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)ئهدهبىي ئاخبارات(   
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  بۈگۈن، بولدى كۈن گۈزهل ھهجهپ
  .كۆپكۆك دېڭىزمۇ كۆپكۆك، ساما
  بۇلىقى، ئىلھام- تهبىئهت ئاھ،
 !سۆيۈملۈك مهڭگۈ سهن ئۈچۈن مهن
  بولۇپ، جىلۋىدار يۈزىده كۆك

 .نۇرىنى قئىللى چاچار قۇياش
    ئېتىدۇ، ئهللهي ھېسلىرىمنى

 .دولقۇنى دېڭىز زور ھهيۋىتى
  سۆيۈشلىرىدهك، نازىنىننىڭ

  شامىلى، يازنىڭ ئۆتهر سۆيۈپ
  تۇرنىالر، يۈرگهن ئۇچۇپ ئهركىن

  ساھىپجامالالر، ساھىلدىكى



  يىگىتنىڭ، ئهسرا گۈزهللىككه
 .خىياللىرىنى ئوغرىاليدۇ

  ئهجهپ، گۈزهلسهن – تهبىئهت ئهي،
 .قۇچاقلىرىڭدا بولدۇم پكهي
  دۇنياسى، تىلسىم– ئۆزۈڭسهن سهن
   ...!تهسهۋۋۇرۇمغا ئاچىسهن يول

1 
ــــۇل، .9 ــــتون ئىي ــــساچۇسېتس بوس  ماس

)Massachusetts( ،كۈنى شهنبه شتاتى. 
ـــادهملهر ـــا ئ ـــان دېڭىزىغ  ئايالنغ

ـــۋېر ـــاھىلىده )Revere(رې ـــا س  تهنھ



 يـاز كۆزۈم بىردىنال كېتىۋېتىپ مېڭىپ
ـــلىنىڭ ـــىراھىتى پهس ـــۈرۈۋاتقان ن  س

 ئارىــــسىدا ئــــادهملهر نۇرغۇنلىغــــان
ــالىيه« ــگهن »ئىت ــسىلغان خهت دې  بې

ـــــــــايكىالرنى ـــــــــان م  كىيىۋالغ
ــڭ ســاھىپجامالالرغا،  دۆلهت ئىتالىيىنى

 ۋه ياشـانغانالر كۆتۈرۈۋالغان بايرىقىنى
 .چۈشتى ياشالرغا
ــۇ ــرى ب ــاش،-قې ــال،-ئهر ي  ئاي

 تــوڭ-پىشــشىقى چــوڭ،-ئۇشــشاق
 تقانياشـــاۋا بوســـتوندا-كىـــشىلهر



ـــالىيىلىكلهر ـــتىدىن ئىت ـــان پۇش  بولغ
 ئهته ئــۇالر بۈگــۈن .ئــامېرىكىلىقالردۇر

 ئوتتۇرىـسىدا فرانـسىيه بىـلهن ئىتالىيه
ـــده  بېرىلىـــدىغان ئېلىـــپ گېرمانىيى

 ئىتــــالىيه مۇسابىقىــــسىده پۇتبــــول
ــــسىغا ــــان كوماندى ــــشى بولغ  ياخ
 ئۆزلىرىنىـــڭ ھهمـــده تىلهكلىرىنـــى

 بولغـان ئىتـالىيهگه تۇتاشـقان يىلتىزى
ــــۇر ــــۇھهببىتىنى، چوڭق ــــز م  دېڭى

 گۈزهللىكىــدىن تهبىــئهت ســاھىلىدىكى
ـــــــــوزۇرلىنىش ـــــــــىغا ھ  تۇيغۇس



 بوسـتوننىڭ ھهتتا .سىڭدۈرۈۋېتىشكهن
 Thomas(مېنىن توماس باشلىقى شهھهر

Ménino( ـــــۇ ـــــڭ م  ئىتالىيهلىكلهرنى
ــتىدىن ــر .پۇش ــۇخبىر بى ــدىن م  ئۇنىڭ

 ئۇتۇۋېلىــشىنى كومانــدىنىڭ قايــسى«
 ورىغىنىدا،ســ دهپ »قىلىــسىز؟ ئۈمىــد
 دهپ ،»ئىتالىيهنىـڭ ئهلۋهتته« ئۇنىڭ
: ئويالنـدۇردى مېنـى بهرگىنـى جاۋاب

 نۇرغـــۇن جهمئىيىتـــى ئىنـــسانىيهت
 كهچـۈرۈپ باشتىن سوغۇقنى-ئىسسىق

ــىرگه-21 ــان، قهدهم ئهس -پهن قويغ



ــــا ــــدهك تېخنىك ــــى ئۇچقان  تهرهقق
ــــان ــــۈنكى قىلىۋاتق ــــده، بۈگ  كۈن

ـــــشىش« ـــــاق« ۋه »يهرشارىلى  ئورت
 قىلىـدىغان تهشهببۇس »ئىنسانچىلىقنى

 ئىـگه خـاراكتېرگه ۋهكىللىك دۆلهتنىڭ
 ئهجـدادلىرىنىڭ يهنىـال-پۇخراسى بىر

ـــــۇرۇغى ـــــان ئ ـــــا چېچىلغ  زېمىنغ
ــــدۇ، ــــۆز تهلپۈنۈۋاتى ــــا ئ  يىلتىزىغ

 كىـشىلهرنىڭ قارىغانـدا، .تارتىۋاتىدۇ
ــۈك« ــان ئۆزل ــهرهپ-ش ــى ش  »تۇيغۇس

  .ئوخشايدۇ بولىدىغان مهڭگۈلۈك



ــــالىيه« ئۆزىنىــــڭ  لىكــــلهر»ئىت
ــتىدىن ــى پۇش ــۇق ئىكهنلىكىن  مهغرۇرل

 ھاياجـانلىق قىلىشىپ نامايهنده بىلهن
 ئــادهملهر بــۇ چۆمۈشــكهن كهيپىياتقــا

 يهرنــى بــۇ ئهممــا كــۆرگهن، تــوپىنى
ــداق چۈشــهنمهيدىغان ياخــشى  ھهرقان

ــر ــڭ بى ــۇ« ئادهمنى ــالىيىگه-يهر ب  ئىت
 دهپ »ئوخــــشىمامدۇ؟ زېمىـــن تهۋه

 .گهپ تۇرغان ئېنىقال قېلىشى
ـــۇ مهن ـــدىنمهنز ب ـــۇ ىرى  قىلچىم

 ئۈچـۈن مهن چۈنكى ھاياجانالنمىدىم،



ــۇ ــول ب ــسىده پۇتب ــڭ مۇسابىقى  كىمنى
  .بهرىبىر ئۇتۇشى

 كومانــدىنىڭ بىــر قايــسى مۇبــادا
ــده ــارىم ئىچى ــىنىڭ ت ــۈيىنى دهرياس  س

ـــپ، ـــڭ ئىچى ـــىدا تهڭرىتاغنى  ھاۋاس
 بىــرهرى بولغــان چــوڭ ئېلىــپ نهپهس
ــسا ــدى، بول ــۇ ئى ــدا ئ ــڭ چاغ  مېنى

 خـۇددى والتتى،بـ باشـقىچه ئىنكاسىم
 زىـدان- ئـالجىرىيهلىكلهر مىليونلىغان

ــــــــچىلىقىدىكى ــــــــسىيه باش  فران
ــسىنىڭ ــشىنى كوماندى ــارزۇ يېڭىۋېلى  ئ



 يىگىـــت ئاشـــۇ مهنمـــۇ قىلغانـــدهك،
 يېڭىۋېلىــشىنى كومانــدىنىڭ مهنــسۇپ

 ھـازىر ھهتـتىڭهي، .ئىـدىم قىالر ئارزۇ
 …چۈش بىر بۇ

 روھ قانـدىن، بىـلهن گۆش-ئادهم
 شـۇڭا نهرسـه، نپۈتكه جاندىن بىلهن

 ھاياجـانلىنىش ۋه ھېسـسىيات ئۇنىڭدا
ــــدۇ، ــــېكىن بولى ــــادهملهردىكى ل  ئ

 ھاياجانلىنىـــــشنىڭ ۋه ھېســـــسىيات
ـــهۋهبى ـــسى ۋه س ـــشاش دهرىجى  ئوخ
 ئېنىقكـى، نهرسـه بىر ئهمما .بولمايدۇ



ــادهم  ئۇنىڭــدىكى ھاياجانالنغانــدا ئ
ـــــۆزىنى قـــــابىلىيهت يوشـــــۇرۇن  ئ

 ســــهزگۈ نهتىجىــــده ئىپادىلهيــــدۇ،
 ئـادهتتىن ئىـشىدا قىلىۋاتقان ئهزالىرى
 ئىقتىــدارىنى ئــۆز دهرىجىــده تاشــقىرى

 شــائىر مهســىلهن، .قىلدۇرىــدۇ جــارى
ـــدا ـــڭ ھاياجانالنغان ـــدهپ ئۇنى  مۈگ

 خىزمىتـى ھۈجهيرىلىرىنىڭ نېرۋا قالغان
ـــپ ـــدۇ جانلىنى ـــۇر ده-كېتى  تهپهكك

 ئاجايىــپ ئېتىكىــدىن، پهرىشتىــسىنىڭ
ــــر ــــرى پىكى ــــىز دۇردانىلى  توختاۋس



ــدۇ ــ .تۆكۈلى ــدا، الىمئ  ھاياجانالنغان
 بايقاشـنى ئالهمشۇمۇل چوڭ ئۇ بهلكى

 تـــاڭ-ھـــاڭ جاھـــاننى يـــاكى ۋه
ــدىغان ــى قالدۇرى ــا نهزهرىيىن  ئوتتۇرىغ
ــشى ــۇمكىن قويۇۋېتى ــهن .م ــۇم س  مهل

ــدا مهپتــۇن گــۈزهللىككه خىــل  بولغان
 شـــائىرانه ئۇرغۇيـــدۇ، ھېســـسىياتىڭ

 خهلقىــڭ ئــۆز چۆمىــسهن، تۇيغۇالرغــا
-ئوغـۇل رمـۇنهۋۋه چىققـان ئىچىدىن

 شـهرهپلهرنى چوڭ ساھهده مهلۇم قىزالر
ـــا  ئىختىيارســـىز كهلتۈرگهنـــده قولغ



 پهخىـــــرلىنىش ۋه ھاياجانلىنىـــــسهن
  .كۆمۈلىسهن ھېسلىرىغا

 ھاياجـــاننىڭمۇ-ھـــېس ئهلـــۋهتته،
 .بـار دىئالېكتىكىـسى چۇشـلۇق ئۆزىگه
 ئىـشقا ئهرزىـمهس كىچىك بهزىده ئادهم

-ئـۆز تـۈپهيلى، غهزهپلىـنىش قايناش،
ــۆزىنى ــونترول ئ ــاي ك ــمهق قىاللم  ئهخ
 ھهتتا قېلىشى، پۇشايمانغا قىلىپ ئىشنى

 .مۇمكىن قېلىشى ئايلىنىپ جىنايهتچىگه
 ئارىـــسىدا ئىنـــسانالر بۈگـــۈن مهن

 ھېچقانداق قىزىقچىلىقالردىن بولۇۋاتقان



 ئهكسىچه قىلمىدىم، ھېس ھاياجانلىنىش
ــڭ ــىيهتلىك خۇدانى ــۇ خاس ــده، ب  كۈنى
 .بولدۇم اشهيد گۈزهللىكىگه تهبىئهتنىڭ

-ئاڭلىــــسا تهبىــــئهت ئۈچــــۈن مهن
 .كـۈي يېقىملىق كېلىدىغان ئاڭلىغۇسى

 .رومـان كېلىـدىغان ئوقۇغۇسى-ئوقۇسا
 كېلىـــدىغان كۆرگۈســـى كۆرگهنـــسېرى

 ئۇنىڭغـا مهن .ئـۆزى جاناننىـڭ گۈزهل
 خىياللىرىم بولدى،-بولدۇممۇ، مهپتۇن
ـــات ـــپ قان ـــۈش چىقىرى ـــلهن ئۆتم  بى

 ۋه ئـــۆزۈم گىرۋهكلىرىـــده، ھازىرنىـــڭ



ــۆزىمىز ــده، ئ ــز ھهققى ــقىالر ۋه بى  باش
ـــــلهن ھـــــازىرىمىز توغرىـــــسىدا،  بى

 .يۈرىدۇ ئايلىنىپ ھهققىده كېلهچىكىمىز
  .بولدى شۇنداق بۈگۈنمۇ مانا

 مهكتهپـته ئـالىي ئېكرانىمدا كۆڭۈل
 VCDخـــۇددى كـــۈنلىرىم ئۆتكـــۈزگهن

  .ئۆتمهكته بىرلهپ-بىر پالستىنكىسىدهك
ــا  ــىتېت-مان ــدا ئۇنىۋېرس  كۇلۇبى
ــــڭئۆزىن ــــېمه ى ــــانلىغىنى ن  دهۋاتق

 ئــاز ئېيتىــدىغان ناخــشا چۈشــىنىپ
ــاندىكى ــشىچىلىرىمىزدىن س ــرى ناخ  بى



 ئىـززهت ناخـشىچى تـاالنتلىق بولغان
ـــــڭ-ئىليـــــاس ـــــى ئادهمنى  قهلبىن

ـــدىغان ـــازاكهت تىترىتى ـــل ۋه ن  ئهقى
 ماھــارهت ئويغىتىــدىغان ھېــسلىرىنى

  :ئېيتىۋاتىدۇ ناخشا بىلهن
  يۇلتۇزغا،-ئايغا چىقتى باشقىالر
 .داستىخان بىلهن توي بۈگۈن غهم بىزدىكى
...... 

 ئۇيغــۇر ئهســىردىكى-20 – مانــا 
 يېتــۈك ۋه پهيالسـوپى زامــان ھـازىرقى
ــــالىمى ــــۇم– ئ ــــۈكۈر مهرھ  ئابدۇش



 بـــايرىمىنى نـــورۇز مـــۇھهممهتئىمىن،
 ئوقۇغــۇچىالر يۈزىــسىدىن خــاتىرىلهش

 بىنـــائهن تهلىـــپىگه بىرلهشـــمىمىزنىڭ
ــىتېت ــزالر ئۇنىۋېرس ــسى قى  نىڭئاشخانى

ــتىدىكى ــۇچىالر ئاس ــالىيهت ئوقۇغ  پائ
 …سۆزلىمهكته زالىدا

 رهقىبىنـى مۇسابىقىـسىده بوكسىيور
ـــان ـــا يېڭىۋالغ ـــشىلهر چېمپىيونغ  كى
 ســــادالىرىنى ئــــالقىش گۈلــــدۈراس

 پهن-ئىلىـم ۋاقتىنى .ياغدۇرۇۋېتىشتى
 كىتــــاب ۋه تهتقىقــــات ئـــۆگىنىش،



ــزىش، ــى يې ــارتىش خهلقىن ــلهن ئاق  بى
ــان ــڭ ئۆتكۈزۈۋاتق ــدىن ئالىمنى  كهينى

 بارمايـدۇ، تۆكۈنگه-توي« كىشىلهر،
ـــادىمىگهرچىلىكنى ـــدۇ ئ  دهپ »بىلمهي

 .ئاغرىنىشتى
 ئۇنىۋېرسىتېت ئالىم، شۇ يهنه-مانا
 بىناسىنىڭ ئوقۇتۇش فاكۇلتېتى خىمىيه

 ئوقۇغۇچىالرغـا زالىـدا قهۋىتىدىكى-4
 …سۆزلىمهكته نۇتۇق
 شـــــهرقچه ،ھهســـــهتخورلۇق -

 غهرپــــــــچه ۋه ھهســــــــهتخورلۇق



ـــل ئىككـــى دهپ رلۇقھهســـهتخو  خى
 شـۇ پهرقـى ئىككىـسىنىڭ بـۇ .بولىدۇ

ــى ــچه-يهردىك ــهتخورلۇقتا، غهرب  ھهس
ــشىلهر ــهندىن مهن« كى ــدىم س  »قاالم

 ئـۆزىگه تهتقىقاتتـا ۋه ئىجادىيهت دهپ
 نهتىجىـده تىرىـشىدۇ، قويىدۇ، تهلهپ

 ئىلگىرىلهيــــدۇ، كهســــپته ئــــۆزى
ــــڭ ــــا جهمئىيىتىنى ــــشىغا ئالغ  بېسى
ــــك ــــده كۆرۈنهرلى ــــۆھپ دهرىجى  هت

ــىدۇ ــهرقچه .قوش ــهتخورلۇقتا، ش  ھهس
ــان مهن« ــكه چىقالمىغ ــهنمۇ دهرهخ  س



 دهرهخنـى يـاكى ده،-دهيدۇ-»چىقما
 پۇتۇڭـدىن ياكى ئۇرۇنىدۇ، كېسىشكه
ــشقا ــاران تارتى ــدۇ ئ ــده .تۇرى  نهتىجى

 ئازابلىنىــپ دهسـتىدىن ھهسـهت ئـۆزى
 كهينىـده جهمئىيىتـى بولىدۇ، كېسهل

ــدۇ ــان .قالى ــۇ زىي ــدۇ، ئۆزىگىم  بولى
 …بولىدۇ هتكىمۇجهمئىي

ــۆز ــدا ك ــالىي ئالدىم ــته ئ  مهكتهپ
 .»خاتىرهم كۈندىلىك« يازغان

ــالىي ــڭ ئ ــدىكى-4 مهكتهپنى  يىلى
 ئۇنىڭغـــا كـــۈنى بىـــر ئۆكتهبىرنىـــڭ



  :يېزىپتىكهنمهن مۇنداق
 بىلگهنــــــدىن ئهقلىمنــــــى مهن

 تهرهققـــى مىللىتىمىزنـــى« باشـــالپ،
 ئــاڭالپ گهپنــى دېــگهن »قىلــدۇرايلى

 ۇچىالرئوقۇتقـــ بـــۇنى كېلىـــۋاتىمهن،
ــدۇ، ــازغۇچىالر دهۋاتى ــدۇ، ي  يېزىۋاتى

 ســـۆزلهۋاتىدۇ، بولغـــۇچىالر رهھـــبهر
 ئـۆگىنىش ئوقۇغۇچىالرغـا مهنمۇ ھهتتا

ـــــــسىنى ـــــــتۇرۇش تهجرىبى  تونۇش
ـــڭ ـــلىنىش پائالىيىتىنى ـــسمىدا باش  قى

ــا« ــم تهرهققىياتق ــۆگىنىش پهن-ئىلى  ئ



ــــــارقىلىق ــــــشهلهيمىز ئ  دهپ »ئېرى
 دېـگهن تهرهققىيـات« زادى .سۆزلىدىم

 ئوقۇسـاقال مهكتهپـته ئـالىي ،»نېمه؟
 قىلــــدۇرغىلى تهرهققىــــي مىللهتنــــى
 ســـهۋهبلهر قانــداق زادى بوالمــدۇ؟

 بىــــر شهخــــسلهر قانــــداق يــــاكى
 يولىغــــا تهرهققىيــــات جهمئىيهتنــــى

 يېتهكلىيهلهيدۇ؟
 …قىلماقتا داۋام سهپىرىنى خىياللىرىم

ــازىر ــاۋاتقان مهن ھ ــتوندا ياش  بوس
 بهنجـامىن ئىلگىـرى يىـل 300 بۇنـدىن



 پهيالســوپ، مهشــھۇر دېــگهن انكلىنفــر
ــىئون ھهم كهشــپىياتچى، ــشى سىياس  كى

 ئىنگلىـزچه ئۈرۈمچىـده مهن .تۇغۇلغان
 كىتابتىن بىر چېغىمدا، يۈرگهن ئۆگىنىپ
 قۇللۇققـا مىلـلهت ىـكلمهرىپهت« ئۇنىڭ

ــۇم ــدۇ مهھك ــگهن »بولماي ــۆزىنى دې  س
 .ئىدىم دېگهن »!بهرھهق« ئوقۇپ،
 تۇ،تۇرۇپ ئىسپاتالپ ئهمهلىيهت مانا

 مائارىپنى قورالالنغان، بىلهن پهن-ئىلىم
 قىلىش ئىجاد ئىزدىنىش، تۇتقان، چىڭ

 ئېڭىغـا رىقـابهت كۈچلۈك باي، روھىغا



 دۆلهتنىـڭ ۋه مىلـلهت ھهرقانـداق ئىگه
  .يوق تاپمىغىنى روناق راۋاجالنمىغىنى،

 ئــارتۇق يىلـدىن 2000 مۇنـۇ سـىز
ــــهرگهردانلىق، ــــسىزلىك س  ۋه ۋهتهن

 يهتكــۈچه بهتنىئوقــۇ-ئــازاب مىللىــي
 ۋهھـشىيانه تهرىپىـدىن گىتلېـر تارتىپ
 ئۇچرىغـان قىرغىنچىلىققـا ئىرقىي تۈرده

 ئۇالرنىــڭ .قــاراڭ مىللىــتىگه يهھــۇدى
ــــك ــــسىمۇ كىچى ــــك بول  قۇدرهتلى

 ئېيتمــــايال بــــولغىنىنى ۋهتىنىنىــــڭ
 مهرىـپهتكه ئۇالرنىڭ مۇھىمى قويايلى،



ـــق بىـــر ـــيهت ســـۈپىتىده خهل  ئهھمى
ـــشى ـــا-بېرى ـــۈن مان ـــۇالر بۈگ  نىئ

 ئىقتىــسادىي ۋه سىياســىي دۇنيانىــڭ
ــــشلىرىغا  تهســــر قىلغــــۇچ ھهل ئى

  .ئايالندۇردى مىللهتكه كۆرسىتىدىغان
ــىز ــشاھلىرى يهنه س ــاكى ۋه پادى  ي
ـــاش ـــڭ ب ـــانخورلۇقى، باقانلىرىنى  ق

ـــدامچىلىقى ـــۈپهيلى ئال ـــا-2 ت  دۇني
 دۇچـــار تـــاالپهتلهرگه زور ئۇرۇشـــىدا

ــان ــاپون( داخــې بولغ ــى )ي  ۋه مىللىت
ـــاكى ـــتىگه گېرمـــان ي ـــاراڭ، مىللى  ق



 ۋاقىـت قىـسقىغىنه ھهممىسى ئۇالرنىڭ
 دهس خارابىلىقىــدىن ئــۇرۇش ئىچىــده

 ئىلغـــار ۋه پهنـــگه-ئىلىـــم تـــۇرۇپ،
 بولغـان خانىۋهيران تايىنىپ تېخنىكىغا

 چىقىـــپ، قـــۇرۇپ قايتـــا دۆلىتىنـــى
 بىـرى تۆتنىـڭ يهنه دۇنيـادا بۈگۈنكى

 .ياشاۋاتىدۇ بىلهن مهغرۇرلۇق بولۇپ
ــــكه ــــونالرنى ۋه دۆلهت يهك  راي

 ئىنــسانىيهت پۈتــۈن تــۇرۇپ، قويــۇپ
 ئۆتمۈشـىگه بۈگۈنىدىن، جهمئىيىتىنىڭ

ـــــــساق، نهزهر ـــــــم سال  پهن-ئىلى



 ۋه يېڭىلىـق بىـر ھهر تېخنىكىسىدىكى
 جهمئىيىتىنــى ئىنــسانىيهت بۆسۈشــنىڭ

 زور غــايهت باســتۇرىدىغان ئىلگىــرى
ــۈچ ــى ك ــۇ ئىكهنلىكىن ــهن تېخىم  روش
  .كۆرۈۋاالاليمىز ھالدا

ــى ــابالرداكى ئىالھ ــشىچه ت  ئېيتىلى
ــادهم«  مهركىــزى دۇنيانىــڭ بــۇ »ئ

 يارىتىشنى« ئىالھ، شۇنداقال، .ئىكهن
 »ئۆزۈڭــدىن يارالمىــشىڭ يــاراتتىم،

ــش، ــى دېگهنمى ــداق يهن ــاش قان  ياش
ـــۇقىنى ـــدىن ھوق ـــم جۈملى  پهن-ئىلى



 شۇغۇلالنماسـلىق، شـۇغۇللىنىش بىلهن
 ئىبـارهت قىلماسلىقتىن-قىلىش تهرهققى

ـــالالش  ىنـــسانىيهتكهئ ھوقـــۇقىنى ت
 كــــــــۆرۈپ .ئىــــــــكهن بهرگهن

 ئۆزىنىــڭ ئىنــسانىيهت تــۇرۇپتىمىزكى،
 مۇساپىـسىده، تارىخى ئهسرلىك ئۇزاق

 ئهجــدادى جــۈپ بىــر دهســلهپكى ئهڭ
 يېپىنچـا ئۆزلىرىگه ياپراقلىرىنى ئهنجۈر

 ھـالهتكه بۈگۈنكىـدهك ھـاال قىلىشتىن
ــۈچه، ــسىمالرغا كهلگ ــان تىل ــۇ تولغ  ب

 دهتـــۈر توختاۋســـىز دۇنيـــادا پـــانىي



 ئالهمـشۇمۇل قىلىپ، ئىجاد ئىزدىنىپ،
ــشلهرنى ــا ئۆزگىرى ــۈردى بارلىقق  .كهلت

 مىللهتـــــلهر، ھهرقايـــــسى گهرچه،
ــيهتلهر  يۈكسىلىــشكه خىــل بــۇ مهدهنى

 بولـسىمۇ، قوشـقان ھهسسه تېگىشلىك
 كۆرۈۋاتقــــان بىــــز ھــــازىر ئهممــــا

 ئـــوت پىلتىـــسىغا زامانىۋىلىشىـــشنىڭ
 ئهســـــىرده-18 تۇتاشـــــتۇرغۇچىالر،

 ۋه قوزغىغـان »هرىكىتىنىھ ئاقارتىش«
ـــىرنىڭ-18 ـــدا ئهس ـــار ئوتتۇرلىرى  پ

ـــــسىنى ـــــپ ماشىنى ـــــپ كهش  قىلى



 ئىنقىالبىغـــا ســـانائهت ئىنـــسانىيهتنى
 .بولـدى ياۋروپالىقالر كىرگهن باشالپ

Galileo)گالىلى( ۋه Newton)الرنىڭ)نىۋتون 
 ئۆتكـۈزۈش تهجرىبىدىن ھهم كۆزىتىش

ـــــارقىلىق ـــــا ئ ـــــان ئوتتۇرىغ  قويغ
 تهبىــئهت-رىيهلىــرىنهزه بايقاشــلىرى،
ـــىنىڭ ـــارا دۇنياس ـــقان، ئۆزئ  ماسالش
ـــك ـــدا تهرتىپلى ـــۇم ھال ـــل مهل  خى
ـــق ـــانۇنىيهتلهر فىزىكىلى ـــارقىلىق ق  ئ
 تۇرىـــدىغانلىغىنى بولـــۇپ مهۋجـــۇت

 ,Thomas Payne بولـسا، كۆرسـهتكهن



Montesquieu, Rousseau we Francis 
Baconــا ــشاش غ ــۇرلهر، ئوخ  مۇتهپهكك
ـــم ـــا ۋه پهن-ئىلى ـــارقىلى تېخنىك  قئ

ـــسانالرنىڭ ـــى ئىن ـــشى تهبىئهتن  ياخ
ــــىنىپ ــــڭ چۈش ــــاش ئۆزلىرىنى  ياش
 ياخــــشىلىيااليدىغانلىقىغا مـــۇھىتىنى
ــشتى ــۇ ۋه ئىشىنى ــل ش ــدىيىنىڭ خى  ئى

 چېچىـپ، جهمئىيىـتىگه ئـۆز ئۇرۇغىنى
ــــــــا ــــــــيهت-پهن ياۋروپ  مهدهنى

 دهۋرىنــــى ئــــالتۇن گۈللىنىــــشىنىڭ
 ئاقـارتىش ئۇلـۇغ ئاشـۇنداق .ياراتتى



 ئهينــى ،نهتىجىــسىده ھهرىكىتىنىــڭ
ـــدىكى ـــادا چاغ ـــسى ھهر ياۋروپ  قاي
ــاھهلهرده ــوڭ س ــوڭ چ ــېڭىلىقالر، چ  ي

ــشلهر ــپ ئۆزگىرى ــى ۋه يۈزبېرى  تهدرىج
 پۇشقاقلىرىغا بۇلۇڭ شارىنىڭ يهر ھالدا

ــاراپ، ــسانىيهتنىڭ ت ــاجلىق ئىن  مۇھت
 قهدهم ئـالىمىگه مۇمكىنلىـك ئالىمىدىن
 پار ئااليلى، .سالدى ئاساس قويۇشىغا

 بىـلهن لىنىـشىقى ئىجـاد ماشىنىسىنىڭ
ـــسانىيهت ـــى ئىن ـــانائهت جهمئىيىت  س
ـــــدى ھـــــامىله ئىنقىالبىغـــــا  .بول



 زور بـۇ كۈچلىرىدىكى ئىشلهپچىقىرىش
 قىيـاپىتىنى شارىنىڭ يهر – يۈكسىلىش
-قاتنـاش .ئۆزگهرتتى بىلهن شىددهت

-زاۋۇت قىلـدى، تهرهققـى ترانسپورت
ــابرىكىالر ــۇپ، ف ــشلهپچىرىش قۇرۇل  ئى

 ۇشئالماشـــتۇر تـــاۋار .كۆلهملهشـــتى
 تىجـــــارهت-ســـــودا كۈچىيىـــــپ،

 تۇرمـــۇش كىــشىلهرنىڭ .گۈللهنــدى
-ئىجتىمـائى ئىدىيىـسىده، ئۇسۇلىدا،

ـــــسادىي ـــــده ئىقتى  زور پائالىيهتلىرى
 تهقـسىماتىنىڭ ئىش .بولدى بۇرۇلۇش



 ئهمــــــــگهك ئىنچىكىلىشىــــــــشى،
ـــــــدارلىقىنىڭ ـــــــشى، ئۈنۈم  ئېشى

 كىرىمىنـــى ئىقتىـــسادى كىـــشىلهرنىڭ
 تۇرمـۇش ئۇالرنىـڭ كۆتـۈرۈپ يۇقىرى

 كهلتـۈرۈپ ياخشىلىنىشىنى ارائىتىنىڭش
 ياخـــشى ئوزۇقلىنىـــشنىڭ .چىقـــاردى
 خـاراكتېرلىق ئېلىش ئالدىنى بولۇشى،
 تهرهققـى ئىـشلىرىنىڭ سهھىيه ئاممىۋى
 تهتقىقـات دورا-مېدىتـسىنا ۋه قىلىشى

 كهشـپىياتالر بايقاشـالر، ساھهسىدىكى
 ســاغالم ۋه ســۈپهتلىك كىــشىلهرنىڭ



 ئاسـاس كۆرۈشـىگه ئۆمۈر ئۇزۇن ھالدا
ـــالدى ـــىلهن .س ـــساندهر: مهس  ئالېك
ــڭ ــدىن )Fleming Aleksander(فلېمى  تهرىپى

ــى-1928 ــسىلىن يىل ــڭ)Pensilin(پېن  نى
 ئــــۆزىال بايقىلىــــشىنىڭ تاســــادىپى
 بىـر ئـۆمرىنى ئوتتـۇرىچه كىشىلهرنىڭ

 نـۆۋهتته، .ئاشـۇردى يىل ئون نهچچه
ــــز ــــڭ بى ــــات دۆلهتلهرنى  تهرهققىي

ــسىگه ــده، باھــا سهۋىيى ــۇنى بهرگهن  ئ
 ھالــدىكى ئهنئهنىــۋى ۇرۇنقىــدهك،ب

ــشىلهرنىڭ ــشى كى ــشىغا كى ــوغرا بې  ت



 يهنــى كىرىمــى ئوتتــۇرىچه كېلىــدىغان
 ئهمهس، بىلهنــال ئــۆلچهم ئىقتىــسادىي

 ياشـىغان جهمئىيهتـته شـۇ يهنه بهلكى
 ئـۇزۇن ھالـدا سـۈپهتلىك كىشىلهرنىڭ

 قوشـۇپ كۆرمهسلىكىنى-كۆرۈش ئۆمۈر
ــز باھــا تــۇرۇپ ــارازا مۇشــۇ .بېرىمى  ت

ــــلهن ــــده، بى ــــۆۋهتته ئۆلچىگهن  ن
 كـۆرۈش ئۆمۈر ئوتتۇرىچه ئاھالىسىنىڭ

 بىـر بولغـان ئهتراپىـدا ياش 50 يېشى
ــاكى دۆلهت، ــيهت ي ــى-جهمئى  ئېنىقك

 دۆلهت بىــــر قــــاالق ۋه نــــامرات



 تـــۆۋهنكى بۈگـــۈنكى .ھېـــسابلىنىدۇ
 نۇرغـۇن قىتئهسـىدىكى ئافرىقـا ساھارا

ـــلهر ـــا دهل دۆلهت ـــا مۇشـــۇ مان  تىپق
ـــدۇ ـــمهك، .كىرى ـــار دې ـــدىنمه ت  نى
ــدا ــات ئېيتقان ــشىلهرنىڭ-تهرهققىي  كى

 يــــۇقىرى كىرىمىنىــــڭ ئىقتىــــسادىي
ــــىنى ــــۆزده كۆتۈرۈلۈش ــــۇپال ك  تۇت

 ئۇالرنىـــڭ يهنه بهلكـــى قالماســـتىن،
 كۆرۈشىنىمۇ ئۆمۈر ئۇزۇن ھالدا ساغالم
 بولــسا مهنىـدىن كهڭ تۇتـسا، كـۆزده

ــشىلهرنىڭ ــاش« كى ــارائىتىنىڭ ياش  ش



ــشى ــائى ۋه ياخشىلىنى ــالالش ئىجتىم  ت
ـــــــشىنى ســـــــهتلىرىنىڭپۇر  كېڭىيى

 مهنىــــدىكى كهڭ« .»كۆرســــىتىدۇ
 – ئېنىقلىمىـسى ئۇقۇمىنىڭ تهرهققىيات
 نوبېـل ۋه ئىقتىسادشۇناش پهيالسوپ،

 Lawriyanti Amartya Senمۇكاپاتى ئىقتىساد
 »تهۋه ئهپهندىگه

ــال  يهرگه مۇشــۇ يولــۇچىلىرىم خىي
 مــۇھهممهت پهيغهمبىرىمىــز كهلگهنــده،

 چىنـدا يىراق مئىلى« ئهلهيھىسساالمنىڭ
 تـوغرا نهقهدهر دهپ »ئـېلىڭالر بولسىمۇ



 .بولدۇم قايىل ئېيتقانلىقىغا
ـــنىڭ ـــوتتهك قۇياش ـــده ئ  ھارارىتى
 زېمىــــن، قىزىۋاتقــــان بارغانـــسېرى
 بولۇۋاتقـانلىقىمنى تهشـنا ئۇسسۇزلۇققا

ــــنال ســــهزدۈرگهندىن ــــال كېيى  خىي
ـــىدىن ـــپ دۇنياس ـــدىم قايتى  ۋه كهل

    .ماڭدىم ئىچكىلى ئىچىملىك سوغۇق
2 

 :ئايلىرى ياز ،)Massachusetts(ماسساچۇسېتس بوستون،
 چۈشــكهندىن ئىــشتىن -يهرده بــۇ



 مهدهنىيىتىنىــــڭ ئۇيغــــۇر كېــــيىن،
 سـېھرلىك ۋه سىرلىق بولغان، بۆشۈكى

 گــۈزهر« قهشــقهردىكى – ماكــان ئانــا
 ئولتـۇرۇپ ئولتۇرغانـدهك سىده»رهسته
 زىـخ 20-10 دهمـلهپ، قېنىق چاينى
 ۆپقهتلىرىڭچ قويۇپ بۇيرۇتۇپ كاۋاپ
 .يـوق مۇھىـت مۇڭدىشىدىغان بىلهن

ــــــن« ــــــۇت دۇنكى ــــــڭ»دون  نى
 قـاپال بىـر سـهھهرده سـىنى)cofi(قهھۋه

ــش ــايه ئىچى ــا .كۇپ ــته نېۋيوركق  ھهپ
ـــاخىرى ـــارىمهن ئ ـــۇڭا .ب ـــل ش  تهتى



 ئىـشتىن ئارىلىقىدا ھهپته كۈنلىرىدىكى
 قايتىــشقا ئــۆيگه كېــيىن چۈشــكهندىن

 چاغـدا بۇنداق .كهتمهيمهن ئالدىراپ
ــارىاليمهن انىالرنىكىتابخــ ــۈن .ئ  بۈگ

 »چىقـتىكىن كىتـابالر يېڭـى قانداق«
 ئايلىنىۋېتىـــــپ كىتابخـــــانىنى دهپ

ـــدىكى- 2006« ـــدىكى يىلى  ئامېرىكى
ــھۇر ــسلهر مهش ــاملىق »شهخ ــى ن  تېخ
 كۆزۈم كىتابقا قىلىنغان نهشر يېقىندىال

ـــتى ـــۇ .چۈش ـــڭ ب -1899 كىتابنى
 نهشــر يىلــى ھهر باشــالپ يىلىــدىن



 تهك)Rozwelit(لىتېروزۋ قىلىنىدىغىنىنى،
 سىياســــــــــىئونالر، مهشــــــــــھۇر
 داڭلىـــــق دهك)Einstein(ئېنىــــستىيىن

ــالىمالر، ــننېك ئ ــارروۋ تې  Arrowdek(ئ
Kenneth(مۇكاپاتىغـــــا نوبېـــــل دهك 

 بىلــل ۋه ئىقتىــسادشۇناسالر ئېرىــشكهن
ـــاتېس ـــاۋى تهك )Bill Gates(گ  دۇني

ـــڭ، ـــسى كارخانىچىالرنى ـــۇ قىسقى  ب
ــــا ــــى ھهر كىتابق ــــسى ھهر يىل  قاي

ـــاھهل ـــا هردهس ـــتىگه ئامېرىك  جهمئىيى
 شهخـسلهرنىڭ قوشقان تۆھپه ئاالھىده



ـــــپ ـــــدىغانلىقىنى تاللىنى  كىرگۈزۈلى
ــتىم ــىز .بىلهت ــۇ ئىختىيارس ــۆپ مۇن  ك

 كـۆپ ۋه مىللهتلىـك كۆپ مهنبهلىك،
 دۆلهتـته بـۇ ئىگه مهدهنىيهتكه قىرلىق
ـــڭ زادى ـــۇ كىملهرنى ـــيهتكه ب  جهمئى

ــۆھپه قانچىلىــك  ۋه قوشــۇۋاتقانلىقى ت
ـــڭ ـــسىنىڭ ئۇالرنى ـــك تۆھپى  قانچىلى

ــراپ ــى ئېتى ــپ قىلىنغىنىن ــاققۇم بىلى  ب
 .كهلدى

 ئــۆزىگه ئــادهتته كــۆزى ئادهمنىــڭ
  .بايقايدۇ ئاسان نهرسىنى تونۇش



  



ـــابنى ـــپ، كىت ـــردىنال ۋاراقالۋېتى  بى
 بولـدۇم كۆرگهندهك ئىسىمنى بىر تونۇش

ــا، ــزدىن« ئهمم ــى بى ــۇ تېخ ــا ب  كىتابق
ــدهك ــى شــهخس كىرگۈزگى ــوق، چىققىن  ي

 دېـگهن »ئىـدىم ئـاڭالر ،بولـسا چىققان
 كهتمهكچى ئۆتۈپ ئىتتىك بىلهن، خىيال

 ئادهمنىـڭ بۇ ئىختىيارسىز، يۇ،-بولدۇم
  .ئاغدۇردۇم نهزهرىمنى تهرجىمھالىغا

 – بورھــــان ئاببــــاس رىــــشات«
 قىلىـش تهتقىـق دورىالرنى كىلىنىكىلىق

ــا ۋه ــۈرۈش ۋۇجۇتق ــىدىكى كهلت  ساھهس



 يىلى-1960 .ئۇيغۇر .تهتقىقاتچى باش
 ۋه بورھان ئابباس .تۇغۇلغان اۋغۇستتائ

 ……ئوغلى ئابلىزنىڭ مارىيه
ــالالردا كهســپى… ــي ۋه ژۇرن  ئىلمى

ــدىن 80 يىغىنلىرىــدا مۇھــاكىمه  پارچى
 ۋه قىلغـان ئېالن ماقاله ئىلمىي ئارتۇق

 تهتقىقـات كهلتـۈرگهن قولغا .ئوقۇغان
ــرى ــايرىم نهتىجىلى ــايرىم-ئ ــدا ئ  ھال

 تدۆله ئامېرىكا ئايدا-5 يىلى-1996
ـــۇداپىئه ـــستىرلىكى، م ـــاۋا ۋه مىنى  ھ
 شــــىتابى قومانــــدانلىق ئــــارمىيه



 ھهمـــده مۇكاپاتالنغـــان تهرىپىـــدىن
ـــــــــى-1999  ئايـــــــــدا-3 يىل

 >جهمئىيىتـى ئىلمىـي زهھهرشۇناسلىق<
ــدىن ــۇنهۋۋهر تهرىپى ــاله م ــۇپ ماق  بول
  .ئېرىشكهن مۇكاپاتقا باھالىنىپ
ـــــى-2001 ـــــۈزۈلگهن يىل  ئۆتك

ــت< ــسىلى دىئابې ــت( كې ــىيىش قهن  س
ــس ــى)ىلىكې ــسىنى داۋاالش ن  تېخنىكى

 بىـر دا >يىغىنـى ئىلمىـي ئالماشتۇرۇش
ــــسى ــــشى ئهڭ ماقالى ــــاله ياخ  ماق

ــــا ــــشكهن مۇكاپاتىغ ــــى .ئېرى  يېڭ



 ۋۇجۇتقـا ۋه قىلىـش تهتقىق دورىالرنى
 تۆھپىـسى قوشقان جهھهتته كهلتۈرۈش

 ئېغىز ئىنسۇلىننى .بولغان كۆرۈنهرلىك
 تېخنىكىـسى قىلىش ئىستېمال ئارقىلىق

 .ئېرىـــــشكهن پاتېنتقـــــا بـــــويىچه
Pharmacokinetica )ــا ــاكىكو پارم  ۋه )نىتىك
Pharmadynamica )تهتقىقاتى )پارمادىنامىكا 

 دورىالرنــى يېڭــى شــۇنداقال جهھهتــته
 كهلتـۈرۈش ۋۇجۇتقا ۋه قىلىش تهتقىق

 اليىھهســـىنى تهتقىقـــات جهھهتتىكـــى
 ۋه قىلىـــــش تهجـــــرىبه تــــۈزۈش،



ـــــق ـــــىناق كىلىنىكىلى ـــــش س  قىلى
 ئىجـات ئۇسـلۇب گىچهئۆز جهھهتلهرده

 .ياراتقــان نهتىــجه ئاالھىــده قىلىــپ،
 مهركىزىــده تهتقىقــات Wyeth ھــازىر،

ـــاۋى ـــق دورا دۇني ـــش تهتقى  ۋه قىلى
 ئهترىتىنىـڭ چـوڭ كهلتۈرۈش ۋۇجۇتقا

ـــــسهللىرىنى راك ـــــدىغان كې  داۋاالي
 بارلىققـا ۋه قىلىـش تهتقىق دورىالرنى
 .درېكتورى تارمىقىنىڭ كهلتۈرۈش
 ساھهسـىده تىتهتقىقـا دورا رىشات
 ھـازىرقى يارىتىپ، نهتىجه پهۋقۇالدده



ــــان ــــا زام ــــڭ ئامېرىك  جهمئىيىتىنى
 تـــۆھپه تېگىـــشلىك يۈكسىلىـــشىگه

ــقانلىقى ــۈن قوش ــامى ئۈچ ــۇر ن  مهزك
  .»كىرگۈزۈلدى كىتابقا
 ».شۇ ئۆزى نهق ئۆزى،« -

 بـــــۇالق چۆلــــدىن خــــۇددى
 .كهتـتىم بولـۇپ خۇش تېپىۋالغاندهك

ـــاھ،« ـــۇ پ ـــۇ بىزدىنم ـــا ب  كىتابالرغ
ـــدىغانالر قاتارىـــدا هشـــھۇرالرم  تىزىلى

 ھه؟-بولىدىكهن
ـــۇرا ـــته ئوتت ـــان مهكتهپ  ئوقۇۋاتق



 ئۇكـا-ئاكـا-ئـايروپىالننى« چېغىمدا
Wrights)ـــــــتس ـــــــۇننى ،)ۋاي  تېلېف

ــــــسون ــــــسىلىننى ،)Edison(ئېدى  پېن
Fleming)يــاكى قىپتــۇ ئىجــاد )فلېمىــڭ 

ــاپتۇ، ــز ئهجهپ بايق ــۇرالردىن بى  ئۇيغ
ــېچكىم ــارالىق ھ ــرگه خهلقئ ــگ تهس  هئى
ـــرهر ـــه بى ـــات نهرس ـــاپتۇ، ئىج  قىلم

 بـــار، ىمىـــز»بىلىـــگ – قۇتـــادغۇ«
 ىمىـز»مۇقام 12« يهتمىدۇق، قهدرىگه

 ھوزۇرلىنىمىز، چۈشىنىپ ئۆزىمىزال بار،
  .كېتهتتىم ئويالپ دهپ ».....



 مهن .روھالنـدىم باشـقىچه بۈگۈن
 سـائهت-سـاالم ئـادهتتىكىچىال ئۆزئارا

ــشىدىغان، ــات دورا قىلى  ئىلمــى تهتقىق
 ئالغــان ئۇنــۋانى دوكتورلــۇق هبــويىچ

 ئامېرىكــا پهرزهنتىنىــڭ ئۇيغــۇر بىــر
ــى ــۇ جهمئىيىت ــا بولۇپم -پهن ئامېرىك

 قىلغــۇدهك ئېتىــراپ ساھهســى تېخنىكـا
ــك ــده بۇنچىلى ــجه چــوڭ دهرىجى  نهتى

ــانلىقىنى ــا قازانغ ــۈرۈپ خىيالىمغ  كهلت
 .باقماپتىكهنمهن

 تـــېگىگه نهرســـىنىڭ بىـــر ئـــادهم



ــۈچه ــدى يهتمىگ ــسا، بول ــۇنى قىلمى  ئ
ـــــقاق ـــــز، بۇدۇش ـــــڭ دهيمى  مېنى
  .كهتتى تۇتۇپ بۇدۇشقاقلىقىم

 سـهن !بارىكـالال تېخنىكىـسىغا تور
 كېرهكلىـــك ئـــۆزۈڭگه ۋاقىـــت ھهر

ـــالالرنى ـــل ھهر ماتېرىي ـــزدهش خى  ئى
 دېڭىزىدىن ئۇچۇر ئارقىلىق ۋاسىتىلىرى
ــزدىن بېلىقچــى خــۇددى ــق دېڭى  بېلى

 مهن .سۈزۈۋالىــــسهن ســــۈزگهندهك
 هپمـــۇد Richat ئېنگىلىـــزچه(رىـــشات
ــدۇ ــاس )يېزىلى ــگهن ئابب ــسىمنى دې  ئى



 كـــۆز .كـــۆردۈم كىرگـــۈزۈپ تورغـــا
 توغرىــسىدا ئاببــاس رىــشات ئالدىمــدا

ـــۆپ ـــۇرالر ك ـــدا ئۇچ ـــدى پهي  .بول
ــسى ــۈدهك ھهممى ــڭ دېگ ــي ئۇنى  ئىلمى

 بولـۇپ، ئۇچۇرالر ئائىت ئهمگهكلىرىگه
 بهزىلىـــــرى بۇالرنىـــــڭ ھهتتـــــا

ـــــدىن ـــــقا ئىنگلىزچى  ئهل چهت باش
 ۋه چهخهنـــــزۇ يهنـــــى تىللىرىغـــــا
 .ئىـدى قىلىنغـان تهرجىمه گېرمانچىغا

ـــران ھهم ـــدىم، ھهي ـــۇش ھهم قال  خ
ــدۇم ــرانلىقىم .بول ــۇكى، ھهي ــا ش  ئان



ــى ــز تىل ــى ئىنگلى ــان تىل ــر بولمىغ  بى
ــۇر ــڭ ئۇيغ ــاۋى پهرزهنتىنى -پهن دۇني
 قاتـاردا ئالـدىنقى ساھهسـىده تېخنىكا

 شـۇنچه ژۇرنـالالردا ئىلمىي تۇرىدىغان
ــۆپ ــالىلهرنى ك ــېالن ماق ــىقىالال ئ  ش

ـــــدى ـــــۇق مهن ئهگهر .ئى  دوكتورل
 ئوقۇمايۋاتقــــان ئۈچــــۈن ئۇنــــۋانى
ــسام، ــى بول ــۇ بهلك ــران قهدهر ب  ھهي

 ھهيـران ئىـدى، مـۇمكىن قالماسـلىقىم
 ئىلمىـــي« ســـهۋهبى قالماســـلىقىمنىڭ

ــالىنى ــوڭ ماق ــلىك چ ــدىن»بىلمهس  ىم



 پۈتۈپ قانداق ئۇنىڭ بهلكى، ئهمهس
ـــــشىنى ـــــلىكىمدىن چىقى  چۈشهنمهس

  .ئىدى ئېنىق بولۇشى
 

3 
 پۈتـۈپ ماقالىنىـڭ ئىلمىي ئادهتته
ـــانى چىقىـــش  تهجرىبىچىلىـــك-جهري
 تهتقىقاتتــا لىــدىغانقوللىنى ئۇســۇلى
 :بولىدۇ مۇنداق

 ئالىم ياكى تهتقىقاتچى بىلهن ئالدى
ـــسىلهرنى ـــۆزىتىش ھادى ـــدا ك  جهريانى



 ســـهۋهبى چىقىـــش كېلىـــپ ۋهقهنىـــڭ
 ۋه بىلىـم پهننىـي خىـل مهلـۇم ھهققىده

 ئۆزىنىـڭ لىنىپئاساسـ نهزهرىـيهگه ئىلمى
ــى ــا پهرىزىن ــدۇ ئوتتۇرىغ ــدىن .قويى  ئان

 يهنـى ئـارقىلىق ئۆتكۈزۈش ئهمهلىيهتتىن
 سـىناق ئاساسـىدا ئۇسۇلى تهجرىبىچىلىك

ـــالىز قىلىـــپ،  بولغـــان قىلمـــاقچى ئان
 ئۇچـۇر توغرىسىدا مىقدارالر ئۆزگهرگۈچى

 ئاخىرىـدا .توپاليدۇ مهلۇمات سانلىق ۋه
 قتېخنىكىلىــ ۋه ئىلمىــي بولغــان زۆرۈر

ــىتىلهرگه ــپ، ۋاس ــرى تايىنى ــۆزى ئىلگى  ئ



 ئهمهلىـيهت پهرهزنىـڭ قويغـان ئوتتۇرىغا
 ئانالىز ئهمهسلىكىنى ياكى ئۇيغۇن بىلهن

 يهرده بۇ .كېلىدۇ خۇالسىگه بىر قىلىپ،
 تېگىـشلىك ھازىرالشـقا تهتقىقاتتا ئىلمىي

 كـۆز بىرى، .بار شهرت ئىككى ھالقىلىق
ــنىڭ ــى قاراش ــۇنى-ئىلمىيلىك ــادهتته ب  ئ

ـــارلىقئىج ـــاكى ادك ـــڭ ي  تهپهككۇرنى
 .بولىـدۇ چۈشهنسهكمۇ دهپ چوڭقۇرلۇقى

ـــرى، يهنه ـــۈچى بى ـــدارالر ئۆزگهرگ  مىق
 بولغـان زۆرۈر ئىگىلهشـته ئۇچۇر ھهققىده
 قىلىـپ ئېنىـق يـاكى شارائىتى، تهجرىبه



ــدا ــاددى ئېيتقان ــارائىت م ــۇ مهن .ش  ب
 تهتقىقاتچىنىـڭ ئىچىده شهرتنىڭ ئىككى
 .رايمهنقــا دهپ مــۇھىم قارىــشىنى كــۆز

 ئىلمىـي قىالرلىـق قايىل كىشىنى چۈنكى
ــسا، پهرهز ــاۋى بولمى ــهۋىيهدىكى دۇني  س

ــار ــاددىي ئىلغ ــارائىت م ــدىمۇ ش  بولغان
ـــا ـــشكىلى ئىلگىرىلهشـــكه تهتقىقاتت  ئېرى
 ئىلمىـي ۋه پىكىـر يېڭى ئهمما بولمايدۇ،

 تېخنىكىنىـڭ-پهن بولىـدىكهن، قىياسال
 بـۇ رىقابهتلىـك يهتكهن تونۇپ كۈچىنى
 شـارائىتنى ماددىي ئىزدهنگۈچى ،دۇنيادا



 مۇشـــۇ .كهلتۈرهلهيـــدۇ قولغـــا ھامـــان
ــــدىن ــــدا، مهنتىقى ــــارا ئېيتقان  خهلقئ
ــهۋىيهدىكى ــالالردا س ــۆپ ژۇرن ــاله ك  ماق

 ئىجـادىيلىقى كىـشىنى بىـر قىلغان ئېالن
 مهنىـدىكى ھهقىقـى قىسقىسى، يۇقىرى،

 .ھهقلىقمىز ئېيتىشقا دهپ »ئالىم«
ــۇ ــالىملىق« يهرده ب ــده »ئ  ھهققى

 زىيىنـى ئۆتۈشـنىڭ توختىلىپ ىسقىچهق
 ئــادهتته كىــشىلهر .كېــرهك بولمىــسا

 ئاسانال ئۇقۇمالرنى ئىشلىتىۋاتقان ئۆزلىرى
 يېــشىل« خــۇددى ئارىالشــتۇرۇۋېتىدۇ،



 نــى،»رهڭ كــۆك« تــۇرۇپ دهپ »رهڭ
ـــــــۇن« ـــــــويمىنى« دهپ »قوغ  »س

ـــهتكهندهك ـــم .كۆرس ـــىده ئىلى  ساھهس
 دۇنيـانى مـاددىي-سـۆز دېگهن »ئالىم«

 قىلىــدىغان مهقــسهت ۈشــنىچۈشهندۈر
 )پهن تهبىئىي ئاساسلىقى( ساھهده مهلۇم

 ھهمده بولغان ئىگه بىلىمگه سىستېمىلىق
ــۆزىتىش، ــدىن ك ــۈزۈش تهجرىبى  ۋه ئۆتك

 ئــارقىلىق چىقىــرىش خۇالســه ئهقلىــي
 نهزهرىيه ئىلمىي قىلغان ئېتىراپ جامائهت

ـــاكى ۋه ـــاددىي ي ـــهكىلگه م ـــگه ش  ئى



 كهلتــــۈرگهن ۋۇجۇتقــــا مهھــــسۇالتنى
ــسنىش ــىتىدۇ هخ ــېكىن .كۆرس ــۇنى ل  ش

 بىـر الزىمكى، ئايدىڭالشتۇرۇش ئېنىق
 ئۇنـۋاننى ئىلمىـي خىـل مهلۇم-ئادهم

 بولـۇپ، »ئـالىم« ئۈچۈنال ئالغانلىقى
ــــانلىقى ــــۈن ئالمىغ ــــالىم« ئۈچ  »ئ

 .يـــوق ئىـــش قالىـــدىغان بواللمـــاي
 بىـر مهلـۇم پهننىڭ ئادهم بىر مهسىلهن
 ئۇنـــۋانى لـــۇق»دوكتـــور« تۈرىـــده
 ئـۇ بىـلهن بۇنىڭلىـق ى،دهيل ئالسۇن

ـــشىنى ـــالىم« كى ـــاش دهپ »ئ -ئات



ــستېمال ــان ئى ــۇ قىلىنىۋاتق ــۆزنى ب  س
 ئالــــدىراپ چۈشــــهنمهي، ياخــــشى
 .مـۇمكىن بولۇشـى خۇالسـه چىقارغان
 ھېــساب ئولتۇرغــان تــۆرده«: كــونىالر
ـــله ئهمهس، ـــان زهل ـــساپ ئالغ  »ھې

ـــشكهن ـــكهن دېيى ـــېنىڭ گهپ .ئى  س
ــــــان ئهمهس، ئۇنۋانىڭــــــدا  ياراتق

ــده ــۇڭا .نهتىجهڭ ــڭ ش  يهنه ئهينهكنى
ـــر ـــده بى  شـــۇنداقمۇ تـــۇرۇپ تهرىپى

 ئۇنـۋان ئىلمىي يۇقىرى ئېيتااليمىزكى،
ــــاي ــــۇ، ئالم ــــدىن تۇرۇپم  ئۆزلۈكى



ــشىش ــارقىلىق تىرى ــۇم ئ ــاھهده مهل  س
 نهتىجىـسى تهتقىقـات-پهن يېتىلگهن،

 كىـــشىلهرمۇ بولغـــان كۆرۈنهرلىـــك
ــالىم« ــق»ئ ــهرىپىگه لى ــسهر ش  مۇييهس

  .ئهلۋهتته بولىدۇ،
ـــز ـــىمىزداتۇر بى ـــلىق 5 مۇش  ياش
 30 ئايـاغ، ئايىغىنىمۇ بالىنىڭ كىچىك
ــايىغىنىمۇ ئادهمنىــڭ ياشــلىق ــاغ ئ  ئاي

ـــايمىزۇ، دهپ ـــا ئات ـــىنىڭ ئهمم  بىرس
 .مهيمىزكهيـدۈر بىرسىگه يهنه ئايىغىنى

ــــهۋهب ــــۇ س ــــڭ يهرده ب  ئۆلچهمنى



 ئوخــشاش شــۇنىڭغا .ئوخــشىماسلىقىدا
 .بولىـدۇ دهرىجىـسى لىقنىڭمۇ»ئالىم«

ــز ــالىم هۋاتقــاند يهرده بــۇ بى ــر-ئ  بى
 مىلـلهت بىـر مهنـسۇپ، جهمئىيهتكىال

 يـاكى ئـالىممۇ چۈشىنىـشلىك ئۆزىگىال
  ئالىممۇ؟ سهۋىيهدىكى خهلقئارا

 بىـر: بولىـدۇ ئوخشىتىشقا مۇنداق
ـــڭ ـــارا مىللهتنى ـــهۋىيىدىكى خهلقئ  س

 بۇ .ماركىسى مىللهتنىڭ شۇ ئالىملىرى
ـــانچه دۇنياغـــا ماركـــا ـــدى ق  يۈزلهن

 تونۇلدى نياغادۇ مىللىتىڭ-دېگهنلىك



ــگهن ــۇر دې ــا .گهپت ــڭ دۇنياغ  ئۆزىنى
 جهمئىيىتىنىـــــــڭ ئىنـــــــسانىيهت

 بىـلهن تۆھپىسى قوشقان تهرهققىياتىغا
 مىلـلهت، جهلپكـار-مىللهت تونۇلغان
ــاتىي ــۈچى ھاي ــۇپ ك ــان، ئۇرغ  تۇرغ

ـــر پـــارالق كهلگۈســـى شـــۇنداقال  بى
 پۈتـۈن بىـر مىللهتنىڭ مهلۇم .مىللهت

 سـۈپىتىده خهلـق يهنى شهكلىده توپ
 تهرهققىياتنى ۋه ئىنتىلىشى تهرهققىياتقا

ــا ــى قولغ ــۆپ كهلتۈرۈش ــمه ك  تهرهپلى
 بۇالرنىـڭ .تاقىلىـدۇ بېرىپ ئامىلالرغا



 يۈزلىنىــشى نــېمىگه خهلقنىــڭ ئىچىــده
 ۋه تاللىـشى يۆنىلىـشنى قانـداق يهنى

ــــۇ ــــق ش ــــكىل خهل ــــان تهش  قىلغ
ـــڭ ـــي جهمئىيهتنى ـــاتى روھى  كهيپىي

 ئهۋالدالرنىــڭ-بــۇ .مــۇھىم ناھــايىتى
 بىــلهن قــاراش قىمــمهت خىــل ىقايــس
 تهسـىر چـوڭ ناھـايىتى بولۇشىغا چوڭ

ـــــىتىدۇ ـــــته ئهگهر .كۆرس  جهمئىيهت
ــش ــشرهتچىلىك-ئهي ــشىپ، ئى  ئېغىرلى
 ئىلىمنـى ناخـشىچىنى، ئهمهس ئالىمنى

 تولغــــاپ ئۇســــسۇلچىنىڭ ئهمهس،



ــان ــى ئوينىغ ــوڭ بېلىن ــدىغان، چ  بىلى
ـــــداق ـــــڭ ئاللىقان ـــــېمه ئۆزىنى  ن

ــــانلىقىنى ــــمهي دهۋاتق ــــشا بىل  ناخ
 ھېچقانـداق ياكى ۋه توۋاليدىغانالرنى

ـــي ـــۆلچهم ئهخالقى ـــدان ھهم ئ  ۋىج
ـــسىنىڭ ـــسى تارازى ـــلهن چهكلىمى  بى
 بىــلهن يــولالر غهيــرى ھېــسابالشماي،

 ئۆگىنىش ئۆزىنىڭ بولغانالرنى »باي«
ـــسى ـــتىلىش ۋه ئۈلگى ـــوبيېكتى ئىن  ئ
 كهتــسه، يــامراپ خــاھىش قىلىــدىغان

ـــۇقهررهركى ـــداق م ـــڭ بۇن  مىللهتنى



  .خاالس بولىدۇ، گاگۇڭ كېلهچىكى
 قهشـقهرى مهھمۇد بوۋىمىز، ئۇلۇغ

 شـۇنداق ئىلگىـرى ئهسـىر 10 بۇندىن
  :ئىكهن دېگهن
 بېـــرىلگهن ئۇســـسۇلغا-ناخـــشا«
 ».خهلق تۇتقان يۈز زاۋاللىققا-خهلق
ــىدىن ( ــشقهدهم بىرس ــۆزنى پى ــۇ س مهن ب

ــا  ــدىم، ئهمم ــۋانى“ئاڭلى ــالر دى ــۈركى تىل ” ت
دېــگهن كىتــابنى تهكـــشۈرۈپ بــۇ ســـۆزنى 

  .)لىللهش پۇرسىتى بولمىدىدهل
 1000 .كۇپـايه ئۆزىال سۆزنىڭ بۇ



ــدىن ــان يىل ــۇنى بۇي ــهنمىگهن ئ  چۈش
ــساقمۇ، ــدى بول ــڭ ئهم ــېگىگه ئۇنى  ت

  .بولمايدۇ يهتمىسهك
ـــغه« ـــشارهت، ئهقىل ـــا ئى  نادانغ

 ئېيتقـــان تـــوغرا دهپ »جۇۋالـــدۇرۇز
  .دانالىرىمىز ئىكهن

ـــز ـــۇم بى ـــۆزىمىزگه چوق  تهلهپ ئ
 پهن-ئىلىـم ياشـلىرىمىزنى قويۇشىمىز،

ــــشكه ــــىمىز، ئۆگىنى  رىغبهتلهندۈرۈش
 ئــــارقىلىق مهرىــــپهت خهلقىمىزنــــى

ـــــز ۋه مهۋجـــــۇتلىغىمىز  كېلهچىكىمى



 قىلىـشىمىز چـاقىرىق تىرىشىشقا ئۈچۈن
-ئىلىـم ئىچىـده، كىشىلىرىمىز ھهمده

ــــى ــــدىغان، پهنن ــــم قهدىرلهي  ئىلى
 شـۇ ۋه قىلىـدىغان ھۆرمهت ئىگىلىرىنى
 كــۆپ تېخىمــۇ ئىچىمىــزدىن ئــارقىلىق
 ئالىمالرنىــڭ ســهۋىيىدىكى خهلقئــارا
 بېرىـدىغان كـۈچ ۋه ئىلھـام چىقىشىغا
 ۋه مۇھىــــت ئىجتىمــــائىي ياخــــشى

  .زۆرۈر قىلىشىمىز بهرپا مهدهنىيهتنى
 تهرهققىياتقـا ئارقىلىق پهن-ئىلىم«

 كۆزقاراشـنىڭ ئىبـارهت تىن »ئېرىشىش



 تارتقىنىـدىن يىلتىز چوڭقۇر كۆڭلۈمده
 ىشىپيېت ئۇيغۇرالردىن-كېرهك، بولسا

 بىـر ئىـگه سـهۋىيهگه خهلقئارا چىققان
ــالىمنى ــى-ئ ــز يهن ــاپ تېخــى بى  بايق

ــگهن ــر يهتمى ــۆھهرنى بى ــايقىغىنىم گ  ب
 ھهمـده بولـدۇم خوش قهۋهتال ئۈچۈن

 تونىنى لىق»ئالىم« ئۇنىڭغا كۆڭلۈمده
 ئابباسنىڭ رىشات چۈنكى .كهيگۈزدۈم
ــسقىغىنه ــل 10 قى ــده يى  قولغــا ئىچى

ـــۈرگهن ـــي كهلت ـــرى ئىلمى  ،نهتىجىلى
ـــــۇۋهپپهقىيهتىلىرى ئىجـــــادىي  ۋه م



 تهرىپىــدىن ئــورۇنالر مۇناســىۋهتلىك
 ئۇنىـڭ مۇكاپـاتالر باھاالر، بېرىلگهن

 اليىـق جىـسمىغا-ئىسمى ھهقىقهتهنمۇ
  .تۇراتتى ئىسپاتالپ ئىكهنلىكىنى ئالىم

 رىـشات دوكتور ئىچىده يىل 10 بۇ
ــدى ــۆزى-ئهپهن ــاش ئ ــۇپ، ب  ۋه بول

ــــقىالر ــــلهن باش ــــشىپ بى  ھهمكارلى
 ئېلىـپ تهتقىقـات ئىلمىـي نلىغاننۇرغۇ

ــپ، ــارچه 81 بېرى ــي پ ــاله ئىلمى  ماق
 ماقالىرىنىــڭ يازغــان چىقتــى، يېزىــپ
ـــېالن ـــنىش ئ ـــسبىتى قىلى  100٪ نى



 ھهممىـــــسى ھهمـــــده بولـــــدى
 ئىلمـى دورىگهرلىك ۋه زهھهرشۇناسلىق

 قاتـاردا ئالدىنقى خهلقئارادا ساھهسىده
ــــــدىغان ــــــۇناس« تۇرى  ،»زهھهرش

ــــــارا« ــــــۇناس خهلقئ  هۋ »زهھهرش
ـــك« ـــى دورىگهرلى ـــارلىق »ئىلم  قات

 بـۇ .قىلىندى ئېالن ژۇرنالالردا ئىلمىي
ــۇ جهريانــدا ــاپونىيه ياۋروپــا،-ئ  ۋه ي
ــۈركىيه ــارلىق ت ــن20 قات ــارتۇق دى  ئ

 ھهرقايـسى ئامېرىكىنىڭ ۋه مهملىكهتته
 ئۆتكـــۈزۈلگهن شـــهھهرلىرىده مـــۇھىم



 غـــالىرىيىغىن ئىلمىـــي خهلقئـــارالىق
 ى،ئوقـۇد ماقـاله قېـتىم 31 قاتنىشىپ

 لېكـسىيه بىنـائهن تهكلىـپكه قېتىم 10
ــــر ئهگهر« .ســــۆزلىدى  ئۇيغــــۇر بى

ـــان پهرزهنتىنىـــڭ ـــم ياراتق  پهن-ئىلى
ـــــــۇۋهپپهقىيهتلىرى ـــــــارا م  خهلقئ

ـــراپ ئالىمالرنىـــڭ ســـهۋىيهدىكى  ئېتى
ــشىغا ــسه، قىلى ــۇ ئېرىشمى ــى مۇش  قىلن
ـــق ـــپ، قىرى ـــنچىكه يېرى ـــش ئى  ئى

 قىلىۋاتقـان ئۇنىـڭ كىشىلهر قىلىدىغان
 سۆزلهشـكه لېكـسىيه پ،قىزىقىـ ئىشىغا



 مۇشــۇالرنى »قىالرمىــدى؟ تهكلىــپ
 كهچۈرۈۋېتىــــــپ، خىيالىمــــــدىن

ـــۇرالردىن ـــان ئۇيغ ـــۇ چىقق ـــاش ب  ي
  .پهخرلهندىم ئالىمدىن
 تۈرلـۈك ئىككى كىچىكىمدىنال مهن

 بىـرى، .قىالتـتىم ھۆرمهت ئادهملهرنى
ــقا ــدىن ياش ــوڭالرنى، مهن  ھهتتــا چ
 چوڭ ياش 3-2 مهندىن تهرهپ قارشى

 .بولـسىال پهزىلهتلىك گهرئه بولسىمۇ،
ــرى يهنه ــك، بى ــشچان بىلىملى  ۋه تىرى

 ئهگهر ئـــــــادهملهرنى، ئىـــــــشچان



 ئاشــــۇ .بولــــسىال مهســــئۇلىيهتچان
 ئـالىي كېـرهك بولسا خۇسۇسىيىتىمدىن

ـــتهپكه ـــان مهك ـــدا، ئوقۇۋاتق  چېغىم
  :تۇرىدىغان چېلىقىپ كۆزۈمگه

  مېنىڭ، جاھان ئۆتتۈم، مهكتهپكه ئالىي«
  مېنىڭ، ئهركىم هن،ياشايم ياشىسام قانداق
  ماڭا، يهتمهس بايۋهچچىسىمۇ قوقان

 »سېنىڭ؟ كارىڭ نېمه ئارىالشما، ئىشىمغا
ــگهن ــتىقه دې ــلهن مهن ــسه ھه بى  دې

 بولـسا يوق ئۆزىده ،»قوغلىشىپ مودا«
 ھهپـته« كىيىملىرىنـى ياخـشى خهقنىڭ



ـــدىكى ـــالر ئاخىرى ـــۈن »ئولتۇرۇش  ئۈچ
 چـوڭ گهپنـى كوچىـدا كىيىـپ، تىلهپ

 نــى »چــۆپ كهســمه« ياتاقتــا ئېتىــپ،
 يـوق، ئىـشتان ئاستىمدا« ئېتىپ، كاپ
 چهللىـده« دهپ »بـۈۋى مارجـان ئېتىم

ـــات ـــدهك، ئ ـــا چاپقان ـــاله پايپاقق  ن
 يۈرۈيـدىغان، قىلىـپ ئىـش »قاققاندهك

 ئانىـسى-ئاتا ئويناپ، ماجاڭ دېسه ھه
 ئۇتتــۇرۇپ، قىمــاردا پــۇلنى ئهۋهتــكهن

ــــسا ــــڭ ئۇتۇۋال ــــار دۆڭكۆۋرۈكنى  ت
 كېتىـپ هلهرگىـدۇن بويالپ كوچىلىرىنى



 پاتقاقالرغـا بىلـمهي-بىلىپ قالىدىغان،
ــپ ــدىغان پېتى ــلىرىمىزغا بهزى قالى  ياش

ــــسۇسلىناتتىم، ــــاز ئهپ ــــاندىكى ئ  س
ـــۆزىگه بهزىلهرنىـــڭ ـــيهتكه ۋه ئ  جهمئى
ـــــان ـــــسىزلىكىدىن، تۇتق  مهسئۇلىيهت

 ئهممــا، .سهســكىنهتتىم چاكىنىلىقىــدىن
 ئۆزىنىــڭ پۈكــۈپ ئــارزۇالرنى كــۆڭلىگه

ـــستىقبالى ـــۈ ئى  جۈملىـــدىن، ن،ئۈچ
 ئۈچـۈن ئـابرويى ۋه ساپاسـى خهلقىنىڭ

ـــشىدىغان، ـــارىيهت تىرى ـــدىغان ئ  قىلى
 بىــلهن ئــاكتىپلىق كۆرســهم، بــالىالرنى



 مهدهت ئۇالرغـا تونۇشاتتىم، كۆرۈشۈپ،
 ئـۇالردىن ئۆزۈممـۇ شـۇنداقال بېرهتتىم،
ـــام ـــاالتتىم ئىلھ ـــڭ-1990 .ئ  يىلالرنى

ــلىرىدا ــىتېتتا باش ــان ئۇنىۋېرس  ئوقۇۋاتق
 ئهممـا ئىدى، بار خېلى ياشالر كغايىلى

 ۋۇجـۇدى پۈتـۈن ئارىـسىدا ئاشۇالرنىڭ
 يـاش ئىككـى بېـرىلگهن ئىلىمـگه بىلهن

ــن نىجــات( ــوگىيه-ئىمى ــرى بىئول  پهنلى
ــويىچه ــور، ب ــازىر دوكت ــسترالىيه ھ  ئاۋى

 كــــۆزگه ئۇنىۋېرســــىتېتتا دۆلهتلىــــك
 ئىشلهيدۇ بولۇپ تهتقىقاتچى كۆرۈنگهن



 .كلهيـدۇيېته ئاسـپىرانتالرنى دوكتور ۋه
 پهنلىـرى كومپيـۇتېر-ھېۋىزۇلال دىلشات
ــويىچه ــور، ب ــازىر دوكت ــده ھ  ئهنگىلىيى

 مهشــــھۇر خهلقئــــارادا خىــــزمهتته،
 )قىلىنـدى ئـېالن ماقالىلىرى ژۇرنالالردا

ـــى ـــارتتى دىققىتىمن ـــۇالر .ت ـــلهن ئ  بى
ــتۇم ــڭ ھهم تونۇش ــاراكتېرى، ئۇالرنى  خ

ــش ــرى-ئى ــسى ۋه ئىزلى ــده غايى  ھهققى
 كېـيىن شكهندىنئېرى چۈشهنچىگه مهلۇم

 ئاتىغان، ئۆزىنى پهنگه-ئىلىم« ئۇالرنى
ــڭ  ئــوغالنلىرى ئۈمىــدلىك خهلقىمىزنى



-ئىــــش« تونــــۇپ، دهپ »ئىــــكهن
ـــى ـــگه ئىزلىرىن ـــتۇرۇش خهلقىم  تونۇش
ـــارقىلىق ـــم ياشـــلىرىمىزنى ئ  پهن-ئىلى
 »بۇرچـۇم قىلىـش چـاقىرىق ئۆگىنىشكه

-ئـايرىم نهتىجىده، .قارىدىم دهپ بار
ــايرىم ــدا ئ ــۈك« ھال ــلىق مهڭگۈل  »ياش
 ئاخبـارات ئهدهبىي پارچه ئىككى نامىدا

ــپ ــتىم يېزى ــهرلهر .چىق ــارىم«-ئهس  »ت
 جهمئىيهتـته قىلىنىـپ، ئـېالن ژورنىلىدا
 چېغــى، قىلغــان پهيــدا تهســىر ياخــشى

 ئىنكـاس ئهسـهرلهرگه بـۇ چاغـدا ئهينى



  .بولدى قىزغىن



 ۇنداقم بۇنىڭدىن مهن اشۇ چاغد
  :ئىدىم كهلگهن خۇالسىگه

ـــز ـــڭئۆزى-خهلقىمى ـــۇنهۋۋهر نى  م
ــدىن ــۆيۈنىدۇ، پهرزهنتلىرى ــۇالرنى س  ئ

 ئۈمىـد ئـۇالردىن ۋه خااليدۇ بىلىشنى
ـــدۇ ـــان .كۈتى ـــلىرىمىز يېتىلىۋاتق  ياش

ــسا  ياشــلىرىمىزنى مــۇنهۋۋهر ئاشــۇ بول
-ئىـش ئۇالرنىڭ قىلىپ، ئۈلگه ئۆزىگه

 نهتىجىـده ئالىدۇ، رىغبهت ئىزلىرىدىن
-پهن ھالــدا تهدرىجــى جهمئىيىتىمىــز

ــارق تېخنىكــا ــپىش، قــۇدرهت ىلىقئ  تې



ــى ــشتىن تهرهقق ــارهت قىلى ــوغرا ئىب  ت
ــى ــدۇ ئېقىمن ــۇنىڭ .تالالي ــلهن ش  بى

 كېلهچىكىمىـز دۇنيـادا بـۇ رىقابهتلىك
  .بولىدۇ ئىگه كاپالهتكه

 خهلقىڭنىـــــڭ ئـــــۆز دۇنيـــــادا
 شـهرهپ ئارتۇق بولۇشتىنمۇ ساھىبخانى

 .كېـرهك بولمىـسا بۇرچ مۇقهددهس ۋه
-ئــۆز چاغــدىال ئهينــى مهن شــۇڭا

  :ئىدىم بهرگهن ۋهده مگهئۆزۈ
  ئهيلىگهن، پهرۋاز بول بۈركۈت سهن مهيلى
   ...كېرىپكېرىپكېرىپ   قانىتىڭقانىتىڭقانىتىڭ   كۆكىدهكۆكىدهكۆكىده   پهنپهنپهن---ئىلىمئىلىمئىلىم



   پهخىرلىنىمهن،پهخىرلىنىمهن،پهخىرلىنىمهن،   سۆيۈنۈپسۆيۈنۈپسۆيۈنۈپ   سهندىنسهندىنسهندىن   مهنمهنمهن
   ...قىلىمهنقىلىمهنقىلىمهن   داستانداستانداستان   ئالهمگهئالهمگهئالهمگه   نامىڭنىنامىڭنىنامىڭنى

   چاچقان،چاچقان،چاچقان،   پۇراقپۇراقپۇراق   خۇشخۇشخۇش   بولغىنبولغىنبولغىن   گۈلگۈلگۈل   سهنسهنسهن   مهيلىمهيلىمهيلى
   بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ،   رهيھانهرهيھانهرهيھانه   بېغىدابېغىدابېغىدا   پهزىلهتپهزىلهتپهزىلهت

   ن،ن،ن،تاراتقۇزىمهتاراتقۇزىمهتاراتقۇزىمه   ھىدىڭنىھىدىڭنىھىدىڭنى   سېنىڭسېنىڭسېنىڭ   مهنمهنمهن
   !!!ئاڭالتقۇزىمهنئاڭالتقۇزىمهنئاڭالتقۇزىمهن   خهلقىمگهخهلقىمگهخهلقىمگه   تۆھپهڭنىتۆھپهڭنىتۆھپهڭنى
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 دۇنيانى، ۋهزىپىسى پهننىڭ-ئىلىم

 ھادىــــــسىلهرنى ۋه شــــــهيئىلهرنى
 ئۇنىڭــدىن ھهمــده چۈشــهندۈرۈش،



ــشكهن ــىنى ئېرى ــسانىيهتنىڭ خۇالس  ئىن
  .تهتبىقالش ئۈچۈن پاراۋانلىقى

 نېمىــشقا راكــى ئــۆپكه مهســىلهن،
 چـېكىش تاماكـا ئۇنى بولىدۇ؟ پهيدا

 چـېكىش تاماكا قاردىمۇ؟چى كهلتۈرۈپ
 ئوتتۇرىــسىدىكى راكــى ئــۆپكه بىــلهن

ــىۋهت ــداق؟ زادى مۇناس ــا - قان  مان
ــۇ ــر-ب ــسىنا بى ــسى مېدىت  تهتقىقاتچى

  .ئىش قىلىدىغان
ــېمه ــۈن ن ــادهملهر بهزى ئۈچ  راك ئ

 ئۇنىـڭ بولىدۇ؟ گىرىپتار كېسهللىكىگه



ـــهۋهبى ـــك س ـــڭ خىمىيهلى  ئامىلالرنى
ــــاكى ۋه تهســــىرىدىنمۇ ــــڭ ي  گېننى

)Genetic( بىـر-بۇ مانا - تهسىردىنمۇ؟ 
 قىلىـدىغان تهتقىق تهتقىقاتچىسى دورا

  .مهسىله
ـــقا ـــارائىت باش ـــۆزگهرمىگهن ش  ئ

 گازنىـڭ گـالون بىـر ئاستىدا، ئهھۋال
ـــى ـــسا، 1$ باھاس ـــا ئاشۇرۇل  ئۇنىڭغ

 تۆۋهنلهيـدۇ؟ قانچىلىك تهلهپ بولغان
 ئىقتىــسادشۇناس بىــر-بــۇ مانــا -

  .مهسىله قىلىدىغان تهتقىق



ــــته ــــۈك جهمئىيهت ــــر كۈچل  تهس
ــۇم قوزغىغــان، ــيهتكه مهل ــگه ئهھمى  ئى

ــــــسىلهرنىڭ ۋه ۋهقه ــــــا ھادى  ئارق
ــىنى ــاكى ۋه كۆرۈنۈش ــسلهرنىڭ ي  شهخ

 بهدىئىـي ئىزلىرىنـى-ئىـش تارىخىنى،
 ئـــارقىلىق قىلىـــش بايـــان يوســـۇندا
 ئىجتىمـائىي بولغان ساغالم جهمئىيهتته
ـــت ـــپ ۋه مۇھى ـــڭ ئاكتى  كهيپىياتنى

 وشـۇشق ھهسسه توال-ئاز يارىتىلىشىغا
 ئهدهبىي بىر ئۇ-ئىزدىنىش مهقسىدىده

  .ۋهزىپىسى ئاخباراتچىنىڭ



 بـويىچه ئىلمى تهتقىقات دورا مهن
 چىققـــان يېتىـــشىپ ئۇيغـــۇرالردىن
 بـــۇ ئىـــگه ســـهۋىيهگه خهلقئـــارالىق

 تـارىخىنى يېـتىلىش-ئۆسۈپ ئالىمنىڭ
ــــمهك ــــده بىل ــــداق زادى ھهم  قان
 قىلغانلىقىنى تهسىر ئۇنىڭغا ئامىلالرنىڭ

ـــهنمهك ـــسىتىده چۈش ـــزدىنىش مهق  ئى
  .بهردىم بۇيرۇق لهشكهرلىرىمگه
 كېـرهك؟ باشـالش نهدىن سهپهرنى

 قازانغـــان نهتىـــجه ســـاھهده مهلـــۇم
ــسلهرنىڭ ــۇۋهپپىيهت شهخ ــارىخى م  ت



 يېتىلىـشىده ئۆسـۈپ ئۇالرنىـڭ ئادهتته
 تهســــىرىگه ئامىلنىــــڭ 3 مۇنــــداق

ـــــدىغانلىقىنى ـــــىتىدۇ ئۇچراي  :كۆرس
 مـۇھىتى جهمئىـيهت مۇھىت، ئائىلىۋى

  .تهربىيىسى مائارىپ ۋه
 مۇشـۇالرنىڭ مانا ئاساسلىقى ئادهم
 كىــشىلىك ئۆزىنىــڭ ئاســتىدا تهســىرى

 شـۇنداقال ۋه خاراكتېرىنى پهزىلىتىنى،
 قىزىقىــــشىنى بولغـــان شـــهيئىلهرگه
 بولغــانلىقتىن شــۇنداق .يېتىلدۈرىــدۇ

 رىـشاتنىڭ دوكتور مهن ھالدا تهبىئىي



ــائىلىۋى ــا، ئ ــڭ مۇھىتىغ ــپ ئۇنى  كېلى
  .چىقتىم قاراپ ارىخىغات چىقىش



ـــاس رىـــشات  يىلـــى - 1960ئابب
ــــتتا ــــتا ئاۋغۇس ــــان ئاتۇش  .تۇغۇلغ

 قايتىـپ يۇرتىغـا ئۆز ئانىسى رىشاتنىڭ
 ئاببـاس كېـيىن، بوشـانغاندىن بېرىپ

 ئايـال-ئهر ئـابلىز، مـارىيه ۋه بۇرھان
 ئېلىــپ رىــشاتنى بــوۋاق ئىككىــسى
 ۋه قىلىۋاتقـــان خىـــزمهت ئـــۆزلىرى
 يېنىـپ ىگهئـۈرۈمچ شـهھهر ياشاۋاتقان
 ئېتىبــارهن شـۇندىن رىـشات .كهلـگهن

 ئائىلىــسىده، زىيــالى بىــر ئۈرۈمچىــده
 ئـــالىي مهشـــھۇر ئېلىـــدىكى ئۇيغـــۇر



ــپ ــشهنى مائارى ــان گۈل ــىنجاڭ بولغ  ش
ــىتېتىدا ــۈپ ئۇنىۋېرس ــتىلگهن ئۆس  .يې

 چىققـان ئۇيغۇرالردىن-دادىسى ئۇنىڭ
 پهننـى ئالىمى، پهنلهر تهبىئى داڭلىق

 پهننــى ،يــازغۇچى ئومۇمالشــتۇرغۇچى
 بىـر بـويىچه ئىشلىرى ئومۇمالشتۇرۇش

 تالمـاي-ھارمـاي خهلقىـغه ئـۆز ئۆمۈر
 ھــېلىھهم ۋه كهلــگهن قىلىــپ خىــزمهت

 خىزمهتلىرنــــــــــى ئىلمىــــــــــي
ــۇر داۋامالشــتۇرىۋاتقان ــاپتونوم ئۇيغ  ئ

 ساھهســىدىال تېخنىكــا-پهن رايونلــۇق



ــى ئهمهس، ــو يهنه بهلك -پهن جۇڭگ
 تهسـىرى چـوڭ دائىرىـسىدىمۇ تېخنىكا

 مهشــــھۇر ئۇيغۇرالرنىــــڭ ،بولغــــان
 ئۇسـتاز ھۆرمهتلىـك ئهربابى جامائهت

  .ئهپهندىدۇر بۇرھان ئابباس –
 ئهپهنـدىنىڭ بۇرھـان ئابباس مهن

ــــامىنى ــــا-ن ــــسىز ئۇلۇغچاتت  تولۇق
ــــــــڭ ــــــــدا-1 ئوتتۇرىنى  يىللىغى
ــدا، ــسمائىلجان ئوقۇۋاتقىنىم ــم ئى  رېھى

 ئوقۇتقـۇچىمىزدىن بوتانىكـا ئىسىملىك
 يازغـان ىمئـال بۇ كېيىنچه ۋه ئاڭلىغان



ــالر« ــسانالرنىڭ-قۇش ــتى ئىن  ،»دوس
ــــــــىيهت« ــــــــىيهت ۋه ئىرس  ئىرس

 كىتـابلىرىنى قاتـارلىق ...»قۇرۇلۇشى
 بولـۇپ، ئېرىـشكهن پۇرسىتىگه ئوقۇش
 زاتقا بۇ باشالپال چاغلىرىمدىن ئۆسمۈر
 بولغـان تۇيغۇسـىدا ھـۆرمهت چوڭقۇر
 كۆپتـــۇر كۆرگىنىڭـــدىن« .ئىـــدىم

 كۆرهرسـهن كـۆرمىگهننى كۆرمىگىنىڭ،
 ئابباس مهن دېگهندهك، »لمىگىنىڭئۆ

 يـاز يىلـى-1997 ئهپهنـدىنى بۇرھان
ـــده ـــده مهزگىلى ـــكه ئۈرۈمچى  كۆرۈش



 تهبىئىتىــدىكى .بولــدۇم مۇيهســسهر
 ۋه مۇاليىملىـــق پېئىللىـــق، كىچىـــك

 بىر مهنىدىكى ھهقىقى ھهم مېھرىبانلىق
 ئادىمىيلىك تېگىشلىك بولۇشقا ئالىمدا

ــسلهتلىرى ــده خى ــۇر مهن ــىر چوڭق  تهس
 ئاخباراتتـا مهزكـۇر ئۈچۈن ۇرغىنىقالد
ـــۇ ـــده زات ب ـــى ھهققى ـــز ئىكك  ئېغى

  .كۆردۈم توغرا ئۆتۈشنى توختىلىپ
-1932 ئهپهنـدى بۇرھان ئابباس

ــــى ــــۆكتهبىرده يىل ــــالهت ئ  ۋه جاھ
ـــادانلىق ـــا دهســـتىدىن ن  قاراڭغۇلۇقت



ــــان ــــۇر قالغ ــــتىگه، ئۇيغ  جهمئىيى
ــيهت ــارتىش ۋه مهدهنى ــئىلىنى ئاق  مهش

ـــان ھـــازىرقى ئۇيغـــۇر ياققـــان،  زام
 ئۇيغۇرالرغا بولغان، ئاپىرىده مائارىپى

 ئــــاتۇش-ماكــــان ئانــــا مهشــــھۇر
 يېزىــسى ئــاتۇش ئۈســتۈن شــهھىرىنىڭ

ــساق  مهرىپهتــۋهر بىــر كهنتىــده ئىك
 ئائىلىـسى .كهلـگهن دۇنياغـا ئائىلىده

 تهسـىرىدىن مۇھىتنىڭ ئهتراپىدىكى ۋه
 كىچىكىـــدىنال ئـــۇ كېـــرهك، بولـــسا
 .يېتىـشكهن بولۇپ ھېرىسمهن ئىلىمگه



ــالىلىق ــلىق ۋه ب  مهزگىللىرىــدىن ياش
ــارتىپال ــدادلىرىنىڭ ت ــسىگه ئهج  ئىرادى

ـــسلىق ـــپ، ۋارى ـــا-پهن قىلى  تېخنىك
 قهلــبىگه خهلقىنىــڭ ئــۆز ئــۇرۇغىنى
 ئــارقىلىق مهدهنىــيهت-پهن چــېچىش،
 رونــاق ئــۇالرنى ئاقــارتىش، خهلقىنــى

ـــارهت تاپقۇزۇشـــتىن ـــۇقهددهس ئىب  م
  .پۈككهن كۆڭلىگه ئىستهكنى

-1956 هپهنـدىئ بۇرھان ئابباس
ـــــى ـــــڭ يىل ـــــداگوگىكا بېيجى  پې

 كهسـپىنى بىئولوگىيه ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ



 ئۇنىۋېرســىتېتتا ئۈرۈمچىــده پۈتتــۈرۈپ
 بىـلهن ئىـشى ئاقارتىش مهزگىل ئۇزۇن

 بىلىـم ئـالىي مهيلـى ئۇ .شۇغۇلالندى
 قىلغــان، ئوقۇتقۇچىلىــق يۇرتلىرىــدا
 يــاكى ۋه بولغــان مــۇدىرى فاكۇلتېــت

 لغــــانبو مــــۇدىرى ئۇنىۋېرســــىتېت
 يـــاكى ۋه بولـــسۇن مهزگىللىرىـــده

ـــۇق ئـــاپتونوم  تېخنىكـــا-پهن رايونل
ــــڭ ــــسى جهمىيىتىنى ــــان رهئى  بولغ

ـــدا ـــسۇن، ۋاقتلىرى ـــت ھهر بول  ۋاقى
ــم ــارقىلىق پهن-ئىلى ــۆز ئ ــى ئ  خهلقىن



 ئۇلۇغـۋار ئىبـارهت تاپقۇزۇشتىن روناق
 ئىلمىــي تهرهپــتىن بىــر بىــلهن ئىــدىيه

 يهنه شۇغۇلالنــسا، بىــلهن ئىجــادىيهت
ـــر ـــتىنته بى ـــۆز رهپ ـــىنى ئ  ئىدىيهس

 دادىـــل كۆرســـىتىدىغان ئهمهلىيهتـــته
  .بولدى رهھبهر

ـــاس -ئهپهنـــدى بۇرھـــان ئابب
 ئىلمىــي ئهســىرلىك يېــرىم ئۆزىنىــڭ
 خىزمىتـى تهتقىقـات پهن ۋه ئىزدىنىش
 ھهر جهريانىــدا شــۇغۇللىنىش بىــلهن
ــــل ــــت خى ــــالالردا گېزى  400 ژۇرن



 ماقـالىلهرنى پهننـى ئـارتۇق پارچىدىن
ــېالن ــدى ئ ــدهھ قىل ــېقىن گه 20 هم  ي
 ئائىـت ئومۇمالشتۇرۇشـقا پهننى-ئىلىم

 يهنه ئــۇ .چىقتــى يېزىــپ كىتــابنى
 رهھبهرلىــك ســېپىدىكى تېخنىكــا-پهن

 قىلــدۇرۇپ، جــارى ئۈنۈملــۈك رولىنــى
 نىــسبهتهن رايونىــدا ئــاپتونوم ئۇيغــۇر

ـــستېمىلىق ـــۇنتىزىم ۋه سى ـــان م  بولغ
 تۈزۈلمىــسىنى ئومۇمالشــتۇرۇش پهننــى

 ھىلىگـــۈچى،اليى چىقىـــشتا قـــۇرۇپ
 يېتهكچــى ۋه باشــچى تهشهببۇســچى،



 .بولـدى قوللىغـۇچى كۈچلـۈك ھهمده
 نهشـىر تىلىـدا ئۇيغۇر كۈنده بۈگۈنكى

 پهن« ،»كــۈچ-بىلىــم« قىلىنىۋاتقــان
 پهننىــــي قاتــــارلىق »تۇرمــــۇش ۋه

ـــالالر ـــا ژۇرن ـــۇ مان ـــك ب  ھۆرمهتلى
 ئهجرىنىـــڭ بىۋاســـىته ئۇســـتازنىڭ
 يهنه ئـۇ باشـقا ئۇندىن .مېغىزلىرىدۇر

ــل ھهر ــي خى  قىيىنچىلىقالرنــى ئهمهلى
-پهن« تـۇنجى ئېلىده ئۇيغۇر يېڭىپ

 ئومۇمالســـــــتۇرۇش تېخنىكىنـــــــى
 قـۇرۇپ بىلهن قولى ئۆز نى»نهشرىياتى



 ئهپهنـدىنىڭ بۇرھـان ئابباس .چىقتى
 ئۇنىڭغـا جهمئىيهت اليىق، تۆھپىسىگه

 .قىلدى ئاتا شهرهپلهرنى-شان نۇرغۇن
 ئېرىـشكىنىنى مۇكاپاتالرغا نۇرغۇنلىغان

-1986 قويـاي، سـۆزلىمهيال يهرده بۇ
 رايونلـــۇق ئـــاپتونوم ئۇيغـــۇر يىلـــى

 تېخنىكـا-پهن« بهرگهن ھۆكۈمهتنىڭ
ــۇرۇغىنى ــاچقۇچى ئ ــگهن »چ ــام دې  ن
 قوشــــقان خهلقىــــغه ئــــۆز ئۇنىـــڭ

 ئهڭ مۇئهييهنلهشـتۈرىدىغان تۆھپىسىنى
ـــپهرۋهر .باھـــادۇر مۇۋاپىـــق  مهرىپهت



 ئاالھىــده زاتقــا بــۇ ھهم خهلقىمىــز
ــۆرمهت ــ ھ ــىلهن، .ىدۇربىلدۈرۈش  مهس
ــاس ــان ئابب ــدى بۇرھ ــدىن ئهپهن  ئۆيى

ـــــپ، ـــــىرتقا چىقى  ماڭغانـــــدا س
 تىجـــــارهتچىلهر، مهھهللىـــــسىدىكى

ــخانا ــرى، ئاش ــۆزى ئىگىلى ــك ئ  كىچى
 بـۇ سـهپتىكى بىر بىلهن خهلق پېئىل،
 تهكلىپ مۇنداق بىلهن ھۆرمهت زاتنى

 بىـلهن ئاكا ئابباس قىلىشىدىغانلىقىنى
 بىـر اۋاقتىمـد كېتىۋاتقـان پاراڭلىشىپ

ــن نهچــچه ــاڭالپ يهردى ــران ئ  ۋه ھهي



 :ئىدىم بولغان قايىل
 ســـالغان قاســـقانغا ئهپهنـــدىم،-

 ئېگىـز مانتىغا قالدى، پىشىپ مانتىالر
  .ماڭسىال تېگىپ
ــدىم،- ــازا ئهپهن ــارا ت ــڭ ق  قوينى

 زىــخ 5 قىلىــپ مهززىلىــك گۆشــىده
  .يهۋالسىال بېرهي، قويۇپ كاۋاپ

ــــور ــــشات دوكت ــــنىڭ رى  ئابباس
 ئـــابلىز مـــارىيه مهمهرھـــۇ-ئاپىـــسى
ــانىم، ــڭ خ ــۈكى ئۇيغۇرالرنى  ۋه ھۆرل
ــى ــر ئۈچــۈن بهخت ــۈر بى  كــۈرهش ئۆم



 ئىنقىالبىنىــڭ ۋىــاليهت ئــۈچ قىلغــان،
ــــسهر ــــسى قهي ــــل ۋه جهڭچى  قابى

ــكىللىگۈچى، ــۇر تهش ــڭ ئۇيغ  خهلقىنى
 نىيـاز ئـابلىز مهرھۇم ئوغلى پهخىرلىك

 بــۇ مهن بولــۇپ، قىــزى ئهپهنــدىنىڭ
ـــدى يهرده ـــلهن ئال ـــڭ بى  مهرھۇمهنى
 بىـلهن تىـلهش جهننهت جايىغا ياتقان

 يهنـى ھهققىده خانىم مارىيه بىرلىكته،
ــۇنداق ــر مۇش ــك بى ــوغالننى پهخرلى  ئ

 ئۇلـۇغ چىققان يېتىلدۈرۈپ ۋه تۇغۇپ
 ئهسـلهپ ئېغىـز ئىككـى ھهققىـده ئانـا



ـــــارايمهن دهپ زۆرۈر ئۆتۈشـــــنى  .ق
 ئىــش، ياخــشى دۇنيــادا بــۇ چــۈنكى

 ۋه ھــــۆرمهت ئىنــــسانالر، ياخــــشى
 تۇرســا، ئهســلىنىپ ئىچىــده ســېغىنىش
ــات ــاۋاتقانالرنىڭ ھاي ــشىلىق ياش  ياخ
ــلهن ــاپ بى ــىگه ياش ــۈلگه ئۆتۈش  ۋه ئ
ــۈرتكه  ۋه ئىــش ئهســكى .بولىــدۇ ت

 سـۆزلىنىپ ئىچىـده نهپرهت رهزىللىكلهر
ــــا، ــــات تۇرس ــــاۋاتقانالرغا ھاي  ياش
  .بولىدۇ ئاگاھالندۇرۇش نىسبهتهن

ـــــارىيه مهرھـــــۇمه  ـــــابلىز م  ئ



ــــى-1938خــــانىم ــــا-18 يىل  مارتت
ــنىڭ ــايالق ئاتۇش ــسىدا كاتت ــر يېزى  بى
 ئائىلىـسىده ئىنقىالبچـى ۋه مهرىپهتۋهر
-1950 بولــۇپ، كهلــگهن دۇنياغــا
ــالردا ــۇر يىل ــاپتونوم ئۇيغ ــۇق ئ  رايونل

ــسىنا ــده مېدىت ــق مهكتىپى  كىلىنىكىلى
 ئوقـــۇش ئوقـــۇپ كهســـپىده داۋاالش

 مائارىپىنىـڭ ئـالىي ئۇيغۇر پۈتتۈرۈپ،
 ۋه ردوختۇ ئۇنىۋېرسىتېتتا بولغان كۆزى
ــاش ــۇر ب ــۇپ دوخت ــدىن 40 بول  يىل

 خىــزمهت بىــلهن جانپىــدالىق ئــارتۇق



ـــسىيهگه .ئىـــشلىدى ـــدىن پېن  چىققان
 ۋه سـۆيىدىغان قىـزغىن ھاياتنى كېيىن

ــــشچانلىقنىڭ، ــــشچانلىقنىڭ ئى  تىرى
 كېلىـدىغىنىغا ئېلىپ سائادهت ئىنسانغا

 بـۇ پاراسـهتلىك-ئهقىـل ئىشىنىدىغان
ـــا ســـۆيۈملۈك ـــۇر-ئان ـــاتلىق ئۇيغ  ت

 بازارغـا توۋارالشتۇرۇپ لىكلىرىنىيېمهك
ــشنىڭ ــۇمكىنچىلىكىنى سېلى ــۇ ۋه م  ش

 بهزى تۇرغـان كۈتـۈپ ئىـش ئـارقىلىق
 ئورۇنالشتۇرۇپ، ئىشقا قىزالرنى-خانىم

 ئىقتىــسادىي ئائىلىلىرىــدىكى ئۇيغــۇر



 بىـلهن ئهمگىكـى ئـۆز قىيىنچىلىقالرنى
 تونـۇپ بولىـدىغانلىقىنى يېنىكلهتكىلى

 ئۇيغۇر ىمقېت تۇنجى ئۈرۈمچىده يېتىپ
 قۇردى كارخانىسىنى يېمهكلىرى-تورت

 ساھهده بۇ قىزالرنى-خانىم نۇرغۇن ۋه
ـــدۈرۈپ، ـــڭ يېتىل ـــۆپ ئۈرۈمچىنى  ك

 يېمهكلىكلهرنــى تــاتلىق ئورۇنلىرىــدا
 قۇرۇشـقا دۇكانلىرىنى سېتىش پىشۇرۇپ
 ئۆزىنىڭ ئۇ كېيىنچه .بولدى ياردهمده

 باشقا ئۇيغۇرالرنىڭ مۇۋهپپهقىيهتلىرىنى
 ئۇنىــڭ كېڭهيتتــى، مۇشــهھهرلىرىگى



ــــسىدىن ــــام تهجرىبى ــــان ئىلھ  ئالغ
 خىــل ئاشــۇ خــانىمالر نۇرغۇنلىغــان

 ھهم مېڭىپ يولىدىن تىكلهش ئىگىلىك
 ياخشىلىدى شارائىتىنى ياشاش ئۆزىنىڭ

 چۈشـۈرۈپ، سايىـسىنى باشقىالرغا ھهم
 پۇرسىتى ئورۇنلىشىش خىزمهتكه ئۇالرغا

 مارىيه ئىچىده يىل 5 .بهردى يارىتىپ
ـــلهن ئهجـــرى انىمنىـــڭخ ئـــابلىز  بى

ــان ــى ۋه يارىتىلغ ــان تهرهقق ــۇ قىلغ  ب
 ئېلىـده ئۇيغـۇر كهسپى كارخانىچىلىق

ــشىپ، ــدىكى 40-30 ئومۇملى  ئهتراپى



ــاھىيه، شــهھهر، ــت، ن ــازارالردا كهن  ب
ــۇپ، ــا 1000 بول ــېقىن غ ــشۇرۇپ ي  پى

 نهچـچه قۇرۇلـۇپ، دۇكانلىرى سېتىش
 قىزلىرىنىـڭ-خـانىم ئۇيغـۇر مىڭلىغان

ـــسىزلىق ـــائ ۋه ئىش ـــسادى ىلهئ  ئىقتى
ــىلىلىرى ــدى ھهل مهس ــۇمه .بول  مهرھ

 ھهم سـېخى ئاقكۆڭۈل،-خانىم مارىيه
ــك ياخــشى ــسان نىيهتلى ــۇپ، ئىن  بول
ـــات ـــدا ھاي ـــاردهم چېغى ـــولىنى ي  ق

 ئازاب تۈپهيلى قىيىنچىلىق ئىقتىسادىي
 ۋه ســىالقالرغا-ئــاغرىق تارتىۋاتقــان



ــــبهغهل، ــــتىم كهم ــــسىرالرغا-يې  يى
-7 يىلـى-2004 ئۈچۈن، سۇنغانلىقى

 66 خـانىم مـارىيه كۈنى،-17 ئاينىڭ
 كىـشىلهر كۈنى، بولغان ۋاپات يېشىدا

-خهيـرى بىـر ئاسمىنىدىن ئۈرۈمچى«
 دهپ »ئـــۆچتى يۇلتـــۇزى ســـاخاۋهت

  .چېكىشتى ھهسرهت
 خهلقىنىـڭ ئۇيغۇر-ئابباس رىشات

 مـۇنهۋۋهر جـۈپ بىـر مۇشـۇنداق مانا
  .پهرزهنتى قىزىنىڭ-ئوغۇل

 يېتىلىـپ ئابباسنىڭ رىشات دوكتور



ــشىنى ــك چىقى ــۇقتىئىنهزهر دىئالېكتى  ن
 تىلغــا يهرده بـۇ كۆزهتكهنــده، بىـلهن
   .بار سهۋهب ئىككه تېگىشلىك ئېلىشقا

 بىـرى يهنه سـهۋهب، تاشـقى بىرى
  .سهۋهب ئىچكى

-ئىلىـم ئۆزىنىـڭ-ئاببـاس رىشات
 ئهتراپىـدىكى ھېرىـسمهنلىكىنى، پهنگه

ـــهيئىلهرگه ـــان ش ـــشىنى، بولغ  قىزىقى
 ىقلىقنىبېــس-ئېغىــر خاراكتېرىــدىكى

 ئالغــان ئــۆرنهك دادىــسىدىن ئــالىم
 كۆڭــۈل باشــقىالرغا ئۆزىنىــڭ بولــسا،



 دورا ۋه مهســئۇلىيهتچانلىق بۆلــۈش،
-قىزىقىشىنى بولغان ئىلمىگه تهتقىقات

 ئىكهنلىكىـــدهك دوختـــۇر ئاپىـــسىنىڭ
 ئىــــدرىكىنى ئۆزىنىــــڭ ســــهۋهبنىڭ
  .قارايدۇ دهپ ئويغىتىشىدىن

ــگه - ــسهم، ئهقلىم  گهپ دهپ كهل
 بوسـتونغا يېقىندا تېخى ،ۇئ باشلىدى
ــي ــا مۇھــاكىمه ئىلمى ــگهن يىغىنىغ  كهل
 ۋه كىتـاب دائىم دادامنىڭ - پهيتته،

 ھهپىلىــــشىپ بىــــلهن قهلهم-قهغهز
 بىزنـــــى كــــۆرهتتىم، يــــۈرگىنىنى



 چىقــسىمۇ، ئېلىــپ ســىرتقا ئوينــاتقىلى
ــشهنبه ــۇ، يهك ــهھهردىمۇ كۈنلىرىم -س
ــۇ، ــانال كهچتىم ــسا، قاچ ــازراق بول  ئ

 كـۆرهتتى، كىتاب بولسىال ۋاقتى بوش
ــر ھهدهپ ــى بى ــازاتتى نېمىلهن  مهن .ي

 دىــگهن كىتــاب« بولغاچقــا، كىچىــك
 دادام نهرسـىدۇ؟ قىزىـق قانداق زادى

 »كهتكــۇدهك كىرىــپ ئىچىــگه بــۇنچه
 رهت نهچــچه ھهتتــا ئــوياليتتىم، دهپ

  :دادامدىن
ــېنىڭ دادا،« ــزگه س ــشاش بى  ئوخ



 دهپ »كهلمهمــدۇ؟ ئوينىغىــڭ ســىرتتا
 چـاينى دادامنىڭ .ئېسىمده سورىغىنىم
ـــق ـــپ، قىنى ـــق دهملىۋېلى  يېزىقچىلى

 يازىــدىغان نېمىلهرنــى بىــر ئۈســتىلىده
 .ئالدىمــدا كــۆز ھــازىرغىچه قىيــاپىتى

ــۇل« ــاال ئوغ ــسىنى ب ــدۇ دادى » دوراي
 مهكتهپنىــڭ باشــالنغۇچ مهنمــۇ ،دهپ

 دادامنىـــڭ باشـــالپ يىللىقىـــدىن-3
ــدا ــم يېنى ــۇرۇپ جى ــۆز-گهپ ئولت  س
ــاي ــاب قىلم ــۆرۈپ، كىت ــۆگىنى ك  شئ

  .يېتىلدۈردۈم ئادهتنى قىلىدىغان



  
  
  
  
  

   )رى، ئوھىوئ شتاتىھىيىلى، كولۇمبۇس شه- 1994(
ـــتاتې  ـــوھىوئ ش ـــاس ئ ـــشات ئابب ـــۇر رى دوكت

دا دورا )Ohio State University(ئۇنىۋېرســىتېتى
ئىلمــى بــويىچه دوكتۇرلــۇق ئوقۇشــىنى غهلىبىلىــك 

  دادىسى ئابباس بۇرھـان، ئانىـسى -پۇتتۇرگهن كۇنى 
  . ابلىز خانىم بىلهن بىرلىكتهمارىيه ئ
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 تهتقىقـات دورا ئابباسـنىڭ رىـشات

 سـهۋهب ئىـش مۇنۇ قىزىقىشىغا ئىلمىگه
 ئوتتۇرىــدا تولۇقــسىز ئــۇ .بولىــدۇ

ــــڭ ئوقۇۋاتقــــان ــــده كۈنلهرنى  بىرى
 ئـــۇالرنى ھاممىـــسى بىـــر ئاتۇشـــتىن

ــــاچ ــــۈرۈمچىگه يوقلىغ ــــسهل ئ  كې
 خــانىم مــارىيه .كېلىــدۇ كۆرســهتكىلى
 كۆرگهنــدىن پتهكــشۈرۈ تــۇغقىنىنى

ــيىن ــا كې ــسىپ ئۇنىڭغ ــدۇ رېت  ۋه يازى
 ئــۆزى بىــلهن دورا ھهم ئوكــۇل ئــۇنى



  .داۋااليدۇ قوللۇق بىر
 يېڭـى بىـلهن، ئۆتۈشى كۈنلهرنىڭ

 بـۇ ئاغرىـدى، يېـرىم ئـۇ« كهلگهنـده
 يېـرىم ۋايـساپ، دهپ »ئاغرىدى يېرىم

 بـۇ يهيـدىغان ئاران لهغمهننى تهخسه
 ،تـاپتوخ ىشىۋايس بىردىنال نىڭموماي

ــــشتىھاسى ــــدۇ، ئى ــــۇ ئېچىلى  روھىم
 ئـاپىرىن ئاپىـسىغا ئۇنىڭ كۆتۈرۈلۈپ،
ـــدۇ ـــۇ .ئوقۇي ـــۋال ب ـــۇنچه-ئهھ  ش
ــتىن ــرى ۋاقىت ــسىنىڭ بې ــۇر ئاپى  دوخت

 ئـانچه ئۇنىڭغـا بىلسىمۇ، ئىكهنلىكىنى



ــرهن ــان ئې ــمۈر قىلمىغ ــشاتنىڭ ئۆس  رى
 شــۇنىڭ تارتىــدۇ، ئــۆزىگه دىققىتىنــى

 .كىرىۋالىـدۇ ئوي بىر كاللىسىغا بىلهن
 ئــاغرىق بىــر قانداقــسىگه، مئاپــا«

 دورا ســـــاقايتىۋېتىدۇ؟ تـــــۇغقىنىنى
ــپ، ــانلىقى ئوكــۇل بېرى  ئۈچــۈن ئۇرغ

 بوالرمـۇ؟ تـوغرا دېـسهم ساقايتىۋهتتى
ـــگهن ئوكـــۇل-دورا  زادى نهرســـه دې

 ساقايتىدۇ؟ كېسهللهرنى قىلىپ قانداق
 »نهده؟ زادى سىر بۇنىڭدىكى
 بولدى يهتمىگۈچه تهكتىگه ئىشنىڭ



ـــدىغان ـــشات قىلماي ـــر رى ـــۈنى بى  ك
 .ســورىدى ئاپىــسىدىن ئويلىغــانلىرىنى

 ئۇنىـڭ سوئالىدىن سورىغان بالىسىنىڭ
 قىزىقىۋاتقــــانلىقىنى نهرســــىگه بىــــر

ــان ــهزگۈر بايقىغ ــا، س ــدىن ئان  بۇنىڭ
ــــدى، خــــۇش ــــدىكى ھهم بول  ئۆي
 تۈزۈلۈشىنى فىزىئولوگىيهلىك ئادهمنىڭ

ـــىتىدىغان ـــودىلنى كۆرس ـــا م  ئۇنىڭغ
 بېرىـــپ چۈشـــهندۈرۈش كورســـۇتۇپ

 :دېدى مۇنداق كېيىن، كهندىنئۆت
ــادهم بــاالم، تــۇت ئېــسىڭده -  ئ



 نهرســه ئىككــى مۇنــداق داۋاالشــتا
 پهيـــدا كېــسهلنىڭ مهلــۇم: مــۇھىم
 شــۇڭا بولمايـدۇ، سهۋهبــسىز بولۇشـى

 دىئـاگنوز تـوغرا نېمىلىكىگه كېسهلنىڭ
 سـهۋهبتىن نـېمه ئۇنىڭ يهنى قويۇش،
ــانلىقىنى كېلىــپ ــنىقالش چىقق ــۇ-ئې  ب
 ئېــنىقالپ ۋهبنىســه .ئــۆتكهل مــۇھىم

 قارىتــا ئۇنىڭغــا كېــيىن بولغانــدىن
ــــــق ــــــى داۋاالش مۇۋاپى  تهدبىرىن

 .مــۇھىم ئوخــشاشال بۇمــۇ بهلگىــلهش
 دىئـاگنوز بېـرىلگهن كېـسهلگه چۈنكى



ــك ــوغرا قانچىلى ــسۇن، ت  ئهگهر بولمى
ــــا ــــا ئۇنىڭغ ــــوغرا قارىت  داۋاالش ت

ــــرى، ــــۇھىمى تهدبى ــــسهلنى م  كې
 ئوكـــــۇلالر دورا تىزگىنلهيـــــدىغان

ــازابتىن كېــسهلنى يهنىــال بولمىــسا،  ئ
ـــۇزغىلى، ـــڭ قۇتق ـــاتىنى بىمارنى  ھاي

 .بولمايدۇ قالغىلى ساقالپ
 ئىـشالرغا ئهتراپىدىكى ئهمدىلهتىن

ـــوئال ـــلهن نهزىـــرى س  قاراشـــقا بى
 ئاپىسى بوغۇنغا، ياش بۇ باشالۋاتقان

ــارىيه ــڭ م ــۆزى خانىمنى ــايىتى س  ناھ



ــۈك ــر كۈچل ــدى تهس ــۇ .قىل ــۈنى ش  ك
ـــڭ ـــده ئۇنى ـــپ كۆڭلى ـــوي ئاجايى  ئ
 چۈشـلهر تـاتلىق ۋه سۇئالالر خىيالالر،

  .ئهتتى تۈنهك
ــسهلگه« ــوغرا كې ــرىلگهن ت  دورا بې

ــسهلنى ــاقايتىدىكهن كې ــۇ .س ــېمه ب  ن
ــۈن؟ ــادا ئۈچ ــمه دۇني ــسهلنى ھهم  كې

 بارمىـــدۇر؟ دورا ســـاقايتىۋېتىدىغان
 بولمامدىغاندۇ؟ ياسىسا ئۇنى بولمىسا

 ياسـايدۇ؟ قانداق كىشىلهر ئۇنى زادى
ــر ئهگهر ــۈنلهرده بى ــۇنداق مهن ك  ئاش



 مۇنــۇ !ھه-ياسىۋهتــسهم دورىنــى بىــر
ـــاغرىق ـــتىدىن ئ ـــان دهس  قىينىلىۋاتق
 ئـادهملهردهك سـاق سـاقىيىپ ئادهملهر

ــــپ ــــپ-ئېچىلى ــــڭ يېيىلى  ھاياتنى
 دورىنىـڭ شىپالىق كۆرسه؟ خوۋلىقىنى

 ئـانىالر-ئاتـا تـۈپهيلى، بولمىغانلىقى
 بــالىلىرىنى كهتمىــسه، ئۆلــۈپ بــۇرۇن

ـــسا، ـــالىالر باق ـــتىم ب ـــسا،قا يې  لمى
 دادىلىرىنىـڭ قۇچاقلىرىدا، ئانىلىرىنىڭ
 قېنىـپ مـۇھهببهتكه-مېھـر مۈرىلىرىده

 ســهمهت مۇنــۇ ھهي، …بولــسا چــوڭ



 ياشـال بىـلهن كېـسىلى ئاشـقازان ئاكا
 ئــــۇنى ئهگهر كهتتــــى، تــــۈگهپ

ــاقايتقىلى ــدىغان س ــان دورا بولى  بولغ
 كۈنــده بۈگــۈنكى رۇســتهممۇ بولــسا،
  »...يۈرمهيتتى مهيۈس بۇنداق
ــۇ ــۇ ئ ــۈنى ش ــسى ك ــۆزىنى كىچى  ئ

 شــىپا كېــسهلگه ھهمــمه تاغقــا جهنــۇبىي
ـــــــدىغان  دورا خاســـــــىيهتلىك بولى

 چۈش قىلىپ سهپهر ئىزدهپ ئۆسۈملۈكىنى
  .كۆردى ئىش مۇنداق چۈشىده ۋه كۆردى

 ئېشىپ، قاپتاللىرىدىن تاغ ئۇ مانا



 كېتىۋاتىــدۇ، ئارىــسىدا قارىغــايزارلىق
 قۇشـــالرنىڭ خىـــل ھهر نهلهردىنـــدۇر
ــــلىرى ــــاال ،سايراش ــــڭ-ك  قويالرنى

 قـوراي ئىگىـز مهرهشلىرى،-مۆرهشلىرى
ـــالر ـــسىدىن تاش ـــارقىراتمىنىڭ ئارى  ش
 پۈتــۈن ئۇنىــڭ .كېلىۋاتىــدۇ ساداســى
ـــالى ـــۇ خىي ـــگه ئاش ـــادىر ھهممى -ق

ــىيهتلىك ــۈملۈكنى خاس ــشتا ئۆس  .تېپى
 چهكـسىزلىككه ئـاخىر ئۇ ماڭه،-ماڭه

ــقان ــاپ تۇتاش ــشىللىققا-ي ــپ يې  چىقى
 تــاغ بولغــان بارمــاقچى ئــۇ .قالــدى



 تۇرغانـدهك يېقىنـدىال ناھـايىتى ئابايا
 پايانـسىز ئۇ ئهمدى ئىدى، كۆرۈنگهن

ــشىللىققا ــپ يې ــسا، چىقى ــى قارى  ھېلىق
 كهتكهنــدهك يىــراقالپ بارغــانچه تــاغ

ـــــدى ـــــۇزۇن ھهجهپ« .تۇيۇل  ۋه ئ
  .»بۇ؟-ئىكهنا يول جاپالىق

 ئـۇ يهتتىمىكىن، ھاردۇق ،“ئۇھ ”
 بولــۇپ ئىلىۋالمــاق كــۆزىنى ئــاز بىــر

ــۆزىنى ــۈككه ئ ــلىدى چۆپل ــۇ،-تاش  ي
 بوۋاينىــڭ بىــر ســۈپهت خىزىــر ئهممــا

 بولــۇپ پهيــدا ئالدىــدا تۇيۇقــسىز



ــۆزىگه ــلهن مېھرىۋانلىــق ئ  قــاراپ بى
 ئورنىـدىن ۋه كۆردى تۇرغىنىنى كۈلۈپ

  :بهردى ساالم بوۋايغا تۇرۇپ چاچراپ
  .بوۋا ساالم-
ــــۇم، - ــــر ئوغل ــــق بى  چىرايلى

  يۈرۈپسهنغۇ؟
 دورا خاســــىيهتلىك تاغــــدىن-
 ماڭغــــان، ئىــــزدهپ ۈملۈكنىئۆســــ

ــسام ــسام-ماڭ ــۇ ماڭ ــول ب ــۈگهر ي  ت
ــاردۇق ئهمهس، ــپ، ھ ــۇ يېتى  يهرده ب

  .ئىدىم دېگهن ئاالي ئارام ئازراق



 قىلمـاقچى نېمه ئۆسۈملۈكنى ئۇ -
  .ئۇنىڭدىن سورىدى بوۋاي ئىدىڭ؟

 كېــــــسهل ياســــــاپ، دورا -
ـــــادهملهرنى ـــــڭ داۋاالپ، ئ  ئۇالرنى

  .ئويلىغان دهپ يېنىكلىتهي ئازابىنى
ــالال - ــۇم، بارىك ــدى - ئوغل  دې
  :ۋه تۇرۇپ سىالپ ساقىلىنى بوۋاي
 سـهپىرىڭدىن .مـاڭ باالم، ماڭ -
 ئـاق كۆڭلـۈڭ ئۇلۇغ، نىيىتىڭ .يانما
 باشـقىالرنىڭ دۇنيـادا .ئىكهنسهن باال

-بهخـت باشقىالرنىڭ يېيىش، غېمىنى



 ئــــــۆزىنى ئۈچــــــۈن ســــــائادىتى
 نىـيهت ئۇلـۇغ ئـارتۇق بېغىشالشتىنمۇ

 كىــشىنىڭ ھهر ،تهڭــرىم .بولمايــدۇ
 رىـــسقىنى ئۇنىـــڭ يارىـــشا نىيىـــتىگه

 پـاك نىيىتىـڭ ئـاق، كۆڭلۈڭ .بېرىدۇ
  :قىالي دۇئا ساڭا ئۈچۈن بولغىنى
ــا- ــساڭ توپ ــالتۇن ئال ــسۇن، ئ  بول
 سهپىرىڭ .بولسۇن كۈمۈش ئالساڭ كۈل

 دۇلدۇل مۇنۇ سېنى بولسۇن، ئوڭۇشلۇق
 قويـــسۇن، يهتكـــۈزۈپ باغرىغـــا تـــاغ

  !ىنئام يهتكهيسهن، مهقسىدىڭگه



 ئىگىـــز قـــولىنى ئىككـــى بـــوۋاي
ـــۇنى ۋه قىلـــدى دۇئـــا كۆتـــۈرۈپ  ئ
ــپ ــان چاپچى ــاق تۇرغ ــوز ئ ــا ب  ئاتق

 ئاتنىـڭ .دېـدى “چـۇھ” مىندۈرۈپ،
 ئېتىلىـشى ئـوقتهك قـاراپ باغرىغا تاغ

 ســالغان ۋارقىــراپ دهپ “ۋاي” بىــلهن
  .ئويغاتتى نىجات ئاكىسى رىشاتنى
 بولـدۇڭ؟ نـېمه ئۇكام، ئۇكام،-

 پبــــــو تهر چىلىـــــق-چىلىـــــق
  كېتىسپسهنغۇ؟
ـــۇر ـــق ئۇيغ ـــۆچهكلىرىنى خهل  چ



ـــسىدىن ـــات ئاپى ـــات-پ ـــاڭالپ پ  ئ
 چۈشـىگه رىـشاتنىڭ ئۆسمۈر تۇرىدىغان

ــسىنىڭ ــاالم« ئاپى ــۈڭده ســاڭا ب  چۈش
 كاتتـا كهلگۈسـىده يولۇقۇپتۇ، ئهۋلىيا

 تهبىـر دهپ »بولغىدهكـسهن ئادهم بىر
ــشى ــلهن بېرى ــا بى ــر ئۇنىڭغ ــل بى  خى
  .بولدى كىرگهندهك كۈچ غايىۋانه

ــــدۈرۈپ، نلهركــــۈ ــــايالر كۈل  ئ
ـــــپ، ـــــالر ئايلىنى ـــــورغىالپ يىل  ي

 تـا چـۈش ھېلىقـى ئهممـا كېتىۋهردى،
 تـاڭ بۈگـۈن تېخى ئۇنىڭغا ھازىرغىچه



 ۋه يېڭــــى كۆرگهنــــدهك ســــابادا
  .تۇيۇلىدۇ مۇقهددهس



ــۇ ئهنه ــۇقهددهس ئاش -چــۈش م
 ۋه ھاياتى كهسپىي كېيىنكى رىشاتنىڭ

ـــــشىلىك ـــــىغا كى ـــــر تۇرمۇش  تهس
 چىقىرىـشىدا رنىقـارارال كۆرسىتىدىغان

  .ئوينىدى رول زور
 يېتىلىــپ ئۆســۈپ ئاببــاس رىــشات

ــا-1978 ــده يىلىغ ــى كهلگهن ــۇ يهن  ئ
 شۇئا بهرگهن ئىمتىھان مهكتهپكه ئالىي

ــى، ــېچ يىل ــال ھ ــىنج ئىككىلهنمهي  اڭش
ــي ــستىتۇتىنىڭ تېببى ــك ئىن  دورىگهرلى

 بــاال چــۈنكى تاللىــدى، كهســپىنى



 قويغـــان ئـــۆزى ئـــۆزىگه چاغلىرىـــدا
ــوئالغا ــاۋ س ــپىش، ابج ــىده تې  چۈش

 ئايالنـدۇرۇش رېئاللىققـا كۆرگهنلىرىنى
 ئـــوتتهك قهلبىـــده ئۇنىـــڭ ئارزۇســـى

 يۆنىلىـشكه شـۇ ئۇنى ۋه يالقۇنجايتتى
  .ئىلھامالندۇراتتى مېڭىشقا قاراپ
 ئهال باشـلىرىدا يىللىرىنىڭ -80 ئۇ
 كهسـپىنى دورىگهرلىـك بىـلهن نهتىجه

ــامالپ، ــي تام ــستىتۇتتا تېببى  دورا ئىن
 .تاللىۋالـــدى خىزمىتىنـــى تهتقىتـــات
 دورىگهرلىــك ئۆزىنىــڭ ئــۇ چــۈنكى



ـــڭ ـــسىدىن ئىلمىنى ـــدىال بوسۇغى  ئهم
 سـاھهده بـۇ كىرگىنىنى، ئېلىپ قهدهم
 تېگىـشلىك ئۆگىنىشكه بىلىشكه، ئۆزى

 تونـۇپ بارلىقىنى نهرسىلهرنىڭ نۇرغۇن
  .ئىدى يهتكهن

 پۈتتـۈرۈپ مهكتهپنى ئالىي ئادهتته
 كـۆپى كىـشىلهرنىڭ چىققان خىزمهتكه
 جهھهتـته ئـۆگىنىش ئىلىـم” ئـۆزلىرىنى
ـــاخىرقى ـــېكهتكه ئ ـــۇق ب  دهپ “يهتت
ــاراپ،  كويىغــا جاھانــدارچىلىقنىڭ ق
 ئۇنىــڭ رىــشات .كېتىــشىدۇ چۈشــۈپ



 ئۆگىنىـــدىغان مېنىـــڭ” ئهكـــسىچه
ــم  دهپ “باشــالندى ئهمــدى مهزگىلى

 مهكتهپـته ئـالىي ئۆزىنىـڭ ۋه قارىدى
ــشلهش ــىتىدىن ئى ــدىنىلىپ، پۇرس  پاي

ــستىكا” ــالىزئ” ،“ستاتى ــيه ان  ،“خىمى
 دورىگهرلىـك ۋه “ئىلمـى دورىگهرلىك”

 “ئىنگلىـزچه كهسـپىي” ئۈچـۈن ئىلمى
 ئوقــۇپ تــالالپ دهرســلهرنى قاتــارلىق

 كېلهچهكتىكـى تۇرغـان كۈتۈپ ئۆزىنى
  .تهييارلىدى »ئوزۇق« ئۈچۈن سهپهر

ـــــــى-1983 ـــــــت يىل  فاكۇلتې



ــــۆزى رهھبهرلىكــــى، ــــرهك ئ  ھهم زې
ــشچان ــۇ تىرى ــاتلىق ب ــنى ئىجتىھ  ياش

 جۇڭگـو جايالشـقان شهھرىگه ىڭنهنج
 بىلىــم ئۇنىۋېرســىتېتىغا دورىگهرلىــك

ــى ئاشۇرۇشــقا ــلهن بۇنىــڭ .ئهۋهتت  بى
 ئېتىقـادى بولغان ئارزۇسىغا ئۆز ئۇنىڭ
 ھـازىرمۇ خـۇددى .كۈچهيدى تېخىمۇ

 ئۇنىۋېرســــىتېت بــــۇ تونۇلغانــــدهك
 ساھهسـىدىكى دورىگهرلىك جۇڭگونىڭ

 مهكـتهپ تۇرىـدىغان قاتاردا ئالدىنقى
 چهتئهلده ئالىمالر، يېتىشكهن بولۇپ،



 توپالشـقان دوكتـورالر كهلگهن ئوقۇپ
 بۇ رىشاتنىڭ .ئىدى بوشۈكى مهرىپهت

 دورىالرنـــى كىلىنىكىلىـــق مهكـــتهپكه
 بىلىـم بـويىچه ئىلمـى قىلىـش تهتقىق

 كهسپىي ئۇنىڭ-ئهۋهتىلىشى ئاشۇرۇشقا
 پۇرسهت ئۈچۈن پۇختىلىشى بىلىملهرنى
 يهنه بهلكـى قالماي، بېرىپال ھازىرالپ

 ۋه قهيهرگه قهدهمنـى كېيىنكـى ئۇنىڭ
ــشىغا قانــداق ــدىيه ئېلى  ئۇســۇل ۋه ئى

ــتىن ــن جهھهت ــازىرالپ زېمى  .بهردى ھ
 قايتىـپ ئوقۇپ ئهللهرده چهت بولۇپمۇ



 مـــول پروفېســـسورالرنىڭ كهلـــگهن
 ئهلـدىكى چهت ئۇالرنىڭ ۋه بىلىملىرى

 ماقاله پارچه نهچچه ژۇرنالالردا ئىلمىي
 تهتقىقات دورا رىشاتنىڭ قىلىشى ئېالن

 تهرهققىياتىغـا خهلقئـارادىكى ئىلمىنىڭ
 .بولـــــدى تـــــۈرتكه قىزىقىـــــشىغا
 بىـــر بولغـــان بىـــلهن پروفېســـسورالر

 جاســـارىتى ســـۆھبهتته، قېتىملىـــق
 بـۇ ئۆتكـۈر زېھنـى تۇرغـان، تهپچىپ
 مۇنـداق مـۇئهللىم بىر يىگىتكه ئۇيغۇر
 :ئىدى دېگهن



 يېڭـــى ئىلمىـــدا تهتقىقـــات دورا-
 قالمــاي، بولـۇپال ىممــۇھ بهك نهزىـرىيه

 شـارائىت ماددى-مۇھىتى تهجرىبه يهنه
ـــــپىي ۋه ـــــته كهس ـــــۇر جهھهت  ئۇچ

ـــمۇۇئالماشت ـــايىتى رۇش ـــۇھىم ناھ  .م
ــى ئىقتىــسادى ــان تهرهقق -پهن ۋه قىلغ
 ئىككىـال بـۇ ئهلـلهرده ئىلغار تهخنىكىدا

 ساھهده مۇشۇ ئهگهر .يېتهرلىك شارائىت
 غهربتىكى دېسىڭىز ئاالي بىلىم داۋاملىق

  .كېرهك ئوقۇش چىقىپ گهئهللهر
 چوقـۇم مهن «نهنجىڭـدىن رىشات



ــات دورا غهربتىكــى ــىده تهتقىق  ساھهس
 دۆلهتـكه تۇرىـدىغان قاتاردا ئالدىنقى
 ۋه نىـيهت دېـگهن» ئوقۇيمهن چىقىپ
  .كهلدى يېنىپ بىلهن ئىراده
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-ئوتتــــۇرىلىرى يىلالرنىــــڭ-80
ــڭ ــسالھات جۇڭگونى ــشىكنى ۋه ئى  ئى
 ۋه شـــېنجېن سىياســـىتى ئېچىـــۋېتىش

 بـويى دېڭىـز قىلغان مهركهز جۇخهينى
 بېرىـشكه مېۋه ئهمدىلهتىن رايونلىرىدا



 سىياســــهت بولــــۇپ، باشــــلىغان
-ئاســتا ۋه ئهۋزهللىــك جهھهتتىكــى

 ئهلنىڭ چهت كىرىۋاتقان سىڭىپ ئاستا
 ۋه مهبلىغـى تېخنىكىسى،-پهن ئىلغار
 يهردىكـى بۇ ئۇسۇلى باشقۇرۇش يېڭى

ــشىلهرنىڭ،  ئۇســۇلىدا، تۇرمــۇش كى
 ئۆزگىرىش پىكرىده-ئوي نتىلىشىده،ئى

 .ئىــدى چــاغالر قىلىۋاتقــان پهيــدا
ــڭ ــسىچه ئۇنى ــۇر ئهك ــاپتونوم ئۇيغ  ئ

 ئىـدىيهنىڭ سولچىل تېخى رايونىمىزدا
 بولــۇپ، چــاغالر تــۈگىمىگهن تهسـىرى



ــار تېخنىكىــدا-پهن كىــشىلهرنىڭ  ئىلغ
 ئىدىيىـسى ئوقـۇش چىقىپ دۆلهتلهرگه

 ئاسـتا-ئاسـتا ئىچىـده ئېھتىياتچانلىق
 ۋه يـــاپونىيه ھهمـــده ويغىنىۋاتقـــانئ

ـــى ـــلهرگه غهربتىك ـــا ئهل ـــر يىلىغ  بى
 ئىـزدهپ ئىلىـم ئوقۇغـۇچى نهچچىدىن

  .ئىدى چاغالر باشلىغان ماڭغىلى
ــا ــاي، ئارزۇالرغ ــىگه ب ــد كهلگۈس  ئۈمى

ـــلهن ـــدىغان بى ـــاش قاراي ـــشات ي – رى
ـــده ـــۆرگهن نهنجىڭ ـــانلىرى-ك  ۋه ئاڭلىغ

ــسى ــلهن دادى ــشقان بى ــۆھبهتلىرىگه قىلى  س



  :كهلدى خۇالسىگه مۇنداق ئاخىر ئاساسهن
 تهرهققـى جهمئىيهت ياشۋاتقان بىز

-پهن ســاھه ھهر ئۈچــۈن، قىلىــشى
 ئىختىـــساس خادىملىرىغـــا، تېخنىكـــا
 بهيگىـسىگه ئـات مۇھتـاج، ئىگىلىرىگه
 بولغانــدهك، كېــرهك مهيــدان كهڭــرى

 قـــازىنىمهن نهتىـــجه كهســـپىمده مهن
 بولغـان زۆرۈر مـاڭىمۇ دهيدىكهنمهن،

ــــارائىت ــــرهك ش ــــۇم مهن .كې  چوق
ــماي ــشىپ بوشاش ــۇ تىرى ــارائىتنى ب  ش

  .كېرهك يارىتىشىم



 شـۇنداق كىشى مهشھۇر بىر قايسى
 ئۈچـۈن ئـادهم بىـر« .ئىـكهن دېگهن

 ئهمهس، قىاللىـــشى نـــېمه ئۇنىـــڭ
 قىاللمايــــــدىغانلىقىنى نېمىلهرنـــــى

 مـۇۋهپپىيهت ئىشالردا ئۇنىڭ-بىلىشى
  ».ئاچقۇچى قازىنىشىنىڭ
 ئهكـــسىچه بۇنىـــڭ دهل رىـــشات

ــڭئو ــى زىنى ــايىتى نىمىن ــشى ناھ  ياخ
ـــــدىغانلىغىنى ـــــى قىالالي  ۋه بىلهتت

 يـوق ئىش قىيىن« ئېيتقان كونىالرنىڭ
 »ئـادهمگه قويغـان كوڭـۇل ئالهمـده،



 ئىكهنلىگىنى ھهقىقهت سوزىنىڭ گهنېد
 بىــلهن شــۇنىڭ .بىلهتتــى ياخــشى

 ھهم قـــۇدرىتى،-زىھنـــى ئوزىنىـــڭ
 ئوسـمۇر تايىنىپ ئىرادىسىگه ئىگىلمهس

ــال باشــالپ چاغلىرىــدىن  قىلغــان خىي
ــسىمالر ــا تىل ــى غهۋۋاس ئوكيانىغ  كهب
 بولغــان بولــۇپ تهييــار شۇڭغۇشــقا

 ئوچـۇق، تهپپهككـۇرى ئۇنىڭ .ئىدى
ــشانى ــدىڭ نى ــدى، ئاي ــوزلىگهن ئى  ك

ــسىدىگه ــتىش، مهق ــى يى ــى يهن  ھهقىق
 بولـۇش ئـالىم اليىـق جىسمىغا ئىسمى



 تۇرمۇشـنىڭ كۈنـدۈلۈك-ئـۇ ئۈچۈن،
 بىـرىش جـاۋاپ سـۇئاللىرىغا تۇگىمهس

 بهلكـى يۇرمىدى، بولۇپ ئاۋاره بىلهن
 نىـشانىغا زهھنىنى ۋه ۋاقتىنى كوپىنچه

 بولغــــان زورۇر ئۈچــــۈن يىــــتىش
 .قىلـدى سهرپ ئىگهللهشكه ۋاستىلهرنى

 ئۇنىۋېرســتىتنىڭ يىلــى-1984 ئۇنىــڭ
 ئهنگلىـز ئىنـستىتۇته مۇئارىـپ چوڭالر
ــى ــا تىل ــقا فاكۇلتىتىغ ــشى ئوقۇش  كىرى
 ناھـايىتى ىتۇرمۇشىن كۈندىلىك بىلهن

  .بىسىۋالدى جىددىچىلىك



 تۇرمۇشـتا كۈنـدىلىك ئادهمگه بىر
ــل ھهر ــشالر خى ــۇچراپ ئى ــدۇ، ئ  تۇرى

 ئېتىبـار ئوخشاش ھهممىسىگه ئۇالرنىڭ
 ھهم .بولمايـدۇ كهتكىلى قاراپ بىلهن

 يـوق، زۆرۈرىيىـت قىلىشنىڭمۇ ئۇنداق
 ھهمـمه ئهمهلىيىتـى تۇرمۇش شۇنداقال
 مــۇئهييهن خــاس ئــۆزىگه ئادهمــده

ـــسىپنى،پ ـــسىنى رىن ـــدا توغرى  ئېيتقان
ــاش ــسىنى ياش ــدۇ پهلسهپى  .يېتىلدۈرى

 چۇشلۇق ئۆزىگه رىشاتنىڭمۇ جۈملىدىن
ــــات ــــسى ھاي ــــاش ۋه مهنتىقى  ياش



 ئۆزىنىـڭ ئـۇ بولـۇپ، بار پهلسهپىسى
 قىلىــــــــدىغان ئهمهل ياشاشــــــــتا
 يهكۈنلهپ بۇرۇنال خېلى پرىنسىپلىرىنى

 ۋه قارىـدى دهپ مۇنـداق ئۇ .چىقتى
  :كۆردى ئىش چهبويى مىزان شۇ

 قىلىدۇ، ئاقىل ئادهمنى پهن-ئىلىم
 ئالغـــا ئـــادهمنى ئىـــراده قهتئىـــي

ــتۇرىدۇ، ــق باس ــا ۋه قىيىنچىلى -جاپ
ـــڭ مۇشـــهققهت ـــسىنى ئادهمنى  ئىرادى

 ۋه تۆكــــــــۈش تهر تاۋاليــــــــدۇ،
ـــشچانلىق ـــادهمگه تىرى -بهخـــت ئ



ــائادهت ــپ س ــدۇ ئېلى ــدىن .كېلى  ئۇن
ــــقا ــــىلهرنىڭ باش ــــسى نهرس  ھهممى

ــاتلىقتىن ــارهت ھاي ــڭ ئىب  چهمبىرهكنى
 .نهرسىلهر بولمىغان مۇھىم سىرتىدىكى

ـــشىلىك… ـــا كى ـــل ھهر ھاياتت  خى
ـــشالر، ـــىلىلهر ئى ـــددىيهتلهر ۋه مهس  زى
ــدۇ، ــا بولى ــسىنىڭ ئهمم  ئىككــى ھهممى

 ئاساسى ئۇالرنىڭ يهنى .بولىدۇ تهرىپى
 تهرهپلىـرى بولمىغان ئاساسى ۋه بولغان

ــدۇ  ئاساســى زىــددىيهتنىڭ مهن .بولى
 مۇئامىله ئهستايىدىل چوقۇم تهرهپلىرىگه



 بولمىغـــان ئاساســـى ئهممـــا قىلىـــمهن
  .قىلمايمهن پهرۋامۇ تهرهپلىرىگه

 ئاساســـلىق ئهڭ ئۈچـــۈن ئۇنىـــڭ
 ئهمهلـگه غايىـسىنى ئۆزىنىـڭ مهسىله،
 ئىلمـى تهتقىقـات دورا يهنى ئاشۇرۇش
 ئىــگه ســهۋىيهگه خهلقئــارالىق بـويىچه

  .ئىدى چىقىش بولۇپ ئالىم
ــڭ ــق، مهنزىلى ــڭ ئېنى ــ ئېتى  ارتهيي

 يېتىش مهنزىلگه ئهمدى ئىكهن، بولغان
  .كېرهك سېلىشىڭ قامچا ئېتىڭغا ئۈچۈن

 تىلـى ئىنگلىـز يىلى-1987 رىشات



ــويىچه كهســپى ــارىپىنى چــوڭالر ب  مائ
ــال پۈتتۈرىــشى ــۇنجى بىلهن ــسى ت  بالى

 .ئـاچتى كـۆز دۇنياغـا ئىيۇلـدا زهرىنه
 كېلىـشى دۇنياغا ھاياتلىقنىڭ بىر يېڭى

ــا ــپ قخۇشــاللى چهكــسىز ئۇنىڭغ  ئېلى
 قىزىنـى ئوماق كىچىككىنه ئۇ .كهلدى

ــاتىلىق ــرى ئ ــلهن مېھ ــۆيگهنده بى -س
 ئۈچــــۈن كهلگۈســــى پهرزهنتىنىــــڭ

 ھـېس الزىملىقىنـى تىرىـشىش بولسىمۇ
 شــۇنىڭ .كېتهتتــى روھلىنىــپ قىلىــپ

ــــلهن ــــشات بى ــــدىكى چهت رى  ئهل



 قىلىـــشقا ئـــاالقه بىـــلهن مهكـــتهپلهر
ــلىدى ــۇ ھهم باش ــى ش ــدا-8 يىل  ئاي
 يېڭـى چىقىـپ، ىدىنقوين تهكلىماكان

ـــدىيهگه ـــر زېالن ـــق بى ـــم يىللى  بىلى
ــقا ــدى ئاشۇرۇش ــۇ .ماڭ ــدا ش  جهريان

ـــز ـــى ئىنگلى ـــۇ ئاساســـىنى تىل  تېخىم
 ئهل چهت مۇســــــــــــتهھكهملهپ،

ــىتېتلىرىغا ــتىكى ئۇنىۋېرس ــل ئوقۇش  تى
ـــدىن ـــۈپ، ئۆتكهللىرى ـــۇ ئۆت  تېخىم

 ئـۇ .ھازىرالندى ئېلىشقا بىلىم چوڭقۇر
 شــىتاتلىق ۋاشــىنگتون يىلــى-1989



ــــــات دورا ۋېرســــــىتېتىئۇنى  تهتقىق
ـــــــك ئىنـــــــستىتۇتىنىڭ  دورىگهرلى

 ماگىـستېر فاكۇلتېتىغـا زهھهرشۇناسلىق
 مۇكاپـاتى ئوقۇش تولۇق ئاسپرانتلىققا

ــپ ــقا ئېلى ــردى ئوقۇش ــقا ۋه كى  ئوقۇش
 بـــۇ ئـــۆتمهيال، يىـــل بىـــر كىرىـــپ

ــڭ ــۇق فاكۇلتېتنى ــده نوپۇزل  دورا ھهم
 نهتىجىـسى مـول ساھهسـىده تهتقىقات

 نىــڭ)Hayton(يتونھــا پروفېســسور بــار
 پروفېسـسور .تـارتتى ئۆزىگه دىققىتىنى
ــايتون ــشاتتىكى ھ  دورا تــاالنتنى، رى



ــات ــگه تهتقىق ــان ئىلمى ــۆزىنى بولغ  ئ
 كـۈنى بىـر بايقـاپ روھىنى بېغىشالش

 :دىدى مۇنداق چاقىرتىپ ئۇنى
 شــىتاتلىق )Ohio(ئوھىئــو مېنــى -

ــــــىتېت ــــــات دورا ئۇنىۋېرس  تهتقىق
 .قىلدى ىپتهكل مۇدىرلىققا فاكۇلتېتىغا

 ساھهسـىده تهتقىقـات دورا سىزده مهن
 تاالنتنىـڭ خىـل بىـر ئۇچرايدىغان ئاز

 دوكتورلۇقتـا مۇبـادا .كۆردۈم بىخىنى
 كهلگۈسـىده ئىـشىنىمهنكى ئوقۇسىڭىز،

 ئــالىم كــۆرۈنگهن كــۆزگه ســاھهده ئــۇ



ـــسىز، ـــسىڭىز ئهگهر بوالالي  مهن خالى
ــلهن ــۇ بى ــىتېتكه ئاش ــپ ئۇنىۋېرس  بېرى

 يېتهكچىلىكىمـده مېنىـڭ دوكتورلۇقنى
  …ئوقۇسىڭىز يهرده ئاشۇ

 خۇشــاللىق تهكلىپنــى بــۇ رىــشات
  .قىلدى قوبۇل بىلهن

 ئـاخىرى، ئاۋغۇستنىڭ يىلى -1990
ــئهت ــالردهك تهبى ــانغان تاۋۇس ــر ياس  بى

 شـىتاتلىرىنىڭ قوشـما ئامېرىكـا پهيتته،
ـــسىغا ـــقان ئوتتۇرى ـــرى جايالش  زېمىنلى

 قويۇق-شىتاتى ئوھىئو كهتكهن بىپايان



ـــلىق ـــدىن ،قاش ـــى، كۆزلىرى  زېرهكلىك
ــى ــدىن ۋه قهتئىلىك ــى تۇرقى  تهمكىنلىك

ــر تۇرغــان چىقىــپ  ۋه يــاش ئۇيغــۇر بى
  .ئالدى قوينىغا ئۆز ئائىلىسنى ئۇنىڭ

ــۇ ــۈزهل ب ــىتاتنىڭ گ ــزى ش  مهركى
ـــۇس ـــهھىرى كولۇمب ـــكهت-ش  مهملى

ــويىچه ــوڭ-15 ب ــهھهر چ ــۇپ، ش  بول
 قوينىغا ئۆز مهكتهپلهرنى ئالىي نۇرغۇن
ــان ــدى ئالغ ــشات .ئى ــاقچى رى  ئوقۇم

ـــان ـــتهپ بولغ ـــدىكى-مهك  ئامېرىكى
 بۆشـۈكلىرىدىن مائارىـپ ئالىي مهشھۇر



 ئىـــشتاتلىق ئوھىئـــو بولغـــان بىـــرى
 شــهھهردىن مۇشــۇ دهل ئۇنىۋېرســىتېت

ــــورۇن ــــان ئ ــــۇپ، ئالغ ــــۇ بول  ب
 بـويىچه شـىتات مۇشـۇ-ئۇنىۋېرسىتېت

 ئالـدىنقى بويىچه مهملىكهت بىرىنچى،
 ئــــــالىي مهشــــــھۇر قاتــــــاردىكى
  .ئىدى بىرى مهكتهپلهرنىڭ

 يۇرتىــدا بىلىــم ئـالىي مۇشــۇ مانـا
 ئىلمى تهتقىقات دورا – ئابباس رىشات

ــــويىچه ــــۇق ب ــــنى دوكتورل  ئوقۇش
  .باشلىۋهتتى



   مېدىتــسىنامېدىتــسىنامېدىتــسىنا---ئىلمـىئىلمـىئىلمـى   تهتقىقـاتتهتقىقـاتتهتقىقـات   دورادورادورا
ــڭ ــڭئىلمىنى ــڭئىلمىنى ــر   ئىلمىنى ــربى ــربى ــۈرى   بى ــۈرىت ــۈرىت ــۇپ،   ت ــۇپ،بول ــۇپ،بول ــۇ   بول ــۇئ ــۇئ    ئ

ــلىقى ــلىقىئاساس ــلىقىئاساس ــڭ   ئاساس ــڭدورىالرنى ــڭدورىالرنى ــدىكى   دورىالرنى ــدىكىبهدهن ــدىكىبهدهن    بهدهن
   شـىپالىقشـىپالىقشـىپالىق   دورىالرنىڭدورىالرنىڭدورىالرنىڭ   يهنىيهنىيهنى   ھهرىكىتىنىھهرىكىتىنىھهرىكىتىنى

   ئېــنىقالشئېــنىقالشئېــنىقالش   ىنىىنىىنىتهسـىرتهسـىرتهسـىر   زهھهرلىـكزهھهرلىـكزهھهرلىـك   يـاكىيـاكىيـاكى
ــده ــدهھهم ــدهھهم ــى   ھهم ــىيېڭ ــىيېڭ ــى   يېڭ ــىدورىالرن ــىدورىالرن ــاش   دورىالرن ــاشبايق ــاشبايق ---بايق

   داۋاالشــــتاداۋاالشــــتاداۋاالشــــتا   ئاللىقاچــــانئاللىقاچــــانئاللىقاچــــان   شــــۇنداقالشــــۇنداقالشــــۇنداقال
   باشــقاباشــقاباشــقا   دورىالرنىــڭدورىالرنىــڭدورىالرنىــڭ   ئىــشلىتىلىۋاتقانئىــشلىتىلىۋاتقانئىــشلىتىلىۋاتقان

ـــــسهللىكهرگه ـــــسهللىكهرگهكې ـــــسهللىكهرگهكې ـــــشىنىڭ   كې ـــــشىنىڭئىشلىتىلى ـــــشىنىڭئىشلىتىلى    ئىشلىتىلى
   تهتقىقتهتقىقتهتقىق   يوقلۇغىنىيوقلۇغىنىيوقلۇغىنى---بارباربار   مۇمكىنچىلىكىمۇمكىنچىلىكىمۇمكىنچىلىكى

   تېخىمـــۇتېخىمـــۇتېخىمـــۇ   يهنـــىيهنـــىيهنـــى   ئىلىـــم،ئىلىـــم،ئىلىـــم،   قىلىـــدىغانقىلىـــدىغانقىلىـــدىغان



   ئــۇئــۇئــۇ   چۈشــهندۈرگهنده،چۈشــهندۈرگهنده،چۈشــهندۈرگهنده،   ئىــنچىكىلهپئىــنچىكىلهپئىــنچىكىلهپ
ــــــسهللهرنى ــــــسهللهرنىكې ــــــسهللهرنىكې ــــــۈن   داۋاالشداۋاالشداۋاالش   كې ــــــۈنئۈچ ــــــۈنئۈچ    ئۈچ

ـــــــشلىتى ـــــــشلىتىئى ـــــــشلىتىئى ـــــــك   لىدىغانلىدىغانلىدىغانئى ـــــــكخىمىيهلى ـــــــكخىمىيهلى    خىمىيهلى
   يهنــــىيهنــــىيهنــــى   جــــانلىقالرداجــــانلىقالرداجــــانلىقالردا   ماددىالرنىــــڭماددىالرنىــــڭماددىالرنىــــڭ

ــــاتلىق ــــاتلىقھاي ــــاتلىقھاي ــــدا   ھاي ــــدائورگانزمى ــــدائورگانزمى ــــداق   ئورگانزمى ــــداققان ــــداققان    قان
ـــۆزگىرىش ـــۆزگىرىشئ ـــۆزگىرىشئ ـــدا   ئ ـــداپهي ـــداپهي ـــدىغانلىقىنى   پهي ـــدىغانلىقىنىقىلى ـــدىغانلىقىنىقىلى    قىلى

ــق ــقتهتقى ــقتهتقى ــدىغان   تهتقى ــدىغانقىلى ــدىغانقىلى ــم   قىلى ــمئىلى ــمئىلى ــۇپ،   ئىلى ــۇپ،بول ــۇپ،بول    بول
   دهســـلهپتهدهســـلهپتهدهســـلهپته   ئهڭئهڭئهڭ   ئاساســـىنىئاساســـىنىئاساســـىنى   ئۇنىـــڭئۇنىـــڭئۇنىـــڭ

   دهپدهپدهپ   »»»دهۋرىدهۋرىدهۋرى   ئالتۇنئالتۇنئالتۇن   دىنىنىڭدىنىنىڭدىنىنىڭ   ئىسالمئىسالمئىسالم«««
   بۈگــــۈنكىبۈگــــۈنكىبۈگــــۈنكى   ئهســــىردهئهســــىردهئهســــىرده---777   ئاتالغــــانئاتالغــــانئاتالغــــان
ــدادتا ــدادتاباغ ــدادتاباغ ــىغان   باغ ــىغانياش ــىغانياش ــۋىپلىر   ئهرهبئهرهبئهرهب   ياش ــۋىپلىرتى ــۋىپلىرتى    ىىىتى



   ئۇنىـڭئۇنىـڭئۇنىـڭ   ئهممـائهممـائهممـا ...قارىلىـدۇقارىلىـدۇقارىلىـدۇ   دهپدهپدهپ   سالغانسالغانسالغان
---191919   شهكىللىنىشىشهكىللىنىشىشهكىللىنىشى   بولۇپبولۇپبولۇپ   پهنپهنپهن   رهسمىيرهسمىيرهسمىي

ــىرنىڭ ــىرنىڭئهس ــىرنىڭئهس ــدا   ئهس ــدائوتتۇرلىرى ــدائوتتۇرلىرى ــڭ   ئوتتۇرلىرى ــڭدورىالرنى ــڭدورىالرنى    دورىالرنى
ـــده   ھايۋانالرنىـــڭھايۋانالرنىـــڭھايۋانالرنىـــڭ   تهســـىرىنىتهســـىرىنىتهســـىرىنى ـــدهبهدىنى ـــدهبهدىنى    بهدىنى

   ...باشالنغانباشالنغانباشالنغان   بىلهنبىلهنبىلهن   قىلىشقىلىشقىلىش   سىناقسىناقسىناق
ــۈنكى ــده بۈگ ــات دورا كۈن  تهتقىق

ـــالىملىرى ـــڭ ئ ـــكهت دورىالرنى  ھهرى
ــــا ــــده مېخانزىمىغ ــــۈل ئاالھى  كۆڭ

 دورا مهلــۇم ئــۇالر لــۇپبو بۆلىــدىغان
ــــده ــــۇئهييهن ھهققى ــــىگه م  خۇالس

ـــــــشته، ـــــــشۇناسلىق، كېلى  دورى



ــــوگىيه، ــــشۇناسلىق، فىزىئول  كېسهل
 ۋه خىمىــيه،-فىزىكىلىـق بىئـوخىمىيه،
 پرىنـــسىپالرغا ئىلمىـــدىكى بــاكتېرىيه

 ۋه ستاتىــــستىكىلىق ئاساســــلىنىپ،
 قوللىنىــپ ئۇســۇلالرنى ماتېمــاتىكىلىق

 نـدهپه بـۇ دېمهك، .چىقىرىدۇ يهكۈن
 ئۆگهنگــۈچى ئۈچــۈن، يېــتىش ۋايىغــا
 بىلىملهرگه چوڭقۇر تهرهپلىمىلىك كۆپ

ـــگه ـــۇپال ئى ـــاي، بول ـــۇھىمى قالم  م
 ئهمهلىــــــيهتكه ئــــــۆگهنگهنلىرىنى

 تهتقىــق دورىالرنــى يېڭــى تهدبىقــالپ



ـــپ ـــاپ قىلى ـــپ ياس ـــۇنى ۋه چىقى  ئ
 ئۆتكــۈزۈپ، ســىناقتىن كىلىنىكىلىــق
ــڭ ــازابىنى بىمارالرنى ــپ، ئ  يهڭگىللىتى

 يـۇقىرى سۈپىتىنى ھاياتىنىڭ ئۇالرنىڭ
 ھهســـــسه ئهمهلىـــــي كۆتۈرۈشـــــته

  .كېرهك بولۇشى قوشىدىغان
 ئادهم قانداق دورا« چاغلىرىدا باال

ــۆزىگه دهپ »ســاقايتااليدۇ؟  ســوئال ئ
ــۇپ ــۇ قوي ــوئالالرنىڭ ش ــدىن س  كهينى
ــى ــز قهرنه ئىكك ــوغالپ ئى ــگهن ق  كهل
ـــشات ـــۇ-رى ـــسىز ب ـــسىمالر پايان  تىل



 مئـــاده بىـــلهن دورىـــالر دۇنياســـىدا
ـــڭ ـــق مۇناســـىۋىتىنى بهدىنىنى  تهتقى
 دورىگهرلىــك-پهن تارمــاق قىلىـدىغان

  .قىزىقتى ئاالھىده ئىلمىگه
 بىلگهنـسېرى، نهرسىنى بىر ئىنسان

 ئۈچـۈن بىلىـش ياخـشى تېخىمۇ ئۇنى
 ۋه بىلىم نهرسىلهرنى، ئاالقىدار ئۇنىڭغا

 دائىرىده كهڭ ۋه چوڭقۇر تېخنىكىالرنى
 نداقشۇ ياكى قىلىدۇ ئارزۇ چۈشىنىشنى

ــش ــسان-قىلى ــسىپ ئىن ــكه بې  ئۆتۈش
  .قالىدۇ بوپ ئۆتكهل تېگىشلىك



ــات دورا ــى تهتقىق ــشى ئىلمىن  ياخ
ــلهش ــۈن ئىگى ــشات ئۈچ ــاس، رى  ئابب

 نـــى)Pharmakinetiki(پارماكىنهتىـــك
ــى ــڭ يهن ــا بهدهننى ــسبهتهن دورىغ  نى

 ئىـستېمال بهدهنگه ئاساسلىقى(ئىنكاسى
 قىلىنىشى، قوبۇل دورىالرنىڭ قىلىنغان
 سىقىپ ۋه قىلىنىشى ھهزىم ى،تارقىلىش

 جهھهتتىكـــى ۋاقـــت چىقىرىلىــشىنىڭ
 تهتقىـق ۋه كۆزىتىـدىغان نى)جهريانى

 پارمودىنامىـك بىـلهن ئىلىم قىلىدىغان
)Pharmodynamiki(دورىنىـڭ يهنـى نى 



 قىلىــدىغىنىنى تهســر قانــداق بهدهنــگه
 پۇختــا پهننــى قىلىــدىغان تهتقىــق

ـــنىڭ ـــى ئىگىلهش ـــۇپ زۆرۈرلىگىن  تون
 دورا-ئىككىــسى بــۇ نكىچــۈ .يهتتــى

 گهۋدىسىنى ئاساسى ئىلمىنىڭ تهتقىقات
ــكىل ــدۇ تهش ــسال .قىلى ــۈن، مى  ئۈچ

 قىلىنغان ئىجاد يېڭىدىن ناملىق »شىپا«
 تېرىدىن دورا يېڭى بۇ دهيلى، بار دورا

 يــــاكى كىرگۈزۈلهمــــدۇ بهدهنــــگه
ـــــۇ، ـــــۇ ئېغىزدىنم ـــــدىكى ئ  بهدهن

 بۇ يهتكۈزۈلۈدۇ، قانداق ئورگانىزمالرغا



 ھالــدا خىمىيىلىــك ئىچىــده بهدهن دورا
 ماددىغـا قانداق ئۆزگهرسه ،ئۆزگىرهمدۇ
 بهدهنـده ماددىالر يېڭى بۇ ئۆزگىرىدۇ؟
 تهسـىرى زهھهرلىك ئۇالرنىڭ ئاكتىپمۇ؟
ــى ــۇ؟ بولۇش ــۇ مۇمكىنم ــاددىالر ب -م
 بىـلهن ئۇسۇل قانداق ھېسابتا ئاخىرقى

ــدىن ــپ، بهدهن ــىرتىغا بهدهن ئايرىلى  س
 قىلىقمۇ،ئار نهپهس تاشلىنىدۇ؟ چىقىرىپ

 ئـارقىلىقمۇ تهرهت كىچىـك يـاكى چوڭ
ــدهك ــىلىلهر دېگهن ــاتى دورا مهس  تهتقىق

ــلهن ــۇغۇالنغۇچى بى ــۇم ش  جــاۋاب چوق



  .مهسىلىدۇر بولغان كېرهك بېرىشى
ـــىلىلهرگه ـــشى مهس ـــاۋاب ياخ  ج

ــرىش، ــاكى بې ــسىلهرنى ي ــل ھادى  قايى
 كىشى ئۈچۈن، چۈشهندۈرۈش قىالرلىق

 ىبولۇش ئۇسۇل ئىلمىي بىر تايىنىدىغان
 ئىلمىـــده تهتقىقـــات دورا .كېـــرهك
 بېرىـشته جـاۋاب سـۇئالالرغا يۇقىرىقى

 ئۇســـۇلى تهجرىبىچىلىـــك ئـــادهتته
 ئۇسـۇلنىڭ بۇ بولۇپ، قوللىنىلىدىغان

 بىـــلهن خهتهر-خهۋپ مهلــۇم ئــۆزى
 مهقـسهت ياخـشى چـۈنكى .باغالنغان



ــلهن ــان بى ــرىبه قىلىنغ ــۇ تهج  بولۇپم
 بهزىده تهجرىبه ئىشلىنىدىغان ئادهمده
ـــۈتم ـــك ىگهنك ـــسىنى خهتهرلى  ھادى

 شـۇڭا، .مۇمكىن چىقىرىشى كهلتۈرۈپ
 ســهزگۈرلۈكنى، تهتقىقــاتچىالردىن بــۇ

ــــانلىقنى ــــدۇ، تهلهپ ئېھتىياتچ  قىلى
 ســـىناق بهدهنــگه شــۇكى، ســهۋهب

 كۆپىنچه دورا كىرگۈزۈلگهن تهرىقىسىده
 پهيـدا نهتىجىنـى خىـل ئىككـى ھالدا
 تىزگىنلهيـدۇ، كېسهلنى بىرى .قىلىدۇ

 بـويىچه تىـل زاغـرا يـاكى ساقايتىدۇ،



 يهنه .قىلىـدۇ پايدا كېسهلگه ئېيتقاندا
 يهنـى تهسـىرى زهھهرلىك ئۇنىڭ بىرى

 چـاپىقىنى« خـۇددى بولـۇپ زىيانلىق
ــــالىمهن ــــارىغۇ دهپ ئ ــــپ ق  »قىلى
 نهتىجىنى سهلبى ئويلىمىغان قويغاندهك
  .مۇمكىن چىقىرىشىمۇ كهلتۈرۈپ

ـــادا ـــساننىڭ دۇني ـــات ئىن -ھاي
 بېرىـــــپ هبىۋاســـــىت ماماتلىقىغـــــا
ــشىدىغان ــاتتىنمۇ تاقى ــارتۇق تهتقىق  ئ

ـــنچىكه، ـــهزگۈر ئى ـــۇرهككهپ ۋه س  م
 يېڭــى .كېــرهك بولمىــسا تهتقىقــات



ــى ــىناق دورىالرن ــپ س ــشتا قىلى  ئېچى
ـــــاتچى ـــــقا تهتقىق  ئىلمىـــــي باش

ــــاتچىالردهك ــــۇبىيهتتىن تهتقىق  مهغل
 تــــاكى )error and trial(ئۆگىنىــــدىغان
 ئېرىــشكىچه جاۋابقــا قانــائهتلهنگۇدهك

ـــــىناق ـــــپ، س ـــــالىقتىن قىلى  خات
 بـۇ سـهن .يوق پۇرسهت ئۆگىنىدىغان

 ئـوقنى پـاي بىرىنچـى چوقۇم ساھهده
 مهرگهن ئۇسـتا تهگكۈزىـدىغان نىشانغا

 ئــادهمگه شــۇڭا .كېــرهك بولۇشــۇڭ
ـــدىغان ـــىناقنىڭ قىلىنى ـــق س  توغرىلى



 ئـاۋال ئۈچـۈن ئاشـۇرۇش دهرىجىسىنى
 ســىناق بهدىنىــده جــانلىقالر ئــۇنى
ــۇ قىلىــش ــۇم ىــداتهتقىقات دورا ب  چوق
  .يولدۇر تېگىشلىك ئۆتۈشكه بېسىپ

ــــۆزى ــــان ئ ــــشنىڭ قىلىۋاتق  ئى
-رىـشات يهتـكهن تونـۇپ ماھىيىتىنى

 تهلهپ پروگراممىــسىدىكى دوكتورلــۇق
 ۋه ئوقــــۇپ دهرســــلهرنى قىلىنغــــان

ـــــــــۇق ـــــــــك دوكتورل  الياقهتلى
 بولغانــدىن ئۆتــۈپ ئىمتىھانلىرىــدىن

 تېمىـــــسىنى تهتقىقـــــات كېـــــيىن،



ــڭ ــده بېلىقالرنى ــىناق تېنى ــش س  قىلى
  .باشلىدى بىلهن

ــــشىلهرگه ــــانكى، كى ــــزا ئاي  يې
ــده ــداش ئىگىلىكى ــارهت زىيان  ۋه ھاش
 دورا خىمىيهلىك يوقىتىشتا جانلىقالرنى
 دورىنـى خىمىيهلىـك بـۇ .ئىشلىتىلىدۇ

 ئىـــــــــشلىتىلىدىغان ياساشـــــــــتا
 ماددا زهھهرلىك ئۆزى )Parathion(پاراتون

ــۇپ، ــڭ بول ــلهن ئۇنى ــقان بى  ئۇچراش
ــداق ــانلىق ھهرقان ــىم ج ــايۋان هيل  ھ
ـــسۇن ـــاكى بول ـــادهم ي ـــسۇن ئ  بول



 ئۆلۈشـنى بولغانـدا ئېغىر زهھهرلىنىپ،
 Parathion سهۋهبى .چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ

ــــــــــــارات(  Acetylcholinseterase )ونىپ
 .چهكلهيـدۇ نـى)ئاكتېلخولىنسېتراس(

Acetylcholinseterase ئهنــزىمه خىــل بىــر 
)enzyme-ـــــــڭ  شـــــــهكلىنى ئۆزىنى

 مهلۇم دىالرداماد باشقا ئۆزگهرتمهستىن
ــل ــك خى ــۆزگىرىش خىمىيهلى ــدا ئ  پهي

 بىـر بولغـان مـۇرهككهپ قىالاليدىغان
 ئۇچۇرالرنىڭ ئۇ بولۇپ، )ئاقسىل خىل

ـــڭ ـــېڭه جانلىقالرنى ـــۈجهيرىلىرى م  ھ



ـــر ۋه توشۇلۇشـــى ئىچىـــده  تهرهپ بى
 مىڭىـــدىكى بولغـــان زۆرۈر قىلىـــشىغا
Acetrylchline)دهپ )ئــــــــــاكترىلخېلن 

ــدىغان ــر ئاتىلى ــل بى ــكخىمىي خى  هلى
  .پارچىاليدۇ ماددىنى

ــق ــۇدا بېلى ــايدۇ س ــادا .ياش  مۇب
 مــۇھىتى ســۇنىڭ ياشــايدىغان بېلىــق

 بېلىقالرغـا ئۇنىـڭ بولـسا، بۇلغانغـان
 بـــېلىقالر بهزى .بولىـــدۇ تهســـىرى

ــۇنى ئۆلىــدۇ، ھامــان زهھهرلهنــگهن  ئ
ـــادهملهر ـــدۇ، ئ ـــراق، يېمهي  بهزى بى



 نىـسبهتهن ماددىغـا زهھهرلىك بېلىقالر
 قىلىدىغان پهيدا كۈچ قارشىلىق تېنىده

 تهقــدىردىمۇ زهھهرلهنــگهن بولــۇپ،
 بـېلىقالردهك سـاغالم بهلكى ئۆلمهيدۇ،

 بۇنـداق .ياشاۋېرىدۇ پىلتىڭالپ سۇدا
ــــڭ ــــده بېلىقالرنى ــــك تېنى  زهھهرلى

 بىلمىگهنـــدىن بـــارلىقىنى ماددىنىـــڭ
 تۇتـــۇپ ئـــۇالرنى كىـــشىلهر كېـــيىن

 بولغانـدا يېنىـك نهتىجىده يهۋېرىدۇ،
ــرۇھ ــرئ بولــۇش، مهج  بولغانــدا ېغى
ـــۈم ـــتىم-ئۆل ـــرى يې ـــپ ۋهقهلى  كېلى



ــدۇ ــۇڭا .چىقى ــى ش  زهھهر بېلىقالردىك
ــسىغا ــى ۋه ســۇ ئاساســهن ماددى  تهبىئ
 خهتىرىنــى بۇلغىنىــشنىڭ مۇھىتنىــڭ

 ۋه ئىجىمــائى ئهمهلىــي مــۆلچهرلهش
  .ئىگه قىممهتكه ئىقتىسادىي

ـــشات ـــاس رى ـــا ئابب ـــۇ مان  مۇش
 نهتىجىلىــــــك-)Parathion(ســــــهۋهب

 چۈشـىنىش اسىۋهتنىمۇن )زهھهرلىنىش(
ــۈن ــقىالرنىڭ ئۈچ ــۇ باش ــى ب  ھهقتىك

 ئىنتـــايىن ماقـــالىلىرىنى تهتقىقـــات
 قويـۇپ سـوئال بىـلهن ئهستايىدىللىق



ــۇرۇپ ــۇدى، ت ــالىئه ئوق ــدى مۇت  .قىل
ــــــــــڭ ــــــــــڭ بېلىقالرنى  تېنىنى

 ئىنكاسـى بولغـان غا)Parathion(پاراتىون
ـــڭ ۋه ـــتۇرۇش ئۇنى ـــهكلى ئالماش  ش

ــــان ــــاراخون بولغ ــــڭ)Paraxon(پ  نى
Acetylcholinseterasتىـــــزگىنلهش نـــــى 
ـــستېمىلىق مېخـــانىزىمىنى ـــدا سى  ھال

ـــق ـــش تهتقى ـــۇنچه قىلى ـــانغا ئ  ئاس
 ھهقته بۇ رىشات چۈنكى، .چۈشمىدى

ـــۆزى ـــا ئ ـــان ئوتتۇرىغ ـــي قويغ  ئىلمى
 بىــردهك بىــلهن ئهمهلىــيهت پهرهزنىــڭ



 دهللىللهشـــته ئهمهســـلىكىنى يـــاكى
 بولغـان مۇكهممهل ئاساسى نهزهرىيىۋى

 ھىـس ۈرلـۈگىنىزۆر تۈزۈشـنىڭ مودېل
 مودېلنىـڭ بـۇ بهلكى قالماي، قىلىپال
ـــۆزى ـــا ئ ـــان ئوتتۇرىغ ـــي قويغ  ئىلمى

ــــى ــــوغرا پهرهزن ــــهندۈرۈپ ت  چۈش
 دهلىللهيـــدىغان بېرهلهيـــدىغانلىقىنى

ـــانلىق ـــاتالرنى س ـــىتىپ مهلۇم  كۆرس
  .يهتتى تونۇپ كېرهكلىكىنىمۇ بېرىشى

 خاراكتېرىــدىكى كىــشىلىك ئۇنىــڭ
 ىكۆز ئۆزى-بىرى سۈپهتلهرنىڭ ئېسىل



 بولغـان زۆرۈر قىلىـشى ھهمده يهتكهن
 ئۇنتۇغان ئۆزىنى بىلهن دادىللىق ئىشقا
  .ئىدى روھى بېغىشالش ھالدا
  .ئاتالندى قاراپ مهنزىلگه ئۇ

 .ئىـش جاپـالىق-تهتقىقات ئىلمىي
 رومــان يــاكى ۋه كۆرۈشــكه كىنــو ئــۇ

 ئـادهتته .ئوخشىمايدۇ تۈپتىن ئوقۇشقا
 ئالدىنقىـــسى نىـــسبهتهن كىـــشىلهرگه

 قىزىقــارلىق كېيىنكىــسى شلىك،زېرىكىــ
ــدۇ ــا .تۇيۇلى ــي ئهمم ــرادىگه قهتئى  ئى

 بـۇ ئېيتقانـدا، ئۈچـۈن ئالىم كهلگهن



  .يوق پهرقى ئىككىسىنىڭ
 يــاپراقالر كهلـدى، كـۈز ئوھىئوغـا

 تىلـسىمالر-رىـشات ئهممـا سارغايدى،
ـــىدا ـــان دۇنياس ـــر ھهر ئىزدىنىۋاتق  بى

 ئـۆزىنى دهرىجىـدىكى يۈكسهك كۈنىنى
ــۇش ــى ئۇنت ــۇپت ۋه روھ ــقان ول  تاش

 تۇيغۇســى باھــار بىــلهن ئۈمىــدۋارلىق
  .ئۆتكۈزهتتى ئىچىده

ــو ــا)Ohio(ئوھىئ ــش غ ــدى، قى  كهل
 قهلبـى ئۇنىـڭ بىراق بولدى، جۇدۇن

ــــۇقهددهس ــــارزۇ م ــــۈك ۋه ئ  كۈچل



 ئالدىغا، ھامان ھارارىتىده ئېتىقادنىڭ
  .تهلپۈنهتتى قاراپ كېلهچهككه پارالق

 قېتىم ھهر ئۇ ئوياليتتى دهپ-مهن
-قايتىۋېتىـپ، ئۆيگه انىدىنتهجرىبىخ

 ئىلىـم ئـاتالپ قىتـئه ئـاتالپ، ئوكيان
ــۆگىنىمهن ــۇ دهپ ئ ــدىم يهرگه ب  .كهل

 بولـۇپ تـۇنجى ئىچىده ئۇيغۇرالرنىڭ
 ئۇنـــۋانى دوكتورلــۇق ســاھهده بــۇ

 ئىـشتا بـۇ ئهگهر .ئوقۇۋاتىمهن ئۈچۈن
-شـان خهلقىمگه ياراتسام نهتىجه ئهال

  .كېلهلهيمهن ئېلىپ شهرهپ



 ۋه بىئـوخىمىيه قىقاتىتهت قىلىۋاتقان
ــــوگىيه ــــارلىق فىزىئول ــــلهرگه قات  پهن

 ئـالىي ھهمـده، بولغـانلىقى چېتىـشلىق
 دىففېرېنــسىئال بولۇپمــۇ ماتېماتىكــا،

ــى ــۈزۈش تهڭلىمىلهرن ــولغىنى زۆرۈر ت  ب
 كىتابخانىـسىدىن مهكـتهپ ئۇ ئۈچۈن،

 ئىلمىـي كىتـابالرنى، نۇرغـۇن ھهقته بۇ
ـــدى، ئـــارىيهت ژۇرنـــالالرنى  بهزى ئال

 بولـــسىمۇ، قىمـــمهت گهرچه الركىتـــاب
 پۇلىـدىن مۇكاپـات ئوقۇش دوكتورلۇق
ــپ ئىقتىــساد  .ســېتىۋالدى تــۇرۇپ قىلى



ـــۇتېر ـــسى كومپي ـــكه پروگراممى  تۈزۈش
 پىالن بىلىپ، چۈشىدىغىنىنى ئېھتىياجى
 ئىزچىــل ســائهت بىــر كۈنــده تــۈزۈپ،
 ئۆگىنىـــشكه تىلىنـــى فـــورتران ھالـــدا

ـــلىدى ـــڭ .باش ـــسى ئۇنى  ۋه ئىشخانى
 توشـۇپ بىلهن كىتابالر سىتهجرىبىخانى

 يازغـان ئـۇ ئۈسـتهللىرى كىتاپ .كهتتى
 ســـىزغان تهڭلىمىـــلهر، دىففېرېنـــسىئال
 خىمىيهلىك ۋه مودېلالر فىزىئولوگىيهلىك

 .تولـدى بىلهن فورمۇالالر ۋه تهڭلىمىلهر
 تامـاق ئۆيىدىكى ئاشخانا ئۇنىڭ ھهتتا



 ســــىرتقى توڭالتقۇنىــــڭ ئۈســــتىلى،
  .قالمىدى بوش يۈزلىرىمۇ

 ئاشىق تهتقىقاتقا بۇ ھهقىقهتهن ئۇ
  .ئىدى بېرىلگهن سىياقى
ــۇ ــدى ئ ــلهن ئال ــڭ بى  بېلىقالرنى

 ئاساسـىدا قۇرۇلمىسى فىزىئولوگىيهلىك
 غــا)Paraxon(پــاراخون تېنىنىــڭ بــېلىقالر

ـــان ـــىرىنى بولغ ـــهندۈرۈپ تهس  چۈش
ـــــــك بېرىـــــــدىغان  پارماكوكىنهتى

)Pharmakokinetiki(مــــــودېلنى لىــــــق 
 چىقتـى، پتۈزۈ جهھهتتىن نهزهرىيىۋى



 پـاراخون قهدهمـده ئىككىنچى ئاندىن
)Paraoxon(ــــڭ ــــىAcetylcholinsterase نى  ن

ــــــــزگىنلهش ــــــــانىزىمىنى تى  مېخ
ــــهندۈرىدىغان ــــامىكى چۈش  پارمادين

)Pharmadynamiki(ــــــق ــــــودېلنى لى  م
 .چىقتـى تۈزۈپ جهھهتتىن نهزهرىيىۋى

 مـودېلنى ئىككـى يۇقىرىدكى ئاخىرىدا
 هزپهر مـودېلالر ئارقىلىق بىرلهشتۈرۈش

 تېنـى بـېلىقالر ئاستىدا شهرتلهر قىلغان
 قانـداق نىـڭ)Parathion(پاراتىئون بىلهن

 ھهققىــده بولىــدىغانلىقى مۇناســىۋهتته



ــا ــگه ئومۇمىيلىقق ــك ئى  فىزىئولوگىيهلى
 پارماكوكىنهتىـك ئاساسـىدىكى قۇرۇلما

)Pharmakokinetiki(پارماكودىنامىك ۋه ىقل 
)Pharmakodyanmiki(ـــــق ـــــودېلنى لى  م
 دهپ مودېــل PBPK-PD تىلىپقىــسقار(

 ئـۇ ئهمـدى .قىلـدى بهرپـا )ئاتىلىدۇ
ــسى ئوخــشاتما ــارقىلىق تهجرىبى ــۇ ئ  ب
ــڭ ــۆزى مودېلنى ــا ئ ــان ئوتتۇرىغ  قويغ

 بىــردهكلىككه بىـلهن نهزهرىــيه ئىلمىـي
 دهلىللىــشى ئهمهســلىكىنى يــاكى ئىــگه
  .ئىدى كېرهك



 ئىــش تۇتىــدىغان قــول بــۇ مانــا
 ئهمهلىــي ئــۇ بىــلهن شــۇنىڭ .ئىــدى



  .قىلدى سهرپ ۋاقت كۆپ ىبىگهتهجر
 ئـۆيگه ئۈچـۈن تامـاق چۈشلۈك ئۇ

 تــا ســهھهردىن ئهتىــگهن قايتمــايتتى،
 بېلىـــق تهجرىبىخانىـــدا، كهچكىـــچه

 كومپيۇتېرنىــڭ يېنىــدا، كۆلچىكىنىــڭ
ـــۇراتتى ئالدىـــدا ـــۆگىنهتتى، .ئولت  ئ

ــــــــــڭ يــــــــــازاتتى،  بېلىقالرنى
ــــــــاراتىون ــــــــلهن )Parathion(پ  بى
ــشىنىڭ ــدى ئۇچرىشى ــدىكى-ئال  كهينى

ــدائ ــشىنى هھۋالى ــۈزىتهتتى، ئۆزگىرى  ك
 خــاتىرىلهيتتى، نهتىجىــسىنى تهجــرىبه



ـــۆلچهيتتى، ـــساباليتتى ئ ـــڭ .ھې  ئۇنى
 دهپ »كېلىــدۇ قاچــان دادام« بالىــسى

ـــسىدىن ـــوال ئاپى ـــۇخالپ ســـوراپ ت  ئ
ــۆزى ئايــالى .بولــدى قالىــدىغان ــا ئ  ت

ـــچه مۇشـــۇ  كـــۆرۈپ ئۇنىڭـــدا كهمگى
 دهرىجىدىكى يۈكسهك خىل بۇ باقمىغان
 روھىـدىن بېغىـشالش ئۆزىنى قاتهتقىقات

 ســـــاقىلىنى ھهم تهســـــىرلهندى ھهم
ـــــشنى ـــــان قىرى ـــــۇپ ھېچقاچ  ئۇنت
 بۇيـان يېقىندىن رىشاتنىڭ قالمايدىغان

 ئۇنتـۇپ ئېلىـشنى سـاقىلىنى پات-پات



ــــــشلىرىغا ــــــاراپ قېلى ــــــڭ ق  ئۇنى
 ساراسـىمىگه ئهنـسىرهپ ساالمهتلىكىدىن

ــتى، ــۇنىڭ چۈش ــلهن ش ــۇ بى ــى ئ  قىزىن
ــپ ــشاتنىڭ ئېلى ــامىقى رى  توشــۇغاچ نىت

  .بولدى كېلىدىغان يوقالپ ئۇنى
 كـۈنى بىـر ئۇ دېدى -رىشات، -

-تېـز تامـاقنى ئۇنىڭ ھالدا، مهيۇس
ــشىگه تېــز ــۇزۇن ۋه يېيى ــك ئ  مهزگىللى

 ئهمـگهك ئهقلىـي بولغـان زور زىچلىقى
 چىقىپ پولتىيىپ ئورۇقالپ تۈپهيلىدىن

 ئهنـسىرهش قـاراپ جاۋغايلىرىغا قالغان



 ئـۇرۇپ نىئـۆزىڭىز بۇنچه - .ئىچىده
ــشنىڭ ــېمه كېتى ــاجىتى، ن ــر ھ  بهرىبى
 ئالــــسىڭىزال ئۇنــــۋاننى ئالىــــدىغان
ــدۇغۇ؟ ــداق بولى ــىڭىز، بۇن  قىلىۋهرس

 قانــداق قالــسىڭىز يېتىــپ ئاغرىــپ
  .بۇ تۇرسا يۇرتى خهقنىڭ قىلىمىز،
 .ئهنـسىرىمه قالمايمهن، ئاغرىپ -
 ئهته قىلـسام، ياخـشى ئىـشنى بۈگۈن

ــــــــسىدىن ــــــــۈك نهتىجى  كۆڭۈلل
 ســـاختىلىق ئىلىمـــگه .ھـــوزۇرلىنىمهن

ــمايدۇ ــر .ياراش ــىنى بى ــان نهرس  قىلغ



ـــۇنى ئىكهنـــمهن  ياخـــشى راۋۇرۇس ئ
 .قىـل تهخـر ئـازراق .كېـرهك قىلىشىم
 نهتىـجه قالـدى ئـاز بۇيرىسا خۇدايىم

  .بىلهن ئىشهنچ ئۇ دېدى -چىققىلى،
ــش ــپ، قى ــوڭالر كېتى ــپ، ت  ئېرى
ـــئهت ـــشىل تهبى ـــون يې ـــشكه ت  كىيى
ـــلىغان ـــڭ باش ـــى مهزگىلنى ـــۇ يهن  ئ

 يىلـى ئاخىرقى-ئوقۇشنىڭ تورلۇقدوك
 كهلگهنـده كۈنىگه بىر پهسلىنىڭ باھار

ـــڭ دهرۋهقه ـــشىدىن ئۇنى ـــجه ئى  نهتى
 ئىلمىـي ئېرىشكهن ئۇ يهنى .كۆرۈلدى



 سـانلىق يهنـى »مهھسۇالتى« تهجرىبه
ــاتالر ــۇ مهلۇم ــۈزگهن ئ ــۋى ت  نهزهرىيى
 ئۇيغــــۇن ئهمهلىـــيهتكه مودېلنىـــڭ
  .دهلىللىدى ئىكهنلىكىنى

ــــڭ ــــۇ ئۇنى ــــۇر قهدهر ش  چوڭق
ــده ــات دورا دهرىجى ــىگه تهتقىق  ساھهس

 زېھنىنىــڭ روھــى، بېغىــشالش ئــۆزىنى
 تىرىـــــــشچان، ۋه ئۆتكۈرلـــــــۈكى

ــــتايىلدىللىقىدىن ــــىرلهنگهن ئهس  تهس
 ئۇنىـــڭ )Hayton(ھـــايتون پروفېســـسور

-ئوقۇتقـۇچى فـاكۇلتېتتىكى تهرىپىنى



 قىلىپ قېتىم نهچچه بىر اغئوقۇغۇچىالر
ـــۇنى .بهردى ـــسمىگه دهســـلهپته ئ  ئى

 ئويالپ دهپ پارس ياكى ئهرهب اپقار
 ئهينـى ئۇنىـڭ ئهمدى كىشىلهر قالغان

 ۋادىـسىدىن تـارىم بىپايان زامانىسىدا
 بولغـان دااللىـرىغىچه موڭغۇل تارتىپ

 ئۆزىنىـڭ قۇرغـان، ئىمپېـرىيه دائىرىده
 مهشـھۇر دۇنياغا زامانىسىدا گۈللهنگهن
-يــولى ســودا خهلقئــارالىق قهدىمىــي

 ئهممـا لغان،قى كونترول يولىنى يىپهك
 بىلمهيـدىغان ئاساسـهن كىشىلهر ھازىر



 مىللهتنىـڭ قهدىمىي ناملىق »ئۇيغۇر«
 شـۇنىڭ .بىلىشتى ئىكهنلىكىنى ئهزاسى
ـــلهن ـــشات بى ـــارقىلىق رى ـــلهر ئ  بهزى
 چۈشـهنچىگه مهلۇم ھهققىده ئۇيغۇرالر
 »ئۇيغـۇرالر« ئىچىـده ئۇالر .ئېرىشتى

ــده ــا كــۆپ ئهڭ ھهققى ــگه مهلۇماتق  ئى
ـــــولغىنى ـــــال ب ـــــسور يهنى  پروفېس

ــدى )Hayton(ھــايتون ــۇ .بول ــۇزۇن ئ  ئ
 رىـشاتتهك ھاياتىـدا ئوقۇتـۇش يىللىق

 بـــار ئىرادىـــسى ھهم تـــاالنتى ھهم
 باقمىغـان ئۇچرىتىپ كۆپ ئوقۇغۇچىنى



 ئــۇ بولغــاچقىمىكىن شــۇنداق .ئىــدى
ـــشاتقا  بىـــلهن نهزهرى قـــايىللىق رى
 قىالتتـى ھۆرمهت ۋه قارايتتى ئاالھىده
 ئـۆيىگه هنبىـل ئائىلىـسى ئۇنى ھهمده

ــــپ ــــۇراتتى چاقىرى ــــۇرالر .ت  ئۇيغ
ــــسىدا ــــۇئالالرنى توغرى ــــوراپ س  س

 ئــۆيىگه مېھمانخانــا ئۇنىــڭ .تــۇراتتى
 دوپپىنـى چىـمهن ئۇيغـۇرچه ئېسىلغان

ـــــڭ ـــــا ئۇنى ـــــان ئۇيغۇرالرغ  بولغ
 قويــــدى ئېــــسىپ قىزىقىــــشىدىن

 چىققان كېلىپ رىشات كۆره دېگهندىن



 قـۇدرىتىگه ئىجـادىيهت مىللهتنىـڭ بىر
ــسبهتهن ــۆ نى  ھېســسىياتتىن ۋه رمهتھ

  .بولمايمىز خاتاالشقان دېسهك ئاستى
ـــــــــشات ـــــــــۇق رى  دوكتورل

ـــــسىيهسىنى ـــــك دىسسېرتات  غهلىبىلى
 تاماملىغانـــدا ئوقۇشـــنى يـــاقالپ،

 ئۇنىــڭ )Hayton(ھــايتون پروفېســسور
ـــسىيهسىگه ـــداق دىسسېرتات  دهپ مۇن

 :بهردى باھا يۇقىرى
ــشاتنىڭ ــۆزىگه رى ــاس ئ ــدا خ  ھال

 تــۈزۈپ قىلىــپ، تهپهككــۇر ئىجــادىي



 مېخـانىكىلىق ۋه ئومۇمىيۈزلۈك چىققان
ـــــاراكتېرگه ـــــگه خ  PD-PBPK ئى

 ماددىالرنىـــڭ خىمىيهلىــك-مــودېلى
 قىلىنىـشى، ھهزىـم بهدىنىگه جانلىقالر

 ۋه ئالماشتۇرۇلۇشـــى تهقسىملىنىـــشى،
ــىقىپ ــشىدهك س ــك چىقىرىلى  خىمىيهلى

ــكهت ــانىزىمىنى ھهرى ــشته مېخ  چۈشىنى
ــۇنجى ــتىم ت ــشلىتىلگهن قې ــل ئى  مودې
ــــۇ ــــڭ پ،بول ــــڭ ئۇنى  جانلىقالرنى

 ئاساسـىدا قۇرۇلمىسى فىزىئولوگويهلىك
 خاراكتېرلىـك بۆسۈش بىزنى تۈزۈلۈشى



ــى ــۇر يېڭ ــاش ۋه تهپهكك ــلهن بايق  بى
ـــدى ـــڭ .تهمىنلى ـــۇ ئۇنى ـــي ب  ئىلمى
ـــات ـــدىكى تهتقىق ـــرىبه جهريانى  تهج

 قىلىـش تهجرىبه الھىيهلهش، مۇھىتىنى
 ھهم توپالش، مهلۇماتالرنى سانلىق ۋه

 ئۇســــۇللىرىنىڭ ىــــشقىل ئانــــالىز
ــــى ــــۆزگىچىلىكىنى ھهم ئىلمىيلىكىن  ئ

  .ئهرزىيدۇ ماختاشقا ئاالھىده
 بىلهن خۇشاللىق ۋه ئاالھىده شۇنى
 بىر رىشات الزىمكى، ئۆتۈش كۆرسىتىپ

 ۋه ئىجتىھات ئۆگىنىش، يىللىق نهچچه



 تــۈزۈپ جهريانىــدا قىلىــش تهپهككــۇر
 ۋه مـــودېلالر ئوخـــشاش چىققانغـــا

 بارغان ئېلىپ ئارقىلىق مودېل شۇنداق
 يىلدىن نهچچه بىر يېقىنقى تهتقىقاتالر
 دورا دۆلهتلىـــك ئامېرىكـــا بۇيـــان

ـــقۇرۇش ـــسى باش ـــدىن ئىدارى  تهرىپى
 قوبـۇل سۈپىتىده مودېلالر ئۆلچهملىك

 تهتقىق دورا باشالپ شۇندىن قىلىنىپ،
ــــۈرۈش ۋۇجۇتقــــا ۋه قىلىــــش  كهلت
 قوللىنىـشقا چوقۇم كىم ھهر ساھهسىده

 خنىكىـــسىتې مـــودېلالش تېگىـــشلىك



  .بهلگىلهندى بولۇپ
 شـۇ )Hayton(ھايتون پروفېسسور

ـــى ـــۇش يىل ـــۈرگهن ئوق ـــقا پۈتت  باش
 ئهمىـسه، خـوش« بىـلهن ئوقۇغۇچىالر

-خوشالشـتى دهپ »تىلهيـمهن ئۇتۇق
 خوشالشـمىدى بىلهن رىشات ئهمما ،يۇ

 .كهلدى ئىزدهپ ئۆزى ئۇنى بهلكى
 مهن ئـــۇ، دېـــدى - رىـــشات -
 ربىـ بولغـان مۈشـكۈل تېخىمـۇ سىزنى

ــــــاتنى ــــــشلهشكه تهتقىق  دهۋهت ئى
ــمهن ــا .قىلى ــاۋا ئامېرىك ــى ھ  ئارمىيهس



ــــدىن ــــۇ مېنىڭ ــــڭ مۇش  تهتقىقاتنى
ـــسىدىن ـــدىغان ھۆددى ـــر چىقاالي  بى

 بېرىـشىمنى كۆرسىتىپ ئۆزىگه ئادهمنى
ــــورىدى ــــىزنى مهن .س ــــڭ س  بۇنى

 دهپ چىقااليــــــدۇ ھۆددىــــــسىدىن
 بارســىڭىز يهرگه ئــۇ ســىز ئىــشىنىمهن،

 اتهتقىقاتقــــ شــــۇ تهرهپــــتىن بىــــر
 بىـــــلهن ســـــۈپىتى پوســـــتدوكتور

 ۋه ئوڭۇشـلۇق تهتقىقـاتنى ئىشلهيسىز،
ـــك ـــامالپ نهتىجىلى ـــدىن تام  بولغان

 پـارالق تېخىمـۇ ئىستىقبالىڭىز كېيىن،



ـــدۇ ـــىز .بولى ـــا س ـــداق بۇنىڭغ  قان
  قارايسىزكىن؟

 رىـشات ئاببـاس پروفېسـسور مـۆھتىرەمرەسىمدە 
 .ھايتون بىلهن بىلله



 غهربىــي ئــۇيېنى كــۈنلهرده شــۇ
 قىرغـاقتىكى شـهرقىي بـۇيېنى ق،قىرغا

 تهتقىقــات دورا جايالشــقان شــىتاتالرغا
ــــۇنى ســــى6-5 مهركهزلىرىــــدىن  ئ

 ئويلىـــشىۋاتقان ئېلىـــشنى خىـــزمهتكه
 بىـر تالالشـتا قايسىـسىنى ئـۇ بولۇپ،
ــا ــېلهلمهي قارارغ ــان ك ــل تۇرغ  مهزگى
ــــدى ــــڭ پروفېســــسور .ئى  ھايتوننى
 كـۆرۈپ، قوبۇل مهسلىھهتىنى بىرىنچى

 ئېرىـشكهن نهتىجىـگه ئارزۇسـىدهك ئۆز
 تهكلىپىنـى ئۇنىڭ قېتىممۇ بۇ رىشات،



 .قىلدى قوبۇل بىلهن خۇشاللىق
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 كولۇمبـــــۇس بىـــــلهن ئائىلىـــــسى
 مـۇداپىئه دۆلهت ئامېرىكـا شهھىرىدىن

ــستىرلىكى ــارمىيه ھــاۋا مىنى ــسى ئ  بازى
 شـهھىرىگه دايتـون-ئـورۇن جايالشقان

  .كهلدى كۆچۈپ
 ھـاۋا ئامېرىكـا بـۇ سئاببا رىشات

 تهتقىقـــات چـــوڭ ئهڭ ئارمىيهســـىنىڭ



ــورنى ــان ئ ــستروڭ بولغ  )Armstrong(ئارم
 مـاددىالر زهھهرلىك تهجرىبىخانىسىنىڭ

 ســاالھىيىتى پوســتدوكتور بۆلۈمىــده
 8 ھهمـده كىرىـشتى تهتقىقاتقـا بىلهن

 تېخنىـك ئارمىيهسـىنىڭ ھاۋا كىشىلىك
 تاپقــــان تهشــــكىل خادىملىرىــــدىن

 باشـــلىقى پىـــسىنىڭگۇرۇپ تهتقىقـــات
  .تهيىنلهندى بولۇپ

ــۇ ــتىم ب ــڭ قې ــشى ئۇنى  ۋه اليىھىلى
 بولغـان ئىـشلهنمهكچى يېتهكچىلىكىده

 ســۇئالغا مۇنــداق تېمىــسى تهتقىقــات



  :ئىدى تېپىش جاۋاب
Trichloroethylene (TCE) خىـل بىر 

 ھــــاۋا ئــــۇ بولــــۇپ، ســــۇيۇقلۇق
 يۇيۇشــتا ئــايروپىالنالرنى ئارمىيىــسىده

 بۇنــداق هممــائ .ئىــشلىتىلهتتى كــۆپ
ـــشقا ـــسبهتهن قىلى ـــارمىيه ھـــاۋا نى  ئ
 ئاسراش مۇھىتنى ۋه ساقالش ساقلىقنى

 چـۈنكى .ئىـدى نارازى تارمىقىدىكىلهر
 بـۇ ئىشلهتكهنده، كۆپ نىTCE« ئۇالر

ـــايروپىالن ســـۇيۇقلۇق ـــدىغان ئ  يۇيى
 قالماســـتىن زهھهرلهپـــال خـــادىمالرنى



 يهر ســىڭىپ، تۇپراققــا يهنه بهلكــى
ــتى ــارقىلىق ئاس ــد ئ ــۇنى ىغانئىچى  س

ـــاپ ـــۇ بۇلغ ـــدىكى ش ـــمه رايون  ھهم
 تهھــدىت ســاالمهتلىكىگه ئادهمنىــڭ
ــــپ ــــدۇ، ئېلى ــــر ئهگهر كېلى  تهدبى

 ھالــدا ئېغىــر بۇنىــڭ قوللىنىلمىــسا
 ۋه ئاقىۋىتى ئىجتىمائىي ۋه ئىقتىسادىي

 دهپ »بولىــدۇ جاۋابكــارلىقى قــانۇنى
  .ئىدى قىلىشىۋاتقان ئهندىشه قاراپ

 تـوغرا قاراشـنىڭ خىـل بۇ دېمهك،
ــ ــلىكىنى اكىي ــددى ئهمهس ــدا جى  ھال



 بولـــۇپ، زۆرۈر چىقىـــش ئىــسپاتالپ
ــادا ــڭTCE مۇب ــانلىق نى ــىرى زىي  تهس

ــقهتهن ــسا، زور ھهقى ــۇ بول ــته ب  ھهق
ــــۇداپىئه ــــك م ــــر خاراكتېرلى  تهدبى
 قالمــاي، بولــۇپال الزىــم قــوللىنىش

 قاتۇرىـدىغىنى بـاش ھهممىدىن بهلكى
ـــۇ ـــڭ ش ـــى رايوننى ـــا تهبىئ  مۇھىتىغ

ــسبهتهن ــازىالش نى ــپئېل ت ــرىش، ى  بې
 نهچـچه ئارمىيهسى ھاۋا ئۈچۈن بۇنىڭ

 خهجلىــشى پــۇل دولــالر مىليــون يــۈز
 نـــــىTCE ئهگهر .ئىـــــدى كېـــــرهك



 خهتىــرى ھېچقانــداق ئىشلىتىــشنىڭ
ــسا ــاكى بولمى ــان ي ــدىردىمۇ بولغ  تهق
 نـــىTCE بولـــسا ئىلمىغــۇدهك نهزهرگه

 ئىلمىـي چىققانالرنى قارشى ئىشلىتىشكه
  .ىبوالتت قىلغىلى قايىل بىلهن پاكىت

ــــاۋا ــــارمىيه ھ ــــدانلىق ئ  قومان
 بۆلـۈمىگه زهھهرشۇناسـلىق شىتابىدىن

  :كهلدى بۇيرۇق
 30 چوقـۇم نهتىجىـسىنى تهتقىقات

  .!شهرت بولۇش يولالپ ئىچىده ئاي
 زېممىــــسىگه ئۆزىنىــــڭ رىـــشات



 ئېغىرلىقىنـــى، يۈكنىـــڭ چۈشـــكهن
 بۆلۈمىنىــــڭ مــــاددىالر زهھهرلىــــك
ــــلىقى ــــرال – باش ــــت گېنې  لېيتنان

 باشـالش تهتقىقـاتنى ڭنى)Fisher(فىشهر
 چىقىـــپ جىـــددىچىلىك ئالدىـــدىكى

 تهبىئـى ئۇ .بىلدى چىرايىدىن تۇرغان
  :يۈزلهندى رىشاتقا ھالدا
ـــىز - ـــاش س ـــۇپ ب ـــپ بول  ئېلى

 تهتقىقـــات بـــۇ بولغـــان بېرىلمـــاقچى
 كىـشىلهرنىڭ مۇھىـت، مهيلـى تېمىسى

ــاالمهتلىكى  ۋه بولــسۇن جهھهتــتىن س



 بولـسۇن جهھهتـتىن ئىقتىـسادىي ياكى
ــز ــۈنئ بى ــايىن ۈچ ــۇھىم ئىنت ــز .م  بى

 ئىشنى بۇ بولغان چېكى ۋاقىت سىزنىڭ
ــك ــدا غهلىبىلى ــگهن ھال ــۆھلهتته دې  م

  .قىلىمىز ئۈمىد تاماملىشىڭىزنى
ــــــارلىق - ــــــشچانلىقىمنى ب  تىرى

  .جاۋابهن گېنېرالغا ئۇ دېدى كۆرسىتىمهن
  .باشلىدى تهتقىقاتنى جاپالىق يهنه ئۇ

 دىسسېرتاتسىيىسى دوكتورلۇق رىشات
 ئهقلىـي بارغانـدا ئېلىپ تهتقىقات ئۈچۈن

ــــسمانىي ۋه ــــتىن جى ــــداق جهھهت  قان



ــشچانلىق ــهتكهن تىرى ــسا، كۆرس ــۇ بول  ب
 تىرىشچانلىق زور غايهت شۇنداق قېتىممۇ

 تهجـرىبه قېتىمقـى بۇ لېكىن .كۆرسهتتى
 يهنه بهلكــــى ئهمهس، ھــــايۋانالردىال

 بولۇپ، بېرىلىدىغان ئېلىپ ئادهملهردىمۇ
 بولغانلىقى ىرىيۇق دهرىجىسى سهزگۈرلۈك
ـــات ئۈچـــۈن، ـــشقا ئېھتىي ـــوغرا قىلى  ت
 بېــسىم روھىــي ئۇنىڭغــا بــۇ .كېلهتتــى

 تېمىنىــڭ بـۇ چــۈنكى .كهلـدى ئېلىـپ
 ســۈپىتى بولــۇش تهتقىقاتچىــسى بــاش

 پائــالىيهتلىرى تهجىـربه پۈتــۈن بىـلهن،



 بـــوالتتى، بـــويىچه دېگىنـــى ئۇنىـــڭ
 مهســىله تهتقىقاتتــا مۇبــادا شــۇنداقال،
 ئىختىيـارىي ىگهتهجـرىب يهنى كۆرۈلسه،

 بىرهرىــــده ئوبيېكتنىــــڭ قاتناشــــقان
 چىقىــپ چاتــاق جهھهتــته ســاالمهتلىك

ــسا، ــڭ قال ــتىگه ئۇنى ــدىغان ئۈس  كېلى
  .بوالتتى يۇقىرى مهسئۇلىيهتمۇ

 قىلـــسىمۇ، ھىـــس بېـــسىم گهرچه
-دهكـكه يهپ غهم ھهقـته بـۇ رىشات

 چـۈنكى كهتمىـدى، بولـۇپ دۈككىده
 خـاراكتېرىگه ئۇنىـڭ-قىلىـش بۇنداق



 ئىـنچىكه ئىـشنىڭ بـۇ ئۇ .دىئى يات
 تهلهپ ئهســــــــــــــتايىدىللىقنى ۋه

 تــــارتىش-تــــاالش قىلىــــدىغىنىنى،
 ئېـــنىقالپ مهســـىلىنى ئۈســـتىدىكى

 مــۇھىمى ھهممىــدىن ئۈچــۈن چىقىــش
 ئۈنۈملـۈك يـۈرۈش بىر ۋه پهرهز ئىلمىي

 ئىكهنلىكىنـى كېـرهك مېتودى تهتقىقات
  .يهتتى تونۇپ تېزال ناھايىتى
ــۇ ــپه ئ ــشۇرۇلغان ۋهزى ــد تاپ  ىنكۈن

 مۇشــــهققهتلىك-جاپــــا ئېتىبــــارهن،
ــشلهر ــقۇچىدا ئىزدىنى ــۇن يهنه باس  نۇرغ



 .ئۆتكـۈزدى ئايالرنى ھهپتىلهر، كۈنلهر،
 سـاياھهتلهرگه بىلهن ئائىلىلىرى باشقىالر

ــسا، ــۇ چىق ــدا ئ ــرىبه تهجرىبىخانى  تهج
 ئـاخىرلىرى ھهپـته باشقىالر .ئىشلهيتتى

ــاغىنىلىرى-دوســت  ئولتــۇرۇش بىــلهن ئ
 رىــشات زۇرالنــسا،ھو كېچىلىكلىرىــده

ــــاب ــــۆرهتتى، كىت ــــى، ك  ئىزدىنهتت
 كــۆرگهن، كىنــو باشــقىالر .ئويلىنــاتتى

ـــازار ـــان ب ـــتالردا ئايالنغ ـــشات ۋاق  رى
ــال كۇتۇپخــانىالردا-كىتابخانــا  ماتېرىي

 توشـمىغان ئايغىمۇ 6 تېخى.…كۆرهتتى



ـــــوغلى ـــــا ئ ـــــدىغان، تېلمانغ  قاراي
 تـاتلىق ئوغلىنىـڭ ياكى ئوينىتىدىغان،
 ۋاقتـى هتلىنىدىغانغىمۇلهزز قىلىقلىرىدىن

 بولماس، ھوزۇر مېھنهتسىز« .ئىدى يوق
 »كهتــــمهس بىكارغــــا تهر تــــۆككهن
 تىرىـشچانلىق شۇنداق ئهنه دېگهندهك،
ــىتىش ــسىده كۆرس ــاخىرى نهتىجى ــۇ ئ  ب
ــاتنى ــداق تهتقىق ــشلهپ قان ــجه ئى  نهتى
  .تاپتى ئىزدهپ ئاساسىنى يارىتىشنىڭ

 ھـايتون پروفېسـسور دهرھهقىقهت،
)Hayton( بىلىـــپ يهرگه بـــۇ تنىرىـــشا 



ـــهتكهن ـــكهن كۆرس  دهســـلهپكى .ئى
 شـۇنى رىـشات كېـيىن ئىزدىنىشلهردىن

ــۆرۈپ ــى، ك ــۇ يهتتىك ــاتنى ب  تهتقىق
ـــــشلهشته ـــــادهم ئى ـــــڭ ئ  بهدىنىنى

 ئاساسـىدا قۇرۇلمىـسى فىزىئولوگىيىلىك
 لىق)Pharmakokineti( پارماكوكىنېتىك

ــودېلنى ــۈزۈپ م ــدا، ت ــادهم چىققان  ئ
ــا گهTCE بهدىنىنىــڭ  نكاســىنىئى قارىت
ـــايىتى ـــشى ناھ ـــهنگىلى ياخ  ۋه چۈش

 يهشــــكىلى تۈگــــۈنىنى مهســــىلىنىڭ
  .بولىدىكهن



ـــــڭ 8 ـــــددى ئادهمنى  ھهم جى
 ئهسـلى نهتىجىسىده ئىشلىشى جاپالىق

 بولـۇش پۈتتۈرۈلـۈپ ئىچىـده ئاي 30



 ئـاي 20 تېمـا بـۇ بېـرىلگهن مۆھلىتى
ــدىال ــام ئىچى ــدى تام ــات .بول  تهتقىق

 ھــــاۋا كۆرســــهتتىكى، نهتىجىــــسى
 ئىــــــشلىتىلىدىغان سىدهئارمىيىــــــ

 بهدىـنىگه ئـادهم نىڭTCE سۇيۇقلۇق
ــا ۋه ــان مۇھىتق ــانلىق بولغ ــى زىي  رول

  .ئىكهن ئهرزىمهس
ــۇ ــۇ ئ ــات ب ــسىنى تهتقىق  3 نهتىجى
 چىقىــپ، يېزىــپ قىلىـپ ماقــاله پـارچه

 ئىشلىتىلىدغان ئهمهلىي ۋه زهھهرشۇناسلىق«
ـــــك ـــــلىق« ،»دورىگهرلى  »زهھهرشۇناس



 ىلىـــپق ئـــېالن ژۇرنـــالالردا قاتــارلىق
  .كۆرۈشتۈردى يۈز بىلهن جامائهتچىلىك

ـــا ـــڭ گوي ـــۇنچه ئۇنى ـــۇزۇن ش  ئ
ـــــن ـــــان يىلالردى ـــــكهن بۇي  چهك

 تهرىنـــى تـــۆككهن رىيـــازهتلىرىنى،
 ئهجـرىڭگه« كۆرۈپ ئهختهرلهر ساماۋى
ــق ــات اليى ــۇڭ ئىلتىپ ــم كۆرۈش  »الزى

ـــدهك، ـــۇ دېگهن ـــڭ ب  زور تهتقىقاتنى
 ئارقىــدىن-ئارقــا ئۇنىڭغــا نهتىجىــسى

ــان ــهرهپلهرنى-ش ــپئې ش ــدى لى  .كهل
ــى-1996 ــدا يىل ــا ماي  دۆلهت ئامېرىك



 ئارمىيىسى ھاۋا مىنىستىرلىكى مۇداپىئه
 تهرىپىـــدىن شـــتابى قومانـــدانلىق

ـــــا-پهن« ـــــۇۋهپپهقىيهت تېخنىك  م
 نويابىردا يىلى-1996 ۋه »مۇكاپاتىغا

ــــــــي« ــــــــۇۋهپپىقىيهتلهر ئىلمى  م
 رىـــشات .ئېرىـــشتى غـــا»مۇكاپـــاتى
 نهتىجىــسى تهتقىقــات بــۇ ئابباســنىڭ

 ماقالىــسى ئىلمىــي يازغــان ىداتوغرىــس
 ئىلمـى زهھهرشۇناسـلىق« يىلى-1999

ــــــــى ــــــــدىن، »جهمئىيىت  تهرىپى
ــــــىىخېي« ــــــۆلچهرلهش مخهتهرن  م



ــىدىكى  »ئهســهر ياخــشى ئهڭ ساھهس
 .باھاالندى بولۇپ
  

8 
ـــامهت ـــسه ئ ـــوش كهل ـــۇ ق  كهپت

  .كونىالر ئىكهن دېيىشكهن
 جاپـــالىق ئابباســـنىڭ رىـــشات

 نكهلتۈرگه قولغان ئارقىسىدا تهتقىقات
ــــرى زور ــــا نهتىجىلى ــــۇت ئۇنىڭغ  ق

ــــدۇردى ــــادهتته، .ياغ ــــشىلهر ئ  كى
ــدهك ــزمهتكه كۆڭۈلدىكى ــشىش خى  ئېرى



 .سىڭدۈرۈشــىدۇ ئهجىــر كــۆپ ئۈچــۈن
 كهسپىگه ئۆزىنىڭ ئورۇندا مهلۇم يهنى
 يـوق، بارمۇ شارائىت كېلىدىغان ماس
 ئۈچـۈن ئېلىش خىزمهتنى ئۇ بولسا بار

 شهرتلهرنى نېمه كېرهك، قىلىش قانداق
 لــېكىن .دېگهنــدهك كېــرهك رالشھــازى

 زۆرۈرىيىتـى قىلىشنىڭ ئۇنداق رىشاتقا
 تهتقىقــــات دورا چــــوڭ .قالمىــــدى

 ئاساســقا ئىقتىــسادىي زور ئورگـانلىرى،
 تهسـىرگه خاراكتېرلىـك يهرشـارى ئىگه

ـــگه ـــق ئى ـــىركهتلهر داڭلى ـــۇنى ش  ئ



 تهكلىـپ خىـزمهتكه بىـلهن قىزغىنلىق
 بهرمهكچى رىشاتقا ئۇالرنىڭ .قىلىشتى

 تهمىنـاتلىرى باشـقا ۋه مائـاش نبولغا
 دهرىجىـده قېلىشمىغۇدهك بىرىدىن-بىر

 .ئىدى ياخشى
ـــــر يهنه ئىقتىـــــسادشۇناسلىق  بى

ـــدىن ـــدا مهنى ـــڭ ئېيتقان  ئادهملهرنى
ـــكهت ـــشلىرىنى-ھهرى ـــق قىلمى  تهتقى
 ئۇنىڭــدىكى بولــۇپ، پهن قىلىــدىغان

 ئـادهمگه ئىدراكلىق-پهرهز ئىلمىي بىر
 پۇرســـىتى تـــالالش خىـــل كـــۆپ



 ئهڭ ئـۆزىنى ئهلـۋهتته ئۇ ده،بېرىلگهن
 چــوڭ ئۈنــۈمى قىلىــدىغان، خــوش

 .تالاليدۇ ئىشنى بولىدىغان
ـــشاتمۇ ـــل ھهر رى ـــامىلالرنى خى  ئ
ـــشىپ ـــاخىر ئويلى ـــڭ-1996 ئ  يىلىنى
ـــدا ـــدىكى ھۆكـــۈمهت ئاخىرى  قارمىقى

 خۇسۇسىالر يۆتكىلىپ تهجرىبىخانىدىن
 قىلىـش تهتقىق دورا بىر ئىگىلىكىدىكى

ـــسىنىڭ ـــڭدورىال يېڭـــى« ئىدارى  رنى
ــــــده ــــــى بهدهن  ۋه ئالماشتۇرۇلۇش

ـــى ـــاالش بىخهتهرلىكىن ـــده باھ  ھهم



 ده »بۆلــــۈمى قىلىــــش تهتقىــــق
 .چۈشتى ئىشقا بولۇپ تهتقىقاتچى
 يىـل 4 ئىشلىگهن ئىدارىده مهزكۇر

 يــۈرهك ئاساســلىقى ئــۇ جهريانىــدا،
ـــا ـــسهللىكلىرى تىقىلم ـــي ۋه كې  روھى

 ئىـشلىتىلىدىغان داۋاالشـتا كېسهللهرنى
 ھهم قىلىـش هتقىـقت دورىالرنـى يېڭى

ـــــا ـــــۈرۈش ۋۇجۇدق ـــــلهن كهلت  بى
 دورا ئامېرىكــــــا ۋه شـــــۇغۇلالندى

ـــقۇرۇش ـــسى باش ـــدىن ئىدارى  تهرىپى
 سـېلىنغان بازارغا خهلقئارا تهستىقلىنىپ



 دورا داۋا كېــــــسهللىرىگه نېــــــرۋا
 تومـۇرالردا قـان ۋه )Abilify(®ئابىلىفي

 ئالــــدىنى ئۇيۇشىــــشىنىڭ قاننىــــڭ
 )PLETAL(®پلهتـــال دورا ئالىـــدىغان

ـــڭ ـــا دورىلىرىنى ـــشىده ۋۇجۇدق  كېلى
  .قوشتى تۆھپه كۆرۈنهرلىك

 مهلۇم رىقابهت ئىگىلىكىدىكى بازار
ــدىن ــدا، مهنى ــساسلىقالر ئېيتقان  ئىختى
  .رىقابىتى

 بازىرىـــدا ئهمـــگهك ئامېرىكىنىـــڭ
 ئۆزلىرىگه تالىشىش، ئىختىساسلىقالرنى



 .ئىش تۇرىدىغان بولۇپ دائىم تارتىش
ــۈنكى، ــالقىلىق چ ــ – پهن ھ  اتېخنىك

ـــابىلىيىتىگه ـــگه ق ـــساسلىقالر ئى  ئىختى
 چــوڭ ماماتىغــا-ھايــات كارخانىنىــڭ

  .كۆرسىتىدۇ تهسىر
 يىلــى – 1999رىــشات ئاببــاس 

كــــۈزده ئىتــــالىيهده ئۆتكــــۈزۈلگهن 
خهلقئارا دورا تهتقىقات جهمئىيىتىنىـڭ 
ــۆزلهپ  ــسىيه س ــدا لېك ــي يىغىنى ئىلمى
ــا  ــڭ يېنىغ ــيىن، ئۇنى ــدىن كې بولغان

ــ ــپ قىزغىنلى ــرهيلهن كېلى ــلهن بى ق بى



ئۆزىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتكهندىن كېيىن 
  :مۇنداق دىدى



ــــــــىزنىڭ - ــــــــات س  تهتقىق
ـــز ـــۇنىڭ ۋه تېخنىكىلىرىڭى ـــلهن ش  بى

 ناھـايىتى نهتىجىلىرىڭىـز بـۇ قازانغان
ــشى ــكهن، ياخ ــڭ ئى ــات بىزنى  تهتقىق

 ئــوزگىچه ســىزنىڭكىدهك مهركىزىمىــز
 .قىزىقىمىـــز ئۇســلۇبلىرىغا تهتقىقــات

 ۋه ئىقتىــــــــدارىڭىز، ســــــــىزنىڭ
 بهكمــــۇ مېنىــــڭ نهتىجىلىرىڭىــــز

 خالىسىڭىز، ئهگهر .تارتتى دىققىتىمنى
 بىزنىـڭ چىقىرىپ پۇرسهت بىر سىزنىڭ

 كېلىــــپ مهركىزىمىــــزگه تهتقىقـــات



 بىزنىــــڭ بېرىـــشىڭىزگه، لېكـــسىيه
 تهتقىقــــاتچى باشــــقا ئىدارىــــدىكى
ــــورالر ــــلهن دوكت ــــۈپ، بى  كۆرۈش

ــانىالرنى ــپ تهجرىبىخ ــشقا كۆزىتى  بېقى
 تهتقىقـات نىـڭبىز .قىلىـمهن تهكلىپ

ـــــى ـــــاتچىالر مهركىزىمىزدىك  تهتقىق
ـــشلهۋاتقان ـــڭ ئى ـــرى، تېمالىرىنى  بى

ـــت ـــسىلىنى دىئابى ـــدىغان كې  داۋاالي
ـــسۇلىن ـــسىنى ئىن ـــق تابلېتكى  تهتقى

 ئۇيغـۇن تهرهپـكه ئىككىال ھهر .قىلىش
 بىزنىـڭ مېـنىڭچه سـىز قالسا، كېلىپ



ــزده ــۇم مهركىزىمى ــر چوق ــۈش بى  بۆس
  .قىالاليسىز ھاسىل

 ئىـدارىنىڭ شـۇ ىشىك ئۇ ئهسلىده
ــــتهتقىقات ــــئۇل اىغ ــــاۋىن مهس  مۇئ

ــــت ــــۇپ ى)president(پرېزدېن  بول
  .ئىكهن )Robért(روبېرت ئىسمى
ـــــزگه - ـــــمهت تهكلىپىڭى  .رهھ

 قولـــــدىن ئىدارهمـــــده ھـــــازىرقى
 بـار، تېما بىر بولمايدىغان چىقارمىسام

 مهســئۇلىيهتچان ئىــدارىگه ھهقــته بــۇ
 تهتقىقــاتىم شــۇ بولمايــدۇ، بولمىــسام



 تهكلىپىڭىزنـــى كېـــيىن دىنتۈگىگهنــ
  .باقاي ئويلىنىپ

 كىــشى بــۇ ئىــسىملىك روبېــرت
 كـۆرۈپ، مۇۋاپىق جاۋابىنى رىشاتنىڭ

ـــلهن خوشـــاللىق ـــسىم ئۇنىـــڭ بى  ئى
 .سورىدى كارتىسىنى
 يىلــــى-2000 ئۆرۈلــــۈپ يىــــل
 رىـشاتنىڭ يهنـى كۈنى، بىر باھارنىڭ
 چىقىـپ، نهتىـجه ئىشىدىن قىلىۋاتقان

ـــۇ ـــته ب ـــا دورا خهۋهر ھهق  تتهتقىق
 ئىچكـى قىلىنىـدىغان نهشـر ساھهسىده



 نهچـچه بىـر چىقىـپ گېزىتكه كهسپىي
  .ئىدى ئۆتكهن كۈن

  .جىرىڭ جىرىڭ،-
ــــشات مهن ياخــــشىمۇسىز، -  رى

 تېلېفونغـا رىـشات دېدى --ئابباس،
  .بهرىپ جاۋاب
ـــك- ـــهھهر، خهيرلى ـــور س  دوكت
 قارشـى دېـدى، --ئهپهندىم ئابباس
  .تهرهپ

ـــشاتقا ـــۇ رى ـــاۋاز ب  تونۇشـــتهك ئ
 تهرهپنىـڭ قارشـى ئهمما يۇ،-دىبىلىن



  .ئاڭقىرالمىدى كىملىكىنى
 بىــز بــولىمهن، روبېــرت مهن -

 قارشـى دېدى - كۆرۈشكهن ئىتالىيهده
  .بىلهن قىزغىنلىق تهرهپ
  ياخشىمۇسىز؟ قانداق، -
ــى- ــى ھېلىق ــپ تهكلىپىمن  ئويلىنى

  كۆردىڭىزمۇ؟
 رىــشاتنىڭ ئــادهم بــۇ ئهســلىده
ـــاتى ـــدىكى تهتقىق ـــى ھهققى  خهۋهرن

 ئىدارىــسىگه ئۆزىنىــڭ ئــۇنى كــۆرۈپ،
ــپ ــسىيه كېلى ــشكه لېك ــپ بېرى  تهكلى



 .ئىكهن قىلغان
 روبېرتنىـــڭ ئاببـــاس، رىـــشات

 لېكـسىيه بېرىـپ، مهركىزىگه تهتقىقات
 بىــلهن كهمتهرلىــك بېرىــشنى سـۆزلهپ

 رىـشات بىـلهن شۇنىڭ .قىلدى قوبۇل
 ئـۆز بېرىـپ، مهركىـزىگه تهتقىقات بۇ

 تونۇشــتۇرۇپ، ســاۋاقلىرىنى-تهجــرىبه
 قىالرلىـق قايىـل تهتقىقاتچىالرغا قاباش

ــي ــاس ئىلمى ــۈنلهر ۋه ئاس ــلهن يهك  بى
ـــان ـــاتالرنى تولغ ـــۇ .بهردى مالۇم  ب

 ۋه شـــارائىتى تهتقىقــات مهركهزنىــڭ



ــقا ــۋاللىرى باش ــلهن ئهھ ــسىلى بى  تهپ
  .تونۇشتى

 تـــاالنتلىق، ئابباســـنىڭ رىـــشات
 مهســـــئۇلىيهتچان ۋه ئىجتىھـــــاتلىق

 تهتقىقـات بولغـان رازى خاراكتېرىدىن
ــڭ ــى مهركىزىنى ــاۋىن ۋه پرېزدېنت  مۇئ
 بېرىـپ لېكـسىيه رىـشات پرېزدېنتلىرى

 ئۇنىڭ ئۆتمهيال، ئۇزۇن كېلىپ قايتىپ
 ئـۆز رىشاتنى ئاالقىلىشىپ، يهنه بىلهن

 خىـزمهت كېلىـپ مهركىزىگه تهتقىقات
  .قىلدى تهكلىپ ئىشلهشكه



 تارتىــشىدىغان يېرىــده ياشــاۋاتقان
ـــيىن، بولمىغانـــدىن يـــۇرت-ئهل  كې

 ئىدارىـــسىده ئـــۆز ئۈســـتىگه ئۇنىـــڭ
ــسىگه ــا ۋهدى ــپ، ۋاپ ــدىغان قىلى  قىلى

 ئورۇنلىغانـدىن كۆڭۈلدىكىـدهك ئىشنى
 يـۈزى ئايرىلـسىمۇ يهردىـن بۇ كېيىن،
 چۈشـهنگهن ئايرىلىـدىغانلىقىنى يورۇق

ــشات ــۇ رى ــات ب ــڭ تهتقىق  مهركىزىنى
 .قىلدى قوبۇل تهكلىپىنى

 خېتـى قىلىـش تهكلىـپ خىزمهتكه
 )ېـدېكسف(FEDEX ئۇنىڭغا ئهتىسىال



  .يهتكۈزۈلدى ئارقىلىق
 يـازدا يىلـى-2000 بىلهن شۇنىڭ

 شــــــىركىتىگه روبېرتنىــــــڭ ئــــــۇ
 بۆلۈمىنىــڭ دورىــالر بىئولوگىيىلىــك

  .كهلدى يۆتكىلىپ بولۇپ درېكتورى
 ھالــــدا ســــاغالم كىــــشىلهرنىڭ

 كۆرۈشــىنى ئۆمـۈر ئــۇزۇن سـۈپهتلىك،
 نهرســـه ئىككـــى كهلتۈرۈشـــته قولغـــا

 سى،بىرىنچىـ بۇنىڭ .مۇھىم ناھايىتى
 تهدبىـر خاراكتېرلىـك ئـېلىش ئالدىنى

 كېــسهل خىــل ھهر بۇنىڭــدا بولــۇپ،



 ئـامىلالر، خهتهرلىـك قىلغـۇچى پهيدا
 يــــوق بــــاكتېرىيىلهرنى مهســــىلهن،

ـــش، ـــك قىلى ـــق ۋه تهرتىپلى  مۇۋاپى
ـــــان ـــــۇش بولغ ـــــادىتىنى تۇرم  ئ

ـــدۈرۈش، ـــۇ يېتىل ـــڭ ۋه س  مۇھىتنى
 ئــــېلىش، ئالــــدىنى بۇلغىنىــــشنىڭ

ــــل ھهر شــــۇنداقال ــــۇ خى  قيۇقۇمل
ـــسهلىكلهردىن ـــۇداپىئه كې ـــۈن م  ئۈچ

 تهدبىــرلهر قاتــارلىق ئــۇرۇش ۋاكــسىنا
ـــۇپ، ـــۇ بول ـــردۇر ئهال ئهڭ ب  .تهدبى
ـــڭ ـــسى، ئۇنى  ئاللىقاچـــان ئىككىنچى



 بىمـارالرنى بولغـان گىرىپتـار كېسهلگه
 ئـازابىنى ساقايتىش، ئارقىلىق داۋاالش

 سـۈپهتلىك ئۇالرنىـڭ ۋه يهڭگىللىتىش
 قولغـا كۆرۈشىنى ئۆمۈر ئۇزۇنراق ھالدا

 تهدبىـر، ئىككىلهمچـى بۇ .كهلتۈرۈش
ـــا ـــات ئهمم ـــا-ھاي ـــپ ماماتق  بېرى

 .تهدبىردۇر تاقىشىدىغان
ــسىلى ســىيىش قهن ــا – كې  ئۇزۇنغ

 بىــر كېــسهللىكلهرنىڭ ســوزۇلىدىغان
 يهكـكه تهسـىرى ئۇنىڭ بولۇپ، خىلى

ــــسىدىن شــــهخس ــــدا نۇقتى  ئېيتقان



ــــڭ ــــڭ بىمارنى ــــۈپىتىنى ئۆمرىنى  س
 سىدىننۇقتىــ جهمئىـيهت تۆۋهنلهتـسه،
ـــــدا، ـــــۇ ئېيتقان ـــــسادنىڭ ئ  ئىقتى
ــا ــده زور تهرهققىياتىغ ــس دهرىجى  ئهك

ـــر ـــىتىدۇ تهس ـــادهتته .كۆرس ـــر ئ  بى
ـــڭ ـــدا ئادهمنى ـــىيىش قهن ھاياتى  س
ــــسىلىگه ــــار كې ــــۇش گىرىپت -بول

 ۋه بىئولوگىيىلىـــــك بولماســـــلىقىنى
  .بهلگىلهيدۇ ئامىلالر ئىجتىمائى

  :1-ئهسلهتمه
 )WHO( تهشـكىالتى سهھىيه دۇنيا



 قارىغاندا، ستاتىسكىسىغا ىيېقىنق نىڭ
ــى-2000 ــادا يىل ــون 171 دۇني  مىللىئ
 بولغـان گىرىپتار كېسىلىگه سىيىش قهن

 دۇنيـــا ئـــۇالر بولـــۇپ، بـــار بىمـــار
 تهشـــكىل ئىنـــى 2.8٪ نوپۇســـىنىڭ

 قهن مۆلچهرلىشىچه نىڭWHO .قىلغان
 بولىـدىغان گىرىپتـار كېسىلىگه سىيىش

ـــڭ ـــانى بىمارالرنى ـــا-2030 س  يىلىغ
ــدا ــىتهدر بارغان ــشىپ، ىج ــا ئې  دۇني

 366 ئىگىلهپ ئىنى 6.5٪ نوپۇسىنىڭ
 بۇ كهلگۈسىدىكى .يېتىدىكهن مىليونغا



 ئاساســلىقى قىــسمى كــۆپ ئېشىــشنىڭ
ـــــى  ۋه دۆلهت قىلىۋاتقـــــان تهرهقق
ــــونالردا ــــۇپ، راي  ئۇالرنىــــڭ بول
 يـاش 64 بىـلهن ياش 45 كۆپچىلىكى

 ئهمـگهك يهنـى كىشىلهر، ئارىلىقىدىكى
 .ولىدىكهنب ئادهملهر بار ئىقتىدارى

ـــشىلهرنىڭ ـــاغالم كى ـــشىغا س  ياشى
 كېسهلنى ھهرقانداق سالىدىغان تهھدىت

ــوقىتىش ــاكى ي ــك ي ــامىلنى خهتهرلى  ئ
 ساھهســىدىكىلهر، تېببىــي -تىــزگىنلهش
ــدىن ــات دورا جۈملى ــالىملىرى تهتقىق  ئ



  .مهسىله ئويلىشىدىغان
 دورىالرنىــــــڭ« كىچىگىــــــدىن

 بولــۇپ ھهيــران »رولىغــا مۆجىزىلىــك
 ئـازابىنى بىمارالرنىـڭ ۋه بولغان چوڭ

 ســىيىش قهن رىــشاتنىڭ چۈشــىنىدىغان
ـــسىلىگه ـــار كې ـــڭ گىرىپت  بولغانالرنى

ــازابىنى ــدغان ئ ــرهر يهڭگىللىتى  دورا بى
 ھهقــته بــۇ ئــويالپ قىلىــشنى ئىجــات

 يىلـچه 2-1 كىرىـشكىنىگه ئىزدىنىشكه
 بـۇ بارغـان ئـۇ .ئىـدى بولغان ۋاقت

ــــداره ــــىيىش قهن مهخــــسۇس ئى  س



ــسهللىكىگه ــاتى رادو قارشــى كى  تهتقىق
 بولـۇپ، ئىداره شۇغۇللىنىدىغان بىلهن
 بۆسۈش جهھهتته مۇشۇ بېرىپال رىشات

 تهتقىقاتقــا ئۈچــۈن قىلىــش ھاســىل
 .كهتتى كىرىشىپ
 روھـى، بېغىـشالش ئۆزىنى شۇ يهنه

  .جۇالسى پاراسهتنىڭ-ئهقىل شۇ يهنى
ــۇ ــۇ بــۇ ئ ــزال ناھــايىتى يهردىم  تې
 سـىيىش قهن قىلىـپ، ھاسـىل بۆسۈش

ـــسىلىگه ـــارگ كې ـــڭ ىرىپت  بولغانالرنى
ـــزدىن« ـــستېمال ئېغى ـــش ئى  ى»قىلى



 قىلــچه ھهم ياخــشى ئۈنــۈمى ئۈچــۈن
ــازابى ــوق ئ ــر ي ــل بى ــابلېتكىنى خى  ت

ــق ــپ تهتقى ــده قىلى ــا ھهم  دورا دۇني
 بولــۇپ تــۇنجى ساھهســىده تهتقىقــات

ــــزدىن ــــستېمال ئېغى ــــدىغان ئى  قىلى
ــــــــسۇلىن ــــــــسىنىڭ ئىن  تابلېتكى
 ئادهمــده ۋه اليىھىــلهپ تهجرىبىلىرىنــى

 يهنــى ئــالىم، تــۇنجى قىلغــان اقســىن
 بولـۇپ ئالىم بولغان پۇشتىدىن ئۇيغۇر

 تهتقىقـات بـۇ ھهم ئارقىـدىنال قالدى،
 .ئېرىــشتى ھوقۇقىغــا پاتېنــت بــويىچه



 نهتىجىـسى ياراتقـان ھهقـته بۇ ئۇنىڭ
 ئاخبـــارات كهســـپىي ئامېرىكىنىـــڭ

 بـۇ ئۇ .قىلىندى تهشۋىق ۋاسىتىلىرىده
 رنىزىيـارهتلى گېزىـت ۋه رادىئـو ھهقته
 قاراشلىرى كۆز ئۇنىڭ ۋه قىلدى قوبۇل

ــىۋهتلىك ــت مۇناس ــالالردا -گېزى  ژۇرن
ــده ــي ھهم ــالىلهرده ئىلمى ــل ماق  نهقى

ـــــدى  تهتقىقـــــات بـــــۇ .كهلتۈرۈل
 ماقالىسى چىققان يېزىپ توغرىسىدىكى

 فرانسىــــسكو-ســــان يىلــــى-2001
 سىيىش قهنت« ئۆتكۈزۈلگهن شهھىرىده



ــــسىلىنى ــــسىنى داۋاالش كې  تېخنىكى
 ئهڭ« دا »يىغىنى ئىلمىي شئالماشتۇرۇ

 .ئېرىـشتى مۇكاپاتىغا »ماقاله ياخشى
 تهتقىقاتىنىـڭ بـۇ يهنه ئابباس رىشات

ــسى ــويىچه، نهتىجى ــا 2002 ب  ئامېرىك
 )كېــسهللىكى سـىيىش قهن( دىئـابىتالر
ــات ــڭ تهتقىق ــپىگه جهمئىيىتىنى  تهكلى
 ئېچىلغـان فرانسىـسكودا سان بىنائهن،

ــاۋى ــق دۇني ــدا يىللى ــچه يىغىنى  نهچ
 مۇتهخهسىــسلهرگه-ئــالىم لىگهنيــۈز

  .سۆزلىدى لېكسىيه
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ــــشات ــــنىڭ رى ــــپى ئابباس  كهس
 ئىلمىـي ئۇنىڭ يۈكسىلىشى ساھهدىكى

ـــا ـــان تهتقىقاتت ـــرىگه ياراتق  نهتىجىلى
 سـۈرئهتته تهڭ ھالـدا پاراللېـل يارىشا

 .ماڭدى ياندىشىپ
 بىـر-ئـۇ ئىچىده يىل ئون ئۆتكهن

 مهســـــئۇل تهتقىقاتچىـــــسىدىن دورا
 بــــاش ئــــاخىر ۋه اتهتقىقاتچىلىققــــ
ــا ــدى، تهتقىقاتچىلىقق ــى كۆتۈرۈل  يهن



 بولـۇپ ئـالىم ئىگه سهۋىيهگه خهلقئارا
 مهزگىلنىــڭ مۇشــۇ چىقتــى، يېتىــشىپ
ــده ــدارىلهرده يهنه ئۆزى ــشلىك ئى  تىگى

 ئېلىپ، ئۈستىگه خىزمىتىنى باشقۇرۇش
ـــادهتتىكى ـــاش باشـــقۇرغۇچىدىن ئ  ب

 يــــــــاردهمچى باشــــــــقۇرغىچىغا،
ــۇقتىن، ــادىكى درېكتورل ــوڭ 5 دۇني  چ

ــــق دورا ــــش تهتقى ــــاش-قىلى  ياس
ايـــت ۋ بولغــان بىـــرى مهركىزىنىــڭ

)Wyeth( ــــــات ــــــده تهتقىق  مهركىزى
ـــــسۇس ـــــسهللىكلىرىگه راك مهخ  كې



-قىلىـش تهتقىـق دورىالرنى ئاالقىدار
ــاش ــڭ ياس ــئۇل تارمىقىنى ــاش مهس  ب
  .ئۆستۈرۈلدى بولۇپ درېكتورى

ــالتۇن ــتنىڭ ئ ــر ئاۋغۇس ــته بى  ھهپ
 ركتـانېۋيو بىلهن ئۇنىڭ مهن ئاخىرىدا

 بىـرلىكته بىـلهن ئۇنىـڭ ۋه كۆرۈشتۈم
 چـاي بويىـدا دهريـا )Hudson(ھۇدسون
 :سۆھبهتلهشتىم ئىچكهچ
 كۆپ شۇنچه يۈرۈپتۇق، بىلمهي -

 !تهبرىكلهيمهن يارتىپسىز، نهتىجىلهرنى
 .كۆرۈپال ئۇنى مهن دېدىم -



 تهلهپــتىن تېخـى .ئۇكـا يوغـسۇ-
  .جاۋابهن ئۇ دېدى -يىراق كۆپ
 كهينىــدىن-كهينــى ئۇنىڭغـا مهن 

 ئۇنىــڭ ســهۋهبى قويــدۇم، ســۇئال
 ۋه ئهھــــۋالى تهتقىقــــات ھــــازىرقى
 ئىـشلىرى بولغان قىلماقچى كهلگۈسىده

ـــسىدا ـــۇرمهنلهرنى توغرى  خهۋهردار ئوق
  .ئىدىم بولغان قىلماقچى

 بولغــــان كهمگىــــچه مۇشــــۇ -
 قىلغـان خـۇش ئهڭ سىزنى ھاياتىڭىزدا

ـــــــه ـــــــېمه، نهرس ـــــــىزنى ن  س



  نهرسىچۇ؟ ئهپسۇسالندۇرىدىغان
ــــــــڭ - ــــــــوش ئهڭ مېنى  خ

 كــۆرگهن چېغىمــدا بــاال-بولىـدىغىنىم
 رېئاللىققـا كـۈنگه كۈندىن چۈشۈمنىڭ
 تۇرۇپـسهن، كـۆرۈپ مانـا .ئايلىنىشى

 ۋه ئـۆگىنىش ئوقـۇش، يىللىـق ئۇزۇن
 ئـــاخىر مهن ئـــارقىلىق، تهتقىقـــات

 ۋه ياسـىلىدىغانلىقى قانـداق دورىنىڭ
ــــــا ــــــداق بىمارالرغ ــــــىپا قان  ش

 رىنىپرىنــــسىپلى بولىــــدىغانلىقىنىڭ
 يېڭـى بىر قېتىم ھهر .يهتتىم چۈشىنىپ



ـــى ـــك دورىن ـــدا مۇۋهپپىقىيهتلى  ھال
 قىلىـــپ ســـىناق ۋه قىلىـــپ تهتقىـــق

 كېـسهللىك قازانغىنىمدا مۇۋهپپىقىيهت
ـــان دهســـتىدىن ـــمه ئازابلىنىۋاتق  ھهم
ــــرقتىن، ــــل ھهر ئى ــــاد خى  ۋه ئېتىق

ــــشىمىغان ــــيهت ئوخ ــــا مهدهنى  ئارق
 ئـازابى بىمارالرنىـڭ ئىگه كۆرۈنىشىگه

ــــــدىغانيېن ــــــدى، ىكلهي  دهپ بول
 تهتقىـــق مهن دېمىـــسىمۇ .ىملىــدئوي

 ئامېرىكـا دورىالر چىققان ياساپ قىلىپ
 ئىدارىــــــسىنىڭ باشــــــقۇرۇش دورا



ـــــتىقىدىن ـــــۈپ تهس ـــــا ئۆت  بازارغ
 ھهمـمه ئالهمنىڭ كېيىن، سېلىنغاندىن

  .بارىدۇ يېتىپ چېتىگه
ـــۇ -- ـــىز ب ـــارقىلىق س ـــز ئ  بى

ـــــــڭ ـــــــسانىيهتكه ئۇيغۇرالرنى  ئىن
 دېــمهك دهڭـا، ھپىــسىتۆ قوشـۇۋاتقان

 مهن دېدىم -خوش، بىزمۇ بۇنىڭدىن
 .تهستىقالپ گېپىنى ئۇنىڭ
 ســــــــىزنى ئۇنــــــــداقتا، -

  بارمۇ؟ نهرسه ئهپسۇسالندۇرىدىغان
 بىــزدىن ئاپامنىــڭ .ئهلــۋهتته-



ــسىز ــشى ۋاقىت ــۈرىكىمنى بهك ئايرىلى  ي
 بهزىــده .قىلىــدۇ بىئــارام تــاتىالپ

 كېـــــتىمهن، ئـــــويالپ كېچلىـــــرى
 »قىلدىم هتقىقت ئوقۇدۇم، ھهجهپ،«

ــۇزۇن دهپ ــل ئ ــشىپتىمهن، يى  ھهپىلى
 بولىـدىغان شـىپا كېـسىلىگه ئاپامنىڭ
 چىقىـــشقا قىلىـــپ تهتقىـــق دورىنـــى

 .ئۈلگۈرهلمىدىم
ــپ، شــۇنداق ــۇ دهۋېتى ــشىنى ئ  بې

 ياش كۆزلىرىده ئۇنىڭ سالدى، تۆۋهن
ــــڭ ــــانلىقىنى تامچىلىرىنى  لىغىرالۋاتق



ــــۆرۈپ، ــــاپال،« ك ــــسام ئ  سورىمى
ــوپتىكهن  يهپ شــايمانپۇ دهپ - ،»ب
 :بهردىم تهسهللى ئۇنىڭغا ۋه ئۈلگۈردۈم

 بولغانـدىن بهنده ئهمدى ئۇنى -
 .دهيمىز ئىرادىسى ئالالھنىڭ كېيىن
 بهك نهرسـه بىلمهيدىغان ئىنسان-
ــۇ دېــدى - ئۇكــام، ئىــكهن كــۆپ  ئ

 تىلـسىم ئالهمده بۇ كۆتۈرۈپ، بېشىنى
 بىــر .ئىــكهن كــۆپ ناھــايىتى دېــگهن
ــادهم ــده ئ ــۇنچه ئۆمرى ــس ش  ىمۇكۈچى
 نهرســـــــــىنىال ئـــــــــازراق پهقهت



 كىچىككىــــنىال چۈشــــىنهلهيدىكهن،
  .يېشهلهيدىكهن سىرنى
ــۇ - ــىزنىڭ ب ــز س  -كهمتهرلىكىڭى

ــدىم ــا مهن دې ــا .ئۇنىڭغ ــۇ مان  مهنم
 بۇيـــــان كهلگهنــــدىن ئهقلىمــــگه

ــــۇۋاتىمهن، ــــازراق ئوق  نهرســــىنى ئ
 ئوخــشاش ســىزگه بىــلهن چۈشـهنگىنىم

ـــسىم ـــىدا تىل ـــات دۇنياس ـــپ ئ  چېپى
  .يوق باققىنىم
 ئـۇ -تۇرساڭ، ياش تېخى سهن -
  .بولدى بهرمهك مهدهت ماڭا



ــدىن ــى بۇن ــاتىڭىزدا كېيىنك  تهتقىق
ــېمه ــالي ن ــسىز؟ قى ــزدىن دهي  پىالنىڭى

  بوالمدۇ؟ خهۋهرلهندۈرسهم خهلقىمىزنى
 شـهرهپ-شـان ئۈچـۈن خهلقىمىز-

 ۋه ئىنتىلىـشىم مېنىڭ بۇ - كهلتۈرۈش
ــشىمدىكى ــر يهنه تىرىشى ــسهت، بى  مهق

 شـــىجائىتىمنىڭ-غهيـــرهت شـــۇنداقال
 ۋه قىلىۋاتقــــان شــــۇڭا .مهنبهســــى

 ئـۇالرنى ئىـشىمدىن بولغـان قىلماقچى
 .ئىــش ياخــشى خهۋهرلهنــدۈرگىنىڭ

 مهدهت ھهم ئۈچــۈن مهن ئــۇ چــۈنكى



 نــــۆۋهتته، .بولىــــدۇ تــــۈرتكه ھهم
ـــــسانىيهت ـــــسهللىكىنىڭ راك ئىن  كې

ـــدىتىگه  بـــۇ كهلمهكـــته، دۇچ تهھ
ــس ــسهلگه نىجى ــار كې ــان گىرىپت  بولغ
 ئايرىلىـپ، بۇرۇنال اتىدىنھاي بىمارالر
 قويـۇپ ھهسرهتته تۇققانلىرىنى-ئۇرۇق

ـــته ـــۇ مهن .كهتمهك ـــشكه ب  يۈزلىنى
 راك .كېلىـــۋاتىمهن قىلىـــپ دىقـــقهت

ــسهللىرىنىڭ ــۈرى كې ــۆپ، ت ــا ك  ئهمم
ـــسى ـــۈدهك ھهممى ـــك دېگ  .ئهجهللى

ـــداق ـــدا قان ـــۇ قىلغان ـــسهلنى ب  كې



 شـارائىتتا ئىـدىيال ئهڭ تىزگىنلىگىلى،
ــداق ــپ قان ــۇ قىلى ــسهل ب ــوق نىكې  ي
 مېدىتـسىنا بـۇ مانا - بولىدۇ قىلغىلى

ــى ــدىن ساھهس ــان يېقىن ــددى بۇي  جى
ـــۈرده ـــق ت ـــان تهتقى ـــر قىلىۋاتق  بى

 قىلىــپ ئوچــۇقىنى تېمــا، مــۇرهككهپ
 .تىلسىم بىر يهنه ئېيتقاندا،

 يېـتهي تـېگىگه تىلـسىمنىڭ بۇ -
  ده؟-دهپسىز
 ھهقتىكـى بـۇ مهن ئهمهلىيهتته،-

ــات ــان منىىتهتقىق ــلىدىم ئاللىقاچ  .باش



ــېكىن ــسهللىكلىرى راك ل ــاتى كې  تهتقىق
 ئىچىــــده تهتقىقاتالرنىــــڭ پۈتــــۈن
 بىــر يــۇقىرى دهرىجىــسى قىيىنلىــق

ــــات، ــــۇڭا تهتقىق ــــۆپرهك ش  تهر ك
 .كېلىدۇ توغرا تۆكۈشۇمگه

ـــــۇ- ـــــته ب ـــــشلهۋاتقان ھهق  ئى
  ؟قانداق يۈزلىنىشى تهتقىقاتلىرىڭىزنىڭ

 راك بولغانـدهك، مهلـۇم ساڭىمۇ-
 ىلهن،مهسـ كوپ، تۈرى كېسهللىكىنىڭ

 كـۆكرهك راكـى، بېزى ئاستى ئاشقازان
 …راكـى ئـۆپكه راكـى، جىگهر راكى،



 ۋه مېدىتـسىنا يىللىق ئۇزۇن .ۋاھاكازا
 قولغــــا جهھهتــــته تهتقىقــــاتى دورا

 ئۇنىۋېرسـال ھهم نهتىجىلهر كهلتۈرگهن
 بېرىــــشىغا ئېــــشىپ بىلىمىمىزنىــــڭ

ــشىپ، ــز ئهگى ــسهللىكلىرىنى راك بى  كې
 مىلالرئـا خهتهرلىـك قىلىـدىغان پهيدا

 چۈشــــهنچىگه مهلــــۇم ھهققىــــده
 تـۈردىكى ئوخشاش ئهمما، .ئېرىشتۇق

 بىمارغــا ئىككــى بولغــان كېــسىلى راك
ــــر ــــل بى ــــى خى ــــهك، دورىن  بهرس

ـــىتىدىغان ـــۈمى كۆرس ـــشاش ئۈن  ئوخ



 بىزنىـڭ ھـازىرقى شۇڭا .بولمايۋاتىدۇ
ـــاتىمىز ـــشانلىق مهخـــسۇس تهتقىق  نى

ـــدا ـــسهللىگىگه راك ھال ـــل كې  تاقابى
ــدىغان ــى تۇرى ــقت دورىن ــپ هتقى  قىلى

ــا ــۈرۈش ۋۇجۇدق ــى .كهلت  يهكــكه يهن
 تۈزىلىـشىگه جهھهتتىكى گېن بىمارنىڭ

ـــهن ـــدىغان ئاساس ـــۈك داۋاالي  ئۈنۈمل
 .چىقىش قىلىپ تهتقىق دورىنى
  بارمۇ؟ نهتىجه بىرهر جهھهتته بۇ-
 بېـرى يىلالردىـن نهچـچه ئۆتكهن-
ــۇھىم مهن  بىــرى تهتقىقاتچىالرنىــڭ م



 ،قىلىـپ تهتقىـق قاتنىـشىپ، سۈپىتىده
 ”TarcevaTM(Erlotinib)“ كهلتۈرگهن ۋۇجۇتقا
ــگهن  باشــقۇرۇش دورا ئامېرىكــا دورا دې

ـــسىنىڭ ـــتىقىدىن ئىدارى ـــۆتتى تهس  .ئ
ـــدا ـــا يېقىن ـــېلىندى، بازارغ ـــازىر س  ھ

 جايلىرىغــــا قايــــسى ھهر دۇنيانىــــڭ
ئۆپكه ” ئاساسلىقى دورا ئۇ تارىلىۋاتىدۇ،

 ئاشــقازان ئاســتى بېــزى” ۋه “راكــى
 شىپا بىمارالرغا غانبول گىرىپتار غا“راكى

ــدۇ ــېكىن، .بولى ــۆزۈڭگه ل  مهلــۇم، ئ
 ھامـــان يـــوق، چېكـــى تهتقىقاتنىـــڭ



 .كۆپ بىلمهيدىغىنىمىز بىلىدىغىنىمىزدىن
ــۇڭا ــۇ ئهته ش ــىنى ياخــشى تېخىم  نهرس

ــا ــۈرىمهن بارلىقق ــاي دهپ كهلت  توختىم
  .كېلىدۇ توغرا كۆرسىتىشكه تىرىشچانلىق

ــدىكى مهن- ــپهرۋهر ۋهتهن  تهرهققى
ــشىلهرنىڭ ــاله كى ــپ ماق ــرىش يېزى  بې
 تاپـــشۇرۇپ تهكلىپىنـــى ھهققىـــدىكى

 نوبېـل ۋه ئـالىملىرى ئۇيغۇر« ئېلىپ،
 بولــسىمۇ تېيىــز »ھهققىــده مۇكاپــاتى

 مهن ماقالهمـده .توختالـدىم قىسقىچه
ــۇر ــڭ ئۇيغ ــا-پهن ئالىملىرىنى  تېخنىك



ــــىده ــــل ساھهس ــــا نوبې  مۇكاپاتىغ
 بىشارهت دهپ بار ئۈمىت ئېرىشىشىدىن

 ۋاقتىغـا ئۇنىـڭ هنم بىـراق، .بهردىم
 .قويالمىـدىم چـۈنكى قويمىدىم، چهك

 سـۈرىتىگه ئالىملىرىمىزنىـڭ ئـۇ بهلكى
ــاغلىق ــتىم دهپ ب ــىز .ئېيت ــلهن س  بى
 تۇيۇقـــسىز ماڭــا ســۆھبهت بولغــان

ــل« ــاتى نوبې ــى»مۇكاپ ــلىتىپ ن  ئهس
ــدى ــۈنكى، .قوي ــىز چ  ســىزگه ۋه س

 چىقىۋاتقــــان يېتىـــشىپ ئوخـــشاش
 زور مۇشــــــۇنداقال ئــــــالىملىرىمىز



ـــسه، انلىقتىرىـــشچ ـــۇر كۆرسهت  ئۇيغ
 نوبېـل كهلگۈسىده يېقىن ئالىملىرىنىڭ
 ئۈمىــت زور ئېرىشىــشىدىن مۇكاپاتىغــا

 ئىلمى مېدىتسىنا ئۈستىگه، ئۇنىڭ .بار
 .تارقىتىلىـدۇ مۇكاپاتى نوبېل بويىچه

 ئېرىشىپمۇ مۇكاپاتىغا نوبېل ئۆزىڭىزنى
  قىالمسىز؟ خىيال
ـــل - ـــاتى نوبې ـــۆزۈڭگه مۇكاپ  ئ
 ئهڭ پهنـده-ئىلىـم بولغاندهك، مهلۇم

ــا بۈيــۈك ــان چوققىغ ــشىلهرگه چىقق  كى
 بىــــر مهن .تــــارتۇق بېرىلىــــدىغان



 ئويالنغـان، خېلـى ھهقته بۇ چاغالردا
 تهتقىقـات ئىلمىي كېيىن .قىلغان ئارزۇ

ــلهن ــۇپ بى ــپ بول ــۇ كېتى ــالنى ئ  خىي
ــۇپ ــدىم ئۇنت ــراق، .قال ــدىن بى  يېقىن

 – تهتقىقـاتىم شـۇغۇللىنىۋاتقان بۇيان
  .تۇتاشتۇردى ئوتنى ۇئ قايتىدىن ماڭا

ـــز ـــده – بى ـــز .بهن  ســـهۋهب بى
 ئىگهمـدىن ئۇلـۇغ قۇدرىتى قىلغۇچى،

ـــــــۈچى ـــــــدا مهن .تىلىگ  ھاياتىم
ــى“ھېچقاچــان مۇمكىنچىلىــك”  رهت ن

ــپ ــان قىلى ــادا .ئهمهس باقق ــۇ مۇب  ب



 كاتتـا بىـر ئـۇ – ئېرىشسهم مۇكاپاتقا
ــش ــان ئى ــدۇ، بولغ ــۇ چــۈنكى بولى  ئ
 ئېرىشكىنى خهلقىمنىڭ ئهمهس، مېنىڭ

 ھېچ ئېرىشهلمىسهممۇ، مۇبادا .ىدۇبول
 ئوتنىـڭ خىـل ئـۇ دېگهنـده بولمىدى
 تۇتىشىـــشىغا ئالىملىرىمىزغـــا يـــاش

  .بولىدۇ پايدىسى
  : 2-ئهسلهتمه

ــان ــپىمنىڭ ئوقۇۋاتق ــهھىيه كهس  س
 تـۈپهيلى، بولۇشى ئىقتىسادشۇناسلىقى

 سـاغالم ھالدا سۈپهتلىك ئىنسانالرنىڭ



 كۆرســــىتىدىغان تهســــىر ياشىــــشىغا
 دۇچ ھـــازىر ۋه امىلالرئـــ خهتهرلىـــك
 ســـوزۇلما ۋه يۇقۇملـــۇق كېلىۋاتقـــان
 بىـر ھهققىده كېسهلىكلهر خاراكتېرلىك

 .ئىـگهمهن چۈشـهنچىگه ياخشى قهدهر
 بىـر مۇنـداق ھهققىده كېسهللىكى راك

ــستىكىلىق ــت ستاتى ــار پاكى ــازىر .ب  ھ
 راك خىـــــل ھهر بـــــويىچه دۇنيـــــا

 بولىدىغانالرنىڭ گىرىپتار كېسهللىكىگه
 بـۇ بولـۇپ، مىليـون 10 يىلىغا سانى

 7 ئۆلىـدىغانالر سهۋهبىدىن كېسهللىك



ـــــــون ـــــــاتچىالر .مىلي  راك تهتقىق
ــسهللىك ــار ىگهكې ــدىغانالر گىرىپت  بولى
ــانىنىڭ ــل 20 كېيىنكــى س ــده يى  ئىچى

 ئاشــــىدىغانلىغىنى 50٪ تهخمىــــنهن
ـــمهكته ـــسهللىكىگه راك .بىلدۈرۈش  كې

 قـېلىش ھايـات بولغانالرنىـڭ گىرىپتار
ـــسبىتى ـــايىن نى ـــ ئىنت ـــا .ۆۋهنت  مان
 كېـسهللكىنى راك شـارائىتتا مۇشۇنداق
 بىـرهر داۋالىيااليدىغان ھالدا ئۈنۈملۈك
 نوبېـل-ئـالىم قىلغـان كهشىپ دورىنى

 ھهقلىــــق ئېرىشىــــشكه مۇكاپاتىغــــا



 بېـــشىدا ماقالىنىـــڭ مهن .ئهلـــۋهتته
 Fleming)1955-1881( ئـۆتكهن سۆزلهپ

Alexander ــــــــــــسىللىننىېپ دهل  ن
 يىلـــى-1945 ئۈچـــۈن بايقىغـــانلىقى

ــوگىيه« ــسىنا ۋه فىزىل ــى مهدىت  »ئىلم
  .ئېرىشكهن مۇكاپاتىغا نوبېل بويىچه

 ســۆزلىرىدىن ئابباســنىڭ رىــشات
 يهرگه بىــر ۋاقىتنىــڭ ۋه ئۈمىدلهنــدىم

  :كۆرۈپ قالغانلىغىنى بېرىپ
ـــۇۋهپپىقىيهت-  قازىنىـــشىڭىزغا م

ــدىم -!تىلهكداشــمهن ــۇ- ،مهن دې  ب



 .ئاخىرالشتۇرۇپ سۆھبىتىمىزنى اتېمىد
  

10 
ـــشىلىرىمىزك ـــالىملىق ى ـــلهن ئ  بى

ـــــڭ ـــــسىدىكى ئادىمىيلىكنى  ئوتتۇرى
 قىلىشىپ مۇنازىره ھهققىده مۇناسىۋهت

 .بولـدى زامـانالر بىـر خېلى كهلگىلى
 ئـادهم ئـاۋال بولۇشتىن ئالىم« بهزىلهر

 يهنه ،»دېيىشـــــسه زۆرۈر بولـــــۇش
 ئــادهم بولغــانلىق ئــالىم« بهزىــلهر
 ئـالىملىق مهن .دېيىـشتى »بولغانلىق



 مهزكـۇر چۈشهندۈرۈشۈمنى كىھهققىدى
ــڭ ــاش ئاخباراتنى ــسمىدا ب ــان قى  باي

 ئهمــــدى مهن .ئۆتتــــۈم قىلىــــپ
 ئـــازراق ھهققىـــده »ئادىمىيلىـــك«

 .ئۆتۈمهن توختىلىپ
ــك« تىلىمىزدىكــى ــۇمى »ئادىمىيلى  ئۇق

 ئۇنىــــڭ بولــــۇپ، ســــۆز ئىجــــابى
 قىمـمهت ئىنـساندىكى بىر ئىپادىلهيدىغىنى

ــى ــالق« يهن ــلهت،-ئهخ ــك، پهزى  مهردلى
ـــاقكۆڭ ـــۆز ۋه مېھماندوســـتلۇق ۈللۈك،ئ  ئ
 مۇھهببهتنىــڭ ئهقىــده، بولغــان خهلقىــغه



ـــــۇپ ـــــى، ئۇرغ ـــــك تۇرۇش  ھهم رهزىللى
 خهسىسلىكتىن ۋه نامهردلىك پهسكهشلىكتىن،
ـــشتهك ـــۈپهتلهرنى »يىرگىنى ـــسه س  كۆرسهت

 خهلقىمىــز بولغــانلىقتىن شــۇنداق .كېــرهك
 بىر ئهلۋهتته، .ئۇلۇغاليدۇ »لىكنىيئادىمى«

ــڭ ــ ئادهمنى ــالىملىق« اۋۇجۇدىغ ــلهن ئ  بى
 ئهڭ بولۇشـى مۇجهسسهم نىڭ»ئادىمىيلىك

 مهشــھۇرلىرىمىزدىن .ئىــش كۆڭۈلدىكىــدهك
ــــۇم ــــى« مهرھ ــــدى مهمهتئېل  ،»ئهپهن

 مۇشـۇنداق مانـا لهر»ئۆتكـۈر ئابدۇرېھىم«
  .ئىكهن بولغان كىشىلهردىن



ــــلهن دهۋر ــــۇن دهۋر بى  ۋه مهزم
ــاراكتېر ــتىن خ ــشىمايدۇ جهھهت  .ئوخ

ــا ــته، ئهمم ــش جهمئىيهت ــلهن ىلهركى  بى



ــشىلهر ــسىدا كى ــسنىڭ ۋه ئوتتۇرى  شهخ
 ئهمهل تۇرمۇشـىدا كۈندىلىك ئۆزىنىڭ
-ئهخالق ئىنسانىي تېگىشلىك قىلىشقا

ـــلهت، ـــسىپالر، پهزى ـــده پرىن -قائى
ــــۇنالر، ــــۆرپ يوس ــــادهتلهر-ئ  ۋه ئ

 قىلىـپ داۋام چوڭلىرىمىزدىن مۇنهۋۋهر
 داۋاملىشىــشى خىــسلهتلهر كېلىۋاتقــان

 ھهر انـدا،ئېيتق مهنادىن مۇشۇ .كېرهك
 پىـشقهدهملىرىمىز مـۇنهۋۋهر دهۋرده بىر

 مهشـئىلىنى »ئادىمىيلىـك« ياندۇرغان
ـــۆزىگه ـــاس ئ ـــدا خ ـــۈرۈپ ھال  كۆت



ــــاۋاتقان ــــشىلىرىمىز ياش ــــار كى  .ب
 ئهنه دهل ئاببــاس رىــشات جۈملىــدىن

 نىـسبهتهن دهۋرداشـلىرىغا ئۆز ۇنداقش
ــالىملىق« ــلهن ئ ــك بى ــى»ئادىمىيلى  ن

ــۆزىگه ــسهم ئ ــكهن مۇجهس ــسىل ئهت  ئې
  .بىرىدۇر ئوغالنلىرىمىزنىڭ

 ئاساســـلىقى ئاخباراتتـــا بـــۇ مهن
 چىقىـش يېتىلىـپ بولـۇپ ئالىم ئۇنىڭ

 ئهممـا .ئۆتتۈم قىلىپ بايان جهريانىنى
ـــڭ ـــك ئۇنى ـــسلهتلىرى ئادىمىيلى  خى
ــده ــدىم ھهققى ــۇ .توختالمى ــته ب  ھهق



 »ئهركهكـمهن« ئـۆزىنى توختالمىسام،
 »كۇسـا« ئهرنىڭ يۈرگهن مهغرۇر دهپ

 .بولمىسۇن ئىش ىدهكقالغىن بولۇپ
ــــى ــــيهت-پهن خهلقن  ۋه مهدهنى

ـــــارقىلىق مائارىـــــپ ـــــي ئ  تهرهققى
 بىــلهن مهنىــسى ھهقىقــى قىلدۇرۇشــنى

ـــىنىدىغان ـــشات، چۈش ـــدىن رى  ئۆزى
 قىلغـان تهلهپ يـاردهم ئۈچۈن ئوقۇش

ــداق ــر ھهرقان ــۇر بى ــتىگه ئۇيغ  پهرزهن
ـــڭ ـــشىچه ئىمكانىيىتىنى ـــاردهم يېتى  ي

 ۋه ســــادىق ياخــــشىالرغا .قىلــــدى



ــهمىمى ــدى س ــا .بول ــى ئامېرىكىغ  يېڭ
 قىيىنچىلىققـا كهلگهنلهر يېتىپ ئوقۇشقا

ــــدا ــــۇالردىن ئۇچرىغان ــــڭ ئ  ئۆزىنى
 چـوڭ،-چوڭغـا .ئايىمىـدى ياردىمىنى
 قهلبىــده .بولــدى كىچىــك كىچىكــكه
 ۋه مــــۇھهببهت بولغــــان خهلقىــــغه
  .بولدى چهكسىز ھېسسىياتى
 كـۆرۈپ پهزىلىتىنى خىل بۇ ئۇنىڭ

 ىلهركىـش چۈشـهنگهن ئۇنى ۋه يهتكهن
 ھـــــۆرمهت تېگىـــــشلىك ئۇنىڭغـــــا

 .ئهلۋهتته بىلدۈرۈشىدۇ،



ــــۇنى ــــستۇرۇپ ش ــــۈش قى  ئۆت
 ئـالىملىق« بهزىـلهر بىزده مۇۋاپىقكى،

 بىــلهن دېگىنــى »توشــاي شــهرتىگه
 يـوق نهتىجىـسىنىڭ ياراتقـان ئۆزىنىڭ

ــدىن ــى ئهمهس، بولغانلىقى ــۆز بهلك  ئ
 ئارقىلىق مېھنىتى ھاالل ۋه ئىجادىيىتى
 قۇچقـان هپشـهر-شان ۋه يۈكسهلگهن

 قىلىـش ھهسـهت قېرىنداشـلىرىغا باشقا
 قىلىش پىتنه بىلهن كۆزلۈك كىچىك ۋه

 نىــــڭ»ئادىمىيلىــــك« تــــۈپهيلى
  .ئۆتهلمهيدۇ سىنىقىدىن



 ۋاقىتنىــڭ جهمئىيىتــى ئىنــسانىيهت
ــى ــلهن ئۆتۈش ــپ بى ــدۇ ئۆزگىرى  .بارى

 ئۆزگىرىــــشنى بــــۇ جهھهتـــته بهزى
ــــات ــــساقمۇ دهپ تهرهققىي  بهزى ئاتى

ــــته ــــۇنى جهھهت  مهن سهنشهخــــ ئ
 مهسىلهن .ئاتىمايمهن دهپ تهرهققىيات

 ئېغىـــر جهمئىـــيهت ياشـــاۋاتقان بىـــز
 .كهلمهكــته دۇچ كرىزىــسىگه ئهخــالق

ـــــڭ ـــــىدا ئادهملهرنى  ئهمهل تۇرمۇش
ــدىغان  يوقىلىــشى، پرىنــسىپنىڭ قىلى

 راھهتپهرهســلىك ۋه مهنپهئهتپهرهســلىك



)hedonism(كۈچىيىـــــشى، نىـــــڭ 
 ھهســهتخورلۇقنىڭ ھهم پاسـات-پىتـنه
ـــا ۋاپاغـــا ىـــشى،يامر  قىلىـــش، جاپ
 چىنىنـــى بولـــۇپ ئىچىـــپ ئاشـــنى«

ـــۋېتىش ـــدۇر تهك»چېقى  ئالالكىملهردىن
ـــان ـــا يۇقق ـــالر-ۋاب ـــارا قېرىنداش  ئ

ــشهنچنى ــتۇرۇپال ئى ــاي، سۇسالش  قالم
 قىلىــپ، پهيــدا ئــاداۋهتنى ئۆزئــارا
 بولغــان كــۆڭلى ســهمىمى ۋه ياخــشى

 .ئازابلىماقتا قهلبىنى ئادهملهرنىڭ
 ئهگهر نهزهر،قهتئىـ بولۇشۇڭدىن كىم



 كۆرهلمهيـــدىغان، ياخـــشىالرنى ســـهن
ـــقىالرنىڭ ـــسىگه باش ـــهت نهتىجى  ھهس

ــدىغان ــاكى ۋه قىلى ــۇل ي ــدهك ت  خوتۇن
ـــى، ـــاكى يىپچ ـــسا ي ـــى بولمى  يىپچ
 بولــساڭ، بىرســى پىتنىچــى خوتۇنــدهك

ــى ــرهر يهن ــۇر بى ــى ئۇيغ -پهن پهرزهنت
 شـــهرهپ-شـــان ساھهســـىده تېخنىكـــا
ـــۇپ ـــا قۇچ ـــاتالرمۇ ھهتت ـــڭ ي  ئۇنى
 ۋاقىتتـا، ۇئهييهنلهشتۈرگهنم تۆھپىسىنى

 قانچىلىـك بـۇ ئىـشتى، قانچىلىك ئۇ«
ـــېمه ـــدى ن ـــشىالرنى دهپ »ئى  ۋه ياخ



ــشلىرىدا ــۇق ئى ــانالرنى ئۇت  كهم قازانغ
 بىرســـى ئۇرۇنىـــدىغان سۇندۇرۇشـــقا

 پهرزهنتلىرىنىــــڭ ئــــۆز-بولــــساڭ،
ــــدىغان، ئــــارزۇ يۈكسىلىــــشىنى  قىلى

ــاقكۆڭۈل، ــپهرۋهر ئ ــڭ تهرهققى  خهلقىڭنى
 :بار ىسۆز بىرال ئېيتىدىغان ساڭا

 بـول، شۇنداق تىرىشىپ سهنمۇ ياكى
 ئاغزىڭغـا« بولمىسا ياكى يارات، نهتىجه
   !ئولتۇر سېلىپ »ماش ئېشىڭغا تاش،

 بولغـان تائىپىـدىن باشقا چۈنكى،
 ئوغالنلىرىمىزغـــا مـــۇنهۋۋهر كىـــشىلهر



 غانىغهزهپلىنىـد بىر بۇ-قىلسا ھهسهت
ــش، ــا ئى ــڭ ئهمم ــدىن ئۆزىمىزنى  ئىچى

 بىـــر بـــۇ دېـــسه شـــۇنداق بىرســـى
 ! ئىش ئېچىنارلىق

ــدا ــشىلىك ئاخىرى ــنىڭ كى  تۇرمۇش
ـــداق ـــر مۇن ـــاددى بى ـــسىپنى ئ  پرىن

ــارقىلىق يهكــۈنلهش ــاراتنى بــۇ ئ  ئاخب
 :ئىتىمهن تامام يهرده مۇشۇ

 ئهمـــگهك، ھــاالل-شـــهرهپ-شــان
 قوشـقان جهمئىـيهتكه ۋه مېھـنهت-ئهجىر

 قۇچقــان پاتهمنىــڭ .كېلىــدۇ تۆھپىــدىن



ـــــــۆھرىتى ـــــــدىن، ش  همزۆر تۇپهيلى
 شـهۋكهت -شـانۇ  بولغـان ئېرىشمهكچى

 چــوڭ تــۆھپىنى .كهتمهيــدۇ ئازىيىــپ
 شــۇنچه شــهرهپ-شــان قوشقانــسېرى،

ــسهك ــدۇ يۈك ــهننىڭ .بولى ــان ھهس  قىلغ
 ھوسۇلى ھۈسهننىڭ تۈپهيلىدىن، ھهسىتى

 ھهر ئهممـــا يـــۇ،-قالمايـــدۇ ئازىيىـــپ
  .بولمايدۇ خوش كۆڭلى ئىككىسىنىڭ

  
    :خاتىمه
 رىــشات ئوقــۇرمهن، ھۆرمهتلىــك



ـــان ئابباســـنىڭ ـــدىن قۇچق  زهپهرلىرى
 ئىــش ئۇنىــڭ ئۈچــۈن، تهســىرلهنگىنىم

ــى ــزگه ئىزلىرىن ــتۇرۇش خهلقىمى  تونۇش
ــۇم ــار بۇرچ ــپ، دهپ ب ــت بىلى  ۋاقى
 بـۇنى بولسىمۇ قىسىنچىلىغىم جهھهتته
 ئۇنىــڭ چــۈنكى، .چىقــتىم يېزىــپ

ــان ــر ھهر ياراتق ــشىنىڭ بى ــپ ئى  ئېلى
 تېخىمــۇ ئۈنــۈمىنى مارگىنــال كهلــگهن
 تېخىمـــۇ قىلىـــش، لىزئانـــا ياخـــشى
ـــى ـــى ۋه بهدىئ ـــل ئىلم ـــلهن تى  بى

ـــــادىلهش، ـــــۇھىمى ئىپ ـــــۇنى م  ئ



 تهشـۋىق سـۈپىتىده ئۈلگه ياشلىرىمىزغا
  .زور ئهھمىيىتى قىلىشنىڭ

 تۇرمىـسا بىلهپ پىچاقنى« لېكىن،



 ئىـشلىتىپ قهلهمنى قالىدۇ، گاللىشىپ
 دېگهنـدهك »قالىدۇ داتلىشىپ تۇرمىسا

ــ ئاخبــاراتچىلىقنى ئهدهبىــي  پتوختىتى
ــويغىلى ــل 10 ق ــۇش يى ــهۋهبى بول  س
ــــلهن ــــڭ بى ــــشىپ قهلىمىمنى  گاللى

ــانلىقىنى ــېس قالغ ــدىم ھ  ئاشــۇ .قىل
 ئهســـهرنىڭ تۈپهيلىـــدىن، ســـهۋهبلهر
ــانى ــالىم-قهھرىم ــشات ئ ــاس رى  ئابب
 بـــۇ يېزىلغـــان ئالـــدىراپ ھهققىـــده
ـــامنى ـــدهك يازم ـــشى ئويلىغىنىم  ياخ

ــپ ــدىم يېزى ــا .چىقالمى ــشات ئهمم  رى



 تېخىمـۇ تهكېلهچهكـ يـېقىن ئابباسنىڭ
 قولغــــــا نهتىجىلهرنــــــى كــــــۆپ

ـــــدىغىنىغا ـــــداش كهلتۈرهلهي  تىلهك
 ئۈچـۈن، ئىـشىنىدىغىنىم ھهم بولغىنىم

 ســۈپهتلىك ۋه تهپــسىلى ھهققىــده ئــۇ
 تـاالنتلىق ھهم قابىـل يېزىلمىنىـڭ بىر

 روياپقـــا تهرىپىـــدىن يـــازغۇچىلىرىمىز
 چـۈنكى، .ئىشىنىمهن چىقىدىغانلىقىغا

 ئهته« ئۈچــۈن كىــشىلهر ئۈمىــدۋار
 ۋه گــۈزهل بۈگۈنــدىن ھامــان

  )تامام( »!پارالقتۇر



  ئاپتۇرنىڭ قىسقىچه تهرجىمىھالى
 - 1970ئــاپتور قهيــسهر مىجىــت  

يىلــى دىكــابىردا پــامىر ئىتهكلىــرىگه 
 دىگهن تـاغلىق »تىرەك-خان«جايالشقان 

ــگهن ــا كهل ــته دۇنياغ ــاغ ۋە .  كهنت ئويت
كهنشىۋەر ئورمانچىلىق مهيدانلىرىـدىكى 

ـــال ـــتلهر باش ـــدە پهرزەن نغۇچ مهكتىۋى
. باشالنغۇچ مۇئارىپ تهربىيىسنى ئالغـان

تولۇقسىز ئوتتـۇرا مهكتهپنـى ئۇلۇغچـات 
 ئوتتۇرا مهكتهپـته، تولـۇق -1ناھىيهلىك 

 ئوتتـۇرا -1ئوتتۇرىنى قىزىلسۇ ئوبالستلىق 



  .مهكتهپته تاماملىغان
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ئاپتور قهيسهر مىجىت مۆھتهرەم رىشات ئابباس بىلهن بىرگه



بالىلىق چاغلىرىنى ھهيۋەتلىك ئاپتور 
 تاغ ئاتا باغرىدىن ئـورۇن ئالغـان -مۇز 

ئويتاغنىــڭ يايالقلىرىــدا، كهنــشىۋەرنىڭ 
 تاغلىرىدا، تهتىل مهزگىللىرىنى ،دااللىرىدا

بولــسا ئــاتۇش ئۇستۇنائتۇشــتىكى چــوڭ 
ــوڭ  ــۇزۇپ چ ــدە ئوتك ــسىنىڭ ئويى دادى

ئۇيغۇر ھـازىرقى «شۇ جهرياندا، . بولغان
دەپ » نىـــڭ بوشـــۇگىزامـــان مۇئارىپى

ئاتۇش ئېكىـساق ھۇسـهينىيه «ئاتالغان 
گه مۇدىر بولغـان مائـارىپچى »مهكتىۋى

تاغىــسى زەيــدىن ئهمهتنىــڭ تهســىرىگه 



ئۇچرىغان ۋە مهكتهپته ياخشى ئوقۇشنىڭ 
  .  خاسىيىتى بارلىغىنى ھىس قىلغان

 يىلى سىنتهبىردە شىنجاڭ - 1988ئۇ  
ــېئۇنىۋ ــقۇرۇش ېتىرس ــساد باش تىنىڭ ئىقتى

 يىلـى -1993. سپىگه ئوقۇشقا كىرگهنكه
ــويىچه »تــوۋار ئىگىلىگــى«  يونۇلۇشــى ب

. ماگىستىر ئاسپىرانتلىققا قوبـۇل قىلىنغـان
ـــدىن  - 1994 ـــچه  - 1995يىلى يىلىغى

ئىقتىساد  - مالىيه اڭخهيبولغان ۋاقىتتا ش
تى ئاسـپىرانتالر ئىنـستىتۇتىدا ېرسىتېئۇنىۋ

 كهسپى بويىچه »مۇئامىله-خهلقائرا پۇل«



يىلـى ئىيۇنـدا  - 1996. لىم ئاشۇرغانبى
ــى « ــكه ۋە خۇسۇس ــونىمىزدىكى يهك راي

ـــدە  ـــاتى ھهققى ـــڭ تهرەققىي ئىگىلىكنى
ــــزدىنىش  نــــاملىق »دەســــلهپكى ئى

ـــۇش ىسسېد ـــاقىالپ ئوق ـــسىيهنى ي رتات
پۇتتۇرۇپ ئىگىلىك باشقۇرۇش فاكۇلتىتىدا 

شـۇ يىللىـرى . لىكتور بولـۇپ ئىـشلىگهن
TOEFL ۋە GREىشىپ،  ئىمتىھانلىرىگه قاتن
ــى  - 1998 ــدا ئام-1يىل ــڭ ېئاي رىكىنى

ـــساچۇس ـــتاتى،ېماس ـــتون  تتس ش  بوس
شــــهھرىگه جايالشــــقان خۇسۇســــىالر 



 Northeastern«ئىگىدارچىلىغىــــدىكى 
University )تىېرسىتېشهرقى شىمال ئۇنىۋ(« 

نىڭ ئوقـۇش مۇكاپاتىغـا ئىرىـشىپ، ئـۇ 
ــسادشۇناسلىق  ــائرا ئىقتى ــتهپكه خهلق مهك

 -1999. ىـرگهنكهسپى بويىچه ئوقۇشـقا ك
ئوتكهن . ئايدا ئوقۇش پۇتتۇرگهن-6يىلى 

ــۇ  ــدە ئ ــل مابهينى ــچه يى ــانلىق «نهچ س
، چـوڭالر »مهلۇمات ۋە بازار ئانالىزچىسى

ئىنستىتوتىنىڭ ئىقتىـساد ۋە ئىستاتىـستىكا 
ــام ــورى، خ ــويىچه لىكت ــى ب ــوت -ئىلم چ

  .ئانالىزچىسى بولۇپ خىزمهت قىلغان



ارۋارد خــنــوۋەتته، قهيــسهر مىجىــت 
ــتېئۇنىۋ دا )Harvard Universtiti(تىېرس

خهلقائرا سهھىيه ئىقتىسادشۇناسلىق ئىلمى 
بويىچه دوكتـۇر ئاسـپىرانتلىقتا ئوقۇماقتـا، 
شــۇنىڭ بىــلهن بىــر ۋاقىتتــا مهبــلهغ 

  .باشقۇرغۇچىلىق خىزمىتىنى ئىشلىمهكته
 پارچىغـا 30ئاپتور ھازىرغا قهدەر 

ئىقتىسادقا ئائىت  -يىقىن، ئىجتىمائى 
ر، ئهدەبــى ئاخبــارات، ېئىماقــاله، شــ

. نهسر ۋە ئهدەبى خاتىرە ئىالن قىلغان
 2غىـدا، ېئالى مهكتهپته ئوقۇۋاتقان چ



پارچه ئهدەبى ئاخباراتى ۋە بىر پارچه 
ــــسى  ــــت ماقالى ــــسادقا ئائى ئىقتى

  . بولۇپ باھاالنغان»مۇنهۋۋەر ئهسهر«
ــ ــڭ ي ــدىكى ېئاپتورنى قىن مهزگىل

ئاساســلىغى ياشــانغانالر  -تهتقىقــاتى 
سى ۋە ئاھالىنىـڭ سـاغالملىغى مهسىلى

نىــڭ ىبىــلهن ئىقتىــسادى تهرەققىيات
مۇناسىۋىتى، ھهمدە تهرەققى قىلىۋاتقان 
ئهللهرنىڭ سهھىيه پاراۋانلىق تۇزۇمى 

  . ھهققىدىكى مهزمۇنالرغا مهركهزلىشىدۇ
 ئىــسىملىك بىــر »ئارمــان« -ئــۇ 



ھـازىر ئائىلىـسى . ئوغۇلنىڭ ئاتىـسى
     .بىلهن بوستوندا ياشايدۇ
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