبراٌٍېً
ئوٍالظ ئۇضۇٌىٕي لوٌٍۇٔىع لبرارىغب وەٌذىُ.
دە ثؤؤىڭ دىَىػىچەِ ،ۇغۇ ئبٌتە لبٌپبق ثوٍىچە ئوٍالظ ئۇضۇٌىٕي ٍ-1999ىٍىغىچە
ثوٌغبْ ئبٌذىٕمي ٍ 230ىٍٕىڭ ئىچىذە ئىٕطبٔالرٔىڭ تەپەوىۇر لىٍىع ئۇضۇٌىذا ٍۈز ثەرگەْ ئەڭ
ِۇھىُ ئۆزگىرىع ،دەپ لبراغمب ثوٌىذىىەِْ .ەْ ئىىىي وۈٍٔۈن دەرش ئبرلىٍىك ِۇغۇ ئۇضۇٌٕي
ئوگۀگۀذىٓ وېَىٓ ،ئۇٔىڭ ئۇٍغۇرالر ئۈچۈّٔۇ ئىٕتبٍىٓ پبٍذىٍىك ئىىۀٍىگىٕي ھېص لىٍذىُ.
غۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇغۇ ٍبزِبَ ئبرلىٍىك ثۇ ئۇضۇٌٕي ئۇٍغۇرالرغب لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ ثېرىع لبرارىغب
وەٌذىُ .ئبٌتە لبٌپبق ثوٍىچە ئوٍالظ ئۇضۇٌي دە ثؤؤىڭ « ئوٍالغٕىڭ ئبٌتە لبٌپىغي» دېگەْ 173
ثەتٍىه ثىر وىتبۋىذا تەپطەٌىٌ ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ثوٌۇپ ،ئىٕگٍىسچە ثىٍىذىغبْ ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ئبغۇ
وىتبپٕي ثىر لېتىُ ئولۇپ چىمىػىٕي ،غۇٔذالال ۋەتۀذىىي لىسىممبْ لېرىٕذاغالرٔىڭ ثۇ وىتبپٕي
ئۇٍغۇرچىغب تەرجىّە لىٍىپ ٔەغىر لىٍذۇرىػىٕي تەغەثجۇش لىٍىّەْ ( ثۇ وىتبپ ئىٕتبٍىٓ ئبددىٌ
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تىً ثىٍەْ ٍېسىٍغبْ ثوٌۇپِ ،ېٕىڭچە تەرجىّە لىٍىع ئبٔچە لىَىٕغب توختىّىبٍذۇ).
ِېٕىڭ ئبٌذىٓ ئەضىەرتىپ لوٍۇدىغىٕىُ ،تۈزۈٌىػي ۋە ِەزِۇٔي جەھەتتىٓ لبرىغبٔذا
ئەضٍىذىىي وىتبپ ۋە ئۇغجۇ ٍبزِب ثىر ئبز « لۇرۇق» ثوٌۇپ ،ئولۇرِۀٕي ئبضبٍٔىمچە چوڭمۇر جەٌىت
لىالٌّبضٍىغي ِۇِىىٌٓ .ېىىٓ ثۇ ئىٍىّٕىڭ پبٍذىطي ٔبھبٍىتي زور .غۇڭالغمب ِەٌۇَ ثىر ِۇھىُ
ئىع توغرىطىذا لبرار چىمىرىػمب ھبزىر دۇچ وەٌگەْ ٍبوي وەٌگۈضىذە دۇچ وېٍىذىغبْ ثبرٌىك
غەخطٍەر ۋە گۇرۇپپىالرٔىڭ ئۇغجۇ ٍبزِىٕي ئەضتبٍىذىً ئولۇپ ئۆزٌەغتۈرىۋېٍىػىٕي ضەِىّىٍَىه
ثىٍەْ تەغەثجۇش لىٍىّەْ.
 .1ئبىتە قبىپبق بوٍىچە ئوٍالش ئۇسۇىي توغرىسىذا ئوٍۇٍىٌ چۈضەّچە
غەرثٍىىٍەرٔىڭ تەپەوىۇر لىٍىع ئۇضۇٌي توغرىطىذىىي ئبضبضىٌ ئىذىَە ثۇٔىڭذىٓ
ٍ 230ىً ئىٍگىرى گرىىٍەردىٓ تەروىپ تبپمبْ ثىر « ئۇچ وىػىٍىه گوروھ» تەرىپىذىٓ
الھىَىٍۀگەْ ثوٌۇپ ،ئۇ ثەشِ-ۇٔبزىرە تەرىمىطىذە تەپەوىۇر لىٍىػمب ئبضبضالٔغبْ « .ضولراتالر»
دەپ ئبتبٌغبْ ثۇ گوروھ دىئبٌېىتىىب ثىٍەْ ثەشِ-ۇٔبزىرىٕي ٔبھبٍىتي ٍولۇرى دەرىجىذە
تەوىتٍىگەْ .پالتؤىڭ ٍبزِىطىغب ئبضبضالٔغبٔذا ،ئۇ لبتٕبغمبْ ،ثەشِ-ۇٔبزىرە تەرىمىطىذە ئېٍىپ
ثېرىٍغبْ دىئبٌوگٕىڭ  80پىرضۀتىذىٓ ھېچ لبٔذاق ئىجبثىٌ ٔەتىجە چىمّىغبْ .ئۇ چبغذىىي
غەرىپٍىىٍەرٔىڭ تەپەوىۇر لىٍىع ئۇضۇٌي « ثۇ ٔىّە؟» ( ئىٕگٍىسچە «  )»what isدېگەْ
تەرىمىذە ثوٌۇپ ،ثۇ ضوئبٌٕىڭ جبۋاثي ئبٔبٌىس لىٍىع ،ھووۈَ چىمىرىع ۋە ثەشِ-ۇٔبزىرە لىٍىع
ئبرلىٍىك ثەٌگىٍۀگەْ.
ئەِّب ،تەپەوىۇر لىٍىػٕىڭ پۈتۈٍٔەً ثبغمب ثىر تەرىپىّۇ ثبر ثوٌۇپ ،ئۇ « ثۇ ٔىّە ثوالٌىػي
ِۇِىىٓ؟» ( ئىٕگٍىسچە «  )»what can beدېگەْ تەرىمىذە ئېٍىپ ثېرىٍىذۇ ،ھەِذە ئۇ ئىجبثىٌ
ئوٍالظٍ ،ېڭىٍىك ٍبرىتىع تەرىمىطىذە ئوٍالظ ۋە ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ئبٌغب ئىٍگىرٌەظ ٍوٌىٕي
الھىَىٍەظ لبتبرٌىمالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ.
ثۇرۇْ ٍبغىغبْ ثىر ئبدەَ ِبغىٕىطىٕىڭ ٍېرىّىٕي ئبقٍ ،ېرىّىٕي لبرا ضىرٌىۋاپتۇ .ئۇٔىڭ
دوضتٍىرى ئۇٔىڭذىٓ ٔىّە ئۈچۈْ ئبغۇٔذاق غەٌىتە ئىػٕي لىٍغبٍٔىغىٕي ضورىطب ،ئۇ « ثۇ ِەْ
ئۈچۈْ ثىر ٔبھبٍىتي ٍبخػي وۆڭۈي ئېچىع ثوٌىذۇ :ھەر لېتىُ ِەْ ثىر ِبغىٕب ۋەلەضىگە ئۇچراپ
ضوتمب ثبرضبَ ،ئىطپبتٍىغۇچىالرٔىڭ ثىر-ثىرىگە لبرىّۇ-لبرغي ضۆزٌىگىٕىٕي ئبڭالٍّەْ» دېگەْ .ثۇ
ثەشِ-ۇٔبزىرىذە داۋاٍِىك وۆرۈٌۈپ تۇرىذىغبْ ثىر ئەھۋاي ثوٌۇپ ،ثەشِ-ۇٔبزىرىذە ھەر ئىىىي
تەرەپٕىڭ دىگىٕي توغراٌ ،ېىىٓ ئۇالرٔىڭ وۆزدە تۇتمىٕي ِەٌۇَ ثىر ئەھۋإٌىڭ ئۆز-ئبرە
ئوخػبغّبٍذىغبْ ثبغمب-ثبغمب تەرەپٍىرى ثوٌىذۇ.
ئۇٔذالتب « پبراٌٍېً ئوٍالظ ئۇضۇٌي» دېگەْ ٔىّە؟ ئۇغجۇ ٍبزِىذا « پبراٌٍەي ئوٍالظ
ئۇضۇٌي» « ،ئوٍالغٕىڭ ئبٌتە لبٌپىغي» ۋە « ئبٌتە لبٌپبق ثوٍىچە ئوٍالظ ئۇضۇٌي» دېگۀٍەرٔىڭ
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ھەِّىطي ئوخػبظ ثىر ٔەرضىٕيٍ ،ۀي دە ثؤو ئوتتۇرىغب لوٍغبْ پبراٌٍېً ئوٍالظ ئۇضۇٌىٕي
وۆرضىتىذۇ .ئوٍالظ ٍبوي تەپەوىۇر لىٍىع ئىٕطبٔالرٔىڭ ئەڭ ئبضبضىٌ ثبٍٍىمٍىرىٕىڭ ثىرى ،ۋە
ئىٕطبٔالرٔىڭ ئەڭ ِۇھىُ ئىمتىذارى ثوٌۇپ ھېطبپٍىٕىذۇ .ئوٍالغتىىي ئبضبضىٌ لىَىٕچىٍىك
لبالٍّىمبٔچىٍىمتۇر .ئوٍالظ جەرٍبٔىذا ثىس ٔۇرغۇْ ئىػالرٔي تەڭال لىٍىػمب ئۇرۇٔىّىس .ثىر ئىع
ئۈضتىذە ئوٍالّٔبلچي ثوٌغىٕىّىسدا ھېططىَبت ،ئۇچۇرٌ ،وگىىب ،ئۈِىذ ۋە ٍېڭىٍىك ٍبرىتىػچبٍٔىك
لبتبرٌىمالرٔىڭ ھەِّىطي ِېڭىّىسگە تەڭال وىرىۋاٌىذۇ .ثۇ خۇددى ثىر ِۇٔچە توپٕي ئبضّبٔغب تەڭال
ئېتىپ ،ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي تۇتىۋاٌّبلچي ثوٌغبٍٔىك ثىٍەْ ثبراۋەر .ضىس داۋازچىالرٔىڭ ئۈچ ،ثەظ
ٍبوي ٍەتتە دأە توپ ٍبوي ثبغمب ثىر ٔەرضىٕي ئبضّبٔغب ثىردىٓ-ثىردىٓ تەرتىپ ثوٍىچە ئېتىپ،
ئۇالرٔي ٍۀە تەرتىپ ثوٍىچە تۇتىۋاٌىذىغبْ ئوٍۇٍٔىرىٕي وۆرگەْ ثوٌىػىڭىس ِۇِىىٓ « .ئوٍالغٕىڭ
ئبٌتە لبٌپىغي» دېگەْ وىتبپتب ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغىٕي ثىر ئبددىٌ ئۇلۇَ ثوٌۇپ ،ئبغۇ ئۇلۇَ ثوٍىچە
ئىع وۆرگۀذە ،ثىر تەپەوىۇر لىٍغۇچي ثىر ۋالىتتب پەلەت ثىرال ئىػٕي لىٍىذۇِ .بٔب ثۇ «ئوٍالغٕىڭ
ئبٌتە لبٌپىغي» ئۇلۈِىذىٓ ئىجبرەتتۇرِ .ۇغۇ لبٌپبلٕىڭ ِەٌۇَ ثىرضىٕي وىَىع ِەٌۇَ ثىر خىٍذىىي
ئوٍالغٕي ثەٌگۈٌەٍذۇ .دە ثؤؤىڭ وىتبۋىذا ئبغۇ ئبٌتە ئبٌتە لبٌپبلٕىڭ ھەر ثىرضىٕىڭ ِبھىَىتي ۋە
لوغىذىغبْ تۆھپىطي تەضۋىرٌۀگەْ.
پبراٌٍېً ئوٍالغٕىڭ تۈپ ِبھىَىتي غۇويِ ،ۇغۇ ئۇضۇي ثوٍىچە ثوٌغبٔذا ،ھەر لبٔذاق ثىر
ۋالىتتب ٍىغىٕغب لبتٕبغمۇچىالرٔىڭ ھەِّىطي ئوخػبظ ثىر ٍۆٔىٍىػىە لبراٍذىغبْ ثوٌۇپ ،ئوٍالغٕىڭ
ٍۆٔىٍىػىٕي وۆرضىتىذىغبْ ثەٌگە ئۈچۈْ ثبغمب وىَىذىغبْ « لبٌپبق» ئىػٍىتىٍگەْ .تەپەوىۇر
لىٍغۇچىالر لبراپ چىمىذىغبْ ٍۆٌىٕىػٕىڭ وۆپ خىٍي ثوٌىذۇِ .بٔب غۇ ئوخػىّىغبْ ٍۆٔىٍىػٍەر
ئۈچۈْ ئوخػىّىغبْ رەڭذىىي لبٌپبق ئىػٍىتىٍىذۇٍ .ۀي ثۇ ٍەردىىي « لبٌپبق» ثىر ضىّۋوٌذىٕال
ئىجبرەت ثوٌۇپ ،ئوخػىّىغبْ رەڭذىىي لبٌپبق ئوخػىّىغبْ روٌغب ۋەوىٍٍىه لىٍىذۇ .ثەزى
ٍىغىٕالردا وىػىٍەر ِەخطۇش ئوٍالظ ئۈچۈْ تەٍَبرالٔغبْ لبٌپبلالرٔي وىَىۋاٌىذىغبْ ثوٌطىّۇ،
وۆپۈٔچە ئەھۋاٌذا ثۇ ٍەردە تىٍغب ئېٍىٕغبْ «لبٌپبق» ثىر خىَبٌىٌ ٔەرضىذىٕال ئىجبرەت ثوٌىذۇ.
ئوٍالغٕىڭ ئوخػىّىغبْ ٍۆٔىٍىػٍىرىگە ۋەوىٍٍىه لىٍىذىغبْ لبٌپبلتىٓ جەِي ئبٌتە
رەڭٍىگي ثبر :ئبق ،لىسىً ،لبرا ،ضېرىكٍ ،ېػىً ۋە وۆن .ثۇ ئبٌتە لبٌپبق تۆۋۀذىىىذەن ئوٍالظ
ٍۆٔىٍىػىگە ۋەوىٍٍىه لىٍىذۇ:
ئبق لبٌپبق :ئبق رەڭ ٔېَتراي ۋە ئوثَېىتىپ وېٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئبق لبٌپبق ئوثَېىتىپ
پبوىتالر ۋە ضبْ-ضىپىرالرغب ۋەوىٍٍىه لىٍىذۇ.
لىسىً لبٌپبق :لىسىً رەڭ ئبچچىمٍىٕىػمب ،غەزەپىە ،ۋە ھېططىَبتمب ۋەوىٍٍىه لىٍىذىغبْ
ثوٌۇپ ،لىسىً لبٌپبق ِەٌۇَ ثىر ئىع توغرىطىذىىي ھېططىَبتٕي ٍبوي ھىططىٌ وۆز-لبراغٕي
ئىپبدىٍەٍذۇ.
لبرا لبٌپبق :لبرا رەڭ لبٍغۇٌۇلمب ۋە وەضىىٍٕىىىە ۋەوىٍٍىه لىٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،لبرا لبٌپبق
ئېھتىَبتچبٍٔىمٕي ۋە ئەضتبٍىذىً ثوٌۇغٕي ئىپبدىٍەٍذۇ .ئۇ ِەٌۇَ ثىر ئىذىَەدىىي ئبجىسٌىمالرٔي
وۆرضىتىپ ثېرىذۇ.
ضېرىك لبٌپبق :ضېرىك رەڭ ٍورۇق ۋە ئىجبثىٌ وېٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،ضېرىك لبٌپبق ئۈِىذۋارٌىممب،
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ئۈِىذٌىه ۋە ئىجبثىٌ ئوٍالغمب ۋەوىٍٍىه لىٍىذۇ.
ٍېػىً لبٌپبقٍ :ېػىً رەڭ ئوت-چوپٍەرٔي ،ئوضۇٍِۇوٍەرٔي ،وۆپٍۇوٕي ۋە ھۇضۇٌٍۇق
ئۆضۈغٕي وۆرضىتىذىغبْ ثوٌۇپٍ ،ېػىً لبٌپبق ٍېڭىٍىك ٍبرىتىع ۋە ٍېڭي ئىذىَەٌەرگە ۋەوىٍٍىك
لىٍىذۇ.
وۆن لبٌپبق :وۆن رەڭ ضبٌمىٍٕىمٕي ھەِذە ھەِّىذىٓ ئۈضتۈْ تۇرىذىغبْ ئبضّبٕٔىڭ
رەڭگىٕي وۆرضىتىذىغبْ ثوٌۇپ ،وۆن لبٌپبق وؤتروي لىٍىع ،ئوٍالظ جەرٍبٔىٕي تەغىىٍٍەظ،
ھەِذە ثبغمب لبٌپبلالردىٓ ِۇۋاپىك پبٍذىٍىٕىػمب ۋەوىٍٍىه لىٍىذۇ.
ٍۀي « ،ئوٍالغٕىڭ ئبٌتە لبٌپىغي» دىگىٕىّىس لبرار لىٍّبلچي ثوٌغبْ ثىر ِەضىٍىگە لبراپ
چىمىػٕىڭ ئبٌتە ئوخػىّىغبْ تەرەپٍىرىذىٓ ئىجبرەتتۇر .ئبق لبٌپبق ثوٍىچە ئوٍٍىغبْ ۋالىتتب،
وىػىٍەر پبوىتالرٔي تىسىپ چىمىذۇ .لىسىً لبٌپبق ثوٍىچە ئوٍالظ ۋالتىذا وىػىٍەر ِەٌۇَ ثىر ئىػمب
ٔىطجەتەْ لبٔذاق ھېططىَبتمب وەٌگۀٍىگىٕي ئوتتۇرىغب لوٍىذۇ .لبرا لبٌپبق ثبضمۇچىذا وىػىٍەر ثىر
لبرارٔىڭ ضەٌجي تەضىرٌىرى ئۈضتىذە توختىٍىذۇ .ضېرىك لبٌپبق ثبضمۇچىذا وىػىٍەر ثىر لبرارٔىڭ
ئىجبثىٌ تەضىرٌىرىٕي تېپىپ چىمىذۇٍ .ېػىً لبٌپبق ثبضمۇچىذا وىػىٍەر لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىػٕي
ۋۇجۇتمب چىمىرىػتب پبٍذىٍىٕىػمب ثوٌىذىغبْ ثبغمب ٍوٌٍىرى ئۈضتىذە توختىٍىذۇ .وۆن لبٌپبق
ثبضمۇچىذا ثوٌطب گۇرۇپپب ثبغٍىغي وىػىٍەرگە غۇ ۋالىتتب لبٍطي خىٍذىىي ئوٍٍۇٔۇغٕي ئېٍىپ
ثېرىٍىۋاتمبٍٔىغىٕي وۆرضۇتۇپ ثېرىذۇ .لىطمىطيِ ،ۇغۇٔذاق ئوخػىّىغبْ ۋالىتتب ثىر ئىػٕىڭ
ئوخػىّىغبْ تەرىپي توغرىطىذا ئوٍٍۇٔۇظ ٍبوي تەپەوىۇر ٍۈگۈزۈظ ،ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ ثبرٌىك
تەجرىجىٍىرىٕي ۋە ئەلٍىٕي ئوٍالغٕىڭ ھەِّە ٍۆٔىٍىػٍىرى ئۈچۈْ ئىػمب ضېٍىع ئبرلىٍىك ،ئۆز-ئبرا
ئباللىٍىػىع ،ئوٍالظ ۋە لبرار چىمىرىع جەرٍبٔىٕىڭ ئۈٔۈِىٕي زور دەرىجىذە ٍولۇرى وۆتۈرگىٍي
ثوٌىذۇ.
ئوٍالغٕىڭ ئوخػىّىغبْ ٍۆٔىٍىػي ئۈچۈْ ئبٌتە خىً رەڭٕي ۋە ئبٌتە خىً رەڭٍىه
لبٌپبلٕي ئىػٍىتىػٕىڭ ِەٌۇَ ئىٍّىٌ ئبضبضي ثبرِ .ەضىٍەْ ،ضىس ثىر وىػىذىٓ ِەٌۇَ ثىر ئىػمب
ٔىطجەتەْ لبٔذاق ھېططىَبتتب ثوٌىۋاتمبٍٔىغىٕي ضورىطىڭىس ،ضىس ئۇٔىڭذىٓ ثىر ضەِىّىٌ جبۋاثمب
ئېرىػەٌّەضٍىگىڭىس ِۇِىىٓ .ثۇٔىڭ ضەۋەثي ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ھېططىَبتچبْ ثوٌۇغٕي،
ھېططىَبتمب تبٍىٕىپ ئىع وۆرۇغٕي خبتب دەپ ھېطبپالٍذۇٌ .ېىىٓ « لىسىً لبٌپبق» دېگەْ ضۆز
ٔېَتراي ثوٌىذۇ .ضىس ثىرضىذىٓ ھبزىرچە ثەن ئېھتىَبتچبْ ثوٌۇپ وەتّەضٍىىٕي تەٌەپ لىٍغبٔغب
لبرىغبٔذا « ،ھبزىرچە لبرا لبٌپبلٕي وەٍّەً تۇرضىڭىس» دەپ تەٌەپ لىٍىع وۆپ ئبضبٔغب توختبٍذۇ.
ٍۀي ،رەڭٕىڭ ٔېَتراٌٍىغي ضىسٔىڭ ثبغمىالرٔي ئوڭبٍطىسالٔذۇرِبً تۇرۇپ ھەر خىً لبٌپبلالرٔي
ئىػٍىتىػىڭىسٔئ ،ەضىھەت ۋە ئەٍىپٍەغٍەرٔي ئبرالغتۇرِبً تۇرۇپ ئوٍالظ جەرٍبٔىٕي ِەٌۇَ
لبئىذە-تەرتىپ ثوٍىچە ئېٍىپ ثېرىػىڭىسٔي ئىّىبٔىَەتىە ئىگە لىٍىذۇِ .ەضىٍەْ ،ضىس
تۆۋۀذىىىذەن ضۆزٌەرٔي ٔبھبٍىتي ئبضبٔال لىالالٍطىس:
– ھبزىر ھەِّىڭالر لبرا لبٌپىغىڭالرٔي ئېٍىۋەتىڭالر.
– وېَىٕىي ثىر لبٔچە ِىٕۇت ئىچىذە ھەِّىّىس لىسىً لبٌپىغىّىسٔي وىَەٍٍي.
تۆۋۀذە ِەْ ئوٍالغٕىڭ ئبٌتە خىً رەڭٍىه لبٌپىغي توغرىطىذا ئبٍرىُ-ئبٍرىُ

- 375 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

توختۇٌىّەْ.

 )1ئبق قبىپبق
ثىر پبرچە ئبق لەغەزٔي ۋە ثېطىپ چىمبرغبْ ثىر ۋاراق ٍبزِىٕي وۆز ئبٌذىڭىسغب وەٌتۇرۇپ
ثېمىڭ .ئبق لبٌپبق ئۇچۇر توغرىطىذا ثوٌۇپ ،ئۇٔي ئىػٍەتىۀذە ھەِّە ئبدەَ ئۆز زېھٕىٕي ھەر خىً
ِۇٔبضىۋەتٍىه ئۇچۇرالرغب ِەروەزٌەغتۇرىذۇ .ضىس ثېػىڭىسغب ئبق لبٌپبلٕي وېَگۀذە ،تۆۋۀذىىي
ضوئبٌالرغب جبۋاة تېپىػمب تىرىػىطىس:
– ثىسدە ھبزىر لبٔذاق ئۇچۇرالر ثبر؟
– ثىسگە ٍۀە لبٔذاق ئۇچۇرالر وېرەن؟
– ثىسدە لبٔذاق ئۇچۇرالر وەِچىً؟
– ثىس ئۆز-ئۆزىّىسدىٓ لبٔذاق ضواٌالرٔي ضورىػىّىس وېرەن؟
– ثىسگە زۆرۈر ثوٌغبْ ئۇ ئۇچۇرالرغب ثىس لبٔذاق ئېرىػىّىس؟
ثۇ ٍەردە وۆزدە تۇتۇٌغبْ ئۇچۇر توغرا-خبتبٌىغىٕي تەوػۇرۇپ ئېٕىمٍىغىٍي ثوٌىذىغبْ ئېٕىك
پبوىت ثىٍەْ ضبٍٔىك ِەٌۇِبتالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ .غۇٔذالال پىىىر ۋە ھېططىَبتمب ئوخػبظ
ٍۇِػبق ئۇچۇرالرٔىّۇ ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ .ئەگەر ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ھېططىَبتىٕي ثبٍبْ لىٍطىڭىس،
ئۇ لىسىً لبٌپبلمب تەۋە ثوٌىذۇ .ئەِّب ضىس ثبغمىالر تەضۋىرٌىگەْ ھېططىَبتٕي ثبٍبْ لىٍطىڭىس ،ئۇ
ئبق لبٌپبلمب تەۋە ثوٌىذۇ.
ئبق لبٌپبق ثبضمۇچىذا ئەگەر ئىىىي پبرچە ئۇچۇر ثىر-ثىرىگە ئوخػىّبٍذىغبْ ثوٌۇپ
چىمىپ لبٌطب ،ئۆز-ئبرا ِۇٔبزىرٌىػىػىە ٍوي لوٍۇٌّبٍذۇ .ھەر ئىىىي ئۇچۇر ئوخػبظ دەرىجىذە
ِۇاِىٍە لىٍىٕىپ ،ئۇچۇرالر جۇغالّٔىطىغب وىرگۇزىٍىذۇ .پەلەت ثۇ ئىىىي ئۇچۇردىٓ ثىرٔي
تبٌالغمب ِەججۇرى ثوٌۇپ لبٌغبٔذىال ئۇالردىٓ ثىرضي تبٌٍٍىٕىٍىذۇ.
ئبق لبٌپبق ثىر ئوٍالظ جەرٍبٔىٕىڭ ئەڭ دەضٍىۋىذە وىَىٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ
ئېٍىپ ثېرىٍىذىغبْ ئبغۇ ثىر ئوٍالظ جەرٍبٔىٕىڭ ئبرلب وۆرىٕىػي ثوٌۇظ روٌىٕي ئوٍٕبٍذۇ .ئبق
لبٌپبلٕي ثىر ئوٍالظ جەرٍبٔىٕىڭ ئەڭ ئبخىرىذا چىمىرىٍغبْ لبرارالرٔي ثبھبالپ وۆرۇظ ئۈچۈْ
ئىػٍەتطىّۇ ثوٌىذۇِ .ەضىٍەْ ،ضىسٔىڭ تەوٍىپٍىرىڭىس ھبزىرغىچە ٍىغىٍغبْ ئۇچۇرالرغب ئۇٍغۇْ
وېٍەِذۇ؟
ئبق لبٌپبق ٔېَتراي وېٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ غۇ چبغذا ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرغبْ دۇَٔب
ئۈضتىذە دووالت ثېرىذۇ .ئبق لبٌپبق ٍېڭي ئىذىَىٍەرٔي ثەرپب لىٍىػمب ئىػٍىتىٍّەٍذۇٌ .ېىىٓ ئۇٔي
ھبزىر ئىػٍىتىٍىۋاتمبْ ٍبوي ثۇرۇْ ئىػٍىتىٍىپ ثبلمبْ ئىذىَىٍەرٔي دووالت لىٍىػمب ئىػٍەتطە
ثوٌىۋېرىذۇ.
ئبق لبٌپبلٕىڭ ئەڭ ِۇھىُ ثىر لىطّي وەِچىً ثوٌغبْ ۋە زۆرۈر ثوٌغبْ ئۇچۇرالرٔي
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تېپىپ چىمىػتىٓ ئىجبرەت .ئۇ ضورۇٌۇغمب تىگىػٍىه ثوٌغبْ ضوئبٌالرٔي ئېٕىمالپ چىمىذۇ.
غۇٔذالال زۆرۈر ثوٌغبْ ئۇچۇرالرٔي لوٌغب وەٌتۇرۇغٕىڭ ۋاضتىٍىرىٕي تېپىپ چىمىذۇ .ئبق لبٌپبق
زۆرۈر ثوٌغبْ ئۇچۇرالرٔي تېپىپ چىمىع ۋە تىسىپ چىمىع ئۈچۈْ ئىػٍىتىٍىذۇ.

 )2قىسىو قبىپبق
لىسىً رەڭ ئبدەِگە ئوت ،ئىططىمٍىك ۋە ھېططىَبتٕي ئەضٍىتىذۇ .لىسىً لبٌپبق
ثبضمۇچىذا ،وىػىٍەرگە ئۆز ھېططىَبتي ،وەٍپىَبتي ۋە ثىۋاضتە تۇٍغۇضىٕي ئەروىٓ ئىپبدىٍەغىە
پۇرضەت ثېرىٍىذۇ .ثىر ٔورِبي خىسِەت ِۇزاوىرىطىذە ضىسٔىڭ ھېططىَبتىڭىسٔىڭ ئېٍىپ
ثېرىٍىۋاتمبْ ِۇزاوىرە ثىٍەْ ئبرٌىػىپ وېتىػىگە ٍوي لوٍۇٌّبٍذۇ .ثىر لبرار چىمىرىع ٍىغىٕىذا
لىسىً لبٌپبلٕي وېَگۀذە ثوٌطب ،ضىس ئۈچۈْ ئۆز ھېططىَبتىڭىس ،وەٍپىَبتىڭىس ۋە ثىۋاضتە
تۇٍغۇٌىرىڭىسٔي ئەروىٓ-ئبزادە ئوتتۇرىغب لوٍۇدىغبٔغب ثىر ِەخطۇش پۇرضەت ٍبرىتىپ ثېرىٍىذۇ.
ثىۋاضتە تۇٍغۇ ٔۇرغۇْ ئەِىٍىٌ تەجرىجىٍەرگە ئبضبٔالٔغبْ ثوٌىػي ِۇِىىٓ .ھېططىَبت،
وەٍپىَبت ۋە ثىۋاضتە تۇٍغۇالرٔي ئىپبدىٍەغٕىڭ ِۇٔذاق ِىطبٌٍىرى ثبر:
– ِېٕىڭچە ِبۋۇ وىػي ِۇغۇ ۋەزىپىگە ئەڭ ِۇۋاپىك وېٍىذۇ.
– ِېٕىڭچە ثۇ ئىػتب تەۋەوىۇٌچىٍىه ثەوال ئېغىر.
– ِېٕىڭ ھېص لىٍىػىّچە ثۇٔذاق چۈغۀذۈرۈظ ثەن ِۇرەوىەپ ثوٌۇپ وېتىذۇ.
ٍولۇرلىذەن ھېططىَبتالرٔىڭ پبٍذىطي ثبرٌ .ېىىٓ ثىۋاضتە تۇٍغۇٔىڭ دائىُ توغرا
ثوٌۇغي ٔبتبٍىٓ .دۇَٔبغب ِەغۇر ئېَٕىػتېَٕٕىڭ ثىۋاضتە تۇٍغۇضىّۇ ھېَطېٕجېرگٕىڭ ئېٕىمطىسٌىك
پرىٕطىپىٕي ئىٕىبر لىٍغبٔذا خبتب ثوٌۇپ چىممبْ ئىذى.
لىسىً لبٌپبلٕي وىَگۀذە ھەر ثىر ئبدەَ ئۆزىٕىڭ ثىر لبتبر ھېططىَبتىٕي ئىپبدىٍىطە
ثوٌىذۇ .ئبغۇٔذاق ھېططىَبتٕي ئىپبدىٍەغىە ئىػٍىتىذىغبْ ضۆزٌەردىٓ ِۇٔذالٍىرى ثبر:
– ِېٕىڭ ثۇ ئىػمب ٔبھبٍىتي ٍولۇرى لىسغىٍٕىغىُ ثبر.
– ِەْ ثۇ ئىػٕي ئىٕتبٍىٓ ٍبخػي وۆرىّەْ.
– ِەْ ثۇ ئىػمب ٔىطجەتەْ ٔېَتراي پوزتطىَىذە ثوٌىّەْ .
– ِۀذە ثۇ ئىػمب ٔىطجەتەْ ثىر ئېٕىك ئىذىَە ٍوق.
– ِەْ ثۇ ئىػمب دېگۀذەن ئىػۀچ لىالٌّبٍّەْ.
– ِەْ ثۇ ئىػمب ٔىطجەتەْ ثىر ِۇرەوىەپ تۇٍغۇدا ثوٌىۋاتىّەْ.
– ِەْ ثۇ ئىع ئۈچۈْ ئبٔچە خوغبي ئەِەش.
– ِەْ ثۇ ئىػٕي ئبٔچە ٍبخػي وۆرۈپ وەتّەٍّەْ.
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– ِەْ ثۇ ئىػمب ٔبھبٍىتي ئۆچ ،ۋە ثبغمىالر.
ھېططىَبتٕي ئىپبدىٍەظ ئۇضۇٌي ئوخػىّىغبْ ِىٍٍەت ۋە ئوخػىّىغبْ ِەدىٕىَەت ئۈچۈْ
ئوخػبظ ثوٌّبٍذۇِ .ەضىٍەٍْ ،بپؤٍۇلالر ئۆز ھېططىَبتىٕي ‖ ِەْ ثۇ ئىع توغرىطىذا چولۇَ ثىر
ئوٍٍۇٔۇپ ثبلّىطبَ ثوٌّبٍذۇ ―.دېگۀذەن ضۆزٌەر ثىٍەْ ِۇالٍىُ ئىپبدىٍەٍذۇ .ئبِېرىىىٍىمالر
ثوٌطب ئۆز ھېططىَبتىٕي ‖ ثۇ ثىر ٔبھبٍىتي لبِالغّىغبْ پىىىر ئىىەْ ―.دېگۀذەن ضۆزٌەر ثىٍەْ
وۇچٍۇن ھبٌذا ئىپبدىٍەٍذۇ .ئۇٍغۇرالردا ثوٌطب ئۆز ھېططىَبتىٕي ئەٍٕەْ ئىپبدىٍىّەٍذىغبْ
ئەھۋاٌالر خېٍىال ئېغىر.
لىسىً لبٌپبلٕي وېَگۀذە ،ئۆز ھېططىَبتىٕي چۈغۀذۈرۈظ ٍبوي ئۆز ھېططىَبتىٕىڭ
توغرىٍىغىٕي ئىطپبتالغٕىڭ ھبجىتي ٍوق .ئۇٔىڭ ئەوطىچەٍ ،ىغىٓ ثبغمۇرغۇچي ئۇٔذاق
ئەھۋاٌالرٔىڭ ٍۈز ثېرىػىٕىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىػي وېرەن .ئۇٔذاق لىٍّىغبٔذا وىػىٍەر پەلەت توغرا
ئىىۀٍىگىٕي ئىطپبتٍىَبالٍذىغبْ ھېططىَبتٕىال ئوتتۇرىغب لوٍۇپ ،ثبغمب ھېططىَبتٕي دىگىٍي
ئۇٔىّبٍذۇ .غۇڭالغمب ِۇزاوىرىٕىڭ ثۇ ثبضمۇچىذا ھەر ثىر ئبدەَ ئۆز ھېططىَبتىٕي ئەٍٕەْ ئوتتۇرىغب
لوٍىػي وېرەن.
لىسىً لبٌپبلٕي ثىر لبرار چىمىرىع ٍىغىٕىڭ ئەڭ ئبٌذىذا ثىر لېتىُ ۋە ئەڭ ئبخىرىذا ثىر
لېتىُ ئىػٍەتطىّۇ ثوٌىذۇ .ئەڭ دەضٍەپتە ئىػٍەتىۀذە لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىػمب ٔىطجەتەْ ھەر
ثىر ئبدەَ ئۆزىٕىڭ ئەڭ دەضٍەپىي ھېططىَبتىٕي ئوتتۇرىغب لوٍىذۇ .ئەڭ ئبخىرىذا ثوٌطب
وىػىٍەرٔىڭ ھېططىَبتىذا ئۆزگىرىع ثوٌغبْ-ثوٌّىغبٍٔىغىٕي ئوتتۇرىغب لوٍىذۇ.
لىسىً لبٌپبق دائىُ ثىر ئبالھىذە ئىذىَە ٍبوي ثىر ئبالھىذە ئەھۋاٌغب لبرىتب ئىػٍىتىٍىذۇ.
غۇڭب لىسىً لبٌپبلٕي ئىػٍەتىۀذە ،ئۇٔىڭ ٔىّىگە لبرىتب ئىػٍىتىٍىۋاتمبٍٔىمي ٔبھبٍىتي ئېٕىك
ثوٌىػي وېرەن.
لىسىً لبٌپبق ثىٍىُ تەٌەپ لىٍىذىغبْ ھېططىَبتالرغىّۇ لوٌٍىٕىٍىذۇِ .ەضىٍەْ:
– ِېٕىڭچە ثۇ ئىذىَۀىڭ خېٍي زور ٍوغۇرۇْ وۈچي ثبر.
– ثۇ ئىذىَە ٔبھبٍىتي لىسىمبرٌىك ئىىەْ.
– ثۇ ئىذىَە ٔبھبٍىتي ئۆزگىچە ئىىەْ.
لىسىً لبٌپبلٕي ئىػٍەتىەْ ۋالىتتبٍ ،ىغىٕغب لبتٕبغمۇچىالرٔىڭ ھەِّىطىٕىڭ ئۆز
ھېططىَبتىٕي ثبٍبْ لىٍىع ِەججۇرٍىتي ثبر ثوٌۇپ ،ھېچ وىّٕىڭ ‖ ثىرضي ئۆتۈپ وەتطۇْ―
دىَىػىگە ٍوي لوٍۇٌّبضٍىغي وېرەن .لىسىً لبٌپبلٕىڭ ِەلطىذى غۇ ۋالىتتب ِەۋجۇت ثوٌغبْ
ھېططىَبتٕي ئەٍٕەْ ثبٍبْ لىٍىع ثوٌۇپِ ،ەٌۇَ ثىر ھۆوۈِٕي چىمىرىػمب ِەججۇرالظ ئەِەش.

 )3قبرا قبىپبق
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لبرا لبٌپبق ئەڭ وۆپ ئىػٍىتىٍىذىغبْ ۋە ئەڭ ِۇھىُ لبٌپبق ثوٌۇپ ھېطبپٍىٕىذۇ .ئۇ
ئېھتىَبتچبٍٔىك ۋە پەخەضٍىىىە ۋەوىٍٍىه لىٍىذۇ .ئۇ ثىسٔي لبٔۇٔطىس ،خەتەرٌىه ،پبٍذا
ٍەتىۈزِەٍذىغبْ ،ھبۋأي ثۇٌغبٍذىغبْ ۋە غۇٔىڭغب ئوخػبظ ئىػالرٔي لىٍىػتىٓ توضبٍذۇ.
لبرا لبٌپبق ئۆزىٕي ضبلالپ لېٍىع ( ئىٕگٍىسچە «  )»survivalلبٌپىغي ثوٌۇپّۇ
ھېطبپٍىٕىذۇ .ھەر ثىر ھبٍۋاْ لبٍطي ٍىّەوٍىىٕىڭ زەھەرٌىه ئىىۀٍىگىٕيٍ ،ىرتمۇچ ھبٍۋإٔىڭ
ئۆزىگە وەٌتۈرىذىغبْ خەتىرىٕىڭ ئىػبرەتٍىرىٕي وۆرۈپ چۈغىٕىذىغبْ ثوٌىػي وېرەن .ثىس
ئۆزىّىسٔي ضبلالپ لېٍىع ئۈچۈْ ئېھتىَبتچبْ ثوٌىػىّىس وېرەن .لبٔذاق ئىػالردىٓ ضبلٍىٕىع
وېرەوٍىگىٕي ،لبٍطي ھەروەتٕىڭ ئۈٔۈَ ثەرِەٍذىغبٍٔىغىٕي ثىٍىػىّىس وېرەن .ثىس ِبٔب ِۇغۇٔذاق
لىٍىع ئبرلىٍىك ئۆزىّىسٔي ضبلالپ لبٌىّىس .ئۆزىّىسٔىڭ تەضەۋۋۇرغب لبٔچىٍىه ثبً ثوٌىػىّىسدىٓ
لەتئي ٔەزەر ،ثەزىذە ثىرەر ئەخّىمبٔە خبتبٌىك ئۆتىۈزۈپ لوٍۇظ ثىٍەْ ئۆزىّىسٔي پۈتۈٍٔەً ثەرثبت
لىٍىۋىتىػىّىسِۇ ِۇِىىٓ.
لبرا لبٌپبق تۀمىذىٌ ئوٍالغٕىڭ ئبضبضي ثوٌۇپ ،غەرة ِەدۀىَىتىٕىڭّۇ ئبضبضي ثوٌۇپ
ھېطبپٍىٕىذۇ .ئۇ ٔىّىٕىڭ ئۆزىّىسٔىڭ ثبٍٍىك ِۀجەضىگە ،ثىسٔىڭ ضىَبضىتىّىسگە ،ثىسٔىڭ
ئىطتراتىگىَىّىسگە ،ثىسٔىڭ خىسِەت ئەخاللىّىسغب ،ۋە ثىسٔىڭ لىّّەت لبرىػىّىسغب ِۇۋاپىك
وەٌّەٍذىغبٍٔىغىٕي وۆرضۈتۈپ ثېرىذۇ.
ئبٌتە لبٌپبق ثوٍىچە ئوٍالظ ئۇضۇٌىٕىڭ ثىر ئبالھىذىٍىگي ،لبرا لبٌپبق وىَىٍگۀذە،
ئوٍالظ جەرٍبٔىغب لبتٕىػىۋاتمبْ ھەِّە ئبدەٍِەرگە ئەڭ ٍولۇرى دەرىجىذە ئېھتىَبتچبْ ثوٌىذىغبْ
ۋە ئەڭ ٍولۇرى دەرىجىذە تۀمىذىٌ پۇزۇتطىَەدە ثوٌىذىغبْ ثىر ۋالىت ٍبوي پۇرضەت ٍبرىتپ
ثېرىٍىذۇ .ئەِّب ثېرىٍگەْ ثۇ ۋالىتٕىڭ ضىرتىذا ثوٌطب ھەر ثىر ٔۇلتب ئۈضتىذە تۀمىذىٌ
پۇزۇتطىَەدە ثوٌۇغمب ٍوي لۇٍۇٌّبٍذۇ.
لىطمىطي ،لبرا لبٌپبق ئېھتىَبتچبٍٔىمٕي وۆزدە تۇتىذۇ .ثىر تەوٍىپ ئۈضتىذە ِۇزاوىرە
ئېٍىپ ثېرىپ ِەٌۇَ ثىر ثبضمۇچمب وەٌگۀذە ،ثىس ئۇٔىڭ تەۋەوىۇٌچىٍىگي ،خەتىرى ،توضمۇٍٔىمي،
ٍۇغۇرۇْ ِەضىٍىطي ۋە پبٍذىطىس تەرىپي ئۈضتىذە ئوٍٍۇٔىػىّىس وېرەن .ثىر تەوٍىپٕىڭ لبراڭغۇ
تەرىپي توغرىطىذا توٌۇق ئوٍالّٔبً تۇرۇپ ئۇٔي ئىجرا لىٍىع ثىر ئۇچىغب چىممبْ ئەخّەلٍىه
ثوٌۇپ ھېطبپٍىٕىذۇ .لبرا لبٌپبق ثىسٔي خەتەر ۋە لىَىٕچىٍىمتىٓ ضبلالپ لبٌىذۇ .ئۇ ثىسگە دىممەت
لىٍىػمب تېگىػٍىه ئىػالرٔي وۆرضىتىپ ثېرىذۇ.
 )4سېرىق قبىپبق
ضېرىك رەڭ ثىسگە لۇٍبظ ٔۇرىٕي ،ئۈِىذۋارٌىمٕي ئەضٍىتىذۇ .ثىر تەپەوىۇرچي ضېرىك
لبٌپبلٕي وىَگۀذە پۈتۈْ ۋۇجۇدى ثىٍەْ ثېرىٍگەْ تەوٍىپٕىڭ ثبرٌىك پبٍذىٍىك تەرىپىٕي تېپىپ
چىمىػمب ،لبٔذاق لىٍغبٔذا ثۇ ثىر ئىذىَۀي ئەِىٍَەتىە ئبٍالٔذۇرغىٍي ثوٌىذىغبٍٔىغىٕي ئوٍالپ
چىمىػمب تىرىػىذۇ.
ضېرىك لبٌپبلٕي ئىػٍىتىع لبرا لبٌپبلٕي ئىػٍىتىػىە لبرىغبٔذا ضەي تەضراق .ئبدەَ
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ِېڭىطىذە ثىسٔىڭ خەتەردىٓ ضبلٍىٕىػىّىسغب ٍبردەَ ثېرىذىغبْ ثىر تىججىي ِىخبٔىسَ ِەۋجۇت
ثوٌىذۇ .ئەِّب ضېرىك لبٌپبق ئۈچۈْ ثۇٔذاق ِىخبٔىسَ ِەۋجۇت ئەِەش .غۇڭالغمب وۆپ ضبٔذىىي
وىػىٍەر ضېرىك لبٌپبلمب لبرىغبٔذا لبرا لبٌپبلٕي ئىػٍىتىػىە ئۇضتىراق وېٍىذۇ.
ثىس ئۆزىّىسدە « لىّّەت ضەزگۈرگىٍي» ٔي ٍېتىٍذۇرىػىّىسگە توغرا وېٍىذۇ .ثۇٔىڭ
ِۀىطي ثىس لىٍغبْ ئىػىّىسٔىڭ خەتىرىگە لبٔچىٍىه ضەزگۈر ثوٌغبْ ثوٌطبق ،ئۇٔىڭ لىّّىتىگىّۇ
غۇٔچىٍىه ضەزگۈر ثوٌىػىّىس وېرەن ،دېگۀذىٓ ئىجبرەت .ثۇٔذاق ئبدەتٕي ئەِىٍىَەت جەرٍبٔىذا
ٍىتىٍذۈرۈغىە توغرا وېٍىذۇ.
ضېرىك لبٌپبلٕىڭ لىّّىتي ٔبھبٍىتي ٍولۇرى ثوٌۇپ ،ئۇ وىػىٍەرٔي لىٍّبلچي ثوٌغبْ
ئىػىٕىڭ لىّّىتىٕي ثىر لېتىُ دەڭطەپ وۆرۈغىە ِەججۇرالٍذۇ .ثەزىذە ضىس ئۈچۈْ ئۇٔچىۋاال
لىسىمبرٌىك وۆرۈّٔىگەْ ثىر ئىع ٔبھبٍىتي ٍولۇرى لىّّەتىە ئىگە ثوٌۇپ چىمىپ لبٌىذۇ .ئەگەر
ثىس لبتتىك ئىسدىٕىذىغبْ ثوٌطبق ،وىػىٍەرٔي ئبٔچە جەٌپ لىالٌّىغبْ ئىذدىَىٍەرٔىڭ ئىچىذىّٕۇ
ثەٌگۈٌۈن لىّّەتىە ئىگە ئىذدىَىٍەر چىمىپ لبٌىذۇ.
ضېرىك لبٌپبلٕىڭ ٌوگىىىٍىك ئبضبضي ثوٌىػيٍ ،ۀي ھەر ثىر ئىذىَىٕىڭ لىّّىتي ثەٌگۈٌۈن
ئبضبضالر ئبرلىٍىك ِۇەٍَۀٍەغتۇرىٍىػي وېرەن .ئۇٔي ئىػٍەتىۀذەِ ،ۇٔذاق ضوئبٌالرغب جبۋاة
تېپىع وېرەن:
* ئۇٔىڭ لىّّىتي ٔىّە؟
* ئۇ وىُ ئۈچۈْ؟
* ئۇ لبٔذاق غبرائىت ئبضتىذا پبٍذا ثېرىذۇ؟
* ئۇٔىڭ لىّّىتي لبٔذاق ئەِەٌگە ئبغۇرۇٌىذۇ؟
* ئۇٔىڭ ثبغمب لىّّەتٍىرىّۇ ثبرِۇ؟
لىطمىطي ،ضېرىك رەڭ لۇٍبظ ٔۇرىٍ ،ورۇلٍۇق ۋە ئۈِىذۋارٌىمٕىڭ ضىّۋوٌي ثوٌۇپ ،ضېرىك
لبٌپبق ثوٍىچە ئوٍالظ ئىجبثىٌ ۋە پبٍذىٍىك تەرەپٍىرىٕي ئوٍالغٕي وۆرضىتىذۇ .خۇددىٌ لبرا لبٌپبق
ثىر تەوٍىپٕىڭ ضەٌجىٌ تەرەپٍىرىٕي ثبھبالپ چىمىػٕي وۆرضەتىۀذەن ،ضېرىك لبٌپبق ثىر
تەوٍىپٕىڭ ئىجبثىٌ تەرەپٍىرىٕيٍ ،ۀي لىّّىتىٕي ۋە پبٍذىطىٕي تېپىپ چىمىػٕي وۆرضىتىذۇ.

)5

ٍېطىو قبىپبق

ٍېػىً رەڭ ٍېڭي ٍوپۇرِبق ۋە ٍېڭي غبخالرٔىڭ رەڭگي ثوٌۇپ ،ئۇ ئبدەِگە زىرائەتٍەرٔي،
ئۆضۈغٕي ،ۋە ئېٕېرگىَىٕي ئەضٍىتىذۇ .ئۇ ئبدەِٕىڭ ئىجبتىبرٌىمىغب ٍبوي ٍېڭىٍىك ٍبرىتىع
ئىمتىذارىغب ۋەوىٍٍىه لىٍىذۇٍ .ېػىً لبٌپبلٕي وىَگۀذە ،ثىس ٍېڭي ئىذىَىٍەرٔي ئىٍگىرى
ضۈرىّىس .ثىس ئۈچۈْ ِەۋجۇت ثوٌغبْ ثبرٌىك تبٌالغالرٔي ئوتتۇرىغب لوٍىّىس .تەوٍىپ لىٍىٕغبْ
ئىذىَىٍەرٔي ئۆزگەرتىّىس ۋە ٍبخػىالٍّىس.
ٍېػىً لبٌپبلٕىڭ ثىر ئبالھىذىٍىگي ،ثۇ لبٌپبق وىَىٍگەْ ۋالىتتبٍ ،ىغىٕغب لبتٕبغمبْ ثبرٌىك
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وىػىٍەر ئۈچۈْ ِۇزاوىرە لىٍىٕىۋاتمبْ ئىع ئۈضتىذە ِەخطۇش ٍېڭىٍىك ٍبرىتىع پەٌٍىطىذە تۇرۇپ
ئوٍالظ پۇرضىتي ٍبرىتىپ ثېرىٍىذۇ .ثۇ ۋالىتتب ھەر ثىر ئبدەَ ئۆزى ئوٍالپ تبپمبْ ٍېڭي ئىذىَىٍەرٔي
ئوتتۇرىغب لوٍىذۇ .ئەگەر ٍېڭي ئىذدىَىطي ثوٌّىطب ئبۋاز چىمبرِبً جىُ ئوٌتۇرىذۇ .ئبدەتتە
وىػىٍەر ھېچ ئىع لىٍّبً جىُ ئوٌتۇرۇغٕي ئبٔچە خبالپ وەتّەٍذۇ .غۇڭب ئۇالر ئۆزىٕىڭ
ئىجبتىبرٌىغىٕي ئىػمب ضېٍىپٍ ،ېڭي ئىذدىَىٍەرٔي ئوتتۇرىغب لوٍۇظ ٍوٌىذا توختىّبً تىرىػىذۇ.
ٍېڭىٍىك ٍبرىتىع تەپەوىۇر لىٍىػٕىڭ ِۇھىُ ثىر تەروىۋىٌ لىطّي ثوٌغبچمبٍ ،ېػىً لبٌپبق
ئوٍالظ لبٌپبلٍىرىٕىڭ ئىچىذە ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ئورۇْ تۇتىذۇ.
وىػىٍەر ثبغمىالر ئۆزىذىٓ ئۈِىذ لىٍغبْ ئىػالرٔي لىٍىػمب ثەوراق ئىٕتىٍىذۇٍ .ېػىً
لبٌپبق وېَىٍگەْ ۋالىتتبٍ ،ىغىٕغب لبتٕبغمبْ ثبرٌىك وىػىٍەردىٓ ٍېڭىٍىك ٍبرىتىع تەرىمىطىذە
تەپەوىۇر لىٍىع ئۈِىذ لىٍىٕغبْ ثوٌغبچمب ،ھەِّەٍٍەْ ٍېڭىٍىك ٍبرىتىػمب تىرىػىذۇٔ .ەتىجىذە
ثۇرۇْ ئۆزىٕي ئبٔچە ٍېڭىٍىك ٍبراتمۇچي ھېطبپٍىّبٍذىغبْ وىػىٍەرِۇ ثىرەر ٍېڭي ئىذدىَىٕي ئوٍالپ
چىمىػمب پۈتۈْ وۇچي ثىٍەْ تىرىػىذۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆز-ئۆزىگە ثوٌغبْ ئىػۀچىطىّۇ
وۇچىَىپ ،ثىر دەِذىٓ وېَىٓ ئۇالرِۇ ثبغمىالردەوال ٍېڭىٍىك ٍبرىتىػمب ِبھىر وىػىٍەردىٓ ثوٌۇپ
لبٌىذۇ.
ٍېػىً لبٌپبق وېَىٍگۀذە ،وىػىٍەرٔىڭ ھەِّە ِۇِىىٕچىٍىىٍەرٔي ئوتتۇرىغب لوٍىػىغب
ٍوي لوٍىٍىذۇِ .ۇِىىٕچىٍىىٕىڭ تەپەوىۇر لىٍىػتىىي روٌي ئىٕتبٍىٓ چوڭ ثوٌۇپ ،ثۇٔي وىػىٍەر
ئبضبٍٔىمچە تؤۇپ ٍېتەٌّەٍذۇِ .ۇِىىٕچىٍىه ثوٌّىطب ئبٌغب ئىٍگىرىٍەظ ثوٌّبٍذۇ .ئىىىي ِىڭ
ٍىٍٕىڭ ئبٌذىذا جۇڭگؤىڭ تېخٕوٌوگىَەضي غەرىپٕىڭىىگە لبرىغبٔذا جىك تەرەلمىٌ لىٍىپ ،ئبٔذىٓ
ئۇالرٔىڭ تەرەلمىَبتي پۈتۈٍٔەً توختبپ لبٌغبْ .وۆپۈٔچە وىػىٍەر ثۇٔذاق ثوٌۇغٕىڭ ضەۋەثي
جۇڭگوٌۇلالر ئىٍّىٌ پەرەزٌەرٔي تەرەلمىٌ لىٍذۇرِبضٍىمتىٓ ثوٌغبْ ،دەپ چۈغۀذۈرىذۇ .ئىٍّىٌ
پەرەز ۋە ِۇِىىٕچىٍىىٍەر روھىٌ ٍۇِػبق دېتبٌالرٔىڭ ئەڭ ئبچمۇچٍۇق ثىر لىطّي ثوٌۇپ ،ئەگەر
ئۇالر ثوٌّبٍذىىەْ تەرەلمىَبتّۇ ِۇِىىٓ ثوٌّبٍذۇ.
ثىر ئىػٕي ئېٍىپ ثېرىػتىىي لەدەَ-ثبضمۇچالر ئۈضتىذىىي تەوٍىپٍەرِۇ ِۇغۇ ٍېػىً
لبٌپبق ثبضمۇچىذا ئوتتۇرىغب لوٍىٍىذۇ—‖ثىس ِبۋۇ ئىػٕيٍ ،بوي ِبۋۇ ئىػٕيٍ ،بوي ِبۋۇ ئىػٕي
لىالالٍّىس ―.لبرا لبٌپبق ثبضمۇچىذا ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ ثىر لىطىُ لىَىٕچىٍىمالرِۇ ِۇغۇ ٍېػىً
لبٌپبق ثبضمۇچىذا ھەي لىٍىٕىذۇٍ .ۀي ٍېػىً لبٌپبق ثبضمۇچىذا ثەزى لىَىٕچىٍىمالردىٓ ضبلٍىٕىع
ئۈچۈْ ثەزى ئىذىَىٍەرٔي ئۆزگەرتطە ثوٌىذۇٍ .ېػىً لبٌپبق ثبضمۇچىذا ثۇرۇٔمىذىٓ ثبغمب ٍېڭي
ئىذىَىٍەرگە ثوٌغبْ ئىھتىَبجٕي تەغەثجۇش لىٍطىّۇ ثوٌىۋىرىذۇ.
ئەگەر ٍېػىً لبٌپبق ٔبھبٍىتي وۆپ ٍېڭي ئىذدىَە ۋە ِۇِىىٕچىٍىىٍەرٔي وەٌتۈرۈپ
چىمبرغبْ ثوٌطبٍ ،ېػىً لبٌپبق ثبضمۇچىذا ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ئۈضتىذە ِۇھبوىّە ئېٍىپ ثېرىػمب
ۋالىت ٍېتىػّەضٍىگي ِۇِىىٓ .ثۇٔذاق ئەھۋاٌذا لىسىً لبٌپبلتىٓ پبٍذىٍىٕىپِ ،ەٌۇَ ثىر ئەھۋاٌغب
ئەڭ ئۇٍغۇْ وېٍىذىغبْ ئىذىَىٍەرٔي تبٌالپ ثىىىتطىّۇ ثوٌىذۇ.
لىطمىطيٍ ،ېڭىٍىك ٍبرىتىع تەرىمىطىذە تەپەوىۇر لىٍىع ِۇٔذاق ضبھەٌەرٔي ئۆز ئىچىگە
ئبٌىذۇ:
* ٍېڭي ئىذدىَەٍ ،ېڭي چۇغۀچە ۋە ٍېڭي ئۇلۇَ.
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* ٍېڭي ئىذدىَىٍەرٔىڭ ِەلطەتٍىه ھبٌذا ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈٌىػي.
* پبٍذىٍىٕىػمب ثوٌىذىغبْ ثبغمب ٍوي ۋە ثبغمب ئۇضۇٌالر.
* ئۆزگىرىػٍەر.
* ثىر ِەضىٍىٕي ھەي لىٍىػٕىڭ ٍېڭي ئۇضۇٌٍىرى.
ٍېڭىٍىك ٍبرىتىع دىگىٕىّىس لبثىٍىَەتّۇ ،تبالٔتّۇٍ ،بوي وىػىٍىىّۇ ( ئىٕگٍىسچە
«)»personality؟ ثۇ ضوإٌىڭ توغرا جبۋاثيٍ ،ېڭىٍىك ٍبرىتىع دېگەْ لبثىٍىَەت ،تبالٔت ۋە
وىػىٍىىٕىڭ ثىرىىّىطىذىٓ ئىجبرەتتۇر .ئەگەر ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ٍېڭىٍىك ٍبرىتىع لبثىٍَىتىٕي
ئۆضتۈرۈغىە تىرىػّىطىڭىس ،ئۇ پەلەت ضىسٔىڭ تبالٔتىڭىس ثىٍەْ وىػىٍىه ِىجەزىڭىسگە ثبغٍىك
ٔەرضە ثوٌۇپ لبٌىذۇ .غۇڭالغمب ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ٍېڭىٍىك ٍبرىتىع ئىمتىذارىڭىسٔي ئۆضتۈرۈظ
ٍوٌىذا ِەلطەتٍىه ھبٌذا تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػىڭىس وېرەن .غۇٔىّۇ ئەضتە تۇتۇظ وېرەوىي،
ثەزىٍەرٔىڭ ٍېڭىٍىك ٍبرىتىع ئىمتىذارى ثبغمىالرٔىڭىىٓ ئۈضتۈٔرەن ثوٌىذۇ .ثۇ خۇددى ثەزىٍەر
ِۇز تېَىٍىػتب ثبغمىالردىٓ ئۇضتۈٔرەن تۇرغىٕي ثىٍەْ ئوخػبظ .ئەِّب ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي
وىػىٍەر ِەخطۇش تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىع ئبرلىٍىك ئۆزىٕىڭ ٍېڭىٍىك ٍبرىتىع ئىمىتىذارىٕي
ئۆزىٕىڭ ئىھتىَبجىذىٓ چىمبالٍذىغبْ دەرىجىگىچە ئۆضتۈرەٌەٍذۇ .ثۇ جەھەتتە « پبراٌٍېً ئوٍالظ»
ئۇضۇٌي ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ روي ئوٍٕبٍذىغبْ ثوٌۇپ ،لىسىممبْ ئولۇرِۀٍەر ِېٕىڭ « ئوڭ ِېڭە ثىٍەْ
ضوي ِېڭە» دېگەْ ٍبزِبِٕي ثىر لېتىُ ئولۇپ ثبلطب ثوٌىذۇ.
وىػىٍەر لبالٍّىمبْ ضۆزٌەر ئبرلىٍىك ٍېڭي ئىذدىَىٕي ئوٍالپ تېپىع ئۇضۇٌىٕىّۇ تېپىپ
چىممبْ .ثۇ ئۇضۇٌٕي ھەر لبٔذاق ئوٍالظ جەرٍبٔىذا ئىػٍەتطە ئۇٔۇَ ثېرىذىغبْ ثوٌۇپِ ،ەٌۇَ ثىر
ٍىغىٕذا وىػىٍەر ٍېڭي ئىذىَە تېپىػتب لىَٕبٌغبْ ۋالىتتب تېخىّۇ ٍبخػي ئۈٔۈَ ثېرىذۇِ .ەضىٍەْ،
ضىس غىروىتىڭىسٔىڭ ثىر رەھجەرٌەر ٍىغىٕىذا ئۆز غىروىتىڭىس ئۈچۈْ ثىر ٍېڭي ِەھطۇالت ئوٍالپ
تبپّبلچي .ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ضىس ئبٌذى ثىٍەْ ٍىغىٕغب لبتٕبغمۇچىالردىٓ  30-20دأە لبالٍّىمبْ
ضۆزٌۈوٍەرٔي ئوتتۇرىغب لوٍۇغٕي ضوراٍطىس ،ھەِذە ئۇ ضۆزٌۇوٍەرٔي ثىر لەغەز تبختبٍغب ٍېسىپ
چىمىطىس .ثۇ ضۆزٌۇوٍەر ِۇٔذاق ضۆزٌۈوٍەر ثوٌىػي ِۇِىىٓ :ضوپۇْ ،وۆِۈر ،ثۈروۈت ،چبغمبْ،
تۆگە ،تبوطي ،ثۇٌۇت ،خبتىرە ،ۋاھبوبزاالرٍ .بوي ثۇ ضۆزٌۇوٍەرٔىڭ ھەِّىطي ئوخػبظ ثىر ھەرىپ
ثىٍەْ ثبغٍىٕىذىغبْ ثوٌطىّۇ ثوٌىذۇِ .ەضىٍەْ ،ثۈروۈت ،ثۇٌۇت ،ثۆغۈن ،ثۇغذاً ،ثوۋاق،
ۋاھبوبزاالر .ثۇ ضۆزٌۈوٍەر ثىر تبختبٍغب ٍېسىٍىپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ھەِّەٍٍەْ ئبغۇ ضۆزٌۈوٍەرگە
لبراپ تۇرۇپٍ ،ېڭي ئىذدىَىٍەرٔي ئوٍالپ تبپىذۇ.

)6

مۆك قبىپبق

وۆن لبٌپبق ثىسگە وۆن ئبضّبٕٔي ئەضٍىتىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ثىر ئىع ئۈضتىذە ئوِۇَِۈزٌۈن
ئوٍٍۇٔۇغمب ،ثىر ئىع ئۈضتىذە توغرا تەپەوىۇر لىٍىػمب ۋەوىٍٍىه لىٍىذۇ.
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وۆن لبٌپبق ئوروېطترٔىڭ ثىر دىرىژورىغبٍ ،بوي ثىر ووِبٔذىرىغب ئوخػبٍذۇ .ئۇٔي وېَگەْ
وىػي لىٍّبلچي ثوٌغبْ ثىر ئىػٕي لبٍطي ۋالىتتب لىٍطب توغرا ۋالىتتب لىٍغبْ ثوٌىذىغبٍٔىغي
ئۈضتىذە توغرا لبرار چىمىرىپ ،لىٍّبلچي ثوٌغبْ ئبغۇ ئىػتىٓ ئەڭ ٍبخػي ٔەتىجە چىمىرىػمب
تىرىػىذۇٍ .ۀي وۆن لبٌپبق ئوٍالظ جەرٍبٔىٕي ِۇۋاپىك ثبغمۇرۇظ ،ئۈٔۈٍِۇن تەغىىٍٍەظ ۋە
ٍبخػي وؤتروي لىٍىػمب ئىػٍىتىٍىذۇ.
وۆن لبٌپبلٕي ئبغۇ ٍىغىٕٕىڭ ثبغٍىغي ،رەئىطي ٍبوي ثبغمۇرغۇچىطي وىَىذىغبْ ثوٌۇپ،
ئۇٔي ثىر ِۇزاوىرە ٍىغىٕىٕىڭ ئەڭ ئبٌذىذا ئىػٍەتىۀذەٍ ،ىغىٓ ثبغمۇرغۇچي ثۇ ٍىغىٓ ٔىّە ئۈچۈْ
ئېچىٍغبٍٔىغي ،ئۇٔىڭذا ٔىّە ِەضىٍە ھەي لىٍىٕىذىغبٍٔىغي ،ثۇ لېتىّمي ئوٍالظ جەرٍبٔىٕىڭ
ِەلطىذى ٔىّە ئىىۀٍىگي ،ثۇ ئوٍالظ جەرٍبٔي ئبرلىٍىك لبٔذاق ِەلطەت ئەِەٌگە ئبغۇرۇٌّبلچي
ئىىۀٍىگىٕي ئوتتۇرىغب لوٍىذۇ .ثۇ لېتىّمي ٍىغىٕذا ئوٍالغٕىڭ ئبٌتە لبٌپىمىٕي لبٍطي تەرتىپ
ثوٍىچە وىَىذىغبٍٔىمىٕىّۇ ئوتتۇرىغب لوٍىذۇٍ .ۀي وۆن لبٌپبق ثۇ لېتىّمي ٍىغىٕذىىي ئوٍالظ
ئىطتراتىگىَىطىٕي ثەٌگۈٌەٍذۇٍ .ىغىٓ جەرٍبٔىذا ثوٌطب وۆن لبٌپبق ٍىغىٕٕىڭ لبئىذە-تۈزۈِىٕي
ضبلالظ ،وىػىٍەرٔىڭ پەلەت غۇ ۋالىت ئۈچۈْ ثەٌگۈٌۀگەْ لبٌپبلٕىال وىَىػىگە وبپبٌەتٍىه
لىٍىع لبتبرٌىك ئىػالرغىّۇ ِەضئۇي ثوٌىذۇ .ئوٍالظ لبٌپىمىٕي ٍېڭي ثىر لبٌپبلمب ئۆزگەرتىػٕىّۇ
ٍىغىٕذىىىٍەرگە وۆن لبٌپبلٕي وىَگەْ وىػي ئۇلتۇرىذۇ.
گەرچە وۆن لبٌپبلٕي پەلەت ٍىغىٓ ثبغمۇرغۇچىطىال وىَىذىغبْ ثوٌۇپ ،ثىر ٍىغىٓ جەرٍبٔذا
ثۇ وىػي ثبغمب ثىر وىػىگە ئبٌّبغتۇرۇٌّبٍذىغبْ ثوٌطىّۇٍ ،ىغىٕغب لبتٕبغمۇچىالر ثۇ ٍىغىٕٕي
لبٔذاق داۋاِالغتۇرۇظ ئۇضۇٌي ئۈضتىذە ٍېڭي تەوٍىپٍەرٔي ئوتتۇرىغب لوٍطب ثوٌىۋېرىذۇ.
ٍىغىٕٕىڭ ئبخىرىذا وۆن لبٌپبلٍىك وىػي ٍىغىٓ لبتٕبغمۇچىٍىرىذىٓ ثۇ ٍىغىٕذىٓ لبٔذاق
ٔەتىجە چىمىرىع وېرەوٍىگىٕي ضوراٍذۇ .ثۇ ٍەردىىي ٔەتىجە ثىر خۇالضەٍ ،ەوۈْ ،لبرارِ ،ەضىٍىٕي
ھەي لىٍىػٕىڭ ثىر ئۇضۇٌيٍ ،بوي غۇٔىڭغب ئوخػبظ ثبغمب ثىر ٔەرضە ثوٌىػي ِۇِىىٓ .وۆن
لبٌپبلٍىك وىػي ٍىغىٓ ئبخىرىذا ثۇ لېتىّمي ٍىغىٕذا ئبٔچە چوڭ ئىٍگىرىٍەظ ثوٌّىغبٍٔىغىٕي
ئېتىراپ لىٍطىّۇ ،ھەِذە وېَىٕىي لېتىُ ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ئىػالر ،ئۇالرٔىڭ لەدەَ-ثبضمۇچٍىرى،
ٍبوي ٍۀە ثىر لېتىٍّىك ئوٍالظ ٍىغىٕىٕي ئوتتۇرىغب لوٍطىّۇ ثوٌىۋېرىذۇ.

لىطمىطي ،وۆن لبٌپبلٕي وىَگۀذە تۆۋۀذىىي ئىػالر ئېٍىپ ثېرىٍىذۇ:
* ثۇ لېتىّمي ئوٍالظ ٍىغىٕي ئۈضتىذە ئوٍٍىٕىع.
* ثۇ لېتىّمي ئوٍالظ ٍىغىٕىٕي لبٔذاق ئېٍىپ ثېرىػٕي چۈغۀذۈرۈظ.
* ثۇ لېتىّمي ئوٍالظ جەرٍبٔىٕي تەغىىٍٍەظ.
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* ثبغمب لبٌپبلالرٔي ئىػٍىتىع جەرٍبٔىٕي وؤتروي لىٍىع.

 .2ئوٍالضْىڭ ئبىتە قبىپىقىْي ئىطيىتىص ٍىسبىيىرى

تۆۋۀذە ئوٍالغٕىڭ ئبٌتە لبٌپىغىٕي لبٔذاق ئىػٍىتىع ئۈضتىذە ثىر لبٔچە لىطمب ِىطبٌالرٔي
وۆرضۈتۈپ ئۆتىّەْ .غىروەت ،ئىذارەِ ،ەوتەپ ،تەغىىالت لبتبرٌىك ئورۇٔالرٔىڭ ھەِّىطي
داۋاٍِىك تۈردە ثىر ٍبوي ثىر لبٔچە ئىػالر ئۈضتىذە ِەِۇرىٌ ۋە تېخٕىىىٍىك رەھجەرٌىه گۇرۇپپىطي
ئىچىذە لبرار چىمىرىػمب ِەججۇرى ثوٌۇپ تۇرىذۇ .ئەگەر ثىر غىروەتٕي ِىطبٌغب ئبٌطبق ،ئۇالر دۇچ
وېٍىذىغبْ ثىر چوڭ ِەضىٍە لبٍطي ٍېڭي ِەھطۇالتٕي تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇپ ٍبضبپ چىمىع ئۈضتىذە
لبرار ئېٍىع .تۆۋۀذىىي چۈغۀذۈرۈغٕي ئبضبْ لىٍىع ئۈچۈْ ،ثىس ثىر غىروەت ٍېڭي
ِەھطۇالتتىٓ ثىرٔي ئىػٍەپ چىمبرِبلچي ثوٌغبٔذا ،ثۇ ثىر ِەھطۇالتٕي لبٔذاق تبٌالپ ثېىىتىػي
وېرەن ،دېگەْ ِىطبي ئۈضتىذە توختىالٍٍي .غىروەت ثبغٍىغي ئۆزىٕىڭ رەھجەرٌىه گۇرۇپپىطي
ئىچىذە ثۇ ئىػٕي تۆۋۀذىىىذەن لەدەَ ثبضمۇچالر ثوٍىچە ئېٍىپ ثبرضب ثوٌىذۇ.
( )1دەضٍەپىي ٍىغىٕذاٍ ،ىغىٕغب لبتٕبغمبٔالرٔىڭ ھەِّىطي ئۆزٌىرى ئوٍالپ چىممبْ ٍېڭي
ِەھطۇالتالرٔي ئوتتۇرىغب لوٍىذۇ .ثۇ وۆن لبٌپبلتىٓ وېَىٕىي ٍېػىً لبٌپبق ثبضمۇچىذۇر .ثۇ
ثبضمۇچتب پەلەت ٍېڭي ئىذدىَىٍەرال ئوتتۇرىغب لوٍىٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ ئىذىَەٌەر ھەرگىسِۇ ِۇزاوىرە
لىٍىّٕبٍذۇ .وېَىٕىي لەدەَ-ثبضمۇچالرٔي ئوڭۇغٍۇق ئېٍىپ ثېرىع ئۈچۈْ ،ثىر وىػي ئوتتۇرىغب
چۈغىەْ ٍېڭي ئىذىَەٌەرٔي ئۆزٌىگىذىٓ تبِغب چبپٍىٕىذىغبْ ،ئوٌچىّي cm50 x cm58
ئەتىراپىذا وېٍىذىغبْ ،وۆپ ۋارالٍىك لەغەز تبختبٍغب ٍېسىپ ِبڭطب ئەڭ ٍبخػي .ثۇ لەغەز تبختبً
ئىٕگٍىسچە «  »Self Stick Table Top Padدەپ ئبتىٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔي ئبِېرىىىٕىڭ
« »M3غىروىتىّۇ ئىػٍەپ چىمىرىذۇ.
ھەِّە ٍېڭي ئىذىَىٍەر ئوتتۇرىغب چۈغۈپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٍٓ ،ىغىٓ
()2
لبتٕبغمۇچىٍىرىٕىڭ ھەر ثىرى ئۇالرٔىڭ ئىچىذىٓ پەلەت ئۈچ ٍېڭي ِەھطۇالتمىال ثىٍەت تبغالٍذۇ.
ثۇ ثىٍەت تبغالظ ِۇٔذاق ئېٍىپ ثېرىٍطب ئەڭ ئۈٔۈٍِۇن ثوٌىذۇٍ :ولۇرىمي ثىرىٕچي لەدەِذە تەٍَبر
ثوٌغبْ لەغەز تبختب ٍىغىٓ ئىػخبٔىطىٕىڭ ثىر تېّىغب رەتٍىه چبپٍىٕىذۇ .ئبٔذىٓ ھەر ثىر ئبدەَ
ئورٔىذىٓ لوپۇپ ،ئۆزى ئەڭ ِۇۋاپىك وۆرگەْ ئۈچ ِەھطۇالتٕىڭ ئىطّىٕىڭ لېػىغب دىَبِېتىرى
 cm1دىٓ وىچىه ثوٌغبْ رەڭٍىه غىٍىٍّىه لەغەزدىٓ ثىرٔي چبپالٍذۇ ( ثۇٔذاق لەغەزٔي
ئىٕگٍىسچە «  »color stickersدەپ ئبتبٍذىغبْ ثوٌۇپ ،وۆپۇٔچە وىچىه ثبٌىالر ۋە ثبغالٔغۇچ
ِەوتەپ ئۈچۈْ ئىػٍىتىٍىذۇ).
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( )3ثىر ئبدەَ ھەر ثىر ِەھطۇالت ئېرىػىەْ ثىٍەتٕي ضبٔبپ ،ئۇ ضبٕٔي ئبغۇ ِەھطۇالتٕىڭ
ئىطّىٕىڭ لېػىغب ٍبزىذۇ .ھەِّە ثىٍەت ضبٔىٍىپ ثوٌۇٔغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئەڭ وۆپ ثىٍەتىە
ئېرىػىەْ ئۈچ ِەھطۇالت تبٌٍىٕىٍىذۇ.
( )4ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ،تبٌالٔغبْ ھەر ثىر ِەھطۇالت ئۈضتىذە وۆن لبٌپبلتىٓ ثبغمب ثەظ
لبٌپبق ثوٍىچە ضىطتېّىٍىك ھبٌذا ِۇھبوىّەِ-ۇزاوىرە ئېٍىپ ثېرىٍىذۇ .ثۇ ِۇزاوىرىٕي ھەر ثىر
ِەھطۇالت ئۈچۈْ ئبٍرىُ-ئبٍرىُ ئېٍىپ ثېرىپ ،ئوتتۇرىغب چۈغىەْ ثبرٌىك پىىىر ۋە ئۇچۇرالرٔي
ئەڭ ٍبخػىطي ٍولۇرىمىذەن لەغەز تبختبٍغب ٍېسىپ ،تبختبً توغمبٔذا ئۇٔي تبِغب چبپالپ ِبڭغبْ
ٍبخػي.
( )5ئۈچ ِەھطۇالت ئۈضتىذە ثەظ لبٌپبق ثوٍىچە ئوٍٍۇٔۇظ توٌۇق ئبخىرالغمبٔذىٓ وېَىٓ،
ئەڭ ئبخىرىذا ٍىغىٕغب لبتٕبغمۇچىالر ثۇ ئۈچ ِەھطۇالت ئىچىذىٓ پەلەت ثىرٔىال تبٌالٍذۇ.
ثۇٔذاق ثىر جەرٍبْ ئۈچۈْ ئبز دېگۀذە ثىر لبٔچە ضبئەت ،وۆپ ثوٌغبٔذا ثىر لبٔچە وۈْ
ثۇ ئوٍالظ جەرٍبٔىٕي ئوڭۇغٍۇق ئېٍىپ ثېرىع ئۈچۈْ ٍىغىٕغب
وېتىػي ِۇِىىٓ.
لبتٕبغمۇچىالرٔىڭ ضبٔي ئەڭ ٍبخػىطي ئوْ وىػىذىٓ ئېػىپ وەتّەضٍىگي وېرەن .ئەگەر ئبدەَ
ضبٔي ئۇٔىڭذىٓ وۆپ ثوٌطب ،ئۇالرٔي ثىر لبٔچە وىچىه گۇرۇپپىغب ثۆٌۈپ ،ثۇ ئوٍالظ جەرٍبٔىٕي
ئبغۇ گۇرۇپپىالر ثوٍىچە پبراٌٍېً ئېٍىپ ثېرىع وېرەن.
ئوٍالغٕىڭ ئبٌتە لبٌپىغىٕي ئىػٍىتىع تەرتىۋى ِەٌۇَ ثىر ئوٍالظ جەرٍبٔي ئبرلىٍىك
ٍەتّەوچي ثوٌغبْ ِەلطەتٕىڭ ئوخػىّبضٍىغىغب لبراپ ئوخػبظ ثوٌّبٍذۇ .تۆۋۀذە ِەْ ئۆزەَ
لبتٕبغمبْ ئىىىي وۈٍٔۇن ٌېىطىَىذە ئۈگۀگەْ ،ئوخػىّىغبْ ئەھۋاٌغب لبراپ ئبٌتە لبٌپبلٕي
لبٍطي تەرتىپتە ئىػٍىتىػىە ئبىت ثىر لبٔچە ِىطبٌالرٔي ضۆزٌەپ ئۆتىّەْ.
ئىطتراتىگىَىٍىه پىالْ تۈزۈظ :وۆن ،ضېرىك ،لبرا ،ئبق ،وۆنٍ ،ېػىً ،وۆن.
ِەٌۇَ ثىر ھەروەت ٍبوي پالٕٔىڭ ٔەتىجىٍىرىٕي ثبھبالظ :وۆن ،لىسىً ،ئبق ،ضېرىك ،لبرا،
ٍېػىً ،لىسىً ،وۆن.
ِەٌۇَ ثىر جەرٍبٕٔي ٍبخػىالظ :وۆن ،ئبق ،ضېرىك ،لبراٍ ،ېػىً ،لىسىً ،وۆن.
ٍوٌۇلمبْ ثىر ِەضىٍىٕي ھەي لىٍىع :وۆن ،ئبقٍ ،ېػىً ،لىسىً ،ضېرىك ،لبراٍ ،ېػىً ،وۆن.
ٍېڭي ئىذدىَە ثەرپب لىٍىع :وۆن ،ئبقٍ ،ېػىً ،لىسىً ،وۆن ،ضېرىك ،لبراٍ ،ېػىً ،وۆن،
لىسىً ،وۆن.
ھەر لبٔذاق ثىر ئبدەِٕىڭ ِۇغۇ ٍبزِىٕي ثىر لېتىُ ئولۇپال ئوٍالغٕىڭ ئبٌتە لبٌپىغىذىٓ
ئۈٔۈٍِۇن پبٍذىٍىٕىػٕي ئۈگىٕىپ وېتەٌىػي ٔبتبٍىٌٓ .ېىىٓ ھەر ثىر غىروەت ٍبوي تەغىىالت ثىر
ئبدەِٕي ِەخطۇش تەرثىَىٍەظ ( ِەضىٍەْ ،ئىٕگٍىسچىٕي پۇختب ثىٍىذىغبْ ثىر ئبدەِگە دە ثؤؤىڭ
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ئەضٍىذىىي وىتبۋىٕي ئولۇپ توٌۇق ئۆزٌەغٍەغتۈرۈغٕي تبپػۇرۇپ ،ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئبغۇ وىػىٕي
ئبٌتە لبٌپبق ثوٍىچە ئوٍالظ جەرٍبٔىغب ِەضئۇي لىٍىع)ٍ ،بوي ثىر گۇرۇپپب ئبدەَ ثۇ ئۇضۇٌٕي ھەر
لېتىُ ئىػٍىتىپ ،ئۈزۈٌذۇرِەً پراوتىىب لىٍىع ئبرلىٍىك ،ئىٍّىٍَىگي ۋە ئۈٔۈِي ھبزىرغىچە توٌۇق
ئىطپبتالٔغبْ ثۇ ئۇضۇٌذىٓ توٌۇق پبٍذىٍىٕىذىغبْ دەرىجىگە ٍېتەٌىػي پۈتۈٍٔەً ِۇِىىٓ.
 .3ئبخىرقي سۆز
ئەگەر ثىر گۇرۇپپب ئبدەَ ِەٌۇَ ثىر ِۀسىٍگە ِبغىٕب ھەٍذەپ ثبرِبلچي ثوٌۇپ،
ِبغىٕىذىىي وىػىٍەر ئۇ ٍەرگە ثبرىذىغبْ ٍوٌٕي پەلەت ئبزرالال ثىٍطە ،ئۇ ِۀسىٍگە ثبرىذىغبْ
ٍوٌٕي تبٌالغتب ٔۇرغۇْ تبالظ-تبرتىػالر ٍۇز ثېرىػي ِۇِىىٓ .ئەِّب ،ئەگەر ئۇالردا ثىر ٍوي
خەرىتىطي ثبر ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭذا ھەِّە ٍوٌالر ،ئۇ ٍوٌالردىىي لبتٕبظ لىطتبڭچىٍىمي ئەھۋاٌي ،ۋە ٍوي
ٍۇزىٕىڭ ضۈپىتي لبتبرٌىك ئۇچۇرالر ثوٌطب ،ئۇالر ئەڭ ٍبخػي ٍوٌٕي تبالظ تبرتىػطىس ٔبھبٍىتي ئبضبٔال
تبٌٍىۋاالالٍذۇ .ثۇٔذاق ئەھۋاٌذا ثۇ ثىر گۇرۇپپب ئبدەٍِەر ئۈچۈْ لبٍطي ٍوٌٕي تبٌالظ ٔبھبٍىتي تېسال
ئبٍذىڭٍىػىپ وېتىذۇ .ئوٍالغٕىڭ ئبٌتە لبٌپىغىّۇ دەي ئبغۇٔذاق روٌٕي ئوٍٕبٍذۇ .ثىر ئوٍالظ
جەرٍبٔىٕي ئبٌتە لبٌپبق ثوٍىچە ئېٍىپ ثبرغبٔذا ،ئەڭ ئبخىرىذا لبٔذاق لبرار چىمىرىع ٍىغىٕغب
لبتٕبغمۇچىالرٔىڭ ھەِّىطىگە ئىٕتبٍىٓ ئبضبٔال ئبٍذىڭٍىػىپ وېتىذىغبْ ثوٌۇپ ،ثىر توغرا لبرار
ئۆزٌىىىٓ ۋۇجۇتمب وېٍىذۇ .ثىس ئبدەتتە ثىر ئىع توغرىطىذا ئۆز ئبٌذىّىسغب لبرار چىمبرغبٔذا ،ثىر
ئىػٕىڭ ٍبخػي تەرىپيٍ ،بِبْ تەرىپي ،ثىر ئىػمب ثوٌغبْ وۆڭۈي تۇٍغۇضي ۋە پبوىتالر لبتبرٌىك
ئوخػبظ ثىر جەرٍبٕٔي ئوخػىّىغبْ دەرىجىذە ثېطىپ ئۆتىّىسٌ .ېىىٓ ئەگەر ئبغۇ جەرٍبٕٔي
ئوٍالغٕىڭ ئبٌتە لبٌپىغي ثوٍىچە ئېٍىپ ثبرضبق ،ئوٍالظ جەرٍبٔىّىس ٔبھبٍىتي ِۇوەِّەئ ،بھبٍىتي
ضىطتېّىٍىكٔ ،بھبٍىتي ئوچۇق-ئبغىبرە ۋە ھەِّە ئبدەٍِەر ئۈچۈْ چۈغىٕىػٍىه ثوٌىذۇ.
خۇددىٌ ثبغمب لبرار چىمىرىع جەرٍبٔىغب ئوخػبظ ،ثەزىذە ئبٌتە لبٌپبق ثوٍىچە ئوٍالظ
جەرٍبٔي ئبرلىٍىك ثىر ئبخىرلي لبرارٔي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈظ ٔبھبٍىتي لىَىٓ ثوٌىػي ،ثەزىذە ھەتتب
ِۇِىىٓ ثوٌّبضٍىغي ِۇِىىٓ .ئۇ ثەزىذە ئىىىي خىً لىّّەت لبرىػي ئوتتۇرىطىذا ثىر
تەڭپۇڭٍۇق ھبضىً لىٍىػٕي تەٌەپ لىٍىػي ِۇِىىٓ .ثەزىذە وەٌگۈضي توغرىطىذىىي ثىر پەرەزگە
تبٍىٕىػمب ِەججۇرى ثوٌىػي ،ھەِذە وەٌگۈضي توغرىطىذىىي ثەزى ئېٕىمطىسٌىمتىٓ لۇتۇٌۇظ
ِۇِىىٓ ثوٌّبً لېٍىػىّۇ ِۇِىىٓ .ثۇٔذاق ئەھۋاٌذا ئىىىي خىً ئېھتىّبٌٍىمٕىڭ ھەر ئىىىىطىٕي
وۆزدە تۇتمبْ ھبٌذا ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي لەدەِٕي لبٔذاق ثېطىع توغرىطىذا ثىر پىالٕٔي تۈزۈپ
چىمىػمب توغرا وېٍىذۇ .ئەگەر ثۇٔذاق لىٍىػّۇ ِۇِىىٓ ثوٌّبً لبٌطب ،ئۇ چبغذا ثىر لىسىً لبٌپبق
لبرارىٕي چىمىرىع وېرەن .دىّىطىّۇ ئەڭ ئبخىرىذا ھەِّە لبرارالر « لىسىً لبٌپبق» لبرارٌىرى
ثوٌىذۇ .ثىس ھەِّە ئبِىٍالرٔي ئوتتۇرىغب لوٍىّىس ،ئەِّب ئەڭ ئبخىرلي لبرار ھېططىَبت ئبضبضىذا
ۋۇجۇتمب وېٍىذۇ.
گېرِبٔىَە ئىذدىَبٌىسىّٕي ئىجبت لىٍغبْ پەٍالضۇپ ھېگىً ( Georg Wilhelm
ِ )1770-1831 ،Friedrich Hegelۇٔذاق دەٍذۇ :ئبدەِٕىڭ ِەۋجۇتٍىغي ئۇٔىڭ وبٌٍىطىٕي،
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ٍۀي ،ئۇٔىڭ تەپەوىۇرىٕي ِەروەز لىٍغبْ ثوٌىذۇ .ئبغۇ تەپەوىۇرٔىڭ ئىٍھبِي ۋە تۇرتىىطي
ثىٍەْ ئبدەٍِەر رىَبٌٍىك دۇَٔبضىٕي ۋۇجۇتمب وەٌتۇرىذۇ .تەپەوىۇر روھىٌ رىَبٌٍىك ( ئىٕگٍىسچە «
ٔ )»spiritual realityي ئىذارە لىٍىذۇ .غۇڭالغمب ئۇ ثىر پبرالق روھىٌ ثبغٍىٕىع ( ئىٕگٍىسچە
«  )» glorious mental dawnثوٌۇپ ھېطبپٍىٕىذۇ.
ِېٕىڭچە ثىس ئوٍالغٕىڭ ئبٌتە لبٌپىغىٕي لبثىٍىَەتٍىه رەھجەر ٍبوي داھىالرٔىڭ ثىر ئىٕتبٍىٓ
ِۇھىُ لوراٌي ،دىطەن ھەرگىسِۇ خبتبالغّبٍّىس .دۇَٔبدا ھبزىرغىچە ۋۇجۇتمب وەٌگەْ رەھجەرٌەر
توغرىطىذىىي ٔەزىرىَىٍەر ِەغھۇر رەھجەرٌەر ۋە داھىالرٔىڭ ئوضۇپ ٍىتىٍىع جەرٍبٔىٕي ٔۇرغۇْ
تۈرٌەرگە ئبٍرىَذىغبْ ثوٌۇپِ ،ەْ ئۆزەِٕىڭ وېَىٕىي ٍبزِىطىذا غۇالرٔي لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ
ئۆتۈغٕي ئوٍالۋاىتّەْ .ئبغۇ تۈرٌەرٔىڭ ثىرضي « ئىٕطبٔىٌ رەھجەرٌىه ٔەزىرٍىطي» ثوٌۇپِ ،ۇغۇ
ٔەزىرىَە ثوٍىچە ثوٌغبٔذا رەھجەرٌەر ٔبھبٍىتي ئۈٔۈٍِۇن ۋە ٔبھبٍىتي ئۇٍۇغمبْ ثىر تەغىىالتٕىڭ
ئىچىذە ئۆضۈپ ٍېتىٍىذۇ .ئىٕطبٔالرٔىڭ ھەِّىطي تەثىئىٌ ھبٌذا ئۆز-ئۆزىٕي ِەٌۇَ ثىر ِەلطەت
ئۈچۈْ لۆزغبتمبْ ثوٌۇپ ،تەغىىالتالر ثوٌطب تەثىئىٌ ھبٌذا ِەٌۇَ تۈزۈٌّە ثوٍىچە ئورۇٔالغتۇرۇٌغبْ
ۋە وؤتروي لىٍىٕغبْ ثوٌىذۇ .رەھجەرٌەرٔىڭ روٌي تەغىىالت ئىچىذىىي ھەر خىً چەوٍىّىٍەرٔي
ئۆزگەرتىپ ،تەغىىالتتىىي ھەر ثىر ئبدەِٕي ئەروىٍٕىىىە ئىگە لىٍىپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئۇالرٔىڭ
ثبرٌىك ٍۇغۇرۇْ وۈچىٕي توٌۇق جبرى لىٍذۇرۇظ ۋە ئۇالرٔىڭ ئۆز تەغىىالتىغب تېگىػٍىه تۆھپە
لۇغۇغىٕي ئىػمب ئبغۇرۇغتىٓ ئىجبرەت ثوٌىذۇ .ئبٌتە لبٌپبق ثوٍىچە ئوٍالظ ئۇضۇٌي ٍبٌغۇز ثىر
ئوٍالظ جەرٍبٔىٕي تەرتىپٍىه ۋە ئۈٔۈٍِۈن ھبٌذا ئېٍىپ ثېرىع ئۇضۇٌىال ثوٌۇپ لبٌّبضتىٓ ،ئۇ ئبغۇ
ئوٍالظ جەرٍبٔىغب لبتٕبغمبْ ثبرٌىك وىػىٍەرٔىڭ تەپەوىۇر لىٍىع جەھەتتىىي ثبرٌىك ٍۇغۇرۇْ
وۈچىٕي توٌۇق جبرى لىٍذۇرۇظ جەرٍبٔىذۇر .غۇڭالغمب ثۇ ئۇضۇٌٕي تېگىػٍىه ئۈٔۈِگە
ئېرىػتۈرۈظ ئۈچۈْ ،ئبٌتە لبٌپبق ثوٍىچە ئوٍالظ جەرٍبٔىغب ٍېتەوچىٍىه لىٍىذىغبْ رەھجەر چولۇَ
ٍولۇرىمىذەن رەھجەرٌىه ضۈپىتي ۋە ئىمتىذارىغب ئىگە ثوٌىػي غەرت.
ِەْ ئۇٍغۇر ِىٍٍىتىٕىڭ ئوٍالظ ٍبوي تەپەوىۇر لىٍىػتەن ِۇھىُ ثىر ضبھەدە «ئبٌتە لبٌپبق
ثوٍىچە ئوٍالظ» تىٓ ئىجبرەت ھبزىرغىچە توٌۇق ئىطپبتالٔغبْ ثىر ئىٍّىٌ لوراٌذىٓ توٌۇق
پبٍذىٍىٕبالٍذىغبْ ثوٌىػىٕي توٌىّۇ ئۈِىذ لىٍىّەِْ .ۇغۇ ضبھەدە ِەْ ھەر لبٔذاق ثىر ئۇٍغۇر
لېرىٕذىػىّغب لوٌۇِذىٓ وېٍىػىچە ِەضٍىھەت ۋە ٍبردەِذە ثوٌۇغٕي خبالٍّەْ .ئۇٍغۇر
لېرىٕذاغالرٔىڭ پبٍذىٍىٕىػىغب لوالٍٍىك ثوٌۇغي ئۈچۈِْ ،ەْ ئوٍالغٕىڭ ئبٌتە لبٌپىغىٕىڭ ئبضبضىٌ
ِەزِۇٔىٕي خۇالضىالپ ،ثىر ۋارالٍىك  jpgغەوٍىذىىي رەضىُ لىٍىپِ ،ۇغۇ ٍبزِبِٕىڭ ئبخىرضىغب
لوٍۇپ لوٍذۇَ .ئەگەر ضىس ثۇ ثىر ۋاراق رەضىّٕي ثېطىپ چىمىرىپ ،ئبٌتە لبٌپبق ثوٍىچە ئوٍالظ
ئېٍىپ ثېرىٍىذىغبْ ٍىغىٕغب ئېٍىپ وىرىپ ،ثبرٌىك ٍىغىٕغب لبتٕبغمۇچىالرغب ثىردىٓ تبرلىتىپ
ثەرضىڭىسٍ ،ىغىٕىڭىسٔي ٔبھبٍىتي ئۈٔۈٍِۈن ئېٍىپ ثبراالٍطىسِ .ەْ ضىسگە ِۇۋاپپىمىَەت تىٍەٍّەْ.
ثۇ ٍبزِىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ ئەضەرٌەرٔىڭ تور ئبدىرىطي:
«ئوڭ ِېڭە ثىٍەْ ضوي ِېڭە»
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http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinc4_Menge.htm

ثۇ ِبلبٌىٕي ھېچ وىّذىٓ رۇخطەت ضورىّبًِ ،ۀجەضىٕي ئەضىەرتىەْ ھبٌذا ثبغمب
تورثەتٍەردە ئېالْ لىٍطىڭىس ثوٌۇۋېرىذۇ.
ٍ-2010ىٍي -1ئبٍٕىڭ -12وۈٔي
ئەضەر ِۀجەضيِ :ەرىپەت ثىٍوگي
www.meripet.com
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ئبرتۇقچىلىق ،ئبجىسلىق ،پۇرسەت ۋە تەھدىت

ِەْ ئبٌذىٕمي لېتىّمي ِبلبٌەِٕىڭ ئەڭ ئبخىرىذا ووۋېٌ ئەپۀذىٕىڭ وىتبۋىذىٓ ئېٍىٕغبْ
ِۇٔذاق ثىر ِەزِۇٕٔي ثبٍبْ لىٍغبْ ئىذىُ :ھەر ثىر ئبدەَ تۇغۇٌغبٔذىال ثىر لىطىُ ضوغبت
(ئىٕگٍىسچە «  )»Giftثىٍەْ ثىٍٍە تۇغۇٌىذۇ .ثۇ ضوغبتالر تبالٔت ،ئىمتىذار ،ئىّتىَبز ،ئەلىً ۋە
پۇرضەت لبتبرٌىمالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ثوٌۇپ ،ئەگەر ضىس ئۆزىڭىس ئۇالرٔي ثبٍمبظ ،تەرەلمىٌ
لىٍذۇرۇظ ۋە ئىػٍىتىع ٍوٌىذا تىرىػچبٍٔىك وۆرضەتّىطىڭىس ،ئۇالر ئىچىڭىسدە ِەڭگۇ ٍۇغۇرۇٔۇپ
تۈرىۋېرىذۇ .ثۇ تۇغّب ضوغبتالرٔىڭ ئەڭ ِۇھىّىذىٓ ِۇٔذاق  3خىٍي ثبر:
( )1ئىٕطبٔالرٔىڭ ئۆز ٍوٌىٕي ئۆزى تبٌالظ ئەروىٍٕىىي ۋە ھولۇلي.
( )2تەثىئي لبٔۇٔىَەتٍەر ٍبوي پرىٕطىپالر ثوٌۇپ ،ئۇالر دۇَٔبۋى ٍبوي ئۇٔىۋېرضبي ثوٌىذۇ،
ھەِذە ِەڭگۈ ئۆزگەرِەٍذۇ.
( )3ئىٕطبٔالرٔىڭ  4تۈرٌۈن ئەلىً-ئىمتىذارٌىرىِ :بددىٌ-ئىمتىطبدىٌ ،ھېططىٌ-ئىجتىّبئىٌ،
ِۀىۋىٌ ،ۋە روھىٌ ئەلىً-ئىمتىذارٌىرى .
ِەْ ھبزىرغىچە تور ثەتٍەردە ئېالْ لىٍغبْ ِبلبٌىٍىرىّٕىڭ ثىر لىطّىذا ،ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕىڭ
ٍۇلىرىذىىي  3خىً تۇغّب ضوغبتٍىرىذىٓ لبٔذاق لىٍطب ئۈٔۈٍِۈن پبٍذىالٔبٍذىغبٍٔىمي توغرىطىذا
ئوخػىّىغبْ دەرىجىذە توختبٌذىُ .ثوٌۇپّۇ ِەْ ئبٌذىٕمي لېتىُ ٍبزغبْ ٔىػبْ تىىٍەظ ۋە ئۇٔىڭ
غبٍىگە ٍېتىػتىىي روٌي توغرىطىذىىي ِبلبٌەِذۀ ،ىػبْ تىىٍەظ ئبدەٍِەر ئۆزىٕىڭ ٍۇغۇرۇْ
ئېڭىٕي گوٌالپ ،ئۆز وۆڭٍىٕي ئۆزى ئۈچۈْ ئىػٍەٍذىغبْ لىٍىپ پروگراِّىالپ ،غۇ ئبرلىٍىك
ئۆزىٕىڭ ئبرتۇلچىٍىميٍ ،ۇغۇرۇْ وۈچي ۋە ئەتراپىذىىي پۇرضەتٍەردىٓ ئۈٔۈٍِۈن پبٍذىٍىٕىپ ،ئۆزى
وۆزٌىگەْ ِەلطەتٍەرگە ٍېتىع جەرٍبٔي ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀذۈرۈپ ئۆتىەْ ئىذىُ .ئبغۇ
ِەزِۇٔالرغب ٔبھبٍىتي ٍېمىٓ وېٍىذىغبْ ،غەرىپ ئەٌٍىرىذە ثىر ھەلىمەتۀّۇ ٔەپ ثېرىذىغبْ
ئۈٔۈٍِۈن ئۇضۇي ثوٌۇپ ئېتىراپ لىٍىٕىپ ،وەڭ-وۆٌەِذە ئوِۇِالغمبْ ،ئىطتراتېگىَىٍىه پىالْ
تۈزۈغٕىڭ ثىر ئۇضۇٌي ثبر ثوٌۇپ ،ئۇ ئۇضۇي تۆۋۀذىىي  4ضۆز ثىٍەْ ئىپبدىٍىٕىذۇ:
ئبرتۇقچىيىق – Strength
ئبجىسىىق – Weakness
پۇرسەت – Opportunity
تەھذىت – Thread
ٍۇلىرىذىىي ضۆزٌەرٔىڭ ئوڭ تەرىپىذىىىطي ئبغۇ ضۆزٌەرٔىڭ ئىٕگٍىسچە ئبتىٍىػي ثوٌۇپ،
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ئەگەر ئبغۇ ئىٕگٍىسچە ئبتبٌغۇالرٔىڭ ثبظ ھەرىپىٕي ثىرٌەغتۈرۈپ ثىر ضۆز تۈزضەن ،ئۇ « »SWOT
دېگەْ ضۆز ثوٌىذۇ .غۇڭالغمب غەرىپٍىىٍەر ثۇ ئۇضۇٌٕي «  SWOTئبٔبٌىسى» ( ئىٕگٍىسچە «
 )»SWOT Analysisدەپ ئبتبٍذۇ SWOT .ئبٔبٌىسىٕىڭ ۋۇجۇتمب وېٍىػي ٍ-1949ىٍي
ٍ-1960ىٍىغب وەٌگۀذە،
غىروەتٕي پىالٔالغتىىي ٍېڭي ٍۈزٌىٕىع ثىٍەْ ثبغالٔغبْ.
ئبِېرىىىذىىي ئىٕگٍىسچە «  »Fortune company 500دەپ ئبتىٍىذىغبْ ئەڭ داڭٍىك 500
غىروەتٍەرٔىڭ ھەِّىطىذە ثىردىٓ « غىروەت پىالٔالظ ثبغٍىمي» دېگەْ خىسِەت ئورٔي تەضىص
لىٍىٕغبْ .ثۇ خىً ٍۈزٌىٕىع وۈٔذىٓ-وۈٔگە وېڭىَىپ ،ضتبٔفورد تەتمىمبت ئىٕطتىتۇتي ۋە ھبۋارد
ئىگىٍىه ئىٕطتىتۇتي لبتبرٌىك ئورۇٔالردىىي ٔۇرغۇْ ِۇتەخەضطىطٍەر ۋە تەتمىمبتچىالرٔىڭ
ئەِگىىىٕىڭ ٔەتىجىطىذە ٍ-1969ىٍي  SWOTئبٔبٌىس ئۇضۇٌي رەضّىٌ ِەٍذأغب وەٌگەْ.
ِەْ ثۈگۈْ  Googleغب «  »SWOT Analysisدەپ وىرگۈزۈپ ثبلطبَ ،جەِئىٌ
ٍ ( 1830000ۀي ثىر ِىٍَوْ ضەوىىسٍ-ۈز ئوتتۇزِىڭ) دىٓ ئبرتۇق ٔەتىجە چىمتيٍ .ۇلىرىمي
ضۆزٔي وىتبپ ضبتىذىغبْ دۇَٔبۋى تور ثېتي  www.Amazon.comدىىي وىتبپ ئىسدەٍذىغبْ
ئورۇٔغب وىرگۈزۈپ ئىسدەپ ثبلطبَٔ 372،2 ،ەتىجە چىمتي .دېّەن SWOT ،ئبٔبٌىس ئۇضۇٌي
دۇَٔبدىىي تەرەلمىٌ تبپمبْ دۆٌەتٍەردە ھەلىمەتۀّۇ ٔبھبٍىتي وەڭ ئوِۇٍِىػىپ وەتىەِْ .ەْ
ئۇغجۇ ٍبزِبِذا ئبغۇ ئۇضۇٌٕي لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ.
ِەْ ئىٕتېرٔېتتىٓ تبپمبْ ئۇچۇرالرغب ئبضبضالٔغبٔذا SWOT ،ئبٔبٌىس ئۇضۇٌىٕي
ئىػٍىتىذىغبْ ئبدەَ ٍبوي تەغىىالتالردىٓ ِۇٔذالٍىرى ثبر:
ئبٍرىُ-ئبٍرىُ غەخطٍەر
غىروەت-وبرخبٔىالر
ِەوتەپ-ئىذارىٍەر
ِەثٍەغ ضېٍىع ئىٕطتىتۇتٍىرى
ھۆوۈِەت ئورگبٍٔىرى
پبٍذا تبپّبٍذىغبْ ئبِّىۋىٌ تەغىىالتالر
ضىَبضىٌ پبرتىَە ۋە ضىَبضىٌ تەغىىالتالر
ۋە ثبغمىالر
توٌۇق ٍبزىّەْ دېطەَ ثۇ تىسىُ ئۇزۇراپ وېتىۋېرىذىىەْ .غۇڭب ئۇٔي ِۇغۇ ٍەردە توختىتبً.
 SWOTئبٔبٌىس ئۇضۇٌي ئىطتراتېگىَىٍىه پىالْ تۈزۈغىە دۇچ وەٌگەْ ھەر لبٔذاق غەخص ۋە
تەغىىالت-ئىٕطتىتۇتالر ئۈچۈْ ٔبھبٍىتىّۇ پبٍذىٍىك ثوٌغبچمب ،ئۇٔىڭ لوٌٍىٕىع دائىرىطىٕىڭّۇ
ٔبھبٍىتي وەڭ ثوٌىػىٕي ئبضبٔال تەضەۋۋۇر لىٍىع ِۇِىىِٓ .ەْ ئۇغجۇ ٍبزِبِذا ثۇ ئۇضۇٌٕىڭ ئۆزەَ
ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ئۈچۈْ ئەڭ پبٍذىٍىك ،دەپ لبرىغبْ لىطّىٕىال لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ.
ٍۀي ،ثۇ ِبلبٌە جەِي ئىىىي لىطىُ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ -1لىطّىذا «وىػىٍىه  SWOTئبٔبٌىسى» ٔي،
-2لىطّىذا ثوٌطب « غىروەت  SWOTئبٔبٌىسى» ٔي تؤۇغتۇرىّەْ .ئۆزىٕىڭ  3تۈرٌۈن تۇغّب
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ضوغۇتىٕي ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە لېسىع ۋە جبرى لىٍذۇرۇغٕي ئىطتەۋاتمبْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى،
ثوٌۇپّۇ ھبزىر ئوتتۇرا ٍبوي ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇۋاتمبْ ئولۇغۇچىالر ۋە جەِئىَەتتە خىسِەت
ئىسدەۋاتمبْ ٍبغالر ،ھەِذە ھبزىرلي ۋە وەٌگۈضىذىىي ئۇٍغۇر وبرخبٔىچىالر ۋە خۇضۇضىٌ ئىگىٍىه
ئىگىٍىرىٕىڭ ثۇ ٍبزِىٕي ثىر لېتىُ ئەضتبٍىذىً ئولۇپ چىمىػىٕي تەۋضىَە لىٍىّەْ.

 .1مىطىيىل  SWOTئبّبىىسى
ئەگەر ضىس ئۆز تبالٔتٍىرىڭىسٔي لبٔچە توٌۇق ئىػٍىتەٌىطىڭىس ،ضىسٔىڭ ئۆز ھبٍبتىڭىسدا
ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌۇظ ئېھتىّبٌٍىمىڭىسِۇ غۇٔچە ٍۇلىرى ثوٌىذۇ .غۇٔذالال ،ئەگەر ضىس
ئۆزىڭىسٔىڭ ئبجىسٌىمٍىرىٕي لبٔچە توٌۇق چۈغۀطىڭىس ،ھەِذە ئۇ ئبجىسٌىمٍىرىڭىسٔىڭ ضىس
غۇغۇٌٍىٕىۋاتمبْ ئىػالرغب ثوٌغبْ تەضىرىٕي لبٔچە زور دەرىجىذە ئبزٌىتبٌىطىڭىس ،ضىس تبرتىذىغبْ
زىَبّٔۇ غۇٔچە ئبز ثوٌىذۇ SWOT .ئبٔبٌىسى ئۆزىڭىسٔىڭ ئبرتۇلچىٍىمٍىرى ثىٍەْ ئبجىسٌىمٍىرىٕي
توٌۇق ثبٍمبظ ،ھەِذە ئۇٔىڭذىٓ وېٍىپ چىمىذىغبْ پۇرضەت ثىٍەْ تەھذىتٍەرٔي توغرا ئبٔبٌىس
لىٍىػىڭىسغب زور دەرىجىذە ٍبردەَ ثېرەٌەٍذۇ SWOT .ئبٔبٌىسىٕىڭ ئەڭ وۈچٍۈن ٍېرى غۇوي،
ئبزراق ئوٍٍىٕىع ئبرلىٍىك ،ضىس ئبدەتتە ضەي لبراٍذىغبْ ٔۇرغۇْ پۇرضەتٍەرٔي ثبٍمىَبالٍطىس .غۇٔىڭ
ثىٍەْ ثىرگە ،ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ئبجىسٌىمٍىرىٕي ئېٕىك ثىٍىۋېٍىع ئبرلىٍىك ،ضىسٔىڭ ئبٌغب
ئىٍگىرٌىػىغىڭىسگە توضبٌغۇٌۇق لىٍىذىغبْ تەھذىتٍەرگە ٍوٌىذا تبلبثىً تۇراالٍطىس ۋە ئۇالرٔي
ٍولىتبالٍطىس .ئەگەر ضىس ئۆزىڭىسٔي  SWOTئبٔبٌىسى ئبرلىٍىك ثبھبالپ ثبلطىڭىس ،ئۆزىڭىسٔىڭ
ئەتراپىڭىسدىىىٍەر ثىٍەْ ثوٌغبْ پەرلىٕي تېپىپ چىمبالٍطىس ،ھەِذە ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۆزىڭىس
تىىٍىگەْ ٔىػبٔغب لبراپ ئبٌغب ئىٍگىرىٍەظ ئۈچۈْ زۆرۈر ثوٌغبْ ئبالھىذە تبالٔت ثىٍەْ
ئىمتىذارالرٔي تېخىّۇ ٍبخػي ٍېتىٍذۈرەٌەٍطىس.
ھەر ثىر ئبدەَ ۋە ھەر ثىر تەغىىالت ئۈچۈْ ئېَتمبٔذا ،ئبرتۇلچىٍىك ثىٍەْ ئبجىسٌىمالر
ئىچىي ئبِىً ثوٌۇپ ،پۇرضەت ثىٍەْ تەھذىتٍەر ثوٌطب تبغمي ئبِىٍالرغب ِۀطۇپ ثوٌىذۇ.
ضىس ئۆزىڭىس توغرىطىذا ثىر لېتىُ  SWOTئبٔبٌىسى ئېٍىپ ثېرىع ئۈچۈْ ،تۆۋۀذىىي
ضوئبٌالرٔىڭ جبۋاثىٕي ٍېسىپ چىمطىڭىس ثوٌىذۇ.
ئبرتۇقچىيىقالر:
* ثبغمىالردا ٍوق ،ئەِّب ضىسدە ثبر ئبرتۇلچىٍىمالر ٍبوي پبٍذىٍىك ئبِىٍالر
(« )»Adwantagesلبٍطىالر؟ ثۇٔىڭغب ِبھبرەت ،ئولۇظ پۈتتۈرۈظ گۇۋاھٕبِىطيِ ،ەدۀىَەت
ضەۋىَىطي ،ۋە وىػىٍىه ِۇٔبضىۋەتٍىرى لبتبرٌىمالر وىرىذۇ.
* ضىس لبٍطي ئىػالرٔي ثبغمىالردىٓ ٍبخػىراق لىالالٍطىس؟
* ضىس پبٍذىالٔطىڭىس ثوٌىذىغبْ ثبٍٍىك ۋە ۋاضتە ِۀجەٌىرىذىٓ لبٍطىٍىرى ثبر؟
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* ضىسٔىڭ ثبغمىالر ( ثوٌۇپّۇ ضىسٔىڭ ثبغٍىمىڭىس) ٔەزىرىذىىي ئبرتۇلچىٍىمٍىرىڭىس
لبٍطىالر؟
* ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ لبٍطي ٔەتىجىٍىرىذىٓ ھەِّىذىٓ ثەن پەخىرٌىٕىطىس؟
* ثبغمىالر ٔبِبٍبْ لىالٌّىغبْ ،ئەِّب ضىس ئىػىٕىذىغبْ لىّّەت لبراغٍىرى لبٍطىال؟
* ضىسدە ثبغمىالردا ٍوق وىػىٍىه ِۇٔبضىۋەت تورٌىرىذىٓ لبٔذالٍىرى ثبر؟ ضىسٔىڭ تەضىر
دائىرىطي چوڭ وىػىٍەردىٓ لبٍطىٍىرى ثىٍەْ وىػىٍىه ئباللىڭىس ثبر؟
ثۇ ضوئبٌالر ئۈضتىذە ئۆزىڭىسٔىڭ ٔەزىرى («  )»Perspectiweثوٍىچە ،ھەِذە ثبغمىالرٔىڭ
ٔۇلتبٔ-ەزىرى («  )»Point of wiewثوٍىچە ئوٍٍىٕىڭ .غۇٔذالال ثەن ئېھتىَبتچبْ ٍبوي
تبرتىٕچبق ثوٌّبڭ .ئىّىبٔمەدەر ئوثَېىتىپ ثوٌۇڭ .ئەگەر ثۇ ضوئبٌالرٔىڭ جبۋاثٍىرىٕي تېپىػتب
لىَٕىٍىپ لبٌطىڭىس ،ئبٌذى ثىٍەْ ئۆزىڭىسٔىڭ غەخطىٌ خبراوتېرىٕي ٍېسىپ چىمىڭ .ئۇالرٔىڭ ثىر
لىطّي ضىسٔىڭ ئبرتۇلچىٍىمىڭىس ثوٌىػي ِۇِىىٓ .ئۆزىڭىسٔي ئەتراپىڭىسدىىي وىػىٍەر ثىٍەْ
ضېٍىػتۇرۇظ ئبرلىٍىمّۇ ئۆزىڭىسدىىي ئبرتۇلچىٍىمالرٔي ثبٍمىَبالٍطىسِ .ەضىٍەْ ،ئەگەر ضىس ثىر
ٔبھبٍىتي وۈچٍۈن ِبتىّبتىىىچي ثوٌۇپ ،ئەتراپىڭىسدىىىٍەرِۇ ِبتىّبتىىىذا ٔبھبٍىتي وۈچٍۈن
ثوٌىذىىەْ ،ثۇ ضىسٔىڭ ھبزىرلي خىسِەت ئورٔىڭىسدىىي ئبرتۇلچىٍىمىڭىس ئەِەش ،ثەٌىي ھبزىرلي
خىسِەت ئورٔىڭىس ئۈچۈْ زۆرۈر ثوٌغبْ ثىر لبثىٍىَەت ثوٌىذۇ.
ئبجىسىىقالر
* ئۆزىڭىسٔىڭ ئىػۀچىطي ئبجىس ثوٌغىٕىذىٓ ضىس ئبدەتتە ئۆزىڭىسٔي ئېٍىپ لبچىذىغبْ
ئىػالر لبٍطي؟
* ضىسٔىڭ ئەتراپىڭىسدىىي وىػىٍەرٔىڭ ٔەزىرىذىىي ئبجىسٌىمٍىرىڭىس لبٍطي؟
* ضىسٔىڭ ئولۇغىڭىس ۋە ِبھبرەت ٍېتىػتۈرۈظ وۇرضٍىرىغب ٔىطجەتەْ توٌۇق ئىػۀچىڭىس
ثبرِۇ؟ ئەگەر ثوٌّىطب ،ضىس لبٍطي جەھەتتە ئەڭ ئبجىس؟
* ضىسٔىڭ ضەٌجىٌ خىسِەت ئبدەتٍىرىڭىس لبٍطي؟ ِەضىٍەْ ،ضىس ئىػمب داۋاٍِىك
وېچىىىپ وېٍەِطىس ،ضىس رەتطىسِۇ ،ضىسٔىڭ ئبضبْ ئبچچىمىڭىس وېٍەِذۇٍ ،بوي ضىس ثېطىّغب
ٍوٌىذا تبلبثىً تۇراٌّبِطىس؟
* ضىسٔىڭ ئۆزىڭىسٔىڭ خىسِەت دائىرىطي ئىچىذە ضىسٔي ئبرلىغب تبرتىپ تۈرىذىغبْ ثەزى
وىػىٍىه خبراوتېرٌىرىڭىس ثبرِۇ؟ ِەضىٍەْ ،ئەگەر ضىس داۋاٍِىك ٍىغىٓ ئورۇٔالغتۇرِىطىڭىس
ثوٌّبٍذىغبْ ثىرضي ثوٌطىڭىس ،ضىسٔىڭ ثبغمىالرٔىڭ ئبٌذىغب چىمىپ ضۆزٌەغتىٓ لورلىذىغبْ
ِىجەزىڭىس ضىس ئۈچۈْ ثىر ئبجىسٌىك ثوٌۇپ ھېطبپٍىٕىذۇ.
ثۇ جەھەتٕىّۇ خۇضۇضىٌ ۋە ئىچىىٌ ٔۇلتب ثىٍەْ تبغمىٌ ٔۇلتىٕىڭ ھەر ئىىىىطىذە تۇرۇپ
تەھٍىً لىٍىپ ثېمىڭ .ضىسدە ثبغمىالر ھېص لىٍغبْ ،ئەِّب ئۆزىڭىس ضەزِىگەْ ئبجىسٌىمالر ثبرِۇ؟
ضىسٔىڭ خىسِەتذاغٍىرىڭىس ِۇھىُ خىسِەتٍەرٔي داۋاٍِىك ضىسدىٓ ٍبخػىراق لىالِذۇ؟ ضىسٔىڭ
جبۋاثٍىرىڭىس رېئبٌٍىممب ئۇٍغۇْ ثوٌطۇْ .ضىس ئۆزىڭىسٔي راھەتطىس ھېص لىٍذۇرىذىغبْ
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ئبجىسٌىمالرغب لبٔچە ثۇرۇْ تبلبثىً تۇرضىڭىس غۇٔچە ٍبخػي.
پۇرسەتيەر
* لبٍطي ٍېڭي تېخٕوٌوگىَەٌەرٔىڭ ضىسگە ٍبردىّي تېگىذۇ؟ ضىس ثبغمىالردىٓ ٍبوي
ئىٕتېرٔېتتىٓ ثەزى ٍبردەٍِەرگە ئېرىػەٌەِطىس؟
* ضىس غۇغۇٌٍىٕىۋاتمبْ ئىگىٍىه تۈرى ھبزىر تەرەلمىٌ لىٍىۋاتبِذۇ؟ ئەگەر تەرەلمىٌ
لىٍىۋاتمبْ ثوٌطب ،ھبزىرلي ثبزار ئەھۋاٌىذىٓ پبٍذىٍىٕبالِطىس؟
* ضىسٔىڭ ئۆزىڭىسگە ٍبردەَ لىالالٍذىغبْ ٍبوي ضىسگە ٍبخػي ِەضٍىھەتٍەرٔي
ثېرەٌەٍذىغبْ ثىر ئىطتراتېگىَىٍىه وىػىٍىه ِۇٔبضىۋەت تورىڭىس ثبرِۇ؟
* ضىس ئۆز غىروىتىڭىسدىىي لبٔذاق ٍېڭي ٍۈزٌىٕىػٍەرٔي وۆرۈۋاتىطىس؟ ئۇالردىٓ لبٔذاق
پبٍذىٍىٕبالٍطىس؟
* ضىس ثىٍەْ رىمبثەتٍەغىۈچىٍەر ئىچىذە ثەزى ِۇھىُ ئىػالرٔي لىالٌّبٍۋاتمبٔالر ثبرِۇ؟
ئەگەر ثبر ثوٌطب ،ضىس ئۇالرٔىڭ خبتبٌىمٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕبالِطىس؟ ( ئىساھبت :ثۇ ِەزِۇْ ِېٕىڭ
ضۆزۈَ ثوٌّبضتىٓ ،ئۇٔي ِەْ ئۆزەَ وۆرگەْ ثىر ِبتېرىَبٌذىٓ ئەٍٕەْ ئبٌذىُ—ئەروىٓ ضىذىك).
* ضىسٔىڭ غىروىتىڭىس ٍبوي ضىس غۇغۇٌٍىٕىۋاتمبْ ضبٔبئەت دائىرىطىذە ثبغمىالر تېخىچە
توٌذۇرِىغبْ ثوغٍۇلالر ثبرِۇ؟
* ضىسٔىڭ خىرىذارٌىرىڭىس ٍبوي ضىسٔىڭ خبِئەغػب تەِىٍٕىگۈچىٍىرىڭىس
غىروىتىڭىسدىىي ثەزى ئىػالرغب ٔبرازى ثوٌىۋاتبِذۇ؟ ئەگەر غۇٔذاق ثوٌطب ،ضىس ثىر ئبِبي تېپىپ
چىمىع ئبرلىٍىك ثىر ٍېڭي پۇرضەت ٍبرىتبالِطىس؟
ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ٍۀە ثىر ِۇھىُ ئىع ،ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ئبرتۇلچىٍىمٍىرىٕي ئوثذاْ تەھٍىً
لىٍىپ ،ئبغۇ ئبرتۇلچىٍىمالر ضىس ئۈچۈْ ٍېڭي پۇرضەتٍەر ٍبرىتبالِذۇٍ-وق ،دەپ ئۆز-ئۆزىڭىسدىٓ
ضوراپ ثېمىڭ .غۇٔذالال ،ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ئبجىسٌىمٍىرىٕي توٌۇق تېپىپ چىمىپ ،ئەگەر ئبغۇ
ئبجىسٌىمٍىرىڭىسٔي تۈگەتطىڭىس ضىسگە ٍېڭي پۇرضەتٍەر ٍبرىتىالِذۇٍ-وق ،دەپ ئوثذاْ ئوٍٍىٕىپ
ثېمىڭ.
تەھذىتيەر
* ھبزىرلي خىسِەتتە ضىسگە توضبٌغۇ ثوٌىۋاتمبْ ٔەرضىٍەر لبٍطي؟
* ضىسٔىڭ خىسِەتذاغٍىرىڭىسٔىڭ ئىچىذە پروجەوت ٍبوي خىسِەت ئورٔي ئۈچۈْ ضىس
ثىٍەْ رىمبثەتٍىػىۋاتمبٔالر ثبرِۇ؟
* خىسِىتىڭىس ٍبوي ضىس ئوٍٕبٍذىغبْ روٌغب ثوٌغبْ ئېھتىَبج ئۆزگىرىۋاتبِذۇ؟
* تېخٕوٌوگىَەدىىي ٍېڭىٍىمالر ضىسٔىڭ خىسِەت ئورٔىڭىسغب تەھذىت ضېٍىۋاتبِذۇ؟
* ضىسٔىڭ ئبجىسٌىمٍىرىڭىسٔىڭ ئىچىذە ضىسگە تەھذىت پەٍذا لىٍىذىغبٍٔىرىّۇ ثبرِۇ؟
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ِۇغۇٔذاق ئبٔبٌىسٔي ئېٍىپ ثېرىع ضىسٔي ٔبھبٍىتي لىّّەتٍىه ئۇچۇرالر ثىٍەْ تەِىٍٕەٍذۇ.
ئۇ ضىسگە لبٍطي ئىػالرٔي لىٍىع زۆرۈرٌۈوىٕي وۆرضىتىپ ثېرىذۇ ،ھەِذە ضبلٍىٕىۋاتمبْ
ِەضىٍىٍەرٔي توغرا چۈغۀذۈرۈپ ثېرىذۇ.

ّ .2ىطبُ ۋە  SWOTئبّبىىسى
ِەْ ئۆزەِٕىڭ ئبٌذىٕمي « ٔىػبْ تىىٍەظ» ھەلمىذىىي ِبلبٌىطىذأ ،ىػبْ تىىٍەغتە ئەِەي
لىٍىػمب تىگىػٍىه ِۇٔذاق  5ئۆٌچەِٕي تؤۇغتۇرغبْ ئىذىُ :ئېٕىك ٍبوي وؤىرېت ثوٌۇظ،
ئۆٌچىگىٍي ثوٌۇدىغبْ ثوٌۇظ ،ئەِەٌگە ئبغۇرغىٍي ثوٌۇدىغبْ ثوٌۇظ ،غبٍە ٍبوي تەغىىالتٕىڭ تۈپ
ِەلطىتىگە توغرىالٔغبْ ثوٌۇظ ،ھەِذە ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ۋالتي ئېٕىك ثوٌۇظSWOT .
ئبٔبٌىسىذىٓ ٔىػبْ تىىٍەظ ئۈچۈّٔۇ پبٍذىالٔغىٍي ،غۇٔذالال ئۇٔي ثىر ٔىػبٕٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ
ئۈچۈّٔۇ خىسِەت لىٍذۇرغىٍي ثوٌىذۇ.
ٔىػبْ تىىٍەغتە SWOT ،ئبٔبٌىسى ئبرلىٍىك ثىر ٔىػبٕٔي ئەِەٌگە ئبغۇرغىٍي
ثوٌىذىغبْ-ثوٌّبٍذىغبٍٔىمي ( ٍۀي -3ئۆٌچەَ) ھەلمىذە ھۆوۈَ چىمبرغىٍي ثوٌىذۇٍ .ۀي ،ئەگەر
ضىس ئبٌذى ثىٍەْ ئۆزىڭىسٔىڭ ثىر ٔىػبٔىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغي ثىٍەْ زىچ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌغبْ
ئبرتۇلچىٍىمىڭىس ،ئبجىسٌىمىڭىس ،پۇرضەتٍىرىڭىس ۋە تەھذىتٍىرىڭىسٔي توٌۇق تېپىپ چىمطىڭىس،
ئبغۇ ٔىػبٔغب ٍەتىىٍي ثوٌىذىغبْ-ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي خېٍە توغرا ِۆٌچەرٌىَەٌەٍطىس .ئەگەر ضىس
ِۇغۇ جەرٍبٔذا ئۆزىڭىس تىىٍىگەْ ٔىػبٔغب ٍەتىىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ئېٕىمٍىَبٌىطىڭىس ،وېَىٕىي
ثبضمۇچ ضۈپىتىذە ضىس ٍۇلىرىمي  SWOT 4ئېٍېّېٕتٍىرى ئبضبضىذا ٔىػبٔىڭىسٔي ئەِەٌگە
ئبغۇرۇغٕىڭ ئىطتراتېگىَىٍىه پىالٔىٕي تۈزۈپ چىمىطىس .ئەگەر ضىس ِۇغۇ  SWOTئبٔبٌىسى
ثبضمۇچىذا ئەضٍىذىىي ٔىػبٔىڭىسٔي ئەِەٌگە ئبغۇرغىٍي ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ثبٍمىطىڭىس،
ئەضٍىذىىي ٔىػبٔىڭىسدىٓ ۋاز وېچىطىسٍ ،بوي ئۇٔىڭ ئورٔىغب ثبغمب ثىر ٔىػبٕٔي تىىٍەٍطىس.
ثەزى ٔىػبٔالردىٓ ۋاز وەچىىٍي ٍبوي ئۇٔي ئۆزگەرتىىٍي ثوٌّبٍذۇِ .ەضىٍەْ ،ئەگەر
ضىسٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ثىر لبٔچە ٍىٍٍىك غبٍىڭىس ثىر ئبٌىٌ ِەوتەپىە لوثۇي لىٍىٕىعٍ ،بوي
ضىسٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ٍېرىُ ٍىٍٍىك ٔىػبٔىڭىس ثىر خىسِەت تېپىع ثوٌىذىىەْ ،ضىس
ئۇالردىٓ ئبضبٍٔىمچە ۋاز وېچەٌّەٍطىسٍ ،بوي ئۇالرٔي ئبضبٍٔىمچە ئۆزگەرتەٌّەٍطىس .ثۇٔذاق
ئەھۋاٌذا ،ئەگەر ضىس  SWOTئبٔبٌىسىذىٓ ثىر ئىطتراتېگىَىٍىه پىالٔالظ لوراٌي ضۈپىتىذە
پبٍذىالٔطىڭىسٔ ،بھبٍىتي ٍبخػي ئۈٔۈِگە ئېرىػىطىسٍ .ۀي ،ثۇٔذاق ئەھۋاٌذا ضىس ئبٌذى ثىٍەْ
 SWOTئبٔبٌىسى ئبضبضىذا ئۆز ٔىػبٔىڭىسغب ٍېتىػىە پبٍذىٍىك ثوٌغبْ ئبرتۇلچىٍىمٍىرىڭىسٔي،
ئۇٔىڭغب زىَبٍٔىك ثوٌغبْ ئبجىسٌىمٍىرىڭىسٔي ،ئۇٔىڭغب پبٍذىٍىك ثوٌغبْ تبغمي غەرت-غبرائىتالرٔي،
ھەِذە ئۇٔىڭغب دەخٍي لىٍىذىغبْ تبغمي غەرت-غبرائىتالرٔي تېپىپ چىمىطىس .ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ
ئۆز ٔىػبٔىڭىسغب ٍېتىػٕىڭ ئىطتراگېَىٍىه پىالٔىٕي تۈزۈپ چىمىطىس .ثوٌۇپّۇ ضىس ِۇغۇ ثبضمۇچتب
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ئۆزىڭىسدە وبَ ثوٌغبْ ئىچىىٌ ۋە تبغمىٌ غەرت-غبرائىتالرغب لبٔذاق ئېرىػىع پىالٔىڭىسٔي تۈزۈپ
چىمىطىس.
ِېٕىڭ وىچىىىّذە تۇرغۇزغبْ ثىر غبٍەَ ئولۇغٕي ئەڭ ٍۇلىرى پەٌٍىگىچە ئولۇظِ ،ۇِىىٓ
ثوٌطب چەت ئەٌگە چىمىپ ئولۇظ ثوٌغبچمبٍ-1978 ،ىٍي ٍبٔۋاردا غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتېتىگە
وىرگۀذىٓ وېَىٓ « ،تەٍَبرٌىك ثبضمۇچي» دېَىٍىذىغبْ ٍ-1ىٍي خۀسۇ تىٍىٕي لبتتىك ئۆگۀذىُ.
وېَىٕىي ئىىىي ٍىً ئىچىذە ئۆزٌىىىّذىٓ ئۆگىٕىپِ ،ەوتەپٕىڭ تەثىئي-پەْ خۀسۇ
ئولۇغۇچىٍىرىغب ٍ 3ىٍٍىك دەرش لىٍىپ ئۆتىٍىذىغبْ ئىٕگٍىس تىٍي دەرضٍىىىٕي ئۆگىٕىپ
تۈگەتتىُ .ئەڭ ئبخىرلي ٍ 2ىٍذا ثوٌطب ٍبپوْ تىٍىٕي ئۆگىٕىپ ،ئۇٔىڭ پۈتۈْ گراِّبتىىىطىٕىّۇ
تۈگەتتىُ .گەرچە ِەْ ٍبپؤىَىگە ھۆوۈِەتٕىڭ ئىّتىھبْ ئبرلىٍىك تبٌٍىػي ثىٍەْ ثبغمب ٍ 16بظ
ئولۇتمۇچىالر ثىٍەْ ثىٍٍە ثبرغبْ ثوٌطبِّۇ ،ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئبِېرىىىغب وېٍەٌىػىّذە
ئۆزٌىگىّذىٓ ئىٕگٍىس تىٍي ئۆگۀگۀٍىىىُ ٔبھبٍىتي زور روي ئوٍٕىذىِ .بٔب ثۇ ٍۇلىرىمي
 SWOTئبٔبٌىسىٕي ثىر غبٍىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ ئىػٍىتىػٕىڭ ثىر ِىطبٌىذۇر.
توغرىالش ۋە ئبٍالّذۇرۇش
ٍۀە ثىر ئۇضۇٌي توغرىالظ
 SWOTئبٔبٌىسىذىٓ ئۈٔۈٍِۈن پبٍذىٍىٕىػٕىڭ
(« )»Matchingۋە ئبٍالٔذۇرۇظ («  .)»Conwertingتوغرىالظ دېگىٕىّىس ،ئۆزىڭىسٔىڭ
ئبرتۇلچىٍىمٍىرىٕي پبٍذىٍىٕىػمب ثوٌىذىغبْ پۇرضەتٍەرگە ِبضالغتۇرۇپ ،غۇ ئبرلىٍىك رىمبثەت
جەھەتتىىي ئەۋزەٌٍىىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغٕي وۆرضىتىذۇ .ئبٍالٔذۇرۇظ دېگىٕىّىس ثوٌطب،
ئۆزگەرتىع ئىطتراتېگىَىطىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ،ئبجىسٌىك ثىٍەْ تەھذىتٕي ئبرتۇلچىٍىك ثىٍەْ
پۇرضەتىە ئبٍالٔذۇرۇغٕي وۆرضىتىذۇ .ئەگەر ضىس ئبجىسٌىك ثىٍەْ تەھذىتٕي ئبرتۇلچىٍىك ثىٍەْ
پۇرضەتىە ئبٍالٔذۇراٌّىطىڭىس ،ضىس ئۇالرٔي ئىّىبٔىَەتٕىڭ ثېرىچە ئبزاٍتىع ئۈچۈْ تىرىػىػىڭىس
وېرەن.

 .3خىسٍەت تېپىطتىني  SWOTئبّبىىسى
خىسِەت تېپىع ھبزىر ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي ٍبغٍىرىّىس ئۈچۈْ ئىٕتبٍىٓ لىَىٓ ثىر ئىػمب
ئبٍالٔغبْ ثوٌۇپِ ،ەْ ھەر لېتىُ ٍۇرتمب ثبرغبٔذا ئىػطىس ٍۈرگەْ ۋە ئىع ئىسدەپ ثىرەر ٔەتىجىگە
ئېرىػەٌّىگەْ ٍبغالرٔي ئۇچراتمىٕىّذا ،ئۇالر ئۈچۈْ ٔبھبٍىتي ئبزاثٍىٕىپ وېتىّەْ .ثوٌۇپّۇ
ئۆزەِٕىڭ تؤۇظ-ثىٍىػٍىرىٕىڭ ثبٌىٍىرى ئىچىذىىي ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي ٍبوي ئىچىىرى
ئۆٌىىٍەردىىي ئبٌىٌ ِەوتەپٍەرٔي پۈتتۈرۈپ لبٍتىپ وېٍىپ ،خىسِەت تبپبٌّبًٍ ،ېػي  25تىٓ
ئبغطىّۇ ئىػطىس ھبٌذا ئبتب-ئبٔىٍىرى ثىٍەْ ثىرگە ٍبغبغمب ِەججۇرى ثوٌغبْ ٍبغالرٔىڭ ِەْ ثىٍەْ
وۆرۈغىەْ ۋالىتتىىي لىَبپەتٍىرى وۆز ئبٌذىّذىٓ خېٍە ئۇزۇْ ثىر ِەزگىٍگىچە وەتّەٍذۇ .ھبزىر
خىسِەت تېپىػتب ،ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ئۇٍغۇر دىَبرىذا ثبغمىالر ثىٍەْ ثبراۋەر ئورۇٔذا تۇرۇپ
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رىمبثەتٍىػىع ئىّىبٔىَىتي ئبضبضەْ ٍوقِ .ۇغۇٔذاق ئەھۋاٌذاٍ ،ۀي خىسِەتىە ئېٍىع ئبدىٍٍىك ۋە
ثبراۋەرٌىه ئۈضتىگە لۇرۇٌغبْ رىمبثەت ئبضبضىذا ئېٍىپ ثېرىٍّبٍذىغبْ ثىر جەِئىَەتتە ،ضىسٔىڭ
ِەٌۇَ ثىر خىسِەت ئۈچۈْ لبٔذاق ئبالھىذىٍىىىڭىس ۋە ئبرتۇلچىٍىمىڭىسٔىڭ ثوٌىػىٕىڭ ئبضبضەْ
پبٍذىطي ثوٌّبٍذۇ .غۇٔذاق ثوٌطىّۇِ ،ەْ ِبلبٌىٕىڭ ِۇغۇ لىطّىذا ،خىسِەت تېپىػمب پبٍذىٍىك
ثوٌغبْ  SWOTئبٔبٌىسىٕي لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ .ئىػىٕىّۀىي ،خىسِەت
ئىسدىگۈچىٍەرٔىڭ  SWOTئبٔبٌىسىٕي ثىٍىػي ئۇٔي ثىٍّىگۀگە لبرىغبٔذا وۆپ ٍبخػي ثوٌۇپ،
ئۇٔي ثىٍىع خېٍە چوڭ پبٍذا ٍەتىۈزىذۇ .تۆۋۀذە ِەْ  SWOTئبٔبٌىسىٕىڭ خىسِەت ئىسدەظ
ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌغبْ تەرەپٍىرىٕي لىطمىچە خۇالضىالپ ئۆتىّەْ.
ئبرتۇقچىيىقالر
ثۇ ضىسٔىڭ ئىچىىٌ ئىجبثىٌ ئبالھىذىٍىگىڭىس ثوٌۇپ ،ئۇالرٔي ئۆزىڭىس وؤتروي لىالالٍطىس،
ھەِذە ئۇالردىٓ پىالْ تۈزۈغتە توٌۇق پبٍذىٍىٕبالٍطىس .ثۇٔىڭغب تۆۋۀذىىىذەن ئبِىٍالر وىرىذۇ:
* خىسِەت تەجرىجىٍىرى
* ھبزىرغىچە تبِبٍِىغبْ ئولۇغالر ۋە ئبٌغبْ ئۇٔۋاْ-گۇۋاھٕبِىالر
* ئۆزىڭىسٔىڭ وەضپىٌ ضبھەضىذىىي وۈچٍۈن تېخٕىىىٍىك ثىٍىٍّىرىڭىس ( ِەضىٍەْ،
لبتتىك دېتبيٍ ،ۇِػبق دېتبي ۋە ووِپَۇتېر تىٍٍىرى)
* ثىر ضبھەدىٓ ثبغمب ثىر ضبھەگە ٍۆتىەپ ئىػٍەتىىٍي ثوٌىذىغبْ لبثىٍىَەتٍەر
(ِەضىٍۀْ ،بھبٍتي وۈچٍۈن ضۆزٌەظ ۋە ٍېسىع لبثىٍىَىتي)
* وىػىٍىه خبراوتېرىڭىس ( ِەضىٍەْ ،وۈچٍۈن خىسِەت ئەخاللىڭىس ،ئۆز-ئۆزىڭىسٔي
ٍبخػي تىسگىٍٕەظ ئىمتىذارىڭىس ،ثېطىُ ئبضتىذىّۇ خىسِەتٕي ٍبخػي لىٍىع لبثىٍىَىتىڭىس،
ئىجبتچبٍٔىمىڭىس ،ئۈِىذۋارٌىمىڭىس ،ۋە ٍۇلىرى دەرىجىٍىه جۈرئىتىڭىس)
* ٍبخػي تؤۇظ-ثىٍىػٍىرىڭىس ،ۋە ِۇٔبضىۋەت تورىٕي پۇختب لۇرغبٍٔىمىڭىس
* وەضپىٌ ئورۇٔالر ثىٍەْ ثوٌغبْ ئباللىڭىس
ئبجىسىىقالر
ثۇ ئىچىىٌ ضەٌجىٌ ئبِىٍالرٔي وۆرضىتىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇالرٔي ضىس ئۆزىڭىس وؤتروي
لىالالٍطىس ،ھەِذە ئۇالرٔي ئۆزىڭىس تىرىػىع ئبرلىٍىك ٍبخػىٍىَبالٍطىس .ئۇالر تۆۋۀذىىىٍەرٔي ئۆز
ئىچىگە ئبٌىذۇ:
* خىسِەت تەجرىجىڭىسٔىڭ وبَ ثوٌىػي
* ئولۇظ ٔەتىجىڭىسٔىڭ تۆۋەْ ثوٌىػي ،ۋە ئولۇغتب تبٌٍىغبْ وەضپىڭىسٔىڭ خبتب ثوٌىػي
* ٔىػبٍٔىرىڭىسٔىڭ وبَ ثوٌىػي ،وىػىٍىه ثىٍىّىڭىسٔىڭ وەِچىً ثوٌىػي ،وؤىرېت
خىسِەت ثىٍىّىڭىسٔىڭ وبَ ثوٌىػي
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* تېخٕىىىٍىك ثىٍىّىڭىسٔىڭ ئبجىس ثوٌىػي
* ٌىذېرٌىك ،وىػىٍىه ِۇٔبضىۋەت ،خەۋەرٌىػىع ،ۋە ثبغمىالر ثىٍەْ ثىرگە ئىػٍەظ
ِبھبرىتىڭىسٔىڭ ئبجىس ثوٌىػي
* خىسِەت ئىسدەظ ۋە تېپىع لبثىٍىَىتىڭىسٔىڭ تۆۋەْ ثوٌىػي
* ضەٌجىٌ وىػىٍىه خبراوتېرٌەر ( ِەضىٍەْ ،خىسِەت ئەخاللىڭىسٔىڭ ٔبچبر ثوٌىػي،
تۈزۈِگە ثوً ضۇٔۇغىڭىسٔىڭ ئبجىس ثوٌىػي ،ئۆزٌىگىڭىسدىٓ ئبٌغب ئىٕتىٍىع روھىڭىسٔىڭ وەِچىً
ثوٌىػي ،ثىر ئىػٕي ئبضبٍٔىمچە لبرار لىالٌّبضٍىمىڭىس ،تبرتىٕچبلٍىمىڭىس ،ۋە ثەن ھېططىَبتچبْ
ثوٌىػىڭىس)
پۇرسەتيەر
ثۇ ئىجبثىٌ تبغمىٌ غەرت-غبرائىتٕي وۆرضىتىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇالرٔي ضىس ئۆزىڭىس وؤتروي
لىالٌّبٍطىس ،ئەِّب ئۇالردىٓ پبٍذىٍىٕىع ئۈچۈْ تىرىػىپ ثبلىطىڭىس ثوٌىذۇ .ئۇالر تۆۋۀذىىىٍەرٔي
ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ:
* ضىسٔىڭ وەضپىٌ ضبھەڭىسدىىي وۆپٍىگەْ ٍېڭي خىسِەتٕي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرىذىغبْ
ئىجبثىٌ ٍۈزٌىٕىػٍەر ( ِەضىٍەْ ،ئىمتىطبدىٌ ٍۈوطىٍىع ،دۇَٔبۋىالغتۇرۇظ ،ۋە تېخٕوٌوگىَە
جەھەتتىىي ٍېڭي ئىٍگىرىٍەغٍەر)
* ضىس ئۆرٌەپ ئولۇظ ئبرلىٍىك لوٌغب وەٌتۈرەٌەٍذىغبْ پۇرضەتٍەر
* ضىسٔىڭ وەضپىٌ ِبھبرىتىڭىسگە ئبالھىذە ئېھتىَبجي ثبر وەضپىٌ ضبھەٌەر
* ضىس وۆپرەن وىػىٍىه ثىٍىٍّەر ۋە تېخىّۇ ئېٕىك خىسِەت ٔىػبٍٔىرى ئبرلىٍىك لوٌغب
وەٌتۈرەٌەٍذىغبْ پۇرضەتٍەر
* ضىسٔىڭ ئۆز وەضپىٌ ضبھەٍىڭىسدە ئۆضىىٍي ثوٌىذىغبْ پۇرضەتٍەر
* ضىسٔىڭ ئۆز وەضپىٌ ضبھەٍىڭىسدە ئېٍىپ ثبرغىٍي ثوٌىذىغبْ وەضپىٌ تەرەلمىَبت
پۇرضەتٍىرى
* ضىسٔىڭ خىسِەت جەھەتتىىي تبٌٍىػىڭىس ئبرلىٍىك لوٌغب وەٌتۈرگىٍي ثوٌىذىغبْ
ئبالھىذە پۇرضەتٍەر
* جۇغراپىَىٍىه ئورۇْ
* وۈچٍۈن وىػىٍىه ِۇٔبضىۋەت تورى
تەھذىتيەر
ثۇ ضەٌجىٌ تبغمىٌ غەرت-غبرائىتالرٔي وۆرضىتىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇالرٔي ضىس ئۆزىڭىس وؤتروي
لىالٌّبٍطىس ،ئەِّب ضىس ئۇٔىڭ تەضىرىٕي وېّەٍتەٌەٍطىس .ثۇ تۆۋۀذىىىٍەرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ:
* ضىسٔىڭ وەضپىٌ ضبھەٍىڭىسىذىىي خىسِەت ئورٔىٕي ئبزٌىتىذىغبْ ضەٌجىٌ ٍۈزٌىٕىػٍەر
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(ِەضىٍەْ ،غىروەتٕىڭ ئبدەَ لىطمبرتىػي ۋە ِەھطۇالتٕىڭ غبٌٍىٕىػي لبتبرٌىمالر)
* ضىس ثىٍەْ ئوخػبظ ۋالىتتب ئولۇظ پۈتتۈرگەْ ئولۇغۇچىالر ۋۇجۇتمب وەٌتۈرگەْ
رىمبثەتٍەر
* ضىسٔىڭىىذىٓ ئۈضتۈْ تۇرىذىغبْ ِبھبرىتي ،تەجرىجىطي ۋە ثىٍىّي ثبر وىػىٍەردىٓ
وېٍىذىغبْ رىمبثەتٍەر
* خىسِەت تېپىع لبثىٍىَىتي ضىسٔىڭىىذىٓ ٍۇلىرى ثوٌغبْ وىػىٍەردىٓ وېٍىذىغبْ
رىمبثەتٍەر
* ضىسٔىڭىىذىٓ ٍبخػىراق ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇغبْ وىػىٍەردىٓ وېٍىذىغبْ رىمبثەتٍەر
* ضىسٔىڭ ٍوٌىڭىسدىىي توضبٌغۇالر ( ِەضىٍەْ ،ضىس ئىطتىگەْ پۇرضەتىە ئېرىػىع
ئۈچۈْ زۆرۈر ثوٌغبْ ئبٌىٌ دەرىجىٍىه ثىٍىُ ٍبوي ئۇٔۋاْ لبتبرٌىمالرٔىڭ ٍولٍىمي)
* ضىسٔىڭ وەضپىٌ ضبھەٍىڭىسىذىىي ئۆضۈظ پۇرضىتىٕىڭ ئبز ثوٌىػي ،ۋە رىمبثەتٕىڭ
ۋەھػىٌ ثوٌىػي
* ضىسٔىڭ وەضپىٌ ضبھەٍىڭىسدىىي وەضپىٌ تەرەلمىَبتٕىڭ چەوٍىه ثوٌىػي ،غۇ
ضەۋەپتىٓ ضىسٔىڭ وەضپىٌ ِبھبرىتىڭىسگە ثوٌغبْ ئېھتىَبجٕىڭ تۆۋەْ ثوٌىػي
* غىروەتٍەرٔىڭ ضىسٔىڭىىذەن وەضىپتىىي ٍبوي ضىسٔىڭىىذەن ئۇٔۋأي ثبر وىػىٍەرٔي
خىسِەتىە ئبٌّبضٍىمي
ثۇالردىٓ ثبغمب ،ضىس ئۆزىڭىسدىٓ ٍۇلىرىذىىي « وىػىٍىه  SWOTئبٔبٌىسى» دېگەْ
لىطىّذا تىسىپ چىممبْ ضوئبٌالرٔىّۇ ثىر لېتىُ ضوراپ ثېمىڭ .غۇ ئبضبضتب ئۆزىڭىسٔىڭ
ئبرتۇلچىٍىمىغب ثوٌغبْ چۈغۀچىڭىسٔي ِۇوەِّەٌٍەغتۈرۈڭ .غۇٔذالال خىسِەتىە وىرِەوچي
ثوٌغبْ ثىر غىروەت ٍبوي ئورۇٕٔي ثېىىتىپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ضىس ئۆزىڭىسٔي ئبغۇ ئورۇٕٔىڭ
ثبغٍىمي ئورٔىذا لوٍۇپ تۇرۇپِ « ،ەْ ئىػمب ئبٌّبلچي ثوٌغبْ ئبدەِٕىڭ لبٔذاق ئبالھىذىٍىىي
ثوٌىػي وېرەن؟» ،دەپ ضوراپ ثېمىڭ .ضبختب وەِتەرٌىىتىٓ ضبلٍىٕىڭ ،غۇٔذالال چولۇَ راضتچىً
ۋە رېئبٌىطتىه ثوٌۇڭ .ئۆزىڭىسٔي ئەڭ ٍبخػي تەضۋىرٌەپ ثېرەٌەٍذىغبْ ضۆزٌۈوٍەرٔي ثىر ۋاراق
لەغەزگە تىسىۋېٍىڭ .غۇٔذاق لىٍطىڭىس ،ئبغۇ ضۆزٌەرٔىڭ وۆپىٕچىطي ضىسٔىڭ ئبرتۇلچىٍىمىڭىسٔي
ئىپبدىٍەٍذىغبْ ضۆزٌەر ثوٌۇپ چىمىػي ِۇِىىٓ.
ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ئبجىسٌىمٍىرىٕي ثبھبٌىغبٔذا ،ضىسٔي خىسِەتىە ئبٌّبلچي ثوٌغبْ ئورۇْ
ضىسدىٓ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٍبخػىالغٕي تەٌەپ لىٍىذىغبْ ٔەرضىٍەر ئۈضتىذە چوڭمۇر ئوٍٍىٕىڭ.
ئۆزىڭىسٔىڭ ئبجىسٌىمٍىرىٕي تۈگىتىع ٍوٌىذا ھبزىردىٓ ثبغالپال ئىع وۆرضىڭىس ،وەٌگۈضىذە
ضىسٔىڭ ئۆز وۆڭٍىڭىسدىىي خىسِەتىە ئېرىػىػىڭىس ئۈچۈْ زور پبٍذىطي تېگىذۇ .ھەر ثىر
ئىٕطبْ ئۈچۈْ ئۆزىٕىڭ ئبجىس ٔۇلتىٍىرىٕي ثبٍمبظ ئبٔچە ئبضبْ ئىع ئەِەش .ئەِّب ضىس
ئۆزىڭىسٔىڭ ئبجىسٌىمٍىرىٕي ثبھبالپ وۆرۈظ ئبرلىٍىك ،ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ لبٍطي جەھەتتە ثەوراق
تىرىػىػىڭىس وېرەوٍىىىٕي ثبٍمىَبالٍطىس .ئەگەر ضىس ِەٌۇَ ثىر ِبھبرەتٕىڭ ضىسٔىڭ وەضپىٌ
ضبھەٍىڭىس ئۈچۈْ زۆرۈر ئىىۀٍىىىٕي ،ئەِّب ئۇ ِبھبرەتتە ئۆزىڭىسٔىڭ ئبجىس ئىىۀٍىىىٕي
ثبٍمىطىڭىس ،ضىس ئبغۇ ِبھبرەتٕي وۈچٍۀذۈرۈظ ئۈچۈْ ھبزىردىٓ ثبغالپ ئىع وۆرىػىڭىس
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وېرەن .ضىسٔىڭ ئۈضتىڭىسدىٓ ئېٍىپ ثېرىٍغبْ ثبھبالغالرِ ،ەوتەپتىىي ئولۇظ ٔەتىجىڭىس ،ۋە
ئولۇتمۇچىٍىرىڭىسٔىڭ ضىس توغرىطىذا ئېَتمبٍٔىرىٕىڭ ھەِّىطي ضىسٔىڭ ئۆز ئبجىسٌىمٍىرىڭىسٔي
ثبٍمىۋېٍىػىڭىس ئۈچۈْ زور ٍبردەَ لىالالٍذۇ.
ئەگەر ضىس تېخي ئولۇپ ثبلّىغبْ ثوٌطىڭىسِ ،ەْ ٍبزغبْ « ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ٍېڭي
تەڭٍىّىطي» ۋە « ئۆِۈرٌۈن وەضىپٕي لبٔذاق تبٌالظ وېرەن؟» دېگەْ ئىىىي پبرچە ِبلبٌىٕي ثىر
لېتىُ ئولۇپ ثېمىڭ .ثۇ ِبلبٌىالرٔىڭ تور ئبدرېطي ِۇغۇ ٍبزِىٕىڭ ئبخىرىذا ثبر.
ِەْ ئبِېرىىىذىىي ھبزىرغىچە ثوٌغبْ ھبٍبتىُ جەرٍبٔىذا ثىر لبٔچە غىروەتٍەردە غىروەتىە
ٍېڭي خبدىُ ئبٌغۇچي ثبغٍىك ثوٌۇپ ئىػٍەپ ثبلتىُ .غۇٔذالال وۆپ لېتىُ خىسِەت ئىسدىگۈچىّۇ
ثوٌۇپ ثبلتىُٔ .ۇرغۇْ لېتىُ ھەر خىً غىروەتٍەرٔىڭ ثبغٍىمٍىرى ثىٍەْ خىسِەت تېپىع ئۈضتىذە
ئېٍىپ ثېرىٍغبْ خىسِەت وۆرۈغىػي (ئىٕگٍىسچە « )»Job interwiewغب لبتٕىػىپ ثبلتىُ .غۇ
چبغالردا ِۀذىٓ چولۇَ ضوراٌغبْ ِۇٔذاق ئىىىي ضوئبي ثبر :ثىرضي « ضىسٔىڭ ئەڭ چوڭ
ئبرتۇلچىٍىمىڭىس ٔېّە؟» دېگەْ ضوئبي ثوٌۇپٍ ،ۀە ثىرضي ثوٌطب « ضىسٔىڭ ئەڭ چوڭ
ئبجىسٌىمىڭىس ٔېّە؟» دېگەْ ضوئبيِ .ەْ ئبٌذىٕمىطىغب « ِەْ ٔبھبٍىتي ئىجبتچبْ ثوٌۇپِ ،ېٕىڭ
ثىر ئىػٕي ِۇضتەلىً ھەي لىٍىع ئىمتىذارىُ ٔبھبٍىتي ٍۇلىرى ،غۇٔذالال ِەْ لىَىٓ ئۆتىەٌگە
جەڭ ئېالْ لىٍىػٕي ٔبھبٍىتي ٍبخػي وۆرىّەْ» ،دېگەْ جبۋاثٕي تەٍَبرالپ ،ضورىغۇچىغب ھەر لېتىُ
ئبغۇ جبۋاثٕي ثەردىُ .وېَىٕىىطىگە ثوٌطب « ِەْ چەت ئەٌٍىه ،ھەِذە ئىٕگٍىسچىٕي ئۆزەَ
ئۆگىٕىۋاٌغبْ ثوٌغبچمبِ ،ېٕىڭ ئىٕگٍىس تىٍي ضەۋىَەَ ٍەرٌىه ئبِېرىىىٍىمالردەن ٍبخػي ئەِەش»
دېگەْ جبۋاثٕي ثەردىُِ .ەْ ئۇ چبغالردىال ئەِەش ،تبوي ٍېمىٕغىچە ثۇ ضوئبٌالردا ضورىغىٕي
 SWOTئبٔبٌىسىٕىڭ ئىىىي ِۇھىُ تەروىۋى لىطّي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍّىگەْ ئىذىُ.

 .4مىطىيىل  SWOTئبّبىىسىْىڭ بىر ٍىسبىي
وىػىٍىه  SWOTئبٔبٌىسى لبٔذاق ثوٌىذۇ؟ ِەْ ئۇغجۇ ِبلبٌىٕي ٍېسىع ئۈچۈْ ِبتېرىَبي
ئىسدەظ جەرٍبٔىذا ،وىػىٍىه  SWOTئبٔبٌىسىٕىڭ ثىر ِىطبٌىٕي ئۇچراتتىُِ .بلبٌەِٕىڭ ئۇغجۇ
لىطّىذا ِەْ ئبغۇ ِىطبٌٕي ثبٍبْ لىٍىپ ئۆتىّەْ .ثۇ ِىطبٌذا ئىػٍىتىٍگىٕي ئبِېرىىىذىىي ِەٌۇَ
ثىر چوڭ غىروەتٕىڭ ئېالْ لىٍىع ثۆٌۈِىگە ِەضئۇي ثىر وىػي ثوٌۇپِ ،ەْ ئۇٔي ئبضبضەْ ئەٍٕەْ
ثبٍبْ لىٍىّەْ .ثۇ ِىطبي ضىسٔىڭ ئەھۋاٌىغب توٌۇق ئۇٍغۇْ وەٌّەضٍىىي ِۇِىىٌٓ ،ېىىٓ ئۇٔىڭ
ضىسٔي خېٍە ووپ ٍىپ ئۇچي ثىٍەْ تەِىٍٕەٍذىغبٍٔىمىغب ئىػىٕىّەْ.
ئبرتۇقچىيىقالر
* ِەْ ٔبھبٍىتي ٍېڭىٍىك ٍبرىتىػمب ِبٍىًِ .ەْ داۋاٍِىك ئۆز خىرىذارٌىرىّٕي ئۇالرٔىڭ
ِەھطۇالتىٕىڭ ئۆزەَ ثبٍمىغبْ ٍېڭي ضېتىٍىع پۇرضەتٍىرى ثىٍەْ تەضىرٌۀذۈرىّەْ.
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* ِەْ ئۆزەِٕىڭ خىرىذارٌىرى ۋە ئۆز گۇرۇپپبِذىىي خىسِەتذاغٍىرىُ ثىٍەْ ٍبخػي
ئباللىٍىػبالٍّەْ («.)»Communicate
* ِەْ ھبٌمىٍىك ضوئبٌالرٔي ضوراظ ئبرلىٍىك ،ثىر ِەھطۇالتٕي ثبزارغب ضېٍىػٕىڭ توغرا
ٍوٌىٕي تېپىع لبثىٍىَىتىگە ئىگە.
* ِەْ ثىر خىرىذارٔىڭ ِەھطۇالتىٕىڭ ثبزارغب ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ضېٍىٕىػي ئۈچۈْ توٌۇق
ئەلىذەَ ثبر.
ئبجىسىىقالر
* ِەْ ثىر ئىػٕي ٔبھبٍىتي تېس لىٍىپ ،ئۇٔي ئۆزەِٕىڭ « ۋەزىپە تىسىٍّىىي» دىٓ
ئىّىبٔمەدەر تېس چىمىرۋېتىػىە ئبدەتٍۀگەْ ثوٌۇپ ،غۇٔىڭ ٔەتىجىطىذە ثەزىذە لىٍغبْ ئىػىّٕىڭ
ضۈپىتي تۆۋۀرەن ثوٌۇپ لبٌىذۇ.
* ِەْ لىٍّىطبَ ثوٌّبٍذىغبْ ئىػالر ثەن وۆپىَىپ وەتىۀذەٍ ،ۇلىرىمىذەن ِىجەزىُ
تۈپەٍٍىذىٓ ِۀذە روھىٌ ثېطىُ پەٍذا ثوٌىذۇ.
* ِەْ ئۆزەِٕىڭ ئوٍٍىغبٍٔىرىٕي خىرىذارالرغب چۈغۀذۈرگۀذە ثىرئبز جىذدىٍَىػىپ
وېتىّەْ ،ھەِذە ِۇغۇٔذاق وۆپ وىػىٍەرٔىڭ ئبٌذىذا ضۆزٌەغتىٓ لورلۇظ ِىجەزىُ تۈپەٍٍىذىٓ
ثەزىذە ِەْ ئېٍىپ ثبرغبْ چۈغۀذۈرۈغٍەر جبٍٔىك ثوٌّبً لبٌىذۇ.
پۇرسەتيەر
* ثىسٔىڭ ثىر چوڭ رىمبثەتچىٍىرىّىسٔىڭ ثىرضي وىچىىرەن خىرىذارٌىرىغب ٍبخػي
ِۇئبِىٍە لىٍّبضٍىك ثىٍەْ ئۆز ٔبِىٕي ثۇٌغىۋاٌذى.
* وېٍەر ھەپتە ِەْ ثىر چوڭ ثبزارالظ ( ئىٕگٍىسچە «  »Marketingثوٌۇپ ،ثۇ ضۆز ثىر
غىروەتٕىڭ ِەھطۇالتي توغرىطىذا ئېالْ چىمىرىعِ ،ەھطۇالتىٕي ضېتىع ،ۋە ئۇٔي خىرىذارالرغب
ٍەتىۈزۈپ ثېرىع پبئبٌىَەتٍىرىٕي وۆرضىتىذۇ .ثۇ ٍەردىىي « ثبزارالظ» دېگەْ ضۆزٔي ِەْ ئۆزەَ
ئوٍالپ چىمىپ ئىػٍەتتىُ) ٍىغىٕىغب لبتٕىػىّەْ .ئبغۇ ٍىغىٕذا ئىطتراتېگىَىٍىه ِۇٔبضىۋەت تورى
ثەرپب لىالالٍّەْ ،ھەِذە ثىر لىطىُ تەرثىَىٍەظ ضەِىٕبرٌىرىغب لبتٕىػبالٍّەْ.
* ثىسٔىڭ غىروەتٕىڭ ضۀئەت دىرېىتورى پبت ئبرىذا توغۇت ِۇٔبضىۋىتي ثىٍەْ ٔەچچە
ئبٍٍىك دەَ ئېٍىػمب چىمىذۇ .ئۇٔىڭ خىسِىتىٕي لىٍىپ تۇرۇظ ِەْ ئۈچۈْ ثىر ٍبخػي خىسِەتتە
ئۆضۈظ پۇرضىتىٕي ٍبرىتىپ ثېرىذۇ.
تەھتىذىەر
* ِېٕىڭ ثىر خىسِەتذىػىّٕىڭ ضۆزٌەظ لبثىٍىَىتي ِۀذىٓ جىك وۈچٍۈن ثوٌۇپ ،ئۇ ِەْ
ثىٍەْ ضۀئەت دىرېىتورى ثوٌۇظ پۇرضىتىٕي تبٌىػىۋاتىذۇ.
* ٍېمىٕذىٓ ثۇٍبْ ٍۈز ثېرىۋاتمبْ ئبدەَ ٍېتىػّەضٍىه تۈپەٍٍىذىِٓ ،ەْ ۋالىتٕي ئبغۇرۇپ
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ئىػٍەغىە ِەججۇرى ثوٌۇۋاتىّەْ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ثۇ ئىع ِېٕىڭ ٍېڭىٍىك ٍبرىتىػىّغب ضەٌجىٌ تەضىر
وۆرضىتىۋاتىذۇ.
* ھبزىرلي ئىمتىطبدىٌ ِۇھىتٕىڭ تەضىرى ثىٍەْ ثبزارالظ ئىگىٍىىىٕىڭ ئۆضۈغي ٔبھبٍىتي
ئبضتىالپ وەتتئ .ۇرغۇْ غىروەتٍەر ئبدەَ لىطمبرتتي .ثىسٔىڭ غىروەتّۇ ئىگىٍىه دائىرىطىٕي
وىچىىٍىتىػٕي ئوٍٍىػىۋاتىذۇ.
ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ئبرتۇلچىٍىمي ثىٍەْ ئبجىسٌىمي ،ھەِذە ضىسٔىڭ ئبٌذىڭىسدىىي پۇرضەتٍەر
ثىٍەْ خىرىطٍەرٔي ثىر ِ SWOTبترىططبضي ئبرلىٍىك ئبٔبٌىس لىٍطىڭىسِۇ ثوٌىذۇ .غۇ ئبرلىٍىك
ضىس زېھٕىٌ وۈچىڭىسٔي ئۆزىڭىسٔىڭ ئبرتۇلچىٍىمىغب ِەروەزٌەغتۈرۈپ ،ئبجىسٌىمٍىرىڭىسٔي ئەڭ
ٍۇلىرى دەرىجىذە ئبزاٍتىپ ،ضىسٔىڭ پبٍذىٍىٕىػىڭىسغب تەٍَبر ثوٌغبْ پۇرضەتٍەردىٓ ثبر
ئىّىبٔىَەتٕىڭ دائىرىطي ئىچىذە ئەڭ زور دەرىجىذە پبٍذىٍىٕبالٍطىس.

 .5ئبخىرقي سۆز
ِېٕىڭ « ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ٍېڭي تەڭٍىّىطي» دېگەْ ِبلبٌەِٕي ئولۇپ ثبلمبْ
لېرىٕذاغالرٔىڭ خەۋىرىذە ثوٌغىٕىذەنِ ،ەْ ٍ 82-1981ىٍٍىرى غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتېتىذە
ئولۇۋاتمبْ ۋالتىّذا ( ٍۀي ِەْ ٍ 24-23بغالردىىي ۋالتىّذا)ِ ،ۇۋەپپەلىَەت لبزىٕىػٕىڭ ِۇٔذاق
ثىر تەڭٍىّىطىٕي خۇالضىالپ چىممبْ ئىذىُ:
ٍۇۋەپپەقىَەت = تبالّت  +تىرىطچبّيىق  +پۇرسەت
ئبغۇ ۋالىتمىچە ِبڭب ٔىػبْ ،غبٍەِ ،ۇۋەپپەلىَەت ،وىػىٍىه ئىطتەوٕي رېئبٌٍىممب
ئبٍالٔذۇرۇظ دېگۀگە ئوخػبظ پەٌطەپىٍىه ۋە پىطخىٍوگىَىٍىه ئۇلۇَ ٍبوي پۀٍەر ھەلمىذە
ثىرەر ِبتېرىَبٌٕي تېپىپ ئولۇظ ئىّىبٔىَىتي ثوٌّىغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ تەڭٍىّىٕي ٍېسىػتب ِەْ پۈتۈٍٔەً
ئۆزەِٕىڭ غۇ ۋالىتمىچە ثوٌغبْ ھبٍبتىّذىىي ثوٌۇپ ئۆتىەْ ئىػالرٔي خۇالضىالغمب تبٍبٔغبْ ئىذىُ.
ِەْ ٍۇلىرىذا وىػىٍىه  SWOTئبٔبٌىسىذىٓ ئۈٔۈٍِۈن پبٍذىٍىٕىػٕىڭ ثىر ئۇضۇٌي « توغرىالظ
ئۇضۇٌي» ئىىۀٍىىىٕيٍ ،ۀي ،ئۆزىڭىسٔىڭ ئبرتۇلچىٍىمٍىرىٕي پبٍذىٍىٕىػمب ثوٌىذىغبْ
پۇرضەتٍەرگە توغرىالپ ،غۇ ئبرلىٍىك رىمبثەت جەھەتتىىي ئەۋزەٌٍىىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ
ئىىۀٍىىىٕي ئوتتۇرىغب لوٍذۇَ .ثىر ئبدەِٕىڭ تبالٔتٍىرى ئبغۇ ئبدەِٕىڭ ئبرتۇلچىٍىمٍىرىٕىڭ ثىر
لىطّي ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ .ھەِذە تبالٔت ثىٍەْ پۇرضەت ھبزىرالٔغبْ تەلتىردىّۇ ،ئەگەر ثىر ئبدەَ
ئۇالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ ئەِەٌىٌ ئىع ئېٍىپ ثبرِبٍذىىەْ ،وۆزٌىگەْ غبٍە ٍبوي ٔىػبٔغب ھەرگىسِۇ
ٍېتەٌّەٍذۇ .ھبزىر ئوٍالپ ثبلطبٍَ ،ۇلىرىذىىي ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ تەڭٍىّىطي  SWOTئبٔبٌىسىٕىڭ
«توغرىالظ ئۇضۇٌي» ثىٍەْ ئبضبضىٌ جەھەتتىٓ ثىردەن ثوٌۇپ ،ئەِەٌىَەتتە خېٍە زور ئىٍّىٌ
ئبضبضمب ئىگە ئىىەْ.
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ِېٕىڭ « ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ٍېڭي تەڭٍىّىطي» دېگەْ ِبلبٌەَ ثىٍىه تورىغب چىمىرىٍغبٔذىٓ
وېَىٓ « ،جەضۇر» دېگەْ تور ئىطىٍّىه ثىر لېرىٕذىػىّىس ِۀذىٓ ٔېّە ئۈچۈْ ثۇ تەڭٍىّىٕي
تۈزۈپ چىممبٍٔىمىّٕي ضورىغبْ ثوٌۇپِ ،ەْ ئۇٔىڭغب ٍ-2007ىٍي ٔ-10وٍبثىر وۈٔي ثىٍىه تورىذا
تۆۋۀذىىي جبۋاثٕي ثەرگەْ ئىذىُ:
[ٔەلىً] ِەْ ٍ-1976ىٍىذىٓ ٍ-78ىٍىغىچە ٍېسىذا لبٍتب تەرثىَە ئېٍىۋاتمبٔذا ،ھېچ لبٔذاق
لىّّىتي ٍوق ثىر ئبدەَ ئىذىُ .وۈٔىگە  10ضبئەتتىٓ ئبرتۇق ئىػٍىگەْ ثوٌطبِّۇِ ،بڭب ثىر تىَىٓ
پۇي ثەرِەٍتتيِ .ېٕىڭ ئىػٍىػىُ پەلەت ھەر وۈٔي لوضۇلۇِٕي توٍغۇزۇپ ،غۇ ئبرلىٍىك ھبٍبتىّٕي
ضبلالپ لېٍىع ئۈچۈْ ،غۇٔذالال ئىىىي ٍىٍذىٓ وېَىٓ ثىر ئىػچي ٍبوي خىسِەتچىٍىه خىسِىتىگە
ئېرىػىع ئۈچۈْ ئىذى .ئۇ چبغذا ثىرەر جبٕٔىڭ ئبٔچە لىّّىتي ٍوق ئىذى .ئەگەر ِەْ ئۆزەَ
چېٕىمىۋاتمبْ وؤبغەھەر ( ھبزىرلي ئؤطۇ) ٔبھىَىطي ثىٍەْ ئبلطۇ غەھىرى ئوتتۇرىطىذىىي 10
وىٍوِېتىردىٓ ئبرتۇق ٍوٌٕي پىَبدە ثېطىع جەرٍبٔىذا ثىرەر ۋەلەگە ئۇچراپ ئۆٌۇپ لبٌغبْ ثوٌطبَ،
ئۆز ئبتب-ئبٔبَ ۋە تۇغمبٍٔىرىُ ِېٕي ئىسدىگۀذىٓ ثبغمبٍ ،وي ثوٍىذا ٍبتمبْ ِېٕىڭ ئۆٌۈوۈِٕي
وۆرگەْ وىػىٍەر ِېٕىڭ وىُ ئىىۀٍىىىّگە پەرۋاِۇ لىٍىپ لوٍّبٍتتيِ .ېٕىڭ وىُ ئىىۀٍىىىُ،
ٔېّە ضەۋەپتىٓ ئۆٌۈپ وەتىۀٍىىىُ ثىرەر گېسىت خەۋىرىگىّۇ ٍبرىّبٍتتي.
ٍ-1978ىٍي -1ئبٍذا غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتېتىگە ئولۇغمب وىرگۀذىٓ وېَىِٓ ،ەْ ئۆزەَ
ئۈچۈْ ِۇٔذاق ئىىىي پرىٕطىپ تۈزدۈَ .ثىرىٕچي ،ئۆتۈٌگەْ دەرضٍەرٔي تەٌەپتىٓ ئبغۇرۇپ ئەڭ
ٍۇلىرى دەرىجىذە ٍبخػي ئۆگىٕىع .ئىىىىٕچيِ ،بڭب ثېرىٍگەْ لوغۇِچە ۋەزىپىٍەرٔي ئەڭ ٍۇلىرى
دەرىجىذە ٍبخػي ئىػٍەظِ .ۇغۇٔذاق لىٍىپ ئىىىي ٍىً ئۆتىۀذىٓ وېَىِٓ ،ەْ ئۆزەَ
ثۇرۇٔمىذىٓ ئبٔچە ئۆزگىرىپ وەتّىگەْ ثوٌطبِّۇِ ،ېٕىڭ لىّّىتىُ پۈتۈٍٔەً ئۆزگەردىِ .ەْ
ئبرلب-ئبرلىذىٓ غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتي ئولۇغۇچىالر ئۇٍۇغّىطىٕىڭ رەئىطي ،غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتېتي
ئىتتىپبق ووِىتېتىٕىڭ دائىّىٌ ھەٍئىتي ،ئبپتؤوَ راٍؤٍۇق ٍبغالر ثىرٌەغّىطىٕىڭ ِۇئبۋىٓ رەئىطي،
ئبپتؤوَ راٍؤٍۇق ئولۇغۇچىالر ثىرٌەغّىطىٕىڭ رەئىطي ،ۋە ِەٍِىىەتٍىه ئولۇغۇچىالر
ثىرٌەغّىطىٕىڭ ِۇئبۋىٓ رەئىطي لبتبرٌىك ۋەزىپىٍەرگە تەٍىٍٕۀذىُ .ثېَجىڭگە ئبٍروپىالْ ثىٍەْ
ٍىغىٕغب ثبرىذىغبْ ثوٌذۇَ .غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتي گېسىتي ،غىٕجبڭ گېسىتي ،ئۈرۈِچي وەچٍىه
گېسىتي ،غىٕجبڭ رادىئو ئىطتبٔطىطي ،غىٕجبڭ ٍبغالر ٍورٔىٍي ۋە جۇڭگو خەٌك گېسىتي لبتبرٌىك
تەغۋىمبت ئبپبراتٍىرىذا وەڭ تەغۋىك لىٍىٕذىُ .ثۇ تەغۋىمبتٍەردە ئېَتىٍغبْ ٔەرضىٍەر راش ئىذى.
ئبضبضەْ ِېٕىڭ لبٔذاق لىٍىپ ئولۇغتب ئەال وېتىۋاتمبٍٔىمىُ ،لبٔذاق لىٍىپ ئۆزٌۈگۈِذىٓ ئىٕگٍىس
تىٍي ئۆگۈٔىۋاتمبٍٔىغىُ ،ھەَ لبٔذاق لىٍىپ ئولۇغۇچىالر خىسِىتىٕي ٍبخػي ئىػٍەۋاتمبٍٔىغىُ
توغرىطىذا ئىذى .غۇٔىڭ ثىٍەْ پۈتۈْ جەِئىَەت ،ثوٌۇپّۇ غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتېتىذىىي ئۇٍغۇر
ئولۇتمۇچي-ئولۇغۇچىالرِ ،بڭب ٍۈوطەن دەرىجىذە ھۆرِەت لىٍىذىغبِْ ،ۀي ئىٕتبٍىٓ
لەدىرٌەٍذىغبْ ثوٌذىِ .ەْ تۇرىۋاتمبْ ٍبتبق ِەوتەپ ئولۇغۇچىالر ئۇٍۇغّىطىٕىڭ ئىػخبٔىطي
ثوٌۇپ ،ئۇ ئىػخبٔب ثىر ئولۇظ ثىٕبضىٕىڭ ئىچىذە ئىذىِ .ەْ ثەزىذە ھبجەتخبٔىغب ثبرضبَِ ،ېٕىڭ
وېٍىۋاتمىٕىّٕي وۆرگەْ ثەزى ئۇٍغۇر ئولۇغۇچىالر ِېٕىڭ تېخي خېٍي ٍىرالتب ئىىۀٍىىىّگە
لبرىّبً ،ھبجەتخبٔىغب وىرِەًِ ،ېٕي ئبٌذىذا وىرضۇْ ،دەپ ضبلالپ تۇراتتيِ .ەْ ئۇالرٔىڭ ثۇٔذاق
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لىٍىپ وېتىػىٕي ئبزرالّۇ ٍبلتۇرِبٍتتىُ .ئۇالرٔىڭ ثۇٔذاق لىٍىػىٕي ِەْ پەلەت ئۇالرٔىڭ ِبڭب
وۆرضەتىەْ ھۆرِىتيِ ،ېٕي لەدىرٌىػي ،دەپ چۈغىٕەتتىُ .داۋاٍِىك ھبٍبجبْ ۋە خوغبٌٍىك ئىچىذە
ئۆتەتتىُ .تۇرۇپ-تۇرۇپ وۆزۈِذىٓ ھبٍبجبٍٔىك ٍبغٍىرى چىمىپ تۇراتتي.
غۇٔىڭ ثىٍەْ ئوٍٍىٕىػمب ثبغٍىذىُ :ثۇ ٔېّە ئۈچۈْ؟ ئبٌذىٕمي ئىىىي ٍىً ئىچىذە ئەروىٓ
ضىذىمتىٓ ئىجبرەت ثىر ئبدەَ ثوٌۇظ ضۈپىتىُ ثىٍەْ ِۀذە ھېچ لبٔچە ئۆزگىرىع ثوٌّىذىٌ .ېىىٓ
ِېٕىڭ لەدرى-لىّّىتىّذە غبٍەت زور ئۆزگىرىع ثۇٌۇپ وەتتي .ثۇ ٔىّە ئۈچۈْ؟ ثۇرۇٔمي ِەْ
ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذا ،ھبزىرٔىڭ ٔېّىطي ئوخػىّبٍذۇ؟
ِبٔب ئبغۇ ضوئبٌغب جبۋاة تېپىع جەرٍبٔىذاِ « ،ۇۋەپپەلىَەت = تبالٔت  +تىرىػچبٍٔىك +
پۇرضەت» ،دېگەْ تەڭٍىّىٕي تۈزۈپ چىممبْ ئىذىُٔ[ .ەلىً تۈگىذى]
ِەْ وېَىٕىي ِبلبٌەِذەٍ ،ۀي ئۇغجۇ ِبلبٌەِٕىڭ -2لىطّىذا ،ۋەتۀذە ٍېمىٕمي ٍىٍالردىٓ
ثۇٍبْ غىروەت لۇرغبْ ،ھبزىر غىروەت لۇرۇۋاتمبْ ،ۋە وەٌگۈضىذە غىروەت لۇرِبلچي ثوٌغبْ
ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىغب ٍبردىّي ثوٌطۇْ ئۈچۈْ ،غىروەتٍەر پبٍذىٍىٕىذىغبْ  SWOTئبٔبٌىسىٕي
تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ.
ِەْ ئۇغجۇ ٍبزِبِٕي ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ پرىٕطىپٍىرىٕي ئېچىپ ثېرىع ثىٍەْ دۇَٔبغب تؤۇٌغبْ
دووتۇر ٔ )Napolean Hill (1883-1970ىڭ تۆۋۀذىىي ضۆزٌىرى ثىٍەْ ئبخىرالغتۇرىّەْ:
-ئەگەر ثىر ئبدەَ دائىُ ئەٍٕەوىە لبراپ ،ئۆزىٕىڭ ثبرٌىك ِەغٍۇثىَەتٍىرىٕىڭ ھەلىمىٌضەۋەثٍىرىٕي تېپىپ چىمىپ تۇرِبٍذىىەْ ،ئۇ ئبدەَ ئبدالمىچە ثەرداغٍىك ثېرەٌەٍذىغبْ
ِۇۋەپپەلىَەتىە ھەرگىسِۇ ئېرىػەٌّەٍذۇ.
-ئبزراق لبرغىٍىمتىٓ لورلۇپ وەتّەڭ .غۇ ٔەرضە ئېطىڭىسدە ثوٌطۇٔىيِ ،ۇۋەپپەلىَەتٕىڭ«ٌەگٍىىي» ئوڭۇغطىسٌىك غبِىٍىغب ئەگىػىپ ئۇچۇپ ئەِەش ،ئۇٔىڭغب لبرىّۇ-لبرغي ئۇچۇظ
ئبرلىٍىك ٍۇلىرى پەٌٍىگە وۆتۈرىٍىذۇ.
-ثىسٔىڭ ِەڭگۈ ٍۈز ثەرِەٍذىغبْ ئىػالردىٓ ئۀذىػە لىٍىػىّىس ھەرگىسِۇ غەٌىتە ئىعئەِەش .ثىس دائىُ ِەغٍۇپ ثوٌۇغتىٓ ئۀطىرەپ ئۆزىّىسٔىڭ ئىجبتچبٍٔىك روھىٕي ثوغۇپ لوٍىّىس.
ئەِەٌىَەتتە ثوٌطب ِەغٍۇثىَەت ئەڭ پبٍذىٍىك لۇۋۋەت دورىطي ثوٌۇپ ،ثىس ئۇٔي ئەٍٕەْ لوثۇي
لىٍىػىّىس وېرەن.
ِ-ۇغۇ دۇَٔبغب پبٍذىطي تېگىذىغبْ ثەزى ئىػالرٔي لىٍىػتب ِۇۋەپپەلىَەت لبزأّبلچيثوٌغبْ وىػىٍەر ٔبھبٍىتي چوڭمۇر چۈغۈٔىۋېٍىػمب تېگىػٍىه ِۇٔذاق ئۈچ ضۆز ثبر :ثبغمىالر
ئۈچۈْ خىسِەت لىٍىع ،ثەدەي تۆٌەظ ،ۋە ئۆز-ئۆزىٕي تىسگىٍٕەظ.
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ثۇ ٍبزِىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ ئەضەرٌەرٔىڭ تور ئبدرىطٍىرى:
ٔىػبْ تىىٍەغتە ثىٍىػىە تېگىػٍىه ئىػالر:
http://www.meripet.com/Sohbet1/2010a1_Goal.htm
ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ٍېڭي تەڭٍىّىطي:
http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinb3.htm
ئۆِۈرٌۇن وەضىپٕي لبٔذاق تبٌالظ وېرەن؟
http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinb4.htm
ئەروىٓ ضىذىمٕىڭ ثبرٌىك ٍبزِىٍىرى:
http://www.meripet.com/Sohbet
وىتبپ ضبتىذىغبْ تور ثەتي ئبِبزوْ:
http://www.amazon.com

ثۇ ِبلبٌىٕي ھېچ وىّذىٓ رۇخطەت ضورىّبًِ ،ۀجەضىٕي ئەضىەرتىەْ ھبٌذا ثبغمب
تورثەتٍەردە ئېالْ لىٍطىڭىس ثوٌۇۋېرىذۇ.
ٍ-2010ىٍي -7ئبٍٕىڭ -22وۈٔي
ئەضەر ِۀجەضيِ :ەرىپەت ثىٍوگي
www.meripet.com
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زىيبلىي يىتەملىگۈچي ۋە ببضقىالرًي ئىلھبهالًدۇرۇش

دۇَٔبغب ِەغھۇر فىسىىب ئبٌىّي ئبٌجېرت ئېَٕىػتىَىٓ ِۇٔذاق دەٍذۇ « :دۇَٔب ثىر خەتەرٌىه
جبً .ثۇٔذاق ثوٌۇغىٕي رەزىً ئىػالرٔي لىٍىذىغبٔالر وەٌتۈرۈپ چىمبرغبْ ئەِەش .ثەٌىي ئبغۇ
رەزىً ئىػالرٔي وۆرۈپ تۇرۇپ ،ضۈوۈت لىٍىپ وېتىۋىرىذىغبٔالر وەٌتۈرۈپ چىمبرغبْ ».ثۇ ضۆزٔي
ئۆزىّىسگە تەدثىمٍىطبق ،ئۇٔىڭ ِۀىطي ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثۈگۈٔىي وۈٔذىىىذەن ٔبچبر ئەھۋاٌغب
چۈغۈپ لېٍىػىٕي ثبغمىالرٔىڭ رەزىً ئىػٍىرى وەٌتۈرۈپ چىمبرغبْ ثوٌّبضتىٓ ،ئۆزىّىسٔىڭ ئبغۇ
رەزىً ئىػالرٔي وۆرۈپ تۇرۇپ ،ئۇالرغب ضۈوۈت لىٍىپ وېتىۋەرگىٕىّىس وەٌتۈرۈپ چىمبرغبْ ،دېگەْ
ِۀبٔي ثىٍذۇرىذۇ .ھەلىمەتۀّۇ ئەگەر ثىس ئۇٍغۇرالرٔىڭ -20ئەضىر ئىچىذىىي ئەھۋاٌي ،ئبٌذىٕمي
ٍ 20-10ىٍٍىك ئەھۋاٌي ،ھەتتب ٍېمىٕمي ٍ 5-4ىً ئىچىذىىي ئەھۋاٌىغب لبراپ ثبلىذىغبْ ثوٌطبق،
ئېَٕىػتىَىٓ ٍولۇرىمي ضۆزٔي خۇددى ثىس ئۇٍغۇرالرغب لبرىتب ئېَتمبٔذەن ثىر ھىططَبتمب وېٍىّىس.
ثۇٔىڭ ثىر تىپىه ِىطبٌي ئۇٍغۇر ئبٔب تىٍىٕىڭ ھبزىرلىذەن ثىر تەلذىرگە چۈغۈپ لېٍىػىذۇر.
ۋەتۀذىىي ئۇٍغۇرچە تور ثەتٍىرىٕي ئبرىالپ وۆرۈظ ئبرلىٍىك ،ثىسٔىڭ ثىر لىطىُ ئوت ٍۈرەن
لېرىٕذاغٍىرىّىس توختىّبً ئىسدىٕىپ ،زىَبٌىالرٔي ئۆز روٌىٕي جبرى لىٍذۇرۇغمب
رىغجەتٍۀذۈرىذىغبْ ،وىػىٍەرٔي ھبزىرلي دەۋرگە ِبش وېٍىذىغبْ ٍېتەوٍىگۈچىٍەردىٓ ثوٌۇغمب
ئۈٔذەٍذىغبْ ٍبخػي ٍبزِىالرٔي تەٍَبرالپ ئىٕتېرٔىتتە ئېالْ لىٍىۋاتمبٍٔىغىٕي ثىٍذىُِ .ەضىٍەْ،
ِەْ ٍېمىٕذا وۆرگەْ ٍبزِىالردىٓ زۇٌپىمبر ثبراتٕىڭ « ضەگەن زىَبٌىالرغب ٍېڭي ٍىٍٍىك ئوچۇق
خەت» ،ئبثذۇرېھىُ ئبثٍەتخبٕٔىڭ « ضېططىك تولمۇزىٕچي ۋە ئۇٍغۇرالر» ثىٍەْ « لەھرىّبْ
ثوٌىذىغبْ ِبٍالِچي ثبال »  ،ئىٍھبَ توختىٕىڭ « ثىَجىڭ ئبٍردروِىذىٓ پبرىژ ئبٍردروِىغىچە »  ،ۋە
ضبالَ دۇَٔبٔىڭ « ھەلىمي لۇدرەت تېپىع دىگەْ ٔىّە؟ » دېگەْ ٍبزِىٍىرى ثبر ثوٌۇپ ( ثۇ ثىر
ِۇوەِّەي تىسىٍّىه ئەِەش) ،ثۇالرٔىڭ ھەِّىطي ئۇٍغۇرالر ئىچىذىىي ثىٍىُ ئەھٍىٍىرىٕي
ئوٍغىتىپ ،ئىٍھبِالٔذۇرۇپ ،لوزغىتىپ ،ئۇالرٔي ئۇٍغۇرالر ئىچىذە ثىر ٍېتەوچىٍىه ،ثبغالِچىٍىك
روٌىٕي ئوٍٕبغمب ئۈٔذەغٕي ئوخػىّىغبْ دەرىجىذە ِەزِۇْ لىٍغبْ ،دىَىػىە ثوٌىذۇِ ( .ەْ
ٍولۇرىمي ِبلبٌىالرٔىڭ تور ثەت ئبدرىطٍىرىٕي ِۇغۇ ٍبزِىٕىڭ ئبخىرضىغب ٍېسىپ لوٍذۇَِ ).ېٕىڭ
ھبزىرغىچە وۆرۈظ ئىّىبٔىَىتىُ ثوٌّىغبْ ،ئۇٍغۇرچە گېسىت -ژورٔبي ،وىتبپ ۋە تور ثەتٍىرىذە
ئېالْ لىٍىٕغبْ ثبغمب ٔبدىر تېّىالرِۇ ئىٕتبٍىٓ وۆپ ثوٌىػي ِۇِىىِٓ .ەْ ٍولۇرىمىذەن
ئەھۋاٌذىٓ ئىٕتبٍىٓ خوغبي ثوٌذۇَ ،ھەِذە ئىٍھبِالٔذىُ .ئۇالرٔىڭ ئوتتۇرىغب لوٍغىٕي دەۋرٔىڭ
تەلەززاضي ۋە دەۋرٔىڭ چبلىرىغي ثوٌۇپِ ،ەْ ئبغۇ ٍبزِىالرٔىڭ تۈرتىىطي ثىٍەْ ئۆز-ئۆزۈِذىٓ
ِۇٔذاق ضوئبٌالرٔي ضورىذىُ:
( )1زىَبٌىٕىڭ ئېٕىمٍىّىطي ۋە ئۇٔىڭ روٌي ٔىّە؟
( )2ثىر ٍېتەوٍىگۇچي ثوٌۇظ ئۈچۈْ لبٔذاق غەرتٕي ھبزىرالظ وېرەن؟
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( )3لبٔذاق لىٍغبٔذا ثبغمىالرٔي رىغجەتٍۀذۈرگىٍي ثوٌىذۇ؟
ِەْ ئۇغجۇ ٍبزِبِذا ٍولۇرىمي ئۈچ ضوئبٌغب جبۋاة تېپىع ٍۈزىطىذىٓ ئىگىٍىگەْ ثىر لىطىُ
ثىٍىٍّەرٔي لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ.

زىَبىىَالر
زىَبٌىٌ دېگەْ ثۇ ٔبَ وىػىٍەرگە ٔبھبٍىتي تؤۇغٍۇق ثوٌۇپ ،ئۇٍغۇرالر ئۆز
زىَبٌىٍَىرىٕي ھۆرِەتٍەظ ۋە لەدىرٌەغٕي ئۆزىٕىڭ ِۇھىُ ثىر ئۀئۀىطي لىٍىپ وەٌگەٍْ .ېمىٕمي
ٍ 10-5ىٍٕىڭ ِبثەٍٕىذە ئۇٍغۇر جەِئىَىتىذە زور ۋە غىذدەتٍىه ئۆزگىرىػٍەر ثوٌۇپ ،ئۇٍغۇر خەٌمي
ثىر لىطىُ ٍبِبْ ئۆزگىرىػٍەرٔىڭ ٍۈز ثېرىػىذىىي ضەۋەپٍەرٔي چۈغىٕىع ھەِذە ئۇالرٔي
ئۈٔۈٍِۈن توضۇپ لېٍىػتب ئۆز ئۈِىذىٕي زىَبٌىَالرغب ثبغالپ وەٌذى .ئۇٍغۇر خەٌمىٕىڭ وەٌگۈضي
توغرىطىذىىي ئۈِىذىٕي ئۆز زىَبٌىٍَىرىغب ثبغٍىػي ھبزىر تبرىختىىي ئەڭ ٍولۇرى پەٌٍىگە
وۆتۈرۈٌذى ،دىَىع ِۇِىىِٓ .ەْ زىَبٌىالرٔىڭ جەِئىَەت تەرەلمىَبتي ۋە ئىجتىّبئي
ئۆزگىرىػٍەردىىي ئورٔي ۋە روٌىٕي ثىر ئبز چۈغىٕىۋىٍىع ِەلطىتىذەٍ ،ېمىٕذا ثىر ئبز ئىسدىٕىپ ،ثىر
لىطىُ ِبتېرىَبٌالرٔي توپٍىذىُ ۋە ئۇالرٔي وۆرۈپ چىمتىُ .ثۇ ٍبزِىٕىڭ ئۇغجۇ لىطّىذا ِەْ
ئبٍذىڭالغتۇرىۋاٌغبْ ثىر لىطىُ ئۇلۇِالرٔي لىطمىچە ثبٍبْ لىٍىپ ئۆتىّەْ.
( )1ئبِّىۋىٌ زىَبٌىَالر
ئبِّىۋىٌ زىَبٌىَالرٔىڭ ئەڭ روغەْ ئبالھىذىٍىگي ئۇالر ھۆوۈِذارالر ئبٌذىذا ھەلىمەتٕي
ضۆزٌەپ ،غۇ ئبرلىٍىك ھۆوۈِذارالرٔي ئىٕطبٔىٌ خبراوتېرگە ئىگە لىٍذۇرىذۇ .ثۇ وبتىگورىَىگە
وىرىذىغبْ زىَبٌىَالر جەِئىَەتٕىڭ ئوخػىّىغبْ دەرىجىذىىي فۇٔىىطىَەضىٕىڭ ھەِّىطىٕيٍ ،ۀي
ووٌٍىىتىپ ،ضىَبضىٌ ،ئىمتىطبدىٌ ۋە روھىٌ ِەضىٍىٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي وۈزىتىذىغبْ وىػىٍەردىٓ
ئىجبرەتتۇرٍ .بزغۇچىالر ،غبئىرالرِ ،ۇزىىبٔتالرٌ ،ېىطىَە ثەرگۈچىٍەر ۋە ئبرتىطتالرٔىڭ ھەِّىطي
ئبِّىۋىٌ زىَبٌىَالرٔىڭ روٌىٕي ئوٍٕىغۇچىالر ثوٌۇپ ھېطبپٍىٕىذۇ .ئۇالر رېئبٌٍىمٕي ئۆز چۈغۀچىطي
ئبضبضىذا وۈزىتىذۇ ۋە چۈغۀذۈرۈپ ثېرىذۇ .ثۇٔىڭذىٓ وېٍىپ چىمىذىغبْ ئبلىۋەت ثىٍەْ لىٍچە
ھىطبپالغّبٍذۇ .ئۇالرٔىڭ روٌي داۋاٍِىك تۈردە ھولۇلٕي لبالٍّىمبْ ئىػٍىتىػىە ۋە ھولۇلذارالرٔىڭ
ھەددىذىٓ ئبرتۇق ٔەرضىٍەرٔي ئۆزىٕىڭ لىٍىۋېٍىػىغب جەڭ ئېالْ لىٍىع ثوٌىذۇ .وۆپ تەرەپتىٓ
لبرىغبٔذا ،ئبِّىۋىٌ زىَبٌىَالر ئۆزٌىرىٕي ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ئۇٔىۋېرضبي لىّّىتىگە ئبتىغبْ ثوٌىذۇ.
گەرچە ٍولبرلي ئىذىَىٍەر ئبضبضىٌ ھەرىىەتٍۀذۈرگۈچي وۈچٍەر ثوٌطىّۇ ،ئبِّىۋىٌ
زىَبٌىَالر ثبضتۇرۇظ ،ئىمتىطبدىٌ ھەلمبٔىَەتطىسٌىه ۋە دۇَٔبۋىَالغتۇرۇغٕىڭ ضەٌجي تەضىرى
لبتبرٌىمالرغب ٔىطجەتەْ ثىر ِەٍذاْ تبٌالٍذۇ .ئۇالر ِەٌۇَ ھەرىىەت ٍبوي دەۋاغب ئۆزىٕي ئبتىغبْ
ثوٌۇپ ،ثۇ ھەروەت ٍبوي دەۋأي تەغىىٍٍىگەْ پبرتىَە ٍبوي ھۆوۈِەت ئۈچۈْ ِەٌۇَ ثىر
ِەججۇرىَەتٕي ئۆز ئۈضتىگە ئبٌّبٍذۇ .ئۇالر وىػىٍىه ھولۇق ۋە ھەلمبٔىَەتچىٍىه دائىرىطىذە ئىع
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ئېٍىپ ثبرىذۇ.
ثۇ ِەلطەتىە ٍېتىع ئۈچۈْ ئۇالر ھەلمبٔىَەتطىسٌىىٕي ئەٍىپٍەظ ٍوٌىذا ضۆزٌەظ ۋە ٍېسىع
ئىمتىذارىٕي ئىػمب ضبٌىذۇ .ثۇ ئبِّىۋىٌ زىَبٌىَالر ئبدەتتە ضىَبضەت ٍبوي ضىَبضىٌ پبرتىَىٍەرگە
ثبغالّٔىغبْ ثوٌىذۇ ،دەپ لبرىٍىذۇ .ئۇالر ئۆز فۇٔىىطىَەضي ثىٍەْ ئۆز ئىمتىذارىٕي ئبِّىۋىٌ
ضورۇٔالردا جبرى لىٍذۇرىذۇ.
زىَبٌىَالر گۇرۇپپىطي ثىر جەِئىَەتتە ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ روي ئوٍٕبٍذۇِ .ەضىٍەْ ،ئبِّىۋىٌ
پىىىرٌەرٔي رەتىە چۈغۈرۈظ ،ھەِذە ضىَبضىٌ ،ئىمتىطبدىٌ ،ئىجتىّبىٌ ۋە پەٌطەپىۋىٌ ِەضىٍىٍەرٔي
تەوػۈرۈظ لبتبرٌىمالر .ثۇٔذاق فۇٔىىطىَۀي ئبدا لىٍىع ئۈچۈْ زىَبٌىالر ثبرٌىك ئبِّىۋىٌ
ھەروەت-پبئبٌىَەتٍەرگە لبتٕىػىع ۋە ئۇالر توغرىطىذا تەغەثجۇضىبرٌىك ثىٍەْ ئىسدىٕىع
ئىمتىذارىغب ئىگە ثوٌۇغي غەرت.
( )2ئۀئۀىۋىٌ ۋە ئورگبٔىه زىَبٌىَالر
ٍ-1891ىٍىذىٓ ٍ-1937ىٍىغىچە ٍبغىغبْ ئىتبٌىَىٍىه ِبروىطىسىّچي ئبٔتؤىَو
گراِىطىي (  )Antonio Gramsciئۆز ئۆِرىٕىڭ ئەڭ ئبخىرلي ٍ 11ىٍىٕي ثىر تۈرِىذە
ئۆتىۈزگەْ ثوٌۇپ ،ئبغۇ ٍ 11ىً جەرٍبٔىذا ئۇ  32پبرچە خبتىرە دەپتىرىٕي ٍېسىپ چىممبْ .ثۇ
خبتىرىٍەر جەِئي  3000ثەتٍىه ثوٌۇپ ،ئۇالر خەٌمئبرادا « گراِىطىي تۈرِە خبتىرىطي» دەپ
ئبتىٍىذىىەْ .ثۇ خبتىرىٍەرٔىڭ ئبضبضىٌ ِەزِۇٔي تەرەلمىٌ لىٍغبْ وبپىتبٌىسىّغب ِبش وېٍىذىغبْ
ِبروىطىسَ ٔەزىرىَىطي ھەلمىذە ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ئىٕگٍىسچە ٔۇضخىطي ٍ-1970ىٍي ٔەغىر
لىٍىٕغبْ .گراِىطىي ئۆزىٕىڭ ٍولۇرىمي « تۈرِە خبتىرىطي» دە زىَبٌىالرغب ٍېڭىچە ئېٕىمٍىّب
ثەرگەٍْ .بزِبِٕىڭ ئۇغجۇ لىطّىذا ِەْ گراِىطىي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ زىَبٌىَالر ھەلمىذىىي ئبغۇ
ٍېڭىچە ئۇلۇِالرٔي لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ .ئەضٍىذىىي ٔەزىرىَە وبپىتبٌىسىُ تۈزۈِىذىٓ
ضوتطىَبٌىسىُ تۈزۈِىگە ئۆتۈظ جەرٍبٔىغب لبرىتب ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبِْ .ۀّۇ ثۇ ٍەردە ئۇٔي ئەٍٕەْ
چۈغۀذۈرۈپ ئۆتىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ثۇ ِەزِۇٔالردىٓ جبٍٔىك ھبٌذا پبٍذىٍىٕىػىٕي
ئۈِىت لىٍىّەْ .ئىػىٕىّۀىي ،ثۇ ٍەردە ئوتتۇرىغب لوٍۇٌىذىغبْ ٔەزىرىَىۋىٌ ثىٍىٍّەر ھبزىرلي
زاِبْ ئۇٍغۇر جەِئىَىتىگە ٔبھبٍىتي ِبش وېٍىذۇ.
گراِىطىي زىَبٌىَالرٔي ئېمىّغب لبرغي ئىع ئېٍىپ ثبراالٍذىغبْ ثىر ھبٌمىٍىك وۈچ
دەپ ھېطبپٍىغبْ .ئۇ وبپىتبٌىسِذىٓ ضوتطىَبٌىسىّغب ئۆتۈظ جەرٍبٔي پۈتۈْ خەٌك ئبِّىطي
لبتٕبغمبْ ثىر ھەرىىەت ثوٌۇغي وېرەن ئىىۀٍىگىٕي ،ضوتطىَبٌىسِٕي ثەرپب لىٍىع ئۆزىٕىڭ ٔىّە
ئىع لىٍىۋاتمىٕىٕي ئبڭٍىك ھبٌذا چۈغۀگۀْ ،ولۇي ھبٌذا ثىر ٍېتەوچي پبرتىَىٕىڭ رەھجەرٌىگىذە
ئىع ئېٍىپ ثبرِبٍذىغبْ وۆپ ضبٍٔىك خەٌك ئبِّىطي ئبرلىٍىك ئىػمب ئبغىذىغبٍٔىغىٕي تؤۇپ
ٍەتىەْ .ئۇٔىڭ ٔەزىرىذىىي زىَبٌىَالر ٍبٌغۇز ئبوبدىّىَىذە ئىػٍەٍذىغبْ ،پەلەت ئۆزىگە ئوخػبظ
ئبدەٍِەرال ئولۇٍذىغبْ ٍۇلۇرى ضەۋىَىٍىه ِبلبٌىٍەرٔي ٍېسىع ثىٍەْ وۈْ ئوتىۈزىذىغبْ
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وىػىٍەرٔىال ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ئەِەش .ئۇٔىڭ زىَبٌىالرغب ثەرگەْ ئېٕىمٍىّىطي ٍۇلۇرلىذىٓ وۆپ
وەڭرى دائىرىٍىه ثوٌغبْ .ئۇٔىڭ لبرىػىچە ھەِّە ئبدەَ زىَبٌىٌ ثوالالٍذۇٌ ،ېىىٓ جەِئىَەتتە
ھەِّە ئبدەَ ثىر زىَبٌىٍَىك فۇٔىىطىَەضىٕي ئبدا لىٍّبٍذۇِ .ەضىٍەْ ،ضىس ئۆز ھبٍبتىڭىسدا تبِبق
ئېتىپ ثبلمبْ ثوٌۇغىڭىس ِۇِىىٓ .وۆٍٕىىىڭىسٔىڭ تۈگّىطىٕي تىىىپ ثبلمبْ ثوٌۇغىڭىس
ِۇِىىٓ .ثىراق ضىسٔىڭ ثىر ئبغپەز ٍبوي ثىر وىَىُ تىىىۈچي ثوٌۇغىڭىس ٔبتبٍىِٓ .ەۋجۇتٍۇلمب
لەدەَ لوٍغبْ ھەر ثىر ئىٕطبْ گوروھي ئۆز ئىچىذە ثىر ٍبوي ثىر لبٔچە لبتالَ زىَبٌىَالرٔي ثەرپب
لىٍىذۇ .ثۇ زىَبٌىَالر ئبغۇ گوروھمب ِۀە ثېرىذۇ ،ھەِذە ئۇٔىڭ ئۇٍىػىػىغب ۋە ٔورِبي خىسِەت
لىٍىػىغب ٍبردەَ لىٍىذۇ .ثۇ زىَبٌىَالر ئۆز گوروھي ئىچىذىىي ثبغمۇرغۇچىالر ( ،)manager
ِەِۇرىٌ خبدىّالر ،راھىجالر ،پروفىططورالر ،ئولۇتمۇچىالر ،تېخٕىىالر ،ئبٌىّالر ،ئبدۋۇوبتالر ۋە
دوختۇرالر ثوٌۇغي ِۇِىىِٓ .بھىَەت جەھەتتىٓ لبرىغبٔذا ،ئۇالر ھۆوۈِراْ ضىٕىپ ثىٍەْ ثىٍٍە
تەرەلمىٌ لىٍىپ ٍېتىػىپ چىممبْ ثوٌۇپ ،ھۆوۈِراْ ضىٕىپٕىڭ ِۀپەئەتي ئۈچۈْ خىسِەت لىٍىذۇ.
زىَبٌىَالرٔي ِەٌۇَ ثىر ضىٕىپمب تەۋە ثوٌّىغبْ ثىر ئبالھىذە ئىجتىّبىٌ وبتىگورىَىذىىي ئبدەٍِەر
دەپ لبراظ ثىر وؤب ۋە خبتب چۈغۀچىذۇر.
گراِىطىي ئۆزىٕىڭ ٍۇلۇرىمي « تۈرِە خبتىرىطي» دە زىَبٌىَالرٔي ٍېڭي ئىىىي خىً
تۈرگە ثۆٌگەْ .ئۇٔىڭ ثىرضي « ئۀئۀىۋىٌ زىَبٌىَالر» ثوٌۇپٍ ،ۀە ثىرضي « ئورگبٔىه زىَبٌىَالر»
دىٓ ئىجبرەت .ئۀئۀىۋىٌ زىَبٌىَالر ئۆزٌىرىٕي ثىر ِۇضتەلىً تەثىمە ھېطبپالٍذىغبْ ،ھۆوۈِراْ
ئورۇٔذىىي ئىجتىّبئي گوروھمب ثېمىّٕبٍذىغبْ ،وەڭ خەٌك ئبِّىطي تەرىپىذىّٕۇ ھۆوۈِراْ
ضىٕىپمب ثېمىّٕبٍذىغبْ وىػىٍەر ،دەپ لبرىٍىذىغبْ زىَبٌىَالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ .لبٔذاق
ئىجتىّبئي ئىگىس-پەضٍىىٍەرٔىڭ ٍۈز ثېرىػىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ثۇ ئۀئۀىۋىٌ زىَبٌىَالر ئۆزٌىرىذە
ثىر تبرىخىٌ ئۈزٌۈوطىسٌىىٕي ضبلالپ لبٌغبْ ثوٌىذۇ .ثۇٔذاق زىَبٌىالرٔىڭ ِىطبٌٍىرىذىٓ
لەٌەِىەغٍەر ،پەٍالضوپالر ۋە پروفىططورالر لبتبرٌىمالر ثبرِ .بٔب ثۇالر ثىس « زىَبٌىَالر» دېگۀذە
دەرھبي ئېطىّىسگە وېٍىذىغبْ وىػىٍەردۇر .گەرچە ثۇ زىَبٌىَالر ئۆزٌىرىٕي ھۆوۈِذارالرغب
ثېمىّٕبٍذىغبْ وىػىٍەر ،دەپ ھېطبپٍىطىّۇ ،ثۇ ثىر وؤب ئۇلۇَ ۋە خبتب چۈغۀچە ثوٌۇپ ،ئەٍٕي
ۋالىتتب ئۇالر جەِئىَەتتىىي ھۆوۈِذار گوروھمب ِبضالغمبْ ۋە ئۇالرٔي ٍۆٌەٍذىغبْ وىػىٍەرگە
ئبٍٍىٕىپ ثوٌغبْ.
ئىىىىٕچي خىٍذىىىطي ئورگبٔىه زىَبٌىَالردۇر .ئۇالر ئورگبٔىه ھبٌذا ھۆوۈِراْ
ضىٕىپ ثىٍەْ ثىٍٍە تەرەلمىٌ لىٍىپ ٍېتىػىپ چىممبْ ،ھەِذە ئۇالرٔىڭ تەپەوىۇر لىٍغۇچي ۋە
تەغىىٍٍىگۈچي ئېٍّېٕتي ثوٌغبْ ثىر گوروھتىٓ ئىجبرەت.
ٍۇلۇرلي ثبٍبٔذىٓ وۆرۈۋاٌغىٕىّىسدەن ،ھبزىرلي ضېطتىّىٕي ( ٍۀي وبپىتبٌىسىُ
تۈزۈِىٕي) ئبغذۇرۇپ تبغالغٕي ئبرزۇ لىٍىذىغبٔالرغب لوٍۇٌغبْ تەٌەپ ثىر لبرغىٍىك وۈچىٕي ثەرپب
لىٍىع ،ھبزىر ئېمىۋاتمبْ ئورتبق پىىىرٔي ثۇزۇپ تبغالٍذىغبْ ۋە ھبزىرلي پىىىر ئېمىّىغب لبرغىٍىك
وۆرضىتەٌەٍذىغبْ ثىر ئۇضۇٌٕي تېپىپ چىمىع .ئۇٔذالتب ثۇٔي لبٔذاق ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ وېرەن؟
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گراِىطىىٕىڭ لبرىػىچە ،ثۇ ئىػٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ وۆرۈٔەرٌىه ضبٔذىىي
ئۀئۀىۋىٌ زىَبٌىَالر ئىٕمىالۋىٌ وۈرەغىە وىرىػي وېرەن .غۇٔذالال ئىػچىالر ضىٕىپىٕىڭ
ھەرىىىتي ئۆزٌىرىٕىڭ ئورگبٔىه زىَبٌىٍىرىٕي ثەرپب لىٍىػي وېرەنٍ .ۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍغىٕىّىسدەن،
ھەِّە ئبدەَ زىَبٌىٌ ثوالالٍذۇٌ ،ېىىٓ ثىر جەِئىَەتتە ھەِّە ئبدەَ ثىر زىَبٌىٍَىك روٌىٕي ئوٍٕىغبْ
ثوٌّبٍذۇ .ئىٕطبٔالرٔىڭ ھەِّە ھەروىتىگە زىَبٌىَالر لبتٕبغمبْ ثوٌىذۇ ،ھەِذە ھەر ثىر ئبدەَ
ئۆزىٕىڭ وەضپىٌ پبئبٌىَىتىٕىڭ ضىرتىذا ِەٌۇَ غەوىٍذىىي زىَبٌىٍَىك پبئبٌىَىتي ثىٍەْ
غۇغۇٌالٔغبْ ثوٌىذۇٍ .ۀي ،ھەِّە ئبدەٍِەرٔىڭ ئوٍالظ ۋە تەپەوىۇر لىٍىع ئىمتىذارى ۋە
ضبالھىَىتي ثوٌىذۇ .ثۇ ٍەردىىي گەپ لبٔذاق لىٍىپ ئبغۇ ئىمتىذار ثىٍەْ ضبالھىَەتٕي ئىػمب
ضېٍىػتىٓ ئىجبرەتتۇر.
گراِىطىي ئۆزىٕىڭ ثىر روٌي ئەِگەوچىٍەر لبتٍىّي ئبرىطىذا ئورگبٔىه زىَبٌىَالرٔي
ثبرٌىممب وەٌتۈرۈظ ھەِذە ئىّىبٔمەدەر وۆپ ضبٔذىىي ئۀئۀىۋىٌ زىَبٌىَالرٔي ئىٕمىالپ ضەپىگە
وىرگۈزۈظ ئىىۀٍىگىٕي تؤۇپ ٍەتىەْ .ئىجتىّبئي ئۆزگىرىػٕي ِەلطەت لىٍغبْ ئىذىئوٌوگىَە
ضبھەضىذىىي وۈرەغٕىڭ تۈپ ِەلطىذى ٍبٌغۇز وىػىٍىه ئبڭٕي ئۆضتۈرۈغٕىال ئۆز ئىچىگە ئېٍىپ
لبٌّبضتىٓ ،ثەٌىي وؤب ئبڭٕي ئۆزگەرتىع ۋە ٍېڭي ئبڭٕي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈغٕىّۇ ئۆز ئىچىگە
ئېٍىػي وېرەنِ ( .ەْ ۋەتۀذىىي تور ثەتٍىرىذىٓ « ئۇٍغۇرالر لبٍتىذىٓ تۆرىٍىػي وېرەن»
دېگۀگە ئوخػبظ ٍبزِىالرٔي ئولۇپ ثبلتىٍُ ،ۇلىرى لبتالِذىىي زىَبٌىالرٔىڭ ثەزىٍىرىذىٓ
«ئۇٍغۇرالر لبٍتىذىٓ ٍبرىٍىػي وېرەن» دېگۀذەن گەپٍەرٔي ئبڭالپ ثبلتىُِ .ېٕىڭچە ثۇ ضۆزٌەر
ٍۇلىرىمي «وؤب ئبڭٕي ئۆزگەرتىع ۋە ٍېڭي ئبڭٕي ۋۇجۇدلب وەٌتۈرۈظ» ئۇلۇِي ثىٍەْ ئوخػبظ).
ثۇ وىػىٍەرگە تبڭغىٍي ثوٌىذىغبْ ٔەرضە ئەِەش .ئۇ ئەِىٍىٌ تۇرِۇظ جەرٍبٔىذا ٍېتىٍىپ چىمىػي
وېرەن .غۇڭالغمب زىَبٌىالر دائىرىطي ِەٌۇَ ثىر جەۋھەر گوروھ ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌّبضٍىغي
وېرەن .ئۇٔىڭ ئەوطىچە زىَبٌىٍَىك وۈٔذىٍىه تۇرِۇظ ئبضبضىغب لۇرۇٌغبْ ثىر ٔەرضە ثوٌۇغي
وېرەن .ئەِىٍىٌ تۇرِۇغمب ئبوتىپ ھبٌذا چۆوىەْ ئىػچىالر ضىٕىپي زىَبٌىَطىٕي ثەرپب لىٍىع،
ثۇرۇْ ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرغبْ ئىجتىّبئي ِۇٔبضىۋەتٍەرٔي ئبجىسالغتۇرىذىغبْ ثىر لبرغىٍىك
وۈچىٕىڭ ۋۇجۇدلب وېٍىػىگە ٍبردەَ ثېرىع گراِىطىىٕىڭ ٔەزىرىَە ثىٍەْ ئەِىٍَەتٕي
ثىرٌەغتۈرىذىغبْ ثىر پەٍالضوپٕىڭ ٍېتىػىپ چىمىػىغب لوغمبْ تۆھپىطىذۇر.
ئىختىَبرى ِبئبرىپچىالرٔىڭ ٍەرٌىه خەٌك ئبرىطىذىىي روٌي گراِىطىي ئوتتۇرىغب
لوٍغبْ ئورگبٔىه زىَبٌىَالرٔىڭ روٌي ثىٍەْ ئوخػبپ وېتىذۇٍ .ەرٌىه جەِئىَەت ۋە ٍەرٌىه
راٍؤالردا ئوڭۇغٍۇق ئىع ئېٍىپ ثېرىۋاتمبْ ِبئبرىپچىالر ئبغۇ جەِئىَەت ٍبوي راٍوْ ئۈچۈْ ِەٌۇَ
ِەضئۇٌىَەتٕي ئۆز ئۈضتىگە ئبٌغبْ ثوٌىذۇ .ئۇالر ثۈگۈْ وېٍىپ ئەتە وېتىذىغبٔالردىٓ ئەِەش .ئۇالر
ئبغۇ راٍوْ ۋە ئبغۇ جەِئىَەتتە ئۇزۇْ ِۇددەت ٍبغىغبْ ثوٌۇپٍ ،ەرٌىه خەٌك ثىٍەْ لوٍۇق
ِۇٔبضىۋەت ئورٔبتمبْ ثوٌىذۇ .ئەِىٍَەتتە ئۇالر ٍەرٌىه خەٌمٕىڭ ثىر لىطّىذۇر .وۆپىٕچە ئەھۋاٌذا
ثۇٔذاق ئىختىَبرىٌ ِبئبرىپچىالرٔىڭ ِەلطىذى ئۆزى ئۈچۈْ غبْ-غەرەپ لبزىٕىع ئەِەش ،ثەٌىي
پۈتۈْ خەٌك ۋە جەِئىَەتٕي رؤبق تبپمۇزۇظ ثوٌىذۇ.
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ٍۇلۇرىمي ئۀئۀىۋىٌ زىَبٌىٌ ثىٍەْ ئورگبٔىه زىَبٌىٌ توغرىطىذىىي ٔەزىرىَىٕي
گراِىطىي ئەپۀذى ثىر ضىَبضىٌ تۈزۈِٕي ئۆزگەرتىع جەرٍبٔىغب تۆھپە لوغۇظ ِەلطىذىذە
ئوتتۇرىغب لوٍغبْ .ھبزىر ئۇٍغۇرالر دۇچ وەٌگىٕي ثبغمب ثىر خىً ِەضىٍە .ئۇالرٔىڭ دۇچ وەٌگىٕي
خبتب تۈش ئبٌغبْ « لوظ تىٍٍىك ِبئبرىپ» ضىَبضىتيٍ ،ولىٍىپ وېتىۋاتمبْ لەغمەردىىي وؤب
ئۆٍٍەرگە ئوخػبظ ِىٍٍىٌ ۋە تبرىخىٌ ثبٍٍىكِ ،ىٍٍىٌ ئبڭٕىڭ ضۇضٍىػىػيِ ،ىٍٍىٌ روھ ،ئۆزٌۈن ۋە
وىٍّىىٕىڭ ئبجىسالپ ِېڭىػي ،ۋالىت ۋە ِبددىٌ تۇرِۇغتىىي ئىطراپچىٍىك ،ئەخالق ۋە دىٕىٌ
ئېتىمبد جەھەتتىىي چېىىٕذۈرۈٌۈظ ،ھەِّە ضبھەٌەردىىي چىرىىچىٍىه ،پەرزۀت تەرثىَىطىذىىي
ثىپەرۋاٌىك ۋە ئىٍّىَطىسٌىه ،ۋە ئىٍىُ-پۀگە تۇتمبْ پۇزىتطىَىذىىي ضۇضٍۇق لبتبرٌىمالر ( .ثۇ ثىر
ِۇوەِّەي تىسىٍّىه ئەِەش؛ ِەْ ثۇ ٍەردە پەلەت ھبزىر ئېطىّگە ئبالٌىغبْ ِەضىٍىٍەرٔىال تىٍغب
ئبٌذىُ ).ثۇٔىڭ ئىچىذە ِىٍٍىٌ ئبڭ ضۇش ثوٌۇظ ،ئۆز خەٌمىٕىڭ ئىػٍىرى ثىٍەْ لىٍچە وبرى
ثوٌّبً ،پەلەت ئۆزى ۋە ئۆز ئبئىٍىطىٕىڭ ٍبخػي ٍبغىػي ئۈچۈْ ئبرٔ-وِۇش ،ۋىجذاِْ ،ىٍٍىٌ روھ
ۋە ئىٕطبٔىٌ غورور لبتبرٌىك ثبغمب ھەِّە ٔەرضىذىٓ ۋاز وېچىع لبتبرٌىك خبھىػالر ثىر لىطىُ
ئۇٍغۇر زىَبٌىٍَىرىذا ئىٕتبٍىٓ ئېغىر دەرىجىذە ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرِبلتب .غۇڭالغمب ھبزىر ئۇٍغۇر
زىَبٌىٍىرىذىٓ ٔبرازى ثوٌۇۋاتمبْ وىػىٍەرٔىڭ ضبٔي وۈٔطبٍىٓ ئېػىپ ِېڭىۋاتمبٔذەن
لىٍىذۇ—ِەْ ثۇٔي ٍېمىٕمي ثىر لبٔچە ٍىٍٕىڭ ِبثەٍٕىذە ۋەتەْ ئىچي ۋە ضىرتىىي ٔۇرغۇْ وىػىٍەر
ثىٍەْ پبراڭٍىػىع جەرٍبٔىذا ھىص لىٍذىُ .روغۀىي ،ئۆز ِىٍٍىتىگە ھىچ لبٔذاق پبٍذا
ٍەتىۈزِىگەْ ثىر زىَبٌىَٕىڭ ئبغۇ ِىٍٍەتٕىڭ زىَبٌىطي ثوٌۇپ تەرىپٍىٕىع ضبالھىَتي ثوٌّبٍذۇ.
ئۇٍغۇرالرغب ٔىطجەتەْ ئېَتمبٔذاِ ،ېٕىڭچە ھبزىر ئورگبٔىه زىَبٌىَالرٔىڭ ِەٍذأغب وېٍىػىذە
ئىٕتبٍىٓ خوغبٌٍىٕبرٌىك ئەھۋاي ثبر ثوٌۇپٔ ،ۆۋەتتىىي ئۇٍغۇر ِەضىٍىٍىرىٕي ھەي لىٍىػتب ئورگبٔىه
زىَبٌىَالرٔىڭ روٌي ئۀئۀىۋىٌ زىَبٌىَالرٔىڭىىگە لبرىغبٔذا وۆپ ٍبخػي ثوٌۇۋاتمبٔذەن لىٍىذۇ.
خەٌمىّىس تبرىختب ئۆز زىَبٌىٍَىرىغب ھبزىرلىذەن ئېھتىَبجٍىك ثوٌۇپ ثبلمبْ ئەِەش .زىَبٌىٍَىرىذىٓ
ھبزىرلىذەن ئۈِۈت وۈتىەْ ئەِەش .ھەِّە زىَبٌىٍَىرىٕىڭ ھەرىىەتىە وېٍىپ ،ئۆز ثۇرچىٕي جبرى
لىٍذۇرۇغىغب ھبزىرلىذەن تەغٕب ثوٌۇپ ثبلمبْ ئەِەش.
زىَبٌىٌ توغرىطىذىىي ٍۇلۇرىمي ٔەزىرىَۀي ئولۇغبْ ھەر ثىر ئبدەَ ئۆز وبٌٍىطىذا
ِۇٔذاق ثىر ئۇلۇِٕي چولۇَ ئبٍذىڭالغتۇرۇۋېٍىػي وېرەن .ئۇ ثوٌطىّۇ ،ئىٕطبٔالرٔىڭ ھەِّىطي
ئۆزى ٍبغبۋاتمبْ دۇَٔبٔي چۈغىٕىع ۋە ئۇٔي ئۆزگەرتىع تۇغّب تبالٔتىغب ئىگە .ثۇ تبالٔتٕي ھەر ثىر
ئىٕطبٕٔىڭ « زىَبٌىٍَىك لبثىٍَىتي» دىَىػىىّۇ ثوٌىذۇ .ئۇٔذالتب ضىس ِۇغۇ پەٍتٕىڭ ئۆزىذىال
ئۆز-ئۆزىڭىسدىٓ ِۇٔذاق ضوئبٌالرٔي ضوراپ ثېمىڭِ« :ەْ ئۆزۈِٕىڭ زىَبٌىٍَىك لبثىٍىَىتىّٕي ئىػمب
ضېٍىپ ،ھبزىرغىچە ِىٍٍەت ئۈچۈْ ٔىّە ئىػالرٔي لىٍىپ ثەردىُ؟ ھبزىر ٔىّە ئىػالرٔي لىٍىپ
ثېرىۋاتىّەْ؟ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٔىّە ئىػالرٔي لىٍىپ ثېرەٌەٍّەْ ۋە لىٍىپ ثېرىّەْ؟»
تەضنىالت
ِەْ ئۇغجۇ ٍبزِبِٕىڭ -3لىطّىذا « ٍېتەوٍىگۈچىٍەر» ئۈضتىذە توختىٍىّەْ.
ٍېتەوٍىگۈچىٍەر ئۆز روٌىٕي لبٔذاق جبرى لىٍذۇرىذىغبٍٔىغىٕي چۈغىٕىع ئۈچۈْ « ،تەغىىالت»

- 410 -

ئەركىن سىدىق ماقالىلىرى

هەًسىل ئېلنىتببلىرى

دېگەْ ثىر ئۇلۇِٕي ئبٍذىڭالغتۇرۇۋېٍىػمب توغرا وېٍىذۇ .ئەِىٍىَەتتە ثۇ ئۇلۇَ ھەِّە
ئولۇرِۀٍەرگە ٔبھبٍىتي تؤۇظ .غۇٔذاق ثوٌطىّۇ ِەْ ثۇ ٍەردە ضتەفېٓ ووۋېٌ (« Stephen
 )»Coveyئەپۀذىٕىڭ « -8ئبدەت» دېگەْ وىتبۋىذىىي تەغىىالت ھەلمىذىىي ثبٍبٕٔي لىطمىچە
تؤۇغتۇرۇپ ئوتەًِ .ەْ وېَىٕىي لىطىّذا تؤۇغتۇرىذىغبْ « ٍېتەوٍىگۈچىٍەر» ھەلمىذىىي
ِەزِۇّٔۇ ٍۇلۇرىمي وىتبپتىٓ ئېٍىٕغبْ.
ٍېتەوٍىگۈچىٍەر روي ئوٍٕبٍذىغبْ ضورۇْ ثىر تەغىىالتتىٓ ئىجبرەت ثوٌىذۇ .ئۇٔذالتب
«تەغىىالت» دېگەْ ٔىّە؟
( )1ئەڭ ثبغالٔغۇچ ضەۋىَىذە تۇرۇپ لبرىغبٔذا ،ثىر تەغىىالت ثىر ِەلطەت ئۈضتىگە
لۇرۇٌغبْ ِۇٔبضىۋەتتىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش .ثۇ ِەلطەت ثىر ٍبوي ثىر لبٔچە ئبدەِٕىڭ ئېھتىَبجىٕي
لبٔذۇرۇغٕي ٔىػبْ لىٍغبْ ثوٌىذۇ .ئەڭ ئبددىٌ تەغىىالت ثىر ئوخػبظ ٔىػبٕٔي وۆزٌىگەْ ئىىىي
وىػىذىٓ تەروىپ تبپمبْ ثوٌىذۇِ ،ەضىٍەْ ثىر ئىگىٍىه ئۈچۈْ ھەِىبرٌىػىذىغبْ ئىىىي وىػي
ٍبوي ثىر جۈپ ئەر-خوتۇْ.
( )2ھەِّە وىػىٍەر ِەٌۇَ ثىر خىً تەغىىالتمب تەۋە ثوٌغبْ ثوٌىذۇ.
( )3دۇَٔبدىىي ئىػالرٔىڭ وۆپىٕچىطي ثىرەر تەغىىالتٕىڭ ئىچىذە ۋە ثىرەر تەغىىالت
ئبرلىٍىك ئەِەٌگە ئبغۇرۇٌغبْ ثوٌىذۇ.
( )4ھەر ثىر ئبئىٍە ۋە ھەر ثىر تەغىىالتتىىي ئەڭ چوڭ لىَىٕچىٍىك ئۇٔي ِۇۋاپىك
ئورۇٔالغتۇرۇظ ۋە ثبغمۇرۇغتىٓ ئىجبرەت .ثۇ ٍەردىىي ِۇۋاپىك ئورۇٔالغتۇرۇظ ۋە ثبغمۇرۇظ
دېگىٕىّىس ِۇٔذاق ِەزِۇٕٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇ :ئۇٔىڭغب تەۋە ثوٌغبْ ھەر ثىر ئبدەِگە ئۆزىٕىڭ
تۇغّب لىّّىتىٕي ۋە ئۇٔىڭ ئۆزىٕي ثىر ئۇٌۇغٍۇق دەرىجىطىگە ٍەتىۈزىذىغبْ ٍوغۇرۇْ وۈچىٕي
تؤۇتۇپ ،ئۇٔىڭ ئۆزىگە خبش تبالٔتٍىرى ۋە ٍۈوطەن لىسغىٍٕىغىٕي ،تەغىىالتٕىڭ ٔىػبٔىٕي ۋە ئەڭ
ِۇھىُ ۋەزىپىٍىرىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغمب ،پرىٕطىپٕي ِەروەز لىٍغبْ ئبضبضتب تەلذىُ لىٍذۇرۇظ.
لىطمبرتىپ ئېَتمبٔذا ،ثىر تەغىىالت ئۆز-ئبرا ِۇٔبضىۋەت ئورٔبتمبْ ۋە ثىر ئورتبق
ِەلطەدوە ئىگە غەخطٍەردىٓ تەغىىً تبپمبْ ثوٌىذۇ.
ٍېتەميىگۈچىيەر
ئىٕگٍىسچىذە «  »leaderدېگەْ ثىر ضۆز ثبر .ئۇٔىڭ ٍۇٌغۇْ ٌوغىتىذىىي ِۀىطي « داھي،
رەھجەر ،ثبغالِچي» لبتبرٌىمالر ثوٌۇپ ،ئىٕگٍىسچە ٌوغەتتىىي ِۀىطي « ٍېتەوٍەٍذىغبْ ئبدەَ ،ثىر
ئبرِىَە ،ھەرىىەت ٍبوي ضىَبضىٌ گوروھٕىڭ ٍوي ثبغالِچىطي» دىٓ ئىجبرەت ئىىەْ .دىّەن ،ثۇ
ضۆز ثىر رەضّىٌ رەھجىرىٌ ئورۇٔغب ئىگە وىػىٍەرگىّۇ ،خەٌك ئبرىطىذىىي ٍېتەوٍىگۈچي ۋە
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ثبغالِچي وىػىٍەرگىّۇ ئىػٍىتىٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،ھبزىر ۋەتەْ ئىچي ۋە ضىرتىذىىي ثىر لىطىُ
ئۇٍغۇرالر ثۇ ضۆزٔي ئۇٍغۇرچە « ٌىذېر» دەپّۇ ئېٍىۋاتىذۇِ .ەْ چۈغۀچىذە ئېٕىمطىسٌىك وەٌتۈرۈپ
چىمبرِبضٍىك ئۈچۈْ ئۇغجۇ ٍبزِىٕىڭ ِبۋزۇٌىرىذا « ٍېتەوٍىگۈچي» دېگەْ ضۆزٔي ئىػٍەتىەْ
ثوٌۇپ ،ھبزىردىٓ ثبغالپ «ٌىذېر» ٔي ئىػٍىتىّەْ .ئىٕگٍىسچىذە «داھي» دېگۀٕي «ئۇٌۇغ ٌىذېر» ،
ٍۀي « »great leaderدەپ ئبٌىذۇ .تۆۋۀذە ٌىذېرٌەردە ثوٌۇغمب تېگىػٍىه ضۈپەتٍەرٔي لىطمىچە
تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ.
ئەڭ ئبددىٌ ضۆز ثىٍەْ ئېَتمبٔذاٌ« ،ىذېرٌىك» ٔىڭ ِۀىطي وىػىٍەرگە ئۆزىٕىڭ لىّّىتي ۋە
ٍوغۇرۇْ لبثىٍىَىتىٕي ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك لىٍىپ تؤۇتۇپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئۇالرٔي ئۆزىٕىڭ لىّّىتي ۋە
ٍوغۇرۇْ لبثىٍَىتىٕي ئۆز ئبٌذىغب چۈغىٕىذىغبْ لىٍىػتىٓ ئىجبرەت .ضىس وىػىٍەرگە ٍبردەٍِىػىپ،
ئۆزىٕىڭ لىّّىتي ۋە ٍوغۇرۇْ لبثىٍىَىتىٕي توٌۇق تؤۇتۇپ لوٍطىڭىس ،ئۇالر وۆرۈظ ،ئىجرا لىٍىع
ۋە ثىر ٔەرضە ثوٌۇظ جەرٍبٔىذا ثۇ لىّّەت ۋە لبثىٍىَەتٍەرٔي توٌۇق ئىػمب ضبالالٍذۇ .ثىر چوڭ
دادىٕىڭ ئەڭ ِۇھىُ روٌي ئۆزىٕىڭ ثبٌىٍىرىٔ ،ەۋرىٍىرى ۋە چەۋرىٍىرىگە ئۆزٌىرىٕىڭ لىّّىتي ۋە
ٍوغۇرۇْ لبثىٍَىتىٕي ئېٕىك تؤۇتۇپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئۇالرٔي ئۆزٌىرىذىىي لىّّەت ۋە لبثىٍىَەتٍەرگە
ئىػىٕىذىغبْ لىٍىع ،ھەِذە ئبغۇ ئىػۀچ ئبضبضىذا ئىع ئېٍىپ ثبرىذىغبْ لىٍىػتىٓ ئىجبرەت.
روغۀىي ،ئەگەر ِۇغۇٔذاق ثىر روھ ثىسٔىڭ ِەدىٕىَىتىّىس ۋە جەِئىَىتىّىسگە توٌۇق ضىڭىپ
وىرىذىغبْ ثوٌطب ،ئۇٔىڭ ثىسگە ثېرىذىغبْ ئۈٔۈِي چەوطىس ثوٌىذۇ.
ِەْ ٍېمىٕذا تېٍېۋىسوردا ئبِېرىىب ٌوش ئبٔجىٍىص ۋاضىىتجوي ئەترىتي « ٔ »lakersىڭ ئەڭ
ئبخىرلي ِەٍِىىەتٍىه چىّپَؤٍۇق ِۇضبثىمىطىٕي وۆردۈَِ .ۇضبثىمە تۈگەپ ،ثۇ ئەترەت چېّپَوْ
ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ثىر ِۇخجىر  Derek Fisherدېگەْ ۋاضىىتجوٌچىذىٓ « :ضەْ ئۆزەڭٍەرٔىڭ
تېرىٕېرىگە لبٔذاق لبراٍطەْ؟» دەپ ضورىغبٔذا ،دېرېه ِۇٔذاق دەپ جبۋاة ثەردى « :ثۇ ئبدەَ
ھەرگىسِۇ ھەر ثىر ئىػتب ثىسٔي وؤتروي لىٍىػمب ئۇرۇّٔبٍذۇ .ئۇٔىڭ ئەوطىچە ،ئۇ ثىسگە
ئىػىٕىپ ،ثىسٔي ئۆزىّىس توغرا تبپمبْ ئۇضۇٌذا ئوٍٕبغمب لوٍۇپ ثېرىذۇ .غۇڭالغمب ھەر ثىرىّىس ئۆز
ئىمتىذارىّىسٔي ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە ئىػمب ضېٍىپ ،توپٕي ٍبخػي ئوٍٕبٍّىس .ئۇ ثىر ٔبھبٍىتي
ئۇٌۇغ ئبدەَ».
ٌىذېرٌىك ضۈپىتىگە ئىگە وىػىٍەر ثبغمىالرٔىڭ تبالٔت ۋە لبثىٍَىتىٕي ِۇئەٍَۀٍەغتۈرىذۇ.
ثىر ئورتبق ٔىػبْ ئبضتىذا ھەِّە ئبدەِٕي ئىتتىپبلالغتۇرۇظ ئىمتىذارىغب ئىگە ثوٌۇپ ،غۇ ئبرلىٍىك
ثبغمىالرٔي ئىٍھبِالٔذۇرىذۇ ۋە ھەرىىەتىە وەٌتۈرىذۇ .ثبغمىالرٔي وېرەوٍىه لوراي ۋە ۋاضىتە
ِۀجەضي ثىٍەْ توٌۇق تەِىٍٕەپ ،ئۇالرغب جبۋاثىبرٌىك ۋە ِەضئۇٌىَەتٍىه ھولۇلىٕي ثېرىذۇِ .ەٍٍي
تۇتمبْ خىسِەت ئورٔىٕىڭ ٍۇلىرى-تۆۋۀٍىه دەرىجىطي لبٔذاق ثوٌطۇْ ،تەغىىالتالرٔي ئوڭۇغٍۇق
ٍېتەوٍەپ ِبڭبٌىغبْ ھەر ثىر ٌىذېرٔي ٍۇلۇرلىذەن پرىٕطىپالر ٍېتەوٍەپ ِبڭغبْ ثوٌىذۇٌ .ىذېرٌىك
وۈچىٕي پرىٕطىپالر ئىذارە لىٍىذۇ .ئەگەر ضىس ئبغۇ پرىٕطىپالرٔي ِەروەز لىٍىپ ٍبغبٍذىىۀطىس،
ضىسٔىڭ تەضىرىڭىس ۋە ِۀىۋىٌ ٔوپوزىڭىس وۈٔطبٍىٓ وۈچىَىپ ،تېخىّۇ زور رەضّىٌ ٔوپوزغب
ئېرىػەٌەٍطىس .دىٕىٌ تەٌىّبتالر ثوٍىچە لبرىغبٔذىّۇ ،ئەگەر ضىس ئۆزىڭىسگە ئبتب لىٍىٕغبْ
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تبالٔتالرٔي لبٔچە وۆپ ئىػٍەتطىڭىس ۋە لبٔچە زوراٍتطىڭىس ،ضىسگە تېخىّۇ وۆپ تبالٔت ثېرىٍىذۇ.
ئەگەر ضىس ئۆزىڭىسدىىي تبالٔتالرغب پەرۋا لىٍّبً ،ئۇالرٔي وۆِۈپ لوٍۇپ تەرەلمىٌ
لىٍذۇرِبٍذىىۀطىس ۋە ئىػٍەتّەٍذىىۀطىس ،ضىس ئۇالردىٓ تەدرىجي ھبٌذا لۇرۇق لبٌىطىس .ئبٌالھ
ئۇ تبالٔتالرٔي ثبغمىالرغب ثېرىذۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ضىس ٍبٌغۇز تبالٔتتىٕال ئەِەش ،تەضىر وۈچي ۋە
پۇرضەتٍەردىّٕۇ ِەھرۇَ ثوٌىطىس.
ٌىذېرٌىك ثىر ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىٍىه ضۀئەت ثوٌۇپ ،ئۇ ثبغمب ثبرٌىك ضۀئەت ۋە
وەضىپٍەرٔىڭ ٔورِبي ٍۈرۈغىػىٕي ئىّىبٔىَەتىە ئىگە لىٍىذۇ .ثۇ ثىر ئبئىٍە ئۈچۈْ تېخىّۇ
غۇٔذاقٌ .ىذېرٌىك ثىٍەْ ثبغمۇرۇظ ئوتتۇرىطىذاٍ ،بوي ٌىذېر ثىٍەْ ثبغٍىك ٍبوي ثبغمۇرغۇچي
ئوتتۇرىطىذا خېٍي زور پەرق ثبرِ .ەْ ٌىذېر ۋە داھىَالرٔىڭ لبٔذاق ٍېتىػىپ چىمىذىغبٍٔىغي
توغرىطىذا وېَىٕىي ٍبزِىٍىرىّذا ئبٍرىُ توختىٍىػىُ ِۇِىىٓ .ثۇ ٍەردە ٌىذېر ثىٍەْ ثبغمۇرغۇچي
(ٍبوي ثبغٍىك) ئوتتۇرىطىذىىي پەرلتىٓ ثىر لبٔچىطىٕي وۆرضىتىپ ئۆتەً:
ٌىذېرٌەر توغرا ئىػٕي لىٍغۇچىالر ،ثبغمۇرغۇچىالر ثوٌطب ئىػٕي توغرا لىٍغۇچىالر.
ٌىذېرٌەر ئۆزگىرىػٕي ۋۇجۇتمب چىمىرىذۇ ،ثبغمۇرغۇچىالر ثوٌطب ِۇرەوىەپٍىىٕي ثىر تەرەپ
لىٍىذۇ.
ٌىذېرٌەر ئىػالرغب ثىر ھەرىىەت تۇٍغۇضي ثىٍەْ لبراٍذۇ ،ثبغمۇرغۇچىالر ثوٌطب تەرتىپٍەظ،
تەغىىٍٍەظ ۋە ثبغمۇرۇظ لبتبرٌىك ئىػالرٔىڭ ھۆددىطىذىٓ چىمىذۇ.
ٌىذېرٌەر ٔەرضىٍەرٔىڭ وىػىٍەرگە ثىٍذۈرىذىغبْ ِۀىطىگە ئەھّىَەت ثېرىذۇ،
ثبغمۇرغۇچىالر ثوٌطب لبٔذاق لىٍىپ ثىر ئىػٕي ۋۇجۇدلب چىمىرىػمب ئەھّىَەت ثېرىذۇ.
ٌىذېرٌەر ثىٕب الھىَىٍىگۈچىٍەرگە ئوخػبٍذۇ ،ثبغمۇرغۇچىالر ثوٌطب ثىٕب ٍبضىغۇچىالرغب
ئوخػبٍذۇ.
ٌىذېرٌەر ئۆز زېھٕىٕي ٍىرالٕي وۆرۈظ ئىمتىذارىغب ئبضبضالٔغبْ ئورتبق ٔىػبٕٔي ثەرپب لىٍىػمب
ِەروەزٌەغتۈرىذۇ ،ثبغمۇرغۇچىالر ثوٌطب ئۆز زېھٕىٕي وؤىىرت ئىػالرٔي پىالٔالظ ۋە وؤتروي
لىٍىػمب ِەروەزٌەغتۈرىذۇ.
ببضقىالرّي ئىيھبٍالّذۇرۇش ئۇسۇىيىرى
ِەْ ٍۇلىرىذا زىَبٌىٌ ۋە ٌىذېرٌەر ھەلمىذە لىطمىچە توختبٌذىُِ .ېٕىڭ ثۇ ِەزِۇٔالرٔي
ٍېسىػتىىي ِەلطىذىُ ئولۇرِۀٍەرٔي زىَبٌىٌ ۋە ٌىذېرالر ھەلمىذە ثىر ِۇوەِّەي چۈغۀچىگە ئىگە
لىٍىع ،غۇٔذالال ئۆزٌىرىذىىي زىَبٌىٍَىك ۋە ٌىذېرٌىك ئېٍّىٕتٍىرىٕيٍ ،وغۇرۇْ تبالٔتٍىرىٕي توٌۇق
لېسىپ چىمىػىغب ،ئۆز-ئۆزىٕي لبٍتىذىٓ توٌۇق ثبٍمىػىغب ثىر ئبز ٍبردەَ لىٍىػتۇر .زىَبٌي ۋە
ٌىذېرالر ئوٍٕبٍذىغبْ ِۇھىُ روٌالرٔىڭ ثىرضي ثبغمىالرٔي ئىٍھبِالٔذۇرۇظ .ئوٍالپ ثبلطبَ ِەْ ثۇ
ئىػٕي ئۆزەِٕىڭ ھبزىرغىچە ثوٌغبْ ئۆِرىٕىڭ ھەِّىطىذە ئىسچىً تۈردە لىٍىپ وەٌگەْ
ئىىۀّەٌْ .ېىىٓ ثبغمىالرٔي ئىٍھبِالٔذۇرۇغٕىڭ ئۇضۇٌٍىرىغب ئبئىت ٔەزىرىَە ئۈضتىذە زادىال
ئىسدىٕىپ ثبلّبپتىىۀّەْ .ثۇ لېتىُ ئۇغجۇ ٍبزِىٕي تەٍَبرالظ ئۈچۈْ ثۇ ضبھەدە ئبزراق ئىسدىٕىپ
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ثبلتىُ .تۆۋۀذە ِەْ ثىٍىۋاٌغبْ ئۇلۇِالرٔي لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىّەْ.
ئىٕگٍىسچىذە « ئىٍھبِالٔذۇرۇظ» دېگەْ ِۀىذە ئەڭ وۆپ ئىػٍىتىٍىذىغبْ ضۆزدىٓ
ِۇٔذاق ئىىىىطي ثبر »Encourage « :ۋە « ٔ »Encourage» . «Inspireىڭ ٍۇٌغۇْ
ٌوغىتىذىىي ِۀىطي « ئىٍھبِالٔذۇرِبق ،رىغجەتٍۀذۈرِەن ،روھالٔذۇرِبق» ثوٌۇپ»Inspire « ،
ٔىڭ ثوٌطب « ئىٍھبِالٔذۇرِبق ،رىغجەتٍۀذۈرِەن» ئىىەٌْ .ېىىٓ ،ئىٕگٍىسچە ثۇ ئىىىي ضۆزٔىڭ
ئبزراق پەرلي ثبر ثوٌۇپِ ،ەْ ٍبزِبِٕىڭ ئۇغجۇ لىطىّذا توختىٍىذىغىٕىُ «  »Inspireدېگەْ
ضۆزدىٓ ئىجبرەتِ .ەْ ثۇ ئىىىي ئىٕگٍىسچە ضۆزٔىڭ پەرلىٕي ئۇٍغۇرچىذە ئەٍٕەْ چۈغۀذۈرۈغىە
ئۇرۇٔۇغٕىڭ ئورٔىغب »Inspire « ،دېگەْ ضۆز ئىػٍىتىذىغبْ ثىر لبٔچە ِىطبٌالرٔي ضۆزٌەپ
ئۆتۈغٕي ِۇۋاپىك وۆردۈَ:
ئۇٔىڭ غەٍرىتي ئۇٔىڭ ئەگەغىۈچىٍىرىٕي ئىٍھبِالٔذۇردى ( ئۆز ھەرىىىتي ئبرلىٍىك
ئىٍھبِالٔذۇرۇظ).
ئۇٔىڭ ِۇۋەپپەلىَىتي ثبغمىالردا ئىػۀچ پەٍذا لىٍذى (پەٍذا لىٍىع).
رىمبثەت ئۇٔىڭ ٍۀىّۇ تىرىػىػىغب تەضىر وۆرضەتتي (تەضىر وۆرضىتىع).
ثىر ٍبخػىراق ئىطتىمجبٌغب ئېرىػىع ئىػۀچىطي ئۇالرٔي ئىٍھبِالٔذۇردى
(ئىٍھبِالٔذۇرۇظ).
ثىر ئىٕمىالپٕي ۋۇجۇدلب وەٌتۈرگەْ پەٌطەپە (ۋۇجۇدلب وەٌتۈرۈظ).
ئەِذى ثبغمىالرٔي ئىٍھبِالٔذۇرۇظٍ ،ۀي ٍۇلۇرىمىذەن «  »Inspireلىٍىػٕىڭ
ئۇضۇٌٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىػٕي ثبغالٍّەْ ( .ئىٕگٍىسچىذىىي ثۇ «  »Inspireدېگەْ ضۆز ئۇٍغۇرچە
ئولۇغبٔذا «ئىٕطىپبٍېر» دەپ ئولۇٌىذۇ).
( )1ئۆزىڭىس ئەڭ ٍبخػي وۆرىذىغبْ وەضىپ ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىڭ
ئەگەر ضىس ِەٌۇَ ثىر ئىػمب ٍۈوطەن دەرىجىذە لىسىمطىڭىس ،ھەِذە ئبغۇ ئىػٕي
ئۆزىڭىس ئۈچۈْ وەضىپ لىٍىپ تبٌٍىغبْ ثوٌطىڭىس ،ئۆزىڭىسٔىڭ لبٔچە لېتىُ ِەغٍۇپ ثوٌۇغىغب
لبرىّبً لىٍىۋاتمبْ ئىػىڭىسٔي ئۈزۈٌذۈرِەً داۋاِالغتۇرىطىس .وىػىٍەر ضىسدىٓ گۇِبْ لىٍطىّۇ،
ضىسٔىڭ ِەغٍۇثىَىتىڭىسٔي ِەضخىرە لىٍطىّۇ ،ضىس لىٍىۋاتمبْ ئىػىڭىسٔي ئىٕتبٍىٓ ٍبخػي
وۆرگۀٍىگىڭىس ئۈچۈْ ئۇٔي داۋاِالغتۇرۇۋېرىطىس .ضىسدە ِەٌۇَ ثىر ئىػمب ٔىطجەتەْ ئبغۇٔذاق
چوڭمۇر ِۇھەثجەت ۋە ٍۈوطەن لىسغىٍٕىمٕىڭ ثوٌۇغي ضىسٔي ٍۈز ثېرىع ئېھتىّبٌٍىمي ثبر ثوٌغبْ
ٔۇرغۇْ ِەغٍۇثىَەتتىٓ ضبلالپ لبٌىذۇ .ضىس ئۆز ِەغٍۇثىَىتىڭىسدىٓ ضبۋاق ئېٍىپ ،تېخىّۇ ئېگىس
پەٌٍىگە چىمىطىسِ .ۇغۇٔذاق لىٍىع ئبرلىٍىك ضىس ثبغمىالرٔىّۇ ئىٍھبِالٔذۇراالٍطىس .ثۇ ِەضىٍە
ئۇضتىذە ِەْ « ِۇۋەپپەلىَەتٕىڭ ٍېڭي تەڭٍىّىطي» ۋە « ئۆِۈرٌۇن وەضىپٕي لبٔذاق تبٌالظ
وېرەن» دېگەْ ٍبزِىٍىرىّذىّۇ ثىر ئبز توختبٌغبْ ثوٌۇپ ،لىسىممبْ ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ئبغۇ ئىىىي
ٍبزِىٕىّۇ ئولۇپ ثېمىػىٕي تەۋضىَە لىٍىّەْ.
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( )2چوڭ-چوڭ ۋە ٍېڭي ئىػالرٔي ٔىػبْ لىٍىڭ
ضىس ئۆزىڭىس ٍۈوطەن دەرىجىذە لىسىمىذىغبْ ثىر ئىع ئۈچۈْ ثەٌگىٍىه ئبضبش
ضبٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئبغۇ ضبھەدە چوڭ-چوڭ ئىػالرٔي ٔىػبٔالغمب ثبغالڭ .ئۆزىڭىسٔىڭ وەضپىٌ
ثىٍىّي ۋە ئىمتىذارىٕي توٌۇق ئىػمب ضېٍىپ ،ئىّىبٔمەدەر وۆپرەن وىػىٍەرگە ئىٍھبَ ثېرىػىە
تىرىػىڭ .ئۆز ئىذىَىڭىسٔي ئىّىبٔمەدەر وۆپرەن وىػىٍەر ثىٍەْ ئورتبلٍىػىپ ،ئۇالردا ئۆز
تەضىرىڭىسٔي ئۇٌغبٍتىپ ِېڭىػىٕي ،غۇ ئبرلىٍىك تېخىّۇ وۆپ وىػىٍەرگە تەضىر وۆرضىتىػٕي
لوٌغب وەٌتۈرۈڭ .چوڭ-چوڭ ئىػالرٔي ٔىػبْ لىٍىع ئبرلىٍىك ضىس ٍبٌغۇز
وۆپٍىگەْ وىػىٍەرٔي ئىٍھبِالٔذۇرۇپال لبٌّبضتىٓ ،ھەر ثىر وىػىگە وۆرضەتىەْ
تەضىرىڭىسٔىّۇ چوڭبٍتبالٍطىس .ھەرگىس ثىر وىػىٕىڭ ھبٍبتىذا ثىر وىچىه ئۆزگىرىع پەٍذا لىٍىع
ثىٍۀال لبٔبئەتٍىٕىپ لبٌّبڭ .ئۇٔىڭ ئەوطىچە ئۇ وىػىٕي ثىر پۈتۈٍٔەً ٍېڭي ئبدەِگە
ئۆزگەرتىػىە تىرىػىڭ .ثبغمىالرغب تەضىر وۆرضىتىػتە پەلەت ثىر ٍوي ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌّبً،
وۆپٍىگەْ ٍوٌالرٔي تېپىػمب تىرىػىڭ .ئەگەر ضىس ثىر ئبدەِگە تەضىر وۆرضىتىع ٍوٌىذا  100خىً
ئۇضۇٌٕي ضىٕبپ ثبلمبْ ثوٌطىڭىس ،ئۇ ئبدەَ پەلەت ثىرال ئۇضۇٌٕي لوثۇي لىٍغبْ ثوٌطب ،ضىس ٍۀىال
ئۇٔىڭغب ٍبردەَ لىٍغبْ ثوٌىطىس.
ثبغمىالرغب تەضىر وۆرضىتىػٕىڭ ٍۀە ثىر پبٍذىٍىك ئۇضۇٌي وەِجەغەي ئولۇغۇچىالرغب
ئىمتىطبدىٌ ٍبردەَ لىٍىع ۋە ِۇھىتٕي ئبضراغمب ئوخػبظ ثىر ئۇٌۇغۋار ھەرىىەتىە لبتٕىػىػتۇر.
ثىر ئۇٌۇغۋار ئىػمب لبتٕىػىع ئبرلىٍىك ثبغمىالرٔىڭ دىممىتىٕي لوزغبظ ،ئەگەغىۈچىٍەرگە ۋە
ٍبردەِگە ئېرىػىػىە وۆپ ئبضبْ ثوٌۇپ ،ثۇ خىً ئەھۋاٌغب ئۆزىٕىڭ غەخطىٌ ِۀپەئەتىٕي چىمىع
لىٍغبْ ثىرەر ئىػمب لبتٕىػىع ئبرلىٍىك ئېرىػىىٍي ثوٌّبٍذۇ .غۇڭالغمب تەضىرى چوڭ ئىػالردىٓ
ھەرگىسِۇ ثبظ تبرتّبڭ.
( )3ھېطىَبتٍىك ضۆزٌەرٔي وۆپرەن ئىػٍىتىڭ
ثبغمىالرٔي ئىٍھبِالٔذۇرۇغتب ضىس تەغەثجۇش لىٍىۋاتمبْ ئىػمب ٔىطجەتەْ ئۆزىڭىسٔىڭ
ٍۈوطەن دەرىجىذىىي لىسىمىػي ثوٌۇغي ۋە ئۇٔي ضۆز ئبرلىٍىك ئۈٔۈٍِۈن ئىپبدىٍىػىڭىس ئىٕتبٍىٓ
ِۇھىُ .ضىس ِەٌۇَ ثىر ئىػمب ٔىطجەتەْ ئىٕتبٍىٓ ھبٍبجبٍٔىٕىۋاتمبٍٔىغىڭىسٔي ھەِذە ئۇٔىڭغب
ئىٕتبٍىٓ لىسىمىۋاتمبٍٔىغىڭىسٔي ضۆز ئبرلىٍىك ٍبخػي ئىپبدىٍەظ ئبرلىٍىمال ضىس ثبغمىالرغب خېٍي
زور تەضىر وۆرضىتەٌەٍطىس .ضىس ضۆز ثىٍەْ ئىپبدىٍىگەْ ٍۈوطەن دەرىجىذىىي لىسىمىع ثبغمىالردا
ھەۋەش لوزغبٍذۇ .ثبغمىالر ضىسٔىڭ ئبغۇ ثىر ئىػٕي ٔىّە ئۈچۈْ غۇٔچىۋاال ٍبخػي
وۆرىذىغىٕىڭىسٔي ۋە پۈتۈْ ۋۇجۇدىڭىس ثىٍەْ لىٍىذىغىڭىسٔي ثىٍىۋېٍىػمب ئىٕتىٍىذۇ .غۇٔىڭ
ثىٍەْ ئۇالر تەثىئي ھبٌذا ِەخطۇش ۋالىت ئبجرىتىپ ضىسٔىڭ وۆڭٍىڭىسدە چوڭمۇر ئورۇْ ئبٌغبْ
ئبغۇ ئىػٕي توٌۇق چۈغىٕىۋېٍىػمب تىرىػىذۇ .ھېطىَبتٍىك ضۆزٌەرٔي وۆپرەن ئىػٍىتىػٕىڭ
پبٍذىطي توغرىطىذا ِەْ ئۆزەِٕىڭ « ئوڭ ِېڭە ثىٍەْ ضوي ِېڭە » دېگەْ ٍبزِبِذىّۇ ئبزراق
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توختبٌغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ ٍبزِىٕي ثۇرۇْ ئولۇپ ثبلّىغبْ ئولۇرِۀٍەرگە ئۇٔي ثىر لېتىُ ئولۇپ
چىمىػٕي تەغەثجۇش لىٍىّەْ.
( )4ثبغمىالرغب تەغەثجۇش لىٍغبْ ئىػٕي ئبٌذى ثىٍەْ ئۆزىڭىس لىٍىڭ
وىػىٍەر ضىس دىگەْ گەپٍەرگە لبرىغبٔذا ضىس لىٍغبْ ئىػالرغب ثەورەن دىممەت لىٍىذۇ.
غۇڭب ثبغمىالرغب تەغەثجۇش لىٍغبْ ئىػٕي ضىس ئۆزىڭىس ئبٌذى ثىٍەْ ئبوتىپٍىك ثىٍەْ لىٍىپ،
ثبغمىالرغب ثىر ٍبخػي ئۈٌگە ثوٌۇڭ .ثۇ ثبغمىالرغب تەضىر وۆرضىتىػٕىڭ ئبٌذىٕمي غەرتيٍ .ۀي ضىس
ثبغمىالرغب تەغۋىك لىٍغبْ ئىع ضىسٔىڭ ئۆز تۇرِۇغىڭىسٔىڭ ٔبھبٍىتي ِۇھىُ ثىر لىطّي ثوٌطۇْ.
ضىس ثۇ ئىػتب ثىر ِۇتەخەضطىطٍىك دەرىجىطىگە ٍەتّىطىڭىسِۇ ثوٌىذۇٌ ،ېىىٓ ئۇ ئىع ضىس
ٍۈوطەن دەرىجىذىىي لىسىمىع ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىۋاتمبْ ئىػالرٔىڭ ثىرضي ثوٌطۇْ.
( )5ھەِّە وىػىٍەرگە وەڭ لۇچبق ثوٌۇڭ
ضىسٔىڭ لبٔچىٍىه ثىٍىٍّىه ثوٌۇغىڭىسدىٓ لەتئىَٕەزەر ،ضىسٔىڭ ئۇالرغب ٔبھبٍىتي
وۆڭۈي ثۆٌۈۋاتمبٍٔىغىڭىسٔي ھىص لىٍّىغىچە ،وىػىٍەر ضىسٔىڭ ثىٍىّىڭىسگە ئبٔچە پەرۋا
لىٍّبٍذۇ .غۇٔىڭ ئۈچۈْ ضىس ئۆزىڭىس ئۇچراتمبْ ھەِّە ئبدەٍِەرگە وەڭ لۇچبلٍىك لىٍىڭ.
ئۇالرٔي ئۆزىڭىس ثىۋاضتە لبرغي ئېٍىڭ ،ھەِذە ئۇالرٔىڭ ھبي-دەردىٕي ئەضتبٍىذىٍٍىك ثىٍەْ ئبڭالڭ.
ئۇالر ثىٍەْ ثىر لېتىُ ئۇچراغمبٔذىٓ وېَىٓ ،ئۇالر ثىٍەْ ثىر وىػىذىٓ ٍۀە ثىر وىػىگە ثوٌغبْ
ثىۋاضتەٍ ،ېمىٓ ۋە ضبغالَ ِۇٔبضىۋەتٕي ضبلالڭ.
( )6ثبغمىالرٔىّۇ ٍېتەوٍەڭ
ثبغمىالرغب تەضىر وۆرضىتىػٕىڭ ٍۀە ثىر ئەڭ ٍبخػي ئۇضۇٌيٍ ،بٌغۇز ئۆزىڭىسٔىڭ
ئىػىغىال لىسىمىپ لبٌّبً ،ئۆزىڭىسٔىڭ ئەگەغىۈچىٍىرىٕىّۇ توٌۇق چۈغىٕىع ۋە ئېتىراپ لىٍىع،
ھەِذە ئۇالرٔىڭ تەرەلمىَبتي ثىٍەْ ئۆزگىرىػىٕىّۇ ٍېمىٕذىٓ وۈزىتىپ تۇرۇظ .ئۇالرغب ئۆزىڭىسٔىڭ
غەخطىٌ ھېىبٍىٍىرىٕي ئېَتىپ ثېرىڭ .ئۇالرغب ئۆز ھبٍبتىڭىسدا ئۆگۀگەْ ئىػالرٔي ئۆگىتىپ
لوٍۇڭ .ئۇالرغب ئۆزىڭىسٔىڭ ِۇۋەپپەلىَىتي ثىٍەْ ِەغٍۇثىَەتٍىرىٕي ضۆزٌەپ ثېرىڭ .ھەِذە
ئۇالردىٓ ئۆزٌىرىذە لبٔذاق ئىٍگىرىٍەغٍەر ثوٌغبٍٔىغىٕي ضوراپ تۇرۇڭ .ئۇالرٔىڭ ضىس ثۇرۇْ ضبدىر
لىٍغبْ خبتبٌىمالرٔي ضبدىر لىٍّبضٍىمىغب ٍبردەَ لىٍىڭ ،ھەِذە ئۇالرٔىڭ وەٌگۈضي ئىطتىمجبٌي
توغرىطىذا ئىسچىً ھبٌذا ثىر ئۈِىذۋار پوزىتطىَىذە ثوٌۇڭ.
( )7لىٍىۋاتمبْ ئىػىڭىسٔي ثبغتىٓ-ئبخىر ثىر خىً داۋاِالغتۇرۇڭ
ھەرىىەتتە ،ئۇچۇردا ۋە ئەخاللىٌ ئۆٌچەِذە ثبغتىٓ-ئبخىر ثىر خىً ثوٌۇغّۇ ئىٕتبٍىٓ
ِۇھىُ .ئەگەر ضىس ئۆزىڭىسٔىڭ ئۇضۇٌىٕي ،لىسىمىػىٕي ۋە لىٍىۋاتمبْ ۋە ثبغمىالرٔي
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لىسىمتۇرۇۋاتمبْ ئىػىڭىسٔي داۋاٍِىك ئۆزگەرتىپ تۇرضىڭىس ،ثبغمىالرٔي ئىٍھبِالٔذۇرۇغتب ئبضبضەْ
ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوالٌّبٍطىس .وىػىٍەر ضىسٔىڭ ئىذىَىڭىسٔي چۈغىٕىػٕي ۋە ئۇٔي ثىر ئىػۀچٍىه
پىالْ ثىٍەْ ثبغالغٕي ئىطتەٍذۇ .ضىس ئۆز ئىػىڭىسدا ثىر ئىسچىٍٍىمٕي ضبلالٍذىغبٍٔىغىڭىسٔي ئۆز
ئەِىٍَىتىڭىس ئبرلىٍىك ئىطپبتٍىػىڭىس وېرەن .ئۇٔىڭ وبَ لبٌغبْ جبٍٍىرىٕي ثبغمىالرغب ئىٍھبَ
ثېغىػالٍذىغبْ ھېىبٍىٍەر ثىٍەْ توٌۇلالپ وەتطىڭىسِۇ ثوٌىذۇٍ .ۀي ھېىبٍە ضۆزٌەظ ئبرلىٍىك
ثۇرۇٔمي ِۇھىُ ضەرگۇزەغتىٍەرٔي ثبغمىالرٔىڭ وۆز ئبٌذىذا ٔبِبٍەْ لىٍىپ ،غۇ ئبرلىٍىك ئۇالرٔي
ٍېتەوٍىطىڭىس ۋە ئۇالرغب تەضىر وۆرضەتطىڭىسِۇ ثوٌىذۇِ .ۇغۇٔذاق لىٍغبٔذا ضىس ضۆزٌەٍذىغبْ
ھېىبٍىٍەر چولۇَ ضىسٔىڭ ھەرىىەتتىىي ئىسچىٍٍىمىڭىسٔي ِۇئەٍَۀٍەغتۈرۈپ ثېرەٌەٍذىغبْ
ثوٌطۇْ.
( )8ئىجبثىٌ پوزىتطىَىٍىه ثوٌۇڭ
ئبدەتتە ثبغمىالرغب تەرثىَە لىٍىػٕي ِەلطەت لىٍغبْ ضۆز ۋە ٍبزِىالردا ئەٍىپٍەظ ۋە
چۈغۈرۈظ ضەي وۆپرەن ثوٌىذۇ .ثۇٔذاق ئەھۋاٌذىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ ،چولۇَ ئىجبثىٌ
پوزىتطىَىٍىه ثوٌۇغىڭىس ،ھبزىرلي ئەھۋإٌىڭ لبٔذاق ثوٌۇغىذىٓ لەتئىَٕەزەر ،ثۇرۇٔمي ٔبچبر
ئەھۋاٌالرٔي تەوىتٍەۋەرِەً ،وەٌگۈضىگە ثوٌغبْ ئىػۀچ ۋە ئۈِىذۋار وۆز لبرىػىڭىسٔي
ئوچۇق-ئبغىبرا ئىپبدىٍىػىڭىس وېرەن .ئەگەر ئۆتۈپ وەتىەْ ئىػالر ئۈضتىذە توختبٌّبلچي
ثوٌطىڭىس ،ئۇالرٔي ثۇرۇٔمي خبتبٌىمالرٔي ئەٍىپٍەظ ٍبوي ثۇرۇٔمي ٍبخػي وۈٍٔەر ئۈضتىذە
لبٍتىذىٓ ِبختىٕىع ئۈچۈْ ئەِەش ،ثۇرۇٔمي تەجرىجە-ضبۋالالرٔي ٍەوۈٍٔەپ ،ئۇالرٔي ھبزىرلي
ٔىػبْ ئۈچۈْ خىسِەت لىٍذۇرۇظ ِەلطىتىذە تىٍغب ئېٍىڭ.
ِەْ ثۇرۇّٔۇ دەپ ئوتىىٕىّذەن ،ئەگەر ئبٌذىغب ٍېرىّىغىچە ضۇ ثبر ئىطتبوبٔذىٓ ثىرٔي
لوٍۇپ « ،ضىس ٔىّە وۆردىڭىس؟» دەپ ضورىطىڭىس ،ضەٌجي پوزىتطىَىٍىه ئبدەَ « ٍېرىّي لۇرۇق
ئىطتبوبٔذىٓ ثىرٔي وۆردۈَ» ،دەپ جبۋاة ثېرىذۇ .ئىجبثىٌ پوزىتطىَىٍىه ئبدەَ ثوٌطب «ٍېرىّىذا ضۇ
ثبر ئىطتبوبٔذىٓ ثىرٔي» ،دەپ جبۋاة ثېرىذۇ .ضەٌجىٌ پوزىتطىٍَىه وىػىٍەر ھەرگىسِۇ ثبغمىالرٔي
ئىٍھبِالٔذۇراٌّبٍذۇ .گۇِبٍٔىٕىع ثىر ٔبھبٍىتي ئېغىر ٍۇلۇٍِۇق وېطەي ثوٌۇپ ،ئەگەر ضىس ِەٌۇَ
ثىر ئىع ئۈضتىذە ئۆزىڭىسٔىڭ گۇِبٔىٕي ثىٍذۈرۈپ لوٍطىڭىس ،ضىس ثىر وىػىگە ثۇرۇْ وۆرضەتىەْ
ئىجبثىٌ تەضىرىڭىسٔىّۇ پۈتۈٍٔەً ٔبثۇت لىٍىطىس .وۆپ ضبٔذىىي ئۇٍغۇر ٔوپۇضي ھبزىر ئىٕتبٍىٓ
لىَىٓ ثىر غبرائىتتب ٍبغبغمب ِەججۇ ثوٌۇۋاتىذۇ .غۇڭالغمب ئەگەر ضەٌال دىممەت لىٍّبٍذىىەْ ،ئبدەَ
ئبضبٔال ثىر گۇِبٍٔىٕىع ،ئۈِىتطىسٌىٕىع ۋە چۈغىۈٍٔىػىع ھبٌىتىگە پېتىپ لبٌىذۇ .غۇٔىڭ
ئۈچۈْ ھبزىردىٓ ثبغالپ ئۇٍغۇرالر توغرىطىذا ضۆز لىٍغبٔذا ٍبوي ثىر ٔەرضە ٍبزغبٔذا ،ضىس ئۈچۈْ
چولۇَ « ئىطتبوبٕٔىڭ ٍەرىّىذە ضۇ ثبر» ثوٌطۇْ .ضەٌجىٌ ئىػالرٔىّۇ ثىر ئىجبثىٌ ۋە پبٍذىٍىك
ٍوضۇٔذا ئوتتۇرىغب لوٍۇغمب پۈتۈْ وۈچىڭىس ثىٍەْ تىرىػىڭِ .ەْ ثۇ ئىػٕي لبٔچىٍىه
تەوىتٍىطەِّۇ ٍېتەرٌىه ثوٌّبٍذۇ.
ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغي جەرٍبٔىذا ،ضبثىك ضوۋىت ئىتتىپبلىذا جەِئي ِ 7ىٍَوْ پۇلرا
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ئۆٌگەْ .ئبچٍىمتىٓ ئۆٌۈظ ئەڭ ئۇچىغب چىممبْ ِەزگىٍذە ،وىػىٍەر ٍەرگە وۆِۈۋەتىەْ
جەضەتٍەرٔي ووالپ چىمىرپ ،ئۇٔىڭ ئىچىذىىي ٍېڭىرالٍىرىٕي تبٌالپ پىػۇرۇپ ٍەپ ،غۇ ئبرلىٍىك
ھبٍبتىٕي ضبلالغمب تىرىػمبْ .ثەزىٍەرٔىڭ ِۆٌچەرٌىػىچە ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغىذا ئۆٌگەْ
ٍەھۇدىَالرٔىڭ ضبٔي ِ 6ىٍَؤغب ٍېتىذىىەْ .ھبزىر ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثېػىغب وەٌگەْ وۈْ ئىٕتبٍىٓ
ئېچىٕىػٍىك .ئىٕتبٍىٓ خەتەرٌىهٌ .ېىىٓ ثۇ دۇَٔبدا ثۇٔىڭذىّٕۇ وۆپ ٔبچبر ئەھۋاٌالر وۆپٍەپ ٍۈز
ثېرىپ ثبلمبٍْ .ۇلۇرىمىالر غۇٔىڭ ثىر لبٔچە ِىطبٌٍىرىِ .ەْ ثۇ ٍەردە ضىسگە « غۈورى لىٍىڭ،
ضەۋرى لىٍىڭ ،ضۈوۈت لىٍىڭ» دىّەوچي ئەِەضّەْ .ثەٌىي ضىسگە « چۈغىۈٍٔەغّەڭ،
ئۈِىتطىسٌۀّەڭ» دىّەوچي .ھەر لېتىُ ئۇٍغۇرالر ھەلمىذە ثىرەر ٍبِبْ خەۋەرٌەرٔي ئبڭٍىغىٕىّذا،
ِېٕىڭ وۆزۈِّۇ ئىططىك ٍبظ ثىٍەْ ٌىك توٌىذۇٌ .ېىىٓ ِەْ ھەر لېتىُ ئبغۇ خەۋەردىٓ وېٍىپ
چىممبْ ثىئبراٍِىغىّٕئ ،ەپرىتىّٕي ۋە غەزىۋىّٕي وۈچىە ئبٍالٔذۇرۇپ ،تېخىّۇ لبتتىك ئىػٍەغىە
تىرىػىّەْ .ثىر ضتبتىطتىىب ٔەتىجىطىگە ئبضبضالٔغبٔذا ،ھبزىر ئبِېرىىىذا ھەر وۈٔي ئوتتۇرا ھېطبپ
ثىٍەْ  115ئبدەَ ِبغىٕب ۋەلەضىذە ئۆٌىذىىەِْ .ەْ ھەر لېتىُ ثىرەر چوڭ ئوڭۇغطىسٌىممب
ئۇچرىغبٔذا ،ثىر ئىػتب چوڭ زىَبْ تبرتمبٔذاِ « ،ېٕىڭ ئەھۋاٌىُ ثۈگۈْ ِبغىٕب ۋەلەضىذە ئۆٌۈپ
وەتىەْ ئبدەِٕىڭىىذىٓ وۆپ ٍبخػي» ،دەپ ئوٍالٍّەْ ،ھەِذە دەرھبي ئبغۇ ئوڭۇغطىسٌىمٕي
ئوڭۇغٍۇلمب ئبٍالٔذۇرۇظ ،ئبغۇ زىَبٕٔىڭ ئورٔىٕي توٌذۇرۇۋېٍىػٕىڭ چبرىٍىرى ئۈضتىذە ئوٍٍىٕىع
ۋە ئىسدىٕىػٕي ثبغالٍّەْ .وېَىٕىي ٍوٌۇِٕي ثېىىتىۀذىٓ وېَىٓ ،ھىچ لبٔذاق ۋالىتٕي زاٍب
لىٍّبٍال ئىع ثبغالٍّەْ .ئىػىٕىّۀىيِ ،ەْ تۇتمبْ ثۇٔذاق ٍوٌالرٔي ضىسِۇ تۇتبالٍطىس .ئەگەر
ئۇٔذاق لىالٌّىطىڭىس ،ھەِذە ضىس ثىرەر ثبٌىٕىڭ ئبپىطي ٍبوي دادىطي ثوٌۇپ لبٌطىڭىس ،ثبٌىڭىسغب
ھەرگىس ئۆزىڭىسٔىڭ چۈغىۈٍٔەغىەْ لىَبپىتىٕي وۆرضەتّەڭ .ئۆزىڭىسٔىڭ ئۈِىتطىسٌۀگەْ
ھبٌىتىٕي ثىٍىٕذۈرِەڭ .وەٌگۈضىگە ثوٌغبْ ضەٌجىٌ وۆز-لبرىػىڭىس ،ۋە گۇِبْ ۋە ئۈِىتطىسٌىه
ثىٍەْ توٌغبْ ِۆٌچەرىڭىسٔي دىّەڭ .ئۇٔذاق لىٍّىطىڭىس ،زىَبٍٔىك ٍوٌغب ضىس ئۆزىڭىسال وىرىپ
وېتىپ لبٌّبً ،ثبٌىڭىسٔىّۇ ثىٍٍە ضۆرەپ وىرىپ وېتىطىس .ئۆزىّىسٔىڭ لبٔذاق ٍبغىػىذىٓ
لەتئىَٕەزەر ،ثىس ھەِّىّىسٔىڭ ثبٌىالرٔي ئىجبثىٌ پۇزىتطىَەٌىه ۋە ئۈِىذۋار لىٍىپ تەرثىَىٍەظ
ِەججۇرىَىتىّىس ثبر .ثۇٔذاق لىٍىع ِىٍٍەتٕىڭ لۇدرەت تېپىػي ئۈچۈْ ٔبھبٍىتي ِۇھىُ.
(« )9لبئىذىطىسٌىه» لىٍىڭ
ثبغمىالرغب زور تەضىر وۆرضىتەٌەٍذىغبْ وىػىٍەر ثۇرۇٔمي لبئىذىٍەرٔي ثۇزۇپ ۋە ثۇرۇٔمي
ئبدەتٍەرٔي ئېتىجبرغب ئبٌّبً ئىع لىٍىذىغبْ وىػىٍەردىٓ تەروىپ تبپمبْ ثوٌىذۇ .ثۇٔذاق لىٍىع
ئۀئۀىٕي ضبلٍىغۇچىالرٔي ٔبرازى لىٍىػي ِۇِىىٌٓ ،ېىىٓ ئۇ « ثىر ٍبخػىراق ٍوي ِەۋجۇت ثوٌۇغي
ِۇِىىٓ» دەپ لبرىغۇچىالرغب ٍېڭي ئۈِىذ ئېٍىپ وېٍىذۇ.
( )10وىتبثٕي وۆپ ئولۇڭ
وىتبثٕي وۆپ ئولۇٍذىغبْ وىػىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ٌىذېر ثوالٌّبٍذۇٌ ،ېىىٓ ٌىذېرٌەرٔىڭ
ھەِّىطي وىتبثٕي وۆپ ئولۇٍذىغبْ وىػىٍەردىٓ تەروىپ تبپىذۇ .غۇڭب وىتبثٕي وۆپ ئولۇپ،
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داۋاٍِىك تۈردە ٍېڭي ثىٍىّگە ئېرىػىپ تۇرۇڭٍ .ېڭي ئىگىٍىگەْ ثىٍىٍّىرىڭىسٔي ثبغمىالر ثىٍەْ
ئورتبلٍىػىپ تۇرۇڭ .ضىسگە ئىٍھبَ ثەرگەْ وىتبپالرٔي ثبغمىالرغىّۇ تؤۇغتۇرۇپ لوٍۇڭ.

چەت ئەىذىني ئۇٍغۇرالرغب بىر قبّچە تەميىپ
ِېٕىڭ ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي زىَبٌىٌ ۋە ٌىذېرٌەردىٓ وۈتۈۋاتمبْ زور ئۈِىذٌىرىُ ۋە
ئۇالرٔىڭ ِەْ ئۈِىذ لىٍىذىغبْ ئىػالرٔي لىالالٍذىغبٍٔىغىغب زور ئىػۀچەَ ثبر .ثىراق ِەْ ھبزىر
چەت ئەٌذە ٍبغبۋاتمبْ ثوٌغبچمب ،ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي زىَبٌىٌ ۋە ٌىذېرٌەرگە ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ
لبٔذاق لىٍىػي وېرەوٍىگي توغرىطىذىىي ئۆز ئۈِىذىّٕي ئوتتۇرىغب لوٍطبَ ئبٔچە ِۇۋاپىك
ثوٌّبٍذۇ .غۇڭالغمب ِەْ ثۇ ٍەردە پەلەت چەت ئەٌذە ئولۇپ ،ئولۇغي پۇتىۀذىٓ وېَىٓ چەت ئەٌذە
تۇرۇپ لبٌغبْ ئۇٍغۇرالر ثىٍەْ ئۆزۈَ ِۇغۇ پەٍتٕىڭ ئۆزىذە ئوٍالپ ٍېتەٌىگەْ ،ھەِذە ئۇغجۇ ٍبزِىذا
ئوتتۇرىغب لوٍۇغمب ِۇۋاپىك وەٌگەْ ثىر لىطىُ ئىػالردا ئورتبلٍىػىػٕي ِۇۋاپىك وۆردۈَِ .ېٕىڭچە
چەت ئەٌذىىي ئۇٍغۇرالر ٍۇرتىّىس ۋە ئۇٍغۇر دىَبرىذىىي خەٌمىّىس ئۈچۈْ لىٍىپ ثېرەٌەٍذىغبْ
ئىػالردىٓ تۆۋۀذىىىٍىرى ثبر:
( )1ئۇٍغۇر وەغپىَبتچىالرغب وەضىپ ۋە تېخٕىىب جەھەتتىٓ ٍبردەَ لىٍىعٍ .ېمىٕمي
ٍ 3-2ىٍٕىڭ ِبثەٍٕىذە ِەْ ئۇٍغۇر دىَبرىذا ثىر ٔەرضە وەغىپ لىٍغبْ ٍبوي ٍېڭي ئىجبدىَەت
ضەۋىَىطىذىىي ثىر ئىذىَۀي ئوٍالپ چىممبْ ئوْ ٔەچچە ئۇٍغۇرالردىٓ ئېٍخەت تبپػۇرۇپ ئبٌذىُ.
ئۇالرٔىڭ وۆپىٕچىطىگە لوٌۇِذىٓ وېٍىػىچە ِەضٍىھەت ۋە ٍبردەَ ثەردىٌُ .ېىىٓ ،ۋالىت ۋە زېھىٓ
جەھەتتىٓ ٍېتىػەٌّەًٍ ،بوي وەضپىُ توغرا وەٌّەً ،ئۇالرٔىڭ ثەزىٍىرىگە ھىچ لبٔذاق ٍبردەِذە
ثوالٌّىذىُ .چەت ئەٌذىىي وەضپي توغرا وېٍىذىغبْ ئۇٍغۇرالر ئبغۇٔذاق لېرىٕذاغٍىرىّىسٔىڭ
وەغپىَبتىٕي تەوػۈرۈپ ،ئۇٔي خەٌمئبرادىىي ئەڭ ٍولۇرى ضەۋىَە ثىٍەْ ضېٍىػتۇرۇپ ،غۇ ئبضبضتب
ئۇالرغب ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ لبٔذاق لىٍىػي وېرەوٍىگي توغرىطىذا ِەضٍىھەت ثەرضەٍ ،بوي جۇڭگودا
تېپىٍّبٍذىغبْ ثەزى ٔەرضىٍەرٔي چەت ئەٌذىٓ تېپىپ ،ئۇٔي ضېتىۋېٍىع ئۇضۇٌىٕي دەپ ثەرضە ،ثۇٔىڭ
ئبغۇ وەغپىَبتچىالر ۋە ئىجبدوبرالر ئۈچۈْ زور پبٍذىطي ثوٌىذۇ.
(ٍ )2ېڭي ئىگىٍىه تىىٍىّەوچي ثوٌغبْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىغب وەضپىٌ ۋە ثبغمۇرۇظ
جەھەتتە ٍبردەَ لىٍىع ۋە ِەضٍىھەت ثېرىع .ھبزىر ئۇٍغۇر دىَبرىذا ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕىڭ خۇضۇضىٌ
ئىگىٍىه تىىٍىػي ٍۇلىرى دوٌمۇٔغب وۆتۈرۈٌۈپتۇ .ثۇ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي
خىسِەت ِەضىٍىطىٕي ھەي لىٍىػىذا ٔبھبٍىتي زور روي ئوٍٕىػي ِۇِىىٓ .چەت ئەٌذىىي ئۇٍغۇرالر
ئبغۇٔذاق ٍبغالرغب ٍبردەَ لىٍىػتب ٔۇرغۇْ ئىػالرٔي لىالالٍذۇ.
( )3ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ئۈچۈْ چەت ئەٌذە ھەلطىس ئولۇظ پۇرضىتىٕي تېپىع ٍبوي
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ھبزىرالظ ،ھەِذە ئۇالرٔىڭ چەت ئەٌذىىي ِەوتەپىە ئوڭۇغٍۇق وىرىػىگە ٍبردەَ لىٍىع .ثۇ
جەھەتتە ھبزىر چەت ئەٌذىىي ثىر لىطىُ لېرىٕذاغالر ٔبھبٍىتي ٍبخػي ۋە ٔبھبٍىتي وۆپ ئىػالرٔي
لىٍىۋاتىذۇِ .ۀّۇ غۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ثىرضيٌ .ېىىٓ ،ثۇ ضبھەدە ثىسٔىڭ وۈچىّىس زادىال
ٍېتىػّەٍذىغبْ ثوٌۇپِ ،ەْ تېخىّۇ وۆپ وىػىٍەرٔىڭ ِۇغۇ ضەپىە لوغۇٌۇغىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ.
( )4ۋەتۀذىىي ئۇٍغۇر ئولۇغۇچىالرغب ئىمتىطبدىٌ جەھەتتىٓ ٍبردەَ لىٍىعِ .ەْ
ٍېمىٕذا ئۈرۈِچىذىىي ثىر ئبٌىٌ ِەوتەپٕىڭ ثۇ ٍىً ئولۇظ پۈتتۈرىذىغبْ ثىر ضىٕىپ ئۇٍغۇر
ئولۇغۇچىٍىرىٕىڭ ئولۇظ پۈتتۈرۈظ ضبالھىَىتىٕي وۆرۈپ لبٌذىُ .ئۇٔىڭذا وۆرضىتىٍىػىچە ،ئبغۇ
ضىٕىپتىىي  15پىرضۀتتىٓ ئبرتۇق ئولۇغۇچىالر ِەوتەپىە  12000-1000ضوَ دائىرىطي ئىچىذە
پۇي لەرز ثوٌۇپ لبٌغبْ ثوٌغبچمب ،ئولۇظ پۈتتۈرۈظ دىپٍوِىٕي ئبالٌّبٍذىىەْ .ثۇ پۈتۈْ ئۇٍغۇر
ئولۇغۇچىٍىرى ئبرىطىذىىي ثىر ئوِۇَِۈزٌۈن ئەھۋاي ئىىەْ .ئوٍالپ ثېمىڭ ،ثىر ئۇٍغۇر ئولۇغۇچي
ثبغالٔغۇچ -1ضىٕىپىذىٓ -12ضىٕىپىغىچە لبتتىك تىرىػىپٔ ،ۇرغۇْ جبپبالرٔي تبرتىپ ئبٔذىٓ ثىر
ئبٌىٌ ِەوتەپىە ئۆتۈپٍ ،ۀە ٍ 6-5ىً ئبتب-ئبٔىطىٕىڭ ٍۆٌىػي ئبضتىذا ئولۇپ ،ئەڭ ئبخىرىذا ثىر
ٔەچچە ِىڭ ضوَ جۇڭگو پۇٌي ( ثىر لبٔچە ٍۈز ئبِېرىىب دوٌٍىرى) ثوٌّىغبٍٔىغي ئۈچۈْ ئبٌىٌ
ِەوتەپ ئۇٔۋأىغب ئېرىػەٌّىطە ،ئبغۇ ئولۇغۇچي ٔىّە ثوٌۇپ وېتەر؟ چەت ئەٌذىىي ئۇٍغۇرالر
ئبرىطىذا تبوي ھبزىرغىچە تبٍىٕي ثبر ِبئبرىپ فؤذىذىٓ ثىرضىّۇ تەضىص لىٍىٕىپ ثبلّىذى.
ِېٕىڭچە ثۇ ضبھەدە چەت ئەٌذىىي ئۇٍغۇرالر لىالالٍذىغبْ ٔۇرغۇْ ئىػالر ثبر.
( )5ئۇٍغۇر دىَبرىذىىىٍەرٔي چەت ئەٌذە ئبضبْ تېپىٍىذىغبٌْ ،ېىىٓ ٍۇرتىّىسدا
ئبضبضەْ ٍوق ثوٌغبْ ٍېڭي ئۇچۇر ۋە ثىٍىُ ثىٍەْ تەِىٍٕەظ .ثىر لىطىُ ئۇٍغۇرالر ثۇ ضبھەدە
ئۇزۇٔذىٓ ثۇٍبْ ئىع ئېٍىپ ثېرىۋاتىذۇِ .ەضىٍەْ ،ھەر خىً تور ثەتٍەرٔي لۇرۇپ ،ۋەتۀذىىىٍەرٔي
ئۇچۇر ۋە ثىٍىُ ثىٍەْ تەِىٍٕەۋاتمبٔالر .ئەِّب ثۇ جەھەتتىىي ئىػالر ٍۀىال ٍېتەرٌىه ئەِەش .چەت
ئەٌذە ئولۇغبٕٔىڭ پبٍذىطىٕي ۋەتۀذىىىٍەرگە ٍەتىۈزۈظ جەھەتتە لىٍىٕغبْ ۋە لىٍىٕىۋاتمبْ ئىػالر
ٔبھبٍىتىّۇ ٍېتەرضىس .غۇڭالغمب ِەْ ثۇ لوغۇٔذىىي وىػىٍىرىّىسٔىڭ ضبٔىٕىڭ ھەضطىٍەپ
وۆپىَىػىٕي ئۈِىت لىٍىّەْ.
ئەگەر ضىس چەت ئەٌذە ٍبغبۋاتمبْ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثىرضي ثوٌۇپٍ ،ۇلىرىمي  5تۈرٌۈن
ئىػالرٔىڭ ثىرەرضي ٍبوي ثىر لبٔچىطىذا ضەٍَبرە خىسِەت لىٍىػٕي خبٌىطىڭىسِ ،ەْ ثىٍەْ ئېٍخەت
ئبرلىٍىك ئباللىالغمبْ ثوٌطىڭىسerkinsidiq @ gmail.com :
ۋەتۀذىىي لېرىٕذاغالرٔىڭ چەت ئەٌذىىي ئۇٍغۇرالرغب لبرىتب ٍۇلىرىمىذىٓ ثبغمب
تەٌەپ-ئىٍتىّبضي ثوٌطب ،ئۇٔي ٍېسىپِ ،بڭب ئېٍخەت ئبرلىٍىك ِبڭذۇرۇپ ثېرىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ.
ِەْ ۋەتۀذىىٍەر تەوٍىپ ٍبوي تەٌەپ لىٍغبْ ئىػٕىڭ ھەِّىطىٕي لىٍىپ ٍبوي لىٍذۇرۇپ
ثېرەٌّەضٍىىىُ ِۇِىىٓ ،ثىراق ،ئۆزەَ ِۇۋاپىك وۆرگەْ ئىػالرٔي چولۇَ چەت ئەٌذىىي
ئۇٍغۇرالرغب تەغەثجۇش لىٍىپ ثېرەٌەٍّەْ.
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ثىر لبٔچە وۈٕٔىڭ ئبٌذىذا ِەْ ۋەتۀذىىي ثىر دوضتۇِذىٓ ِۇٔذاق ثىر ئېٍخەت
تبپػۇرۇپ ئبٌذىُ (ثۇ ٍەرگە چىمىرىػمب ِۇۋاپىك ثوٌّىغبْ جبٍٍىرىٕىڭ ئورٔىغب وۆپ چىىىت لوٍۇپ
لوٍذۇَ) « :خېتىڭىسٔي ئولۇۋېتىپ ،وۆزٌىرىّگە ئىختىَبرضىس ھبٌذا ٍبظ وەٌذىٔ .ېّىٍەرٔي
ئوٍٍىذىُٔ ،ېّىٍەر ھەلمىذە ِۇالھىسە لىٍذىُ… .ثۇالرٔي دەپ ثوالٌّبٍّەْ .ثىراق ،ثىسٌەرٔىڭ
ٔېّىٍەر ھەلمىذە ئوٍالٍذىغىٕىّىس ھەر ثىرٌىرىّىسگە وۈٔذەن ئبٍبْ .چەت`ئەٌذىىي ھەر ثىر
ئۇٍغۇر … لبٔذاق ٍبغبغٕي ثىٍگەْ ،ھىچ ثوٌّىطب ،ئەِذىراق ثوٌطىّۇ ھىص لىٍغبْ ثوٌطب ئىذى…
دەپ ئبرِبْ لىٍىّەْ … .ئەِذى ثىسگە الزىّي غۇوي ،ھەر ثىر ئۇٍغۇر ثبٌىطي ،غۆھرەتٍىه زات
ثوٌۇغتىٓ ثۇرۇْ ئبدەَ ثوٌۇغي ھەَ غۇٔىڭ ثىٍەْ تەڭ ئۇٍغۇر ثوٌۇغي الزىُ .ثىسگە وېرىىي
ِۇغۇٔذاق روھ .دۇَٔبدا ئۇٍغۇرٔىڭ ئورٔي ثوٌّىطب  ،ثىسٔىڭ ھېچٕىّىّىس ثوٌّبٍذۇ .ھەر ثىرىّىس
ئۇٍغۇر ئبتٍىك ثىٕب ئۈچۈْ ثىردىٓ وېطەن ثوٌۇغىّىس وېرەن .ئۇٍغۇرٔىڭ جبرچىطي،
تەغۋىمبتچىطي ،ئېالٔچىطي… ثوالٌىطبق ،ئبرِبٔطىس ٍبغبر ئىذۇق .… .دېگىٕىڭىسدەن ،ثىر ئبدەِٕىڭ
لبٔذاق ٍبغبغٕي ثىٍىػي ،وىُ ئۈچۈْ ٍبغبغٕي ثىٍىػي ،ئۇٔىڭ ئۆِۈرٌۈن ثەختي ئىىەْ .خېٍي
وۆپٍەر ٍبزغۇچي ،ئبٌىُ ۋە ِۇئەٌٍىُ ثوالالپتۇٍ-ۇ ،تېخىچە ئبدەَ ثوالٌّبپتۇ»… .
ئبخىرقي سۆز
ئبٌجېرت ئېٕىػتىَىٓ ٍۀە ِۇٔذاق دەٍذۇ « :ثىس ھبزىر دۇچ وەٌگەْ ٔبھبٍىتي ِۇھىُ ۋە
ٔبھبٍىتي لىَىٓ ِەضىٍىٍەرٔي ثىس ئۇالرٔي وەٌتۈرۈپ چىمبرغبْ ۋالىتتىىي ثىٍەْ ئوخػبظ ضەۋىَىذە
تۇرۇپ تەپەوىۇر لىٍىع ئبرلىٍىك ھەي لىالٌّبٍّىس ».ئەگەر ثىس ئۇٍغۇرالرٔىڭ ٍېمىٕمي ثىر لبٔچە
ئەضىر ِبثبٍٕىذىىي تبرىخىغب ئوثذاْ ضەپطېٍىپ لبراپ ثبلىذىغبْ ثوٌطبق ،ئۇٍغۇر دىَبرى ۋە ئۇٍغۇر
جەِئىَىتىذە ٍۈز ثەرگەْ چوڭ-چوڭ چېىىٕىػٍەرٔىڭ خېٍي وۆپٍىرىگە ئۇٍغۇرالر ئۆزٌىرى
ضەۋەپچي ثوٌغبٍٔىغىٕي ثبٍمبٍّىس .ثۇٔىڭ ئەڭ ٍېمىٕمي ثىر ِىطبٌي ضۈپىتىذە ھبزىر ٍوٌغب
لوٍۇٌۇۋاتمبْ ،خبتب تۈش ئبٌغبْ « لوظ تىٍٍىك ِبئبرىپ پروگراِّىطي» ٔي تىٍغب ئېٍىع ِۇِىىٓ.
ِۇغۇٔذاق چېىىٕىػٍەرٔىڭ ٍۈز ثېرىػىذە ئۇٍغۇرالر ئبرىطىذا ٍۇلىرى لبثىٍىَەتىە ئىگە ٌىذېرٌەر ۋە
الٍبلەتٍىه داھىالرٔىڭ وەَ ثوٌۇغي ،ۋە ئۇٍغۇر زىَبٌىٍىرىٕىڭ ضۈوۈتتە تۇرۇۋېٍىػي ٔبھبٍىتي چوڭ
روي ئوٍٕىغبْ .ئۇٍغۇرالر ثىر لۇدرەت تېپىع ٍۆٔىٍىػىگە لبراپ ِبڭبِذۇ ٍبوي تېخىّۇ چېىىٕىع
ٍۆٔىٍىػىگە لبراپ ِبڭبِذۇ ،ئۇٍغۇرالر ئۆزىٕىڭ ِىٍٍىٌ وىٍّىىىٕي ضبلالپ لبالالِذۇٍ-وق ،دېگۀٕي
ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ٍ 10-5ىً ئىچىذە تۇتىذىغبْ ٍوٌي ثەٌگىٍىػي ِۇِىىٓ.
خەٌمٕىڭ توغرا تبٌالظ لىالٌىػي ٍبوي لىالٌّبضٍىغىذا ئۇٍغۇرالر ئىچىذىىي ئبِّىۋىٌ ،ئۀئۀىۋىٌ ۋە
ٍېڭي تىپتىىي ( ٍۀي ئۆز ئبٌذىغب ِۇضتەلىً ئىع وۆرىذىغبْ) ئورگبٔىه زىَبٌىالر ،غۇٔذالال
ئۇٍغۇرالر ئىچىذىٓ چىممبْ ٌىذېرالر ٔبھبٍىتي وۈچٍۈن روي ئوٍٕىَبالٍذۇِ .ەْ ئۇغجۇ ٍبزِبِٕىڭ
ئۇٍغۇر لېرىٕذاغٍىرىّٕىڭ ،ثوٌۇپّۇ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕىڭ ئۆزىذە ثبر ثوٌغبْ زىَبٌىٍىك ۋە ٌىذېرٌىك
تۇغّب تبالٔتي ۋە ٍوغۇرۇْ لبثىٍَىتىٕي توٌۇق تؤۇۋېٍىػي ،ئۇٍغۇر زىَبٌىٍىرىٕىڭ ئۆز ثۇرچي ۋە
تبرىخىٌ ِەضئۇٌَىتىٕي توغرا چۇغىٕىۋېٍىػىگە ثىر ئبز ٍبردىّي ثوٌۇغىٕي ئۈِىذ لىٍىّەْ.
ِەْ ٍېمىٕذا ٍېػي ھبزىر  70وە ٍېمىٕالغمبْ ،پۈتۈْ ئۆِرىٕي ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەر
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ئۈضتىذىىي تەتمىمبتمب ثېغىػٍىغبْ ،جۇڭگو ثىٍەْ ئۇٍغۇرٔىڭ ئەھۋاٌىٕي ئوثذاْ ثىٍىذىغبْ ثىر
ٍبۋروپبٌىك داڭٍىك ئەرثبپ ثىٍەْ پبراڭالغمبْ ئىذىُ ،ئۇ ِبڭب « :ئۇٍغۇرٔىڭ ئەھۋاٌىذا ثىر چوڭ
ٍبخػىٍىٕىع ثوٌىذۇ .ئۇ ئۆزگىرىػٕي ِەْ وۆرەٌّەضٍىگىُ ِۇِىىٌٓ ،ېىىٓ ئۇٔي ضەْ
وۆرەٌەٍطەْ» ،دېذىٔ .ۇرغۇٍٔىرىّىس ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثبغمىالرغب ئوخػبظ لۇدرەت تېپىپ ،پبرالق
ئىطتىمجبٌغب ئېرىػەٌەٍذىغبٍٔىغىذىٓ ثىر وۈّٔۇ ئۈِىذ ئۈزۈپ ثبلمبْ ئەِەش .ثبغمىالر لىالٌىغبْ
ئىػٕي ئۇٍغۇرٔىڭّۇ لىالالٍذىغبٍٔىمىذىٓ ئبٔچە گۇِبٍٔىٕىپ ثبلمبْ ئەِەشٌ .ېىىٓ ،ئۇ پبرالق
ئىطتىمجبٌٕىڭ ثىس ھەِّىّىس لوٌىّىسٔي لوغتۇرۇپ لبراپ تۇرضبق ،ئۆزٌىگىذىٓ وەٌّەٍذىغبٍٔىغىٕىّۇ
ئوثذاْ ثىٍىّىس .ئۇٍغۇرالر ھبزىر ئۆز ئىچىذىٓ الٍبلەتٍىه ٍوي ثبغالِچىالر ۋە ٍېتەوٍىگۇچىٍەرٔىڭ
وۆپٍەپ چىمىػىغب ٔبھبٍىتىّۇ ئېھتىَبجٍىك .غۇڭالغمب ِەْ ئۇغجۇ ٍبزِىٕي ئولۇغبْ ھەر ثىر
ئولۇرِۀٍەردىٓ ئۆزىذىىي ثىر زىَبٌي ثوٌۇغمب ۋە ثىر ٍېتەوٍىگۈچي ثوٌۇغمب ِۇٔبضىپ وېٍىذىغبْ
تبالٔت ثىٍەْ ئىمتىذارالرٔي ثىر لېتىُ تەوػۈرۈپ ثېمىػىٕي ،ئبغۇ تبالٔت ۋە ئىمتىذارالرٔي ئىػمب
ضېٍىپِ ،ىٍٍەتىە ثۇرۇْ ٔىّە ئىع لىٍىپ ثەرگۀٍىگي ،ھبزىر ٔىّە ئىع لىٍىپ ثېرىۋاتمبٍٔىغي ،ۋە
ثۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٔىّە ئىع لىٍىپ ثېرەٌەٍذىغبٍٔىغي ۋە لىٍىپ ثېرىذىغبٍٔىغي ئۈضتىذە ثىر لېتىُ
ئەضتبٍىذىً ئوٍٍىٕىپ ثېمىػىٕي ئۈِىت لىٍىّەْ .ئېَٕىػتىَىٓ ٍۇلىرىذا ئېَتمىٕىذەن ،ئۇٍغۇرالر
ھبزىر دۇچ وەٌگەْ ِەضىٍىٍەرٔي ثۇرۇٔمي ضىسىك ثوٍىچە ئوٍالظ ،ثۇرۇٔمىذەن ٍوي تۇتۇظ ئبرلىٍىك
ھەي لىٍغىٍي ثوٌّبٍذۇِ .ەْ ٍېڭىچە ضەۋىَىذە ئوٍالظ ۋە ٍېڭىچە ئۇضٍۇثتب ئىع ئېٍىپ ثېرىع
ئۈضتىذە ئىسدىٕىۋاتمبْ ھەر ثىر ئبدەِذىٓ ِۇٔذاق ثىر ٔەرضىٕي ئەضتە چىڭ تۇتۇغىٕي ضوراٍّەْ:
ئۇٍغۇرالر ضىَبضىٌ ،ئىمتىطبدىٌ ۋە ئىجتىّبئٌ جەھەتتە لەد ووتۈرۈظ ئۈچۈْ ،ئبٌذى ثىٍەْ ِبئبرىپ
ۋە ئىٍىُ-پۀذە لەد وۆتۈرۈغي غەرت.
تەھرىرٌىگۈچي www.meripet.org :دىٓ ئۇٍغۇر
ثۇ ٍبزِىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ ئەضەرٌەرٔىڭ تور ئبدرىطٍىرى:
«ضەگەن زىَبٌىالرغب ٍېڭي ٍىٍٍىك ئوچۇق خەت»:
http://www.berqi.com/bbs/viewthread.php?tid=2368&extra=page%
3D1
«‖ضېططىك تولمۇزىٕچي‖ ۋە ئۇٍغۇرالر»:
http://bbs.xabnam.com/read.php?tid=60846&page=1&toread=1
«لەھرىّبْ ثوٌىذىغبْ ِبٍالِچي ثبال »:
http://bbs.xabnam.com/read.php?tid=60846&page=1&toread=1
«ثېَجىڭ ئبٍذۇروِىذىٓ پبرىژ ئبٍذۇروِىغىچە »:
http://www.meripet.com/Academy/2009a3_IlhamToxti.htm
«ھەلىمي لۇدرەت تېپىع دىگەْ ٔىّە؟»:
http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=15389&extra=page%3
D1
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ئەروىٓ ضىذىمٕىڭ ثبرٌىك ٍبزِىٍىرى:
http://www.meripet.com/Sohbet
ثۇ ِبلبٌىٕي ھېچ وىّذىٓ رۇخطەت ضورىّبًِ ،ۀجەضىٕي ئەضىەرتىەْ ھبٌذا ثبغمب
تورثەتٍەردە ئېالْ لىٍطىڭىس ثوٌۇۋېرىذۇ.
ٍ-2009ىٍي -7ئبٍٕىڭ  -3وۈٔي
ئەضەر ِۀجەضيِ :ەرىپەت ثىٍوگي
www.meripet.com

ِۀسىً تورى ئېٍىىتبپ گۇرۇپپىطي

www.Menzil.biz
menzilbiz@163.com
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