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 ئۇيغۇرالر دۆت ئهمهس،ئهقىللىق

 

 ئهركىن سىدىق

 

 كۈنى- 1ئاينىڭ - 11يىلى - 2008

 

ئۇيغـۇرالر «ھهر خىل كىشىلهر بىلهن ئۇچرىـشىش جهريانىـدا،  يىللىرى يۇرتقا بېرىپ،-2007 ۋه -2006مهن   

 »نۇرغــۇن ئىــشالردا ئۇيغــۇرالر دۆت«، »ئــۇالر ئۇيغــۇرالردىن جىــق ئهقىللىــق «، » ئــۇالردىن جىــق ھــورۇن

ئۇيغــۇر  بــۇ ئــايرىم كىــشىلهرنىڭ كــۆز قارىــشىمۇ، يــاكى ھــازىر. گهپلهرنــى كــۆپ قېــتىم ئاڭلىــدىم دېگهنــدهك

ئهگهر بۇنـداق . ماڭـا ئېنىـق ئهمهس جهمئىيىتىده ئومۇميۈزلۈك قوبۇل قىلىنىشقا باشلىغان بىر ئىدىيىمۇ، بۇنىـسى

ى كهڭ دائىرىـده سـىڭىپ كىرىۋاتقـان بىـر خهلق ئىچىگه خېلـ كۆزقاراش ئايرىم كىشىلهرگىال تهۋه بولماستىن، ئۇ

قارىماققـا بـۇ . مۇددهتلىـك سـهلبىي تهشـۋىقاتنىڭ نهتىجىـسى، دهپ قاراشـقا بولىـدۇ ئىدىيه بولسا، ئۇنى ئۇزۇن

ئۆسـتۈرۈش  بىر ئاددىي ئىشتهك كۆرۈنسىمۇ، ئۇ مىللىي روھنى ئهسلىگه كهلتـۈرۈش، سـاقالپ قـېلىش ۋه مهسىله

مهن . دىققىتىنى قوزغىـشى كېـرهك مۇھىم مهسىله بولۇپ، ئۇ سهگهك كىشىلهرنىڭبىلهن بىۋاسىته مۇناسىۋهتلىك 

بۈگــۈن ئــاخىر بــۇ مهســىله . راھهتــسىزلىنىپ كهلــدىم ھهر قېــتىم يــۇقىرىقى ســۆزلهرنى ئويلىغىنىمــدا، ناھــايىتى

» قىئۇيغۇرالرنىـڭ ھورۇنلـۇ«مهن بـۇ يازمامـدا . چىقىـش قارارىغـا كهلـدىم توغرىـسىدا ئويلىغـانلىرىمنى يېزىـپ

مىللهتـلهر  نهچچه ئهسىرنىڭ مابهينىده، ئـۆز ئهتراپىـدا ياشـىغان باشـقا. كۆپ توختالمايمهن مهسىلىسى ئۈستىده

مۇشـهققهتلهرنى -باشـقىالر تارتقـان جاپـا بىلهن سېلىـشتۇرغاندا، ئۇيغـۇرالر باشـقىالردهك قـاتتىق ئىشلىمىـسىمۇ،

لمىـسىمۇ، ئـۆزى قاناهتلهنگىـدهك دهرىجىـدىكى راھهت تـاراج قى-تاالن تارتمىسىمۇ، باشقىالرنى بېسىۋالمىسىمۇ ۋه

 ئادهم قاتتىق ئىشلىمهي تۇرۇپمـۇ ئـۆزى رازى بولغىـدهك دهرىجىـده. ياشاپ كهلگهن ئىدى تۇرمۇش سهۋىيىسىده

ئهيىبلىگـۈچىلىكى يـوق  ئۇنىـڭ ھـېچ بىـر يامـان يېـرى،. راھهت ياشىيالىسا، ئاشۇنداق ياشاۋهرسه بولىـۋېرهتتى

ئهمگهكچـانلىق دهرىجىـسى ھـازىر ئـۇالرنى  جاھـان ئۆزگىرىـپ، ئۇيغۇرالرنىـڭ بۇرۇنقىـدهكلېكىن، ھازىر . ئىدى

ئهمهليهتتىمـۇ . ئـادهممۇ ئۆزگىرىـدۇ. ئهھۋالمـۇ ئۆزگىرىـدۇ لـېكىن بـۇ. قىلىپ كۆرسـىتىپ قويۇۋاتىـدۇ» ھورۇن«

بــۇ . دۇئهھــۋالى ۋه ئۇيغۇرالرنىــڭ روھىــي ھــالىتى ناھــايىتى تېــز ئۆزگىرىۋاتىــ » ھورۇنلــۇق«يۇقىرىقىــدهك
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-كهلـسه شۇڭا بۇ جهھهتته ئۇيغۇرالرنى. تولۇق ئهمهلگه ئېشىشىغا يهنه بىر مهزگىل ۋاقىت كېتىدۇ ئۆزگىرىشنىڭ

 .كهلمهس ۋه داۋاملىق ئهيىبالۋهرمىگهن ياخشى

 

 ھهر.  مۇ ياكى ئهقىللىقمۇ، دېگهن مهسىله ئۈستىده بولىدۇ» دۆت«قىسمى ئۇيغۇرالر  ئهمدى بۇ يازمىنىڭ قالغان

ھۆكـۈم ئىلمىـي  لـېكىن، ئۇنـداق. ھهر قانداق بىر شهيئى ئۈسـتىده ھۆكـۈم چىقىـرىش ئهركىنلىكـى بـاركىمنىڭ 

بولمايـدىكهن، ئۇنىـڭ ھـېچ قانـداق  ئۇنـداق. ئاساستا چىقىرىلىشى، ئهمهلىيهتكه ئاساسـالنغان بولۇشـى كېـرهك

منىڭ روھىي دۇنياسى بىلهن تهكرار دېيىلگهن سۆز بىر ئاده ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇزۇن مۇددهت. قىممىتى بولمايدۇ

تهشـۋىقات  ئۇزۇن مۇددهت، بىر سىزىقنى بـويالپ ئـۈزۈلمهي داۋامالشـقان. ئۆزگهرتىۋېتهلهيدۇ ئۇنىڭ ھهرىكىتىنى

يازمامدا ئاشـۇنداق ھادىـسىلهرنىڭ  مهن بۇ. بىر خهلقنىڭ روھىي دۇنياسى بىلهن ھهرىكىتىنى ئۆزگهرتىۋېتهلهيدۇ

مهن . ئوقۇرمهنلهرگه بهزى پاكىتالرنى سۆزلهپ بېرىمهن ھهمده. ۇپ ئۆتۈمهنئىلمىي ئاساسىنى قىسقىچه تونۇشتۇر

پسىخولوگىيه ئىلمىگه ئاىت ئۇقـۇمالر بىـر غهرىبلىـك مۇتهخهسـسىس ئىنتېرنېتتـا  قىسقىچه تهسۋىرلهپ بېرىدىغان

سمىنى مۇتهخهسسىـسنىڭ ئىـ ئېالن قىلغان ئۇقـۇمالر ئاساسـىدا بولىـدىغان بولـۇپ، مهن ئىنتېـرنېتتىن ئـۇ يېزىپ

  .تاپالمىدىم

 

  كۆڭۈلنى پروگراممىالش .1

 

دۈشمهنلهر بۇ جايغا ھۇجۇم قىلىپ، ئۇ . مۇنداق بىر ۋهقه بولغان تارىختا ھىندىستاننىڭ ئۇدىپۇر دېگهن يېرىده

  ئىـسىملىك بىـر خىزمهتچىـسى»پاننادھـاي«ئۆلتۈرۈۋهتكهنـدىن كېـيىن، بـۇ پادىـشاھنىڭ  يهرنىڭ پادىشاھىنى

ئاشۇ جايغـا پادىـشاھ  بۇ باال مۆكۈنۈپ يۈرۈپ چوڭ بولۇپ، ئهڭ ئاخىرى. ى قۇتقۇزۇپ قالغانپادىشاھنىڭ ئوغلىن

ئاشـۇ بالىنىـڭ قېنىـدا پادىـشاھلىق بارمىـدۇ؟  ئۇنىڭ نېمىشقا پادىشاھ بواللىغانلىقىنى بىلهمسىز؟ سىزچه. بولغان

ى ســهۋهب، ھېلىقــى پادىــشاھ بولــۇپ تهربىيىلىنىــپ چىقىــشىدىك ئۇنىــڭ بىــر. يــاق، ھهرگىــز ئۇنــداق ئهمهس

 سهن چوقۇم پادىـشاھ. سهن دېگهن بىر شاھزاده«: ئهتراپىدىكى ھهممه كىشىلهر ئۇ بالىغا خىزمهتچى ۋه ئۇنىڭ

ئـۇالردىن چوقـۇم  سـهن چـوڭ بولغانـدا. دۈشـمهنلهر بىزنىـڭ پادىـشاھلىقىمىزنى تارتىۋالـدى. بولۇشـۇڭ كېـرهك

  .تۇرغان دهپ »ئىنتىقام ئېلىشىڭ ھهمده ئۇالرنى يېڭىشىڭ كېرهك

 

 «mind programming» تىلىـدا ئۇنى ئىنگلىـز. دېگهن بىر ئۇقۇم بار» كۆڭۈلنى پروگراممىالش«ئىنگلىزچىده 

ئهقىـل ۋه خىيـال دېـگهن سـۆزلهرگه يـېقىن  نىڭ مهنىسى كۆڭۈل، ئـاڭ، نىـيهت، ھـوش،«mind».دهپ ئاتايدۇ

همده بىر خىل خىيالنى تۇرغۇزۇپ، ئـۇ بىر ئاد«ئىشلىتىلگهنده،  ىل قىلىپئدېگهن سۆز پې «program»بولۇپ، 

 تۈزلهپ ياكى ئۆزگهرتىپ، ئۆزىگه كهلگهن ئۇچۇرغا نىـسبهتهن بىـر خىـل ئاالھىـده ئىنكـاس ئادهمنىڭ خىيالىنى
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دېـمهك، يـۇقىرىقى  .دېگهن مهنـانى بىلدۈرىـدۇ» قايتۇرۇدىغان ياكى بىر خىل ئاالھىده ئىش تۇتىدىغان قىلىش

ئاڭالۋېرىپ، ئۇنىڭ كۆڭلى ئاشـۇ تهرىقىـده  دېگهن گهپنى داۋاملىق» ولىسهنسهن پادىشاھ ب«ھېكايىدىكى باال 

باشلىق ياكى ھهربىي قوماندان بولۇشنى خالىماي، پهقهتال بىر پادىـشاھ  نهتىجىده، ئۇ باال بىر. پروگراممىالنغان

قىمۇ تهييـار قىلىـش ھهمده ئاشۇنداق غايىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئـۆز جېنىنـى قۇربـان. ئىستىگهن بولۇشنى

مهسـىلهن، . ناھـايىتى كـۆپ بولۇشـى مـۇمكىن ئوقۇرمهنلهرنىڭ ئىچىده بۇنداق مىسالالرنى بىلىـدىغانالر. تۇرغان

. بۇشــنىڭ ئــوغلى كىچىــك بۇشــنىڭمۇ پرېزىــدېنت بولۇشــىدۇر بۇنىــڭ يهنه بىــر مىــسالى، ئامېرىكىــدىكى چــوڭ

سـۆز كهڭ تارقالغـان بولـۇپ، ئاشـۇنداق بىـر ، دېـگهن »بالىسى باشـلىق بولىـدۇ باشلىقنىڭ«ئۇيغۇرالر ئىچىده 

ئىبـارهتتۇر  تىـن» كۆڭۈلنى پروگراممىالش«بارلىققا كېلىشىدىكى تۈپ سهۋهبلهرنىڭ بىرسىمۇ ئاشۇ  ئهمهلىيهتنىڭ

لغا ئامـۇ؟ بـۇ سـو»پروگـراممىالش كۆڭـۈلنى«ئورۇنـدا تۇرامـدۇ يـاكى -1» ئارقـا ئىـشىك«ئۇيغۇر جهمئىيىتىـده (

 ). ڭئۆزىڭىز جاۋاب بېرىپ بېقى

 

 ئىنگلىزچىــده بــۇالر. ئاساســلىق ھــوش ۋه قوشــۇمچه ھــوش: ئىككــى خىــل بولىــدۇ ھوشــى-ئادهمنىــڭ ئهس

«conscious and sub-conscious» ئادهمنىڭ قوشـۇمچه ھوشـى ئۇنىـڭ ئاساسـلىق ھوشـىنىڭ. دهپ ئاتىلىدۇ 

ئاساسـىدا مۇسـتهقىل  رئادهمنىڭ قوشۇمچه ھوشـى ئۇنىڭغـا قاچىالنغـان ئۇچـۇرال. كونتروللۇقى ئاستىدا بولمايدۇ

» كۆڭـۈلنى پروگـراممىالش«يهنـى، . ئاساسـىدۇر مانا بـۇ كۆڭـۈلنى پروگراممىالشـنىڭ. ھالدا ئىش ئېلىپ بارىدۇ

ھوشـىغا مهلـۇم ئۇچـۇرالرنى قـاچىالپ، شـۇ ئـارقلىق ئاشـۇ ئادهمنىـڭ -ئهس دېگىنىمىز، بىر ئادهمنىڭ قوشـۇمچه

  .هنلىكتىن ئىبارهتتۇرئۆزگهرتىش ۋه كونترول قىلىش، دېگ ھهرىكىتىنى-ئىش

 

ھوشـى -غـا، قوشـۇمچه ئهس» ئىسكىالتچى«ياكى » ئىسكىالت باققۇچى«ھوشى بىر -ئهس ئادهمنىڭ ئاساسلىق

ئىـسكىالتقا قاچىالنغـان  ئـۇ. ئىسكىالتچىنىڭ ئۆز ئالدىغا ئايرىم ئهقلى بولمايـدۇ. ئىسكىالتقا ئوخشايدۇ بولسا بىر

دېگهنلىـك، ئىـسكىالتچىغا ئۇقتۇرمـاي تـۇرۇپ، »نى پروگـراممىالشكۆڭۈل«. ئۇچۇر ئاساسىدا ئىش ئېلىپ بارىدۇ

 .دېگهنلىكتىن ئىبارهتتۇر ئۇچۇرنى ئىسكىالتقا كىرگۈزۈپ قويۇش

 

سـهن «دېدىڭىز، ئهمما ئىسكىالتتا باشـقا ئادهملهرنىـڭ  »مهن ئۆگىنىشته ناھايىتى ياخشى«ئۆزىڭىزگه -سىز ئۆز

. دېــگهن ســۆزلىرى ســاقالنغان، دهپ پهرهز قىاليلــى» .چىقالمايــسهن دۆت، ســهن ھــېچ ئىــشنى باشــقا ئېلىــپ

 سۆزىڭىزنى ئاڭالپ، ئۇنى ئىسكىالتتا سـاقالنغان يـۇقىرىقى سـۆزلهر بىـلهن سېلىـشتۇرۇپ، ئىسكىالتچى سىزنىڭ

ئۇچـۇرنى ئىـسكىالتقا  شۇنىڭ بىلهن ئۇ بۇ يېڭى، ئىجابىي. ، دېگهن خۇالسىگه كېلىدۇ»بۇ ئۇچۇر خاتا ئىكهن«

ھهركىتىنـى ئۆزگهرتىـشتىكى -ئىدىيىـسىنى ۋه ئىـش مانا بۇ بىر ئادهمنىـڭ. ۇنى تاشلىۋېتىدۇئهكىرىپ قويماي، ئ

 .ئىبارهتتۇر ئهڭ تۈپ قىيىنچىلىقتىن
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كۆرسـىتىدۇكى، كىـشىلهر ۋه بىـر جهمئىـيهت سـىزنىڭ  يۇقىرىقى ۋه شۇنىڭغا ئوخشاش تارىخىي ھېكايىلهر شۇنى

قارشـى ھالـدا، بىـز ئـۇزۇن ۋاقىتـتىن بۇيـان - بىـلهن قـارمۇيۇقىرىقى شـاھزاده .كۆڭلىڭىزنى پروگراممىلىيااليدۇ

 سـېنىڭ قولۇڭـدىن ھـېچ ئىـش… . سـهن دۆت… سـاراڭلىق قىلمـا… تهۋهككۈلچىلىك قىلمـا… قىلما ئۇنداق«

بىـر ئـادهم ۋه بىـر  بۇ خىـل ئهھۋالنىـڭ. دېگهندهك خاتا ئۇچۇرالر بىلهن پروگراممىلىنىپ كهلدۇق…» كهلمهيدۇ

  .بېقىڭ ان يامان ئاقىۋىتىنى بىر تهسهۋۋۇر قىلىپمىللهتكه ئېلىپ كېلىدىغ

 

يونىلىــشته پروگراممىلىــشىڭىزنى  ھــازىر ئىنــسانالر تارىخىــدا تــۇنجى قېــتىم ســىزنىڭ ئــوز كــوڭلىڭىزنى تــوغرا

بـۇ تېخنىكىالرنىـڭ ھهممىـسى سـىزنىڭ . ۋۇجۇتقـا كهلـدى چلـۇك تېخـنىكىالرۈئىمكـانىيهتكه ئىـگه قىلىـدىغان ك

ھۇشـقا ئۇقتۇرمـاي تـۇرۇپ ئۇچـۇر -كىرىپ، ئۇنىـڭ ئىچىـگه ئاساسـلىق ئهس پۈسۆ بھۇشىڭىزغا-قوشۇمچه ئهس

 غـا ھهر كـۇنى نۇرغـۇن ئۇچـۇرالر» ئىسكالتىڭىز«ھۇشىڭىزدىن ئىبارهت بۇ -قوشۇمچه ئهس سىزنىڭ. قاچىاليدۇ

؟ بىـر دهم پروگراممىاليـدۇ نىلىـشتهۆئۇالر قانداق ئۇچۇرالر؟ ئۇالر سىزنىڭ كوڭلىڭىزنى قايسى ي. كىرگۇزىلىۋاتىدۇ

 .ئهستايىدىل ئويلىنىپ بېقىڭ كوزىڭىزنى يۇمۇپ جىم ئولتۇرۇپ، مۇشۇ سوئالالر ئۇستىده

 

 ئهقىللىق ئۇيغۇرالر دۆت ئهمهس، .2

 

ــادالهتنى ئهڭ ــادىللىق ۋه ئ ــچه  ئۇيغــۇرالر ئ ــا قىل ــدىغان، ناھهقچىلىقق ــۇنى ناھــايىتى قهدىرلهي ــدىغان، ئ ياقالي

قىلىـشىنى،  نداق بولغاچقا، بىز باشقىالرنىڭ ئـۆزىمىزگه ئادالهتـسىزلىكشۇ. مىللهتلهرنىڭ بىرسى چىدىمايدىغان

ئادالهتـسىزلىك قىلىـشتىن قهتئىـي  ئـۆزىمىزگه-شۇنداق بولغانىكهن، بىز ئـۆز. ناھهقچىلىق قىلىشىنى خالىمايمىز

كۆپلۈكى -بىلهن سېلىشتۇرماقچى بولسىڭىز، نوپۇسىنىڭ ئاز ئهگهر سىز ئۇيغۇرنى باشقىالر. ساقلىنىشىمىز كېرهك

بىـرىنىڭكىگه -ىتى بىـرئياشاۋاتقان سىياسىي، ئىقتىـسادىي ۋه ئىجتىمـاىي شـارا بىرسىگه يېقىن كېلىدىغان،-بىر

بىـرى بىـلهن  كېلىدىغان، ئۆتمۈشتىكى ۋه ھازىرقى مهدهنىتيى ھهمده تارىخى بىر ئاز ئوخشاپ كېتىـدىغان يېقىن

ئۇنـداق . بىـلهن سېلىـشتۇرماڭ  ئـارتۇق بىـرى ھهسـسه100ھهرگىـز نوپۇسـى ئۇيغـۇر نوپۇسـىدىن . سېلىشتۇرۇڭ

ئىلمىـي ئىـش كـۆرمىگهن . ناھهقچىلىـك قىلغـان بولىـسىز قىلـسىڭىز ئۇيغـۇرالر ئۈچـۈن ئادالهتـسىزلىك قىلغـان،

ئـۆلكىلهرده ئوقۇۋاتقـان ئۇيغـۇر ياشـلىرىنىڭ كاللىـسىدا بـۇ ئىـش ناھـايىتى ئېنىـق  بولۇپمـۇ ئىچكىـرى. بولىسىز

تالالنغـان   ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىنىڭ ئىچىدىكى بىـرى بولـۇپ100چكىرىدىكى ئوقۇشقا ئهگهر سىز ئى. كېرهك بولۇشى

سـىز . بىرسـى بولـۇپ تالالنغـان  ئوقۇغۇچىنىڭ1،000بولسىڭىز، سىزنىڭ خهنزۇ ساۋاقداشلىرىڭىز كام دېگهنده 

رۇنـدا باشـقىالر سـان جهھهتـته سـىزدىن جىـق يـۇقىرى ئو .ھهرگىزمۇ ئهقىل جهھهتته تۆۋهن ئورۇندا تۇرمايـسىز

بۇنىـڭ ئوقـۇش . سـىز باشـقىالرنىڭ تىلىـدا ئوقۇيـسىز. ئـۆز تىلىـدا ئوقۇيـدۇ ئۇنىڭ ئۈسـتىگه باشـقىالر. تۇرىدۇ
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ئۈچـۈن،  شۇڭالشقا، باشقىالر بىلهن ئوخشاش دهرىجىده ئوقـۇش. كۆرسىتىغان تهسىرى ناھايىتى چوڭ ئۈنۈمىگه

ئاسـتىدىمۇ ئىچكىرىـدىكى  شـۇنداق ئهھـۋالمۇ. سىزنىڭ ھهسسىلهپ تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىڭىزگه توغرا كېلىدۇ

 دهك 10ئوقۇۋاتقـان ئۇيغـۇر ئوقۇغـۇچىالردىن مهن  مهكتهپلهرده سـىنىپ بـويىچه ئهڭ ئالـدىنقى ئـورۇننى تۇتـۇپ

شـۇنى كېـسىپ ئېيـتىش مـۇمكىنكى، ئـۆزى بىـلهن بـاراۋهر . پهخىرلىنىمهن ئۇالردىن ناھايىتى. كىشىنى بىلىمهن

 پهن ۋه-ئادهت، تـارىخ، ئىلىـم-ىشتۇرغاندا، ئۇيغۇرالر ھازىر مهدهنىيهت، ئۆرپبىلهن سېل كېلىدىغان مىللهتلهر

. ئـورۇننى ئىگىلىيهلهيـدۇ ئىنسانالر تهرهققىياتىغا قوشقان تۆھپىسى قاتارلىق جهھهتلهرده دۇنيادا خېلـى يـۇقىرى

رىختـا بهھـرىمهن تارىختـا تۇتقـان مىللىـي ئـورنى، تا ئۇيغۇرالرنىڭ ئىنسانىيهتكه قوشقان تـارىخىي تـۆھپىلىرى،

شـۇڭا . ماقالىالر يېزىلىپ بولـدى-ئۇيغۇر دىيارىدا ھازىرغىچه نۇرغۇن كىتاب شۆھرىتى جهھهتلهرده-بولغان شان

ئوقـۇش، ئىلمىـي  تۆۋهنده مهن چهت ئهلده تۇرۇپ،. يهرده ئۇ تارىخىي ئهھۋالالر ئۈستىده توختالمايمهن مهن بۇ

مىللهتـلهر بىـلهن رىقابهتلىـشىپ، ئالـدىنقى  ىكى باشـقا ئىلغـارتهتقىقات ۋه ھهر خىل كهسپىي ساھهلهرده دۇنياد

دېگهن بىر ھهقىقهتكه مىسال بوالاليـدىغان بىـر » ئهمهس، ئهقىللىق ئۇيغۇرالر دۆت«قاتاردا ئورۇن تۇتۇۋاتقان، 

 .تىلغا ئېلىپ ئۆتىمهن قىسىم شهخسلهرنى

 

 دىـن كـۆپرهك ئۇيغـۇر 130 ھـازىرغىچه باشـالنغان بولـۇپ، يىلـى-1985ئۇيغۇرالرنىڭ ياپونىيهگه چىقىش ئىشى 

 ئۇالرنىــــــڭ تىزىملىكىنــــــى. ئۇنۋانىغــــــا ئېرىــــــشتى ياشــــــلىرى ئــــــۇ يهرده دوكتورلــــــۇق

http://www.xjmua.com/doctor_all.html دىن كۆرهلهيسىز.  

 

   Riken( »ېغـىن مېرىكـ«ق ئۇنۋانىنى ئالغاندىن باشالپ، ياپونىيهنىـڭياپونىيهدىكى دىلشات ئابال دوكتورلۇ ▲

Meghe ( ،ياخشى نهتىجىلهرنى يارىتىۋاتىدۇ تهتقىقات مهركىزىده ئىلمىي تهتقىقات بىلهن شۇغۇللۇنۇپ.  

 

شـىركىتىده، دىلـشات  (Nissan) » نىسـسان«شهمـشىدىن شـهيھىدىن يـاپونىيهدىكى قۇتلـۇق سـابىت بىـلهن ▲

 (Fujitsu) »فۇجىتـسۇ«شـىركىتىده، جـۈرئهت غوجـا بولـسا  (NEC) »ېكن«ئاتاجان   بىلهن تالىپئابدۇرېھىم

 دوكتـور ئۆمهرجـان سـاۋۇت بىـلهن دوكتـور ئهنـۋهر ياسـىن. خـادىم بولـۇپ ئىـشلهۋاتىدۇ شـىركىتىده كهسـپىي

 .ئىشلهۋاتىدۇ ياپونىيهدىكى ئىككى يۇقىرى تېخنىكا شىركهتلىرىده بۆلۈم مهسئۇلى بولۇپ

 

ئىنستىتۇتىدا ۋه دوكتـور مۇختـار ماخـسۇت ناگويـا  اپونىيهدىكى دوكتور پهرھات ئهخمهت توكيو تېخنولوگىيهي ▲

 .پروفېسسور بولۇپ ئىشلهۋاتىدۇ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ھهر خىل دهرىجىدىكى

 

بىـر ئـالىي مهكتهپـته دوكتورلـۇق ئۇنۋانىغـا ئېرىـشىپ، ھـازىر  ئهنگلىيهدىكى دىلشات ھېـۋىزۇلال لوندونـدىكى▲
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ده يېڭـى يۇمـشاق دېتـالالرنى راۋاجالنـدۇرۇپ ئىـشلهپ BBC تېلېـۋىزىيه شـىركىتى ئهنگلىيهنىڭ دۇنياغا داڭلىـق

  .ئىشلىرى بىلهن شۇغۇللىنىپ، ياخشى نهتىجىلهر يارىتىۋاتىدۇ چىقىرىش

 

   Max Planck Institute «ئاۋىسترالىيهده دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشىپ، ھازىر گېرمـانىيهدىكى ئايشهم ئهلى ▲

for Social Anthropology  «ئىشلهۋاتىدۇ ده دوكتور دهرىجىلىك تهتقىقاتچى بولۇپ.  

 

ماگىـستېرلىق ئۇنۋانىغـا ئېرىـشكهندىن  مېنىـڭ ئـالىي مهكتهپتىكـى ساۋاقدىـشىم دولقـۇن يۇنـۇس يـاپونىيهده ▲

 تۈركىيه بىلهن ئافرىقـا خهۋهرلىشىش ئۈسكۈنىلىرى بويىچه شىركىتىنىنىڭ مىكرو دولقۇن NEC تارتىپ، ياپونىيه

 دۆلهتلهرنىـڭ تـۈركىيهده تۇرۇشـلۇق تېخنىكىلىـق يـاردهم مۇالزىمىتىنىـڭ مهسـئۇلى بولـۇپ قاتارلىق بىر قىـسىم

 .ئىشلهۋاتىدۇ

 

ئابدۇكېرىم جانباز ۋه ياپونىيهدىكى غهيرهت كهنجـى  ئامېرىكىدىكى مۇھهممهد ئابدۇلال، فرانسىيهدىكى ۋارىس ▲

كومپيـۇتېر كهسـپىده ئهال نهتىـجه بىـلهن دوكتورلۇقتـا ئوقـۇپال قالمـاي، ئوقۇشـتىن  غۇزقاتارلىق ياشـلىرىمىز يـال

ئېلېكترونلـۇق  چهت ئهل تىلىـچه-ۋاقىتلىرىدىن پايدىلىنىپ، ئۇيغۇر يۇمشاق دېتاللىرى بىلهن ئۇيغۇرچه سىرتقى

ــل ــشىنى قايى ــۇ كى ــدۇرۇش جهھهتتىم ــي قىل ــش ۋه تهرهققى ــاپ چىقى ــۇغهتلهرنى ياس ــق دهرى ل ــدىكى قىالرلى جى

ئهپهنـدىلهر ئامېرىكىـدا فىزىكـا كهسـپى »جېـك«بىـلهن » بۈركـۈت«ئامېرىكىـدىكى . نهتىجىلهرنى يارىتىۋاتىـدۇ

تۇرمۇشـىنىڭ دهرىجىـدىن تاشـقىرى ئالدىراشـلىقىغا قارىمـاي، بىـر  بويىچه دوكتورلۇقتا ئوقۇۋاتقان بولـۇپ، ئـۆز

 بـوش ۋاقىتلىرىـدىن پايـدىلىنىپ، ۋهتهنـدىكى يهنه بىر تهرهپتىن ئۆزلىرىنىڭ بـارلىق تهرهپتىن ياخشى ئوقۇپ،

 .تهمىنلهۋاتىدۇ ئهلده ئوقۇش يولىدا ئىزدىنىۋاتقان ئۇيغۇر ياشلىرىنى نۇرغۇن قىممهتلىك ئۇچۇر بىلهن چهت

 

كۆپلىرىنىـڭ ئۆيىـده تامغـا چـاپالغلىق تۇرغـان،  مهن ئامېرىكىنىڭ كالىفورنىيه شىتاتىدىكى ئۇيغۇرالرنىـڭ خېلـى

دهپ ئاتالغان تهقدىرنامىالرنى كـۆردۈم » ئالغان ئوقۇغۇچى مۇكاپاتى A ھهممه دهرسلهرده «بالىلىرى ئېرىشكهن،

 دېگهندهك ھهرپلهرنى ئىشلىتىدىغان A, B, C, D, F مهكتهپلهر ئوقۇغۇچى دهرس نهتىجىسىگه ئامېرىكىدىكى(

  .)ھهرىپى ئهال دىگهن مهنانى بىلدۈرىدۇ A بولۇپ، بۇ يهردىكى

 

ئىلتهبىـر ۋه   قاھار بارات، قهيـسهر مىجىـت، ئهلنىگـاراارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدخغا داڭلىق دۇنيا ئامېرىكىدىكى ▲

بهزىلىـرى . پۈتتـۈرۈپ بولـدى  ئۇيغـۇر ئوقۇشـقا كىـرگهن بولـۇپ، بهزىلىـرى ئوقـۇش4قۇدرهت ياقۇپ قاتـارلىق 

 .ھازىرمۇ ئوقۇۋاتىدۇ
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 ى ئالدىنقى قاتاردا تۇرىـدىغان كـالىفورنىيهتۇرسىمۇ، دۇنيا ۋه ئامېرىكا بويىچه خېل ارۋاردتىن سهل كېيىنخ ▲

ئارافـات ئادىـل : ئوقۇۋاتىـدۇ ئهۋالد ئۇيغۇر پهرزهنتلىرى-2ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ھهرقايسى شۆبىلىرىده تۆۋهندىكى 

شۆبىسىده، فرۇزه تاشپوالتالر  (Bérkéléy)بېركېلېي شۆبىسىده، دىلشات ئهركىن (Los Angeles)لوس ئانجېلېس

ــسىده، ــرۋىنه شۆبى ــانئى ــۇر ئام ــانجېلېس  ئىلىكن ــوس ئ ــۇت  (Los Angeles)ل ــا مهھم ــسىده ۋه مهرھاب شۆبى

 ئامېرىكىنىڭ باشقا شىتاتلىرىدىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش داڭلىق مهكتهپلهرگه كىرگهن .شۆبىسىده (Davis)داۋىس

  .ئهۋالد ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرىدىن خېلى كۆپلىرى بار-2

 

 سترالىيه، كانـادا، ياۋروپـا ۋه تـۈركىيه قاتـارلىق تهرهققىـي تاپقـانئامېرىكـا، ئاۋىـ يـاپونىيهدىن باشـقا، ھـازىر

ئوقۇۋاتقـان يهنه نۇرغـۇن  دۆلهتلهردىكى داڭلىق ئالىي مهكتهپلهرده ماگىستېرلىق ۋه دوكتورلۇق ئۇنـۋانى ئۈچـۈن

ـــــــــــار ـــــــــــلىرى ب ـــــــــــۇر ياش ـــــــــــۈپىتىده. ئۇيغ ـــــــــــسالى س ـــــــــــر مى ـــــــــــڭ بى  بۇنى

http://www.meripet.com/Bio/FransiyedikiDokturlar.htm بېقىڭ نى كۆرۈپ.  

 

 Wyeth «ئامېرىكىنىـڭ )http://www.meripet.com/Bio/RishatAbbas.htm( دوكتـۇر رىـشات ئاببـاس ▲

«Research ــشلهۋاتىدۇ ــۇپ ئى ــورى بول ــڭ دىرېكت ــك بۆلۈمىنى ــىركىتى دورىگهرلى ــڭ. ش ــۇ ئۆزىنى ــپىي  ئ كهس

 مـۇرات قـادىر ئامېرىكىـدىكى دوكتـور. ساھاسىدىكى ئىلمىي تهتقىقاتتا كۆزگه كۆرۈنهرلىك نهتىجىلهرنى يـاراتتى

«L’Oréal USA» دوكتـور ئـابلهت . ۇپ ئىشلهۋاتىدۇمهسئۇلى بول شىركىتى چاچ مهھسۇالتى تهتقىقات بۆلۈمىنىڭ

 .گۇاڭجۇدىكى مهسئۇلى بولۇپ ئىشلهۋاتىدۇ شىركىتىنىڭ (Toto)ئابلىمىت ياپونىيه توتو

 

ئابــدۇرېھىم : پروفېســسور بولــۇپ ئىــشلهۋاتقانالردىن تۆۋهنــدىكىلهر بــار ئامېرىكىــدىكى ئــالىي مهكــتهپلهرده ▲

  http://infohost.nmt.edu/~aitbayev (New Mexico Institute of Mining and Technology( ئائىتبايېۋ

ۋه  (Boston College) ، ھهسـهن سـايىت(California State University, Monterey Bay) ئـابلهت ئىبـراھىم

 .(Utah State University) رهيھانگۇل بهكتۇر

 

ئۇيغـۇر . ئۇيغـۇر مهكتهپـته ئوقۇغـان كىچىكىـدىن) قهيـسهر مىجىـت ئهپهنـدىنىڭ خـانىمى (رىزۋانگۇل ھـاجى ▲

يىلـى ئامېرىكىغـا كهلگهنـدىن كېـيىن ئىنگلىـز تىلىنـى -1999.يىلـى پۈتتـۈرگهن-1997تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتىنى 

ئهال نهتىـجه ئامېرىكـا قوشـما شـىتاتلىرى مېدىتـسىنا سـاالھىيهت ئىمتىھانىـدىن  يىلى-2003تىرىشىپ ئۆگىنىپ، 

 3دوختۇرخانىـدا   يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا نيۇيورك ئۇنىۋېرسـىتېتى قارمىقىـدىكى2007-2004. ئۆتكهن بىلهن

ئامېرىكــا ئىچكــى «ئايــدا -9يىلــى -2007.يىــل يــاردهمچى دوختــۇر بولــۇپ خىــزمهت قىلغــان ۋه بىلىــم ئالغــان

 ئۆتۈپ، ئۆز ئالـدىغا مۇسـتهقىل كېـسهل كـۆرۈش غهلىبىلىكدىن »جهمئىيىتىنىڭ كهسپىي ئىمتىھانىكېسهللىكلهر 
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ھازىر ماسساچۇسېتتس شىتاتىنىڭ بوستون شهھىرىدىكى بىر دوختۇرخانىـدا . ئالغان ساالھىيىتىگه ئىگه كىنىشكه

 .دوختۇر بولۇپ خىزمهت قىلىۋاتىدۇ مهسئۇل

 

 تۆمــۈر پالتــامهمهتجــان ئىبــراھىم، مهھمــۇد ئوبــۇل ۋه  ىن،ېمىپ، دولقــۇن روزى، مهمهت ئــرېئهكــبهر شــ ▲

)http://www.meripet.com/Bio/Timour_Bio.htm( ۋه مۇتهخهسىسلهر ھـازىر ئامېرىـدىكى  قاتارلىق دوكتورالر

ۇتهخهسـسىس بولـۇپ يـۇقىرى دهرىجىلىـك تهتقىقـاتچى ۋه م بىر قانچه ئالىي مهكـتهپ ۋه ھۆكـۈمهت ئورۇنلىرىـدا

 يـالغۇز ئـۆز كهسـپىي ساھهسـىدىكى ئىلمىـي تهتقىـات ئىـشلىرىدا ىنېممهمهت ئـ بۇالرنىڭ ئىچىـده،. ئىشلهۋاتىدۇ

ئۇيغـۇرالردىكى  كۆرۈنهرلىك نهتىجه يارىتىپال قالماسـتىن، يهنه ئىـشتىن سـىرتقى ۋاقتىـدىن پايـدىلىنىپ، كۆزگه

قىممهتلىك ئۇچـۇرالر بىـلهن تهمىـنلهپ   جهھهتته ئۇيغۇرالرنىھهر خىل كېسهللىكلهر ۋه ئۇالرنى داۋاالش ئۇسۇلى

  .كېلىۋاتىدۇ

 

ئۇنـۋانىنى ئېلىـپ بولغانـدىن كېـيىن، ئامېرىكىنىـڭ ھهر خىـل مهكـتهپ، كهسـپىي  ماگىـستېرلىق ۋه دوكتورلـۇق

كـۆپ  شـىركهتلىرىده يـۇقىرى دهرىجىلىـك تېخنىكىلىـق ئـورۇن تۇتـۇپ ئىـشلهۋاتقان ئۇيغـۇرالر خېلـى ئـورۇن ۋه

  .بىر تىلغا ئېلىپ بواللمىدىم-ولۇپ، مهن ئۇالرنى بۇ يهرده بىرمۇب

 

ئورېگـون شـىتاتى  ئامېرىكا تۆرهلمه غول ھۈجهيرىسى مۇتهخهسسىـسى دوكتـور شـۆھرهت مۇتهللىـپ، ئامېرىكـا ▲

مـايمۇن (شـىتاتى دۆلهتلىـك پرىمـاتالر  پهنلىرى ئۇنىۋېرسىتېتى كۆپىيىش ئىلمى بۆلۈمى ۋه ئورېگـون-ساغالملىق

 .ھۈجهيره تهتقىقات مهركىزىنىڭ مۇدىرى بولۇپ ئىشلهۋاتىدۇ غول-يادرو كۆچۈرۈش تېخنىكىسى) رىدىكىلهرتۈ

 

 مۇتهللىپنىڭ سىڭلىسى دوكتور مايسهم مۇتهللىـپ خـانىم ھـازىر ئامېرىكىـدىكى ئهڭ داڭلىـق دوكتور شۆھرهت▲

 «Massachusetts ىنگلىـزچهئ( تېخنولـوگىيه ئىنـستىتۇتىماسـساچۇسېتتسئـالىي مهكتهپلهرنىـڭ بىـرى بولغـان 

«Institute of Technology بولۇپ، قىسقارتىلىپ «MIT» ئاكىـسىنىڭكى بىـلهن ئوخشىـشىپ  دا)دهپ يېزىلىدۇ

سمى ئاتالغــان ئابــدۇرېيىم يۇقىرىــدا ئىــ. ئىــشلهۋاتىدۇ كېتىــدىغان بىــر تهتقىقــات بۆلۈمىنىــڭ مهســئۇلى بولــۇپ

 الر قازاقـستاندا تۇغۇلـۇپ ئۆسـكهن ئۇيغـۇرىه تۆمـۈر پـالتۋمايـسهم مۇتهللىـپ  ۋ، شـۆھرهت مۇتهللىـپ،هئاىتبـاي

  .پهرزهنتلىرىدۇر

 

 

مهملىكهتلىـك ئاۋىاتـسىيه ۋه ئـالهم « دهپ ئاتىلىـدىغان، «NASA» مهن بولسام ئامېرىكىنىـڭ قىـسقارتىلىپ ▲

ده بىـر يـۇقىرى  JPL تهرهققىيات مهركىـزى بولغـان-تهتقىقات نىڭ بىر مۇھىم» شقۇرۇش ئىدارىسىبوشلۇقىنى با
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  .بولۇپ ئىشلهۋاتىمهن دهرىجىلىك ئوپتىكا ئىنژېنېرى

 

 :كۆرهلهيسىز مېنىڭ يېقىنقى بىر قىسىم نهتىجىلىرىمنى تۆۋهندىكى تور بېتىدىن

http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=20143&extra=page%3D1 

 

يـاردىمىگه ئېرىـشتىم  يارالشـتا چهت ئهلـدىكى بىـر قىـسىم يـېقىن تونۇشـلىرىمنىڭيۇقىرىقى تىزىملىكنى تهي مهن

ئوقـۇرمهنلهرگه ئهسـكهرتىپ قويىـدىغىنىم، بـۇ  شـۇنداقتىمۇ مېنىـڭ). كۆپ تهشـهككۈرئېيتىمهن-ئۇالرغا كۆپتىن(

غـۇرالر ۋه بۇ تىزىملىككه كىرمهي قالغـان يهنه نۇرغـۇن ئۇي. ئهمهس تىزىملىك ھهرگىزمۇ بىر مۇكهممهل تىزىملىك

 دېـگهن ئىـدىيه» ئۇيغـۇرالر دۆت ئهمهس، ئهقىللىـق«ماقالىـده ئىلگىـرى سـۈرمهكچى بـولغىنىم  بـۇ. ئىشالر بار

 .بولغاچقا، ئاساسلىقى ئۆزۈم بىلىدىغان كىشىلهرنىال مىسال قىلىپ ئالدىم

 

ياراتقـان ۋه  جهۋه چهت ئهلـده باشـقىالر بىـلهن ئۈنۈملـۈك رىقابهتلىـشىپ، ئـۆز كهسـپىده ئاالھىـده نهتىـ جۇڭگو

 :بېتىدىن كۆرگىلى بولىدۇ يارىتىۋاتقان بىر قىسىم ئۇيغۇرالرنىڭ تىزىملىكىنى تۆۋهندىكى تور

http://hi.baidu.com/abdilim/album 

ئىـداره  تارىخىنىـڭ ھهممىـسىده سانـسىزلىغان دۆلهت ھۆكـۈمهتلىرى ئاخبـارات ۋاسـىتىلىرىدىن خهلقنـى ئىنسان  

ھـازىرمۇ قىلـچه ئـۆزگهرگىنى  بۇ خىل ئهھـۋال. ىتىسى سۈپىتىده پايدىلىنىپ كهلدىقىلىشنىڭ ئهڭ ئۈنۈملۈك ۋاس

ئاساسـالنغاندا، ئامېرىكـا ھۆكـۈمىتى ئىراقتـا بىـر چـوڭ  مهن يېقىنـدا كـۆرگهن بىـر تېلېـۋىزىيه خهۋىـرىگه. يـوق

ــۇپ، ــان بول ــىركىتى قۇرغ ــارات ش ــۇل ئاخب ــالر پ ــون دول ــر مىلي ــدا بى ــۈن ھهر ئاي ــىركهت ئۈچ ــۇ ش ــا ب  ئامېرىك

 ئىراقتـا ئېلىـپ بېرىۋاتقـان ئىراقنىـڭ ئهھـۋالى توغرىـسىدىكى تهشـۋىقات مهزمـۇنى بۇ شـىركهت. خهجلهيدىكهن

ئهركىنلىكـــى ۋه  يهنـــى، ئـــۆزىنى دۇنيـــا. ئامېرىكىـــدىكى تهشـــۋىقات مهزمۇنىـــدىن تـــۈپتىن پهرقلىنىـــدىكهن

نترول قىلىپ، ئۇنى ھـازىر ئـۆز ئورگانلىرىنى كو دېموكراتىيىسىنىڭ بوۋىسى ھېساباليدىغان ئامېرىكىمۇ ئاخبارات

تهشــۋىقات ۋاسىتىــسىنى كىــشىلهرنى ئىــداره قىلىــشقا ئىشلىتىــشته  .مهنپهىتــى ئۈچــۈن خىــزمهت قىلدۇرىۋاتىــدۇ

 ھازىر ئۇيغۇرالر بىر ئاالھىده دهۋر ۋه. تىن ئىبارهتتۇر» كۆڭۈلنى پروگراممىالش«ئاشۇ  پايدىلىنىلغان ئىلىم دهل

سـۆڭگهچ «ئهھـۋالنى  ئۇيغـۇرالر ھـازىر دۇچ كېلىۋاتقـان بىـر قىـسىم. اشـاۋاتىدۇىت ئاسـتىدا يئبىر ئاالھىده شارا

بـۇ . ئهھـۋال بىـلهن سېلىـشتۇرۇش مـۇمكىن دۇچ كېلىدىغان» تېپىش مۇسابىقىسىغا قاتناشقان بىر پۇتلۇق ئادهم

 يۇرتقـا تۇققـان يـوقالپ بارغانـدىمۇ ئىنتـايىن چوڭقـۇر ھـېس يىلـى-2007يىلـى ۋه -2006خىـل ئهھـۋالنى مهن 

ئۆسـمۈرلهرگه -شـۇڭا ئۇيغۇرالرغـا، بولۇپمـۇ ئۇيغـۇر يـاش. ئهھۋالغا دۇچ كهلدىم يهنى، مهنمۇ ئاشۇنداق. قىلدىم

ئىلھامالنـدۇرۇش، ئـۇالرنى  ماقالىلهر چوقـۇم ئـۇالرنى-بېرىش مهقسىتىده قىلىنغان سۆز، يېزىلغان كىتاب تهربىيه

جهھهتته قىلىنىدىغان ئىشالر چوقۇم بىر پۇتلۇق  بىز بۇ. ئىجابىي جهھهتتىن يېتهكلهشنى ئاساس قىلىشى كېرهك
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ــۇپ، . يــاردىمى بولۇشــى كېــرهك ئادهمنىــڭ يهنه بىــر پــۇتىنى ئۆستۈرۈشــىگه ئهگهر ســىز بىــر ئوقۇتقــۇچى بول

 دېسىڭىز، بۇ سـۆزىڭىز ھهرگىزمـۇ» ئۇيغۇرالر دۆت، ئۇيغۇرالر ھورۇن«داۋاملىق  سىنىپىڭىزدىكى ئوقۇغۇچىالرغا

قىلىـش رولىنـى   بۇرۇنقىـدىن ئهقىللىقـراق قىلىـش، بۇرۇنقىـدىن بهكـرهك تىرىـشچانسـىنىپىڭىزدىكى بـالىالرنى

سـهمهتنى ئۇنىـڭ ئهتىراپىـدىكى  سـاق-ئهگهر بىـر سـاقمۇ. دهل ئۇنىـڭ ئهكـسىچه رولنـى ئوينايـدۇ. ئوينىمايـدۇ

ــق  ــشىلهر داۋاملى ــهمهت دۆت«كى ــاراڭ، س ــهمهت س ــۇ» س ــه، ئ ــ دهۋهرس ــاراڭدهك س ــدا س ــى ھال همهت تهدرىج

مانـا . تۇرىدىغان، ساراڭدهك ئىش قىلىـدىغان بولـۇپ قالىـدۇ ان، ساراڭدهك ماڭىدىغان ۋه ساراڭدهكسۆزلهيدىغ

 غهربلىكلهر بىر ئادهمنىڭ سهلبىي پوزىتـسىيهلىك يـاكى ئىجـابىي. نىڭ كۈچىدۇر »كۆڭۈلنى پروگراممىالش«بۇ 

سـهلبىي . مىـسالغا ئالىـدۇ تاكاننىپوزىتسىيهلىكىنى ئۆلچهشته، داۋاملىق يېرىمىدا سۇ بار، يېرىمى قۇرۇق بىر ئىس

، »مـاۋۇ ئىـستاكاننىڭ يېرىمـى قـۇرۇق«كۆرگهنـده  پوزىتسىيهلىك بىر ئـادهم يېـرىم سـۈيى بـار بىـر ئىـستاكاننى

شـۇ نهرسـىنى . ، دهيـدۇ»ماۋۇ ئىستاكاننىڭ يېرىمىـدا سـۇ بـار«بولسا  ئىجابىي پوزىتسىيهلىك بىر ئادهم. دهيدۇ

  .بولسۇن» ماۋۇ ئىستاكاننىڭ يېرىمىدا سۇ بار«ۈن ھازىر چوقۇم ئۇيغۇرالر ئۈچ ئۇنۇتماڭكى، بارلىق

 

 بىلهن بهدهن كۆڭۈل .3

ــشىدا، مهن بىزنىــڭ- 2008   ــلهن بهدهننىــڭ مۇناســىتى  يىلىنىــڭ بې ــده ئېلىــپ بېرىلغــان كۆڭــۈل بى ئىدارى

 ىن بىرنـى ئـۆزبۇ سـېمىناردا دوكـالت بهرگـۈچى ئـاڭلىغۇچىالرد. سېمىنارغا قاتناشتىم ئۈستىدىمۇ توختالغان بىر

ھـازىرغىچه ئـۆزى  ئانـدىن ئـۇ ئاڭلىغۇچىـدىن باشـقىالر. ئىختىيارلىقى بىـلهن سـهھنىگه تهكلىـپ قىلىـپ چىقتـى

سـۆزلىگۈچىنىڭ ئــوڭ قــولىنى  .توغرىـسىدا دهپ باققــان، ئـۆزى ئهڭ ياخــشى كۆرمهيــدىغان سـۆزلهرنى ســورىدى

هممىمىـزدىن ھېلىقـى سـۆزلهرنى بىـرلىكته بىـزدىن ھ مۈرىسى بىلهن تهڭلهشتۈرۈپ توغرىسىغا كۆتهرتىپ قويـۇپ،

ئاندىن ئۇ سۆزلىگۈچى سهھنىدىكى ئاڭلىغۇچىنىڭ ئوڭ قولىنى . قىلدۇق بىز شۇنداق. ئۈنلۈك توۋالشقا بۇيرىدى

 سـۆزلىگۈچىنىڭ ئورۇنالنتۇرۇشـى بـويىچه بىـز بـۇ. قولى ئاسانال پهسكه چۈشـۈپ كهتتـى پهسكه باسقان ئىدى،

كۆرۈدىغـان سـۆزلهر بىـلهن  بۇ قېـتىم ھېلىقـى ئـاڭلىغۇچى ئهڭ ياخـشى. ارلىدۇقتهجرىبىنى يهنه بىر قېتىم تهكر

خېلـى كـۈچهپ پهسـكه باسـقان بولـسىمۇ، ئـۇنى  بۇ قېتىم سۆزلىگۈچى ئاڭلىغۇچىنىڭ ئوڭ قولىنى. تهكرارلىدۇق

 .زادىال پهسكه چۈشۈرهلمىدى

 

بـۇيرۇق  ھهممىـسىنى بىـر خىـلئۈچۈن؟ ئهسلىده ئادهمنىـڭ مېڭىـسى سـىرىتتىن كىـرگهن ئۇچۇرالرنىـڭ  بۇ نېمه

، »ئه، سهن ئهقىللىـق-ھه «دېسىڭىز، مېڭىڭىز» مهن ئهقىللىق«ئهگهر سىز . سۈپىتىده بىر تهرهپ قىلىدىكهن

ئهگهر سـىز . پروگراممىالشـقا تىرىـشىدىكهن دهپ پۈتۈن بهدىنىڭىزنـى بىـر ئهقىللىـق ئادهمنىـڭ بهدىنـى بـويىچه

ــاتۇر« ــۈن» مهن ب ــز پۈت ــسىڭىز، مېڭىڭى ــقا بهدىن دې ــويىچه پروگراممىالش ــى ب ــڭ بهدىن ــر باتۇرنى ــى بى ىڭىزن

دهۋهرسـه، مېڭىڭىـز سـىزنىڭ » دۆت، دۆت«ئهگهر نۇرغـۇن كىـشىلهر سـىزنى  :ئـويالپ بېقىـڭ. تىرىـشىدىكهن
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 ئۇيغۇرالر دۆت، ئۇيغۇرالرنىڭ قولىدىن ھـېچ ئىـش«پروگراممىاليدۇ؟ ئهگهر سىز بىر ئۆمۈر  بهدىنىڭىزنى قانداق

غهيرىتىڭىـز ۋه بهدهن  ۆزلهرنى ئـاڭالپ چـوڭ بولـسىڭىز، سـىزنىڭ روھىڭىـز، ئىرادىڭىـز،، دېگهن س»كهلمهيدۇ

 قۇدرىتىڭىز قانداقراق بىر ھالهتته بوالر؟

ھهر بىر مېڭه ھۈجهيرىـسى . بار بولىدۇ ۋرون ياكى مېڭه ھۈجهيرىسىې مىليارت دانه ن15منىڭ مېڭىسىده بىر ئاده

نهۋرون تــورى ئىنتــايىن . بىــلهن تۇتاشــقان بولىــدۇ هيرىــسىمــېڭه ھۈج غىــچه بولغــان 10،000-5،000باشــقا 

 مۇرهككهپ بولۇپ، ئۇنى بىر غـايهت زور

بىـز . تېلېفون تورىغا ئوخشىتىش مۇمكىن

ھهر قېتىم بىر يېڭى نهرسه ئۆگهنگهنده، 

ۋرونالر ئـارا يېڭـى ئـۇالنمىالر ېـن مېڭىـده

ـــدۇ ـــدا بولى ـــىنى . پهي ـــۆگهنگهن نهرس ئ

الر يېڭـــى ئـــۇالنمى تهكرارلىـــساق، بـــۇ

يېڭــى بىــر ئهھــۋالنى . كۈچىيىــپ ماڭىــدۇ

ــۇالنمىالر ــۇ ئ ــهك، ب ــتىن كهچۈرس  باش

ـــــــدۇ ـــــــدىكى . ئۆزگىرى ـــــــى مېڭى يهن

ۋرونالرنىــــڭ ئۇالنمىــــسى توختىمــــاي ېن

  .ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ

 

 يىلنىـڭ مابهينىـده 10يېقىنقى  .ئارا تۇتاشقان بولىدۇ-بىلهن بهدىنى ئۆز) ھوشى-ياكى ئهس(ئادهمنىڭ كۆڭلى 

. مېڭىــسىدىكى ئۇچــۇرالرنى ئــادهم بهدىــنىگه توشــۇيدۇ  دانه خېمىيىلىــك مــاددىالر ئــادهم60-50بايقىلىــشىچه، 

 اللىق، ھېسىيات،ئادهم مېڭىسىدىكى بىر خىيال، خۇشئاتىلىدىغان بۇ ماددىالر  دهپ «endorphins» ئىنگلىزچه

سـىز بىـر سـايدا ئهگهر  .پىكىر قاتارلىق ھهممه ئۇچۇرنى ئادهم بهدىنىدىكى ھهر بىر ھـۈجهيرىگه توشـۇيدۇ-ئوي

دهپ ئويلىـسىڭىز، » ىالنـكهنيبۇ بىر «كۆڭلىڭىزده  ىالنغا ئوخشاش بىر نهرسىنى كۆرۈپ،يمېڭىپ كېتىۋېتىپ، 

ئانـدىن ئـۇ ئۇچـۇر سـىزنىڭ ئۇمۇرتقـا . مېڭىڭىزنىـڭ ھهمـمه يېـرىگه تارقىلىـدۇ سىز قورققان بۇ ئۇچـۇر دهرھـال

بهدىنىڭىـز بـۇ  بىر ئىنتايىن قىـسقا ۋاقىـت ئىچىـده. ه تارقىلىدۇئارقىلىق بهدىنىڭىزنىڭ ھهممه يېرىگ يوللىرىڭىز

. يۈرىكىڭىزنىڭ سوقۇشى تېزلىـشىدۇ. تهيياراليدۇ خهتهردىن خهۋهر تېپىپ، ئۆزىنى بۇ خهتهرگه تاقابىل تۇرۇشقا

مېڭىڭىزدىكــى قــانالر مۇســكۇللىرىڭىزغا، قولىڭىزغــا ۋه . تېزلىــشىدۇ نهپىــسىڭىز. قــان بېــسىمىڭىز كۆتۈرۈلىــدۇ

 ىالن بىلهن ئېلىشىشىسىز ياكى بىر ياققا بارلىق كـۈچىڭىز بىـلهنينهتىجىده سىز ياكى بۇ  .تىڭىزغا تارقىلىدۇپۇ

 .چىقىرىدۇ دېگهن بىر خىيال مانا مۇشۇنداق بىر قاتار ئىنكاسالرنى كهلتۈرۈپ» ىالني«. قاچىسىز
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بهدىنىڭىـز سـىز . ئاساسـى بـارولوگىيهلىـك ئبى پىكىرنىـڭ بىـردىن-خۇددى يۇقىرىقىغا ئوخشاش، ھهر بىر ئـوي

-يهنـى، بىـر كـۆز. ھهمـده شـۇ ئاساسـتا ئىـش تۇتىـدۇ. بىلىپ تۇرىدۇ كۆڭلىڭىزده نېمىنى ئويالۋاتقانلىقىڭىزنى

 سـىز. ئـۇ سـىزنىڭ بهدىنىڭىـزده ۋه كـۆڭلىڭىزده تهڭـال مهۋجـۇت بولىـدۇ. ال ئهمهسىئىـدىي قـاراش پهقهت بىـر

بار بىر ۋاقىتتا، بۇ خىـل  شتا مۇۋهپپهقىيهتلىك بولۇشقا ئىشهنچىڭىزال ياكى ئۆزىڭىز قىلىۋاتقان ئىناھايىتى خۇش

 ھېرىـشى بىلهن بهدىنىڭىـز تېخىمـۇ كۈچلىنىـپ، شۇنىڭ. پىكىر سىزنىڭ پۈتۈن بهدىنىڭىزگه يهتكۈزۈلىدۇ-ئوي

ــىيىدۇ ــ. پهس ــىز خۇش ــاكىئهگهر س ــى  ال ئهمهس ي ــڭ ھهرىكىت ــىزنىڭ بهدىنىڭىزنى ــسىڭىز، س ــرهتلىك بول ھهس

  .ئاسان ھېرىپ قالىدۇ قاشاڭلىشىدۇ ھهمدهئاستىلىشىدۇ، 

 

ئهگهر . قارىـشىڭىزنى پۈتـۈن بهدىنىڭىـزگه تارقىتىـدۇ-كـۆز قىسقىسى، سىزنىڭ مېڭىڭىز سىزنىڭ ئويىڭىز بىلهن

دهپ ئويلىـسىڭىز، مېڭىڭىـز بهدىنىڭىزنـى شـۇ بـويىچه تهييـارلىق » قـازىنىمهن مهن چوقۇم مۇۋهپپهقىيهت«سىز 

ــشقا ۋه ــۇۋهپپهقىيهتنى قىلى ــدۇم ــشقا بۇيرۇي ــىز ئهگ.  كۈتۈۋېلى ــول«هر س ــۇپ ب ــۇم مهغل  دهپ» ىمهنمهن چوق

مۇۋهپپهقىيهتلىـك  بـۇ ئىـشنى سـىنايمهن دهپمـۇ ئـاۋاره بولمـا، بـۇ ئىـشنىڭ«ئويلىسىڭىز، مېڭىڭىز بهدىنىڭىزگه 

مهن ئهقىللىـق، مهن «ئـۆزىڭىزگه -ئـۆز ىـمئشۇڭالشقا سـىز ھهر دا. دهيدۇ» بولۇشىدىن ھېچ قانداق ئۈمىد يوق

  .دهپ تۇرۇشنى ئۇنتۇلۇپ قالماڭ» لىمهنمۇۋهپپهقىيهتلىك بو چوقۇم قىلىۋاتقان ياكى كۆزلىگهن ئىشىمدا

 

 سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن، سىز كهچـته ئىـشتىن ئـۆيگه قايتىـپ كېلىـپ، ئىـشىك ئاچقانـدا، ھهرگىـز يۇقىرىقىدهك

كىرگهندىن كېيىن سىزگه  ئۆيگهئۇنداق ئويلىسىڭىز، . ، دهپ ئويلىماڭ»بۈگۈن ھهجهپمۇ ھېرىپ كهتتىم! ئۇھ«

تېلېـۋىزور كۆرۈشـتىن باشـقا ئىـشنى قىلىـشنى  سـافادا توغرىـسىغا يېتىـپ. ھـېچ قانـداق ئىـش خـۇش ياقمايـدۇ

ئهمـدى ئۆيـده ئـۆزۈم خالىغـان . مهن بۈگـۈنكى ئىـشىمنى تـۈگهتتىم« :ئۇنىڭ ئورنىغـا. خالىماس بولۇپ قالىسىز

 كىـشىلهر. ىز، ئـۆيىڭىزده يهنه نۇرغـۇن ئىـشالرنى قىالاليـسىزشۇنداق ئويلىـسىڭ. ئويالڭ دهپ» ئىشنى قىلىمهن

ھېرىــپ  بهك… بۈگــۈن دېگهنــدهك مىجهزىــم يــوق«دهپ سورىــسا، ھهرگىــز » قانــداق ئهھۋالىــڭ؟«ســىزدىن 

…» .دۇچ كېلىـۋاقتىمهن ھهر خىـل قىيىنچىلىقالرغـا… ئىـشىم دېگهنـدهك ئوبـدان ماڭمايۋاتىـدۇ… كېتىـۋاتىمهن

ئهھۋالدا، سىزدىن ئاشۇنداق ھـال سـورىغان  بۇنىڭ سهۋهبى، كۆپىنچه. ۋاب بهرمهڭدېگهندهك سۆزلهر بىلهن جا

 5قالغــان . ئهھۋالىڭىزنىــڭ قانــداقلىقىغا ئــانچه پهرۋا قىلمايــدۇ  پىرســهنتى ســىزنىڭ ھهقىقىــي95كىــشىلهرنىڭ 

 قا سـىزشۇڭالشـ. كىـشىلهر بولـسا سـىزنىڭ ئهھۋالىڭىزنىـڭ ناچـار بولۇشـىنى ئارزۇاليـدۇ پىرسهنت ئهتراپىدىكى

ئهھـۋالىم … ئىنتـايىن ياخـشى ئهھـۋالىم… ئهھۋالىم كارامهت ياخشى«: ئۆزىڭىزدىن ھېلىقىدهك ھال سورىغانالرغا

مېڭىڭىـز مۇشـۇ ئۇچـۇرالرنى ئالغانـدىن . بېرىـڭ دېگهندهك جـاۋابنى» ھازىرقىدهك ياخشى بولۇپ باققان ئهمهس

ا، بـۇ ئىككـى خىـل جاۋابنىـڭ سـىزنىڭ روھىـي پروگراممىاليـدىغان بولغاچقـ كېيىن، بهدىنىڭىزنى ئاشۇ بـويىچه

 .ئوخشىمايدۇ بهدىنىڭىزنىڭ ھالىتىگه كۆرسىتىدىغان تهسىرىمۇ پۈتۈنلهي ھالىتىڭىز ۋه
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 ئاخىرقى سۆز .4

 

سـاقالپ  يېقىنقى يازمىلىرىدا، ئۇيغـۇرالر ئۈچـۈن نـۆۋهتتىكى ئهڭ مـۇھىم ئىـش مىللىـي كىملىكنـى مهن ئۆزۈمنىڭ

كــۈچهيتىش ئىنكهنلىكىنــى  ۈش ۋه مىللىــي روھنــى ئهســلىگه كهلتــۈرۈش ۋهقــېلىش، مىللىــي ســاپانى ئۆســتۈر

  .ئوتتۇرىغا قويغان ئىدىم

ئاينىــڭ بېــشىدا -10يىلــى -2008مهن 

ــانگۈل بىــلهن تــۈركىيهگه ــالىم ئام  ئاي

ھهمـده قهيــسهرى، . سـاياھهتكه بــاردىم

ـــــارلىق  ـــــستانبۇل قات ـــــقهره ۋه ئى ئهن

مۇشـۇ . سـاياھهت قىلـدىم شـهھهرلهرنى

ېنىــڭ ئهڭ كــۆپ كــۆرگىنىم جهريانــدا م

ــدى ــايرىقى بول ــۈركىيه ب ــۈمهت  .ت ھۆك

بىناســـى، خـــاتىره ســـارىيى، شـــهھهر 

ـــــان ـــــسى، دۇك ـــــاگىزىنالر، -كوچى م

ئـۆيلىرى قاتارلىقالرنىـڭ  شهخـسلهرنىڭ

ھهممىــــــسىده ئادهمنىــــــڭ كــــــۆزىگه 

ھۆكـۈمهت ئىـستانبۇلدىكى شـهھهرلىك . ئاي يۇلتۇزلۇق قىزىل بايراق ئىـكهن ھهممىدىن كۆپ كۆرۈنىدىغىنى ئاشۇ

 4جهمئـى  ئالدىنقى تېمىغـا ئېـسىلغان تـۈركىيه بـايرىقى ناھـايىتى چـوڭ بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئۇزۇنلـۇقى بىناسىنىڭ

ئهسىرده -13ئاتىلىدىغان،  دهپ «Cappadocia» قهيسهرىگه يېقىن جايدىكى ئىنگلىزچه. قهۋهتنى قاپاليدىكهن

هرىزىلىرىـده ۋه تـاغ چوققىلىرىـدىمۇ ئاشـۇ د ئـۆي-ئۆي شهھىرىنىڭ خېلى كـۆپ ئۆڭكـۈر-بهرپا قىلىنغان ئۆڭكۈر

دېـگهن خهتلهرنىمـۇ بىـز بارغـان يهرلهرنىـڭ ھهممىـسىده » ئاتـاتۈرك« ۋه» تـۈرك«. تۈركىيه بايرىقىنى كۆردۈم

ئىنتـايىن كـۆپ  دهپ ئىسىم بېرىلگهن يول، كۆۋرۈك، بىنـا قاتـارلىقالرمۇ» ئاتاتۈرك«. ئۇچراتتۇق ناھايىتى كۆپ

مهن . ئـاڭالپ تۇرىـدىكهن دېـگهن سـۆزنى كـۆرۈپ ۋه» تـۈرك«همـمه سـاھهلىرىده ئـادهم تۇرمۇشـنىڭ ھ. ئىكهن

بهش ئهسـىرنىڭ . مۇشـۇنداق بولىـدىغان ئوخـشايدۇ مىللىي روھقا باي مىللهت، دېگهن«يۇقىرىقىالرنى كۆرۈپ، 

  .دهپ ئويلىدىم» بولۇشى مۇمكىن ئالدىدا ئۇيغۇرالرمۇ مۇشۇنداق بولغان
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ــان  ــىر قىلغ ــا ئهڭ تهس ماڭ

بىــــــــــر ئىــــــــــش يهنه 

تۈركلهرنىـــڭ ئۇيغۇرالرغـــا 

. ھـۆرمىتى بولـدى بولغـان

 3ئامانگۇل، مهن ۋه باشقا 

ـــــــۇچى  ـــــــۇر ئوقۇغ ئۇيغ

ئهنقهرهدىكـــــــــــــــــــــى 

مهســچىتىگه »كوجــاتهپه«

ــــــــپ،  ــــــــپ چىقى كىرى

ــــــپ  ــــــقاچ مېڭى پاراڭالش

 55كېتىۋاتـــساق، يېـــشى 

بىــر  ياشــالر ئهتراپىــدىكى

دهپ » تىلىـدا سۆزلىـشىۋاتىمىز ئۇيغۇر«بىز . رىدىتۈرك ئهپهندى بىزدىن نېمه تىلدا سۆزلىشىۋاتقانلىقىمىزنى سو

بىـلهن قـولىمىزنى چىـڭ سـىقىپ تـۇرۇپ كۆرۈشـۈپ،  ال بولـۇپ، بىـزاب بهرسهك، ئۇ كىشى ئىنتـايىن خۇشـجاۋ

مـاۋۇ مېنىـڭ سـىزلهرگه قىلغـان «دانه ئىنگلىزچه كىتابنى چىقىرىپ،  ئاندىن كۆتۈرۈۋالغان سومكىسىدىن ئىككى

بىرىنىڭ  ئۇ كىتابنىڭ(مهن ئۇ كىتابالرنى ئېلىپ، ئامېرىكىغا ئهكهلدىم . دېدى» لهرقىلغايسىز قوبۇل. سوۋغىتىم

بىـز ). ئىـكهن» بولـدى؟ ئـۇالر نـېمه ئۈچـۈن مۇسـۇلمان«، يهنه بىرىنىـڭ بولـسا »ئېتىقـات ۋه ئىـسالم«ئىسمى 

  بىزگه يول باشالپ كىرگهنده، ئىشقىلىپ نهگىال بارساق،  ئاپتوبۇستا ماڭغاندا، بازار ئايالنغاندا، مهسچىتلهرگه

تـۈرككه  بېرىۋاتقان دوسـتىمىز بىـر

دېسىال، ئـۇ » بىز ئۇيغۇر بولىمىز«

تۈركنىـــــڭ چىرايىـــــدا دهرھـــــال 

ــزگه  تهبهســسۇم جىلۋىلىنىــپ، بى

» تـــۈركىيهگه خـــۇش كهلـــدىڭىز«

 دهپال، ناھايىتى قىزغىنلىق بىلهن

ــــــى ــــــۆزلهپ كهتت ــــــڭ . س مېنى

ئهســــىرلهرده، -13ئاڭلىــــشىمچه، 

ــيهت ــۇرالر مهدهنى   ۋه باشــقائۇيغ

ـــايىتى  ـــلهرده ناھ ـــۇن جهھهت نۇرغ

دېـگهن » تـۈرك ئۇيغـۇرى«دېگهن سۆزنىڭ ئورنىغا  »تۈرك مهدىنىيىتى«كۈچلۈك ۋاقتىدا، تۈركلهر بىر مهزگىل 
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دېـگهن مهنـادا ئىـشلهتكهن » مهدهنىـيهت«دېـگهن سـۆزنى » ئۇيغـۇر» يهنى، ئـۇالر. سۆزنى ئىشلهتكهن ئىكهن

  .ئىنتايىن قهدىرلهيدىكهن. نى ئىنتايىن ھۆرمهتلهيدىكهنئۇيغۇرالر قىسقىسى، تۈركلهر. ئىكهن

  

ئۆزىمىزنى ھۆرمهتلهش ۋه -ئۆز  قىلىمىز؟ ئهگهر بىزمۇئامىلهئۆزىمىزگه قانداق - ئهمدىكى گهپ، بىز ئۆز

كهمسىتىدىغان بىر ئورۇنغا چۈشۈپ قالساق، ئۇ بىز ئۈچۈن بىر  ئۆزىمىزنى- ئۆزىمىزنى قهدىرلهشنىڭ ئورنىغا ئۆز- ئۆز

 ئۆزىنىڭ قاراڭغۇ تهرىپىنى كۆرهلمىگهن. »ئاشكاراكېسهلنى يوشۇرساڭ، ئۆلۈم «توغرا،  .ىتى چوڭ نومۇسناھاي

ئهگهر بىزنى . دىققهت قىلىش كېرهك لېكىن، بۇ ئىشتا ئۇسۇلغا، پهيتىگه ۋه سورۇنغا. مىللهت مهڭگۈ راۋاج تاپالمايدۇ

 توغرا ئۈستۈنلۈككهر يوشۇرۇن كۈچكه، ئارتۇقچىلىققا ۋه ئۆزىمىزده با باشقىالرمۇ ئهيىبلىسه، ئۆزىمىزمۇ ئهيىبلىسهك،

قاراڭغۇ «ئۇالردا. ئۇ ھالدا كېيىنكى ئهۋالدلىرىمىزنىڭ ئۈمىدسىزلىنىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىمىز باھا بېرهلمىسهك،

.  سىڭدۈرۈپ قويىمىزئىدىيىنى دېگهن» ئۆڭكۈرده قانچىلىك ماڭساقمۇ، ئۇنىڭ يهنه بىر تهرىپىده نۇر يوقكهن

ئهجدادلىرىمىز بىزگه نېمىلهرنى قالدۇردى؟ بىز . قويىمىز پروگراممىالپرنىڭ كۆڭلىنى پايدىسىز يۆنىلىشته ئۇال

ئويلىشىشىمىز  ئهۋالدلىرىمىزغا نېمىلهرنى قالدۇرىمىز؟ بىز بۇ سوئالالر ئۈستىده داۋاملىق  كېيىنكى يېڭىبۇنىڭدىن

گهرچه سىز ھازىر نۇرغۇن پايدىسىز  مىز كېرهككى، چوقۇم بىلدۈرۈشىشۇنىبىز كېيىنكى ئهۋالدالرغا . كېرهك

يهنىال نۇرغۇن ئىشالرنى قىالاليسىز؛ سىز چىقااليدىغان پهللىنىڭ  ئهھۋالالرغا دۇچ كېلىۋاتقان بولسىڭىزمۇ، سىز

 كىچىكلىكى بىلهن سىزنىڭ ئاشۇ غايىنى- سىز، كۆزلهشكه پېتىنااليدىغان غايىنىڭ چوڭ  پهقهتالئېگىزلىكىنى

تىرىشسىڭىز، ئۆز بۇرچىڭىزغا  ئهگهر سىز قاتتىق. ۇرۇش يولىدا تۆلىيهلهيدىغان بهدىلىڭىزال بهلگىلهيدۇئهمهلگه ئاش

ھهقىقىي تۈرده كۆيۈنسىڭىز، توختىماي ئىلگىرىلهشكه بهل  ئۆزىڭىزنى تولۇق ئادا قىلسىڭىز، پهرزهنتلىرىڭىزگه

  .ۆتهلهيسىزقانداق قىيىن ئۆتكهللهرنى بۆسۈپ ئ باغلىسىڭىز، بۇ دۇنيادىكى ھهر

 

ئېھتىياج تهلتۆكۈس «دېگهن بىر ئۇقۇم بار بولۇپ، ئۇ » بۇزغۇنچىلىق ئېھتىياج ۋه«ئىقتىساد ئىلمىده 

ئايدهك  ئالته. مهن بۇنىڭغا بىر مىسال كۆرسىتهي.  بىلدۈرىدۇمهنانىدېگهن » كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ بۇزغۇنچىلىقنى

 شۇنىڭ. ناھايىتى ئۆرلهپ كهتتى ىدىغان بېنزىننىڭ باھاسىۋاقىتنىڭ ئالدىدا ئامېرىكىدىكى ئاپتوموبىلغا ئىشلىت

ئۇنداق .  تهلهپ قىلىدىغان ماشىنىلىرىنى يوقاتتىمىقداردا بىلهن نۇرغۇن كىشى ئۆزلىرىنىڭ ماينى ناھايىتى جىق

 سپورت بىلهن ئامېرىكىدىكى شۇنىڭ. ئۇنداق ماشىنىالرنى ئېلىشنى ئاساسهن توختاتتى ماشىنىسى يوقالر بولسا

ياشالر قانچه ياخشى ئوقۇسىمۇ،  ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدىكى نۇرغۇن. ىنىلىرىنىڭ بازىرى پۈتۈنلهي ۋهيران بولدىماش

 قىلسىمۇ، ئۇالر ئۈچۈن خىزمهت يوق، ئۇالر نامايانتاالنتىنى  قانچه تىرىشسىمۇ، ئادهتتىن تاشقىرى ئىقتىدار ۋه

  بىلهن بۇ ياشالرنىڭشۇنىڭ. گه دۇچ كېلىۋاتىدۇىردلى يوق بولۇشتهك بىر ناچار تهقيو ئۈچۈن بىر جان بېقىش

قېتىم مۇشۇ ئىشالرنى  مهن ھهر. بهزىلىرى بۇنداق تهقدىرنى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر بولۇپ قالغانلىقىدىن كۆرۈۋاتىدۇ

 ھهممىسى كۆندۈرىدىغانالرنىڭياۋايى ھايۋانالرنى . كېلىدۇ ئويلىغاندا، كالالمغا ھايۋاناتالر باغچىسىدىكى ھايۋانالر
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 ئازراقتىن يېمهك بېرىپ، ئۇ- ناھايىتى ئاچ قويۇپ، ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇالرغا ئازراق الدى بىلهن ئۇ ھايۋانالرنىئ

باغچىسىدىكى ھايۋانالرنى ئويۇن  ھايۋاناتالر. ھايۋانالرنى ئۆزىنىڭ بۇيرۇقى بويىچه ئىش قىلىشقا مهجبۇراليدۇ

مهن بهزى ئۇيغۇرالر . دهملهرگىمۇ ئىشلىشى مۇمكىنئا بۇ ئۇسۇل.  مۇشۇ ئۇسۇلنى قوللىنىدۇكۆرسهتكۈزگهندىمۇ

ھهر بىر ياشنىڭ بۇ ئۇقۇمنى . يۈز بېرىپ قالماسلىقىنى تولىمۇ ئارزۇ قىلىمهن»ئېھتىياج ۋه بۇزغۇنچىلىق«ئۈچۈن 

 . قىلىمهنتهۋسىيهمهھكهم ساقلىشىنى  ئېسىده

 

 ئىدىيىنىدېگهن » ئۇيغۇرالرمۇ قىالاليدۇباشقىالر قىاللىغان ئىشنى «مابهينىده،  مهن يېقىنقى بىر قانچه يىلنىڭ

ياكى چهت ئهلدىكى  يېقىنقى يىلالردىن بۇيان، مهيلى جۇڭگودىكى ئۇيغۇرالر بولسۇن. ئىلگىرى سۈرۈپ كهلدىم

قىيىن ئۆتكهللهرنى بۆسۈپ ئۆتۈپ، بىز بۇرۇن  ئۇيغۇرالر بولسۇن، بىز بۇرۇن تهسهۋۋۇر قىلىشقىمۇ پېتىنالمايدىغان

پ كىرىپ، ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ھهقىقىي ۈسۆقىيىن تېررىتورىيىلهرگه ب ۇ پېتىنالمايدىغانتهسهۋۋۇر قىلىشقىم

قىسىم  بۇنىڭغا مىسال بوالاليدىغان بىر.  قىلىشقا باشلىدىنامايانھهقىقىي يوشۇرۇن كۈچىنى  پاراسىتىنى ۋه- ئهقىل

هرده دوكتور شۆھرهت مۇتهللىپنى ي ئۇالرنىڭ ئىچىده مهن بۇ. ئادهم ۋه ئىشالرنى مهن يۇقىرىدا تهسۋىرلهپ ئۆتتۈم

 :نهقىل. تور بېتى مۇنداق خهۋهر بهردى Biliwal. com ئۇ توغرىلىق. ىمهننه بىر قېتىم تىلغا ئېلىپ ئۆتيه

تېخنىكىسىدىن  مۇتهللىپ باشچىلىقىدىكى تهتقىقات گۇرۇپپىسى ھۈجهيرىنى يادرو كۆچۈرۈش يېڭى شۆھرهت«

 تۆرهلمىدىن 20شۇنداقال كلونالنغان   كلونالپ چىققان،پپهقىيهتلىكمۇۋهپايدىلىنىپ مايمۇننىڭ تۆرهلمىسىنى 

ئىنسانالرنىڭ مايمۇن تۈرىدىكىلهرنىڭ تۆرهلمىسىنى تۇنجى قېتىم  بۇ. ئىككى تۈركۈم غول ھۈجهيرىنى يېتىشتۈرگهن

قهدهم  ركلونالپ چىقىشى بولۇپ، ئىنسانالر تۆرهلمىسىنى كلونالشقا قاراپ بېسىلغان يهنه بى مۇۋهپپهقىيهتلىك

ژۇرنىلىدا  (Nature) »تهبىئهت«كۈنىدىكى - 14ئاينىڭ - 11يىل - 2007بۇ تهتقىقات نهتىجىسى . ھېسابلىنىدۇ

ھهپتىلىك ژۇرنىلى » دهۋر«نهتىجه ئامېرىكىنىڭ  بۇ زور. ئېالن قىلىنغاندا تېزلىكته خهلقئارادا دىققهت قوزغىغان

» تهبىئهت«ىڭ ئالدىنقى قاتارىغا تىزىلغان؛ ھهمده ئىلمىي بايقاشن  چوڭ10يىلىدىكى - 2007باھاالپ چىققان 

  چوڭ10يىلىدىكى خهلقئارا - 2007تهشكىللىگهن باھاالشتا » تېخنىكا گېزىتى-پهن« ژۇرنىلى، جۇڭگونىڭ

 » .تېخنىكا خهۋىرىنىڭ بىرى بولۇپ باھاالنغان- پهن

چوقۇم  قىلىپ باقمىغان ئىشالرنىمۇباشقىالر . باشقىالر قىاللىغان ئىشالرنى چوقۇم قىالاليدۇ دېمهك، ئۇيغۇرالر

ئۇيغۇرالر ھهر «ئۆسمۈرلىرىنىڭ، - ياش  باشالپ پۈتۈن ئۇيغۇر خهلقىنىڭ، بولۇپمۇ ئۇيغۇرھازىردىنمهن . قىالاليدۇ

  .مهھكهم پۈكۈپ ياشىشىنى ئۈمىد قىلىمهن دېگهن سۆزنى كۆڭلىگه» قانداق ئىشنى قىالاليدۇ

  

 

  )تۈگىدى(
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تـوربهتلهرده ئـېالن قىلـسىڭىز  هت سورىماي مهنبهسىنى ئهسكهرتكهن ھالدا باشقابۇ ماقالىنى ھېچ كىمدىن رۇخس

ــدۇ ــۇالنمىلىرى. بولۇۋېرى ــور بهت ئ ــدىكى ت ــۇ يازمى ــى ئهگهر ب ــور بېت ــپهت ت ــىز مهرى ــسا، س ــشلىمهي قال  ئى

www.meripet.com  دېگهن سهھىپىگه كىرىپ، مېنىڭ مۇشۇ »لىرىزمىدىق يائهركىن سى«نىڭ ئهڭ ئاستىدىكى

  .مىلىرىنىڭ ھهممىسى توغرا ئىشلهيدۇنبهت ئۇال نۇسخىسىنى ئاچسىڭىز، ئۇنىڭدىكى تور ULY يازمامنىڭ

 

  http://www.uighurbiz.cn/forum/redirect.php?tid=216&goto=lastpost#lastpos :مهنبهسى ئهسلى

  

  


