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 تهڭلىمىسى مۇۋهپپهقىيهتنىڭ يېڭى

 

 ئهركىن سىدىق

 ئۆكتهبىر26-يىلى- 2007

  

 

سـورايدىغان ئۇيغـۇر ياشـلىرى ئىچىـده،  يېقىندىن بۇيان ۋهتهنـدىن ماڭـا ئـېلخهت يېزىـپ، مهنـدىن مهسـلىھهت

 تولۇق كۇرس ئوقۇشـىدىكى بىلىـم قورۇلۇشـىنى چۈشـهندۈرۈپ، ئۆزلىرىنىڭ ئوتتۇرا مهكتهپ ياكى ئالىي مهكتهپ

  كېيىنكـى ھايـاتى ئۈچـۈن نـېمه كهسـىپنى تاللىـسا ياخـشى بولىـدىغانلىقىنىبۇنىڭدىن شۇ ئاساستا ئۆزلىرىنىڭ

مهسىلىـسى بىـر ئىنتـايىن  ئۆمۈرلـۈك كهسـىپنى قانـداق تـالالش. سورايدىغانالر بارغانسېرى كۆپىيىـپ مېڭىۋاتىـدۇ

لغــا ئالغــان كهســىپلهرنى تىزىــپ ياشــالر تى مهســىلهن، مهنــدىن مهســلىھهت ســورىغان. مــۇرهككهپ مهســىلىدۇر

 :تۆۋهندىكى تۈرلهرگه ئايرىش مۇمكىن چىقىدىغان بولساق، ئۇالرنى كهم دېگهنده

 

  ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان كهسىپ٭

 ئانىسى ياخشى كۆرىدىغان كهسىپ-ئاتا ٭

  ھازىر ئوقۇۋاتقان كهسىپ٭

 بولغان كهسىپ  ئالماشماقچى٭

  تهبىئىي پهندىكى كهسىپ٭

 هندىكى كهسىپ ئىجتىمائىي پ٭

 ۋهتهنده ئاسان ئىشقا ئورۇنالشقىلى بولىدىغان كهسىپ ٭

 باققىلى بولىدىغان كهسىپ  چهت ئهلده ئاسانراق جان٭

  باي بولغىلى بولىدىغان كهسىپ٭

 باشقىالر  ۋه٭

 

. قانائهتلىنهرلىـك جـاۋاب بېـرهلمهي كهلـدىم  ئۆزۈمدىن بۇ ھهقـته مهسـلىھهت سـورىغان ياشـالرغاھازىرغىچهمهن 

. مېنىڭ ئۇنداق قىاللماسلىقىمدا مۇنداق ئىككى تۈرلۈك سهۋهب بار . ئۈچۈن مېنىڭ كۆڭلۈم ئىنتايىن يېرىمۇنىڭب

  يىل يازدىن باشالپ مېنىڭ ئىدارىدىكى خىزمهت ۋهزىپهمبۇ--قىيىنچىلىقجهھهتتىكى  ، مهندىكى ۋاقىتبىرسى

ئادهمنىـڭ قانـداق   تـالالش مهسىلىـسى بىـر بولسا، ئۆمۈرلـۈك كهسـىپنى قانـداقبىرسىيهنه . يهنىمۇ ئېغىرالشتى
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ئۆتكـۈزگىلى بولىـدىغانلىقىغا دائىـر بىـر  قىلغاندا ئۆز ئۆمرىنى خۇشال، بهختلىك، مهنىلىك ۋه مۇۋهپپهقىيهتلىك

قانداق تالالشتىن ئىبارهت بۇ تارماق مهسىلىنى چۈشهندۈرۈشتىن  چوڭ مهسىلىنىڭ بىر تارمىقى بولۇپ، كهسىپنى

 ئادهم ئـۆز ھايـاتىنى مۇۋهپپهقىيهتلىـك ھايـات، ئـۆزى رازى بولغـۇدهك ھايـات قىلىـپ بىربۇرۇن، ئالدى بىلهن 

ئۆتۈشــكه تــوغرا  ئۆتكۈزهلىـشى ئۈچــۈن قانـداق شــهرتلهرنى ھازىرلىــشى كېرهكلىكـى مهسىلىــسىنى چۈشـهندۈرۈپ

ىيىتىم جـاۋاب خهت يېـزىش ئىمكـان ئـايرىم چۈشـهندۈرۈپ-مېنىڭ بۇ مهسىلىنى ھهر بىـر ياشـقا ئـايرىم. كېلهتتى

بۇ يازما جهمئىي ئىككى بۆلـۈم بولـۇپ، ھازىرقىـسى . كهلدىم شۇڭالشقا، ئۇشبۇ يازمىنى تهييارالش قارارىغا. يوق

 .تۆۋهنده بۇ بۆلۈمنىڭ ئهسلى مهزمۇنىنى باشاليمهن .بۆلۈمىدىن ئىبارهت-1ئۇنىڭ 

 

ق بىـر تهڭلىمىـسىنى يىلـى، مهن مۇۋهپپهقىيهتنىـڭ مۇنـدا-1982بـۇرۇن، يهنـى   يىـل25 تهخمىـنهن بۇنىڭدىن

 :ئىدىم تۈزۈپ چىققان

 

 پۇرسهت + تىرىشچانلىق + تاالنت = مۇۋهپپهقىيهت 

 

 پۇرسهت )1

 

ســۆھبىتىنى ۋه مېنىــڭ قىــسقىچه  تــور بېتىنىــڭ مهن بىــلهن ئۆتكــۈزگهن ئىككــى قېتىملىــق يازمــا» بىلىــۋال«

مهن .  بـۇرۇن كـۆرۈپ باققـانيـۇقىرىقى تهڭلىمىنـى تهرجىمىھـالىمنى ئوقـۇپ باققـان ئوقۇرمهنلهرنىـڭ ھهممىـسى

دهۋرىدىن تارتىپ تـاكى ئـالىي مهكـتهپ ئوقۇشـىغا كىرگهنـدىن كېيىنكـى  يۇقىرىقى تهڭلىمىنى ئۆزۈمنىڭ بالىلىق

يېزىـدىكى  بـالىلىق دهۋرىمـده مهن ئـۆزۈمنى. سهرگۈزهشتلىرىم ئاساسىدا تۈزۈپ چىققان ئىدىم بىر قانچه يىللىق

ئـۇالردىن سـهل ئهقىللىقـراق بولـساممۇ،  بهزى ئىـشالردا مهن. ىـشتۇراتتىمدېھقانالرنىڭ بالىلىرى بىلهن كۆپ سېل

بولۇپمـۇ ئېتىزلىـق ئىـشلىرىدا ۋه بۇزۇلـۇپ قالغـان . ئهقىللىق ئىدى يهنه بهزى ئىشالردا ئۇالر ماڭا قارىغاندا كۆپ

ئهپلىـك   قـولىياساش قاتـارلىق ئىـشالردا ئـۇالر ماڭـا قارىغانـدا خېلـى ئهقىللىـق، چاققـان ۋه يېزا سايمانلىرىنى

: داۋاملىـق سـوراپ تـۇراتتىم ئۆزۈمـدىن مۇنـداق سـوئالنى-مهن ئـۆز. مهن ئۇالرغـا ئىنتـايىن قايىـل ئىـدىم. ئىدى

بارا مهن بۇ يهردىكـى ئهڭ چـوڭ -بارا» پهرقى نهده؟ دېھقان بالىلىرى بىلهن مهندهك شهھهر بالىلىرىنىڭ تۈپ«

سـۈپىتى، بـالىلىق دهۋرىـدىن تارتىـپ ئاڭاليـدىغان، پۇرسـىتى، مهكـتهپ  پهرقلهرنىڭ مهكتهپكه كىرىپ ئوقـۇش

 قىلىدىغان ئىشالردىكى پهرقلهردىـن ئىبـارهت ئىكهنلىكىنـى، يهنـى پۇرسـهت جهھهتتىكـى پهرق كۆرىدىغان، ۋه

 .ئىكهنلىكىنى چۈشىنىپ يهتتىم

 

مدىن كـۆپرهك  سـو20تهربىـيه ئېلىۋاتقانـدا، بىـر يهرده ئېيىغـا  مهن ئوتتۇرا مهكتهپنـى پۈتتـۈرۈپ، يېزىـدا قايتـا
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 ئۇ چاغدا بىز.  ئىشچى ياكى خىزمهتچى بولۇشنى ئۆزۈم ئۈچۈن غايه قىلىپ تىكلىگهن ئىدىم مائاش ئالىدىغان بىر

ئالــدىمىزدا بىــز  .ئۈچــۈن ئۇنىڭــدىن چــوڭراق ئىــشالرنى كۆزلهشــنى تهســهۋۋۇر قىلىــش مــۇمكىن ئهمهس ئىــدى

مهكـتهپكه ئوقۇغـۇچى قوبـۇل قىلىـش  ئـالىي شـياۋپىڭ دېـڭ. تالاليـدىغانغا ئۇنىڭـدىن باشـقا يـول يـوق ئىـدى

ــتهپكه ــالىي مهك ــيىن، ئ ــدىن كې ــسالھ قىلغان ــۈزۈمىنى ئى ــهۋۋۇر  ت ــۇرۇن تهس ــز ب ــرىش ئۈچــۈن بى ــان بې ئىمتىھ

 بىلهن مهن ئۇيغۇر دىيارىدىكى ۋىاليهتـته يـاكى شۇنىڭ. بارلىققا كهلدى قىاللمايدىغان بىر پهۋقۇلئادده پۇرسهت

يهرده  بـۇ. ى خىزمهتچـى ئهمهس، ئـالىي مهكـتهپ ئوقۇغۇچىـسى بواللىـدىمئىـشلهيدىغان ئىـشچى يـاك ناھىيىـده

ئهگهر شـۇ قېتىملىـق «: ئۆزۈمـدىن-ئـۆز مهن ھازىرمۇ بهزىده. پۇرسهت مهن ئۈچۈن ئىنتايىن چوڭ رول ئوينىدى

دهپ ســوراپ » ھه؟-نــېمه ئىــش قىلىــپ يــۈرگهن بــۇالتتىم ئىــسالھات يــۈز بهرمىــگهن بولــسا، مهن ھــازىر نهده

ئۆسـمۈرلهر ئىنتـايىن -ۋه يېزىالردا ئهقىللىق ۋه ناھـايىتى تىرىـشچان يـاش ئۇيغۇر دىيارىدىكى شهھهر. قويىمهن

ئـۆرلهپ  يـۇقىرى. ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى مۇتلهق كۆپ كىـشىلهر ئـۆز يۇرتىنىـڭ سـىرتىغا چىقالمايـدۇ لېكىن،. كۆپ

مـۇتلهق كـۆپ قىـسمىنى جـارى  ڭئۆمرىده ئۆزىنىڭ ئهقلىي ئىقتىدارى ۋه باشـقا يوشـۇرۇن كۈچىنىـ. ئوقۇيالمايدۇ

 .ئۇالر ئۈچۈن مۇۋاپىق پۇرسهتنىڭ بولمىغانلىقىدىندۇر بۇنداق بولۇشى. قىلدۇرالماي بۇ ئالهمدىن ئۆتۈپ كېتىدۇ

 

 تاالنت )2

 

 . ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ئهقىللىقنىتۇغما تاالنت بىلهن تۇغما » تاالنت«يۇقىرىقى تهڭلىمىدىكى 

 

كۆرۈلىدىغان ئوقۇش نهتىجىسىدىكى زور پهرقلهرنىڭ سـهۋهبىنى   ئوقۇغۇچىالردائوخشاش بىر سىنىپتا ئوقۇۋاتقان

 بهزى. تاالنـت ۋه تىرىـشچانلىقتىكى پهرقـتىن كېلىـپ چىقىـدىغانلىقىنى ھـېس قىلـدىم تهھلىل قىلىپ، ئۇنىـڭ

سـائهت  16-15 دهپ ئىراده تىكـلهپ، كـۈنىگه» مهن چوقۇم قاتتىق تىرىشىپ، ياخشى ئوقۇيمهن«ئوقۇغۇچىالر 

ئۆتهلمهيدىغانلىقى، ھهتتـا بهزىلىرىنىـڭ سـىنىپنىڭ  ئۆگىنىش قىلىپمۇ يهنه بىر قىسىم ساۋاقداشلىرىنىڭ ئالدىغا

 ۋه تۇغمـا ئهقىـل جهھهتـته پهرق بـارلىقىنى، ھهمـده تاالنتكىشىلهرده تۇغما  ئارقىسىدا قالىدىغانلىقىنى كۆرۈپ،

 تـوغرا ئـۆگىنىش ئۇسـۇلى ئاساسـىدا ئېلىـپئهقىلنـى تولـۇق ئىـشقا سـېلىپ يهكـۈنلهپ چىققـان  تىرىـشچانلىق

 .بېرىلمىسا، ئانچه ئۈنۈم بهرمهيدىغانلىقىنى ھېس قىلدىم

 

 كۆزىتىشكه ئاساسالنغاندا، مهن تۈزۈپ چىققان يۇقىرىقى تهڭلىمه خېلى ئهقىلـگه مۇۋاپىـق دېمهك، يۇقىرىقىدهك

-يېقىـنغىچه ئـۆز ن مهن تـاكى ياشـالرغا كىـرگهن ۋاقتىمـدا تـۈزۈپ چىققـان بـۇ بىـر تهڭلىـمه ئۈچـۈ24بولـۇپ، 

 .ئۆزۈمدىن پهخىرلىنىپ كهلدىم
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  ئىقتىدار )3

 

تاالنـت،  كىشىلهر تۇغۇلغاندىن كېـيىن، ئۆزىنىـڭ كېيىنكـى ھاياتىـدا ئوخـشىمىغان دهرىجىـدىكى يېڭـى لېكىن،

ه ئـۆزىگ-بىـر ئادهمنىـڭ ئـۆز ئۇنىڭـدىن باشـقا،. يېڭى بىلىم، يېڭـى ماھـارهت ۋه يېڭـى ئىقتىـدارالرغا ئېرىـشىدۇ

مهن بـۇ يهرده . ھهممه ئادهم ئۈچـۈن ئورتـاق ئهمهس بولغان ئىشهنچىسىمۇ بىر خىل ئىقتىدار بولۇپ، بۇ ئىقتىدار

  .دهپ ئاتاشنى مۇۋاپىق كۆردۈم) »skills«ئىنگلىزچه ( » ئىقتىدار«يىغىنچاقالپ  يۇقىرىقىالرنىڭ ھهممىسىنى

 

ئـۆزىگه بولغـان -ئىقتىـدار ۋه ئـۆز بىلىم، ماھارهت، تۇغۇلغاندىن كېيىن يېتىلدۈرگهن تاالنت، »ئىقتىدار«يهنى 

 . ئىشهنچنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 

تهڭلىمىـسىنى  »مـۇۋهپپهقىيهت«بۇ مېنـى يـۇقىرىقى .  نى ئۆز ئىچىگه ئالمىغان»ئىقتىدار«تهڭلىمه -1 يۇقىرىقى

 .بىرسىدۇرقايتا يېزىپ چىقىشىمغا مهجبۇرلىغان سهۋهبلهرنىڭ 

 

 يۈكسهك قىزىقىش )4

 

 30ئايـالىم ئامـانگۈل بىـلهن بىلـله ئـۆيىمىزگه  مهن) ئـۆكتهبىر كـۈنى-4يىلـى -2007يهنـى (هبىر كـۈنى ئۆكت-4

بـۇ .  تىياتىرخانىسىغا بىر كونسېرت كـۆرگىلى بـاردىمكوداك  شهھىرىدىكىھولليۋوئود دهك كېلىدىغان كىلومېتىر

 نـى »ئوسـكار مۇكاپـاتى«بولغـان ساھهسى بويىچه ئهڭ يـۇقىرى دهرىجىلىـك مۇكاپـات  تىياتىرخانا دۇنيادا كىنو

دۇنياغـا   بولـۇپ، كونـسېرتتا ئويـۇن كۆرسـهتكۈچىلهربىرسىئۈچۈن ئىشلىتىدىغان تىياتىرخانىالرنىڭ  تارقىتىش

.  ئىـدىئاتـاكوگلۇالر فـاھىر نوچىنىائـپى بىـلهن كومپوزىتـور ۋه ئهرهنهر سهرتابتونۇلغان تۈركىيىلىك ناخشىچى 

 ناخــشا مۇسابىقىــسىده »Eurovision«يىللىــق ياۋروپــا -2003 ئهرهنهر ســهرتابتۈركىيىلىــك ئايــال ناخــشىچى 

قانچىلىـك   رايونىدا تۈركلهرنىـڭانجىلىس ئلوسبىز ئهسلىده . ىقارغانئېرىشىپ، دۇنياغا داڭق چ بىرىنچىلىككه

، دهپ پهرهز قىلغـان »كـېلهر بـۇ كونـسېرتقا ئېھتىمـال بىـر قـانچه يـۈز تاماشـىبىن«ئىكهنلىكىنى بىلمىگهچـكه، 

ئىجارىـسى بهك قىمـمهت بولماسـلىقى كېـرهك  ئهگهر راست شـۇنداق بولـسا، بـۇ زالنىـڭ بىـر ئاخـشاملىق. ىدۇقئ

 تهكلىپ قىلىپ ئويۇن قويدۇرۇش ئارزۇسـىدا، مهن بـۇ ئارتىسالرنىمۇ شۇڭا، كهلگۈسىده بۇ يهرگه ئۇيغۇر. ئىدى

. بولـدۇم انلىقىنى سـوراپ باقمـاقچىمۇئاخشام ئىجارىگه ئېلىش ئۈچۈن قانچىلىك پۇل كېتىدىغ تىياتىرخانىنى بىر

قهۋهتلىـك بولـۇپ، ئۇنىڭغـا  3بـۇ تىياتىرخانـا . لېكىن، ئـۇ تىياتىرخانىغـا كىرگهنـدىن كېـيىن ھهيـران قالـدىم

.  قهۋهتنـى كـۆرگىلى بولمـايتتى2يهردىن ئۈسـتۈنكى  بىز ئولتۇرغان.  ئهتراپىدا ئادهم سىغىدىكهن3600جهمئىي 

. قهۋىتــى تۈركىيىلىــك تاماشــىبىنالر بىــلهن لىــق تولــدى-1تىياتىرخانىنىــڭ  شــۇنداقتىمۇ ئويــۇن باشــالنغۇچه
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ئويـۇننى  مهن بـۇ.  كىـشىدىن ئېشىـشى مـۇمكىن2000قهۋهتته ئولتۇرغـان تاماشـىبىنالرنىڭ ئـۆزىال -1 پهرىزىمچه

ئامېرىكـا بـويىچه ھـازىر ئۇيغـۇر  ، پۈتـۈنبىرسـىئۇنىـڭ : كۆرۈۋېتىپ، مۇنداق خىيالغا چوڭقـۇر پېتىـپ كهتـتىم

بـۇ .  گه يـېقىن ئـادهم بـار700-600ئۇيغـۇرالردىن ئـاران   مىليـون ئهتراپىـدا بولغـان10دىيارىـدىكى نوپۇسـى 

 ئىبارهت بىر شهھهردىال بىـر كونـسېرتنى كـۆرۈش ئۈچـۈن ئانجىلىس لوس. كهلدۇق  ئۇيغۇر6كونسېرتقىمۇ ئاران 

ئارىلىشىپ باققـان   ئىچىده بىز بۇرۇنئۇالرنىڭ.  دىن ئېشىپ كهتتى2000تۈرك تاماشىبىنالرنىڭ سانى  يىغىلغان

 مىليـون ئهتراپىـدا 70نوپۇسنىڭ ئومۇمى سـانى  تۈركىيىدىكى.  تۈركىيىلىكلهردىن بىرهرسىمۇ كۆرۈنمىدى30-40

تۈرك تاماشىبىنالر بىـلهن ئۇيغـۇر تاماشـىبىنالرنىڭ نوپۇسـقا سـۇندۇرغان  بولغاچقا، ئهگهر بۇ كونسېرتقا كهلگهن

  ئۇيغـۇر تـوغرا42 دىـن ئـارتۇق تـۈرككه ئـاران 2000 شـهھىرىدىكى ئانجىلىس لوسسېلىشتۇرساق،  نىسبىتىنى

ئارتىسالرنى تهكلىـپ قىلىـپ  ئۇيغۇر«. مهن ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ ئهھۋالىغا ناھايىتى ئېچىندىم. كهلدى، دېگهن سۆز

 راسـتتىنال ئهگهر. ، دهپ ئويلىدىم»مۇمكىن ئهمهسكهن ئهكېلىپ، مۇشۇ تىياتىرخانىدا ئويۇن قويدۇرۇش مۇتلهق

ــانىنو ئاتاكوگلۇنىــڭ فــاھىر، بىرســىتاماشــىبىنالر كــېلهر؟ ئۇنىــڭ يهنه  چاقىرتــساق، ئۇنىڭغــا قانچىلىــك  پىئ

گهۋدىلىـك،  ئـۇ مېڭىـپ، سـهھنه ئوتتۇرىـسىغا كهلگهنـده بىـر ناھـايىتى. ۋاقىتتىكى قىياپىتى ئىـدى چېلىۋاتقان

پۈتۈن بهدىنى ھهرىكهتكه كېلىپ،   چالغاندا ئۇنىڭپىئانىنولېكىن، . تېتىك ۋه ھهيۋهتلىك قىياپهتته كۆرۈنهتتى

ئۇنىـڭ بـۇ . ئىچىـگه كىرىـپ كېتىدىغانـدهك قىالتتـى پىئانىنونىـڭ گرادۇسقا يېقىن ئېگىلىپ، خـۇددى 90بېلى 

 بولغـان يۈكـسهك قىزىقىـشى پىئانىنوغامۇۋهپپهقىيهتلىك بولۇشىدا، ئۇنىڭ   بۈگۈنكىدهكپىئانىنوداقىياپىتىدىن، 

  ئالدىغا كېلىپ ئولتۇرغاندا، ھـازىرمۇ ئۇنىـڭ پۈتـۈن ۋۇجـۇدىنىپىئانىنونىڭئوينىغانلىقى،  لناھايىتى چوڭ رو

ــانىنودىن ــڭ پىئ ــدىغانلىقى، ئۇنى ــه قاپالي ــرال نهرس ــارهت بى ــانىنو ئىب ــچپىئ ــشنى ئى ــدىن- چېلى ــشى  ئىچى ياخ

اش خىلـدىكى ئـادهم بىلهن ئوخش فاھىر بېتخوۋىنمۇ نوچىنىائپىدۇنياغا داڭلىق . كۆرىدىغانلىقى چىقىپ تۇراتتى

 .ئىدى

 

 :نهچچه يېڭى سوئالالرنى سوراشقا باشلىدىم ئۆزۈمدىن يهنه بىر- بىلهن مهن ئۆزشۇنىڭ

 

 مۇۋهپپهقىيهتلىك بولۇشىدا قانداق رول ئوينايدۇ؟ يۈكسهك قىزىقىش بىر كىشىنىڭ )1

 

 كېلىدۇ؟ يۈكسهك قىزىقىش نهدىن )2

 

ئهگهر كىرگـۈزۈش كېـرهك بولـسا،  يـوق؟-كېرهكمـۇ رگۈزۈش نى يۇقىرىقى تهڭلىمىگه كى»يۈكسهك قىزىقىش«)3

 كېرهك؟ قايسى تهرىقىده كىرگۈزۈش
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بولغان پهۋقۇلئادده قىزىقىـشىم ناھـايىتى  مېنىڭ بۈگۈنكى ھالهتكه كېلهلىشىمدىمۇ ئۆزۈمنىڭ مهكتهپ ۋه بىلىمگه

نتـايىن ئـامراقلىقىم ئاساسـهن ئوقۇۋاتقان ۋاقتىمدا، ئۆزۈمنىڭ مهكتهپكه ئى مهن باشالنغۇچتا. چوڭ رول ئوينىغان

مىجهز پهيدا  كېيىنچه مهنده ھهرقانداق بىلىمگه، ھهر قانداق يېڭى نهرسىگه قىزىقىدىغان بىر. ئىدى تۇغما ئىش

تېخنىكىسىغا قىزىقىشىم ئاكامنىڭ تهسـىرى  مېنىڭ تولۇقسىز ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇۋاتقان ۋاقتىمدا رادىئو. بولدى

قۇراشتۇرۇشـنى باشـلىغاندىن كېـيىن، مهن داۋاملىـق ئۇنىـڭ يېنىـدا قـاراپ  كام رادىئوئا: ئارقىلىق بولغان ئىدى

رادىئوغـا  شـۇ جهريانـدا ئۆزۈممـۇ تهدرىجىـي ھالـدا. مـۇنچه يـاردهم قىالتـتىم-بهزىده ئۇنىڭغا ئـانچه .ئولتۇراتتىم

ېكترونىكـا كهسـپىنى رادىئـو ئېل  بىلهن ئالىي مهكتهپ ئوقۇشى ئۈچۈنشۇنىڭ. قىزىقىدىغان بولۇپ قالغان ئىدىم

ــدىم ــر. تاللى ــۇ ئېلېكت ــۇق ئۇنۋانىنىم ــى دوكتورل ــدىمئىنژېنېرلىق ــر .  كهســپىدىن ئال شــۇنىڭدىن تارتىــپ ئېلېكت

 دۇنيـادا بۇنـداق ئىـشالر. بىر تارمىقى بولغان ئوپتىكا ساھهسىده ئىشلهپ كېلىـۋاتىمهن  كهسپىنىڭئىنژېنېرلىقى

ۋاسـكېتبولچى بولىـدىغان،  كېتبولچىنىڭ ئوغلىمـۇ داڭلىـقمهسـىلهن، ئامېرىكىـدا داڭلىـق ۋاسـ. ناھـايىتى كـۆپ

بولىـدىغان، مهبـلهغ سـېلىپ مىليـونېر ۋه مىليـاردېر  ئارتىـسى بالىـسىمۇ داڭلىـق كىنـو ئارتىسىنىڭداڭلىق كىنو 

كهسـىپته، ھهتتـا دادىـسىنىڭ شـىركىتىده ئىـشلهپ، ئۆزلىرىمـۇ ئىنتـايىن بـاي  بولغانالرنىڭ بالىسىمۇ ئوخـشاش

مىنىـشكه  بىزنىڭ بۇرۇن بىر قوشنىمىز بار بولـۇپ، ئـۇ ئۆيـدىكى ئهر موتـسىكلىت. ناھايىتى كۆپ بولغان ئىشالر

كېـيىن ئـۇ ئۆزىنىـڭ بىزنىـڭ . ئىدى  بىر قانچىسى بارموتسىكلىتلىرىدىنئۆزىنىڭ ئېسىل . ئىنتايىن ئامراق ئىدى

يهكـشهنبه كـۈنلىرى - شـهنبهھهر. موتسىكلىت ئېلىپ بهردى  ئوغلىنىڭ ھهممىسىگه3بالىلىرىمىز بىلهن قۇرداش 

 شۇنداق قىلىپ بـۇ ئائىلىـدىكى ھهمـمه. جاڭگالغا بېرىپ، موتسىكلىت مىنىپ كېلهتتى ئائىله بويىچه بىر يىراق

 .بالىالر موتسىكلىتقا قىزىقىدىغان بولۇپ چوڭ بولدى

 

 بىر ئىشقا بولغانيهنه بهزى كىشىلهرنىڭ . بىر ئىشقا بولغان قىزىقىشى تۇغما بولىدۇ دېمهك، بهزى كىشىلهرنىڭ

تهسـىرى ئـارقىلىق  يۈكسهك قىزىقىشى بولسا، ئۆزى ئۆسۈپ يېتىلىش جهريانىدا باشقا كىشىلهرنىڭ ۋه مۇھىتنىـڭ

 .بارلىققا كېلىدۇ

 

 تىرىشچانلىق )5

 

 :تىرىشچانلىق مۇنداق تهركىبلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ مېنىڭچه،

 

 ئاداققىچه بوشاشماسلىق+ قاتتىق ئىشلهش + باتۇرلۇق + نىيهتكه كېلىش  قهتئىي= تىرىشچانلىق 

 

بـۇ . ئـۆكتهبىرده بىـر كىتـاب چىقـاردى-16 يىلـى-2007 ترۇمـپ دونالـددۇنياغا داڭلىق ئامېرىكىلىق مىليـاردېر 
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چـوڭ -چـوڭ«:  بولـۇپ، ئۇنىـڭ ماۋزۇسـىبىرسـىكىتابنىـڭ   تىن ئارتۇق5 يېزىپ چىققان ھازىرغىچهكىتاب ئۇ 

مېـنىڭچه بـۇ يهردىكـى ). »Think Big and Kichik Ass«ئىنگلىـزچه  (»ئىـشالرنى كـۆزلهپ، سـۆڭگىچىگه تهپ

سۆزنىڭ مهنىسى قهتئىـي نىـيهتكه كهل، بـاتۇر بـول، قـاتتىق ئىـشله ۋه ئـاداققىچه   دېگهن»سۆڭگىچىگه تهپ«

ئىستانسىـسى ئۇنىـڭ  يېقىندا ئامېرىكىنىڭ بىر مهملىكهتلىك چـوڭ تېلېـۋىزىيه. دېگهنلهردىن ئىبارهتتۇر بوشاشما

تارقاتقـان بولـۇپ، ئـۇ پروگراممىنىـڭ ئهڭ   دېگهن بىر پروگرامما ئىشلهپ»مىلياردېر بىلهن سىردىشىش«لهن بى

ئهگهر تاماشـىبىنالر بۈگـۈنكى پروگراممىـدىن پهقهت بىـرال سـۆزنى « ئاخىرىدا پروگرامما رىياسهتچىسى ئۇنىڭدىن

 دونالـد، سـورىۋىدى دهپ »ى كېـرهك؟قايتىشقا توغرا كهلسه، سـېنىڭچه ئـۇ سـۆز نـېمه بولۇشـ ئهسته قالدۇرۇپ

، »يېـرىم يولـدا ۋاز كهچـمه ھهرگىز يېرىم يولدا توختاپ قالما؛ ھهرگىز قىلىۋاتقان ئىشىڭدىن«:  ئۇنىڭغاترۇمپ

بـۇ .  دېـگهن سـۆز بىـلهن ئوخـشاشتۇر»بوشاشـما ئاداققىچه«بۇ سۆزنىڭ مهنىسى يۇقىرىقى . دهپ جاۋاب بهردى

 تهركىبىنىـڭ 4 نىـڭ »تىرىـشچانلىق«ئهرزىيدىغىنى شۇكى، يۇقىرىقى  تۈشكهيهرده يهنه بىر قېتىم تهكىتلهپ ئۆ

 بىرهرسـىمۇھىم بولۇپ، بىر يۈكسهك غايىنى كۆزلهپ تىرىشىۋاتقان كىـشى ئۈچـۈن ئۇالرنىـڭ  ھهممىسى ئىنتايىن

ئۆگىنىـپ باققـان  بـۇ نـۇقتىنى ئىنگلىـز تىلـى يـاكى باشـقا بىـرهر چهت ئهل تىلـى. كهم بولسا ھهرگىز بولمايـدۇ

سۈپهتنىڭ ھهممىـسى تهل بولـسا،  4 ئهگهر سىزده يۇقىرىقى. كىشىلهرنىڭ ھهممىسى ناھايىتى ئوبدان چۈشىنىدۇ

ئهگهر سـىزده ئـۇالردىن . چىقالىـدىڭىز يـاكى ئېلىـپ چىقااليـسىز سىز تىل ئۆگىنىشنى چوقـۇم بىـر باشـقا ئېلىـپ

 ئۇنىڭـدىن.  كېيىن قايتىـسىزبۇنىڭدىن قايتتىڭىز ياكى چوقۇم ئۇ يولدىن ئاللىقاچان  كهم بولسا، سىزبىرهرسى

تـوغرا ئۇسـۇل . بهرمهيـدۇ باشقا، تىرىشچانلىق توغرا ئۇسۇل ئاساسىدا ئېلىـپ بېرىلمىـسا، كۆڭۈلدىكىـدهك ئۈنـۈم

ۋه ئۈزلۈكــسىز ســىناق قىلىــپ، ئهمهلىيهتــتىن  قايتــا-بولـسا، ھهر بىــر ئادهمنىــڭ ئهمهلىــي تهجرىبىلىــرى، قايتــا

ھهمـمه ئـادهم ئۈچـۈن ئۈنـۈم بېرىـدىغان بىـر ئۇنىۋېرسـال . كېلىدۇ ق يهكۈنلىشى ئارقىلىق بارلىققاساۋا-تهجرىبه

 بىر ئادهم ئۆزىگه مۇۋاپىق كېلىدىغان ئۇسـۇلنى ئـۆز ئهمهلىيىتـى ئاساسـىدا ئـۆزىگه ھهر.  ئهمهسمهۋجۇتئۇسۇل 

 .تايىنىپ تېپىپ چىقىشى كېرهك

 

ئانىسى ئىنتايىن چوڭ ئىقتىسادىي قىيىنچىلىق ئىچىده ئۆزىنىڭ -ائات ماڭا خهت يازغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىچىده،

 بىلهن تهمىنلهپ بېرىۋاتقانلىقنى، شۇڭا ئۆزىنىڭ تىرىشىپ ياخـشى ئوقۇشـى كېرهكلىكىنـى، ئوقۇشىنى ئىقتىساد

نى زېھنىنـى يىغالمايۋاتقـانلىقى بىراق، ئوقۇۋاتقان كهسىپكه قىلچه قىزىقمىغانلىقى ئۈچـۈن، ئـۆز ئوقۇشـىغا زادىـال

قىزىقمىـسىڭىز، سـىز ئـۇ ئىـش ئۈچـۈن تىرىـشچانلىق  دېـمهك، سـىز ئهگهر بىـر ئىـشقا. ئېيتقانالرمۇ خېلـى كـۆپ

تىرىشچانلىقنىڭ ئالـدىنقى شـهرتى، سـىز قىلمـاقچى بولغـان ئىـشىڭىزغا يۈكـسهك  كۆرسىتهلمهيسىز؛ يۇقىرىقىدهك

سـىز ھهر كـۈنى  پهۋقۇلئادده قىزىقـسىڭىز،ئهگهر سىز قىلىۋاتقان ئىشىڭىزغا . قىزىقىشىڭىزدىن ئىبارهت دهرىجىده

ھۇزۇرلـۇق ئېلىـپ كېلىـدىغان ئىـش  قىلىۋاتقان خىزمهت سىز ئۈچۈن بىر بهختلىك ئىـش، سـىزگه خۇشـاللىق ۋه

سـىز ئـۇ ئىـش بىـلهن . ئۇنىڭـدىن ھهرگىـز زېرىكمهيـسىز سـىز ئـۇنى قانچىلىـك قىلـسىڭىزمۇ. بولـۇپ تۇيۇلىـدۇ
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ئهگهر ئـادهم بىـر «پـات -پات. اق ئۆتۈپ كېتىۋاتقانلىقىنى بىلمهي قالىسىزقاند شۇغۇلالنغان ۋاقتىڭىزدا ۋاقىتنىڭ

 دهپ »ھه؟-بوالتتى  سائهت ئىشلىيهلىگهن بولسا نېمه دېگهن ياخشى24ئىچىده ئۇخلىماي، تاماق يېمهي،  كۈن

ــسىز ــويالپ قالى ــۆزىڭىز. ئ ــازراقمۇ  ئۇنىــڭ ئهكــسىچه، ئهگهر ســىز ئ ــاكى كهســىپكه ئ ــشقا ي شــۇغۇللىنىۋاتقان ئى

ھهر كۈنى شۇ ئىـشنى قىلىـپ ئۆتكـۈزگهن ھايـاتىڭىز . بىر زۇلۇم بولىدۇ قىزىقمىسىڭىز، ئۇنى قىلىش سىز ئۈچۈن

 .ھهسرهت بىلهن تولغان ئېچىنىشلىق ھايات بولىدۇ سىز ئۈچۈن ئازاب ۋه

 

 زۈش گه كىرگۈ» مۇۋهپپهقىيهت تهڭلىمىسى« نىمۇ »يۈكسهك قىزىقىش«ئارقىلىقمۇ بىز  دېمهك، يۇقىرىقى ئانالىز

 .كېرهكلىكىنى تونۇپ يېتهلهيمىز

 

 تهلهي )6

 

 كىشىنىڭ ئـۆز ئىرادىـسىگه بـاغلىق بولغـان، بىـر بىرسىئۇنىڭ . تهركىبىي قىسمى بار  نىڭمۇ ئىككى»پۇرسهت«

ئىرادىـسى بىـلهن   بولـسا كىـشىنىڭ ئـۆزبىرسـىيهنه . تىرىشىش ئارقىلىق قولغا كهلتۈرهلهيدىغان پۇرسـهت ئادهم

 »تهلهي«پۇرسـهتنى -2مهن بـۇ . پۇرسـهت ۈنلهي تاشقى ئامىلالر ئارقىلىق بېكىتىلىدىكهنمۇناسىۋىتى يوق، پۈت

پۇرسهتنى مۇنداق ئىككىگه بۆلۈشـۈمگه بىـر ئـاز ھهيـران قېلىـشى  بهزىلهر مېنىڭ. دهپ ئاتاشنى مۇۋاپىق كۆردۈم

 .هيئايرىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى مهن مۇنداق بىر مىسال ئارقىلىق چۈشهندۈر شۇڭا بۇنداق. مۇمكىن

 

ئـاپتونوم  تۈركۈم يـاپونىيىگه چىقىـپ ئوقۇيـدىغانالرنى تالاليدىغانـدا، ئۇيغـۇر-1ئۇيغۇر دىيارىدىن  يىلى-1984

 تهك 50ئوقۇتقۇچىلىرىـدىن  رايونلۇق مائارىـپ نـازارىتى يهرلىـك مىللهتلهردىـن كېلىـپ چىققـان ئـالىي مهكـتهپ

. هن بۇ ئىمتىھانىدا بىرىنچىلىككه ئېرىشىپ تالالندىمم . پهن بويىچه ئىمتىھان ئالدى3ئادهمنى تالالپ، ئۇالردىن 

 ئۆگىنىش كۇرسىدا، مهن ياپون تىلىدا بۇرۇن بهلگىلىك ئاساس سېلىۋالغان بولغاچقا، يېرىم يىللىق ياپون تىلى

باشــلىقلىق رولىنىمــۇ  ھهمــده ســىنىپ.  دهرس چۈشــهندۈرۈپ يــۈردۈمئــوپچهســىنىپتىكى باشــقا ساۋاقداشــالرغا 

مهكتهپـته ھـېچ قانـداق ئاسـپىرانتلىق پروگراممىـسى  ، ياپونىيىگه بېرىپ قارىسام، مهن بارغـانلېكىن. ئوينىدىم

ئىچكـى ئهھۋالـدىن . ئۇنۋانىنىمـۇ ۋه دوكتورلـۇق ئۇنۋانىنىمـۇ بېرهلمهيـدىكهن ماگىـستىرلىقئـۇالر . يـوق ئىـكهن

 مهيلـى قانـداقال.  دېـگهن ئۇچـۇرنى بهردى»سۇيىقهسـتبـۇ بىـر «كىـشىلهردىن بهزىلىـرى ماڭـا  خهۋىـرى بـار

 دىـن 10ئوقۇغۇچىالرنىـڭ   تهك15تۈركۈمده ياپونىيىگه ئوقۇشـقا بارغـان -1بولمىسۇن، ئاشۇ قېتىم مهن بىلهن 

. ىشكه مهجبۇرى بولـدۇمېتئاشۇرۇش بىلهنال قايتىپ ك لېكىن مهن بىلىم.  ئۇنۋانىغا ئېرىشتىماگىستىرلىقتولىسى 

 ئۇنۋانىغـا ماگىـستىرلىقبولـساممۇ، تهلىيىمنىـڭ يوقلۇقىـدىن ياراتقـان  گهرچه ئـۆزۈم قـاتتىق تىرىـشىپ پۇرسـهت

ئـېلىش   بىلهن مهن بىر يـۇقىرى ئۇنـۋانشۇنىڭ. ئىبارهت مۇشۇ بىر ئىشتا پۈتۈنلهي مهغلۇپ بولدۇم ئېرىشىشتىن



                                                                ئهركىن سىدىقتهڭلىمىسى تنىڭ يېڭىمۇۋهپپهقىيه

 9

ياپونىيىــدىكى ئوقۇشــنىڭ  ئۇنىــڭ ئهكــسىچه،. ئۈچــۈن باشــلىغان ســهپىرىمنى ياپونىيىــده ئاخىرالشــتۇرمىدىم

 .باشلىدىم  ئاز قالغاندا، يهنه بىر يېڭى سهپهرئاخىرلىشىشىغا

 

بىــلهن ئوتتــۇرا مهكتهپنــى ئۇيغــۇر تىلىــدا  ئايــالىم ئامانگۈلنىــڭ باشــالنغۇچ. مهن يهنه بىــر مىــسال كۆرســىتهي

يىللىرىنىـڭ بىرىـدىكى ئـالىي مهكـتهپ ئىمتىھانىـدا ئۇيغـۇر تىلـى -1990پۈتتۈرگهن بىر تۇغقىنى بار بولـۇپ، ئـۇ

 بىــر يىللىــق تهييــارلىق ئوقۇشــىنى.  ئېرىــشتىئــۈچىنچىلىككهپۈتــۈن ئۇيغــۇر دىيارىــدا  سىستېمىــسى بــويىچه

دهرىجىلىـك ئهمهلـدارالر بـۇ  يـۇقىرى. تۈگهتكهنده بولسا، ئېلىنغان ئىمتىھانالردىكى نهتىجىسى بىرىنچـى بولـدى

تاللىغان مهكـتهپ بولغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئۆزى  ئوقۇغۇچىالرغا دهسلهپته ئۇقتۇرۇشىچه، بۇنداق ئوقۇشى ياخشى

لــېكىن، بــۇ ســىڭلىمىز . يــۈزده يــۈز پىرســهنت كاپــالهتكه ئىــگه ئىــكهن ۋه ئــۆزى تاللىغــان كهســىپكه بارالىــشى

  دېگهن كهسپىنى تاللىغان بولسىمۇ، كېيىن چاقىرىق»خهلقئارا ئىقتىساد«مهكتهپنىڭ  بېيجىڭدىكى بىر داڭلىق

كېـيىن تهكـشۈرۈش  .هكـتهپكه تهقـسىم بولـۇپ قـاپتۇقولىغـا تهگكهنـده قارىـسا، ئـۇ ۋۇخهن دىكـى بىـر ئـالىي م

 بالىـسى بىرسـىنىڭناھـايىتى چـوڭ  ئارقىلىق ئۇ سىڭلىمىز ئـۆزى تاللىغـان مهكـتهپ ۋه كهسـىپكه ئارقـا ئىـشىكى

بـۇ مىـسالدىكى .  بولۇپ قالدى»مالىيه كاتىپى«كهسپىمۇ   بىلهن بۇ سىڭلىمىزنىڭشۇنىڭ. بارغانلىقىنى بايقىدى

ئارقىلىق ئۆزىگه ناھايىتى ياخشى پۇرسهت ياراتقان بولسىمۇ، ئۆز ئىرادىسىگه  تىق تىرىشىشسىڭلىمىزمۇ ئۆزى قات

ئۆزى ئارزۇ قىلغـان  بولمىغان سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن، ياكى، باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، تهلهيسىزلىكىدىن باغلىق

هت مۇشـۇ بىـر ئىـشتا بـۇ كىرىـشتىن ئىبـار كۆڭۈلـدىكى مهكـتهپ ۋه كهسـىپكه. مهكتهپ ۋه كهسـىپكه كىرهلمىـدى

 .سىڭلىمىز پۈتۈنلهي مهغلۇپ بولدى

 

 . گه كىرگۈزۈش كېرهك»مۇۋهپپهقىيهت تهڭلىمىسى«نىمۇ »تهلهي« دېمهك،

 

 تهڭلىمه يېڭى )7

 

گه كىرگۈزۈشكه تېگىـشلىك »تهڭلىمىسى مۇۋهپپهقىيهت«شۇنداق قىلىپ، مهن يۇقىرىدا ئۆزۈم بۇ قېتىمقى يېڭى 

مهن ئـۇنى . بىز بۇ يېڭى تهڭلىمىنى يېزىـشقا تهييـار بولـدۇق ئهمدى. ندۈرۈپ بولدۇمئامىلالرنى بىرهر قۇر چۈشه

 :تۈزدۈم مۇنداق

 

 يۈكسهك قىزىقىش+ تاالنت  + )تىرىشچانلىق+ ئىقتىدار ) * (تهلهي+ پۇرسهت = (مۇۋهپپهقىيهت 

 

 1+ بىـلهن 1-لـسا  بو»تهلهي«. ئارىلىقىدىكى بىر قىممهتنى ئالىـدۇ  نىڭ1+ بىلهن 0 »پۇرسهت«بۇ يهردىكى 
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 . بولـۇپ قالىـدۇ»0= تهلهي + پۇرسـهت «شۇنداق بولغاچقا، بهزىده . قىممهتنى ئالىدۇ نىڭ ئارىلىقىدىكى بىر

+ پۇرسـهت «. بولىـدۇ بۇنداق ئهھۋالدا، ئىقتىدار بىلهن تىرىشچانلىق ھېچ قانداق مېۋه بهرمهي، ئـادهم مهغلـۇپ

. قىزىقىـشىغا ئاساسـهن تهسـىر كۆرسـىتهلمهيدۇ بىـلهن يۈكـسهك بولسىمۇ، ئۇ بىر ئادهمنىڭ تاالنتى »0= تهلهي 

مهن بـۇ .  كۆپهيتىلمىـدى»تهلهي+ پۇرسهت « قا »يۈكسهك قىزىقىش + تاالنت«شۇڭا، يۇقىرىقى تهڭلىمىدىكى 

 . سانلىق قىممهت بېرىشنى مۇۋاپىق كۆرمىدىمتهركىبلهرگه تهڭلىمىدىكى قالغان

 

 بىـر ئـادهم.  نىـڭ مهنىـسى نىـسپىي بولىـدۇ»مـۇۋهپپهقىيهت«كى، ئهسكهرتىپ ئۆتۈش كېرهك بۇ يهرده شۇنىمۇ

. مــۇمكىن  بولــۇپ قېلىــشى»مهغلــۇبىيهت« دهپ قارىغــان نهرســه، يهنه بىــر ئــادهم ئۈچــۈن »مــۇۋهپپهقىيهت«

ــتهپكه ــالىي مهك ــر ئ ــۈپ، بى ــانالردىن ئۆت ــۈن ئىمتىھ ــالر ئۈچ ــۇن ياش ــىلهن، نۇرغ ــۆزىال  مهس ــشنىڭ ئ كىرىۋېلى

سىڭلىمىزنىڭ ئۆزى ياقتۇرمايـدىغان بىـر ئـالىي  ئهمما، يۇقىرىدا تىلغا ئالغان. مۇمكىن بولۇشى »مۇۋهپپهقىيهت«

ئهگهر ھهمــمه ئىنــسانالر ئۈچــۈن ئورتــاق .  بولــۇپ تۇيۇلــدى»مهغلــۇبىيهت« مهكــتهپكه ئۆتۈشــى ئۇنىــڭ ئۈچــۈن

ئېنىقلىمـا  داق، دهپ قارالسا، ئۇنىڭغا مۇنمهۋجۇت بىرسى تىن »ئۇنىۋېرسال مۇۋهپپهقىيهت« مۇۋهپپهقىيهت ياكى

 :بېرىش مۇمكىن

 

مىللىتى ۋه خىزمىتى دائىرىسى ئىچىده قولغا كهلتـۈرگهن  ئۆز ئائىلىسى، دوستلىرى،= ئۇنىۋېرسال مۇۋهپپهقىيهت 

 .زور نهتىجىلهر

 

 .توختالمايمهن  كۆپبۇنىڭدىن توغرىسىدا »ئۇنىۋېرسال مۇۋهپپهقىيهت«قېتىم بۇ  مهن بۇ

 

 ئاخىرقى سۆز )8

 

كهسىپ جهھهتته بۇ يىل مهن ئۈچۈن ئۆمرۈمدىكى ئهڭ ئۇتۇقلۇق بىـر يىـل  .ياشقا قاراپ ماڭدىم 50مهن بۇ يىل 

يېـرىم بولـۇپ   ئىنتـايىنيېـرى بولـسا، يهنه بىـر خۇشـال ئىنتايىن يېرىنهتىجىلهرگه كۆڭلۈمنىڭ بىر  بۇ. بولدى

هن، كۆڭلۈمـدىن زادىـال يـۈرگىنىم بىـل  تـۇرۇپ مۇشـۇنداق ياشـاپئامېرىكىدا سهۋهبى، مهن بۇنىڭ. ۋاتىمهنكېلى

. دىيارىدىكى ئۇيغۇر ياشلىرى ھـازىر دۇچ كېلىۋاتقـان تهقـدىر ئۇ بولسىمۇ ئۇيغۇر. چىقىرالمايدىغان بىر ئىش بار

 يـوقالپ بارغانـدا كـۆرگهن ئۇيغـۇر ياشـلىرىنىڭ ياشاشـقا يـاكى تۇغقانيازدا يۇرتقا  مهن ئۆتكهن يىل ۋه بۇ يىل

ئۇالرنىــڭ  .چــاره چىرايلىــرى مېنىــڭ كــۆز ئالدىمــدىن زادىــال كهتمهيــدۇن بىئۆرلهشــكه ئامالــسىز قالغــا يــۇقىرى

پــارالق ئىــستىقبالغا، گــۈزهل   قىلــدۇرۇپ، بىــرجــارىھهممىــسىمۇ ئــۆز ئىقتىــدارلىرىنى ئهڭ يۈكــسهك دهرىجىــده 

لېكىن ئۇالر ئۈچۈن ھـازىر قانـداق يـول بـار؟ قانـداق  . ۋه بهختلىك ھاياتقا ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلىدۇكېلهچهككه
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 ۇرسهت بار؟پ

 

كۆرۈشـكىلى   ئۇيغـۇر ياشـلىرى بىـلهنرېـستۇرانىغا» ۋىسال«لهم بىلهن ئۈرۈمچىدىكى ئائى) يىلى-2007 (بۇ يىل

لـېكىن ئـۇ يهرگه بىـر نهچـچه يـۈز  . ئوقۇغۇچى كېلهر، دهپ پهرهز قىلغان ئىدىم20-10بارغاندا، مهن ئهسلىده 

. باشقا ھهممهيلهن ئۈچۈن بىر ئۇنتۇلماس ۋهقه بولـدى بۇ مهن ئۈچۈن ۋه ئائىلهمدىكى. ئۇيغۇر ياشلىرى كېلىپتۇ

ــاتتىق ــدىن ق ــدىم مهن ئۇنىڭ ــىرلهن. ھاياجانالن ــۇر تهس ــۆز پ«. دىمچوڭق ــازىرمۇ ئ ــى ھ ــۇر روھ ــئۇيغ  تىچهې

بىـر تـۈگىمهس   قالغـان قىـسمى ئۈچـۈنئۆمرۈمنىـڭئۇنىڭـدىن . ، دهپ چهكسىز خۇشال بولدۇم»ساقلىنىۋېتىپتۇ

كۇشـاده مۇڭدىـشىش پۇرسـىتىم -كهڭ دا مېنىڭ كهلگهن ھهر بىـر ياشـالر بىـلهنئۇ سورۇن. روھىي ئوزۇق ئالدىم

، شـۇ سـورۇندا ۋه باشـقا جـايالردا لـېكىن. بولمىـدى ھهر بىر ياشـنىڭ سـۆزىنى ئـاڭالش پۇرسـىتىممۇ. بولمىدى

قارىغـان ۋاقىتتىكـى كـۆز نـۇرلىرى ۋه چىرايىـدىكى ھېسـسىياتلىرىدىن مهن  كۆرۈشكهن ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ ماڭـا

بىزدىمـۇ  .بىزدىمـۇ تاالنـت بـار«: ئـۇالر ماڭـا. نېمه دېمهكچى ئىكهنلىكىنى بىلگهندهك بولدۇم ئۇالرنىڭ ئۆزۈمگه

بىزمـۇ جاپـا چېكىـشتىن ئـازراقمۇ  .بىزمـۇ قـاتتىق تىرىشىـشنى خـااليمىز ۋه تىرىـشااليمىز. بىلىـم ۋه ئىقتىـدار بـار

. بىزگه قانـداق يـول بـارلىقىنى بىلهلمىـدۇق. هلمىدۇقبىل لېكىن، بىز نېمه قىلساق بولىدىغانلىقىنى. قورقمايمىز

 بـۇ جهھهتـته بىـزگه يـاردهم. يۆلهنمهي جـان باقااليـدىغانلىقىمىزنى بىلهلمىـدۇق ئانىمىزغا-قانداق قىلساق ئاتا

سـىڭىلالرغا مهن -ئىنـى بـۇ«. شۇنىڭدىن كېيىن مهن ئىزچىل تـۈرده ئويالنـدىم. ، دېگهندهك قىلدى»قىلسىڭىز

ئـويالپ . ھـازىرمۇ ھهم شـۇنداق. تـۇردۇم ئۆزۈمدىن داۋاملىـق سـوراپ-دهپ ئۆز»  بېرهلهرمهن؟نېمه ئىش قىلىپ

ــا ھــېچ ــۇالر ئۈچــۈن ھــازىرقى ۋاقىتت ــسام مهن ئ ــدىكهنمهن باق ــداق چــوڭ ئىــش قىلىــپ بېرهلمهي قىلىــپ . قان

ڭ يـۇقىرىقى مهن مۇشۇ يازمىنى ئوقۇغان ھهر بىـر ياشـنى. يېزىش ئىكهن بېرهلهيدىغان بىر ئىشىم مۇشۇ نهرسىنى

 مهنـده نـېمىلهر بـار«: ئۆزىدىن مۇنداق سوئالالرنى سوراپ بېقىشىنى ئۈمىد قىلىـمهن-ئۆز تهڭلىمه ئاساسىدا-2

 »كېرهك؟ ئىكهن؟ نېمىلهر كهم ئىكهن؟ كهم نهرسىلهرنى تولدۇرۇش ئۈچۈن نېمه ئىشالرنى قىلىشىم

 

روھىي جهھهتتىن چۈشكۈنلىـشىش ھهمـمه  غانداچوڭ ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىغاندا ۋه ماڭىدىغانغا يول تاپالماي قال

. بۇنـداق چۈشـكۈنلۈكنى قانچىلىـك ۋاقىـت داۋامالشتۇرۇشـتا بۇ يهردىكى گهپ. خۇسۇسىيىتىئىنساننىڭ ئورتاق 

ئهقىللىق كىـشى . داۋامالشسا، ئۇ بىر ئادهمگه چوڭ زىيانالرنى ئېلىپ كېلىدۇ بۇنداق چۈشكۈنلۈك ئۇزۇن مۇددهت

تېپىـپ  ئۇنىـڭ ئهكـسىچه، ئۆزىـده بـار نهرسـىلهرنىڭ ھهممىـسىنى. چـۈن ئـاھ ئۇرمايـدۇنهرسىلهر ئۈ ئۆزىده يوق

كونتروللــۇقى ئاســتىدا  ئــادهم ئــۆز. چىقىــپ، ئۇالرنىــڭ كۈچىــدىن ئهڭ زور دهرىجىــده پايدىلىنىــشقا تىرىــشىدۇ

هلىـي ئۇنـداق ئـاھ ئۇرۇشـنىڭ ھـېچ قانـداق ئهم چـۈنكى. بولمىغان ئىشالر ئۈچۈن قىلچه ئاھ ئۇرماسـلىقى كېـرهك

قىالاليــدىغان ئىــشالرنىڭ ھهممىــسىنى تېپىــپ چىقىــپ، ئــۇالرنى ئهڭ  ئۇنىــڭ ئهكــسىچه، ئــۆزى. قىممىتــى يــوق

 .كېـرهك» سۆڭگىچىگه تېپىش«يۇقىرىدا چۈشهندۈرۈلگهندهك . بىرلهپ قىلىشى كېرهك-بىر مۇھىمىدىن باشالپ
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. نهتىـجه قازىنااليـدۇ هلـۇم دهرىجىـدهشۇنداق قىلغاندا، ئۆزى ئۈچۈن ئىنتايىن تهتۈر كهلگهن بىـر شـارائىتتىمۇ م

مهن ئۆزۈمنىــڭ بــۇ . ئالغــا ئىلگىرىلىيهلهيــدۇ ئۈزلۈكــسىز. ۋاقىــت يــاكى ئۆمــۈر ئىــسراپچىلىقىدىن ســاقلىنااليدۇ

جهھهتلهرده ئۆزىنىڭ قايسى يۆنىلىشكه مېڭىشىنى بىلهلـمهي قالغـان ئۇيغـۇر  يازمىسىنىڭ يۇقىرىقىدهك بىر قانچه

 .دىسى بولۇشىنى چىن كۆڭلۈمدىن ئۈمىد قىلىمهنبىر ئاز پاي ياشلىرى ئۈچۈن

 

 ، ئهگهر سـىز بىـرهر تـور بېتىنـىبىرسـىئۇنىـڭ . ئوقـۇرمهنلهرگه قارىتـا ئىككـى ئۈمىـدىم بـار ئاخىرىـدا مېنىـڭ

ئۈچـۈن مهنـدىن يـاكى  بۇنىـڭ. باشقۇرۇۋاتقان بولسىڭىز، بۇ يـازمىنى ئاشـۇ تـور بېتىگىمـۇ چىقىرىـپ قويـسىڭىز

. ئاخىرىدا مهنبهنى ئهسكهرتىپ قويـسىڭىز لېكىن، چوقۇم ماقالىنىڭ. مىسىڭىزمۇ بولىدۇباشقىالردىن رۇخسهت ئال

ئــادهم ئــۆزى قىلمــاقچى بولغــان ئىــشنى تولــۇق . ســهۋهبى بــار مېنىــڭ بۇنــداق ئۈمىــدته بولۇشــۇمنىڭ مۇنــداق

تـوغرا ، كېيىنكى قهدهمـده قايـسى ئىـشالرنى قىلىـش توغرىـسىدا بېسىشقانداق  چۈشهنمىسه، كېيىنكى قهدهمنى

بولمايـدىغان  مۇۋهپپهقىيهتلىـك بولۇشـنى ئـارزۇ قىلىـدىغان، ھهمـده شـۇ يولـدا تۆلىمىـسه. چىقىرالمايـدۇ قـارار

ئـۇنى . تولـۇق چۈشىنىـشى كېـرهك بهدهللهرنى تۆلهشكه چىدايدىغان ھهر بىر ياش چوقۇم يـۇقىرىقى تهڭلىمىنـى

انلىقىڭىزنى بىلمىـسىڭىز، قايـسى يولـدا مېڭىۋاتقـ نهگهئهگهر سـىز «چۈشهنمهي تۇرۇپ ئىش قىلسىڭىز، خۇددى 

قىسقىسى، مهن بۇ يـازمىنى ئىمكـان قهدهر كـۆپرهك . بىر ئىش بولىدۇ دېگهنگه ئوخشاش» بولۇۋېرىدۇماڭسىڭىز 

 ئۈمىدىم، بۇنى ئوقۇغان ھهر بىـر يـاش ئىمكـان-2مېنىڭ . ئوقۇپ بېقىشىنى ئارزۇ قىلىمهن ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ

تـوغرا بولمىغـان يهرلىرىنـى  ىده بىر ئاز ئويلىنىپ، بۇ تهڭلىمىنىڭ مۇكهممهل ياكىقهدهر يۇقىرىقى تهڭلىمه ئۈست

ئهگهر سـىز بـۇ يـازمىنى چىقارغـان تـور بېتىنىـڭ  .بايقىسا، ئۇنى تور بهتلىرىده ئىنكاس شهكلىده يېزىپ قويـسا

دهپ  erkinsidiq@gmail. com) ئادرېــسىمئــېلخهت  مېنىــڭ( ماڭــا ئــېلخهت ئــارقىلىق ئادرېــسىنى

دۇنيـادا خاتاالشـمايدىغان . پـات كـۆرۈپ تـۇرىمهن-چۈشـكهن ئىنكاسـالرنى پـات رسىڭىز، مهن ئۇ تور بېـتىگهبه

مېنىـڭ  .مېنىڭ يازغـان نهرسـهمده ۋه قىلغـان ئىـشىمدا خاتـالىق ئۆتكۈزمهسـلىكى مـۇمكىن ئهمهس .ئىنسان يوق

يــالغۇز قوشــۇش  ، ۋه تهركىبنــى3ئــاران » مــۇۋهپپهقىيهت تهڭلىمىــسى« يىــل بــۇرۇن تــۈزگهن 25 بۇنىڭــدىن

تهركىبنـى، ھهمـده قوشـۇش، ئـېلىش ۋه  6بۇ قېتىم مهن ئـۇالرنى كۆپهيتىـپ، . بهلگىسىنىال ئۆز ئىچىگه ئاالتتى

ئارا مۇزاكىره ۋه مۇنازىره -بىز ئۆز. بۇ بىر ئىلگىرىلهشتۇر. قىلدىم كۆپهيتىش ھېسابلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان

ھـالىتىگه تېخىمـۇ  ش ئارقىلىق يۇقىرىقى تهڭلىمىنى ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرقىئارا پىكىر ئالماشتۇرۇ-ئۆز قىلىش، ۋه

مهن ھهممىڭالرنىـڭ مۇشـۇ جهھهتـته  .راۋاجالنـدۇرااليمىز ئۇيغۇن كېلىدىغان، تېخىمۇ مۇكهممهل تهڭلىمه قىلىـپ

 .رهھمهت. چىن كۆڭلۈمدىن ئۈمىد قىلىمهن بىر كىشىلىك تۆھپه قوشۇشىڭالرنى


