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دۇنياغا مهشـۇر فىزىكـا ئـالىمى       

ئــالبېرت (ئــالبېرت ئېينىــشتېيىن 
ــستهئىن،  ) 1955-1879ئهئىنـــــــــــ

بىــز ھــازىرغىچه : "مۇنــداق دېــگهن
ــڭ     ــا بىزنى ــۇ دۇني ــان ب ــا قىلغ بهرپ
. تهپهككۇرىمىزنىڭ مهھـسۇالتىدۇر  

ــڭ   ــقا ئۆزىمىزنىـــــــــ شۇڭالشـــــــــ
هككـۇرىنى ئــۆزگهرتمهي تــۇرۇپ،  تهپ



 -19." بۇ دۇنيانى ئۆزگهرتهلمهيمىز  
ئهســــــىرده ياشــــــىغان ئىككــــــى 

بىـلهن  " ۋىللىئام ھـاره  "قېرىنداش  
: مۇنــداق دېــگهن " چــارلهس ھــاره "
ــېمه،   " ــك كـ ــر يهلكهنلىـ ــادهم بىـ ئـ

ــۇپ،   ــدهش بول بىلىــم كېمىنــى ھهي
تهپهككۇر بولسا ئاشـۇ يهلكهنلىـك      
كېمىنى ئىتتىرىدىغان شـامالدىن    

ــارهتتۇرئى ــانچه  ." ب ــر ق ــى بى يېقىنق
ئهســىردىن بۇيــان ئۇيغــۇرالر ئــانچه 
ــۆپ ئويالنمايــدىغان مىللهتــلهر    ك



بولۇپمــۇ . قاتىرىــدا ياشــاپ كهلــدى 
ياپونلۇق ۋه يهھۇدىالرغـا ئوخـشاش      
ھازىر تهرهققىي تاپقان مىللهتـلهر     
بىــلهن سېلىــشتۇرغاندا، ھــازىرقى  
ئۇيغــــۇرالرنى كــــۆپ ئوياليــــدىغان 

 ئوينايدىغان  مىللهت ئهمهس، كۆپ  
. مىلــــلهت، دهپ قاراشــــقا بولىــــدۇ

ئهمما، ئادهمنى خوشال قىلىدىغان    
بىر ئىش شـۇكى، يېقىنـدىن بۇيـان        
ــتىده   ــىلىلهر ئۈسـ ــل مهسـ ھهر خىـ
چوڭقۇر ئويالش، چوڭقۇر تهپهككـۇر      



قىلىــــش جهھهتــــته ئۇيغــــۇرالردا   
يېڭىــــــــدىن ئويغۇنــــــــۇش ۋه زور 
. ئىلگىرلهشـــــــلهر بولىۋاتىـــــــدۇ 

ان ۋه كىــــشىلهر ھــــازىر ئويالۋاتقــــ
ئىزدىنىۋاتقــــان مهســــىلىلهرنىڭ   
ــدىن   ــڭ بۇنىڭـ ــده مىللهتنىـ ئىچىـ
ــداق   ــدىرىنىڭ قانـ ــى تهقـ كېيىنكـ

-بولىــدىغانلىغى قاتــارلىق چــوڭ
ئـالىي مهكـتهپ   . چوڭ ئىشالرمۇ بار 

ــىدا بىــر قــانچه كهســىپلهر     ئوقۇش
ئىچىدىن بىرنى تالالشـتهك پهقهت     



بىر ئادهمنىڭ ئۆز تۇرمىشى ۋه ئـۆز        
ــىۋه   ــال مۇناسـ ــاتى بىلهنـ تلىك ھايـ

بولغـــــان، بۇنىڭــــــدىن كېــــــيىن  
ــانچه    ــر ق ــدىغان بى مېڭىــشقا بولى
ــى   ــدىن بىرىنــــ ــڭ ئىچىــــ يولنىــــ

مهيلـى  . تالالشتهك ئىـشالرمۇ كـۆپ    
ــا    ــر گۇرۇپپ ــسۇن، بى ــادهم بول ــر ئ بى
ئادهم بولسۇن، ياكى بىر تهشكىالت     
بولسۇن، مهلۇم بىر ئىش ئۈسـتىده      
ــۇر تهپهككــــۇر    ــۇپ، چوڭقــ ئويلۇنــ
ــا   ــر قارارغ ــدا بى ــۈزۈپ، ئاخىرى  يۈرگ



كېلىش، ناھايىتى مـۇرهككهپ بىـر      
مهن ئۇيغــــــــــۇر  . جهريانــــــــــدۇر 

ــۆزلىرى    ــالرنىڭ ئ ــدىكى ياش دىيارى
ئۈچـــۈن بىـــر مۇۋاپىـــق كهســـىپ    
ــاردىمى   ــاز ي تاللىۋىلىــشىغا بىــر ئ

ــۈن،   ــسۇن ئۈچـــ ئومۇرلـــــۇك "بولـــ
" كهسىپنى قانداق تـالالش كېـرهك؟     

دېــگهن بىــر يــازمىنى تهييارلىغــان 
مۇشــــــــۇ يــــــــازمىنى . ئىــــــــدىم

چىققـــــان ئهســـــتايىدىل ئوقـــــۇپ 
ياشـــــالرنىڭ ئىچىـــــدىكى بىـــــر   



قىـسىملىرى ئــۆزلىرى ئۈچـۈن بىــر   
مۇۋاپىــق كهســىپ تالالشــتا يــاردهم 
ــال    ــا يهنى ــوراپ ماڭ ــشىمنى س قىلى

مانا . داۋاملىق ئېلخهت يېزىۋاتىدۇ  
ــۇ بىــر ئىــش ئۈســتىده ئويلۇنــۇپ    ب
ــايىن   ــر ئىنتـ ــرىش بىـ ــارار چىقىـ قـ
ــيىن    ــايىن قىـ ــۇرهككهپ ۋه ئىنتـ مـ
جهريــــان ئىكهنلىگىنىــــڭ بىــــر    

ھــــازىر ئۇيغـــــۇرالر  . ىــــسالىدۇر م
ــىركهت    ــى شـ ــر يېڭـ ــسىدا بىـ ئارىـ
قۇرۇش، ئۆز شـىركىتى ئۈچـۈن بىـر        



يېڭى مهھسۇالت تېپىش، بىر ياكى     
بىـــر گۇرۇپپـــا ئـــادهم ئۆزلىرىنىـــڭ 
بۇنىڭــدىن كېيىنكــى ماڭىــدىغان  
يولىنى ياكى يېتىدىغان نىشانىنى    
ــشالردا   ــشاش ئىـــ ــقا ئوخـــ تالالشـــ
ــرىش   ــارار چىقىــــ ــۇپ قــــ ئويلۇنــــ

ۇرۇنقىــدىن كــۆپرهك ۋه جهريانىغــا ب
كهســــــــــكىنرهك ھالـــــــــــدا دۇچ  

ھهقىقهتهنمۇ ئۇيغۇرالر . كېلىۋاتىدۇ
ــسا   ــۇر ئويالنمىــــ ــازىر چوڭقــــ ھــــ
بولمايــدىغان بىــر دهۋىــرگه قهدهم   



  . قويدى، دىيىشكه بولىدۇ
مهن يېقىنـــدا ئـــۆز ئىدارهمـــده   

ئويالشــنىڭ ئــالته "ئويۇشــتۇرۇلغان 
ــالپىقى ســــىخ " ئىنگلىــــزچه " (قــ

 ئىككـى   دېگهن") تھىنكىڭ ھاتس   
ــتىم   ــكه قاتناش ــۇك دهرس ــۇ . كۈنل ب

ئهســـلىده بىـــر پاراللېـــل ئـــويالش 
ئۇسۇلى بولۇپ، غهرب ئهللىرىده ئـۇ   
بىــــــــــر ئىلىــــــــــم بولــــــــــۇپ   

بـــۇ پاراللېـــل . ھېـــساپلىنىدىكهن
ئويالش ئۇسۇلىنى دوكتـۇر ئېـدۋورد      



-1985ده بونــو ئهپهنــدى ئۆزىنىــڭ 
ــىر    ــتىم نهشــ ــۇنجى قېــ ــى تــ يىلــ

ئويالشــــنىڭ ئــــالته  "قىلىنغــــان 
ــدا "قـــالپىقى  دېـــگهن بىـــر كىتاۋىـ

ــان  ــا قويغــــ ــاپتور . ئوتتۇرىغــــ ئــــ
ئهنگلىيهدىكــــــــى ئوكــــــــسفورد  

) كامبرىـدگه (، كـامبرىج    )ئوخفورد(
ۋه لونــدون ئۇنىۋېرســىتلىرىنىڭ ۋه 

) ھــاۋارد(ئامېرىكىــدىكى خــارۋورد 
ئۇنىۋېرســـىتىنىڭ پروففىســـسورى 
بولۇپ ئىشلىگهن، ھهمـده نۇرغـۇن       



دۇنياغا داڭلىق چوڭ شىركهتلهرگه 
ده بونونىـڭ   .  بولغـان  مهسلىھهتچى

قېـتىم  -2يىلـى   -1999بۇ كىتاۋى   
نهشــــــىر قىلىنغــــــان بولــــــۇپ،   

 يىــــل 14شــــۇنىڭغىچه بولغــــان  
جهريانىدا ده بونونىڭ بـۇ پاراللېـل       
ــا ،    ــبم ، ناس ــۇلىنى ئى ــويالش ئۇس ئ

، شـهلل ،    )يـاپونىيه (دۇپونت ، نتـت     
ــتاتوئىل   ــپ ، ســ ــورۋىگىيه(بــ ، )نــ

ۋه فهدهرال ) ئىتـــــالىيه(مـــــارزوتتو 
غــا ئوخــشاش دۇنياغــا ئهخپرهســس 



ــىركهتلهرنىڭ   ــوڭ شــ داڭلىــــق چــ
ــپ،   ــۇل قىلىـــ ــۇنلىرى قوبـــ نۇرغـــ
. ناھايىتى زور ئۈنۈمگه ئېرىـشكهن    

مهسىلهن، مۇشۇ پاراللېـل ئـويالش      
ــشقا   ــۇلىنى قوللۇنىـــــــــ ئۇســـــــــ
ــڭ    ــبم نى ــان، ئى باشــلىغاندىن بۇي
ــڭ   ــلىقالر يىغىنىنىـ ــر باشـ ھهر بىـ

ــى  ــسقارغان% 75ۋاقتــ ــوك . قىــ تــ
چىقىـــرىش ۋه ئاپتوماتالشـــتۇرۇش  
ــلهن   ــى بىــــــــ تېخنىلوگىيهســــــــ
شۇغۇللىنىدىغان ئابـب شـىركىتى     



ــت    ــى پروجهك ــر يېڭ ــۇرۇن ھهر بى ب
 كۈنـدهك ۋاقىـت   20يىغىنى ئۈچـۈن    

ــۇپ، ده   ــدىغان بولــ ــهرىپ قىلىــ ســ
ــويالش   ــاراللهل ئــــ ــڭ پــــ بونونىــــ
ــان    ــدىن بۇيـ ــۇلىنى قولالنغانـ ئۇسـ
ئۇنــداق يىغىننــى پهقهت ئىككــى   
. كۈنـــدىال تاماماليـــدىغان بولغـــان

ــانىيهدىكى  ــن 400،000گهرمـــ  دىـــ
ئـــارتۇق خـــادىمى بـــار، يىللىـــق    

 مىليــارت دولالردىــن  60سودىــسى 
ــىئهمهنس   ــىدىغان ســــــــ ئاشــــــــ



شــىركىتىده ھــازىر مهخــسۇس ئــۆز  
ئويالشـــنىڭ "خـــادىملىرىنى ئاشـــۇ 
بــــــــويىچه " ئــــــــالته قــــــــالپىقى

 37تهربىيىلهيــدىغان خــادىمالردىن 
  . كىشى بار ئىكهن

ھېلىقى ئىككى كۈنلۇك كۇرۇس 
ــىق   ــزگه مهشــــ ــدا، بىــــ جهريانىــــ
ســۈپىتىده ئىــدارىمىزنىڭ ماشــىنا  
ــڭ   ــوختىتىش ئورۇنىنىـــــــــ تـــــــــ
يېتىـشمهسلىگىدىن ئىبــارهت بىــر  
جىــــــددىي مهسىلىــــــسىنى ھهل   



قىلىــش پىالنىنــى تــۈزۈپ چىقىــش  
ــز  ۋهزىپىـــسىنى بهرگهن ئىـــدى، بىـ
ئاشۇ پاراللېل ئويالش ئۇسـۇلىدىن      
پايدىلىنىپ، ئىككى سائهت ۋاقىت 
ــى     ــۇكهممهل پىالنن ــر م ــده بى ئىچى

ــۇ پىــالن خېلــى  . تــۈزۈپ چىقتــۇق ب
ــالن   ــر پىـ ــهۋىيهلىك بىـ ــۇرى سـ يوقـ
ــارلىق    ــا، بــــ ــۇپ چىققاچقــــ بولــــ
ئوقۇغۇچىالر ئـۇنى رهتـلهپ، دوكـالد       
قىلىــــــپ تهييــــــارالپ، ئىــــــداره   
رهھـــبهرلىگىگه يولالشـــنى قــــارار   



ــالپ، . قىلــــدۇق ــۇنىڭدىن باشــ شــ
ــۆزهم   ــيىن مهن ئــ ــدىن كېــ بۇنىڭــ
قاتنىــــشىدىغان بــــارلىق قــــارار   
ــدا   ــرىش يىغىنلىرىــــــــ چىقىــــــــ

ــ ــۇ  ئىمكانىيهتنىـ ــرىچه مۇشـ ڭ بېـ
ــۇلىنى   ــويالش ئۇســـ ــل ئـــ پاراللېـــ

  . قوللۇنىش قارارىغا كهلدىم
ده بونونىــڭ دىيىــشىچه، مۇشــۇ   
ئـــالته قالپـــاق بـــويىچه ئـــويالش    

يىلىغىچه بولغان -1999ئۇسۇلىنى 
ــدىنقى  ــده  230ئالـ ــڭ ئىچىـ  يىلنىـ



ــش   ــۇر قىلى ــسانالرنىڭ تهپهكك ئىن
ئۇسـۇلىدا يــۈز بهرگهن ئهڭ مــۇھىم  
ــقا   ــۆزگىرىش، دهپ قاراشــــــــ ئــــــــ

مهن ئىككــى كۈنلــۈك . بولىــدىكهن
دهرس ئـــارقىلىق مۇشـــۇ ئۇســـۇلنى 
ــڭ   ــيىن، ئۇنىــ ــدىن كېــ ئوگهنگهنــ
ئۇيغــــۇرالر ئۈچۈنمــــۇ ئىنتــــايىن   
ــېس   پايـــدىلىق ئىكهنلىگىنـــى ھـ

ــۇ  . قىلـــدىم ــۇنىڭ بىـــلهن مۇشـ شـ
ــۇلنى   ــۇ ئۇسـ ــارقىلىق بـ ــام ئـ يازمـ
ئۇيغۇرالرغا قىسقىچه تونۇشـتۇرۇپ    



ئــالته  . بېــرىش قارارىغــا كهلــدىم  
ه ئـويالش ئۇسـۇلى ده      قالپاق بـويىچ  

ــڭ  ــالته  "بونونىـــ ــنىڭ ئـــ ئويالشـــ
 بهتلىـك بىـر     173دېـگهن   " قالپىقى

ــان   ــسهلىي بايــــ ــدا تهپــــ كىتاۋىــــ
قىلىنغــــان بولــــۇپ، ئىنگلىــــزچه 
بىلىدىغان ئوقۇرمهنلهرنىـڭ ئاشـۇ     
ــۇپ    ــتىم ئوقــ ــر قېــ ــاپنى بىــ كىتــ
چىقىــشىنى، شــۇنداقال ۋهتهنــدىكى 
ــۇ  قىزىققــــان قېرىنداشــــالرنىڭ بــ

ــا تهر  ــاپنى ئۇيغۇرچىغـ ــمه كىتـ جىـ



ــشىنى   ــىر قىلدۇرىــ قىلىــــپ نهشــ
ــمهن   ــهببۇس قىلى ــاپ  (تهش ــۇ كىت ب

ــلهن     ــل بىـ ــاددىي تىـ ــايىن ئـ ئىنتـ
ــنىڭچه   ــۇپ، مېـــ ــان بولـــ يېزىلغـــ
تهرجىــمه قىلىــش ئــانچه قىيىنغــا  

  ). توختىمىئايدۇ
ــكهرتىپ   ــدىن ئهسـ ــڭ ئالـ مېنىـ
ــشى ۋه   ــۇدىغىنىم، تۈزۈلىـــــ قويـــــ
ــدا    ــتىن قارىغانـ ــۇنى جهھهتـ مهزمـ
ئهسلىدىكى كىتاپ ۋه ئۇشبۇ يازما     

بولۇپ، ئوقۇرمهننى " قۇرۇق"بىر ئاز 



ئاســـــانلىقچه چوڭقـــــۇر جهلىـــــب 
لېكىن بۇ  . قىاللماسلىغى مۇمكىن 

. ئىلىمنىڭ پايدىسى ناھايىتى زور    
شۇڭالشقا مهلۇم بىر مـۇھىم ئىـش     
توغرىسىدا قارار چىقىرىشقا ھازىر    
دۇچ كهلگهن ياكى كهلگۈسىده دۇچ     
ــارلىق شهخــسلهر ۋه   كېلىــدىغان ب

ــب  ــڭ ئۇشـ ــازمىنى گۇرۇپپىالرنىـ ۇ يـ
ئهســـــــــــــتايىدىل ئوقـــــــــــــۇپ  
ئۆزلهشتۈرىۋېلىـــــــــــــــــــــــشىنى 
ــهببۇس   ــلهن تهش ــهمىمىيلىك بى س



  . قىلىمهن
ئالته قالپاق بـويىچه ئـويالش      . 1

ــۇمىي   ــسىدا ئومــ ــۇلى توغرىــ ئۇســ
  چۈشهنچه 

ــۇر   ــڭ تهپهككـــ غهربلىكلهرنىـــ
قىلىـــش ئۇســـۇلى توغرىـــسىدىكى 

ــدىن   ــدىيه بۇنىڭ  230ئاساســىي ئى
يىـــــل ئىلگىـــــرى گـــــرىكلهردىن 

ئۇچ كىشىلىك "ان بىر تهركىپ تاپق
تهرىپىــدىن الھىــيىلهنگهن " گــوروھ

ــۇ بهس  ــۇپ، ئــــ ــازىره -بولــــ مۇنــــ



تهرىقىــسىده تهپهككــۇر قىلىــشقا   
ــالنغان ــوقراتالر. "ئاساســـ دهپ " ســـ

ــۇ گــوروھ دىئالېكتىكــا   ئاتالغــان ب
مۇنازىرىنى ناھايىتى  -بىلهن بهس 

ــتلىگهن  ــده تهكىـ ــۇرى دهرىجىـ . يوقـ
پالتونىـــــــــــــڭ يازمىـــــــــــــسىغا 

اتناشــــقان، ئاساســــالنغاندا، ئــــۇ ق
مۇنازىره تهرىقىسىده ئېلىپ  -بهس

 80بېرىلغــــــــان دىئالوگنىــــــــڭ  
ــداق   ــېچ قانـــ ــهنتىدىن ھـــ پىرســـ

ــان   ــجه چىقمىغ ــابىي نهتى ــۇ . ئىج ئ



چاغــــــدىكى غهرىپلىكلهرنىــــــڭ  
ــۇلى   ــۇر قىلىـــش ئۇسـ ــۇ "تهپهككـ بـ

") ۋھـات ئىـس   "ئىنگلىزچه  " (نىمه؟
ــۇ     ــۇپ، بــ ــده بولــ ــگهن تهرىقىــ دېــ
سوئالنىڭ جاۋابى ئانالىز قىلىـش،     

ــۈم چ ــرىش ۋه بهسھوكـــــ -ىقىـــــ
ــارقىلىق   ــش ئـــ ــازىره قىلىـــ مۇنـــ

  . بهلگىلهنگهن
ئهممــا، تهپهككــۇر قىلىــشنىڭ   
پۈتۈنلهي باشقا بىـر تهرىپىمـۇ بـار        

ــۇ نىـــمه بواللىـــشى "بولـــۇپ، ئـــۇ  بـ



ۋھات كان "ئىنگلىزچه " (مۇمكىن؟
دېــــگهن تهرىقىــــده ئېلىــــپ   ") به

ــابىي   ــۇ ئىجـ ــده ئـ ــدۇ، ھهمـ بېرىلىـ
ــارىتىش  ئـــــويالش، يېڭىلىـــــق يـــ

ويالش ۋه بۇنىڭــدىن تهرىقىــسىده ئــ
ــى ئالغــــا ئىلگىــــرلهش    كېيىنكــ
يــولىنى الھىــيىلهش قاتــارلىقالرنى 

  . ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
ــۇرۇن ياشـــىغان بىـــر ئـــادهم     بـ
ــاق،  ماشىنىـــسىنىڭ يېرىمىنـــى ئـ

ئۇنىـڭ  . يېرىمىنى قارا سـىرلىۋاپتۇ   



دوستلىرى ئۇنىڭدىن نىمه ئۈچـۈن     
ــشنى   ــته ئىــــ ــۇنداق غهلىــــ ئاشــــ

ن بۇ مه"قىلغانلىغىنى سورىسا، ئۇ 
ــشى     ــايىتى ياخـ ــر ناھـ ــۈن بىـ ئۈچـ

ھهر قېـتىم   : كۆڭۈل ئېچىش بولىدۇ  
مهن بىر ماشىنا ۋهقهسىگه ئۇچراپ  
ــام،  ســــــــــــــــــوتقا بارســــــــــــــــ

بىرىگه -ئىسپاتلىغۇچىالرنىڭ بىر
قارشـــى ســـۆزلىگىنىنى  -قـــارىمۇ

ــاڭاليمهن ــگهن" ئــ ــۇ بهس. دېــ -بــ
مۇنازىرىـــده داۋاملىـــق كۆرۈلـــۈپ   



ــۋال بولـــۇپ،   ــر ئهھـ تۇرىـــدىغان بىـ
 ئىككـــــى مۇنازىرىـــــده ھهر-بهس

تهرهپنىــڭ دىگىنــى تــوغرا، لــېكىن  
ئۇالرنىڭ كۆزده تۇتقىنى مهلۇم بىر     

ــۆز ــاره -ئهھۋالنىـــــــــڭ ئـــــــ ئـــــــ
ــقا  ــشاشمايدىغان باش ــقا -ئوخ باش

  . تهرهپلىرى بولىدۇ
پاراللېــــل ئــــويالش "ئۇنــــداقتا 

ــۇلى ــبۇ  " ئۇسـ ــمه؟ ئۇشـ ــگهن نىـ دېـ
، "پاراللهل ئويالش ئۇسۇلى  "يازمىدا  

ۋه " ئويالشــــنىڭ ئــــالته قــــالپىقى"



ــالته " ــويالش  ئـ ــويىچه ئـ ــاق بـ قالپـ
دېگهنلهرنىـڭ ھهممىـسى    " ئۇسۇلى

ــى ده    ــر نهرســىنى، يهن ئوخــشاش بى
بونــو ئوتتۇرىغــا قويغــان پاراللېــل  
ــىتىدۇ   ــۇلىنى كۆرسـ ــويالش ئۇسـ . ئـ

ــش     ــۇر قىلى ــاكى تهپهكك ــويالش ي ئ
ــىي   ــسانالرنىڭ ئهڭ ئاساســــ ئىنــــ
ــرى، ۋه   ــڭ بىـــــــ بايلىقلىرىنىـــــــ
ئىنــــــــسانالرنىڭ ئهڭ مــــــــۇھىم 

ــساپلى  ــۇپ ھې ــدارى بول . نىدۇئىقتى
ئويالشـــــــــــتىكى ئاساســـــــــــىي  



. قىيىنچىلىـق قااليمىقــانچىلىقتۇر 
ــۇن   ــز نۇرغـ ــدا بىـ ئـــويالش جهريانىـ
ــشالرنى تهڭــــــال قىلىــــــشقا    ئىــــ

ــتىده  . ئـــۇرۇنىمىز ــر ئىـــش ئۈسـ بىـ
ئويالنمــــــــاقچى بــــــــولغىنىمىزدا 
ھېسسىيات، ئۇچۇر، لوگىكا، ئۈمىد  
ۋه يېڭىلىــــــق يارىتىــــــشچانلىق 
ــسى   ــڭ ھهممىــــــ قاتارلىقالرنىــــــ

بـۇ  . رىۋالىـدۇ مېڭىمىزگه تهڭـال كى   
خۇددى بىر مۇنچه توپنى ئاسـمانغا    
تهڭـــــــال ئېتىــــــــپ، ئۇالرنىــــــــڭ  



ــاقچى   ــسىنى تۇتىۋالمـــــ ھهممىـــــ
ســـىز . بولغـــانلىق بىـــلهن بـــاراۋهر

داۋازچىالرنىـــڭ ئـــۈچ، بهش يـــاكى    
ــر    ــاكى باشــقا بى ــوپ ي ــته دانه ت يهت

ــردىن  ــمانغا بىــ -نهرســــىنى ئاســ
ــپ،    ــويىچه ئېتى ــپ ب ــردىن تهرتى بى
ئـــــۇالرنى يهنه تهرتىـــــپ بـــــويىچه 

ۇتىۋالىـــــــدىغان ئويـــــــۇنلىرىنى ت
. كـــۆرگهن بولىـــشىڭىز مـــۇمكىن  

دېـگهن  " ئويالشنىڭ ئالته قالپىقى  "
كىتاپتا ئوتتۇرىغا قويـۇلغىنى بىـر      



ئاددىي ئۇقـۇم بولـۇپ، ئاشـۇ ئۇقـۇم         
ــر   ــده، بىــ ــويىچه ئىــــش كۆرگهنــ بــ
ــا   تهپهككــۇر قىلغــۇچى بىــر ۋاقىتت

مانـا  . پهقهت بىرال ئىـشنى قىلىـدۇ     
" ىئويالشـــنىڭ ئـــالته قـــالپىق"بـــۇ 

ــارهتتۇر ــدىن ئىبــ ــۇ . ئۇقۈمىــ مۇشــ
قالپاقنىڭ مهلۇم بىرسىنى كىيىش 
ــنى    ــدىكى ئويالش ــر خىل ــۇم بى مهل

ده بونونىــڭ كىتاۋىــدا . بهلگۈلهيــدۇ
ئاشــۇ ئــالته ئــالته قالپاقنىــڭ ھهر  
بىرســـــــــىنىڭ مـــــــــاھىيىتى ۋه  



ــسى   ــىدىغان تۆھپىـــــــــ قوشـــــــــ
  . تهسۋىرلهنگهن

پاراللېــــل ئويالشــــنىڭ تــــۈپ   
ــۇل     ــۇ ئۇس ــۇكى، مۇش ــاھىيىتى ش م

ىچه بولغانـدا، ھهر قانـداق بىـر        بوي
ــا   ــا يىغىنغــــــــــــــ ۋاقىتتــــــــــــــ
ــسى  قاتناشـــــقۇچىالرنىڭ ھهممىـــ
ــشكه   ــر يۆنىلىــــ ئوخــــــشاش بىــــ
قارايـــدىغان بولـــۇپ، ئويالشـــنىڭ   
يۆنىلىشىنى كۆرسىتىدىغان بهلگه 

" قالپـاق "ئۈچۈن باشقا كىيىدىغان    



تهپهككـــــــــۇر . ئىــــــــشلىتىلگهن 
ــدىغان    ــاراپ چىقىـ ــۇچىالر قـ قىلغـ
 .يۆلىنىـشنىڭ كــۆپ خىلـى بولىــدۇ  

مانا شۇ ئوخشىمىغان يۆنىلىشلهر    
ــدىكى   ــشىمىغان رهڭـ ــۈن ئوخـ ئۈچـ

يهنــى بــۇ  . قالپــاق ئىــشلىتىلىدۇ 
بىــــــــر " قالپــــــــاق"يهردىكــــــــى 

ــۇپ،   ــارهت بولــ ــىمۋولدىنال ئىبــ ســ
ــاق  ئوخـــشىمىغان رهڭـــدىكى قالپـ
ــك   ــا ۋهكىللىـ ــشىمىغان رولغـ ئوخـ

بهزى يىغىنالردا كىـشىلهر    . قىلىدۇ



ــسۇس ئــــــويالش ئۈچــــــۈن    مهخــــ
رنى تهييارالنغـــــــــان قالپـــــــــاقال 

كىيىۋالىدىغان بولسىمۇ، كۆپـۈنچه    
ئهھۋالدا بۇ يهرده تىلغـا ئېلىنغـان       

بىر خىيالىي نهرسـىدىنال    " قالپاق"
  . ئىبارهت بولىدۇ

ئويالشــــــنىڭ ئوخــــــشىمىغان  
ــك   ــشلىرىگه ۋهكىللىـــــ يۆنىلىـــــ
قىلىدىغان قالپاقتىن جهمى ئالته    

ئــاق، قىزىــل، قــارا، : رهڭلىگــى بــار
بـۇ ئـالته    . سېرىق، يېشىل ۋه كـۆك    



لپـــاق تۆۋهندىكىـــدهك ئـــويالش   قا
  : يۆنىلىشىگه ۋهكىللىك قىلىدۇ

ئــــاق رهڭ  : ئــــاق قالپــــاق  •
نېيترال ۋه ئوبيېكتىپ كېلىدىغان    
ــپ    ــاق ئوبيېكتى ــاق قالپ ــۇپ، ئ بول

ــان  ــاكىتالر ۋه ســ ــىپىرالرغا -پــ ســ
  . ۋهكىللىك قىلىدۇ

قىزىـل رهڭ   : قىزىل قالپـاق   •
ئاچچىقلىنىــــــشقا، غهزهپــــــكه، ۋه 
ــك  ھېســــــــــسىياتقا ۋهكىللىــــــــ

ىدىغان بولۇپ، قىزىـل قالپـاق      قىل



ــسىدىكى    ــش توغرى ــر ئى ــۇم بى مهل
ھېســـسىياتنى يـــاكى ھىســـسىي    

  . قاراشنى ئىپادىلهيدۇ-كۆز
ــارا رهڭ : قـــــارا قالپـــــاق • قـــ

ــكىنلىككه   ــا ۋه كهســـ قايغۇلۇققـــ
ۋهكىللىك قىلىدىغان بولـۇپ، قـارا      
ــانلىقنى ۋه  ــاق ئېھتىياتچــــ قالپــــ
ــتايىدىل بولۇشـــــــــــنى   ئهســـــــــ

ــدۇ ــر  . ئىپادىلهيــ ــۇم بىــ ــۇ مهلــ ئــ
ــاجىزلىقالرنى ئ ىـــــــدىيهدىكى ئـــــ

  . كۆرسىتىپ بېرىدۇ



سېرىق رهڭ  : سېرىق قالپاق  •
يـــورۇق ۋه ئىجـــابىي كېلىـــدىغان   
بولــــــــۇپ، ســــــــېرىق قالپــــــــاق 
ــدلىك ۋه   ــدۋارلىققا، ئۈمىــــ ئۈمىــــ
ــك    ــقا ۋهكىللىــ ــابىي ئويالشــ ئىجــ

  . قىلىدۇ
يېشىل رهڭ : يېشىل قالپاق  •
چوپلهرنى، ئوسـۇملۇكلهرنى،   -ئوت

ۈشـنى  كۆپلۇكنى ۋه ھۇسۇللۇق ئۆس   
ــشىل   ــۇپ، يېـ ــىتىدىغان بولـ كۆرسـ
قالپاق يېڭىلىق يارىتىش ۋه يېڭى 



  . ئىدىيهلهرگه ۋهكىللىق قىلىدۇ
ــاق • ــۆك رهڭ : كــــۆك قالپــ كــ

ســالقىنلىقنى ھهمــده ھهممىــدىن  
ئۈســـتۈن تۇرىـــدىغان ئاســـماننىڭ 
ــۇپ،   ــىتىدىغان بول ــى كۆرس رهڭگىن
كـــۆك قالپـــاق كـــونترول قىلىـــش، 
ــانىنى تهشــكىللهش،   ئــويالش جهري

باشقا قالپاقالردىن مۇۋاپىق   ھهمده  
  . پايدىلىنىشقا ۋهكىللىك قىلىدۇ

ــى،  ــالته  "يهنـــ ــنىڭ ئـــ ئويالشـــ
دىگىنىمىـــــز قــــــارار  " قـــــالپىقى 



قىلماقچى بولغان بىـر مهسـىلىگه      
ــالته   ــشنىڭ ئـــــ ــاراپ چىقىـــــ قـــــ
ــدىن   ــشىمىغان تهرهپلىرىــــ ئوخــــ

ئــاق قالپــاق بــويىچه   . ئىبــارهتتۇر
ئويلىغـــــان ۋاقىتتـــــا، كىـــــشىلهر 

قىزىـل  . ىدۇپاكىتالرنى تىزىپ چىق 
قالپـــاق بـــويىچه ئـــويالش ۋاقتىـــدا 
ــشقا   ــر ئىــ ــۇم بىــ كىــــشىلهر مهلــ
نىــسبهتهن قانــداق ھېســـسىياتقا   
. كهلگهنلىگىنى ئوتتۇرىغا قويىـدۇ   

قــارا قالپــاق باســقۇچىدا كىــشىلهر 



بىـر قارارنىــڭ ســهلبى تهســىرلىرى  
ــتىده توختىلىــــدۇ ــېرىق . ئۈســ ســ

قالپــاق باســقۇچىدا كىــشىلهر بىــر 
ــى  ــابىي تهس ــڭ ئىج رلىرىنى قارارنى

ــدۇ  ــاق  . تېپىــپ چىقى يېــشىل قالپ
باســقۇچىدا كىــشىلهر قىلمــاقچى   
بولغان ئىشنى ۋۇجۇتقا چىقىرىشتا 
پايدىلىنىــشقا بولىــدىغان باشــقا   

كۆك . يوللىرى ئۈستىده توختىلىدۇ
قالپاق باسـقۇچىدا بولـسا گۇرۇپپـا       
باشلىغى كىـشىلهرگه شـۇ ۋاقىتتـا       



ــنى   ــدىكى ئويلۇنۇشـ ــسى خىلـ قايـ
لىغىنى ئېلىــــــپ بېرىلىۋاتقــــــان  

ــدۇ  ــۇتۇپ بېرىـ ــسى، . كۆرسـ قىسقىـ
ــا   مۇشــۇنداق ئوخــشىمىغان ۋاقىتت
بىر ئىشنىڭ ئوخشىمىغان تهرىپى    
ــاكى   ــۇش يـــ ــسىدا ئويلۇنـــ توغرىـــ
ــر    ــۈزۈش، ھهر بىــ ــۇر يۈگــ تهپهككــ
ئادهمنىڭ بارلىق تهجرىبىلىرىنـى    
ــمه    ــنىڭ ھهمـ ــى ئويالشـ ۋه ئهقلىنـ
يۆنىلىــــشلىرى ئۈچــــۈن ئىــــشقا   

ئـــارا -ســـېلىش ئـــارقىلىق، ئـــۆز  



ش، ئـــويالش ۋه قـــارار   ئاالقىلىـــشى 
چىقىــرىش جهريانىنىــڭ ئۈنــۈمىنى 
ــۈرگىلى   ــۇرى كۆت ــده يوق زور دهرىجى

  . بولىدۇ
ئويالشــــــنىڭ ئوخــــــشىمىغان  
يۆنىلىشى ئۈچۈن ئالته خىل رهڭنى 
ــاقنى    ــك قالپ ــل رهڭلى ــالته خى ۋه ئ
ــي   ــۇم ئىلمىـ ــشنىڭ مهلـ ئىشلىتىـ

مهسـىلهن، سـىز بىـر    . ئاساسـى بـار  
كىـــشىدىن مهلـــۇم بىـــر ئىـــشقا     

نــداق ھېســسىياتتا   نىــسبهتهن قا 



بولىۋاتقــــانلىغىنى سورىــــسىڭىز، 
ســـىز ئۇنىڭـــدىن بىـــر ســـهمىمىي 
جاۋابقـــــا ئېرىـــــشهلمهسلىگىڭىز 

بۇنىــڭ ســهۋهبى نۇرغــۇن . مــۇمكىن
كىشىلهر ھېسسىياتچان بولۇشنى،   
ھېســـــسىياتقا تايىنىـــــپ ئىـــــش 
. كۆرۇشــنى خاتــا دهپ ھېــساپاليدۇ  

دېگهن سۆز " قىزىل قالپاق"لېكىن 
ىرســىدىن ســىز ب. نېيتــرال بولىــدۇ

ھـازىرچه بهك ئېھتىياتچــان بولــۇپ  
ــا   ــلىكنى تهلهپ قىلغانغـ كهتمهسـ



ھازىرچه قارا قالپـاقنى    "قارىغاندا،  
ــىڭىز  ــمهي تۇرســ دهپ تهلهپ " كهيــ

ــدۇ  . قىلىــش كــۆپ ئاســانغا توختاي
يهنـــــى، رهڭنىـــــڭ نېيتراللىغـــــى  
ســـــــــــــىزنىڭ باشـــــــــــــقىالرنى 
ــۇرۇپ ھهر   ــسىزالندۇرماي تــ ئوڭايــ
خىــــــــــــــــل قالپــــــــــــــــاقالرنى 

ــشىڭىزنى، ــىھهت ۋه ئىشلىتىـ  نهسـ
ــتۇرماي   ــلهرنى ئارالشـــ ئهيىپلهشـــ
تــۇرۇپ ئــويالش جهريــانىنى مهلــۇم  

ــده ــپ  -قائى ــويىچه ئېلى ــپ ب تهرتى



بېرىشىڭىزنى ئىمكانىيهتكه ئىگه 
مهســـــــىلهن، ســـــــىز . قىلىـــــــدۇ

تۆۋهندىكىدهك سۆزلهرنى ناھايىتى   
  : ئاسانال قىالاليسىز

ــارا   • ــالر قــ ــازىر ھهممىڭــ ھــ
  . قالپىغىڭالرنى ئېلىۋهتىڭالر

نكى بىر قانچه مىنۇت    كېيى •
ئىچىــــــده ھهممىمىــــــز قىزىــــــل 

  . قالپىغىمىزنى كىيهيلى
ــالته   ــده مهن ئويالشــنىڭ ئ تۆۋهن
خىل رهڭلىك قـالپىقى توغرىـسىدا      



  . ئايرىم توختۇلىمهن-ئايرىم
  ئاق قالپاق ) 1(

ــى ۋه    ــاق قهغهزنـ ــارچه ئـ ــر پـ بىـ
بېـــــسىپ چىقارغـــــان بىـــــر ۋاراق 
يازمىنى كۆز ئالدىڭىزغا كهلتۇرۇپ 

ــڭ ق قالپــــاق ئۇچــــۇر  ئــــا. بېقىــ
ــۇنى   توغرىـــــــسىدا بولـــــــۇپ، ئـــــ
ــۆز     ــادهم ئ ــمه ئ ــشلهتكهنده ھهم ئى
زېھنىنى ھهر خىـل مۇناسـىۋهتلىك     

سـىز  . ئۇچۇرالرغا مهركهزلهشتۇرىدۇ 
بېــــــشىڭىزغا ئــــــاق قالپــــــاقنى 



كېيگهنــده، تۆۋهنــدىكى ســوئالالرغا 
  : جاۋاب تېپىشقا تىرىشىسىز

بىزده ھازىر قانداق ئۇچۇرالر  •
  بار؟ 
انداق ئۇچـۇرالر   بىزگه يهنه ق   •

  كېرهك؟ 
ــۇرالر   • ــداق ئۇچــ ــزده قانــ بىــ

  كهمچىل؟ 
ئــــۆزىمىزدىن -بىــــز ئــــۆز  •

قانـــداق ســـوئالالرنى سورىـــشىمىز 
  كېرهك؟ 



ــۇ  • بىــــزگه زۆرۈر بولغــــان ئــ
  ئۇچۇرالرغا بىز قانداق ئېرىشىمىز؟ 
بۇ يهرده كـۆزده تۇتۇلغـان ئۇچـۇر        

ــوغرا ــشۇرۇپ  -تـ ــالىغىنى تهكـ خاتـ
ــق   ــدىغان ئېنى ئېنىقلىغىلــى بولى

اكىــــــــت بىــــــــلهن ســــــــانلىق پ
. مهلۇماتالرنى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ      

ــر ۋه ھېســسىياتقا    ــۇنداقال پىكى ش
ئوخشاش يۇمشاق ئۇچۇرالرنىمۇ ئۆز 

ــدۇ  ــگه ئالىـــ ــىز . ئىچىـــ ئهگهر ســـ
ئۆزىڭىزنىڭ ھېسسىياتىنى بايـان    



قىلسىڭىز، ئۇ قىزىل قالپاققا تهۋه 
ئهممـــا ســـىز باشـــقىالر   . بولىـــدۇ

تهسۋىرلىگهن ھېسسىياتنى بايـان    
سىڭىز، ئــۇ ئــاق قالپاققــا تهۋه قىلــ

  . بولىدۇ
ــقۇچىدا ئهگهر   ــاق باس ــاق قالپ ئ

بىـرىگه  -ئىككى پارچه ئۇچۇر بىـر    
ئوخــشىمايدىغان بولـــۇپ چىقىـــپ  

ئارا مۇنازىرلىشىـشكه   -قالسا، ئۆز 
ھهر ئىككى ئۇچۇر . يول قويۇلمايدۇ 

ــامىله   ــده مۇئــ ــشاش دهرىجىــ ئوخــ



قىلىنىپ، ئۇچۇرالر جۇغالنمىـسىغا    
 بــۇ ئىككــى  پهقهت. كىرگۇزىلىــدۇ

ئۇچۇردىن بىرنى تالالشقا مهجبۇرى 
بولۇپ قالغاندىال ئـۇالردىن بىرسـى      

  . تالللىنىلىدۇ
ــويالش    ــر ئــ ــاق بىــ ــاق قالپــ ئــ
ــلىۋىده   ــڭ ئهڭ دهســــ جهريانىنىــــ
ــدىن   ــۇپ، بۇنىڭ ــدىغان بول كىيىلى
كېيىن ئېلىپ بېرىلىـدىغان ئاشـۇ      
ــا   بىـــر ئـــويالش جهريانىنىـــڭ ئارقـ
. كۆرىنىشى بولۇش رولىنى ئوينايدۇ



 قالپـــــاقنى بىـــــر ئـــــويالش ئـــــاق
جهريانىنىــــــــڭ ئهڭ ئاخىرىــــــــدا 
ــاالپ  ــارارالرنى باھـ چىقىرىلغـــان قـ
كــــۆرۇش ئۈچــــۈن ئىشلهتــــسىمۇ   

مهســـــىلهن، ســـــىزنىڭ . بولىـــــدۇ
تهكلىپلىرىڭىـــــــز ھـــــــازىرغىچه 
ــۇن   ــا ئۇيغــ ــان ئۇچۇرالرغــ يىغىلغــ

  كېلهمدۇ؟ 
ئاق قالپاق نېيترال كېلىدىغان 
بولۇپ، ئۇ شۇ چاغدا مهۋجۇت بولۇپ 

ــا ــتىده دوكـــالت تۇرغـــان دۇنيـ  ئۈسـ



ــدۇ ــى   . بېرىــ ــاق يېڭــ ــاق قالپــ ئــ
ــدىيىلهرنى بهرپــــا قىلىــــشقا    ئىــ

لـــېكىن ئـــۇنى  . ئىـــشلىتىلمهيدۇ
ھــــازىر ئىــــشلىتىلىۋاتقان يــــاكى 
ــان   ــشلىتىلىپ باققـــ ــۇرۇن ئىـــ بـــ
ــشقا    ــالت قىلىـ ــدىيىلهرنى دوكـ ئىـ

  . ئىشلهتسه بولىۋېرىدۇ
ئاق قالپاقنىڭ ئهڭ مۇھىم بىر     
قىــسمى كهمچىــل بولغــان ۋه زۆرۈر 

ئۇچــــــۇرالرنى تېپىــــــپ بولغــــــان 
ئۇ سورۇلۇشقا  . چىقىشتىن ئىبارهت 



ــوئالالرنى   ــان سـ تىگىـــشلىك بولغـ
شــۇنداقال زۆرۈر . ئېـنىقالپ چىقىــدۇ 

ــا    ــۇرالرنى قولغــــ ــان ئۇچــــ بولغــــ
كهلتۇرۇشنىڭ ۋاستىلىرىنى تېپىپ 

ئاق قالپاق زۆرۈر بولغـان     . چىقىدۇ
ئۇچــــۇرالرنى تېپىــــپ چىقىــــش ۋه 
تىزىــــــــپ چىقىــــــــش ئۈچــــــــۈن 

  . ئىشلىتىلىدۇ
  ىزىل قالپاق ق) 2(

قىزىــــل رهڭ ئــــادهمگه ئــــوت،   
ئىســـــسىقلىق ۋه ھېســـــسىياتنى 



ــلىتىدۇ ــاق  . ئهســـ ــل قالپـــ قىزىـــ
باســـــقۇچىدا، كىـــــشىلهرگه ئـــــۆز 
ھېسسىياتى، كهيپىياتى ۋه بىۋاسته 
تۇيغۇسىنى ئهركىـن ئىپادىلهشـكه     

بىــر نورمــال  . پۇرســهت بېرىلىــدۇ 
خىــزمهت مۇزاكىرىــسىده ســىزنىڭ 
ــسىياتىڭىزنىڭ ئېلىــــــپ   ھېســــ

ــۇزاكىره بىــــلهن  بېرىلىۋات ــان مــ قــ
ئارلىـــــشىپ كېتىـــــشىگه يـــــول   

بىــر قــارار چىقىــرىش  . قويۇلمايــدۇ
يىغىنىـــــدا قىزىـــــل قالپـــــاقنى   



كېيگهنده بولسا، سـىز ئۈچـۈن ئـۆز        
ھېسسىياتىڭىز، كهيپىيـاتىڭىز ۋه    
بىۋاســــــــته تۇيغـــــــــۇلىرىڭىزنى  

ــن ــا  -ئهركىــــ ــازاده ئوتتۇرىغــــ ئــــ
قويۇدىغانغا بىر مهخسۇس پۇرسهت 

  . يارىتىپ بېرىلىدۇ
ته تۇيغۇ نۇرغۇن ئهمىلىي    بىۋاس

تهجرىبىلهرگه ئاسانالنغان بولىشى 
ھېسسىيات، كهيپىيات ۋه . مۇمكىن

بىۋاسته تۇيغۇالرنى ئىپادىلهشنىڭ   
  : مۇنداق مىساللىرى بار



مېنىڭچه ماۋۇ كىشى مۇشۇ     •
  . ۋهزىپىگه ئهڭ مۇۋاپىق كېلىدۇ

مېـــــنىڭچه بـــــۇ ئىـــــشتا    •
  . تهۋهككۇلچىلىك بهكال ئېغىر

ىلىــشىمچه مېنىــڭ ھــېس ق •
ــهندۈرۈش بهك  ــداق چۈشــــــ بۇنــــــ

  . مۇرهككهپ بولۇپ كېتىدۇ
يوقۇرقىــدهك ھېســسىياتالرنىڭ  

ــار ــسى بـ ــته . پايدىـ ــېكىن بىۋاسـ لـ
تۇيغۇنىــڭ دائىــم تــوغرا بولۇشــى    

ــايىن ــۇر  . ناتـــــ ــا مهشـــــ دۇنياغـــــ



ئېينىـــــــــشتېيننىڭ بىۋاســـــــــته 
ــسېنبېرگنىڭ   ــىمۇ ھېيـــ تۇيغۇســـ
ئېنىقسىزلىق پرىنسىپىنى ئىنكار 

ــۇپ چ  ــا بولـ ــدا خاتـ ــان قىلغانـ ىققـ
  . ئىدى

قىزىل قالپاقنى كىيگهنـده ھهر     
بىـــر ئـــادهم ئۆزىنىـــڭ بىـــر قاتـــار  
. ھېسسىياتىنى ئىپادىلىسه بولىدۇ

ئاشــــــــــۇنداق ھېســــــــــسىياتنى 
ــشلىتىدىغان   ــكه ئىـــ ئىپادىلهشـــ

  : سۆزلهردىن مۇنداقلىرى بار



مېنىڭ بۇ ئىـشقا ناھـايىتى       •
  . يوقۇرى قىزغىنلىغىم بار

مهن بــۇ ئىــشنى ئىنتــايىن    •
  . ىمهنياخشى كۆر

مهن بــۇ ئىــشقا نىــسبهتهن    •
  . نېيترال پوزتسىيىده بولىمهن 

مهنده بۇ ئىـشقا نىـسبهتهن       •
  . بىر ئېنىق ئىدىيه يوق

مهن بــۇ ئىــشقا دېگهنــدهك    •
  . ئىشهنچ قىاللمايمهن

مهن بــۇ ئىــشقا نىــسبهتهن    •



بىـــــــر مـــــــۇرهككهپ تۇيغـــــــۇدا   
  . بولىۋاتىمهن

مهن بـۇ ئىـش ئۈچـۈن ئـانچه      •
  . خوشال ئهمهس

هن بــــۇ ئىــــشنى ئــــانچه    م •
  . ياخشى كۆرۈپ كهتمهيمهن

ــايىتى   • ــشقا ناھـ ــۇ ئىـ مهن بـ
  . ئۆچ، ۋه باشقىالر

ــادىلهش  ــسىياتنى ئىپــــ ھېســــ
ئۇسـۇلى ئوخــشىمىغان مىلــلهت ۋه  
ئوخــشىمىغان مهدىنىــيهت ئۈچــۈن  



ــدۇ  ــشاش بولمايـ ــىلهن، . ئوخـ مهسـ
ــسىياتىنى   ــۆز ھېسـ ــاپونلۇقالر ئـ يـ

مهن بــۇ ئىــش توغرىــسىدا چوقــۇم  "
." باقمىسام بولمايدۇبىر ئويلۇنۇپ 

دېگهندهك سـۆزلهر بىـلهن مـۇاليىم       
ئـــــامېرىكىلىقالر . ئىپادىلهيـــــدۇ

بـۇ بىـر    "بولسا ئۆز ھېسـسىياتىنى     
ــر   ــمىغان پىكىـ ــايىتى قامالشـ ناھـ

دېگهندهك سـۆزلهر بىـلهن     ." ئىكهن
. كۇچلــــۇك ھالــــدا ئىپادىلهيــــدۇ  

ئۇيغــــــــۇرالردا بولــــــــسا ئــــــــۆز   



ــنهن  ــسىياتىنى ئهيـــــــــ ھېســـــــــ
ــدىغان ئهھــــــۋالال  ر ئىپادىلىمهيــــ

  . خېلىال ئېغىر
قىزىل قالپاقنى كېيگهنده، ئـۆز     
ھېسسىياتىنى چۈشهندۈرۈش ياكى   
ئۆز ھېسسىياتىنىڭ توغرىلىغىنى   
ــاجىتى يــــوق . ئىــــسپاتالشنىڭ ھــ

ئۇنىــــــڭ ئهكــــــسىچه، يىغىــــــن   
باشقۇرغۇچى ئۇنداق ئهھۋالالرنىـڭ    
يۈز بېرىشىنىڭ ئالـدىنى ئېلىـشى      

ــدا . كېـــــرهك ــداق قىلمىغانـــ ئۇنـــ



كىـــــــــــشىلهر پهقهت تـــــــــــوغرا  
ىكهنلىگىنى ئىسپاتلىيااليدىغان ئ

ھېســسىياتنىال ئوتتۇرىغــا قويــۇپ، 
ــى   ــسىياتنى دىگىلــ ــقا ھېســ باشــ

شۇڭالشقا مۇزاكىرىنىڭ  . ئۇنىمايدۇ
بــۇ باســقۇچىدا ھهر بىــر ئــادهم ئــۆز 
ھېســسىياتىنى ئهيــنهن ئوتتۇرىغــا 

  . قويىشى كېرهك
ــارار    ــر قـ ــاقنى بىـ ــل قالپـ قىزىـ
چىقىــرىش يىغىنىــڭ ئهڭ ئالدىــدا 

ــر بىــر قېــتىم ۋه  ئهڭ ئاخىرىــدا بى



ئهڭ . قېـتىم ئىشلهتـسىمۇ بولىــدۇ  
دهسلهپته ئىشلهتكهنده قىلماقچى   
بولغان ئىـشقا نىـسبهتهن ھهر بىـر       
ــلهپكى   ــڭ ئهڭ دهسـ ــادهم ئۆزىنىـ ئـ
. ھېسسىياتىنى ئوتتۇرىغـا قويىـدۇ    

ئهڭ ئاخىرىدا بولسا كىـشىلهرنىڭ     
-ھېسسىياتىدا ئۆزگىرىش بولغان  

ــا  ــانلىغىنى ئوتتۇرىغـــــ بولمىغـــــ
  . قويىدۇ

قىزىــــل قالپــــاق دائىــــم بىــــر 
ئاالھىده ئىدىيه ياكى بىر ئاالھىـده    



ــشلىتىلىدۇ  ــا ئىـ ــا قارىتـ . ئهھۋالغـ
شــــــــۇڭا قىزىــــــــل قالپــــــــاقنى 
ئىـــشلهتكهنده، ئۇنىـــڭ نىمىـــگه   
قارىتــــــا ئىــــــشلىتىلىۋاتقانلىقى 

  . ناھايىتى ئېنىق بولىشى كېرهك
قىزىـــل قالپـــاق بىلىـــم تهلهپ 
ــدىغان ھېســــسىياتالرغىمۇ   قىلىــ

  : ىلهنمهس. قوللىنىلىدۇ
مېـــنىڭچه بـــۇ ئىـــدىيهنىڭ  •

  . خېلى زور يوشۇرۇن كۈچى بار
ــايىتى    • ــدىيه ناھـــ ــۇ ئىـــ بـــ



  . قىزىقارلىق ئىكهن
ــايىتى    • ــدىيه ناھـــ ــۇ ئىـــ بـــ

  . ئۆزگىچه ئىكهن
ــشلهتكهن    ــاقنى ئى ــل قالپ قىزى
ۋاقىتتــــــــــــــــا، يىغىنغــــــــــــــــا 
قاتناشــقۇچىالرنىڭ ھهممىــسىنىڭ 
ئـۆز ھېسـسىياتىنى بايـان قىلىـش     

ــ   ــۇپ، ھـ ــار بولـ ــۇريىتى بـ ېچ مهجبـ
" بىرسى ئۆتـۈپ كهتـسۇن    "كىمنىڭ  

ــلىغى   ــول قويۇلماسـ ــشىگه يـ دىيىـ
قىزىــــــل قالپاقنىــــــڭ . كېــــــرهك



مهقــسىدى شــۇ ۋاقىتتــا مهۋجــۇت    
بولغان ھېسسىياتنى ئهينهن بايان    
قىلىــــش بولــــۇپ، مهلــــۇم بىــــر    
ھۆكۈمنى چىقىرىـشقا مهجبـۇرالش     

  . ئهمهس
  قارا قالپاق ) 3(

قـــــــارا قالپـــــــاق ئهڭ كـــــــۆپ 
ــ  ــشلىتىلىدىغان ۋه ئهڭ م ۇھىم ئى

ــۇپ ھېــساپلىنىدۇ  ــۇ . قالپــاق بول ئ
ئېھتىياتچــانلىق ۋه پهخهســلىككه 

ــدۇ  ــك قىلىـ ــى  . ۋهكىللىـ ــۇ بىزنـ ئـ



ــدا   ــك، پايـــ قانۇنـــــسىز، خهتهرلىـــ
ــاۋانى  ــدىغان، ھـــــــ يهتكۈزمهيـــــــ
بۇلغايدىغان ۋه شۇنىڭغا ئوخشاش   

  . ئىشالرنى قىلىشتىن توسايدۇ
قـــارا قالپـــاق ئـــۆزىنى ســـاقالپ  

") ســۇرۋىۋال"ئىنگلىــزچه (قــېلىش 
. قى بولۇپمــۇ ھېــساپلىنىدۇ قــالپى

ھهر بىـــــــر ھـــــــايۋان قايـــــــسى    
يىمهكلىكنىـــــــــڭ زهھهرلىـــــــــك 
ئىكهنلىگىنى، يىرتقۇچ ھايۋاننىڭ   
ئۆزىگه كهلتۈرىدىغان خهتىرىنىـڭ    



ــۆرۈپ   ــشارهتلىرىنى كـــــــــ ئىـــــــــ
بىز . چۈشىنىدىغان بولىشى كېرهك 

ئۆزىمىزنى ساقالپ قـېلىش ئۈچـۈن      
ــرهك  ــشىمىز كې . ئېھتىياتچــان بولى

ــاقل   ــشالردىن سـ ــداق ئىـ ىنىش قانـ
كېرهكلىگىنى، قايسى ھهركهتنىڭ   
ــدىغانلىغىنى   ــۈم بهرمهيـــــ ئۈنـــــ

ــرهك  ــشىمىز كېـ ــا  . بىلىـ ــز مانـ بىـ
ــارقىلىق   ــش ئــ ــۇنداق قىلىــ مۇشــ
. ئــــۆزىمىزنى ســــاقالپ قـــــالىمىز  

ئۆزىمىزنىڭ تهسهۋۋۇرغا قانچىلىك 



ــاي بولىــشىمىزدىن قهتئــى نهزهر،   ب
بهزىده بىـرهر ئهخمىقـانه خاتـالىق       
 ئۆتكۈزۈپ قويۇش بىلهن ئۆزىمىزنى

پۈتــــــــــــــــۈنلهي بهربــــــــــــــــات 
  . قىلىۋىتىشىمىزمۇ مۇمكىن

قــــــارا قالپــــــاق تهنقىــــــدىي   
ئويالشــنىڭ ئاساســى بولــۇپ، غهرب 
مهدهنىيىتىنىڭمــۇ ئاساســى بولــۇپ 

ــڭ . ھېـــــساپلىنىدۇ ــۇ نىمىنىـــ ئـــ
ئۆزىمىزنىـڭ بـايلىق مهنبهســىگه،   

گه، بىزنىـڭ   بىزنىڭ سىياسىتىمىز 



ئىـــــستراتىگىيىمىزگه، بىزنىـــــڭ 
خىزمهت ئهخالقىمىزغا، ۋه بىزنىڭ    
قىمـــمهت قارىـــشىمىزغا مۇۋاپىـــق 
ــۈتۈپ   ــدىغانلىغىنى كۆرسـ كهلمهيـ

  . بېرىدۇ
ــويالش    ــويىچه ئ ــاق ب ــالته قالپ ئ
ئۇسۇلىنىڭ بىر ئاالھىدىلىگى، قارا 
ــويالش    ــده، ئــ ــاق كىيىلگهنــ قالپــ
جهريانىغــا قاتنىــشىۋاتقان ھهمــمه 

ه ئهڭ يوقــۇرى دهرىجىــده ئــادهملهرگ
ئېھتىياتچــــان بولىــــدىغان ۋه ئهڭ 



ــدىي   ــده تهنقىـــ ــۇرى دهرىجىـــ يوقـــ
پۇزۇتسىيهده بولىدىغان بىر ۋاقىت    
. يــاكى پۇرســهت يارىتــپ بېرىلىــدۇ 

ئهممـــا بېـــرىلگهن بـــۇ ۋاقىتنىـــڭ  
ــا   ــر نۇقتـ ســـىرتىدا بولـــسا ھهر بىـ
ــسىيهده    ــدىي پۇزۇت ــتىده تهنقى ئۈس

  . بولۇشقا يول قۇيۇلمايدۇ
ارا قالپــــــاق قىسقىــــــسى، قــــــ

. ئېھتىياتچــانلىقنى كــۆزده تۇتىــدۇ 
ــۇزاكىره     ــتىده م ــپ ئۈس ــر تهكلى بى
ئېلىپ بېرىپ مهلۇم بىر باسقۇچقا 



ــڭ   ــز ئۇنىــــــ ــده، بىــــــ كهلگهنــــــ
تهۋهككـــــــۇلچىلىگى، خهتىـــــــرى، 
توسقۇنلىقى، يۇشۇرۇن مهسىلىسى   
ۋه پايدىــــسىز تهرىپــــى ئۈســــتىده 

ــرهك  ــشىمىز كېـــ ــر . ئويلۇنىـــ بىـــ
تهكلىپنىـــــڭ قـــــاراڭغۇ تهرىپـــــى 

ىدا تولۇق ئويالنماي تۇرۇپ    توغرىس
ئــۇنى ئىجــرا قىلىــش بىــر ئۇچىغــا  
ــۇپ   ــك بولـــ ــان ئهخمهقلىـــ چىققـــ

قـارا قالپـاق بىزنـى      . ھېساپلىنىدۇ
خهتهر ۋه قىيىنچىلىقــتىن ســاقالپ 



ئۇ بىزگه دىققهت قىلىـشقا     . قالىدۇ
تېگىشلىك ئىـشالرنى كۆرسـىتىپ     

  . بېرىدۇ
  سېرىق قالپاق ) 4(

ــاش    ــزگه قۇيــ ــېرىق رهڭ بىــ ســ
مىــــــــــدۋارلىقنى  نــــــــــۇرىنى، ئۈ 

بىــــر تهپهككــــۇرچى . ئهســــلىتىدۇ
سېرىق قالپاقنى كىيگهنده پۈتـۈن     
ــرىلگهن   ــلهن بېــــ ــۇدى بىــــ ۋۇجــــ
تهكلىپنىـــڭ بـــارلىق پايـــدىلىق   
تهرىپىنى تېپىپ چىقىشقا، قانداق    



ــدىيهنى    ــر ئىــ ــۇ بىــ ــدا بــ قىلغانــ
ــدۇرغىلى   ــيهتكه ئايالنـــــ ئهمىلـــــ
بولىدىغانلىغىنى ئويالپ چىقىشقا  

  . تىرىشىدۇ
ــ  ــاقنى ئى ــېرىق قالپ شلىتىش س

قـــــارا قالپـــــاقنى ئىشلىتىـــــشكه 
ــادهم . قارىغانـــدا ســـهل تهســـراق ئـ

ــسىده بىزنىـــڭ خهتهردىـــن    مېڭىـ
ــاردهم   ــشىمىزغا يـــــــ ساقلىنىـــــــ
بېرىدىغان بىر تىببىئى مىخانىزم   

ــدۇ  ــۇت بولى ــېرىق  . مهۋج ــا س ئهمم



قالپــاق ئۈچــۈن بۇنــداق مىخــانىزم 
ــۇت ئهمهس ــۆپ  . مهۋج ــقا ك شۇڭالش

ســـــاندىكى كىـــــشىلهر ســـــېرىق 
غانــدا قــارا قالپــاقنى قالپاققــا قارى

  . ئىشلىتىشكه ئۇستىراق كېلىدۇ
ــۆزىمىزده   ــز ئـــ ــمهت "بىـــ قىمـــ
نــــــــــــــــى " ســـــــــــــــهزگۈرگىلى 

. يېتىلدۇرىشىمىزگه توغرا كېلىدۇ  
بۇنىـــڭ مهنىـــسى بىـــز قىلغـــان     
ئىشىمىزنىڭ خهتىرىگه قانچىلىك 
ــڭ    ــساق، ئۇنى ــان بول ــهزگۈر بولغ س



قىممىتىگىمۇ شۇنچىلىك سـهزگۈر    
ــرهك، دېگهنـــدىن    ــشىمىز كېـ بولىـ

بۇنــــــداق ئــــــادهتنى  . رهتئىبــــــا
ئهمىلىـــــــــــيهت جهريانىـــــــــــدا   

  . يىتىلدۈرۈشكه توغرا كېلىدۇ
ســېرىق قالپاقنىــڭ قىممىتــى   
ــۇ   ــۇرى بولــــۇپ، ئــ ــايىتى يوقــ ناھــ
ــان   ــاقچى بولغـ ــشىلهرنى قىلمـ كىـ
ئىشىنىڭ قىممىتىنى بىـر قېـتىم      
ــدۇ   ــكه مهجبۇرالي ــسهپ كۆرۈش . دهڭ

بهزىـــده ســـىز ئۈچـــۈن ئۇنچىــــۋاال    



 قىزىقارلىق كۆرۈنمىگهن بىر ئىش   
ناھايىتى يوقۇرى قىممهتـكه ئىـگه      

ئهگهر بىــز . بولــۇپ چىقىــپ قالىــدۇ
قــاتتىق ئىزدىنىــدىغان بولــساق،   
ــپ    ــانچه جهلــــ ــشىلهرنى ئــــ كىــــ
قىاللمىغــــــان ئىـــــــددىيىلهرنىڭ  
ئىچىــدىنمۇ بهلگۈلــۈك قىممهتــكه  

  . ئىگه ئىددىيىلهر چىقىپ قالىدۇ
سېرىق قالپاقنىڭ لوگىكىلىـق    
ــر    ــى ھهر بى ــشى، يهن ــى بولى ئاساس

ــدىيىنى ــۈك  ئى ــى بهلگۈل ڭ قىممىت



ئاساســــــــــــــالر ئــــــــــــــارقىلىق 
. مۇئهييهنلهشتۇرىلىــــشى كېــــرهك

ئــــۇنى ئىــــشلهتكهنده، مۇنــــداق   
  : سوئالالرغا جاۋاب تېپىش كېرهك

  ئۇنىڭ قىممىتى نىمه؟  •
  ئۇ كىم ئۈچۈن؟  •
ئۇ قانداق شارائىت ئاستىدا     •

  پايدا بېرىدۇ؟ 
ئۇنىـــڭ قىممىتـــى قانـــداق  •

  ئهمهلگه ئاشۇرۇلىدۇ؟ 
اشقا قىممهتلىرىمۇ  ئۇنىڭ ب  •



  بارمۇ؟ 
قىسقىسى، سـېرىق رهڭ قۇيـاش      
نۇرى، يورۇقلۇق ۋه ئۈمىدۋارلىقنىڭ 
ســىمۋولى بولــۇپ، ســېرىق قالپــاق 
بـــــويىچه ئـــــويالش ئىجـــــابىي ۋه   
پايــدىلىق تهرهپلىرىنــى ئويالشــنى 

خــۇددىي قــارا قالپــاق . كۆرســىتىدۇ
بىــــــر تهكلىپنىــــــڭ ســــــهلبىي   
تهرهپلىرىنـــى باھـــاالپ چىقىـــشنى 

ــهتكهند هك، ســېرىق قالپــاق  كۆرس
ــابىي    ــڭ ئىجــــ ــر تهكلىپنىــــ بىــــ



تهرهپلىرىنى، يهنـى قىممىتىنـى ۋه      
پايدىــــسىنى تېپىــــپ چىقىــــشنى 

  . كۆرسىتىدۇ
  يېشىل قالپاق ) 5(

يېشىل رهڭ يېڭـى يوپۇرمـاق ۋه       
يېڭى شاخالرنىڭ رهڭگى بولۇپ، ئۇ     
ئـادهمگه زىرائهتلهرنــى، ئۆسۈشــنى،  

ئـــۇ . ۋه ئېنېرگىيىنـــى ئهســـلىتىدۇ
ــڭ ئىجات ــاكى  ئادهمنى ــا ي كارلىقىغ

يېڭىلىــق يــارىتىش ئىقتىــدارىغا   
ــدۇ ــك قىلىـــ ــشىل . ۋهكىللىـــ يېـــ



ــاقنى كىيگهنــده، بىــز يېڭــى     قالپ
. ئىـدىيىلهرنى ئىلگىـرى ســۈرىمىز  

بىز ئۈچۈن مهۋجۇت بولغان بارلىق     
. تالالشـــالرنى ئوتتۇرىغـــا قـــويىمىز

تهكلىــپ قىلىنغــان ئىــدىيىلهرنى  
  . ئۆزگهرتىمىز ۋه ياخشىاليمىز

ڭ بىــــــر يېــــــشىل قالپاقنىــــــ
ــاق   ــۇ قالپــــ ــدىلىگى، بــــ ئاالھىــــ
ــيىلگهن ۋاقىتتــــا، يىغىنغــــا    كىــ
قاتناشقان بارلىق كىشىلهر ئۈچۈن   
مــــۇزاكىره قىلىنىۋاتقــــان ئىــــش   



ئۈســــتىده مهخــــسۇس يېڭىلىــــق 
يارىتىش پهللىسىده تۇرۇپ ئويالش    

ــدۇ  ــپ بېرىلى ــۇ . پۇرســىتى يارىتى ب
ۋاقىتتا ھهر بىر ئادهم ئۆزى ئـويالپ       
ــدىيىلهرنى    ــى ئىـــ ــان يېڭـــ تاپقـــ

ــدۇ ئو ــا قويىـ ــى . تتۇرىغـ ئهگهر يېڭـ
ئىددىيىـــــسى بولمىــــــسا ئــــــاۋاز  

ئـادهتته  . چىقارماي جىم ئولتۇرىدۇ  
كىشىلهر ھېچ ئىش قىلمـاي جىـم       
. ئولتۇرۇشنى ئانچه خاالپ كهتمهيدۇ

ــڭ    ــۇالر ئۆزىنىـــــــ ــۇڭا ئـــــــ شـــــــ



ئىجاتكــارلىغىنى ئىــشقا ســېلىپ،  
ــا   يېڭـــى ئىـــددىيىلهرنى ئوتتۇرىغـ
قويــــــۇش يولىــــــدا توختىمــــــاي   

ــشىدۇ ــ. تىرىـ ــارىتىش يېڭىلىـ ق يـ
تهپهككۇر قىلىشنىڭ مـۇھىم بىـر      
تهركىــــۋىي قىــــسمى بولغاچقــــا،   
يېـــــــشىل قالپـــــــاق ئـــــــويالش   
قالپاقلىرىنىــڭ ئىچىــده ئىنتــايىن 

  . مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇ
ــدىن   ــقىالر ئۆزىـ ــشىلهر باشـ كىـ
ئۈمىد قىلغان ئىشالرنى قىلىـشقا     



يېشىل قالپاق  . بهكراق ئىنتىلىدۇ 
ــيىلگهن ۋاقىتتــــا، يىغىنغــــا    كېــ

ــقان  بــارلىق كىــشىلهردىن  قاتناش
يېڭىلىــق يــارىتىش تهرىقىــسىده   
تهپهككۇر قىلىش ئۈمىد قىلىنغان 
ــق   ــلهن يېڭىلى ــا، ھهممهي بولغاچق

نهتىجىــده . يارىتىــشقا تىرىــشىدۇ 
بـــۇرۇن ئـــۆزىنى ئـــانچه يېڭىلىـــق 
ــساپلىمايدىغان   ــاراتقۇچى ھېـــ يـــ
كىشىلهرمۇ بىرهر يېڭى ئىددىيىنى 
ــۇچى   ــۈن كـ ــشقا پۈتـ ــويالپ چىقىـ ئـ



شــۇنىڭ بىــلهن . بىــلهن تىرىــشىدۇ
ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىسىمۇ -ئۆز

كۇچىيىــپ، بىــر دهمــدىن كېــيىن    
ئۇالرمـــۇ باشـــقىالردهكال يېڭىلىـــق 
ــشىلهردىن   ــاھىر كىـ يارىتىـــشقا مـ

  . بولۇپ قالىدۇ
يېــشىل قالپــاق كېيىلگهنــده،   
كىــــــــــــشىلهرنىڭ ھهمــــــــــــمه  
مـــۇمكىنچىلىكلهرنى ئوتتۇرىغـــا  
ــدۇ  ــول قويىلىــــ ــشىغا يــــ . قويىــــ
ــۇ  ــڭ تهپهككـــ ر مۇمكىنچىلىكنىـــ



قىلىشتىكى رولى ئىنتـايىن چـوڭ       
بولۇپ، بۇنى كىشىلهر ئاسـانلىقچه     

مۇمكىنچىلىك . تونۇپ يېتهلمهيدۇ 
ــرىلهش    ــا ئىلگىــ ــسا ئالغــ بولمىــ

ــدۇ ئىككــى مىــڭ يىلنىــڭ  . بولماي
ئالدىــــــــــــــدا جۇڭگونىــــــــــــــڭ 
تېخنولوگىيهســـى غهرىپـــنىڭكىگه 
قارىغاندا جىـق تهرهققىـي قىلىـپ،       
ئانــــدىن ئۇالرنىــــڭ تهرهققىيــــاتى 

كۆپۈنچه . ختاپ قالغان پۈتۈنلهي تو 
كىــــشىلهر بۇنــــداق بولۇشــــنىڭ   



ســــهۋهبى جۇڭگولــــۇقالر ئىلمىــــي 
پهرهزلهرنـــــــــــــى تهرهققىـــــــــــــي 
ــان، دهپ   ــلىقتىن بولغـ قىلدۇرماسـ

ــهندۈرىدۇ ــي پهرهز ۋه . چۈشــ ئىلمىــ
مۇمكىنچىلىكلهر روھىي يۇمشاق   
دېتالالرنىــڭ ئهڭ ئــاچقۇچلۇق بىــر 
قىـــــسمى بولـــــۇپ، ئهگهر ئـــــۇالر   
بولمايـــــــدىكهن تهرهققىيـــــــاتمۇ  

  . مۇمكىن بولمايدۇ
بىر ئىشنى ئېلىپ بېرىشتىكى    

ــتىدىكى  -قهدهم ــقۇچالر ئۈســ باســ



تهكلىپلهرمۇ مۇشۇ يېشىل قالپاق    
—باسقۇچىدا ئوتتۇرىغـا قويىلىـدۇ    

بىـــز مـــاۋۇ ئىـــشنى، يـــاكى مـــاۋۇ  "
ــشنى     ــاۋۇ ئىــ ــاكى مــ ــشنى، يــ ئىــ

قارا قالپاق باسقۇچىدا   ." قىالاليمىز
ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان بىــر قىــسىم  

مــۇ مۇشــۇ يېـــشىل   قىيىنچىلىقالر
. قالپاق باسقۇچىدا ھهل قىلىنىـدۇ    

يهنــى يېــشىل قالپــاق باســقۇچىدا  
بهزى قىيىـــــــــــــــــــنچىلىقالردىن 
ــۈن بهزى  ــاقلىنىش ئۈچــــــــ ســــــــ



ــسه بولىــدۇ  . ئىــدىيىلهرنى ئۆزگهرت
ــقۇچىدا    ــاق باســـ ــشىل قالپـــ يېـــ
بۇرۇنقىــــــدىن باشــــــقا يېڭــــــى   
ئىدىيىلهرگه بولغـان ئىھتىيـاجنى     

  . تهشهببۇس قىلسىمۇ بولىۋىرىدۇ
يېشىل قالپاق ناھـايىتى    ئهگهر  

كــــــــۆپ يېڭــــــــى ئىــــــــددىيه ۋه 
مـــۇمكىنچىلىكلهرنى كهلتــــۈرۈپ  
چىقارغــان بولــسا، يېــشىل قالپــاق 
باســـقۇچىدا ئۇالرنىـــڭ ھهممىـــسى 
ــپ   ــاكىمه ئېلىـــ ــتىده مۇھـــ ئۈســـ



بېرىــشقا ۋاقىــت يېتىــشمهسلىگى  
بۇنداق ئهھۋالـدا قىزىـل     . مۇمكىن

قالپاقتىن پايدىلىنىپ، مهلۇم بىر    
كېلىـدىغان  ئهھۋالغا ئهڭ ئۇيغـۇن     

ئىــدىيىلهرنى تــالالپ بىكىتــسىمۇ  
  . بولىدۇ

قىسقىسى، يېڭىلىـق يـارىتىش     
ــش    ــۇر قىلىـ ــسىده تهپهككـ تهرىقىـ
ــۆز ئىچىــگه   ــداق ســاھهلهرنى ئ مۇن

  : ئالىدۇ
ــى    • ــددىيه، يېڭــ ــى ئىــ يېڭــ



  . چۇشهنچه ۋه يېڭى ئۇقۇم
يېڭـــــى ئىـــــددىيىلهرنىڭ    •

ــا   ــدا ۋۇجۇتقـــ ــسهتلىك ھالـــ مهقـــ
  . كهلتۈرۈلىشى

ولىـــدىغان پايدىلىنىـــشقا ب •
  . باشقا يول ۋه باشقا ئۇسۇلالر

  . ئۆزگىرىشلهر •
ــىلىنى ھهل   • ــر مهســـــ بىـــــ

  . قىلىشنىڭ يېڭى ئۇسۇللىرى
يېڭىلىق يارىتىش دىگىنىمىـز    
قــــابىلىيهتمۇ، تـــــاالنتمۇ، يـــــاكى  



ئىنگلىــــــــزچه (كىــــــــشىلىكمۇ 
؟ بـــۇ ســـوئالنىڭ  ")پهرســـونالىتي"

توغرا جـاۋابى، يېڭىلىـق يـارىتىش       
ــابىلىيهت، تاالنــــت   ــگهن قــ  ۋه دېــ

كىــــشىلىكنىڭ بىرىكمىــــسىدىن 
ئهگهر سىز ئۆزىڭىزنىڭ . ئىبارهتتۇر

يېڭىلىــق يــارىتىش قــابىليىتىنى  
ئۆستۈرۈشكه تىرىشمىـسىڭىز، ئـۇ     
پهقهت سىزنىڭ تـاالنتىڭىز بىـلهن      
كىشىلىك مىجهزىڭىـزگه بـاغلىق     

ــدۇ   ــۇپ قالى ــه بول ــقا . نهرس شۇڭالش



ســــىز ئۆزىڭىزنىـــــڭ يېڭىلىـــــق  
ــدارىڭىزنى   ــارىتىش ئىقتىــــــ يــــــ

ــتۈرۈ ــسهتلىك ئۆسـ ــدا مهقـ ش يولىـ
ھالـــــــــــــدا تىرىـــــــــــــشچانلىق 

ــرهك  ــشىڭىز كې ــۇنىمۇ . كۆرسىتى ش
ئهســــــته تۇتــــــۇش كېرهككــــــى،    
بهزىلهرنىــڭ يېڭىلىــق يـــارىتىش   
ــقىالرنىڭكىن   ــدارى باشــــ ئىقتىــــ

ــدۇ ــتۈنرهك بولىـ ــۇددى . ئۈسـ ــۇ خـ بـ
ــشتا   ــۇز تېيىلىـــــ ــلهر مـــــ بهزىـــــ
باشــقىالردىن ئۇســتۈنرهك تــۇرغىنى 



ئهممــا مــۇتلهق . بىــلهن ئوخــشاش
ىشىلهر مهخسۇس  كۆپ ساندىكى ك  

تىرىــــــــشچانلىق كۆرســــــــىتىش 
ئــــارقىلىق ئۆزىنىــــڭ يېڭىلىــــق 
ــڭ   ــدارىنى ئۆزىنى ــارىتىش ئىقىتى ي
ئىھتىياجىـــــدىن چىقااليـــــدىغان  

بـــۇ . دهرىجىگىـــچه ئۆســـتۈرهلهيدۇ 
" پاراللېـــــل ئـــــويالش"جهھهتـــــته 

ئۇســـۇلى ئىنتـــايىن مـــۇھىم رول    
ئوينايـــدىغان بولـــۇپ، قىزىققـــان   

ئــوڭ مــېڭه "ئوقــۇرمهنلهر مېنىــڭ 



دېــــگهن  "  ســــول مــــېڭه بىــــلهن
يازمامنى بىر قېتىم ئوقۇپ باقـسا      

  . بولىدۇ
ــۆزلهر  ــان سـ كىـــشىلهر قااليمىقـ
ئارقىلىق يېڭى ئىددىيىنى ئويالپ    
ــپ   ــۇلىنىمۇ تېپىـــ ــپىش ئۇســـ تېـــ

بــۇ ئۇســۇلنى ھهر قانــداق . چىققــان
ئويالش جهريانىدا ئىشلهتسه ئۇنۇم 
ــر   ــۇم بىـ ــۇپ، مهلـ ــدىغان بولـ بېرىـ
يىغىنــدا كىــشىلهر يېڭــى ئىــدىيه  

پىشتا قىينالغان ۋاقىتتا تېخىمۇ تې



مهسـىلهن،  . ياخشى ئۈنـۈم بېرىـدۇ    
ــر   ــىركىتىڭىزنىڭ بىـــ ــىز شـــ ســـ
ــۆز   ــدا ئـــــ ــبهرلهر يىغىنىـــــ رهھـــــ
ــى     ــر يېڭ ــۈن بى ــىركىتىڭىز ئۈچ ش

بۇنىڭ . مهھسۇالت ئويالپ تاپماقچى
ئۈچۈن سىز ئالدى بىلهن يىغىنغـا      

ــقۇچىالردىن   دانه 30-20قاتناشــــــ
قااليمىقان سۆزلۈكلهرنى ئوتتۇرىغا   

يۇشـــنى سورايـــسىز، ھهمـــده ئـــۇ قو
سۆزلۇكلهرنى بىـر قهغهز تاختايغـا      

ــۇ ســۆزلۇكلهر . يېزىــپ چىقىــسىز ب



مۇنـــــداق ســـــۆزلۈكلهر بولىـــــشى 
سوپۇن، كۆمـۈر، بۈركـۈت،      : مۇمكىن

چاشـــقان، تـــۆگه، تاكـــسى، بۇلـــۇت، 
ــازاالر ــاتىره، ۋاھاكــ ــۇ . خــ ــاكى بــ يــ

ــسى  ــۆزلۇكلهرنىڭ ھهممىــــــ ســــــ
ئوخــــشاش بىــــر ھهرىــــپ بىــــلهن 

ــس  ــدۇباشــلىنىدىغان بول . ىمۇ بولى
مهسىلهن، بۈركۈت، بۇلۇت، بۆشـۈك،    

ــازاالر  ــوۋاق، ۋاھاكـ ــداي، بـ ــۇ . بۇغـ بـ
سۆزلۈكلهر بىر تاختايغا يېزىلىـپ     
بولغانـــدىن كېـــيىن، ھهممهيـــلهن 



ئاشــۇ ســۆزلۈكلهرگه قــاراپ تــۇرۇپ،  
  . يېڭى ئىددىيىلهرنى ئويالپ تاپىدۇ

  كۆك قالپاق ) 6(
ــۆك    ــزگه كــ ــاق بىــ ــۆك قالپــ كــ

ولــۇپ، ئاســماننى ئهســلىتىدىغان ب
ئۇ بىر ئىش ئۈستىده ئومۇميۈزلۈك     
ــقا، بىــر ئىــش ئۈســتىده     ئويلۇنۇش
ــشقا    ــۇر قىلىــــ ــوغرا تهپهككــــ تــــ

  . ۋهكىللىك قىلىدۇ
كۆك قالپاق ئوركېسترنىڭ بىـر     
دىرىجورىغا، ياكى بىر كوماندىرىغا 



ئــۇنى كېــيگهن كىــشى . ئوخــشايدۇ
قىلمـــاقچى بولغـــان بىـــر ئىـــشنى 
قايسى ۋاقىتتا قىلسا توغرا ۋاقىتتا 

غـان بولىـدىغانلىغى ئۈسـتىده    قىل
تــوغرا قــارار چىقىرىــپ، قىلمــاقچى 
بولغان ئاشۇ ئىشتىن ئهڭ ياخـشى      
ــشىدۇ  ــشقا تىرىـ ــجه چىقىرىـ . نهتىـ

يهنـــــى كـــــۆك قالپـــــاق ئـــــويالش 
جهريـــانىنى مۇۋاپىـــق باشـــقۇرۇش، 
ئۈنۈملۇك تهشكىللهش ۋه ياخـشى     

  . كونترول قىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ



كۆك قالپاقنى ئاشـۇ يىغىننىـڭ      
 رهئىـــــــسى يـــــــاكى باشـــــــلىغى،

باشقۇرغۇچىسى كىيىدىغان بولۇپ، 
ئۇنى بىر مۇزاكىره يىغىنىنىڭ ئهڭ 
ئالدىـــدا ئىـــشلهتكهنده، يىغىـــن   
باشقۇرغۇچى بۇ يىغىن نىمه ئۈچۈن 
ــمه    ــدا نىـ ــانلىغى، ئۇنىڭـ ئېچىلغـ
ــدىغانلىغى،   ــىله ھهل قىلىنى مهس
بــۇ قېتىمقــى ئــويالش جهريانىنىــڭ 
ــۇ   مهقــسىدى نىــمه ئىكهنلىگــى، ب

نى ئارقىلىق قانـداق    ئويالش جهريا 



مهقــسهت ئهمهلــگه ئاشــۇرۇلماقچى 
. ئىكهنلىگىنــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ

بــۇ قېتىمقــى يىغىنــدا ئويالشــنىڭ  
ئــالته قــالپىقىنى قايــسى تهرتىــپ  
بــــــويىچه كىيىــــــدىغانلىقىنىمۇ  

ــدۇ  ــا قويىـ ــۆك  . ئوتتۇرىغـ ــى كـ يهنـ
قالپــاق بــۇ قېتىمقــى يىغىنــدىكى  
ــسىنى   ــويالش ئىستراتىگىيىــــ ئــــ

ــدۇ ــن. بهلگۈلهيـ  جهريانىـــدا يىغىـ
بولـــسا كـــۆك قالپـــاق يىغىننىـــڭ 

ــاقالش، -قائىـــــده ــۈزۈمىنى ســـ تـــ



ــت   ــۇ ۋاقىـ ــشىلهرنىڭ پهقهت شـ كىـ
ئۈچـــۈن بهلگـــۈلهنگهن قالپـــاقنىال 
كىيىـــشىگه كاپالهتلىـــك قىلىـــش 
ــئۇل   ــشالرغىمۇ مهسـ ــارلىق ئىـ قاتـ

ئــويالش قــالپىقىنى يېڭــى . بولىــدۇ
ــشنىمۇ    ــا ئۆزگهرتىــ ــر قالپاققــ بىــ
ــاقنى    ــۆك قالپ ــدىكىلهرگه ك يىغىن

  . يگهن كىشى ئۇقتۇرىدۇكى
ــاقنى پهقهت  ــۆك قالپــ گهرچه كــ
يىغىــــــــــن باشقۇرغۇچىــــــــــسىال 
كىيىــدىغان بولـــۇپ، بىــر يىغىـــن   



جهريانـــدا بـــۇ كىـــشى باشـــقا بىـــر 
ــتۇرۇلمايدىغان  كىــــشىگه ئالماشــ
بولسىمۇ، يىغىنغـا قاتناشـقۇچىالر     
بۇ يىغىننى قانداق داۋامالشتۇرۇش    
ــى   ــتىده يېڭـــــ ــۇلى ئۈســـــ ئۇســـــ

ــا قو  ــى ئوتتۇرىغـ ــسا تهكلىپلهرنـ يـ
  . بولىۋېرىدۇ

ــۆك    ــدا كــ ــڭ ئاخىرىــ يىغىننىــ
ــن   ــشى يىغىــــ ــاقلىق كىــــ قالپــــ
قاتناشقۇچىلىرىدىن بۇ يىغىندىن   
ــرىش   ــجه چىقىــــ قانــــــداق نهتىــــ



بـــــۇ . كېرهكلىگىنـــــى ســـــورايدۇ 
ــه،    ــر خۇالسـ ــجه بىـ ــى نهتىـ يهردىكـ
يهكــــۈن، قــــارار، مهســــىلىنى ھهل 
قىلىـــشنىڭ بىـــر ئۇســـۇلى، يـــاكى 
ــر   ــقا بىـ ــشاش باشـ ــۇنىڭغا ئوخـ شـ

كـــۆك . مكىننهرســـه بولىـــشى مـــۇ
قالپاقلىق كىشى يىغىن ئاخىرىدا    
بـۇ قېتىمقـى يىغىنـدا ئـانچه چـوڭ      
ــانلىغىنى  ئىلگىــــرىلهش بولمىغــ
ئېتىـــــراپ قىلــــــسىمۇ، ھهمــــــده  
كېيىنكى قېتىم ئېلىپ بارىدىغان 



-ئىـــــــــشالر، ئۇالرنىـــــــــڭ قهدهم
ــر    ــاكى يهنه بىــ ــقۇچلىرى، يــ باســ
قېتىملىــــق ئــــويالش يىغىنىنــــى  

  . ئوتتۇرىغا قويسىمۇ بولىۋېرىدۇ
ــاقنى  قىس ــۆك قالپــ ــسى، كــ قىــ

ــشالر   ــدىكى ئىــ ــده تۆۋهنــ كىيگهنــ
  : ئېلىپ بېرىلىدۇ

بۇ قېتىمقى ئويالش يىغىنى     •
  . ئۈستىده ئويلىنىش

ــى ئـــــويالش    • ــۇ قېتىمقـــ بـــ
يىغىنىنى قانداق ئېلىپ بېرىشنى 



  . چۈشهندۈرۈش
ــى ئـــــويالش    • ــۇ قېتىمقـــ بـــ

  . جهريانىنى تهشكىللهش
ــاقالرنى   • ــقا قالپـــــــ باشـــــــ

ــونت   ــانىنى ك ــشلىتىش جهري رول ئى
  قىلىش 

ئويالشـنىڭ ئــالته قــالپىقىنى  . 2
  ئىشلىتىش مىساللىرى 

تۆۋهنـــــده ئويالشـــــنىڭ ئـــــالته 
ــشلىتىش   ــداق ئىـ ــالپىغىنى قانـ قـ
ــسقا    ــانچه قىــ ــر قــ ــتىده بىــ ئۈســ



ــۆتىمهن  ــسالالرنى كۆرســۈتۈپ ئ . مى
شـــــىركهت، ئىـــــداره، مهكـــــتهپ،    
ــارلىق ئورۇنالرنىــڭ   تهشــكىالت قات
ھهممىـــسى داۋاملىـــق تـــۈرده بىـــر 

چه ئىـشالر ئۈســتىده  يـاكى بىـر قـان   
مهمــــــــۇرىي ۋه تېخنىكىلىــــــــق  
رهھبهرلىـــك گۇرۇپپىـــسى ئىچىـــده 
قارار چىقىرىـشقا مهجبـۇرى بولـۇپ     

ــىركهتنى . تۇرىــــدۇ ــر شــ ئهگهر بىــ
ــۇالر دۇچ  مىـــــسالغا ئالـــــساق، ئـــ
كېلىـــدىغان بىـــر چـــوڭ مهســـىله  



قايـــــسى يېڭـــــى مهھـــــسۇالتنى    
تهرهققىي قىلدۇرۇپ ياساپ چىقىش 

ى تۆۋهنـدىك . ئۈستىده قارار ئـېلىش   
ــان قىلىـــش   چۈشهندۈرۈشـــنى ئاسـ
ئۈچــۈن، بىــز بىــر شــىركهت يېڭــى  
مهھـــسۇالتتىن بىرنــــى ئىــــشلهپ  
ــر   ــۇ بىـ ــدا، بـ ــاقچى بولغانـ چىقارمـ
ــالالپ   ــداق تـــ ــسۇالتنى قانـــ مهھـــ
بېكىتىشى كېرهك، دېگهن مىـسال      

ــوختىاليلى ــتىده تـ ــىركهت . ئۈسـ شـ
ــك    ــڭ رهھبهرلىـ ــلىغى ئۆزىنىـ باشـ



گۇرۇپپىـــسى ئىچىـــده بـــۇ ئىـــشنى 
ــدهك قهده ــقۇچالر تۆۋهندىكىـ م باسـ

  . بويىچه ئېلىپ بارسا بولىدۇ
دهســــــــلهپكى يىغىنــــــــدا، ) 1(

ــقانالرنىڭ   ــا قاتناشــــــ يىغىنغــــــ
ھهممىسى ئۆزلىرى ئويالپ چىققان    
يېڭــى مهھـــسۇالتالرنى ئوتتۇرىغـــا  

ــدۇ ــاقتىن  . قويىــ ــۆك قالپــ ــۇ كــ بــ
ــاق   ــشىل قالپــــ ــى يېــــ كېيىنكــــ

بــۇ باســقۇچتا پهقهت . باســقۇچىدۇر
يېڭــــى ئىــــددىيىلهرال ئوتتۇرىغــــا 



ىغان بولۇپ، بۇ ئىـدىيهلهر     قويىلىد
ــدۇ  . ھهرگىزمــۇ مــۇزاكىره قىلىنماي

ــى قهدهم ــقۇچالرنى -كېيىنكــ باســ
ئوڭۇشلۇق ئېلىپ بېـرىش ئۈچـۈن،      
بىــر كىــشى ئوتتۇرىغــا چۈشــكهن    
ــدىن    ــدىيهلهرنى ئۆزلىگى ــى ئى يېڭ
تامغــا چاپلىنىــدىغان، ئـــولچىمى   

 ئهتىراپىــــــدا 58 خ كــــــم50كــــــم
كېلىــدىغان، كــۆپ ۋاراقلىــق قهغهز 

ــا يېز ىــــپ ماڭــــسا ئهڭ  تاختايغــ
ــشى ــاي  . ياخــــ ــۇ قهغهز تاختــــ بــــ



سهلف سـتىكك تـابله     "ئىنگلىزچه  
دهپ ئاتىلىـدىغان بولـۇپ،    " توپ پاد 

ــڭ   ــۇنى ئامېرىكىنىـــــــ " م3"ئـــــــ
  .شىركىتىمۇ ئىشلهپ چىقىرىدۇ

ــدىيىلهر  ) 2( ــى ئىـ ــمه يېڭـ ھهمـ
ئوتتۇرىغــــا چۈشــــۈپ بولغانــــدىن 
كېـــــــــــــــــيىن، يىغىـــــــــــــــــن  
قاتناشــــقۇچىلىرىنىڭ ھهر بىــــرى 

ــدىن پهق  ــڭ ئىچىـ ــۈچ ئۇالرنىـ هت ئـ
ــلهت   ــسۇالتقىال بىـــ ــى مهھـــ يېڭـــ

بــــۇ بىــــلهت تاشــــالش . تاشــــاليدۇ



ــسا ئهڭ   ــپ بېرىلــ ــداق ئېلىــ مۇنــ
يوقـــــۇرىقى : ئۈنۈملـــــۇك بولىـــــدۇ

بىرىنچــى قهدهمــده تهييــار بولغــان  
قهغهز تاختـــــــــــــا يىغىــــــــــــــن  
ــا    ــر تېمىغــ ــسىنىڭ بىــ ئىشخانىــ

ــدۇ  ــك چاپلىنى ئانــدىن ھهر . رهتلى
بىر ئادهم ئورنىـدىن قوپـۇپ، ئـۆزى         

هن ئــــــۈچ ئهڭ مۇۋاپىــــــق كــــــۆرگ
مهھسۇالتنىڭ ئىسمىنىڭ قېشىغا   

كـــم دىـــن كىچىـــك 1دىيـــامېتىرى 
بولغـــــان رهڭلىـــــك شـــــىلىملىك 



بۇنـداق  (قهغهزدىن بىرنى چاپاليدۇ    
ــزچه   ــى ئىنگلىــ ــور " قهغهزنــ كولــ

ــتىككهرس ــدىغان " ســـ دهپ ئاتايـــ
بولۇپ، كۆپۇنچه كىچىـك بـالىالر ۋه       
ــۈن    ــتهپ ئۈچـــ ــالنغۇچ مهكـــ باشـــ

  ).ئىشلىتىلىدۇ
ــادهم ھهر بىــــــر  ) 3( ــر ئــــ  بىــــ

مهھـــسۇالت ئېرىـــشكهن بىلهتنـــى 
ــۇ   ســــــاناپ، ئــــــۇ ســــــاننى ئاشــــ
مهھسۇالتنىڭ ئىسمىنىڭ قېشىغا   

ھهمــمه بىــلهت ســانىلىپ  . يازىــدۇ



ــۆپ   ــيىن، ئهڭ كـ ــدىن كېـ بولۇنغانـ
بىلهتــــــكه ئېرىــــــشكهن ئــــــۈچ   

  .مهھسۇالت تاللىنىلىدۇ
ئۇنىڭدىن كېيىن، تالالنغان  ) 4(

ھهر بىر مهھـسۇالت ئۈسـتىده كـۆك     
پــــاق قالپــــاقتىن باشــــقا بهش قال

ــستېمىلىق ھالــــدا    ــويىچه سىــ بــ
ــاكىمه ــپ  -مۇھــ ــۇزاكىره ئېلىــ مــ

بۇ مـۇزاكىرىنى ھهر بىـر      . بېرىلىدۇ
ئـايرىم  -مهھسۇالت ئۈچۈن ئايرىم  

ئېلىپ بېرىپ، ئوتتۇرىغا چۈشكهن    



بــارلىق پىكىــر ۋه ئۇچــۇرالرنى ئهڭ 
ياخشىــــسى يوقۇرىقىــــدهك قهغهز  
تاختايغا يېزىپ، تاختاي توشقاندا     
ــان  ــاپالپ ماڭغــ ــا چــ  ئــــۇنى تامغــ

  .ياخشى
ــتىده  ) 5( ئـــۈچ مهھـــسۇالت ئۈسـ

ــۇش   ــويىچه ئويلۇنـ ــاق بـ بهش قالپـ
تولـــۇق ئاخىرالشـــقاندىن كېـــيىن، 
ئهڭ ئاخىرىـــــــــــدا يىغىنغـــــــــــا 
قاتناشقۇچىالر بـۇ ئـۈچ مهھـسۇالت       

  . ئىچىدىن پهقهت بىرنىال تالاليدۇ



بۇنداق بىر جهريـان ئۈچـۈن ئـاز        
دېگهنــده بىــر قــانچه ســائهت، كــۆپ 

شى بولغاندا بىر قـانچه كـۈن كېتىـ       
ــۇمكىن ــانىنى   . م ــويالش جهري ــۇ ئ ب

ئوڭۇشلۇق ئېلىـپ بېـرىش ئۈچـۈن       
يىغىنغا قاتناشـقۇچىالرنىڭ سـانى    
ــشىدىن    ــون كىـ ــسى ئـ ئهڭ ياخشىـ
. ئېـــشىپ كهتمهســـلىگى كېـــرهك  

ئهگهر ئادهم سانى ئۇنىڭـدىن كـۆپ       
بولسا، ئۇالرنى بىـر قـانچه كىچىـك        
گۇرۇپپىغـــا بۆلـــۈپ، بـــۇ ئـــويالش    



 جهريانىنى ئاشۇ گۇرۇپپىالر بويىچه   
  .پاراللېل ئېلىپ بېرىش كېرهك

ئويالشـــنىڭ ئـــالته قـــالپىغىنى 
ــر    ــۇم بى ــۋى مهل ــشلىتىش تهرتى ئى
ــويالش جهريـــــانى ئـــــارقىلىق    ئـــ
يهتمهكچـــى بولغـــان مهقـــسهتنىڭ 
ئوخشىماسلىغىغا قاراپ ئوخـشاش    

ــدۇ ــۆزهم  . بولمايــ ــده مهن ئــ تۆۋهنــ
ــۇك   ــى كۈنلـــ ــقان ئىككـــ قاتناشـــ
لېكـــــــــــسىيىده ئـــــــــــۈگهنگهن، 

 ئالته  ئوخشىمىغان ئهھۋالغا قاراپ  



قالپــــــاقنى قايــــــسى تهرتىپــــــته 
ــانچه    ــر ق ــت بى ــشكه ئائى ئىشلىتى

  .مىسالالرنى سۆزلهپ ئۆتىمهن
ئىــــــستراتىگىيىلىك پىــــــالن  

كــۆك، ســېرىق، قــارا، ئــاق، : تــۈزۈش
  . كۆك، يېشىل، كۆك

مهلـــــۇم بىـــــر ھهركهت يـــــاكى 
: پالننىــڭ نهتىجىلىرىنــى باھــاالش 

كــۆك، قىزىــل، ئــاق، ســېرىق، قــارا، 
  . يېشىل، قىزىل، كۆك

: مهلۇم بىر جهرياننى ياخشىالش



كۆك، ئـاق، سـېرىق، قـارا، يېـشىل،         
  . قىزىل، كۆك

ــان بىــر مهســىلىنى ھهل   يولۇقق
كۆك، ئاق، يېشىل، قىزىل، : قىلىش

  . سېرىق، قارا، يېشىل، كۆك
ــا قىلىــش  : يېڭــى ئىــددىيه بهرپ

كۆك، ئـاق، يېـشىل، قىزىـل، كـۆك،         
سېرىق، قارا، يېشىل، كۆك، قىزىل، 

  . كۆك
داق بىر ئادهمنىڭ مۇشۇ   ھهر قان 

ــۇپال   ــر قېــــتىم ئوقــ يــــازمىنى بىــ



ئويالشـــنىڭ ئــــالته قالپىغىــــدىن  
ئۈنۈملۇك پايدىلىنىشنى ئۈگىنىپ 

لــېكىن ھهر  . كېتهلىــشى ناتــايىن  
بىر شىركهت ياكى تهشـكىالت بىـر       
ئــادهمنى مهخــسۇس تهربىــيىلهش   

مهســىلهن، ئىنگلىزچىنــى پۇختــا  (
ــادهمگه ده    ــر ئـــ ــدىغان بىـــ بىلىـــ

كى كىتــاۋىنى  بونونىــڭ ئهســلىدى 
ئوقۇپ تولـۇق ئۆزلهشلهشتۈرۈشـنى     
تاپشۇرۇپ، ئۇنىڭدىن كېيىن ئاشـۇ     
ــويىچه   ــالته قالپـــاق بـ كىـــشىنى ئـ



ــئۇل   ــا مهســـ ــويالش جهريانىغـــ ئـــ
، ياكى بىر گۇرۇپپا ئادهم بۇ )قىلىش

ئۇســۇلنى ھهر قېــتىم ئىــشلىتىپ، 
ــش   ــا قىلىـ ئۈزۈلـــدۇرمهي پراكتىكـ
ئارقىلىق، ئىلمىيلىگى ۋه ئۈنۈمى    

ق ئىسپاتالنغان بۇ   ھازىرغىچه تولۇ 
ئۇسۇلدىن تولۇق پايدىلىنىـدىغان    
ــۈنلهي   ــشى پۈتـ ــگه يېتهلىـ دهرىجىـ

  .مۇمكىن
  ئاخىرقى سۆز. 3

ئهگهر بىر گۇرۇپپا ئـادهم مهلـۇم       



ــىنا ھهيــدهپ     ــر مهنــزىلگه ماش بى
بارمـــاقچى بولـــۇپ، ماشـــىنىدىكى 
كىــــشىلهر ئــــۇ يهرگه بارىــــدىغان 
ــۇ    ــسه، ئ ــازراقال بىل ــولنى پهقهت ئ ي

ان يـــــولنى مهنـــــزىلگه بارىـــــدىغ
تارتىـشالر  -تالالشتا نۇرغۇن تـاالش   

ئهمما، ئهگهر . يۇز بېرىشى مۇمكىن
ئــۇالردا بىــر يــول خهرىتىــسى بــار     
بولۇپ، ئۇنىڭـدا ھهمـمه يـولالر، ئـۇ         
يــــــــــــــولالردىكى قاتنــــــــــــــاش 
ــۋالى، ۋه يــول    ــستاڭچىلىقى ئهھ قى



ــارلىق   ــۈپىتى قاتـــ ــڭ ســـ يۇزىنىـــ
ئۇچۇرالر بولـسا، ئـۇالر ئهڭ ياخـشى        

ىز ناھـايىتى   يولنى تاالش تارتىشس  
ــدۇ ــانال تاللىۋاالاليــ ــداق . ئاســ بۇنــ

ئهھۋالدا بـۇ بىـر گۇرۇپپـا ئـادهملهر         
ئۈچـــۈن قايــــسى يــــولنى تــــالالش  
ــشىپ    ــزال ئايدىڭلىـ ــايىتى تېـ ناھـ

ــدۇ ــالته . كېتىــــ ــنىڭ ئــــ ئويالشــــ
قــالپىغىمۇ دهل ئاشــۇنداق رولنــى   

بىــر ئــويالش جهريــانىنى . ئوينايــدۇ
ئـــالته قالپــــاق بـــويىچه ئېلىــــپ   



ــدا، ئهڭ ئاخى ــداق بارغانـ ــدا قانـ رىـ
قــــــارار چىقىــــــرىش يىغىنغــــــا   
ــسىگه  ــقۇچىالرنىڭ ھهممىـ قاتناشـ
ئىنتــايىن ئاســانال ئايدىڭلىــشىپ  
كېتىدىغان بولۇپ، بىر توغرا قـارار      

ــا كېلىــدۇ  ــۆزلىكىن ۋۇجۇتق ــز . ئ بى
ئــادهتته بىــر ئىــش توغرىــسىدا ئــۆز 
ئالدىمىزغا قـارار چىقارغانـدا، بىـر       
ــان    ــى، يام ــشى تهرىپ ــشنىڭ ياخ ئى

شقا بولغـان كۆڭـۈل     تهرىپى، بىر ئى  
ــارلىق    ــاكىتالر قاتـ ــى ۋه پـ تۇيغۇسـ



ــاننى   ــر جهريـــــ ــشاش بىـــــ ئوخـــــ
ئوخـــشىمىغان دهرىجىـــده بېـــسىپ 

لــــېكىن ئهگهر ئاشــــۇ  . ئــــۆتىمىز
جهرياننى ئويالشنىڭ ئالته قالپىقى 
ــويالش     ــاق، ئ ــپ بارس ــويىچه ئېلى ب
جهريانىمىز ناھـايىتى مـۇكهممهل،     
ناھايىتى سىستېمىلىق، ناھايىتى   

ــۇق ــكاره ۋه -ئوچـــ ــمه ئاشـــ ھهمـــ
ئـــادهملهر ئۈچـــۈن چۈشىنىـــشلىك 

  .بولىدۇ
خۇددىي باشـقا قـارار چىقىـرىش       



جهريانىغا ئوخشاش، بهزىـده ئـالته      
ــانى    ــويالش جهري ــويىچه ئ ــاق ب قالپ
ــارارنى    ــاخىرقى ق ــر ئ ــارقىلىق بى ئ
ــايىتى   ــۈرۈش ناھــ ــا كهلتــ ۋۇجۇتقــ
ــا   ــده ھهتتـ ــشى، بهزىـ ــيىن بولىـ قىـ

ئۇ . مۇمكىن بولماسلىغى مۇمكىن  
ــل ق  ــى خىـ ــده ئىككـ ــمهت بهزىـ ىمـ

ــر   ــسىدا بىــــ ــشى ئوتتۇرىــــ قارىــــ
ــۇق ھاســـىل قىلىـــشنى    تهڭپۇڭلـ

ــده . تهلهپ قىلىــشى مــۇمكىن بهزى
كهلگۈســــى توغرىــــسىدىكى بىــــر 



ــۇرى   ــشقا مهجبــــ پهرهزگه تايىنىــــ
بولىـــــشى، ھهمـــــده كهلگۈســـــى   
ــسىدىكى بهزى  توغرىـــــــــــــــــــــــ
ــسىزلىقتىن قۇتۇلـــــــۇش   ئېنىقـــــ
مـــــۇمكىن بولمـــــاي قېلىـــــشىمۇ 

بۇنداق ئهھۋالدا ئىككـى    . مۇمكىن
ــل ئېھتىم ــڭ ھهر خىـــــ اللىقنىـــــ

ئىككىــسىنى كــۆزده تۇتقــان ھالــدا 
بۇنىڭـــدىن كېيىنكـــى قهدهمنــــى   
ــر    ــسىدا بى ــسىش توغرى ــداق بې قان
پىالننـــى تـــۈزۈپ چىقىـــشقا تـــوغرا 



ــدۇ ــشمۇ  . كېلى ــداق قىلى ئهگهر بۇن
مۇمكىن بولماي قالـسا، ئـۇ چاغـدا        
بىــــر قىزىــــل قالپــــاق قــــارارىنى 

دىمىـسىمۇ ئهڭ   . چىقىرىش كېـرهك  
قىزىــل "ر ئاخىرىــدا ھهمــمه قــارارال

بىــز  . قــارارلىرى بولىــدۇ  " قالپــاق 
ــا   ــامىلالرنى ئوتتۇرىغــ ــمه ئــ ھهمــ
قويىمىز، ئهمما ئهڭ ئاخىرقى قارار     
ــا   ــىدا ۋۇجۇتقـ ــسىيات ئاساسـ ھېسـ

  .كېلىدۇ
ــددىيالىزىمنى   ــانىيه ئىــ گېرمــ



ئىجات قىلغان پهيالسـۇپ ھېگىـل       
ــرىئهدرىچ  ( ــم فــ ــورگ ۋىلھهلــ گهئــ

مۇنــــــــــداق ) 1831-1770ھهگهل ، 
ــدۇ ــڭ م: دهيـ ــۇتلىغى ئادهمنىـ هۋجـ

ئۇنىــڭ كاللىــسىنى، يهنــى، ئۇنىــڭ 
ــان   ــۇرىنى مهركهز قىلغـــ تهپهككـــ

ــڭ . بولىـــــدۇ ــۇ تهپهككۇرنىـــ ئاشـــ
ئىلھــــامى ۋه تۇرتكىــــسى بىــــلهن 
ــىنى   ــاللىق دۇنياسـ ــادهملهر رىيـ ئـ

تهپهككــــۇر . ۋۇجۇتقــــا كهلتۇرىــــدۇ
" ئىنگلىـــزچه (روھىـــي رىيـــاللىق 



نـى ئىـداره    ") سپىرىتۇئال رهئـالىتي  
پــارالق شۇڭالشــقا ئـۇ بىــر  . قىلىـدۇ 

" ئىنگلىــزچه (روھىــي باشــلىنىش 
بولـۇپ  ") گلورىئوئۇس مهنتال داۋن    

  .ھېساپلىنىدۇ
مېنىڭچه بىز ئويالشـنىڭ ئـالته    
قالپىغىنى قابىلىيهتلىـك رهھـبهر     
ــايىن     ــر ئىنت ــڭ بى ــاكى داھىالرنى ي
مۇھىم قورالى، دىـسهك ھهرگىزمـۇ      

دۇنيادا ھـازىرغىچه   . خاتاالشمايمىز
ــبهرلهر   ــگهن رهھـــ ــا كهلـــ ۋۇجۇتقـــ



غرىـــــــسىدىكى نهزىـــــــرىيىلهر تو
ــڭ   مهشــھۇر رهھــبهرلهر ۋه داھىالرنى
ــانىنى    ــتىلىش جهريــ ــۇپ يىــ ئوســ
نۇرغـــۇن تـــۈرلهرگه ئايرىيـــدىغان   
ــى    ــڭ كېيىنك ــۇپ، مهن ئۆزهمنى بول
يازمىــــسىدا شــــۇالرنى قىــــسقىچه 
تونۇشــــــــــــتۇرۇپ ئۆتۈشــــــــــــنى 

ــويالۋائىتمهن ــڭ . ئـ ــۇ تۈرلهرنىـ ئاشـ
ــى  ئىنـــسانىي رهھبهرلىـــك  "بىرسـ

 نهزىرىيه  بولۇپ، مۇشۇ " نهزىريىسى
ــبهرلهر    ــدا رهھـــ ــويىچه بولغانـــ بـــ



ــايىتى   ــۇك ۋه ناھ ــايىتى ئۈنۈمل ناھ
ــقان بىــــر تهشــــكىالتنىڭ    ئۇيۇشــ
. ئىچىــــــده ئۆســــــۈپ يېتىلىــــــدۇ

ئىنسانالرنىڭ ھهممىسى تهبىئىـي    
ئــۆزىنى مهلــۇم بىــر    -ھالــدا ئــۆز 

مهقسهت ئۈچۈن قۆزغاتقـان بولـۇپ،    
تهشكىالتالر بولسا تهبىئىـي ھالـدا      
مهلــــــــۇم تــــــــۈزۈلمه بــــــــويىچه 

ــونترول  ئور ــتۇرۇلغان ۋه كـــ ۇنالشـــ
رهھبهرلهرنىــڭ . قىلىنغــان بولىــدۇ

رولــى تهشــكىالت ئىچىــدىكى ھهر   



خىــل چهكلىمىلهرنــى ئۆزگهرتىــپ، 
ــادهمنى   ــر ئ تهشــكىالتتىكى ھهر بى
ئهركىــنلىككه ئىــگه قىلىــپ، شــۇ  
ــارلىق   ــڭ بـــ ــارقىلىق ئۇالرنىـــ ئـــ
يۇشــۇرۇن كــۈچىنى تولــۇق جـــارى    
قىلـــــدۇرۇش ۋه ئۇالرنىـــــڭ ئـــــۆز   

ــكىالتىغا تې ــۆھپه  تهش ــشلىك ت گى
قۇشۇشـــىنى ئىـــشقا ئاشۇرۇشـــتىن 

ــدۇ ــارهت بولىـ ــاق . ئىبـ ــالته قالپـ ئـ
بويىچه ئويالش ئۇسۇلى يالغۇز بىـر      
ــانىنى تهرتىپلىــك ۋه   ئــويالش جهري



ــرىش    ــپ بې ــدا ئېلى ــۈك ھال ئۈنۈمل
ئۇســۇلىال بولــۇپ قالماســتىن، ئــۇ    
ئاشۇ ئويالش جهريانىغا قاتناشـقان     
بـــارلىق كىـــشىلهرنىڭ تهپهككـــۇر 

تىكــــى بــــارلىق  قىلىــــش جهھهت
يۇشــۇرۇن كــۈچىنى تولــۇق جـــارى    

شۇڭالشـقا  . قىلدۇرۇش جهريانىـدۇر  
بۇ ئۇسـۇلنى تېگىـشلىك ئۈنـۈمگه       
ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن، ئالته قالپـاق     
ــا   ــويىچه ئــــــويالش جهريانىغــــ بــــ
يېتهكچىلىــك قىلىــدىغان رهھــبهر  



چوقــۇم يوقۇرىقىــدهك رهھبهرلىــك   
ــگه   ــدارىغا ئىــ ــۈپىتى ۋه ئىقتىــ ســ

  .بولىشى شهرت
ــۇ ــڭ مهن ئۇيغــــ ر مىللىتىنىــــ

ئويالش ياكى تهپهككۇر قىلىـشتهك     
ئـالته قالپـاق    "مۇھىم بىر ساھهده    

ــويالش  ــويىچه ئـ ــارهت  " بـ ــن ئىبـ تىـ
ــسپاتالنغان    ــۇق ئى ــازىرغىچه تول ھ
ــۇق     ــدىن تولـ ــي قورالـ ــر ئىلمىـ بىـ
ــشىنى   ــدىغان بولىـــ پايدىلىنااليـــ

مۇشـــۇ . تولىمـــۇ ئۈمىـــد قىلىـــمهن



ــر    ــداق بىــ ــاھهده مهن ھهر قانــ ســ
قولۇمـدىن  ئۇيغۇر قېرىندىـشىمغا    

كېلىشىچه مهسلىھهت ۋه ياردهمـده     
ــنى خـــــااليمهن  ئۇيغـــــۇر . بولۇشـــ

قېرىنداشــالرنىڭ پايدىلىنىــشىغا  
قواليلىـــق بولۇشـــى ئۈچـــۈن، مهن   
ئويالشـــنىڭ ئـــالته قالپىغىنىـــڭ   
ئاساســىي مهزمــۇنىنى خۇالســىالپ، 
بىــر ۋاراقلىــق جپــگ شــهكلىدىكى 
رهسىم قىلىـپ، مۇشـۇ يازمامنىـڭ       

هگهر ئ. ئاخىرسـىغا قويــۇپ قويــدۇم 



سىز بۇ بىر ۋاراق رهسىمنى بېسىپ      
ــويىچه    ــاق ب ــالته قالپ ــپ، ئ چىقىرى
ــدىغان   ــپ بېرىلىــ ــويالش ئېلىــ ئــ
يىغىنغــا ئېلىــپ كىرىــپ، بــارلىق  
يىغىنغا قاتناشـقۇچىالرغا بىـردىن     
ــىڭىز،  ــپ بهرســــــــــ تارقىتىــــــــــ
يىغىنىڭىزنى ناھايىتى ئۈنۈملۈك    

ــسىز  ــپ بارااليـ ــىزگه . ئېلىـ مهن سـ
  . مۇۋاپپىقىيهت تىلهيمهن

  
 


