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نـــۆۋەتته دۇنيـــادا كېســـهللكىلهر شـــىددەت بىـــلهن يـــامراپ      
ئهيـدىز  . ئىنسانىيهتنىڭ ھاياتىغا قورقۇچلۇق سايه تاشالپ تۇرماقتا

 -سـاندا گېزىـت    -كېسىلى بىر نهچچه يىلالر ئىلگىـرى بىـز ئانـدا    
ىي قورقۇنچلـۇق رىـۋايهتتهك   ژورنالالردىن ئـاڭالپ قالىـدىغان، خـۇدد   

ــاڭالپ     ــراق ئـ ــالىدىغان، بىـ ــا سـ ــىنى قورقۇنچقـ ــدا كىشـ ئاڭلىغانـ
ــزدىن      ــدىغان، بى ــۇپ كېتىلى ــالال ئۇنتۇل ــيىن دەرھ ــدىن كې بولغان

ئاشـۇ چـاغالردا بىـز    . ناھايىتى يىـراق بىلىنىـدىغان خهۋەرلهر ئىـدى   
ــنال     ــدىن كېيى ــر نهچــچه يىل ــپ، بى ــۇ تارقىلى ئۇنىــڭ ئۇيغۇرالرغىم

ــۇر  ــاپهتكه ئايلىنىـــپ  ىيىتجهمئۇيغـ ــر ئـ ىـــدىكى قورقۇنچلـــۇق بىـ
مانـا بۈگـۈنكى   . قالىدىغانلىقىنى تهسهۋۋۇر قىلىـپ باقمىغانىـدۇق  

. قـا ئايلىنىـپ قالـدى   رىياللىقكۈندە ئۇ بىزنىڭ كۆز ئالدىمىزدىكى 
ئۆزىنىڭ گۈزەللىكى بىـلهن باشـقىالرنى ھهيـران قالـدۇرغان ئۇيغـۇر      

ــ     ــلىك غ ــقا تېگىش ــقىالر ئېچىش ــى باش ايهت زور بــايلىق قىزلىرىن
ئىكهن دەپ بايقاپ ئۇالرنى زور مهبلهغ ئاجرىتىپ ئېچىۋاتقانـدا ئاشـۇ   
ــۇر قىزلىــرى بــۇنى ئــۆزلىرىگه كهلــگهن زور ئــامهت بىلىــپ،        ئۇيغ
ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه ئۆزىنى ئاتتى، ئهمىلىيهتته ئۇالر قورقۇنچلۇق 

پۈتـۈن ئىنسـانىيهت بـۇ    . داۋاسىز ۋابا كېسىلىگه ئۆزىنى ئېتىۋاتىـدۇ 
قورقۇنچلــــۇق ۋابانىــــڭ ئالدىــــدا قــــاتتىق ۋەھىمىــــگه چۆمــــۈپ، 
ئىنسـانىيهتنىڭ بـۇزۇقچىلىقى ۋە روھىـي خارابچىلىققـا تهڭرىنىــڭ     

ــاله      ــىدىن ن ــك جازاس ــش خاراكتېرلى ــۇمران قىلى ــۇ گ  -بهرگهن ئاش
پهريـــات قىلىۋاتقـــان بۈگـــۈنكى كۈنـــدە ســـىز نهنمىنـــدىن دۇڭ      

بېقىـڭ، يـول    كۆۋرۈككىچه گۇگۇم چۈشكهن چاغالردا پىيادە مېڭىپ
بويىــدا يولــدىن ئــۆتكهنلهرگه كىشــىنى يىرگهندۈرىــدىغان مهيــنهت  

ــلهن قارىشــىپ تۇرغــان تــوپ     تــوپ ئۇيغــۇر قىزلىــرى ۋە    -نهزەر بى
ــڭ   ــاراپ بېقى ــا ق ــۇالر    . ئاياللىرىغ ــدۇ؟ ئ ــش قىلىۋاتى ــېمه ئى ــۇالر ن ئ



ــول بويىغــا چىقىۋېلىــپ     ــا ي ــوق بىكارچىلىقت قىلىــدىغان ئىــش ي
ماشا قىلىۋاتامدۇ؟ ھهر قايسـى ئىـدارىالردا   كهچكهنلهرنى تا -ئۆتكهن 

خىــزمهت قىلىۋاتقــان، كــوچىالردا تىجــارەت قىلىۋاتقــان، ئېتىــزالردا  
ــال قهدەم      ــدە زادىـ ــلىرى ئۆمرىـ ــۇر ياشـ ــان ئۇيغـ ــگهك قىلىۋاتقـ ئهمـ
ــدا      ــراق يورىقى ــۇۋا چى ــتۇرانالردا غ ــالىي رېس ــۇ ئ ــالمايدىغان ئاش باس

ېهرى بهختىيـار  چ تاماكىسىنى يانتۇ چىشلهپ، رېستۇرانغا كىرگهن،
ــان     ــاراپ تۇرغ ــدۈرلهپ ق ــا مۆل ــلهن تولغــان مېهمانالرغ كــۈلكىلهر بى
ھهددى ھېسابسـىز ئۇيغــۇر قىزلىـرى زادى نــېمه ئىـش قىلىۋاتىــدۇ؟    
ئۇيغۇر يىگىتلىرىچۇ؟ سـىز ئهگهر بىـر ئىپپهتلىـك قىـز بولسـىڭىز      
ياكى ئايال بولسىڭىز دۆڭكۆۋرۈكتىن ياكى سهنشىخاڭزىدىن گۇگۇم 

 -پىيـــادە ئۆتســـىڭىزمۇ ئالـــدى . ى پىيـــادە ئـــۆتمهڭچۈشـــكهندە زاد
بولمىسا بىـراۋ سـىزگه گهپ قىلمـاي    . كهينىڭىزگه قارىماي مېڭىڭ

ئۇيغۇر قىزلىرى ئۆزىنىڭ ئهمدىال سىرتقا ئېچىـۋېتىلگهن  . قالمايدۇ
غايهت زور بايلىق ئىكهنلىكىنـى ھـېس قىلغاچقـا، رېسـتۇرانالردا ۋە     

ه ياشــاپ كۆنــۈپ قېلىــپ ئىچكىــرى ئــۆلكىلهردە ناھــايىتى بــايۋەچچ
ياراتماسلىقى تۈپهيلىدىن يېشى خېلـى بىـر يهرگه بـارغىچىمۇ تـوي     
ــدىڭىزنى      ــۇالر ئال ــازمۇ؟ ئ ــرى ئ ــۇر يىگىتلى ــۈرگهن ئۇيغ ــاي ي قىاللم
توســـۇپ يـــاكى كهينىڭىـــزدىن يېتىشـــىپ كېلىـــپ ســـىزگه گهپ 

رەپ ۈقىلىـــدۇ، ئۇالرنىـــڭ تهلىپىنـــى رەت قىلســـڭىز ســـىزگه ھۆكـــ
ە ئهۋالدى ئهمهسـمۇ؟ بـۇ ئۇالرغـا ئۆزىنىـڭ     ھهممىسى بـۆر . (ئېتىلىدۇ

بــــۆرە ئىكهنلىكىنــــى ئىسپاتلىشــــىدىكى تــــارىخىتىن بېرىقــــى  
مانـا ئاشـۇنداق   ) ھهم ھاياجانلىق ھهم بىخهتهر -بىردىنبىر پۇرسهت 

قىلىـــپ بىزنىـــڭ خهلقىمىـــز پۈتـــۈن ئىنســـانىيهتنىڭ ھاياتىغـــا  
س ۋاتقان، ئهسىر ئاخىرىـدىكى سـاقايماس ۋاباغـا قانمـا    ۇتهھدىت بول

  . ئاچكۆزلۈك بىلهن ئۆزىنى ئېتىۋاتىدۇ
ــ ــبىتى    جهمىيهت ــۈزۈش نىس ــايهت ئۆتك ــدە جىن ــۇم دەرىجى ته مهل

ئاشۇ زەھهرلىـك چېكىملىـك چهككـۈچىلهر ئهگهر زەھهرلىـك     . بولۇدۇ
چېكىملىك بولمىغان بولسـا باشـقا جىنـايهتلهرنى سـادىر قىلغـان      
بــــوالتتى، نهچــــچه يىلــــالر ئىلگىــــرى زەھهرلىــــك چېكىملىــــك  



مىللىتىمىز زەھهرلىك «پ كهتكهندە كىشىلهر ۈيۈلهر كۆپچهككۈچى
ــلهن تۈگ  ــك بىــ ــدى ۈچېكىملىــ ــىدىغان بولــ ــاپ » شــ دەپ قاخشــ

بىراق ئهمدىچۇ؟ ئهمدى ئهيدىز كېسىلى شـىددەت  . كېتىشكهنىدى
بىــلهن تارقالغانــدا مىللهتنىــڭ كهلگۈســىدىن قايغۇرىــدىغان ئاشــۇ 

ىشـقا داۋراڭ  كىشىلهر نهگه كهتتى؟ ئۇالر نېمىشـقا قاينىمايـدۇ، نېم  
بىــز ئىككــى خىــل    . ئهلبهتــته بۇنىڭــدا ســهۋەب بــار    ! ســالمايدۇ؟ 

. بولـــــۇدۇئىجتىمـــــائىي ئـــــاپهتنى سېلىشـــــتۇرۇپ باقســـــاقال    
ــدا   تىكــى جهمىيهتسوتســىئولوگىيه نۇقتىســىدىن ئېلىــپ ئېيتقان

ــايهتنى      ــىنى جىن ــۈزۈش ھادىسىس ــايهت ئۆتك ــل جىن ــۇم بىرخى مهل
ۋە جىنــايهتچىنى كهلتــۈرۈپ چىقــارغۇچى مهلــۇم مــاددىي ئۇبيېكــت  

نىـڭ  جهمىيهتبـۇ پۈتكـۈل   . ئازدۇرغان نهرسـىدىن كۆرسـهك بولمايـدۇ   
مهدەنىيهت سهۋىيىسى، قىممهت قارىشى ۋە كىشىلهرنىڭ مهنىـۋىي  

ى جهمىيىتــئىنسـانىيهت  . ساپاسـى بىــلهن مۇناسـىۋەتلىك مهســىله  
ــمىگۈچه   ــۇكهممهللىككه ئېرىشـ ــۇق مـ ــتولـ ــايهت جهمىيهتـ ته جىنـ

بۇ خىل ھادىسىلهر گاھ بىرخىل . يدۇئۆتكۈزۈش ھادىسىسى تۈگىمه
ئۇسسۇل بىلهن ئىپادىلىنىپ  چىقسا، گاھ يهنه بىرخىـل ئۇسسـۇل   

ــدۇ  ــلهن ئىپادىلىنىـــپ چىقىـ ــۈچىلهر  . بىـ ــروئىن چهككـ ــۇ خىـ ئاشـ
تىكـــى جىنـــايهت ئۆتكۈزگـــۈچىلهر تـــوپى بولــــۇپ، ئهگهر     جهمىيهت

خىروئىن بولمىغان بولسا ئۇالر باشقا جىنايهتلهرنى سـادىر قىلغـان   
ــوال ــهۋەب    . تتىب ــىدىكى س ــايهت ئۆتكۈزۈش ــڭ جىن ــنىڭچه ئۇالرنى مې

خىروئىننىڭ جهلـپ قىلىـش كۈچىـدىنال ئهمهس بهلكـى ئۇالرنىـڭ      
قى ۋە ۇئىنسانىي ساپاسىنىڭ تۆۋەنلىكى، ئهخالق قارىشىنىڭ يوقل

ــىزلىكىدىن ــۇالردىكى   . مهدەنىيهتس ــىمۇ ئ ــروئىن بولمىس ئهگهر خى
ك ۋە ئهخــــالق ناچــــار پىســــىخىكا، قــــاالقلىق، مهدەنىيهتســــىزلى

قارىشىنىڭ مـۇكهممهل بولماسـلىقى ئـۇالرنى باشـقا جىنـايهتلهرگه      
ــالۋەرگهن بـــوالتتى  ــى نـــېمه    . باشـ ــى جىنايهتنىـــڭ مهنبهسـ مهيلـ

بولۇشىدىن قهتئىيـنهزەر زەھهرلىـك چېكىملىـك چهككهچىلهرنىـڭ     
ــارەت     ــتىن ئىب ــران قىلىش ــۆزىنى ۋەي ــاقىۋىتى ئ ــۇھىم ئ ــۇ . ئهڭ م ئ

ىيــاجى ئۈچــۈن ئهتراپتىكــى زەھهرلىــك چېكىملىــك چــېكىش ئېهت



ته جهمىيهتـ تهرۇز قىلىـدۇ،   -ه دەخلـى  ىگمۆلۈك -كىشىلهرنىڭ مال 
مهلۇم دەرىجىدە ناچـار تهسـىر پهيـدا قىلىـدۇ، بىـراق ئهڭ ئـاخىرىقى       

ــۆزىگه   ــۇدۇھــاالكهت زەھهر چهككۈچىنىــڭ ئ ــك  . بول ــۇ زەھهرلى ــا ب مان
ــىلىنىڭ      ــدىز كېسـ ــلهن ئهيـ ــاپىتى بىـ ــېكىش ئـ ــك چـ چېكىملىـ

. ئهيدىز كېسىلى تارقىلىشچانلىققا ئىـگه . تهرىپى ئوخشىمايدىغان
ــۈل   ــۇ پۈتكــ ــلهن   جهمىيهتئــ ــاتى بىــ ــىلهرنىڭ ھايــ ــى كىشــ تىكــ
خىــروئىن چېكىــدىغانالر ئۆزىنىــڭ قانــداق ئىــش  . مۇناســىۋەتلىك

بىـــراق ئهيـــدىز  . قىلىۋاتقـــانلىقىنى بىلىـــپ تـــۇرۇپ چېكىـــدۇ   
  . شى ناتايىنۇكېسىلىگه گىرىپتار بولغانالر ئۇنداق بول

يــاش، ســودا قىلىــش ئۈچــۈن ئــۈرۈمچىگه  43ئهر،  xx :مهســىلهن
كهلگهن تىجـارىتى خېلـى ياخشـى بولـۇپ، پـۇل تاپقانـدىن كېـيىن        

بىـــر نهچـــچه قېـــتىم   . تاماشـــاغا قـــاتتىق بېـــرىلگهن   -ئۇيـــۇن 
رېســـتۇرانالرغا، قاۋاقخانىالرغـــا بېرىـــپ ئـــۆزىنى ئـــالىي مهكتهپـــته  

رنى ئوقـــۇيمىز دەۋالغـــان قىـــزالر بىـــلهن تونۇشـــۇپ قېلىـــپ، ئـــۇال 
ئۈرۈمچىدە ئىجارىگه ئېلىپ ئولتۇرۇۋاتقان ئـۆيىگه ئېلىـپ كېتىـپ    

كېـيىن ئائىلىسـىگه قايتىـپ بارغانـدا ئېغىـر زۇكـام       . بىلله ياتقان
ــان      ــدە قـ ــهتكىلى كىرگهنـ ــهل كۆرسـ ــا كېسـ ــۇپ دوختۇرخانىغـ بولـ
تهكشۈرۈش نهتىجىسىدە ئهيـدىز كېسـىلىگه گىرىپتـار بولغـانلىقى     

گه گىرىپتــار بولۇشــى ئهلــۋەتته ئۇنىــڭ ئهيــدىز كېســىلى. بايقالغــان
. ئۇنىڭ ئهخالقسىزلىقى ۋە يىرگىنىچلىـك جىنايىتىنىـڭ جازاسـى   

بىراق كىشىنى قـاتتىق ئېچىندۇرىـدىغىنى شـۇكى ئۇنىـڭ كۈنـدە      
بهش ۋاق ناماز ئوقۇيدىغان، ئۇيغـۇر مىللىتىنىـڭ تىپىـك ئهخـالق     
ئهنئهنىسىگه پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن ۋارىسـلىق قىلغـان، ئـاقكۆڭۈل،    

، ئائىله ۋە بالىسىدىن باشقىنى ئويلىمايدىغان بىچـارە ئايـالى   ساددا
xx       نىڭمۇ ئهيـدىز كېسـىلىنى يۇقتۇرۇۋالغـانلىقى بولـۇپ، بۇنىڭغـا

  بىز نېمىمۇ دېيهلهيمىز؟
ــقا   ــېكىش ۋە باشـ ــاقىۋىتىنى زەھهر چـ ــىلىنىڭ ئـ ــدىز كېسـ ئهيـ

ــدۇ  ــۇ كېســهل پهقهت  . جىنــايهتلهرگه ئوخشــاتقىلى بولماي چــۈنكى ب
هسلىدىال جىنايهت يولىغا مېڭىش پسىخىكىسىنى تىكى ئجهمىيهت



ئـۇ نـۆۋەتته پۈتـۈن    . شـى ناتـايىن  ۈھازىرلىغان كىشىلهر بىلهنـال تۈگ 
تېخنىكىـدا   -مىللهتنىڭ بولۇپمۇ بىزدەك مهدەنىيىتى قـاالق، پهن  

 تئارقىدا قالغان بىـر مىللهتنىـڭ مهۋجۇتلۇقىغـا بىراسـىته تهھـدى     
بـۇ تهھـدىتنى تېخـى تونـۇپ     بىراق بىز بـۇ ئـاپهتنى   . بولۇپ قالماقتا

ئۇيغۇرالر ئىچىدە خىروئىن ۋە زەھهرلىك چېكىملىـك  . يېتهلمىدۇق
بىــراق . چـېكىش دېگهنلهردىـن نۇرغـۇن كىشــىلهرنىڭ خهۋىـرى بـار     

ــر     ــۇم بى ــدا مهل ــك؟ يېقىن ــدىغانالر قانچىلى ــى بىلى ــدىز دېگهنن ئهي
ــقهرلهردە     ــۇ ۋە قهشــ ــۈرۈمچى، ئاقســ ــكىالتىنىڭ ئــ ــهھىيه تهشــ ســ

دېـگهن  » ئهيدىز كېسـىلى «بېرىشىغا قارىغاندا  سىتاستىكا ئېلىپ
. پىرســهنتكىمۇ يهتمهيــدىكهن 10سـۆزنى ئــاڭالپ باققــان كىشــىلهر  

ئهيــدىز كېســىلىنىڭ نــېمه ئىكهنلىكىنــى بىلىــدىغان  كىشــىلهر  
بولســــا پىرســــهنتكىمۇ توشــــمىغان، بۇنــــداق ئهھۋالــــدا ئهيــــدىز 
كېسىلىنىڭ ئېلىپ كېلىدىغان ئـاقىۋىتى تېخىمـۇ قورقۇنچلـۇق،    

بۇنىـــڭ ئۈچـــۈن ئهڭ . بولـــۇدۇتارقىلىشـــى تېخىمـــۇ شـــىددەتلىك 
مۇھىمى يهنىال تهشۋىقات ئـارقىلىق خهلقىمىـزگه بـۇ دەھشـهتلىك     

  .ئاپهتنى تونۇتمىسا بولمايدۇ
ــۇ زور    ــېلىۋاتقان بـ ــدىت سـ ــا تهھـ ــۈن مىللهتنىـــڭ ھاياتىغـ پۈتـ
ئاپهتتىن نېمىشقا خهلقىمىـز تولـۇق خهۋەر تاپالمايـدۇ؟ چـۈنكى بـۇ      

ي كېسـهللىك بولـۇپ، مىللىتىمىـز جىنسـىيهت     بىرخىل جىنسـى 
ــدىن،    ــانلىقى تۈپهيلىــ ــاغالم بولمىغــ ــى ســ ــدىكى تونۇشــ ھهققىــ
ــۇنداق     ــمىغاچقا ش ــلهر ئومۇمالش ــدىكى بىلىم ــىيهت ھهققى جىنس

بۇنــداق ئهھــۋال داۋاملىشىۋەرســه ئــاقىۋىتىنى تهســهۋۋۇر . ۋاتىــدۇۇبول
  .قىلغىلى بولمايدۇ

ان جـايالر ئاسـىيا،   ئهيدىز كېسـىلى ھـازىر ئهڭ تېـز تارقىلىۋاتقـ    
ــى    ــۇپ، مهدەنىيىتـ ــلهر بولـ ــامرات دۆلهتـ ــاالق ۋە نـ ــدىكى قـ ئافرىقىـ
ــېلىال     ــا خــ ــاالردا بولســ ــا ۋە ياۋرۇپــ ــان ئامېرىكــ ــي قىلغــ تهرەققىــ

يىلالردىـــــن باشـــــالپ ئامېرىكـــــا ۋە    -93،-92. تىزگىنلهنـــــدى
ــا     ــۇش نىســبىتى ت ــار بول ــدىز كېســىلىگه گىرىپت ياۋرۇپاالرنىــڭ ئهي

ته بولۇپ، شىددەت بىـلهن كېڭىيىشـى   ھازىرغىچه ئوخشاش نىسبهت



ــگهن گهپ   ــدى دې ــان تىزگىنلهن ــۇ  . ئاللىقاچ ــڭ ب غهرب دۆلهتلىرىنى
ــۇالردىكى     ــى دەل ئـ ــدە تىزگىنلىيهلىشـ ــۇم دائىرىـ ــهلنى مهلـ كېسـ

ئافرىقـا ۋە شـهرق   . رىلىقىـدا ۇمهدەنىيهت ۋە ئهخالق قارىشـىنىڭ يۇق 
ئهللىرىدە ئهيدىز كېسىلىنىڭ تىزگىنسىز ھالـدا شـىددەت بىـلهن    

ارقىلىشــــى دەل ئــــۇالردىكى ســــىرتقى قىياپىتىــــدە ئىنتــــايىن ت
ه كىرىـــــۋېلىش بىـــــراق ئهمهلىيهتـــــته كئهخالقلىـــــق قىيـــــاپهت

غهرپـــته . بۇزۇقچىلىققـــا قـــاتتىق بېـــرىلىش ســـهۋەبىدىن بولغـــان
. جىنســـىيهت شـــهرق ئهللىرىنىڭكىـــدەك ســـىرلىق تېمـــا ئهمهس

ــپ    ــكارا ئېلىـ ــۇق ئاشـ ــاكىمىلهر ئوچـ ــدە مۇھـ ــىيهت ھهققىـ جىنسـ
ــدۇبېرىلىۋ ــۇجىنســىيهت ھهققىــدە توخت. ېرى ش ئهخالقســىزلىق ۇل

ئهمهس، پهقهت قااليمىقان جىنسـىي پائـالىيهتلهرال ئهخالقسـىزلىق    
يۇشــــۇرۇن ھالــــدا قىلىنغــــان سانســــىز . بولــــۇپ ھېســــابلىنىدۇ

ــاختا ئهخـــالق    ــاپهتتىكى سـ ــىرتقى قىيـ ــا سـ ــۇزۇقچىلىقالر بولسـ بـ
بىنورمـال   خىل -خىلمۇ . ۋېرىدۇۇشى كهينىدە يوشۇرۇتۇپ تۇرۈنۈكۆر

جىنسىي پىسـخىكىدىكى كىشـىلهر غهرپـته بولغانـدەك شـهرقتىمۇ      
ئوخشــــاش جىنىســــلىقالرنىڭ مۇھهببهتلىشىشــــى شــــهرق . بــــار

ــمايدۇ  ــتىن قېلىش ــدە غهرب ــكارا   . ئهللىرى ــۇق ئاش ــۇالر ئوچ ــته ب غهرپ
 -بـۇ ھهقـته ئهركىـن ھالـدا توختـالغىلى، بهس      . تهتقىق قىلىنىـدۇ 

ــارغىلى   ــازىرە ئېلىــپ ب ــۇدۇمۇن ــەل د. بول ــۇ ھهقتىكــى  جهمىيهت ته ب
ئاشــكارا بولغاچقــا بىــزگه خــۇددى جىنســىي   -غۇلغــۇلىالر ئوچــۇق 

بىنورماللىق پهقهت غهرپتىال باردەك تۇيۇلـۇپ، شـهرق ئهللىرىـدە بـۇ     
ــۇت    ــۇددى مهۋجـ ــۈنال خـ ــانلىقى ئۈچـ ــۇرۇپ قېلىنغـ ــىلهر يوشـ نهرسـ

ئهلـۋەتته مهلـۇم ھادىسـه ھهققىـدە     . ئهمهستهك تۇيغـۇ بهرگهن ئىـدى  
پىكىــر قىلماســلىق ۋە توختالماســلىق يهنــى كــۆزىنى     ئهركىــن 

ر اقىنى ئىنكـ ۇۋېلىش ئۇسـۇلى بىـلهن ئـۇ نهرسـىنىڭ مهۋجۇتلـ     ۇيۇم
ــته ناھــايىتى بىــمهنه ۋە ئۈنۈمســىز    قىلىشــقا تىرىشــىش ئهمهلىيهت
ئۇسۇل بولۇپ، ئاغرىقنى ھهر قـانچه يوشـۇرغان بىـلهن ئۆلـۈم ھامـان      

  .ئاشكارا
ەك قورقۇنچلـۇق ئـاپهت   مانا بۈگـۈنكى كۈنـدە ئهيـدىز كېسـىلىد    



ش، ئـۇنى  ۇلـ ۇتارقىلىۋىدى، ئهمـدى بىـز جىنسـىيهت ھهققىـدە توخت    
تىكى بىنورمـال جىنسـىي ھادىسـىلهرنى    جهمىيهتتهتقىق قىلىش، 

ئىپــادىلهپ بېرىشــنى ئهخالقســىزلىق دەپ قارايــدىغان خاتــا ۋە بىــر 
  .تهرەپلىمه ئىدىيىنىڭ زىيىنىنى ئاشكارا تارتىدىغان بولدۇق

زدىكـى كىشـىلهرگه قارىسـاق خـۇددى بـۇ ئالهمـدە       بىز ئهتراپىمى
ئهرلهر بىــلهن ئايــالالر ئوتتۇرىســىدىكى جىنســىي ئاالقىــدىن باشــقا  

ــوقتهك، ھهمــمه ئهر   ــالالر پهقهت ئاشــۇ ئىشــالر ئۈچــۈنال   -ئىــش ي ئاي
بۇ . كۈنىنى ئۆتكۈزۈۋاتقاندەك ياشاۋاتقانلىقىنى بايقىماي قالمايمىز

غــۇرالر بىــر يهردە ســورۇن    ئۇي. رىيــاللىق بىزنىــڭ ئالــدىمىزدىكى   
باشـقا تېمىـدىكى ھهر قانـداق    . تۈزىسـىال گهپ ئاشـۇ تېمىـدا بارىـدۇ    

بىـرى بىـلهن    -ئايـالالر بىـر    -ئهر . گېپىڭىز سورۇننى قىزىتالمايدۇ
ئهرلهر ئۆزلىرىنىـڭ  . بىرىنىڭ كويىدا يۈرۈيـدۇ  -تونۇشۇپال قالسا بىر 

لىنىـپ،  قانچىلىك ئايال بىـلهن بۇزۇقچىلىـق قىلغىنىـدىن پهخىر   
تاڭ قالىـدىغان يېـرى    -بىراق ئادەم ھاڭ . سورۇنالردا داۋراڭ سالىدۇ

شــۇكى ســىز جىنســىيهت ھهققىــدە مهتبۇئــاتالردا بىــر نهرســه دەپــال  
لمــايال السالســىڭىز ھهمــمه ئــادەم يېغىرلىرىغــا تــۇز ســهپكهندەك بو

ئاشـــــۇنداق ھهرىكىتـــــى بىـــــلهن گېپـــــى . قاقشـــــاپ كېتىـــــدۇ
خالقلىــق ئهمهلىيهتــته جىنســىي ئوخشــىمايدىغان، قىياپىتىــدە ئه

قىلمىشــــالر ئۈچــــۈن جېنىنــــى پىــــدا قىلىۋېتىــــدىغان ســــاختا 
ئهخالقچىالرنىڭ توسالغۇسـى تۈپهيلىـدىن مىللىتىمىـز جىنسـىي     

  .ھالهتنىڭ باال قازاسىغا ئۇچرىماقتا
ئۇيغۇرالردىمۇ خۇددى دۇنيادىكى تهرەققىي قىلغان مىللهتلهرگه 

. شى كېـرەك ئىـدى  ۇالر بولئوخشاشال جىنسىيهت ھهققىدە تهتقىقات
بىـــراق قـــاالقلىق ۋە مۇتهئهسســــىپلىك تۈپهيلىـــدىن بـــۇ بىــــر     

  .چهكلهنگهن تېما بولۇپ قالدى
مهخســۇس جىنســىي كســهللىكنى داۋااليــدىغان دوختۇرخــانىالر 
تېزلىكته قۇرۇلۇپ، بۇ قىسقىغىنه نهچچه يىلدىن بېرى، كېڭىيىپ 

ا بىز نۇرغۇنلىغان ھازىر بۇ دوختۇرخانىالرنىڭ ئالدىد. يامراپ كهتتى
. ئايالالرنىڭ توپ توپى بىلهن تۇرغانلىقىنى كۆرىمىز –دەرتمهن ئهر 



ــىۋەتلىك     ــلهن مۇناســ ــىيهت بىــ ــۇ جىنســ ــا مۇشــ ــۇالر دەل مانــ ئــ
كېســهللىكلهر تۈپهيلىــدىن ھاياتىــدىن تويــۇپ كهتــكهن، دۇنيــادىن  

بىنورمـــال جىنســـىي . پۈتـــۈنلهي ئۈمىـــدىنى ئـــۈزگهن بىمـــارالردۇر
الغۇسى تۈپهيلىـدىن جىنسـىي ئىقتىـدارى    پىسىخىكىسىنىڭ توس

ــۆز       ــڭ ك ــۇن بىمارالرنى ــۆرەلمىگهن نۇرغ ــۈزى ك ــاال ي ــان، ب ئاجىزلىغ
ــ  ــلىرى ئادەمنى يــدۇ؛ يۇقۇملــۇق جىنســىي   ۇيــۈرىكىنى مۇج ڭياش

كېسهللىك سهۋەبىدىن ۋەھىمه ۋە قورقۇنچقا چۈشكهن، چىرايىـدىن  
ئۈمىدســىزلىك  ۋە ســۇلغۇنلۇق چىقىــپ تۇرغــان بىمــارالر ئــادەمنى 

ــدۇ ھ ــى ئاغرىتى ــدۇ ھهم ئىچن ــىي  . هم يىرگهندۈرى ــر جىنس ــۇم بى مهل
كېســـهللىكلهر ئامبۇالتورىيىســـىنىڭ مـــۇدىرى ئـــامبۇالتورىيىگه    

پارچىدىن ئارتۇق خهتنـى مېنىـڭ مهخپىيهتلىكنـى     2000كهلگهن 
. ساقلىغان ھالدا تهتقىقات ئۈچـۈن كـۆرۈپ بېقىشـىمغا بهرگهنىـدى    

ق بايانلىرى كۆڭلـۈمنى  ئاشۇ خهتلهردىكى بىمارالرنىڭ ئېچىنىشلى
 -نۇرغۇنلىغان بىمارالر ئهمهلىيهتته سـاپ  . ئىنتايىن بىئارام قىلدى

ساق كىشىلهر، ئۇالرنى فىزىئولوگىيىلىك تهكشۈرۈش نهتىجىسىدە 
ساق تۇرۇپ نېمىشىا  -ئۇالر ساپ . ھېچقانداق كېسهل بايقالمىغان

ھاياتىنىــڭ مــۇھىم لهززىتــى بولغــان جىنســىي لهززەت ۋە پهرزەنــت   
قالدۇرۇش لهززىتىدىن بهھرىمهن بواللماي ئۆمرىنى ھهسرەت ۋە قـان  

نېمه ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان بىمارالر سـاپ  . يىرىڭ ئىچىدە ئۆتكۈزىدۇ -
الردىن ئىچىــدە تىنىــپ ئــازاپســاق تــۇرۇپ دېگىلــى بولمايــدىغان  -

ــىرلىق      ــىيهتنى س ــى جىنس ــۇ مىللىتىمىزدىك ــدۇ؟ ب ــۈپ كېتى ئۆت
تهتقىقـــــاتالرنى ئېلىـــــپ تۇتـــــۇش، تـــــوغرا چۈشهنمهســـــلىق ۋە 

بارماسلىقنىڭ سهۋەبىدىن كېلىـپ چىققـان جىنسـىي ھالهتنىـڭ     
نهتىجىســى بولــۇپ، مىللىتىمىــز ئارىســىدا بىــر قېتىملىــق زور      

كىنى ۈجىنســىي ئاقــارتىش ھهرىكىتــى ئېلىــپ بېرىشــنىڭ زۆرۈرلــ 
لېكىن بهزى بىر جاھالهتپهرەس كىشىلهر . ھېس قىلماي قالمايمىز

ــدۇرۇپ چىقىــپ، جىنســىيهت  ھهدەپ ســاختا مىللىــي ئه خــالق ئوي
ھهققىدە گهپ قىلىش مىللىي ئهخالققا ئۇيغۇن ئهمهس دېگهنـدەك  
ــان        ــز ئاچق ــته ئېغى ــۇ ھهق ــپ ب ــۈرۈپ چىقى ــى كۆت ــمهنه گهپلهرن بى



، »قابۇســنامه«. قهلهمكهشــلىرىمىزنىڭ ياقىســىغا ئېســىلىۋاتىدۇ  
دېــگهن كىتىبالردىمــۇ جىنســىيهت ھهققىــدە  » دۇختىــرۇل ئــېالج«

ئهمــدى بۈگــۈنكى كــۈنگه كهلگهنــدە ! ســاۋادالر بــارغۇ خېلــى چڭقــۇر
ىنســىيهت ھهققىــدە گهپ قىلىــش جىنــايهت بولــۇپ     جنىمىشــقا 

ــار    ــاتنى پهقهت ناچــ ــدىكى تهتقىقــ ــىيهت ھهققىــ ــدى؟ جىنســ قالــ
تهبىئهتلىــك پىسىخىكىســى بىنورمــال ئــادەملهرال ئهخالقســىزلىق  

 .دۇۇنـ ۇھېسابالپ، ئۇنىڭـدىن باشـقىچه مهنـاالرنى چىقىرىـپ ھوزۇرل    
كېسهل ھهققىـدە گهپ قىلىۋاتسـا ئۇنىڭـدىن شـهھۋانىيلىق ھـېس      
قىاللىغان ئادەمنى قانداقمۇ ساغالم ئهقىل ۋە ئىنسانىي پهزىلهتـكه  

  ئىگه ئادەم دىگىلى بولسۇن؟
مهن پىسخىك نورمالسىزلىقتىن ئىبارەت بۇ تېمىدا چوڭقۇرراق 
ــتىم       ــچه قې ــر نهچ ــپ  بى ــېس قىلى ــى ھ ــزدىنىش كېرەكلىكىن ئى

ڭ ھهرقايسى جايلىرىغا بېرىپ تهكشۈرۈشلهرنى ئېلىپ نىرايونىمىز
ش ۇشـ ۇجىنسىيهتكه دائىر مهسىلىلهر بىلهن بىۋاسىته ئۇچر. باردىم

شــۇڭا مهن بــۇ . مېنــى زور ماتېرىيــالالر ۋە بايقاشــالرغا ئىــگه قىلــدى
ــى    ــايىن زۆرۈر ئىكهنلىكىن مهســىلىنى تهتقىــق قىلىشــنىڭ  ئىنت

ىكىنــى، مىللىتىمىــز ئىكهنل تهخىرســىزھهمــدە بۇنىــڭ ئىنتــايىن 
ئۈچۈن ئىنتايىن مـۇھىم ئىكهنلىكىنـى قـاتتىق چۆچـۈش ئىچىـدە      

چـۈنكى بىـز ئىلگىـرى جىنسـىي ئاڭـدىكى      . ىمھېس قىلىپ يهتـت 
قاالقلىق ۋە جاھالهتنىڭ مىللىتىمىزگه زادى قـانچىلىق دەرىجىـدە   
ــپ    ــهۋۋۇرمۇ قىلىـــ ــدىغانلىقىنى تهســـ ــپ كېلىـــ ــاپهت ئېلىـــ ئـــ

  .يهتمىگهنىدۇق
مهن . پ بارماقتـــاۈرۈهرەققىـــي قىلىـــپ ئۆزگـــدەۋر ئۇچقانـــدەق ت

پســىخىلوگىيه پېنىنــى تهتقىــق قىلىۋاتقىنىمغــا ئــون بهش يىــل  
بوپتۇ، بـۇ جهريانـدا مهن روھىـي كېسـهللىك ۋە بىنورمـال جىنسـىي       

چـۈنكى بۇنـداق   . پسىخىكىنى بهكراق بېرىلىپ تهتقىـق قىلـدىم  
ــپ      ــرى تارتىـ ــارىخىتىن بېـ ــانىيهتنىڭ تـ ــۈن ئىنسـ ــدا پۈتـ قىلغانـ

ــان كېلىۋ ــى چۈش ئازاپاتق ــاھىيىتى ۋە نىگىزىن ــڭ م ــكه ۈنۈلىرىنى ش
مانــا بــۇ جهريانــدا ئىنســانىيهت ئۈچــۈن  . دەپ ئويلىغانىــدىم بولــۇدۇ



دۇنيادا ئهڭ مۇھىم نهرسىنىڭ روھىـي سـاغالملىق ئىكهنلىكىنـى،    
ــۇش،    ــي توقۇنـ ــان ئىرقىـ ــۈرۈپ چىقارغـ ــادەملهر كهلتـ ــادىكى ئـ دۇنيـ

ــارلىق جىنســىي كېســهل، ئۈلــۈۋېلىش، قــاتىللىق، زور  اۋانلىــق قات
ئاپهتلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئادەملهرنىڭ روھىدىكى كهمتۈكلـۈك ۋە  
ــانلىقىنى تونــــۇپ يهتــــتىم     ــاغالم بولمىغــــانلىقتىن بولغــ . ســ

ئىنسانىيهت روھىي جهھهتته مـۇكهممهل ۋە سـاغالم بولسـا ئهلـۋەتته     
. ئىنسـانىيهت دۇنياسـى چهكســىز گـۈزەل بىــر جهنـنهتكه ئايلىنىــدۇ    

 -هھهتته قانچه ساغالم بولمىسا بۇ دۇنيا دەرت ئىنسانىيهت روھىي ج
. ھهسرەت ۋە بااليى ئـاپهتكه تولغـان قورقۇنچلـۇق دوزاققـا ئايلىنىـدۇ     

شۇنىڭ ئۈچـۈن مهن ئىنسـانىيهتنىڭ روھىـي سـاغالملىقى ئۈچـۈن      
. ئېلىپ بېرىلغان تهتقىقاتالرنى ئىنتايىن مـۇھىم دەپ ئـوياليمهن  

جىنسـىي  . يوق دېيهرلىـك بىراق ئۇيغۇرالردا بۇ ھهقتىكى تهتقىقات 
بىنورماللىق ۋە پسىخىكىلىق ئانـالىز ھهققىـدە نهشـر قىلىنغـان،     
دۇنيانىــڭ بــۇ ھهقتىكــى ئهڭ يېڭــى نهتىجىلىرىنــى ئۇيغۇرالرغــا      

  .تونۇشتۇرغان بىرەر كىتابنى تاپقىلى بولمايدۇ
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ــانالر     ــۇرەككهپلىكى ئىنس ــىنىڭ م ــېس تۇيغۇس ــاننىڭ ھ ئىنس
ئوتتۇرىســـىدىكى مۇناســـىۋەتنىڭ مـــۇرەككهپلىكىنى كهلتــــۈرۈپ    

ئــــادەم بىــــلهن ئــــادەم ئوتتۇرىســــىدىكى مــــۇرەككهپ . چىقارغــــان
مۇناسىۋەتلهر ھهرخىل ئىجتىمائىي تۈزۈم، سىياسـىي كـۆز قاراشـالر،    

ى ۋە ئىرقىـي مۇناســىۋەتلهرنى شــهكىللهندۈرگهن  ئهخـالق قاراشــلىر 
بولــۇپ ئــادەملهر ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتلهردىن شــهكىللهنگهن 
ئاشۇ ئابىستراكىت ئۇقـۇمالر ئايلىنىـپ كېلىـپ يهنه ئادەملهرنىـڭ     
ھېس تۇيغۇسىنى ۋە ئادەملهر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى تېخىمۇ 

ــتۈرگهن ــ. مۇرەككهپلهشــــــ ــڭ خاراكتىرىــــــ دىكى ۋە ئادەملهرنىــــــ
ــىخىلوگىيه ۋە   ــك پســــــــ ــىۋىتىدىكى مۇرەككهپلىــــــــ مۇناســــــــ

ــلىق ــدىغا   جهمىيهتشۇناس ــڭ ئال ــمپهنلىرىنى ــى  دايى ــى  -يېڭ يېڭ
  .تهتقىقات مهسىللىرىنى تاشلىماقتا

. خـاراكتېرى ئوخشـىمايدۇ   -ئادەملهر بىلهن ئادەملهرنىڭ مىجهز 
ــداق    ــداق ئادەمنىــڭ پىسخىكىســىنىڭ نورمــال، قان شــۇڭا زادى قان

پسىخىكىسىنىڭ بىنورمال ئىكهنلىكىگه پسىخىلوگىيه ئادەمنىڭ 
  .ئۆگهنمىگهن كىشىلهرنىڭ دەرھال باھا بېرىپ كېتهلىشى ناتايىن

ئوخشـــــىمىغان دەۋر، ئوخشـــــىمىغان كىشـــــىلهر تـــــوپى ۋە    
ــاالر بېرىلىشـــى مـــۇمكىن، مهلـــۇم بىـــر دەۋردە   ئوخشـــىمىغان باھـ



ــال    ــر دەۋردە نورمـــ ــالر يهنه بىـــ ــابالنغان ئىشـــ ــال ھېســـ بىنورمـــ
بلىنىشـــى، مهلـــۇم كىشـــىلهر تـــوپى ئارىســـىدا بىنورمـــال      ھېسا

ــال      ــىدا نورم ــىلهر ئارىس ــوپ كىش ــر ت ــالر يهنه بى ــابالنغان ئىش ھېس
ــازىرغىچه   .ھېسابلىنىشــــى مــــۇمكىن ــادا تــــاكى ھــ شــــۇڭا دۇنيــ

پســـىخىكىلىق جهھهتتىكـــى نورماللىقنىـــڭ تېخـــى مـــۇكهممهل  
ــوق     ــۆلچىمى ي ــگهن ئ ــرلىككه كهل ــان، بى ــۇڭا . بولغ ــش ته جهمىيهت

ىلىق كشـــــــقان بهزى ئىنتـــــــايىن ئـــــــاددىي پىســـــــخى ئومۇمال
بىنورماللىقالرغــا دىئــاگنوزش قويــۇش ۋە بــۇ دىئــاگنوزنى قوبــۇل      

بهزى پىســىخىكىلىق بىنورمــاللىقالر  . قىلــدۇرۇش ئاســان ئهمهس 
ــيهتپۈتكــۈل  ــك بول  جهمى ــلهت خاراكتېرلى ــۇمكىن،  ۇۋە مىل شــى م

هي ۋە مىللهت ئۈچـۈن پۈتـۈنل   جهمىيهتبىراق بۇ بىنورماللىق ئاشۇ 
جۇڭگودىكى مهدەنىـيهت  : مهسىلهن. نورمال كىشىلهر ھېسابلىنىدۇ

ئاشۇ چاغدا يۈز . زور ئىنقىالبىدا كىشىلهر پۈتۈنلهي ئهسهبىيلهشكهن
ئاشــۇ . بهرگهن ئىشــالر ھهمــمه ئــادەمگه ئىنتــايىن نورمــال تۇيۇلغــان

ھىسـتىرىيىلىك تهلــۋىلهرچه سىياســىي ھهرىكهتلهرنىــڭ بىنورمــال  
ــى  ــكهت ئىكهنلىكىنـ ــقان   ھهرىـ ــدىن ئاداشـ ــىلهرنىڭ ئهقلىـ ، كىشـ

ھالــدىكى ھهرىكىتــى ئىكهنلىكىنــى ھــېس قىلغــان كىشــىلهر ئــاز  
ھـازىرقى دەۋردە بولسـا مهدەنىــيهت زور   . ھهتتـا يـوق دېگـۈدەك ئىــدى   

. ئىنقىالبىنــى ئــاقىالنه دەپ ئوياليــدىغان ئــادەملهر يــوق دېگــۈدەك 
ر مهدەنىــيهت زور ئىنقىالبىنــى باشــتىن كهچــۈرۈپ باقمىغــان ياشــال

بولسا ئاشـۇنداق ئهقهللىيلىكىنـى يوقاتقـان، پۈتـۈنلهي سـاراڭالرچه      
ھهرىكهتنىــڭ بىــر دۆلهت مىقياســىدا ھهمــمه ئادەمنىــڭ قوللىشــى  

يىلــالر ئېلىــپ بېرىلغانلىقىغــا    10بىــلهن داغــدۇغىلىق ھالــدا   
ــۈنلهي     يدۇ،هملنهىئىشــ ــته پۈت ــر دۆلهت ــۈن بى ــنىڭ پۈت ــداق ئىش بۇن

بېرىلىشـــى ئۇالرنىـــڭ  نورمـــال ھهرىـــكهت ھېســـابلىنىپ ئېلىـــپ
مهدەنىيهت زور ئىنقىالبىـدا ھـېچكىم ئاشـۇ    . كاللىسىدىن ئۆتمهيدۇ

 يىلالپ ئېلىپ بېرىلغان ھهرىكهتنى ساراڭلىق دەپ قارىمىغان 10
. بولسا ئهمـدى ھـېچكىم ئاشـۇ ھهرىكهتنـى نورمـال دەپ ئويلىمايـدۇ      

ــا ئوخشاشـــمىغان   ــلهرگه قارىتـ بهزى بىنورمـــال جىنســـىي ھهرىكهتـ



يىـل   4000: مهسـىلهن . ئوخشاشمىغان قاراشـالر مهۋجـۇت  دەۋرلهردە 
رى قاتالمــدىكى ئېســىلزادە ئهرلهرنىــڭ ۇئىلگىرىكــى مىســىردا يۇقــ

قامالشــقان يىگىتلهرنــى تــالالپ تــوي قىلىشــى ئومۇمالشــقان بىــر 
خىـــل ئـــادەت بولـــۇپ، ئوخشـــاش جىنىســـلىقالر ئوتتۇرىســـىدىكى 

دىنىـي  بىرخىـل   بهچچىۋازلىق مۇقهددەس ھهرىكهت ھېسـابلىنىپ، 
ــان   ــىنى ئالغـ ــادەت تۈسـ ــالمىيهتتىن   . ئـ ــۋال ئىسـ ــل ئهھـ ــۇ خىـ بـ

  . ئىلگىرىكى جاھىلىيهت دەۋرىدە ئهرەبلهردىمۇ بولغان
يېڭى گىۋىنىيىنىڭ دېڭىز قىرغاقلىرىدىكى يـاۋايى قهبىلىـلهر   
ئارىسىدا ئوخشاش جىنىسلىقالرنىڭ جىنسىي ئهزاسىغا چوقۇنـۇش  

ي ســـۇيۇقلۇقىنى ئـــادەتلىرى بـــار بولـــۇپ، ئـــۇالر ئهرلهرنىـــڭ مهنىـــ 
ئىســتىمال قىلىــش ئوغــۇل بالىالرنىــڭ ئۆســۈپ يېتىلىشــىدە كهم  

 17ياشـتىن   8شۇڭا ئۇالردا ئوغۇلالر . بولسا بولمايدۇ دەپ ئىشهنگهن
ياشقىچه ئوپچى ھالدا بهچچىۋازلىق تۇرمۇشى ئۆتكـۈزۈپ بولغانـدىن   
كېيىنال ئاندىن يات جىنىسلىقالر بىلهن توي قىلىشىغا رۇخسـهت  

ئـۇالر ســىزغان قهدىمىـي قىيــا تـاش رەســىملهردىمۇ    . نقىلىنىـدىكه 
ــۇن      ــادەتلىرىنى مهزم ــۇش ئ ــا چوقۇن ــق ۋە بهچچىۋازلىقق بهچچىۋازلى

لهر كـــــۆپ بولـــــۇپ، ئـــــۇالر بهچچىـــــۋازلىقنى مقىلغـــــان رەســـــى
ئهلۋەتته، كېيىنكى مهدەنىي دۇنيادا بـۇ خىـل   . مۇقهددەسلهشتۈرگهن

چىققــان  ئـادەتلهر ئىنتــايىن يىرگىنىچلىــك، ئىنسـان قېلىپىــدىن  
 26ھــــازىر ئامېرىكىنىــــڭ . بىنورمــــال ھهرىــــكهت دەپ قارىلىــــدۇ

شــىتاتىنىڭ قانۇنىــدا ئوخشــاش جىنىســلىقالر مــۇھهببىتى قــانۇن  
ــگهن   ــدۇ دەپ بهلگىلهن ــا تارتىلى ــر جازاغ ــويىچه ئېغى فرانســىيىدە . ب

ــالپ     ــانۇنىيىتىگه خى ــڭ ق ــلىقالردىن تهبىئهتنى ــاش جىنىس ئوخش
ــدا ناشــايان ئىشــالرنى قىلغــانالر  ــاق   ھال ــۈچ يىللىــق قام بولســا ئ

ــانه قويـــۇش بهلگىلهنـــگهن  . جازاســـىغا ھۆكـــۈم قىلىـــش ۋە جهرىمـ
ــتىلگهن     ــازا بېكىـ ــۆۋەن جـ ــدىن تـ ــا بهش يىلـ ــدە بولسـ گېرمانىيىـ
ــايهت    ــر جىن ئىســپانىيه ۋە ئاۋســترالىيهلهردىمۇ بهچچىۋازلىــق ئېغى

جۇڭگونىــڭ . ھېســابلىنىپ قــانۇن بــويىچه جــازاالش بېكىــتىلگهن 
نىــدا بهچچىۋازلىــق ھهققىــدە مهخســۇس بىــرەر جىنــايى ئىشــالر قانۇ



مــاددا يــوق، لــېكىن لۈكچهكلىــك جىنــايىتى شــهكىللهندۈرىدىغان 
  . قىلمىشالر ئىچىدە بهچچىۋازلىقمۇ بار

مهلۇم بىر خىـل بىنورماللىققـا بولغـان قـاراش ئوخشاشـمىغان      
دەۋرلهردىال ئوخشاشماي قالماستىن، ئوخشاش بولمىغـان كىشـىلهر   

ئوخشـــــاش : مهســـــىلهن. وخشـــــىمايدۇتـــــوپى ئارىســـــىدىمۇ ئ 
ــارا مۇھه  ــلىقالرنىڭ ئۆزئ ــادا ئهۋج   لهتببجىنىس ــازىر دۇني ــى ھ ىشىش

ئېلىــپ، بهزى دۆلهتــلهردە بهچچىــۋازالر بــۇنى قــانۇنىي ئورۇنغــا ئىــگه 
ئهكسـىچه گېرمـانىيه، بېلگىـيه    . قىلىش ئۈچـۈن كـۆرەش قىلماقتـا   

ــلهردە بولســ   ــارلىق يېڭــى ناتسىســىزم ئهۋج ئالغــان بهزى دۆلهت ا، قات
بهچچىۋازالر ناتىسسىالرنىڭ يوشـۇرۇن ئۆلتـۈرۈش ئۇبيېكتلىرىـدىن    
مۇھىم بىرى بولۇپ، ئۇالر بهچچىۋازالرنى ئىنسانىيهتنىڭ ئهڭ چـوڭ  
ــۋىي     ــىزمنىڭ ئهنئهنىـ ــۇالرنى ناتىسىسـ ــابالپ، ئـ ــمىنى ھېسـ دۈشـ
ــراق يامــان كــۆرمهكته      ــمىنى بولغــان كۆچمهنلهردىنمــۇ بهك . دۈش

ــۆچ ك  ــۋازالرنى ئ ــۇ بهچچى ــدۇئۇيغۇرالرم ــي . ۆرى ــراق پهقهت ئهخالقى بى
ته ئـۇالرنى  جهمىيهتـ لهش، يىرگىنىش تۈپهيلىـدىن  پجهھهتتىن ئهيى

  . يېتىم قالدۇرۇش بىلهنال چهكلىنىدۇ
بهچچىــۋازلىقتىن باشــقا يهنه نۇرغۇنلىغــان بىنورمــال جىنىســي 
ــا يهنه     ــالرغا قارىتـ ــىي قىلمىشـ ــدە بهزى جىنسـ ــالر ئىچىـ قىلمىشـ

بهزىــلهر ئايــالىنى  : مهســىلهن. ئوخشاشــمىغان قاراشــالر مهۋجــۇت  
بـۇ بهزى كىشـىلىرىمىز   . بىكاردىنال ئۇرۇپ ئـۆزىنى خۇشـال قىلىـدۇ   

ئۇنىـــڭ . ئۈچـــۈن ئهركهك مىـــجهز بولـــۇپ تۇيۇلـــۇپ ماختىلىـــدۇ    
ئىكهنلىكـى ئـاغىنىلهر ئارىسـىدا    » خوتۇندىن قورقمايدىغان نوچى«

» خـارالش سـهۋدالىقى  «تهرىپلىنىدۇ، بىراق بۇ خىل ئهھـۋال غهرپـته   
ــامىله    دەپ ئ ــۈپىتىدە مۇئ ــهل س ــل كېس ــۇس بىرخى ــپ مهخس اتىلى

بىلــمهي  -ئهرنىــڭ ئايــالنى ئــۇرۇش ئــارقىلىق بىلىــپ . قىلىنىــدۇ
ئالغــان ھــوزۇرى ئهمهلىيهتــته جىنســىي ھهۋەس ئۈچــۈن بولۇشــى      
مۇمكىن، بىراق ئۇنىڭ ئېڭىدا ئىپـادىلهنمىگهچكه، پىسـخىلوگىيه   

ــ     ــى ھهققىــدىكى ئهڭ ئــاددىي ســاۋادالرمۇ ئومۇمالش ان بــۇ غمىپېن
مىللهتــــته ئۇنىــــڭ بىرخىــــل بىنورمــــال جىنســــىي قىلمىــــش 



ــ  ــى كۆرس ــال    ۈتۈئىكهنلىكىن ــۇ نورم ــا ب ــدىغانالر بولمىغاچق پ بېرى
  .ھهرىكهت ھېسابلىنىپ قېلىۋەرگهن

ىمىـزدە  تىجهمىيبىز ئهتراپىمىزغا قارايدىغان بولساق، بىزنىـڭ  
ىمىزدا بهزى ئاجايىپ ئادەملهرنىڭ مهۋجۇتلىقىنى رىياللىقبىزنىڭ 

ئۇالرنىـــڭ مىجهزىـــدىكى غهلىتىلىـــك بىزنـــى ھهيـــران  . ۆرىمىزكـــ
بـارا كۆنـۈپ قـالىمىز، بهزىلىـرى      -بىـراق بهزىـلهرگه بـارا    . قالدۇرىدۇ

شۇنىڭ بىـلهن ئـارىمىزدا بهزى   . بىلهن بولسا زادىال چىقىشالمايمىز
جېـدەللهر   -ش ۋە كىچىك توقۇنۇشالر، ھهتتا چوڭ جهڭگـى  ۈلۈسۈرك

هن ئىككـى تهرەپـكه ھېسداشـلىق    جىدەللهشـك . چىقىشى مۇمكىن
ــۇچىالر  ــانلىرى  (قىلغــ ــۇرۇق تۇققــ ــتلىرى ۋە ئــ ــڭ دوســ ) ئۇالرنىــ

بىرلىشىپ بهزىدە ئۆزئارا ئۆچمهن ئىككى تـوپنى شهكىللهندۈرۈشـى   
تىكى ئورنىغا قاراپ ئۇنى جهمىيهتمۇمكىن جىدەللهشكۈچىلهرنىڭ 

شـۇنىڭ بىـلهن   . بولـۇدۇ قوللىغۇچى كىشىلهر توپى ئاز يـاكى كـۆپ   
. ئادەم بىلهن بىر تـوپ ئادەمنىـڭ جىـدىلى شـهكىللىنىدۇ     بىر توپ

بىـز ئـۇرۇق بىـلهن    . شۇنىڭ بىلهن بـۇ چـوڭ مهسـىلىگه ئايلىنىـدۇ    
بۇنـداق توقۇنۇشـالرنىڭ    دايىـم ئۇرۇق، يۇرت بىـلهن يـۇرت ئارىسـىدا    

ئهمهلىيهتـته ئېـنىقالپ كهلسـه    . دىغـانلىقىنى كـۆرىمىز  ۇبولـۇپ تۇر 
ققـۇدەك ئىـش يـوق بولـۇپ،     ئۇالرنىڭ جىدەل قىلىشىدا تۇتامغـا چى 

. جىدەل پهقهت مىجهزنىـڭ ئوخشىماسـلىقىدىنال كېلىـپ چىققـان    
شىدىن قهتئىيـنهزەر ھامـان يولسـىزلىق    ۇبىراق قانداق جىدەل بول

مانــا بــۇ يولســىزلىق جىــدەل قىلغۇچىالرنىــڭ     . بولــۇدۇبولغــان 
تىدۇ، پسىخىكىسـى  ۈپسىخىكىسىنىڭ نورمال ئهمهسلىكىنى كۆرس

ــا   ــان ئ ــال بولمىغ ــا    ۈدەملهر كۆپنورم ــر دوزاخق ــا بى ــۇ دۇني ــه ب يىۋەرس
ــدۇ ــىپ  . ئايلىنىـ ــانىيهت ئهقلىـــدىن ئادىشـ ــۈل ئىنسـ ــا پۈتكـ ھهتتـ

قېلىشــى مــۇمكىن، بىــراق ئــۇ چاغــدا بــۇ دوزاخ ھهددى ھېسابســىز  
ئۇلــۇق كۆرەشــلهر ۋە سانســىز قهھرىمــانالر بىــلهن تولغــان قــالتىس 

نهرســه دوزاخقــا ئايلىنىــپ، ئهقلىنــى يوقاتقــان ئىنســانالرغا ھهمــمه 
ئىنسـانىيهت تارىخىـدىكى   : مهسـىلهن . شـى مـۇمكىن  ۇلۇنورمال تۇي

نى ئىالھلىـق  شهخسـ دۇنيـا ئۇرۇشـىدا    - 2ئهڭ چوڭ ئاپهت بولغـان  



ئورنىغا چىقىرىۋالغان گېرمانىيه خهلقى ئىچىدە بىز ئهقلىمىـزدىن  
ئاداشــتۇق دېگهنــلهر چىققــانمۇ؟ بــۇ دۇنيــا دوزاخقــا ئايالنغــان ئاشــۇ  

ــتلهردە قهھرىمــانال . هر دۇنيــانى قاپلىغــانلر ۋە ئۇالرغــا مهدھىــيىپهي
ھازىرقى . ئهسهبىيلىك ۋە تهلۋىلىكلهر پۈتۈنلهي نورمال تۈس ئالغان

ــدىن ئويل     ــدە قايتى ــۇرۇش ھهققى ــۇ ئ ــانىيهت ئاش ــۇدەۋردە ئىنس پ ۇن
ــكهن  ــاتتىق چۆچۈشـ ــدا قـ ــانىيهت  . چىققىنىـ ــى ئىنسـ ــۇ دەۋرنـ ئاشـ

  .تارىخىدىكى ئهڭ چوڭ ئېلىشىپ قېلىش دەپ قارىغان
ــۈن    ــانىيهت ئۈچـ ــاغالملىق ئىنسـ دېـــمهك، پســـىخىكىلىق سـ

ــايىن مـــــۇھىم ــانىيهتنىڭ . ئىنتـــ بىـــــز پهقهت پۈتكـــــۈل ئىنســـ
پسىخىكىسىنى تولۇق ساغالملىققا ئېرىشتۈرەلىسهكال بۇ دۇنيـانى  

  .بىر گۈزەل جهننهتكه ئوخشاش دۇنيا قىلىپ قۇرۇپ چىقااليمىز
ىر سـتىكا قىلىشـىچه ھـاز   تىدۇنيا سـهھىيه تهشـكىالتىنىڭ ستا  

گىـچه ئـادەم ھهرخىـل نېـرۋا      80دىـن   50دۇنيادا مىڭ ئادەم ئىچىدە 
. كېسىلى ياكى پسىخىكىلىق توسالغۇغا ئۇچرىغـان بىمـار ئىـكهن   

ــدا      ــا قارىغانـ ــۇچىالر يېزىالرغـ ــار بولغـ ــهلگه گىرىپتـ ــي كېسـ روھىـ
ــكهن   ــۆپ ئى ــهھهرلهردە ك ــدا    . ش ــلهرگه قارىغان ــان دۆلهت ــدا قالغ ئارقى

شــىدىكى ۇبۇنـداق بول . كــۆپ ئىـكهن تهرەققىـي قىلغـان دۆلهتـلهردە    
سهۋەبلهر كۆپ بولۇپ، بۇ ئاساسهن كىشـىلهرنىڭ مـاددىي تۇرمۇشـى    

لىشدىن كېلىـپ  ۇبىلهن رۇھىي تۇرمۇشىدىكى  تهڭپۇڭلۇقنىڭ يوق
نامرات ۋە چهت يېزىالردا ئارقىدا قالغـان قـاالق دۆلهتـلهردە    . چىققان

رنىـڭ  كىشىلهرنىڭ ماددىي ئېهتىياجى قانمىغـانلىقى ئۈچـۈن ئۇال  
ــۈن ئهس  ــڭ      -پۈتـ ــارلىق ئادەمنىـ ــۇزۇش قاتـ ــاق تويغـ ــادى قوسـ يـ

مهۋجۇتلۇقى ئۈچـۈن كهم بولسـا بولمايـدىغان نهرسـىلهردىال بولـۇپ،      
. شقا ئېشىنالمىسا كېـرەك ۇنۇئۇالر مهنىۋىي ئېهتىياج ھهققىدە ئويل

تهرەققىي قىلغان دۆلهتلهر ۋە چوڭ شهھهرلهردە بولسا كىشـىلهرنىڭ  
دەر ياخشــــى، مــــاددىي جهھهتتىكــــى مــــاددىي تۇرمۇشــــى بىــــر قه

ئېهتىياجى قېنىشقا ئېرىشهلمىگهنلىكى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ يـېمهك  
ئىچــمهك قاتــارلىق ئىنســاننىڭ ئهڭ تــۈپكى ئېهتىيــاجى ئۈچــۈن  -

پـــاالقالپ يۈرۈشـــلىرى بىـــر قهدەر ئازىيىـــپ، ئۇالرنىـــڭ روھىــــي      



جهھهتتىكـى ئېهتىيـاجى بـاش كۆتــۈرۈپ چىققاچقـا، ئـۇالردا روھىــي      
ــۈئاچــارچىلىق كۆر جهھهتتىكــى ــۇ ئاچــارچىلىق كــۆپلىگهن  ۈل پ، ب

. شـى مـۇمكىن  ۇروھىي تهڭپۇڭسـىزلىقنى كهلتـۈرۈپ چىقارغـان بول   
تهرەققىي قىلغان دۆلهتلهردە  ىقتىسادىمانا بۇ چوڭ شهھهرلهردە ۋە ئ

  .شىدىكى ئاساسلىق سهۋەبۇروھىي بىنورماللىقالرنىڭ كۆپ بول
ئارىسـىدا روھىـي   يهنه بىرى دىنىي ئېتىقادى كۈچلۈك خهلقـلهر  

چــۈنكى مهڭگۈلــۈك بىــر ئېتىقــاد . بولــۇدۇكېســهللهر بىــر قهدەر ئــاز 
بىلهن ئۇالر روھىي جهھهتتىن باي بولغاچقا ئۇالردا روھىـي كىـرزىس   

  .كۆرۈلمهيدۇ
كىلىق نورمـــاللىق بىـــلهن  ىھـــازىر تېخـــى دۇنيـــادا پســـىخ   

ــمه     ــدىغان، ھهمـ ــق ئايرىيـ ــاللىقنى ئېنىـ ــىخىكىلىق بىنورمـ پسـ
پســـىخىلوگىيه . مـــۇكهممهل ئـــۆلچهم يـــوق   ئېتىـــراپ قىلغـــان 

ــانالرنىڭ     ــارقىلىق ئىنسـ ــاتالر ئـ ــۆپلىگهن تهتقىقـ ــالىملىرى كـ ئـ
ــپ، كۆز   ــق قىلى ــىنى تهتقى ــۈپسىخىكىس ــش  ۈت ــالىز قىلى ش ۋە ئان

ــۇ ئــۆلچهمنى تېپىــپ چىقىشــقا تىرىشــتى   ــارقىلىق ب نهتىجىــدە . ئ
ــهكىل ۋە   ــائىي شــ ــقان ئىجتىمــ ــلهر ئومۇمالشــ ــيهتبهزىــ كه جهمىــ

نى ئاساس قىلىپ تـۇرۇپ، بهزىـلهر كېسـهللىك    ماسلىشىشچانلىقى
سـهۋەبى ۋە كېسـهللىك ھالىتىنىــڭ دەرىجىسـىنى ئـۆلچهم قىلىــپ     

ىلىق مهلۇماتالرنى ئاساس قىلىـپ  كستىتبهزىلهر بولسا ستا ،تۇرۇپ
بۇالرنىـڭ  . تۇرۇپ ئوخشاش بولمىغان ئۆلچهملهرنى ئوتتۇرىغا قويدى

ــله     ــلو بىــ ــالىمى ماســ ــىخىلوگىيه ئــ ــا پســ ــدە ئامېرىكــ ن ئىچىــ
مىتىلماننىڭ ئوتتۇرىغا قويغـان ئـۆلچىمى دۇنيـا پسـىخىلوگىيه ۋە     
 .تېبــابهت ساھهســىنىڭ بىــر قهدەر ئېتىــراپ قىلىشــىغا ئېرىشــتى  

ــق      ــنچىكه ۋە ئهتراپلى ــر قهدەر ئى ــويغىنى بى ــا ق ــڭ ئوتتۇرىغ ئۇالرنى
ــۇپ  ــان    - 1951بولـــ ــر قىلىنغـــ ــى نهشـــ ــاللىق «يىلـــ بىنورمـــ

ئـۇالر  . پ ئۆتۈلگهنناملىق كىتابتا قهيت قىلى» پسىخىلوگىيىسى
ــۆلچىمى     ــاغالملىقنىڭ ئـ ــىخىكىلىق سـ ــان پسـ ــا قويغـ ئوتتۇرىغـ

  . تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت
ئۆز ئۆزىنى تولۇق بىخهتهرلىك تۇيغۇسىغا ئىگه قىالاليدىغان . 1



ــڭ  ــۇش، ئۆزىنىـ ــار  جهمىيهتبولـ ــڭ بـ ــائىي ئورنىنىـ ــى ئىجتىمـ تىكـ
  .ئىكهنلىكىنى ھېس قىالاليدىغان بولۇش كېرەك

ىســبهتهن يېتهرلىــك تونۇشــقا ئىــگه بولــۇش ھهمــدە ئــۆزىگه ن. 2
  .ئۆزىنىڭ ئىقتىدارىنى مۇۋاپىق ھالدا مۆلچهرلىيهلهيدىغان بولۇش

  .قا ئۇيغۇن بولۇشرىياللىقتۇرمۇشتىكى مهقسهتلىرى . 3
ــاللىق. 4 ــان    رىيـ ــلهن بولغـ ــت بىـ ــاۋاتقان مۇھىـ ــۆزى ياشـ ۋە ئـ

  .ئاالقىسىنى ئۈزۈپ تاشلىمىغان بولۇش
قىنى ۇمــــۇكهممهللىكى ۋە تهڭپۇڭلــــ ئــــۆز خاراكتېرىنىــــڭ. 5

  .ساقلىيالىغان بولۇش
تهجرىبىلهرنى يهكۈنلهپ، تهجرىبىلهردىن ئهقىل تاپااليدىغان . 6

  .بولۇش
كىشــىلهر بىــلهن نورمــال مۇناســىۋەتنى ســاقلىيااليدىغان     . 7

  .بولۇش
ھېسسىياتنى مۇۋاپىـق ھالـدا سـىرتقا ئاشـكارىيااليدىغان ۋە     . 8

  .ل قىالاليدىغان بولۇشھېسسىياتنى مۇۋاپىق كونترو
ئهتراپىدىكى ئۆزى بىلهن مۇناسىۋەتلىك كىشـىلهر توپىنىـڭ   . 9

ــگه    ــىگه ئىـ ــق چهكلىنىشـ ــدا، مۇۋاپىـ ــقان ھالـ ــا ماسالشـ ئهھۋالىغـ
  .قىاللىغان ھالدا ئۆز خاسلىقىنى نامايان قىالاليدىغان بولۇش

ئهتراپىدىكى ئۆزى بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك كىشـىلهر توپىـدا     . 10
ئىــدە پرىنســىپالرغا خىــالپ كهلمىــگهن ھالــدا     شــهكىللهنگهن قا

ئۆزىنىڭ تۈپكى شهخسىي ئېهتىيـاجىنى مۇۋاپىـق قاندۇرااليـدىغان    
  . بولۇش

رىقى ئــۆلچهم مهلــۇم پايــدىلىنىش قىممىــتىگه  ۇمېــنىڭچه يۇقــ
ئىگه بولسىمۇ بىراق ھهر بىر ئۆلچهم مهلۇم ئابستراكىتلىققا ئىـگه  

ە ئوخشاشـمىغان  بولغاچقا ئۇنىـڭ كونكرېـت ئىپـادىلىرى ئۈسـتىد    
ئامېرىكـا  . تارتىشالر بارلىققا كېلىشى مـۇمكىن  -قاراشالر ۋە تاالش 

ــي    ــهللىكلهر ئىلمىــ ــي كېســ ــال  جهمىيىتروھىــ ــڭ بىنورمــ ىنىــ
  :پسىخىكىسىغا بهرگهن تهدبىرى تۆۋەندىكىچه

ــانلىق ۋە   ــا قارشـــــى، ھاياجـــ ئهخالقســـــىز، ئىجتىمائىيلىققـــ



پهيـدا بولغـان    مهسئۇلىيهتسىزلىك كۆپ بولغان قىلمىشالر، ئۆزىدە
ــدۇرۇش مهقســىتىدە ئېلىــپ بېرىلغــان،    قىزىقىشــىنى دەرھــال قان
ــاي،     ــاقىۋەتنى ئويلىم ــان ئ ــال بولغ ــۈرۈپ چىقىرىشــى ئېهتىم كهلت
قىلــچه ئهنســىرەش ۋە جىنــايى تۇيغــۇ بولمىغــان ھالــدا ئېلىــپ       

  .بېرىلغان قىلمىشالر بىنورمال پسىخىكىلىق ئىپادىسىدۇر
ئوخشـىمىغاچقا ھهر قانـداق   ئادەم بىلهن ئادەمنىڭ خـاراكتېرى  

. بىر ئادەمنى مهلـۇم ئـۆلچهمگه تولـۇق چۈشـۈرۈش مـۇمكىن ئهمهس     
ھهر قانداق بىر ئادەمدە ئهتراپىـدىكى كىشـىلهرگه ئوخشـىمايدىغان    

باشـقىالرغا  . مهلۇم پسىخىكىلىق ئاالھىـدىلىك بولۇشـى مـۇمكىن   
بىـراق  . ئوخشىمايدىغان بۇ خىل خاراكتېر ئهلبهتته نورمـال ئهمهس 

ــۇ خ ــته    بــ ــۇم جهھهتــ ــى مهلــ ــڭ ئىپادىلىنىشــ ــل خاراكتېرنىــ ىــ
زگىنلهنگهن بولســا يهنــى چېكىــدىن ئاشــمىغان بولســىال ئــۇنى ىــت

پسىخىكىلىق بىنورمـاللىق ھېسابالشـقا بولمايـدۇ، يهنـى ھهر بىـر      
كه ئومۇمالشقان پسىخىكىلىق تهرەپلهر بولغاندىن جهمىيهتئادەمدە 
ــقا  ــيهتباشـ ــاله جهمىـ ــىخىكىلىق ھـ ــقان پسـ تلهردىن كه ئومۇمالشـ

دېمهك، ھهمـمه ئادەمـدە   . بولۇدۇپهرقلىنىدىغان ھالهتلهرمۇ مهۋجۇت 
بـــۇ پهقهت بهزى . بولـــۇدۇنورمــال بولمىغـــان تهرەپـــلهر بــار بولغـــان   

پهۋقۇلئاددە شارائىتالردا ئىپادىلىنىپ چىقىشى مۇمكىن، شـۇڭا ئـۇ   
ئادەتتىكى نورمال تۇرمۇشـتا ئىپادىلىنىـپ چىقسـىال ۋە چېكىـدىن     

ته ئىپادىلىنىپ چىقمىسىال ئۇنى بىنورمال پسىخىكا ئاشقان ھالهت
پسـىخىكىلىق بىنورمـاللىق تۆۋەنـدىكى    . ھېسابلىغىلى بولمايـدۇ 

  :مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
بۇ جىنسـىي بىنورمـاللىق، غهلىـته    . خاراكتېر بىنورماللىقى. 1

خۇمار، ئـاجىزلىق، پسـىخىكىلىق پـارچىلىنىش، ھېسـتىرىيه، بىـر      
ــك ــك،    تهرەپلىمىلى ــلىق، غهمكىنلى ــونترول قىاللماس ــۆزىنى ك ، ئ

  .مهجبۇرىي خىيال قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
روھىي جهھهتتىكـى يېتىلىشـنىڭ تولـۇق بولماسـلىقى، بـۇ      . 2

  .دەلدۈشلۈك، ئهقلىي كهمتۈكلۈك ۋە دۆتلۈكنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
تۇيغۇســـــىدىكى توســـــالغۇ،  ،بـــــۇ. روھىـــــي كېســـــهللىك. 3



توســالغۇ، ھېسســىياتىدىكى توســالغۇ، ئاڭــدىكى    تهپهككــۈردىكى 
ئۆز ئىچىـگه   قاتارلىقالرنى توسالغۇ، ئىرادە ۋە ھهرىكهتتىكى توسالغۇ

  .ئالىدۇ
لگهن پسـىخىكىلىق بىنورمـاللىقالر ئىچىـدە    ۈتۈرىدا كۆرسـ ۇيۇق

ــۆپ كۆر   ــاللىق ئهڭ كــ ــىي بىنورمــ ــل  ۈلۈجىنســ ــان بىرخىــ دىغــ
ــىخىلوگىيه ۋە   ــۇپ، پســــ ــاللىق بولــــ ــىخىكىلىق بىنورمــــ  پســــ

  . بىرى دىنمۇھىم تهتقىقات تېمىلىرى جهمىيهتشۇناسلىقنىڭ
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ــازىرغىچه     ــاكى ھـ ــپ تـ ــدىن تارتىـ ــدا بولغانـ ــانىيهت پهيـ ئىنسـ

جىنسىيهتنى . جىنسىيهت ئىنتايىن سىرلىق تۈس ئېلىپ كهلدى
تهتقىـــق قىلغـــان  ئـــالىمالر باشـــتىن ئـــاخىر ئۇنىـــڭ ســـىرلىق  

كىشىلهر ئالدىدا ئاددىال نهرسـىگه   پهردىسىنى ئېچىپ تاشالپ ئۇنى
ــى تهتقىقــــات       ــۇ ھهقتىكــ ــراق بــ ــدى، بىــ ــدۇرماقچى بولــ ئايالنــ
ــىرلىق    ــۇ سـ ــىيهت تېخىمـ ــىچه جىنسـ ــېرى ئهكسـ چوڭقۇرالشقانسـ
قىياپهتكه كىرىپ، ئۇنىڭ ئاددىي مهسىله ئهمهسلىكى بارغانسـېرى  

ــلىدى  ــقا باشــ ــان بولۇشــ ــدەك  . ئايــ ــازىر بۇرۇنقىــ ــىيهت ھــ جىنســ
ــكار  ــۇرۇنلۇقتىن ئاشــ ــدى يوشــ ــاراپ يۈزلهنــ ــىلهر . لىقىغا قــ كىشــ

. جىنسىيهت ھهققىدە ئاشكارە مۇھاكىمه ئېلىـپ بارىـدىغان بولـدى   
سورۇنالردا جىنسىيهت ھهققىدىكى پـاراڭالر ئاشـكارا سـۆزلىنىدىغان    
بولـــدى، بىـــراق بـــۇ ھهرگىزمـــۇ جىنســـىيهتنىڭ ماھىيىتىـــدىكى  

چۈنكى جىنسىيهت ھاياتلىقىنىڭ . سىرلىقلىقىنى ئۆزگهرتهلمىدى
نبىئـى بولـۇپ، ئىنسـانىيهت ئاشـۇ جىنسـىيهتكه تايىنىـپ ئهۋالد       مه

شـــۇڭا . قالــدۇرۇپ، دۇنيـــادا ھايـــاتلىقىنى مهڭگــۈ داۋام قىلدۇرىـــدۇ  
جىنسىيهت ئـاددىال ھهۋەسـنى قانـدۇرۇش مهسىلىسـى بولماسـتىن      

ته كىشـىلهر بىـلهن   جهمىيهتـ ئىجتىمـائىي  . ھاياتلىق مهسىلىسـى 
نســىيهت ئهڭ مــۇھىم كىشــىلهر ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتته جى 

شـۇڭا جىنسـىيهتنى بهزىـلهر تىبـابهت نۇقتىسـىدىن      . ئورۇندا تۇرىدۇ
تهتقىــق قىلســـا بهزىـــلهر پســىخىلوگىيه نۇقتىســـىدىن تهھلىـــل   



نۇقتىسـىدىن  ) ئىنسانشۇناسلىق(قىلىدۇ، بهزىلهر ئانىتروپولوگىيه 
) شۇناســلىقجهمىيهت(تهتقىــق قىلســا بهزىــلهر سوتســىئولوگىيه    

جىنسـىيهت ھهققىـدىكى   . تهتقىـق قىلىـدۇ   نۇقتىسىدىن چىقىـپ 
تهتقىقات چوڭقۇرالشقانسـېرى جىنسـىيهت ھهققىـدىكى ئوخشـاش     
بولمىغان بايقاشالر كهلتـۈرۈپ چىقارغـان ئوخشـاش بولمىغـان كـۆز      

تارتىشـالرغا سـهۋەب    -قاراشالر كۆپلهپ بالىققـا كېلىـپ، بـۇ تـاالش     
ئـاددى  مانا بۇ تاالش تارتىشالر جىنسـىيهت مهسىلىسـىنىڭ   . بولدى

  .مهسىله ئهمهسلىكىنى ئىسپاتلىدى
خىــل بىمـــارالردىن   -بىــز بۇغـــدا ئامبوالتۇرىيىســىدە خىلمـــۇ   

كهلگهن مهسـلىههت سـوراش خهتلىرىـدىن نهچـچه مىـڭ پـارچىالپ       
خهتــلهرگه قــاراپ شــۇ نهرســىنى ھــېس قىلىــش  . تاپشــۇرۇپ ئالــدۇق

قىـيىن ئهمهســكى جىنســىيهت ئـادەتتىكى ئــادەملهر ئۈچــۈن ئــاددى   
ۇيۇلغىنى بىلهن جىنسىيهتته مهسىلىگه دۇچ كهلگهنـلهر  ئىشتهك ت

. ئۈچۈن جىنسـىيهت مهسىلىسـى ھايـاتتىكى ئهڭ مـۇھىم مهسـىله     
ــاله      ــلىرىنى ۋە نـ ــۆز قاراشـ ــڭ كـ ــن ئۇالرنىـ ــۇ خهتلهردىـ ــز ئاشـ  -بىـ
. پهريادلىرىنى ھېس قىلغىنىمىزدا ئاشۇنداق خۇالسـىگه كېلىمىـز  

ــ     ــۇ مهسـ ــان ئاشـ ــىيهتتىكى يولۇققـ ــلهر جىنسـ ــته بهزىـ ىلىلهر خهتـ
ــاتتىنمۇ نۇرغــۇن قېــتىم ۋاز كــېچىش خىيالىغــان    تۈپهيلىــدىن ھاي
كهلگهنلىكىنـى ئېيتقـان، بهزىـلهرگه بولسـا بـۇ دۇنيـا قــاراڭغۇ دوزاخ       

  .بولۇپ تويۇلغان
جىنسىي نورماللىق روھىي ساغالملىقنىڭ مـۇھىم تهركىبىـي   

ئاۋىسترىيه پسىخىلوگىيه ئالىمى فىروئىد بولسـا بـارلىق   . قىسمى
ــي كې ــلهن   روھىــ ــىيهت بىــ ــى جىنســ ــهللىكلهرنىڭ ھهممىســ ســ

ــدۇ ــدا  . مۇناســىۋەتلىك دەپ قاراي مۇشــۇ نۇقتىــدىن ئېلىــپ ئېيتقان
جىنسـىي جهھهتتىكـى نورمـاللىق ئىنسـانىيهت ئۈچـۈن ئىنتــايىن      

  . مۇھىم
پســـــىخىكىلىق ئانـــــالىز ۋە مهدەنىـــــيهت ئـــــانتروپولوگىيه    
ــانىيهت     ــىيهت ئىنســ ــويىچه جىنســ ــى بــ ــڭ قارىشــ ئالىملىرىنىــ

نىـــڭ مهنبىئـــى بولـــۇپال قالماســـتىن، بهلكـــى پۈتكـــۈل ھاياتلىقى



. ئىنسانىيهت مهدەنىيىتىنىڭ تـۈپكى ھهرىكهتلهنـدۈرگۈچ كۈچىـدۇر   
شـى  ۇجىنسىي ئېنىرگىيىنىڭ ئادەتتىن تاشقىرى بېسىمىغا ئۇچر

بۇنىـڭ  : ئىنسانىيهتنى مۇنداق ئىككـى نهرسـه بىـلهن تارتۇقلىـدى    
ېنىـرگىيه  جىنسـىي ئ . بىرى روھىي كېسـهل يهنهبىـرى مهدەنىـيهت   

تهرىپىـدىن بېسـىمغا ئۇچرىغانـدا نورمـال تهبىئىـي يـول        جهمىيهت
ا ئىپادىلىنىــپ چىقالمــاي غهيــرى نورمــال يهنــى     قبىــلهن ســىرت 

تهبىئىــي بولمىغــان يــول بىــلهن ئىپادىلىنىــپ چىقىشــقا مهجبــۇر 
ــۇدۇ ــدا   -ئهر . بول ئايالالرنىــڭ تهبىئهتنىــڭ قــانۇنىيىتىگه مــاس ھال

ېرىشى جىنسىي ھهۋەسنىڭ تهبىئىي تهبىئىي مۇناسىۋەت ئېلىپ ب
ا قىشــى بولــۇپ، ئــۇ تهبىئىــي يــول بىــلهن قېنىشــ نيــول بىــلهن قې

جىسىز شهكلىنى ئۆزگهرتىپ غهيرى تهبىئىي الئېرىشهلمىگهندە ئى
ئـۇ  . يول بىلهن بۇنىڭدىن مهدەنىـيهت ھادىسـىلىرى شـهكىللىنىدۇ   

ــىي    ــىته جىنسـ ــى بىۋاسـ ــلهن ئهمهس بهلكـ ــول بىـ ــىمۋۇللۇق يـ سـ
ــى  ــكهت تۈس ــهكلىدە    ھهرى ــۇم ش ــان ئۇق ــدا بۇرمىالنغ ــان ھال نى ئالغ

ئىپادىلىنىپ، تهبىئهتنىڭ قـانۇنىيىتىگه خىـالپ ھالـدا شـهكلىنى     
ىشقا ئېرىشسـه بۇنىڭـدىن جىنسـىي بىنورمـاللىق     نئۆزگهرتىپ قې
  .شهكىللىنىدۇ

تــــۈگىمهس  -جىنســــىي بېســــىم ئىنســــانىيهتكه پــــۈتمهس  
جىنسـىي  مهدەنىيهت بايلىقلىرىنى ئېلىپ كېلىش بىـلهن بىـرگه   

پهريـاد   -بىنورماللىق قاتارلىق روھىي كېسهللىكتىن ئىبارەت ناله 
ــاپهتنىمۇ ئېلىـــپ كهلـــدى  ــدە  . ۋە ئـ ــىنى ئاالھىـ ــۇ نهرسـ ــراق شـ بىـ

ئهسكهرتىپ ئۆتۈش الزىمكى جىنسىي بىنورمـاللىق ۋە مهدەنىـيهت   
ــۋال      ــل ئهھ ــۇ خى ــايۋانالردا ب ــۇپ، ھ ــاس بول ــانالرغىال خ پهقهت ئىنس

ڭ ھهر يىلدا كـۈيلهش مهزگىلـى بـار بولـۇپ،     ھايۋانالرنى. كۆرۈلمهيدۇ
ئاشۇ مهزگىلدىن باشقا چاغالردا ئۇالردا ئادەتتىن تاشقىرى كۈچلـۈك  

ــدۇ   ــداق  . بولغــان جىنســىي ھاياجــان كۆرۈلمهي ــادەملهر بولســا ئۇن ئ
ــويى ھهر كــۈن ھهر   . ئهمهس ــۈر ب ــادەملهرگه جىنســىي ھاياجــان ئۆم ئ

پـى ۋە جىنسـىي   ئىنساننىڭ جىنسـىي تهلى . بولۇدۇسائهتته ھهمراھ 
نىشــانى ھامــان يــېڭىچه ھــالهت ۋە يــېڭىچه شـــهكىللهرنى تهلهپ      



شۇڭا ئىنسـانالردىكى جىنسـىيهت ھامـان بىرخىـل     . قىلىپ تۇرىدۇ
يهنه بهزى ئادەملهر بىلهن ئـادەملهر  . بولۇدۇئىجتىمائىي تۈس ئالغان 

ئوتتۇرىســـىدىكى مۇناســـىۋەتلهر ئىچىــــدە ھامـــان جىنســــىيهتكه    
بىـر ئادەمنىـڭ پهقهت بىـرال    . بولۇدۇبولغان مۇناسىۋەتلىك تهركىپ 

شــى ناتــايىن، ئــۇ ھامــان باشــقا يــات ۇجىنســىي ئوبېكتىغــا رازى بول
ــىۋەت ئورن  ــۇ مۇناس ــلىقالر بىلهنم ــدۇ ۇتۇجىنىس ــارزۇ قىلى ــىنى ئ . ش

ــل       ــۇ خى ــىمايدىغان ب ــلهن ئوخش ــانلىقالر بى ــقا ج ــدىكى باش ئادەم
ڭ پهۋقۇلئـــاددە جىنســـىي ھادىســـه ئىنســـانالردىكى جىنســـىيهتنى

ــل      ــۇ خى ــادەملهردىكى ب ــۇپ، ئ ــگهن بول ــۇرەككهپلىكىنى بهلگىلى م
ــدا ھامــان       ــانالر ھهرىكهتــكه ئايالنغان ــىز جىنســىي ھاياج تۇسقۇنس
ئادەملهر بىلهن ئـادەملهر ئوتتۇرىسـىدا شـهكىللهنگهن ئىجتىمـائىي     

. بولــۇدۇمۇناســىۋەتلهرنىڭ پرىنســىپلىرىغا اليىقلىشىشــقا مهجبــۇر 
ــۆزىنى   ــۇ ئىنســانالردىكى ئ ــا ب ــدارىنى   مان كــونترول قىلىــش ئىقتى

مانـــا بـــۇ جىنســـىي بېســـىمنىڭ بارلىققـــا . بارلىققـــا كهلتـــۈرگهن
كېلىشى بولۇپ، ئىنسانىيهتنىڭ مهدەنىـيهت تـارىخى ئىجتىمـائىي    
ــڭ     ــادەملهردىكى جىنســىي ھاياجاننى ــلهن ئ ــدە پرىنســىپالر بى قائى

ــارەت    ــدىن ئىبــ ــۇش تارىخىــ ــىز توقۇنــ ــۇنداقال  . ئۈزلۈكســ ــۇ شــ بــ
ھىي دۇنياسىدىكى يۈكسهكلىك يهنى ئېتىقاد ۋە ئىنسانىيهتنىڭ رو

ــدىكى    ــانىيهتنىڭ تېنى ــلهن ئىنس ــيهت بى ــاللىقمهدەنى ــى  رىي يهن
ــدىن    ــارا ئېلىشــىش تارىخى ــڭ ئۆزئ جىنســىي ھهۋەس ۋە ياۋايىلىقنى

  .ئىبارەت
ــيهت     ــدا مهدەنى ــپ ئېيتقان ــتىن ئېلى ــى جهھهت ــمهت قارىش قىم

يهت ئىختىراســى بىــلهن جىنســىي بىنورمــالىق ئىنســاننىڭ روھىــ 
قارشــى ئىككــى قۇتــۇپ بولســىمۇ بىــراق   -تۇرمۇشــىدىكى قــارىمۇ 

ــۇالر ئىســاننىڭ     ــدا ئ پســىخولوگىيه نۇقتىســىدىن ئېلىــپ ئېيتقان
يهنـى ھهر  . پسىخىكىسىدىكى ماھىيهت جهھهتـته  ئوخشـاش نهرسـه   

ئىككىلىســى جىنســىي ھهۋەســنىڭ شــهكلىنى ئــۆزگهرتكهن ھالــدا 
  .ئۇرغۇپ چىقىشىدىن ئىبارەت

لىققــا كهلگهنــدىن بېــرى ئوخشــاش بولمىغــان ئىنســانىيهت بار



ئىككــى خىــل جىــنس ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتنىڭ جىنســىي  
نورماللىق قانۇنىيىتى بويىچه نورمـال ھالـدا ئېلىـپ بېرىلىشـىنى     

خـۇدا ئـادەمنى ياراتقانـدا دەسـلىپىدە ئـادەمنى ياراتقـان،       . دۇۈتۈكۆرس
. اتقـان كېيىن ئۇنىـڭ بىـر تـال قوۋۇرغىسـىنى ئېلىـپ ھهۋۋانـى يار      

بهزى ئىسانشۇناس ئالىمالر ئهر بىلهن ئايال ئوتتۇرىسـىدىكى ئۆزئـارا   
مهپتۇن بولۇش ھادىسىسىنى مانا مۇشۇ دىنىـي بايانالرغـا ئاساسـهن    

ئۇالرنىـڭ قارىشـى بـويىچه ئېيتقانـدا ئهر     . چۈشهندۈرۈشكه تىرىشىدۇ
. بىلهن ئايال ئهسلىدە بىر گهۋدە بولۇپ ئىككىگه پارچىلىۋېتىلگهن

بېـــرى ئهرلهر بىـــلهن ئايـــالالر مۇشـــۇ جاھانـــدا ئۆزىنىـــڭ  شـــۇندىن
پارچىلىنىپ كهتكهن يهنه بىر گهۋدىسـى بولغـان يـات جىنىسـلىق     

جىنسىي ئاالقه ئـۇالرنى قايتىـدىن بىـر گهۋدىـگه     . بىراۋنى ئىزدەيدۇ
ئايالندۇرااليــدۇ، يهنــى ئــۇالردىن تۇغۇلغــان بالىــدا ھهم  ئهرنىــڭ ھهم  

ــد  ــىي ئاالھىـ ــڭ بهزى ئېرسـ ــدا ئايالنىـ ــكهن ھالـ ىلىكلىرى بىرلهشـ
. ساقالنغان بولۇپ، بـۇ بـاال دەل ئۇالرنىـڭ بىرلهشـكهن گهۋدىسـىدۇر     

ــانلىق    ــال ۋە پهرزەنــت ئوتتۇرىســىدىكى مېهرىب ــۇالر ئهر بىــلهن ئاي ئ
مۇناســــىۋىتىنى بۇنىڭــــدىن باشــــقا ھېچقانــــداق يــــول بىــــلهن  

ــدۇ  ــدۇ دەپ قاراي ــات   . چۈشــهندۈرگىلى بولماي ــته تهتقىق ــۇ ھهق ــز ب بى
ارســـاق بـــۇنى ھهقىقهتهنمـــۇ ھېچقانـــداق لوگىكىلىـــق  ئېلىـــپ ب

تهھلىل قىلىش ئۇسـۇلىنىڭ چۈشـهندۈرۈپ بېرەلمهيـدىغانلىقىنى    
  .ھېس قىلىمىز

بىـــلهن بىـــر دەۋردە ياشـــىغان يهھـــۇدى  ئهلهيهىسســـاالمســـا ىئ
پ، ئىككـى جىسـىمنىڭ بىـرال    ۇلـ ۇپهيالسوپ فېيرو بـۇ ھهقـته توخت  

ددە ئىقتىــدارغا ئىــگه گهۋدىــدە بــار بولۇشــى ئاشــۇ گهۋدىنــى پهۋقۇلئــا
خــۇدا ئادەمنىــڭ مۇشــۇ پهۋقۇلئــاددە ئىقتىــدارىنى  . دۇۇقىلىــپ قويــ

چهكلهش ئۈچـۈن ئـۇنى ئىككـى گهۋدە قىلىـپ پـارچىلىۋەتكهن دەپ      
. بىراق ئۇالر ھامـان بىـر گهۋدىـگه ئايلىنىشـنى ئىسـتهيدۇ     . قارىغان

شـــى خـــۇدا تهرىپىـــدىن چهكلهنگهچـــكه  ۇئۇالرنىـــڭ بىـــر گهۋدە بول
مۇشـۇ  . بولـۇدۇ شىش ھامـان جىنـايى تۇيغـۇ بىـلهن     جىنسىي جۈپلى

نۇقتىــدىن ئېلىــپ ئېيتقانــدا جىنســىيهت ھامــان ئىنســانىيهت تــا  



ھــازىرغىچه قوتۇاللمــاي كېلىۋاتقــان ئاشــۇ مهڭگۈلــۈك ئىپتىــدائىي  
  .گۇناھ تۇيغۇسىنىڭ بىردىن بىر مهنبىئى

ــدۇ  ــداق دەي خــۇدا ئهســلىدە ئىككــى جىنىســلىق  «: فېيــرو مۇن
مـۇھهببهت  . بـار ئىككـى بـۆلهككه بۆلـدى     ىرقـ ئادەمنى جىنسـىي په 

. ئۇالرنى قايتىدىن بىرىكىپ بىرگهۋدىگه ئايلىنىشقا تهشنا قىلىدۇ
بۇ خىل تهشنالىق جىنسىي لهززەتنىـڭ بـۇلىقى، جىنسـىي لهززەت    

» جىنسـىي چوقۇنـۇش  «( »بولسا بارلىق جىنايهتنىـڭ باشلىنىشـى  
A. O جۇڭگــــو ئهدەبىيــــات ســــهنئهتچىلهر بىرلهشمىســــى . ۋول

ــرىياتىنىڭ  ــل  - 1988نهش ــرى  - 1يى ــناخ(نهش ــكه  - 5) ۇچهس بهت
  ).قاراڭ

ــاھ تۇيغۇســى    ــگه ئايالنغــان گۇن جىنســىيهت بىــلهن بىــر گهۋدى
ئهمهلىيهتته جىنسـىي ئېنىرگىيىنىـڭ ئىجتىمـائىي پىرىنسـىپالر     

شىدىن كېلىپ چىققان جىنسـىي بېسـىمنى   ۇتهرىپىدىن باستۇرۇل
ــازىرغىچه كىشــىلهر ئ . شــهكىللهندۈرىدۇ ــاھ  ھ ــدائىي گۇن اشــۇ ئىپتى

ــاكى      ــهكىللهندۈردىمۇ يـ ــى شـ ــائىي ئهخالقىنـ ــى ئىجتىمـ تۇيغۇسـ
ئىنســانالر ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتنى تهڭشــهپ تــۇرۇش ئۈچــۈن  

ــائىي ئهخـــالق(پىرىنســـىپالر  -شـــهكىللهنگهن قائىـــدە  ) ئىجتىمـ
ئادەملهردىكى گۇناھ تۇيغۇسىنى شهكىللهندۈردىمۇ دېگهن مهسـىله  

قانـداقال  . تـارتىش قىلىـپ كهلمهكـته    -الش ئۈستىدە ئۈلۈكسـىز تـا  
شــىدىن قهتئىيــنهزەر جىنســىيهت بىــلهن مهھــكهم يانداشــقان   ۇبول

نىـڭ بـۇلىقى   ئازاپگۇناھ تۇيغۇسـى ئىنسـانالردىكى بـارلىق روھىـي     
روھىي كېسهللىكلهرنى شـۇنداقال بـۇ    ئازاپبولۇپ، مانا مۇشۇ روھىي 

دىن بىـر  كسهكلهشـكهن بىـر  ۈتىن قۇتۇلۇشـنىڭ ي ئازاپخىل روھىي 
ــيهت    ــقا مهدەنىـ ــېئىرىيهتنى ۋە باشـ ــهنئهتنى، شـ ــان سـ ــولى بولغـ يـ

  .ئىقتىدارىلىرىنى بارلىققا كهلتۈرگهن
ــىته     ــىمنىڭ بىۋاسـ ــىي بېسـ ــاللىق جىنسـ ــىي بىنورمـ جنىسـ

شـىنى،  ۇنۇمهھسۇلى بولۇپ، ئـۇ بىرخىـل جىنسـىي ئاڭنىـڭ بۇرمۇل    
ــۇ بىرخىــل . دۇۈتۈئازغىشىشــىنى ۋە قااليمىقانلىشىشــىنى كۆرســ  ئ

ئايــالالر   -جهھهتتىكــى كېســهللىك ھــالىتى بولــۇپ، ئهر    روھىــي 



شـى ۋە  ۇئوتتۇرىسىدىكى يات جىنىسـلىقالرنىڭ ئۆزئـارا مهپتـۇن بول   
تهبىئىي مۇناسـىۋەت ئېلىـپ بېرىشـىدەك نورمـال بولغـان يولـدىن       
يىراقلىشــىپ، تهبىئىــي قــانۇنىيهتكه خىــالپ ھالــدا، ئــۆزگهرگهن ۋە  

ى قاندۇرۇشــنى بۇرمىالنغــان شــهكىل بىــلهن جىنســىي ھهۋەســن    
  .دۇۈتۈمهقسهت قىلغان ھهرىكهتنى كۆرس

بىنورمال جىنسىي پىسـىخىكا كىشـىلهردىكى نورمـال بولغـان     
جىنسىي ھهرىكهتلهرنىڭ دائىرىسىدىن ھالقىپ كېتىشىنى تهلهپ 
قىلغــانلىقى ئۈچــۈن كىشــىلهرگه غهلىــته ۋە ئهقىلغــا سىغقۇســىز   

ــۇبولــۇپ تۇي ۋەتنى كىشــىلهرنىڭ نورمــال كىشــىلىك مۇناســى . دۇۇل
ــىي     ــال جىنس ــا بىنورم ــات بولغاچق ــا ي ــهكىللهندۈرگهن مىزانالرغ ش
ھهرىـــكهت بىرخىـــل ئهخالقســـىزلىق ۋە يىرگىنىچلىـــك قىلىـــق   

نىــــڭ چهتــــكه قېقىشــــىغا ۋە جهمىيهتبولـــۇپ تويۇلــــۇپ ھامــــان  
ــدى   ــۇچراپ كهلـ ــىگه ئـ ــىي   . ئهيىبلىشـ ــال جىنسـ ــر بىنورمـ ئېغىـ

ــهۋەب ب     ــاقىۋەتلهرگه س ــايى ئ ــر جىن ــا ئېغى ــىخىكا بولس ــۇپ، پىس ول
  .بىرخىل جىنايهت تۈسىنى ئالدى

دۇنيادىكى بىنورمال جىنسىي پىسىخىكا تهتقىقاتىنىڭ تارىخى 
يىلدىن بـۇرۇنال   - 400خېلى ئۇزاق بولۇپ، مىالدىدىن ئىلگىرىكى 

قهدىمكى يۇناننىڭ مهشـهۇر دوختـۇرى ھېپوكرېـت ئهينـى چاغـدىال      
بىنورمــال جىنســـىي پســىخىكىنى فىزىئولـــوگىيه نۇقتىســـىدىن   

ــۇرۇپ ئىزاھلىغــان چى ــالر   . قىــپ ت ــۈز يىل ــنهن ي ــدىن تهخمى مىالدى
ئىلگىــرى قهدىمكــى يۇنــانلىق يهنه بىــر دوختــۇر ئهكــربىيه تــۇنجى  

» پسىخىكىلىق كهمتۈكلـۈك «ۋە » پسىخىكىلىق توسالغۇ«بولۇپ 
ئوتتـۇرا ئهسـىرگه كهلگهنـدە بولسـا     . هتكهنلدېگهن ئاتالغۇالرنى ئىش

ــتۈنلۈكنى ئىگى  ــۇتلهق ئۈسـ ــاتلىق مـ ــال  خۇراپـ ــكه بىنورمـ لىگهچـ
جىنسىي پىسىخىكا شهيتاننىڭ كۈچىـدىن بولغـان ھادىسـه يـاكى     
جىن چاپلىشـىش دەپ قارىلىـپ، جىننـى قـوغالش، يـالغۇز سـوالپ       
ــلهرنى      ــدۈرۈپ ئۆلتۈرۈش ــا كۆي ــا ئوتت ــۇش ھهتت ــاغالپ قوي ــۇش، ب قوي

 -ئهســــىرلهرگه كهلگهنــــدە پهن  -18-17. كهلتــــۈرۈپ چىقارغــــان 
ا ئهگىشـىپ بىنورمـال جىنسـىي    تېخنىكىنىڭ تهرەققىي قىلىشىغ



ــاقايتىش     ــارقىلىق س ــهللىك، داۋاالش ئ ــل كېس ــىخىكا بىرخى پىس
  .الزىم، دەپ قارىلىدىغان بولغان

پ تـۇرۇپتىكى جىنسـىيهت كىشـىلهرنىڭ تۇرمۇشـىدىكى     ۈنۈكۆر
ھىم تهرەپ بولسـىمۇ ئىنسـانىيهتنىڭ جىنسـىيهت ۋە    وئىنتايىن مـ 

ىن ئاســتا جىنســىي پىســىخىكا ھهققىــدىكى تهتقىقــاتى ئىنتــاي    
ــان ــان    . بولغ ــوش قالغ ــاھه ب ــۇ س ــارىخى دەۋرلهردە ب ــۇن ت  - 18. نۇرغ

ئهسىردىكى فرانسىيه بۈيۈك ئىنقىالبى غهلىبه قازانغاندىن كېيىن 
ــائىي قۇرۇلمىســــىدا تــــۈپتىن ئۆزگۈرۈشــــلهر   دۇنيانىــــڭ ئىجتىمــ

ــلىدى ۈلۈكۆر ــكه باش ــاالق،    . ش ــدىكى ق ــهللىك ھهققى ــي كېس روھى
ىنورمــال جىنســىي پىســىخىكا   خــۇراپى قاراشــالر ئاجىزلىشــىپ ب  

. پهن دائىرىسىگه قايتۇرۇپ كېلىندى -ھهققىدىكى قاراشالر ئىلىم 
ــل    - 1872 ــۇر پىنې ــىيىلىك دوخت ــى فىرانس  - 1826_  1754(يىل
تۇنجى روھىي كېسهللىكلهر دوختۇرخانىسى قـۇرۇپ، روھىـي   ) يىلالر

كېسهللىكلهرنى تىببىي يول بىلهن داۋاالشنىڭ تۇنجى قهدىمىنـى  
بۇ روھىي كېسهللىك تهتقىقات تارىخىـدىكى تـۇنجى   . دىبهرپ باشال

ئۆزگهرتىش بولۇپ، ئىككىنچـى قېتىملىـق زور ئۆزگـۈرۈش ھـازىرقى     
ــى   ــهللىكلهر ئىلىمىنىـــــڭ ياراتقۇچىســـ ــان روھىـــــي كېســـ زامـــ
گېرمانىيىلىك روھىي كېسهللىكلهر ئـالىمى گېرىبىسـنىگېرنىڭ   

ــگهن  ــدانغا كهل ــالمچىلىقىدا مهي ــوپ . باش ــۇنجى بول ــۇ ت ــي  ئ ئهمهلى
پســــىخىلوگىيه ئىلمــــى ئــــارقىلىق بىمــــارالدىكى بىنورمــــال     

بىراق بـۇ  . پسىخىكىنى تهتقىق قىلىشنىڭ يولىنى ئېچىپ بهردى
قېتىمقـــى ئۆزگۈرۈشــــنىڭ پهقهت كېســــهللىك بىلهنــــال بولــــۇپ  

ــار ئىــدى   ــۈچىنچى . بىمارالرغــا ســهل قاراشــتهك چهكلىمىلىكــى ب ئ
ــۈرۈش بو   ــك ئۆزگـــ ــنقىالپ خاراكتېرلىـــ ــق ئىـــ ــا قېتىملىـــ لســـ

ــىگموند     ــۇرى سـ ــهللىكلهر دوختـ ــي كېسـ ــتىرىيىلىك روھىـ ئاۋىسـ
ــالىز      ــي ئان ــگهن روھى ــا كهل ــالمچىلىقىدا بارلىقق ــڭ باش فىرېئۇدنى

ــكهت ت   ــۇ ھهرى ــۇپ، ب ــى بول ــپ  ىھهرىكىت ــابهت ساھهســىدىن ھالقى ب
چىقىپ پۈتكۈل مهدەنىيهت ساھهسىدىكى غايهت زور ئۆزگۈرۈشـلهرگه  

نياسىدا تهسىرى ئهڭ چوڭ ھازىرقى زامان دۇ دىئۇرفى. سهۋەب بولدى



شــۇندىن بېــرى بىنورمــال   . شهخســلهرنىڭ بىــرى بولــۇپ قالــدى   
جىنســـىي پىســـىخىكا ھهققىـــدىكى تهتقىقـــات دۇنيـــادا قىـــزغىن 

فىرىئودنىـڭ روھىـي ئانـالىز تهلىمـاتى پۈتكـۈل      . دولقۇنغا ئايالندى
 -مهدەنىـــيهت تهتقىقـــاتى ۋە ئىنسانشۇناســـلىقتىمۇ، ئهدەبىيـــات    

  .قىلىنىپ، غايهت زور نهتىجىلهرگه ئېرىشتىسهنئهتتىمۇ تهدبىق 
  

3 .�*��+,- �!�"��� #�$���% ����&�'��(  

  
پســىخىكىلىق ئانــالىز روھىــي كېســهللىكلهر تهتقىقاتىــدىكى  
ئهڭ يېڭى نهزەرىيىۋى سېستىما بولـۇپ، ئـۇ ئهزەلـدىن سـاقايتقىلى     
بولمايدۇ دەپ قاراپ كېلىنگهن روھىي كېسهللىكلهرنى داۋاالشنىڭ 

  . لىنى ئاچقان بىر پهنتۇنجى يو
ــڭ ياراتقۇچىســى ســى   ــالىز ئىلىمىنى مۇند گپســىخىكىلىق ئان

ئائىلىسىدە تۇغۇلغان،  ريىلى بىر يهھۇدى سودىگه - 1856فىرېئود 
. نىسـتىتوتىدا ئوقۇغـان  ىۋېينا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تىببىي پهنلهر ئ

يىلدىن باشالپ مهشهۇر فىزىئولوگىيه ئالىمى بىلوكنىـڭ   - 1876
ېــرۋا ھۈجهيرىلىرىنىــڭ توقۇلمىســىنى تهتقىــق نىكىــدە يېتهكچىل

بـۇ  . يىلى پارىژغا بېرىپ ئىلىم تهھسىل قىلغـان  - 1885. قىلغان
جهريانـدا ئـۇ مهشـهۇر نېــرۋا كېسـهللىكلىرى ئـالىمى شـارك بىــلهن       

يىلــى بىاليىــر بىــلهن بىرلىشــىپ يازغــان  - 1895. ھهمكارالشــقان
. شــىر قىلــدۇرغاننــاملىق كىتــابىنى نه» ھېســتىرىيه تهتقىقــاتى«

ــڭ   - 1899 ــى فىرىئودنى ــرى «يىل ــۈش تهبى ــي  » چ ــاملىق ئىلمى ن
ئهســىرى نهشــر قىلىنىــپ ئــۇنى ۋە ئۇنىــڭ نهزەرىيىســىنى دۇنياغــا   

شــۇنىڭدىن كېــيىن ئۇنىــڭ پىســىخىكىلىق ئانــالىز     . تونۇتقــان
روھىـي  «نهزەرىيىۋى سېستىمىسى قهدەممۇ قهدەم شهرھىيىلهنگهن 

، »هت نهزەرىيىسىدن ئۈچ لىكسـىيه جىنسىي«، »ئانالىزغا مۇقهددىمه
تـــۇتىم ۋە «، »كۈنــدىلىك تۇرمۇشـــتىكى پســـىخىكىلىق ئانـــالىز «

مهدەنىــيهت ۋە ئۇنىــڭ «، »مۇســا ۋە بىــر خۇدالىــق دىــن «، »پهرھىــز
. قاتارلىق بىر يـۈرۈش ئهسـهرلىرى نهشـر قىلىنغـان    » كهمتۈكلىكى



فىرىئود كىشىلهر تهرىپىـدىن  . يىلى لوندۇندا ۋاپات بولغان - 1939
ىنسانىيهتنىڭ بىلىش تارىخىنى بۇرۇنقى ۋە ھازىرقى دەپ ئىككـى  ئ

ــا  ــۆلگهن شــهخس دەپ قارالماقت ــد  . دەۋرگه ب ــا تهنقى ــا فىرىئودق ھهتت
پوزىتسىيىســى بىــلهن مۇئــامىله قىلىــدىغان فىروممــۇ فرېئــۇدنى  

 »ئىنسانىيهتتىكى ئهڭ ئۇلـۇغ شـهخس ۋە يولباشـچىالرنىڭ بىـرى    «
 - 6891هن نهشــرىياتىنىڭ ، ســهنلي»فرىېئۇدنىــڭ بــۇرچى«: فــروم(

  .دەپ باھا بهرگهن )بهت – 931ۇچه نهشرى، سنائاي خ - 21يىل 
ــرۋا      ــلهن نېــ ــۈپىتى بىــ ــۇش ســ ــۇر بولــ ــر دوختــ ــود بىــ فرىئــ
كېســـــــهللىكلىرىنى داۋاالش جهريانىـــــــدا زۇر مهســـــــىلىلهرنىڭ 

نېـــرۋا كېســـهللىكلىرىنىڭ . ھـــېس قىلغـــان نىمهۋجۇتلـــۇتلىقى
لوگىيىلىــك كېســهل يــوق بهزىلىــرى بهدىنىــدە ھېچقانــداق فىزىئو

ئـۇالر ئۆلگهنـدىن كېـيىن فرىئـود ئۇالرنىـڭ      . تۇرۇپ ئۆلۈپ كهتـكهن 
جهسهتلىرىنى ئوپراتىسىيه قىلىپ كـۆرۈپ، ئۇالرنىـڭ بهدىنىـدىكى    

ســاق ئىكهنلىكىنــى كــۆرۈپ، ئۇالرنىــڭ   -ھهمــمه ئهزاالرنىــڭ ســاپ 
بىكــار ئۆلــۈپ كېتىشــىدىن ۋە دوختۇرالرنىــڭ بۇنىڭغــا  -بىكــاردىن 
نهچـچه  . النغـان ئازاپئامـال قىاللماسـلىقىدىن قـاتتىق     ھېچقانداق

ش ۋە تهتقىقات ئارقىلىق ئۇ ئاخىرى ئاشـۇ  ۈتۈكۆز هيىللىق ئىنچىك
نېرۋا كېسىلىگه گىرىپتار بولغان بىمارالرنىڭ كېسىلى بهدەندىكى 
. كېسهل ئهمهس بهلكى ئاڭدىكى كېسهل دېگهن خۇالسىگه كهلگهن

ىـدىكى ئهڭ يېڭـى بايقـاش    ئۇنىڭ بـۇ بايقىشـى ئىنسـانىيهت تارىخ   
بـابهت ساھهسـىدىكىلهرنىڭ قارشـىلىقى ۋە    ىبولۇپ، ئهينـى چاغـدا ت  

ئاڭــدىكى جــاراھهت قانــداق بولــۇپ «ئىنكــار قىلىشــىغا ئۇچرىغــان، 
ــڭ ئۆل   ــاش ئادەمنى ــاراھهتكه ئوخش ــدىكى ج ــهۋەبچى  ۈبهدەن ــىگه س ش

ھهر قانـداق كېسـهلنى پهقهت   . دەپ كىشـىلهر گۇمانالنغـان  » بولۇدۇ
دەيـدىغان كىشـىلهرنىڭ   . جاراھهتال كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇبهدەندىكى 

پ كهتكهن بـۇ تهۋرەنـمهس قاراشـنى ئـۆزگهرتىش     ۇشۇمېڭىسىگه ئورن
ئۇنـداقتا بهدىنىـدە ھېچقانـداق جـاراھهت     . ئانچه ئاسان ئهمهس ئىدى

بولمىغان ئاشۇ روھىي كېسهللهر نېمه سـهۋەبتىن ئۆلـدى؟ بۇنىڭغـا    
لـېكىن  . بېرەلمهيتـى  جـاۋاپ ه قارشـى تۇرغـۇچىالر ئهلـۋەتت    قـا فرىئۇد



. ئــۇالر بــۇنى ھامــان بهدىنىــدىكى ئهزاالردىــن ئىزدەشــكه تىرىشــاتتى
ئۇنـداقتا  . بولسا كېسهلنىڭ جـاراھىتىنى ئاڭـدىن ئىزدىـدى    دفرىئو

ــداق تېپىــپ    ــۇ جــاراھهتنى زادى قان ئاڭــدىكى جــاراھهت زادى نهدە؟ ب
  چىقىش ۋە داۋاالپ ساقايتىش كېرەك؟

ۋە تهتقىــق قىلىــش  كۈزۈتــۈشۈش، فرىئېــۇد ئىــنچىكه تهكشــۈر
ئارقىلىق ئادەمدە مهۋجۇت بولغان ئاڭنىڭ بىز ھـېس قىالاليـدىغان   
ــۇت      ــمىنىڭ مهۋجـ ــۇرۇن قىسـ ــر يوشـ ــقا يهنه بىـ ــمىدىن باشـ قىسـ

ئۆزىمىزدە بارلىقىنى، بىزنىڭ  زئىكهنلىكىنى تېپىپ چىقتى ۋە بى
ــۇھىم     ــى مـ ــىمىز ۋە ھهرىكهتلىرىمىزدىكـ ــىخىكىمىز، تۇرمۇشـ پسـ

يوشۇرۇن رول ئوينايدىغانلىقىنى ھېس قىاللمايدىغان ۋە ھالقىالردا 
دەپ نـام  » يوشۇرۇن ئـاڭ «بىلهلمهيدىغان ئاشۇ مهۋھۇم ئاڭغا فرىئود 

  .بهردى
ــېمه؟ بىــ  ــگهن ن ــاڭ دې ــاڭ زئ ــدىن  ،بىلىــدىغان ئ ــز تۇغۇلغان بى

تارتىــپ ھــازىرغىچه تۇرمــۇش تهجرىبىلىرىمىــزدىن يهكــۈنلىگهن ۋە 
ئىجتىمـائىي قاراشـالر، ئهخـالق،     باشقىالردىن ئۆگهنگهن بىلىمـلهر، 

كىشــىلهر بىــلهن كىشــىلهر ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتلهرنى بىــر  
تهرەپ قىلىش يوللىرىمىز، دىنىي ئېتىقادىمىز قاتارلىق بىز مۇشـۇ  
دۇنيادىن قوبۇل قىلغان بارلىق كۆز قاراش، تهجرىبه ۋە ئۇچـۇرالردىن  
ــۇ ئهقىللىــــق ۋە  ــاڭ بولــــۇپ، ئــ ــهكىللهنگهن ئــ ــاللىمىزدا شــ  كــ

  .لوگىكىلىق تهپهككۈر بىلهن تولغان
يوشۇرۇن ئاڭ بولسا ئاڭغا تامامهن ئوخشـىمايدىغان ئـايرىم بىـر    

رىـدا سـۆزلهپ   ۇدۇنيا بولۇپ، ئۇ بىز بـۇ دۇنيـادىن قوبـۇل قىلغـان يۇق    
ئۆتكهن بارلىق نهرسىلهر بىلهن مۇناسىۋەتسىز، ئاڭسىزلىق، غهيرى 

قا بىرخىــل ئهقىلىيىلىـك ۋە لوگىكىســىزلىق بىــلهن تولغــان باشــ 
بۇ ئاڭ ئادەم بىلهن تهڭال مهۋجـۇت بولغـان بولـۇپ،    . ئاڭدىن ئىبارەت

كىشـىلهرنىڭ ئۆسـۈپ   . ئىنسان تۇغۇلۇشـىدىنال بـار بولغـان بولـۇدۇ    
يېتىلىشــــى جهريانىــــدا ســــىرتقى دۇنيــــادىن ۋە تهبىئهتنىــــڭ     
ــۇل قىلغـــــــان چهكلىمىلهرنىـــــــڭ   قانۇنىيهتلىرىـــــــدىن قوبـــــ

ــاند    ــاڭ، ئىنس ــۇ ئ ــلهن ب ــى بى ــڭ  تىزگىنلىنىش ــتىلگهن ئاڭنى ا يې



يىشــىگه ئهگىشــىپ ئاشــكارا ئاڭنىــڭ ئاســتىدا يوشــۇرۇنۇپ      ۈكۈچ
  .قالىدۇ

يوشـۇرۇن ئــاڭ ئىنســاندىكى ئهڭ تــۈپكى ئــاڭ بولــۇپ، ئــۇ بهدەن  
ئۇنىڭدا ئىنسـاننىڭ ئهڭ تـۈپكى ئـارزۇ    . بىلهن تهڭال شهكىللهنگهن

ھهۋەسلىرى، لوگىكا ۋە ئهقىل بىلهن مۇناسىۋەتسـىز بولغـان پهقهت   
كىشـىلهر بـۇ دۇنيـادا ئهقىـل ۋە     . تۈپكى ھاياجىنى مهۋجـۇت تهننىڭ 

اشــىغانلىقى ئۈچــۈن ئــۆز ۋۇجۇدىــدىكى ئاشــۇ يلوگىكىغــا تايىنىــپ 
ــكهن   ــۇپ كهت ــاڭ  . ئاڭســىزلىقنى ھــېس قىاللمــاس بول يوشــۇرۇن ئ

پسىخىكىلىق ئانالىز ئىلمىنىڭ ئاساسى ھهمدە تهتقىقات نىشانى 
اڭنىال بولـــــۇپ، فىرىئودنىـــــڭ قارىشـــــىچه پســـــىخىكا پهقهت ئـــــ

ئادەمنىــڭ پسىخىكىسـىدا يوشــۇرۇن ئاڭنىـڭ ئــورنى   . كۆرسـهتمهيدۇ 
ئاڭ بىلهن سېلىشـتۇرۇپ بولمايـدىغان دەرىجىـدە زور بولـۇپ، پهقهت     
ــال ئادەمنىــڭ روھىــي        ــق قىلىــش بىلهن ــادەتتىكى ئــاڭنى تهتقى ئ

مهسـىلهن، چـۈش، ئاڭسـىز     ،پائالىيىتى ۋە پسىخىكىلىق ھالىتىنى
ڭ كېســهللىك ھــالىتىنى تولــۇق ھهرىــكهت ۋە روھىــي كېســهللهرنى

پهقهت يوشـــــۇرۇن ئاڭغـــــا . چۈشـــــهندۈرۈپ بـــــولغىلى بولمايـــــدۇ
ئىچكىـــرىلهپ كىـــرىش ۋە ئـــۇنى قېـــزىش ئـــارقىلىقال بـــۇالرنى      

  .چۈشهندۈرۈش مۇمكىن
ــېس    ــۇدلىقىنى ھــ ــادەتته مهۋجــ ــز ئــ ــڭ بىــ ــۇرۇن ئاڭنىــ يوشــ
قىاللمايدىكهنمىز ئۇنـداقتا ئـۇنى قانـداق قېـزىش ۋە ئىچكىـرىلهپ      

  ىن؟كىرىش مۇمك
يوشۇرۇن ئاڭنى بىز ھـېس قىلمىغىنىمىـز بىـلهن ئـۇ بىزنىـڭ      
پۈتكــۈل ھايــاتىمىزدا پســىخىكىلىق پائــالىيهتلىرىمىزدە يوشــۇرۇن  

ئۇ شهكلىنى ئۆزگهرتكهن . دۇۇھالدا ئىنتايىن زور رولالرنى ئويناپ تۇر
بىزنىــڭ غهلىــته ۋە : مهســىلهن. ئىپادىلىنىــپ تۇرىــدۇ دايىــمھالــدا 

ــۈش دۇن   ــان چ ــمهنه بولغ ــدا    بى ــىز ھال ــتىكى ئاڭس ــامىزدا، تۇرمۇش ي
ــهللىكلهرنىڭ    ــي كېســـ ــالىقلىرىمىزدا، روھىـــ ــۈزگهن خاتـــ ئۆتكـــ

فرېئـۇد يوشـۇرۇن   . ئىپادىلىنىـپ تۇرىـدۇ  ... كېسهللىك ھالهتلىرىدە
ئاڭغا چۈشلهرنى تهھلىل قىلىـش، روھىـي كېسـهللهرنىڭ ئهركىـن     



ــىز     ــۆزلىرىنى ۋە ئاڭســـ ــۆزلىگهن ســـ ــارقىلىق ســـ ــهۋۋۇر ئـــ تهســـ
ى يوشـۇرۇن مهنـاالرنى تهتقىـق قىلىـش ئـارقىلىق      ھهرىكهتلىرىدىك

ــي    ــاقالنغان، روھىـــ ــۇ يهردە ســـ ــى ۋە ئـــ ــرىلهپ كىرگىلـــ ئىچكىـــ
كېســـــهللىكنى كهلتـــــۈرۈپ چىقارغـــــان جـــــاراھهتنى تـــــاپقىلى 

ــي كېســهللىكلهرنى    ۇبول ــارقىلىق روھى ــۇ ئ ــدە ب دىغــانلىقىنى ھهم
ــى بول ــان ۇداۋالىغىلــ ــا قويغــ ــانلىقىنى ئوتتۇرىغــ ــيىن . دىغــ كېــ
االش جهريانىدا بۇ نهزەرىيىسـىنى ئـۇ ئهمهلىيهتـتىن    كېسهللهرنى داۋ

ــم    ــىپ ئىلىــ ــلهرگه ئېرىشــ ــايهت زور نهتىجىــ ــۈزۈپ غــ پهن  -ئۆتكــ
  .ساھهسىنى زىلزىلىگه كهلتۈرگهن

ــڭ       ــاڭ ئادەمنىـ ــادەتتىكى ئـ ــويىچه ئـ ــى بـ ــڭ قارىشـ فرىئۇدنىـ
پسىخىكىسىدا ئادەمنىڭ پۈتكۈل روھىيىتىدىن ئايرىلىپ چىققـان  

شۇرۇن ئـاڭ ئادەمنىـڭ روھىيىتىنىـڭ    بولۇپ، يو ككىچىككىنه بۆله
ۇد يوشۇرۇن ئاڭنى ئۈچ ىېئفر. ئاساسىي قىسمىنى تهشكىل قىلىدۇ

باسقۇچقا بۆلـۈپ ئوتتۇرىغـا قويغـان، بىرىنچـى باسـقۇچتا ھېسـتىر       
كېســــىلىنى ئاڭــــدا ئۇنتــــۇپ قېلىنغــــان يــــاكى ئــــاڭ قوبــــۇل   

ــدە   ــدىغان دەرىجى ــازاپقىاللماي ــامهن  ئ ــۈن تام ــانلىقى ئۈچ لىق بولغ
ــدە ســاقلىنىپ   ئۇنتــۇپ  ــاڭ ھالىتى ــراق يوشــۇرۇن ئ كېــتىلگهن بى

قالغــان جاراھهتلىـــك كهچۈرمىشــلهرنىڭ يوشـــۇرۇن ھالــدا تـــۇرۇپ    
يوشۇرۇن رول ئوينىشـىدىن كېلىـپ چىقىـدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغـا     

  . قويغان
فرىئۇدنىـــڭ ئالـــدىغا بىـــر ئايـــال بىمـــار كېســـهل : مهســـىلهن

ىگىــز ب دايىــمبــۇ بىمارنىــڭ مېڭىســى   . كۆرســهتكىلى كهلــگهن 
ــدۇ  ــار  . ســانچىغاندەك ئاغرىي ــداق دورا ۋە داۋاالش ك ــا ھېچقان ئۇنىڭغ

مېڭىسىنى رەسىمگه ئېلىپ تهكشۈرگهندە ھېچقانـداق  . قىلمىغان
سـاق تـۇرۇپ نـېمه     -بۇ ئايـال سـاپ   . كېسهللىك ئىزى بايقالمىغان

ــۇد     ــدۇ؟ فرىېئـ ــدە ئاغرىيـ ــىز دەرىجىـ ــى چىدىغۇسـ ــۈن مېڭىسـ ئۈچـ
ــۇلىنى قولل  ــۇق ئۇسـ ــۇگىپنوزلـ ــۇنـ ــهۋۋۇرغا  پ ئـ ــن تهسـ ۇنى ئهركىـ

ئــۇ بىــر نهچــچه ئــون كــۈن . يېــتهكلهپ ئۇنىــڭ بىــلهن سۆزلهشــكهن
ــارقىلىق ئۇنىــڭ يوشــۇرۇن ئېڭىــدىكى ئاشــۇ بىگىــز   ۈشــۈسۆزل ش ئ



. ســــانچىلغاندەك ئاغرىتىۋاتقــــان جــــاراھهتنى تېپىــــپ چىققــــان
ئالـدى بىـلهن بـۇ بىمـار     : ش ئۇسـۇلى مۇنـداق  ۈشـ ۈفرىئۇدنىڭ سۆزل

  .ۋېلىشى كېرەكۈبۇ سۆزنى تۇت ئۈچۈن ئهڭ سهزگۈر بولغان
  بېشىڭىز قانداق ئاغرىۋاتىدۇ؟ —
  .بېگىز سانچىغاندەك —

ــۋىرلىگهندە     ــىنى تهس ــىنىڭ ئاغرىش ــال بېش ــمئاي ــز  دايى بېگى
دېــمهك، بــۇ يهردە بېگىــز دېــگهن ســۆز . دېــگهن ســۆزنى ئىشــلهتكهن

شــۇنىڭ بىــلهن فرىئــۇد ئــۇ ئايــالنى بىگىــز . مــۇھىم بىــر بىشــارەت
  .ىل تهسهۋۋۇرالرغا يېتهكلىگهنخ -ھهققىدە خىلمۇ 

بېگىـز دېـگهن سـۆزنى ئاڭلىغانـدا تهسـهۋۋۇرىڭىزدا نـېمىلهر        —
  ؟ بولۇدۇپهيدا 

... كـــارىۋات ... بـــالىلىق چـــاغلىرىمىزدىكى ياتـــاق ئۆيـــۈم  —
  ...ھازىرقى كارىۋىتىم

  ياتاق ئۆيىڭىزدە بېگىز بارمۇ؟ —
  .ياق —
  هكىللهندى؟داۋامالشتۇرۇڭ، يهنه نېمىلهر تهسهۋۋۇرىڭىزدا ش —
... مومـام ... باشقىالرنىڭ كۆزىگه بېگىزدەك قادىلىپ قاراش —

  ...ئۇ ماڭا بېگىزدەك تىكىلىپ قارىغان
ئاشۇنداق ئهركىن ئۇالنما تهسهۋۋۇر ئارقىلىق فرىئۇد ئاخىرى ئـۇ  

ئهلـۋەتته  . ئايالنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىدىكى جاراھهتنى تېپىپ چىققـان 
بۇنىــڭ . خىــزمهت ئهمهس بــۇ بىــر دەمــدىال تاماملىنىــدىغان ئاســان

ئايالنىڭ بالىلىق چاغلىرىـدىكى  . ئۈچۈن بىر نهچچه ھهپته كهتكهن
ئـــۇ بـــالىلىق . لىق بىـــر كهچـــۈرمىش بايقالغـــانئـــازاپئىنتـــايىن 

چاغلىرىـــدا ياتىقىـــدا يـــالغۇز ئولتـــۇرۇپ قانـــداقتۇر بىـــر بېســـىپ  
يهنـى جىنسـىي   (بولغۇسىز قىزىقىش بىلهن ئانـانىزم قىلىۋاتقانـدا   

تۇيۇقسـىز مومىسـى كىرىـپ    ) ولى بىـلهن ئويناۋاتقانـدا  ئهزاسىنى قـ 
قالغان ۋە ئۇنىڭ كۆزىگه قاراپ تـۇرۇپ، ئارقىسـىغا يېنىـپ چىقىـپ     

ــكهن ــۇ   . كهتـ ــان بـ ــۇق بولغـ ــايىن قورقۇنچلـ ــۈن ئىنتـ ــڭ ئۈچـ ئۇنىـ
يىرگىنىچلىك ئىشنىڭ يۈز بېرىش جهريانىنى ئۇنىڭ ئېڭى قوبـۇل  



ھهتتــا . كهنقىاللمىغــانلىقى ئۈچــۈن ئــۇ شــۇ ھامــان ئۇنتۇلــۇپ كهتــ
ــۇلىنى  ــۇق ئۇس ــۇد گپنوزل ــۇلى  (فىرىئ ــۇق ئۇس ــۇق _ گپنوزل ئۇيقۇل

ش ئۇسۇلى بولـۇپ، دوختـۇر بىمـارنى ئۇيقۇغـا زورالپ     ۈتۈھالهتته سۆزل
تــۇرۇپ، ئــۇ پۈتــۈنلهي ئۇيقۇلــۇق ھــالهتته تۇرغــان چاغــدا ئويغاتمــاي   

ئۇيقۇ ھالىتىدە چوڭ مېڭه پۈتۈنلهي ئارام . شىدۇۈئۇنىڭ بىلهن سۆزل
تىـــــدە بولغاچقـــــا ئـــــادەم ئـــــادەتتىكى ئاڭنىـــــڭ ئـــــېلىش ھالى

ــدىن قۇت ــۇكونتروللىقى ــدىكى    . دۇۇل ــۇرۇن ئاڭ ــدا يوش ــۇ چاغ ــى ب يهن
يوشــــۇرۇنغان نهرســـــىلهر چـــــوڭ مېڭىســـــىنىڭ ۋە ئهقلىنىـــــڭ  

ــقۇنل ــر  ۇتوسـ ــاي بىـ ــدۇ  -قىغا ئۇچرىمـ ــا چىقىـ ــرلهپ ئوتتۇرىغـ . بىـ
ئادەتتىكى چاغالردا چوڭ مېڭه ۋە ئهقىل ئادەمنى كونترول قىلىـپ  

دە، ئـادەملهر ئۇنىـڭ    -قا بـۇ نهرسـىلهر ئوتتۇرىغـا چىقالمايـدۇ     تۇرغاچ
ــدۇ   ــۇ ھـــېس قىاللمايـ ــڭ بـــۇ  ۇنـــۇقولل ).مهۋجۇتلىقىنىمـ پ ئۇنىـ

كهچۈرمىشلىرىنى ئۇنىڭغا ئۇيقۇلۇق ھالهتته سۆزلهتكهنگه قهدەر ئـۇ  
ــورتال     ــانلىقىنى چــ ــىنىڭ بولغــ ــۇنداق كهچۈرمىشــ ــدە ئاشــ ئۆزىــ

هت ئاشــۇ بــالىلىق ئۇنىــڭ يوشـۇرۇن ئېڭىــدىكى جـاراھ  . بىلمهيتتـى 
ــ     ــۇ ت ــۇپ، ئ ــۈرمىش بول ــدىكى كهچ ــدىن  وچاغلىرى ــپ قايتى ي قىلى

ــردىنالر ئۆزىنىــڭ    ــدا بى ــگهن چاغ جىنســىي كهچۈرمىشــكه دۇچ كهل
ــۇرۇپ قوزغ   ــدا ت ــۇرۇن ئېڭى ــۇيوش ــهلنى كهلتــۈرۈپ   ۇل ــۇ كېس پ، ئاش

بېگىـزدەك تىكىلىـپ   «ئۇنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىدىكى ئاشۇ . چىقارغان
جرىبىسى بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك   ئۇنىڭ تۇنجى جىنسىي ته» قاراش

بولغاچقا ئۇ توي قىلىـپ قايتىـدىن جىنسـىي تهجرىبىسـى بىـلهن      
ــىي      ــدىن جىنس ــپ قايتى ــوي قىلى ــۇ ت ــا ئ ــىۋەتلىك بولغاچق مۇناس
ــڭ      ــپ ئۇنى ــزگه ئايلىنى ــي بىگى ــدە ھهقىقى ــقا دۇچ كهلگهن تۇرمۇش

  .مېڭىسىگه سانچىلغان
لنىـڭ  ىدا جېنىـدىن تويـۇپ كهتـكهن بـۇ ئايا    ئازاپئاغرىق  دفرىئۇ

كېســهللىك ســهۋەبىنى تېپىــپ چىققانــدىن كېــيىن ئايــال تېــزال   
. كېيىن بۇنداق ئـاالمهت ئۇنىڭـدا كـۆرۈلمىگهن   . ساقىيىپ كهتكهن

بۇنى داۋاالشـنىڭ ئۇسـۇلى   . جىنسىي تۇرمۇشىمۇ كۆڭۈللۈك بولغان
يوشۇرۇن ئاڭـدىكى ئاشـۇ كهچۈرمىشـىنى ئـادەتتىكى ئاڭغـا ئېلىـپ       



پ بۇ كهچۈرمىشنى ئۇنىڭغـا  ۇتۇيغچىقىش بولۇپ، فرېئۇد ئايالنى ئو
ــاڭالپ يىغـــالپ كهتـــكهن . ئېيتىـــپ بهرگهن ــال ئـ ــۇ . ئايـ ئهگهر ئاشـ

ــۇپ     ــۇل قىاللىغــان بولســا، ئۇنت ــدا قوب ــال ئېڭى كهچۈرمىشــىنى ئاي
ــايتتى    ــار بولمـ ــهلگه گىرىپتـ ــۇ كېسـ ــا ئـ ــان بولسـ ــۇنى . قالمىغـ ئـ

لىق كهچۈرمىشــىنى ئۇنىــڭ  ئــازاپساقايتىشــنىڭ ئۇســۇلى ئاشــۇ   
ــا قوبـــ  ــا قايتـ ــدۇرۇشئېڭىغـ ــنى  . ۇل قىلـ ــۇ كهچۈرمىشـ ــال ئاشـ ئايـ

ئۇنىڭغـــا  دفرىئــۇ . ئاڭلىغانــدىن كېــيىن ئــۇنى قوبـــۇل قىلغــان    
  . شۇنىڭ بىلهن ساقايغان. تهسهللىي بهرگهن

مۇشۇ مىسالدىن بىز پسىخىكىلىق داۋاالشـنىڭ قانـداق ئىـش    
روھىي كېسـهللهرنى، پسـىخىكىلىق   . ئىكهنلىكىنى بىلىۋاالاليمىز

ــى  ــالغۇالرنى ۋە جىنسـ ــهللهرنى  توسـ ــارلىق كېسـ ــاجىزلىق قاتـ ي ئـ
داۋاالشــنىڭ بىــردىن بىــر ئۈنۈملــۈك يــولى پســىخىكىلىق داۋاالش  
ــامهن يېڭــى ســاھه بولغــانلىقى ئۈچــۈن     ــۇ تام ــۇپ، ئۇيغــۇرالردا ب بول

قانـداقتۇر جىنسـىي   . خهلقىمىزدە تونـۇش تېخـى يېتهرلىـك ئهمهس   
ــا    ــان ئېالنالرغـ ــدەك يالغـ ــدىغان دورا دېگهنـ ــدارنى كۈچهيتىـ ئىقتىـ

جىنســىي ئــاجىزلىق . شــىنىپ ئالــدىنىۋاتقانالر ناھــايىتى كــۆپئى
نچه بىرخىل پسىخىكىلىق توسالغۇدىن پهيدا بولغـان بولـۇپ،   ۈكۆپ

رىقى مىســـالدا ۇيۇقـــ. ئـــۇنى دورا بىـــلهن داۋالىغىلـــى بولمايـــدۇ   
ئېيتىلغــان ئايالنىــڭ مېڭىســىدىكى ئــاغرىقىنى ھېچقانــداق دورا  

جىنسـىي تۇرمۇشـقا دۇچ   ئۇ ئايالنىڭ مېڭىسـى ئـۇ   . ساقايتالمىغان
ــته ئۇنىـــڭ جىنســـىي جهھهتتىكـــى    ــان، ئهلبهتـ ــدە ئاغرىغـ كهلگهنـ

شـــىنى ســـۆزلهپ ئولتۇرۇشـــنىڭ ۇئىقتىـــدارىنىڭ توســـالغۇغا ئۇچر
ئهرلهر بىــلهن ئوخشاشــال ئايــالالردىمۇ جىنســىي    (.ھــاجىتى يــوق 

بۇ جىنسىي تۇرمۇشقا قىزىقماسلىق، ئهرلهردىـن  . بولۇدۇئاجىزلىق 
  ).گه يهتمهسلىك بولۇپ ھېسابلىنىدۇپهللىسى ،بىزار بولۇش

بوغـــدا ئامبوالتورىيىســـىدىمۇ پســـىخىكىلىق داۋاالش ئېلىـــپ 
ئهركىــن ھاشــىم ئىلگىــرى رادىئــو ئىستانسىســىدا   . بېرىلىۋاتىــدۇ

ــۆزلىگهن جىنســـىيهت ھهققىـــدى   ى لېكســـىيىدە ئاتـــالمىش  كسـ
ــۇت      ــڭ مهۋجــ ــدىغان دورىنىــ ــدارنى كۈچهيتىــ ــىي ئىقتىــ جىنســ



دورا پهقهت . پ ئۆتكهنىـــــدىۇلـــــىۇئهمهســـــلىكى ھهققىـــــدە توخت
فىزىئولوگىيىلىــــك كېســــهللىكلهرگه يهنــــى بهدەنــــدە كېســــهل 

شىدىن پهيدا بولغان كېسهلگه تهسىر قىاللىشـى مـۇمكىن،   ۈئۆزگۈر
ــۆزگهرتىش   كىرگــۈزۈش بىــراق ئاڭــدىكى جــاراھهتنى پهقهت ئاڭغــا ئ

پهننىــڭ  -بــۇ ھــازىرقى ئىلىــم   . بولــۇدۇئــارقىلىقال داۋالىغىلــى  
  .يهكۈنى

دنىڭ يوشۇرۇن ئـاڭ تهلىماتىنىـڭ ئىككىنچـى باسـقۇچى     فرىئۇ
ك تۇرمۇشــىدىكى خــاراكتېر ۈلۈنورمــال ئادەملهرنىــڭ چۈشــى، كۈنــد 

ئىپادىسى ۋە خاتـالىق ئۆتكـۈزۈپ قويـۇش ھهرىكهتلىرىنـى تهھلىـل      
فردىئودنىڭ قارىشى بويىچه . قىلىش ئارقىلىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان

ڭنىــڭ تــۈپكى  ئهســلى تهبىئىــي جىنســىي ھاياجــان يوشــۇرۇن ئا    
ــىي       ــي جىنس ــلى تهبىئى ــۇ ئهس ــۇپ، ئاش ــۇنى بول ــزى ۋە مهزم يىلتى
ھاياجـانالر، ئــادەم ســىرتقى دۇنيــادىن قوبــۇل قىلغــان ئىجتىمــائىي  
مىزان پىرىنسىپالر، ئهخـالق، ۋىجـدان، ئېتىقـاد ۋە تهجـرىبىلهردىن     
ــۇقىنى       ــى مهۋجۇتل ــى يهن ــار قىلىش ــڭ ئىنك ــهكىللهنگهن ئاڭنى ش

سىشـــى ۋە يــــول قويماســــلىقى  ئىنكـــار قىلىــــش ئــــارقىلىق بې 
تۈپهيلىــدىن ئىنســان روھىيىتىنىـــڭ ئهڭ چوڭقــۇر قاتالملىرىـــدا    

ئـۇ ئهخالققـا، ئىجتىمـائىي قاراشـالرغا،     . يوشۇرۇن ھالـدا سـاقلىنىدۇ  
ــادا     ــۇ دۇني ــارلىق ب ــۈر قات ــك تهپهكك ــاد ۋە لوگىكىلى ۋىجــدان، ئېتىق
ئۆســۈپ يېــتىلىش جهريانىــدا قوبــۇل قىلغــان بــارلىق نهرســىلهرگه  

بولغاچقــا ئاشــۇ نهرســىلهردىن شــهكىللهنگهن ئــاڭ ئۇنىــڭ   خىــالپ
بىــراق ئاشــۇ ئهســلى . مهۋجــۇت ئىكهنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلمايــدۇ

ياشـاش كـۈچى، تهبىئىـي    (تهبىئىي جىنسىي ھاياجان يهنـى لىبىـدو  
يوشــــۇرۇن ئــــاڭ ھالىتىــــدە ســــاقلىنىپ،  )جىنســــىي ئىقتىــــدار

ھالــدا ك تۇرمۇشــىدا شــهكلىنى ئــۆزگهرتكهن ۈلۈئادەملهرنىــڭ كۈنــد
  .ئىپادىلىنىپ تۇرىدۇ

يهنـى  . ئادەم ئۇخلىغان چاغدا چوڭ مېڭه ھهرىكهتتىن توختايـدۇ 
بىز بـۇ دۇنيـادىن قوبـۇل قىلغـان بـارلىق ئهخـالق ۋە ئىجتىمـائىي        
قاراشالردىن شهكىللهنگهن ئاڭنىڭ روھىمىزنى كونترول قىلىشـى  



ــۇرۇن     ــاجىزالپ، يوشـ ــلهن ئـ ــى بىـ ــارام ئېلىشـ ــڭ ئـ ــوڭ مىڭىنىـ چـ
تهلهپـلهر بـۇ    -تىزگىنسـىز بولغـان ھاياجـان ۋە ئـارزۇ     ئېڭىمىزدىكى 

چـۈش بىرخىـل   . پۇرسهتتىن پايـدىلىنىپ ئـۆزىنى نامايـان قىلىـدۇ    
خىيالىمىزنىـڭ   -روھىي پائالىيهت بولۇپ ئـۇ يهنىـال بىزنىـڭ ئـوي     

ئــارزۇ تهلهپنىــڭ _ چــۈش «فرىئودنىــڭ ئېيتقىنــى بــويىچه . داۋامــى
تهلهپ  -ى ئــارزۇ بىــراق چۈشــته يوشــۇرۇن ئېڭىمىزدىكــ. »قېنىشــى

چـۈنكى مېڭىمىـز ئۇيقۇلـۇق    . يالىڭاچ ئوتتۇرىغـا چىقمايـدۇ   -قىپ 
بىــراق  ســىمۇ،ھــالهتته ئاڭنىــڭ كــونترول قىلىــش كــۈچى ئاجىزلى

 -بىزدە تهپهككۈر يهنىال مهۋجۇت بولغاچقا يوشـۇرۇن ئاڭـدىكى ئـارزۇ    
شـۇڭا ئاشـۇ   . بولـۇدۇ تهلهپلهر ئۈچۈن يهنىال ئازراق توسـالغۇ مهۋجـۇت   

ــارزۇ  ــلهن    ئ ــاپهت بى ــقىچه قىي ــپ، باش ــهكلىنى ئۆزگهرتى ــلهر ش تهلهپ
  .ئوتتۇرىغا چىقىدۇ

ئۈستۈن قىلىنغان،  -ئاشۇ لوگىكىسىز ۋاقىت تهرتىپى ئاستىن 
 -ئهقىلغــــا ســــىغمايدىغان بىــــمهنه ئىشــــالرنى بىزنىــــڭ ئــــوي 

ــۇ     ــا مهن ئاش ــز ئهجىب ــزدە بى ــۇلى دېگىنىمى ــڭ مهھس خىيالىمىزنى
بـۇ چاغـدا بىزدىكـى    . ن قـالىمىز ممۇ دەپ ھهيـرا ۇدۇنهرسىلهرنى ئويل

ئهقىـــل ۋە لوگىكىلىـــق تهپهككـــۈر قىلىـــش قاياققـــا كهتتـــى دەپ 
بىزدىكــى ئهقىــل ۋە لوگىكىلىــق تهپهككــۈر ئاشــۇ چاغــدا  . قــالىمىز

مهۋجۇت بولغان بولسا بىز ئاشۇنداق بىـمهنه نهرسـىلهرنى تهسـهۋۋۇر    
دېـــمهك، يوشـــۇرۇن ئاڭـــدىكى ئهقىـــل ۋە . قىاللمىغـــان بوالتتـــۇق

بويسۇنمايدىغان نهرسىلهر پهقهت ئهقىل ۋە  گهىق تهپهككۈرلوگىكىل
. لوگىكىلىق تهپهككۈر ئاجىزالشـقان چاغـدىال ئوتتۇرىغـا چىقااليـدۇ    

لېكىن ئۇ شهكلىنى ئۆزگهرتىپ، باشقىچه قىياپهت بىلهن ئوتتۇرىغا 
ئـۇ بىرخىـل   . چىققاچقا بىز ئۇنىڭ مهنىسىنى يهنىال بىلهلمهيمىـز 

رىغـــا چىققـــان بولـــۇپ، بىـــز بـــۇ ســـىمۋۇللۇق يـــول بىـــلهن ئوتتۇ
سىمۋۇلنى چۈش كۆرگۈچىنىڭ كهچۈرمىشلىرى ئاساسىدا تهھلىـل  

  .قىلىش ئارقىلىق يېشىپ بېرەلهيمىز
ھىم وچۈشنى تهھىلىل قىلىش يوشۇرۇن ئـاڭنى قېزىشـنىڭ مـ   

بىر ئاچقۇچى بولۇپ، روھىي كېسهللىكلهرنى داۋاالشتا ۋە ئادەتتىكى 



نى ساقلىشىغا مهسلىههت ئادەملهرنىڭ پسىخىكىلىق تهڭپۇڭلۇقى
ھىم بولۇپ، كهم بولسـا بولمايـدىغان داۋاالش   وبېرىشته ئىنتايىن م

شـنىڭ  ۇنۇئهلـۋەتته بـۇ خىـل ئۇسـۇلنى قولل    . ئۇسۇللىرىنىڭ بىـرى 
  .ئاسان ئهمهسلىكىدە گهپ يوق

 -فرىئودنىــڭ قارىشــى بــويىچه چــۈش يوشــۇرۇن ئاڭــدىكى ئــارزۇ  
تهلهپنىڭ  -اشۇ ئارزۇ تهلهپنىڭ قېنىشى بولۇپ، يوشۇرۇن ئاڭدىكى ئ

نېمه ئىكهنلىكىنى تېپىپ چىققاندىال ئانـدىن يوشـۇرۇن ئاڭـدىكى    
ــى   ــپ چىققىلـ ــاراھهتنى تېپىـ ــۇدۇجـ ــپ  . بولـ ــته ئىپادىلىنىـ چۈشـ

جىنسـىي تهلهپ بىـلهن ھۇجـۇم خاراكتېرلىـك      دايىمچىقىدىغىنى 
ــر       ــۇنىنى بى ــونكېرت مهزم ــڭ ك ــۇپ، ئۇنى ــى بول ــتىلىش تهلىپ ئىن

الرغا تهبىـر بېـرىش ئـارقىلىق تېپىـپ     چۈشتىكى سمۋۇللۇق ئوبراز
  .چىقااليمىز

بىر ئهر چۈشىدە رىتسـار بولـۇپ، چۈشـهپ قالغـان، ئـۇ      : مهسىلهن
دوبــۇلغىالرنى كېيىــپ ئــۆزى بىــلهن ئوخشــاش   -چۈشــىدە ســاۋۇت 

چ لىئۇنىڭ قولىدىكى قى. كېيىنگهن يهنه بىر ئهر بىلهن ئېلىشقان
ى ئۇنىــڭ ى شــۇكرقارشــى تهرەپــكه ســانجىلغان بىــراق غهلىــته يېــ 

ــى   ــگهن رەقىب ــجهر يى ــازاپخهن ــى  ئ ــتىن بهلك ــات كۆتۈرمهس لىق پهري
بـۇ چۈشـكه مۇنـداق تهبىـر     . ئهسهبىيلهرچه ھاياجان بىـلهن كـۈلگهن  

چــۈش كۆرگۈچىنىــڭ قولىــدىكى خهنــجهر ئۇنىــڭ . بولــۇدۇبېرىشــكه 
جىنســىي ئهزاســىنىڭ ســىمۋۇلى بولــۇپ، ئۇنىــڭ خهنجهرنــى ئــۆزى   

ــلهن ئوخشــاش ئهر جىنىســلىققا سانچ  ىشــى ئۇنىڭــدا ئوخشــاش  بى
ــىدىن بهچچىۋازلىــــق     ــلهن مۇھهببهتلىشىشــ ــلىقالر بىــ جىنىســ

  .دۇۈتۈخاھىشىنىڭ بارلىقىنى كۆرس
فردىئونىڭ قارشى بويىچه ئۇچلۇق ۋە تـۈز ھۇجـۇم خاركتېرلىـك    
نهرســىلهرنىڭ ھهممىســى ئهرلىــك جىنســىي ھالهتنىــڭ ســىمۋۇلى 

ــۇمىالق ۋە ئهگــرى   ــۇپ، ي ــۈگرى شــهكىللهرنىڭ  ھهممىســى   -بول ب
  .ئاياللىق جىنىسنىڭ سىمۋۇلى

تهلهپلهرنىــڭ قېنىشــى بولــۇپ، بــۇ يهردە چــۈش  -ئــارزۇ _ چــۈش 
ــارزۇ   ــدىكى ئـ ــۇرۇن ئېڭىـ ــڭ  -كۆرگۈچىنىـــڭ يوشـ ــى ئۆزىنىـ تهلىپـ



جىنسىي ئاجىزلىقىغا گىرىپتـار بولـۇپ قېلىشـىنى ئـارزۇ قىلىـش      
 البولۇپ، ئۇ پهقهت مۇشۇ ئارقىلىقال ئۆزىنى پهقهت جىنسـىي ھهۋەسـ  

يهنى جىنسىي ھهۋەس . غان ئايالدىن قۇتۇلۇشنى ئوياليدۇباغالپ تۇر
ــله ئۆتمه    ــلهن بىلـ ــالىم بىـ ــىغۇ ئايـ ــان بولسـ ــبولمىغـ تىم دەپ سـ

  .ئويلىغاچقا ئۇ شۇنداق چۈش كۆرگهن
قهدىمى مهدەنىـيهت   - 3فرىئودنىڭ يوشۇرۇن ئاڭ تهلىماتىنىڭ 

تهتقىقـــاتى بولـــۇپ، ئـــۇ ئىنســـانىيهتنىڭ پۈتكـــۈل مهدەنىـــيهت      
ــىنى ئىن ــڭ  ئىختىراســـ ــانالردىكى جىنســـــىي ئېنىرگىيىنىـــ ســـ

يوشۇرۇن ئاڭدىكى ئارزۇ تهلهپلهر . بلىماتسىيهلىشىش دەپ قارايدۇاس
چۈش مۇھىتىـدا ئـۆز شـهكلىنى ئۆزگهرتىـپ بىرخىـل سـىمۋۇللۇق       
يـــول بىـــلهن قاندۇرۇلغانـــدەك ھهقىقىـــي ئهدەبىيـــات ســـهنئهت      

ــارزۇ    ــدىكى ئ ــۇرۇن ئاڭ ــدىمۇ يوش ــهكلىنى   -ئىجادىيىتى ــلهر ش تهلهپ
ــۆزگه ھهقىقىــــي ئۇلــــۇغ  . رتكهن ھالــــدا ئوتتۇرىغــــا چىقىــــدۇ  ئــ

سهنئهتكارالرنىڭ ئىجـادىيىتى ئادەمنىـڭ چـۈش پائـالىيىتى بىـلهن      
ــۇ ھهم     ــۇپ، ب ــگه بول ــدىلىكىگه ئى ــىخىكىلىق ئاالھى ــاش پس ئوخش

  .روھىي كېسهللىك بىلهنمۇ ئوخشاپ كېتىدۇ
ئادەمنىــڭ روھىـي دۇنياســىنى تۆۋەندىكىـدەك ســىخېما    دفرىئـۇ 

  .ۈرىدۇبىلهن چۈشهند



ئادەمدىكى ئادەتتىكى ئـاڭ سـىخىمىدىكى قـارا رەڭلىـك ئـورۇن      
ــاڭنى كۆر   ــۇرۇن ئ ــدىكى يوش ــۈئادەم ــڭ   . دۇۈتس ــىم ئادەمنى ــۇ قىس ب

ۋۇجۇدىدىكى ئهسلى ئۆزىـدىن تـۈزۈلگهن بولـۇپ، ئـۇ ئادەمنىـڭ ئهڭ      
ــارزۇ  ــۈپكى ئ ھهۋەســلىرىنى، لوگىكىســىز، ئهخالقســىز بولغــان،   -ت

پكى ئېهتىياج ھهمدە لىبـودۇنى ئـۆز   پهقهت بهدەنگىال تهۋە بولغان تۈ
  .ئىچىگه ئالىدۇ

ــۆز    ــاڭ بولســا ئادەمنىــڭ خاراكتېرىــدىكى ئ ــۆزى  -ئالــدىنقى ئ ئ
تهلهپـلهر بىـلهن    -بۇ يوشۇرۇن ئاڭدىكى ئارزۇ . دۇۈتۈقىسمىنى كۆرس

ۋە ئادەمنىڭ ئىجتىمائىيلىقى مۇرەسسهلهشكهن قىسـىم   رىياللىق
ــۇپ، ئادەمــدىكى چــۈش، ســهنئهتكارلىق ۋە ر  وھىــي كېســهللىك بول

  .ئهھۋاللىرى مۇشۇ بۆلهككه تهۋەدۇر
ئۆزىدىن ھالقىش بولسا ئادەمنىڭ سىرتقى دۇنياسىدىن قوبـۇل  
قىلغــان بــارلىق بىلىملىرىنــى، ئهخالقىــي، دىنىــي قاراشــلىرىنى،  

ــ    ــلىرىنى كۆرسـ ــمهت قاراشـ ــلىرىنى، قىمـ ــىي قاراشـ . دۇۈتۈسىياسـ
 يوشـــۇرۇن ئـــاڭ ئادەمنىـــڭ روھىـــي دۇنياســـىنىڭ مـــۇتلهق كـــۆپ 

ــدۇ   ــكىل قىلى ــمىنى تهش ــنه    . قىس ــڭ كىچىككى ــا ئۇنى ــاڭ بولس ئ
ــ ــۇددى يۇق ۈبۆل ــۇپ خ ــىمدە كۆرســ ۇكى بول ــدىكى رەس لگهندەك ۈتۈرى

غــايهت زور مــۇز تاغنىــڭ ســۇ يــۈزىگه چىقىــپ تۇرغــان كىچىككىــنه  
  .قىسمىغا ئوخشايدۇ

يوشـــۇرۇن ئاڭنىـــڭ مهزمـــۇنىنى تۆۋەنـــدىكى ســـىخىما بىـــلهن  
  :بولۇدۇچۈشهندۈرۈشكه 
  يهنى ئىنساننىڭ تۈپكى ھاياتى ئېنىرگىيىسى) ID(ئهسلى ئۆز 

  )ئېروس(ياشاش تهبىئىتى 
  )ساناتوس(ئۆلۈم تهبىئىتى 

  شادلىق پىرىنسىپى)... جىنسىي تهبىئهت(لىبىدو 
  رېئاللىشىش پىرىنسىپى)... ئۆزلۈك تهبىئهت(ئۆز ئۆزى 

  )ھهۋەسنىڭ بېسىمىغا ئۇچرىشى(بېسىلىش 
ن شـهكىلدە ئوتتۇرغـا   ئېتىراپ قىلغـا  جهمىيهت(بلىماتسىيه اس

  )چىقىش



مــاجرا، ھهســهت ھۇجــۇم    -ســىرتقا يــۈزلهنگهن يهنــى جىــدەل    
ھۆكۈمرانلىق خاراكتېرلىك ھهرىكهت، قاتىللىق قاتارلىقالر بولـۇپ  

  .ئىپادىلىنىدۇ
ــۈزلهنگهن  ــگه يـ ــۆز   ،ئىچىـ ــى ئـ ــۇش،   -يهنـ ــزار بولـ ــدىن بىـ ئۆزىـ

  .ۋېلىش بولۇپ ھېسابلىنىدۇۈغهمكىنلىك، ئۈل
كىل قىلغان ئهسلى ئۆز قىسمىنى ياشـاش  يوشۇرۇن ئاڭنى تهش

ــارەت ئىنســاننىڭ يوشــۇرۇن    ــۈم تهبىئىتىــدىن ئىب تهبىئىتــى ۋە ئۆل
ئادەمنىـڭ  . بولـۇدۇ ئېڭىدىكى ئىككى تهبىئىي ئىقتىدارغا بۆلۈشكه 

پۈتكــۈل مىــجهز خــاراكتېرى، كهســپىي تاللىشــى، كىشــىلهر بىــلهن 
اشـاش  بولغان مۇناسىۋىتى قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسـى ئادەمـدىكى ي  

تهبىئىتى بىلهن ئۆلۈم تهبىئىتىدىن ئىبارەت ئىككـى خىـل قـارىمۇ    
ئادەمنىـڭ روھىـي دۇنياسـىدا     قارشى بولغـان تهبىئىـي ئىقتىـدارنى   

ئادەمدىكى ياشـاش  . ئىگىلىگهن ئورنىنىڭ قانداقلىقى بهلگىلهيدۇ
تهبىئىتى ئومۇمهن جىنسىي ھهۋەس تهبىئىتى ۋە ئۆزلۈك تهبىئىتى 

جىنسىي ھهۋەس ئىنساندىكى ئهۋالد قالدۇرش . بولۇپ ئىپادىلىنىدۇ
ــىنى    ــدۇرۇش خاھىشـــ ــۈك داۋام قىلـــ ــاتنى مهڭگۈلـــ ــى ھايـــ يهنـــ
ــارلىق    ئىپادىلهيــدىغان تهبىئىــي ئىقتىــدار بولــۇپ، ئىنســاندىكى ب
. شــادلىق ۋە گۈزەللىــك تۇيغــۇلىرى مانــا شــۇ تهبىئهتــتىن كېلىــدۇ 

قـا ماسلىشىشـقا مهجبـۇر    رىياللىقئاڭنىڭ بېسىمى تۈپهيلىدىن ئۇ 
  .ولۇپ، شهكلىنى ئۆزگهرتىپ ئوتتۇرىغا چىقىدۇب

ــئهت   ــىي تهبى ــاندىكى جىنس ــاكى  (ئىنس ــدائىي ھهۋەس ي ئىپتى
خــۇددى ئادەمــدىكى ئوزۇقلۇققــا بولغــان  ) و دەپمــۇ ئاتىلىــدۇدلىبىــ

ئېهتىياجغا ئوخشاش بىرخىل ھاياجان يهنى ئېچىرقـاش تۇيغۇسـى   
ىز ئۇدنىـڭ پسـىخىكىلىق ئانـال   ىبولۇپ، جىنسىيهت نهزەرىيىسى فر

ئــــۇ ئىنســــانىيهتنىڭ  . دۇۇتهلىماتىــــدا مــــۇھىم ئورۇنــــدا تــــور   
مهدەنىيهتتىكـــى بـــارلىق ئۇتـــۇقلىرىنى جىنســـىي ھهۋەســـنىڭ     

شۇڭا ھازىرقى زامـان مهدەنىـيهت   . تۈرتكىسىدىن بولغان دەپ قارايدۇ
ۋە ئانىتروپولوگىيه تهتقىقاتچىلىرى ئۆز تهتقىقاتىـدا مهدەنىيهتنىـڭ   

فرىئـود يهنه  . ڭـدىن ئىزدەيـدۇ  يىلتىزىنى ئىنساندىكى جىنسـىي ئا 



بىـــر تهرەپـــتىن روھىـــي كېســـهللىكنىڭ كېلىـــپ چىقىشـــىنىمۇ 
فرىئۇدنىــڭ پســىخىكىلىق . جىنســىيهت ئــارقىلىق چۈشــهندۈرىدۇ

يهت زور بىرخىـل ئىـدىيىۋى سىسـتېما بولـۇپ،     ائانالىز تهلىماتى غـ 
ــول    بىنورمــال جىنســىي پســىخىكىنى تهتقىــق قىلىشــتا يېڭــى ي

ىرى ئىنســانىيهت تارىخىــدا بــۇرۇن بولــۇپ ئۇنىــڭ بايقاشــل. ئاچقــان
باقمىغان بايقاش بولۇپ ھـازىرقى زامـان دۇنياسـىدىكى ئهڭ يېڭـى     

ــهكىللهندۈرگهن     ــى ش ــالىز پېنىن ــي ئان ــان روھى ــم بولغ ــز . ئىلى بى
ــۇ   ــابالردا خىلمـ ــاللىقالر   -تۆۋەنـــدىكى بـ خىـــل جىنســـىي بىنۇرمـ

هر توغرىسىدا توختالغاندا پسىخىكىلىق ئانـالىز ئۇسـۇلى بـويىچه ھ   
بـۇ  . بىـر كېسـهللىك ئـاالمىتى ھهققىـدە تهھلىـل ئېلىـپ بـارىمىز       

ــۇ     ــانالر تېخىم ــدە كىتابخ ــالىز ھهققى ــارقىلىق پســىخىكىلىق ئان ئ
  .ئهتراپلىق چۈشهنچىلهرگه ئىگه بواللىشى مۇمكىن

پسىخىكىلىق ئانـالىز تهلىماتىنىـڭ يهنه بىـر مـۇھىم ۋەكىلـى      
ــاڭ      ــارل يــ ــالىمى كــ ــهللىك ئــ ــي كېســ ــىيىلىك روھىــ شۋىتســ

ئۇنىــــڭ . ئۇدنىــــڭ شــــاگىرتى ىبولــــۇپ، ئــــۇ فر ) 1961_1875(
پسىخىكىلىق ئانالىز پېنىنىڭ تهرەققىياتىـدىكى رولـى ئىنتـايىن    

ئۇ فرېئۇدنىڭ ئىنسان پسىخىكىسىنى پهقهت شهخسـنىڭ  . مۇھىم
ــيىگه     ــۇ نهزەرى ــال چۈشهندۈرۈشــكه قوشــۇلماي، ب ئاڭســىزلىقى بىلهن

لىمـاتىنى  ته» كوللېكتىپ ئاڭسـىزلىق «مۇھىم تولۇقالش بېرىپ 
  .ئوتتۇرىغا قويغان

كارل ياڭنىڭ قارىشـىچه ئادەمـدە پهقهت ئـۆزىگىال خـاس بولغـان      
ئاڭسىز ئاڭدىن باشقا يهنه پۈتكۈل مىللهت ۋە ئىرىققا خاس بولغـان  

ئادەمدىكى شهخسىي يوشـۇرۇن  . بولۇدۇكوللېكتىپ يوشۇرۇن ئاڭمۇ 
ياڭ  ئاڭنىڭ مهزمۇنى بىز يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكهندەك بولۇپ، كارل

فرىئۇدنىـڭ بـۇ ھهقتىكــى قاراشـلىرىنى ئاساســهن قوبـۇل قىلغــان،     
بىراق ئۇ ئادەمنىڭ روھىي دۇنياسـىنى تهشـكىل قىلغـان يهنه بىـر     
ــى،    ــاڭ ئىكهنلىكىنـ ــۇرۇن ئـ ــپ يوشـ ــڭ كوللېكتىـ ــۇھىم ئاڭنىـ مـ

ــڭ  ســىئىنســانالرنىڭ پىسىخىكى ــدا پهقهت ئۇنى ــالىز قىلغان نى ئان
دا يهنه نۇرغۇنلىغــان شهخســىي يوشــۇرۇن ئېڭىــنىال تهھىــل قىلغانــ



لهتلىرىنى اپســىخىكىلىق ھادىســىلهر ۋە روھىــي كېســهللىك ھــ    
ــىلىلهرگه   ــتىكى بهزى مهســ ــل قىلىشــ ــاۋاپتهھلىــ ــاپقىلى  جــ تــ

بولمايدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ، ئادەمـدىكى شهخسـىي يوشـۇرۇن    
  .ئاڭدىن باشقا كوللېكتىپ يوشۇرۇن ئاڭنىڭمۇ بارلىقىنى بايقىغان

چه روھىـي كېسـهللىكنىڭ كېلىـپ    كارل ياڭنىڭ قارىشى بـويى 
چىقىشىدا ئىنساننىڭ يوشۇرۇن ئېڭىـدىكى ئىپتىـدائىي تهبىئىـي    

ۋە ئىجتىمائىيلىق تهرىپىدىن بېسـىمغا   رىياللىقئېنىرگىيىنىڭ 
يهنـى ئىنسـادىكى ئهپسـانىۋىي تهپهككۈرنىـڭ      ،ئۇچرىشىدىن باشـقا 

بارغانسېرى رېئاللىشىپ كېتىۋاتقان ۋە ماددىلىشـىپ كېتىۋاتقـان   
ھىم رول وتىمـــائىي تۇرمۇشـــنىڭ بېســـىمىغا ئۇچرىشـــىمۇ مـــئىج

  .ئوينايدۇ
ــانىۋىي   ــادا يوشـــۇرۇن ئاڭـــدىكى بىرخىـــل ئهپسـ ئىنســـان دۇنيـ

تىن ھالقىغـان بىرخىـل   رىياللىقخاھىشنىڭ رول ئوينىشى بىلهن 
يۈكسهكلىك . يۈكسهك دۇنيانى تهسهۋۋۇر قىلىشقا تايىنىپ ياشايدۇ

تىن رىيـاللىق ئىنسـاننىڭ  . ئارقىلىق ئـۆزىگه تهسـهللىي بېرەلهيـدۇ   
ــىمغا      ــدىن بېس ــا تهرىپى ــال دۇني ــاددا ۋە رېئ ــتىكى م ــالقىش ئىس ھ
ئۇچرىسا ئىنساننىڭ يوشۇرۇن ئېڭىدىكى كوللېكتىپ ئاڭسىزلىق 
تۇيۇقسىز پارتالپ چىقىپ ئادەمدىكى روھىـي كېسـهلنى كهلتـۈرۈپ    

ئىنســـانىيهت دۇنياســـىنىڭ مـــاددىي جهھهتتىكــــى    . چىقىرىـــدۇ 
ى كىشـىلهرنى پهقهت مـاددىنىال كۆرىـدىغان،    ئۇچقاندەك تهرەققىيات

ــپ     ــدىغان قىلى ــان نهرســىلهرنى كۆرمهي ــادىن ھالقىغ ــاددىي دۇني م
ــا ــانىيهت   . قويماقتـ ــان ئىنسـ ــىپ كېتىۋاتقـ ــېرى ماددىلىشـ كۈنسـ
تىن ھـالقىش  رىياللىقى ئىنساننىڭ يوشۇرۇن ئېڭىدىكى جهمىيىت

يهنـــى ئهپســـانىۋىي تهپهككـــۈرنى ئىنكـــار قىلىــــپ      ،ئىســـتىكى 
ــولى     بېرىۋاتق ــش ي ــتهك چىقى ــل ئىس ــۇ خى ــانالردىكى ب ــا ئىنس اچق

تاپالمـــــاي، مۇشـــــۇ ســـــهۋەبتىن ئىنســـــانالردىكى بهزى روھىـــــي  
  .كېسهللىكلهر كېلىپ چىقماقتا

ياڭنىڭ قارىشى بـويىچه كوللېكتىـپ يوشـۇرۇن ئاڭـدىكى      لكار
ئهپسانىۋىي تهپهككۈرنىڭ يىلتىزى شۇ مىللهتنىڭ ياكى شـۇ ئـادەم   



ئىپتىـــدائىي دىنىـــي ئېتىقـــادى ۋە تهۋە بولغـــان كوللېكتىپنىـــڭ 
ئهپسانىلهردىكى ئهسلى تىپ بولۇپ، سانسىز ئهسـىرلهر داۋامىـدا بـۇ    

ئېرســىي  پخىــل دىنىــي ئېتىقــاد ۋە ئهپســانىلهردىكى ئهســلى تىــ 
ــدا       ــۇرۇن ئېڭى ــىنىڭ يوش ــر ئهزاس ــڭ ھهر بى ــۇ مىللهتنى ــدا ئاش ھال

ىـر  گهرچه ئۇ مىللهت ھازىر باشـقىچه ب . ئهۋالد ساقلىنىدۇ -ئهۋالدمۇ 
مهدەنىــيهت مۇھىتىـــدا ياشـــاۋاتقان، ئاشـــۇ ئېتىقـــاد ۋە ئهپســـانىلهر  
ئــالالبۇرۇن ئۇنتۇلــۇپ كېــتىلگهن بولســىمۇ، بىــراق ئاشــۇ مىلــلهت  
ــۇرۇن ئېڭىـــدا       ــنىڭ يوشـ ــان ھهر بىـــر شهخسـ ــدىن بولغـ ئهزالىرىـ

  . بولۇدۇساقلىنىپ قالغان 
ــىلهن ــۈش    : مهسـ ــر چـ ــداق بىـ ــدا مۇنـ ــاش ۋاقتىمـ ــۈچ يـ مهن ئـ

كـۆپ   -ئاسماندىن يهرگىچه سوزۇلغان كۆپ  چۈشۈمدە: كۆرگهنىدىم
نۇر ئىچىدە بورا ئۈستىدە ئولتۇرغان بىر ئايال ئاستا لهيـلهپ تـۆۋەنگه   

ــۈۋاتقىدەكمىش ــدىن    . چۈشـ ــۆز ئالدىمـ ــازىرغىچه كـ ــالهت ھـ ــۇ ھـ بـ
ناھايىتى ئېنىق ئېسىمدە بورا ئۈستىدە ئولتۇرغان ئايـال  . كهتمهيدۇ

مهن . ئىــدىبىزنىــڭ كىچىــك ئهترەتنىــڭ باشــلىقىنىڭ ئايــالى     
پ كهتكهنىــدىم، شــۇنىڭدىن  ۇنــۇقــاتتىق قورقــۇپ، يىغــالپ ئويغ  

ــدا ئوق     ــۇق ئوتتۇرى ــى تول ــيىن يهن ــن كې ــۇن يىلالردى ــدا ۇنۇرغ ۋاتقان
ئىپوســـى » ئوغۇزنـــامه«ئهدەبىيـــات ئوقۇتقـــۇچىمىز ئۇيغۇرالرنىـــڭ 

ھهققىـــدە ســـۆزلىگهنىدى، مهن ئاشـــۇ ئىپوســـتىكى ئوغۇزخاننىـــڭ 
كـۆك نـۇر ئىچىـدە ئاسـماندىن      -ئالدىغا بىر گـۈزەل قىزنىـڭ كـۆپ    

چۈشكهنلىكى ھهققىدىكى تهسۋىرنى ئوقۇپ، ئۇنىڭ ئاشـۇ كىچىـك   
ــۋىرگه نهقهدەر   ــۈمدىكى تهســــــ ــۆرگهن چۈشــــــ ــدا كــــــ ۋاقتىمــــــ

بىراق ئوخشـىمايدىغان يېـرى   . ئوخشايدىغانلىقىغا ھهيران قالدىم
شــــۇكى چۈشــــۈمدىكى ئايــــال بىزنىــــڭ مهھهللىــــدىكى كــــادىر  

كارل ياڭنىڭ نهزەرىيىسى بىـلهن  كېيىن . باشلىقنىڭ ئايالى ئىدى
ئۇچراشقاندىن كېيىن ئاندىن بـۇ چۈشـۈمنىڭ ئهسـلى مهنىسـىنى     

ــرى  . چۈشــهندىم ــڭ ئې ــمچۈشــۈمدىكى ئايالنى ــدىكى  دايى مهھهللى
دادام ئوقۇتقـۇچى  . تىلـالپ ئىشـقا ھهيـدەيتتى    -دېهقانالرنى ئـۇرۇپ  

بولغاچقا مهكتهپكه كهتتى، شۇڭا ئۆيدە ماڭـا قارايـدىغان ئـادەم يـوق     



. ئانــام مېنىمــۇ ئېتىزلىققــا ئهمــگهك مهيــدانىغا ئېلىــپ چىقــاتتى 
بهلكىــم ئاشــۇ ئهمهلــدار مېنىــڭ ئېڭىمــدا ئاشــۇ چاغــدا كــۈچ ۋە        

شـى مـۇمكىن، چۈشـۈمدە بولسـا     ۇھوقۇقنىڭ ئهڭ چوڭ ۋەكىلى بول
يهنـى مهنـدىكى   . ئۇنىڭ ئايالى مېنىڭ ئالدىمغا چۈشـمهكته ئىـدى  

ن چۈشـكهن ئايـالنى   ئىستهك خۇددى ئوغۇزخانـدەك ئاشـۇ ئاسـماندى   
ئهمــرىمگه ئــېلىش بولــۇپ، ئۇنىــڭ مېنىــڭ ئايالىمغــا ئايلىنىشــى  
مېنىــڭ ئــۆزەمنى ئاشــۇ زوراۋان كادىرنىــڭ ئورنىغــا قويــۇش بولــۇپ،  
شــۇندىال مهن ھوقۇقــدار يهنــى ئوغۇزخانــدەك جاھانغــا ھۆكــۈمران      

بـۇ مىللهتنىـڭ كوللېكتىــپ   . بولغـان بۈيـۈك شـهخس بـوالاليتتىم    
قــــۇق ئىرادىســــىنى ئىپادىلهيــــدىغان يوشــــۇرۇن ئېڭىــــدىكى ھو

ــا     ــڭ چۈشــۈمدە ســىمۋۇللۇق ئۇســۇلدا ئوتتۇرىغ ئهپســانىنىڭ مېنى
چىقىشى بولۇپ، ئاشۇ چۈشكه بۇنىڭـدىن باشـقىچه تهبىـر بهرگىلـى     

  .بولمايدۇ
ــت   ــۆرگهن ۋاقىـ ــۈش كـ ــى - 1972مهن چـ ــۇ . يىلـ ــڭ ئاشـ مېنىـ

ــا     ــۇرالر ھهتت ــان دەۋرلهردە، ئۇيغ ــران قىلىنغ ــۈپتىن ۋەي ــيهت ت مهدەنى
ا قزىنىـــڭ قايســـى مىلـــلهت ئىكهنلىكىنـــى ئۇنتۇلـــۇپ قېلىشـــ ئۆ

ــراۋدىن     ــانىنى بى ــدىكى ئهپس ــامه ھهققى ــا ئوغۇزن ــۈزلهنگهن ۋاقىتت ي
هت ئـۈچ ياشـتا   قمهن بۇ چاغدا په. ئاڭالپ قېلىشىم مۇمكىن ئهمهس

ياڭنىـڭ   كارل. م تېخىمۇ مۇمكىن ئهمهسۈشۈنۈبولۇپ، ئۇالرنى چۈش
ئوخشاش ئامىل بولـۇپ، ئـۇ   قارىشى بويىچه بۇ بىرخىل ئېرسىيهتكه 

مهندە تۇغۇلۇشۇم بىلهن تهڭال يوشۇرۇن ئېڭىمدا مهۋجۇت ئۇ كېيىن 
  .ن نهرسه ئهمهسهشهكىللهنگ

ياڭالرنىڭ نهزەرىيىسى ھـازىر غهربـته تېبـابهت ۋە     لئۇد ۋە كارىفر
ــاھهلىرىدە كهڭ قولل  ــىخىلوگىيه ســـ ــي  ۇنۇپســـ ــان، ئهمهلىـــ ۋاتقـــ
ۈپ كېتىۋاتقـان نهزەرىـيه   سىناقالردىن سانسىز قېتىم ئۆتكهن ۋە ئۆت

  .بولۇپ، پاكىتلىق ۋە ئىلمىي
  
  



2 .��  :�!�"��� .������� 3����)- ������  

 4��5�������67�$�
�� 8��5���9$�  

  
بىر مىللهتنىـڭ پىكىـر قىلىـش ئۇسـۇلى ۋە مىللىـي ئېڭىنـى       
ــيهت      ــى مهدەنى ــڭ ئهڭ قهدىمك ــۇ مىللهتنى ــتا ئاش ــق قىلىش تهتقى

ۋە تهتقىـق قىلىـش ئـارقىلىق    پ تهكشـۈرۈش  ىئىزنـالىرىنى قېـدىر  
مىللىــي پسىخىكىســىنىڭ يېتهكلهشــتىكى يىلتىزىنــى تېپىــپ   

ــايىن مــ  ــش ئىنت ــدا   . ھىموچىقى ــپ ئېيتقان ــدىن ئېلى ــۇ مهنى مۇش
قهدىمىي ئۆرپ ئادەت ۋە ئىپتىدائىي ئېتىقاد ھهققىدىكى تهتقىقـات  
بىزنــى مىللىــي ئاڭنىــڭ ئهڭ مــۇھىم مهنبهلىــرى ھهققىــدىكى      

ئـادەت ۋە ئىپتىـدائىي    -قهدىمقى ئۆرپ . هيدۇئۇچۇرالر بىلهن تهمىنل
دىنىــي ئېتىقادنىــڭ ئىزنــالىرى بىــزگىچه پهقهت خهلــق ئېغىـــز      
ئهدەبىياتىــدىكى ســاقلىنىپ قالغــان بهزى ئىزنــاالر، ھــازىرقى ئــۆرپ 
ئادىتىمىزدىكى بهزى غۇۋا ئىزناالر، ئارخىلوگىيىلىـك تهكشۈرۈشـلهر   

قا فولىكلـــور ئـــارقىلىق بايقالغـــان قىياتـــاش ســـۈرەتلىرى ۋە باشـــ
. تۈسىنى ئالغان سهنئهت مىراسـلىرى ئـارقىلىقال يېتىـپ كهلـگهن    

باشــقا مهقســهتچانلىقى كۈچلــۈك بولغــان يازمــا يادىكــارلىقالردا بــۇ  
ــهتلهر      ــائىي مهقس ــىي ئىجتىم ــاكى سىياس ــازراق ي ــاالر ئ ــل ئىزن خى
تۈپهيلىدىن شهكلى ئۆزگهرگهن ياكى بۇرمىالنغان بولـۇپ، باشـقىچه   

لـــېكىن ئـــۇ يهنىـــال بىزنىـــڭ    . ىغـــا چىققـــان قىيـــاپهتته ئوتتۇر
ــدۇ  ــزدىن قېچىــپ قۇتۇاللماي ــۇ بىزنىــڭ بۇرم . نهزەرىمى ــۇلۇب ش ۋە ۇن

شهكلىنى ئۆزگهرتىش ئۇسۇلىنى تهتقىق قىلىش ئـارقىلىقمۇ بهزى  
  . نهرسىلهرنى بايقىۋاالاليمىز

ئىنســـانالرنىڭ ئىپتىـــدائىي مهدەنىـــيهت ئىزنـــالىرى ئىچىـــدە 
تارتىــدىغان غــايهت زور بىرخىــل  بىزنىــڭ ئاالھىــدە دىققىتىمىزنــى

مهدەنىيهت ھادىسىسى تىۋىنىش بولۇپ ئـۇ بىـزگه ئىنسـانىيهتنىڭ    
ۋە پايانســىز بولغــان روھىــي  يگۈدەكلىــك دەۋرىــدىكى ئىنتــايىن بــا

ھــــازىرقى مــــاددىي مهدەنىــــيهت . دۇنياســــىنى نامايــــان قىلىــــدۇ



دۇنياسىدىكى ئىنسانالرنىڭ روھىي جهھهتتىكى نامراتلىقى بىلهن 
ــز قهدىمقــى ئىنســانالرنىڭ   سېلىشــ ــدىغان بولســاق بى تۇرۇپ قاراي

مهنىـــۋىي دۇنياســـىنىڭ خـــۇددى گـــۆدەك بالىالرنىـــڭ قهلبىـــدەك  
اجـــانلىق ئىكهنلىكىنـــى بايقـــاپ، يچهكلىمىســـىز، ئهركىـــن ۋە ھا

ــايمىز   ــل بولمــاي قالم ــا قايى ــۇ  . ئىختىيارســىز ئۇنىڭغ ــۇ ھهرگىزم ب
هرەسلىك بىزدىكى قهدىمكىگه چوقۇنۇش ھېسسىياتى ياكى قهدىمپ

پهننىـڭ تهرەققىيـاتى    -بىز ھازىرقى ئىلىم . سهۋدالىقىدىن ئهمهس
تـاڭ   -كىشـىنى ھـاڭ   . ئۇچقاندەك كېتىۋاتقـان دەۋردە ياشـاۋاتىمىز  
 دايىـم پهن ساھهسـىدە    -قالدۇرغىدەك مۆجىزىلىك ئىشالر ئىلىـم  

مانا بۇ بىـزدە ئىنسـانىيهت مهدەنىيىتـى غـايهت     . يۈز بېرىپ تۇرماقتا
ــدا  زور تهرەققىي ــېزىمنى پهيـ ــا سـ ــا ئېرىشـــتى دەيـــدىغان خاتـ اتالرغـ

ئهمهلىيهتــته ئىنســانىيهتنىڭ تهرەققىيــاتى پهقهت مــاددا . قىلماقتــا
ــدى  ــتىدىال بول ــاراپ    . ئۈس ــانىيهت خ ــا ئىنس ــته بولس ــي جهھهت روھى

ماددىنىڭ سهلتهنهتى روھنىـڭ خـارابلىقى   . بولۇشقا قاراپ يۈزلهندى
ــۈردى  ــتىدە قهد كۆتـ ــم . ئۈسـ ــڭ ته -ئىلىـ ــاتى پهقهت پهننىـ رەققىيـ

ــىلهرنىڭ مــاددىي جهھهتتىكــى ئېهتىيــاجىنى قانــدۇرۇش ۋە      كىش
مانـا بـۇ   . كۈندىلىك تۇرمۇشـنى ئاسانالشـتۇرۇش رولىـنىال ئوينىـدى    

ــالىزمچى     ــىنىدىغان، رېئــ ــاددىغىال ئىشــ ــانالرنى پهقهت مــ ئىنســ
ــۋەتتى ــاددا ۋە  . قىلىـ ــىنى پهقهت مـ ــي دۇنياسـ ــانالرنىڭ روھىـ ئىنسـ

ــاللىق ــلهپ، ئۇالر رىي ــدى  ئىگى ــۈرىنى بوغ ــڭ تهپهكك ــڭ . نى ئۇالرنى
خۇددى تۇرمۇشـنىڭ  . روھىدا كىرزىس ۋە مهنىسىزلىك پهيدا قىلدى

مهنىســىزلىكىدن قــاتتىق بىــزار بولغــان ئــادەم ئۆزىنىــڭ چــۆچهك،  
ئهپســانه ۋە خــام خىيــالالر ئىچىـــدە ياشــىغان، بهڭــۋاش بـــالىلىق      
ــۇ    ــىز ئاشـ ــانىيهت ئىختىيارسـ ــېغىنغاندەك ئىنسـ ــى سـ دەۋرىلىرىنـ

 نئهپســانه ۋە خــام خىيــالالر بىــلهن ياشــىغا —قـى دەۋرلهرنــى  قهدىم
  . چۈشتهك گۈزەل دەۋرلهرنى سېغىنىدىغان بولۇپ قالدى

ــى    ــۈل تهبىئهتنـ ــانىيهتنىڭ پۈتكـ ــۇش ئىنسـ ــىي چوقۇنـ جىنسـ
ــۇپ،     ــۇلى بولـ ــىنىڭ مهھسـ ــارقىلىق چۈشهندۈرۈشـ ــىيهت ئـ جىنسـ
ئىنسانالردىكى ئهڭ دەسلهپكى ئىپتىدائىي دىنىـي ئېتىقادالرنىـڭ   



  .لىپ چىقىشىدا جىنس ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينىغانكې
ئهر بىلهن ئايالنىـڭ  . مهسىلهن باال. يوق نهرسه بارلىققا كېلىدۇ

يېڭـى  . جىنسىي بىرىكىشـى يېڭـى بىرجـاننى بارلىققـا كهلتۈرىـدۇ     
مانا بۇ . بىر نهرسىنى پهقهت جىنسىي ئاالقىال بارلىققا كهلتۈرەلهيدۇ

. ى ئهڭ دەســلهپكى تهســهۋۋۇرىئىنســانالرنىڭ يــارىلىش ھهققىــدىك
ــاتنى ئهســلىدە يــوق ئىــدى   ــۇالر دۇنيــا ۋە پۈتكــۈل كائىن كېــيىن  ،ئ

ئۇالرنىــڭ نهزەرىــدە بىــر نهرســىنى . بارلىققــا كهلــگهن دەپ ئوياليــدۇ
يوقتىن بار قىالاليدىغان كـۈچ پهقهت جىنسـىي ئـاالقه بولغـانلىقى     
ــۇالر پۈتكــۈل كائىنــاتنىمۇ جىنســىي ئاالقىــدىن بارلىققــ   ا ئۈچــۈن ئ

شـۇڭا جىنسـىيهت قهدىمكـى ئىنسـاالرنىڭ     . كهلگهن دەپ قاراشـقان 
يـاكى ئهۋالد قالـدۇرۇش    قهتال بىرخىل لهززەت ۋە ئېهتىيـاج ئېڭىدا په

ۋاسىتىسى ئهمهس بهلكى ئىنتايىن مۇقهددەس ۋە سىرلىق بولغـان  
مانـــا بـــۇ خىـــل ئىـــدىيه قهدىمكـــى     . بىرخىـــل غـــايىۋى كـــۈچ  

  .نى كهلتۈرۈپ چىقارغانئىنسانالردىكى جىنسقا چوقۇنۇش ئادىتى
قهدىمكى ئىنسانالرنىڭ ئېڭىدا كائىناتتىكى ھهممه ماددىنىڭ 

مانـا بـۇ   . بولـۇدۇ جېنى بار بولـۇپ، ھهمـمه نهرسـىدە جىنسـىي پهرق     
شـۇڭا  . جىنسىي پهرق دۇنيادىكى بارلىق يارىتىشـالرنىڭ مهنبىئـى  

قهدىمكى ئىنسانالر جىنسىيهتنى بىرخىل چهكسىز قۇدرەتكه ئىگه 
مانــا بــۇ تــا ھــازىرغىچه ئىنســانالرنىڭ  . كــۈچ دەپ قارايــدۇ ئىالھىــي

جىنسىيهتكه ئاالھىدە بىرخىل سهزگۈر مهسىله سۈپىتىدە مۇئـامىله  
ئىنسـانالر مهيلـى جىنسـنى مهيـنهت     . قىلىشنىڭ تـۈپكى ئاساسـى  

پهس ئىش دەپ ھېسابالپ چهكلىسۇن، ئۇنى گۇناھ ھـېس قىلسـۇن   
ــ    ــىرلىق پهردە بى ــل س ــىيهتنى بىرخى ــى جىنس ــۇن ۇلهن ئورمهيل س

ــىنى     ــىيهت مهسىلىس ــانالرنىڭ جىنس ــى ئىنس ــڭ ھهممىس بۇالرنى
باشقا نهرسىلهر بىلهن سېلىشـتۇرۇپ بولغۇسـىز دەرىجىـدە ئاالھىـدە     

ــا قوي ــى ۇدۇئورۇنغـ ــڭ ئىپادىسـ ــى  . غانلىقىنىـ ــڭ ھهممىسـ بۇالرنىـ
ئىنسانالرنىڭ جىنسىيهتنى بىرخىل سىرلىق ئىالھىـي كـۈچ دەپ   

  .ۋى ئادەتقارىشىدىن قېلىپ قالغان ئىدىيى
ــاق دېيىشــكه بول  ــان بىرخىــل ۇدۇقهدىمكــى ئىنســانالردا ئورت غ



ــان     ــاش بولمىغ ــماننى ئوخش ــلهن ئاس ــانالرنىڭ يهر بى ــاراش ئىنس ق
ئىككــى خىــل جىنســىي ئاالھىــدىلىككه ئىــگه گهۋدە دەپ قارىشــى  

ئهسلىدە ئاسمان بىـلهن زىمىـن قـوش    : بولۇپ، قهدىمقى رىملىقالر
كېـيىن ئـۇ ئهركهك ۋە   . ئىدى جىنسلىق ئىالھنىڭ بىرال گهۋدىسى

  . چىشى بولۇپ ئىككىگه پارچىلىنىپ كهتكهن دەپ قارايتتى
ئاســمان ۋە زېمىننــى ئــادەم بىــلهن ئوخشــاش ئهزاالرغــا ۋە ھــېس  
ــىيه،    ــى گىرىتسـ ــادەت قهدىمكـ ــدىغان ئـ ــگه دەپ قارايـ ــا ئىـ تۇيغۇغـ

ــ  ــو، پولـ ــتان، جۇڭگـ ــدىيهلىكلهر ۋە  ېنوھىندىسـ ــى زىلالنـ زىيه، يېڭـ
ــانىلىرىدا مهۋجـــــۇت ئىـــــدىئۇيغۇرالرنىـــــڭ ئهپ قهدىمكـــــى . ســـ

ــنس     ــۇداتالر جى ــارلىق مهۋج ــادىكى ب ئىنســانالرنىڭ قارىشــىدا دۇني
پهرقى بار ئاسـمان بىـلهن زېمىننىـڭ جىنسـىي ئـاالقه قىلىشـدىن       
ــمان ئهركهك يهر     ــدە ئاس ــڭ نهزەرى ــۇپ، ئۇالرنى ــان بول ــپ چىقق كېلى

ىي ئهزاسى بولۇپ، ئۇنىـڭ  سقوياش ئاسماننىڭ ئهرلىك جىن. چىشى
ــ ــى  ن ــڭ مهنبىئ ــارلىق ھاياتلىقنى ــىش،   . ۇرى ب ــۇت بېس ــاۋانى بۇل ھ

چاقماق چېقىش، ھاۋا گۈلدۈرلهش قاتارلىقالر ئاسماننىڭ جىنسـىي  
_ ھاياجېنىنىــڭ قوزغۇلۇشــى بولــۇپ، يــامغۇر ۋە قــارالر ئۇنىــڭ ئــابى 

مانا مۇشۇ يامغۇر ۋە قار قاتارلىق يېغىنالر ). سىپىرمىسى(مهنىسى 
جــــانلىقالرنى بارلىققــــا . تۈرىدۇزېمىنــــدا ئۆســــۈملۈكلهرنى ئۆســــ

قهدىمكى ئىنسانالرنىڭ قارىشىدا بارلىق مهۋجۇدات مانا . كهلتۈرىدۇ
مۇشۇنداق يهر بىلهن زېمىن ئوتتۇرىسـىدىكى جىنسـىي ئاالقىـدىن    

  .بارلىققا كهلگهن
ــپ قوي     ــي قىلى ــدە تهرەققى ــۆز نۆۋىتى ــالر ئ ــل قاراش ــۇ خى ــقا اب ش

ارلىق ئهڭ چوقۇنــــۇش، يهرگه چوقۇنــــۇش، ســــۇغا چوقۇنــــۇش قاتــــ
بهزى قىياتـاش  . ئىپتىدائىي دىنىي ئېتىقادالرنى شـهكىللهندۈرگهن 

رەســىملىرى ۋە قهدىمكــى ئهپســانىلهردىن قهدىمكــى ئۇيغۇرالردىمــۇ 
كـــۆككه چوقۇنـــۇش ۋە يهرگه چوقۇنـــۇش قاتـــارلىق ئادەتلهرنىـــڭ     

ــارلىقىنى بىلهلهيمىــز ئۇيغــۇرالر قهدىمــدە ئاســماننى  : مهســىلهن. ب
هڭــرى ســۆزى قهدىمقــى ھــۇن تىلىــدا كــۆك  ت. تهڭــرى دەپ ئاتىغــان

ئاســـمان دېـــگهن مهنىـــدە بولـــۇپ، كـــۆككه چوقۇنـــۇش ئېتىقـــادى  



ــانى      ــگهن مهنـ ــالھ دېـ ــاكى ئىـ ــۇدا يـ ــيىن خـ ــۇ كېـ ــدىن ئـ تۈپهيلىـ
ئۇ سۆز ھـازىرغىچه تىلىمىـزدا خـۇدا    . بىلدۈرىدىغان سۆزگه ئايالنغان

ئۇيغۇرالرنىـــڭ قوياشـــقا  . مهنىســـىدە ئىشـــلىتىلىپ كهلمهكـــته  
كـۆنچى  . ىتى ھهققىدە ئارخىلوگىيىلىك ئىسپاتالر بـار چوقۇنۇش ئاد

 3000غـان بۇنىڭـدىن   لدەرياسىنىڭ تۆۋەن ئېقىنـى تهرەپـتىن تېپى  
. يىل بۇرۇنقى قهبرىگه نۇر چاقناپ تۇرغان قوياش شهكلى بېرىلگهن

ــاغلىق      ــىدىكى تــ ــوال چوققىســ ــان ئــ ــڭ خــ ــاي تاغلىرىنىــ چوغــ
تــاش جىلغىالردىكــى يېڭــى تــاش قــورال دەۋرىــگه مهنســۇپ قىيا     

رەسىملىرىدە يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ، ئىككى قولىنى كۆتۈرۈپ قوياشـقا  
ئالمۇتــا . بــاش ئــۇرۇش ئۈچــۈن تۇرغــان ئادەمنىــڭ ســۈرىتى ئۇچرايــدۇ

ــدىكى تامبالتــاش قىياســىغا قويــاش ئېتىقــادىنى ئهكــس       ئهتراپى
بېشــى نــۇر  . ئهتتۈرىــدىغان رەســىمدە ئۆكــۈزگه دەسســهپ تۇرغــان    

نـى ئـادەم شـهكلىدە قىلىـپ     چېچىپ تۇرغـان قويـاش شـهكلىدە، تې   
  . قوياش ئىالھىنىڭ ئىككى ھالىتى تهسۋىرلهنگهن

ــۇش      ــىي چوقۇن ــته جىنس ــش ئهمهلىيهت ــاد قىلى ــقا ئېتىق قوياش
ئادىتىنىــڭ بىرخىــل كېڭهيــتىلگهن شــهكلى بولــۇپ، قوياشــنى      
بىرخىـــل ھايـــاتىي كـــۈچ مهنبىئـــى يـــاكى بىرخىـــل ئهرلىـــك       

ــى     ــي گهۋدىســ ــۇقهددەس ۋە ئىالھىــ ــىيهتنىڭ ئهڭ مــ دەپ جىنســ
  .قارىشىدىن كېلىپ چىققان

يهرگه چوقۇنۇش كۆككه چوقۇنۇش بىـلهن تهڭ مهۋجـۇت بولغـان     
ــا    ــۇرالردا تـ ــدۇقلىرى ئۇيغـ ــڭ قالـ ــۇپ ئۇنىـ ــادىتى بولـ ــۇش ئـ چوقۇنـ

دەپ » يهر ئانـــا«بىـــز يهرنـــى  ،مهســـىلهن. ھـــازىرغىچه ســـاقالنماقتا
اللىق يــبــۇ خىــل ئاتــاش ئۇيغۇرالرنىــڭ قهدىمــدە يهرنــى ئا. ئاتــايمىز
. ئاالھىدىلىككه ئىـگه دەپ قارىشـىدىن كېلىـپ چىققـان     جىنسىي

دۇنيــادىكى باشــقا نۇرغۇنلىغــان خهلقــلهرگه ئوخشــاش ئۇيغۇرالرمــۇ    
قهدىمكى ئهپسـانىلهردە يـاكى ھـازىرقى ئېتىقـاد قاراشـلىرىدا ئـادەم       

خوتهنـــدىن توپالنغــان بىـــر  . تــۇپراقتىن يارىتىلغـــان دەپ قارايــدۇ  
ددى ئايــال كىشـــىنىڭ  قهدىمىــي ئهپســانىدە بىــر بوۋاقنىــڭ خــۇ     

ئهمچىكىدەك شهكلىگه كىرگهن يهرنى ئىمىـپ چـوڭ بولغـانلىقى    



قويــاش  ،بــۇالردا شــۇ نهرســه ناھــايىتى گهۋدىلىككــى. تهســۋىرلهنگهن
  . ھامان ئهركهك، تۇپراق ھامان چىشى دەپ تهپهككۈر قىلىنغان

» ئۆلگېن«قهدىمكى تۈرك ئهپسانىلىرىدە ئىنساننى ئاتا تهڭرى 
ناھـــايىتى . يارتقـــان دەپ قارىلىــدۇ » ئومــاي «ى بىــلهن ئانــا تهڭـــر  

ئېنىقكى قائىدە بـويىچه بـۇ ئىككـى تهڭرىنىـڭ ئهركىكـى ئاسـمان       
  . چىشىسى يهر بىلهن مۇناسىۋەتلىك

A .   ــۋايهتته ــان رى ــنىقالپ خاتىرىلىۋالغ ــانوخېن تهكشــۈرۈپ ئې ئ
ئۆلگېننىڭ ئاي بىلهن قۇياشنىڭ ئارىسىدا يولتۇزالرنىـڭ ئۈسـتىدە   

بۇ يهردە گهرچه ئۆلگىن ئادەم شهكلىدە . ئېيتىلغانياشايدىغانلىقى 
ــك    ــراق ئۇنىــڭ جايالشــقان ئورنىــدىكى كهڭلى تهسۋىرلهنســىمۇ بى
بىزگه ئۇنىڭ بىر ئادەم ئهمهس بهلكى پۈتكۈل ئاسـماندىن بىشـارەت   

ــ  ــانلىقىنى كۆرســ ــادىلهش  . دۇۈتۈبېرىۋاتقــ ــدىكى ئىپــ پهقهت تىلــ
ــك جى     ــڭ ئهرلى ــاجىزلىق تۈپهيلىــدىن ئۇنى ــى ئ نســىي جهھهتتىك

ــى دەپ     ــۇ ئهر كىشــ ــدىن ئــ ــادىلهش ئېهتىياجىــ ــالىتىنى ئىپــ ھــ
بـــۇ كونكرېـــت تهســـۋىر كونكرېـــت نهرســـىنى     . تهســـۋىرلهنگهن

. دۇۈتۈتهسۋىرلىمهستىن ئهمهلىيهتته ئابىستراكىت ئۇقۇمنى كۆرسـ 
ئهپسانىۋىي تهپهككـۈرى راۋاجالنغـان بىـراق نهزەرىيىـۋى تهپهككـۈرى      

بىســتراكىت ئۇقــۇمىنى راۋاجالنمىغــان قهدىمكــى ئىنســانالرنىڭ ئا
ــارقىلىق    ــولى كونكرېــت نهرســه ئ ئىپادىلهشــتىكى بىــردىن بىــر ي

شۇنىڭ ئۈچۈن بىز . ئابىستراكىت نهرسىنى ئىپادىلهشتىن ئىبارەت
بـۇ  . نى كۆك ئىالھـى دەپ ئېيتـااليمىز  » ئۆلگېن«بۇ ئهپسانىدىكى 

بولـۇپ ئـۇ يهرگه ۋەكىللىـك    » ئومـاي «ئهپسانىدىكى يهنه بىر ئىـالھ  
  .ئانا تهڭرى بولۇپ چىشى جىنسلىق» ئوماي«. قىلىدۇ

. قهدىمكى ئۇيغۇرالر كائىناتنى ئۈچكه بۆلـۈپ تهسـهۋۋۇر قىلغـان   
ــدىكى ئهپســانىۋىي قاراشــالر ھــازىرمۇ ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا     ــۇ توغرى ب

تهڭرىنىـڭ تۇرۇشـلۇق    —ئالهمنىڭ ئۈستى يهنى ئاسمان . مهۋجۇت
 -استى جىـن  زېمىننىڭ ئ. زېمىن ئىنسانالر تۇرۇشلۇق جاي. جايى

ــازا      ــڭ ھ ــۇپ، ئۇيغۇرالرنى ــان بول ــاراڭغۇ ماك ــايدىغان ق ــالر ياش ئهرۋاھ
ۇرلۇقتـا يهنـى   تتبىـز ئو «ئاچقاندا بىلىگه ئاق بهلباغ باغلىشـى دەل  



دېــــگهن قاراشــــنىڭ بهلــــگه بىــــلهن    » زېمىنــــدا ياشــــاۋاتىمىز 
مهن كىچىــك چاغلىرىمــدا كىشــىلهردىن بۇنــداق  . ئىپادىلىنىشــى

ــۆپ ئاڭ  ــلهرنى كــ ــدىمچۈشهندۈرۈشــ ــۇر  . لىغانىــ ــى ئۇيغــ قهدىمكــ
ئهپسانىلىرىدا ئوماي ئانا ئۈستۈنكى نۇرلۇق جاي بىـلهن ئاسـتىنقى   

دېـمهك، ئومـاي ئانىنىـڭ    . قاراڭغۇ جاينىڭ ئوتتۇرىسـىدا دېـيىلگهن  
تۇنيۇقۇق مهڭگۈ «. يهرگه ۋەكىللىك قىلىدىغانلىقى شۈبهىسىزدۇر

بىزگه سۇ  -تهڭرى ئوماي، مۇقهددەس يهر «قۇرىدا  - 83نىڭ » تېشى
يهر ســۇ » ئومــاي«دېــمهك، بــۇ يهردىمــۇ . دېــيىلگهن» مهدەت بېرىــدۇ

قهدىمكــى ئاشــۇ ئهپســانىدە . بىــلهن بىــر گهۋدە قىلىــپ ئېيتىلغــان
ئايــال تهڭــرى ئومــاي بىــلهن ئهر تهڭــرى     ) يــارىلىش ئهپسانىســى (

ــان    ــا ئېلىنمىغ ــىۋىتى تىلغ ــىي مۇناس ــڭ جىنس پهقهت . ئۆلگېننى
. شالىسـى ئىـكهن دېـيىلگهن   كۆكتىن تامغان يامغۇر ئۆلگېننىـڭ  

بـۇنى بىـز   . ه كېـرەك سبهلكىم بۇ بىرخىل ئېغىز زىناسىنى كۆرسهت
ــقىچه      ــمهي باشـــ ــهكلى دېـــ ــاالقه شـــ ــىي ئـــ ــل جىنســـ بىرخىـــ

ــهندۈرەلمهيمىز ــدىيه   . چۈشـ ــۇ ئىـ ــدىكى بـ ــامغۇر ھهققىـ ــۈنكى يـ چـ
ــلهش    ــامغۇر تىـ ــۇپ، يـ ــاقالنغان بولـ ــازىرغىچه سـ ــا ھـ ــۇرالردا تـ ئۇيغـ

» كۆكتىن تامدۇق، يهردىـن ئۈنـدۇق  «پائالىيهتلىرىدە ئۇيغۇرالرنىڭ 
ــڭ     ــال ئۇيغۇرالرنى ــى يهنى ــاله قىلىش ــا ن ــپ خۇداغ ــۆككه بېقى دەپ ك
يــــامغۇرنى بىرخىــــل جىنســــىي ئاالقىنىــــڭ ئىپادىســـــى دەپ     

ــۆر  ــدىغانلىقىنى ك ــدۇق،  «. ۋېلىش تهس ئهمهسۈقاراي ــۆكتىن تام ك
ــدۇق  ــن ئۈن ــىدىكى    » يهردى ــدا بولۇش ــڭ پهي ــۆزدە ئادەمنى ــگهن س دې

ئــابى مهنــى بىــلهن ئــانىلىق تۇخۇمنىــڭ     ئىككــى مهنــبه يهنــى   
ــايىتى ئېنىـــق ئېيتىلغـــان  كـــۆكتىن تامـــدۇق . بىرىكىشـــى ناھـ

دېگهننىڭ مهنىسـى ئاسـماندىن مهنـى بولـوپ تامـدۇق دېگهنلىـك       
بولـــۇپ، يهردىـــن ئۈنـــدۇق دېگهننىـــڭ مهنىســـى زېمىننىـــڭ بـــاال  

  .ىن ئىبارەتدياتقۇسىدا ئۈنۈپ چىقتۇق دېگهن
ــىي چ  ــانالرنىڭ جىنسـ ــى ئىنسـ ــادەتلىرى  قهدىمكـ ــۇش ئـ وقۇنـ

ــۇپ،      ــۇلى بول ــۇلىنىڭ مهھس ــۈر ئۇس ــدائىي تهپهكك ــڭ ئىپتى ئۇالرنى
 كۈزۈتــۈشبۇنىڭــدىن ئۇالرنىــڭ دۇنيــانى ۋە ئۆزىنىــڭ مــاھىيىتىنى  



ئۇالرنىـڭ پىكىـر قىلىـش ئۇسـۇلى     . بولـۇدۇ ۋالغىلى ۈئۇسۇلىنى كۆر
تـۈس ئالغـان بولـۇپ،     يرىئىھهم سىرلىق ھهم ئىنتايىن گۈزەل شې

توغرىسـىدىكى   جهمىـيهت ساالرنىڭ تهبىـئهت ۋە  بۇنى قهدىمكى ئىن
ساددا چۈشهنچىلىرى، بالىالرچه دانالىقى دەپ قاراش، ئۇنى ھـازىرقى  

پېنــى ۋە مهدەنىيىتــى بىــلهن سېلىشــتۇرۇپ ئــۇنى   -زامــان ئىلىــم 
ھادىســــــــىلىرىنى  هتقهدىمكــــــــى ئىنســــــــانالرنىڭ تهبىــــــــئ

ــۇرمىالپ چۈشــهندۈرۈش    ــان ب چۈشــهنمىگهنلىكتىن كېلىــپ چىقق
ــاكى ته ــدىن    يـ ــۇپ، ئۇنىڭـ ــىرلىق تۇيۇلـ ــىلىرى سـ ــئهت ھادىسـ بىـ

قورقۇشــتىن كېلىــپ چىققــان بــالىالرچه تهســهۋۋۇرالر، بــۇ بىرخىــل 
قاالقلىق دەپ قاراش ئىنتايىن خاتا ۋە بىر تهرەپلىمه قـاراش بولـۇپ،   
ــۈن    ــاتى ئۈچـ ــانتروپولوگىيه تهتقىقـ ــيهت ئـ ــاراش مهدەنىـ ــداق قـ بۇنـ

  .ئىنتايىن زىيانلىق
ئېتىقـاد ئـادەتلىرى ئىلمىـي ھهقىـقهت     قهدىمكى ئهپسانىلهر ۋە 

بىـز ئىنسـاننىڭ   . رىي ھهقىـقهت ئىبولمىسا بىراق ئۇ بىر خىل شې
روھىي ماھىيىتى نۇقتىسىدىن ئـۇنى كۆزەتسـهك ھهقىـقهت ئهمهس    

. پهن بىلهن ئوخشاش قىممهتـكه ئىـگه   -ئۇالر ئىلىم . دېيهلمهيمىز
هنلىكى بىز ئىنسانالرنىڭ نادانلىق دەۋرىنىڭ زادى قايسى دەۋر ئىك

  .ىنىمىز ياخشىمىگھهققىدە ئالدىراپ يهكۈن چىقىرىۋەت
ــزى    ــڭ يىلتىـ ــاد ئادەتلىرىنىـ ــانىلهر ۋە ئېتىقـ ــى ئهپسـ قهدىمكـ

: شۇ نهرسىنى تهكىتلهپ ئۆتۈش ئىنتـايىن مـۇھىمكى  . جىنسىيهت
قهدىمكــى ئىنســانالرنىڭ نهزەرىــدىكى جىنســىيهت ھــازىرقى زامــان  

. ادىـال ئوخشـىمايدۇ  ئادەملىرىنىڭ نهزەرىدىكى جىنسـىيهت بىـلهن ز  
نى پهقهت بىرخىــل كۆڭــۈل هتھــازىرقى زامــان ئــادەملىرى جىنســىي

ــدۇ  ــى دەپ بىلى ــهبىيلهرچه   . خوش ــۆزىنى ئهس ــۈن ئ ــىيهت ئۈچ جىنس
ــدۇ ــۇ-ئۇرى ــدۇ    ،ي ــۆزگه ئىلماي ــىيهتنى ك ــتىن جىنس ــر تهرەپ . يهنه بى

ئۇالرنىڭ جىنسىيىتى ئىنتايىن يىرگىنىچلىك تـۈس ئالغـان، بىـر    
ــ . نغان، ئىنتــايىن پاســكىنا جىنســىيهت  كى بــۇزۇن تاشــال ۈپۈتۈنل

الرنىڭ جىنسىيىتى بولسا چهكسـىزلىككه ئىـگه،   نقهدىمكى ئىنسا
ــىيهت    ــهك جىنس ــان يۈكس ــۈس ئالغ ــۇقهددەس ت ــىرلىق ۋە م ــۇ . س ئ



ھـازىرقى زامـان   . ھهرگىزمۇ ئاددى ئويۇن ياكى كۆڭۈل خوشى ئهمهس
ــدا قهدىمكـــــى   ــۇرۇن ئاڭـــ ئادەملىرىـــــدىكى كوللېكتىـــــپ يوشـــ

ياڭنىـڭ   كـارل . ئاشۇ قاراشلىرى سـاقلىنىپ قالغـان  ئىنسانالرنىڭ 
ــۇ نهرســىلىرىدىن     ــدا ئۇالرنىــڭ ب ــويىچه تهھلىــل قىلغان ئۇســۇلى ب

ــنا بول ــۇمكىن ئهمهس ۇمۇستهس ــى م ــۇرۇن   . ش ــان يوش ــادەملهر ھام ئ
ئاڭدىكى بهزى خاھىشالرنى ئېتىراپ قىلىشنى خالىمىغاچقا ئاڭـدا  

يوشـۇرۇن  . لىدۇۋاۈئهكسىچه ئاشۇ خاھىشالرنىڭ قارشى تهرىپىگه ئۆت
ئاڭــــدىكى جىنســــقا چوقۇنــــۇش خاھىشــــى رول ئوينىغانســــېرى 
كىشــىلهرنىڭ ئېڭــى بــۇنى ئىنكــار قىلىــپ ئاڭــدا يوشــۇرۇن ئاڭغــا   
قارشى بولغـان جىنسـتىن بىـزار بولـۇش ۋە ئـۇنى ئـاددى ئىـش دەپ        

 هتنىشۇنىڭ بىـلهن كىشـىلهر جىنسـىي   . دۇۈيۈقاراش خاھىشى كۈچ
ــدۇ   ــش بىلمهي ــۇھىم ئى ــ . م ــا ئهنه ش ــهك ۋە   ۇئهمم ــاق چۈشش ئۇشش

ئۇالرنىـڭ ئېغىزىـدا    .ئهرزىمهس ئىش ئۈچۈن دايىم پاالقالپال يۈرۈيدۇ
نى ىيهتبۈيۈك ئىشالر ۋە غايىالر، بىراق يوشۇرۇن ئېڭىدىكى جىنىس

ــارا   ــۇالرنى ئـ ــى ئـ ــش خاھىشـ ــۇقهددەس بىلىـ ــدۇ ممـ دەل . تاپقۇزمايـ
قارشـىلىق   -ئادەمنىڭ ۋۇجۇدىدا تهڭال مهۋجـۇت بولغـان بـۇ قـارىمۇ     

زىرقى زامــان كىشــىلىرىنىڭ پۈتكــۈل روھىــي كىرزىســىنىڭ     ھــا
  .مهنبىئى

ــىنى ۋە    ــڭ يارىتىلىشــ ــانالرنىڭ كائىناتنىــ ــى ئىنســ قهدىمكــ
ئادەملهرنىڭ يارىتىلىشىنى ئىككى جىنس نۇقتىسـىدىن چىقىـپ   

ەتته كېيىنكــى دىنالردىمــۇ بهزى ئــادەتلهرنى   ۋشــى ئهلــ ۈچۈشهندۈر
  .شهكىللهندۈرگهن

ىدە ئاسمان ئهرلىـك، يهر ئايـاللىق   قهدىمكى ئىنسانالرنىڭ نهزەر
ــرىگه        ــر بى ــۇالر بى ــتىدا ئ ــال ئاس ــتىدە ئاي ــى ئهر ئۈس ــىدا يهن جىنس
قارىشــىپ تۇرغــان مۇشــۇ قائىــدە بــويىچه بولغانــدا ئادەملهرنىــڭ       
ــى      ــپ بېرىلىش ــهكىلدە ئېلى ــۇنداق ش ــىمۇ ئاش ــىي ئاالقىس جىنس

ــرەك ــقا      . كې ــادەتتىن باش ــل ئ ــۇ خى ــدا مۇش ــان دىنى ــۇڭا بىراخم ش
ــابلىنىدۇ شــــهكىلدە جىن ــاھ ھېســ ــاالقه قىلىــــش گۇنــ . ســــىي ئــ

خىرىستىئان دىنى ۋە ئىسالم دىنىدا بۇ ھهقـته ئېنىـق بهلگىلىـمه    



بولمىســىمۇ بىــراق خهلــق ئارىســىدىكى قائىــدىلهردە ئاشــۇ خىــل   
شهكىلدىن باشقا شهكىلدە بىلله بولۇش ۋە كۈندۈزدە بىلله بولـۇش  

  .گۇناھ دەپ قارىلىدۇ
بىـلهن جىنسـىي گۇنـاھ،    ئىنسانىيهتنىڭ جىنسـقا چوقۇنۇشـى   

جىنسـقا  . قارشـى ئهمهس  -پاسكىنا ۋە مهينهت دەپ قارىشـى قـارىمۇ   
ۋە پىكىـر قىلىـش ئۇسـۇلى     كۈزۈتـۈش چوقۇنـۇش بىرخىـل دۇنيـانى    

بولــۇپ، ئــۇ ھهرگىزمــۇ شــهھۋانىيلىقنى تهرغىــپ قىلىــش يــاكى       
گۇنـاھ تهلىماتىغـا    ئىيداتىـ ئىپ. شهھۋانىيلىقنى ئۇلـۇقالش ئهمهس 

دا ئهڭ دەسـلهپكى ئىنسـاننىڭ گۇناھىغـا    » ۋراتته«ئاساس بولغـان  
ــدەپ     ــتىن ھهيــ ــۇالرنى جهننهتــ ــپ ئــ ــى كېلىــ ــڭ غهزىپــ خۇدانىــ

ــان  ــانلىقى يېزىلغ ــىنى   . چىقارغ ــل مىۋىس ــاھى ئهقى ــڭ گۇن ئۇالرنى
بۇ يهردىكى ئهقىل ئۇالرنىڭ بىـرىكىش ھهققىـدە ئهقىلـگه    . يىيىش

ــىنى كۆرس ــگه بولۇشـ ــۇمكىنۈتۈئىـ ــى مـ ــىي . شـ ــڭ جىنسـ ئۇالرنىـ
بـۇ خىـل   . بولـۇدۇ ېڭى بىر جاننىڭ يارىلىشىغا سهۋەب بىرىكىشى ي

يېڭى بىر جاننى يارىتىش يهنى باال تېپىش قىلمىشى ئىنسـاننىڭ  
قۇدرەتته ئۆزىنى خۇداغـا تهڭلهشتۈرۈشـى بولـۇپ، بـۇ خۇداغـا شـىرىك       

مانا بـۇ ئىنسـانالردىكى ئىپتىـدائىي گۇنـاھ     . كهلتۈرۈشتىن ئىبارەت
نسـىي ئـاالقه قىلىـش    تۇيغۇسىنىڭ كېلىـپ چىقىشـى بولـۇپ، جى   

خۇداغا شىرىك كهلتۈرۈش دېگهن بۇ يوشۇرۇن قاراش كىشـىلهردىكى  
مانـــا شـــۇ . جىنســـىيهتكه بولغـــان جىنـــايى تۇيغۇنىـــڭ مهنبىئـــى
بـۇ نۇمـۇس   . سهۋەبتىن جىنسىيهت نومۇسلۇق ئىـش ھېسـابلىنىدۇ  

بـۇ خىـل   . ئادەم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىـدىن قالغـان نۇمـۇس تۇيغۇسـى    
تىزى يهنىال جىنسىيهتنى بىرخىـل يـارىتىش   قاراشنىڭ تۈپكى يىل

مكى ئىنسانالرنىڭ جىنسـىيهتنى  ىكۈچى دەپ قاراش بولۇپ، بۇ قهد
ئولۇغلىشىدىكى ئاساسىي سهۋەب بولغان ئـۇنى بىرخىـل يـارىتىش    

  .كۈچى دەپ قاراش بىلهن ئوخشاش
ــىلهن،   ــى، مهســ ــىمالرغا چوقۇنۇشــ ــىلهرنىڭ بهزى جىســ كىشــ

ۇ تهبىـــئهت ھادىســـىلىرىنىڭ ھهرگىزمـــ... دەرەخـــقه، تاغقـــا، ســـۇغا
بهلكــى بۇمــۇ  ،ســىرىنى بىلهلــمهي ئۇنىڭــدىن قورقۇشــتىن ئهمهس 



ت هئاشــۇ جىنســىي چوقۇنۇشــنىڭ داۋامــى بولــۇپ، چوقۇنغــان تهبىــئ
جىسىملىرى قهدىمكى ئىنسانالرنىڭ نهزەرىدىكى يـارىتىش كـۈچى   

ھىم رول ئوينايـدىغان  وبولغان تهبىئهتتىكـى جىنسـىي ئاالقىـدە مـ    
بــۇ . ق مهنىــگه ئىــگه ئهســلى تىــپالردىن ئىبــارەتيــاكى ســىمۋۇللۇ

ئهســــلى تىپالرنىــــڭ پۈتكــــۈل تهبىئهتنىــــڭ جىنســــىيىتىنى     
  .ئىپادىلهشتىن باشقا ئايرىم مهنىسى يوق

ــۈشئىنســانالرنىڭ دۇنيــانى  ئۇســۇلى ۋە پىكىــر قىلىــش   كۈزۈت
ئۇسۇلىنىڭ ئاساسىي دۇنيـانى بىرخىـل جىنسـىي كـۈچتىن پهيـدا      

بارا تهرەققىي قىلىپ نوقۇل -قاراش بارا بولغان دەپ قاراش بولۇپ، بۇ
جىنســىي مهنــادىن يىــراقالپ، ئهســلىدىكى جىنســىي مهنبهنــى      
تاپقىلى بولمايدىغان بولۇپ، قالدى، يهنى ئۇ بىرخىـل مهدەنىـيهتكه   
ئايلىنىپ كهتتى، بىراق يهنه بىر قىسىم رايـونالردا ۋە مىللهتـلهردە   

پ، ئاخىرىـدا  ۇشـ ۇبولسا ئۇنىڭ جىنسىي تۈسـى بارغانسـېرى قويۇقل  
  .پهقهتال جىنسىي ئهزا ۋە جىنسىي ئاالقىگه مهركهزلىشىپ قالدى

بهزى ئالىمالرنىڭ ئېنىقلىشىچه قهدىمكى سـۈرىيهلىك ئايـالالر   
 دايىـم ياغاچ بىلهن ياسالغان ئهرلىك جىنسىي ئهزانىـڭ مـودېلىنى   

ئېسىۋېلىپ يۈرۈيدىكهن، ئۇنى تۇمار ئورنىدا يامان كۆزلهردىن يـاكى  
ئهسـىردە يېزىـپ    - 10. ىن ساقاليدۇ دەپ قارايدىكهننهس بېسىشت

دە قهدىمكــــى »نــــى فهزالن ساياھهتنامىســــى ىبئ«قالــــدۇرۇلغان 
غــــانلىقى مۇنــــداق ۇدۇزاغــــا چوقۇنهباشــــقىرتالرنىڭ جىنســــىي ئ

ھهممىســى ياغــاچنى ) الرنىڭرتباشــقى(ئۇالرنىــڭ «: خــاتىرىلىگهن
ــىۋالىدىكهن   ــا ئېســ ــاپ بوينىغــ ــهكلىدە ياســ ــهپهرگه . زەكهر شــ ســ

ىقىدىغان ياكى بىرەر دۈشمهنگه ئـۇچراپ قالىـدىغان بولسـا ئـۇنى     چ
! ئهي رەبــبىم«: ســۆيىدىكهن ۋە ئالــدىغا يىقىلىــپ ســهجدە قىلىــپ

ــداق  ــا مۇنـ ــپ بهر  ... ماڭـ ــالرنى قىلىـ ــداق ئىشـ ــدىكهن» مۇنـ . دەيـ
ئۇالرنىڭ بىرىـدىن سـوراپ بـاق، ئـۇنى خـۇدا دېيىشـته       «تهرجىمانغا 

) جىنسـىي ئهزاسـىنى  (ۇنى قانداق دەلىللىـرى بـار؟ نـېمه ئۈچـۈن ئـ     
ــاۋاســـورالغان كىشـــى . دېـــدىم» يـــاراتقۇچى دەپ تونۇيـــدۇ؟ : هنبجـ

چــۈنكى مهن ئۇنىڭغــا ئوخشــاش نهرســىدىن چىقــتىم، ئۇنىڭــدىن «



  . دېدى» باشقا مېنى ياراتقان نهرسىنى بىلمهيمهن
باشقىرتالر قهدىمكى تۈركلهرنىڭ بىر قهبىلىسى بولۇپ، ئهينـى  

نىزىمغا ئېتىقــاد قىالتتــى، ئىبنــى  چاغــدا تــۈركلهر ئاساســهن شــاما 
ــئهت   ــقا تهبىــ ــىدە ئۇالرنىــــڭ باشــ ــۆز ساياھهتنامىســ فهزالن يهنه ئــ

غانلىقىنى ئېيتقان، دېـمهك، ئـۇالر بىـر    ۇدۇھادىسىلىرىغىمۇ چوقۇن
تهرەپــتىن جىنســىي ئهزاغــا بىۋاســىته چوقۇنســا يهنه بىــر تهرەپــتىن  

  .تهبىئهت ھادىسىلىرىگه جىنسىي سىمۋۇل بېرىپ چوقۇنغان
نسىي ئهزاغا چوقۇنۇش دۇنيادا ناھايىتى ئهۋج ئالغان بىرخىل ىج

ئــادەت شــهكلى بولــۇپ، ئاۋىســتىرالىيه ۋە ئافرىقــا قىتئهلىرىــدىكى  
ــازىرمۇ ئۇچر   ــلهردە ھـ ــاۋايى قهبىلىـ ــۇبهزى يـ ــۇمكىن، بهزى ۇتـ ش مـ

ئـــافرىقىلىقالر ئهرلهرنىـــڭ ۋە ئايالالرنىـــڭ جىنســـىي ئهزاســـىغا     
ــىپ   ئوخشــاش شــهكىلدىكى نهرســىلهرنى ياســاپ   ــلهرگه ئېس دەرەخ

قويىدىكهن ھهم جىنسىي ئهزاسىغا ئوخشاپ كېتىدىغان شـهكىلگه  
. دىكهنۇيىغىـپ سـاقالپ قويـ    ،ئىگه نهرسىلهرنى مۇقهددەس بىلىپ

ھىندىستاندىكى بىر نهچچه مهشهۇر ئىبادەتخانىدا، ئىبادەتخانىنىڭ 
ــىي ئهزا    ــان جىنســ ــا نۇرغۇنلىغــ ــىرتقى تاملىرىغــ ــى ۋە ســ ئىچكــ

ئېيتىشالرغا قارىغاندا ئۇالر ئايالالردىكى . لغانشهكىللىرى چىقىرى
ش كۈچى بىلهن مۇناسىۋەتلىك ۈيۈش كۈچىنى كالىنىڭ كۆپۈيۈكۆپ

ــدىكهن ــلهر  . دەپ قارايـــ ــدىكى بهزى قهبىلىـــ ــىمالىي ئافرىقىـــ شـــ
ــان    ــايهت زور بولغ ــۆگزىلىرىگه غ ــڭ ئ ئولتۇراقالشــقان مهھهللىلهرنى

. دىكهنۇلـــــۇجىنســـــىي ئهزانىـــــڭ شـــــهكىللىرى تىكـــــلهپ قوي 
ــىۋالغان     ــافرىقىنى بېس ــي ئ ــىمالىي ۋە غهربى ــيىلىكلهر ش ئهنگىلى
چاغــدا بــارلىق جىنســىي ئهزانىــڭ ھهيكهللىرىنــى ئېلىــپ تاشــالپ 

 چوقۇنۇشـىنى چهكـلهپ،   ئافرىقىلىقالرنىڭ جىنسىي ئهزاغا بولغـان 
شــۇنىڭ . مىللهتنىــڭ جىنايهتلىــك روھىنــى قۇتقۇزمــاقچى بولغــان

ىالھ ئوتتۇرىسىدا قانلىق بىلهن ئېتكىلىق ئىالھ بىلهن تهبىئىي ئ
توقۇنـۇش نهتىجىسـىدە ئـاخىرى جىنسـىيهت     . توقۇنۇش يـۈز بهرگهن 

ــىمالىي      ــى ش ــان، يهن ــتىغا ئايالنغ ــۇپ ئالۋاس ــۇپ بول ــى مهغل ئىالھ
ــرى     ــڭ ھهر بىـ ــانىلىرىدىكى ئىالھالرنىـ ــڭ ئهپسـ ئافرىقىلىقالرنىـ



بىــــردىن ئالۋاســــتى دەپ قارىلىــــپ ئېتكىلىــــق دىــــن بىــــلهن  
  .ر تهركىۋى قىسمىغا ئايالنغانمۇرەسسهلىشىپ ئۇنىڭ بى

ــهپىۋى    ــدىن پهلســ ــئهت ئىالھچىلىقىــ ــلهر تهبىــ بهزى مىللهتــ
ئىالھچىلىققا ئۆتكهندە ئۇالرنىڭ بهزى دەسـلهپكى دىنىـي مۇراسـىم    
ــگه     ــاپالپ ســىمۋۇللۇق  شــهكىللهرگه ئى ــۆزىنى نىق ــادەتلىرى ئ ۋە ئ

بـارا   -شۇنىڭغا ئوخشاش جىنسقا چوقۇنۇش ئادەتلىرىمۇ بارا 
ــا      ــى دىنغ ــپ يېڭ ــهكلىنى ئۆزگهرتى ــپ ش ــۈس ئېلى ۋۇللۇق ت

قهدىمكـــــى : مهســـــىلهن. ماسلىشـــــىپ ســـــىڭىپ كىرىۋالـــــدى
ــامهتنى    ــت ئـ ــدىكى بهخـ ــۇددا دىنىـ ــان ۋە بـ ــدىالرنىڭ بىراخمـ ھىنـ

ــلىدە توپل   ــگه  ئهسـ ــدىغان بهلـ ــۇبىلدۈرىـ ــاالقه  ۇشـ ــىي ئـ پ جىنسـ
بـارا ئۆزىـدىكى بـۇ     -كېيىـنچه ئـۇ بـارا    . قىلىشنىڭ مهزمۇنىدا ئىدى

  .پ بىر ئابىستراكىت بهلگىگه ئايلىنىپ قالدىۇتۇۇننى يوق
بىر ئايال كۆپ ئهرلىك تـۈزۈم ئارىئـانالر ھۆكۈمرانلىـق قىلغـان     
ھىندىستاندا قاتتىق ئهۋج ئالغانىدى، بۇ خىـل تـۈزۈمنى كهلتـۈرۈپ    
ــپ      ــۇ ئازىيى ــڭ بهكم ــم ئايالالرنى ــهۋەب بهلكى ــلى س ــان ئهس چىقارغ

تىكـى  جهمىيهتيال مهلۇم بىر بىر ئا. كهتكهنلىكىدىن بولسا كېرەك
ھـازىرمۇ  . ئۇكا قېرىنداشـالرغا ئورتـاق خوتـۇن بولغـان     -نۇرغۇن ئاكا 

ھىمااليــا تاغلىرىــدا ياشــايدىغان بهزى مىللهتــلهردە بــۇ خىــل ئــادەت 
ھىندىستاننىڭ بهزى جايلىرىدا بۇ خىـل ئـادەت تـاكى    . 

 يىلـــى ئهنگىلىـــيه ھۆكـــۈمىتى ھىندىســـتاندا بـــۇ خىـــل 
تــــۈزۈمنى قــــاتتىق چهكــــلهش ھهققىــــدە بــــويرۇق چىقــــارغىچه  

.  
ــگه      ــۈن بهل ــى ئۈچ ــانچىلىق ئىدىيىس ــان ئارىئ پ

دۇنيــا ئۇرۇشــى مهزگىلىــدە  - 2قىلىــپ گېتلىــر 
ئىلـمهك كىرســت بولســا  ( ئىشـلهتكهن بهلــگه 

بىــر  )م —كېــرەك، رەســىم ئۆچــۈپ كهتــكهن   
ــي روھىنىــــڭ     ــڭ مىللىــ ــل ئارىئانالرنىــ مهزگىــ

ئهمهلىيهتــــته ئــــۇ . لــــۇپ كهلگهنىــــدىســــىمۋۇلى بو
ــ    ــر خوت ــانالردىكى بى ــى ئارىئ ــڭ   ۇقهدىمك ــك تۈزۈمنى ــۆپ ئهرلى ن ك

بىــــردىن ئالۋاســــتى دەپ قارىلىــــپ ئېتكىلىــــق دىــــن بىــــلهن  
مۇرەسسهلىشىپ ئۇنىڭ بى

ــهپىۋى    ــدىن پهلســ ــئهت ئىالھچىلىقىــ ــلهر تهبىــ بهزى مىللهتــ
ئىالھچىلىققا ئۆتكهندە ئۇالرنىڭ بهزى دەسـلهپكى دىنىـي مۇراسـىم    
ــگه     ــاپالپ ســىمۋۇللۇق  شــهكىللهرگه ئى ــۆزىنى نىق ــادەتلىرى ئ ۋە ئ

شۇنىڭغا ئوخشاش جىنسقا چوقۇنۇش ئادەتلىرىمۇ بارا . بولدى
ــىم ــا     س ــى دىنغ ــپ يېڭ ــهكلىنى ئۆزگهرتى ــپ ش ــۈس ئېلى ۋۇللۇق ت

ماسلىشـــــىپ ســـــىڭىپ كىرىۋالـــــدى
ــامهتنى    ــت ئـ ــدىكى بهخـ ــۇددا دىنىـ ــان ۋە بـ ــدىالرنىڭ بىراخمـ ھىنـ

ــلىدە توپل   ــگه  ئهسـ ــدىغان بهلـ بىلدۈرىـ
قىلىشنىڭ مهزمۇنىدا ئىدى

ۇننى يوقمهزم
بىر ئايال كۆپ ئهرلىك تـۈزۈم ئارىئـانالر ھۆكۈمرانلىـق قىلغـان     
ھىندىستاندا قاتتىق ئهۋج ئالغانىدى، بۇ خىـل تـۈزۈمنى كهلتـۈرۈپ    
ــپ      ــۇ ئازىيى ــڭ بهكم ــم ئايالالرنى ــهۋەب بهلكى ــلى س ــان ئهس چىقارغ

كهتكهنلىكىدىن بولسا كېرەك
نۇرغۇن ئاكا 

ھىمااليــا تاغلىرىــدا ياشــايدىغان بهزى مىللهتــلهردە بــۇ خىــل ئــادەت 
. ساقالنماقتا

يىلـــى ئهنگىلىـــيه ھۆكـــۈمىتى ھىندىســـتاندا بـــۇ خىـــل  - 1890
تــــۈزۈمنى قــــاتتىق چهكــــلهش ھهققىــــدە بــــويرۇق چىقــــارغىچه  

.داۋامالشقان

ــ    ــر خوت ــانالردىكى بى ــى ئارىئ قهدىمك



ش ئىقتىدارىغا چوقۇنۇشـنىڭ  ۈيۈبهلگىسى بولۇپ، ئايالالردىكى كۆپ
ــاز بولســۇن يــاكى كــۆپ   . مهھســۇلى ــالالر ئ مهيلــى ئهينــى دەۋردە ئاي

بولسۇن جانلىقالر چىشىسـىنىڭ قۇرسـىقىدا پهيـدا بولـۇپ دۇنياغـا      
   .كېلىشى ئايال جىنسلىقالرنىڭ جىنسىيىتىنى ئىالھالشتۇرغان

رىقى بهلگه پهقهت ھىندىالردىال مهۋجۇت بولۇپ قالماستىن ۇيۇق
بهلكى ئوتتۇرا ئامېرىكىدىكى ئازتېكالرنىڭ مهدەنىيهت خـارابىلىرى  

ئـامهت بهلگىسـى    -ئازتېكالرمۇ ئۇنى بهخـت  . ئىچىدىنمۇ تېپىلغان
ــلهتكهن  ــپ ئىشـ ــد. قىلىـ ــا  ئېرالنـ ــتىئان دىنىغـ ىيىلىكلهر خىرسـ

شـهكلىدە  بـۇ  ئىشىنىشتىن بۇرۇن ئۇالرنىڭ كىرسـت بهلگىسـىمۇ    
ــۇپ،  ــمبولـ ــا رەســـىملهر     دايىـ ــهھۋانىي قاپارتمـ ئهتراپىغـــا بهزى شـ

  .ئىشلهنگهنىدى
نىستۇرىئان دىنىنىڭ بهلگىسىمۇ جىنسىي 
بىرىكىشنىڭ ئىپادىسى بولۇپ، ئۇ ئىككـى دانه  

ئـۇ ئايالالرنىـڭ   . ئۈچ بۇلۇڭدىن تهركىـب تاپقـان  
جىنسىي ئهزا رايونىنىـڭ ئـۈچ بـۇرجهك شـهكلى     
بىـــلهن ئهرلهرنىـــڭ جىنســـى رايونىنىـــڭ ئـــۈچ  
ــارەت   ــىدىن ئىب ــهكلىنىڭ بىرىكىش ــۇجهك ش . ب

يهھۇيدىيالرنىڭ قارىشـىچه داۋىـدنىڭ قـالقىنى    
شۇڭا يهھـۇدىيالر ھـازىر بايراقلىرىـدا ئاشـۇ     . شۇنداق شهكىلدە ئىدى

روھىنىـڭ سـىمۋۇلى سـۈپىتىدە     بهلگىنى يهھۇدىيالرنىـڭ مىللىـي  
  .ئىشلهتمهكته

مكــى ىناس ئالىمالرنىــڭ تهتقىقاتىغــا قارىغانــدا قهد  شــۇبهلگۇ
دەۋرلهردە ئىشلىتىلگهن نۇرغۇنلىغان بهلگىلهر ۋە نهقىشلهر ئىچىدە 

چى ۇئۈچ بۇلۇڭ شهكلى پۈتـۈنلهي جىنسـىي مهناغـا ئىـگه بولـۇپ ئـ      
ــىي ئه     ــڭ جىنس ــۇڭ ئايالالرنى ــۈچ بۇل ــان ئ ــتىغا قارىغ ــىنى ئاس زاس

ئۈســـتىگه قارىغـــان ئـــۈچ بۇلـــۇڭ ئهرلهنىـــڭ جىنســـىي ئهزاســـىنى 
ئۇالرنىـــڭ بىرىكىشـــى بولســـا ئىككـــى جىنىســـنىڭ . دۇۈتۈكۆرســـ

ــارەت بولـــۇپ، ســـىرلىق يـــارىتىش كۈچىـــدىن   بىرىكىشـــدىن ئىبـ
  .بىشارەت بېرىدۇ



جىنسىي بىرىكىشنى ئىپادىلهيـدىغان نۇرغۇنلىغـان بهلگىـلهر    
 ،مهســىلهن. چه ئىشــلىتىلمهكتهبــار بولــۇپ، بهزىلىــرى تــا ھــازىرغى 

بهلـــگه ئهرلىـــك  » 1«ماتېماتىكىـــدىكى بىرنـــى بىلدۈرىـــدىغان   
جىنسىي ئهزانىڭ بهلگىسىدىن ئىبارەت، يوقلـۇقنى بىلدۈرىـدىغان   

زانىڭ شهكلىدىن كهلگهن بولـۇپ،  هبولسا ئاياللىق جىنسىي ئ» 0«
ــايىتى روشــهن    ــڭ جىنســىي مهنىســى ناھ ــلهن » 1«ئۇالرنى » 0«بى

دېـمهك،  . يهنى بىر خـانه كۆپىيىـدۇ  . بولۇدۇ» 10«لسا قوشۇلۇپ يېزى
. شنى ئىپادىلىگهنۈيۈئىنسانالر جىنسىي بىرىكىش ئارقىلىق كۆپ

بىــر ئايــال ئــۆزى يــالغۇز بولســا ئــۇ نــۆلگه تهڭ يهنــى يوققــا ھېســاب  
. بولـۇدۇ پ بىـر تـوپ   ۈيۈبىر ئهر بىلهن بىرىككهندە بولسا كۆپ ،بولۇدۇ

مۇشــۇ خىــل پىكىــر قىلىــش  ھېسابلىنىشــى دەل هســانالرنىڭ خــان
  .ئۇسۇلىدىن كېلىپ چىققان

تــــوي مۇراســــىمىدا بارماققــــا ئــــۈزۈك سېلىشــــمۇ جىنســــىي 
بىرىكىشنىڭ سىمۋۇلى بولـۇپ، ئـۈزۈك ئايـاللىق جىنسـىي ئهزاغـا،      
بارمــاق ئهرلىــك جىنســىي ئهزاغــا ئوخشــايدۇ، ئۇالرنىــڭ بىرىكىشــى 

 بـۇ ئـادەتمۇ  . ئىككى جىنىسـنىڭ بېرىكىشـىدىن بىشـارەت بېرىـدۇ    
  .ئهسلىدە مانا مۇشۇنداق كېلىپ چىققان

ــڭ بهزى     ــۇش ئادەتلىرىنىـ ــىي چوقۇنـ ــڭ جىنسـ قهدىمكىلهرنىـ
ــهكىللىرىدىنمۇ   ــۇش شـــ ــازىرقى بهزى قۇرۇلـــ قالـــــدۇقلىرىنى ھـــ

ــۇمكىنۈكــۆر ــازىرمۇ ئهرلىــك جىنســىي ئهزا   . ۋېلىش م ــدا ھ ئافرىقى
ــارالرنى ئۇچر  ــېلىنغان مۇنـــ ــهكلىدە ســـ ــۇشـــ ــۇمكىنۇتـــ . ش مـــ

ەتخانىنىـــڭ دېرىزىســىنىڭ شـــهكلى  ھىندىســتاندىكى بىــر ئىباد  
ــمهچ،      ــتى ئهگ ــڭ ئۈس ــۇپ، دەرىزىلهرنى ــهكلىدە بول ــىي ئهزا ش جىنس

بـۇ  . ئوتتۇرىدىكى دەرىزە ئۇزۇن بولۇپ، ئىككى يانـدىكى دەرىـزە پاكـار   
خىل دەرىزىنى ئامېرىكىدىكى سانت لويىسـتكى بىـر چېركـاۋدىمۇ    

  )رەسىم چۈشۈپ قالغان( :ئۇنىڭ شهكلى مۇنداق. بولۇدۇتاپقىلى 
ھىندىســــتاندىكى ئورمـــــانلىقالردا ئهرلىـــــك جىنســـــىي ئهزا  

تۇغمــاس . بولــۇدۇشــهكلىدىكى مېهرابالرنــى كــۆپلهپ ئــۇچراتقىلى 
كېلىپ ئۇ يهردە كۆجه كۆيدۈرۈپ، جىنسىي ئهزاسـىنى   دايىمئايالالر 



نۇرغۇنلىغـان  . ئۇنىڭغا سۈركهپ باال يـۈزى كۆرۈشـنى تهلهپ قىلىـدۇ   
ــىي چوقۇنۇشــــ  ــر جىنســ ــلهردىنمۇ بىــ ــالىرىنى نهقىشــ نىڭ ئىزنــ

  . كۆرەلهيمىز
مهسـىلهن، ئۇيغۇرالرنىــڭ نهققاشـچىلىقدا يــۇمىالق شــهكلىگه    

ناھايىتى ئهھمىيهت بېرىلگهن بولۇپ، يۇمىالق شـهكىل ئايـاللىق   
ئايالالرنىــڭ تېنىــدە ناھــايىتى   . گۈزەللىكــدىن بىشــارەت بېرىــدۇ  

ــۆپ    ــالهت كـ ــۇمىالق ھـ ــان يـ ــىرلىق بولغـ ــۇدۇسـ ــىلهن. بولـ  ،مهسـ
كۆكسى، ساغرىسى، ئايـالالر مۇشـۇ جهھهتـته ئهرلهردىـن     ئايالالرنىڭ 
ــدۇ ــۇرۇن   . پهرقلىنى ــالرنىڭ يوش ــۇمىالق شــهكىللهر نهققاش ــۇڭا ي ش

ئېڭىدىكى ئاياللىق گۈزەللىكىنىڭ سىمۋۇلى بولـۇپ، ئـۇالر نهقـش    
ئىشلهش جهريانىدا يۇمىالق شهكىللهرنى ھهرگىزمۇ ئـاڭلىق ھالـدا   

تاللىغـان ئهمهس، پهقهت  ئاياللىق گۈزەللىكىنى ئىپادىلهيمهن دەپ 
ئۇالرغـا  . يۇمىالق شهكىللهر ئىختىيارسىز ئـۇالرنى مهپتـۇن قىلغـان   

ــراق       ــاالس، بى ــۆرۈنگهن خ ــق ك ــا چىرايلى ــۇمىالق بولس ــهكىل ي ش
ــق كۆر ــقا چىرايلىـ ــگهن ۈنۈنېمىشـ ــۇ بىلمىـ ــانلىقىنى ئۆزىمـ . دىغـ

ئهمهلىيهتته ئۇنىڭ يوشـۇرۇن ئېڭىـدىكى ئايـاللىق گۈزەللىكىنىـڭ     
شــۇرۇن رول ئوينــاپ ئــۇنى شــۇنداق قىلىشــقا     ئهســلىي تىپــى يو 

  .ئۈندىگهن
ئۇيغۇرالرنىڭ نهقىشلىرىدە بۇنداق يۇمىالق شـهكىلنىڭ كـۆپ   
بولۇشى ئۇالرنىڭ ياشـاش شـارائىتى بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك بولـۇپ،      

ۋە ئىرىسيهتشۇناســالرنىڭ قارىشــىچه ئىسســىق   يهشــۇناسراپىغجۇ
ــىغان     ــونالردا ياش ــاق راي ــۇق قۇرغ ــدا ۋە قۇمل ــڭ بهلباغ مىللهتلهرنى
مانـا بـۇ   . دىكهنۇئهرلىك جىنسـىي ھهۋىسـى قـاتتىق كۈچلـۈك بولـ     

خىل ئهرلىك جىنسىي ئېچىرقاش ئىجتىمـائىي ئهخـالق قاتـارلىق    
ئــامىلالر تهرىپىــدىن بېســىلغانلىقى ئۈچــۈن قېــنىش تاپالمـــاي      

ــىپىبلاس ــدە    ،ماتسىيهلىشـــ ــهنئهت ئىجادىيىتىـــ ــڭ ســـ ئۇالرنىـــ
  .ئىپادىلهنگهن

ۇالرنىڭ ســـــناىشـــــلىرى بىـــــلهن خبىـــــز ئۇيغۇرالرنىـــــڭ نهق
نهقىشــــلىرىنى سېلىشــــتۇرۇپ باقســــاق ئۇالرنىــــڭ تامــــامهن      



ۇچه نهقىشـلهردە تـۈز   سـ ناخ. ئوخشىمايدىغانلىقىنى ھېس قىلىمىز
ــدا       ــىيا ئىقلىمى ــدىل ئاس ــۇ نهم ۋە مۆتى ــۇپ، ب ــاس بول ــىزىق ئاس س

ــايياشـــىغان خ ــارىتىگ  ىتـ ۋە ئهرلىـــك  هخهلقىنىـــڭ ئهرلىـــك جاسـ
ــدارىنىڭ كۈچ  ــىي ئىقتىــــ ــارزۇ  جىنســــ ــىنى ئــــ ــۈك بولۇشــــ لــــ

ــارىتى  ــدىغانلىقىنىڭ بىش ــى   . قىلى ــڭ قارىش ــىگموند فرىئودنى س
ئـۇالر ئـۆز سـهنئىتىدە     ،دېـمهك  .»سهنئهت چـۈش دېمهكتـۇر  «بويىچه 

  .مۇكهممهل بىر ئهرگه ئايلىنىشنى چۈشهيدۇ
قهدىمكى جىنسىي چوقۇنۇش ئادەتلىرىنى تهتقىق قىلىش بىر 

ش ئۇسۇلىنى تهتقىـق  مىللهتنىڭ قىممهت قارىشى ۋە پىكىر قىلى
  .قىلىشتا مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه
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ــلىق     ــات جىنىس ــوبېكتى ي ــىي ئ ــىلهرنىڭ جىنس ــال كىش نورم
بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ جىنســىي تهلىپــى ۋە جىنســىي ئىنتىلىشــلىرى  

يــات . بولــۇدۇپۈتــۈنلهي يــات جىنىســلىق كىشــىلهرگه قارىتىلغــان  
ىنســىي پهرق قــانچه كۈچلــۈك بولســا ئۇنىڭغــا  جىنىســلىقتىكى ج

، ئۆزىدە ئىنتـايىن كۈچلـۈك بولغـان بىرخىـل     بولۇدۇشۇنچه مهپتۇن 
جىنسىي ئوبېكىـت تاللىغانـدا   . تهبىئىي ئىنتىلىش ھېس قىلىدۇ

بـۇ  . ھايات، ساغالم ۋە باالغهتكه يهتـكهن يـات جىنسـلىقنى تالاليـدۇ    
ە ئهخـــالق  ۋ جهمىـــيهتتهبىـــئهت قـــانۇنىيىتىگه ئۇيغـــۇن بولـــۇپ، 

  .تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان
جىنســىي بىنورماللىققـــا گىرىپتــار بولغانالرنىـــڭ جىنســـىي   
ئوبيېكتى بولسا بۇ خىل نورمال بولغان تهبىئىي يولدىن  چىقىـپ  
كهتــــكهن بولــــۇپ، ئۇالرنىــــڭ جىنســــىي تهلىپــــى ۋە جىنســــىي  
ئىنتىلىشى يا ئۆزى بىلهن ئوخشاش جىنىسلىقالرغا ياكى بالىالرغا 



قېرالرغــا، بهزىلىرىنىـڭ يــېقىن توغقانلىرىغـا، بهزىلىرىنىــڭ   يـاكى  
بولسا جانسىز نهرسـىلهرگه، ھايۋاناتقـا ھهتتـا جهسـهتكه قارىتىلغـان      

  .شى مۇمكىنۇبول
خىـل ۋە ئاجايىـپ    -جىنسىي ئوبېكت بىنورماللىقىمۇ خىلمۇ 

ــۆپ،    ــايىتى كـ ــهكىللىرى ناھـ ــاللىق شـ ــۇپ، بىنورمـ ــپ بولـ غارايىـ
بۇالرنىــڭ . بىــرىگه ئوخشــىمايدۇ -بىــر بىنورمــاللىق دەرىجىســىمۇ 

ــۆپ كۆرۈل  ــدە ئهڭ كـ ــلىقالر  ۈئىچىـ ــاش جىنىسـ ــانلىرى ئوخشـ دىغـ
ــا  ،مـــۇھهببىتى، نارســـىدىلهرگه ئاشـــىقلىق ســـهۋدالىقى، قېرىالرغـ

ئاشىقلىق سهۋدالىقى، يېقىن تۇغقانالر جىنسىي مالىمانچىلىقى، 
جهسهتكه ئاشىقلىق سهۋدالىقى، نهرسـىگه ئاشـىقلىق سـهۋدالىقى،    

  .ۋانغا ئىنتىلىش سهۋدالىقى قاتارلىقالردىن ئىبارەتھاي
ــات ساھهســـىدە كىشـــىنى چۆچ  تىـــدىغان ھهم ۈئۇيغـــۇر مهتبۇئـ

ــاللىقالر     ــنىي بىنورم ــته جىس ــداق غهلى ــدىغان بۇن ــران قالدۇرى ھهي
ئىلگىــرى كىشــىلهرگه چۈشــهندۈرۈلمىگهچكه، بــۇ نهرســىلهرنىڭ      

يدىغان، شى ئاجايىپ غهلىته، ئهقىلـگه سـىغما  ۈلۈكىتاب يۈزىدە كۆر
شى مۇمىكن، ئهمهلىيهتته بۇ نهرسـىلهر  ۇلۇبىمهنه ھېكايىلهردەك تۇي

پهقهت ئهخالققـا  . ۋە كىشلهر ئارىسىدا مهۋجۇت ابىزنىڭ ئهتراپىمىزد
خىالپلىقى تۈپهيلىدىن كىشىلهردىن يوشۇرۇن ئېلىپ بېرىلغاچقا، 

ته ئاشـكارا مۇنـازىرە قىلىنمىغاچقـا، كىشـىلىرىمىز پهقهت     جهمىيهت
ىي تــــۈس ئالغــــان يــــۈزەكى كۆرۈنۈشــــلهردىن باشــــقا  ئىجتىمــــائ

ــراپ     ــالرنى ئېتى ــار قىلمىش ــىز ناچ ــۇ ئهخالقس ــىلهرنى، بولۇپم نهرس
ــڭ    ــۇ نهرســىلهر بىزنى ــا ب ــزدە جهمىيىتقىلىشــنى خالىمىغاچق ىمى

ــۈمهۋجــۇت ئهمهســتهك كۆر  ــائىي  . دۇۈن ــۆزىمىزدىكى ئىجتىم شــۇڭا ئ
ــ   باشــــقا بىــــر قهۋەت   تىنيېتهرســــىزلىكلهرنى كــــۆرۈپ يېتىشــ

ىمـــائىي ئهخـــالق چۈمبهردىســـىنىڭ كهيـــنىگه يوشـــۇرۇنغان  ئىجت
ــم   ــۆرۈپ يېتىشــىمىز الزى ــاراھهتلهرنىمۇ ك ــهلنى . پســىخىك ج كېس

تونىمـــــاي ســـــاقىيىش مـــــۇمكىن بولمىغانـــــدەك، پىســـــىخىك 
بىنورماللىقالرنى بىلمهي تۇرۇپ، روھىي جهھهتـته سـاغالم، پىكـرى    

مىز ۋېرىشــىۇئهقلىـي ۋە تـوغرا بىــر مىلـلهت ھالىتىــدە مهۋجـۇت بول    



  .تهس
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جىنســىي ئوبيېكــت  —ئوخشــاش جىنىســلىقالر مــۇھهببىتى 

تالالشــتا ئــۆزى بىــلهن ئوخشــاش بولغــان جىنســتىكى باشــقىالرنى 
جىنســـىي تهلىـــپىگه ئوبيېكـــت قىلىـــپ تالاليـــدىغان بىرخىـــل  
ــۇ ئۆزىنىــڭ تهبىئهتنىــڭ    بىنورمــال جىنســىي پىســىخىكا بولــۇپ ئ

، ئىنسانىيهتنىڭ ئهڭ تۈپكى ئهخـالق ئـۆلچهملىرىگه   قانۇنىيىتىگه
ــانىيهت     ــلهن ئىنســـ ــدىلىكى بىـــ ــتهك ئاالھىـــ ــالپ بولۇشـــ خىـــ
مهدەنىيىتىدىكى بىر ساقايماس جاراھهت سۈپىتىدە ئىنسـانىيهتنى  

  .الپ كهلدىئازاپروھىي ۋە جىسمانىي جهھهتتىن 
ــرلهردىن     ــى دەۋى ــۇھهببىتى قهدىمك ــلىقالر م ــاش جىنىس ئوخش

ان قـــولـــۇپ، ئىنســـانىيهت قۇتۇاللمـــاي كېلىۋاتبېـــرىال مهۋجـــۇت ب
ــا     ــۈپىتىدە تـ ــهبىيلىك سـ ــكۈنلۈك ۋە ئهسـ ــي چۈشـ ــل روھىـ بىرخىـ

ئۇنىـڭ زادى قايسـى دەۋرلهردە   . ھازىرغىچه مهۋجۇت بولۇپ كهلمهكته
بارلىققــا كهلگهنلىكــى ھهققىــدە ھــازىرغىچه ھېچقانــداق مهلۇمــات  

قـاتتىق   بىراق نورمال ئىنسانىي غورۇر ۋە ئهخالق تهرىپىـدىن . يوق
چهكلهنـــگهن تۇرۇپمـــۇ، ئىنســـانالرنىڭ مهســـخىرە ۋە ھاقـــارەتلىرى، 

ــك  ــ  زەربىئهجهللىـ ــۇ تۈگـ ــرى بىلهنمـ ــانلىقى ۋە ۈلىـ مهي كېتىۋاتقـ
  .يىۋاتقانلىقى ھازىرقى رىئال پاكىتۈبارغانسېرى ئهۋج ئېلىپ كۈچ

ــانلىقالر     ــارلىق ج ــدىغان ب ــادا ھهرىكهتلىنهلهي ــۇرۇت _ دۇني  -ق
چىۋىنـــدىن  -ولۋاســـالرغىچه، پاشـــا ي -قۇڭغـــۇزدىن تارتىـــپ شـــىر 

كـــالىالرغىچه ھهممىســـىنىڭ تـــۈپكى تهبىئىتـــى  -تارتىــپ، ئـــات  
ئهركىكــى بىــلهن چىشىســىنىڭ جۈپلىشىشــى ئــارقىلىق ئهۋالد     

بىرىنــى  -قالــدۇرۇش بولــۇپ، ئوخشاشــمىغان جىنىســتىكىلهر بىــر 
ــدۇ ــاش  .جهلــــــب قىلىــــ ــىدا ئوخشــــ ئۇالرنىــــــڭ ھېچقايسىســــ

ــارا جۈپلى  ــلىقالرنىڭ ئۆزئـ ــا   جىنىسـ ــارلىقى تـ ــى بـ ــىش خاھىشـ شـ
ھــازىرغىچه بايقــالغىنى يــوق، بىــراق پهقهت ئىنســاندىال ئهركهك     
ــداق      ــىدىغان بۇن ــى جۈپلىش ــلهن چىش ــى بى ــلهن ئهركهك، چىش بى



. كېسهللىك ھالىتىدىكى بىنورمال جۈپلىشىش خاھىشى مهۋجـۇت 
شۇڭا بىز بۇنىڭ ئىنسانىيهت مهدەنىيىتى كهلتۈرۈپ چىقارغان بىـر  

  .ه دەپ قارايمىزيىرگىنىچلىك ئۆسم
ــالىلىق     ــاكى ب ــاۋۇزچىلىق ي جىنســىي بېســىم، جىنســىي تاج
دەۋرلهردىكى بىنورمـال جىنسـىي تهجـرىبه قاتـارلىقالر تۈپهيلىـدىن      
ــى      ــال ئاالقىس ــان نورم ــلهن بولغ ــلىقالر بى ــات جىنىس ــڭ ي ئادەمنى

ــاكى بۇرم  ۇبۇز ــا ي ــىمغا ئۇچرىس ــڭ  ۇۋېتىلســه، بېس ــه ئۇنى لىۋېتىلس
نىســلىقالرغا بولغــان ئىنــتىلىش ئهســكى تهبىئىتىــدىكى يــات جى

ھېسســــىياتى نورمــــال يولــــدىن چىقىــــپ كېتىــــپ، ئوخشــــاش 
دە،  -دۇ ۈدىغـــان ھـــالهتكه ئۆزگـــۈر  ۇجىنىســـلىقالرغا مهپتـــۇن بول 

ئوخشــاش جىنىســلىقالر مــۇھهببىتى كېلىــپ چىقىــدۇ، ئوخشــاش  
خىـل ۋە   -جىنىسلىقالر مۇھهببىتىنىڭ كېلىپ چىقىشى خىلمۇ 

ــۇن يىل  ــۇپ، نۇرغ ــۇرەككهپ بول ــۇنى ھهم  م ــالىمالر ئ ــرى ئ ــن بې الردى
ــق   فز ــىدىن تهتقىـ ــخىلوگىيىلىك نۇقتىسـ ــك ھهم پسـ ولوگىيىلىـ

  .قىلىپ كهلمهكته
ولــوگىيه فزىئھېرمــان، پالگــاي، روالننــى، كرودنــى قاتــارلىق     

ــلىقالر مۇھهببىتىنىـــڭ كېلىـــپ   ــاش جىنىسـ ــالىملىرى ئوخشـ ئـ
مهســىلهن، ئــۇالر . ولوگىيىلىــك ئاســاس ئىزدىــدىىئزفچىقىشــىغا 

ــ  ــوش كې ــۇھهببىتىگه   ق ــلىقالر م ــاش جىنىس ــدە ئوخش زەكلهر ئىچى
گىرىپتار بولغۇچىالرنىڭ سۈيدۈكى تهركىۋىدىكى ئۇرۇقدان كىتونى 

بوغـــۇز . ماددىســـىنىڭ ئـــاز كـــۆپلىكى قاتـــارلىقالرنى تهكشـــۈرگهن
چاشقانغا ھورمۇن ئوكۇلى ئۇرۇش ئـارقىلىق بالىسـىنىڭ جىنسـىي    

ــۆزگهرتكىلى بول  ــدىلىكىنى ئـــــ ــكهت ئاالھىـــــ ــاۇھهرىـــــ ن دىغـــــ
بۇنــداق فزىئولوگىيىلىــك . بولمايــدىغانلىقىنى تهجــرىبه قىلغــان

ئىزدىنىشلهر خېلى كۆپ نهتىجىلهرگه ئېرىشكهن بولسـىمۇ بىـراق   
ئوخشــاش جىنىســـلىقالر مۇھهببىتىنىــڭ زادى نـــېمه ســـهۋەبتىن   

  . تاپالمىدى جاۋاپغانلىقىغا بىرەر قانائهتلىنهرلىك ۇدۇبول
ارلىق ئالىمالر بىلهن مىرستېرس قات يىلى   كولدنىي، - 1971

ارۋارت ئۇنىۋېرسـىتېتىنىڭ تىببىـي ئېنىسـتوتى ھهم مىسسـۇرى     خ



ىنىـڭ  جهمىيىتولوگىيه تهتقىقات فوندى ىئزفسانتالويس جىنسىي 
ــدىكى      ــڭ تېنىـ ــۋاز ئهرلهرنىـ ــوپ بهچچىـ ــر تـ ــاتچىلىرى بىـ تهتقىقـ
ــۈرگهن   ــىنى تهكشـــ ــۇق دەرىجىســـ ــتېروننىڭ قۇيۇقلـــ . تېستوســـ

ــى ســاغالم بول  ــۇپ   30غــان تهكشــۈرۈلگۈچى تېن ــۋاز بول نهپهر بهچچى
تهكشۈرۈش .  ئۇالرنىڭ ھهممىسى بهچچىۋازلىق تۇرمۇشى ئۆتكۈزىدۇ

نهتىجىســــىدە ئۇالرنىــــڭ قويۇقلــــۇق دەرىجىســــىنىڭ نورمــــال     
 - 8يىلـى   - 1992. ئهرلهرنىڭكىدىن تـۆۋەن ئىكهنلىكـى بايقالغـان   

ولوگىيه ئـالىمى سـىنون لهيـۋي بهچچىـۋازالر بىـلهن      ىئزفئايدا نېرۋا 
ــنه   نور ــىدىكى كىچىككى ــڭه قۇرۇلمىس ــڭ مى ــال ئهرلهرنى ــراق  ،م بى

بـۇ  . ئهھمىيىتى ناھايىتى زور بولغان بىـر پهرقنـى تېپىـپ چىققـان    
ــدىغان نېرۋ    ــىر يهتكۈزى ــكه تهس ــىي ھهرىكهت ــل پهرق جىنس ــدا خى ى

كىچىكلىكىنىـڭ   -بولۇپ، ئۇ بهچچىۋازالرنىڭ نېرۋا توپىنىڭ چوڭ 
ېلىـدىغانلىقىنى بايقىغـان،   نورمال ئهرلهرنىڭكى يېرىمىغا باراۋەر ك

كىچىكلىكـــى بىـــلهن  -بـــۇ ئايالالرنىـــڭ نېـــرۋا توپىنىـــڭ چـــوڭ  
ــاش ــڭ    20. ئوخشـــ ــلهن ئايالالرنىـــ ــرى ئهرلهر بىـــ ــدىن بېـــ يىلـــ

ولوگىيىلىك پهرقىنى تهتقىـق قىلىـپ كېلىۋاتقـان بـۇ ئـالىم      ىئزف
ئهرلهرنىڭ ئهرلىك جىنسـىيىتىنىڭ تهرەققىياتىنىـڭ ئۇرۇغدانـدىن    

جىنسـىي ھورمـۇن تېستوسـتېرونى بىـلهن     ئاجرىلىپ چىقىدىغان 
مۇناسىۋەتلىك ئىكهنلىكىنى ئىسـپاتلىغانىدى، ئۇنىـڭ قارىشـىچه    
ئهرلهرنىڭ ئاستىنقى مېڭه پوستىلىقىنىڭ مهلۇم بىر كىچىككىنه 
نېرۋا تۈگىنىـدىكى بـۇ قۇرۇلمـا ئهرنىـڭ ئايـالالرنى ياخشـى كـۆرۈش        

 16ۋاز، نهپهر بهچچىـ  19ھاياجىنى بىلهن مۇناسـىۋەتلىك بولـۇپ، ئـۇ    
نهپهر ئايالنىــــڭ جهســــىدىنى ئوپراتىســــىيه  6نهپهر نورمــــال ئهر ۋە 

قىلىـــپ ئۇالرنىـــڭ ئاســـتىنقى مـــېڭه پوســـتىلىقىنىڭ نېـــرۋا      
كىچىكلىكىنـى تهكشـۈرۈش ئـارقىلىق ئـۇ ئـۆز       -تۈگىنىنىڭ چوڭ 

بىراق بۇ نېرۋا تۈگىنىنىڭ . پهرىزىنىڭ توغرىلىقىنى ئىسپاتلىغان
رولـى تېخـى ئېنىـق ئهمهس،    كىچىكلىكىنىـڭ بىـر تۇتـاش     -چوڭ 

ــېڭه    ــلهن نورمــــال ئهرلهرنىــــڭ مــ ــۋازالر بىــ بهلكىــــم ئــــۇ بهچچىــ
يهنه بىــــر . تۈزۈلۈشــــىدىكى ئاساســــىي پهرق بولۇشــــى مــــۇمكىن



ــر گاســكال يېڭــى تۇغۇلغــان ئهركه   ــاتچى روگې چاشــقاننى  كتهتقىق
سىناق قىلىش ئارقىلىق ھورمون شارائىتتىكى نورمالسىزلىقنىڭ 

ــاش    ــىنى ئوخشــــ ــېڭه تۈزۈلۈشــــ ــلهن  مــــ ــلىقالر بىــــ جىنىســــ
ــپ   ــاش قىلىــــ ــلهن ئوخشــــ ــكۈچىلهرنىڭكى بىــــ مۇھهببهتلهشــــ

ئۇ تهتقىـق قىلىـش ئـارقىلىق    . ئۆزگهرتىۋېتىدىغانلقىنى بايقىغان
ــدىن  -ئهر  ــىنىڭ ئالــ ى بىرلهشــــمه قئايالالرنىــــڭ چــــوڭ مىڭىســ

ــپاتلىغان   ــارلىقىنى ئىس ــىدا پهرق ب ــمىنىڭ قۇرۇلۇش ــڭ . قىس ئۇنى
ــدىنقى بى    ــڭ ئال ــوڭ مېڭىنى ــىچه چ ــمىنىڭ  بايقىش ــمه قىس رلهش

ئايالالرنىڭ ئهرلهرنىڭكىدىن چوڭ بولـۇپ، ئوخشـاش جىنىسـلىقالر    
بىــلهن مۇھهببهتلهشــكۈچى ئهرلهرنىڭمــۇ نورمــال ئهرلهرنىڭكىــدىن   

ــكهن ــدىنقى بىرلهشــمه قىســىم   . چــوڭ ئى ــراق چــوڭ مــېڭه ئال بى
قۇرۇلمىسىنىڭ جىنسىي ھاياجاندىكى رولى تېخى ئېنىـق ئهمهس،  

ــۇ    ــىي ھورمـ ــم جىنسـ ــۇ بهلكىـ ــ ئـ ــىيىنىڭ يۇقـ  -رى ۇن سهۋىيىسـ
بــۇ ئىككــى . شــى مــۇمكىنۇتــۆۋەنلىكى بىــلهن مۇناســىۋەتلىك بول

ئالىم نۇرغۇن يىللىق تهتقىقات ئارقىلىق پهقهت پهرقـنىال تېپىـپ   
چىقالىغان بولۇپ، بىراق بۇ پهرقنىڭ زادى ئوخشاش جىنىسـلىقالر  
ــار بولۇشــىنىڭ ســهۋەبى ئىكهنلىكــى تېخــى    مــۇھهببىتىگه گىرىپت

 - 32سـان   - 2يىـل   - 1993ژورنىلىنىڭ » ئۆيمۇ ئۆي شادلىق«(. نمىدىئىسپاتال

   )بېتىگه قاراڭ
ئوخشــاش جىنىســلىقالر بىــلهن مۇھهببهتلىشــىش زادى بهزى    
ئـــادەملهردىكى تۇغمـــا ھادىســـىمۇ يـــاكى كېـــيىن شـــهكىللهنگهن 

ــاالش    ــتىدە تـ ــىله ئۈسـ ــگهن مهسـ ــۇ دېـ ــى   -ئهھۋالمـ ــارتىش تېخـ تـ
ــدىۈتۈگ ــلىقالرن . مىــ ــاش جىنىســ ــىش ئوخشــ ىڭ مۇھهببهتلىشــ

سهۋەبىنى فىزىئولوگىيىلىك نۇقتىسـىدىن ئىسپاتالشـقا ئۇرۇنـۇش    
لوگىيه نۇقتىســــىدىن وپىســــخ. دەك غهلىــــبه قىاللمىــــدىۈدېگــــ

ــۇدەك    ــل قىاللىغـ ــر قهدەر قايىـ ــىنى بىـ ــا كىشـ ــپاتالش بولسـ ئىسـ
ــۇن     ــا ئۇيغـ ــارلىق بىمارالرغـ ــراق بـ ــىمۇ بىـ ــلهرگه ئېرىشسـ نهتىجىـ

شــــۇڭا . ى تېخــــى يــــوقكېلىــــدىغان پســــىخىك داۋاالش ئۇســــۇل
ئىنســـانىيهت يهنىـــال بـــۇ خىـــل يىرگىنىچلىـــك رەزىـــل كېســـهل  



  . سهۋەبىدىن ئىڭرىماقتا
ــوپېن    ــارتور شــ ــوپى ئــ ــانىيه پهيالســ ر ئوخشــــاش ىائوئخگېرمــ

ــدە توخت   ــۇھهببىتى ھهققى ــلىقالر م ــۇجىنىس ــدۇ ۇل ــداق دەي : پ مۇن
ــىدىن    « ــهللىك نۇقتىسـ ــۇرمىلىنىش كېسـ ــىي بـ ــك جىنسـ ئهرلىـ

ۇنىيىتىگه قارشـــى بولـــۇپال قالماســـتىن ئېيتقانـــدا تهبىـــئهت قـــان
ــدىغان ۋە    ــقىرى غهزەپلهندۈرىـــــ ــادەتتىن تاشـــــ ــىنى ئـــــ كىشـــــ

دىغان غهلىـــته ھادىســـه بولـــۇپ، بـــۇ خىـــل ئىنســـان ۈسهســـكهندۈر
ــقاندا،   ــدا، قااليمىقانالشــــ ــۈنلهي بۇرمىالنغانــــ ــى پۈتــــ تهبىئىتــــ

ــاز  ۇچۈشكۈنلهشـــكهندىال پهيـــدا بول دىغـــان قىلمىـــش ناھـــايىتى ئـ
بىـراق ئهمهلىـي تهجـرىبىلهر    . ېـرەك ئىـدى  دىغان بولۇشـى ك ۈلۈكۆر

دۇ، بۇ خىل رەزىل ئـادەت  ۇبىزگه دەل ئهكسىچه ئىكهنلىكىنى ئۇقتۇر
شۇنچه پهسكهش شۇنچه يىرگىنىچلىك بولسـىمۇ دۇنيانىـڭ ھهمـمه    

  ».يېرىدە، ھهممه دەۋردە بولغان ئىكهن
ئهخالق ۋە تهرتىپ بىـلهن كـونترول قىلىنغـان مهدەنىيهتلىـك     

ى بىــزگه ناھــايىتى مــۇقىم ۋە خــاتىرجهم    تــجهمىيىئىنســانىيهت 
كـــۆرۈنگىنى بىـــلهن ئهمهلىيهتـــته ئۇنىـــڭ ئاســـتىدا جىنســـىي      

اتقىنىنى ھېس بىنورماللىقنىڭ ئىنتايىن كهڭ ھالدا يوشۇرۇنۇپ ي
بىـز بـارلىق قىمـمهت    . ئهنسـىزلىك باسـىدۇ   قىلغىنىمىزدا بىزنـى 

ئىنســانىيهت . قاراشــلىرىدىن ئىختىيارســىز گۇمانلىنىــپ قــالىمىز
دەنىيىتىنىـــڭ مـــۇكهممهللىكتىن تېخـــى ناھـــايىتى يىـــراق     مه

  .ئىكهنلىكىنى ھېس قىلماي قالمايمىز
مۇنىد فرىئۇدنىڭ قارىشىچه گپسىخىكىلىق ئانالىز ئالىمى سى

ھهر قانـــداق ئادەمنىـــڭ ۋۇجۇدىـــدا جىنســـىي بىنۇرماللىقنىـــڭ     
ــى مهۋجــۇت   ــۇدۇمهنبىئ ــدە   بول ۋە تۇرمۇشــتا ئوخشاشــمىغان دەرىجى

ــدۇ ــ. ئىپادىلىنىــ ــىي  ئــ ــال جىنســ ــدىكى بىنورمــ ادەم پهقهت ئۆزىــ
ــىنى    ــۈپكى ئېنىرگىيىسـ ــڭ تـ ــا ۋە ئۇنىـ ــتهكنى بېسىۋااللىسـ ئىسـ
ــدۇ،     ــادەمگه ئايلىناالي ــال ئ ــۇ نۇرم ــا ئ ــكه بۇرىيالىس ــيهت تهرەپ مهدەنى
ئهكسىچه بىنورمال جىنسىي ئىستىكىنى بېسـىۋااللماي، بـۇ خىـل    

لىغـــا ئايالنســـا، بۇنىـــڭ تـــۈپكى ئېنىرگىيىســـى  ۇئىســـتهكنىڭ ق



كه قارشـى ئېنىـرگىيه ئايلىنىـپ ئـۇ ئـادەم      جهمىـيهت دەنىيهتكه ۋە مه
ــۈل  ــيهتپۈتك ــپ    جهمى ــا ئايلىنى ــته مهخلۇقق ــدىغان غهلى يىرگىنى

ــدۇ ــدۇ . قالى ــداق دەي ــۇ مۇن ــىي   «: ئ ــۇمكى جىنس ــزگه مهل ھهممىمى
ــۇرمىلىنىش  ــمبــ ــڭ    دايىــ ــي دۆلهتلهرنىــ ــك قهدىمىــ مهدەنىيلىــ

ــدە ئهۋج رى باســقۇچقا يهتكۇمهدەنىيىتــى تهرەققىــي قىلىــپ يۇقــ  هن
دېـمهك،  » دۇ، ئۇنىڭدا ئهھمىيىتى ناھايىتى زور بولغان كـۈچ بـار  ۇئال

بۇ كـۈچ يـاكى سـاراڭلىققا يهنـى مهدەنىيهتنىـڭ ھهرىكهتلهنـدۈرگۈچ       
  .كۈچىگه ئايلىنىدۇ

يىــل ئىلگىــرى مىســىردا ئهرلهر بىــلهن ئهرلهرنىــڭ تــوي   4000
قىلىشــىغا يــول قويۇلغــان بولــۇپ، جاھــالهت دەۋرىــدىكى جىنســىي 

قۇنــۇش ئــادەتلىرى بــويىچه ئهرلهر بىــلهن ئهرلهر ئوتتۇرىســىدىكى  چو
جىنسىي مۇناسىۋەت ناھايىتى مۇقهددەس ھهرىـكهت دەپ قارىلىـپ،   

  .ئىپتىدائىي دىن بىلهن بىرلهشتۈرۈلگهن
يېڭى گۋىنىيه دېڭىز قىرغىقىـدىكى ۋە شـىمالىي ئافرىقىنىـڭ    

ــلهر ئار    ــاۋايى قهبىلى ــايدىغان بهزى ي ــدا ياش ــز بويىلىرى ــىدا دېڭى ىس
ــۇش ئهۋج    ئوخشــاش جىنىســلىقالرنىڭ جىنســىي ئهزاســىغا چوقۇن
ئالغان بولۇپ، ئۇالر ئوغۇل باال چوڭ ئهر كىشىگه ئـايلىنىش ئۈچـۈن   
چوقۇم چوڭ ئهرلهرنىڭ ئىسپىرمىسىنى ئوزۇقلۇق قىلىشى كېرەك 

شۇنىڭ بىلهن ئوخشاش جىنىسـلىقالرنىڭ ئېغىزغـا   . دەپ قارالغان
 17ياشـتىن   8. ىتى ئومۇمالشـقان زىنا قىلىش قىلمىشلىرى ناھـاي 

ياشقىچه بارلىق ئوغۇل بـالىالر ئوخشـاش جىنىسـلىقالرنىڭ ئـوپچه     
جىنسىي تۇرمۇشىنى باشتىن كهچۈرگهندىن كېيىـنال ئانـدىن يـات    

ئۇالرنىـڭ قىيـا   . جىنىسلىقالر بىلهن توي قىلىشىغا يول قويۇلغان
رەت تۇرغــــان ئهرلهرنىـــڭ بىــــر قاتــــار   -تـــاش رەســــىملىرىدە رەت  

  .چىۋازلىق قىلمىشلىرى تهسۋىرلهنگهنبهچ
ــامه « ــى خهنن ــا خهن سۇال » كېيىنك ــاملىق كىتابت ــىنىڭ ن لىس

ــق   ــىيهننىڭ بهچچىۋازلىـ ــلهن دۇڭ شـ ــاھى خهن يۈەنـــدى بىـ پادىشـ
خهن يۈەندى قهيهرگه بارسا دۇڭ شـىيهننى  . ئىشلىرى خاتىرىلهنگهن

بىــر مهپىــگه چۈشــۈپ، بىلــله يېتىــپ  .  بىلــله ئېلىــپ بارىــدىكهن



دە » كېيىنكـى خهننـامه  «. بىرىـدىن ئايرىلمايـدىكهن   - قوپـۇپ بىـر  
ئـــــۇالر ئوتتۇرىســـــىدىكى مـــــۇھهببهت شـــــۇنچىلىق چوڭقـــــۇر     

ــيهننىڭ   ــا دۇڭ شـ ــۋىرلهنگهنكى ھهتتـ ــمتهسـ ــىنى خهن  دايىـ بېشـ
يۈەندىنىڭ بـېلىكىگه قويـۇپ ياتىـدىغانلىقىنى، بىـر قېـتىم خهن      

ــدى ئويغ ــۇيۈەن ــىيهننى   ۇن ــدا دۇڭ ش ــاقچى بولغان ــدىن تۇرم پ ئورنى
تىۋەتمهســلىك ئۈچــۈن دۇڭ شــيهن بېســىپ ئــۇخالپ قالغــان  ۇيغئو

ــانلىقى    ــدىن تۇرغــ ــدىن ئورنىــ ــۇپ ئانــ ــىپ قويــ ــى كېســ يېڭىنــ
دېـگهن سـۆز   » پېشـىنى كېسـىش  «تارتىپ  ىنشۇند. خاتىرىلهنگهن

ئوخشــاش جىنىســلىقالر ئوتتۇرىســىدىكى مــۇھهببهتنى خانســۇالردا 
  .بىلدۈرىدىغان ياپتا سۆز ئاتالغۇغا ئايالنغان

كـۈلكه  «) خهن فېيزى(» تهس ئىشالر ھهققىدە«رنىڭ چىنلىقال
ــانالردىن _ كـــۆرگهن «، )يۇمـــۇرالر تـــوپلىمى(» خاتىرىســـى ئاڭلىغـ
ــاتىرىلهر ــۈيۈئى(» خـ ــاش  ) شـ ــدا ئوخشـ ــڭ كىتابلىرىـ قاتارلىقالرنىـ

جىنىســلىقالر ئوتتۇرىســىدىكى مــۇھهببهت ۋەقهلىــرى خېلــى كــۆپ 
ــۋىرلهنگهن ــاڭچىل. تهسـ ــالچه كېيى ىچـ ــڭ ئايـ ــپ لهردە ئهرلهرنىـ نىـ

چىقىشى جىنلىقالرنىڭ سهنئهت نومۇرلىرىدىكى بىر ئادەت بولۇپ، 
ئوخشاش جىنىسلىقالر مۇھهببهتلىشىدىغان پۇرسهت دەپ قارىلىپ 

لهردە ئهرلهر ئايالالرنىڭ رولىنى ئېلىـپ، ئـاۋازىنى   ىچاڭچىل. كهلگهن
ــىيهتنى     ــاللىق خۇسۇســ ــدىكى ئايــ ــپ، ئۆزىــ ــنچىكه چىقىرىــ ئىــ

بــۇ بهچچىــۋازالر بىــلهن . ىرىشــقانئىپادىلهشــكه جېنىنىــڭ بــارىچه ت
ــۆزلىرىنى ئىپادىلىشــىگه ياخشــى پۇرســهت ھهم    ــڭ ئ ھېجىقىزالرنى

ئورتــاق ئېتىــراپ قىلغــان شــهكىل بولــۇپ، چىــنلىقالر    جهمىــيهت
ــكارا    ــڭ ئاشــ ــلىقالر مۇھهببىتىنىــ ــاش جىنىســ ــىدا ئوخشــ ئارىســ

  .ئىسپاتى ڭىنىكا ئېرىشكهنلىقھېسداشلىق
ــالالر  ئامېرىكــا قهتئهســىدىكى يهرلىــك قهبىل  ىــلهر ئارىســىدا ئاي

بىلهن ئايالالرنىڭ خـۇددى ئهر خوتۇنـدەك بىلـلهن ئۆتۈشـى ئـادەتكه      
ئايالنغان بولۇپ، بهزى ئايالالر چاچلىرىنى ئهرلهرنىڭكىگه ئوخشـاش  
ــىدىكهن،    ــلىرىغا قاتنىش ــق ئىش ــڭ ئوۋچىلى ياســىۋېلىپ، ئهرلهرنى

بۇخىــل . ئۆمــۈر بــويى ئهرلهر بىــلهن جىنســىي ئــاالقه قىلمايــدىكهن



  .ى تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنغانجهمىيىتادەت ئۇالرنىڭ ئ
رىــــدا تىلغــــا ئېلىنغــــان يــــاۋايى مىللهتلهردىكــــى ۇبىــــز يۇق

توسالغۇســـــىز جىنســـــىي قااليمىقـــــانچىلىقالرنى فرىئودنىـــــڭ 
مهدەنىــيهت ھهققىــدىكى ئانــالىز نهزەرىيىســىگه ســېلىپ تهھلىــل  

ــڭ   ــاق ئۇنى ــى    «قىلس ــۇ مهدەنىيهتن ــا، ئ ــۈچ بېسىۋالس ــىي ك جىنس
دېــگهن قاراشــلىرىغا » ققىــي قىلدۇرىــدىغان كــۈچكه ئايلىنىــدۇتهرە

ئهگهر ئاشــۇ مىللهتلهرمــۇ ئۆزىـــدىكى   . مىزقالمـــاي قايىــل بولمــاي  
لىغان بولسـا بـۇ ئېنىـرگىيه    الجىنسىي ئېنىرگىيىنى كونترول قى

قااليمىقان جىنسىي ئاالقىلهر بىـلهن ئـۇپراپ ئىسـراپ بولماسـتىن     
ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچىگه  پ مهدەنىيهتنىڭۈرۈبهلكى شهكلى ئۆزگ

  .ئايلىنىپ، بۇ مىللهتلهر بۇنداق ياۋايى ھالهتته ياشىمىغان بوالتتى
ياۋايى مىللهت بىلهن مهدەنىيهتنىڭ پهرقى ئۇالرنىـڭ جىنسـىي   

ياۋايى مىللهتـته  . تۇرمۇش ئادەتلىرىدە ئهڭ گهۋدىلىك ئىپادىلىنىدۇ
ــاچل ــك ىيالىڭــ ــانچىلىق، مهدەنىيهتلىــ ــىي قااليمىقــ  ق ۋە جىنســ

  .بولۇدۇمىللهتته بولسا ئهخالق ۋە چهكلىمه ئهۋج ئالغان 
ــلىق  ــاش جىنىسـ ــكۈچىلهر  ئوخشـ ــيهتمۇھهببهتلهشـ ۋە  جهمىـ

كىشــــىلهرنىڭ نهپــــرىتىگه ئــــۇچراپال قالمــــاي ھهتتــــا تهبىــــئهت 
ــدى  ــۇ ئۇچرىـ ــىنىڭ نهپرىتىگىمـ ــلىق  . دۇنياسـ ــاش جىنىسـ ئوخشـ

ــارقىلىش    ــدىز كېســىلىنىڭ ت مۇھهببهتلهشــكۈچىلهر ئارىســىدا ئهي
ــ ــ نىس ــايىتى يۇق ــاراي   ۇبىتى ناھ ــا ئاقس ــۇددى ئامېرىك ــۇپ خ رى بول

بىچارە بهچچىـۋازالر  «: يىلى ئېيتقاندەك - 1983خادىمى بۇچىندىن 
ــئهت     ــازىر دەل تهبى ــدى ھ ــېالن قىلىۋى ــىغا جهڭ ئ ــئهت دۇنياس تهبى

  .»دۇنياسى ئۇالرنى قۇرقۇنچلۇق جازاالر بىلهن جازاالۋاتىدۇ
ــكۈچىلهر  ــلىق مۇھهببهتلهشـ ــاش جىنىسـ ــۈرلىرى ئوخشـ نىڭ تـ

  :دۇۈنۈخىل بولۇپ، ئاساسهن مۇنداق بىر نهچچه تۈرگه بۆل -خىلمۇ 
1 .��$#�"�>:�  

بــۇ ئوخشــاش جىنىســلىقالر بىــلهن مۇھهببهتلهشــكۈچىلهرنىڭ 
ئــۇالر . دۇۈتۈئىچىــدىكى ئايــال رولىنــى ئوينايــدىغان ئهرلهرنــى كۆرســ

ــدۇ،     ــۇھهببهت باغالي ــال م ــكىنىدۇ، پهقهت ئهرلهرگى ــالالردىن سهس ئاي



ــ ــاللىق   ي ــارلىق ئامــالالر بىــلهن ئاي ــۇرۇش ۋە قىلىقلىرىــدا ب ۈرۈش ت
  . شكه تىرىشىدۇهخۇسۇسىيهتنى ئىپادىل

كــۆزىگه . بىــر  مهلــۇم ئهر، ئۈرۈمچىــدە ئاشــخانا ئاچقــان :مىســال 
ــپ     ــاق بېرىـــ ــىز تامـــ ــۆرۈنگهن ئهرلهرگه ھهقســـ ــق كـــ چىرايلىـــ

بهزىـــلهر بىـــلهن دوســـت بولـــۇپ . يېقىنچىلىقىنـــى ئىپـــادىلىگهن
قســــىتىگه يېــــتىش ئۈچــــۈن ئۇالرغــــا قىلمىغــــان جىنســــىي مه

ياخشىلىقى قالمىغان، ھهقسىز تاماق بېـرىش ۋە پـۇل قهرز بېرىـپ    
تۇرۇش قاتارلىق ئۇسۇلالر بىلهن ئهرلهرنىـڭ ئـۆزى بىـلهن جىنسـىي     

ئۇنىڭغــا قهرزدار بولــۇپ قالغــان . ئــاالقه قىلىشــىنى تهلهپ قىلغــان
ىكـــى ئۈچـــۈن بهزى ئهرلهر ئۇنىـــڭ پـــۇلىنى قـــايتۇرۇپ بېرەلمىگهنل

ئىالجىسىز ئۇنىڭ جىنسىي تهلىپىنى قاندۇرۇشقا مهجبۇر  بولغان، 
بىراق كۆپىنچه ئهرلهر ئۇنىڭ تامىقىنى يهپ، پۇلىنى خهجلىۋېلىـپ  
ئۇنىڭ بىنۇرمال تهلىپىنـى سـهزگهندە ئـۇنى قـاتتىق ئۇرغـان يـاكى       

ــۇرۇپ  ــۇنى ئ ــدىن كېــيىن    -ئ تىلــالپ بىــر مــۇنچه ھاقــارەت قىلغان
سهســكىنىش ئىچىــدە  ،رىنى قــايتۇرۇپ بېرىــپئۇنىڭــدىن ئالغــانلى

  .ئۇنىڭ بىلهن قايتا ئۇچراشمايدىغان بولغان
باشقىالرغا پۇل بېرىش ئۇسۇلى ئـارقىلىق جىنسـىي تهلىپىنـى    
قانــدۇرۇش تــازا كۆڭۈلدىكىــدەك بولمىغــانلىقى ئۈچــۈن ئــۇ ئــاخىرى 
ھهقىقىي بىر ئايالغا ئايلىنىش نىيىتىگه كېلىپ بۇنىڭ ئامـالىنى  

يىلالردىــن باشــالپ دوختۇرخــانىمۇ دۇختۇرخانــا  - 1988. ئىــزدىگهن
نى ئۆزگهرتىش ئوپراتسىيىسى قىلىش كويىدا ىسنقاتراپ يۈرۈپ جى

ــۈرگهن ــۇنى رەت قىلغــان . ي جىنســىي  لىــكئهر. بىــراق دوختــۇرالر ب
ئهزاســـىنى ئايـــاللىق جىنســـىي ئهزاســـىغا ئـــۆزگهرتىش مـــۇمكىن  

نى ئوتتۇرىغـا  بولمىسا ئهرلىك جىنسىي ئهزانى ئېلىپ تاشلىۋېتىش
ئـۇ دوختـۇرالر   . قويغاندىمۇ دوختۇرالرنىڭ رەت قىلىشـىغا ئۇچرىغـان  

خــۇدايىم مېنــى ئايــال قىلىــپ «ئالدىــدا قــاتتىق ھهســرەت بىــلهن 
يارىتىپ تۇرۇپ تېنىمنـى نېمىشـقا ئهرلهرنىڭكـى بىـلهن ئوخشـاش      

  .دەپ يىغالپ ناله قىلغان» قىلىپ قويغان بولغىيتتى
بېرىـپ، ئايـالچه كىيىملهرنـى     كېيىنچه ئۇ چـاچلىرىنى قويـۇپ  



كىيىپ ئايال سىياقىدا يۈرگهن ھهم تونۇش بىلىشلهر يـوق يهرلهردە  
ئۆزىگه ئايـالچه ئىسـىم قويـۇپ، ئهرلهرگه ئـۆزىنى ئايـال دەپ      . يۈرگهن

تونۇشتۇرغان ھهم رېستۇران، دېسكۇخانىالردا ئىنتـايىن چۈشـكۈن ۋە   
  .ئهسهبىي تۇرمۇش كهچۈرگهن

پىشـماق   -لىرىـدىن تـارتىپال ئـاق    ئۇنىڭ چىرايى كىچىك چاغ
چىرايلىق بولۇپ، چوڭ بولغاندا ساقال ناھايىتى شاالڭ ھهتتا يـوق  

شـــۇڭا ئـــۇ ئايـــالچه ياسانســـا ئايـــالالردىن     . دېگىـــدەك چىققـــان 
ــدى  ــدۈرۈش تهس ئىـ ــكۇخانانىمۇ   . پهرقلهنـ ــرى دېسـ ــۇ كېچىلىـ  -ئـ

دېسكۇخانا ئارىالپ يۈرۈپ ئهرلهر بىلهن تونۇشۇپ ھهر كۈنى دېگۈدەك 
ــۇالر بىــلهن    نېڭــى تونۇشــقاي ــۆيىگه ئېلىــپ كېتىــپ ئ ئهرلهرنــى ئ

ــاالقه قىلغــان  ــرەڭ   . جىنســىي ئ ــايىن چىــڭ بىرخىــل ئهت ــۇ ئىنت ئ
ــى جىن ــرەزىنكىن ــڭ   س ــنكه چى ــان، رەزى ــمىغا تارتىۋالغ ىي ئهزا قىس

ــدىغان      ــارلىقى بىلىنمهي ــرى ب ــڭ زەكى ــا ئۇنى ــىپ تۇرغاچق چاپلىش
كېچىسى ئهرلهرگه  ئۇ پهقهت مهقهت يولىنىال ئوچۇق قويۇپ. بولغان

ئهرلهر بولســا ئــۇنى ئايــاللىق . پهقهت مهقهت يــولىنى تۇتــۇپ بهرگهن
پهقهت بىـر قېـتىم   . پ ئـاالقه قىلىـۋەرگهن  ۈنۈجنسىي ئهزا دەپ چۈشـ 

بىــر ئهر ئۇنىــڭ بىــلهن جىنســىي ئــاالقه قىلىۋېتىــپ بــۇنى بايقــاپ 
قالغان ۋە قاتتىق غهزەپلىنىـپ ئـۇنى ئـۇرۇپ ئۆلتـۈرۈۋەتكىلى تـاس      

   .قالغان
رىقى مىســـالدىكى بىمـــار تولـــۇق ئوخشـــاش ۇيوقـــ  :تهھلىـــل 

جىنىسلىقالر مۇھهببىتىگه گىرىپتـار بولغـۇچى بولـۇپ، ئۇنىـڭ بـۇ      
ــڭ    ــز ئۇنىــ ــهۋەبىنى بىــ ــىدىكى ســ ــار بولۇشــ ــهلگه گىرىپتــ كېســ
ــدە     ــۇم دەرىجى ــارقىلىقال مهل ــش ئ ــل قىلى ــىنى تهھلى پىسىخىكىس

ھهر بىــــــر ئادەمنىــــــڭ جىنســــــىي   . تېپىــــــپ چىقــــــااليمىز 
بىرىــدىن  -شــى ۋە بۇرمىلىنىشــى بىــر ۈرۈســىنىڭ ئۆزگپىسىخىكى

پهرقلىنىدىغان پىسـىخىكىلىق جهريـان بولـۇپ، بـارلىق جىنسـىي      
كـونكېرت  ) جنىسىي ئوبېكىتىنىڭ بۇرمىلىنىشـى (بۇرمىلىنىشى 

  .ئهھۋالغا قاراپ ئايرىم تهھلىل قىلىش زۆرۈر
ــ   رىقى مىســالدىكى بىمــار بىــلهن   ۇبۇغــدا دوختۇرخانىســى يۇق



  :ەندىكىدەك بىر نهچچه خىل ئهھۋالنى ئىگىلىدىپ تۆۋۇشۇئۇچر
ــال ئهر بول . 1 ــلى نورمـ ــۇ ئهسـ ــىچه ئـ ــى ۇبىمارنىـــڭ ئېيتىشـ شـ

مــــۇمكىن ئىكهنــــدۇق، بىــــراق مهدەنىــــيهت زور ئىنقىالبىنىــــڭ 
ــلىكىگه     ــىنىڭ زىيانكهشـ ــڭ دادىسـ ــدا ئۇنىـ ــلهپكى چاغلىرىـ دەسـ

 - 5ئۇنىڭ دادىسىدىن ئۆچ ئېلىش ئۈچۈن ئـۇ   بىر كىشى ئۇچرىغان
اقتىـدا كوچىـدا ئويناۋاتسـا كهمپىـت بېرىـپ ئالـداپ خـالى        ياش ۋ 6

ــا     ــارمىقىنى ئۇنىــڭ مهقهت يولىغ ــز ب ــپ بېگى ــا ئېلىــپ بېرى جايغ
بىمار ئۆزىنىڭ ھېجىقىز بولۇپ قېلىشىنى مۇشۇ . تىقىۋەتكهنىكهن

  .سهۋەب بىلهن باغالپ چۈشهندۈرگهن
ئانىسى ئالته پهرزەنتىنىڭ ھهممىسى ئوغۇل  -بىمارنىڭ ئاتا . 2
بولغاچقــا قىــز پهرزەنتلىــك بولۇشــنى بهكمــۇ ئــارزۇ قىلىشــقان، بــاال 

ــراق  ــان    - 7بى ــۇپ قالغ ــۇل تۇغۇل ــدىمۇ ئوغ ــا . پهرزەن ــى  -ئات ئانىس
ئۆزلىرىــدىكى قىــز پهرزەنتلىــك بولــۇش ئارزۇســىنى شــهكىلدىن      

ئـۇنى قىـز بـالىچه ياسـاپ قويـۇپ، قىـز بـاال         دايىـم قاندۇرۇش ئۈچۈن 
. لىق ئويۇنالرغـا قىزىقتۇرغـان  ئوينايدىغان تهشتهمهك، تهپكۈچ قاتـار 

پهقهت ئۇ ئهقلىنى تېپىپ مهكتهپكه كىرگهندىال ئۇنى ئۆز جىنسىي 
  .ساالھىيىتىگه قايتۇرغان

كىچىك چاغلىرىدا توال كېسهل تارتقاچقا ناھايىتى مىشچان، . 3
ئوغـــۇلالر بىـــلهن . ئـــاجىز خىيالچـــان بـــاال بولـــۇپ چـــوڭ بولغـــان 

ئــاجىز، ئويــۇننى ياخشــى  ئوينىمــاقچى بولســا ئوغــۇل بــالىالر ئــۇنى 
شـۇڭا ئـۇ ئويـۇن    . ئوينىيالمايدۇ دەپ كهمسىتىپ ئارىغا قوشـمىغان 

ئۆزىـدە خـۇددى   . ئوينىسا قىزالر بىـلهن بىـرگه ئوينايـدىغان بولغـان    
  . قىزالرغا خاس نازۇك خاراكتېر يېتىلدۈرگهن

بىمار ئېيتقانغا ئوخشاش مهقهت يولىغا بارمىقىنى تىقىۋېتىش 
توغرىسىدىكى گهپلهر ئۇيغـۇرالر  » قىلىۋېتىشھېجىقىز «ئارقىلىق 

ئارىســىدا ئومۇمالشــقان قــاراش بولســىمۇ لــېكىن بــۇ پهقهت خهلــق  
ئارىســـىدا ئېقىـــپ يـــۈرگهن رىـــۋايهت خاراكتېرلىـــك ســـۆز بولـــۇپ،  

مهقهت يولىغــــا قــــولىنى . يېتهرلىــــك ئىلمىــــي ئاساســــى يــــوق
تىقىــۋېتىش ســهۋەبىدىن بىراۋنىــڭ ھېجىقىــز بولــۇپ قېلىشــىنى   



نۇقتىســــىدىن تــــازا ئىســــپاتلىغىلى بولمايــــدۇ،  هگىيفىزىئولــــو
. پســىخىكىلىق نۇقتىــدىنمۇ ئــۇ تــازا يېتهرلىــك ئاســاس بواللمايــدۇ

بىراق ئۇيغۇرالر بارلىق بهچچىۋازلىق قىلمىشىنى مۇشۇ نۇقتىدىن 
ئۇيغـۇرالر ئارىسـىدا مۇشـۇنداق قـاراش     . چۈشهندۈرۈشكه ئادەتلهنگهن

ىكى بـۇ گهپلهرنـى بىمــار   تارقالغـانلىقى سـهۋەبىدىن بىمـار ھهققىـد    
شــىمۇ ۇراســتىنال شــۇنداق بولســا كېــرەك دەپ ئــويالپ قالغــان بول  

شــۇنىڭ بىــلهن ئۇنىڭــدا يالغـان ئهســلىمه پهيــدا بولــۇپ،  . مـۇمكىن 
ئۆزىنىڭمۇ باشقىالر تهرىپىدىن مهقهت يولىغا بارماقنى تىقىۋېتىش 

  .نگهن بولۇشى مۇمكىنهزىيانكهشلىكىگه ئۇچرىغانلىقىغا ئىش
راستىنال بىراۋنىـڭ بـارمىقىنى مهقهت يولىغـا تىقىـش      ئهگهر ئۇ

زىيانكهشلىكىگه ئۇچرىغان بولسا، ئۇنداقتا ئۇنىڭ ھېجىقىز بولـۇپ  
مهلـۇم رول ئوينىغـان بولۇشـى     هنقېلىشىدا بـۇ قىلمىـش ھهقىـقهت   

بىــراق پهقهت شــۇال ســهۋەبتىن جىنســىي بــۇرمىلىنىش  . مــۇمكىن
  . كېلىپ چىققان دېسهك مېنىڭچه توغرا بولمايدۇ

پسىخىكىلىق ئانالىز تهلىماتىنىڭ قارىشـىچه ئـادەم جىنسـىي    
جهھهتته باالغهتكه يېتىش جهريانىدا بىـر نهچـچه خىـل جىنسـىيهت     

. 2ئېغىز باسـقۇچى،  . 1. تهرەققىيات باسقۇچىنى باشتىن كهچۈرىدۇ
ئوخشــاش جىنىســلىقالر . 4يوشــۇرۇن باســقۇچ . 3مهقهت باســقۇچى 

يات جىنىسلىقالرغا ئاشىق . 6 جىنسىي ئهزا باسقۇچى. 5باسقۇچى 
ەم مانـا مۇشـۇ باسـقۇچالرنى تولـۇق باشـتىن      دئـا . بولـۇش باسـقۇچى  

كهچۈرگهنـــدىن كېــــيىن ئانــــدىن ھهققىـــي نورمــــال جىنســــىي   
مۇشۇ ئالته باسقۇچ جهريانىـدا  . قابىلىيهتكه ئىگه ئادەمگه ئايلىنىدۇ

ىسـا يـاكى مهلـۇم غهيرىلىـك كۆرۈلسـه      رمهلۇم ئوڭۇشسـىزلىققا ئۇچ 
نورمال جىنسـىي پهرقىـگه ئىـگه ئـادەم بولـۇپ يېتىلىشـىگه       ئۇنىڭ 

  .دۇۈتۈتهسىر كۆرس
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ئىنسان ھېس قىلىدىغان گۆشتىن ئىبارەت بۇ تهندىكى بارلىق 
خۇشيېقىش تۇيغۇسىنىڭ ھهممىسـى مهلـۇم جىنسـىي تۇيغـۇدىن     
ــۆلگىچه جىنســىي تۇيغــۇ    ــادەم تۇغۇلۇشــىدىن تارتىــپ ئ ئىبــارەت، ئ



ــرا  ــا ھهمـ ــۇدۇھ ئۇنىڭغـ ــا . بولـ ــراق، ئىنسـ ــاالغهتكه نبىـ الر پهقهت بـ
يهتكهندىن كېيىن ئىككـى جىـنىس ئوتتۇرىسـىدا جىنسـىي ئهزاالر     
ــىيهت دەپ     ــىۋەتنى جىنس ــدىغان مۇناس ــپ بېرىلى ــارقىلىق ئېلى ئ
چۈشهنگهچكه ئاشۇ خىل شهكىلدىن باشقا بارلىق شـهكىللهردىكى  
جىنســـىي تۇيغـــۇ بىـــلهن تامـــامهن ئوخشـــاش بولغـــان، يهنـــى       

ۇلالرنىڭ يىغىلىـپ بوشـاپ ھهرىـكهت قىلىشـىدىن ئىبـارەت      مۇسك
تۇيغۇالرنىڭ ھېچقايسىسىسنى جىنسىيهت بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك   

ئهمهلىيهتـــته مۇســـكۇلالرنىڭ يىغىلىـــپ بوشـــاپ . دەپ قارىمايـــدۇ
ھهرىكهت قىلىشى ۋە بۇ ھهرىكهتنى غىدىقاليدىغان قىلىقـالر پهيـدا   

ه پهيــدا قىلغــان قىلغــان ســهزگۈلهرنىڭ ھهممىســى جىنســىي ئــاالق
ــالىز . ســـهزگۈ بىـــلهن ئوخشـــاش ســـهزگۈدۇر  شـــۇڭا پىســـىخىك ئانـ

ش تۇيغۇسـى  ۇنـ ۇتهلىماتىنىڭ قارىشىچه ئىنساندىكى تۇنجى ھوزۇرل
بالىالردىكى ئېغىزنىڭ ھهرىـكهت مهپتـۇنلىقى   . بولۇدۇدەل ئېغىزدا 

ش  ھهرىكهتنىــــڭ پهيــــدا قىلغــــان ۇنــــۇبــــۇ ھهرىكهتــــتىن ھوزۇرل
لىـك پهيـدا بولـۇش بىـلهن ئايالالرنىـڭ      غىدىقلىشى ۋە ئېغىزدا نهم

جىنسىي ئاالقه قىلغانـدا جىنسـىي ئهزاسـىنىڭ غىدىقلىنىشـى ۋە     
ــدىقلىنىپ يۇقــ  ــدە ســۇيۇقلۇق ئاجر ۇغى ــگه يهتكهن ــپ ىرى پهللى تى

ش جهريانىــدىن ۇنــۇچىقىشــى بهدەننىــڭ ئوخشــاش بىرخىــل ھوزۇرل
ياشالرغا كىرگىچه جىنسىي  3بالىالر توغۇلغاندىن تارتىپ . ئىبارەت

شــۇڭا بــۇ جهريانــدا بــالىالر    . جهھهتــته ئېغىــز باســقۇچىدا تۇرىــدۇ   
مهســىلهن، ئىمىزگىــدىن  .توختىمــاي ئــاغزى بىــلهن ھهپىلىشــىدۇ

ھېچـــنىمه چىقمايـــدىغانلىقىنى بىلىـــپ تۇرۇپمـــۇ توختىمــــاي     
ئۇالرنىڭ ئىمىزگه . ئىمىۋېرىدۇ، ئىمىزگه ئاغزىدا بولمىسا يىغاليدۇ

. پ ئالدىنىشــى ئهمهسئىمىشــى ھهرگىزمــۇ ســۈت ئىمىــۋاتىمهن دە 
چوڭالر بولسـا ئىمىزگىنـى ئهمچهكنىـڭ رولىنـى ئوينـاپ بـالىالرنى       
ــاال     ــى تهڭلىســه ب ــا ئهمچهكن ــته ئان ــدۇ، ئهمهلىيهت ــدۇ دەپ قاراي ئالداي
ئاغزىدىكى ئېمىزگىنى چىقرىۋېتىـپ دەرھـال ئـاغزىنى ئهمچهكـكه     

ئهگهر بــــاال ئهمــــچهك بىــــلهن ئىمىزگىنــــى    . ئېلىــــپ بارىــــدۇ 
ن بولســا، ئانىســى ئهمچهكنــى تهڭلىســه دەرھــال  پهرقلهنــدۈرەلمىگه



. ئىمىزگىنى تاشالپ ئهمچهككه ئاغزىنى ئېلىپ بارمىغـان بـوالتتى  
بىــز ھهرخىــل ئــاددى ســىناقالرنى ئېلىــپ بېــرىپال بالىالرنىــڭ       
ــاش دەپ     ــلهن ئوخشـــ ــچهك بىـــ ــۇ ئهمـــ ــى ھهرگىزمـــ ئىمىزگىنـــ

بالىالرنىــڭ ئىمىــزگه  . ئالدانمايــدىغانلىقىنى ھــېس قىالاليمىــز  
پهقهت ئېغىزنىڭ غىدىقلىنىش ئېهتىياجىنى قانـدۇرۇش   ئىمىشى

ــدۇر ــا  . ئۈچۈنــ ــالىالر ئاتــ ــه   -بــ ــق تهنبىــ ــڭ داۋاملىــ ئانىلىرىنىــ
. بـارمىقىنى ئاغزىغـا سـېلىۋالىدۇ    دايىمبېرىشلىرىگه قارىماستىن 

ئانىالر تېخى ئويۇنچـۇق ئويناشـنى بىلمىـگهن بالىالرغـا      -بهزى ئاتا 
اال دەرھــال ئويۇنچــۇقنى ئــۇ بــ گهن بولســىمۇئويۇنچــۇق ئېلىــپ بېــر

ئانا بالىالرنىڭ ھهممه نهرسـىنى ئاغزىغـا    -ئاتا . ئاغزىغا سېلىۋالىدۇ
ــالىالر . ســېلىپۋېلىپ ئوينىشــىىدىن بهكــرەك ئاغرىنىــدۇ  بىــراق ب

ئانىســـى تىللىســـا يوشـــۇرۇن ھالـــدا  -ئاتـــا . توســـقانغا ئۇنىمايـــدۇ
ــېلىۋالىدۇ  ــا سـ ــىلهرنى ئاغزىغـ ــى  . نهرسـ ــڭ ھهممىسـ ــا بۇالرنىـ مانـ

رنىڭ بۇۋاقلىـق دەۋرىـدە ئاغزىـدىن ھوزۇرلىنىـدىغانلىقىنىڭ     بالىال
ش، ۇنــــۇئىپادىســــى بولــــۇپ، بــــالىالردىكى ئىمىزگىــــدىن ھوزۇرل

هرسـىلهرنى ئاغزىغـا سـېلىۋېلىش    نبارمىقىنى ئاغزىغا تىقىۋېلىش، 
ش دەپ قارىمـاي  ۇنۇقاتارلىق ئىشالرنى بىز پهقهت ئېغىزدىن ھوزۇرل

ــىزمى   ــكه ئىالجىس ــقىچه چۈشهندۈرۈش ــڭ   . زباش ــۇ ئادەملهرنى ــا ب مان
ئېغىـز باسـقۇچىدىن    —جىنسىي يېتىلىشىدىكى تونجى باسـقۇچ  

  . ئىبارەت
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ــۇپ، بهزى    ــونى بول ــونجى خوشــيېقىش راي ــالىالردىكى ت ئېغىــز ب
بـالىالردىكى ئۇنىــڭ دەۋرى ناھـايىتى قىســقا، بهزىلىرىـدە ناھــايىتى    

 10-9زگه ئىمىـدۇ،  بهش ياشـقىچه ئىمىـ   -بهزىدە تۆت . بولۇدۇئۇزۇن 
. ياشــالرغىچه بــارمىقىنى شــورايدىغان ئــادەتلهرنى تاشــلىيالمايدۇ    

بهزىلهردە بۇ خىل دەۋر ھهتتا بـاالغهتكه يهتكهنـدىن كېيىنمـۇ باشـقا     
ئېغىز . ۋېرىدۇۇجىنسىي پائالىيهتلهرگه يانداشقان ھالدا مهۋجۇت بول

ئارقىلىق جىنسىي ئاالقه قىلىشنىڭ كېلىپ چىقىشى دەل مۇشۇ 
  .ۋەبتىنسه



پ كهلـگهن  ۇشـ ۇمهقهت باسقۇچى بولسـا، ئېغىـز باسـقۇچىغا ئۇل   
ــىرتقى      ــونى س ــيېقىش راي ــدىكى خوش ــادەم تېنى ــۇپ، ئ ــقۇچ بول باس

بـارا مهقهت رايونىغـا    -كۈچلهرنىڭ بېسىمى بىـلهن ئېغىـزدىن بـارا    
ئــانىالر دەســلهپته بــالىلىرىنى ئهمچهكــتىن  -ئاتــا . كۆچــۈپ بارىــدۇ

. را ئــۇالرنى ئىمىۋېرىشــتىن توســايدۇ  بــا -ئانــدىن بــارا  . ئايرىيــدۇ
ئۇالرنىـــــڭ بـــــارمىقىنى ۋە قااليمىقـــــان نهرســـــىلهرنى ئاغزىغـــــا 
ــادەت دەپ ھېســـابالپ تېخىمـــۇ   ــا يامـــان ئـ سېلىۋېلىشـــىنى بولسـ

ــدۇ ــدىن ھوزۇرل   . چهكلهي ــڭ ئېغىزى ــلهن ئۇالرنى ــۇنىڭ بى ــى ۇنۇش ش
ش رايـونى  ۇنـ ۇچهكلهنگهنلىكى ئۈچـۈن ئۇالرنىـڭ تېنىـدىكى ھوزۇرل   

بــالىالردا بارابــارا مهقهت يولىــدىكى . ىغــا كۆچــۈپ بارىــدۇمهقهت رايون
ــتىن ھوزۇرل ــهكىللىندۇ  ۇغىدىقلىنىشـــ ــالهت شـــ ــدىغان ھـــ . نىـــ

ــڭ  ــتىن  3-4ئادەملهرنى ــدىن   8-7ياش ــقىچه دەۋرى مهقهت دەۋرى ياش
ــارەت ــۇ   . ئىب ــالىالر ب ــۇكى ب ــدىلىكى ش ــقۇچىنىڭ ئاالھى مهقهت باس

ش ۇنـــۇلدەۋردە ناھـــايىتى روشـــهن ھالـــدا چـــوڭ تهرەتـــتىن ھوزۇر    
ــدۇ ــۇزاقتى . تۇيغۇســىنى ئىپادىلهي ــدا ئ ــۇزاق  نچــوڭ تهرەت قىلغان ئ

نى ئۈچهي يـولى بىـلهن بىـرال كـۈچ     قپو. دۇۈئولتۇرۇشنى ياخشى كۆر
چوڭ تهرەت قىلىپ بولغانـدىن  . بىلهن چىقىرىۋېتىشنى خالىمايدۇ

ــايىتى كۈچ  ــۇ ناھـ ــۈكېيىنمـ ــارەت  ۈنـ ــدا تاھـ ــان ھالـ پ ئىنجىقلىغـ
بـــۇ ئۇنىــڭ چـــوڭ تهرەت  . ىشــىدۇ قىلىشــنى داۋامالشتۇرۇشـــقا تىر 

قىلغانـــدىكى مۇســـكۇلالرنىڭ مىتىلدىشـــىدىن ئالغـــان ھوزۇرغـــا 
ــۇپ، پهقهت چـــوڭالر  بولـــدى، تهرەت قىلىـــپ «قىيالماســـلىقى بولـ

دېگهندىن كېيىنال ئىالجىسىز ئورنىـدىن  » بولدۇڭ تۇرە ئورنىڭدىن
شـمۇ ئۇزۇنغـا سـوزۇلغان جهريـان     ۇنۇمهقهت يولىدىكى ھوزۇرل. تۇرىدۇ
ياشقىچه ئادەمـدىكى ئاساسـىي جىسـنىي     8-7ياشتىن  3-4 بولۇپ،

كېــــيىن ئادەمنىــــڭ يېشــــىنىڭ . بولــــۇدۇلهززەت مهقهت يولىــــدا 
ئۆسۈشــىگه ئهگىشــىپ مهقهت يــولى جىنســىيهتتىكى مهركهزلىــك  

بىــراق مهقهت باســقۇچىنىڭ تهســىرى ئادەمــدە  . ئورنىــدىن قالىــدۇ
ىڭ خېلى ئـۇزۇنغىچه ساقلىنىشـى مـۇمكىن، سـاقالنغان تهسـىرىن     

ــىمايدۇ     ــالمىقى ئوخش ــى ۋە س ــدىكى دەرىجىس ــر ئادەم بهزى . ھهر بى



ــدىن   ــۇ مهقهت يولىــ ــدىن كېيىنمــ ــاالغهتكه يهتكهنــ ــىلهر بــ كىشــ
كېسـىلى   بوۋاسىر ،مهسىلهن. بولۇدۇش قىسمهن مهۋجۇت ۇنۇھوزۇرل

مهقهت يولىدىكى غىدىقلىنىشنىڭ مهھسۇلى بولۇپ، بۇ يهنىال شـۇ  
. دۇۈتۈهۋجۇتلىقىنى كۆرسـ شڭ مۇنۇكىشىدە مهقهت يولىدىن ھوزۇرل

بىراق ئاساسـىي جىنسـىي لهززەت جىنسـىي ئهزاغـا مهركهزلهشـكهن      
ــنهر   ــداق بىلى ــدىكى بۇن ــدۇق   -بولســا مهقهت يولى ــنمهس قال بىلى

ــاللىق ھېسابالشـــقا بولمايـــدۇ  بىـــراق بهزى . تهســـىرلهرنى بىنورمـ
ــر    ــولى مهزگىلىنىــڭ تهســىرى ناھــايىتى ئېغى ــادەملهردە مهقهت ي ئ

تۇال بهچچىۋازلىققـا بېـرىلىش خاھىشـى     -بىلهن ئاز شۇنىڭ . بولۇدۇ
بهزى ئادەملهرنىـــڭ جىنســـىيىتى بولســـا مهقهت يـــولى . دۇۈلـــۈكۆر

ــۇرۇپ قالىــدۇ  ــا  . باســقۇچىدىال ت جىنســىي تۇيغۇســى باشــقا ئهزاالرغ
دىن كېيىنمۇ باشقا جىنسـىي  نباالغهتكه يهتكه. تهرەققىي قىلمايدۇ

. بولـۇدۇ مهقىتىدىال پهيـدا   ش پهيدا بولماي، پهقهتۇلۇئهزالىرىدا قوزغ
ــونى     ــىي لهززەت راي ــدىبىر جىنس ــڭ پهقهت بىرىن ــولى ئۇنى مهقهت ي

  . بولۇپ قالىدۇ
رىقى مىسالدا سۆزلهنگهن بىمار دەل مانا شۇنداق جىنسـىي  ۇيۇق

تهرەققىياتى مهقهت يولى باسقۇچىدا تـۇرۇپ قالغـان كىشـى بولـۇپ،     
قهت يولىغــا ئۇنىــڭ بــالىلىق دەۋرىــدە باشــقىالرنىڭ بــارمىقىنى مه 

ــقهتهن راســت    ــۋېتىش زىيانكهشــلىكىگه ئۇچرىغــانلىقى ھهقى تىقى
بولسا، بۇ ئۇنىڭ ھهقىقهتهنمۇ ئاشۇ قېتىملىق نۇمۇس تۈپهيلىـدىن  

دەپ خاتـــــا  مهقهت يولىنىمــــۇ  ھهقىقىــــي بىــــر جىنســــىي ئهزا    
تونۇۋېلىشــــىنى ۋە كېيىنكــــى چــــاغالردا جىنســــىي لهززەتنىــــڭ  

ز ھالــدا ئاشــۇ خاتــا   نېمىلىكىنــى بىلگهنــدىن كېيىنمــۇ ئاڭســى   
ــان بول   ــۈرۈپ چىقارغـ ــلىقىنى كهلتـ ــتىن قۇتۇاللماسـ ــى ۇتونۇشـ شـ

شۇڭا مهقهت يولىغـا قـولىنى تىقىـۋېتىش بىـلهن ئۇنىـڭ      . مۇمكىن
كېيىن ھېجىقىز بولـۇپ قېلىشـىدا چوقـۇم بـاغلىنىش بـار، بىـراق       

بـۇ پهقهت  . بۇنى ئۇنىڭ بىردىن بىـر سـهۋەبى دەپ قاراشـقا بولمايـدۇ    
  . ۇپ قېلىشىدىكى نۇرغۇن سهۋەبلهرنىڭ بىرىئۇنىڭ ھېجىقىز بول

ــۈرۈپ      ــىنى كهلت ــازاكهتكه ئىنتىلىش ــاس ن ــا خ ــڭ ئايالالرغ ئۇنى



چىقارغىنى ئائىله تهربىيىسـى بولـۇپ، ئۇنىـڭ كىچىـك چاغلىرىـدا      
شى ئۇنىڭ ئۆز جىنسىي سـاالھىيىتىگه  ۇلۇقىزالرچه ياساندۇرۇپ قوي

ــۇش بۇخىــل بۇرمىالنغــان . بولغــان تونۇشــىنى بۇرمىلىــۋەتكهن  تون
ئۇنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىدا سـاقلىنىپ، ئۇنىـڭ ۋۇجـۇدۇدىكى تهبىئىـي     

يهنـى  . جىنسىي ئىستىكىنىڭ بىـر قىسـمىغا ئايلىنىـپ كهتـكهن    
ئۇنىڭ بهدىنىنىـڭ فىزىئولوگىيىلىـك تهلىپىنىـڭ بىـر قىسـمىغا      

كېيىنچه ئۇ گهرچه ئۆزىنىڭ ھهقىقىي جىنسىي . ئايلىنىپ كهتكهن
ــرا  ــىمۇ بىـ ــۇپ يهتسـ ــاالھىيىتىنى تونـ ــلهر سـ ــى بىلىمـ ق كېيىنكـ

كىللهنگهن تونـۇش بىـلهن بهدەنـدىكى تـۈپكى تونـۇش      هجهريانىدا ش
ي نـ ، شۇنىڭ بىلهن ئۇ بىر ھېجىقىزغا يهنى بهدىغانماسالشماي قال

ئهركىشــى روھــى ئايــال كىشــىدىن ئىبــارەت بىــر غهلىــته مهخلۇققــا 
  .ئايالنغان

تىكى دادا، ئانا ۋە باال ئوتتۇرىسىدىكى ئۈچ بۇرجهكلىك مۇناسىۋەت
تهڭپۇڭلۇقمــۇ كىشــىلهرنىڭ جىنســىي ئوبېكتىــدىكى نورمــاللىق  

  .ياكى بىنورماللىقنى بهلگىلهيدىغان مۇھىم ئامىلالرنىڭ بىرى
ــۇپ     ــۇنجى بول ــۇمهن ت ــيىن ئوم ــدىن كې ــا تۆرەلگهن ــادەم دۇنياغ ئ

ئانىسى بىـلهن   -شۇڭا ئۇالرنىڭ ئاتا . ئانىسى -ئۇچرشىدىغىنى ئاتا 
ــڭ ئهڭ   ــىۋىتى ئۇنىــ ــان مۇناســ ــائىي  بولغــ ــلهپكى ئىجتىمــ دەســ

كى بـارلىق مۇناسـىۋەت ئۇسـۇلى    لىمۇناسىۋىتى بولۇپ، ئۇنىڭ كىم
ۋە ياشاش ئۇسۇلىغا ئهڭ دەسلهپكى ئهندىزە مـۇقهررەر ھالـدا چوڭقـۇر    

پ ئۇنىــڭ كېيىنكــى بــارلىق قىمــمهت قارىشــى ۋە ۈتۈتهســىر كۆرســ
  . ئىجتىمائىي ھاياتىنى شهكىللهندۈرىدۇ

مۇھهببهتنىـڭ ئهندىزىسـى،    - ە مېهـرى ىـد بالىنىـڭ نهزىر  -ئانا 
دادا بولسا كۈچ ۋە ھوقۇقنىڭ ئهندىزىسى، بـاال بـارلىق گـۈزەللىكنى    

ــارلىق جاســارەت ۋە ھوقــۇقنى دادىــدىن  . ئانىــدىن ئهنــدىزە ئالىــدۇ  ب
ــۇل قىلغىنــى  . ئهنــدىزە ئالىــدۇ ــا ۋە ئانىسســىدىن قوب بالىنىــڭ ئات

نورمـال  ، تهڭپـۇڭ بولمىسـا بى  بولـۇدۇ تهڭپۇڭ بولسا ئۇ نورمال ئـادەم  
بۇنىڭغا ئهڭ تىپىك مىسال بوالاليدىغىنى فىرانسـىيىنىڭ  . بولۇدۇ

  .مهشهۇر سىمۋولزمچى شائىر ئارتۇر رىبائودتۇر



نىڭ دادىسى دېڭىز ئارمىيه ) Arthur Rimbaud(ئارتۇر رىمبائۇد 
دېڭىـزالردا سـهپهردە ئـارمىيه تۇرمۇشـىنى      دايىـم ئوفېتسېرى بولۇپ، 
ئانىسـى بىـلهن بىلـله     دايىـم لسـا  رىمبـائۇد بو . باشتىن كهچۈرەتتى

بـارلىق  . دادىسى بىلهن بولسا ناھايىتى ئاز بىرگه بوالتتى. ياشىغان
ئاپىســى  دايىــمئــۇ . گۈزەللىــك تۇيغۇســىنى ئــۇ ئاپىســىدىن ئالغــان

بىلهن بىرگه بولغاچقا ئۇنىڭ روھى مۇھهببهت ۋە گۈزەللىـك بىـلهن   
تىن تىلىدىكى شۇڭا ئۇ ئوتتۇرا مهكتهپتىكى چاغلىرىدىال ال. تولغان

. بىرىنچـى بـوالتتى   دايىـم شېئىرىيهت مۇسابىقىلىرىغا قاتنىشىپ 
ــدۇر    ــاالنتى بالـ ــۇپ، تـ ــۈزەل بولـ ــپ گـ ــېئىرلىرى ئاجايىـ ــڭ شـ ئۇنىـ

ئۇنىــڭ شــېئىردىكى گــۈزەل تۇيغــۇالر كىشــىلهرنى  . يېتىلگهنىــدى
كېـيىن ئـۇ پارىژغـا بارغانـدىن كېـيىن شـېئىرالر       . مهپتۇن قىلغـان 

شـۇنىڭ بىـلهن ناھـايىتى تېـزال دۇنيـا       .توپلىمىنى نهشىر قىلغـان 
. شېئىرىيهت مۇنبىرىدىكى كۆز چاقنىتىدىغان چولپانغـا ئايالنغـان  

ئۇنىــــڭ شــــېئىرلىرىدىكى ئهڭ مــــۇھىم ئاالھىــــدىلىك ئۇنىــــڭ 
شېئىرلىرىدىكى نازاكهت بولۇپ، بۇنىڭـدىن بىـز رامبونىـڭ روھىـي     
دۇنياسىنىڭ ئانىسىنى ئهنـدىزە قىلىـپ ئالغـان گۈزەللىـك بىـلهن      

  .لۇپ تاشقانلىقىنى كۆرەلهيمىزتو
ئىشىك  دايىمكىچىك چاغلىرىدىن تارتىپ دادىسىنى  دائۇبرېم

بـۇ خىـل ئهرلىـك    . ئالدىغا چىقىـپ دادىسـىنى ئۈنسـىز چـاقىراتتى    
كۈچ ۋە ھوقۇققا بولغان سېغىنىش ئۇنىـڭ بـالىلىق دەۋرىلىرىـدىال    

بـالىلىق دەۋرىـدىكى ئهرلىـك روھىغـا قانماسـلىق      . مهۋجۇت ئىـدى 
كى دەۋرلهردە ئۇنىـڭ ئهرلهرنـى سـېغىنىدىغان، ئهر كىشـىنى     كېيىن

  .ياخشى كۆردىغان بىنورمال پىسىخىكىسىنى شهكىللهندۈرگهن
ــۇ  ــا بولغــان    دايىــمئ ــا ئايالالرغ ــلهن بىلــله بولغاچق ئانىســى بى

ــدىزە       ــۇ ئهن ــان، ئ ــپ قالغ ــدىال قېنى ــالىلىق چاغلىرى ــتىكى ب ئىس
ئـۆزىگه ئانىسـىنى   . ئهر تۇرمۇشـىدا مهۋجـۇت بولمىغاچقـا    ندىغاىلائ

ئهندىزە قىلغان، شۇڭا ئۇ ئانىسـىغا ئوخشـاش ئايـاللىق پىسـىخىكا     
ئۇنىـــڭ بـــالىلىق چاغرىلىرىـــدىكى . يېتىلـــدۈرۈپ چـــوڭ بولغـــان

ــۇ     ــا تهلپۈنىشــى ۋە ب ــى بولغــان دادىغ روھىــدىكى ئهرلهرنىــڭ ۋەكىل



تهلپۈنۈشــنىڭ قاندۇرۇلماســلىقى ئۇنىــڭ جىنســىي خاھىشــىنىڭ   
پ ئــۇنى ئهرلهرنــى ســېغىنىدىغان شهكىللىنىشــىگه تهســىر قىلىــ

  . قىلىپ قويغان
ه چدېمهك، بالىلىق ۋاقتىـدىكى بۇرمىالنغـان جىنسـىي چۈشـهن    

ــى      ــڭ كېيىنكــ ــاقلىنىپ ئۇنىــ ــدا ســ ــۇرۇن ئېڭىــ ــڭ يوشــ ئۇنىــ
  .چاغلىرىدىكى جىنسىي بۇرمىلىنىشنى كهلتۈرۈپ چىقارغان

ۋۇلىزىمچى شــائىر پــول ۋېــرلىن ئهينــى ميهنه بىــر مهشــهۇر ســى
 61يـاش ۋاقتىـدا    62اھانغا پۇركهتكهن شائىر بولۇپ، داڭقى ج دەدەۋر

بۇ چاغدا ئۇنىڭ ئايالى ۋە . ياشلىق رىمنائۇد بىلهن تونۇشۇپ قالغان
ئۇ ئايالنى تاشالپ رىمائۇد بىـلهن بهچچىۋازلىققـا   . پهرزەنتى بار ئىدى

ئىككىســى ئــائىله، خىــزمهت دىگهنلهرنىــڭ    . بېرىلىــپ كهتــكهن 
ه ئهنگىلىيه، بېلگىيه قاتارلىق ھهممىسىدىن ۋاز كېچىپ، بىرلىكت
  .دۆلهتلهردە سهرگهردان بولۇپ يۈرگهن

يىـل بهچچىۋازلىـق تۇرمۇشـىنى كۈچۈرگهنـدىن كېـيىن       2ئۇالر 
ئـــۇ . ئـــاخىرى رىمبـــائۇ ۋېرلىنـــدىن ئـــايرىلىش قارارىغـــا كهلـــگهن 

ــاتتىق    ــدىكى بىنورمــال جىنســىي ئىســتهكتىن ق النغــان ئازاپئۆزى
ئىچىـدە   ئـازاپ قـاتتىق روھىـي   ئۇ ئىككىسـى  . بىراق قۇتۇاللمىغان

بىريوسـېلدىكى  . بىـرى بىـلهن ئېلىشـقان    -پ بىر ۇتۇئهقلىنى يوق
ئاتقـان، بهخـتكه يارىشـا ئـوق     ئۆيدە ۋېرلىن تاپانچا بىلهن رېمائۇدنى 

ۋېرلىن بۇنىـڭ ئۈچـۈن   . ئۇدنىڭ بېلىكىگه تىگىپ يارىالنغانرېمبا
  .قانۇن بويىچه جازالىنىپ ئىككى يىل تۈرمىدە ياتقان

ئۆزىــدىكى ئهرلىكىنــى ئىســتهپ   دنكــى چــاغالردا رىمبــائۇ كېيى
 -جــان . دۇنيانىــڭ ھهر قايســى جايلىرىــدا سهرســان بولــۇپ يــۈرگهن 

ھهقىقىـي بىـر ئهرنىـڭ     ،جهھلى بىلهن ئهرلىك ئوبرازىغا بېـرىلگهن 
ــدا قىلىشــقا تىرىشــقان   ــدە پهي ــوبرازىنى ئۆزى يارىســى ســاقىيىش . ئ

ــا    ــانىيه، ئىتـ ــيه، گېرمـ ــال ئهنگىلىـ ــلهن تهڭـ ــپ بىـ لىيهلهرگه بېرىـ
ئىســپانىيىدە دان كــارلو  . تهۋەككۈلچىلىــك بىــلهن شــۇغۇلالنغان  

ــقان  ــا قاتناش ــدىيه. توپىلىڭىغ ــىگه   گولالن ــتهملىكه ئارمىيىس مۇس
ــ. يالالنمـــا ئهســـكهر بولـــۇپ، ھېيىئـــوقىچه كهلـــگهن  رىكچىلهر ېسـ



ــان  ــلهن ئايالنغــ ــۆمىكى بىــ ــىيه  . ئــ ــا بېرىــــپ ئابنىســ ئافرىقىغــ
ىچىـــدە مهخســـۇس قـــورال يـــاراق ىڭ ســـودا ئهترىتـــى ئنپادىشـــاھى

ــلهن شــوغۇلالنغان  ــڭ   73. ئىشــلىرى بى ياشــلىق قىســقا ئۆمرىنى
مانا . شچان ۋە ئاالھىدە مۇھىت ئىچىدە ياشىغانۈرۈئاخىرىغىچه ئۆزگ

ــادەتتىن لىكشـــۇنداق خهتهرلىـــك ئىشـــالر ۋە تهۋەككـــۈلچى  لهرگه ئـ
پ كېتىشنىڭ ئۆزىال ئۇنىـڭ پىسىخىكىسـىدىكى   لىتاشقىرى بېرى

ــدە كهم بولغــان  نورمالســىزل ــۇپ، ئۆزى ــدۇرۇش ئىق بول هرلىكنــى تول
  .شتىن ئىبارەتنۇئۈچۈن ئهسهبىيلهرچه ئۇرۇ

ــدتىن      ــكار ۋايل ــى ئوس ــيه يازغۇچىس ــهۇر ئهنگىلى ــر مهش يهنه بى
  .ئىبارەت

ئۆزىنىــڭ درامــا، ھېكــايه، شــېئر ۋە چــۆچهكلىرى   دۋايلــ ئوســكار
بىــلهن مىليۇنلىغــان كىتانخانىالرنىــڭ قهلبىنــى ئۇتقــان مهشــهۇر 

سـهنئهت ئۈچـۈن   «ئهينى چاغدا ياۋرۇپادا باش كۆتۈرگهن . شائىر ئىدى
دېگهن ئىـدىيىنى ئـۆزلىرىگه بـايراق قىلغـان، سـهنئهتته      » سهنئهت

دىغان ئهدەبىـي ئـېقىم   ۇرى ئورۇنغا قويۇگۈزەللىكنى ھهممىدىن يۇق
ــت ــدى ېئىس ــاش كۆتۈرگهنى ــ . تزم ب ــكار ۋايل ــت دئوس تىزمنىڭ ېئىس

لـــۇپ، ئهينـــى چاغـــدا پۈتكـــۈل  مهشـــهۇر ۋەكىللىرىـــدىن بىـــرى بو
تهرىپىــدىن قــاتتىق قهدىرلىنىــپ ناھــايىتى ئېســىلزادە   جهمىــيهت

ياشلىق قامالشقان يىگىـت   21ىدا شيې 37ئۇ . تۇرمۇش كهچۈرەتتى
الس بىلهن تونۇشـۇپ قېلىـپ ئوخشـاش جىنىسـلىقالر     گئالفېرد دو

الســــنىڭ گكېـــيىن دو . مـــۇھهببىتى قاينىمىغـــا غهرق بولغـــان   
يىللىـق   2يېشـىدا   41هرز قىلىشـى بىـلهن ئـۇ    دادىسىنىڭ سوتقا ئ

  .تۈرمه ھاياتىنى بېشىدىن كهچۈرگهن
ئۇنــــداقتا ئوســــكار ۋايىلــــدنىڭ ئوخشــــاش جىنىســــلىقالر     

شى نېمه سهۋەبتىن؟ ئۇ يازغـان مهشـهۇر   ۇمۇھهببىتىگه گىرىپتار بول
نــاملىق رومانىــدىكى بــاش » دورىئــان گىرېينىــڭ ســۈرىتى«ئهســهر 

ــى قامالشــقا  ــڭ  قهھرىمــان، چىراي ــان دەل ئاپتورنى ن يىگىــت دورىئ
_ پىروتوتىپىغا ئاساسهن يارىتىلغـان پىرسـوناژ بولـۇپ، ئاشـۇ ھـوزۇر      

ــۇلى، چۈشــكۈن ۋە ئهخالقســىز    ــرىلگهن، ســهزگۈنىڭ ق ھــاالۋەتكه بې



دورىئاننىڭ تۇرمۇشى دەل ئۇنىـڭ روھىـدىكى ئۆزىنىـڭ ئهندىزىسـى     
ئـاپتور ئـۆز    بولۇپ، ئاپتور ئۆزىنى دورىئاننىڭ ئوبرازىغا تهققىقلىغان،

قهلبىــدىكى ئارزۇســىدا بولغــان كهچۈرمىشــلهرنى ھېكــايه قىلىــش   
  .ئارقىلىق خىيالىي ھالدا باشتىن كهچۈرۈپ چىققان

ــ ــلۇبىدىكى دئوســـــــكار ۋايىلـــــ ــهرلىرى ۋە ئۇســـــ نىڭ ئهســـــ
تىزمىلىق ئاالھىدىلىكتىن ئۇنىڭ خاراكتېرىـدىكى ئايـالچه   ېتسئى

خاراكتېرىـدىكى   ئۇنىـڭ . نازۇكلۇق ۋە سىپتىلىقىنى كۆرۈۋاالاليمىز
بۇنـداق ئايالالرغـا خـاس ئاالمهتلهرنىــڭ كېلىـپ چىقىشـىدا يهنىــال      

ــا   ــڭ ئات ــۇھىم رول     -ئۇنى ــىۋىتى م ــان مۇناس ــلهن بولغ ــى بى ئانىس
  .ئوينىغان

ــدىكى    ــى چاغ ــى ئهين ــدنىڭ ئانىس ــكار ۋايلى ــانىيىگه ئوس بىرىت
ــدىيقاراشــلىق  ــۇپ، ئوســكار  هلىكئېرالن ــد  داڭلىــق شــائىر بول ۋايل

ئۇنىڭ كهسپ . ەتتىن تاشقىرى مهپتۇن بولۇپ كهتكهنئانىسىغا ئاد
تالالشتا ئانىسىنى ئۈلگه قىلغانلىقىدىنال ئۇنىڭ يهنه تۇرمۇشتىمۇ 

قىنى، ئۇنىــڭ روھىـــي جهھهتتىكـــى  لىئانىســىنى ئـــۈلگه قىلغـــان 
پۈتكــۈل يېتىلىشــىدە ئانىســىنىڭ مــۇھىم ئهنــدىزە بولغــانلىقىنى 

ــۆرۈۋاالاليمىز ــان ھېسســ  . ك ــىغا بولغ ــڭ دادىس ــتىن ئۇنى ىياتى باش
ئۇنىــڭ دادىســى بىــر نهچــچه . ئــاخىرغىچه ئــانچه ياخشــى بولمىغــان

قېتىم ئايالالر بىلهن ئاشىندارچىلىق سهۋەبىدىن باشـقىالر بىـلهن   
شــۇڭا ئۇنىــڭ ئېڭىــدا دادىســى . ماجرالىشــىپ ســوتتا ئېيىپالنغــان

باشتىن ئاخىر ناچار ئوبراز، ئانىسـى باشـتىن ئـاخىر ياخشـى ئـوبراز      
 دىسىغا چوقۇنغان، ئاپىسىنى سـۆيگهن ئوسـكار ۋايلـ   ئاپ. تىكلىگهن

شــۇڭا ئــۇ روھــى . پســىخىك جهھهتــته تامــامهن ئاپىســىنى دورىغــان 
مۇھهببهتلىـك، گـۈزەل    -جهھهتته ئاپىسـىغا ئوخشـاش بىـر مېهـرى     

ئايال بولۇشنى خالىغانكى دادىسىغا ئوخشاش ئهسكى ئهر بولۇشنى 
 -ســۈپ  مانــا بــۇ ئۇنىــڭ جىنســىي جهھهتتىكــى ئۆ     . خالىمىغــان 

ــاراكتېرىنى     ــك خـ ــڭ ئهرلىـ ــپ، ئۇنىـ ــىر قىلىـ ــىگه تهسـ يېتىلىشـ
ــال   . ق قىلغــانۇيارىتىشــىغا توســالغۇل  ــر ئادەمنىــڭ نورم شــۇڭا بى

خـــاراكتېر يېتىلدۈرىشـــىدە ئـــائىله تهربىيىســـى، بولۇپمـــۇ ئـــائىله  



ــايىن    ــۇڭلىقى ئىنت ــرى ئوتتۇرســىدىكى مۇناســىۋەتنىڭ تهڭپ ئهزالى
  . مۇھىم

ىققا گىرىپتار بولغۇچىالرنىمۇ جىنسىي ئاجىزل دايىمكىشىلهر 
ئهمهلىيهتــته ئىككىســى  . ھېجىقىــزالر بىــلهن ئارىالشــتۇرىۋېتىدۇ  

ھازىرقىدەك مهدەنىيهت تهرەققىي قىلغـان،  . پۈتۈنلهي ئىككى ئۇقۇم
كىشــىلهر رىقــابهت ۋە ئىجتىمــائىي كۆرەشــلهر قاينىمىــدا خــۇدىنى   

زى به. يوقاتقــان دەۋىــردە جىنســىي ئــاجىزلىق قــاتتىق ئهۋج ئالىــدۇ
ئالىمالرنىــڭ ئوخشــىمىغان رايــونالردا، ئوخشــىمىغان مىللهتــلهردە 
ئېلىپ بارغـان تهكشـۈرۈش نهتىجىلىـرىگه قارىغانـدا ئهرلهر ئىچىـدە      
ــىرەش كهيپىيــاتى ئومۇمىيۈزلــۈك      ــىي ئىقتىدارىــدىن ئهنس جىنس

جىنسـىي ئىقتىـدار ۋەھىسـىنىڭ ئـۆزى جىنسـىي      . مهۋجۇت ئىكهن
. ئاساسىي سهۋەبلهرنىڭ بىرىئاجىزلىقنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان 

گهرچه ھــازىر جىنســىي ئىقتىــدارنىڭ نورمــاللىقىنى ئۆلچهيــدىغان  
بىــرلىككه كهلــگهن ئــۆلچهم بولمىســىمۇ مهدەنىيهتلىــك دەۋرنىــڭ   

دەك روھىدا ۈجىنسىي ئاجىزلىق ۋەھىمىسى ھهممه كىشىنىڭ دىگ
شۇڭا جىنسىي ئىقتىدار ئاجىزلىقى . كاشىال توغدۇرۇشقا ئۇرۇنماقتا

بىـــراق ئوخشـــاش . قى دەۋردە كهڭ تارقالغـــان بىـــر كېســـهلھـــازىر
  . جىنىسلىقالر مۇھهببىتى ئۇنداق ئهمهس

ــۇنى جىن  ــا قىزىقمىســا ئ ــدارى ســبهزى ئهرلهر ئايالالرغ ىي ئىقتى
ئاجىز دېگىلى بولمايدۇ، چۈنكى ئۇنىڭ ئايال جىنسـىي ئوبېكتىغـا   

شى يوق ياكى ئاجىز بولغىنى بىلهن ئۆزى بىـلهن ئوخشـاش   ۈتهلپۈن
شــى ۇشــى ئىنتــايىن كۈچلــۈك بولۈىنىســلىقالرغا بولغــان تهلپۈنج

ــۇمكىن ــلهن    . م ــلىقالر بى ــاش جىنىس ــۇ ئوخش ــتىگه ئ ــڭ ئۈس ئۇنى
رى پهللىـگه چىقىشـى   ۇمۇھهببهتلهشكهندە جىنسـىي ھهۋىسـى يۇقـ   

بىـراق ئوخشـاش جىنىسـلىقالر مـۇھهببىتىگه گىرىپتـار      . مۇمكىن
ى ئـــۆز بولغۇچىالرنىـــڭ بهزىلىـــرى ئهخـــالق ۋە ۋىجـــدان تـــۈپهيل    

ــاتتىق   ــىدىن ق ــازاپقىلمىش ــىي     ئ ــدا جىنس ــا ئۇنىڭ ــېس قىلس ھ
ــاجىزلىقى كۆر ــاجىزلىق . شــى مــۇمكىنۈلۈئىقتىــدار ئ جىنســىي ئ

ــالغۇ     ــىخىلىكىق توســ ــدە پىســ ــىي ئاالقىــ ــته جىنســ ئهمهلىيهتــ



تىن كېلىـپ  لىقە تۇتالماسدئازاتۈپهيلىدىن ئۆزىنى روھىي جهھهتته 
كى ئادەتتىن تاشـقىرى  يا ئازاپگۇناھ تۇيغۇسى ۋە ۋىجدانى . چىقىدۇ

ــى  ــڭ ئاساسـ ــىي ئاجىزلىقنىـ ــىم جىنسـ ــلهر . جىنســـىي بېسـ بهزىـ
ئۆزىدىكى ئوخشاش جىنىسلىقالرغا بولغان مـۇھهببهت خاھىشـىنى   

ۋالغان بولســىمۇ، لــېكىن يــات جىنىســلىقالرغا نىســبهتهن ۇۇرقباشــ
مۇھهببهت خاھىشى بولمىغاچقـا يـات جىنىسـلىقالر بىـلهن بىـرگه      

مانــا مۇشــۇنداق ســهۋەبلهر . ى مــۇمكىنبولســا زەكىــرى قاتماســلىق
تۈپهيلىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ ئهنئهنىۋى قارىشىدا ھېجىقىزلىق بىلهن 

  .جىنسىي ئاجىزلىق ئارىالشتۇرۇۋېتىلگهن
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ــلىقالر مۇھهببهتلهشــكۈچى ئهرلهر     ــاش جىنىس ــۋاز ئوخش بهچچى
ئىچىدە ئهرنىڭ رولىنى ئوينايدىغان، جىنسىي ئوبېكتى ئهرلهرنىـڭ  

ــ  م ــى كۆرسـ ــال ئهرلهرنـ ــان بىنورمـ ــولى بولغـ ــداق . دۇۈتۈهقهت يـ بۇنـ
ــاللىق       ــۇالردا ئاي ــى ئ ــۆرۈپ قېلىش ــى ك ــى ياخش ــڭ ئهرلهرن ئهرلهرنى
مىجهزىنىـــڭ بولغانلىقىـــدىن بولۇشـــى ناتـــايىن، ئهكســـىچه بىـــز  

ئهرلىـك   ،ئالدىنقى بۆلهكلهردە سۆزلىگهن ھېجىقىزالرنىڭ ئهكسىچه
شـىمۇ  ۇانلىقىـدىن بول مىجهزنىڭ ئادەتتىن تاشقىرى كۈچلۈك بولغ

ــۇمكىن ــاتۇر ئهرلهر  . مـ ــۈك بـ ــدا ئهڭ كۈچلـ ــي يۇنانـ ــمقهدىمىـ  دايىـ
ــادىلىگهن   ــنى ئىپـ ــىي بۇرمىلىنىشـ ــدىكى جىنسـ ــڭ . ئۆزىـ ئۇالرنىـ

ئهرلهرنى ياخشى كۆرۈپ قېلىشى ھهرگىزمۇ ئـۇ ئهرنىـڭ ۋۇجۇدىـدىن    
ئهرلىك ئاالھىدىلىكىنى كۆرگهنلىكتىن ئهمهس بهلكى ئاشـۇ بهدەن  

تۇرۇشـى مـۇاليىم، تارتىنچـاق ئهرلهرنىـڭ      -ۈرۈش قۇرۇلۇشى زىلـۋا، يـ  
. ۋۇجۇدىدا ئايالالرغـا خـاس ئاالھىـدىلىكنى كـۆرگهنلىكتىن بولغـان     

ــهۇر  ــامه«مهش ــا » بابۇرن ــى دەۋردە جاھانغــا  پتىنــاملىق كىت مۇ ئهين
رەپ تۇرغان مۇستهبىت بابۇرنىڭ بىر سودىگهرنىڭ چىرايلىـق،  ۈھۆك

رچه مهپتــۇن بولــۇپ يــۈزى تــۆۋەن كهلــگهن بىــر ئوغلىغــا ئهســهبىيله
ــۋىرلهنگهن ــانلىقى تهســ ــۇ ھهقتىكــــى  . قالغــ ــابۇر ئۆزىنىــــڭ بــ بــ

ئۇنىڭ ئۆزىدىكى بـۇ تهسـىراتتىن   . تهسىراتلىرىنى يوشۇرماي يازغان
بىـز ئۇنىـڭ بـۇنى ئۆزىـدىكى ئهرلىـك       پنومۇس قىلمىغىنىغـا قـارا  



ــاراپ   ــۈكى دەپ قــــــ ــدارنىڭ كۈچلۈكلــــــ ــىي ئىقتىــــــ جىنســــــ
بىراق ئهخالقىي نۇقتىدىن . ىنى ھېس قىالاليمىزكپهخىرلهنگهنلى

ئېلىــــپ ئېيتقانــــدا بــــۇ خىــــل قىلمىشــــمۇ باشــــقا ئوخشــــاش 
جىنىسلىقالر مۇھهببىتىگه ئوخشاشال تهبىئهتنىـڭ قـانۇنىيىتىگه،   
ئىنســـاننىڭ روھىـــي مـــاھىيىتىگه، ئىنســـانىي ئهخالققـــا قارشـــى 

  .يىرگىنىچلىك قىلمىش
بهچچىۋازنىـڭ كېلىــپ چىقىشــىنىڭمۇ مــۇرەككهپ ســهۋەبلىرى  

ىئۇدنىڭ قارىشىچه بالىالر يېڭى تۇغۇلغاندا گهرچه ئۇالرنىـڭ  فىر. بار
بهدىنىـدە ئوغـۇل قىزلىـق ئـاالمهت بـار بولسـىمۇ لـېكىن ئۇالرنىــڭ        

ئۇالرنىــڭ روھىــدىكى جىنســىي . روھىــدا جىنســىي پهرق بولمايــدۇ
ــدا   ــۇدۇپهرق ئۇالرنىــڭ ئۆســۈپ يېتىلشــىگه ئهگىشــىپ پهي ھهم  بول

چراشـقان يـات جىنىسـلىقالر    بالىالرغـا تـۇنجى ئۇ  . پ ماڭىدۇۈيۈكۈچ
ــا    ــڭ ئات ــى ئۇالرنى ــا بهرگهن    -يهن ــلىرى ئۇالرغ ــى ۋە قېرىنداش ئانىس

ــاالھىيىتىنىڭ   ــىر ئۇالرنىـــــڭ كېيىنكـــــى جىنســـــىي ســـ تهســـ
ئانىســى  -ئۇالرنىــڭ  ئاتــا . مۇقىملىشىشــىدا مــۇھىم رول ئوينايــدۇ

بىلهن بولغان كومپىلىكىسـى ئوڭۇشـلۇق بىـر تهرەپ قىلىنمىسـا     
بالىالردىكى جىنسـىي تۇيغۇنىـڭ   . دۇۈلۈش كۆرئۇالر جىنسىي ئېغى

يېتىلىش باسقۇچىدا كۆرۈلگهن ئوڭۇشسىزلىق ئۇالرنىڭ كېيىنكى 
ــدۇ     ــېلىپ قويى ــاس س ــىخىك ئاس ــا پىس ــىغا يان ــىي خاھىش . جىنس

بهچچىۋازلىق خاھىشىنىڭ كېلىپ چىقىشىدىمۇ ئائىلىدىكى ئـۈچ  
بۇرجهكلىـــك مۇناســـىۋەت مـــۇھىم ئاساســـالرنىڭ بىـــرى بولۇشـــى 

  .مۇمكىن
بابۇرنىــڭ  كى ئىمپىراتـور بولــۇدۇدىــن كۆرۈۋېلىشـقا  »بابۇرنـامه «

پۈتۈن ئۆمرى سهلتهنهت داۋاسى بىـلهن ھوقـۇق ۋە ئىسـتىال ئۇنىـڭ     
بۇ خىل پىسـىخىك ھـالهت ئۇنىڭغـا    . روھىنى تولۇق ئىگىلىۋالغان

ئۇنىـڭ  . ئۇنىڭ دادىسىدىن قالغان بولۇپ، بابۇر دادىسـىنى دورىغـان  
ــۇالمال   ــان غ ــى نۇرغۇنلىغ ــدى  دادىس ــى ئى ــزەكلهر ئىگىس . ر ۋە كېنى

ــر  ــهكىللهنگهن ئىككـــى قۇتۇپنىـــڭ بىـ  ىئۇنىـــڭ ئائىلىســـىدە شـ
ــگه دادا بولســا   ــا ئى ــۇتلهق ھوقۇقق ــدار، م ــر  ،ھهممىــگه ئىگى يهنه بى



ــا ۋە ئهر    ــوپى بولغــان ئان ــۇپ مــۇتلهق بويســۇنغۇچىالر ت ــال  -قۇت ئاي
بابۇرنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى مانا مۇشۇ ئىككى قۇتـۇپ  . قۇلالر ئىدى

لهن ئۆزىـــدىن ئىبـــارەت ئـــۈچىنچى قۇتـــۇپ ئارىســـىدىكى ئـــۈچ بىـــ
ئـۇ دادىسـىدىن زوراۋانلىـق    . بۇرجهكلىك مۇناسىۋەت ئىچىدە بولغان

ــان    ــۈلگه ئالغ ــىنى ئ ــۇق دائىرىس ــالم  . ۋە ھوق ــى دەۋرلهردە ئىس ئهين
ــۇرا ئاســىيادا بولۇپمــۇ     ــاتتىق بولغــان ئوتت ــايىن ق ئهقىدىســى ئىنت

س ھهققىـدىكى گهپ سـۆزلهر   فېئۇدال پادىشاھلىق ئوردىلىرىدا جىن
ۇر ئـۆزى  بقاتتىق ئېغىر ئهخالقسـىزلىق قاتارىـدا چهكلهنگهچـكه بـا    

ــۇپ بولغــان       ــدىكى ئىككىنچــى قۇت ــان مۇھىــت ئىچى ــوڭ بولغ چ
مۇتلهق بويسۇنغۇچىالردىن ئىنىگ ئانا، ئانا ۋە كېنىـزەكلهر بىـلهن   
. ئهر قۇلالر ئوتتۇرىسىدىكى جىنسـىي پهرقنـى ئىـدراك قىاللمىغـان    

ــڭ ــۇنغۇچى  ئۇالرنىـ ــى بويسـ ــىنىڭ _ ھهممىسـ ــى دادىسـ ھهممىسـ
ــرى      ــى مېهى ــڭ ھهممىس ــتىدا، ئۇالرنى ــى ئاس ــۇتلهق باشقۇرۇش  -م

. ھهممىســى بالىغــا خوشــامهت قىلىــدۇ _ مــۇھهببهت يهتكۈزگــۈچى 
بالىنى پهپىلهيدۇ، بالىغا يىمهك بېرىدۇ، بالىنىڭ كۆڭلىنى ئالىدۇ، 

ايـاللىق پهرق  ئ -بابۇرنىڭ بـالىلىق ئېڭىـدا بـۇالر ئارىسـىدىكى ئهر     
ــالىلىق     ــى بـ ــىي خاھىشـ ــڭ جىنسـ ــۇڭا بابۇرنىـ ــان، شـ ئايرىلمىغـ
. دەۋرىدىكى ئاشۇ خىل ئائىله قۇرۇلمىسى تهرىپىدىن بهلگىلهنـگهن 

ئۇ دادىسىنىڭ باتۇرلۇق، زوراۋانلىق ۋە ئىگهللىۋېلىش خـاراكتىرىگه  
ــان ــلىق قىلغـ ــى ھهم  . ۋارىسـ ــۋېلىش خاھىشـ ــل ئىگهللىـ ــۇ خىـ بـ

ېلىشنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولـۇپ،  جىنسىي جهھهتتىكى ئىگهللىۋ
ئايـال بـارلىق قۇلالرنىـڭ     -بابۇرنىڭ بـالىلىق ئېڭىـدا دادىسـى ئهر    

شــۇڭا بــابۇرمۇ چــوڭ . جىنســىي جهھهتــته ئىگهللىگۈچىســى ئىــدى
ســىز ھالــدا ئهرلهرگه نىســبهتهنمۇ جىنســىي ڭبولغانــدىن كېــيىن ئا

  .جهھهتته ئىگهللهش ئىستىكىنى ئىپادىلىگهن
پىســـىخىك ئۆســـۈپ يېتىلىشـــىدە ئـــائىله ئادەمنىـــڭ نورمـــال 

ــايىن    ــاللىقى ئىنت ــرى ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتنىڭ نورم ئهزالى
  .بۇنىڭ ئۈچۈن تۆۋەندىكى مىسالغا قاراپ باقايلى. مۇھىم

  .ياش، توي قىلمىغان 27ۇ، انس، ئهر، خxxمىسال لو 



نىڭ بـالىلىق ئۆسـۈپ يېتىلىشـىدە فىزىئولوگىيىلىـك      xxلو 
 دايىـم . يېشىدا مهكـتهپكه كىـرگهن   8. مىگهننورمالسىزلىق كۆرۈل

مهكتهپـــتىن، ئائىلىـــدىن قـــېچىش ئۇنىـــڭ ئـــادىتىگه ئايلىنىـــپ 
يېشـىدا   11. شى بۇ سهۋەبتىن ناچارلىشىپ كهتـكهن ۈنۈئۆگ. قالغان

ــنگهن  ــتىن چېكى ــىلى    - 1968. مهكتهپ ــت كېس ــى مېنىڭگى يىل
كېيىـنچه خامۇشـلۇق ۋە   . بولۇپ داۋاالش ئارقىلىق تولۇق ساقايغان

ئۆزى تهنها سىرتالرغا چىقىـپ  . الىته ئادەتلهرنى شهكىللهندۈرگهنغ
ھهر قېـتىم  . سهرگهردان بولۇپ يۈرۈشنى ياقتۇرۇدىغان بولۇپ قالغان

ئۆيدىن چىقىپ كهتسه كهم بولغاندا  بىر نهچچه كـۈن، كـۆپ بولسـا    
 -ماشىنا بېكىتـى، كوچـا    دايىم. بىر نهچچه ئاي قايتىپ كهلمىگهن

ــ   ــ كــويالردىكى خــالىي ج ى ئاســتىدا  رايالر ۋە بىناالرنىــڭ لهمپىلى
ئالدىغا ئۇچرىغان يهردە يېتىپ، كىيىملىـرى كىرلىشـىپ، ئۈسـتى    

ئانىســىنىڭ  -ئاتــا . بېشــى سېســىق پۇرايــدىغان ھالــدا يــۈرگهن    
ــرمىگهن   ــا كى ــىهىتى قولىقىغ ــۇ   . نهس ــدا ئ ــهرگهردانلىق جهريانى س

ــان     ــىغا ئۇچرىغ ــقۇنچىلىق قىلىش ــا باس ــڭ مهقهت يولىغ . ئهرلهرنى
 10ســهرگهردانلىق جهريانىــدا  xxئــايالردا لـۇ   - 7 - 6يىلـى   - 1986

ياشلىق بىر باال بىلهن تونۇشـۇپ قېلىـپ يېـرىم ئـاي ئارىلىشـىپ      
پ قويۇلغـان پـويىزدا بـاال بىـلهن بىلـله      ۇتـ ۇبىر كـۈنى توخت . يۈرگهن

ــاال . يېتىــپ بالىنىــڭ جىنســىي ئهزاســىنى ئوينىمــاقچى بولغــان   ب
ئىشتىنىنىڭ كهمىرىنـى چىقىرىـپ   ئۇنىمىغان، شۇنىڭ بىلهن ئۇ 

ــال     ــر تـ ــان ۋە يهنه بىـ ــالىنى بوغقـ ــېلىپ بـ ــا سـ ــڭ بوينىغـ بالىنىـ
ئهتىركىنـــى بالىنىـــڭ يـــۈرەك ۋە جىنســـىي ئهزا قىســـىملىرىغا     

ئـايالر   - 8- 6يىلـى   - 1987. دا ئـۆلگهن نباال نهق مهيدا. سانچىغان
-14مچىلىـك قىلىـپ يـۈرۈپ    همهلۇم بىر جايـدا تىل  xxئارىسىدا لو 

مهلـۇم بىـر   . الردىكى بىر ئوغۇل باال بىلهن تونۇشۇپ قالغـان ياش 15
لىق ۋاگونغــا چىقىــپ بالىنىــڭ غكــۈنى ئوخشاشــال يهنه بىــر توختــا

ــى     ــۇ كهمىرىن ــاال ئۇنىمىغــان، ئ ــى ئوينىمــاقچى بولغــان، ب زەكىرىن
. چىقىرىپ بالىنىڭ گېلىدىن بوغقاندا بـاال قورقـۇپ تـۇرۇپ بهرگهن   

ــڭ مهقهت يو   ــۇ بالىنى ــلهن ئ لىغــا جىنســىي ئهزاســىنى  شــۇنىڭ بى



ئايـدا ئـۇ يهنه    - 9يىـل   - 1988. كىرگۈزۈپ باسقۇنچىلىق قىلغـان 
ياشـالر ئهتراپىـدىكى يهنه    15مهلۇم جايدىكى پويىز ئىستانسىسـىدا  

بىر ئوغۇل بـاال بىـلهن تونۇشـۇپ قېلىـپ، بىـر ئايـدەك ئارىلىشـىپ        
بىرىنىــڭ جىنســىي  -ھهر كــۈنى كهچــته ئىككىســى بىــر . يــۈرگهن

ــىنى ــۈرگهن  ئهزاس ــاپ ي ــا    . ئوين ــر ۋاگونغ ــى بى ــۈنى ئىككىس ــر ك بى
بىرىنىـڭ زەكىرىنـى ئويناشـقان،     -ئېسىلىپ چىقىپ، ۋاگوندا بىر 

ئوراش قاچىالشقا ئىشـلىتىلىدىغان   xxبىرەر سائهتتىن كېيىن لو 
 مىـتىن سولياۋ خالتىنى بالىنىڭ بېشـىغا كهيـدۈرۈپ بوغقـان ھهم    

 - 9يىـل   - 1989. گهنبىلهن بالىنىڭ زەكىرىگه ئۇرۇپ ئۇنى ئۆلتۈر
كــۈنى يهنه بىــر قېــتىم پــويىز ۋاگونىــدا تونۇشــقىلى   - 12ئاينىــڭ 

ئۇزۇن بولمىغان ئون ياشـلىق بىـر ئوغـۇلنى بوغـۇپ ئۆلتۈرگهنـدىن      
جىنسـىي ھهۋىسـى بىـر     ،كېيىن مهقىتىگه باسقۇنچىلىق قىلغان

قېـــتىم يهنه قوزغالغانـــدا  - 2رى پهللىـــگه يېتىـــپ ۇقېـــتىم يۇقـــ
شۇنىڭ بىـلهن ئـۇ بالىنىـڭ    . قېتىشقاباشلىغانبالىنىڭ جهسىتى 

ــنى     ــقۇنچىلىق قىلىش ــپ باس ــىپ ئېلىۋېلى ــولىنى كېس مهقهت ي
ــتۇرغان ــى  . داۋامالشـ ــۇ يىلـ ــدىمۇ    - 10شـ ــا ئېلىنغانـ ــدا قولغـ ئايـ

روھىي كېسـهلگه  «: جىڭ جهنپېي تۈزگهن( قىلغانلىرىنى يوشۇرماي ئېيتقان

شــاڭخهي تىببىــي » ســاللىرىئهدلىــيه باھــا بېرىشــتىكى قىــيىن نــۇقتىالر ۋە دېلــو مى  

  )بهتلهر-193-174يىل خهنزۇچه نهشرى -1996ئۇنىۋېرسىتېتى نهشرىياتىنىڭ 

ــو    ــالدىكى لـ ــۇ مىسـ ــان    xxبـ ــلهن بولغـ ــرى بىـ ــائىله ئهزالىـ ئـ
ــېچىش ۋە     ــدىن قـ ــدىن ئۆيـ ــارلىقى تۈپهيلىـ ــىۋىتىنىڭ ناچـ مۇناسـ

ئۇنىــــــڭ . ســــــهرگهندارنلىقنى ئــــــۆزىگه ئىختىيــــــار قىلغــــــان 
كى ئۇنىــڭ بهچچىۋازلىــق  بولــۇدۇىشــقا ھهرىكهتلىرىــدىن كۆرۈۋېل

ئۇنىـڭ  . قىلمىشى جىنسىي زوراۋانلىق بىلهن بىرلىشىپ كهتكهن
ئانىســىنىڭ داۋاملىـق ئــۇرۇپ   -ئائىلىـدىكى زوراۋانلىـق يهنــى ئاتـا    

خارلىشـــى ئۇنىـــڭ پىسىخىكىســـىدىكى جىنســـىي زوراۋانلىـــق     
ــهكىللهندۈرگهن ــىنى شـ ــڭ  . (خاھىشـ ــىلى ئۇنىـ ــارلىنىش كېسـ خـ

ــايرىم  جىنســــىي زوراۋانل ــابالردا ئــ ىــــق ھهققىــــدە كېيىنكــــى بــ
ئۇنىـڭ ۋۇجۇدىـدا   ) پايدىلىنىش ئۈچۈن شۇ بابقا قاراڭ. توختىلىمىز



ــلهن      ــۆزى بى ــرىبه ئ ــىي تهج ــق جىنس ــۇنجى قېتىملى ــۈز بهرگهن ت ي
ئوخشاش جىنىستىكىلهرنىڭ باسقۇنچىلىققا ئۇچراش بولغاچقا بـۇ  
ــلهن    ــلىقالر بىـــــ ــاش جىنىســـــ ــڭ ئوخشـــــ ــرىبه ئۇنىـــــ تهجـــــ

ــىدى ــان مۇھهببهتلىشــ ــدا قىلغــ ــنى پهيــ ــىي خاھىشــ . غان جىنســ
ئالىمالرنىڭ قارىشىچه بىـر ئهرنىـڭ تـۇنجى جىنسـىي تهجرىبىسـى      
يهنه بىــر ئهر بىــلهن بولغــان بولســا ئــۇ ئهر ئۈچــۈن كېــيىن ئۆســۈش 

شــىنى بارلىققــا ۇلۇجهريانىــدا پهقهت ئهرلهرال ئۇنىــڭ جىنســىي قوزغ
تـــۇنجى ئهگهر ئۇنىـــڭ . كهلتۈرەلهيـــدىغان ئوبېكتىغـــا ئايلىنااليـــدۇ

جىنسىي تهجرىبىسى ئهخالقى ۋە نـامى ناھـايىتى ناچـار بىـر ئايـال      
جـرىبه ئۇنىڭـدا   تهالنغان بولسا، بـۇ  ئازاپبىلهن بولۇپ، بۇنىڭ ئۈچۈن 

دىغــان روھىــي ھــالهتنى شــهكىللهندۈرۈپ    ۇئايــالالردىن بىــزار بول 
ــىدىكى   ــاغالردا ئهرلهر ئۇنىـــڭ جىنســـىي ئىنتىلىشـ كېيىنكـــى چـ

ســـىپ، ئۇنىـــڭ جىنســـىي خاھىشـــى    ئايالالرنىـــڭ ئـــورنىنى بې 
  .بۇرمىلىنىپ كېتىدۇ

ىي تهجرىبه، سبهچچىۋازلىقنىڭ شهكىللىنىشىدە بالىلىق جىن
ئـــــائىله قۇرۇلمىســـــىدىكى غهيرىلىـــــك ۋە باشـــــقا پىســـــىخىك 
ــدە    ــۇم ئاالھىـ ــقا يهنه مهلـ ــىزلىقتىن باشـ ــتىكى نورمالسـ يېتىلىشـ

ى بهزى بهچچىۋازالرنىـڭ دەسـلهپك  . شارائىتىمۇ مۇھىم رول ئوينايـدۇ 
جىنســـىي ئىنتىلىشـــى يـــات جىنىســـقا بولســـىمۇ لـــېكىن يـــات 
ــاش      ــا ئوخشـ ــارائىتى بولمىغاچقـ ــىش شـ ــلىقالرغا ئېرىشـ جىنىسـ
جىنىسلىقالرنى مهزگىللىك ھالدا يات جىنىسلىقالرغا تهدبىقـالپ  
تــۇرۇپ جىنســـىي ھايـــاجېنىنى قانـــدۇرۇش بىـــلهن بهچچىۋازلىـــق  

ىتى ش شــارائۇشــۇيــات جىنىســلىقالر بىــلهن ئۇچر. شــهكىللىنىدۇ
ــازارمىالر، دېڭىــز       ــي گ ــۈرمه، ھهربى ــىلهن، ت ــايالر مهس ــان ج بولمىغ
ــگهن     ــات جىنىســلىقالر بىــلهن چهكلهن ــار جــايالر، ي ئىشــچىلىرى ب
ياتـــــــاقالر قاتارلىقالرنىـــــــڭ ھهممىســـــــى بهچچىۋازلىقنىـــــــڭ 

ــۇپراقالر   ــۇنبهت ت ــىدىكى م ــۇتلهق   . شهكىللىنىش ــۇنى م ــېكىن ب ل
ىلـــى  شـــهكىلدىكى ئوخشـــاش جىنىســـلىقالر مـــۇھهببىتى دېگ   

چــۈنكى بۇنىــڭ نۇرغــۇنلىرى يــات جىنىســلىقالر بىــلهن  . بولمايــدۇ



ش چهكلهنگهن شارائىتتىن ئايرىلىپ، يـات جىنىسـلىقالر   ۇشۇئۇچر
جىنســىي جايغــا بارغانــدا ئۇنىــڭ  رش شــارائىتى بــاۇشــۇبىــلهن ئۇچر

  .ئوبېكتىمۇ ئۆزگۈرۈشى مۈمكىن
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ئايـال ئىككـى    -رنىڭ جىنسـىي ھهرىكىتـى ئهر   نورمال كىشىله
ــارا ئۇچر  ــارقىلىق ۇشۇتهرەپنىــڭ جىنســىي ئهزالىرىنىــڭ ئۆزئ شــى ئ

دىكى جىنســىي ئىســتهكنى ھهمــمه ئــادەمگه  رىــئــۇالر ئۆزلى. بولــۇدۇ
بىـراق بهزى  . ئورتاق بولغان ئاشۇنداق ئۇسۇل ئـارقىلىق قاندۇرىـدۇ  

ــا ئۆزلىر   ــىلهر بولسـ ــگه كىشـ ــىخىكىغا ئىـ ــال  پسـ ــدىكى بىنورمـ ىـ
جىنســىي ئىســتهكنى بــۇ خىــل ئۇســۇل ئــارقىلىق قاندۇرماســتىن  

ــقى  ــى باش ــىي    چبهلك ــا جىنس ــدۇ،  ئۇالرغ ــلهن قاندۇرى ــۇلالر بى ه ئۇس
ئاالقىگه  قارىغانـدا بهزى غهيـرى ھـالهتتىكى جىنسـىي قىلمىشـالر      
ــاالقه    ــىي ئــ ــى جىنســ ــڭ بهزىلىرىنــ ــا ئۇالرنىــ ــك، ھهتتــ لهززەتلىــ

ئايالــدىن ئىبــارەت  -القه ئهر نورمــال جىنســىي ئــا.  قىزىقتۇرالمايــدۇ
لـېكىن بىنورمـالالر   . ئىككى كىشى ئوتتۇرىسىدا ئېلىپ بېرىلىـدۇ 

ىزىم قىلىـش،  نمهسـىلهن، ئانـا  .  بولسا ئۆزىنى ئـۆزى رازى قىالاليـدۇ  
ــۆزىنى خــارالش  ــارىالش ۋە ئ ــۇق، م ــاالقه    . ئوغۇرل نورمــال جىنســىي ئ

بىـرىگه ئـۆز    -ئايال بىر  -ئهر . بولۇدۇمۇھهببهت ئۈستىگه  قۇرۇلغان 
بهزى . بىراق بىنورمالالر ئۇنـداق ئهمهس . مۇھهببىتىنى ئىپادىلهيدۇ

ــىي      ــارقىلىق جىنس ــارالش ئ ــلىقالرنى خ ــات جىنىس ــالالر ي بىنورم
   .، ۋاھاكازاھهۋىسىنى قاندۇرىدۇ

جىنسىي ھهرىكهتتىكى بىنورمـاللىقالرمۇ ئاجايىـپ غارايىـپ ۋە    
ــۇپ، كىشــىنى چۆچ  -خىلمــۇ  ــاتىۈخىــل بول للىقالرمۇ، تىــدىغان ق

. تـاڭ قالدۇرىـدىغان غهلىـته بىمهنىلىكلهرمـۇر بـار      -كىشىنى ھاڭ 
دىغـانلىرى خـارالش سـهۋدالىقى،    ۈلۈبۇالرنىڭ ئىچىدە ئهڭ كـۆپ كۆر 

خـــارلىنىش ســـهۋدالىقى، ئـــۆزىنى خـــارالش ســـهۋدالىقى، مـــارىالش 



ــا  ىزم، شــهھۋەتخورلۇق، ســهت گهپ مهســتانىلىقى،  نســهۋدالىقى، ئان
ــارەتئاشـــكارىالش ســـهۋدالىقى بىـــز تۆۋەنـــدە جىنســـىي . دىن  ئىبـ

ــر    ــدە بى ــاللىقالر ھهققى ــۇ خىــل بىنورم ــرلهپ  -ھهرىكهتتىكــى ب بى
  .توختىلىمىز
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جىنسىي ھهۋەسنى ) Algolagnia(جىنسىي زوراۋانلىق خۇمارى 

قاندۇرۇشـتا زوراۋانلىقنــى ۋاســىته قىلىـدىغان بىــر خىــل جىنســىي   
ۇپ، بـۇ خىـل بىنورماللىققـا گىرىپتـار     ھهرىكهت بىنورمـاللىقى بولـ  

بولغۇچىالرنىــڭ ئېڭىــدا جىنســىي مــۇھهببهت ئۇقــۇمى زۇراۋانلىــق  
ئۇالرنىڭ جىنسىي ھهۋىسىنى نورمـال  . بىلهن  ئارىلىشىپ كهتكهن

ھهرىكهتلىـرىال   -پهقهت زوراۋانلىـق  .  جىنسىي ئـاالقه قالدۇرالمايـدۇ  
. االيـــدۇئۇالرنىـــڭ جىنســـىي ھهۋىســـىنى قوزغىتااليـــدۇ ۋە قاندۇر   

جىنســـىي زوراۋانلىـــق كېســـىلىگه گىرىپتـــار بولغۇچىالرنىــــڭ      
بهزىلىرى نورمـال جىنسـىي ئـاالقه قىلىـش ئىقتىـدارىنى يوقاتقـان       
بولۇپ، ئۇالرنىڭ جىنسـىي نىشـانى  پهقهتـال زوراۋانلىـق، جىنسـىي       
زوراۋانلىق كېسىلىگه گىرىپتار بولغۇچىالرنىـڭ بهزىلىـرى نورمـال    

بىـراق جىنسـىي ئـاالقىگه  زوراۋانلىقنـى     . ۇجىنسىي ئاالقه قىالاليد
ــگه      ــۇقىرى پهللىـ ــىنى يـ ــىي ھهۋىىسـ ــا جىنسـ ــكهش قىلمىسـ تهڭـ

پهقهت . دۇۈلـ ۈياكى جىنسىي ئاجىزلىق ئهھـۋالى كۆر . چىقىرالمايدۇ
زوراۋانلىق ئارقىلىقالر جىنسىي مهقسهتكه يېتىدىغان بىمارالرنىڭ 

لهن، بېرتىـۋا  مهسـى (بهزىلىرى ئادەتتىكى زوراۋانلىق ۋاسىتىلىرىنى 
بىــلهن كىيىملهرنــى تىلىــۋېتىش، ئايالالرنىــڭ چېچىنــى كېســىپ 

پ جىنســىي ۇنــۇقولل )ئوينــاش، ئايــالالرنى شــاپىالق بىــلهن ئــۇرۇش
بهزىلىـرى ئېغىـر دەرىجىـدە  زەخىملهنـدۈرۈش      ،ھهۋىسىنى قاندۇرسـا 

ھهتتـا ئۆلتــۈرۈش ئــارقىلىق جىنســىي ھهۋىســىنى قاندۇرىــدۇ، بــۇالر  
دۇرۇشتا زوراۋانلىقتىن باشقا ۋاسـىته يـاكى   جىنسىي ھهۋىسىنى قان

ھهرىكهتلهرنى قولالنمايدۇ، پهقهت زوراۋانلىقال ئۇالرنىڭ بىردىن بىـر  



ــارەت   ــدىن ئىبـ ــىي  ھهرىكىتىـ ــلهن   . جىنسـ ــق بىـ ــۇالر زوراۋانلىـ ئـ
شـــۇغۇلالنغاندا گهرچه جىنســـىي ئـــاالقه قىلمىســـىمۇ زوراۋانلىـــق  

جىنسـىي   رى پهللىـگه چىقىشـىغا  ئهگىشـىپ   ۇھهرىكىتىنىڭ يۇقـ 
رى پهللىــگه يېتىــپ ئىســپېرما ئېتىلىــپ چىقىــدۇ، ۇھهۋىســى يۇقــ

كه  كهلتۈرىـدىغان زىيىنـى   جهمىـيهت شۇڭا جىنسىي زوراۋانلىقنىـڭ  
دىغان، غهلىـته ۋە قورقۇنچلـۇق   ۇئېغىر بولۇپ، كىشىنى تاڭ قالـدۇر 

جىنســـىي . ئىشـــالر كىشـــىنى ھهقىقهتهنمـــۇ ۋەھىمىـــگه ســـالىدۇ
ــا    ــۇپ، خ ــل بول ــۈچ خى ــق  ئ ــارلىنىش  زوراۋانلى ــهۋدالىقى، خ رالش س

ــارەت     ــهۋدالىقىدىن ئىبـ ــارالش سـ ــۆزىنى خـ ــهۋدالىقى ۋە ئـ بهزى . سـ
بىمارالردا بۇ ئۈچ خىل كېسهللىكنىڭ ئىككىسى ياكى ھهممىسـى  

شى مۇمكىن، بىز بۇالرنى ئۇنىۋېرسـال جىنسـىي   ۇتهڭال مهۋجۇت بول
  .زوراۋانلىق دەيمىز

ــى ــىي  گســ ــادەتتىكى جىنســ ــىچه ئــ ــڭ قارىشــ مۇند فرئېۇدنىــ
تــوال زوراۋانلىــق تۈســىنى ئالغــان  -هرىكهتلهرنىـڭ ھهممىســى ئــاز  ھ

ــۇدۇ ــق   بول ــدىن جىنســىي زوراۋانلى ــڭ ۋۇجۇدى ــداق ئادەمنى ، ھهر قان
بولۇپمۇ ئهرلهرنىـڭ  . بولۇدۇخاھىشىنىڭ ئېلېمېنتلىرىنى تاپقىلى 

جىنسىي ھهۋىسىدە تاجـاۋۇزچىلىق ۋە ئىسـتىال ھهۋىسـى، تامـامهن     
بـۇنى قهدىمـدىن تـا    . بولـۇدۇ بار  ئىگىللهپ بويسۇندۇرۇش ئىستىلى

ــان ئهر   ــازىرغىچه بولغـ ــىۋەت    -ھـ ــىدىكى مۇناسـ ــالالر ئوتتۇرىسـ ئايـ
جىنسـىي ھهرىكهتـته ئايالالرنىـڭ    . ئهنئهنىسى كهلتۈرۈپ چىقارغـان 

ــتىدە بول  ــڭ ئۈسـ ــتىدا ئهرلهرنىـ ــى  ۇئاسـ ــۆزىال ئهرلهردىكـ ــىنىڭ ئـ شـ
ئۈستۈنلۈك خاھىشىنىڭ ئىپادىسى بولـۇپ، ئىنسـانالرنىڭ ئېڭىـدا    

پ كهتــكهن، ئانــدىن ئهرلهرنىــڭ ۇشــۇر خىــل ئهنــئهنه بولــۇپ ئورنبىــ
رىلىقى، ئائىلىـــدىكى ئورنىنىـــڭ ۇتىكـــى ئورنىنىـــڭ يۇقـــجهمىيهت

ئهرلىـك دېـمهك بويسـۇندۇرۇش ۋە    «رىلىقى بالىالرنىڭ ئېڭىـدا  ۇيۇق
مانا بۇنىڭ بىلهن تهبىئىي . دېگهن ئاڭنى شهكىللهندۈرىدۇ» تاجاۋۇز

  .ىشى شهكىللىنىدۇھالدا ئهرلهردە زوراۋانلىق خاھ
ئوغۇل باال دادىنى دورىغاندا ئهڭ ئالدى بىلهن دادىنىـڭ ئهرلىـك   
خاراكتېرىنى دورايدۇ، ئائىلىدىن ئىبارەت بۇ ئهڭ كىچىكلىـتىلگهن  



ــ ــاال دادىنىــڭ ئائىلىــدىكى ئورنىغــا قــاراپ بىــر خىــل   جهمىيهت ته  ب
ــهكىللهندۈرىدۇ   ــىنى ش ــۇق ئىرادىس ــقۇرۇش ۋە ھوق ــىنى . باش دادىس

ــۇندۇرۇش دوراپ ئايـــــ الالرنى ئىگىلىـــــۋېلىش ۋە مـــــۇتلهق بويســـ
لـېكىن كېـيىن ئۆسـۈپ يېتىلگهنـدىن كېـيىن      . بولۇدۇئىستىكدە 

ئىجتىمائىي  تهربىيه جهريانىدا شهكىللهنگهن ئېڭىدا ئايالالر بىلهن 
بولغان مۇناسىۋەتنىڭ زوراۋانلىق بىـلهن زىيانكهشـلىككه ئـۇچراش    

ــۆ   ــى ك ــارا ياخش ــى ئۆزئ ــىۋىتى مۇناســىۋىتى ئهمهس بهلك رۈش مۇناس
ــۇپ     ــدىيه بول ــۇش ئاساســى ئى ــل تون ــۇ خى ــۇپ، ب ئىكهنلىكىنــى تون

ــام  ــلهن تامـ ــلهن  هنقالىـــدۇ، شـــۇنىڭ بىـ ئىگىـــلهش ھهۋىســـى بىـ
ــاس      ــۆزىگه خ ــادەم ئ ــتۇرۇپ ئ ــارا كېلىش ــىنى ئۆزئ ــۇھهببهت ھهۋىس م

بويسۇندۇرۇش خاھىشـى بىـلهن   . جىنسىيهت قارشىنى پهيدا قىلىدۇ
كى مۇناســىۋەت ئادەمنىــڭ ياخشــى كــۆرۈش خاھىشــى ئوتتۇرىســىدى

ئهگهر ئىگىلـلهش  . بولـۇدۇ ئېڭىدا نورمال تهڭشهلسه ئۇ ئادەم نورمال 
ــي     ــاراپ تهرەققى ــكه ق ۋە تاجــاۋۇز خاھىشــى چېكىــدىن ئاشــقان تهرەپ

نىـڭ ئـورنىنى زوراۋانلىـق    ىقىلىپ كهتسـه يـاكى مـۇھهببهت ئۇقۇم   
ئىگىـــلهپ كهتســـه جىنســـىي زوراۋانلىقـــتىن ئىبـــارەت بىنورمـــال  

بهزى ئـادەملهر ئۆزىـدىكى    . ىخىكا پهيـدا بولـۇپ قالىـدۇ   جىنسىي پسـ 
ــىنى     ــق خاھىش ــۇندۇرۇش ۋە زوراۋانلى ــدائىي بويس ــاللىقئىپتى  رىي

ــىي    ــڭ جىنســـ ــاكى ئۇنىـــ ــتۈرۈلمهيدۇ يـــ ــلهن مۇرەسسهلهشـــ بىـــ
ــتىلىش    ــۈپ يېـ ــى ئۆسـ ــاۋۇزچىلىق ئىلمېنتـ ــدىكى تاجـ تهبىئىتىـ

 لدا تهرەققىي قىلىپاجهريانىدا ئۇنىڭ پسىخىكىسىدا مۇستهقىل ھ
پ ســىرتنىڭ تهســىرىنى قوبــۇل قىلمايــدۇ، مانــا بــۇ  ۈيــۈيــاكى كۈچ

  .جىنسىي زوراۋانلىقنىڭ پسخىك سهۋەبلىرىنىڭ بىرى
جىنســىي تهلهپتىكــى زوراۋانلىــق خاھىشــى پهقهت تۇرمۇشــتا     

تۇرمــۇش ئۇســۇلى  ،ئىگىلىــۋېلىش، كــۈنلهش ۋە باشــقۇرۇش بولــۇپ 
، بولـۇدۇ شهكلىدە ئهقىلگه مۇۋاپىـق ھالـدا ئىپادىلهنسـه بـۇ نورمـال      

بىراق بۇ خىل جىنسى زوراۋانلىق خاھىشـى جىسـمانىي ۋە روھىـي    
ــارلىنىش ئـــارقىلىق جىنســـىي تهلهپنـــى   جهھهتـــته خـــارالش ۋە خـ
ــاللىق   ــه بـــۇ جىنســـىي بىنورمـ قانـــدۇرۇش شـــهكلىدە ئىپادىلهنسـ



تۆۋەندە  بىز ھهرخىل جىنسىي زوراۋانلىقالر ھهققىدە  . ھېسابلىنىدۇ
  .ئايرىم توختىلىمىز_ ئايرىم 
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) Active Algolagina, Sadism(خــــارالش ســـــهۋدالىقى  
باشقىالرنى خارالش ئارقىلىق جىنسىي ھهۋەسنى قاندۇرىدىغان بىر 

بىنورماللىق بولۇپ، بۇ كېسهلگه گىرىپتار بولغان  ينسىجىجخىل 
بىمارالر جىنسىي ھهۋىسىنى نورمال جىنسىي ئاالقه بىـلهن ئهمهس  

الش يـــاكى جىنســـى ئاالقىغـــا پســـىي ئـــوبېكتى ئـــازابهلكـــى جىن
جىســمانىي ۋە . الشــنى تهڭــكهش قىلىــش ئــارقىلىق قاندۇرىــدۇئازاپ

روھىـــي جهھهتـــتىن خـــارالش ھهرىكتىـــى ئېلىـــپ بارمىســـا ئـــۇالر  
جىنســىي ھهۋىســىنى قاندۇرالمايــدۇ يــاكى جىنســي تهلهپتىكــى      

  .ئاجىزلىق كۆرۈلىدۇ
ــادىزم  ىرىـــدا خـــارالش  ئاتالغۇســـى ياۋرۇپـــا تىلل ) Sadism(سـ

ــۇپ     ــى بول ــاق ئاتىلىش ــىلىنىڭ ئورت ــۆتكهن  _  18كېس ــىردە ئ ئهس
ۇنســې فرانســوئس دې ســادې ففرانســىيىلىك مــاركىز دونــاتئېن ئال

)Donatien Alphonse Froncoisde Sade(  نىــڭ ئىســمىدىن
يىلى فرانسىيىدە بىر ئاقسـۆڭهك  _  1740سادې  . كېلىپ چىققان

 7هربىـيىلىككه قاتناشـقان،   ئائىلىسىدە تۇغۇلغان بولۇپ كېـيىن ھ 
ــدە دەھشــهتلىك تۇرمۇشــنى باشــتىن     ــوتلىرى ئىچى ــۇرۇش ئ يىــل ئ

دادىسى ۋاپات بولغاندىن كېيىن ماركىز بولغـان ۋە بىـر   . كهچۈرگهن
تويدىن كېيىن ئۇ ئايالى بار تۇرۇپمۇ . گۈزەل قىز بىلهن توي قىلغان

گه پاھىشـخانىالرغا كىرىـپ يـۈرگهن، ئايـال ئارتىسـالرنى ئـۆيى       دايىم
ــرگهن  ــالپ كىـ ــش پهش   . باشـ ــلهن ئىـ ــى بىـ ــڭ سىڭلىسـ ئايالىنىـ

ــر ھهرىكىتىــدە ئهســهبىيلهرچه شــالالق    ــۈرگهن، ھهر بى تارتىشــىپ ي
ئۇنىـڭ ئايـالى بىـلهن بولغـان جىنسـىي      .  ھالىتىنى ئىپـادىلىگهن 

تۇرمۇشى تازا  كۆڭۈللۈك  بولمىغـان، چـۈنكى پهقهت شـالالقلىق ۋە    
ــانلىق ســهۋدايىال   ــدىن ئاشــقان ھاياج ــڭ  چېكى ــال ئۇنى رچه ھهرىكهت

ئهخـالق ۋە قـانۇن ئىچىـدىكى    . جىنسـىي ھهۋىسـىنى قوزغىتـااليتى   
شـۇڭا ئـۇ پاھىشـخانىالردىن ھاياجـان     . لىغـان ئازاپنىكاھ بولسا ئۇنى 



بارا جىنسىي ئهسـهبىيلىكنىڭ پاتقىقىغـا پاتقـان،    _ ئىزدىگهن، بارا 
ــۆپ     ــۇ ك ــۇ تېخىم ــاي ئ ــۇنى رازى قىاللم ــادەتتىكى شــالالقلىقالر ئ ئ

بارا ئايالالرنى _ بارا . ىي ۋە جىسمانىي غىدىقالشالرنى ئىزدىگهنروھ
خارالشــتىن ئىبــارەت بــۇ خىــل روھىــي غىدىقلىنىشــنىڭ ئىچىــگه  

نۇرغۇنلىغان ئايالالرنى خـارالش ئـارقىلىق جىنسـىي    . غهرق بولغان
ــدۇرغان  ــىنى قان ــۇ . ھهۋىس ــمئ ــاق    دايى ــۇرۇش، پىچ ــلهن ئ ــا بى قامچ

ــلهش   ــۇش، چىش ــالش، بوغ ــانجىش، داغ ــى  س ــاتىالش، كىيىملهرن ، ت
يىرتىش، يوتىالرنى تىلىۋېتىش قاتارلىق ئۇسۇلالر بىلهن ئايالالرنى 

ــان ــۆزى    . خارلىغ ــدا ئ ــاتىرىلهپ ئۇنىڭ ــلىرىنى خ ــۆز كهچۈرمىش ــۇ ئ ئ
. خىل جىنسىي خارالش ۋاسـتىلىرىنى تاپشـۇرغان   600ئىشلهتكهن 

ئۇنىڭ خارالش خۇمارى شۇ قهدەر ئهسهبىيلهشكهنكى نهچـچه قېـتىم   
يىلـدىن   20يېشىدىن باشالپ  28. ىگه كىرىپمۇ ئۆزگهرمىگهنتۈرم

فرانسىيه بۈيـۈك ئىنقىالبىـي   . كۆپرەك ۋاقىتنى تۈرمىدە ئۆتكۈزگهن
كېيىن ئىنقىالبىـي ھهرىكهتـكه    . لغانۇتۇمهزگىلىدە تۈرمىدىن بوش

ــلهن      ــك بىــ ــىي تهلۋىلىــ ــال جىنســ ــيىن يهنىــ ــقان، كېــ قاتناشــ
. ۇ قولغـا ئېلىنغـان  ۋېرىپ يېڭـى ھۆكـۈمهت تهرىپىـدىنم   ۇنۇشۇغۇلل

ئاخىرىــدا روھىـــي كېســهل دەپ قارىلىـــپ روھىــي كېســـهللىكلهر    
ــان   ــپ داۋاالنغـ ــپ قىلىنىـ ــىغا تهقىـ ــاراڭالر  . دوختۇرخانىسـ ــۇ سـ ئـ

، »رەزىللىك سهلتهنهتى«، »ھهرەمخانا پهلسهپهسى«دا سىدوختۇرخانى
ــىزلىكى   « ــڭ بهختس ــۈزەل ئهخالقنى ــاكى گ ــتىنا ي ــۆيگۈ «، »جۇس س

رلهرنى يازغـان، بـۇ ئهسـهرلهردە جىنسـىي     قاتارلىق ئهسـه » جىنايىتى
  .خارالش پسىخىكىسى ناھايىتى ياخشى يورۇتۇپ بېرىلگهن

سادې ئۈچ خىل ھاكىمىيهتنى باشتىن كهچۈرگهن، ئۇ ھهممىـال  
ھاكىمىيهت تهرىپىـدىن تـۈرمىگه تاشـالنغان، ئىنسـانالر تهرىپـدىن      

نىـــڭ ئورتـــاق دۈشـــمىنى دەپ قارىلىـــپ  جهمىيهتمهدەنىيهتلىـــك 
ــگهنھهممىــال  ــدا چهكلهن ــام خاردمــان ســادېغا  . جاي ــوبزورچى ۋىلي ئ

ــا بهرگهن ــداق باھـ ــادې ئهڭ ئىـــپالس ئهڭ قورقۇنچلـــۇق « :مۇنـ  ،سـ
كىشـــىنى بىـــزار قىلىـــدىغان لـــۈكچهك، ئىنســـان تهبىئىتىنىـــڭ  

ــي ئالۋاســتىغا    » نومۇســى ــر ھهقىقى ــۇ بى ــدە ئ كىشــىلهرنىڭ نهزىرى



  .ئايالنغانىدى
. الهمــدىن ئــۆتكهنكــۈنى ئ - 2ئاينىــڭ  - 12يىلــى  - 1814ئــۇ 

» ســادېزم«يىلــى ئۇنىــڭ ئىســمىدىن تــۈرلهپ چىقىلغــان   - 1834
دېـــگهن ئاتـــالغۇ جىنســـىي خـــارالش كېســـىلىنى بىلدۈرىـــدىغان  

ــي نــام ســۈپىتىدە لــۇغهتكه كىرگــۈزۈلگهن     يىلــى  - 1876. ئىلمى
بىنورمـال پسـىخىكىلىق   «پسىخولوگىيه ئالىمى كراففىت ئېبىڭ 

بــۇ . ر قىلغــانشــىنى نهنــاملىق كىتــاب » جىنســىي ھهرىكهتــلهر 
كىتابتـــا ســـادېنىڭ ئىســـمى ھهقىقىـــي ئىلمـــي ئاتـــالغۇ بولـــۇپ  

  . تۇراقالشتۇرۇلغان
ئايدا جېنا تهيستال ئىسـىملىك بىـر ئايـال    _  10يىلى _  1763

بــۇ ئايــال . ئــۆزىنى خارلىغــان بىــر ئهرنىــڭ ئۈســتىدىن ئهرز قىلغــان
ن ئـۇ  كېـيى . بهزىدە  پاھىشه قىلىش ئارقىلىق تۇرمۇشنى  قامدايتى

بۇ ئهرنىڭ دەل  مـاركىز دې سـادې ئىكهنلىكىنـى تونـۇپ قالغـان ۋە      
سادېنى ئىنتـايىن قورقۇنچلـۇق غهلىـته  قىلىقـالر بىـلهن خـورالپ       

لىــــدى دەپ ئېيــــپالپ ئۇنىــــڭ بــــۇ ۋەھىمىلىــــك ۋە  ئازاپمېنــــى 
ھۆرمهتســىزلىك بىــلهن تولغــان قىلمىشــى ئۈســتىدىن  شــىكايهت 

ەتكه بېرىلىش ۋە خۇداغـا  تهكشۈرۈش ئارقىلىق سادې شهھۋ. قىلغان
  .شهك كهلتۈرۈش جىنايىتى بىلهن تۈرمىگه تاشالنغان

يىلى ئېستىر بايرىمىدا يهكشـهنبه كۈنىـدە تاسـادىپىي    _  1768
ــر توقۇم    ــان بى ــى ئىســىملىك ئىشســىز قالغ ــۇچۇروســې كهيل ق ۇل

ئاندىن ئـۇنى ئىجـارىگه ئالغـان     ،ئىشچىسى بىلهن توتۇشۇپ قالغان
كېــيىن ئــۇ ســادېنىڭ ئۈســتىدىن ئهرز . بىــر ئــۆيگه باشــالپ بارغــان

قىلغان ئۇنىڭ ئېيتىشىچه سـادې ئۇنىـڭ ئارزۇسـىغا خىـالپ ھالـدا      
قهلهمتۇراچ بىـلهن تېرىسـىنى كهسـكهن،    . ئۇنى قامچا بىلهن ئۇرغان

ئۇ بىـر ئامـالالرنى قىلىـپ دېرىزىـدىن قېچىـپ چىقىشـتىن ئـاۋال        
 سـادې ئـۇنى  . قىزىق مـومنى ئېرىتىـپ  ئۇنىـڭ يارىسـىغا تـۆككهن     

بىـراق قهلهمتـۇراچ   . قامچا بىـلهن ئۇرغـانلىقىنى ئېتىـراپ قىلغـان    
ــومنى     ــگهن م ــراپ قىلمىغــان ھهم روســې دې ئىشــلهتكىنىنى ئېتى

ھهمــدە ئــۇ  ،ئهمهلىيهتــته يــاللۇغ قــايتۇرۇش دورىســى ئىــدى دېــگهن 



پاھىشه ئايالالرنى تهلىپى بويىچه ھهق بېرىپ رازى قىلغـانلىقىنى،  
نلىكىنـــى ئېيتىـــپ ئـــۆزىنى شـــنىڭ ئاساسســـىز ئىكهۇنـــارازى بول

ســـــوتنىڭ ســـــوراق خاتىرىســـــىدە خـــــاتىرىلهنگهن . ئاقلىغـــــان
تۇققــا ۋە  -ماتېرىيــالالردىنمۇ داۋاگهرنىــڭ بهزى ســۆزلىرىنىڭ تاققــا 

ــددىيهتلىك ئىكهنلىكىنــى كــۆر  ــۇدۇۋالغىلى ۈزى ، بىــراق ســادې بول
ــۈنال     ــانلىقى ئۈچ ــراپ قىلغ ــانلىقىنى ئېتى ــۇنى قامچىلىغ پهقهت ئ

رىــدە چېكىــدىن ئاشــقان شــهھۋەتپهرەس، غهلىــته كىشــىلهرنىڭ نهزى
مهخلــۇق بولــۇپ قېلىــپال ھهممىنــى ئۈســتىگه ئېلىشــقا مهجبــۇر    
بولغــان، شــۇنىڭ بىــلهن ئاشــۇ پاھىشــه ئايالنىــڭ ئېيتقــانلىرى       

  .ھهممىسى راست دەپ قارىلىپ شۇ بويىچه ھۆكۈم چىقىرىلغان
ئايدا سادې ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنىـپ ئۇنىـڭ    -6يىلى  - 1772

لىدى ھهيكىلى جامائهت ئالدىدا سىمۋوللۇق سـازايى قىلىنىـپ   تهق
. كېيىن ئۇ فرانسىيىدىن قېچىپ ئىتالىيىگه بارغان. كۆيدۈرۈلگهن

ئيـــادا ئـــۇ يهنه بىـــر قېـــتىم ئۆلـــۈمگه ھۆكـــۈم   - 7يىلـــى  - 1774
ــان ــا ئېســـىش كىمـــگه  . قىلىنغـ ــا دارغـ ــراق قااليمىقانچىلىقتـ بىـ

الغان، ئىككى كۈنـدىن  كهلگهنلىكى ئېنىق بولماي ئۆلتۈرۈلمهي ق
  . كېيىن ھۆكۈمهت ئالمىشىپ قىرغىن توختىغان

ــىنى      ــراق  ئوغىس ــدىن بهك ــىلهرنىڭ ھهممى ــدا كىش ــۇ جهريان ب
ۋەتكىنى يهنىـال  ئۇنىـڭ   ۈركهتكـۈز ۇقىنى ھهم ئۇنىڭ نامىنى پتنايقا

ــد    ــدىكى كۈن ــۇ ئهســهرلىرىدە ئهينــى دەۋرى ــۇپ، ئ زدە ۈئهســهرلىرى بول
ــۇپ  ــتى بولـ ــدە ئالۋاسـ ــته كېچىـ ــىزلىغان  پهرىشـ ــاۋاتقان سانسـ ياشـ

ئېســـــىلزادىلهر، پـــــوپالر ۋە ھـــــۆرمهتكه ســـــازاۋەر كىشـــــىلهرنىڭ 
شهھۋانىيلىك ۋە جىنسىي بىنورمـاللىق بىـلهن تولغـان چۈشـكۈن     

. ىنى ئېچىپ تاشالپ ئۇالرنىڭ قاتتىق يېغىرىغـا تهگـكهن  رىياللىق
ــاك  ــۈل  -چ ــدىن بۆس ــى  ۈچېكى ــان تهبىئىت ــالق ۋە ئىنس ۋاتقان، ئهخ

ن ئاشـۇ دەۋرىـدە كىشـىلهر يالغانـدىن ئهخالقلىـق ۋە      لىنىۋاتقاۇبۇرم
ــچ  جهمىيهتئېســىل پهزىلهتلىــك بولۇۋېلىــپ،   ــدىن -نىــڭ ئى ئىچى

چىرىپ كهتكهنلىكىگه كـۆزىنى يۇمـۇۋېلىش ئـارقىلىق ئـۆزلىرىگه     
سادې بولسا مانا مۇشـۇنداق  . روھىي تهسهللىي بېرىپ كېلىۋاتاتتى



اۋىســىنى ســاختىلىق ئۈســتىگه قۇرۇلغــان روھىــي تهســهللىنىڭ چ 
نىـــڭ ئورتـــاق جهمىيهتشـــۇڭا ئـــۇ پۈتكـــۈل . چىتقـــا  يېيىـــۋەتكهن
كۈنى يهرلىـك   -8ئاينىڭ  - 9يىلى  - 1804. دۈشمىنىگه ئايالنغان

ــرىلهر  ــادې«دائىـ ــالالقلىقتا    ،سـ ــدىغان، شـ ــدۇرغىلى بولمايـ قۇتۇلـ
. دەپ خۇالســـه چىقارغـــان »ئهقلىنـــى مهڭگۈلـــۈك يوقاتقـــان ئـــادەم

ــگهن   ــهرلىرى چهكلهن ــادېنىڭ ئهس ــمىنى   . س ــڭ ئىس ــىر ئۇنى بۇۋاس
ســـادېزم شـــهھۋانىيلىقنىڭ بىـــر خىـــل «لـــۇغهتكه كىرگۈزگهنـــدە 

ئـۇ تهبىـئهتكه   . ئىنتايىن قورقۇنچلۇق، غهلىته شـهكلىدىن ئىبـارەت  
كه قارشــى ئىــدىيىۋى جهمىــيهتقارشــى بىــر خىــل غهيرىلىــك ھهم  

ــات بهرگهن» سىســتېما ــامى   . دەپ ئىزاھ ــازىرغىچه ســادېنىڭ ن ــا ھ ت
ــدا ئ ــال جايـــ ــپالس ۋە ئهڭ ھهممىـــ ــك، ئهڭ ئىـــ هڭ يىرگىنىچلىـــ

  .زەھهرخهندە نام بولۇپ كهلمهكته
ســـادې  ھهققىـــدە توختالغانـــدا  ،مهشـــهۇر پهيالســـوپ فوكالـــت

ــدۇ  ــداق دەيـ ــداق   « :مۇنـ ــىيهتنىڭ ھېچقانـ ــۈن جىنسـ ــادې ئۈچـ سـ
پىرىنسىپى يوق يـاكى ئۆزىنىـڭ ماھىيىتىـدىن كېلىـپ چىققـان      

چهكسـىز ھوقـۇق    لـېكىن ئـۇ پهقهتـال   . قانۇنىيىتى مهۋجۇت ئهمهس
ــانۇنىيىتى ــۇنىدۇگىقـ ــوي سـ ــانۇنىيهت . ال بـ ــۇ قـ ــۇق (بـ ــى ھوقـ يهنـ
ــانۇنىيىتى ــراپ    ) ق ــانۇنىيهتنى ئېتى ــداق ق ــقا ھېچقان ــدىن باش ئۆزى

  .»قىلمايدۇ
ــىنىڭ    ــهۋدالىقى پسىخىكىسـ ــارالش سـ ــادېدىكى خـ ــمهك سـ دېـ
نېگىــزى ئۇنىــڭ روھىــدىكى ئــادەتتىن تاشــقرىى كۈچلــۈك بولغــان 

ۇپ، ئۇ ئهرلىـك ھوقـۇق ھهققىـدە بىـر     ئهرلىك ھوقۇق ئىرادىسى بول
ئۇنىـڭ ئۈچـۈن   . يۈرۈش پهلسهپىۋى نهزىرىيىلهرنى ئوتتۇرىغا قويغـان 

جىنسىيهت شهھۋانىي زوراۋانلىق ۋە مۇتلهق مۇستهبىت ھوقۇقىنى 
ئـاجىزالر بىـلهن   . ئىپادىلهيدىغان ئهڭ ياخشى ئىپـادىلهش ئۇسـۇلى  

ــى    ــئهت دۇنياس ــىۋەت تهبى ــىدىكى مۇناس ــۈكلهر ئوتتۇرىس نىڭ كۈچل
قانۇنىيىتىنى ئاساس قىلغان مۇناسـىۋەت بولـۇپ، كۈچلۈكلهرنىـڭ    
ئاجىزالرنى خارلىشـى قـانۇنىيهت، تهبىئهتـته ياخشـىلىق يامـانلىق      
ئۇقــــۇمى مهۋجــــۇت ئهمهس، پهقهت بويســــۇنۇش ۋە بويســــۇندۇرۇش 



الشنىڭ كۈچلۈك ھهۋىسى تهبىـئهت ئاتـا   ئازاپزوراۋانلىق ۋە . مهۋجۇت
لــۇپ، ئادەمنىــڭ باشــقا تهلهپلىــرى  قىلغــان ھهۋەس يــاكى تهلهپ بو

مهســىلهن، نهپهســـلىنىش، تامـــاق يېـــيىش قاتـــارلىق تهلهپـــلهرگه  
  .ئوخشايدۇ

بىز سادېدىكى بىنورمال پسىخىكىنىڭ كېلىپ چىقىشىدىكى 
سهۋەبلهرنى ئۇنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش شـارائىتى ئـارقىلىق تهھلىـل    

سـدە  ئـۇ مـاركىز ئائىلى  . قىلساق مهلۇم قاراشـالرغا ئىـگه بـوالاليمىز   
تۇغۇلغان بولۇپ، ئۇنىڭ دادىسى گىراف سادې دىپلوماتىيه خادىمى، 

ــدى     ــادىمى ئى ــڭ خ ــكه ھهرەمخانىنى ــا مهلى ــى بولس ــڭ . ئانىس ئۇنى
ــۇتلهق    ــامهتلىرى ۋە مــ ــڭ خوشــ ــاغلىرى مااليالرنىــ ــالىلىق چــ بــ

ــا    ــۆتكهن، ئۇنىــڭ تۇرمۇشــىدا ئات ئانىنىــڭ  -بويسۇنۇشــى ئىچىــدە ئ
ئۇنىڭـدىكى مۇسـتهبىت ۋە    مانـا بـۇ  . قاتتىق باشقۇرۇشى يوق ئىدى

ــهكىللهندۈرگهن  ــاراكتېرنى شـ ــاۋۇر خـ ــقا   15.  ھاكـ ــىدا ئۇرۇشـ يېشـ
ــىپ  ــ    7قاتنىش ــانلىق كۆرس ــدا قهھرىم ــۇرۇش جهريانى ــل ئ پ ۈتۈيى

دېـمهك زوراۋانلىـق ئۇنىـڭ بـالىلىق دەۋرىنىـڭ      . بولغـان  تلېيتنان
مۇھىم مهزمۇنى بولۇپ، ئۇ بۇ جهريانـدا ئىنسـان تهبىئىتىنىـڭ ئهڭ    

ەپلىرىنىال كۆرۈپ، ئىنسان ۋە ئىنسانالر ئوتتۇرىسـىدىكى  قاراڭغۇ تهر
. مۇناســىۋەت ھهققىــدە تامــامهن بۇرمىالنغــان ئــاڭنى يېتىلــدۈرگهن 

ئۇنىڭ تۇنجى مۇھهببهتتىكى ئېچىنىشـلىق مهغلـۇبىيىتى ئۇنىـڭ    
ۋۇجۇدىــدىكى بىنورماللىقىنىــڭ ئىپادىلىنىــپ چىقىشــىغا تــۈرتكه 

نگهن ۋە ئــۇالردىن ئــۆچ   ئــۇ ئايالالرغــا قــاتتىق  نهپــرەتله    . بولغــان
  .ئېلىشقا بهل باغلىغان

بىز ئۇنىڭ ئهرلىكنى ئهسهبىيلهرچه داۋراڭ سېلىشىدىن ئۇنىڭ 
ــك ئاجىزلىق ــئهرلىــ ــالىنى  پهرەز  قــ ــۇش ئېهتىمــ ــار بولــ ا گىرىپتــ

ــدە كــام بولغاچقــا ئهرلىكنــى    قىالاليمىــز، چــۈنكى ئــۇ ئهرلىــك ئۆزى
 ئۆزىـــدە ئهرلىـــك. ھهممىـــدىن ئۈســـتۈن كـــۆرۈپ مهدھىـــيىلىگهن 

شۇڭا جان جهھلى  بىلهن ئۆزىنىڭ . شىدىن قورقغانۇئاجىزلىق بول
ــقان  ــقا تىرىشــ ــى ئىسپاتالشــ ــالالر ۋە . ئهرلىكىنــ ــي مىســ ئهمهلىــ

كى خــارالش بولــۇدۇىنىكىلىــق تهكشۈرۈشــلهردىن بىلىۋېلىشــقا لك



سهۋدالىقىغا گىرىپتار بولغانالرنىڭ جىنسـى پائالىيىتىـدە خـارالش    
ــۇالردا   ــامىلى ئارىالشســا ئ ــمئ ــاالمىتى   دايى ــاجىزلىق ئ جىنىســي ئ

رنىـڭ  پهقهت جىنسىي خـارالش ئېلىـپ بېرىلغانـدىال ئۇال   . دۇۈلۈكۆر
ــاتتىق كۈچ  ــۈجىنســىي ھهۋىســى ق ــۆزلىرىنى ئهردەك ھــېس  ۈي پ، ئ

مانا بۇ خىل ھالهت ئۇالردا يامان سۈپهتلىك ئايالنما پهيـدا  . قىالاليدۇ
دۇ، قىلغان، يهنى ئۇالر خارلىغانسـېرى ئـۆزىنى ئهردەك ھـېس  قىلىـ    

ئۇالرنىـڭ ئېڭىـدا   . ئهردەك ھېس قىلغانسېرى خارلىغۇسى كېلىـدۇ 
ئايــالالرنى خــارالش بىــلهن ئهرلىــك جىنســىي ئىقتىــدار بىــر ئۇقــۇم 

سادې ئهرلىك جىنسـىي ئىقتىـدارغا ئهسـهبىيلهرچه    . بولۇپ كهتكهن
چوقۇنغان، ئۆزىنى تىرورلۇق ۋە قايىم بولۇشتىن باشقا ھېچقانـداق  

  .ي دۇنياغا بهند قىلىۋالغانھېسسىيات بولمىغان روھى
ــق     ــڭ داڭلىــ ــپ قىلغۇچىالرنىــ ــۇقىنى تهرغىــ ــالالر ھوقــ ئايــ
ۋەكىللىرىــدىن دې بوپــۇۋا، دۋوركىــن، كېتــې مىللــېس قاتــارلىقالر  
ــۆرۈش     ــالالرنى پهس كــ ــىنىڭ، ئايــ ــك ئىدىيىســ ــۇنى ئهرچىلىــ ئــ
ئىدىيىســىنىڭ ســىمۋولى دەپ قارىغــان ھهم ســادېنى ئايالالرنىــڭ    

  .للىغۇچىسى دەپ ئاتىغانپاجىئهلىك تهقدىرنىڭ قو
سـادېنىىڭ  : ئانجىال كارتېر ئۇنىڭغا باھا بېرىـپ مۇنـداق دەيـدۇ   

ــۋىلىكى    ــاللىرى، ئۇنىــڭ خــارالش تهل رومــانتىزملىق جىنــايى خىي
ئۇســۇلى، ئۇنىــڭ ئۈمىدســىزلىكى، جىنســىي ۋەھىمىســى، ئۇنىــڭ  
قېنىـــپ بولغۇســـىز ئـــۆزىنىال مهركهز قىلىۋېلىشـــى، قىـــرغىن،     

ىنى قۇرۇتــۇش قاتارلىقالرغــا بولغــان قوبــۇل زىيانكهشــلىك ۋە ئــۇرىق
  ».قىلىش پوزىتسىيىسى تهتقىق قىلىشتا ئىنتايىن مۇھىم

سادې ھهقىقهتهنمۇ بهزىلهر ئېيتقاندەك رەزىللىك گـۈلى بولـۇپ،   
ــام   ــته خـ ــۈزەل   -روھىـــي دۇنياســـى غهلىـ ــال، تهلۋىلىـــك ۋە گـ خىيـ

 ئـۇ تاھـازىرغىچه روھىـي كېسـهللىكلهر    . ساراڭلىقالر بىلهن تولغـان 
ئالىملىرىنىڭ تېخـى ئاخىرالشـمىغان تهتقىقـات تېمىسـى بولـۇپ      

  .كهلمهكته
ــىخىك      ــل پســ ــۇ خىــ ــارەت بــ ــهۋدالىقىدىن ئىبــ ــارالش ســ خــ
بىنورمالللىقنىـــڭ كېلىـــپ چىقىـــش ســـهۋەبى ھهرىىـــل بولـــۇپ، 



ھهممىنـى ئورتـاق قېلىپقــا چۈشـۈرگىلى بولمايـدۇ، پهقهت ھهر بىــر     
غــا قــاراپ تــۇرۇپ بىمارنىــڭ ســهۋەبىنى ئاشــۇ بىمارنىــڭ ئــۆز ئهھۋالى

  .بولۇدۇتهھلىل قىلىشقا 
ــاڭ    ــۇرۇن ئـ ــهۋدالىقى يوشـ ــارالش سـ ــىچه خـ ــڭ قارىشـ بهزىلهرنىـ
ئۆچمهنلىك بىلهن تولغـان ئادەمنىـڭ باشـقىالرغا ھۇجـۇم قىلىـش      
ھاياجىنىنىــڭ ئاڭســىز ھالــدا ئىپادىلىنىــپ چىقىشــى بولــۇپ، بــۇ  
 خىل ئادەملهر قاتتىق ھاياجاندىن خۇدىنى يوقاتقاندا ئۇنىڭ بىخـۇد 
ھالىتىدىن پايدىلىنىپ يوشۇرۇن ئاڭـدىكى جىنسـىي ئۆچمهنلىـك    

نۇرغۇنلىغـــــان . زەربه بېـــــرىش شـــــهكلىدە ئوتتۇرىغـــــا چىقىـــــدۇ
ــقا   ــالالردىن كۆرۈۋېلىشـ ــۇدۇمىسـ ــڭ  بولـ ــارالر ئۆزىنىـ كى بهزى بىمـ

ــۈرۈپ   ــا ئۆلتـ ــدۇرۇغانلىقىنى ھهتتـ ــوبيېكتىنى يارىالنـ جىنســـىي ئـ
چىســى خــۇدىنى نۈئۇالرنىــڭ كۆپ. قويغــانلىقىنى ســهزمهي قالغــان 

ــالهتته  ــان  ھ ــان ئىشــ  . يوقاتق ــڭ قىلىۋاتق ــارالر ئۆزىنى نى ىبهزى بىم
ــان   ــونترول قىاللمىغـ ــۆزىنى كـ ــېكىن ئـ ــىمۇ لـ ــىي . بىلسـ جىنسـ

ــائىلىۋىي تۇرمۇشــتا ۋە ئىجتىمــائىي   خارلىغۇچىلرنىــڭ بهزىلــرى  ئ
تۇرمۇشتا قاتتىق زەربىـگه ئۇچرىغـان، بولۇپمـۇ بـالىلىق دەۋىـرلهردە      

ــۇبى  ــىزلىغان مهغل ــى سانس ــۈرگهن  بيهتلهر ۋە زەربىلهرن ــتىن كهچ اش
ــىلىك     ــڭ كىشـ ــيىن ئۇالرنىـ ــۈرمىش كېـ ــل كهچـ ــۇ خىـ ــۇپ، بـ بولـ

پ، ئـۇالر ئۆچمهنلىـك   ۈتۈمۇناسىۋەت قارىشىغا يوشۇرۇن تهسىر كۆرس
ىنســــىي ئىقتىــــدار بىــــلهن يوشــــۇرۇن ئېڭىــــدا جۋە قىساســــنى 

جىنســىي خــارالش ئــۇالر ئۈچــۈن بىــر ســىمۋول  . ۋالغانۈبىرلهشــتۈر
ــۇپ، قارشــ ــا  بول ــران قىلىشــتهك مهناالرغ ىلىق ۋە توســالغۇالرنى ۋەي

يوشۇرۇن ئاڭـدىكى مۇشـۇ خىـل تهلهپ تۈپهيلىـدىن ئۇالرنىـڭ       . ئىگه
  .نورمال جىنسىي  ھهرىكهت ئېلىپ بېرىشى توسالغۇغا ئۇچرايدۇ

بهزىلهرنىڭ قارىشىچه جىنسىي خارالشنىڭ ئاساسىي پسـىخىك  
بولۇپ، ئۇالرنىـڭ  سهۋەبى جىنسىي ھهرىكهتكه بولغان نهپرەتلىنىش 

ىدا جىنسىيهت ئىپالسلىق بىـلهن تولغـان، جىنسـىي ئـاالقه     شقارى
جىنســــىي . ناھــــايىتى يىرگىنىچلىــــق، نومۇســــلۇق ھهرىــــكهت 

خــارلىغۇچى بولســا جىنســىي ئــوبيېكتى روھىــي ۋە جىســمانىي      



الش ئارقىلىق جازاالش ئېلىـپ بېرىۋاتقـان تۇيغـۇدا    ئازاپجهھهتتىن 
ــۇدۇ ــل قارا . بول ــۇ خى ــنىڭچه ب ــتهرەپلىمىلىكلهر  مې شــتا خــېلىال بى

رىـدا ئېيتىـپ ئـۆتكهن فرانسـىيىلىك     ۇقوچۈنكى بىـز ي . ساقالنغان
ماركىز دې سادېدەك بۇ خىل سهۋدالىققا گىرىپتـار بولغۇچىالرنىـڭ   
قىلىقلىرىدىن بىز جىنسـىيهتكه بولغـان نهپرەتنـى كـۆرەلمهيمىز،     
ئهكســــىچه جىنســــىيهتكه  بولغــــان تهلــــۋىلهرچه مهپتۇنلــــۇقنى،  

مىز، نۇرغۇنلىغـان جىنسـىي   ۈدىن ئاشقان شـالالقلىقنى كـۆر  چېكى
خــارالش ســهۋدالىرى جىنســىيهتكه ئــادەتتىن تاشــقىرى بېــرىلگهن  
بولۇپ، جىنسىي خارالش ھهرگىزمۇ جىنسىيهتكه بولغـان نهپرەتنـى   
ئىپادىلىمهستىن ئهكسىچه شهھۋانىي تۇيغۇنى تېخىمۇ كۈچهيتىش 

اغا گىرىپتـــار پهقهت بـــۇ خىـــل ســـهۋد. ئۈچـــۈن خىـــزمهت قىلغـــان
بولغۇچىالرنىـــڭ بهزىلىـــرى جىنســـىي ئاالقىـــدىن يىـــرگىنىش     
ھېسســىياتى تۈپهيلىــدىن ئايــالالرنى ئۆلتــۈرۈش ۋە خــارالش بىــلهن  

تىرورلــۇق قاپلىغــان   «فرانســىيىنىڭ   ،مهســىلهن . شــۇغۇلالنغان 
ناملىق فىلىمدە تهسۋىرلهنگهن بىمـار شـۇنداق بىـر ئـادەم     » شهھهر

لىق جىنســىي تهجـــرىبىلهر  ئــازاپ  بولــۇپ، بــالىلىق دەۋرلهردىكــى   
ــان  ــى بۇرمىالنغــ ــىيهت قارشــ ــۇ . تۈپهيلىــــدىن ئۇنىــــڭ جىنســ ئــ

ــالالرنى يوق  جهمىيهت ــالالق ئاي ــارلىق ش ــۇتىكــى ب ــى جهمىيهتپ ۇت ن
ــۇدۇپاكلىمــاقچى  ئــۇ كىچىــك چېغىــدا ئانىســىنىڭ باشــقىالر  . بول

ــان     ــۆرۈپ قالغ ــۇزۇقچىلىقىنى ك ــك ب ــان يىرگىنىچلى ــلهن قىلغ بى
ئۇنىـڭ  . سىي ئـۆچمهنلىكىنى پهيـدا قىلغـان   بولۇپ، بۇ ئۇنىڭ جىن

ۋۇجۇدىــدا يــات جىنىســلىقالرغا پهقهتــال نهپــرەت بولــۇپ مــۇھهببهت  
لــېكىن ئهمهلىيهتــته ئۇنىــڭ يــات جىنىســلىقالر  . مهۋجــۇت ئهمهس

ــر خىــل     ــۆزىال بى ــان خــارالش ھهرىكىتىنىــڭ ئ بىــلهن ئېلىــپ بارغ
جىنسىي مۇناسىۋەت بولۇپ، ئۇ جىنسىي ھهۋىسـىنى مۇشـۇ ئۇسـۇل    

بـۇ بىمـاردا جىنسـىي نهپـرەت ناھـايىتى  ئېنىـق،       . دۇرغاننىلهن قاب
بىراق بهزى بىمارالردا ناھايىتى يوشـۇرۇن، ھهتتـا ئۇالرنىـڭ ئـۆزلىرى     

ئۇالرنىڭ ئېڭىدىكى جىنسىي بۇرمىلىنىشـنىڭ  . ھېس قىاللمايدۇ
يىلتىزى يوشۇرۇن ئاڭدا يشورۇن ساقالنغان بولـۇپ  سـىرتقى ئاڭـدا    



ي نهپرەتكه قارشى تۇرۇش ۋە بـۇ جىنسـىي   يوشۇرۇن ئاڭدىكى جىنسى
لىق ئهسـلىمىلهرنىڭ خاتىرىـدە قايتـا    ئـازاپ نهپرەتنى پهيدا قىلغـان  

شـته  ۈشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئۇالر سىرتقى كۆرۈنۇپهيدا بول
  .شى مۇمكىنۇبول قناھايىتى شالال

بهزىلهرنىڭ قارىشىچه جىنسىي خـارالش سـهۋدالىقىغا گىرىپتـار    
ــالى  ــۇچىالر بـ ــلهن    بولغـ ــكهت بىـ ــىي ھهرىـ ــدە جىنسـ لىق مهزگىلـ

ۋالغان بولـۇپ، بـالىلىق   ۈنۈنى بىر نهرسـه دەپ چۈشـ  ئازاپجىسمانىي 
پ، ئۇ جىنسىي لهززەتنى ۈتۈئهسلىمىلهر يوشۇرۇن ئاڭدا تهسىر كۆرس

رى پهللىــگه چىقىرالمايـــدىغان بولــۇپ قالغـــان   ۇخارالشســىز يۇقـــ 
  .شى مۇمكىنۇبول

ۋدالىقى بولغان بىر جۈپ تۆۋەندە ھهم خارالش ھهر خارلىنىش سه
  :ئايالنى مىسالغا كهلتۈرىمىز -ئهر 

ــال ــۈپ ئهر   :مىس ــر ج ــرى      -بى ــڭ بى ــۇپ، ئۇالرنى ــار بول ــال ب ئاي
خــارلىغۇچى بىــرى خــارالنغۇچى، ئــۇالر بىــرلىكته دوختۇرخانىغـــا      

ئېرىنىــڭ ئېيتىشــىچه ئــۇ كىچىــك . كېلىــپ كېســهل كۆرســهتكهن
ى ناھـايىتى بىچـارە ۋە   ئۆيـدە يـالغۇز قالغـان، ئـۆزىن     دايىمچاغلىرىدا 

شىگه ۈچوڭالرنىڭ ۋە باشقىالرنىڭ كۆڭۈل بۆل. يالغۇز ھېس قىلغان
دادىسـى  . تهشنا بولغان، بىراق ھېچكىم ئۇنىڭغا كۆڭۈل بۆلمىگهن

سىرتالردا ھاراق ئىچىپ مهست بولۇپ ئۆيگه قايتماي بېشى   دايىم
ه كىشىلهرنىڭ ئـۆيلىرىگ  دايىمئانىسى بولسا . قايغان يهردە يۈرگهن

خـۇددى قهبـرىگىال   . بېرىپ كىر يۇيۇپ بېرىپ ئائىلىنى قامـدىغان 
ئوخشاپ قالغـان بـۇ ئىنتـايىن كۆڭۈلسـىز ئائىلىـدە ھېچكىمنىـڭ       
.  ئۇنىڭغا بىرەر ئېغىز گهپ قىلىپ پاراڭلىشىشقا چولى تهگمهيتتى

ــا تارتقــان ئانىســى ئــاچچىقىنى   ئــۇنى ئــۇرۇش  دايىــميهتكىــچه  جاپ
ه ئهرزىــــمهس ســــهۋەنلىكلهر كىچىككىــــن. ئــــارقىلىق چىقارغــــان

. تۈپهيلىدىن بىمارنى يالىڭـاچ  قىلىـپ قويـۇپ قااليمىقـان ئۇرغـان     
گهرچه بىمارنىـڭ بهدىنــى تايــاق زەربىســىن ئاغرىســىمۇ لــېكىن ئــۇ  
بۇنى باشقىالرنىڭ ئۆزىگه كۆڭۈل بۆلگهن   بىردىن بىـر ۋاقتـى دەپ   

ئۇ چـوڭ بولـۇپ تـوي قىلغانـدىن     . ئويالپ ئهكسىچه خۇشال بولغان



ــ ــر غكې ــادەتنى شــهكىللهندۈرگهن هيىن  شــۇنداق بى ــته ئ ــى . لى يهن
ــۇق      ــان زورل ــېلىپ ئايالىغ ــدىت س ــا تهھ ــپ ئايالىغ ــاقنى ئېلى پىچ
قىلغان، بهزىـدە ئايالىـدىن ئـۆزىنى بـاغالپ قويـۇپ ئۇرۇشـنى تهلهپ       

بهزىــدە ئــۇ . غــاننئايــالى ئــۇنى ئۇرغانــدا قــاتتىق ھاياجانال. قىلغــان
ئالدىـدا كـارىۋات بېشـىدا توخـۇ     كهچته ئايالى بىـلهن بىلـله بولـۇش    

ــىنى      ــىي ھهۋىسـ ــۆرۈپ جىنسـ ــى كـ ــڭ قېنىنـ ــۈرۈپ، توخۇنىـ ئۆلتـ
كېيىنچه بارغانسېرى زوراۋانلىققا مهپتۇن بولۇپ تېخىمۇ . قوزغاتقان

  .شقان ھهرىكهتلهرنى قىلغاناچېكىدىن ئ
ياشقا كىرگهندە ئانىسى ئۆلۈپ  6ئايال بىمارنىڭ ئېيتىشىچه ئۇ 

ۈشـتىن بىـر نهچـچه كـۈن ئىلگىـرى ئـۇ       كهتكهن بولۇپ، ئانىسى ئۆل
ــڭ      ــقان ھهم ئانىنى ــلهن گهپ تاالش ــى بى ــپ ئانىس ــوخلۇق قىلى ش

بىر نهچچه كۈنـدىن كېـيىن ئۇنىـڭ    . ئاچچىقىنى كهلتۈرۈپ قويغان
لېكىن ئهينـى چاغـدا كىچىـك قىزنىـڭ      . ئانىسى ئالهمدىن ئۆتكهن

ئېڭىدا جىنايى تۇيغۇ پهيدا قىلغان، ئۇ ئانىسىنى خاپا قىلغـانلىقى  
ئۈچۈن ئاچچىقالپ ئۆلـدى دەپ ئـويالپ قـاتتىق پۇشـايمان قىلىـپ      

ئانىسـى ئالهمـدىن   . ئانىسىنىڭ ئۆلۈش سهۋەبىنى ئۆزىدىن كۆرگهن
ئۆتكهندىن كېيىن  بىمارنى دادىسى ئـۆزى بېقىـپ چـوڭ قىلغـان،     
دادىسى ئۇنى بهك ياخشى كۆرەتتى ھهم قاتتىق باشـقۇراتتى، بهزىـدە   

. ال ئـــۇنى ئېغىـــر جـــازااليتتىئـــازراق خاتـــالىق ئۆتكـــۈزۈپ قويســـى
ئېڭىدا ئـۇ ئـۆزىنى   . گۇناھىنى ئېغىر جازا بىلهن يۇيۇشقا بۇيرۇيتتى

ــلىك دەپ قارايـــ  ــقا تېگىشـ ــان ھهم  دجازالىنىشـ ــمىغان بولغـ  دايىـ
جازالىنىپ تۇرسا دادىسىنىڭ ئـۆزىنى قانچىلىـك دەرىجىـدە ياخشـى     

  .  دىغانلىقىنى ھېس قىلىپ تۇرغانۈكۆر
ۋېلىشــــقا ۈكېســــهل ئارخىپىـــدىن كۆر ئايالالرنىـــڭ   -بـــۇ ئهر  

ــۇدۇ ــازاپكى بىــر ئادەمنىــڭ پســىخىك تهرەققىيــات جهريانىــدا   بول  ئ
تۇيغۇســى بىـــلهن مــۇھهببهت تۇيغۇســـى ئېنىــق ئايرىلماســـتىن    

بىرى بىلهن ئارىلىشـىپ كهتسـه خـارلىنىش يـاكى      -ئهكسىچه بىر 
 ئـازاپ يهنـى ئـۇ پهقهت   . خارالش پسىخىكىسى شهكىللىنىپ قالىـدۇ 

ال جىنسىي لهززەتنى ھېس قىالاليـدىغان بولـۇپ   قرقىلىتۇيغۇسى ئا



  .قالىدۇ
بهزى بىمارالر باشقىالرنى خـارالش ئـارقىلىق غالىبـانه تۇيغۇغـا      

ئېرىشىپ روھىي دۇنياسىدىكى ئهنسىزلىك ۋە ئىشهنچىسىزلىكنى 
بۇ خىل ئادەملهرنىـڭ كۆپىنچىسـىدە ئـۆز    . يوق قىلىشقا تىرىشىدۇ

ــۇنداق جىنســـىي ئىقتىدارىـــدىن قورقـــۇش بو ــۇپ، پهقهت ئهنه شـ لـ
غالىبىيهت تۇيغۇسىغا ئېرىشكهندىال ئـۆز جىنسـىي ئىقتىدارىـدىن    

ــىرىمهيدىغان  ــۇدۇئهنس ــاھ    . بول ــدىكى گۇن ــا ئۆزى ــارالنغۇچى بولس خ
دۇ، يهنـى  ۈتۇيغۇسىدىن قۇتۇلۇش ئۈچـۈن جازالىنىشـنى اليىـق كـۆر    

جازالىنىش ئارقىلىق گۇنـاھى يۇيۇلغانـدەك تۇيغـۇدا بولـۇپ روھىـي      
جىنســـىي ئاالقىـــدىن   ،دە -ە ھـــېس قىلىـــدۇ  دئـــازاىن جهھهتـــت

  . ①ھوزۇرلىنااليدۇ
فرېئودنىــــــڭ قارىشــــــىچه جىنســــــىي تهبىــــــئهت بىــــــلهن 
ــدودىكى      ــى لىبىـ ــىپ كېتىشـ ــارا ئارىلىشـ ــىيلىكنىڭ ئۆزئـ ۋەھشـ

پ كېتىشــى ســهۋەبىدىن بولــۇپ، ۈيىــۈتاجــاۋۇزلۇق ئامىلىنىــڭ كۈچ
ــدو  ــىي تهلهپ (لىب ــلى جىنس ــى  )ئهس ــاۋۇزچىلىق ھهۋىس ــى تاج دىك

ردىكى ئادەم يىيىش ھهۋىسىنىڭ قالدۇق ئىزى ئىپتىدائى ئىنسانال
ھادىسىسـى   ېكتىنى ئىسـتىال قىلـش  بولۇپ، بۇ خىل جىنسىي ئوب

ــنى      ــي ھهۋەسـ ــلى تهىبئىـ ــدا ئهسـ ــىمۋوللۇق ھالـ ــته سـ ئهمهلىيهتـ
  .قاندۇرىدۇ

ــداق ئىككــى    ــدە بىــز ئىنتــايىن قاباھهتلىــك بولغــان مۇن تۆۋەن
  :ۋەقهنى مىسال كهلتۈرىمىز

يـاش، جېجـاڭ ئۆلكىسـىنىڭ دوڭ يـاڭ      33، ئهر، x xۈ مىسال ش
ــار   ــالىلىرى ب ــان، ب ــوي قىلغ ــۇم   27. ناھىيىســىدىن، ت يېشــىدا مهل

ئۇ بىـر  . ئايالى يېزىدا دېهقان. شهھهردە سېمونت ئىشچىسى بولغان
يىلــدىن كــۆپرەك ۋاقىــت ئىچىــدە ئىلگىــرى ئــاخىرى بولــۇپ ئــالته  

ئالـداپ شـهھهر    ىنياشلىق قىزدىن بىر 11ياشلىق قىزدىن تۆتنى، 
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ــا ئېلىـــپ بې ئۇنىـــڭ . ىـــپ ئۆلتـــۈرگهنرئهتراپىـــدىكى تاغلىقالرغـ
ئالدى بىلهن قىزالرنى ئـادەم  :  جىنايهت ئۆتكۈزۈش  ئۇسۇلى مۇنداق

كۆرمهيدىغان خالىي جايغا ئالداپ باشالپ بارىدىكهن، ئاندىن پـوالت  
يىڭنىنــى بۇرنىغــا تىقىــپ ئۆتكــۈزۈپ كىيىمنــى ســالدۇرۇپ ســىم   

بۇرنىغــا ســىم . قويــۇپ باســقۇنچىلىق قىلىــدىكهنبىــلهن بــاغالپ 
ــاغرىق      ــاكى ئ ــا ي ــراپ يىغلىس ــانچه چىرقى ــالىالر ق ــۈزۈلگهن ب ئۆتك

ــپ      بئازا ــۇنچه ھاياجانلىنى ــۇ ش ــا ئ ــالپ يېلىنس ــدىماي يىغ ــا چى ىغ
باسـقۇنچىلىق قىلىـپ بولغانـدىن كېـيىن ئۇسـتىرا      . كېتىدىكهن

ــىي ئهزا     ــۇت ۋە جىنسـ ــارچىالپ، پـ ــهتنى پـ ــۇزالپ، جهسـ ــلهن بوغـ بىـ
ئــۇ ئــاخىرقى قېــتىم لــى    . قىســىملىرىنى پىشــۇرۇپ يهيــدىكهن  

ياشلىق بىر قىزنى ئالداپ ۋېلىسىپىتكه مىنـدۈرۈپ   7فامىلىلىك 
ئېلىپ ماڭغاندا ساقچىالر كهينىگه چۈشۈپ ئۇ ئىبلىس قولىنى بـۇ  

  .ۋاتقاندا نهق مهيداندا تۇتۇلغانۇنارسىدىگه سۇن
كه بـــۇ بىمـــار مـــۇرەككهپ خاراكتېرلىـــك جىنســـىي تهلـــۋىلىك 

گىرىپتـــار بولغـــان بولـــۇپ، ئۇنىڭـــدا ھهم جىنســـىي خـــارالش ھهم  
  .بالىالرنى بۇلغاش تهڭ كۆرۈلگهن

ياش، دوڭبېيدىكى مهلۇم شـهھهردىن، جىنسـىي    25، ئهر، x xل 
ئاجىزلىق كېسىلىگهگىرىپتار بولغان بولۇپ، ئايالالرنىڭ جىنسىي 

ىڭ ئاين -4يىلى _  1990. ئهزاسىنى يېسه ساقىيىدۇ دەپ ئويلىغان
ــۈنى  -15 ــۈرۈپ    20كـ ــالنى ئۆلتـ ــك ئايـ ــاڭ فامىلىلىـ ــلىق جـ ياشـ

 -28ئاينىــڭ  -3يىلــى _  1991. جىنســىي ئهزاســىنى خــام يــېگهن
ياشــلىق بىــر قىزنــى  9كــۈنى يهنه بىــر شــهھهرگه ئېقىــپ بېرىــپ  

ئۇنىــڭ . ىپ ئېلىــپ يــېگهنســئۆلتــۈرۈپ جىنســىي ئهزاســىنى كې 
  . مىشئايالنىڭكىنى يېسه ئاندىن ساقىيار 9ئېيتىشىچه ئۇ 

رۇســىيهدە يــۈز بهرگهن دۇنيــانى زىلــزىلىگه كهلتــۈرگهن مهشــهۇر  
شهھۋانىي قاتىللىق دېلوسى ئادەم ئۆلتـۈرۈش ئـارقىلىق جىنسـىي    
ــك    ــهۋدالىقىنىڭ تىپىــ ــارالش ســ ــدىغان خــ ــىنى قاندۇرىــ ھهۋىســ

  .مىساللىرىدىن بىرىدۇر
ــايهتچى چىكــاجىرو   ياشــقا كىــرگهن بولــۇپ،  بهدىنــى     56جىن



جايىــدا، نورمــال لوگىكىلىــق تهپهككــۇرگه  ســاغالم، ئهقلــى ھۇشــى 
دۆلهت خىزمهتچىســى ۋە ئوقۇتقــۇچى بولغــان، كىشــىلهرنىڭ . ئىــگه

شـى ناھـايىتى   ۈنۈئارىسىدا بهلگىلىك ھۆرمهتكه ئىگه، سـىرتقى كۆر 
ئهخالقلىـــق، بىـــراق ئىچـــى يىرگىنىچلىـــق جىنـــايى غهرەزلهر،     

لىنىپ نهپرەتلىك مهقسهدلهر بىلهن تولغان، ئادەم ئۆلتۈرۈشكه ئادەت
كهتــكهن ۋەھشــىي ئالۋاســتى بولــۇپ، ئــادەم ئۆلتــۈرۈش ۋاســتىلىرى  

يىلىـدىن  _  1978ئۇ . قهبىهلىكته ۋە بىنورمالىقتا چېكىگه يهتكهن
ئــادەمنى ئۆلتــۈرگهن بولــۇپ، ئۇنىــڭ  52يىلغىــچه جهمئىــي  -1990

رى ئۆسـمۈر بـالىالر   ۇياشتىن يۇق 10قولىدا ئۆلگهنلهرنىڭ ھهممسى 
 14نهپهر، ئۆسـمۈر قىـز    17ياش ئايـاللر  . بارەتۋە ياش ئايالالردىن ئى

ــاال  ــۇال. نهپهر 21نهپهر، ئوغــۇل ب ــۇ ئ ــلهن  ئ رنى ھهرخىــل ئۇســۇلالر بى
ئالــداپ ئورمانلىقالرغــا ۋە باشــقا ئــادەم ئــانچه بارمايــدىغان خىلــۋەت  
جايالرغا ئاپىرىپ، زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچى دىقـقهت قىلمىغـان   

قىرىـپ تۇيۇقســىز ھۇجــۇم  پۇرسـهتتىن پايــدىلىنىپ پىچىقىنــى چى 
ــۇرۇپ ھۇشــىدىن كهتكۈزگهنــدىن    ــاكى كــالتهك بىــلهن ئ قىلغــان ي
ــى    ــىنىڭ تېنىنـــ ــان كىشـــ ــاغالپ ئاڭلىغـــ ــۇنى بـــ ــيىن ئـــ كېـــ
ــاپ      ــۇالرنى قىين ــلهن ئ ــىتىالر بى ــل ۋاس ــۈركهندۈرىدىغان ھهر خى ش

ــان  ــۆلگىچه ھوزۇرالنغ ــارچىالپ   . ئ ــهتنى پ ــيىن جهس ــدىن كې ئۆلگهن
ىي ئهزاســـىنى خـــام پېـــتىال ئۇالرنىـــڭ بهزى ئهزالىرىنـــى ۋە جىنســـ

  .تىۋەتكهنۇي
بۇ ۋەھشى ئالۋاستى جىنسىي ئـاجىزلىق كېسـىلىگه گىرىپتـار    

النغان، جېنىـدىن تويـۇپ   ئازاپبولغان بولۇپ، بۇ كېسهلدىن قاتتىق 
كهتــكهن، چــۈنكى ئــۇ بــۇ ســهۋەبتىن ئايالالرنىــڭ ھاقارەتلىشــىگه ۋە 

شـۇنىڭ   .ئايالى ئۇنىڭدىن بىـزار بولغـان  . مهسخىرىسىگه ئۇچرىغان
. ئۈچۈن ئۇ يوشۇرۇن ھالدا پۈتۈن دۇنيادىكى ئادەملهرگه نهپرەتلهنگهن

شۇڭا ئۇ ئـادەم ئۆلتۈرۈشـنى بىـر خىـل كۆڭـۈل ئـېچىش ۋاسىتىسـى        
ــان ــدا ۋە  . قىلغــ ــوبېكتىنى قىينىغانــ ــىي ئــ ــتىم جىنســ ھهر قېــ

ــۇتراپ      ــى ق ــىي ھهۋىس ــپ جىنس ــاتتىق ھاياجانلىنى ــدە ق ئۆلتۈرگهن
ته قانچه ۋەھشـىيلىك قىلسـا، قارشـى    ئادەم ئۆلتۈرۈش. قايىم بولغان



ــانچىلىق  ــىي   ئازاپتهرەپ قـ ــايراپ جىنسـ ــۇنچىلىك يـ ــۇ شـ ــا ئـ النسـ
 نىئۇنىڭ ئۆزىنىڭ ئېيتىشـىچه ئـۇ باشـقىالر   . ھهۋىسىنى قاندۇرغان

ئالــداپ ئاشــۇ جىنــايهت مهيــدانىغا ئېلىــپ بارغانــدا ھاياجانــدىن       
ــۆزىنى تۇت   ــال ئ ــىپ زادى ــدىكهنۇئهسهبىيلىش ــايىتى  . ۋااللماي ــۇ ناھ ئ

ــ      ــاۋال ناھ ــتىن ئ ــپ بېرىش ــكهت ئېلى ــۇپ ھهرى ــېلىگهر بول يىتى اھ
ــدىكهن  ــالىالرنى،   . ئهتراپلىــق پىالنالي ــان ب ــپ چىقق ــدىن قېچى ئۆي

يىتىمالرنى خۇددى چۆچهكلهردىكى يالماۋۇز مومايدەك ئالداپ قولغا 
كهلتۈرۈپال بىر تهرەپ قىلىدىكهن، ئايالالرنىمۇ شۇ كـۈنى تونۇشـۇپال   

هن، شۇڭا يىپ ئۇچىنى ئۆلگۈچىلهرنىـڭ  دىكۇشۇ كۈنى ئۆلتۈرۈپ بول
بـۇ ھـېلىگهر   . مۇناسىۋەت دائىرىسىگه ئاساسهن تاپماق تهس ئىكهن

مهخلۇق ھهتتا ئادەم ئۆلتۈرۈشـتىن ئىلگىـرى كۆمىـدىغان يهرنىمـۇ     
ئالــدىن كــوالپ قويغــان بولــۇپ، كۆمــۈپ بولغانــدىن كېــيىن قــان   
چــاچراپ كهتــكهن كىيىملىرىنــى ســېلىپ ئالماشــتۇرۇش ئۈچۈنمــۇ 

ييارالپ كىيىم ئېلىپ بارىدىكهن ھهمـدە قـاننى ناھـايىتى پـاكىز     ته
يىــل توختىمــاي قــاتىللىق  12بــۇ ئهبلهخنىــڭ . تازىلىۋېتىــدىكهن

 1984. قىلىپ يهنه تۇتۇلماسلىقى ھهقىقهتهن ئـادەمنى چۆچىتىـدۇ  
ــڭ     - ــېكىن ئۇنىـ ــان، لـ ــدىن تۇتۇلغـ ــاقچىالر تهرىپىـ ــۇ سـ ــى ئـ يىلـ

ى بولغاچقـا قۇتۇلـۇپ   بىلهن مۇناسىۋىت KGBجاسۇسلۇق ئورگىنى 
ــل دەپ قارىلىــپ     ــدا قاتى ــا ھال ــراۋ خات ــا باشــقا بى قالغــان، ئارىلىقت

رى قاتالم رەھـبهرلهر  ۇبۇ دېلو ئاخىرى يۇق. ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغان
ــان    ــدا قىلغ ــۆرەش پهي ــدان سىياســىي ك ــر مهي پهقهت . ئارىســىدا  بى

روســىيه پارچىلىنىــپ، سوتســىيالىزىم ئاغــدۇرۇپ تاشـــالنغاندىن     
ــنال ــان   كېيى ــا ئااللىغ ــاقچىالر قولغ ــۇنى س ــى  - 1992.  ئ  - 10يىل
كــۈنى ئۆلــۈم جازاســىغا ھۆكــۈم قىلىنىــپ ئىجــرا       - 15ئاينىــڭ 

  .قىلىنغان
ــايى    ــڭ جىنــ ــوتچى ئۇنىــ ــوتتا ســ ــوتالنغان ســ ــاجرو ســ چىكــ

ســوتقا  . قىلمىشــلىرىنى ئــۈچ ســائهتته ئــاران ئوقــۇپ تــۈگهتكهن     
 -ۇق دىـــن ئـــارتۇق ئـــۇر 200زىيانكهشـــلىككه ئۇچرىغۇچىالرنىـــڭ 

ــۇ     ــالالر ئوق ــت دېت ــۇپ، بهزى كونكرې ــقان بول ــانلىرى قاتناش  پتۇغق



ئۆتۈلگهندە بۇ قۇرقۇنچلـۇق ۋەھشـىيلىكلهرنى ئـاڭالپ نۇرغـۇنلىرى     
نۇرغـۇنلىرى غهزەپـتىن ئىختىيارسـىز ۋارقىـراپ     . ھۇشىدىن كهتكهن

_ ر ئېتىلىپ كېلىپ ئۇنى ئۇرۇپ پارە سوت ئاخىرىدا ئۇال. تاشلىغان
سـاقچىالر ئـاران ئېلىـپ چىقىـپ     . س قالغـان پارە قىلىـۋەتكىلى تـا  

  . ①كهتكهن
دىغــان تــۈپكى  ۇتهھلىــل جىنســىي مــۇھهببهت ئىنســاندا بول   

ئۇ . بولۇدۇتهبىئىي تهلهپ بولۇپ ھهممه ئادەمنىڭ ۋۇجۇدىدا مهۋجۇت 
. بىر خىل بېسىۋېلىش مۇمكىن بولمىغان ئېنېرگىيىدىن ئىبارەت

ــېمىگه  قارىماســتىن چى   ــدا ھېچن ــۇ ئىنســان ۋۇجۇدى ــولى  ئ قىــش ي
ئادەم ئۇنىڭ مهلـۇم بىـر چىقىـش يـولىنى توسىۋەتسـه ئـۇ       . ئىزدەيدۇ

باشقا يول بىلهن ئىپادىلىنىپ چىقىدۇ، ئـۇ يـولنى توسىۋەتسـه يهنه    
باشقا يول تاپىـدۇ، مهلـۇم بىـر شـهكىلدە ئىپادىلىنىـپ چىقىشـىغا       
. يول قويمىسىڭىز ئۇ يهنه بىـر يـول بىـلهن ئىپادىلىنىـپ چىقىـدۇ     

ــىي ھهۋەس ته ــلهن   جىنسـ ــهكلى بىـ ــۇھهببهت شـ ــدا مـ ــي ھالـ بىئىـ
شــقا بىــر ايولــدىن مهھــرۇم بولســا، ئــۇ بچىقىــدىغان ئىپادىلىنىــپ 

شهكىلنى تالالپ ئوتتۇرىغا چىقىدۇ، سـىز ئۇنىـڭ شـهكلىگه قـاراپ     
ــمهي      ــى بىلهل ــرگىيه ئىكهنلىكىن ــىي ئېنې ــلى جىنس ــڭ ئهس ئۇنى

مـۇھهببهت ھهتتـا بهزىـدە نهپـرەت ۋە ئۆچمهنلىـك شـهكلى       . قالىسىز
ئىشـقىلىپ ئـۇ قانـداقال    . هن ئىپادىلىنىپ چىقىشـى مـۇمكىن  بىل

بىـز ۋۇجـۇدى   . يولدىن بولمىسـۇن چىقىـش يـولى تاپمـاي قويمايـدۇ     
ــۆرۈپ     ــادەملهرنى ك ــان بهزى ئ ــلهن تولغ ــهل بى ــك ۋە كېس ئۆچمهنلى

ئهمهلىيهتته ئۇنىـڭ  . ئۇالردا مۇھهببهت بارلىقىغا ئىشهنمهي قالىمىز
ــر ھهرىكىتــى ۋە ئهســهبىيلهرچه    قىلمىشــلىرىدىن ســىرتقا  ھهر بى

ۋاتقان ئېنېرگىيىنىــــڭ مهنبهســــى ئهســــلىدە ۈتۈئــــۆزىنى كۆرســــ
پهقهت بـۇ جىنسـىي مـۇھهببهت يـول     . شـى مـۇمكىن  ۇمۇھهببهت بول
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تهبىئىي شـارائىت  . شىنى ئۆزگهرتكهنۈلۈمىغانلىقى ئۈچۈن يۆنلتاپا
ــادەم ئ  زىــدىكى ۆۋە ئىجتىمــائىي چهكلىمىــلهر تۈپهيلــدىن ھهمــمه ئ

ــىي ئېنېرگىيى ــقا    جىنس ــپ باش ــى ئۆزگهرتى ــقا يهن ــى بېسىۋېلىش ن
بهزىلىـرى بـۇ   .  بولـۇدۇ شهكىل بىلهن  ئىپادىلهپ چىقىشقا مهجبۇر 

ــى ئىنســانالر     ــكه يهن خىــل جىنســىي ئېنېرگىيىنــى ياخشــى تهرەپ
ــدۇ   ــكه بۇرايـ ــدىلىق تهرەپـ ــۈن پايـ ــڭ   . ئۈچـ ــرگىيه ئۇالرنىـ ــۇ ئېنېـ بـ

ۋۇجۇدىــــدىن ئــــۆزىنى بېغىشــــالش روھــــى، ســــهنئهت ھهتتــــا      
چىلىك يولى بىـلهن ئىپادىلىنىـپ چىقىـپ، ئـۇالر روھـى      ئىالھىيهت

بهزى كىشىلهر بولسا تهبىئىي جىنسىي . بولۇدۇجهھهتته خاتىرجهم  
ــى   ــانلىق    نئېنېرگىيىن ــى ئىنســانالر ئۈچــۈن زىي ــكه يهن ــار تهرەپ اچ

شـۇنىڭ بىــلهن جىنســىي ئېنېــرگىيه   . بولغـان تهرەپــكه بۇرىۋېتىــدۇ 
اۋانلىــق، زالىملىــق ۋە  ئۇالرنىــڭ ۋۇجۇدىــدىن مۇســتهبىتلىك، زور  

جىنسـىي خـارالش   . روھىي كېسـهل  بولـۇپ ئىپادىلىنىـپ چىقىـدۇ    
دەل جىنســــىي ئېنېرگىيىنىــــڭ قــــاتتىق بېســــىمغا ئــــۇچراش  

  . تۈپهيلدىىن شهكلىنى ئۆزگهرتىشىدىن ئىبارەت
ــاندا    ــرگىيه ئىنس ــىي ئېنې ــىچه جىنس ــڭ قارىش بهزى ئادەملهرنى

ــۆلگىچه ھهر ۋاقىــت مهۋجــ   ــۇدۇۇت تۇغۇلغانــدىن تارتىــپ ئ بىــز . بول
ــىي ھهۋەس بهز    ــدەك جىنس ــۆزلهپ ئۆتكهن ــابالردا س ــدىنقى ب ــئال دە ى

تۇرسا، بهزىدە  مهقهت باسقۇچىدا، بهزىدە جىنسىي  اباسقۇچىد زئېغى
ــقۇچ ــۇرىدئهزا باس ــۇت ھهر   .  دۇۇا ت ــىي تهلهپ ھهر مىن ــمهك جىنس دې

. دەقىــقه ھهر قانــداق جايــدا ئــۆزىگه مهلــۇم چىقىــش يــولى ئىزدەيــدۇ
ىقىـــي يېتىلىـــپ جىنســـىي ســـهزگۈر رايـــونى تامـــامهن ئـــادەم ھهق

ــدىن       ــقا ئهزالىرى ــڭ باش ــۇ بهدەننى ــۆتكهلگىچه ئ ــا ي ــىي ئهزاغ جىنس
ــدۇ   ــولى ئىزدەي ــش ي ــۇھهببىتى   . (چىقى ــلىقالر م ــاش جىنىس ئوخش

كېــيىن جىنســىي ھهۋەس ) ھهققــدە توختالغــان مهزمۇنالرغــا قــاراڭ
ــولى       ــش ي ــال چىقى ــيىن يهنى ــدىن كې ــا يۆتكهلگهن ــىي ئهزاغ جىنس

بـارا   -پالمىسا يهنى جىنسىي ئهزا ئـارقىلىق قاندرۇلمىسـا ئـۇ بـارا     تا
. بالىلىق دەۋرلهردىكى چىقىش يولىغا قايتىپ كېتىشـى مـۇمكىن  

ــىي       ــۈپ جىنسـ ــا چۆكـ ــا قايتـ ــى تۇيغۇالرغـ ــالىلىق دەۋردىكـ ــۇ بـ ئـ



دىن تاپســا ئوخشــاش ىــئېنېــرگىيىگه چىقىــش يــولىنى مهقهت يول
ــار بول   ــۇھهببىتىگه گىرىپت ــلىقالر م ــۇجىنىس ــۇمكىنش ئهگهر . ى م

جىنسىي ئېنېرگىيه چىقىش يولىنى ئېغىز بوشلىقىدىن تاپسا  ئۇ 
رىـدا مىسـالغا   ۇيۇق. شى مۇمكىنۇخارالش سهۋدالىقىغا گىرىپتار بول

ئېلىنغان بىمارالرنىڭ ھهممىسـى جىنسـىي ئاجىزلىققـا گىرىپتـار     
بولغان بولۇپ، نورمال جىنسىي ئاالقه ئۇالرنىڭ جىنسىي تهلىپىنى 

ئۇزاق مهزگىلللىك جىنسـىي بېسـىم تۈپهيلىـدىن    . لمىغانقاندۇرا
ــان،      ــولى تاپالمىغ ــش ي ــى چىقى ــىي ئېنېرگىيىس ــڭ جىنس ئۇالرنى

ر تــوي قىلغــان بولســىمۇ بىــراق بــۇ چاغــدا ئۇالرنىــڭ   كېــيىن ئــۇال
جىنســىي مــۇھهببهت تۇيغۇســى بۇرمىلىنىــپ بولغــان يهنــى باشــقا 

، ئـۇالر  يهردىن باشقا ئۇسـۇل بىـلهن چىقىـش يـولى تېپىـپ بولغـان      
. ئــۇنى نورمــال جىنســىي ئــاالقه شــهكلىگه قــايتۇرۇپ كــېلهلمىگهن

نى ىشۇنىڭ بىلهن ئىالجىسىز جىنسىي ئېنېـرگىيه تاللىغـان يـول   
ئۇالرنىـــڭ جىنســـىي دەۋرى بـــالىلىق . تۇتۇشـــقا مهجبـــۇر بولغـــان

ــۇالر     ــۇپ، ئ ــكهن بول ــز باســقۇچىغا قايتىــپ كهت ــدىكى ئېغى مهزگىل
ــنى ق   ــىي ھهۋەس ــارقىلىق جىنس ــز ئ ــدۇرغانئېغى ــڭ  . ان ــۇ ئۇالرنى ب

ــۇچ     ــي يىرتق ــۇالر ھهقىقى ــىپ ئ ــلهن بىرلىش ــى بى ــارالش  خاھىش خ
  .ھايۋانغا ئايلىنىپ ئادەملهرنى يهپ جىنسىي مهقسهتكه يهتكهن

يۇقىرىــدا مىســالغا ئېلىنغانــدەك بهزى بىمارالرنىــڭ جىنســىي  
ش سهۋدالىقى مهلۇم مهزگىلدە بىراقال ئاشكارىلىنىپ چىقىدۇ، خارال

مهسىلهن، مهلۇم بىـر  . بارا تهرەققىي قىلىدۇ -بولسا بارا بهزىلهرنىڭ 
ــلهپ      ــه دەسـ ــالالرنى كۆرسـ ــيگهن ئايـ ــيىم كىـ ــل كىـ ــار قىزىـ بىمـ

 -تۇرالمايدىغان بولـۇپ قالغـان، ئۇالرنىـڭ كىيىملىرىنـى يىرتىـپ      
دەسـلهپته كىيىملهرنـى   . يىرتىپ تاشالپ يالىڭاچلىغۇسى كهلگهن

ــهتكه يېت  ــىي مهقســ ــالش پهقهت جىنســ ــپ تاشــ ــنىڭ يىرتىــ ىشــ
كىيىمنــى  ىيهنــى بىمارنىــڭ  مهقســىد. ۋاسىتىســىدەك تۇيۇلغــان

يىرتىش ئهمهس بهلكـى ئايـالنى يالىڭـاچالش، بىـراق كىـيىن بىـر       
ئايـــال بىـــلهن بىلـــله بولغانـــدا ئۆزىنىـــڭ جىنســـىي ئـــاجىزلىقى  

س قىلغــان، شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇ ئــۆز مهقســىدىنىڭ  ىــبــارلىقىنى ھ



ــى     ــاالقه ئهمهس بهلك ــىي ئ ــته جىنس ــل   ئهمهلىيهت ــر خى ــته بى غهلى
ئـۇ جىنسـىي   . يىرتىپ تاشالش ھاياجىنى ئىكهنلىكىنـى بايقىغـان  

ــېقىن    ــا ي ــاجىزلىقتىن نومــۇس قىلىــپ ئىككىــنچىلهپ ئايالالرغ ئ
ــى   ــراق قىزىـــل كىيىملىكلهرنىـــڭ كىيىملىرىنـ ــان بىـ يولىمىغـ

ئاخىر ئـۇ ئـۆزىنى   . ئۇنى قىينىغان دايىميىرتىپ تاشالش خاھىشى 
شـۇنىڭ بىـلهن گۈگـۈم    . جىگه يهتـكهن كونترول قىاللمايدىغان دەرى

تىـۋا ئېلىـپ   ىمهزگىلىدە ۋېلىسىپىتنى مىنىپ قولىغا بىر تال بېر
ئـــادەم ئـــازراق يـــولالردا يـــالغۇز كېتىۋاتقـــان قىزىـــل كىيىملىـــك 

تىـۋا بىـلهن كىيىمىنـى تىلىۋېتىـپ     ىئاياللرنى پايالپ بېرىـپ بېر 
ــولغىچه     ــۈز بهرگهنلىكىنــى بىلىــپ ب ــېمه ئىــش ي ــال ن قاچقــان، ئاي

ــان    ۋ ــپ بولغ ــۆزدىن غايى ــدىگىنىچه ك ــوقتهك ھهي ــىپىتنى ئ . ېلىس
ئايالالرنىڭ كىيىمىنى  تىلغاندا ئىختىيارسىز جىنسـىي ھهۋىسـى   

بـارا بۇنىـڭ بىلهنـال قانمـاي      -كېـيىن بـارا   . قېنىپ قـايىم بولغـان  
ئاخىرىــدا بىــر . ئايالالرنىــڭ بهدىنىنــى تىلىــپ قاچىــدىغان بولغــان

  .تۇلغانئايالنى ئۆلتۈرمهكچى بولغاندا تۇ
ــارالش       ــىي خــ ــان جىنســ ــاپ بولغــ ــك ۋە ســ ــر تىپىــ ــۇ بىــ بــ
پسىخىكىســـــىنىڭ مىســـــالى بولـــــۇپ، بىمارنىـــــڭ جىنســـــىي 

ئۇنىــڭ خــارالش قىلىقلىــرى . پسىخىكىســى تامــامهن بۇرمىالنغــان
يهنى ئـۇ  . دۇۈنۈشته جىنسىيهت بىلهن مۇناسىۋەتسىزدەك كۆرۈنۈكۆر

ھهتتــا  ۇ، يــا باســقۇنچىلىق قىلمايــدۇديــا جىنســىي ئــاالقه قىلمايــ
بىراق ئۇنىـڭ ھهرىكهتلىرىـدە   . ئايالنىڭ تېنىگه يېقىنمۇ كهلمهيدۇ

  .ئۇنىڭ جىنسىي ھهۋىسىنى يۇقىرى پهللىگه يهتكۈزىدۇ
ئۇيغـۇرالر ئىچىــدىمۇ جىنســىي خـارالش كېســىلى كــۆپ، ھهتتــا   
. بهزى خهلق قوشاقلىرىدا جىنسىي خارالش خاھىشى ئىپادىلهنگهن

  :مهسىلهن
  روزىلهم دەيمۇ سېنى،

  لهم دەيمۇ سېنى؟قوزى
  باغدا باققان پاقلىنىم دەپ،

  ئۆلتۈرۈپ يهيمۇ سېنى؟



  
  دەريادىكى بېلىقنى

  .تور بىلهن تۇتاي دەيمهن
  ئامرىقىم چىرايلىقنى

  .يۇتاي دەيمهن سۇ بىلهن
  

ــالىغه    ــۇقىرىقى قوشــاقالردا گهرچه مــۇھهببهت تهشــنالىقى مۇب ي
 قىلىــپ ئىپــادىلهنگهن بولســىمۇ بىــراق مۇبــالىغه ئۇســۇلىدىن     

ــڭ تهســهۋۋۇرىدىكى     ــاقنى ئىجــاد قىلغۇچىنى ــالرنى كــۆز  ئقوش ىش
ــۈرەلهيمىز ــدىمىزغا كهلت ــۇ قوشــاقالرنىڭ تهســهۋۋۇر ئۇســۇلىدا  . ئال ب

قچى ايهنـى قوشـ  . ناھايىتى ئېنىقال جىنسىي خـارالش خاھىشـى بـار   
ۋېتىش ھهتتا ئۆلتۈرۈپ يېيىش باسـقۇچىغا يهتكهنـدىال ئانـدىن    ۇيۇت

بىـــز بـــۇنى تولـــۇق . لىـــدۇمـــۇھهببىتى قانىدىغانـــدەك ھـــېس قى
بىنورمــاللىق دېيهلمىســهكمۇ بــۇ قوشــاقتا ئــاز تــوال مۇشــۇنداق       

  .يوشۇرۇن خاھىشنىڭ مهۋجۇتلىقىنى ئىنكار قىاللمايمىز
ئهمدى تۆۋەندە ئۇيغۇرالر ئارىسىدا يـۈز بهرگهن جىنسـىي خـارالش    

  .بىنورماللىقلىرىدىن بىر نهچچىنى مىسال كهلتۈرىمهن
ئايـالى  . شـهھىرىدىن  xxئۇيغـۇر، ق   ياش، 26مىسال مهلۇم ئهر، 

بىــلهن تــوي قىلغانــدىن كېيىــنال ئۆزىنىــڭ جىنســىي ئــاجىزلىقى 
ــزدىگهن    ــوللىرىنى ئى ــنىش ي ــان ھهم داۋالى ــارلىقىنى بايقىغ ــۇ . ب ئ

ناھايىتى ئهخالقلىق ۋە ئابرويلۇق بولغاچقـا ئايـالى ئۇنىـڭ بىـلهن     
لىـته  بىـراق بهزىـدە غه  . ۋېرىش خىيالىـدا بولغـان  ۇداۋاملىق ئۆي تۇت

ئايال بازاردىن ناھـايىتى چىرايلىـق مـودا    . ئىشالر يۈز بېرىپ تۇرغان
كىيىم سـېتىۋېلىپ ئهتىسـى كىـيهي دېسـه كىيىمنىـڭ كېچىـدە       

پارچه بولۇپ تىلىپ تاشالنغانلىقىنى  -ئۇالر ئۇخالپ قالغاندا پارچه 
. ئېرىمۇ ھاڭ تـاڭ بولـۇپ بۇنىـڭ سـهۋەبىنى بىلهلمىـگهن     . كۆرگهن

ئهنئهنىۋى كىيىملىـرى سـاق تۇرىۋېرىـدىكهن،     ئايالنىڭ ئادەتتىكى
ئـۇالر بىـر   . پهقهت مودا كىـيىم بولسـىال تىلىنىـپ تاشـلىنىدىكهن    

. مهزگىل بۇنىڭ سهۋەبىنى بىلىشكه تىرىشـىپ بىلهلـمهي يـۈرگهن   



بىر كۈنى ئايال يېرىم كېچىدە قىڭراق بىلهن بىـر نهرسـه چانىغـان    
ــ   . پ كهتــكهنۇنــ ۇئــاۋازدىن ئويغ ۇ كــۈنى  قارىســا ئېــرى ئۇنىــڭ ش

سېتىۋالغان ئېگىز پاشنىلىق چىرايلىق ئايىقىنى قىڭراق بىـلهن  
بىـراق  . ئۇ بـۇنى كـۆرۈپ قـاتتىق قورقـۇپ كهتـكهن     . چاناۋاتقانىكهن

ــان    ــاراپ تۇرغ ــاي ق ــۈنىنى چىقارم ــدەك   . ئ ــش بولمىغان ــېچ ئى ئهر ھ
قايتىپ كېلىـپ ياتقـان، ئهتىسـى ئايـالى بولغـان ئىشـنى سورىسـا        

نلىقىنى ئېيتقان ۋە ئۆزىنىڭ ئېلىشىپ ئۆزىنىڭ زادىال بىلمهيدىغا
  .قېلىشىدىن ئهنسىرىگهن

يوقــاپ  تكېيىــنچه كىيىملهرنــى تىلىــپ تاشــاليدىغان ئــادە    
بىـراق ئايـال بىـر نهچـچه قېـتىم نـاتونوش كىشـىلهرنىڭ        . كهتكهن

ئايال بىر زاۋۇدنىڭ ئىشچىسـى بولـۇپ،   . باسقۇنچىلىقىغا ئۇچرىغان
ــم ــىمىن  دايى ــك س ــ  ىكهچلى ــرىم ك ــلهپ يې ــۆيگه دا ئىش ېچىلهردە ئ

بىر قېتىم ئـۇنى بىـرى يـول بويىـدىكى ئورمانغـا سـۆرەپ       . قايتاتتى
. كىرىپ باسقۇنچىلىق قىلماقچى بولۇپ مهقسىدىگه يېتهلمىگهن

ئېرىگه بولغان ئىشنى ئېيتسـا ئېـرى سـهتچىلىك بولـۇپ يـۈزىمىز      
دۇ دەپ بــۇ ئىشــنى باشــقىالرغا ئېيتماســلىقنى مهســلىههت  ۈچۈشــ

لىنىڭ ئالدىغا چىقىدىغانلىقى توغرىسىدا ۋەدە ئايا دايىمبهرگهن ۋە 
لېكىن بىـر قېـتىم ئـاغىنىلىرى    . ئالدىغا چىققان دايىمبهرگهن ۋە 

بىلهن ھاراق ئىچىشىپ ئولتۇرۇپ قېلىپ ئالدىغا چىقالماي ئايـالى  
بىراق ئايالىنى ئېرىنىڭ بىلهكلىرىـدىكى  . يهنه زورلۇققا ئۇچرىغان

ستلىكته يول بويىدىكى ئېرىققـا  ئۇ بولسا مه. يارا ھهيران قالدۇرغان
كېيىن . تېيىلىپ كېتىپ دەرەخلهر جىجىۋەتتى دەپ چۈشهندۈرگهن
ئــۇ تــوك . ئايــال يهنه بىــر قېــتىم ئۆيــدە باســقۇنچىلىققا ئۇچرىغــان 

بــۇ قېــتىم باســقۇنچىلىق قىلغــۇچى  ،كهتــكهن بىــر كــۈنى بولــۇپ
لېكىن قـاتتىق ئېلىشـقان ئايـالمۇ بـوش     .  مهقسىدىگه يېتهلىگهن

ي ئاخىرى بىر يوغان تاش بىلهن ئۇرۇپ لۈكچهكنى ھۇشىدىن كهلمه
بىر ھازادىن كېيىن توك كهلگهنـدە قارىسـا ئـۆزىگه    . ۋەتكهنۈكهتكۈز

تــاڭ  -ھهممىــدىن ھــاڭ . باســقۇنچىلىق قىلغــۇچى ئېــرى ئىــكهن
قالدۇرىدىغىنى شۇكى ئهرلىك جىنسىي ئىقتىـدارىنى يوقاتقـان بـۇ    



ۇنىڭــدا زادىــال جىنســىي ئهر ئاشــۇ كــۈنى باســقۇنچىلىق قىلغانــدا ئ
  .ئاجىزلىق كۆرۈلمىگهن

بــۇ مىســالدىكى بىمــار جىنســىي جهھهتــته پۈتــۈنلهي  :تهھلىــل
شىدا ھېچقانـداق  ۇنورمال بولۇپ جىنسىي ئىقتىدارىنىڭ ئاجىز بول

دوختــۇرالر ئۇنىــڭ جىنســىي   . فىزىئولوگىيىلىــك توســالغۇ يــوق  
ــدا   ــالىز قىلغان سىستېمىســىنى ۋە سىپىرمىســىنى تهكشــۈرۈپ ئان

شـــۇنىڭ بىـــلهن ئۇنىڭغـــا . ھېچقانـــداق غهيرىلىـــك بايقالمىغـــان
جىنســىي ئــاجىزلىقى پســىخىك ســهۋەبتىن بولغــان دەپ دىئــاگنوز 

  .قويغان
ــار  ــلهپته  بىمـ ــمدسـ ــۇپ   دايىـ ــدەرەپ قوپـ ــدە ئۈنـ ــرىم كېچىـ يېـ

ئايالىنىــڭ چىرايلىــق كىيىملىرىنــى تىلىــپ تاشــلىغاندىال بىــز   
ــى   ــلهن زوراۋانلىقنـــــ ــاببهت بىـــــ ــىي مۇھـــــ  ئۇنىـــــــڭ جىنســـــ

س ىـ ئارىالشتۇرىۋالغانلىقىنى، گۈزەللىككه زوراۋانلىقنى مۇۋاپىـق ھ 
ش ئۇسۇلىنىڭ ۇنۇقىلغانلىقىنى يهنى ئۇنىڭ گۈزەللىكتىن ھوزۇرل

ــز    ــېس قىالاليمى ــى ھ ــق ئىكهنلىكىن ــل زوراۋانلى ــر خى ــڭ . بى ئۇنى
نورمال جىنسىي پائالىيىتىدە زوراۋانلىق مهزمۇنى كهم بولغـانلىقى  

  .جىزلىق كۆرۈلگهنئۈچۈن ئۇنىڭدا جىنسىي ئا
ــدا بول    ــىنىڭ پهيـ ــق خاھىشـ ــاردىكى زوراۋانلىـ ــىدىكى ۇبىمـ شـ

ــدىكى جىنســىي     ــالىلىق دەۋرلىرى ــڭ ب ــز پهقهت ئۇنى ســهۋەبىنى بى
ــدىن ھ ــتهجرىبىلىرى ــزى ــداق   ندمۇگســى. س قىالاليمى ــود مۇن فرېئ

ــ «: دەيــدۇ نچه كىچىــك بــالىالرنى ســهبى ھېچنهرســه    ۈچــوڭال كۆپ
غا  دىقـقهت قىلمايــدۇ دەپ  بىلمهيـدۇ دەپ قــاراپ، جىنسـىي ئىشــالر  

ــدۇ  ــدىكى بالىالرنىــڭ چــوڭالر    ،دە –ئويالي ــا ھالىتى ــۇمران نوت ــۇ ي ب
ئارىسىدىكى جىنسىي پائـالىيهتلهرنى كـۆرۈپ قېلىشـىغا  پۇرسـهت     

شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇالر كــۆرۈپ قالغــان ئىشــالر  . تۇغــدۇرۇپ تاشــاليدۇ
ئۇالرنىــڭ كاللىســىدا چوڭقــۇر تهســىرات قالــدۇرۇپ، ئــۇالر جىنســىي 

ــ ــارالش    پائـ ــارەت ۋە خـ ــش، ھاقـ ــوزەك قىلىـ ــل بـ ــر خىـ الىيهتنى بىـ
ــ  ــش دەپ چۈشـ ــك ئىـ ــالىزالردىن  . ۋالىدۇۈنۈخاراكتېرلىـ ــي ئانـ روھىـ

ــىرات ئۇالرنىــڭ جىنســىي        ــۇ خىــل تهس ــۇمكى بــالىالردىكى ب مهل



   ①».ۋېتىدۇۇمهقسىدىنى خارالش تهرەپكه بۇر
بىمارنىڭ بالىلىق تهجرىبىلىرىنـى ئهسـلىتىش جهريانىـدا شـۇ     

 3يـاش يـاكى    2م بولدىكى ئۇ كىچىـك ۋاقتىـدا بهلكىـم    نهرسه مهلۇ
ــان ئــاۋازدىن        ــر ئىڭرىغ ــته بى ــرىم كېچىــدە غهلى ــدا يې ــاش ۋاقتى ي

ئانىســىنىڭ جىنســىي  -شــۇنىڭ بىــلهن ئاتــا . پ كهتــكهنۇنــۇئويغ
ئانىسـىنىڭ ئىڭرىغـان ئـاۋازى ئۇنىـڭ     . ئاالقىسىنى كـۆرۈپ قالغـان  

ىنسـىي ئـاالقىنى   ئېڭىدا پۈتۈنلهي خاتا تهسىرات پهيدا قىلىپ ئۇ ج
گهرچه كېـيىن  . ۋالغانۈنۈبىر خىل خارالش بولسا كېرەك دەپ چۈشـ 

غــان بىلىملىــرىگه ۇئۆســۈپ يېتىلگهنــدىن كېــيىن ئاڭلىغــان ئوق 
ئاساســـهن جىنســـىيهتنى بىـــر خىـــل مـــۇھهببهت بىلـــدۈرۈش دەپ 
چۈشهنگهن بولسـىمۇ بىـراق بـالىلىق قهلبىـدە چوڭقـۇر ئورناشـقان       

ئېڭىــدا تــۇرۇپ ئۇنىــڭ جىنســىي  ئاشــۇ تهســىرات ئۇنىــڭ يوشــۇرۇن
  .مۇھهببىتىدە توسالغۇ پهيدا قىلغان

ئهمــدى خــارالش كهيپىيــاتى ئارىالشــقان ئــاددى بىــر مىســالنى   
  :سۆزلهيمىز

قهشـــقهردە مهلـــۇم ئوتتـــۇرا مهكتهپتىكـــى يـــاش ئوقۇتقـــۇچىالر  
قىزىقچىلىــق قىلىشــىپ باشـــقىالرنىڭ جىنســىي ئاالقىســـىنى    

نىــڭ ئــۆيىگه كهلگهنـــدە    xxئــۇالر مــارىالپ ئه  . مــارىالپ چىققــان  
نىڭ ئايـالى بىـلهن قىلغـان ھهرىكىتىنـى دېرىزىـدىن كـۆرۈپ       xxئه

نىـــڭ بىنورمـــال جىنســـىي    xxبىـــلهن ئايـــالى ز  xxئه. قالغـــان
ئايال جىنسىي ھهرىكهت . تاڭ قالدۇرغان -قىلىقلىرى ئۇالرنى ھاڭ 

جهريانىــدا توختىمـــاي ئهڭ ناچــار ۋە ســـهت گهپــلهر بىـــلهن ئهرنـــى    
ــدىكهن ھ ــلىۋالىدىكهن  تىلاليــ ــى چىشــ ــڭ بهدەنلىرىنــ . هم ئهرنىــ

مارىغۇچىالر بۇنىڭغا قاراپ ئايـال جىنسـىي ئـاالقه قىلىشـنى زادىـال      
ــرەك  ــا كې ــىياتىنى    . خالىمىس ــىلىق ھېسس ــان قارش ــرىگه بولغ ئې

ئىپــادىلهپ شـــۇنداق قىلســـا كېـــرەك دەپ ئويلىســـا ئايـــال ئىـــش  
                                              

، يـازغۇچىالر نهشـرىياتىنىڭ   »مـۇھهببهت پسىخولوگىيىسـى  «:مۇنىد فرېئودگسى ①
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 ئاخىرالشــقاندىن كېــيىن ئۆزىنىــڭ ناھــايىتى رازىلىقــى بىلــدۈرۈپ 
مارىلىغــان  xxكېيىنكــى كــۈنلهردە ئه. شــىرىن ســۆزلهرنى قىلغــان

ــىپ     ــاراق ئىچىشــ ــورۇندا ھــ ــر ســ ــلهن بىــ ــلىرى بىــ خىزمهتداشــ
ــۇ گهپنــى       ــۈن ب ــاق بولســۇن ئۈچ ــتلىرى چاقچ ــقاندا دوس ئولتۇرۇش

ئايالىـڭ سـاڭا شـۇنچه ئهسـكىلىك     «ئاشكارىلىۋەتكهن ۋە ئۇنىڭدىن 
ــد     ــۇڭ كېلى ــله بولغ ــلهن بىل ــڭ بى ــداقمۇ ئۇنى ــا قان دەپ » ۇ؟قىلس

كۆنۈپ قاپتىمهن، ئايالىم شۇنداق قىلمىسـا جىنسـىي   «سورىسا ئۇ 
دەسـلهپ بـۇ ماڭـا غهلىـته تۇيۇلغـان ھهم       .ھهۋىسى قوزغالمايـدىكهن 

خاپا بولغانىدىم، كېـيىن كۆنـۈپ قالـدىم ھهتتـا ئـۆزەم خااليـدىغان       
  .دەپ جاۋاپ بهرگهن» بولۇپ قالدىم

ــ    ــالالردىكى خــارالش ســهۋدالىقى بول ــك ئاي ــۇ تىپى ــلهر ب ۇپ، بهزى
ــدۇ   ــدۇ دەپ قاراي ــالالردا خــارالش ســهۋدالىقى بولماي ــته . ئاي ئهمهلىيهت

، بىراق ئهرلهرنىڭكىـدەك بهك ئوچـۇق ئاشـكارا ۋە    بولۇدۇئايالالردىمۇ 
ــانچه      ــۆرۈلمىگهچكه ئ ــلهر ك ــال ھهرىكهت ــقان بىنورم ــدىن ئاش چېكى

  .ئاشكارىلىنىپ كهتمهيدۇ
نىــــدا ش جهرياۈنــــۈمهن ئــــۇزۇن يىللىــــق پســــىخولوگىيه ئۆگ

ئىگىلىگهن بىلىملىـرىم ۋە ئـاڭالپ بىلگهنلىرىمنـى بهزى يازغـان     
نـاملىق  » كېسـهل «مېنىـڭ  : مهسىلهن. ئهسهرلىرىمدە ئىشلهتتىم

پوۋىســــتىمدا بىــــر ئادەمــــدىكى خــــارالش ســــهۋدالىقى مۇنــــداق  
  :تهسۋىرلهنگهن

ــۆيگه     « ــاق ئ ــېنى يات ــۇ س ــلهن ئ ــىڭ بى ــۆيىگه كىرىش ــڭ ئ ئۇنى
ه كىرىشــىڭگىال قويــۇق ئهتىــر باشــاليدۇ، ئېســىل ياســالغان ئــۆيگ 

دۇ، كۆزلىرىـــڭ ئۆينىـــڭ ئوتتۇرىســـىغا ۇھىـــدى دىمىقىڭغـــا ئۇرۇلـــ
قويۇلغــان ئىككــى كىشــىلىك كارىۋاتقــا چۈشــىدۇ، ســهن كارىۋاتقــا   

تهڭال گويـا كـارىۋات ئۈسـتىدە ياتقـان يالىڭـاچ ئايـالنى        قاراش بىلهن
ســـهن، بۇنىڭغـــا قويـــۇق ئهتـــر ھىـــدى قوشـــۇلۇپ ۇكۆرگهنـــدەك بول

ــانلىرىڭن ــدۇۇى ئۇرغقــ ــپ   . تىۋېتىــ ــاتتىق ئېچىــ ــىقىڭ قــ قورســ
ــڭ كۆكســ   ــدۇ، يۈرىكىى ــىپ كېتى ــدەك تارتىش ــاي ۈكهتكهن ڭگه پاتم

قېلىۋاتقاندەك، دەھشهتلىك بىر جىددىيلىك پۈتۈن ۋۇجۇدۇڭـدىكى  



، تىنالمـاي يېرىلغـۇدەك   بولـۇدۇ بولجۇڭ گۆشـلهرنى ئويۇۋەتكهنـدەك   
ه ڭگۈرۈبولـــۇپ كېتىشـــىڭگه ئـــاخىر چىـــداپ تۇرالمايســـهن، كۆزلـــ 

زادى قانـداق قىلىـپ ئۇنىـڭ ئالـدىغا     . ھېچنېمه كـۆرۈنمهي قالىـدۇ  
ــان    ــپ كارىۋاتقــ ــداق قىلىــ ــۇنى قانــ ــارغىنىڭنى، ئــ ــۈرۈلۈپ بــ ســ
بېسىۋالغىنىڭنى ئۆزۈڭمۇ ئۇقمـاي قالىسـهن، پهقهت ئىسـتاكاندەك    
بىر نهرسىنىڭ چېقىلغانلىقىنى بىلىسهن، بهلكىم سـهن ئۇنىڭغـا   

. اي تهييارالۋاتقـان بولغىيـدى  بۆرىدەك ئېتىلغان ۋاقتىڭدا ئۇ ساڭا چ
سـهن ئــۇنى كارىۋاتقــا بېســىپال ئۇنىــڭ كۆكســىگه چــاڭ سالىســهن،  

ئۇنىـڭ  . چۈنكى ئۇنىڭ ئادەمنى ئهڭ جهلـب قىلىـدىغان يېـرى شـۇ    
سۆسـۈن رەڭلىــك يۇمشـاق كــۆڭلىكى ئىنتـايىن چىرايلىــق، ســهن    

ــهن  ــاي قالىســ ــال تىنالمــ ــا  . زادىــ ــڭ چىرايلىقلىقىغــ كۆڭلهكنىــ
كـــۆڭلهكنى يىـــرتىپال ئىككـــى پـــارچه     چىـــدىيالماي بىـــردىنال 

قىلىۋېتىســهن، بۇنىــڭ بىــلهن خــۇددى ئۇنىــڭ بهدىنىنىــڭ بىــرەر   
يېرىنـــى يىرتىۋەتكهنـــدەك ھاياجانلىرىـــڭ تېخىمـــى تىـــپچهكلهپ  

سـهن  . ئۇالر تولغان كۆكرەكلىرى كۆز ئالدىڭغا تاشـلىنىدۇ . كېتىدۇ
 ۋالىسهن ۋە يهنهۇئۇنىڭ كۆكسىگه بىر ھازا يۈزۈڭنى يېقىپ جىم تۇر

ــقا      ــىنى ۋە باشـ ــڭ يوپكىسـ ــدە ئۇنىـ ــاق تېزلىكىـ ــردىنال چاقمـ بىـ
كىيىملىرىنى يىرتىۋېتىسهن، بۇ ھهرگىزمۇ ئـۇنى يالىڭـاچ قىلىـش    

يالىڭـاچ قىلىـش ئۈچـۈن كىيىمىنـى يىرتماسـتىن      . ئۈچۈن ئهمهس
بىـراق ئۇنىڭغـا بهكمـۇ ياراشـقان ئهڭ يېڭـى      . سالدۇرساڭمۇ بوالتتى

  .ا چىداپ بولمايدۇمودىدىكى بۇ كىيىملهرنىڭ چىرايلىقلىغ
دەيـــدۇ ئـــۇ ســـېنى قوپـــال ھهرىكهتلىرىڭـــدىن  —! ســـاراڭ —
ــۈ ــپ   پچۆچـ ــۇ ھاياجانلىنىـ ــۆزىدىن تېخىمـ ــۇ سـ ــڭ بـ ــهن ئۇنىـ ، سـ

كېتىســـهن، بىـــراق، ئهي بىچـــارە نـــاتونۇش ئـــادەم، ســـهندە تـــۈزۈك  
  .ھېسسىيات ئويغانمايۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىسهن

ا قهتئىـي  سهن ئۆزۈڭدە بۇرۇن جىنسىي ئاجىزلىقنىـڭ بارلىقىغـ  
ــېكىن   ــدۇ، لــ ــهنچىڭ ئاقىلىنىــ ــهنمىگهنىدىڭ، دەرۋەقه ئىشــ ئىشــ

  .ناھايىتى تهسته
ــ   نــازلىق ئىڭراشــلىرىنىمۇ   ڭســېنىڭ پۇشۇلداشــلىرىڭ ئۇنى



سهن ئۆزۈڭنى بىر كېسهل ھايۋاندەك، گويا ئېغىر . بېسىپ چۈشىدۇ
. س قىلىســهنىــســاپاننى ســۆرەپ كېتىۋاتقــان كېســهل كالىــدەك ھ

هززەتنىڭ ۋۇجۇدۇڭنىڭ ھهممه يېرىنـى  چىدىغۇسىز ئىسسىق بىر ل
. پ قالىسـهن ۇشۇيايرىتىپ ئېتىلىپ چىقىشى بىلهن بىردىنال بوش

ــل ۋە    ــۆزۈڭنى ئهڭ يهڭگى ــتىم ئ ــۇنجى قې ــدە ت ــازائۆمرۈڭ ــېس دئ ە ھ
  .قىلىسهن

ــۇپ،    —ساراڭكهنســىز، — ــۇ كۆكســۈڭگه بېشــىنى قوي ــدۇ ئ دەي
  .نازۇك قوللىرى بىلهن چاچلىرىڭنى سىلىغىنىچه

 — دەيســهن  ســهن  —ڭ مهن ئهمهس ســىز،بهلكىــم ســارا  —
سىزدە خـارلىنىش ئىسـتىكى بـار، مهنـدىكى ھۇجـۇم خاراكتېرلىـك       
ھهرىــكهت ســىزدىكى خــارلىنىش ئىســتىكىنى قاندۇرىــدۇ، شــۇڭا      
مېنىڭ ئاچچىقىمنى كهلتۈرۈش ئارقىلىق ئۆزىڭىزنى خارالتمـاقچى  

سىز ئۆزىڭىز ئاپىڭىزنىڭ يىرتقۇچ دادىڭىـز تهرىپىـدىن   . بولغانسىز
زەك قىلىنغــان ھــالىتىگه تهقلىــد قىلمــاقچى بولۇۋاتقانســىز     بــۆ

ــۇڭ، مهن ســىزنى ئۇرۇشــنى خالىمــايمهن،   ! بهلكىــم خــاتىرجهم بول
ــارزۇ قىلىــۋەرمهڭمېنىــڭ ســىزنى ئۇرۇشــۇمنى    ۋۇي، خــارلىنىش! ئ

  !سارىڭى
  .شىچه قاقاقالپ كۈلۈپ كېتىدۇۇۋېتىپ بولۇئۇ ئاۋازىنى قوي

ىــدۇ، ئايــال يىگىــتكه ئارقىــدىنال ئايالنىــڭ ئېــرى كىرىــپ كېل
ئۇنىـڭ  . ئېرىنى قانداق دەپسـهندە قىلغـانلىقىنى سـۆزلهپ بېرىـدۇ    

ــدۇ      ــۈكۈت قىلى ــدا س ــلىرى ئالدى ــهندە قىلىش ــڭ دەپس ــرى ئۇنى . ئې
ــقهتهن      ــالىتى ھهقى ــي ھ ــۇدھىش روھى ــۋىرلهنگهن م ــڭ تهس ئايالنى

قـــۇرۇق روھىـــي دۇنياســـىنى  -ئايـــال  قـــۇپ . دۇۈتـــۈئـــادەمنى چۆچ
اشقان تهلـۋىلهرچه شـالالقلىق بىـلهن    ۋەھشىيىلىك ۋە چېكىدىن ئ

مېنىــڭ قهلبىمــدە ئهزەلــدىن «ئايــال بــاش قهھرىمانغــا . تولــدۇرغان
ــان   ــۇپ باقمىغ ــدۇ » !ســۆيگۈ مهۋجــۇت بول ــاپ قىلى ــاش . دەپ خىت ب

ئهمىســه نېمىشــقا ئهرلهرگه بــاغرىڭىز «:قهھرىمــان ھهيــران قېلىــپ
دەپ » بولمىغاچقا ۈقهلبىمدە سۆيگ«دەپ سورايدۇ، ئايال » قانمايدۇ؟

  :ئايال بىلهن ئهرنىڭ دىئالوگى مۇنداق داۋاملىشىدۇ. بېرىدۇ جاۋاپ



  شى مۇمكىنمۇ؟ۇبۇنداق بول —
ــارقىلىق    — ــۇالر ئـــ ــۆيمهيمهن، پهقهت ئـــ ــى ســـ مهن ئهرلهرنـــ

ھهۋىســىمنى قانــدۇرىمهن، مهن بــۇ ئــارقىلىق ئــۇالرنى دەپســهندە      
  !قىلغاندەك ھوزۇرلىنىمهن

  .نهلمىدىمۈچۈشسىزدىكى بۇ خىل ھېسىياتنى مهن زادىال  —
بـۇ بىـر كېسـهل مهن بـۇ     . نهلمىگۈدەك ئىش ئهمهسۈبۇ چۈش —

بـاش قهھرىمـان بـۇ سـۆزلهرنى     . كېسىلىمنىڭ ئالدىـدا ئىالجىسـىز  
ۋە گـاڭگىراش ئىچىـدە    ئـازاپ چهكسـىز  . تـاڭ قالىـدۇ   -ئاڭالپ ھـاڭ  

پ قالغاندەك ھـېس  ۇشۇخۇددى پۈتۈن دۇنيا قهدىمكى بابىلغا ئوخش
ىيلىكى ئۇنىڭغا گۇمران بولۇش دەۋرىنىـڭ  ئايالنىڭ ئهسهب. قىلىدۇ

. دۇۇلـــۇيېتىـــپ كېلىۋاتقانلىقىـــدىن بېـــرىلگهن بىشـــارەتتهك تۇي
شــالالقلىق بىــلهن تولغــان كىشــىلهر بــاش قهھرىمــاننى قــاتتىق   

   ①.اليدۇ، پهرىشان قىلىدۇئازاپ
يىلى قىشـتا بـۇ ھېكـايه ۋەقهلىكىنـى مهن بىرسـىدىن       - 1992
ــاڭالپ ــه ،ئـ ــا ئاساسـ ــدىم ئاڭلىغانلىرىمغـ ــهرنى يازغانىـ ــۇ ئهسـ . ن بـ

لهر جهريانىدا بۇنداق روھىي كۈزۈتۈشش  ۋە ۈنۈكېيىنچه تۇرمۇش ئۆگ
تىدىمۇ ئىنتايىن كۆپ ئىكهنلىكىنى ىيمىهج كېسهللهرنىڭ ئۇيغۇر

ارام تاماق ئوبزورچىالر مېنىڭ بۇنداق ھبهزى نامهرت . س قىلدىمىھ
ۇپ بولۇشــ بىنورمــال كېســهللىكلهرنى يازغىنىمــدىن قــاتتىق خاپــا

ئۇالرنىڭچه بولغاندا پهقهت ئهخالقلىق بولۇش ھهققىـدە  . كېتىشتى
ــ  ــاقال بولــ ــۇئار توۋلىســ ــراق . دىكهنۇشــ ــى جهمىيىتبىــ ىمىزدىكــ

كىشىلهرنىڭ روھى دۇنياسىنىڭ قانداق بولۇپ كېتىۋاتقـانلىقىنى  
ــىنى       ــاكى ئاچىس ــىنى ي ــڭ ئانىس ــۇ ئوبزورچىنى ــۇددى ئاش ــا خ يازس

مهسـئۇلىيهتچان يـازغۇچى    بىـر . يازغاندەك خاپا بولـۇپ كېتىـدىكهن  
پ بېرىشى ۈتۈشلىشى ۋە كۆرساچوقۇم بۇنداق نهرسىلهرنى ئېچىپ ت

بـــۇ ئـــوبزورچىالر دوختـــۇر كېســـىلىنى دەپ بهرســـه خاپـــا . كېـــرەك
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ئـۇالر دوختۇرنىــڭ ســاالمهتلىكنى  . دىغـان بىمــارالردىن ئىبــارەت ۇبول
ــىال      ــاڭالپ قويس ــىههتلىرىنى ئ ــۇرۇق نهس ــدىكى ق ــراش ھهققى ئاس

بىراق كېسهل ھهققىدە گهپ قىلىشىدىن رەنجىيدىغان دىغان، ۇبول
بىر ئـوبزورچى تېخـى بىـر مهشـهۇر شهخسـنىڭ ئهقلىـيه       . مهتۇالردۇر

ــا ئېلىــپ   ــى قالســۇن «ســۆزلىرىنى تىلغ ــۇنى كىســىر ســىر پېت ، ئ
ــدۇ  ــكه بولمايــ ــۇ » ئېچىۋېتىشــ ــاپ كېتىپتــ ــېنى . دەپ قاخشــ ســ

خۇدۇكســىرايدىكهن دەپ كېســهلنى ئېغىزغــا ئالمىســا ھامــان بىــر  
  . ڭنى باشقىالر ئېغىزغا ئالىدۇۈۈنى ئۆلۈمك

ئــوزۇن يىلالردىــن بېرىقــى پســىخولوگىيه  مېنىــڭ ئهســهرلىرىم
. م ۋە تهتقىقـــــــاتلىرىم بىـــــــلهن مۇناســـــــىۋەتلىكۈشـــــــۈنۈئۆگ

پســــىخولوگىيهدىكى ئهڭ ئــــاددى ســــاۋاتالرنى بىلمىگهنلهرنىــــڭ 
ــىرىم ــۇنالرنى چۈش دىكىئهسـ ــايىن ۈبهزى مهزمـ ــى ناتـ ــۇ . نهلىشـ شـ

مېنىـڭ بـۇ كىتـابىمنى    . هن بۇ ئهسهرنى يېزىـۋاتىمهن زۆرۈرىيهت بىل
كۆرگهندىن كېـيىن كىتابخانالرنىـڭ ئهدەبىـي ئهسـهرلىرىنىمۇ بىـر      

ئهسـهرلىرىمنى  . قۇر كۆرۈپ تهدبىقالپ بېقىشىنى ئۈمىد قىلىـمهن 
دەۋرىمىزدىكـى كىشـىلهرنىڭ   . بولـۇدۇ شكه چوقۇم يـاردىمى  ۈنۈچۈش

كېلىۋاتقانلىقىغـا  روھىي دۇنياسـىنىڭ قانـداق قىسـمهتلهرگه دۇچ    
كۆڭــۈل بۆلــۈش ۋىجــدانىي بــار يازغۇچىنىــڭ مهســئۇلىيىتى، پهقهت  
ۋىجداننى يوقاتقان نان قېپى يازغۇچىالر توال تهكرارلىنىپ ئهبچىقى 

. نهسـىههتلهرنى تهكـرارالپ جـان باقىـدۇ     -چىقىـپ كهتـكهن پهنـدى    
ھـــورۇن قاشـــاڭلىق بىـــلهن يـــۈزەكى نهرســـىلهرگه ئېســـىلىۋېلىپ 

ــۈل ب ــى كۆڭـــ ــا  ھهقىقـــ ــي دۇنيـــ ــلىك روھىـــ ــكه تېگىشـــ ۆلۈشـــ
  .مهسىلىسىگهسهل قارايدۇ
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جىنســــىي ئاالقىــــدە خارلىنىشــــنى ئىســــتهيدىغان يهنــــى پهقهت 
لىـدىغان بىـر خىـل    ۇخارلىنىش ئارقىلىقال جىنسىي ھهۋىسى قوزغ

ــۇپ، ئادەتتىــــك كى  ــاللىق بولــ ــىخىك بىنورمــ ــات پســ ــىلهر يــ شــ
جىنىسلىقالر بىلهن بولغان ئاالقىدە  ياخشى كۆرۈشنى ۋە ئىللىـق  
مۇئامىلدە بولۇشنى ئـارزۇ قىلىـدۇ، بىـراق خـارلىنىش سـهۋدالىقىغا      
ــا     ــۆزىگه قارىتـ ــڭ ئـ ــىي ھهمرىيىنىـ ــۇچىالر جىنسـ ــار بولغـ گىرىپتـ

زوراۋانلىققــا . نى ئىســتهيدۇىشــۇنۇزوراۋانلىــق ۋاســىتىلىرىنى  قولل
ــا جىنســــــىي ــىيات  ئۇچرىمىســــ ئــــــاجىزلىق يــــــاكى ھېسســــ

ــدۇ   ــۈز بېرىـ ــالهت يـ ــلىقتهك ھـ ــۇھهببهت ۋە  . قوزغالماسـ ــرى مـ مېهـ
ئامراقلىقنى بىلدۈرىدىغان مۇئامىله ئۇالرنىڭ جىنسىي ھهۋىسىنى 

خىل  -خارالشنىڭ ۋاسىتىلىرى خىلمۇ . تازا راۋۇرۇس قوزغىتالمايدۇ
تـارتىش، چىمـداش، ئـۇرۇش، تىلـالش قاتـارلىق       ئازاپبولۇپ، روھىي 

بۇ . سۇلالر بىلهن جازالىنىش قاتارلىقالر كۆپراق ئېلىپ بېرىلىدۇئۇ
، يهنــى ئۆزىنىــڭ بولــۇدۇبهزى بىنورمــال كىشــىلهردە ئاڭســىز ھالــدا  

ئاشۇنداق روھىي ۋە جىسمانىي زەربىگه مۇھتاج ئىكهنلىكىنى ئۆزى 
ئهقلىــي ھالــدا بىلمهيــدۇ بهلكــى ئاڭســىز ھالــدا قارشــى تهرەپنىــڭ   

ئىـش ۋە ھهرىكهتلهرنـى قىلىشـنى خـاالپ     غهزىپىنى كهلتۈرىـدىغان  
قالىدۇ، ئاندىن بۇئـارقىلىق زەربىـگه ئۇچرايـدۇ ۋە بـۇ خىـل زەربىـگه       

ــال  ــۇپ قــ ــار بولــ ــى بهزى ئهر  . دۇۇخۇمــ ــڭ ئهتراپىمىزدىكــ  -بىزنىــ
ئايالالرنىڭ ئهرزىمهس سهۋەبلهر بىـلهن جىـدەل تېرىيـدىغانلىقىنى    

چىنىمىـز،  بىلىمىز ۋە ئۇالرنىڭ بۇنـداق بىـمهنه قىلىقلىرىـدىن ئې   
ئايالالر بۇنداق ئىشقا كۆنۈپ كهتكهن بولۇپ  -ئهمهلىيهتته بهزى ئهر 

خــۇددى جىــدەل قىلىشمىســا كــۈنى ئۆتمهيدىغانــدەك قىلىشــىدۇ،  
. لىنىشقا مۇھتـاج ئازاپ. چۈنكى ئۇالر بۇخىل جىدەل ماجراغا مۇھتاج

ــائىلى  ــداق بهزى ئـ ــدۇ لهربۇنـ ــدەلمۇ قۇرىمايـ ــر  . دە جىـ ــراق بىـ  -بىـ
خارلىنىش كېسـىلىگه گىرىپتـار بولغـان    . اللمايدۇبىرىدىنمۇ ئايرى

بهزى بىمــارالردا بولســا جىنســىي خــارالش ھهرىكهتلىــرى ناھــايىتى   
ئېنىق ئهقلىي ھهرىكهت بولـۇپ، ئـۇالر جىنسـىي ئـاالقىگه تېخىمـۇ      
ئهســهبىي ۋە ھاياجــانلىق كهيپىيـــات قوشــۇش ئۈچـــۈن بــۇ خىـــل     



  .جىنسىي ئويۇنغا مهپتۇن بولۇپ كهتكهن
دالىقىغا گىرىپتار بولغۇچىالرنىڭ بىنورمـاللىق  خارلىنىش سهۋ

ــىي      ــدىكىلىرى جىنس ــك دەرىجى ــىمايدۇ، يېنى ــىمۇ ئوخش دەرىجىس
ــارلىنىش ھ   ــل خـ ــدىنال بىرخىـ ــڭ ئۆزىـ ــھهرىكهتنىـ ــپ ىـ س قىلىـ

ــدۇ ــتىن   . ھوزۇرلىناالي ــالالر ئهرلهرگه جىنســىي جهھهت ــى بهزى ئاي يهن
نهزەرىـدە   تامامهن بوي سۇنۇشنىڭ ئۆزىدىال ھوزۇرلىنااليدۇ، ئۇالرنىـڭ 

شـــهكىللهنگهن ئهرلهرنىـــڭ ئـــوبرازى كۈچلـــۈك ۋە قوپـــال بولـــۇپ،  
ئهرلهرنىــــڭ تامــــامهن ئىگىلىــــۋېلىش ۋە تولــــۇق بويســــۇندۇرۇش 
خاراكتېرلىق ھهرىكىتىنى ئهرلهرنى تېخىمۇ ئهرلىك سۈپهتكه ئىـگه  

ئايالالرنىــڭ ئهرلهرنىــڭ ئىچىــدىكى جهســۇر ۋە . دۇۈتۈقىلىــپ كۆرســ
ي بولـۇپ، ھهمـمه مىللهتـته ھهمـمه     كۈچلۈكلهرنى تاللىشى تهبىئىـ 

مانا مۇشۇنىڭ ئۆزىـدىال بىـر خىـل جىنسـىي     . دەۋىردە ئومۇمالشقان
لېكىن ھهممه ئادەمگه ئورتـاق  . خارلىنىش خاھىشىنىڭ پۇرىقى بار

بهزىلهرنىــڭ . بولغـان ھادىســىنى بىنورمــاللىق دېيىشـكه بولمايــدۇ  
ــان      ــال بولغ ــادەتتىكى نورم ــدا ئ ــهن ھال ــتىكى روش ــارلىنىش ئىس خ

يېنىكـرەك دەرىجىـدىكى   . سىمۋوللۇق دائىرىدىن ھالقىپ كهتـكهن 
خــام خىيــال قىلىــدۇ، ئېغىــر   نىبىنورمــالالر جىنســىي خارلىنىشــ

الرنى ئـــازاپدەرىجىـــدىكىلىرى بولســـا دەھشـــهتلىك جىســـمانىي    
  .ئىستهيدۇ ھهتتا ئۆلتۈرۈلۈشنىمۇ ئارزۇ قىلىشى مۇمكىن

ــ ۋدالىقى نچه ھــالالردا خــارلىنىش ســهۋدالىقى خــارالش ســه  ۈكۆپ
، بهزىــلهر ھهم خــارلىغۇچى ھهم  بولــۇدۇبىــلهن ماسالشــقان ھالــدا   

بهزىـلهر بولسـا ئىككـى جىنىسـنىڭ     . خارالنغۇچى بولۇشى مۇمكىن
 -بىرسى خـارلىغۇچى بولسـا يهنـى بىـرى خـارالنغۇچى بولـۇپ، بىـر        

ــان ھهم بىــر     ــى شــهرت قىلغ ــى تولۇقلىغــان ھالــدا    -بىرىن بىرىن
  .بولۇدۇمهۋجۇت 

ــد ــوكىزم دەپ   غهرب تىللىرىــ ــهۋدالىقى ماســ ــارلىنىش ســ ا خــ
ــدۇ ــالغۇ  . ئاتىلى ــۇ ئات ئهســىردىكى ئاۋىســتىرىيه يازغۇچىســى  - 19ب

نىــــڭ ئىســــمىدىن )1895_  1836(لېوپولــــدۋون ساچېرماســــوك 
ماسوك ئۆز ئهسهرلىرىدە جىنسـىي خارلىنىشـىنى   . كېلىپ چىققان



ناھــايىتى كهڭ كۆلهمــدە تهســۋىرلىگهن بولــۇپ، بهزى ئالىمالرنىــڭ  
ــۇ ئۆقارىشــ ىنىــڭ خــارلىنىش ئىســتىكىنى ئهســهرلىرىدىكى  زىچه ئ

ئـۇ ئـۆز تۇرمۇشـىدىمۇ    . خىيالىي كۆرۈنۈشـلهر ئـارقىلىق  قانـدۇرغان   
مهسـىلهن، ئۇنىـڭ   . جىنسىي خارلىنىش ئىستىكىنى ئىپادىلىگهن

ئايالى ئۇنىڭدىن ياش جهھهتته خېلىال چوڭ بولۇپ، ئۇنىڭ بۇنـداق  
ــى د    ــوي قىلىش ــلهن ت ــال بى ــوڭ ئاي ــدىن چ ــوڭالر  ئۆزى ــڭ چ ەل ئۇنى

تهرىپىدىن باشـقۇرۇلۇش ۋە پۈتـۈنلهي بويسـۇندۇرۇش ئىسـتىكىنىڭ     
مهھسۇلى، ئۇنىڭ ئايالى ئۇنى قـاتتىق باشـقۇرىدۇ، تىلاليـدۇ بهزىـدە     
ــىچه    ــتىن ئهكســ ــدىن غهزەپلهنمهســ ــا بۇنىڭــ ــۇ بولســ ــدۇ، ئــ ئۇرىــ

  .ھوزۇرلىنىدۇ
ــان      - 18 ــب جېئ ــوپ ۋە ئهدى ــهۇر پهيالس ــۆتكهن مهش ــىردە ئ ئهس

ــاملىق » ئىقرارنــامه«ئۆزىنىــڭ ) 1779_  1712(و جــاكۋس روسســ ن
مهشــهۇر ئهســىرىدە ئۆزىــدە يــۈز بهرگهن خــارلىنىش ئىســـتىكىنى      

ــان  ــداق يازغ ــۋىرلهپ مۇن ــلهن   « :تهس ــما بى ــانىم تاس ــېئر خ الجېرس
ئۇرغاندا بۇ قاتتىق قول خانىمنىڭ ئايـاقلىرى ئاسـتىغا يىقىلىـش،    

ۈم سـوراش  ئۇنىڭ بۇيرۇقىغـا ئىتـائهت قىلىـش ۋە يېلىنىـپ كهچـۈر     
مېنىــڭ قېنىمنــى . مهن ئۈچـۈن ئهڭ ھاياجــانلىق  شــادلىق ئىــدى 

ــدىن ئۇرغ ــۇ   ۇھاياجان ــۇدۇم ۋە ئېرىشــكهن ســوۋغام ئ ــات مهب تقــان ھاي
   ①.سۆيۈملۈك ئايالنىڭ ھهسرەتلىك قىياپىتى ئىدى

ياشالردىكى بۇ ئايال تهربىيىچىنىـڭ   30 دايىميېشىدا  8روسسو 
ئۇنىڭغـا شـادلىق    دايىمۇ جازا تهن جازاسىغا ئۇچراپ تۇرىدۇ، بىراق ب

ئىختىيارسىز ھالـدا بـۇ    دايىمۋە مۇھهببهت بهخش ئېتىدۇ ۋە روسسو 
ــڭ     ــدۇ، ئۇنى ــالرنى قىلى ــدىغان ئىش ــاچچىقىنى تۇتقۇزى ــڭ ئ ئايالنى

شـۇندىن  «. تاغىقىنىڭ چىشىنى سۇندىرىۋېتىدۇ،  چىشىغا تېگىدۇ
ــر     ــۈنلهي باشــقا بى باشــالپ مېنىــڭ ھهۋىســىم ۋە مــۇھهببىتىم پۈت

دەپ يازىـدۇ روسسـو ئۆزىنىـڭ ئاشــۇ    » انغا بۇرمىلىنىـپ كهتتـى  نىشـ 
                                              

ــو ① ــامه« :روسسـ ــىركىتىنىڭ  » ئىقرارنـ ــرىيات شـ ــۋورز نهشـ ــل _  1996ۋوردسـ يىـ
  .بهت -15ئىنگلىزچه نهشرى، 

  



  .چاغدىكى تۇيغۇلىرىنى تهسۋىرلهپ
بهزىلهرنىــڭ قارىشــىچه روسســودىكى خــارلىنىش پسىخىكىســى  

شــى ۋە ئاپىســىنىڭ ئۆلــۈمى بىــلهن مۇناســىۋەتلىك،  ۇئۇنىــڭ تۇغۇل
ــدەك ھــېس     ــۆزىنى ئاپىســىنىڭ قاتىلى ــدا ئ ئۇنىــڭ يوشــۇرۇن ئېڭى

ئـۇ ئانىسـىز ئـۆتكهن بـالىلىق     . نـايى تۇيغـۇ بـار   قىلىدىغان بىر جى
ــنا   ــا تهشـ ــدە ئانىغـ ــۇدۇدەۋىرلىرىـ ــۇنى  . بولـ ــانىم ئـ ــئېر خـ الجېرسـ

تهربىيىلهيدىغان ۋە باشقۇرىدىغان ئايال بولـۇپ، ئـۇ ئۇنىـڭ ئانىسـى     
شـۇڭا بـۇ خـانىم ئـۇنى     . بهرگهن نۇرغۇن تۇيغۇرالرنى ئۇنىڭغا بېرىـدۇ 

لتۈرگهنلىــك جىنــايى ئۇرغانــدا خــۇددى ئــۇ ئۆزىــدىكى ئانىســىنى ئۆ 
تۇيغۇســى ئۈچــۈن ئانىســى تهرىپىــدىن جازاالنغانــدەك ھېسســىياتقا 

ــدۇ    ــگه قىلى ــهللىگه ئى ــى تهس ــۆز روھىن ــپ، ئ ــۆزى ئهڭ  . كېلى ــۇ ئ ئ
ھۆرمهتلهيدىغان ئايال قولىدا جازاالنسا روھىدىكى يۈك يهڭگىلـلهپ  

  .قالىدۇ
ــو  ــامه«روسس ــتۇرۇپ   » ئىقرارن ــۇ غايىۋىيالش ــىنى بهكم دە ئانىس

ــارا كــۆلهڭگه  ىــهيدۇ، ئانىســىنىڭ ئۆلۈمتهســۋىرل ــۇ ق ــارەت ب دىن ئىب
مانـا بـۇ ئۇنىـڭ ئايـالالر     . ئۇنىڭ روھىي دۇنياسىدىن نېرى كهتمهيدۇ

تهرىپىـــــدىن خارلىنىشـــــىنى ئىســـــتهيدىغان پسىخىكىســـــىنى  
ــهكىللهندۈرگهن ــان   . شـ ــوڭ قىلغـ ــيىلهپ چـ ــۇنى تهربىـ ــيىن ئـ كېـ

ــىد     ــڭ ئېس ــۈر ئۇنى ــر ئۆم ــۇ بى ــڭ ئوبرازىم ــئېر خانىمنى ىن السېرس
ــدۇ ــى    . كهتمهي ــاق دەرىخىن ــانىم ئۆســتۈرگهن ياڭ ــۇالر مېرســئېر خ ئ

ــدۇ  ــداق يازىـ ــلهپ مۇنـ ــدىمغا   «:ئهسـ ــۆز ئالـ ــدىن كـ ــۇ يهردە قايتىـ بـ
ــارزۇ ۋە ئۈمىــدلهرمۇ   ۇكهلتــۈرگىلى بول دىغــان نهســىلهر قالمىغــان، ئ

ــپ      ــا قايتىـ ــۆيۈملۈك جايغـ ــۇ سـ ــان، ئهگهر مهن ئاشـ ــپ بولغـ غايىـ
كـۆز ياشـلىرىم بىـلهن     سۆيۈملۈك ياڭـاق دەرىخىنـى كۆرسـهم ئـۇنى    

  ①».سۇغۇرىمهن
ــى تۇرگىن ــىيه يازغۇچىسـ ــۇھهببهت«نىـــڭ ېۋرۇسسـ ــۇنجى مـ » تـ
ھاكـاۋۇر ۋە گـۈزەل ئايـال    » مهن«ناملىق ئهسـىرىدە بـاش قهھرىمـان    

                                              
  .يۇقارقى ئهسهر ①



نىــڭ قهلبىــدە »مهن«ياشــلىق  16. دۇۇپ قــالۇشــۇژىنــا بىــلهن ئۇچر
ــاتلىق بولغــان بىــر خىــل تهلهپ پهيــدا    ژىناغــا بولغــان غهلىــته ۋە ت

ئــۇ ژىنادانىــڭ بىــر نهچــچه يــاش بىــلهن ئورمانلىقتــا ســهيله . ۇبولــۇد
قىلىۋېتىـــــپ  ئۇالرنىـــــڭ پىشـــــانىلىرىگه  گـــــۈللهرنى ئـــــۈزۈپ 

بــۇنى كــۆرۈپ ئۇنىــڭ  يــۈرەكلىرى ســېلىپ . دۇۈئۇرغــانلىقىنى كــۆر
. ئوينــاپ كېتىــدۇ، خۇشــالىقتا ۋارقىــراپ تاشــلىغىلى تــاس قالىــدۇ  

لىرى بىـلهن مېنىـڭ   ئهگهر ئۇ ئاشۇ سۆيۈملۈك ۋە چىرايلىق بارماق«
ــادىكى ھهر قانــداق       ــا دۇني ــان بولســا مهن ئۇنىڭغ ــانهمگه ئۇرغ پىش

كېــيىن بــاش  . دەپ ئوياليــدۇ» نهرســهمنى بېرىشــكه رازى ئىــدىم  
ــان  ــار    » مهن«قهھرىم ــهۋدالىقىغا گىرىپت ــارلىنىش س ــانىڭمۇ خ ژىن

ئاشــۇ « :پوۋىســتتا مۇنــداق تهســۋىرلىنىدۇ. ئىكهنلىكىنــى بايقايــدۇ
هتى سۆرۈن ئوتتۇرا ياش ئهرنىڭ ئالدىدا بـۇ ئايـال   مىجهزى ئېغىر، تهل

خـــۇددى كىچىـــك بـــالىالردەك مۇاليىملىشـــىپ كېتهتتـــى، ئـــۆزى  
ئىتائهتمهنلىــك بىــلهن بېلىكىنــى چىقىرىــپ بېرەتتــى، ئــۇ تاســما 

پوۋېتسـتتا ژىنادانىـڭ   » .بىلهن ئۇرغاندا بهكمۇ شادلىنىپ كېتهتتى
ــپ     ــهھىپه ئاجرىتىلىـــ ــى ســـ ــى خېلـــ ــال پسىخىكىســـ بىنورمـــ

  .ۋىرلهنگهنتهس
ئۇيغـــۇر ئهدەبىياتىـــدىمۇ خـــارلىنىش ســـهۋدالىقىدىن ئىبـــارەت 

ــدۇ  ــدا تۇرىـ ــۇھىم ئورۇنـ ــېلىال مـ ــاھىش خـ ــىي . خـ ــۇ شهخسـ بولۇپمـ
ئهركىنلىك قاتتىق چهكلهنگهن ئوتتۇرا ئهسىر ئۇيغـۇر ئهدەبىياتىـدا   
مـــــۇھهببهت ئادەمنىـــــڭ ئهقلىـــــگه ســـــىغمۇغىدەك دەرىجىـــــدە  

ى سـ بىر قـاراپال روھىـي دۇنيا  بىز بۇالردىن . غايىۋىلهشتۈرۈۋېتىلگهن
قاتتىق سىقىلىش ۋە مهھكۇملۇققـا ئۇچرىغـان شـائىرلىرىمىزنىڭ    

ابىنى ۋە ئۇالرنىــڭ پسىخىكىســىدىكى بــۇ ســهۋەبتىن    زروھىــي ئــا 
تۈرلـۈك  . شنى ھېس قىلمـاي قالمـايمىز  ۇنۇلمۇكېلىپ چىققان بۇر

سىياسىي بېسىمالر ۋە ئىجتىمائىي تهلۋىلىكلهر ئۇالرنىڭ تىلىنـى  
ھهققىـــــدە ســـــۆزلهش  رىيـــــاللىقلىـــــپ ئـــــۇالرنى كـــــېكهچ قى

شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇالر غــايىۋى   . ئهركىنلىكىــدىن مهھــرۇم قىلغــان 
ــۇھهببهت ۋە ئىستىلى ــتىكىلىقم ــل   س ــان پى ــتىالردىن قۇرۇلغ ۋاس



ىشى مۇنارى ئىچىگه ئـۆزىنى بېكىندۈرۈۋېلىشـقا مهجبـۇر بولغـان     چ
لــېكىن شــۇندىمۇ ئــۇالر ســاختا ئهخــالق ۋە ئىنســانىي ئهركىنلىــك  

ته  شهخســنىڭ تــۈپكى تهلىپــى بولغــان ئــۆز  جهمىيهتــچهكلهنــگهن 
مانـا  . ھېس تۇيغۇسىنىمۇ ئىپادىلهش ئهركىـنلىگه ئېرىشـهلمىگهن  

بىز خېلى . بۇ ئۇالردىكى بهزى پسىخىك بىنورماللىقالرنىڭ سهۋەبى
كۆپ كىالسسىك شائىرلىرىمىزنىڭ بىر ئۆمۈر توي قىلماي ئۆتـۈپ  

بـۇنى  . جىمهالىـدا ئـۇچرىتىمىز  رنىـڭ تهر ئۇال دايىمكهتكهنلىكىنى 
» تهتقىقــاتچىلىرىمىز«ســىنىپىي كــۆرەش ئىدىيىســىگه تويۇنغــان 

ــهندۈرىدۇ  ــقىچه چۈش ــۇالردىكى    . باش ــۇم ئ ــۇ چوق ــنىڭچه ب ــراق مې بى
  .پسىخىك بىنورمالللىق بىلهن مۇناسىۋەتلىك

 
  اتماق ئارزۇ،يىپ مهنزىلدە بېرئاستانهڭگه 

  .اق ئارزۇتمسهگلىرىڭنىڭ سانىغا ئۆزۈمنى قا
  م،هيلىسهكهلسه مېهمان سهگىلىرىڭ، جانىمدا مېهمان ئ

  .يانسىال جانۇ دىلىم بىرله ئۇزاتماق ئارزۇ
  گۈل تۈۋىدە ئولتۇرۇپ گۈلگه تاماشاالر قىلىپ،

  .قورقا ئهيمىنىپ بىر غۇنچه ئۈزمهك ئارزۇ -قورقا 
  يىرتىپ ياقانى چاك ئېتىپ، ،ئاھ ئۇرۇپ پهرياد چېكىپ

  .قاناتماق ئارزۇ ان تاشقا ئۇرۇپ باشىمبيىغلى
  بۇنچه يىغالپسهن ناۋايى، كۆزدە ياشىڭ قالدىمۇ؟

  ①.كۆزدىن ئاققان ياش بىلهن كىرپىك سۇغارماق ئارزۇ
  

ــىخىك    ــهۋدالىقى پسـ ــارلىنىش سـ ــك خـ ــارچه  تىپىـ ــر پـ ــۇ بىـ بـ
تۇيغــۇلىرى بىــلهن تولغــان شــېئىر بولــۇپ خارلىشــىغا بولغــان       

شـائىر  . ايىنشى ناتـ ۇكراق  كۈچلۈك بولهمهپتۇنلۇق بۇنىڭدىنمۇ  ب
ىلىشنى، ئىتلىرىغا سنىڭ ئاياقلىرى ئاستىدا دەسنبۇ شېئىردا جانا

ھهتتـا شـۇنداق بولـۇپ ئۆلـۈپ كهتسـىمۇ      . ى، ئارزۇ قىلىدۇنتالىنىش
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ــدۇ  ــدىغانلىقىنى بىلدۈرى ــارالش   . رازى بول ــۆزىنى خ ــېئىردا ئ يهنه ش
خاھىشــىمۇ بولــۇپ شــائىر يارنىــڭ  ئالدىــدا بېشــىنى تاشــقا ئــۇرۇپ  

  .ۇ قىلىدۇنى ئارزىشقات
  

  ى،گۈسبىر كۈن مېنى ئول قاتىلى مهجنۇن  شۇئار ئۆلتۈر
  .ىسۈگلتۈرۆئۇسرۇك چىقىپ جهۋالن قىلىپ دىۋانىۋرار ئ

  .گهر زەئىپ ئىله ئاجىزلىقىم كۆڭلىگه سالسا رەھىم ھهم
  .ىگۈسباشىمغا يهتكهچ يۈز ئهلهم بى ئىختىيار ئۆتلۈرۈ

  م،ۋدا بىلمىدىم مهن ناتىۋان دىلخهستىكىۇئاشىق بول
  .سىۈىر ئۇلسا غهم كۆيدۈرگىسى، ۋەسىل ئولسا يار ئۆلتۈرگجھې

  ۋەسىل ئارا ئۆلتۈرۈر، جانىمغا يۈزمىڭ شۈكرى ئېرور
  .سىۈجۇن قالسام ئاندىن بىر زامان ھېجران زار ئۆلتۈرگ

  سىغه كىم،امهيدان ئارا ئوي ئهھل دىل كىرمهك تاماش
  سىۈرگۈر ئىچرە مهن دىلخهستىنى رەنجى خۇمار ئۆلتيدە
  .گۈل ئىچىدۇر ئارەزىن -ەرلهر نهۋائى قاتىلغه گۈل د

  .خار ئۆلتۈرگىسى -كۆرگۈنچه ئانى ۋايكىم يۈز خار 
  

بۇ شېئىردا شائىر ئۆزىـدىكى خـارلىنىش ئىسـتىكىنى تېخىمـۇ     
ــادىلىگهن    ــدا كۈچهيتىــپ ئىپ ــرىلىگهن ھال ــائىر جانــان  . ئىلگى ش

ۈڭنى تهرىپىدىن خارلىنىشتىن ئۆتۈپ ھهتتا ئۇ تهرىپىـدىن ئۆلتۈرۈلـ  
مىسـراالردا   - 7 ،- 6. ھهتتا ناھـايىتى ئېنىـق قىلىـدۇ   . ئارزۇ قىلىدۇ

ئۆلتۈرۈلسـهم   .ش دېمهكتـۇر ۈۋەسىل دېمهك يار تهرىپىـدىن ئۆلتۈرۈلـ  
ــائهت تاپىــدۇ دەپ ئېيتىــدۇ  شــائىر ھهتتــا بــۇ شــېئىردا  . جېــنىم قان

خۇمـار دېـگهن    ئـازاپ دەپ ئاتىغـان، بـۇ سـۆز    » رەنجـى خۇمـار  «يارىنى 
ــۇپ   ــدە بول ــىدىكى  مهنى ــان پسىخولوگىيىس ــازىرقى زام ــارالش «ھ خ

ئوخشـاش،   -دېگهن سۆزلهر بىلهن ئـوپ   ىسهۋدالىقى، خارالش خۇمار
بۇ شـېئىردا خـارلىنىش   . رىدۇۇتاڭ قالد -بۇ ھهقىقهتهن بىزنى ھاڭ 

ــى كهم ئهمهس  ــدىن ھېچقايسىســـ ــهۋدالىقىنىڭ ئاالمهتلىرىـــ . ســـ
. الش خۇمـارى پئـازا لىنىش خۇمارى، يارى بولسـا  ئازاپشائىرنىڭ ئۆزى 



ــ  ــز يۇق ــلهۇبى ــارلىنىش    ررىقى بهت ــلهن خ ــهۋدالىقى بى ــارالش س دە خ
ــر  ــهۋدالىقى بىـ ــر   -سـ ــان ۋە بىـ ــهرت قىلغـ ــى شـ ــى  -بىرىنـ بىرىنـ

بـۇ شـېئىردا   . دەپ ئېيتقانىـدۇق  بولـۇدۇ تولۇقلىغان ھالدا مهۋجـۇت  
ــال بولســا جىنســى    ،تهســۋىرلهنگهن ئهر جىنســىي خــارالنغۇچى، ئاي

رىيىمىزدە بۇ خىل ھالهت ناھـايىتى  كىالسسىك شېئى .خارلىغۇچى
مهشـرەپ ئــۆز شــېئىرلىرىدا خــارلىنىش   ،مهســىلهن. كـۆپ ئۇچرايــدۇ 

  :ئىستىكىنى مۇنداق ئىپادىلىگهن
  

  ۋاھ، ۋاھ، نه گۈزەلسهن، نه ئاجايىپ، نه قىيامهت،
  .ھهي، ھهي ، نه سهنهم قىلسا جهفا جانىمه راھهت

  
ــرەب    ــرادا مهشــ ــى مىســ ــۇ ئىككــ ــازاپبــ ــتىن راھهت ھئــ س ىــ

لىـــدىغانلىقىنى ئېنىـــق يازغـــان بولـــۇپ، ئـــۇ يازغـــان بىـــر       قى
مۇسهددەسنىڭ ھهربىر كۇبلىتىدا بۇ ئىككـى مىسـرا تهكرارلىنىـپ    

  .بۇ مهنانى تېخىمۇ كۈچهيتىپ كهلگهن
ئۇيغۇر خهلق قوشاقلىرىدىنمۇ بـۇ خىـل پسـىخىك خاھىشـىنى     

  :مهسىلهن. تېپىش قىيىن ئهمهس
  

  قانداق قىلىمهن، نه ئىالج قىالي،
  . هككهن ئوقجانغا ت

  گاھى كېلىپ، گاھى يېنىپ
  .ئهقىل ھۇشۇم يوق

  ئهي نازىنىن ئىشقىڭ ئوتى،
  .بار -ۇمهندە بار

  جهۋرۇ سىتهم -يۈز مىڭ جاپا 
  ...،ارب – ۇاربسهندە 

  
  ۇ سېنىڭمهن،-سېنىڭ مهن

  سېنىڭ بولماي كىمنىڭ مهن؟



  ئاتۇشنىڭ بازارىدىن
  .سېتىۋالغان قۇلۇڭمهن

  
  تۈنۈگۈن بۇ چاغىڭدا،

  ۆيدى ئۇچاغىڭدا،ئوت ك
  .ئۆلتۈرسهڭ مېنى ئۆلتۈر
  .يايرىم سهن قۇچاغىڭدا

  
ئۇيغۇر مهتبۇئات ساھهسىدە تا ھازىرغىچه تېخـى ھـازىرقى زامـان    
دۇنيا ئىلىم پېنىنىڭ شانلىق تهرەققىيـات نهتىجىلىرىـدىن بىـرى    
ــۇر     ــتۇرۇلمىغاچقا ئۇيغـ ــى تونۇشـ ــالىز پېنـ ــىخىك ئانـ ــان پسـ بولغـ

ــى ھهق ــاتى ۋە مهدەنىيىت ــوق ئهدەبىي ــات تېخــى ي ــدە تهتقىق ئهڭ . قى
ــىخىك     ــهرلهردىكى پســ ــي ئهســ ــهۇر ئهدەبىــ ــى بهزى مهشــ ئاددىســ

نىدىغانالرمۇ يوق دېيهرلىك، كىشـىلهر ئىنسـان   ۈتهسۋىرلهرنى چۈش
ــۇپ    پسىخىكىســى ھهققىــدە ناھــايىتى ئىــنچىكه تهســۋىرلهرنى ئوق

. س قىلىــدۇىــس تۇيغــۇرالرنى ناھــايىتى تونــۇش ھىــئۇنىڭــدىكى ھ
نهلمهيدۇ، مانـا مۇشـۇ   ۈنېمه دېگهنلىكىنى چۈشـ  بىراق يازغۇچىنىڭ

پۇرســـهتتىن پايـــدىالنغان بهزى ھارامتامـــاق ئـــوبزورچىالر بۇنـــداق  
ــ  ــانچه بۇرمـ ــهرلهرنى خالىغـ ــۇرۇق  ۇئهسـ ــۇنى قـ ــهندۈرۈپ، ئـ الپ چۈشـ

ــش   ــاش قىلىـ ــۇئارۋازلىق  ۋە پـ ــارەت   -شـ ــىتىن ئىبـ ــپهن قىلشـ پىـ
ئهنــــــئهنىگه خىــــــالپ دەپ چىچــــــاڭالپ ئهدەبىياتىمىزنىــــــڭ    

دۇنياۋى يازغۇچىالرنى . لدىنى ئېلىشقا تىرىشىدۇاياتىنىڭ ئتهرەققى
ــىر كۆرس    ــا تهسـ ــۇر ئهدەبىياتىغـ ــاپ ئۇيغـ ــالپ قاغـ ــىدىن ۈتۈتىلـ شـ

ھازىرقى دۇنيا مهدەنىيىتىنىڭ  تهرەققىياتىدىن . دۇۇئۆلگىدەك قورق
ــ   ــۇنى چۈشـ ــى ۋە ئـ ــانالردىمۇ  ۈنۈخهۋەردار بولۇشـ ــۈن كىتابخـ ش ئۈچـ

  . بولمىسا بولمايدۇپسىخولوگىيه ھهققىدە ئاساسى بىلىم 
نـاملىق كىتـابىمنى   »ۋېلىش سهنئىتىۈئۆل«يىل مهن  - 1999

كىتـــاب نهشـــر قىلىنىشـــتىن ئىلگىـــرى     . نهشـــىر قىلـــدۇردۇم 
ــته  » تهڭرىتـــاغ« ــالالردا بـــۇ ھهقـ ــارلىق گېزىـــت ژۇرنـ ژۇرنىلـــى قاتـ



ئاشـۇ ئۇچـۇرالردا مهن بـۇ رومانـدا بىنورمـال      . ئۇچۇرالرنى بهرگهنىـدىم 
ــۋىر   ــىخىكا تهس ــىي پس ــدىم جىنس ــېالن قىلغانى . لهنگهنلىكىنى ئ

  :ئهمدى بۇ يهردە بۇ ھهقته چۈشهنچه بېرىمهن
روماندىكى باش قهھرىمان تاھىر تىپىك خارلىنىش كېسىلىگه 
گىرىپتــار بولغــان بىمــار بولــۇپ، مهن ئۇنىــڭ بــۇ خىــل روھىــي        

تـاھىر ئهسـهردە باشـتىن    . ھالىتىنى ناھايىتى ئېنىق تهسۋىرلىدىم
. پهرىدە تهرىپىدىن  خارلىنىشـىنى ئىسـتهيدۇ   ئاخىر ئايال  پېرسۇناژ

ــدۇ     ــارزۇ قىلىـ ــىنى ئـ ــدىن ئۆلتۈرۈلۈشـ ــدە تهرىپىـ ــا پهرىـ ــۇ . ھهتتـ ئـ
ــۇھهب ــ  بم ــدا چۈش ــال ھال ــۇل قىاللمايــدۇ ۈهتنى رېئ . نهلمهيدۇ ۋە قوب

سىرلىق تۈس بېرىپ ئۇنى ئهقىلگه سىغقۇسـىز   دايىممۇھهببهتكه 
ــتۇرۇۋېتىدۇ  ــدا غايىۋىالشـــ ــۇھهببهتن . ھالـــ ــدىكى مـــ ــۇ ئۆزىـــ ى ئـــ

ــپ    ــىخىكىنىڭ كېلىــ ــل  پىســ ــۇ خىــ ــتۇرىدىغان بــ سىرلىقالشــ
چىقىشىنى ئۇيغـۇر كىالسسـىك ئهدەبىياتىـدىن ئىزدەيـدۇ، ئـۆزىنى      

، »تـاھىر زۆھـرە  «قهدىمكى زاماندىكى مهشهۇر ئاشىق مهشۇقالردىن 
ئۇنىـڭ خـارلىنىش تۇيغۇسـىمۇ    . دۇۇتۇغا ئوخشـ الر»پهرھات شىرىن«

راق مېنــــى بىــــ. ئهلىشــــىر ناۋائىنىــــڭ شــــېئىرىدىن پهرقســــىز
مهن . ئهيىپلىگهن ئوبزورچىالر ئۇيغۇر ئهنئهنىسىگه قارشـى دەۋالـدى  

ــى  ــۇر ئهنئهنىســـ ــڭ ئۇيغـــ ــمهن، ئۇالرنىـــ ــيهت زور  ،بىلىـــ مهدەنىـــ
ــ  ،قىلــش ئىنقىالبىــدىكى شــۇئارۋازلىق ۋە پــاش    قاپىــپهن قىلىش

ئۇالر مهن ئهسىرىمدە تاھىردىن ئىبـارەت بـۇ پېرسـۇناژنى     .ئوخشايدۇ
ــارىتىپال قوي ــۇم،ۇغيـ ــا نـ ــكى يـ ــۈن  ۈتۈكۆرسـ ــم ئۈچـ پ بهرگهنلىكىـ

مهن خۇددى ماقالىدەك بۇ پىرسۇناژنى  ئۇالرنىڭچه بولسا. قاخشاشتى
دەپ شـۇئار  » !يوقىتـايلى ! يوقىتـايلى «. دىكهنۇتىلالپ بهرسـهم بولـ  

ــ   ــهم بولـ ــۋوالپ بهرسـ ــي   . دىكهنۇتـ ــۇنداق روھىـ ــته مۇشـ ئهمهلىيهتـ
ئهســهبىيىلىك ۋە چۈشــكۈنلۈككه گىرىپتــار بولغــان كىشــىلهرنىڭ  

ــ  جهمىيىت ــارلىقىنى كۆرســ ــزدە بــ ــۆزى  ۈتۈىمىــ ــنىڭ ئــ پ بېرىشــ
  .كىشىلهرنى ئاگاھالندۇرۇشتىن ئىبارەت

  :بېتىگه قاراپ باقايلى 102روماننىڭ 
ئــۆزىنى  -بهلكىــم ئاشــۇ چــاغالردىن باشــالپال ئۆزۈمــدە ئــۆز      «



  .»خاراليدىغان بىر خىل كېسهللىكنى يېتىلدۈرۈۋالغاندىمهن
غانـدەك خاراليـدىغان   ىارلئـۆزۈمنى خـۇددى دۈشـمهننى خ   _ ئۆز «

پهيـدا قىلغـان    رىيـاللىق ۋە ئـۆزگهرمهس   ئـازاپ چهكسىز . ۋالدىمۇبول
خۇيـۇم تۇتـۇپ قالسـا ئـۆزۈمنى     . پۈتۈن دەردىمنى ئۆزۈمدىن ئـاالتتىم 

م قــاتتىق ۇقۇئــاچلىقتىن قورســ. كــۈنلهپ، كــۈنلهپ ئــاچ قويــاتتىم
ئۆزۈمگه شـۇ  . ئېچىشقانسېرى شۇنچه پۇخادىن چىققاندەك بوالتتىم

قهدەر دۈشمهنلىك بىلهن مۇئامىله قىالتتىمكى، ئۆزۈمنىـڭ بىچـارە   
م ۇقۇقورسـ . بولمايتتى ھالىتىمگه  مهندە زادىال ئىچ ئاغرىتىش پهيدا

ۇنچه خــۇش بولــۇپ پۈتــۈن   شــالنســام ئازاپقــانچه ئېچىــپ، قــانچه   
ئۆزۈمنىڭ ھـېچ  . پ كېتهتتىمۇنۇدەردىمنى چىقىرىۋالغاندەك ھوزۇرل

ــاتتىق      ــدىن قـ ــته ئادىتىمـ ــۇ غهلىـ ــىمايدىغان بـ ــىگه ئوخشـ كىشـ
  »پهخىرلىنىپ، شادلىنىپ كېتهتتىم

روماندا يهنه تاھىرنىڭ غهلىـته بىـر ئـادىتى قولىغـا تاماكىنىـڭ      
بۇمـۇ بىـر خىـل ئـۆزىنى خـارالش      . چوغىنى يېقىشى تهسۋىرلهنگهن

ــارالش     ــۆزىنى خ ــاھىردا ھهم ئ ــۇپ، ت ــۇلى بول ــارالش  ( ئۇس ــۆزىنى خ ئ
ھهم باشـقىالر تهرىپىـدىن   ) ھهققىدە تۆۋەندىكى بـابالردا سـۆزلهيمىز  

روماندا  باشتىن ئاخىر . خارلىنىش  پىسىخىكىسى تهڭال مهۋجۇتتۇر
ش ۇشـ ۇلىق تۇيغۇغا بولغـان مهپتـۇنلىقى ۋە ئـۇنى قوغل   ئازاپئۇنىڭ 

الرنىــــڭ تهمىنــــى تېتىــــپ ئازاپمهن پۈتكــــۈل «. تهســــۋىرلهنگهن
  .دەيدۇ تاھىر پهرىدەگه» باقماقچى

ــدا ئهر  ــئهڭ ئاخىرى ــاناش ب ــاش   قهھرىم ــال ب ــڭ قهھرىمانئاي نى
ــۈپ كېتىــدۇ  ــدا بولغــان   . قولىــدا ئۆل ــاھىردا پهي ــۇ چاغــدا ت ــدا ب رومان

تۇيغۇسى بىلهن لهززەت تۇيغۇسىنىڭ ئارىلىشىپ  ئازاپجىسمانني 
ــنچىكه     ــېلىال ئىـ ــۇنى مهن خـ ــان تۇيغـ ــدا بولغـ ــىدىن پهيـ كېتىشـ

  .تهسۋىرلىدىم
ئۇ تىرناقلىرى . ھىر يهردە جان تالىشىپ ئۆمىلىمهكته ئىدىتا«

ــاتىاليتتى  ــۇ يهردە ئــۇ ئۆزىنىــڭ مــۇزدەك  . بىــلهن يهرنــى كــۈچهپ ت ئ
الۋاتقـــانلىقىنى يـــاكى بىـــر ۇســـوغاق ســـېمونت يهر ئۈســـتىدە يۇم

ئـۇ  . ئايالنىڭ ئۈستىدە ياتقـانلىقىنى زادىـال پهرق قىاللمـاي قالـدى    



قـۇر  ڭئـۇ خـۇددى چو  . ته ئىدىچهكسىز قاراڭغۇلۇق ئىچىگه چۆكمهك
بهلكىـم  . س قىلماقتـا ئىـدى  ىـ بىر يهرگه چۆكۈپ كېتىۋاتقانـدەك ھ 

ــدەك ھ   ــاۋادا لهيلىگهنـ ــۇددى ھـ ــاغالردا خـ ــداق چـ ــالالر بۇنـ ــئايـ س ىـ
قىلىدىغانــدۇ، ئــۇ لهيلىســه، بــۇ ئۇنىــڭ ئۈســتىدە چۆكســه بهلكىــم   

  »دىغاندۇۇكهتكىلى بول شۇندىال بىر گهۋدىگه ئايلىنىپ
قىغا گىرىپتار بولغان بىمار شـۇنىڭ ئۈچـۈن   خارلىنىش سهۋدالى

تىن جىنسىي لهززەت ئازاپخارلىنىشنى ئىستهيدۇكى ئۇ جىسمانىي 
مانــا بــۇنى چۈشــهنگهن ئــادەم ئهســهردىكى بــۇ تهســۋىرلهرنى  . ئالىــدۇ

باش قهھرىمان ئايالنىڭ تىققان پىچىقىنىـڭ  . چۈشهنمهي قالمايدۇ
ئــــاالقه ىــــدا جــــان تاالشــــقاندا ئــــۆزىنى خــــۇددى جىنســــىي  ئازاپ

ئۇنىڭ ھهر بىر ھهرىكىتـى جىنسـىي   . س قىلىدۇىقىلىۋاتقاندەك ھ
ئاالقه قىلغاندىكى ھهرىكهتكه ھهر بىـر تۇيغۇسـى جىنسـىي ھهۋەس    

  .رى پهللىگه چىققان چاغدىكى تۇيغۇغا ئوخشايدۇۇيۇق
تىن ئىبارەت كىشـىلهر ئهڭ ياقتۇرمايـدىغان بـۇ    ئازاپجىسمانىي 

شـــى ۇلۇززەت بولــۇپ تۇي تۇيغۇنىــڭ قانــداق بولـــۇپ بىــر خىـــل له   
پىسـىخولوگىيه ۋە روھىـي كېسـهللىك ئـالىملىرىنى تـا ھــازىرغىچه      

ــدۇر  ــران قال ــر مهســىله ۇھهي ــهۋدالىقىنىڭ  .  ۋاتقان بى ــارلىنىش س خ
كېلىپ چىقىش سهۋەبى ھهققىـدە تـا ھـازىرغىچه تېخـى بىـرلىككه      

ــوق  ــاراش يـ ــقان  قـ ــالىمى . كهلـــگهن ئومۇمالشـ ــىخولوگىيه ئـ پىسـ
ــۇنى  ــېللىس ب ــا    خــاۋبلوك ئ ــاۋا ئان ــلهن ھ ــا بى ــادەم ئات ــوگالر ئ تېئول

رىــۋايىتى ئــارقىلىق ئهســلى گۇنــاھ تۇيغۇســىغا بــارلىق جىنســىي   
ۈرۈپ كىشـــــىلهر ئارىســـــىغا دقىلمىشـــــالرنى بـــــاغالپ چۈشـــــهن

ئومۇمالشتۇرغاچقا بۇ خىل ئهسلى گۇنـاھ تۇيغۇسـى كىشـىلهردىكى    
ئۇنىـڭ  . خارلىنىش سهۋدالىقىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىـدۇ دەپ قارايـدۇ  

رىشىچه كىشىلهر جىنسىيهتكه بىـر خىـل گۇناھكـارالرچه تۇيغـۇدا     قا
نىـڭ  ىبولغاچقا جىسـمانىي جهھهتـته جـازالىنىش ئـارقىلىق گۇناھ    

  .س قىلىشىنى ئىستهيدۇىھ ىيهڭگىللىگهنلىكىن
ــدە توخت   ــهۋدالىقى ھهققى ــارلىنىش س ــود خ ــۇفرېئ ــداق ۇل پ مۇن

خارلىنىشـتىن ئىبـارەت بـۇ خىـل جىنسـىي بـۇرمىلىنىش       « :دەيـدۇ 



تىن خارالش سـهۋدالىقىدىنمۇ  تادىسىسى نورمال جىنسىي مهقسهھ
بهكراق يىراقالپ كهتكهن بولۇپ، ئۇ زادى ئهسلىدىال بار بولغان بىـر  
ــۆزگهرگهن      ــهۋدالىقىنىڭ ئ ــارالش س ــاكى خ ــاللىقمۇ ي ــل بىنورم خى

شـۇ نهرسـىنى بايقـاش تهس    . شهكلىمۇ بـۇ كىشـىنى گاڭگىرىتىـدۇ   
زىگه قارىتىلغان جىنسـىي  ۆئ -ئهمهسكى خارلىنىش سهۋدالىقى ئۆز 

خارالشتىن باشقا نهرسه ئهمهس، يهنـى ئـۆزىنى جىنسـىي ئوبېكىـت     
چېكىــدىن ئاشــقان خــارلىنىش . ئورنىــدا كۆرۈشــنىڭ نهتىجىســىدۇر

سهۋدالىقىنى كىلىنىكىدا تهكشۈرگهندە بىز قاتار ئېلېمېنتالرنىـڭ  
ــارا بىــر   بىرىنــى كۈچهيتۋاتقــانلىقىنى ۋە ئاختــا قىلىــنىش     -ئۆزئ

، ۋىجدان قاتارلىق ئىپتىدائىي پاسسـىپ جىنسـىي   ىىلىكىسكومپ
ــدىغانلىقىنى    ــالهتكه كهلتۈرىـ ــل ھـ ــۇ جاھىـ ــىيهنى تېخىمـ پوزىتسـ

   ①».بايقىيااليمىز
فرېئودنىڭ قارىشىچه يېڭىش كېرەك بولغان ئاغرىش تۇيغۇسى 
ــىغا    ــۇس تۇيغۇســ ــى ۋە نومــ ــرگىنىچ تۇيغۇســ ــادەملهردىكى يىــ ئــ

ــۇئوخش ــى  ۇشـ ــڭ ھهممىسـ ــدۇ، ئۇالرنىـ ــان  پ كېتىـ ــدوغا بولغـ لىبـ
  .قارشىلىق كۈچىدىن ئىبارەت

تــوال  -ئــاز  دايىــممېــنىڭچه ئايــالالردىكى جىنســىي تهلهپــته    
ــى   ــارلىنىش ھهۋىســ ــۇدۇخــ ــىي  . بولــ ــالالردا جىنســ ــۈنكى ئايــ چــ

شـىنى  ۇئوبېكتىلىرىنىڭ ئهرلىـك ئاالھىـدىلىكىنىڭ كۈچلـۈك بول   
خاس  بهكمۇ ئازرۇ قىلىدۇ، ئۇالرنىڭ نهزىرىدە ئهرلىك مىجهز  ئهرلهرگه

ــۇنداق   ــۈچ بولـــۇپ، زوراۋانلىـــق دەل مۇشـ ــاللىق ۋە كـ بولغـــان قوپـ
شــۇڭا ئهرلهرنىــڭ بهزىبىــر . دۇۇلــۇئهرلىكنــى ئىپادىلهيدىغانــدەك تۇي

زوراۋانلىقــى بهزى ئايالالرنىــڭ جىنســىي ھهۋىســىنى كۈچهيتىشــى   
ئۇندىن باشقا نۇرغۇن ئايـالالردىكى جىنسـىي زوراۋانلىـق    . مۇمكىن

تۇيغۇســى بىلهنمــۇ مۇناســىۋەتلىك،   تهلىپــى ئۇالرنىــڭ قىزلىــق   
. بولـۇدۇ ئايالالردا ئومۇميۈزلـۈك قىزلىـق پهردىسـى كومپىلىكىسـى     

                                              
، يــازغۇچىالر نهشــرىياتنىڭ »مــۇھهببهت پسىخولوگىيىســى«:مۇند فرېئــودگســى ①
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ھهم  ۇئـــۇالر قىزلىـــق پهردىســـىنىڭ يىرتىلىشـــىدىن ھهم قورقىـــد
قىزلىق پهردىسىنىڭ يىرتىلىشى بىرخىل جىسـمانىي  . تهلپۈنىدۇ

، جىنسىي ئـاالقه بولسـا شـادلىق، ئايالالرنىـڭ ئېڭىـدىكى بـۇ       ئازاپ
ــمانىي   ئ ــى دەل جىس ــىنىڭ بىرلىشىش ــى نهرس ــازاپىكك ــ ئ ن هلبى

جىنسىي شـادلىقنىڭ بىرىكىشـى بولـۇپ، ئـۇالر ئاشـۇ سـىرلىق ۋە       
ھاياجانغـــا تولـــۇپ تاشـــقان تـــۇنجى جىنســـىي ئـــاالقه ۋاقتىـــدىكى 

شــۇڭا بهزى ئايــالالر . تۇيغۇنىـڭ مهڭگــۈ داۋاملىشىشــىنى ئىسـتهيدۇ  
. ىنـى تهكراراليـدۇ  خىيالى ياكى سىمۋوللۇق ھالدا ئاشۇ تۇنجى كېچ

ــدا ئايالالرنىــڭ ئىڭرىشــى دەل    ــاالقه قىلغان مهســىلهن، جىنســىي ئ
ئۇالردىكى قىزلىق پهردىسى يىرتىلغان ئاشۇ دەقىقىنـى تهكـرارالش   
بولــۇپ، ئــۇالردىكى تــۇنجى تۇيغۇغــا قايتــا ئېرىشــىش تۇيغۇســى        

شـى  ۇئۇالردىكى خارلىنىش ئىستىكىنىڭ مۇھىم بىر مهنبهسـى بول 
  .مۇمكىن

نىـــڭ قارىشـــىچه تـــۇنجى مـــۇھهببهتتته رەت قىلىشـــقا بهزىلىرى
ــۆز ئهھــۋالىنى خــام   ــارقىلىق ئۆزگهرتىــپ   -ئۇچرىغــانالر ئ خىيــال ئ

بــارا  -ئــۆزىگه تهســهللى بېرىــپ كۆنــۈپ قــېلىش نهتىجىســىدە بــارا  
جىنسىي ئىستىكىدە خارلىنىشىنى ئـارزۇ قىلىـش خاھىشـى پهيـدا     

تهرىپىـدىن رەت  مهسىلهن، بىر ئهرنىڭ مۇھهببىتى بىر قىـز  . بولۇدۇ
بىــراق تــۇنجى مــۇھهببهت شــۇ قهدەر قــارىغۇرالرچه ۋە شــۇ . قىلىنــدى

قهدەر ئهســهبىي ئىكهنلىكــى ئــۇ ھهر قانــداق قىلىپمــۇ ئۆزىنىــڭ      
مۇھهببىتىنىڭ رەت قىلىنىشىدىن ئىبارەت بـۇ پـاكىتنى ئېتىـراپ    

قىلىــپ چىقىــپ  قىلغۇســى كهلــمهي، ھهرخىــل ســهۋەبلهرنى پهرەز 
، مهسـىلهن، بهلكىـم قىـز خىجىـل بولـۇپ      ئۆزىگه تهسهللىي بېرىدۇ

شـىنىڭ  ۈمهندىن ئـۆزىنى تارتىۋاتىـدۇ، ئۇنىـڭ مهنـدىن قېچىـپ يۈر     
ئۆزىال ياخشى كۆرۈپ قالغانلىقىنى چاندۇرماسـلىق ئۈچـۈن، نـازالپ    
شــــۇنداق قىلىۋاتىــــدۇ، يــــاكى مېنىــــڭ مۇھهببىتىمنىــــڭ زادى  
قــانچىلىق چوڭقــۇر ئىكهنلىكىنــى ســىناب بــېقىش ئۈچــۈن ئهتهي  

ۋاتىـــــدۇ، مهن ئـــــۇنى قانچىلىـــــك ياخشـــــى    ۇالۋۇرغۇزمېنـــــى ي
دىغـــــانلىقىمنى ئىپـــــادىلهپ بېرەلىســـــهمال ئـــــۇ ئانـــــدىن  ۈكۆر



خـام خىيـالالر بىـلهن     مۇھهببىتىنى ئاشكارىاليدۇ دېگهندەك پهرەز ۋە
ــدۇ   ــاكىتنى ئىنكــار قىلى ــۇ پ ــارەت ب ــۇبىيهتتىن ئىب قىزنىــڭ . مهغل

بهت دەپ بــارلىق قارشــىلىقلىرى ۋە روھىــي زەربىلىرىنــى ئــۇ مــۇھهب
ــۇرمىالپ چۈشــ  ــدا   ۈنۈب ــۇرۇن ئېڭى ــڭ يوش ــىدە ئۇنى ۋېلىش نهتىجىس

ــوغاق مۇئــامىله ۋە   نىــڭ ئــۆزى مــۇھهببهت دەپ قارايــدىغان    ئازاپس
مانـا بـۇ دەل بهزىلهردىكـى جىنسـىي     . ئىدىيه شهكىللىنىپ قالىـدۇ 

  .ارلىنىش ئىستىكىنىڭ پسىخىك ئاساسىدىن ئىبارەتخ
لىنىش ئىســتىكىنىڭ بهزىلهرنىــڭ قارىشــىچه ئايــالالردىكى خــار

ــان       ــكه  بولغ ــز كۆرۈش ــۇالردىكى ھېيى ــهۋەبى ئ ــۇھىم س ــر م يهنه بى
قىزالر تـۇنجى قېـتىم ئـادەت كۆرگهنـدە     . قاراشنىڭ بۇرمىلىنىشىدۇر

رنىـڭ يوشـۇرۇن ئېڭىـدىكى    مانـا بـۇ ئۇال  . دۇۈقاتتىق قورقۇنچقا چۈش
  .جىنسىيهتكه قانلىق تۈس بهخش ئېتىدۇ

ــا   ــز خـ ــۇددى بىـ ــىچه خـ ــڭ قارىشـ ــهۋدالىقىنى بهزىلهرنىـ الش سـ
ســــۆزلىگهندە ئېيتىــــپ ئــــۆتكىنىمىزدەك بــــالىالردىكى تــــۇنجى 

دىكى خاتــالىق خارلىنىشــنىڭمۇ ســهۋەبى ســىجىنســىيهت تهجرىبى
رنىـڭ جىنسـىي ھهرىكىتىنـى    بالىالرنىـڭ چوڭال . شى مۇمكىنۇبول

ېلىشـى بىـلهن پهيـدا بولغـان خاتـا چۈشـهنچه،       قئوغۇرلـۇقچه كـۆرۈپ   
غان پسـىخىكا پهيـدا قىلسـا بهزىـلهردە     بهزىلهردە خارالشنى ئىستهيدى

. خارلىنىشــىنى ئىســتهيدىغان پســىخىكا پهيــدا قىلىشــى مــۇمكىن
ــڭ ئۇر  ــق ۋە چوڭالرنىـ ــدىكى غېرىبلىـ ــالىلىق مهزگىلىـ ــىنى ۇبـ شـ

ۋېلىش سهۋەبىدىن خارالش ئىسـتىكى پهيـدا   ۈنۈمۇھهببهت دەپ چۈش
. شــى مــۇمكىنۇبولــۇپال قالمــاي خــارلىنىش ئىســتىكىمۇ پهيــدا بول

ئــۆزىگه قارىتىلغــان خــارالش  -ارلىنىش ســهۋدالىقىنى ئــۆز ئهگهر خــ
سهۋدالىقى دېسهك ئۇ ھالدا خـارالش سـهۋدالىقى بىـلهن خـارلىنىش     

ــاش    ــهۋەبى ئوخشـ ــخىك سـ ــهۋدالىقىنىڭ پسـ ــۇدۇسـ ــارالش . بولـ خـ
ســهۋدالىقى بىــلهن خــارلىنىش ســهۋدالىقىنىڭ ئوخشاشماســلىقى  

ئامىلىـدە  شۇكى ئادەتتىكى تۇرمۇشـتا، كىشـىلهر بىـلهن بولغـان مۇ    
ئادەتتىن تاشقىرى بۇۋاش ۋە ئېغىر بېسىق ئادەملهرنىڭ جىنسـىي  

، بولـۇدۇ تۇرمۇشى زوراۋانلىق ھهتتا قانلىق ۋاسىتىالر بىلهن تولغان 



. بولۇدۇكه ششۇڭا ئۇالرنى كۈندۈزى پهرىشته كېچىسى ئالۋاستى دېيى
ئهكسىچه بهزىـلهر ئىجتىمـائىي تۇرمۇشـتا ئىنتـايىن شـوخ، ئهرلىـك       

ــايىن كۈچلـــۈك، كىشـــىلىك مۇناســـىۋەتته  ئى مىـــجهزى  دايىـــمنتـ
مهردانىلىـــق ۋە زوراۋانلىــــق خاھىشــــىنى ئىپادىلهيــــدىغان ئهرلهر  
ــاجىز خــاراكتېرنى، خارلىنىشــنى    ــدىكى ئ جىنســىي تۇرمۇشــتا ئۆزى

  .ئىستهيدىغان ئايالچه خۇسۇسىيهتنى ئىپادىلىشى مۇمكىن
رنىـــڭ جىنســـىيهتكه خـــاۋلوك ئېللىســـنىڭ قارىشـــىچه ئايالال

سى بوي سۇنۇش بولۇپ، جىنسىي تۇرمۇشتا لىن تۈپكى مۇئامىتۇتقا
شۇڭا ئايالالردىكى خارلىنىش . دۇۇقوبۇل قىلغۇچى ئورۇندا تۇر دايىم

ــدۇ    ــاللىق دەپ قاراشـــقا بولمايـ ــتىكىنى بىنورمـ مېـــنىڭچه . ئىسـ
تۆۋەنـــدىكى مىســـال بـــۇنى ئىنكـــار قىلىـــدۇ، نورمـــال بولمىغـــان  

ــىال بى   ــدىن ئاشســ ــى چېكىــ ــىخىكىنىڭ ھهممىســ ــال پســ نورمــ
  . ھېسابلىنىدۇ

ئايـال   -تيا بىر جـۈپ ئهر  ۇر نمىسال ئامېرىكىلىق جېررى بىله
ۇتيــا بولســا جىنســى ربولــۇپ جېــررى جىنســىي خــارالش سهۋداســى 

تــوي قىلغانــدىن كېــيىن ئۇالرنىــڭ . خــارلىنىش سهۋداســى ئىــكهن
جىنســىي تۇرمۇشــىدا زوراۋانلىــق مهزمــۇنلىرى كــۆپهيگهن، لــېكىن  

انســېرى قــاتتىق ھاياجــان ۋە شــادلىق ھــېس  ئــۇالر بۇنىڭــدىن بارغ
ا يـ ۇتربهزىـدە  . لگهنۈرۈبارا زوراۋانلىق دەرىجىسى  كۆتـ  -بارا . قىلغان

ــكوي     ــيىن پهس ــدىن كې ــۈپ كهتكهن ــۇش ئۆت ــايىم بول ــى ق غا ىجىنس
چۈشــكهندە ئۆزىنىــڭ بهزى ســۆڭهكلىرىنىڭ ســۇنغانلىقىنى بهزىــدە 
. بۇغۇملىرىنىـــڭ ئورنىـــدىن چىقىـــپ كهتكهنلىكىنـــى بايقىغـــان

داۋالىنىــــپ . ئىالجىســــىز دوختۇرخانىغــــا بېرىــــپ داۋاالنغــــان   
زىنىـڭ  ۆئۇ ئ. شىنى خالىغانۇساقايغاندىن كېيىن يهنه شۇنداق بول

   ①.بۇ خىل ئاغرىقتىن ئاجايىپ لهززەت ئالىدىغانلىقىنى ئېيتقان
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ــاغرىق   :تهھلىــل ــدىال  ئازاپبهزىلهرنىــڭ قارىشــىچه ئ ىنىــڭ ئۆزى
ــىمۇ   ــېقىش تۇيغۇســ ــوش يــ ــۇدۇخــ ــر. بولــ ــالدا  بىــ ــۇ مىســ اق بــ

ــ ــۈتۈكۆرسـ ــمانىي  دلگهندەك چېكىـ ــقان جىسـ ــازاپىن ئاشـ تىنمۇ ئـ
ئـېللىس ئېيتقانـدەك ھهر قانـداق    . شنى چۈشهنمهك تهسۇنۇھوزۇرل

ــاپ     ــىغا ئوخشــ ــارلىنىش خاھىشــ ــىيىتىدە خــ ــڭ جىنســ ئايالنىــ
ــر    ــۋاال ئېغىـ ــراق بۇنچىـ ــىمۇ بىـ ــدىلىك بولسـ ــدىغان ئاالھىـ كېتىـ

  .ىندەرىجىسىگه يېتىشى ناتاي ئازاپجىسمانىي 
بىـلهن شـادلىق تامـامهن قـارمۇ      ئـازاپ : ئېللىس مۇنـداق دەيـدۇ  

تىن شــادلىنىش  ئــازاپ قارشــى ئهمهس، نۇرغۇنلىغــان كىشــىلهردە    
ــۈرۈپ چىقىرىــدىغىنى       ــى كهلت ــان، بىــراق لهززەتن ــى بولغ تۇيغۇس
ــۇدىن      ــل تۇيغ ــۇ خى ــى ب ــۆزى ئهمهس بهلك ــىنىڭ ئ ــاغرىق تۇيغۇس ئ

ر قىلىش جهريانىدا مۇھهببهت ئىزھا. كېلىپ چىقىدىغان كهيپىيات
مهســىلهن، غهزەپلىــنىش ۋە ئهنســىرەش قاتــارلىقالر  ،روھىــي ھــالهت

ئهســـلىدىال جىنســـىيهتكه بولغـــان ھاياجـــاننى كۈچهيتىـــدۇ، ئهگهر 
ــىي قوزغ ــلۇجىنس ــىيهىنىڭ ئېنېرگۇش ــادەم    س ــۇ ئ ــه ئ يېتىشمىس

ــدۇ، بۇنىڭــدا ئهڭ    ــاتنى قوزغاتمــاي قالماي ــۇ خىــل كهپىي قهســتهن ب
ــاغرىش   ــۇل ئـ ــوالي ئۇسسـ ــۇپ،  قـ ــدىلىنىش بولـ ــىدىن پايـ تۇيغۇسـ

ــىي     ــىلهرنىڭ جىنس ــگه كىش ــىغا ئى ــق خاھىش ــىي زوراۋانلى جىنس
ئىقتىــدارى بىــر قهدەر ئــاجىز بولــۇپ، مهلــۇم غىــدىقالش ئــارقىلىق  

شـۇڭا بـۇ خىـل    . شنى كۈچهيتىشكه توغرا كلېىدۇۇلۇجىنسىي قوزغ
بـۇ  . غىدىقالش ئادەتتىكىدىن كۈچلۈك ۋە ئۈنۈملۈك بولۇشـى الزىـم  

لىق ئىكهنلىكىنــى بىلســىمۇ ئــازاپىقالش ئۇســۇلىنىڭ خىــل غىــد
بىــــراق ئۇنىڭــــدىن پايــــدىلىنىپ تــــۇرۇپ جىنســــىي لهززەتــــكه  

ــكىلى  ــۇدۇئېرىش ــازاپئهگهر . بول ــارالش    ئ ــا خ ــا قارىتىلس ئوبېكتىغ
) ئــــۆزىگه قارىتىلســــا(ســــهۋدالىقى ئهگهر ســــوبېكتقا قارىتىلســــا 

بهتهن جىنسىي خارلىغۇچىالرغا نىسـ . بولۇدۇخارلىنىش سهۋدالىقى 
هيتــته ئــۇ مهيلــى قانچىلىــك زوراۋان بولســۇن، ئوبېكىــت      يئهمهلى

ــتارت ــازاپ ناق ــڭ     ئ ــته ئۇنى ــۇن، ئهمهلىيهت ــۇر بولس ــانچىلىق چوڭق ق
مهقســىدى تامــامهن خــارالش ئهمهس، ئۇنىــڭ مهقســىدى پهقهتــال      



شـتىن ئىبـارەت،   ۈرۈتۆۋەنلهپ كېتىۋاتقان جىنسىي كهيپىياتنى كۆت
ۋە  ئـازاپ نغۇچىنىـڭ مهقسـىدى   شاشال جىنسـىي خارال خشۇنىڭغا ئو

   ①.دەرت تارتىش ئهمهس
ئــېللىس ئېيتقانــدەك بــۇ مىســالدىكى ئايــال بىمــار بىــر خىــل 
ئهسهبىيلهرچه جىنسىي كهيپىيات ئىچىدە خۇدىنى يوقاتقان بولۇپ، 
ئۇنىڭ پهقهتال ئېرىشـمهكچى بـولغىنى مانـا مۇشـۇنداق كهيپىيـات      

  .نىڭ ئۆزى ئهمهسئازاپبولۇپ ھهرگىزمۇ جىسمانىي 
خىــل جىنســىي خــارلىنىش ســهۋدالىقىغا     -تۆۋەنــدە خىلمــۇ  

  .گىرىپتار بولغانالرنى مىسال كهلتۈرىمىز
خىزمهتچى، توي قىلغـان،   دەۇ، شهھهرسنامهلۇم ئايال، خ :مىسال

ــاش ھهم چىرايلىــق ــار  . ي تىپىــك خــارلىنىش ســهۋدالىقىغا گىرىپت
غـان  بىز تـوي قىل « :بولغان بىمار بولۇپ ئۇنىڭ ئېرى مۇنداق دەيدۇ

ئاشــۇ كۈنــدىن باشــالپ بىزنىــڭ جىنســىي تۇرمۇشــىمىزدا جــازا       
ــىي     ــق جىنسـ ــدى، ھهر قېتىملىـ ــۇپ كهلـ ــرا بولـ ــوراللىرى ھهمـ قـ
ئاالقىدىن بۇرۇن ئۇ ناھايىتى ئاكتىپ ھالدا مهنـدىن ئـۇنى قـاتتىق    

ــ  ــاغالپ قويۇشـ ــېلىپ   ۇمبـ ــهنلهرنى سـ ــر كىشـ ــا ئېغىـ نى ۋە پۇتىغـ
بىلــله بولۇشــقا قويۇشــۇمنى تهلهپ قىلىــدۇ، بولمىســا مهن بىــلهن  

ــدۇ ــداق بول . ئۇنىمايـ ــۇ بۇنـ ــويزا   ۇئـ ــدۇ، كـ ــارزۇ قىلىـ ــىنى بهك ئـ شـ
ــاراقلىغان ئاۋازىــــــدىن بهك ھوزۇرل ــۇكىشــــــهنلهرنىڭ شــــ . دۇۇنــــ

ــان،      ــان، باغالنغـ ــا ئۇچرىغـ ــڭ زورلۇققـ ــۋىزورالردىن ئايالالرنىـ تېلېـ
قىينالغان كۆرۈنۈشلىرىنى كۆرسه قاتتىق ھاياجانلىنىـپ كېتىـدۇ   

ئــۇ بــۇ خىــل قىلىقالرنىــڭ    . دورايــدۇ ھهم ئىختىيارســىز ئــۇالرنى 
ــدۇ  ــدۇ دەيـ ــقىالر بىلمهيـ ــى باشـ ــاتتىق  . لهززىتىنـ ــۇم قـ ــۇنى چوقـ ئـ

مهن ئىالجىسىز . باغلىشىم كېرەك، بولمىسا ئۇ مېنى كهچۈرمهيدۇ
ئـــۇ مېنـــى چۈشـــهنمىدىڭ، . ماسلىشـــىمهن ئۇنىـــڭ تهلهپلىـــرىگه
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كۆڭلـــۈمنى بىلمهيســـهن دەپ مهنـــدىن ئاغرىنىـــدۇ ھهتتـــا مېنـــى 
شـۇڭا مهن ئىالجىسـىز   . ىنـاقلىقنى بۇزمـاقچى دەيـدۇ   ئائىلىدىكى ئ

ئــۇ بۇنىــڭ بىلهنــال قالماســتىن . ئۇنىــڭ تهلهپلىــرىگه قوشــۇلىمهن
ــوملىقى، ســۈپىتى    تېخــى باغاليــدىغان ئاغامچىنىــڭ ئــۇزۇنلىقى، ت

چوقـۇم ئوتتـۇرا بارمـاقتهك    . ىـدۇ ۇقاتارلىقالرغىمۇ قـاتتىق تهلهپ قوي 
ــوم،  ــۇزۇنراق بول  6ت ــدىن ئ ــم ۇمېتى ــى الزى ــاردىن  . ش ــا خۇم بولمىس

زىر ارىالپ ھـ ۇئىشكهلگه بولغان تهلهپمۇ بارغانسېرى يوقـ . چىقمايدۇ
ىپ ئـۇپراپ  ركىلوگىرامغا چىقتى، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئىشـلىتىۋې    8

بۇندىن كېيىن ئۇنىـڭ تهلهپلىـرى   . شى الزىمۇپارقىراپ كهتكهن بول
ــۇنى . تېخىمــۇ تهلــۋىلهرچه تهرەپــكه تهرەققىــي قىلىشــى مــۇمكىن   ئ

ــ ــا   ۋېلىشۇتوسـ ــادەمنى قورقۇنچقـ مـــۇمكىن ئهمهس ھهممىـــدىن ئـ
ســالىدىغىنى شــۇكى مهنمــۇ ۋەھشــى جالالتقــا ئايلىنىشــقا كۆنــۈپ 

بىر كـۈنلىرى ئۆزەمـدىن چاتـاق چىقىـپ مهنمـۇ ئـۆزەمنى       . كهتتىم
كــونترول قىاللمــاي چېكىــدىن ئاشــقان ھهرىكهتلهرنــى قىلىــپ      

. ھهقىــقهتهن چىــدىغۇچىلىكىم قالمىــدى. تاشالشــتىن قــورقىمهن
ك تۇرمۇشـتا ناھـايىتى   ۈلۈنچه ئهسهبىي بولسىمۇ لېكىن ئۇ كۈندشۇ

  ①.»نورمال، ھېچقانداق غهلىته ئهھۋال يوق، ھهممه ئىشى جايىدا
ــال ــۇر، xx رئه :مىس ــاش 35، ئهر، ئۇيغ ــۇم   . ي ــان، مهل ــوي قىلغ ت

ــدىن     ــتا ئۆزى ــوي قىلىش ــى، ئۇت ــڭ ئىشچىس ــوڭ   12زاۋۇتنى ــاش چ ي
ۇنىڭغا ئۆزى بىلهن تهڭ تـۇش  ئايالنى تاللىۋالغان بولۇپ، باشقىالر ئ

ئايالالر بىلهن توي قىلىشىغا نهسىههت قىلسا، كىچىك قىزالر ئـۆي  
ئىشلىرىغا پۇختا ئهمهس، چوڭ ئايـالالردەك مېهرىبـان ئهمهس، دەپ   

تــوي كــۈنى كېچىســى جىنســىي ئــاجىزلىق كۆرۈلــۈپ . ئۇنىمىغــان
ياشــاش ئۇنىڭغـــا بهكمــۇ مهنىســـىز ۋە   . جېنىــدىن جــاق تويغـــان  

» ئۆلــۈۋېلىش«بىـر كـۈنى ئۇئايالىغـا ئۆزىنىـڭ     . تۇيۇلغـان لىق ئـازاپ 
نىيىــتىگه كهلگهنلىكىنــى ئېيتقانــدا ئايــالى غهزەپ بىــلهن ئۇنىــڭ 
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ئهر دېگهنمـــۇ ســـهندەك بوالمـــدۇ، «تهســـتىكىگه بىرنـــى ســـېلىپ 
ــۇپ     ــجهز بول ــال مى مۇشــۇنداق ئهزمىلىكىڭــدىن ســهن شــۇنداق ئاي

ــان تهســتىكى . دەپ تىللىغــان» !قالغــان ــردىنال  ئايالنىــڭ ئۇرغ بى
ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدا بىر خىل ئىللىق سېزىم پهيدا قىلىـپ جىنسـىي   

تاڭ بولۇپ ئايالىدىن يهنه ئۇرۇشنى  -ئۇ ھاڭ . ھهۋىسىنى قوزغاتقان
ــا . تهلهپ قىلغــان ــۇ ناھــايىتى    -قايت قايتــا ئۇرۇشــالردىن كېــيىن ئ

 دايىـم كېيىن  ىنشۇند. ئۇتۇقلۇق ھالدا جىنسىي ئاالقه قىاللىغان
 دايىـم ئايالى . زىنى ئۇرۇشنى تهلهپ قىلىدىغان بولغانئايالىدىن ئۆ

  .ئۇنى تاسما بىلهن باغالپ قويۇپ ئۇرسا قاتتىق ھاياجانالنغان
ئانىسى ئۆلۈپ كېتىپ  -بۇ بىمار كىچىك ۋاقتىدا ئاتا  :تهھلىل

يېشـىدا ھاممىسـى تهرەت    10. ھاممىسىنىڭ ئۆيىـدە چـوڭ بولغـان   
ۋېلىــپ ۇممىســى ئــۇنى تۇتھا .ۋاتقاندا خــاالدىن مارىلىغــانۇســۇندۇر

بۇنــدىن كېــيىن يهنه شــۇنداق قىلىــدىغان    «قــاتتىق ئۇرغــان ۋە  
دەپ جىنســـىي » بولســـاڭ مـــاۋۇ نېمهڭنـــى كېســـىپ تاشـــاليمهن 

ــىنى تۇت ــان ۇئهزاس ــپ قورقۇتق ــۇنجى    . ۋېلى ــان ت ــۇ يولۇقق ــۇ ئ ــا ب مان
جىنسىي تهجـرىبه بولـۇپ، ھاممىسـىنى مارىلىغـان گۇنـاھى ئـۇنى       

ئۇ ئۆزىنىڭ جىنسىي . الپ كهلگهنئازاپ روھىي جهھهتتىن بىر ئۆمۈر
ئهزاسىنىڭ ھهقىقهتهنمۇ كېسـىپ تاشلىنىشـىنى ۋە بـۇ ئـارقىلىق     

ــڭ   ــان گۇناھىنىــــ ــدىن چىققــــ ــان قېلىپىــــ ــازاپئىنســــ ىنى ئــــ
ــام  ــىنى خـ ــان -يهڭگىللىتىشـ ــال قىلغـ ــالىلىق . خىيـ ــڭ بـ ئۇنىـ

تهســهۋۋۇرىدا جىنســىي ئهزاســى كېســىپ تاشالنســا ئــۇ قىــز بالىغــا  
فىرېئودنىـڭ قارىشـىچه بـالىالر    . ەپ ئويلىغـان ئايلىنىپ قالىمهن د

ــىي      ــڭ جىنس ــا قىزالرنى ــىپ تاشالنس ــىي ئهزا كېس ــك جىنس ئهرلى
بولۇپ قالىدۇ، ئۇغۇل بـاال قىـز بالىغـا ئايلىنىـدۇ      شئهزاسىغا ئوخشا

ــدۇ  ــهۋۋۇر قىلى ــامهن    . دەپ تهس ــاش تام ــا ئوخش ــاردىكى ئايالالرغ بىم
ۇشـۇ ئاختـا   بويسۇنۇش خاھىشى ۋە جىنسـىي ئـاجىزلىق دەل مانـا م   

ئۇنىــڭ ئۆزىــدىن چــوڭ  . قىلىــۋېتىش كومپىلىكىســىدىن بولغــان 
ئايال بىلهن تـوي قىلىشـى ئۆزىنىـڭ ھاممىسـىغا ئوخشـاش چـوڭ،       
پىشىپ يېتىلگهن ئايال بىلهن بىلله بولۇش ھهمدە ئۇنىـڭ قولىـدا   



ــدىكى    ــالىلىق ۋاقتىـ ــۇ بـ ــارقىلىق ئاشـ ــۇچراش ئـ ــىغا ئـ تهن جازاسـ
ــال ئۇ   ــۇپ، ئاي ــۇش بول ــايىتىنى يۇي ــدىكى  جىن ــۇرۇن ئېڭى ــڭ يوش نى

  .هپ ئۇنى جازالىماقتاسھاممىسىنىڭ ئورنىغا دەس
��D�=  

ــۇپ،     ــاپهت بول ــائىي ئ ــل ئىجتىم ــر خى ــق بى جىنســىي زوراۋانلى
بۇ خىل بىنورماللىقنىڭ . ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش ناھايىتى مۇھىم

بـالىالردا نورمــال جىنسـىي تهربىــيه    ىئۇســۇل ڭئالـدىنى  ئېلىشـنى  
ىـــڭ جىنســـىيهتكه بولغـــان قارىشـــىنىڭ  ئېلىـــپ بېـــرىش، ئۇالرن

ــى ۋە    ــدىغان ھهرىكهتلهرنــ ــۈرۈپ چىقىرىــ ــىنى كهلتــ بۇرمىلىنىشــ
ــم  ــدا ســۆزلهپ  ۇمهن يۇق. ســۆزلهرنى قىلىشــتىن ســاقلىنىش الزى رى

ئۆتكهنــدەك چوڭالرنىــڭ جىنســىي تۇرمۇشــىنى بالىالرنىــڭ كــۆرۈپ 
ــالىالرنى » كېســىمهن نىچــۇچىقىڭ«قېلىشــى،  ــۇش، ب دەپ قورقۇت

اشالپ قويۇپ كۆڭۈل بۆلمهسلىك، قااليمىقان ئـۇرۇش  ئۆيگه يالغۇز ت
ــى كه   ــىي زوراۋانلىقنـ ــى جىنسـ ــڭ ھهممىسـ ــۈرۈپ لقاتارلىقالرنىـ تـ

ئانــا بولغــۇچىالر بــالىالرنى  -چىقىرىــدىغان ســهۋەبلهر بولــۇپ، ئاتــا  
  .تهربىيىلهشته بۇنىڭغا دىققهت قىلىش الزىم
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سـىي زوراۋانلىقنىـڭ بىـر تـۈرى     ئۆزىنى خارالش سـهۋدالىقى جىن 

ــ ــۇپ، ئـ ــكه   ۆبولـ ــىي لهززەتـ ــارقىلىق جىنسـ ــارالش ئـ ــۆزى خـ زىنى ئـ
ــ  بــۇ خىــل پســىخىك بىنورماللىقىغــا    . دۇۈتۈئېرىشىشــىنى كۆرس

گىرىپتار بولغۇچىنىڭ خارالش ئوبېكتى ئۆزى بولۇپ، خارلىغۇچىمۇ 
ت يــات جىنىســلىق ىــكېئــۇالر تاللىغــان جىنســىي ئوب. ھهم ئــۆزى

بهلكـى   ئهمهس، هس، ھهتتـا ئوخشـاش جىنىسـلىقمۇ   باشقا بىراۋ ئهم
ئوخشــاش  بىــلهن ئۇنىــڭ باشــقا جىنســىي زوراۋانلىقــالر. دەل ئــۆزى

س قىلىـش بولـۇپ،   ىـ تىن جىنسىي لهززەت ھئازاپيېرى جىسمانىي 
تۇيغۇســى بىــلهن  ئــازاپئۇالرنىــڭ جىنســىي ھايــاجىنى ئوخشاشــال 

  .مۇناسىۋەتلىك



ىـت مىسـالالر ناھـايىتى    تارىختا ئۆزىنى خارالش سهۋدالىقىغا ئائ
ــۆپ ــ . كـ ــدىيىلىك مهشـ ــام،ر ۇهگولالنـ ــئونىزم  رەسسـ پوسئمپرېسـ

 _ Van Gogh 1853(نىڭ مهشهۇر ۋەكىلـى ۋان گـوخ   ىرەسساملىق
ىدە رئۇنىــــڭ رەســــىملى . بۇنىــــڭ تىپىــــك مىســــالىدۇر  ) 1890

ئىشلىتىلگهن رەڭلهر ئىنتايىن خۇنـۇك ۋە ئېغىـر بولـۇپ كىشـىگه     
نىـــڭ ھايـــاتىمۇ رەســـىملىرىگه ئۇ. لىق تۇيغـــۇ بېغىشـــاليدۇئـــازاپ

يېشىدا، ئېرىـدىن   28ئۇ . لىق تۇيغۇالر بىلهن تولغانئازاپئوخشاش 
تۇل قالغان نهۋرە ئاچىسى كهيسىنى ياخشى كـۆرۈپ قالغـان ۋە بىـر    
كۈنى غهلىته بىـر خىـل ئۇسـۇل بىـلهن مـۇھهببىتىنى بىلـدۈرگهن       

كهيسىنىڭ ئۆيىدە ئالقىنىن چىراقنىـڭ ئوتىـدا كۆيـدۈرۈپ     ۇيهنى ئ
. ىدە يارىالندۇرۇش ئارقىلىق سۆيگۈسىنى ئىپادىلىگهنجئېغىر دەرى

پ ۇشــۇكېــيىن الھىــر ئىســىملىك بىــر پاھىشــه ئايــال بىــلهن ئۇچر
پۇلــۇڭ بولمىســا «قالغانــدا پاھىشــه ئايــال ئــۇنى مهســخىرە قىلىــپ 

دېسه ئۇ ئـۆيىگه قايتىـپ كېتىـپ    » ڭنى كېسىپ ئهكهپ بهرۇقۇقۇل
. ۇنىڭغـا ئهكىلىـپ بهرگهن  پىچاق بىلهن بىر قـولىقىنى كېسـىپ ئ  

يىلــى ئــۇ  - 1889. ۋەتكهنۈتــۈئۇنىــڭ بــۇ ھهرىكىتــى الھىرنــى چۆچ
ناملىق رەسىمدە ئاشۇ چاغدىكى ھـالىتى  » ئۆز پورتىرىتى«سىزغان 

يېشىدا ئوۋىل بازىرىنىڭ  73ئايدا  -7يىلى  - 1890. تهسۋىرلهنگهن
ــىقىغا      ــۆز قوس ــلهن ئ ــق بى ــدايلىقتا مىلتى ــر بۇغ ــىرتىدىكى  بى س

. ئاخىرى ئـۆز ھايـاتىنى ئۆلـۈۋېلىش بىـلهن ئاخىرالشـتۇرغان     . ئاتقان
ــۆز      ــدە ئ ــوھ ئۆمرى ــى ۋان گ ــايىتى ئېنىقك ــنى   -ناھ ــۆزىنى خارالش ئ

مۇھهببهت ھېسسىياتىنى ئىپادىلهشـنىڭ ئهڭ ئۈنۈملـۈك ئۇسـۇلى    
لىق كهيىيــاتىنى ئــازاپئۇنىــڭ بىــر خىــل خۇنــۇك ۋە  . دەپ قارىغــان

ــهنئهت دەپ چۈش ــنۈسـ ــڭ ۈشـ ــازاپى ئۇنىـ ــىنىڭ ۇنۇزۇرلتىن ھوئـ شـ
مهھسۇلى بولۇپ، ئۇنىـڭ ئېڭىـدا گۈزەللىـك ۋە مـۇھهببهت ئۇقـۇمى      

  .ئۇقۇمى بىرلىشىپ كهتكهن ئازاپبىلهن 
ئهدەبىــي ئهســـهرلهردىن مهشـــهۇر يـــازغۇچىالردىن ھىيوگونىـــڭ  

نـــاملىق رومانىـــدا  » مهريهم ئىبادەتخانىســـى پـــارىژدىكى بـــۇۋى «
ئــۆزىنى  خرىســتىيان دىنىنىــڭ ئاركىــدىكونى كــالۋدې فروللونىــڭ



ئـۇ كـوچىالردا   . ئۆزى تاسما بىلهن ئـۇرۇپ جازالىغـانلىقى يېزىلغـان   
ئۇسســــۇل ئوينــــاپ جــــان باقىــــدىغان گــــۈزەل ســــىگان قىــــزى  

بىـراق ئۆزىنىـڭ   . الئېسمېرالدانى يوشۇرۇن ياخشـى كـۆرۈپ قالىـدۇ   
ئىجتىمـائىي ئـورنى ۋە خرىسـتىيان دىنىنىـڭ ھهۋەسـنى چهكــلهش      

ــدىن  ــى تۈپهيلىـ ــىپىنىڭ چهكلىمىسـ ــۇھهببىتىنى  پىرىنسـ ــۇ مـ ئـ
الئېســـمېرالدانىڭ گـــۈزەل . بولـــۇدۇئىچىـــگه يوشۇرۇشـــقا  مهجبـــۇر 

ئۇنىڭــدا بېســىپ  دايىــمۋۇجــۇدى ئۇنىــڭ كــۆز ئالدىــدىن كهتــمهي  
ئــاھ تهڭــرى، «. پهيــدا قىلىــدۇ ئــازاپبولغۇســىز ۋەسۋەســه ۋە روھىــي 

» !شـى مېنىـڭ سـهۋەنلىكىممۇ؟   ۇئېسمېرالدانىڭ بۇنچه گـۈزەل بول 
ــدۇ ۋە   ــاله قىلى ــۇرۇپ     دەپ ن ــىگه ئ ــۆز دۈمبىس ــلهن ئ ــما بى ــر تاس بى
ــ  -دۈمبىســىنى قىــپ   ش بولــۇپ تىلىــنغىچه بولــدى   ۆقىزىــل گ

كېچىـدە   دايىمپوپنىڭ بۇنداق ئهسهبىيلهرچه ھهرىكىتى . قىلمايدۇ
خــۇددى جىنســىي ئاالقىــدەك خۇپىيــانه ئېلىــپ بېرىلىــدۇ بۇنىــڭ   

  .ى يهڭگىللهيدۇبئازابىلهن پوپنىڭ روھىي 
نـاملىق  » پوپ سـېرگېي «لىستوينىڭ مهشهۇر رۇس يازغۇچى تو

ــىرىدىمۇ بــاش قهھرىمــان ســېرگېينىڭ جىنســىي ۋەسۋەســه       ئهس
قامچـا بىـلهن ئـۆز بهدىـنىگه      دايىـم ئالدىدىكى ئىالجىسـىزلىقى ۋە  

  .ئۇرۇپ كېچىلهپ خۇداغا  ناله قىلىدىغانلىقى تهسۋىرلهنگهن
بۇ ئهسهر گهرچه قويۇق دىنىي تۈس ئالغان بولسىمۇ، پوپالرنىـڭ  

ئــۇرۇپ يارىالنــدۇرۇش ئــۆز تېنىــدىكى ۋەسۋەســه تۈپهيلىــدىن ئــۆزىنى 
ئۆزىنى جازاالشتهك كۆرۈنسىمۇ بىراق بىر نهرسه ناھايىتى ئېنىقكى 

بـۇ  . ئۈچۈنـدۇر  جازالىشى ئۆزىگه تهسـهللىي بېـرىش   ئۇالرنىڭ ئۆزىنى
خـــۇددى جىنســـىي ئېچىرقاشـــقا ئانـــانىزم ئـــارقىلىق تهســـهللىي  

  .بهرگهنگه ئوخشايدۇ
ــ ئۇيغــۇر كىالسســى ــدىمۇ بهزى شــېئىرالردا ئ زىنى ۆك ئهدەبىياتى

  : مهسىلهن. خارالش خاھىشى ئىپادىلهنگهن
  

  ئىستىگهنلهر بىزنى سهھرايى باالدا ئىستهڭىز،
  .ۋادىئى ھىجران بىلهن دەشتى پانادا ئىستهڭىز



  
قـا  ئازاپلىق شېئىرىدا ئۇنىڭ فرادى» ياخشى«شائى مهشرەپنىڭ 

ــان ئهســهبىيلهرچه مهپتۇنلــ  ــۇبولغ ــى  قى ۋە ئ ــارالش خاھىش ۆزىنى خ
  :تېخىمۇ ياخشى ئىپادىلهنگهن

  
  نادامهتته تۆكۈپ ياش ۋەسلىڭ ئىزدەپ يۈرگۈنۈم ياخشى،

  .غهمى دەردىڭ رەپىق ئهيلهپ داۋام ئاھ ئۇرغۇنۇم ياخشى
  جاھان مهيدانىدا يۈرگهن، مۇھهببهت ئوتىدا كۆيگهن،

  .م ياخشىۈنۈسۆيهر قولالر ئىزىنى كۆزۈمگه سۈرگ
  .نيراندەك يۈرەك باغرىم ئېقىپ كۆزدىئۇشۇل مهجنۇن ھه

  .شىخسهنهمنىڭ ھىجرىدە سهھرا ۋە چۆلنى كهزگىنىم يا
  

قا بولغـان مهپتـۇنلىقىنى مۇنـداق    ئازاپشائىر ئهلىشىر نهۋائىمۇ 
  :مىسراالر بىلهن ئىپادىلىگهن

  
  شۇر گادانى كۆرسه،ۋائىتالر قا

  .ئاشىق سۆيۈنهر  باالنى كۆرسه
  

ئۆلـۈۋېلىش  «ىتى ئاسـانال مېنىـڭ   ئهقىللىق كىتابخانالر ناھـاي 
سسىك ئهدەبىياتىنىڭ ناملىق رومانىمدىن ئۇيغۇر كىال» سهنئىتى

ش قهھرىمــان  ابــ  ىئهســهردىك. بــۇ خىــل ئهنئهنىســىنى تاپااليــدۇ   
ــۆزىنى      ــهۋدالىقى ھهم ئ ــارلىنىش س ــدا ھهم خ ــڭ خاراكتېرى تاھىرنى

ئۇنىڭ يـات جىنىسـلىقالر تهرىپىـدىن    . خارالش سهۋدالىقى مهۋجۇت
ــارلى ــاخىرى    خ ــۈن ئ ــمىغانلىقى ئۈچ ــگه ئاش ــتىكى ئهمهل نىش ئىس

تىن ئـازاپ تاھىرنىـڭ روھـى كهچۈرمىشـلىرى    . ئۆزىنى ئۆزى خاراليـدۇ 
لهززەتلىنىش بولۇپ ئۇنىڭ پهرىدە بىلهن ئېلىپ بارغـان تۆۋەنـدىكى   

  :دىئالوگىغا قاراپ باقايلى
  :تاھىر مۇنداق دەيدۇ

بىزنىـڭ    مهن پۈتكۈل ئازاالرنىڭ تهمىنى تېتىپ باقماقچى، —



ــى      ــهزگۈلىرىمىزنىڭ ھهممىســ ــدىغان ســ ــادىن ئاالاليــ ــۇ دۇنيــ بــ
قىممهتلىك، چۈنكى بىز بۇ دۇنيادا سهزگۈدىن بۆلهك ھېچنهرسـىگه  

يالىڭــاچ تۇغۇلغــان، يالىڭــاچ كېتىمىــز، بىزنىــڭ  . ئېرىشــهلمهيمىز
چهكســىز دۇنيــادىن ئېلىــپ كېتهلهيــدىغىنىمىز زادى نــېمه؟ پــۇل، 

، پهقهت بىــــز ســــهزگۈگىال مــــال دۇنىــــا ھهمــــمه نهرســــه قالىــــدۇ 
شــۇڭا، مهن  ئــۆزۈم ئېرىشــكهن ســهزگۈلىرىمنىڭ    . ئېرىشــهلهيمىز

شـۇڭا، مهن  . تېخىمۇ كۆپ ۋە تېخىمۇ مول بولۇشىنى ئارزۇ قىلىـمهن 
لىق بولسۇن، مهيلـى ھاياجـانلىق بولسـۇن ھهر قانـداق     ئازاپمهيلى 

لىق بولسـا ئـۇنى   ئازاپبۇلۇپمۇ سهزگۈ قانچه . سهزگۈرنى قهدىرلهيمهن
ىشــى شــۇنچه ئــۇزاق ۋاقىــتالرغىچه ئۇنتۇيالمــاي، ئۇنىــڭ لهززىتــى  ك

   بولۇدۇتېخىمۇ ئۇزاق 
تىن مهنچىلىـك لهززەتلىنهلهيـدىغان ئادەمـدىن    ئازاپ  ادۇنياد —

  ! يهنه بىرى يوق
ــال      ــڭ ۋىسـ ــل مۇھهببهتنىـ ــۇ خىـ ــدىكى بـ ــۇر ئهدەبىياتىـ ئۇيغـ

نى بهكراق قهدىرلهش خاھىشـى ئۇيغـۇر ۋە ئىسـالم    ئازاپلهززىتىدىن 
ئهللىرى ئهدەبىياتىغا خاس خاراكتېر بولۇپ، غهرپ ئهدەبىياتىـدىكى  

بىـر خىـل ئىالجىسـىز     ئـازاپ دىنىي ئېتىقاد پهيدا قىلغـان روھىـي   
 ئـازاپ ئۇيغـۇر ئهدەبىياتىـدا بولسـا    . ئهھۋالدا قېلىـپ  تهسـۋىرلىنىدۇ  

. كىشلهر تهلپۈنىدىغان بىـر خىـل تۇيغـۇ سـۈپىتىدە تهسـۋىرلىنىدۇ     
تــۆھمهتچى مۇناپىقالرنىــڭ مېنــى ئۇيغــۇر     شــۇڭا بهزى قــارانىيهت 

پلىق قىلدى دەپ قاخشاشـلىرى پـۇت   ئهدەبىيات ئهنئهنىسىگه خىال
ــلهن     ــئهنه دېگىنــى بى ــم ئۇالرنىــڭ ئهن ــدۇ، بهلكى دەسســهپ تۇرالماي

ئۇالرنىــڭ  . مېنىــڭ نهزىرىمــدىكى ئهنــئهنه ئوخشىمىســا كېــرەك    
ــدا شــهكىللهنگهن     ــيهت زور ئىنقىالبى ــئهنه مهدەنى ــدىكى ئهن  نهزىرى

مېنىڭ نهزىرىمدىكى ئهنئهن بولسا ئۇيغۇر . شۇئارۋازلىقتىن ئىبارەت
ئهدەبىياتىنىــڭ نهچــچه مىــڭ يىللىــق  ئهنئهنىســى، ئۇيغۇرالرنىــڭ 
روھــى مــاھىيىتىنى ئىپــادىلهپ بېرەلهيــدىغان ھهم پۈتكــۈل ئۇيغــۇر 
مىللتىنىڭ قىممهت قارشـى ۋە پىكىـر قىلىـش ئۇسـۇلىغا ئاسـاس      

  .دىغان ئهنئهنهۇبول



ش سهۋدالىقى ئۆزىنى ئۇرۇش، تېنىنى يارىالندۇرۇش ارالئۆزىنى خ
تىن جىنسـىي لهززەت  ئـازاپ قاتارلىق ئۇسۇلالر ئارقىلىق جىسمانىي 

ئېلىپ ئۆز ھهۋىسىنى قانـدۇرۇش ئۇسـۇلى بولـۇپ، پسـىخولوگىيىدە     
ــۇرەككهپ دەپ قارى  ــاز مـ ــر ئـ ــرى لبىـ ــىلىلهرنىڭ بىـ ــدىغان مهسـ . ىـ

كېسـىلىگه   يـا پارانوغهملكىنلىك كېسـىگه گىرىپتـار بولغـۇچىالر،    
گىرىپتار بولغۇچىال ۋە روھىي پارچىلىنىش قاتارلىق ئېغىر روھىـي  

ــۇچىالردا كۆۈل  ــار بولغـ ــهلگه گىرىپتـ ــۆزى  ۈكېسـ ــۆزىنى ئـ ــان ئـ دىغـ
ــا     ــىي مۇددىئـ ــۈنلهي جىنسـ ــلهن پۈتـ ــى بىـ ــدۈرۈش ئۇرۇنۇشـ يارىالنـ

دىغـــــان ئـــــۆزىنى يارىالنـــــدۇرۇش ئۇرۇشـــــىنى ۇتۈپهيلـــــدىىن بول
ــر قهدەر   ــدۈرۈش بىـ ــيىنپهرقلهنـ ــالىز   . قىـ ــىخىك ئانـ ــۈنكى پسـ چـ

كىتى بىـلهن  نتىسـ تهلىماتىنىڭ قارشى بويىچه ئادەمدە ياشـاش ئىن 
 ىئـــۆزىن نىـــڭكىتى تهڭ مهۋجـــۇت بولـــۇپ ئادەمنتىســـئۆلـــۈم ئىن

شــــــى يوشــــــۇرۇن ئاڭــــــدىكى  ئۆلــــــۈم    ۇيارىالنــــــدۇرۇش ئۇرۇن
بىز بىرىنچى بابتا بـۇ ھهقـته   . نىڭ ئىپادىلىنىشىدۇرتىكىنتىسئىن

ــق توختال ــدۇقئهتراپلىــ ــۈم ئىن.  غانىــ ــتىنئۆلــ ــرتقا ســ كىتى ســ
يۈزلهنگهنــدە ھۇجــۇم قىلىــش خاراكتېرلىــك ھهرىكهتــلهر ئــارقىلىق  

ــدۇ ــىلهن. ئىپادىلىنىـــپ چىقىـ ــازىرىگه  ،مهسـ ــدەلخورلۇق، مۇنـ جىـ
بېرىلىش، ۋەھىمىلىك، خهتهرلىك تهۋەككۈلچىلىكلهرگه بېـرىلىش  

ــارلىقالر ــۈم ئىن. قات ــئۆل ــدە  تكىنتىس ــدە ئادەم ــگه يۈزلهنگهن  ى ئىچى
ــ ــا  كغهمكىنلىـ ــائىرلىق ھهتتـ ــهنئهتكارلىق، شـ ــۇق، سـ ، جىمغۇرلـ

  .ئۆلۈۋېلىش بولۇپ ئىپادىلىنىدۇ
ئادەمدىكى جىنسىي ئىستهك  ئادەمنىـڭ يوشـۇرۇن ئېڭىـدىكى    

ىنىڭ تكىنتىســيهنه بىــر قــارىمۇ قارشــى تهرەپ بولغــان ياشــاش ئىن
مهھسۇلى بولسـىمۇ، بىـراق بـالىلىقتىكى كۆڭۈلسـىز تهجـرىبىلهر      

كىتى ئۆلۈم نتىسش نهتىجىسىدە  ياشاش ئىنۇنۇلۇۇرمتۈپهيلىدىن ب
ــئىن ــۇمكىن   كىنتىس ــى م ــىپ قېلىش ــلهن ئالمىش ــىي . بى جىنس

كى ئۆزئـارا ئارىلىشـىپ قالسـا يـاكى     نتىسـ ھهۋەس بىلهن ئۆلـۈم ئىن 
بىرلىشىپ كهتسه، جىنسىي ھهۋەس  جىنسىي زوراۋانلىق تۈسىنى 

ــۇمكىن  ــاراكتېر  . ئېلىشــى م ــۇ ســىرتقا يۈزلىنىشــچان خ نى ئهگهر ئ



ئىپادىلىسه خارالش سهۋدالىقى، ئىچكى يۈزلىنىشـچان خـاراكتېرنى   
ــ     ــۇپ ئىپادىلىنىش ــهۋدالىقى بول ــارالش س ــۆزىنى خ ــه ئ  ىئىپادىلىس

قا بولغان مهپتۇنلـۇقنى مۇشـۇنداق   ئازاپئاڭسىز ھالدىكى . مۇمكىن
  . چۈشهندۈرۈش مۇمكىن

مېنىڭچه ئۆزىنى خارالش سهۋدالىقى ئانـانىزم بىـلهن جىنسـىي    
ىقنىـــڭ بىـــر ئادەمـــدە بىرلهشـــكهن ھالـــدا ئىپادىلىنىشـــى زوراۋانل

ئـــۆزىنى خـــارالش ســـهۋدالىقىغا گىرىپتـــار     . شـــى مـــۇمكىن ۇبول
ــقىالر تهرى    ــارالش ھهم باشـ ــۆزىنى خـ ــۇچىالردا  ھهم ئـ ــبولغـ دىن پىـ

خـۇددى  . بولۇدۇنچه ھالالردا تهڭ مهۋجۇت ۈخارلىنىش ئىستىكى كۆپ
ستىدا جىنسـىي  ت جىنىسلىقالر بولمىغان ئهھۋال ئاائانانىزمچى ي

ــهۋدالىقىغا      ــارلىنىش سـ ــدەك بهزى خـ ــۆزى قاندۇرغانـ ــى ئـ تهلىپىنـ
گىرىپتار بولغۇچىالر خـارلىنىش تهشـنالىقىنى جىنسـىي ئوبېكـت     

ــۆزى خــارال   ــۆزىنى ئ ــارقىلىق بولمىغــان  شــارائىت ئاســتىدا  ئ ش  ئ
ــدىدۇرنقا ــۇمكىن ۇغان بولىــ ــى مــ ــارالش  . شــ ــۆزىنى  خــ ــۇڭا ئــ شــ

ــهۋدالىقىن  ــارلىنىش سـ ــهۋدالىقىنى خـ ــهكلى  سـ ــۆزگهرگهن شـ ىڭ ئـ
، ئۇنىڭ ئۈستىگه بهزىلىـرى ئانـانىزم بىـلهن بىلـله     بولۇدۇدېيىشكه 
  يۈز بېرىدۇ

رى دەرىجىسـى ئـۆزىنى   ۇئۆزىنى خارالش سهۋدالىقىنىڭ ئهڭ يۇقـ 
بولۇپ، بىمـار بۇغۇلغانـدا پهيـدا بولغـان بۇغۇلـۇش       شبوغۇپ ئۆلتۈرۈ

رى ۇقـ رى پهللىگه يهتكۈزۈش ئارقىلىق جىنسىي يۇۇتۇيغۇسىنى يۇق
  .پهللىگه ئېرىشىدۇ

ياش، ئـالىي مهكـتهپ ئاسـپىرانت     28مىسال مهلۇم ئهر، ئۇيغۇر، 
هر ئۈســتىدە لمهســىلى. ئهقلىــي قــابىىيىتى نورمــال. ئوقۇغۇچىســى

ــق     ــۇرى ئېنى ــق تهپهكك ــدا، لوگىكىلى ــى جايى ــۈم قىلىش  18.  ھۆك
يېشــىدا بىــر قىزغــا قــاتتىق مهپتــۇن بولــۇپ قېلىــپ خهت يېزىــپ  

.  ىلغان، قىز ئۇنىڭ مـۇھهببىتىنى رەت قىلغـان  مۇھهببهت ئىزھار ق
مۇھهببىتىنىڭ زادى نېمه سهۋەبتىن رەت قىلىنغىنىنى بىلگۈسى 
ــته      ــۇ ھهقـ ــلهن بـ ــراۋ بىـ ــقا بىـ ــڭ باشـ ــۇ قىزنىـ ــا ئـ ــپ تۇرسـ كېلىـ

قىــز ئــۇنى ھالىغــا باقمــاي ماڭــا تهلهپ . پاراڭالشــقىنىنى ئاڭلىغــان



ڭالپ ئــۇ بــۇ گهپلهرنــى ئــا . قويــدى دەپ قــاتتىق مهســخىرە قىلغــان 
ئۇ تۇيۇقسىز كهلـگهن  . قۇرۇق ھالدا تۇرۇپ قالغان -كاللىسى  قۇپ 

بۇ روھىي زەربىگه زادى قانـداق ھېسسـىياتتا بولۇشـىنى بىلهلـمهي     
بىــراق . لىنىشــىم كېـرەك دەپ ئويلىغــان ئازاپئــۇ قـاتتىق  . قالغـان 

خۇددى پۈتـۈن بهدىنـى بـارلىق    . لىنالمىغانئازاپغهلىته يېرى زادىال 
ــىزىمالرنى يوق ــدا    سـ ــۇ پهيـ ــداق تۇيغـ ــدا ھېچقانـ ــدەك ئۇنىڭـ اتقانـ

پهقهت ئهقلىـــي ھالـــدا ئـــۆزىنى چهكســـىز بىچـــارە دەپ . بولمىغـــان
ئۇ ئۆزىنىڭ ئۆمرىدىكى ئهڭ ئاھانهتلىك قىسـمهتكه دۈچ  . ئويلىغان

النمىغانلىقىغا تاڭ قېلىپ، ئۆز تېنىـدە  ئازاپكېلىپمۇ نېمه ئۈچۈن 
تاماكىنىـڭ  يـوقلىقىنى بىلىـپ بـېقىش ئۈچـۈن      -سېزىمنىڭ بار 

ــان   ــپ باقق ــا يېقى ــوغىنى ئالقىنىغ ــ. چ ــالقىنىنى   اتاماك ــوغى  ئ چ
كۆيدۈرگهندە بولسا ئۇنىڭدا ئاجايىپ خوش يـېقىش تۇيغۇسـى پهيـدا    

شۇندىن . پ كهتكهنۇلۇبولغان ۋە بىردىنال جىنسىي ھاياجىنى قوزغ
باشــالپ تاماكىنىــڭ بهدىنىنــى كۆيــدۈرگهن چاغــدىكى تۇيغۇســىغا  

ئايدا بىرەر قېتىم بهزىـدە ھهتتـا   . هيدا قىلغانخۇمار پ ،مهپتۇن بولۇپ
ــلهن داغــــالپ    ــا چــــوغى بىــ ــتىم بهدىنىنــــى تاماكــ ئىككــــى قېــ

يېشــىدا تــوي قىلغــان دەســلهپكى     24. نىــدىغان بولغــان ۇھوزۇرل
چــاغالردا ئايــالى بىـــلهن بولغــان جىنســـىي تۇرمۇشــى بىـــر قهدەر     

ك ۈزلۈبىراق ئىككـى يىلـدىن كېـيىن كۆڭۈلسـ    . كۆڭۈللۈك بولغان
ــلىغان ۈلۈكۆر ــكه باش ــر    . ش ــداقتۇر بى ــىدا قان ــىي تۇرمۇش ــۇ جىنس ئ

كېـيىن ئايـالى بىـلهن بولغـان     . نهرسىنىڭ كهملىكىنـى بايقىغـان  
مۇناســىۋەتنىڭ يهنىــال تاماكــا چــوغى بىــلهن ئــۆز تېنىنــى داغــالپ   

ــتهك ھايا انلىق ئهمهس ئىكهنلىكىنــى ھــېس جــئېرىشــكهن  لهززەت
بهزىدە ئايالىدىن . انۋالغۈقىلىپ ئۇ ئادىتىنى قايتا ئهسلىگه كهلتۈر

ــ ــلهن     اتاماك ــىتىلهر بى ــقا ۋاس ــنى ۋە باش ــپ قىيناش ــوغىنى يېقى چ
ــان  ــنى تهلهپ قىلغ ــۋىلهرچه    . قىيناش ــل تهل ــۇ خى ــڭ ب ــالى ئۇنى ئاي

قىلىقلىرىغـــا دەســـلهپ ھهيرانلىـــق بىـــلهن مۇئـــامىله قىلغـــان،  
بارا ئۇنىڭ ئېلىشىپ قېلىشىدىن  قورقۇپ ئـاخىرى   -كېيىنچه بارا 

  .تۇرخانىغا ئېلىپ كهلگهنئۇنى مهجبۇرى دوخ



ــۆزىنى    :تهھلىــل ــۇ بىمــاردا ھهم خــارلىنىش ســهۋدالىقى ھهم ئ ب
ــالىلىق    ــىز بــ ــۇ كۆڭۈلســ ــۇپ، ئــ ــهۋدالىقى تهڭ بولــ ــارالش ســ خــ

يېشـىدا ئـۇ قوناقلىقتـا ئـوت يىغىۋاتسـا       8. كهچۈرمىشلىرىگه ئىگه
قونالىقنىڭ ئىگىسى بولغان بىر ئايال ئۇنى قوناقلىقىمغا كىرىپ 

بۇ بىنورمال ئايالنىـڭ  . دەپ ئۇرغان نياتقۇزۇۋېتىپسهقوناقلىرىمنى 
ڭا ئـۆچ ئـېلىش   ۇشـ . ئانىسى بىـلهن ئـۆچى بـار ئىـكهن     -ئاتا  ڭئۇنى

پۇرسىتى كهلدى دەپ قاراپ، بالىنى قونالىقتا ئاستىغا بېسـىۋېلىپ  
ــراۋ كېلىـــپ قېلىـــپ    ــۇپ تۇرغانـــدا بىـ ــىيمهكچى بولـ ــا سـ ئاغزىغـ

ق زەربىسـىگه ئۇچرىغـان   باال تۇنجى قېتىم قاتتىق تايـا . ۋالغانۇتۇت
مانا بۇ . ئهھۋال ئاستىدا ئايالنىڭ جىنسىي ئهزاسىنى كۆرۈپ قالغان

ــڭ جىنســــىي       ــىرات ئۇنىــ ــال جىنســــىي تهســ ــۇنجى بىنورمــ تــ
نۇرغــۇن يىالردىــن كېــيىن ئــۇ    . ۋەتكهنۇلــ ۇپسىخىكىســىنى بۇرم

ئايالالرنىـــڭ ھاقـــارىتىگه ئۇچرىغانـــدا جىســـمانىي زەربه بىـــلهن     
بـالىق تهجـرىبىلهر ئۇنىـڭ يوشـۇرۇن      شكهن ئاشـۇ هجىنسىيهت بىرل

ــگه قىلىــپ     ــۇنى خــارلىنىش خاھىشــىغا ئى ــاپ، ئ ــدا رول ئوين ئېڭى
قىز ئۇنىڭ تهلىپىنى رەت قىلغـانلىقى ئۈچـۈن    ىكېيىنك.  قويغان

شۇڭا ئۆزىنى . ئۇ خارلىنىش مهقسىتىگه قىز ئارقىلىق يېتهلمىگهن
  .ئۆزى خارالپ جىنسىي ئىستىكىنى قاندۇرغان

ــا ىنســـىي جتۆۋەنـــدە  ــاللىرىنى دىققىتىڭالرغـ بۇغۇلـــۇش مىسـ
  :سۇنىمىز

ياش، خىزمهت كۈتـۈپ تۇرغـۇچى، ئۆسـۈپ     18مهلۇم ئهر،  :مىسال
يېتىلىشــى نورمــال، دادىســى بىرئــاي بــۇرۇن قــازا قىلىــپ كهتــكهن  

مىـجهزى غهلىـته،   . بولۇپ، ئۆيىدە پهقهت ئانىسى بىلهن ئاچىسى بـار 
ــدۇ،     ــنى خالىماي ــلهن ئارىلىشىش ــۆز، ئهرلهر بى ــجهز،  كهمس ــال مى ئاي

ــىم سىزى ــرەس ــۆر ش ــى ك ــل بهدەن  . دۇۈنى ياخش ــڭ ھهرخى ئايالالرنى
شهكىللىرىنى سىزىشقا ئامراق، ئاچىسى بىلهن ناھـايىتى يـېقىن   

ئىشــىكنىڭ . دۇۈبولــۇپ، ئهتىگهنــدىن كهچكىــچه ئايرىلمــاي يــۈر    
كېشــىكىگه ئېســىلىپ بۇغۇلــۇپ ئــۆلگهن بولــۇپ، يېنىــدا بىـــر       

بوغۇلغـان جـاي قىزارغـان، ئۈسـتىگه     ئورۇندۇق، بوينىدا ئاغامچا بـار،  



ــيگهن     ــا كى ــاقىلىق مايك ــۆرە ي ــگه ئ ــيتوم، ئىچى ــالچه كاس ــر . ئاي بى
ــۇپ     ــىگه  قوي ــۈرمهكلهپ، مهيدىس ــى ت ــى تهرىپىن ــڭ ئىكك لۈڭگىنى

ــۈرگهن   ــالىتىگه كهلت ــچهك ھ ــان ئهم ــاغالپ،   . يالغ ــما ب ــېلىگه تاس ب
ۇتىغا كـۆك  پپۇتىغا ئهترەڭ پايپاق تارتقان، . ئاستىغا يوپكا كىيگهن

ــتىنىدا       ــچ ئىش ــى ۋە  ئى ــىي ئهزاس ــيگهن، جىنس ــاق كى ــالچه ئاي ئاي
  .سىپىرما سۇيۇقلۇقى بار

ىنسىي بىنورمـاللىق بولـۇپ،   جبۇ بىر خىل ئارىالشما  :تهھلىل
بىمـــاردا ھهم ئوخشـــاش جىنىســـلىقالر مـــۇھهببهت خاھىشـــى ھهم 
ئــۆزىنى خــارالش خاھىشــى   يهنه ئانــانىزم قىلىــش تهڭــال مهۋجــۇت،  

ــئۇنى ــڭ كۈچدىكى بىنورمڭ ــڭ دادىســىنىڭ  ۈاللىقنى يىشــىگه ئۇنى
ــۇمكىن   ــى مـ ــان بولۇشـ ــهۋەب بولغـ ــۈمى سـ ــڭ  . ئۆلـ ــۈنكى ئۇنىـ چـ

شى ئۇنىـڭ روھىـدىكى ئهڭ ئـاخىرقى ئهرلىكنىـڭ     ۈدادىسىنىڭ ئۆل
شــى بولــۇپ، ئۇنىــڭ بــالىلىق چاغلىرىــدىكى دادىنــى  ۇگــۇمران بول

ســېغىنىش ۋە دادىســىز ھالــدىكى روھىــي ھــالىتى دادىســىنىڭ      
نىڭدا قايتا تهكرارلىنىپ، ئۇنىڭ ئايالغا ئايلىنىش ئۆلۈمى بىلهن ئۇ

خــام خىيــالى كــۈچهيگهن، ئۇنىــڭ خارلىنىشــى بولســا ئۆزىنىــڭ       
  .جىنسلىق رولىنى ئىپادىلهش ئۈچۈندۇر -2ئايالدىن ئىبارەت 

ئۇنىڭ مهقسىدى ئۆلـۈش ئهمهس بهلكـى جىنسـىي ھهۋىسـىنى     
ولۇپ شى بولسا ئۇ جىنسىي ھاياجان ئىچىگه غهرق بۈقاندۇرۇش، ئۆل

خــۇدىنى يوقاتقانــدا ئېســىنى يىغالماســلىقدىن كېلىــپ چىققــان  
ــه ــۇ گه. ھادىس ــۇتى يهرگه    رئ ــراق پ ــىمۇ بى ــقان بولس ــۆزىنى ئاس چه ئ

بۇنـداق بوغۇلـۇش ئـارقىلىق جىنسـىي ھهۋىسـىنى      . تېگىپ تۇرىدۇ
ئاســتا  -ئاغــامچىنى بوينىغــا ســېلىپ ئاســتا  دايىــمقانــدۇرغۇچىالر 

ىدىن بېشــى قېيىــپ، كــۆز تىزىنــى ئېگىــپ، ئاغامچىنىــڭ بوغۇشــ 
ئۇالرنىڭ ئېرىشمهكچى بولغىنى . ئالدى پىرقىرىغىچه داۋاملىشىدۇ

لى بولغانغاندىن كېيىنكـى مۇشـۇ خىـل تۇيغـۇ بولـۇپ، بـۇ       ېدەل گ
خىل تۇيغۇ ئۇنىڭ زەكىـرىگه قـان تولـدۇرۇپ ئىسـپىرما كهلتـۈرۈپ،      

  .جىسنىي ھهۋىسىنى قاندۇرىدۇ
لغۇچىالرنىــڭ جىنســىي ئــۆزىنى خــارالش خاراكتېرلىــك بوغۇ   



نچىســى بوغۇلغــان مهيدانــدا ھهرخىــل جىنســىي ۋە شــهھۋانىي  ۈكۆپ
بويــۇمالرنى ھازىرلىغــان بولــۇپ، بهزىلىــرى شــهھۋانىي رەســىملهرگه 
. قاراپ تۇرۇپ بىر تهرەپتىن بۇغۇلۇپ بىر تهرەپـتىن ئانـانىزم قىلىـدۇ   

ــ ــتىكت رىبهزىلىــ ــىي ئهزا   پالســ ــۈنئىي جىنســ ــالغان ســ ىن ياســ
بهزىلىــرى ئايــالچه ياســىنىپ ئالــدىغا بىــر  . ۇقاتــارلىقالرنى ئوينايــد

ئهينهكنــى قويــۇپ تــۇرۇپ ئۆزىنىــڭ ئايــالچه قىيــاپىتىنى ئهينهكــته  
  . رۈپ تۇرۇپ بۇغۇلۇش ھهرىكىتىنى ئورۇناليدۇۆك

يــــاش، تــــوي قىلغــــان، شــــاڭخهي   39، ئهر، xxدوڭ  :مىســــال
. شهھىرىدىكى مهلۇم زاۋۇتنىڭ ئىشچىالر ئۇيۇشمىسـىنىڭ رەئىسـى  

خىزمىتــى ئوڭۇشــلۇق،  ئائىلىســى . دۇۈل خــورام يــۈرئــادەتته خۇشــا
ئىناق، ئىجتىمائىي ئاالقىگه ماھىر بولۇپ، ھـېچكىم ئۇنىـڭ بىـرەر    
كىـم بىـلهن ئازارالشـقىنىنى يـاكى بىـرەر خاتـالىق ئۆتكـۈزگىنىنى        

ــراق . ئاڭلىمىغــان ،كــۆرمىگهن ــى  - 1988بى ــۇ   -29يىل ــدا ئ ئىيۇن
ئۆلتـۈرۈلگهنلىكى   تۇرۇشلۇق ئورۇندىكى ساقچىالر ئۇنىڭ قهستلهپ

يالىڭــاچ  -ئۆلگــۈچى قىــپ . ھهققىدىــدىكى دېلــونى تاپشــۇرۇۋالغان
. بولــۇپ قــولى ئارقىســىغا قايرىــپ تۆمــۈر زەنجىــر بىــلهن باغالنغــان

بىـرىگه چېتىـپ    -زەنجىرلهرنىڭ ئۇچلرى بولسا قۇلۇپ بىـلهن بىـر   
ئىككى . بېلىمۇ زەنجىر بىلهن باغلىنىپ قولۇپالنغان. قولۇپالنغان

بىـرىگه    -لىسىپىتقا  سالىدىغان زەنجىر قۇلۇپ بىلهن بىـر  پۇتى ۋې
يهنه بىـر ئـۇچى    ،ئـۇ يهرگه  ىئاندىن زەنجىرنىڭ بىـر ئـۇچ  . باغالنغان

پ يهنه ۈيهتكۈزۈلـ  هپ ئالدى تهرەپكلۈبوينىدىن ئايالندۇرۇلۇپ ئۆتكۈزۈ
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه بىــر يىــپهك تاســما بىــلهن بــوينى   . قۇلۇپالنغــان

ئىككـى  . گىلگهنېنىـڭ قوللىرىغـا چـ   ئىككـى ئـۇچى ئۇ   پباغلىنى
ئهمچىكى كىيىم ئاسىدىغان قىسقۇچ بىلهن قىسىلغان، جىنسىي 

خالتــا بىــلهن   پالســتىكئهزاســى بولســا ئــاق رەڭلىــك كىچىــك     
ــان ــى    . بوغۇلغ ــى يېڭ ــىلىرىنىڭ ھهممىس ــلهتكهن نهرس ــۇنى ئىش ئ

ــۇپ ۋە   ــاپلىرى ۋە ئىشـــلىتىلمهي ئېشـــىپ قالغـــان قۇلـ بولـــۇپ قـ
ئــادەمگه بىــر قاراشــتىال قىينــاپ  . تاشــالقلىقزەنجىــرلهر ئهتراپىــدا 

  .ئۆلتۈرۈلگهن تۇيغۇنى بېرىدۇ



ــ ىنى بايقىغانــــدا  ئــــۆلگىنىگه دجهســــى ڭكىشــــىلهرن ئۇنىــ
ئاللىقاچان ئىككى سوتكا بولغـان بولـۇپ، ئايـالى تـۆت كـۈن بـۇرۇن       
تۇغۇتلۇق سىڭلىسىغا قاراش ئۈچۈن ئانىسىنىڭ ئـۆيىگه كهتـكهن،   

كـۈنى دادىسـى بىـر     نغـا لبايقا هنلىكىئۆلگ. ئۆيدە يالغۇز قالغانئۇ 
ــان      ــا ئېچىلمىغ ــىكنى ئۇرس ــپ ئىش ــۆيگه كېلى ــتىم ئ ــچه قې . نهچ

 -2ئىشىك ئىچىدىن ئېتىپ قويۇلغان بولغاچقا دادىسى ئهنسىرەپ 
قهۋەتنىڭ بالكۇنىدىن كىرىـپ قـاراپ ئۇنىـڭ ئۆلـۈپ ياتقـانلىقىنى      

رى ئـۇنى قهسـتلهپ ئۆلتۈرۈلـدى دەپ گۇمـان     ىـ ئـائىله ئهزال . كۆرگهن
بىـــراق ســـاقچىالر ناھـــايىتى تېـــزال ئۇنىـــڭ قهســـتلهپ  . ىلغـــانق

ئۆلتــۈرۈلگهنلىكىنى ئىنكــار قىلغــان ۋە ئــۇنى بىنورمــال جىنســىي 
  .قىلىق سهۋەبىدىن ئۆلگهن دەپ خۇالسه چىقارغان

ــڭ ئۆلxxدوڭ ــل     ۈنى ــه قىزى ــان نهرس ــۈرۈپ چىقارغ ــىنى كهلت ش
ــا        ــۇر ب ــر ق ــۆزىنى بى ــۇپ، ئ ــر بول ــلهن زەنجى ــما بى ــپهك تاس الپ غيى

ــيىن دوڭ  بول ــدىن كې ــۇنى   هق xxغان ــر ئ ــىال زەنجى ــى رۇسلىس ددىن
ــپهك تاســما بولســا گېلىــدىن     ــۆۋەنگه باســىدۇ، يى شىللىســىدىن ت
كهينىگه تارتىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۇ گېلىدىن سىقىلىشقا باشاليدۇ، 
بهدىنىنى قانچىلىق رۇسلىدا زەنجىر بىلهن يىپهك تاسما تارتىلىپ 

ــىقىلىدۇ  ــول ئۇن. ئۇنىـــڭ گېلـــى شـــۇنچىلىك سـ ىـــڭ ئـــوڭ ۋە سـ
پ، خىـرە ۋە  ۇتـ ۇگۈرەنىدىكى ئاداشقان نېرۋا بېسـىلىپ خـۇدىنى يوق  

ــۇال  ــۇس تۇيغ ــدا س ــۇدۇر پهي ــالى   بول ــۇم خىي ــېرى مهل ، داۋامالشقانس
ســېغىنىدىغان يــات  دايىــمئــۆزىنى خــۇددى . بولــۇدۇتۇيغــۇالر پهيــدا 

جىنىســلىق بىــلهن يــاكى تهســۋۋۇرىدىكى ئايــال بىــلهن جىنىســي  
پ، ئاخىرىدا ۇنۇئىنتايىن ھوزۇرل ،ەك ھېس قىلىدۇئاالقه قىلىۋاتقاند

لېكىن بۇ خىل قىلىق ناھايىتى . دۇۈلۈجىنسىي قايىم بولۇش كۆر
ر خىيالىي تۇيغۇرالرغـا ئهسـىربولۇپ خـۇدىنى    اخهتهرلىك بولۇپ، بىم

ــان بولغ ــونترول    ايوقاتق ــۆزىنى ك ــىقىلىۋاتقاندا ئ ــدىن س ــا گېلى چق
  .شى مۇمكىنۈقىاللماي بوغۇلۇپ ئۆل

ش  تۈسىنى ئالغان ئـۆزىنى خـارالش سـهۋدالىقى تهنهـا ۋە     بوغۇلۇ
كه ئـانچه ئاشـكارە بولمايـدۇ،    جهمىـيهت خۇپىيانه ئېلىپ بېرىلغاچقا، 



ــدىن     ــنال ئان ــدىن كېيى ــۈم ھادىســى كۆرۈلگهن ــرى پهقهت ئۆل بهزىلى
  .ئاشكارىلىنىدۇ
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مارىالش قىزىقىشنىڭ مهھسۇلى بولـۇپ، يـات جىنىسـلىقالرغا    
ئهرلهر گـۈزەل  . دېگـۈدەك مهۋجـۇت   دەلغان قىزىقىش ھهمـمه ئادەمـ  بو

قامالشقان ئهرلهرنـى كۆرسـه ئىختىيارسـىز     ررسه، ئايالالۆئايالالرنى ك
خىل  -دەل مۇشۇ سهۋەبتىن خىلمۇ . دۇۇنۇھالدا ئۇالرغا قاراپ ھۇزۇرل

تلىرىنى ئورۇنالشـــــتا ئادەملهرنىـــــڭ هئويـــــۇن قويـــــۇش پائـــــالىي
ــدۇ ــرى تاللىنىـ ــىلهر   چىرايلىقلىـ ــان دەپ ئاتىلىـــپ كىشـ ۋە چولپـ

قـــاراپ  دايىـــمئۇالرنىـــڭ رەســـىملىرىنى تاملىرىغـــا چاپلىۋېلىـــپ 
كىشىلهرگه ئورتاق بولغان، بـۇ خىـل ئـادەت ھهرگىزمـۇ     . دۇۇنۇھوزۇرل

بىراق كىشىلهردىكى بۇ خىل كـۆرۈپ  . بىنورماللىق ھېسابالنمايدۇ
ش چى بولغـان مـارىال  قش خاھىشـى دەل بىـز تىلغـا ئالمـا    ۇنۇھوزۇرل

ــى     ــىي ئېڭ ــىلهرنىڭ جىنس ــۇپ، كىش ــى بول ــهۋدالىقىنىڭ ئاساس س
قهت مۇشـۇ  هىي  قىلىش جهريانىدا نورمـال يولـدىن چىقىـپ پ   قتهرەق

ش قىلىپ تۇرۇپ تاق قۇتۇپقا قاراپ ئىلگىرىلسـه  ۈلۈخاھىشىنى يۆن
  .مارىالش سهۋدالىقى كېلىپ چىقىدۇ

) Scopophilia, Visionism, Voyeurism(مارىالش سهۋدالىقى 
ــۆرۈپ ھوزۇرل جى ــته پهقهت كـ ــىي ھهرىكهتـ ــهت  ۇنۇنسـ ــنىال مهقسـ شـ

نچه ۈقىلغـــان بىـــر خىـــل جىنســـىي بىنورمـــاللىق بولـــۇپ، كۆپـــ 
مارىلىغۇچىنىڭ ئېرىشمهكچى بولغىنى ھهرگىزمۇ جىنسىي ئـاالقه  

كۈنـدۈز   -چى بولۇپ كـېچه  كئهكسىچه ئۆزى يوشۇرۇن كۆرمه. ئهمهس
تېنـى ئۇنىـڭ    يات جىنىسلىقالرنىڭ نتهلۋىلهرچه ئىنتىلىپ يۈرگه

ــپ   ــدا قىـ ــىياتى     -ئالدىـ ــڭ ھېسسـ ــا ئۇنىـ ــازىر بولسـ ــاچ ھـ يالىڭـ
ــاجىزلىق   ــىي ئـ ــتىن جىنسـ ــادىلهپ قويىقوزغالماسـ ــى ۇنى ئىپـ شـ

بىۋاســىته جىنســىي ئــاالقه ھهتتــا بهزىلهرنىــڭ جىنســىي . مــۇمكىن
رنىڭ بۇنـداقال  المايدۇ، پهقهت ئوغۇرلۇقچه كـۆرۈش ھهۋىسىنى قوزغىي

  .ى پهللىگه يهتكۈزەلهيدۇرۇپ يۇقۇتۇجىنسىي ھهۋىسىنى قوزغ
ــات جىنىســلىقال ــاللىق  ي ــنىگه قىزىقىشــنىڭ بىنورم رنىڭ تې



بىرىـــدىن  -دەرىجىســـى ھهققىـــدە ئالىمالرنىـــڭ قارشـــلىرى بىـــر 
ــدۇ ــارىالش پ  . پهرقىلىنى ــۇقچه م ــىچه ئوغۇرل ــڭ قارىش قهت هبهزىلهرنى

جىنسىي ھهۋەسنى قاندۇرۇشـنىڭ بىـردىن بىـر ۋاسىتىسـى بولـۇپ      
ــاللى  ــىال بىنورم ــابالنمقالمىس ــىچه  . يدۇاق ھېس ــڭ قارىش بهزىلهرنى

قهت جىنسىي ئهزا ۋە باشـقىالرنىڭ جىنسـىي   هئوغۇرلۇقچه  كۆرۈش پ
ئـــاالقه پائـــالىيىتىگىال قارىتىلىـــپ قالمىغـــان بولســـا بىنورمـــال  

بهزىلهرنىڭ قارىشىچه بولسا ھهر قانـداق مـارىالپ كـۆرۈش    . بولمايدۇ
  .رەتخۇمارىنىڭ ھهممىسى جىنسىي بىنورماللىقتىن ئىبا

مېنىڭچه مارىلشنىڭ بىنورمـاللىق دەرىجىسـىنى بېكىتىشـته    
يهنىـــال ســـوبېكتىنىڭ جىنســـىي ھهرىكىتـــى بىـــلهن بولغـــان      

بهزىلهرنىـڭ پۈتكـۈل جىنسـىي    . مۇناسىۋىتىگه ئاساسلىنىش الزىـم 
ــانى مــارىالپ كۆرۈشــال بول  ــۇ  ۇلهززەت ئــېلىش جهري شــى مــۇمكىن، ب
ــۇدۇئېغىــر دەرىجىــدىكى جىنســىي بىنورمــاللىق   ، بهزىلهرنىــڭ بول

قىمۇ ھهم جىنســىي لهززەتلىــنىش پائالىيىتىــدە ھهم جىنىســي ئــاال
بۇنــداقالرنىڭ جىنســىي ئاالقىســى . شــى مــۇمكىنۇمارىالشــمۇ بول

پسىخىك توسالغۇدىن خالىي بولسا يهنى يات جىنىسلىقالر بىـلهن  
نورمال جىنسىي ئـاالقه قىاللىسـا ئـۇالردىكى مـارىالش خاھىشـىنى      

ــى بول  ــال دېگىل ــدۇبىنورم ــارى پهق  . ماي ــارىالش خۇم ــراق م ــال هبى ت
جىنســـىي رايونالرغـــا قارىتىلغانالرنىـــڭ جىنســـىي ئـــاالقه مهلـــۇم 

ــۇالر كــۆرۈش   ۇپســىخىك توســالغۇالرغا ئۇچر  ــى ئ ــۇمكىن، يهن شــى م
ــاالقىنى مــۇكهممهل ئېلىــپ   ۇئۇرۇن شــىنى قاندۇرمىســا جىنســىي ئ

جىنســىي ئوبېكىتنىــڭ جىنســىي ئهزاســىنى بىۋاســىته . بارالمايــدۇ
ــال   كۆرم ــدىغانالرنىمۇ بىنورم ىســه جىنســىي ھهۋىســىنى قوزغالماي

  .ھېسابالش كېرەك
  ئۈزەلمهيمهن كۆزۈمنى،

  ڭدا؟ۇنه خىسلهت بار بوي
خــۇددى بــۇ قوشــاقتا ئېيتىلغانــدەك ئــۆزى ياخشــى كــۆرگهن       
كىشىدىن كۆزىنى ئۈزەلمهسلىك، ئۇنىڭ تېنىدىكى ئادەم مهھلىيـا  

ــهكىللهردىن ھوزۇرل ــۇقىلىـــدىغان شـ ــال ۇنـ ــۋال، ئهگهر ش نورمـ ئهھـ



بىزنىــڭ قىزىقىشــىمىز يــات جىنىســلىقالرنىڭ مهلــۇم كىــيىملهر 
بىلهن ياسانغان ھالىتىگه ياكى ئۇنىڭ پۈتۈن بهدىنىگه قارىتىلغان 

نۇرغۇنلىغـان كىشـىلهر مهشـهۇر    . بولـۇدۇ بولسا ئۇ چاغدا بـۇ نورمـال   
ــاچ بهدەنل  ــاق رەســـىملهردىكى يالىڭـ ــاي بويـ ــه، بهزى همـ رنـــى كۆرسـ

پــال يالىڭــاچ تهنلهرنــى كۆرســه ئۇنىڭــدىن   -ىــل ردىكــى غهفىلىمل
ــال   ــوزۇرى ئ ــۆ ۇبىرخىــل ســهنئهت ھ ــۇ ك پال شــهھۋانىي رۈدۇ، ھهرگىزم

پهقهت بۇالرنى كۆرسه ئـۆزىنى باسـالماي   .  ھهۋىسى قۇتراپ كهتمهيدۇ
ئــۇالر كۆرگهنســېرى . قالىــدىغان ئــادەملهر بىنورمــال ھېســابلىنىدۇ 

دۇ، ۈئوغۇرلۇقچه كۆر پهقهت نومۇسسىزالرچه ھالدا. كۆرگۈسى كېلىدۇ
لېكىن كىشىلهر ئالدىدا بولسا ئۇنداق رەسىملهر ۋە كۆرۈنۈشلهردىن 

ئهمهلىيهتــته . دۇ يــاكى ۋايســايدۇىــبىــزار بولغــان قىيــاپهتكه كىرىۋال
روھىي دۇنياسى كېسهل بىلهن تولغان  بۇنـداق مهخلـۇقالر ئۇنىـڭ    
ــاپهتكه     ــۇنداق قىيـ ــۈن شـ ــۇرۇش ئۈچـ ــهلنى يوشـ ــدىكى كېسـ روھىـ

  . ۇكىرىۋالىد
فرېئودنىــڭ قارىشــىچه كــۆرۈش ھهۋىســى تۆۋەندىكــدەك ئهھــۋال  

كۆرۈش پۈتـۈنلهي جىنسـىي   :  بولسا جىنىسي بىنورماللىققا ياتىدۇ
دىغـان  ۇئهزا بىلهنال چهكلهنسه؛  كۆرۈش ھهۋىسى نورمال ئادەمـدە بول 

سهسكىنىش تۇيغۇسىنى بېسىپ چۈشسه، مهسىلهن، باشقىالرنىڭ 
ــارەت قىلغىنىنــ  -چــوڭ  ــك تاھ ى كۆرۈشــتىنمۇ سهسكهنســه   كىچى

كــۆرۈش ۋە كــۆرۈپ لهززەتلىــنىش ئهگهر نورمــال جىنســى مهقســهتنى 
پهقهت كـۆرۈش مهقسـىدى   مهقسـهت  قوزغاتماي ئهكسـىچه بـۇ خىـل    

   ①.بولۇدۇتهرىپىدىن بېسىپ كېتىلسه بىنورمال 
بىراق ھهممىدىن قىزىق يېـرى شـۇكى مـارىالش سـهۋدالىقىغا     

ــقىالرنىڭ    ــۇچىالر باشـ ــار بولغـ ــىنى ھهم  گىرىپتـ ــىي ئهزاسـ جىنسـ
كىچىك تاھاىرىتنى كۆرگهندە زادىال نومۇس ۋە  -باشقىالرنىڭ چوڭ 

ــولمى   ــدا بـ ــى پهيـ ــكىنىش تۇيغۇسـ ــلهنغىسهسـ ــتا  ،نى بىـ تۇرمۇشـ
                                              

الر نهشــرىياتنىڭ ، يــازغۇچى»مــۇھهببهت پسىخولوگىيىســى«: ســىگمۇند فرېئــۇد ①
  .بهتكه قارالسۇن -63يىل خهنزۇچه نهشرى، _  8891
  



. ئىنتــايىن خىجىلچــان، كهمســۆز ۋە يــوۋاش قىيــاپهتنى ئىپادىلهيــدۇ
ئايـــالالر بىـــلهن يېقىنلىشـــالمايدۇ ھهتتـــا ئـــۆزىگه يېقىنالشـــقان  

شتا بولسا ھهۋىسـى  ۆزىنى ئېلىپ قاچىدۇ، بىراق مارىالئايالالردىن ئ
ناھــايىتى كۈچلــۈك بولــۇپ، باشــقىالرنىڭ كــۆرۈپ قېلىشــىدىن      
قورقۇش، ئهخالقىي جهھهتتىن ئېيىپلىنىشالرنىڭ ھهممىسـى كـار   
ــونترول       ــۆزىنى ك ــال ئ ــۇ زادى ــدا ئ ــل ھهۋەس ئالدى ــۇ خى ــدۇ، ب قىلماي

ــدۇ ــ   . قىاللماي ــى ئاي ــۆرۈش ھهۋىس ــارىالپ ك ــڭ م ــلهن ئۇالرنى الالر بى
  . بولۇدۇجىنسىي ئاالقه قىلىش ھهۋىسىدىن كۈچلۈك 

مارىالشـنىڭ   دايىـم مارىالش سهۋدالىقىغا گىرىپتار بولغۇچىالر 
خاالنىـڭ تېمىـدىن ئايـالالر    . ھهر خىل ئاماللىرىنى ئىـزدەپ تاپىـدۇ  

ــاالرنى ۋە     ــته بىن ــېچىش، كهچ ــپ تۆشــۈك ئ ــكه قارىتى خاالســى تهرەپ
ىقىـــپ دېرىـــزىلهردىن مـــارىالش، ئــۆيلهرنى ئـــارىالپ يامىشـــىپ چ 

مۇنچىالرنىڭ كۆزنهكلىرىدىن مارىالش، خاالنىڭ ئاستىدىن ئهينهك 
قويۇپ ئهينهك ئـارقىلىق كـۆرۈش قاتارلىقالرنىـڭ ھهممىسـى ئـۇالر      

ــارەت  دايىــم ــۇقچه . قوللىنىــدىغان ۋاســىتىىرىدىن ئىب ــۇالر ئوغۇرل ئ
ــىتىنى     ــداق ۋاسـ ــۈن ھهر قانـ ــتىش ئۈچـ ــىدىگه يېـ ــۆرۈش مهقسـ كـ

ــدۇ ۇنۇقولل ــاش تارتمايـ ــتىن بـ ــۇل . شـ ــداق خهتهرگه تهۋەككـ ھهر قانـ
چه ھېچنهرســــه كــــۆزىگه ۈقىلىــــدۇ، كــــۆرۈپ  مۇرادىغــــا يهتمىگــــ

شـى،  ۇزىپ قېلىشـى، تۇتۇۋېلىـپ ئۇر  ېباشقىالرنىڭ سـ . كۆرۈنمهيدۇ
 دايىـم قانۇن ۋە ئهخالق تهرىپىدىن جازالىنىش قاتارلىق ۋەھىمىـلهر  

لهر ئهكســـىچه بىـــراق بـــۇ خىـــل ۋەھىمىـــ.  ئـــۇالرنى چۇلغىۋالىـــدۇ
شىنى تېزلىتىپ ئۇالرنىڭ كـۆرۈش ھايـاجىنى   ۇرنىڭ يۈرەك سوقئۇال

ھهتتــا بهزى . بىــلهن بىرلىشــىپ ئــۇالرنى تېخىمــۇ ھاياجانالندۇرىــدۇ
بىمارالرنىـــڭ مـــارىالپ كۆرۈشـــتىكى ئاساســـىي مهقســـىدى ئاشـــۇ  
جىـــددىيچىلىك بولـــۇپ، جىـــددىيچىلىك بولمىســـا خۇمـــاردىن     

ھىــمه ئېلىـپ كهلـگهن تويغۇدىنمــۇ   ئـۇالر قورقـۇنچ ۋە ۋە  . چىقمايـدۇ 
بۇنداق بىمـار ئهگهر بىـرەر ئايـالنى يالىڭـاچ     . دۇۇجىنسىي لهززەت ئال

ھالهتته بىۋاسىته ئايالنىڭ رازىلىقى بىلهن كۆرسه ئۇنى كۆرۈشـتىن  
  .ئانچه لهززەتلهنمهسلىكى مۇمكىن



ــىپ    ــا ئهگىشــ ــڭ تهرەققىياتىغــ ــانىيهت مهدەنىيىتىنىــ ئىنســ
. سېرى نېپىزلىشىپ ۋە ئازىيىپ بارماقتائايالالرنىڭ كىيىمى بارغان

ــۇش      ــپ قويـ ــمىنى ئېچىـ ــۆپرەك قىسـ ــڭ كـ ــڭ تېنىنىـ ئايالالرنىـ
ــدۇر   ۈنۈيۈزل ــاش ئۈچۈن ــىنى قوزغ ــقىالرنىڭ ھهۋىس ــى باش ــراق . ش بى

شــى ۈنۈنۇرغــۇن كىشــىلهرنىڭ قارىشــىچه بۇخىــل ئېچىــۋېتىش يۈزل 
ــتۇرۇپ     ــنى سۇسالشـ ــىي قىزىقىشـ ــى جىنسـ ــىچه ئهرلهردىكـ ئهكسـ

ئۇنىڭ  اقانچىلىك خۇپىيانه بولس ايالالرنىڭ تېنىچۈنكى ئ. ارماقتاب
يالىڭـاچ   -ئهگهر ھهممه ئادەم قىـپ  . بولۇدۇسېهرى شۇنچه كۈچلۈك 

بىـرىگه بولغــان جىنسـىي قىزىقىشــى    -يۈرسـه كىشـىلهرنىڭ بىــر   
ــۇ سۇسل ــۇمكىن ۇلۇپ يوقۇشــۇتېخىم ــالالر  . شــى م ــلهن ئاي ئهرلهر بى

ئارقىســىدىكى  ئوتتۇرىســىدىكى مهپتۇنلــۇق تۇيغۇســى پهقهت پهردە
ھايۋانالرنىــڭ يىلــدا بىــر كــۈيلهش  . نهرســىگه قىــزىقىش بىلهنــدۇر 

ئادەملهر بولسا بـاالغهتكه يهتكهنـدىن كېـيىن  ھهر    . بولۇدۇمهزگىلى 
ئـادەملهرمۇ نـېمه   . دۇۇكۈنى دېگـۈدەك جىنسـىي ئـاالقه قىلىـپ تـۇر     

ئۈچــۈن ھــايۋانالردەك يىلــدا بىــر كــۈيلهش  مهزگىلىــدىال جىنســىي 
باشقا چاغدا خاتىرجهم يۈرمهيدۇ؟ بۇنىڭدىكى سىر شۇ  ئاالقه قىلىپ

بىرىـدىن   -يهردىكى، ئـادەم كىـيىم بىـلهن تېنىنـى يوشـۇرۇپ بىـر       
مانا مۇشـۇ خىـل يوشـۇرۇش بولمىغـان بولسـا ئـادەم       . دۇۇپىنهان تۇت

ئۈچۈنمۇ جىنسىيهتنىڭ قىزىقى قالمـاي خـۇددى باشـقا ھايۋانالرغـا     
گىلىدىال جىنسىي ئـاالقه  ئوخشاش يىلدا بىر قېتىم كۈيلىگهن مهز

  .قىالر بولغىيدى
سانسىز ئهسىرلهردىن بېرى داۋاملىشىپ كېلىۋاتقـان بـۇ خىـل    
يوشۇرۇش جىنسىيهتنى سىرلىقالشتۇرۇپ، ئـۇنى چهكسـىز مهپتـۇن    

مانا بۇ خىل مهپتۇن قىلىش كۈچى . قىلىش كۈچىگه ئىگه قىلغان
دەل كىشــــــىلهرنىڭ كوللېكتىــــــپ يوشــــــۇرۇن ئېڭىــــــدىكى    

مانا بۇ خىل خۇپىيـانه  بولـۇش   . ى خاالش خاھىشىدۇرخۇپىيانىلىقن
خاھىشى بهزىلهردىكى يالىڭاچ ئايالغا بىۋاسـته يۈزلىنهلمهسـلىك ۋە   

  .شى مۇمكىنۇشىدىكى سهۋەب بولۈلۈجىنسىي ئاجىزلىق كۆر
ــدۇر ئېهـــتىالم بولـــۇپ كېـــتىش يـــاكى ھېسســـىياتىنى       بالـ



يىغالماسلىق ھهممىسـى ئـادەملهردىكى كـۆرۈش خاھىشـى بىـلهن      
خۇپىيانىلىق خاھىشى يوشۇرۇن ئاڭدا قانچه ئېغىـر  . ۇناسىۋەتلىكم

بولسا كۆرۈشنى، مارىالشنى شۇنچه ئارزۇ قىلىدۇ، بىراق جىنسىيهت 
ــى     ــانىلىق خاھىشـ ــا خۇپىيـ ــقاندا بولسـ ــته ئۇچراشـ ــلهن بىۋاسـ بىـ
ــاكى      ــدۇ ي ــا دۈچ كېلى ــاجىزلىق ئهھۋالىغ ــىي ئ ــدىن جىنس تۈپهيلى

ــپ خۇپ   ــىز قېنى ــنالىقى تۇيۇقس ــۆرۈش تهش ــى   ك ــانىلىق خاھىش ىي
  . قانمىغانلىقى ئۈچۈن بالدۇر ئېهتىالم بولۇپ قايتا قوزغالمايدۇ

مارىالش سهۋدالىقىغا گىرىپتار بولغـۇچىالر مـارىالش جهريانىـدا    
يهنه ئانانىزم  قىلىدۇ، بهزىـلهر بولسـا كـۆرۈش ئـارقىلىقال جىنسـىي      

نچىســـى ۈئۇالرنىـــڭ كۆپ. مـــۇمكىن ىقـــايىم بولۇشـــقا ئېرىشىشـــ
ۋە نىكاھ تۇرمۇشىدا ئوڭۇشسىزلىقالرغا ئۇچرىغان بولۇپ، مۇھهببهت 

ــۈك    ــنىڭ كۆڭۈللــ ــىي تۇرمۇشــ ــاجىزلىق ۋە جىنســ ــىي ئــ جىنســ
ئۇالرنى خۇپىيانىلىق بولمىغان كۆرۈش زادىال . بولماسلىقى تهبىئى

بىخهتهر شارائىتتا ئۆز ئايالىنىڭ تېنىنى : مهسىلهن. رازى قىاللمايدۇ
ىق شــــهھۋانىي كــــۆرۈش، جىنســــىي ئهزاســــىنى كــــۆرۈش، ســــېر

فىلىملهرنــى كۆرۈشــلهرنىڭ ھېچقايسىســى مــارىالش ســهۋدالىقىغا 
ئـــۇالر پهقهت . گىرىپتـــار بولغۇچىنىـــڭ ھهۋىســـىنى قاندۇرالمايـــدۇ 

سى ئىچىدە، بايقىلىـپ قـېلىش   ۇخۇپىيانىلىق ۋە چهكلىنىش تۇيغ
لىنىش تهھدىدى ئىچىدە كۆرسىال ئاندىن تولـۇق قېنىشـقا   پۋە ئهيى

  .ئېرىشىدۇ
ــهۋ  ــارىالش س ــهۋەبلهر  م ــخىك س ــهكىللهندۈرگهن پس دالىقىنى ش

بىـرىگه   -ھهرخىل ۋە مۇرەككهپ بۇلـۇپ، بىمارالرنىـڭ ئهھـۋالى بىـر     
ئوخشاپ كهتمهيدۇ، بىراق ئومۇمىي جهھهتتىن مۇنداق بىـر نهچـچه   

بـــالىلىق مهزگىلىـــدىكى   :  نۇقتىغـــا يىغىنچـــاقالش مـــۇمكىن  
ــىلهن،  ــلهر، مهس ــىيهت   كهچۈرمىش ــدىن  جىنس ــقىالرنىڭ ئاغزى  باش

يىـــپ گهپلهرنـــى ئـــاڭالپ اھهققىـــدىكى ســـىرلىق ۋە ئاجايىـــپ غار
.  تېگىگه يېتهلمهي ئهمهلىيهتته كۆرۈپ بېقىشقا قىزىقىپ قىلىـش 

بـــالىلىق مهزگىلىـــدە چوڭالرنىـــڭ يالىڭـــاچ تېنىنـــى، جىنســـىي  
ــىي     ــدا جىنسـ ــوڭ كىچىـــك تهرەپ قىلغانـ ــاكى چـ ھهرىكىتىنـــى يـ



غا جىنســـىي ھېسســـىياتى بېســـىم  ،ئهزاســـىنى كـــۆرۈپ قـــېلىش
ئۇچراپ، ئۇزاق مهزگىل جىنسىي ئاچارچىلىق تۈپهيلىدىن شـهكلى  

بهزىلهرنىڭ قارىشىچه ئهقلـى  .  اجهت قىلىشرئۆزگهرگهن ئۇسۇلغا مۇ
كهمتۈكلــۈك،  جىنســىي ۋەھىــمه، جىنســىي ئــاجىزلىق، بالــدۇر      
ئېهــتىالم بولــۇش قاتــارلىقالرمۇ بهزى مارىلغۇچىالرنىــڭ پســىخىك  

مېـنىڭچه بـۇ خىـل قـاراش ئـانچه      . بىنورماللىقنىڭ سهۋەبى ئىـكهن 
تــــوغرا ئهمهس، چــــۈنكى جىنســــىي ئــــاجىزلىق قاتارلىقالرنىــــڭ 
ــان    ــۇم پســخىك نورمالســىزلىقتىن كېلىــپ چىقق ھهممىســى مهل

ئهگهر ئۇ مهزى بېزى يـاللۇغى قاتـارلىق فىزىئولوگىيىلىـك    . (بولۇدۇ
مــارىالش ســهۋدالىقى بولســا بىــر ) ئــاالمهتلهردىن بولمىغــان بولســا

ــىخىك   ــل پس ــىزلىق    خى ــل نورمالس ــۇ خى ــۇپ، ب ــاللىق بول بىنورم
شـــۇڭا مـــارىالش . جىنســىي ئـــاجىزلىقىنى كهلتـــۈرۈپ چىقىرىـــدۇ 

 اسـهۋدالىقى بىــلهن جىنىسـي ئــاجىزلىق تهڭ كـۆرۈلگهن بىمــارالرد   
ئـۇالرنى  . بولـۇدۇ ەتته ئالدىنقىسى سهۋەب كېيىنكىسـى نهتىـجه   ۋئهل

  .ئارىالشتۇرۇپ قويۇشقا بولمايدۇ
. كــۈنى تۇغۇلغــان -4ئاينىــڭ  -3ىــل ي - xx ،1966مىســال ي 

تــوي قىلىــپ . ئۇيغــۇر، مهلــۇم گېزىــت تهھرىــر بۆلمىــدە ئىشــلهيدۇ 
ــون يى. پهرزەنتلىــك بولغــان ــدىن ئ ــبۇن ــالى ز ل  xxالر ئىلگىــرى ئاي

ئېغىــر ئايــاق بولــۇپ قالغانــدا تۇيۇقســىز باشــقىالرنىڭ جىنســىي   
ھهرىكىتىنــى كـــۆرۈش ھېسســـىياتى قـــۇتراپ كهتـــكهن، شـــۇندىن  

. ىلىــرى مــارىالپ كۆرۈشـــكه خۇمــار بولــۇپ قالغـــان    كېــيىن كېچ 
كوچا ئارىالپ ئـۆزىنى كـونترول قىاللمىغـان     -كېچىلىرى كوچىمۇ 

. ھالدا باشـقىالرنىڭ دېرىزىلىـرىگه يامىشـىپ چىقىـپ مارىلىغـان     
ــاچ      ــقىالرنىڭ يالىڭ ــۇ باش ــدا ئ ــارىالش جهريانى ــوزۇلغان م ــا س ئۇزاقق

ــل ئۇســۇللىرىنى تهت   ــى مارىالشــنىڭ ھهرخى ــققتېنىن ــان ى . قىلغ
ــى     ــپ قارش ــرىگه چىقى ــتۈنكى قهۋەتلى ــڭ ئۈس مهســىلهن، بىناالرنى
تهرەپتىكــى بىنــاالردىكى ئۆيلهرنىــڭ دېرىزىلىرىنــى دۇربــۇن بىــلهن  

مۇنچىخانىالرغــا كىرىــپ ئايــالالر يۇيۇنــۇش ئــۆيى  . پ قــاراشۈتــۈكۆز
 ىكىبىلهن ئهرلهر يۇيۇنۇش ئۆيى ئايرىلىپ تۇرغان تامنىڭ ئاسـىتىد 



شۈككه دۈم يېتىپ، بىر قـولى بىـلهن ئهينهكنـى    ئاقىدىغان تۆ يۇندا
ۋاتقـان  ۇتامنىڭ ئۇ تهرىـپىگه تۆشـۈكتىن كىرگـۈزۈپ ئـۇ ئۆيـدە يۇيۇن     

تامنىـڭ  . ئايالالرنىڭ بهدىنىنى ئهكس ئهتتۈرۈپ كۆرۈش قاتـارلىقالر 
ئاســـتىدىكى تۆشـــۈك بهك تـــۆۋەن  بولغاچقـــا ئـــۇ دەســـلهپ پهقهت  

كېـــيىن بـــۇ . گهنۋاتقـــان ئايالالرنىـــڭ پـــۇتلىرىنىال كـــۆرەلىۇيۇيۇن
. تۆشۈكتىن ئهينهكنى سوالپ تۇرۇپ قاراش ئۇسۇلىنى ئويالپ تاپقان

ئـۇ ئىگىلـمهس سـۇنماس ئۇمىـدۋار     «: روس ئېيتقانـدەك .د.خۇددى م
بولۇپ، خـۇددى سـۇ بويىـدا بېلىـق تۇتـۇش ئۈچـۈن قارمـاق تاشـالپ         
تۇرغان ئادەمدەك مهغلۇبىيهتتىن قورقماي ھامان يهنه بىر قېتىمـدا  

ناھـايىتى سـهۋرى   . دۇۈالپ كۈتـ غدىغانلىقىغا ئۈمىد باتهلىيى كېلى
بىـر ئايالنىـڭ  يېتىشـتىن    . دۇۈتاقهت بىلهن نهچچه سـائهتلهپ كۈتـ  

بـــۇرۇن ئۆيـــدىكى ئۇششـــاق ئىشـــالرنىڭ ھهممىســـىنى ئـــورۇنالپ 
بىراق ئايـال كىيىمنـى سـالماي تـۇرۇپال     . شىنى ساقالپ تۇرىدۇۇبول

يهنه ئۈمىد بىلهن  ،ىسىزلىككه قارشتۋەتسه بۇ ئۈمىۈرۈچىراقنى ئۆچ
باشــقا بىــر دېرىزىــدىن يهنه بىــر ئايالنىــڭ كىيىمنــى سېلىشــىنى  

ــدۇ  ــۈپ قارايـ ــۈرۈپ      ①».كۈتـ ــس ئهتتـ ــته ئهكـ ــۇ ئهينهكـ ــدا ئـ مۇنچىـ
كۆرەلهيدىغان جايالردا ئايالالر پهيدا بولمىسا ئۇ ئاشۇ جايغا ئايالـدىن  

بىــر كــۆرمىگىچه بولــدى . بىــرى يۇيــۇنغىلى كىــرگىچه ســاقلىغان 
بېخىــل مۇنچـا خــادىمى ئـۇ مۇنچىغــا كىرىۋېلىـپ بىــر     .قىلمىغـان 

نهچچه سائهتكىچه چىقمىسا ئۇنى سۇنى ئىسـراپ قىلـدى دەپ خاپـا    
ئـۇ  . بولۇپ، بۇنـدىن كېـيىن باشـقا يهردىكـى مۇنچىغـا كىـر دېـگهن       

يىرگىنىچلىق كۆك كۆزلىرىنى پارقىرىتىپ يهنه كېلىشكه مهجبۇر 
ادەم قارىغـان پۇرسـهتته   بولغان بهزىدە پايالپ تۇرۇپ مۇنچىغا باشقا ئـ 

ــان  ــۇر بولغـ ــكه مهجبـ ــۇ  .  كىرىشـ ــانلىق  بـ ــڭ ھاياجـ ــراق ئۇنىـ بىـ
ــان    ــا بارمىغ ــانچه ئۇزۇنغ ــلىرى ئ ــهبىيلهرچه كهچۈرمىش  -1997. ئهس

ــد  ــۇ مۇنچى ــى ئ ــاقچىخانىغا    ايىل ــپ س ــۇپ قېلى ــدا تۇتۇل مارىالۋاتقان

                                              
نـۇر گېزىتـى نهشـرىياتى    » ئىنساىيهتنىڭ جىنسىيهت پسىخىكىسـى « :رۇس.د.م ①
 . بهت -311يىل خهنزۇچه نهشرى  -1989



  .ئىدارىسىدا تهنقىدلهنگهن. نائېلىپ بېرىلغ
ىي ئـــاجىزلىق كۆرۈلـــۈپ يېقىنقـــى يىلـــالردا ئۇنىڭـــدا جىنســـ

دوختۇرخانىغــــا كېلىشــــتىن ئــــاۋال . دوختۇرخانىغــــا كــــۆرۈنگهن
تراپ يــۈرۈپ ئاتــالمىش جىنســىي ھهۋەســنى ادورىخــانىمۇ دورىخانــا قــ

جىنســىي ئىقتىــدارى . كۈچهيتىــدىغان دورىالرنــى ئىــزدەپ يــۈرگهن 
ــۇنى دورىالرنىــڭ ئهكــس تهســىرىدىن     ــاجىزالپ كهتســه ب تېخىمــۇ ئ

ــۈرگهن  ــۆرۈپ ي ــۇر. ك ــڭ  دوخت ــىي ئاجىزلىقنى ــدىكى جىنس الر ئۇنىڭ
پســىخىك بىنورمــاللىقتىن بولغــانلىقىنى ئېيتقانــدىال پســىخىك 

مهن ئۇنىــڭ بۇغــدا دوختۇرخانىســىغا . داۋالىنىشــقا مهجبــۇر بولغــان
يازغان خېتى ۋە ئۆزۈم ئىگىلىگهن بهزى ئهھۋالالرغـا ئاساسـهن ئـۇنى    

  :مۇنداق تهھلىل قىلدىم
ۋدالىقى، هىقىغا ئوغۇرلــۇق ســبىمــار مــارىالش ســهۋدال :تهھلىــل

ئانانىزم قاتارلىقالرنى قوشۇمچه قىلغان ئۇنىۋېرسـال خاراكتېرلىـك   
ش سهۋەبىنى ئايـالى  ۇنۇلۇكېسهل بولۇپ، ئۇ ئۆزىنىڭ جىنسىي بۇرم

ئېغىــر ئايــاق بولــۇپ قالغــان چاغــدىكى جىنســىي ئېچىرقاشــتىن  
بىـــراق دوختـــۇر  تېخىمـــۇ ئىچىكىـــرىلهپ  تهكشـــۈرۈش . كـــۆرگهن
ئۇنىڭدىكى بۇ بىنورماللىقنىڭ ئـۇ بـالىلىق چۈغلىرىـدا     ئارقىلىق

ــىۋەتلىك    ــىته مۇناسـ ــلهن بىۋاسـ ــت بىـ ــتىلگهن مۇھىـ ــۈپ يېـ ئۆسـ
ــان  ــى بايقىغ ــدىكى    . ئىكهنلىكىن ــالىلىق مهزگىلى ــڭ ب ــۇ ئۆزىنى ئ

تـوپ   -مهن تـوپ  «:كهچۈرمىشلىرىنى بايان قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ   
قهدىمىـي   دىغان، ئاسـمىنى كهڭ ۇقۇشقاچالر پۇرۇلداپ ئۇچۇشۇپ تۇر

ئـۈرۈك   -بېخىل قوشنىالرنىڭ بېغىـدىن ئالمـا     .لغانغۇسهھرادا تۇ
قىـدىن سـويما ئوغـۇرالپ، كۈنـدۈزلىرى بولسـا      ۇۋە ئهترەتنىڭ قوغۇنل

پ قــاراپ، كېچىلىــرى ۇنــۇقاتــار ئۇچقــان تۇرنىالرنىــڭ پهرۋازىغــا زوقل
ــز     ــان قىـ ــوي قىلغـ ــدىن تـ ــىنى   -يېڭىـ ــڭ ھۆجرىسـ يىگىتلهرنىـ

ن ســاقالپ ياتقانــدا، ئۆمــۈر بــويى يــاالڭ قىزىقســىنىپ مــاراپ، خامــا
ئايـــاق يهر دەسســـهپ تـــاپىنى يېرىلىـــپ كهتـــكهن ئـــۇزۇن ســـاقال  
بوۋايالرنىــڭ چــۆچهكلىرىنى ئــاڭالپ، قــېلىن يهرلىــرىگه كهلگهنــدە 

  ».پىخىلداپ كۈلۈپ چوڭ بولغان



ــالىلىق دەۋرلهردە    ــىچه بـ ــڭ قارىشـ ــىخىك ئانالىزچىالرنىـ  3پسـ
پ ئـادەم جىنسـىيهت ھهققىـدە    ياشقىچه چاغالردىن باشال 5ياشتىن 

بـالىالر دەسـلهپ ئهتراپتىكـى    . بهزى نهرسىلهرنى بىلىشـنى خااليـدۇ  
پ ئۆزىنىــڭ ياشــاش شــارائىتىدىن بىخهتهرلىــك ۈتــۈنهرســىلهرنى كۆز

نۇقتىسـى ئـۆز    كۈزۈتـۈش تۇيغۇ ئىزدەپ تاپقانـدىن كېيىـنال ئۇنىـڭ    
يـدۇ  ئۇالر ئۆز تېنىدىكى ئهزاالرغا قىزىقسـىنىپ قارا . تېنىگه كۆچىدۇ

ئاندىن ئۆز تېنى بىلهن باشقىالرنىڭ تېنى ئوتتۇرىسىدكى پهرقنـى  
مانـا مۇشـۇنداق بىـر قىزىقسـىنىش پهيتىـدە      . بىلىشكه تىرىشـىدۇ 

. قهت قىلىـش الزىـم  قـ بالىالرنىڭ ئۆسـۈپ يېتىلىشـىگه قـاتتىق دى   
ــا    ــالر ئۇالرغــــ ــىي قىلىقــــ ــىزلىقتىن بهزى جىنســــ ئېهتىياتســــ

ۇن ئېڭىدا ساقلىنىپ، ئهڭ ئاشكارىلىنىپ قالسا بۇ ئۇالرنىڭ يوشۇر
دەسلهپكى جىنسىي ھاياجان پهيدا قىلغان كارتىنا ئۇالرنىڭ ئۆسۈپ  
يېتىلگهندىن كېيىنكى جىنسـىي ھهرىـكهت ئۇسـۇلى ۋە ئـادىتىگه     

مـارىالش سـهۋدالىقىغا گىرىپتـار    . دۇۈتۈئاڭسىز ھالـدا تهسـىر كۆرسـ   
بولغۇچىالر ئاڭسىز ھالدا ئهڭ دەسلهپكى جىنسـىي تهجرىبىسـىنى   

ــۇنجى   جى ــدە تـ ــدۇ ھهم ئۆزىـ ــدىزە قىلىۋالىـ ــىغا ئهنـ نســـىي تۇيغۇسـ
ــدىن       ــۇ ۋە تهجىرىبى ــۇ تۇيغ ــان ئاش ــدا قىلغ ــان پهي ــىرلىق ھاياج س
قۇتۇلمايــدۇ چــۈنكى بــۇ بــالىالردا ئاڭنىــڭ شــهكىللىنىش جهريــانى  

تۇيغــۇ  -س ىــبولــۇپ، ئادەمــدىكى پىكىــر قىلىــش ئۇســۇلى ۋە ھ    
هندىزە ئېلىپ ئ-ئاالھىدىلىكى دەسلهپكى تهجىرىبىلهردىن قېلىپ

ــهكىللىنىدۇ ــ. ش ــڭ   ۇيۇق ــى بىمارنى ــانالردىن بىلهلهيمىزك رىقى باي
ئۇ بـالىلىق  . تۇغۇلۇپ ئۆسكهن مۇھىتى ئهسلىدىنال ياخشى ئهمهس

ــۇلى    ــېچىش ئۇسـ ــۈل ئـ ــل كۆڭـ ــۇقنى بىرخىـ ــدىال ئوغۇرلـ چاغلىرىـ
ىڭ باغلىرىغـا ئوغۇرلۇققـا كىرگهنلىكىـدىن    نباشقىالر. قىلىۋالغان

ئىنسانىيهتنىڭ ئهخـالق ئۆلچىمىـدە   . هنئۇ ھېلىمۇ پهخىرلىنىدىك
تېخى ھازىرغىچه ئوغۇرلـۇق ئـاقالنغىنى يـوق، بىـراق ئـۇ مهخلـۇق       

ــدا،   -70 ــا   -80يىلالرنىــڭ ئاخىرى ــڭ  باشــلىرىدا ئوتتۇرىغ يىلالرنى
نـاملىق فىلىمىنـى كـۆرۈپ    » سهرگهردان«چىققان ھىندىستاننىڭ 

بـــۇ فىلىمنـــى ئوغۇرلـــۇق مهدھىـــيىلهنگهن فىلىـــم دەپ خاتـــا      



. شۇندىن باشالپ ئۇ ئوغۇرلۇققا خۇمار بولۇپ قالغـان . ۋالغانۈنۈچۈش
ئوغۇرلۇق جهريانىـدا قـاتتىق جىددىيلىشـىش تۇيغۇسـى جىنسـىي      
ھاياجانلىنىشــنىڭ ئهڭ دەســلهپكى باســقۇچلىرىدىكى تۇيغۇرالرغــا 

دىغـان ئاشـۇ تۇيغۇغـا    ۇئوخشاپ كهتكهچكه ئۇ ئوغۇلـۇقتىن پهيـدا بول  
شىش ۋە قورقۇنۇچ تۇيغۇسى ئـۇنى  جىددىيلى. مهپتۇن بولۇپ قالغان

ــگه قىلغــان   ــۈك جىنىســي قېنىشــقا ئى ــۇچ  . كۈچل ــاتتىق قورقۇن ق
دەستىدىن پۈتۈن بهدىنى جاالقالپ تىتـرەپ كهتسـه ئـۇ ھاياجانـدىن     
خۇدىنى يوقـاتقۇدەك بولغـان، بـۇ خىـل تۇيغۇنىـڭ ۋەسۋەسـى ئـۇنى        

 ئۇ ۋۇجۇدىدا پهيدا بولغـان . ئاشۇ ئىشنى تهكرارالشقا ئۈندىگهن دايىم
ــىدىن  ــۇنچ تۇيغۇسـ ــۈگه   -قورقـ ــاتتىق ســـېلىپ، ئـ يۈرىكىنىـــڭ قـ

ئۈگىلىرىنىــــڭ ئۇيۇشــــۇپ كېتىشــــلىرىدىن نېمىشــــقا شــــۇنچه 
دۇ؟ چـۈنكى بـۇ جىنسـىي جهھهتـته قـاتتىق ئېچىرقىغـان       ۇنۇھوزۇرل

ئادەمنىڭ باشـقىالرنىڭ يالىڭـاچ تېنىنـى كـۆرۈپ جىددىيلهشـكهن      
ــدۇ   ــاپ كېتى ــا ئوخش ــدىكى تۇيغۇغ ــتى . چېغى ــر تهرەپ ن ئهڭ يهنه بى

قىزالرنـى مارىلىغانـدا بىـر     -دەسلهپ يېڭى تـوي قىلغـان يىگىـت    
باغقا ئوغۇلۇققا كىرىپ تۇيۇقسىز ئۇالرنىڭ جىنسـىي ھهرىكىتىنـى   
مارىالپ كۆرۈپ قالغان، شۇڭا ئۇ يوشـۇرۇن ئېڭىـدا ئوغۇرلـۇق بىـلهن     

شـۇڭا ئۇنىڭـدا   . لغاناۋۇبىرىگه ئارىالشتۇر -جىنسىي ھاياجاننى بىر 
ــۇق م ــهۋدالىقى تهڭ  ھهم ئوغۇرلــ ــارىالش ســ ــتانىلىقى ھهم مــ هســ

  .كۆرۈلگهن
ــڭ    ــىز ئادەملهرنى ــك، مهدەنىيهتس ــانلىقالردا پهس تهبىئهتلى خام

ــان     ــاتتىق ھوزۇرالنغ ــۇ ق ــاڭالپ ئ ــۆچهكلىرىنى ئ ــهھۋانىي چ ــۇ . ش ئ
دەپ ئاتىغان بۇ رەزىل چۆچهكلهر ئۇنىڭ روھىغـا كېسـهل   » قېلىن«

ــۇر ــانۇئ ــتىن خــالى چهت يا . قى چاچق ــز مهدەنىيهت ــا ســهھراالردا  بى ق
ــر   ــىلهرنىڭ بى ــىپ      -كىش ــى قىلىش ــهت گهپلهرن ــلهن س ــرى بى بى

ــۇچاقچاقلىشــــىدىغانلىقىنى، توپل ــۇرالرنى ۇشــ ۋېلىپ ســــهت يۇمــ
ــز  ــىدىغانلىقىنى بىلىمىــ ــ . ئېيتىشــ ــازىر ھهتتــ ــوڭ  اھــ بهزى چــ

ــۇر  ــهھهرلهردىمۇ ئۇيغ ــۇرالرنى     الرش ــهت يۇم ــىال س ــا  كهلس ــر جايغ بى
بــالىالردا جىنســىيهت  مانــا بــۇ خىــل ناچــار مۇھىــت . باشــلىۋېتىدۇ



ــدۇ   ــدا قىلى ــهنچىلهرنى پهي ــىرلىق چۈش ــدىكى س ــىلهر . ھهققى كىش
ئاغزىــدىن چۈشــۈرمهي يــۈرگهن ئاشــۇ ئىشــالرنىڭ زادى نــېمه ئىــش   

شـۇنىڭ بىـلهن مـارىالپ كـۆرۈپ     . ئىكهنلىكىنى بىلگۈسى كېلىـدۇ 
  .دۇۇلۇىش ئىستىكى تۇغقبې

ــلهن ئۇچر   ــارالر بى ــدىكى بىم ــۇ خىل ــۇمهن ب ــىش ۇش پ پاراڭلىش
نـــاملىق بىـــر پوۋىســـت » چىنـــار«پ ۈنـــۈرقىلىق تۇرمـــۇش ئۆگئـــا

پوۋىسـتتا مۇشـۇ بىمارنىـڭ كهچۈرمىشـلىرىنى ئاسـاس      . يازغانىدىم
ــۇ بىمارنىــڭ پسىخىكىســىنى تېخىمــۇ ياخشــى     ــان، ب قىلىــپ يازغ

رنى تهۋسـىيه  ش ئۈچۈن ئاشۇ پوۋېسـتنى ئوقـۇپ بېقىشـىڭال   ۈنشۈچۈ
  .قىلىمهن

ىسىدا ناچـار ئىجتىمـائىي   بهزى رايونالردا بهزى كىشىلهر توپى ئار
ئــــادەتلهر تۈپهيلــــدىن بــــالىالردا بالــــدۇر يېتىلىــــپ قــــېلىش ۋە  

ھهتتــا بهزى ئهخالقســىز قىلمىشــالر . دۇۈلــۈلۈكچهكلىــك كــۆپ كۆر
مهســـىلهن، ئۇيغـــۇرالردا . بولـــۇدۇكوللېكتىـــپ ئـــادەتكه ئايالنغـــان 

ــ     ــدۇرال ئويغۇن ــايىتى بال ــزىقىش ناھ ــىيهتكه قى ــالىالردا جىنس . دۇۇب
پ ھايۋانالرنىــــڭ جىنســــىي ئــــاالقه ۇشــــۇالر توپللىكىچىــــك بــــا

دۇ، ئىتالر كۇسۇككا كىرگهندە ھهتتا خېلىال چـوڭ  ۈقىلغىنىنى كۆر
بولۇپ قالغانالرمۇ ئىتالرنىڭ كهينىـدىن ئهگىشـىپ يـۈرۈپ ئهركهك    

يېڭـى  . ئىت بىلهن چىشى ئىتنىڭ جۈپلهشكىنىنى تاماشا قىلىدۇ
ــز   ــان قى ــوي قىلغ ــتلى   -ت ــس دوس ــوي كىچى ــى ت رىنىڭ يىگىتلهرن

مانـا بـۇ خىـل    . مارىلىشى ئويغـۇرالردىكى ئومۇمالشـقان بىـر ئـادەت    
ياۋايىالرچه قىلىق بىلهن تولغان مۇھىتتا ئۆسۈپ يېتىلگهن بالىالر 
ناھــايىتى كىچىــك تــۇرۇپال كــۆزى پىشــىپ ھهممىنــى بىلىــدىغان   

بــۇ خىــل ئــادەت خــاراكتېرلىق قىلىقلــر بىــر خىــل . دۇۇبولــۇپ قــال
پهيــدا ىنورمــال جىنســىي پســىخىكا   مهدەنىيهتســىزلىك بولــۇپ ب 

بهزى ئوتتۇرا مهكتهپلهردە  ھهتتا باشـالنغۇچ مهكـتهپلهردە   . قىلىنىدۇ
ــدىغان     ــالالر خاالســنى مارىالي ــڭ بىرلىشــىپ ئاي نارســىدە بالىالرنى

دۇ، بهزىـدە ھهتتـا ئېغىـر ۋەقهمـۇ يـۈز      ۇيۈز بېرىپ تۇر دايىمۋەقهلىرى 
ــدۇ ــونىمىزدىكىيىلــى  -1981. بېرى ــۇرا مهكتهپــته  مهلــۇم ئوت راي ت



خاالدىن مارىالپ بىر ئايال ئوقۇتقۇچىنىڭ جىنسىي ئهزاسىغا ياغـاچ  
سـانجىۋېتىپ قــېچىش ۋەقهســى يــۈز بهرگهنىــدى، ئايــال ئوقۇتقــۇچى  

ياشـتىكى بىـر    12ۋەقه سـادىر قىلغـۇچى بولسـا    . ئېغىر  يارىالنغان
مهن بهزىدە بىزنىڭ . ىدتولۇقسىز  ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىسى ئى

پ تۇرىدىغان بهزى مهسـىلىلهر ھهققىـدە   ۈلۈكۆر دايىممىزدا ئهخالقى
ئىچـى  . لىۋالغانپئۆزىنى زىيالى ھېسا. لىق خىيالالرغا پاتىمهنئازاپ

الر »زىيـالىي «تېشى يالغانچىلىق ۋە كاززاپلىق بىلهن تولغان بهزى 
ــداق ئىــدى،    خهلقىمىزنىــڭ ســاغالم مىللىــي ئهخــالق قارشــى ئۇن

پ، خـۇددى  ۈتۈرىشـته قىلىـپ كۆرسـ   زىنى  پهۆمۇنداق ئىـدى دەپ، ئـ  
ــال     ــته ئهخالقســىز قىلمىشــالر زادى ــۇ مىللهت ــارەت ب ئۇيغــۇردىن ئىب

يغـۇرالردا ئىشـهك بىـلهن زىنـا     ئهمهلىيهتـته ئۇ . يوقتهك ۋاالقالۋېرىدۇ
ــش ــانىزم قىلىــش     قىل ــارىالش، كوللېكتىــپ ئان ، كوللېكتىــپ م

ــز     ــۇنى بى ــايىتى ئومۇمالشــقان، ب ــالر ناھ ــپالس قىلىق ــارلىق ئى قات
ممىمىز بىلىمىز، شۇنداق تۇرۇپ تىلغا ئالمىساقال يـوق بولـۇپ   ھه

  قاالمدۇ؟
ئۇيغۇرالردا بۇزۇقچىلىق ۋە چۈشكۈنلۈكلهرنى ھېچكىم ئۆزىـدىن  

تېلېۋىزورنىـڭ ئومۇملىشىشـىدىن، غهرب    رتۇقكۆرمهيدۇ، ئۇنى قاندا
ئۇنـداقتا تېلېـۋىزور   . دۇۈمهدەنىيىتىنىڭ سـىڭىپ كىرىشـىدن كـۆر   

ــىلهر  ــدىچۇ؟ كىش ــوق چاغ ــامتى؟    ي ــانالرنى مارىم ــوي قىلغ ــى ت يېڭ
پ ئانــانىزم قىلمــامتى؟ ۇشــۇئىشــهك بىــلهن زىنــا قىلمــامتى؟ توپل

ــانوۋ      ــان ۋەلىخ ــىيچى چۇق ــالىمى، ئىكىسپىدىتس ــازاق ئ ــهۇر ق مهش
يىل ئىلگىرى قهشقهرگه كېلىپ تهكشـۈرۈش ئېلىـپ    150بۇندىن 
قهشــقهرنىڭ شــهھهر «نــاملىق كىتابىــدا » قهشــقهرىيه«ئــۇ . بارغــان

لىرىدا نۇرغۇنلىغان پاھىشخانىالر بار ئىـكهن، ئايـالالر ئـۇ يهردە    ئاتراپ
ــايدىكهن   ــېتىپ ياش ــى س ــپالس  تېنىن ــايىن ئى ــان » ئىنت دەپ يازغ

ھهمدە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قوقانلىقالر ۋە ئۆزبېكلهرنىڭ ئۇيغۇرالرنى 
ــادى   « ــى ئېتىقــ ــۇزۇق، دىنــ ــكۈن، بــ ــچۈشــ ــۆرگه » وسســ دەپ كــ



   ①.ىئىلمايدىغانلىقىنى بايان قىلغانىد
كونسـۇلنىڭ  يىلالردا ئهنگىلىيىنىڭ قهشقهردە تۇرۇشلۇق  -30

ــار  ــاردىن ماك ــالى كات تېنى قهشــقهردە كــۆرگهن ئاڭلىغــانلىرى ۋە  ئاي
نـاملىق  » قهرنى ئهسلهيمهنشقه«كهچۈرمىشلىرى ئاساسىدا يازغان 

كىتابىدا ئۆزىنىڭ ئۆيغۇرالرنىڭ جىنسىيهتتىكى قااليمىقانلىقىغـا  
_ قهشــقهردە ئهر « :زىــپ مۇنــداق دېــگهن ھهيــران قالغــانلىقىنى يې

ــار   ئايالال رنىــڭ ھهممىســدە دېگــۈدەك تاناســىل ئهزا كېســهللىكى ب
بوۋاقالرمۇ مۇشۇ قورقۇنچلۇق كېسهلنى ئۆزىگه يۈقتۈرۈپ بۇ . ئىكهن

ــا تۆر ــدىكهنۈدۇنياغــــ ــمه  . لىــــ ــلىرىدا  چهكلىــــ ــاھ ئىشــــ نىكــــ
ئهســلىدە جىنســىي ئىشــالردا دەپ تهرجىــمه    (بولمىغانلىقىــدىن 

  ».بۇ خىل ئهھۋال كۆرۈلۈپ تۇرىدىكهن) شى كېرەكقىلىنى
ــا  ــۇرۇن،   150ئهجىبـ ــل بـ ــۇرالردىكى   70يىـ ــۇرۇن ئۇيغـ ــل بـ يىـ

بۇزۇقچىلىقالرنىڭ يامراپ كېتىشىدە تېلېـۋىزور سـهۋەپ بولغـانمۇ؟    
  رېستۇران سهۋەب بولغانمۇ؟

ــى      ــدا ئىكهنلىكىن ــار ئهھۋال ــداق ناچ ــڭ قان ــۋەتته ئۆزىمىزنى ئهل
كىمىز چىدىمايــدۇ، ۈيــۈر. كېلىــدۇ ئېتىــراپ قىلىــش بىــزگه ئېغىــر

ئۇيغۇرالرنىـــڭ دۇنيـــادىكى ھهمـــمه مىللهتـــتىن ئېســـىل ۋە پـــاك  
شــىنى ئــارزۇ قىلىمىــز ۋە ئــارزۇيىمىز بــويىچه شــۇنداق دەپ ھهم ۇبول

بىــراق رەھىمســىز پاكىــت يهنىــال   . ئــۆزىمىزنى ئــۆزىمىز ئالــدايمىز
بىـــز بـــۇ پـــاكىتنى ئېتىـــراپ قىلمىســـاق، ۋىجـــدانىمىز  . پاكىـــت

مىللىتىمىزنىـڭ ئهھـۋالىنى   . ىسا ئهھـۋالىمىز ئۆزگهرمهيـدۇ  قاينىم
ــالهتكه      ــداق ھ ــڭ قان ــلهن ئۆزىمىزنى ــدى بى ــۈن ئال ــۆزگهرتىش ئۈچ ئ

ــم   ــي  . چۈشــۈپ قالغــانلىقىمىزنى بىلىشــىمىز الزى ــدىن مىللى ئان
ــۋالىمىزنى    پســىخىكىمىزنى، ئهخــالق قارىشــىمىزنى، ياشــاش ئهھ

ــولىنى تېپىــــ   ــۆزگهرتىش يــ ــۆزىمىزنى ئــ پ تهتقىــــق قىلىــــپ ئــ
                                              

ــاياھهتلىرى  « ① ــىنجاڭدىكى ســـ ــىيچىلىرىنىڭ شـــ ، »چهت ئهل ئىكىسپىدىتســـ
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 دايىـم قورسىقى ئېسـىلىپ قالغـان ئىتـتهك    . چىقىشىمىز كېرەك
كــېچهك، رېســتۇران مهسىلىســى، قاتــار چــاي، تېلېــۋىزور   -كىــيىم 

قاتــــارلىقالردىن ئىبــــارەت تــــۈكى يــــوق ئىشــــالرنى تۇتۇۋېلىــــپ 
. رېستۇرانالر ئېچىلىۋېرىدۇ. ۋايساۋەرسهك ھېچنېمىگه پايدىسى يوق

ئهڭ . ىزورالر توختــاپ قالمايــدۇتېلېــۋ. قاتــار چــايالر داۋاملشــىۋېرىدۇ
ــىخانىالردا يۈر  ــدە پاھىشـ ــز ئىچكىرىـ ــامىنى قىزلىرىمىـ ــدۇۈيـ . ۋېرىـ

  . سهھنىلهردە يات مىللهتلهرگه يالىڭاچ ئۇسۇل ئويناپ بېرىۋېرىدۇ
3 .G#�����%  

دىغــان ۈلۈكىشــىلهردە ئهڭ كــۆپ كۆر) masturbation(ئانــانىزم 
ئارىسـىدا بهك   بىر خىل جىنسىي بىنورماللىق بولۇپ، ئۇ كىشىلهر

كۆپ ئومۇمالشقانلىقى ئۈچۈن ئۇنى بىنورمال پسىخىكىغا تهۋە دەپ 
 -ھېسابالش ياكى ھېسابلىماسلىق ھهققىدە تا ھازىرغىچه تالالش 

  .تارتىش مهۋجۇت
ئانانىزم كىشىلهردىكى ئۆز جىنسىي ئهزاسىنى ئۆزى قولى ياكى 
ــارقىلىق جىنســىي ھهۋىســىنى    باشــقا نهرســه بىــلهن غىــدىقالش ئ

  .دۇۈتۈزغاپ قايىم قىلىشتىن ئىبارەت ھهرىكهتنى كۆرسقو
يىللىرىــدا ئــامېرىكىلىق مهشــهۇر ئــالىم  -40ئهســىرنىڭ - 20

ــي  ــۈپ     250كىنبې ــلىي كۆرۈل ــا مىس ــتىدە تارىخت ــادەم ئۈس ــڭ ئ مى
باقمىغان چوڭ تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش ئـارقىلىق ئانانىزمنىـڭ   

اھــايىتى يــاش ئۆســمۈرلهر ۋە تــوي قىلمىغــان كىشــىلهر ئارىســىدا ن 
ئــۇ . ئومۇمالشــقان بىــر خىــل ھادىســه ئىكهنلىكىنــى بايقىغــان     

ــۈرگهن  ــش    18تهكشـ ــانىزم قىلىـ ــالىالردا ئانـ ــۇل بـ ــتىكى ئوغـ ياشـ
ياشــتىكى قىــزالر ئىچىــدە ئانــانىزم   18چىققــان، % 100نىســبىتى 

پولشا ۋە رۇسىيه ئالىملىرىنىڭ تهكشـۈرۈش  . چىققان% 60قىلىش 
كىچه تېنـى سـاغالم ئهرلهر   % 90-%96نهتىجىلىرگه ئاساسالنغاندا 

ئانانىزمنىـــڭ ئهڭ . ئىچىـــدە ئانـــانىزم قىلىـــش مهۋجـــۇت ئىـــكهن 
ياشقىچه بولۇپ، ئوتتـۇرا   18ياشتىن  10دەسلهپته يۈز بېرىش ۋاقتى 



ئهگهر بىــز ئانــانىزمنى  ①.ياشــتا باشــلىنىدىكهن 14ھېســاب بىــلهن 
كمـۇ  پۈتۈنلهي بىنورماللىق  دېسهك ئۇنداقتا دۇنيادا نورمال ئادەم به

شـۇڭا ئانـانىزمنى پۈتـۈنلهي بىنورمـاللىق دەپ قاراشــقا     . ئـاز قالىـدۇ  
ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ شهخسلهرنىڭ باشـقىالردىن يوشـۇرۇن   . بولمايدۇ

ــۆزى    ئېلىــپ بارىــدىغان ئىشــى بولغــانلىقى ئۈچــۈن شهخســنىڭ ئ
ۋە باشـقىالر بىـلهن    جهمىـيهت بىلهنال مۇناسىۋەتلىك ئىـش بولـۇپ،   

شــۇڭا ئــۇنى جىنــايهت . لىــپ چىقمايــدۇشــى كېۇپايــدا زىيــان  توقۇن
بىــراق ئــاز ئۇچرايــدىغان ئوچــۇق . الشــنىڭمۇ ھــاجىتى يــوقپھېسا

ئاشكارا ئانانىزم قىلىش قىلمىشلىرىنى قاتتىق ئهيپالش ۋە لهنهت 
ــم ــش الزىـ ــۇتوپل. قىلىـ ــان  ۇشـ ــا ئىنسـ ــش بولسـ ــانىزم قىلىـ پ ئانـ

قېلىپىدىن چىققان قىلىق بولۇپ ھهر قانداق ئهخالقى ۋە ۋىجدانى 
  .ار ئادەم ئۇنىڭدىن سهسكىنىشى الزىمب

ــوي قىلىــپ     ــا ت ــا ئايلىنىــپ قالســا ھهتت ــانىزم خۇمارغ ئهگهر ئان
بولغاندىن كېيىنمۇ ئانانىزم قىلش ئادىتىنى تاشلىيالمىسا يـاكى  

رى پهللىــگه چىقىشــتا ئانانىزمــدىن پايدىلىنىشــقا ۇجىنســىي يۇقــ
مهجبــۇر بولســا بۇنــداق كىشــىنىڭ ئانــانىزم قىلشــىنى جىنســىي  

ــرەك  ب ــابالش كېـ ــاللىق ھېسـ ــپ   . ىنورمـ ــانىزم قىلىـ ــلهر ئانـ بهزىـ
مـۇمكىن،   ىھـېس قىلىشـ   ئازاپبولغاندىن كېيىن قاتتىق روھىي 

ــۇ خىــل روھىــي   ــازاپب ــاھ تۇيغۇســى بهكمــۇ ئېغىــر بولــۇپ  گۋە  ئ ۇن
ئانـــانىزم قىلغـــۇچى يهنىـــال بـــۇ ئادىتىـــدىن قـــول ئـــۈزەلمهي،       

شـۇ كىشـىدە    ئېغىرالپ، بېرىۋېرىـپ  ئازاپداۋامالشقانسېرى روھىي 
غهلىته مىجهز خۇلۇق پهيدا قىلغـان بولسـا، ئـۇنى كىشـىلهر بىـلهن      
ئارىالشقۇسى كهلمهيدىغان، ئايالالرغا يېقىنلىشالمايدىغان قىلىپ 
قويغــان بولســا بــۇنى ئهلــۋەتته جىنســىي بىنورمــاللىق ھېســابالش 

ــدىن   . الزىــم ــۈپ قــېلىش نهتىجىســىدە  توي ــلهر ئانانىزمغــا كۆن بهزى
ەھىــمه ۋە جىنسـىي ئــاجىزلىق كۆرۈلســه يهنــى  كېـيىن جىنســىي ۋ 
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ئانــانىزم قىلغانــدا زەركهرنىــڭ قېتىشــى ۋە قــايىم بولۇشــى نورمــال 
بىراق جىنسىي ئـاالقه  قىلغانـدا نورمـال بولمىسـا بۇمـۇ پسـىخىك       

ــاللىق  ــۇدۇبىنورمـ ــى  . بولـ ــىلهرنىڭ كېيىنكـ ــانىزم كىشـ ئهگهر ئانـ
للىق پهيـدا  جىنسىي پائالىيىتىـدە ۋە روھىـي پائالىيىتىـدە بىنورمـا    

  . بولۇدۇدەپ قاراشقا  ققىلسىال ئۇنى نورمال قىلى
تارىختىن بېرى كىشىلهرنىڭ ئانانىزمغا تۇتقان پوزىتسىيىسـى  

ئۇيغـۇرالردا بالىالرنىـڭ  ئـۆز جىنسـىي ئهزاسـىنى      . ئوخشاش ئهمهس
ئوينىشــى چوڭالرنىــڭ تهنبىــه بېرىشــى ئــارقىلىق چهكلىنىــپ      

الق مهسىلىسـى قاتارىـدا   كهلگهن، بىراق ئانانىزم مهسىلىسى ئهخـ 
ــگهن      ــهلمهي كهل ــا ئېرىش ــقهت ئېتىبارغ ــانچه دىق ــىلهرنىڭ ئ . كىش

پ ۇشــۇئۇيغــۇرالردا ئهخــالق قاراشــلىرىنى تهشــۋىق قىلىــش ئومۇمل 
مچىــل، هناچــار ئهخــالق قاراشــلىرىنى پــاش قىلىــش ئهنئهنىســى ك 

كىشىلهر جىنسىيهتكه ئائىت بهزى مهسىلىلهرنى تىلغا ئېلىشـنى  
نلىغان ئهخالقسىز قىلىقالر تىلغـا ئېلىنمايـدۇ   خالىمىغاچقا نۇرغۇ

مهن باشـالنغۇچ مهكتهپـته   . دە ئهيپلىنىشتىن چهتته قىلىۋېرىـدۇ  -
) ياشـــالرغىچه 12_  10(ئوقۇيـــدىغان چاغـــدا بهزى چـــوڭ ياشـــلىق 

بالىالرنىــڭ ســىنىپىنىڭ ئهڭ ئاخىرىــدىكى پارتىــدا ئولتۇرۇۋېلىــپ 
ك كوللېكتىـپ  پ مۇسابىقىگه چۈشكهندەۈشۈتۈبىرىگه كۆرس -بىر 

ــدىم  ــقىنىنى كۆرگهنىـ ــانىزم قىلىشـ ــۈرۈش . ئانـ ــنالردا تهكشـ يېقىـ
ئارقىلىق ئېنىقلىشىمچه چـوڭ ياشـلىق بالىالرنىـڭ سـىنىپنىڭ     

ــو   ــپ ئ ــدا ئولتۇرۇۋېلى ــدىكى پارتى ــپ  پئهڭ ئاخىرى ــانىزم قىلى چه ئان
ــكهن   ۇئوين ــادەت ئى ــقان ئ ــايىتى ئومۇمالش ــى ناھ ــا . ش بهزى قورامىغ

ــا ۋە  ــالىالر دەري ئۆســتهڭلهردە ســۇغا چۈمۈلــۈپ ئوينــاش   يهتمىــگهن ب
ــر   ــدىمۇ بى ــتۇرۇپ    -جهريانى ــىنى سېلىش ــى ئهزاس ــڭ جىنس بىرىنى

مانـا  . دىكهنۈتۈبىرىگه  كۆرس -ئوينايدىكهن ۋە ئانانىزم قىلىپ بىر 
ــى    ــلىقنىڭ نهتىجىس ــا ئالماس ــى تىلغ ــڭ ھهممىس ــا . بۇالرنى تىلغ

؟ ئالماسلىق ئهخالقسىزلىقنى قوغدامدۇ ياكى ئهخالقنى قوغدامـدۇ 
ــاراۋەر     ــقا ب ــوغرىنى قوغداش ــلىق ئ ــا ئالماس ــۇقنى تىلغ ــا . ئوغۇل مان

مۇشــۇنداق تىلغــا ئالماســلىقنى تهشــهببۇس قىلىــدىغان ۋە تىلغــا 



پ كېلىۋاتقـان بىـر ھـارام تامـاق     ۇلۇئېلىنماسلىق ئارقىلىق قوغـد 
ئوبزورچى مېنىـڭ بـۇنى تىلغـا ئالغانلىقىمـدىن قـاتتىق رەنجىـپ       

ىغـا كهلگىــنىچه قاغـاپ تىلــالپ،   زغدا مېنــى ئاىـ ئــۇ ئوبزور. كهتـكهن 
» ئانـانىزم «ېلىپ كهتكهن بولسا كېـرەك،  ئبهلكىم قاتتىق خۇدۇك 

شـى  ۈدېگهن بۇ ئاتـالغۇنى ئهسـهرلىرىدە ئاالھىـدە تىلغـا ئېلىـپ ئۆت     
كىنى ۈيازغۇچىنىــڭ چاكىنــا روھىيىتىنــى ۋە ئهخالقىــي چۈشــكۈنل 

 ئهجىبـا بـۇنى  . پ بېرىدۇ دەپ ئـاھ ئـۇرۇپ ۋايسـاپال كهتـكهن    ۈتۈكۆرس
  تىلغا ئالمىسىال يوق بولۇپ قاالمدۇ؟

ئانــــانىزم تــــارىختىن بېــــرى نۇرغــــۇن دۆلهت ۋە مىللهتــــلهردە 
بولۇپمــۇ غهرب . ئهخالقىــي جهھهتــته ئېيىپالنغــان، پهس كــۆرۈلگهن 

دۆلهتلىرىنىـــــڭ قانۇنلىرىـــــدا جىنـــــايهت دەپ ھېســـــابلىنىپ    
. جۇڭگونىڭ قانۇنىدا بولسا ئۇ جىنايهت ھېسابالنمايدۇ. چهكلهنگهن

ــگهن جــايالردا    ھهم ــانىزم چهكلهن ــق يېــرى شــۇكى ئان مىــدىن قىزى
رى، چهكلهنمىـگهن جـايالردا تـۆۋەن    ۇئانانىزم قىلىش نىسبىتى يۇقـ 

ئانانىزم قايسى مىللهت ياكى دۆلهتـته ئهخالقىـي جهھهتـته    . بولغان
ــىخىك      ــىلهرنىڭ پسـ ــۇ كىشـ ــدا ئـ ــۇ جايـ ــا شـ ــراق ئېيىپالنسـ بهكـ

ــانىزم چـــۈنك. نى شـــۇنچه كۆپهيتىـــۋەتكهنىقىبىنورمـــالل ى بـــۇ ئانـ
ئهخالقىي جهھهتتىن قانچه ئهيپلهنسه ئانـانىزم قىلغۇچىـدا روھىـي    

ئـۇالرنى روھىـي    ئـازاپ بۇ خىـل ۋىجـدانى   . بولۇدۇشۇنچه ئېغىر  ئازاپ
ئانـــانىزم ئـــانچه . جهھهتـــتىن بىنورمـــال بولۇشـــقا ئېلىـــپ بارىـــدۇ

ئهيىپلىنىپ كهتمهيدىغانالردا بولسا ئانانىزم تۈپهيلىـدىن كېلىـپ   
مهســىلهن، . بولــۇدۇروھىــي بىنورمــاللىق يــوق دېگــۈدەك  چىققــان 

ئانانىزم زادىال تىلغا ئېلىنمايدىغان ئۇيغۇرالردا ئانانىزم سهۋەبىدىن 
ــاز   ــار بولغــانالر ناھــايىتى ئ ــۇالر . پســىخىك بىنورماللىققــا گىرىپت ئ

 رپهقهت بىر ئاز مهدەنىيهتلىك مۇھىتتا، شـهھهرلهردە يـاكى زىيـالىيال   
 قان، ئهخالقىـي تهربىيىلىنىشـى قـاتتىقرا   ئائىلىسىدە چـوڭ بولغـ  

ــار  ــائىلىلهردىال بــ ــان ئــ ــانىزم  . بولغــ ــا ئانــ ــزىالردا بولســ كهڭ يېــ
تارتىدىغانالرمۇ  ئازاپئهيىپلهنمىگهنلىكى ئۈچۈن ئۇنىڭدىن روھىي 

بىنورمــــاللىق يــــوق، بىــــراق  اشــــۇڭا ئــــۇالرد. يــــوق دېيهرلىــــك



ئهخالسىزلىق ۋە لۈكچهكلىك خاھىشـى كـۆپ جهھهتـته مۇشـۇنىڭ     
  . ىلهن مۇناسىۋەتلىكب

ــۈل غهرب دۇنياســـى   -18 ــدا پۈتكـ ــا بارغانـ ئهســـىرنىڭ ئاخىرىغـ
ئانانىزمنىــڭ بــارلىق روھىــي كېســهللىكلهرنىڭ تــۈپكى مهنبهســى 
ئىكهنلىكىنى، ئانانىزمنىـڭ ئۆزىنىڭمـۇ بىـر خىـل روھـى كېسـهل       
ــپ       ــۇل قىلى ــهن قوب ــنى ئاساس ــۇ قاراش ــارەت ب ــدىن ئىب ئىكهنلىكى

ــقان ــى  گهرچه ئۇالرن. ئومۇمالشــ ــا دېگىلــ ــلىرىنى خاتــ ىــــڭ قاراشــ
. بولمىسىمۇ مېنىڭچه ئانانىزمنىڭ رولى بهكمـۇ كۆپتـۈرۈۋېتىلگهن  

ھهقىقهتهن ئانـانىزم كهچۈرمىشـى بولغـان روھىـي كېسـهللهر كـۆپ       
لــېكىن ئانــانىزم ئۇالرنىــڭ كېســىلىنىڭ بىــردىن بىــر . تېپىلىــدۇ

ســهۋەبى ئهمهس، يهنه بىــر تهرەپــتىن ئانــانىزم ســهۋەبىدىن كېلىــپ  
ــ ــانىزم     چىققـ ــراق ئانـ ــىمۇ بىـ ــار بولسـ ــهللىكهر بـ ــي كسـ ان روھىـ

هچۈرمىشى بولغانالرنىڭ ھهممىسىدە روھىـي كېسـهل كـۆرۈلگهن    ك
ئهينــى دەۋردە پهقهت ئانانىزمنىـــڭ زىيـــانلىق تهرەپلىـــرىال  . ئهمهس

  .گهنمىكۆرۈپ يېتىلىپ، زىيانسىز تهرەپلىرى كۆرۈپ يېتىل
بهت ئهســـرنىڭ باشـــلىرىدا فرانســـىيىلىك مهشـــهۇر تىبـــا -20

ئــــالىمى شــــارىك ۋە ئۇنىــــڭ قوللىغــــۇچىلىرى تــــۇنجى بولــــۇپ 
تـۈرۈپ چىقىرىـدىغانلىقىنى   لئانانىزمنىڭ نېرۋا كېسـهللىرىنى كه 

ــدى  ــار قىل ــازا قو    . ئىنك ــدا ت ــى چاغ ــاراش ئهين ــۇ ق ــراق ب ــقا لبى الش
ــار بهس   ــر قاتـ ــهلمهي بىـ ــ -ئېرىشـ ــدىرىزىامۇنـ ــهۋەب بولـ . لهرگه سـ

لـۇق جىنسـىيهت ئـالىمى    يېقىنقى دەۋرلهرگه كهلگهندە بولسـا نوپۇز 
ماسېتس ۋە دوكتۇر جونسۇنالر ئهمهلىي پاكىتالر ئارقىلىق ئانـانىزم  

قىنى ۇبىلهن نېرۋا كېسهللىكىنىڭ بىۋاسىته مۇناسىۋىتنىڭ يوقلـ 
ئــۇالر ئىلغــار تهكشــۈرۈش ئهســۋابلىرى بىــلهن ئــادەم  . ئىســپاتلىدى

بهدىنى ئۈسـتىدە ئىـنچىكه تهكشـۈرۈش ئېلىـپ بېـرىش ئـارقىلىق       
دىغـان  ۇجىنسىي ئاالقه قىلغان چاغدىكى بهدەندە پهيدا بول ئهمهلىي

ــدا بول   ۈرۈئۆزگ ــدا پهيــ ــانىزم قىلغانــ ــلهن ئانــ ــلهر بىــ ــان ۇشــ دىغــ
ــ  ۈرۈئۆزگ ــى يوقل ــداق پهرق ــۇ  ۇشــلهرنىڭ ھېچقان ــان ۋە ب قىنى بايقىغ

ئارقىلىق جىنسىي ئاالقىنى نورمـال دەپ قـاراپ، ئانـانىزمنى ئـادەم     



قىنى ۇقانداق ئاساسى يوقلـ بهدىنىگه زىيانلىق دەپ قاراشنىڭ ھېچ
   ①.ئىسپاتلىدى

رىقى قاراشالردا پهقهت ئانانىزمنىڭ جىسمانىي زىيىنىنىڭ ۇيۇق
قىال نهزەرگه ئېلىنغـان بولـۇپ ئۇنىـڭ پسـىخىك جهھهتـته      ۇبار يوقلـ 

ــڭ     ــان، ئانانىزمنى ــى نهزەرگه ئېلىنمىغ ــدىغان زىيىن ــپ كېلى ئېلى
ــان يهتكۈزۈ   ــىته زىيـ ــتىن بىۋاسـ ــمانىي جهھهتـ ــادەمگه جىسـ ــى ئـ شـ

مۇمكىن ئهمهس، بىراق ئۇنىڭ بهزى ئـادەملهرگه روھىـي زىيـانالرنى    
لـېكىن شـۇ نهرسـه ناھـايىتى     . ئېلىپ كېلىشى تامـامهن مـۇمكىن  

ئېنىقكى ئانانىزمنىڭ ئوخشىمىغان مىللهت، ئوخشىمىغان، رايون 
ــادەمگه كۆرســهتكهن تهســىرى ئوخشــاش   اۋە مهدەنىــيهت مۇھىتىــد ئ

يهت مۇھىتىـــدە ئانـــانىزم بهك غهربلىكلهرنىـــڭ مهدەنىـــ. بولمايـــدۇ
ئېغىر گۇناھ ھېسابالنغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىـڭ غهربلىكـلهردە روھـي    

ىــل گۇنــاھ خكېســهل پهيــدا قىلىشــىدىكى پســىخىك  ئاســاس بىــر 
جۇڭگـودا بولسـا ئانـانىزىم مهيلـى ئهخالقـى      . تۇيغۇسىدىن ئىبـارەت 

وھىـي  رشـۇڭا جۇڭگولـۇقالردا   . لهنمهيدۇپياكى قانۇن  تهرىپىدىن ئهي
سىم ۋە كېسهل پهيـدا قىلىـدىغىنى ھهرگىزمـۇ گۇنـاھ تۇيغۇسـى      بې

ــپرمىنىڭ ئېقىـــــپ   ،ئهمهس ــۇقالردىكى ئىســـ بهلكـــــى جۇڭگولـــ
خهنزۇالر ئىسپىرمىنى ئىنسـان  . كېتىشىدىن قورقۇش تۇيغۇسىدۇر
ــاراپ   ــ«تېنىنىــڭ جهۋھىــرى دەپ ق مىم مهنىنىــڭ ئېقىــپ ېبىــر ت

ــر جىــڭ قاننىــڭ ئېقىــپ كېتىشــىگه تهڭ   ــگهن » كېتىشــى بى دې
شـۇڭا ئانـانىزم قىلغـۇچىالر    . نئهنىۋىي قاراشنى شهكىللهندۈرگهنئه

ئۆزىنى كونترول قىاللماي ئانانىزم قىلىـپ تاشـلىغاندىن كېـيىن    
قورقۇنچقا چۆمۈپ تېنىنىـڭ بىـردىنال ئاجىزلىشـىپ كېتىشـىدىن     
قورقىدۇ ھهم تېنى ئاجىزلىشىپ كهتكهندەك ھېس قىلىپ قايغۇغا 

ېقىتىــپ چىقىرىۋېتىشــنىڭ هتــته ئىســپرمىنى ئيئهمهلى. دىۈچۆمــ
ــۇ خۇشــاللىق ئېلىــپ    ــداق زىيىنــى يــوق، ئهگهر ئ بهدەنــگه ھېچقان

                                              
جياڭشــى خهلــق نهشــرىياتىنىڭ » جىنســىي ئهركىــنلىككه تهنقىــد«: ليــۇدالىن①
  .بهتلهرگه قارالسۇن - 185_  184يىل خهنزۇچه نهشىر  -1988



ــدىلىق    ــۈن پايــ ــادەم ئۈچــ ــىچه ئــ ــه ئهكســ ــۇ  . كېلهلىســ ــا بــ مانــ
ــالر    ــۋى قاراشــ ــان ئهنئهنىــ ــپ چىققــ ــلىكتىن كېلىــ چۈشهنمهســ
ــانىزم     ــىم بهزى ئانــ ــي بېســ ــان روھىــ ــدا بولغــ ــدىن پهيــ تۈپهيلىــ

ارلىق روھىــــي قىلغــــۇچىالردا كېســــهللىك خــــام خىيــــالى قاتــــ 
ئۇيغـۇرالردا بولسـا ئانـانىزىم    . كېسهللهرنى پهيـدا قىلىشـى تهبىئـى   

گهنلىكى ئۈچـۈن ۋە ئـۇنى زىيـانلىق دەپ    مىئوچۈن ئاشكارا ئهيىپلهن
قارايدىغان قاراش بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئانـانىزم تۈپهيلىـدىن پهيـدا    
ــوق     ــاللىقالر ي ــاكى پســىخىك بىنورم ــي كېســهللهر ي بولغــان روھى

  .دېيهرلىك
رنىڭ پسىخىكىسىغا ئانانىزمنىـڭ كۆرسـهتكهن تهسـىرى    ئايالال

ــىرىمۇ     ــهتكهن تهســ ــىغا كۆرســ ــڭ پسىخىكىســ ــلهن ئهرلهرنىــ بىــ
ــىمايدۇ ــىۋېلىش   . ئوخشـ ــۆزىنى بېسـ ــدا ئـ ــالالر ئهرلهرگه قارىغانـ ئايـ

ــۇچىالر      ــانىزم قىلغ ــۈن ئان ــانلىقى ئۈچ ــۈك بولغ ــدارى كۈچل ئىقتى
، بولـۇدۇ ىـرراق  ىـراق ئانانىمزنىـڭ تهسـىرى ئېغ   بنىسبهتهن ئازراق، 

ــدا بول    ــدىن پهي ــق پهرھىزى ــالالردىكى قىزلى ــۇ ئاي ــۈنكى ب ــان ۇچ دىغ
ۋەھىمه بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئانانىزم قىلىش ئارقىلىق ئۆز 

ۈزىـــۋەتكهنلهر تـــوي قىلغـــان چاغـــدا قىـــز     بقىزلىقىنـــى ئـــۆزى  
چىقماســـلىقىدىن كېلىىـــپ چىقىـــدىغان ئـــاقىۋەتتىن قـــاتتىق  

سىخىك بىنورماللىقالر ياكى جىنسىي قورقۇش نهتىجىسدە ئۇالردا پ
بهزىـــلهر  . شـــى مـــۇمكىنۇھېسســـىياتتىكى توســـالغۇالر پهيـــدا بول

جىنسىي ۋەھىـمه كېسـىلى پهيـدا بولـۇپ تـوي يېقىنالشقانسـېرى       
دىغـان، ھوشـىدىن كېتىـدىغان ئـاالمهتلهر     ۇتۇتۇيۇقسىز خۇدىنى يوق

 يسـى نىج، بهزىلهردە بولسـا جىنسـىي ئـاجىزلىق يهنـى     بولۇدۇپهيدا 
  . قىزىقماسلىق پهيدا بولۇپ قالىدۇ

ۇند فرېئود ئانانىزم تۈپهيلىدىن پهيدا بولغـان بىـر روھـى    مسىگ
بىمار توي قىلغان بىـر ئايـال بولـۇپ، ئېرىنـى     . كېسهلنى داۋالىغان

دىكهن، لـېكىن ھهر  ۈئېرىمۇ ئۇنى سۆي. دىكهنۈناھايىتى ياخشى كۆر
خۇددى  قېتىملىق جىنسىي ئاالقىدىن كېيىن ئايالنىڭ مېڭىسى

بىگىز سانجىغاندەك قاتتىق ئاغرىپ كېتىدىكهن، ئۇالرنىڭ نىكـاھ  



ۋاقتى ئۇزىرىغانسېرى بۇ كېسهل ئېغىرلىشىپ ئـاخىر ئايـال زادىـال    
دوختـۇرالر ئۇنىـڭ مېڭىسـىدە    . چىدىيالمايدىغان دەرىجىگه يهتـكهن 

شــى مــۇمكىن دەپ تهكشــۈرۈش ئېلىــپ  ۇئۆســمه پهيــدا بولغــان بول
ڭىســـىدىن ھېچقانـــداق كېســـهللىك بىـــراق ئۇنىـــڭ مې. بارغـــان

شـــىنى تاپالمىغـــان، ئۇنىـــڭ مېڭســـىدىكى توقـــۇلمىالر ۋە  ۈرۈئۆزگ
  .نېرۋىالر ساپمۇ ساق ئىكهن

ــان    ــالىز ئېلىــپ بارغ ــا پســىخىك ئان ــا قارىت ــۇ بىمارغ ــود ب . فرېئ
گپنوزلــۇق ئۇســۇلىدىن پايــدىلىنىپ ئايــالنى يېــرىم ئۇيقۇلــۇق      

ئهركىن تهسهۋۋۇر  .ھالهتكه كهلتۈرۈپ ئۇنىڭ بىلهن سۆھبهتلهشكهن
ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ ئاخىرى ئايالنىڭ كېسـىلىنىڭ نىگىزىنـى   

ــان ــىنى  دايىـــمئايالنىـــڭ . تېپىـــپ چىققـ ــىنىڭ ئاغرىشـ مىڭىسـ
ئوخشـاتقانلىقىغا ئاساسـهن ئايالنىـڭ    » بېگىزنىڭ سانچىلىشىغا«

. بېگىـــزگه مۇناســـىۋەتلىك ئهســـلىمىلىرىنى ئـــاختۇرۇپ چىققـــان
لنىڭ بالىلىق ئهسـلىمىلىرىدىكى  دېگهن ئۇقۇمنىڭ ئايا» بىگىز«

ئايــال بىگىــزگه مۇناســىۋەتلىك   . ئىــزى ۋە تهســىرىنى ئىــزدىگهن  
بارلىق نهرسىلهرنى تاپشۇرغان، ئاخىرى ئۇ ئايالنىـڭ مېڭىسـىدىكى   

ــانىزم قىلىشــقا   13ئايــال . بېگىزنــى تېپىــپ چىققــان  يېشــىدا ئان
ۆز بىر كـۈنى ئـۆز ياتىقىـدا يـالغۇز ئولتـۇرۇپ ئـ      . ئادەتلىنىپ  قالغان

جىنسىي ئهزاسـىنى قـولى بىـلهن ئويناۋاتقانـدا مومىسـى  كىرىـپ       
ئۇنىڭغا ھېچنهرسه دېمىگهن، پهقهت قاراپ قويۇپال كهينىگه يېنىـپ  

ئايـال مومىسـىنىڭ نهزىرىنـى خـۇددى بىگىـزگه      . چىقىپ كهتـكهن 
مانــا بــۇ بىگىــز ئۇنىــڭ يوشــۇرۇن ئېڭىــدا ســاقلىنىپ  . ئوخشــاتقان

ېڭىسـدە ھهقىقىـي بېگىـزگه    كېيىن ئۇ توي قىلغاندىن كېـيىن م 
ــانجىلغان ــپ سـ ــۇ  . ئايلىنىـ ــڭ بـ ــال ئۆزىنىـ ــراق ئايـ ــازاپبىـ لىق ئـ

كهچۈرمىشــىنى ئۇنتۇلــۇپ قالغــان بولــۇپ خــۇددى ھاياتىــدا بولــۇپ  
ــكهن   ــۈپال كهت ــىدىن ئۆچ ــدەك ئهسلىمىس ــۇنى  . باقمىغان ــود ئ فرېئ

تــاڭ  -پ ئۇنىڭغــا بــۇ كهچۈرمىشــىنى دەپ بهرســه ئــۇ ھــاڭ  ۇتــۇئويغ
ــكهن قالغــان ۋە ئېســىگه ئ  ــپ يىغــالپ كهت ــۇپ  . ېلى ــڭ ئۇنتۇل ئۇنى

ــۇ   ــى ئاشـ ــازاپقېلىشـ ــاللىقلىق  ئـ ــلىق  رىيـ ــۇل قىاللماسـ نى قوبـ



ســهۋەبىدىن بولــۇپ، ئۇنىــڭ ئېســىگه ئېلىشــى ۋە يىغىلشــى ئــۇنى 
بۇ ئهمهلىيهتنى قوبـۇل قىلغانـدىن كېـيىن    . قوبۇل قىلغانلىقىدۇر

ئۇ ئهلۋەتته ئۇنىڭ يوشـۇرۇن ئاڭـدىكى قـاتتىق روھىـي بېسـىمدىن      
  . شۇنىڭ بىلهن ساقىيىپ كهتكهن. ۇلۇپ كېتىدۇقۇت

. بولـۇدۇ مۇند فرېئودنىڭ قارىشىچه ئانانىزم ئادەمـدە تۇغمـا   گسى
ــدۇرۇش      ــىنى قان ــىي ھهۋىس ــچه جىنس ــاالغهتكه يهتكى ــڭ ب بالىالرنى
ــاالغهتكه يېتىــپ    ــۇالر  ب ــانىزم بولــۇپ ئ ئۇســۇلىنىڭ ھهممىســى ئان

جىنسـىي ئهزاغـا    جىنسىي تۇيغۇ رايونى بهدەندىكى باشقا ئهزاالردىن
ــان قىلىشـــتىن       ــۆزىنى نىشـ ــىي قىلىقـــى ئـ ــدە، جىنسـ كۆچكهنـ
باشقىالرنى ھهم يات جىنىسلىقالرنى نىشـان قىلىشـقا ئـۆزگهگىچه    
. بالىالر ئۆزىدىكى جىنسىي  ھهۋەسنى ئانانىزم ئارقىلىق قاندۇرىـدۇ 

ــالىالر   ــىلهن، ب ــوش    4 - 3مهس ــالىالردىكى خ ــرگىچه ب ــالرغا كى ياش
ــارقىلىق  يـــېقىش رايونىنىـــڭ ئېهت ــاش ئـ ــدا ئوينـ ــاجىنى قولىـ ىيـ

قاندۇرىدۇ ياكى ئاغزىغا باشقا نهرسـىلهرنى سـېلىۋېلىش ئـارقىلىق    
قاندۇرىدۇ، كېيىن خوش يېقىش رايونى مهقهت ئهتراپىغا كۆچكهنـدە  
بالالردا ئۆز مهقىتىنى غىدىقالش ئارقىلىق خوش قىلىـش ئهھـۋالى   

ــۇمهســىلهن، تاھــارەت قىلىشــتىن ھوزۇرل . كۆرۈلىــدۇ اھــارەت ش، تۇن
سۇندۇرۇپ، بولغاندىن كېيىن مهقهتنى تامالرنىڭ قىرىغا سـۈركهپ  

قايتا ئېيتىـۋېتىش قاتـارلىقالر كېيىنكـى     -ئويناش، مهقهتنى قايتا 
ــا      ــىي ئهزاغـ ــونى جىنسـ ــېقىش رايـ ــوش يـ ــڭ خـ دەۋرلهردە بالىالرنىـ
كۆچكهنــدىن كېــيىن بــۇ رايوننىــڭ ئېهتىيــاجىنى يهنىــال كــۆنگهن 

ئانــانىزم  قىلىشــقا  ،دە-دۇۇنــۇرۇشــقا ئۇرئــادىتى بــويىچه ئــۆزى قاندۇ
ــدۇرۇش شــار   ــارقىلىق قان ــاالقه ئ ئىتى اباشــاليدۇ، پهقهت جىنســىي ئ

ھازىرالنغانــدىن كېيىــنال ئانــدىن ئــۆزىنى بهزلهپ ئانــانىزم قىلىــش 
ــادىتىنى تاشــاليدۇ ــۇزاق مهزگىــل جىنســىي بېســىمغا    . ئ ــراق ئ بى

ارائىتىغا ئۇچرىسا يهنى باشقىالر بىلهن جىنسىي ئـاالقه قىلىـش شـ   
لـېكىن  . قالىـدۇ  پئېرىشهلمىسه ئاندىن ئۇ ئانانىزمغـا خۇمـار بولـۇ   

قه شارائىتى ھازىرالنسا ئـۇ بـۇ خۇمـارنى تاشلىيالىشـى     جىنسىي ئاال
نورمـاللىق تۈسـىنى ئالغـان ئانـانىزم     ىبىراق پسىخىك ب. مۇمكىن



ــ   ــالىالردىكى جىنســىي تهرەقىي ــلهن مۇناســىۋەتلىك ابولســا ب . ت بى
ــالىالردىكى تۇغمــ  ــارتىپال   ب ــن ت ــالىق دەۋرلهردى ــادىتى ب ــانىزم ئ ا ئان

كۈچلۈك بولسا ئۇ كېيىن تامامهن جىنسىي ئـاالقه قىلىشـقا قـاراپ    
تهرەققىــي قىلمىســا  ئادەمــدە جىنســىي ئــاالقىگه قىزىقمايــدىغان   
ــارقىلىق جىنســـىي ھهۋىســـىنى قاندۇرىـــدىغان   ــانىزم ئـ پهقهت ئانـ

  .بىنورمال پسىخىكىنى شهكىللهندۈرىدۇ
ڭ ئادەمگه پسىخىك جهھهتتىن ئېلىـپ كېلىـدىغان   ئانانىزمنى

رىـدا سـۆزلهپ ئۆتكهنـدەك    ۇبىـرى يۇق . بولۇدۇئاقىۋىتى ئىككى خىل 
ــدا    ــات جهريانىـ ــىي تهرەققىيـ ــڭ جىنسـ ــي ئانانىزمچىلىقنىـ تهبىئىـ

ى سـهۋەبىدىن پهيـدا بولغـان    شـ يىۈيۆتكهلمهستىن بارغانسېرى كۈچ
انانىزمنىـڭ  بۇنىڭـدا ئ . روھىي كېسهل تۈسىدىكى ئانانىزم خۇمـارى 

 ئـازاپ يهنه بىـرى ئانانىزمـدىن روھىـي    . ئۆزى روھـى بىنورمـاللىقتۇر  
ــىخىك       ــقا پس ــان باش ــپ چىقق ــدىن كېلى ــش تۈپهيلى ــېس قىلى ھ

مهسـىلهن، غهمكىنلىـك كېسـىلى، جىنسـىي ئاالقىـدە      . توسالغۇالر
  .قورقۇش قاتارلىقالر

 لئانانىزمنىڭ ئۇسۇلى خىلمۇخىل بولۇپ ئهڭ ئاساسـلىقى قـو  
ئۇنـدىن باشـقا يهنـى    . ي ئهزانى ئويناپ قايىم قىلىشبىلهن جىنسى

بهزى يۇمشــاق نهرســىلهرنى ســۈركهپ ئوينــاش، بۇنــداق ئهھۋالــدا      
ــدۇ   ــۆپرەك كۆرۈلى ــالالردا ك ــا    . ئاي ــىي ئهزاغ ــۆپىنچه جىنس ــالالر ك ئاي

ــىله    ــىلهرنى مهس ــدىغان نهرس ــاپ كېتى ــهۋزە، تهرخهمهك، نئوخش ، س
 تزاســىغا تهقىلىــقاتــارلىقالرنى  ئهرلهرنىــڭ جىنســىي ئه پېــدىگهن

يىلـــى مهن بىـــر ئـــالىي    -1988. قىلىـــپ تـــۇرۇپ ئىشـــلىتىدۇ  
ــى     ــر ۋەقهنـ ــداق بىـ ــادىمالردىن مۇنـ ــى خـ ــى خىزمهتچـ مهكتهپتىكـ

مهكتهپ خادىملىرى قىز ئوقۇغۇچىالرنىـڭ تـازىلىق   . ئاڭلىغانىدىم
قـان  تۋالىنى تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىۋېتىـپ بهزى قىزالرنىـڭ يو  ھئه

پ كهتــكهن ۇشــۇان ئىچىــدىن سولكــۆرپىلىرىنى ئــۆرۈپ قــاراپ يوتقــ
قاتـارلىق نهرسـىلهرنى تاپقـان ۋە قىـزالردىن ئـۇنى       پېـدىگهن سهۋزە، 

نېمىشــــقا يوتقــــان ئىچىــــگه تىقىــــپ قــــويغىنىنى ســــورىغاندا  
  . بېرەلمىگهن جاۋاپھېچقايسىسى 



شـۇكى ئـۇالر    ىئانانىزم قىلغۇچىالرنىـڭ يهنه بىـر ئاالھىـدىلىك   
ــى    ــۆزى ياخشــ ــدا ئــ ــش جهريانىــ ــانىزم قىلىــ ــات  ئانــ ــۆرگهن يــ كــ

جىنىسلىقالرنى تهسـهۋۋرۇ قىلىـپ  كـۆز ئالـدىغا كهلتـۈرۈپ تـۇرۇپ       
ــا ئـــۆز تهســـهۋۋۇرىدىكى يـــات   ئانـــانىزم قىلىـــدۇ، بهزىلىرىـــدە ھهتتـ
ــدەك     ــاالقه قىلىۋاتقان ــقهتهن جىنســىي ئ ــلهن ھهقى جىنىســلىق بى

  .بولۇدۇخىيالىي تۇيغۇمۇ پهيدا 
غا تۆۋەنــدە بىــز مهلــۇم بىــر بىمارنىــڭ بوغــدا دوختۇرخانىســى      

  :مهسلىههت سوراپ يازغان خېتىنى مىسال كهلتۈرىمىز
  ساالم خهت :مىسال

ھۆرمهتلىك ئهركىن ھاشـىم، قانـداق ئهھـۋالىڭىز؟ مهن شـۇتاپ     
ئىچىــدە ســىلهرگه خهت يېزىشــقا مهجبــۇر  ئــازاپئىنتــايىن قــاتتىق 

بهزىــدە قــاتتىق ئۈمىدســىزلىنىپ بىــراقال دۇنيــادىن  . ۋاتىمهنۇبولــ
يهنىــــال ئــــۆزۈمنى تۇتۇۋېلىــــپ  كهچكىممــــۇ كېلىــــدۇ، لــــېكىن

شـۇنداقتىمۇ  . ياشاۋاتىمهن، ماڭـا ياشـاش بهكـال ئېغىـر كېلىۋاتىـدۇ     
بىرەر ئۈمىـد پهيـدا بولـۇپ قـاالر دېـگهن ئـارزۇ بىـلهن سـىلهرگه خهت         

  .يېزىپ مهسلىههت سوراۋاتىمهن
يىل بولدى، ئايالىمنى ناھـايىتى ياخشـى    4مهن توي قىلغىلى 

تـــوي  ىشـــىپ تــوي قىلغــان،  مهن، بىــز قىــزغىن مۇھهببهتل  ۈكــۆر 
ــر   ــرى بى ــۈن كۆرمىســهك    -قىلىشــتىن ئىلگى ــر ك ــى بى بىرىمىزن

. تويدىن كېيىن بولسا ئۇ ھېسسىياتالر قالمىدى. چىدىيالمايتتۇق
مهن جىنسىي ئهزايىمنـى  . چۈنكى مهن ئايالىمنى رازى قىاللمىدىم

ئايـالىم  . قولۇم بىلهن ئويناپ ئېهتىالم قىلىشقا كۆنـۈپ قـاپتىمهن  
ســـلهپكى چـــاغالردا بىـــر ئـــاز نورمـــال جىنســـىي ئـــاالقه  بىـــلهن دە

 -قىالاليتتىم، بىراق كېيىنچه جىنسىي ئـاالقه ۋاقتـى قىسـقىراپ    
. قىســقىراپ ئاخىرىــدا زەكىــرىم زادىــال قاتمايــدىغان بولــۇپ قالــدى 

ئايالىم مېنى ماڭا كۆڭۈل بهرمهيدۇ دەپ خاپـا، ھهتتـا مېنـى سـىرتتا     
ۇمانلىنىــــپ يــــۈردى، بىرســــىنى تېپىۋالغــــان ئوخشــــايدۇ، دەپ گ

ــداق ئهمهس   ــال ئۇن ــته زادى ــۇم   . ئهمهلىيهت ــى قول ــىي ئهزايىمن جىنس
ــام      ــپ خـ ــااليمهن، ئاجايىـ ــايىتى ھوزۇرلىنـ ــام ناھـ ــلهن ئوينىسـ بىـ



ــولىمهن ــا غهرق ب ــۈزەل   . خىيالالرغ ــۆز ئالدىمــدا ئاجايىــپ كــۆپ گ ك
ــدا   ــالالر پهي ــۇدۇئاي ــال     بول ــهم زادى ــېقىن كهلس ــا ي ــراق ئايالىمغ ، بى

مېنىــــڭ بــــۇ خىــــل غهلىــــته . غالمــــايمهنھېسســــىياتىمنى يى
يازغان بولسـىڭىز   جاۋاپئاجىزلىقىمنى داۋااليدىغان دورا بارمۇ؟ بىر 

  .ڭىزگه تهلمۈرۈپ قارايمهنتىخې. بهكمۇ خۇشال بولغان بوالتتىم
  ھۆرمهت بىلهن_ 
  xxغ 

  ئاي -3يىلى  -1998
دىغـانلىقىنى  ۈبۇ خهتته بىمار ئانانىزم قىلغانـدا شـادلىققا چۆم  

ــان ــۈرۈپ   ئېيتقـ ــاجىزلىقىنى كهلتـ ــىي ئـ ــڭ جىنسـ ــمهك ئۇنىـ ، دېـ
ھـېس قىلىشــتىن ئهمهس،   ئـازاپ چىقـارغىنى ئانانىزمـدىن روھىـي    

بهلكى ئۇنىـڭ جىنسـىي خاھىشـىدا ئانانىزمنىـڭ ئېغىرلىقىـدىن      
بۇ تىپىك پسىخىك توسالغۇ خاراكتېرلىك ئانانىزم بولـۇپ،  . بولغان

ــهكىللهنگ     ــدن ش ــىي تهجرىبىلىرى ــالىلىق جىنس ــڭ ب ــۇ ئۇنى . هنب
سۈپ يېـتىلىش جهريانىـدا جىنسـىي خاھىشـى جىنسـىي      ۆئۇنىڭ ئ

ــالىلىق دەۋردىكــى    ــكه يۈزلهنمهســتىن بهلكــى يهنىــال ب ــاالقه تهرەپ ئ
ئانانىزم ھالىتىـدە قالغـان شـۇڭا بىمارغـا قارىتـا كهڭ ۋە ئهتراپلىـق       
پسىخىك ئانالىز ئېلىپ بېرىپ ئۇنىـڭ جىنسـىي بىنورماللىقىغـا    

كى كــۆلهڭگىنى تېپىــپ چىقىــش ســهۋەب بولغــان يوشــۇرۇن ئاڭــدى
  .الزىم

ش ئۈچـۈن چوقـۇم نورمـال    ۈتـ ۈئانانىزمنىڭ ناچار تهسـىرىنى تۈگ 
بۇنىڭدا ئهڭ موھىم ۋە ئهڭ  .بېرىش الزىم پجىنسىي تهربىيه ئېلى

ئـۆزىنى  -ئۈنۈملكى ئېتىقاد بولۇپ، ئېتىقادى كۈچلۈك بولغاندا ئـۆز 
  .كونترول قىالاليدىغان كۈچ تاپقىلى بولۇدۇ

ئهڭ ئالدى بىلهن ئانانىزمنى زىيانلىق دەيدىغان قا، بۇندىن باش
ــنى تۈگ ــۈقاراشـ ــى   ۈتـ ــۇدە روھـ ــدىن بىهـ ــدىن ئۇنىڭـ ــازاپش، ئانـ  ئـ

ئانـانىزم ئـادىتىنى تاشالشـقا رىغبهتلهنـدۈرۈش     . قىلماسلىق الزىـم 
ــانىزمنى تاشــال  ــرەك، ئان ــان جىنســىي خــام    شكې ئۈچــۈن قااليمىق

ەسىم، سـىنئالغۇ  خىيالالرغا بېرىلمهسلىك، شهھۋانى تۈس ئالغان ر



ئهتىگهنــدە ئورنىــدىن . قاتــارلىق نهرســىلهرگه بېرىلمهســلىك الزىــم
شــۇندىال ئانــانىزم ئــادىتىنى . بالــدۇر قوپــۇش ۋە چېــنىقىش كېــرەك

  .بولۇدۇتاشلىغىلى 
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ــۇ   . 1 ــگهن ب ــۇش دې كــۆك بىــلهن يهر ئارىســىدا جىنســىي چوقۇن

ــالغۇ ئاڭلىنىشــ ــان كىشــىلىرىنىڭ   ئات ــازىرقى زام تىال كىشــىگه ھ
ئىنسانىي ئهخالق قاراشلىرىغا خىالپ بولغـان ئاجايىـپ غهلىـته ۋە    
بىــــمهنه بولغــــان، ئهقىلــــگه زادىــــال ســــىغمايدىغان جىنســــىي  
ــدۇ     ــى بېرى ــهبىيلىكى تۇيغۇس ــهھۋەت ئهس ــانچىلىق ۋە ش . قااليمىق

دىل بىراق، بۇ قهدىمكى زامان ئادەملىرى ئۈچۈن ئىنتايىن ئهسـتايى 
س قىلماستىن، بهلكى ىقارىلىدىغان، ھېچكىم غهلىته ۋە بىمهنه ھ

تامامهن ئهقلىي تهرتىپ ۋە تـۈپكى ئهخـالق ئۆلچهملىرىنىـڭ بىـرى     
دەپ قارايـــــدىغان بىرخىـــــل ناھـــــايىتى سىســـــتېمىلىق ئـــــاڭ 

ــارەت  ــىدىن ئىبـ ــان    .فورماتسىيىسـ ــتىگه نۇرغۇنلىغـ ــڭ ئۈسـ ئۇنىـ
ه ئاڭسـىز ھالـدا   ىـچ گجىنسىي چوقۇنۇش ئادەتلىرى تا ھـازىرقى دەۋر 

ئۇ ھهرخىل تارىخىي دەۋرلهردە كىشـىلهرنىڭ  . ساقلىنىپ كهلمهكته
ــىنىڭ     ــمهت قارىشـ ــى ۋە قىمـ ــالق قارىشـ ــى، ئهخـ ــۇش قارىشـ تۇرمـ

شىگه ئهگىشىپ، ئـۆزى بىـلهن تامـامهن سىغىشـالمايدىغان     ۈرۈئۆزگ
قاراشــالر ئارىســىدا مهۋجۇتلــۇقىنى ســاقالش ئۈچــۈن ئــۆز شــهكلىنى 

ھالهتلهردە ھهرقايسى دەۋر ۋە رايونالرغا ماس  ئۆزگهرتىپ، خىلمۇخىل
  .ھالدا ساقالنماقتا

جىنســىي چوقۇنــۇش ئىنســانىيهتنىڭ تهبىــئهت دۇنياســىدىكى  
ــۈكۆپ ــىنى   ۈي ــان چوقۇنۇش ــۈچىگه بولغ ــدۇرۇش ك ــى ئهۋالد قال ش يهن

خــۇددى قهدىمكــى ئهپســانىلهرگه ئوخشاشــال جىنســىي . دۇۈتۈكۆرســ
ىدىكى ھادىســىلهرنى چوقۇنــۇش ئىنســانىيهتنىڭ تهبىــئهت دۇنياســ

س قىلىشنىڭ مهھسۇلى بولۇپ، ىنهلمهسلىكى ۋە سىرلىق ھۈچۈش
نهلمىگهن ھادىســـىلهردىن ۋەھىمىـــگه ۈكىشـــىلهر ئـــۆزلىرى چۈشـــ



ــگهن    ــا كهل ــهۋۋۇرالر بارلىقق ــته تهس ــدىن غهلى ــۈش تۈپهيلى ــۇ . چۈش ب
غهلىـــــته تهســـــهۋۋۇرالر ئـــــارقىلىق، تهبىـــــئهت ھادىســـــىلىرىنى  

ــىرلىق   ــدە س ــهندۈرگهن، نهتىجى ــانىالر    چۈش ــى ئهپس ــايىالر يهن ھېك
ــگهن  ــا كهل ــارا   . بارلىقق ــانىالر ب ــۇ ئهپس ــىپ،   -ب ــارا سىستېمىلىش ب

ئاخىرىدا بىر يۈرۈش مۇكهممهل بولغان ئېتىقاد ۋە ئـۆرپ ئـادەتلهرنى   
ئاشـــــۇ تهبىـــــئهت ھادىســـــىلىرى ئىچىـــــدە . شـــــهكىللهندۈرگهن

يىشـمۇ  ۈجانلىقالرنىڭ ئۆزئـارا جۈپلىشىشـى ۋە ئهۋالد قالـدۇرۇپ كۆپ   
ــدىغان   قهد ــادەملىرى ئارىســىدا چۈشــهنگىلى بولماي ــان ئ ىمكــى زام

س ىـ بىرخىل سـىرلىق ھادىسـه بولـۇپ، مانـا بـۇ خىـل سـىرلىق ھ       
. قىلىــش خىلمۇخىــل قىيــاس ۋە تهســهۋۋۇرالرنى شــهكىللهندۈرگهن 

ش ئىقتىــــدارىنى بىرخىــــل ۈيــــۈكىشــــىلهر جــــانلىقالردىكى كۆپ
ــداردى  ن مـــۇقهددەس ئىقتىـــدار ھېسابالشـــقان ۋە بـــۇ خىـــل ئىقتىـ

ئهيمىنىپ، ئۇنىڭغـا تهبىـئهت قانۇنىيىتىـدىن ھالقىغـان بىرخىـل      
ئىپتىــدائىي ئىنســانالرنىڭ . ســىرلىق كــۈچ ســۈپىتىدە چوقۇنغــان 

جىنســىيهتنى ســىرلىق ھــېس قىلىشــىدىن جىنســىي چوقۇنــۇش  
  .شهكىللهنگهن

جىنســىي چوقۇنــۇش قهدىمكــى ئىنســانالردا ئىنتــايىن ســاپ ۋە 
نىـڭ شـهھۋانىيلىق بىـلهن    ئهستايىدىل بىرخىل ئـادەت بولـۇپ، ئۇ  

مۇناســــىۋىتى يــــوق، ئۇالرنىــــڭ نهزىرىــــدە جىنســــىي ئىقتىــــدار  
جانلىقالرنىــڭ ھايــاتلىقىنى دەۋردىــن دەۋرگه، ئهســىردىن ئهســىرگه 
داۋامالشتۇرىدىغان، مهڭگۈلـۈككه ئىـگه قىلىـدىغان بىرخىـل كـۈچ      

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئـۇالر كىشـىلهر   . بولۇش سۈپىتى بىلهن مۇقهددەس
ۇش ئـــارقىلىق، ئـــۆز ھايـــاتىنى مهڭگۈلـــۈككه ئىـــگه  ئهۋالد قالـــدۇر

مۇشۇ بۈگۈنكى دەۋردىمـۇ ئۇيغـۇرالردىن بىـرەر    . قىالاليدۇ دەپ قارايدۇ
ئهجــدادلىرىنىڭ چىرىغــى «ئهر پهرزەنــت كــۆرەلمهي ئۆلــۈپ كهتســه، 

بـۇ  . دېيىش ئارقىلىق، ئهپسۇسلىقىنى ئىپادىلهيـدۇ » ئۆچۈپ قالدى
چنى داۋام قىلدۇرالمىـدى  سۆزمۇ ئهجـدادالردىن قالغـان ھايـاتىي كـۈ    

چىراغ ۋە ئوت . دېگهن مهنىدە بولۇپ، چىراغ ھاياتلىقنىڭ سىمۋولى
ــى      ــۈپىتىدە قهدىمك ــى س ــڭ بهلگىس ــات ئىزىنى ــىلهرنىڭ ھاي كىش



مۇشــۇ مهنىــدىن  . پ كهلگهنىــدىۇنــۇزامــانالردىن تــارتىپال ئۇلۇغل 
ئېلىپ ئېيتقاندا، بـۇ جۈملىـدىكى ئهجـدادالرنىڭ چىرىغـى دېـگهن      

دۇ، ئۇيغـۇرالردىكى  ۈتۈدادالرنىڭ ھايات نىشانىنى كۆرسـ ئىدىئوم ئهج
ــۆرۈش ۋە    ــۆرەلمىگهنلهرنى پهس كــ ــت كــ ــاس«پهرزەنــ دەپ » تۇغمــ

ھاقارەتلهشـــلهرنىڭ ھهممىســـى دەل قهدىمكـــى ئىنســـانىيهتتىكى 
شنى مۇقهددەس بىلىش ئېڭىنىڭ شهكلى ئـۆزگهرگهن ھالـدا   ۈيۈكۆپ

. هكـــتهداۋام قىلىشـــى بولـــۇپ، تـــا ھـــازىرغىچه داۋام قىلىـــپ كهلم 
شۇنداقال، ئىنسانىيهتكه ئورتاق بىرخىـل ھادىسـه بولـۇش سـۈپىتى     

ــۇمكىن   ــى م ــۈ داۋاملىشىش ــلهن مهڭگ ــۇزى  . بى ــۇرالردا يهنه بوغ ئۇيغ
ــ  ىئ ــانالرنى يهتتى ــىپ قالغ ــالالر   دىش ــۆرگهن ئاي ــت ك ــۆپ پهرزەن ن ك

تېپىپ قويسا ساقىيىدۇ دەيدىغان ئادەت، يهتتىدىن ئارتۇق پهرزەنت 
ــنهتكه   ــۆرگهن كىشــى جهن ــار  ك ــالر ب ــدىغان قاراش ــدۇ دەي ــا . كىرى مان

مۇشۇنداق كۆپ پهرزەنـت كـۆرگهنلهرنى ئۇلـۇغالش ئـادەتلىرىمۇ دەل     
ش ئىقتىــــدارىغا بولغــــان چوقۇنـــــۇش   ۈيــــ ۈئۇيغــــۇرالردىكى كۆپ 

  .تۇيغۇسىنىڭ داۋامىدىن ئىبارەت
قهدىمكــى دەۋرلهردىكــى ئــانىلىق ئۇرۇقداشــلىق تۈزۈمىنىــڭ     

ــۇندا    ــا مۇش ــم مان ــىمۇ بهلكى ــۈپكى ئاساس ــۈق كۆپت ــۈچىنى ۈي ش ك
ــۇمكىن     ــى م ــهۋەبىدىن بولۇش ــى س ــش ئىدىيىس ــۇقهددەس بىلى . م

چۈنكى، ھامىلىدار بولۇش ۋە قورساق كۆتۈرۈپ تۇغـۇش پهقهت ئايـال   
ش ۈيۈكىشىگىال خاس بولغاچقا، قهدىمكى ئىنسانالر ئايالالرنى كۆپ
ش ۈيــۈئىقتىـدارىنىڭ يهكـكه ئىگىســى دەپ قـاراپ، ئهرلهردىكـى كۆپ    

ــدار ــال ىئىقتى ــا ســهل   ئاي ــداردەك روشــهن بولمىغاچق الردىكى ئىقتى
  .قارالغان بولسا كېرەك

ــل     ــپ تىــــ ــي قىلىــــ ــانالر تهرەققىــــ ــدائىي ئىنســــ ئىپتىــــ
ئىشـــــلىتهلهيدىغان ۋە لوگىكىلىـــــق تهپهككـــــۇر قىالاليـــــدىغان 
ئىقتىدارنى ھازىرلىغان دەۋرلهرگه كهلگهندە، ئهتراپىـدىكى تهبىـئهت   

ىق قـــانۇنىيهتلهر دۇنياســـى ۋە ھايـــاتلىق، ئۆلـــۈم قاتـــارلىق ســـىرل
بىراق، ئۇالر ھـازىرقى زامـان   . ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزۈشكه باشلىغان

ــهكىللهنگهن     ــىدا شـ ــرىبىلهر ئاساسـ ــۇق تهجـ ــىلىرىدەك تولـ كىشـ



ــوگىكىلىقى    ــۇپ، گهرچه ل ــر قىلىشــتىن يىــراق بول ئىلمىــي پىكى
بولسىمۇ، بىراق تهپهككۇرىدىكى لوگىكىلىـق خۇسۇسـىيهت ئـاجىز    

ــار   ــرىبىلهر ئــ ــۇپ، تهجــ ــان  بولــ ــپاتلىغىلى بولمىغــ قىلىق ئىســ
. نهرسىلهرنى پهقهت تهسهۋۋۇر ئارقىلىق ئىسپاتالشقا مهجبـۇر ئىـدى  

مهلۇم بىرخىـل تهجـرىبه ئۇالرنىـڭ ئـۆزلىرىگه نـامهلۇم بولغـان يهنه       
ــۇۋېرەتتى    ــاس بول ــىغا ئاس ــىنى ئىسپاتلىش ــل ھادىس ــۇالر . بىرخى ئ

دىلىكلهرگه ئادەملهر، ھايۋانالر ۋە باشـقا جـانلىقالردىكى بهزى ئاالھىـ   
ئاسـان بولغـان نهرسـىلهردىن     كۈزۈتـۈش قاراپ ئـۆزلىرىگه يـېقىن ۋە   

ــۆزلىرىگه     ــۇرۇپ ئ ــدىلىنىپ ت ــدىن پاي ــهكىللهنگهن تهجرىبىلىرى ش
قىـيىن بولغـان نهرسـىلهر ھهققىـدە      كۈزۈتـۈش نىسبهتهن يىـراق ۋە  

ــهكىللهنگهن    ــدىن شــ ــۆز تهجرىبىلىرىــ ــۈزگهن ۋە ئــ ــر يۈرگــ پىكىــ
ئـۇالر زېمىـن بىـلهن ئاسـماننىڭ     . گهنكۆزقاراشالرنى ئۇالرغا يـۈكلى 

ز بىلهن كېچىنىـڭ، ئـوت   ۈمۇناسىۋىتى، قۇياش بىلهن ئاينىڭ، كۈند
بىــلهن ســۇنىڭ مۇناســىۋىتى قاتــارلىق نهرســىلهر ھهققىــدە پىكىــر  

ۋە بىۋاسىته تهجرىبه قىلىش قىيىن بولغـان   كۈزۈتۈشيۈرگۈزگهندە، 
ھىـدىلىككه  بۇ نهرسىلهرنىمۇ ئهتراپىدىكى جانلىقالرغا ئوخشاش ئاال

شۇنىڭ بىلهن ئانىزم يهنى كائىناتتىكى بارلىق . ئىگه دەپ قارىغان
ئۇالرنىڭ نهزىرىدە . ماددىالردا روھ بار دەيدىغان قاراش شهكىللهنگهن

كائىناتتىكى بارلىق نهرسىلهر خۇددى ئادەمگه ئوخشاشـال ھهرخىـل   
ئايـاللىق جىنسـىي    -ھېس تۇيغۇالرغـا ۋە جىنسـىي ھاياجانغـا، ئهر    

مۇشۇ نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، پۈتۈن كائىناتقا . قلهرگه ئىگهپهر
ئورتاق بولغـان جىنسـىي پهرق ھايـاتلىقتىكى ئهڭ مـۇھىم نهرسـه      

ــان ــاتى   . دەپ قارالغ ــۇقى ۋە تهرەققىي ــڭ مهۋجۇتل ــۈل كائىناتنى پۈتك
ــى ئۆزگ ــىۋەتلىك دەپ   ۈرۈيهنـ ــلهن مۇناسـ ــىيهت بىـ ــلىرى جىنسـ شـ

  .قارالغان
ــۇر قىلى  ــانالر تهپهككـ ــلهپكى  ئىنسـ ــلىغان ئهڭ دەسـ ــقا باشـ شـ

ــۇپ ئـــۆز تېنىـــدىكى ئاالھىـــدىلىكلىرىنى   دەۋرلهردە بىرىنچـــى بولـ
ــۆز تېنىــدىن   ىھهيرانلىــق بىــلهن كــۆزەتكهن ۋە بىرىنىچــ  بولــۇپ ئ

ــدىغىنى    ــۇالرنى ھهممىــدىن بهكــرەك قىزىقتۇرى ــدىغىنى ۋە ئ بايقاي



ئهلــــۋەتته ئهر جىنســــلىقالر بىــــلهن ئايــــال جىنســــلىقالرنىڭ     
همهتلهرنىـڭ  جئۇالر ئـائىله ۋە  . شىماسلىق ۋە پهرقبهدىنىدىكى ئوخ

ــى،      ــپ بېرىش ــڭ زورىيى ــدۇرۇش ۋە جهمهتنى ــاتى، ئهۋالد قال تهرەققىي
ھاياتلىقنىـــڭ ئهۋالدمـــۇ ئهۋالد داۋامالشتۇرۇلۇشـــى قاتارلىقالرنىـــڭ 
. ھهممىسىنى جىنسىيهت بىلهن مۇناسىۋەتلىك دەپ پهرەز قىلغـان 

اسـىدىكى ھادىسـىلهرنىڭ   شۇڭا، ئۇالر مۇشـۇ ئاساسـتا تهبىـئهت دۇني   
ــانى، تهرەققىيــاتى ۋە ئۆزگ ــارلىقالرنىمۇ جىنســىيهت  ۈرۈجهري شــى قات

بىـــلهن مۇناســـىۋەتلىك دەپ قارىغـــان ۋە تهبىـــئهت دۇنياســـىدىكى  
  .نهرسىلهرنى ئهركهك چىشى دەپ ئايرىپ پهرەز قىلغان

قهدىمكى ئىپتىدائىي ئىنسانالر ئاسـمان بىـلهن يهرنـى ئهركهك    
چاقمـاق چېقىـپ بـوران چىقىشـنى ئاسـمان      چىشى دەپ ئايرىغان، 

بىلهن يهر ئوتتۇرىسـىدىكى جىنسـىي ھاياجاننىـڭ پارتىلىشـى دەپ     
ــان ــهنمىگهچكه ۋە   . قارىغ ــىلىرىنى چۈش ــئهت ھادىس ــىلهر تهبى كىش

س قىلغاچقــا، تهبىــئهت ھادىســىلىرىدىن قورققــان ۋە ىــســىرلىق ھ
  .بىرخىل ئىالھىي كۈچ سۈپىتىدە چوقۇنغان

رنىڭ دۇنيانىڭ يارىتىلىشى ھهققىدىكى نۇرغۇنلىغان مىللهتله
ــماننى ئهركهك     ــلىق، ئاسـ ــى جىنسـ ــى چىشـ ــانىلىرىدە يهرنـ ئهپسـ
. جىنســلىق دەپ قارايــدىغان ئهپســانىالر ناھــايىتى كــۆپ ئۇچرايــدۇ 

دېـگهن   Sexئىنگلىزچىدىكى جىنسـنى بىلدۈرىـدىغان   : مهسىلهن
دېــگهن ســۆزدىن كېلىــپ چىققــان   Seeusســۆز التىــن تىلىــدىكى 

دەسلهپكى مهنىسى كېسـىۋېتىش، پـارچىالش، ئـايرىش     بولۇپ، ئهڭ
قهدىمكى رۇم ئهپسـانىلىرىدە ئېيتىلىشـىچه   . دېگهنلهردىن ئىبارەت

ــىي      ــل جىنس ــىز بىرخى ــلهپته چهكس ــمان ئهڭ دەس ــلهن ئاس يهر بى
بىــرىكىش يــاكى ئهركهك چىشــى بىــر گهۋدە بولغــان ئىالھنىــڭ      

ۇ خىـل  مهڭگۈلۈك جىنسىي بىردەكلىكىدىن ئىبارەت ئىدى، مانا بـ 
جىنسىي بىرىكىش پۈتكۈل كائىناتتىكى ھهرىكهتلهرنـى ۋە بـارلىق   

  .جانلىقالرنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرگهن
دۇنيادىكى نۇرغۇنلىغان مىللهتلهرنىڭ دۇنيانىـڭ يارىتىلىشـى   
ھهققىــدىكى ئهپســانىلىرىدا بۇنىڭغــا ئوخشــاش مهزمــۇنالر ئــۇچراپ  



ئهسـلى   بۇ ئهپسانىالرنىڭ كۆپ قىسمىدا كېيىن بۇ ئىككى. تۇرىدۇ
بىرىدىن ئايرىلىپ، روشهن جىنسىي پهرقـقه ئىـگه    -گهۋدىنىڭ بىر 

  .دۇۈنۈئىككى گهۋدىگه پارچىلىۋېتىلگهنلىكى سۆزل
نۇرغۇنلىغــــان مىللهتــــلهرگه ئورتــــاق بولغــــان ئىپتىــــدائىي  
دىنالردىكى تهبىئهت دۇنياسىغا چوقۇنۇش ئېتىقادىنىڭ ھهممىسى 

سـمان بىـلهن زېمىـن    ئىنسانالردىكى ئهڭ قهدىمكى بولغان ئاشۇ ئا
ــهن    ــلهن روشـــ ــى بىـــ ــىي پهرق قارىشـــ ــىدىكى جىنســـ ئوتتۇرســـ

بۇ خىل كۆزقاراش نۇرغۇن مىللهتلهردە تا ھازىرغىچه . مۇناسىۋەتلىك
داۋاملىشــىپ كهلمهكــته يــاكى بىرخىــل ئاڭســىز ھالــدىكى ئــادەت  

  .دە ساقالنماقتاىشهكل
قهدىمكى ئىنسانالر ئاسماننى بىرخىل ئهرلىك جىنسـىي كـۈچ   

پ چوقۇنغــان، ئۇالرنىــڭ نهزىرىــدە پۈتكــۈل جــانلىقالر يهر ھسېســابال
بىـــلهن زېمىننىـــڭ جىنســـىي مۇناســـىۋەت ئېلىـــپ بېرىشـــىدىن 
ــدەك      ــىقىدا تۆرەلگهن ــڭ قورس ــامىله ئانىنى ــۇددى ھ ــان، خ يارىتىلغ
ھهممه جانلىق تۇپراقتىن ئىبـارەت بـۇ ئانىنىـڭ تېنىـدىن يىلتىـز      

ۋە قۇياش نۇرى  ئاسماندىن چۈشكهن يامغۇر. تارتىپ ئۆسۈپ چىقىدۇ
زېمىندىكى جانلىقالرنى بارلىققا كهلتۈرىدۇ، يهنى ئۇالرنىڭ قارىشى 

ــمان ئهركه  ــويىچه ئاسـ ــى     كبـ ــن چىشـ ــۇپ، زېمىـ ــلىق بولـ جىنسـ
ــارلىقالر    ــۇرى قاتـ ــاش نـ ــدۈر، قۇيـ ــار ۋە مۆلـ ــامغۇر، قـ ــلىق، يـ جىنسـ
ــرى،     ــماننىڭ زەكى ــا ئاس ــاش بولس ــى، قۇي ئاســماننىڭ ئىسپىرمىس

ــ   ا ياغدۇرغانــدىن كېــيىن زېمىــن   ئاســمان ئىســپىرمىنى زېمىنغ
. ھامىلىــدار بولــۇپ، ئۇنىــڭ قوينىــدىن جــانلىقالر ئۆســۈپ چىقىــدۇ

يېغىندىن ئاۋۋال بوران ياكى بۇلۇتالرنىڭ تۈرۈلۈشى ئاسـمان   -ھۆل 
ــڭ    ــىي ھاياجاننىـــ ــىدىكى جىنســـ ــن ئوتتۇرىســـ ــلهن زېمىـــ بىـــ

ــارەت ۇلۇقوزغ ــىدىن ئىب ــڭ    . ش ــى زېمىننى ــۈيىنىڭ ئۆرلىش ــا س دەري
ــۇ    جىنســىي ھاياجىنى ــۇپ، ب ــگه چىقىشــى بول ــۇقىرى پهللى ــڭ ي نى

رى پهللىـگه چىققانـدا،   ۇخۇددى ئايالالرنىڭ جىنسىي ھاياجىنى يۇق
  .جىنسىي ئهزاسىدىن سۇيۇقلۇق ئاجرىتىپ چىققانغا ئوخشايدۇ

ــلهن زېمىــن ھهققىــدىكى    قهدىمكــى ئىنســاالرنىڭ ئاســمان بى



ــر    ــي ۋە بى ــۇ قهدەر تهبىئى ــىپ   -قاراشــلىرى ش ــرىگه جىپسىلىش بى
هنكــــى، ئــــۇالر قىلــــچه يوچــــۇق قالدۇرماســــتىن، تهبىــــئهت كهتك

دۇنياسىدىكى ھهممه خىل ھادىسىلهرنى ئاسمان بىلهن زېمىننىڭ 
ــهندۈرگهن   ــاغالپ چۈشـ ــىۋىتىگه بـ ــىي مۇناسـ ــا  . جىنسـ ــۇالر ھهتتـ ئـ

ھايۋانالرنىڭ جۈپلهشكهندە، ئهركىكىنىـڭ ئۈسـتىدە چىشىسـىنىڭ    
ســـتىدا ئاســـتىدا بولۇشـــىنىمۇ ئاســـماننىڭ ئۈســـتىدە، يهرنىـــڭ ئا 
ــڭ مهھســۇلى دەپ چۈشــهندۈرگهن   شــۇڭا، . بولۇشــىدەك قانۇنىيهتنى

براخمان دىنىنىڭ كىتابلىرىدا ئهرلهر بىلهن ئايالالر جىنسىي ئاالقه 
قىلغانــدا، چوقــۇم ئهر ئۈســتىدە ئايــال ئاســتىدا تــۇرۇش كېــرەك،       
باشقىچه شهكىلدە جىنسىي ئاالقه قىلىش خۇدانىـڭ قـانۇنىيىتىگه   

  .لگهنۈتۈ، ئېغىر گۇناھ دەپ كۆرسخىالپلىق قىلىش بولۇپ
ــول    ــن، پ ــتان، چى ــك، ھىندىس ــى گرې ــى ېنېقهدىمك زىيه ۋە يېڭ

زىلالندىيه يهرلىكلىرىنىڭ ئهپسـانىلىرىنىڭ ھهممىسـىدە ئاسـمان    
بىلهن زېمىن ئىالھالرنى بارلىققا كهلتۈرگهن، ئىالھالر بولسا باشقا 

مهزمـۇن   ئۇالرنىڭ ئهپسانىلىرى. جانلىقالرنى ياراتقان دەپ قارىلىدۇ
ۋە قۇرۇلمـــــا جهھهتـــــتىن ئاساســـــهن ئوخشـــــاش بولـــــۇپ، پهقهت 

ئۇالرنىـڭ  . ئوىشاشمىغان تىلالردا ئىالھالرنىـڭ نـامى ئوخشـىمايدۇ   
ھهممىسى ئاسمان بىلهن زېمىننى ئادەملهرگه ئوخشاشال جىنسـىي  
پهرققه ئىگه بولغاندىن تاشقىرى يهنه ئادەملهرگه ئوخشاشال ئهزاالرغا 

دەپ ئاتايـدۇ،   太阳سىلهن، خهنـزۇالر قۇياشـنى   مه. ئىگه دەپ قارايدۇ
دېگهن خهتنىڭ ئهرلىك جىنسىي قـۇۋۋەت مهنىسـى    阳بۇنىڭدىكى 

. دەپ ئاتـاش كېلىـپ چىققـان    阳具بار بولۇپ، بۇنىڭـدىن زەكهرنـى  
阳  ،ــۇپ ــىدە 具ئهرلىــــك بولــ ــايمان مهنىســ براخمانالرنىــــڭ . ســ

تــا بولســا، ) Upani sad(» ئوپانىشــاد«مــۇقهددەس كىتــابى بولغــان 
پارچىلىنىــپ ) Atman(ىناتنىــڭ ياراتقۇچىســى بولغــان ئاتمــان كائ

شـۇڭا، پۈتكـۈل كائىنـاتتىكى ھهمـمه     . كائىناتنى شهكىللهندۈرگهن
. نهرسىدە ئۇنىڭ روھى بار بولۇپ، كۈچلۈك ئانىمىزم تۈسىنى ئالغان

بۇ ئابسراكت چۈشهنچه ۋە ئۇقۇمالرنى خىلمۇخىل خاراكتېرگه ئىـگه  
، تهبىئهت ھادىسـىلىرى ھهققىـدىكى   ئوبراز شهكلىدە چۈشهندۈرگهن



ســـــاددا تهســـــهۋۋۇرالر بىـــــلهن ســـــىرلىق ۋە چوڭقـــــۇر بولغـــــان  
ــت   ــپ ئۇس ــهپىيىۋىلىك ئاجايى ــلهن بىرلهشــتۈرۈلگهن  ۇلۇپهلس ق بى

ئۇنىــڭ . ان پۈتــۈنلهي ئهر ھالىتىــدە تهســۋىرلىنىدۇ  مــئهســهردە ئات
بولۇپ، قۇيـاش ناھـايىتى   ) Sara svati(چىشىسى بولسا ساراشىۋاتى 

ھالــــدا ئاتماننىــــڭ ئهرلىــــك جىنســــىي ئهزاســــى دەپ  ئېــــنىقال 
  .لگهنۈتۈكۆرس

قهدىمكى ئىنسانالردا ئاسمانغا بولغان چوقۇنـۇش ئومۇميۈزلـۈك   
مهۋجــــــۇت بولغانــــــدىن ســــــىرت، يهنه قۇيــــــاش ئېتىقــــــادىمۇ  

ناھــــايىتى روشــــهنكى، قۇياشــــقا چوقۇنــــۇش . شــــهكىللهنگهنىدى
. ارەتئېتىقــادى ئاســمانغا چوقۇنــۇش ئېتىقادىنىــڭ داۋامىــدىن ئىبــ

قهدىمكـــى مىســـىردىكى قۇيـــاش ئېتىقادىـــدىن تارتىـــپ، ئوتتـــۇرا 
ــدىكى     ــاي تىللىرىــــ ــلىك ۋە ئالتــــ ــىيادىكى ئاتهشپهرەســــ ئاســــ
ــمانغا    ــى ئاسـ ــڭ ھهممىسـ ــامانىزم ئېتىقادىنىـ ــڭ شـ مىللهتلهرنىـ
ــان   چوقۇنۇشـــنىڭ داۋامـــى بولـــۇپ، پهقهت ئۇنىـــڭ مهنبهيـــى بولغـ

يــاكى  بــارا غۇۋالىشــىپ كهتــكهن -جىنســىي چوقۇنــۇش ئېڭــى بــارا 
شۇنىڭ بىـلهن بـۇ خىـل ئىپتىـدائىي     . ئابستراكىتلىشىپ كهتكهن

ــلهن   ــىيهت بىـــ ــىدىكى جىنســـ دىنالرنىـــــڭ كېلىـــــپ چىقىشـــ
. مۇناسىۋەتلىك باش تېمىنى تاپقىلى بولمايدىغان بولۇپ كهتـكهن 

نالرمـۇ جىنسـىي چۈشـكۈنلۈككه ۋە    ىبارلىق دىنالرغا ئوخشاش بـۇ د 
رنىـــڭ كېلىـــپ  شـــهھۋانىيلىققا قارشـــى بولغاچقـــا، ھهتتـــا ئۇال   

چىقىشىنىڭ جىنسىي ئـاڭ بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك ئىكهنلىكىنـى     
ــيىن  ــى بولغــان  . ھــېس قىلىــش قى ــته ئۇالرنىــڭ مهنبهي ئهمهلىيهت

جىنســىي ئــاڭ بىــلهن كىشــىلهرنىڭ شهخســىي تۇرمۇشــىدىكى      
بىـرى بىـلهن پۈتـۈنلهي مۇناسىۋەتسـىز      -جىنسىيهت قارىشـى بىـر   

ــتۇر    ــۇالرنى ئارىالش ــۇپ، ب ــۇم بول ــى ئۇق ــۈنلهي  ئىكك ــۇش پۈت ۇپ قوي
ئۇالرنىــڭ قهدىمكــى ئېتىقادىــدىكى جىنســىي چوقۇنــۇش  . خاتــادۇر

شـىدىكى  ۈنۈپهقهت ئۇالرنىڭ تهبىئهت دۇنياسىنى ۋە كائىناتنى چۈش
ــۇ ئهر    ــۇپ، ھهرگىزم ــۇل بول ــل ئۇس ــىدىكى   -بىرخى ــال ئوتتۇرىس ئاي

جىنسىي ئاالقىنى ئۇلـۇغالش يـاكى جىنسـىي قااليمىقـانچىلىقنى     



  .ئهمهستهشهببۇس قىلىش 
مهســـىلهن، براخمـــان دىنىـــدا ۋە ئۇيغـــۇر قاتـــارلىق ئاســـىيا      
ــاالقه قىلىــش    ــدۈزدە جىنســىي ئ مىللهتلىرىنىــڭ قاراشــلىرىدا كۈن
گۇناھ بولۇپ، ئهخالقىـي تهرەپـتىن چهكلىنىـدۇ، مانـا دەل بـۇ خىـل       
ــي چهكلىمىنىـــڭ ئـــۆزى بولســـا قۇياشـــنى ئۇلـــۇغالش       ئهخالقىـ

اشقا جىنسىي تـۈس  ئېتىقادىدىن كېلىپ چىققان، ھېچكىممۇ قۇي
بېرىپ ئۇلۇغلىغانلىقى ئۈچۈن قۇياش ئالدىدا قااليمىقان جىنسىي 

ئهكسـىچه، ئىنسـانىيهتنىڭ   . ئاالقه قىلىش يوللـۇق دەپ قارىمايـدۇ  
ــىنىڭ    ــپ چىقىشـ ــڭ كېلىـ ــالق ۋە پهرھىزلىرىنىـ ــىي ئهخـ جىنسـ
ــىي     ــانالردىكى جىنسـ ــى ئىنسـ ــته قهدىمكـ ــى ئهمهلىيهتـ ھهممىسـ

بولـــۇپ، ئـــۇالر بهزى جىنســـىي  چوقۇنـــۇش ئادەتلىرىنىـــڭ داۋامـــى
قىلمىشالرنى ئۇالرنىڭ جىنسىي ئېڭى تۈپهيلىدىن جىنسىي تۈس 
ئالغــان تهبىئهتنىــڭ قــانۇنىيهتلىرىگه خىــالپ بولغــانلىقى ئۈچــۈن 

 -مهسىلهن، براخمان دىنىدىكى جىنسىي ئاالقىـدە ئهر  . چهكلىگهن
. ئايالنىـــڭ ئـــورنى ھهققىـــدىكى قاراشـــنى بايـــا ســـۆزلهپ ئۆتتـــۇق 

ــل« ــاتتىق  »ئىنجىـــ ــۋېتىش قـــ ــپىرمىنى يهرگه ئېقىتىـــ دا ئىســـ
 38قىسـمىنىڭ  » دۇنيانىـڭ يارىتىلىشـى  «مهسىلهن، . چهكلهنگهن

بابىــدا يهھۇدانىــڭ بىرىنچــى ئــوغلى ئۆلــۈپ كهتكهنــدىن كېــيىن  -
ئۇنىـڭ ئايـالىنى ئىككىنچـى ئوغلىغـا ئېلىـپ بېرىـپ، ئۇنىڭـدىن        
ــنى تهلهپ      ــپ بېرىشـ ــاال تېپىـ ــر بـ ــۈن بىـ ــوغلى ئۈچـ ــى ئـ بىرىنچـ

انلىقى، بىراق ئىككىنچى ئوغلىنىڭ بۇنى خالىماي، ئۇ ئايال قىلغ
ــپ     ــپىرمىنى يهرگه ئېقىتىـــ ــدا، ئىســـ ــله بولغانـــ ــلهن بىلـــ بىـــ
چۈشــۈرۈۋەتكهنلىكى، بۇنىڭغــا خۇدانىــڭ غهزىپــى كېلىــپ، ئۇنىمــۇ  

بىـــراق بـــۇ يهردە يهھۇدانىـــڭ . ئۆلتـــۈرگهنلىكى بايـــان قىلىنغـــان
جازاالنغانلىقى ئىككىنچى ئوغلىنىڭ نېمه ئۈچۈن خۇدا تهرىپىدىن 

بۇنى گۇناھ دەپ قاراشنىڭ ئاساسـى نـېمه؟ بىـز    . چۈشهندۈرۈلمىگهن
پهقهت بۇنى قهدىمكـى ئىنسـانالرنىڭ يهرنـى ئۇلۇغلىشـىدىن يهنـى      
يهرگه بولغــان جىنســىي چوقۇنــۇش ئېڭىنىــڭ داۋامــى ســۈپىتىدىال  

  .بۇنى چۈشهندۈرەلهيمىز



ــى    ــڭ شهكىللىنىشـــ ــى تابۇالرنىـــ ــز يهنـــ ــىي پهرھىـــ جىنســـ
ــانالر ــي  ئىنســــــ ــڭ ھهقىقىــــــ ــى ئېتىقادنىــــــ دىكى قهدىمكــــــ

سىستېمىلىشــىپ، مــۇكهممهل دىــن ھــالىتىگه كىرگهنلىكىنىــڭ 
ئىپادىســـى بولـــۇپ، قهدىمكـــى روھىـــي مهدەنىيهتنىـــڭ يۈكســـهك  

ــۇلىدۇر  ــڭ مهھسـ ــى  . تهرەققىياتىنىـ ــانالردىكى ئهڭ قهدىمكـ ئىنسـ
ته يهنـــى دارۋىننىـــڭ نهزەرىيىســـى بـــويىچه جهمىيهتـــئىپتىـــدائىي 

كى، بولـۇدۇ ئايالنغان چاغـدا، تهسـهۋۋۇر قىلىشـقا     ھايۋاندىن ئادەمگه
قهدىمكـى  . ھېچقانداق جىنسىي پهرھىزنىڭ يوق بولۇشى مۇمكىن

ــان چهك      ــقا قويۇلغ ــاالقه قىلىش ــىي ئ ــان جىنس ــىردا قااليمىق مىس
ناھايىتى ئاز بولغان، ئـۇ يهردە ئىبادەتخانىالرغـا جىنسـىي ئهزاسـىنى     

يكهللىــرى قويۇلغــان ئېچىــپ قويغــان ئهر ۋە ئايــال ئىالھالرنىــڭ ھه
ــى ۋە     ــىي ئهزاسـ ــڭ جىنسـ ــڭ ۋە ئايالالرنىـ ــا ئهرلهرنىـ ــۇپ، ھهتتـ بولـ

ــان  ــۇ ئويۇلغ ــڭ ھهيكهللىرىم ــا  . ئهمچىكىنى ــدا بولس ــى رىم قهدىمك
ته ئاالھىدە ئورۇن بېرىلىـپ، دەرىجىـلهرگه   جهمىيهتپاھىشه ئايالالرغا 

قهدىمكى سۈرىيه ۋە كىچىك ئاسىيانىڭ بهزى جايلىرىـدا  . ئايرىلغان
ــان  ۇشــۇتوپل بولســا ــودا بولغ ــش م ــاالقه قىلى ــىي ئ پهقهت . پ جىنس

جىنســىي چوقۇنــۇش ئاساســىدا شــهكىللهنگهن قهدىمكــى ئېتىقــاد  
شــــهكىللهنگهندىن كېيىــــنال ئانــــدىن جىنســــىي پهرھىــــزلهر     

مانا بـۇالردىن  . شهكىللىنىپ، بهزى قااليمىقانچىلىقالر چهكلهنگهن
انىيلىق كى، جىنسىي چوقۇنـۇش بىـلهن شـهھۋ   بولۇدۇكۆرۈۋېلىشقا 

  .بىرىدىن كهسكىن پهرقلىنىدۇ -بىر 
ئۇيغۇرالردا قۇياش ئېتىقادىنىڭ داۋامـى بولغـان بهزى پهرھىـزلهر    
ھېلىمـــۇ ســـاقالنماقتا، مهســـىلهن، كـــۈنگه قـــاراپ سىيمهســـلىك، 
تاھــــارەت ســــۇندۇرغاندىن كېــــيىن، پــــوقىنى كۆمــــۈپ قۇياشــــقا 
كۆرسهتمهســلىك، ئۆينىــڭ دەرۋازىســىنى كــۈن چىقىــش تهرەپــكه      

ــۈن تىكلهشـــكهندە ھـــاجهت قىلماســـلىق  قارى تىـــپ ســـېلىش، كـ
ــارلىقالر قهدىمكــى ئۇيغــۇرالر بــۇ خىــل ھهرىكهتلهرنــى قۇياشــقا   . قات

  .بولغان ھۆرمهتسىزلىك دەپ قارىغان
ــۇھىم    ــڭ ئهڭ مـ ــى ئۇيغۇرالرنىـ ــۇش قهدىمكـ ــمانغا چوقۇنـ ئاسـ



ئېتىقــــاد شــــهكىللىرىدىن بىــــرى بولــــۇپ، دۇنيــــادىكى باشــــقا  
ئېتىقادىغــا ئوخشاشــال كــۈن، يۇلتــۇز،  نۇرغۇنلىغــان مىللهتلهرنىــڭ

ئاي، بۇلۇت، چاقماق قاتارلىقالرغا بولغان چوقۇنۇشالرنى ئۆز ئىچىگه 
  .ئالىدۇ، بۇنىڭ ئىچىدە قۇياشقا چوقۇنۇش يهنىال مهركهز ئىدى

ســۆزى قهدىمكــى ھـــون تىلىــدا كــۆك ئاســـماننى     »  تهڭــرى «
ىـپ،  بـارا تهرەققىـي قىل   -بىلدۈرىدۇ، بۇ سـۆزنىڭ مهنىسـىنىڭ بـارا    

ئىالھنـــى بىلدۈرۈشـــى ۋە ئۇيغۇرالرنىـــڭ باشـــقا دىنالرنـــى قوبـــۇل  
مالدىن ىقىلغانـــدىن كېيىنمـــۇ يهنىـــال ئىـــالھ مهنىســـىدە ئىســـت

چۈشـــۈپ قالمـــاي ساقلىنىشـــى ئۇيغـــۇرالردا قهدىمكـــى ئاســـمانغا  
چوقۇنۇش ئېڭىنىـڭ تـا ھـازىرغىچه گـاھى ئاشـكارا، گـاھى يوشـۇرۇن        

ن ئىپادىلىرىنىــڭ ھالــدا ســاقلىنىپ كېلىۋاتقانلىقىنىــڭ روشــه   
كـــۆنچى دەرياســـىنىڭ تـــۆۋەن ئېقىنىـــدىكى قۇملـــۇقتىن  . بىـــرى

تېپىلغان قهبرە نۇر چېچىپ تۇرغان قۇياشنىڭ شهكلى چۈشـۈرۈلۈپ  
ياسالغان بولۇپ، بۇنىڭدىن ئۈچ مىـڭ يىـل بـۇرۇنقى ئۇيغۇرالرنىـڭ     
دەپنه ئادىتىدە قۇياش ئېتىقادىنىـڭ ئهكـس ئېتىـپ تۇرغـانلىقىنى     

ــلهپ تۇر  ــهن دەلىلــــ ــۇروشــــ ــاش  . ۇپتــــ ــڭ تۇزلۇققــــ چهرچهننىــــ
ــان    ــهكلىدە قادالغــ ــاش شــ ــان قۇيــ ــتانلىقىدىن تېپىلغــ قهبرىســ

  .نۆكچىلهرمۇ بۇنى دەلىللهيدۇ
ئۇيغـــۇرالردا كـــۆككه چوقۇنۇشـــنىڭ بهزى ئـــادەتلىرى ھېلىمـــۇ 
ئىســالم دىنــى بىــلهن شــهكلىنى ئــۆزگهرتكهن ھالــدا تهڭ مهۋجــۇت  

) »شيــــامغۇر تىــــله«(مهســــىلهن، رازىخهتــــمه . بولــــۇپ تۇرماقتــــا
دەپ » كــۆكتىن تامــدۇق، يهردىــن ئۈنــدۇق«مۇراســىمىدا كىشــىلهر 

كۆككه قاراپ كۆك تهڭرىسىگه ئىلتىجا قىلىشىدۇ، ئۇيغـۇرالر ھـازىر   
ــادىتىنىمۇ     ــات بولغــان بــۇ خىــل يــات ئېتىقــاد ئ ئىســالم دىنىغــا ي

ــۆرپ   ــي ئ ــل مىللى ــاقالپ    -بىرخى ــازىرغىچه س ــدە ھ ــادەت ھالىتى ئ
ىپ ئۆتكهندەك مىللىي روھنىڭ ياڭ ئېيت. خۇددى كارل. كهلمهكته

ــزى بولغــان كوللېكتىــپ يوشــۇرۇن ئاڭــدىكى ئىپتىــدائىي       نېگى
ئهۋالدقـا سـاقلىنىپ،    -ئېتىقاد ئادەتلىرى ئىرسىي ھالدا ئهۋالدتىن 

بىز قوبۇل قىلغـان ھهرقانـداق بىـر دىنـدىن يهنىـال ئـۆزىنى ئىپـادە        



  .قىلىدىغان بىر يوچۇق تېپىپ مهۋجۇت بولۇپ كهلمهكته
دېــگهن ســۆنىڭ ئــۆزىال » تامــدۇق، يهردىــن ئۈنــدۇقكــۆكتىن «

ــا    ئۇيغــۇرالردىكى ئىنســاننىڭ يارىلىشــى ھهققىــدىكى قاراشــالردا ت
ھــازىرغىچه يهر بىــلهن ئاســمان ئوتتۇرىســىدىكى جىنســىي پهرق ۋە  
مۇناســـىۋەتلهر ھهققىـــدىكى ئاڭنىـــڭ مهۋجۇتلـــۇقىنى ئىســـپاتالپ 

للىق جىنسـقا  ك جىنسقا ئىگه كۆك بىلهن ئايالىيهنى، ئهر. تۇرۇپتۇ
ئىگه زېمىن ئوتتۇرىسىدىكى جىنسىي ئاالقىدىن ئىنساننىڭ پهيدا 
بولغانلىقى ھهققىدىكى كۆزقاراش بـۇ سـۆزدە روشـهن ئىپادىلىنىـپ     

  .تۇرۇپتۇ
ــانالردا يهنه ئاســـــمانغا ۋە ئاســـــمان جىســـــىملىرىغا     ئىنســـ
چوقۇنۇشــــتىن باشــــقا يهرگه ۋە بهزى تهبىــــئهت جىســــىملىرىغا    

دۇنيــادىكى نۇرغــۇن مىللهتلهرنىــڭ . لــگهنچوقۇنۇشــمۇ بارلىققــا كه
ئهپسانىلىرىدا كۆككه چوقۇنۇش بىلهن مۇناسىۋەتلىك كۆك تهڭرى، 
قۇياش ئىالھى قاتارلىق ئىالھالر بولغاندىن سىرت، يهنه يهر تهڭرى، 

  .سۇ تهڭرىسى ۋە تاغ ئىالھى قاتارلىقالرمۇ بار
قهدىمكــى ئىنســانالرنىڭ قارىشــىدا ئاســمان بىرخىــل ئهرلىــك  

ــ ــڭ   جىنسـ ــارلىق جانلىقالرنىـ ــادىكى بـ ــۈپىتىدە دۇنيـ ىي گهۋدە سـ
يارىتىلىشىدا مۇھىم رول ئوينىغاندەك، ئۇنىڭ ئوبېكتى سـۈپىتىدە  

چـۈنكى،  . زېمىنمۇ جانلىقالرنىڭ يارىتىلىشـىدىكى مـۇھىم مهنـبه   
بارلىق جانلىقالر ئۇالر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسـىۋەتتىن يارىتىلغـان،   

ــكه   ــۇ يهك ــدا ب  -ھهرگىزم ــانه ھال ــان   يېگ ــتىن يارىتىلغ ــرال جىنس ى
ــانالردا     ــاش ئىنس ــقا ئوخش ــان چوقۇنۇش ــۆككه بولغ ــۇڭا ك ئهمهس، ش

  .تۇپراققىمۇ چوقۇنۇش شهكىللهنگهن
ــۇرالردىكى     ــپ ئۇيغـ ــانىلىرىدىن تارتىـ ــان ئهپسـ ــى يۇنـ قهدىمكـ
ــى    ــانىدە، قهدىمكــ ــدىكى ئهپســ ــى ھهققىــ ــڭ يارىتىلىشــ ئادەمنىــ

» تهۋرات«تاكى چىنلىقالردىكى نوۋانىڭ ئادەم يارىتىشىدىن تارتىپ 
ــاقلىق      ــر ئوت ــىدە بى ــىغىچه ھهممىس ــڭ يارىتىلىش ــى ئادەمنى دىك

  .شۇكى، ئادەم توپىدىن يارىتىلغان
چـۆرگىلهپ كېتهلمهيۋاتقـان بـۇ تـۇپراق بىـلهن       دايىمئىنسانالر 



ئادەمنىڭ مۇناسىۋىتىدە زادى قانداق سىرلىق بـاغلىنىش بولۇشـى   
  مۇمكىن؟

هرســـه كـــۆكتىن قهدىمكــى ئىنســـانالرنىڭ نهزىرىـــدە ھهمـــمه ن 
ئاسـمان زېمىننـى ھامىلىــدار   . چۈشـۈپ تـۇپراقتىن ئۈنـۈپ چىقىــدۇ   

ــدىن     ــا بۇنىڭـ ــدۇ، مانـ ــۈرۈپ تۇغىـ ــاق كۆتـ ــن قورسـ ــدۇ، زېمىـ قىلىـ
كۆرۈۋېلىش تهس ئهمهسكى، ئىنساننىڭ يارىتىلىشـى ھهققىـدىكى   
ئاشـــۇ ئهپســـانىالر يهنىـــال يهر بىـــلهن زېمىننىـــڭ مۇناســـىۋىتى      

  .مهسىلىسىدىن يىراقالپ كېتهلمىگهن
زېمىننى بىرخىل ئاياللىق بهلـگه بىـلهن    دايىمئىنسانالرنىڭ 

ــته    ــىپ كهلمهك ــازىرغىچه داۋاملىش ــا ھ ــى ت ــىلهن، . سۈپهتلىش مهس
دەپ ئاتايدۇ، » ئانا يهر«ئۇيغۇرالر ئۆزلىرى تۇغۇلۇپ ئۆسكهن تۇپراقنى 

» 大地母亲«دەيدۇ، خهنزۇالر بولسا » motherland«ئىنگلىزالرمۇ 
الۋىيانالر بولســا يهرنــى ئاالھىــدە بىــر دەپ تهرىپلهيــدۇ، قهدىمكــى ســ

، mati-syra-zemlyaئىــالھ ســۈپىتىدە ئۇلــۇغالپ، چوقۇنــۇپ ئــۇنى  
-Gaقهدىمكى بابىل ئهپسـانىلىرىدا  . يهنى نهم يهر ئانا دەپ ئاتىغان

tum-Dug       ،دەپ ئاتالغان بولۇپ، ئۇنىڭمـۇ ئانـا دېـگهن مهنىسـى بـار
ــۇ ي   ــانىلىرىدىكى يهر ئىالھىمــ ــك ئهپســ ــى گرېــ ــڭ قهدىمكــ هرنىــ

ئادەملهشتۈرۈلۈپ تهسۋىرلىنىشى بولۇپ، ئۇمۇ ئايـال ئوبرازىـدا بايـان    
ئىنســانالرنىڭ ئېڭىــدا زېمىــن ئايــال  لدېــمهك، پۈتكــۈ. قىلىنغــان

جىنســلىق ھالىتىــدە بولــۇپ، قهدىمكــى جىنســىي چوقۇنۇشــنىڭ   
  .ئىزناسىنى كۆرۈۋېلىش تهس ئهمهس

 - 38 ندانىــڭ ئۈســتىدىن ســانىغا» تۇنيۇقــۇق مهڭگــۈ تېشــى«
» سـۇ بىـزگه مهدەت بېرىـدۇ    -تهڭرى، ئوماي، مـۇقهددەس يهر  «قۇرىدا 

دەپ يېزىلغان بولۇپ، يهر سۇ بۇنىڭدا بىرخىل روھىـي مهۋجـۇدىيهت   
ھالىتىدە تىلغا ئېلىنغـان ۋە ئۇنىڭـدىن ئىالھىـي كـۈچ سـۈپىتىدە      

  .مهدەت تىلهنگهن
قهدىمكى ھون  ئهپسانىلىرىدا ئهڭ كۈچلۈك ئۈچ تهڭرى بولـۇپ،  

ىنىڭ ئىسمى مۇقهددەس يهر سۇدىن ئىبارەت، ئۇنىڭـدىن  ئۇنىڭ بىر
شــىنى مهزمــۇن قىلغــان ۇباشــقا ئۇيغۇرالرنىــڭ يهرگه بولغــان چوقۇن



ــى      ــداق ئىكك ــۋىرلهيدىغان مۇن ــدا تهس ــال ئوبرازى ــى ئاي ــدە يهرن ھهم
ۇنـدا تارقالغـان   دبۇنىڭ ھهر ئىككىسى قهدىمكـى ئو . ئهپسانىسى بار

مىنىڭ كېلىــــپ دېــــگهن يهر ئىســــ» ئــــۇدۇن«بولــــۇپ، بهزىــــلهر 
چىقىشىنى ئاشۇ ئهپسانه بىـلهن چۈشـهندۈرمهكته، ئـۇ ئهپسـانىنىڭ     

  :بىرى مۇنداق
شهرقىي ئهلنىڭ شاھزادىسـى گۇناھكـار بولـۇپ قېلىـپ، ئـۇدۇن      
زېمىنىغـــا ســـۈرگۈن قىلىنىپتـــۇ، ئـــۇ تاكساســـالر دۆلىتىنىـــڭ      

پ قېلىــپ، بىــر پهس قوراللىــق   ۇشــۇمۇســاپىرلىرى بىــلهن ئۇچر 
پـايتهختنى كۆچـۈرۈپ   . پ ئۆزىگه قوشۇۋاپتۇئېلىشىپ، ئۇالرنى يېڭى

شهھهر بىنا قىلىپ، دۆلهت قـۇرۇپ، ئهلنـى جاتىرجهملهنـدۈرۈپتۇ، بـۇ     
. ندە ئۆزىمۇ ياشىنىپ قاپتۇ، لېكىن پهرزەنت كۆرمهپتـۇ هئىشالر پۈتك

نهســــــهبى ئۈزۈلــــــۈپ قېلىشــــــتىن ئهنســــــىرەپ ۋاســــــىيراخانا 
ۇ، ئىبادەتخانىســــىغا بېرىــــپ، ۋاســــىيراخاناغا ئىلتىجــــا قىلىپتــــ

ئىالھنىڭ ئالدىـدىكى يهر تۇيۇقسـىز پولتىيىـپ چىقىپتـۇ، ئۇنىـڭ      
شهكلى بهئهينى بىر ئهمچهككه ئوخشايدىكهن، بۇ خىسـلهتلىك بـاال   

  .ئۇنى ئېمىپ چوڭ بولۇپتۇ
تىبهتچه تارىخىي ماتېرىيالالردا خاتىرىلهنگهن يهنه بىـر ئهپسـانه   

  :مۇنداق
يىلــى  - 13ھۆكۈمرانلىقىنىــڭ ) Darmasoka(دارمــا ئاســۇكا  

نچىسى بۇ ۈئۇنىڭ خانىكهسى بىر ئوغۇل تۇغۇپتۇ، رەمچىلهرنىڭ كۆپ
باال كهلگۈسىدە شاھنىڭ تهختىنى تارتىۋالىدۇ دەپتۇ، شۇنىڭ بىلهن 

خــانىكه بــۇ بــالىنى . شــاھ ئــۇنى تاشلىۋېتىشــكه پهرمــان چۈشــۈرۈپتۇ
تاشلىۋەتمىسه، پادىشـاھنىڭ ئۆلتۈرۈۋېتىشـىدىن قورقـۇپ، نـائىالج     

ىن شـــاھزادە تاشـــلىۋېتىلگهن چاغـــدا ئـــۇ    لـــېك. مـــاقۇل بوپتـــۇ 
تاشلىۋېتىلگهن ئادەمسىز ئاشۇ قاقـاس جايـدا يهردىـن بىـر ئهمـچهك      

دە، شاھزادە ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇپ  -پهيدا بولۇپ، سۈتى بىلهن بېقىپتۇ 
  ①قاپتۇ 
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ــقا يهرگه     ــدىن باشـ ــۇش ئادەتلىرىـ ــقا چوقۇنـ ــۇرالردا قۇياشـ ئۇيغـ
غىچه ســاقلىنىپ چوقۇنۇشـنىڭمۇ خىلمۇخىـل ئــادەتلىرى تـا ھـازىر    

مهسـىلهن، ئىككـى ئـادەم قهسـهم قىلىشـقاندا، يهرنىــڭ      . كهلمهكـته 
دەپ » يهر يۇتســۇن«، »يهر ئۇرســۇن«ھهققىــدە قهســهم قىلىشــىدۇ ۋە 

دېگهنـگه ئوخشاشـال   » خـۇدا ئۇرسـۇن  «بـۇ خـۇددى   . ئانت ئىچىشـىدۇ 
مهنىـــــگه ئىـــــگه بولـــــۇپ، بۇنىڭـــــدىن ئۇيغۇرالرنىـــــڭ يهرنـــــى  

ــى ئ  ــتۇرغانلىقى، يهرنــ ــدىن  ئىالھالشــ ــانلىقى ۋە ئۇنىڭــ ۇلۇغلىغــ
گهرچه ئۇيغۇرالر ھـازىر ئىسـالم   . بولۇدۇقورققانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا 

دىــن باشــقا ئىالھقــا ئىشهنمىســىمۇ، بىــراق  » ئــالالھ«دىنىــدىكى 
ئۇالرنىڭ كوللېكتىپ يوشۇرۇن ئېڭىدا زېمىـن يهنىـال بىرخىـل زور    

  .قۇدرەتكه ئىگه ئىالھ سۈپىتىدە مهۋجۇت
ى كىشى سودىدا پۈتۈشسـه، سـودىغا بولغـان    ئۇيغۇرالردىن ئىكك

بىـرىگه ئـامهت تىـلهش مهنىسـىدە      -رازىلىقىنى ئىپادىلهش ۋە بىـر  
دۇ، مانـا بـۇ يهرنـى بىرخىـل     پ قـول ئېلىشـى  قوللىرىنى يهرگه سـۇۋا 

. ئىالھىي كۈچ ھېسابالپ گۇۋاھلىققـا تارتقانلىقنىـڭ ئىپادىسـىدۇر   
ــۇنج    ــودىنىڭ ت ــۇرالردا س ــقا، يهنه ئۇيغ ــدىن باش ــى ئۇنىڭ ى كىرىمىن

ــرىم« ــا    » ئى ــدىن يانچۇقىغ ــپ، ئان ــتىم ئۇرۇۋېتى ــۈچ قې دەپ يهرگه ئ
بۇمـــۇ ئۇيغۇرالرنىـــڭ تاپـــاۋەتنى يهرنىـــڭ . ســـالىدىغان ئـــادەت بـــار

ــق    ــڭ داۋاملىـ ــانلىقى ۋە يهرنىـ ــان دەپ قارىغـ ــىدىن بولغـ قوللىشـ
قوللىشىنى ئىلتىجا قىلغانلىقىدۇر، ئۇالر ئاڭسىز ھالـدا ئاشـۇنداق   

  .ئامهت كهلتۈرىدۇ دەپ قارايدۇ قىلغاندا يهر ئىالھى
يهرگه چوقۇنۇشنىڭ كونكرېت مهزمۇنلىرى سۈپىتىدە يهنه تاغقا 
چوقۇنۇش قهدىمكـى ئۇيغۇرالرنىـڭ مـۇھىم ئېتىقـاد ئادەتلىرىنىـڭ      

ــدى   ــۇت ئى ــۈپىتىدە مهۋج ــرى س ــۈكهن  . بى ــۇرالر ئۆت ــىلهن، ئۇيغ مهس
تېغىنى مۇقهددەس تاغ ھېسابالپ چوقۇنغـان، ئۆزلىرىنىـڭ بـارلىق    

دىرىنى، ئامهتلىرىنى، غهلىبىلىرىنى ۋە ئاپهتلىرىنى ئاشۇ تاغقـا  تهق
شـۇڭا، ئۆتـۈكهن تېغىنـى پايتهخـت قىلغـان ۋە      . باغالپ چۈشـهنگهن 

ئۆتۈكهن تېغىدىن ئايرىلىپ قېلىشنى چوڭقۇر بهختسىزلىك يهنى 
  .ئىالھنىڭ قوللىشىدىن ئايرىلىپ قېلىش دەپ چۈشهنگهن



ى ھهمـمه مهۋجـۇداتنى   قهدىمكى ئىنسانالر پۈتكـۈل كائىنـاتتىك  
ئهركهك چىشى دەپ ئايرىپ، تۇغۇلۇش، ئۆلـۈش، مـۇھهببهت، نهپـرەت    
ــى      ــزدىنىش تېمىس ــۈك ئى ــۈن مهڭگۈل ــانىيهت ئۈچ ــارلىق ئىنس قات
بولغـــان مهســـىلىلهر ئۈســـتىدىمۇ دەســـلهپته مۇشـــۇ جىنســـىيهت  

ئېلىــپ بارغــان ۋە يهكــۈن  كۈزۈتــۈشنۇقتىســىدىن چىقىــپ تــۇرۇپ 
  .چىقارغان

لىكلهر بىلهن روملۇقالر بـارلىق مېۋىلىـك   قهدىمكى گرېتسىيى
دەرەخلهرنى چىشى جىنسلىق دەپ ھېسابلىغان، باغ بىنا قىلغاندا 

ھوسۇل ئېلىش ئۈچۈن مېۋىلىك دەرەخـلهر بىـلهن مېۋىسـىز     -مول 
مېۋىســىز دەرەخ ئهركهك ھېســابلىنىپ، . دەرەخلهرنــى تهڭ تېرىغــان
  .دەپ قاراشقان بولۇدۇه بولسا مېۋە كۆپ گمېۋىلىك دەرەخ بىلهن بىر

ــىز     ــى، مېۋىسـ ــى چىشـ ــك دەرەخلهرنـ ــۇرالر گهرچه مېۋىلىـ ئۇيغـ
دەرەخلهرنى ئهركهك دەپ روشهن پهرقلهندۈرۈپ كهتمىسىمۇ، لـېكىن  
. دەرەخلهرنــى ئهركهك، چىشــى دەپ ئايرىيــدىغان ئىــش ھېلىمــۇ بــار 

مهسىلهن، باغدا ئانار دەرىخىنىڭ مېۋىسى ئازىيىـپ كهتسـه، ئهركهك   
ان بىر خىل مېۋىسىز ئاناردىن بىر تۈپ ئېلىـپ  ئانار دەپ قارىلىدىغ

كېلىپ، مېۋىسى ئازىيىـپ كېتىۋاتقـان ئانـار دەرەخلىـرى ئارىسـىغا      
ــارقىلىق ئانارالرنىــڭ ھوســۇلىنى يــۇقىرى    تىكىــپ قويىــدۇ ۋە بــۇ ئ

  .دەپ قارايدۇ بولۇدۇكۆتۈرگىلى 
جىنســىي چوقۇنــۇش ئــادەتلىرى ۋە مۇراســىملىرى قهدىمكــى     

ئاشـكارا ۋە ئىنتـايىن ئهسـتايىدىل     -وچـۇق  ئىنسانالردا ناھـايىتى ئ 
ھالهتته ئېلىـپ بېرىالتتـى، ئۇالرنىـڭ نهزىرىـدە بـۇالر لـوگىكىلىقى       

 رىجىـلهرگه ئىنتايىن كۈچلۈك بولغان بىر يۈرۈش مېتـافىزىكىلىق  
كېيىــنچه دىنىــي قاراشــالرنىڭ . ئىــگه ئــاڭلىق پائــالىيهتلهر ئىــدى

قاراشـالردىن ۋاز   شى بىلهن ئۇالر دەسلهپكى تېئولوگىيىلىـك ۈرۈئۆزگ
كهچكهن بولسىمۇ، بىراق بهزىبىر ئـادەتلهر پهقهت بىرخىـل ياشـاش    

ئـاخىرى   -دە، ئاخىرىدا باش  -ئۇسۇلى شهكلىدە مهۋجۇت بولۇۋەردى 
يــــوق، كېلىــــپ چىقىشــــى ۋە ســــهۋەبىنى زادىــــال چۈشــــهنگىلى 

پهقهت ھــازىرقى زامانغـــا  . بولمايــدىغان نوقـــۇل ئــادەتكه ئايالنـــدى  



بى غۇۋالىشىپ كهتكهن ئادەتلهرنى پهقهت پهلسهپه كهلگهندە بۇ سهۋە
ۋە ئانتروپولوگىيه ئالىملىرىال تهتقىق قىلىپ چىقىش ئارقىلىقالر 

ئهگهر ئاشــۇ ئادەتلهرنىـــڭ  . ســهۋەبىنى ئېنىقالشـــقا تــوغرا كهلـــدى  
كېلىپ چىقىشى كېيىنكى دەۋرلهردىمۇ كىشـىلهرگه ئايـان بولـۇپ،    

بىرخىل تۇرمـۇش شـهكلى    ئىنسانالر ئاشۇ ئادەتلهرنى ئاڭلىق ھالدا
ئىپتىـدائىي  . قىلغان بولسا، بۇ ئادەتلهر مهۋجۇت بولمىغان بـوالتتى 

ــۇم مىللهتنىــڭ تۇرمۇشــىدىن    دىنىــي ئېتىقــاد ۋە ئادەتلهرنىــڭ مهل
تولـــۇق قېلىـــپ قالماســـلىقى ۋە جـــاھىللىق بىـــلهن ئهۋالدتىـــن 
ــۇ    ــهۋەبتىنكى، ئاشـ ــۇ سـ ــۇپ تۇرۇشـــى شـ ــۇت بولـ ئهۋالدقىـــچه مهۋجـ

قاد ۋە ئادەتلهر بىر مىللهتنىڭ ياشاش ئۇسـۇلىنىال  ئىپتىدائىي ئېتى
ــش      ــر قىلى ــڭ پىكى ــى ئۇالرنى ــتىن، بهلك ــهكىللهندۈرۈپ قالماس ش
ــىنى      ــمهت قارىشــ ــان قىمــ ــاس بولغــ ــۆزىگه خــ ــۇلىنى ۋە ئــ ئۇســ

سانسىز ئهسىرلهر جهريانىدا خۇددى تهكلىماكـان  . شهكىللهندۈرگهن
ــىز ئۆزگــ  ــدەك تىنىمس ــتى  ۈرۈقۇملۇقى ــۆز ئاس ــراق ئ ــان، بى دا پ تۇرغ

ــي     ــۇرغان مىللىـــ ــدۇرمىلىرىنى يوشـــ ــاڭ تىنـــ ــۆزگهرمهس ئـــ ئـــ
مهدەنىيىتىمىزنىــڭ ئهڭ چوڭقــۇر قاتالملىرىغــا ســىڭىپ كىرىــپ، 
تهتقىق قىلغاندىال، بىز ئاندىن مىللىتىمىزنىڭ مىللىي روھى ۋە 

  .مىللىي ئېڭىنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى بايقىيااليمىز
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كى، ئىنسـانىيهتنىڭ  بولـۇدۇ ىنى كېسـىپ ئېيتىشـقا   شۇ نهرسـ 
تهرەققىيات تارىخى ئىنسانىيهتنىڭ ھـايۋانىيلىقتىن يىراقلىشـىپ   
ــارەت، بىــراق    ــاراپ ئىلگىــرىلهش تارىخىــدىن ئىب ئىنســانىيلىققا ق
ئىنســانىيهت ئهزەلــدىن قۇتۇلــۇپ كېتهلمهيۋاتقــان ھــايۋانىيلىقتىن 

بالردا ۋە ئهپسـانىالردا  قهدىمكى مۇقهددەس كىتا. مهڭگۈ قۇتۇاللمايدۇ
ئىنسانىيهت ئېڭىغـا بېكىتىـپ قويۇلغـان غـايىۋى ئىنسـانىيلىق،      

شـۇڭا ئىنسـانىيهت   . ئىنسانىيهتنىڭ مهڭگۈلۈك چۈشىدىن ئىبارەت
ئىنســانىيلىققىمۇ «ھهم ئۆزلىرىنىــڭ ئورتــاق غايىســىدىكى ئاشــۇ  



ــىدىغان ــىخىك   » يېقىنلىشــ ــڭ پســ ــايۋانىي تهبىئىتىنىــ ھهم ھــ
يىراقالپ كهتمىگهن بىر يولنى تېپىـپ، ھهم  ئېهتىياجىدىنمۇ بهك 

ئىنســـانىيلىق ھهم ھـــايۋانىيلىق تهلىپىنىـــڭ ھهر ئىككىســـىنى 
  .قاندۇرۇپ مېڭىشى كېرەك

ــايۋانالر بىـــلهن مهيلـــى   ئهڭ قهدىمكـــى دەۋرلهردە ئىنســـانالر ھـ
تهبىــئهت دۇنياســىدا بولســۇن، مهيلــى روھىــي دۇنياســىدا بولســۇن،  

ردىكىدەك ئىنسانالر تهبىـئهت  بۈگۈنكى دەۋ. ئىنتايىن يېقىن ئىدى
دۇنياسىدىن يىراقالپ كهتكهن ئهمهس ئىدى، ئىنسـانالر ئـۆزلىرىنى   

مهيلـى شـامانىزم   . تهبىئهت دۇنياسىنىڭ بىر قىسـمى ھېسـاباليتى  
ــدا بولســۇن، مهيلــى        ــى براخمــان دىنى ــدا بولســۇن، مهيل ئېتىقادى

بولسـۇن ھهممىسـى تهبىـئهت دۇنياسـىنىڭ     ) داۋچىـالر (تويىنچىالر 
نى ئىالھنىڭ زاھىرىيىتى دەپ قاراپ، تهبىئهت بىلهن ئىالھنـى  ئۆزى

ــدى   ــر گهۋدە دەپ قارىغانى ــى بى ــا  . ۋە ئىنســان روھىن ــۈمنى بولس ئۆل
ئىنسان روھىنىڭ تهندىن ئاجرىلىپ چىقىپ كائىنات روھى بىلهن 

ئىپتىــدائىي ئــانىمىزملىق دىنىــي   . قوشۇلۇشــى دەپ قارىشــاتتى 
بولۇپ، ئىپتىدائىي ئىنسانالر  قاراش بويىچه ھهممه نهرسىدە جان بار

ھهممه نهرسىدە جان بـار دەپ قارىغانـدىن سـىرت، ھهمـمه نهرسـىنى      
ئىنسانالشتۇرۇپ، ھهممه نهرسىدە ئىنسانغا خاس خـاراكتېر بـار دەپ   

قـۇدرىتى   -ئۇالر بۇ ئارقىلىق بىر تهرەپتىن چهكسىز كـۈچ  . قارايتتى
ئهت بىـلهن  بىلهن ئىنساننى ئاجىز ئورۇنغا چۈشـۈرۈپ قويغـان تهبىـ   

ــ    ــۈن ك ــات ئۈچ ــىش ۋە ھاي ــگهن   ۆئېلىش ــپ كهل ــش ئېلى رەش قىلى
مهغلۇبىيهت ۋە ئۈمىدسـىزلىكلهرگه بويسـۇنماي، ئـۆزلىرىگه روھىـي     
جهھهتته تهسهللىي ئىزدىسه، يهنه بىر تهرەپتىن رەھىمسىز تهبىئهت 

مـۇھهببهتكه ئىـگه    -خىيالالر ئـارقىلىق مېهـرى    -دۇنياسىنى خام 
ــۇ   ــپ تـ ــهۋۋۇر قىلىـ ــق   دەپ تهسـ ــلهن يېقىنچىلىـ ــڭ بىـ رۇپ، ئۇنىـ

  .مۇناسىۋىتى بهرپا قىلىشنى ئىستهيتتى
ئىنســــانالرنىڭ ئىپتىــــدائىي ياشــــاش ئۇســــۇلى ۋە ئېتىقــــاد  

بۇ خىـل سـىرلىق   . زىمدۇرمئادەتلىرىدە ئهڭ مۇھىم بىر نهرسه تۇتى
مهدەنىـيهت ھهققىـدە تېخـى دۇنيــا ئـالىملىرى ئارىسـىدا بىــرلىككه      



گالر، ئـانتروپولوگالر ۋە تىئولـوگالر   پسىخولو. كهلگهن كۆزقاراش يوق
بۇ ھهقته ھهرخىل قاراشالرنى ئوتتۇرىغا قويـۇپ كهلـدى، تـۇتىم زادى    
قانداق بىر ھادىسـه؟ ئـۇ بىـر دىنمـۇ ئهمهسـمۇ؟ دېـگهن مهسـىلىنى        

تارتىشالر كـۆپ، بهزىلهرنىـڭ نهزىرىـدە ئـۇ      -چۆرىدىگهن ھالدا تاالش 
ىرىدە بولسا بىرخىل مۇكهممهل بىر دىنىي ئېتىقاد، بهزىلهرنىڭ نهز

. بهلگه، بهزىلهرنىڭ نهزىرىدە بولسـا بىرخىـل سـهنئهت يـاكى ئويـۇن     
ــالىمى ج   - 1869 ــيه ئـ ــى ئهنگلىـ ــان  .ف .يىلـ  .J. F(ماكلېنـ

Maclenan (    ــوگىيه ــۇتىمنى تېئولــ ــپ، تــ ــېالن قىلىــ ــاله ئــ ماقــ
نۇقتىســـىدىن چىقىـــپ تهھلىـــل قىلىـــپ ئـــۇنى ئىنســـانالرنىڭ 

 .خ .ل. شـهكلى دەپ قارىـدى   بىرخىل ئىپتىـدائىي دىنىـي ئېتىقـاد   
ــان   – L. H. Morgan (1877(مورگاننىــڭ  ــى نهشــر قىلىنغ يىل

ناملىق كىتابىدا بولسا تۇتىم پهقهت مهلـۇم  » جهمىيهتقهدىمكى «
ئۇرۇق يـاكى قهبىلىنىـڭ بهلگىسـى ۋە سـىمۋولى دېـگهن قاراشـنى       

قاتـارلىق ئـالىمالر   ) E. B. Tylor(ئىدۋارد تـايلور  . ئوتتۇرىغا قويغان
سا تۇتىمىزمنىڭ دىن ئىكهنلىكىگه قارشى تۇرۇپ، ئـۇنى پهقهت  بول

ىدىكى ئادەملهر توپى ۋە ئۇرۇقالرنى جهمىيىتقهدىمكى ئىنسانالر ئۆز 
  .تۈرگه ئايرىش ئېهتىياجىدىن بولغان دەپ قارىغان

ــىلهرمۇ    ــان ۋەقه ھادىســ ــۇت بولۇۋاتقــ ــدىمىزدا مهۋجــ ــۆز ئالــ كــ
رگهنـدىن  ۈۈپ يركـۆ بىردەمدىالر كىشىلهرنىڭ ئېغىزىدا بىـر مهھهل  

كېيىن سانسىزلىغان پهرەز، مـۇالھىزە ۋە سـۇبېكتىپ ئـارزۇالر پهيـدا     
ھۇيـت دېگـۈچه    -خىيالالر بىلهن ئارىلىشىپ ھايـت   -قىلغان خام 

ىدە جهمىيىتسىرلىق ئىشالرغا ئايلىنىپ كېتىۋاتقان بۇ ئىنسانالر 
ھايات ياشاۋاتقان ئادەملهر ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن نهچچه ئـون يىـل   

ــاۋۋالقى ۋەقه  ــى   -ئ ــىلهرمۇ تېگ ــى ئېنىقلىغىلــى   -ھادىس تهكتىن
بولمايــــدىغان، تارىخنىــــڭ مهڭگۈلــــۈك تهتقىقــــات تېمىلىرىغــــا 
ئايلىنىپ كېتىۋاتسا، ئاشـۇ قهدىمكـى دەۋرلهردىكـى تۇتىمىزمنىـڭ     
. سىرىنى تولۇق ئېچىپ تاشالش ئـانچه مـۇمكىن بولمىسـا كېـرەك    

ىــش ئۇســۇلى ۋە  بىــراق، ئــۇ بىزنىــڭ ئىنســانالرنىڭ پىكىــر قىل    
پسىخىك ئاالھىدىلىكلىرىنى تهتقىق قىلىشىمىزدا بىزنى مۇھىم 



  .ئىسپات ۋە ماتېرىيال يىپ ئۇچى بىلهن تهمىنلهيدۇ -دەلىل 
ۋە پىكىـــر   كۈزۈتـــۈش ئىپتىـــدائىي ئىنســـانالرنىڭ دۇنيـــانى   

ئۇسۇلىدىكى ئهڭ نېگىزلىـك نهرسـه بولغـان جىنسـىيهت ئهلـۋەتته      
ىن بىــرى بولغــان تۇتىمىزمــدا ئۇالرنىــڭ مــۇھىم ياشــاش ئۇســۇلىد 
  .ماھىيهتلىك رول ئوينىماي قالمايدۇ

ئىندىئان تىلىدا ئۇنىڭ ئهۋالدى دېگهن مهنىدە ) Totem(تۇتىم 
بولــۇپ، نۇرغۇنلىغــان قهدىمكــى مىللهتــلهر ئــۆزلىرىنى مهلــۇم بىــر  
ھايۋاننىڭ ئهۋالدى دەپ ئىشهنگهن ۋە بۇ ھايۋاننى ئـۆزلىرىگه تـۇتىم   

باشـقا ئـۇرۇقالردىن پهرقلهندۈرىـدىغان بهلـگه     قىلىپ، ئۆز ئۇرۇقىنى 
ھېسابىدا ئىشلهتكهن، بۇ خىـل تـۇتىمىزم ئېتىقـادى پهقهت يـاۋايى     

ــالهتتىكى  ــان   ھ ــىنى ئالغ ــات تۈس ــي ئېتىق ــلهردە دىنى                                                          بهزى مىللهت
ىللهتـلهردە بولسـا   م بولۇپ، قهدىمكى زاماندا تهرەققىي قىلغان بهزى

يهنى، دىنىي ئېتىقات تۈسـى بولمىغـان پهقهتـال    . ئۇنداق بولمىغان
  .بىر بهلگه، سىمۋول سۈپىتىدە قارالغان

، مهيلـى مهڭگـۈ تـاش تېكىسـتلىرىدىن     »ئوغۇزنامه«بىز مهيلى 
دىــن ئۇيغۇرالرنىــڭ بــۆرىنى بىــر خــۇدا » تــارىخىي خــاتىرىلهر«يــاكى 

بـۆرە پهقهت  . كىت تاپالمـايمىز ھېسابالپ چوقۇنغانلىقى ھهققىدە پا
ئۇيغۇرالردا لهقهم ۋە بهلگه ئورنىدىال مهۋجۇت ئىدى، خۇددى ھازىرقى 
كىشىلهر ئۆزلىرىگه تهخهللۇس قويغانـدەك يـاكى لهقهم قويغانـدەك    
ــدۈرۈش     ــن پهرقلهنـ ــقا مىللهتلهردىـ ــۇرۇقىنى باشـ ــڭ ئـ ئۇيغۇرالرنىـ

  .رولىنىال ئوينايتى
پادىشاھلىرى ئـۆزلىرىنى   قاراخانىيالر سۇاللىسىنىڭ: مهسىلهن

بۇغراخان دەپ ئاتىغان، بـۇغرا تـۆگه دېـگهن مهنىـدە، بىـراق بىـز بـۇ        
پادىشاھالرنىڭ تـۆگىنى ئىـالھ ھېسـابالپ چوقۇنغانلىقىغـا ئائىـت      

بۇ پهقهتال بىر خىـل لهقهم بولـۇپ،   . ھېچقانداق ئىسپات تاپالمايمىز
 -ۇق ئهينى چاغدا خان جهمهتـى بولغـان بـۇغرا ئـۇرۇقىنى باشـقا ئـۇر      

ــان    ــى ئوينىغ ــۇرۇش رولىن ــپ ت ــن ئايرى ــۇتىم  . جهمهتلهردى ــۇڭا، ت ش
تهتقىقاتىــدا تــايلور قاتــارلىق ئالىمالرنىــڭ تــۇتىم پهقهت بهلــگه      
دەيـــدىغان قارىشـــىنىڭمۇ مهكلىنبـــان قاتـــارلىق ئالىمالرنىـــڭ     



تۇتىمىزم بىرخىل دىن دەيدىغان قارىشىنىڭمۇ ھهر ئىككىسـىنىڭ  
  .ئاساسى بار

ــۇ  ــازىرقى دەۋرلهردىم ــان بهزى    ھ ــى قىلىنغ ــۇرۇق بهلگىس ــز ئ بى
لهقهملهرنى ئۇچرىتىمىز، بهزى يېزىالردا بىر ئۇرۇق مۈشـۈك ئهۋالدى  
دەپ ئاتالسا، يهنه بىر ئۇرۇق قوشقار ئهۋالدى دېگهندەك نامالر بىـلهن  

بىـــراق، ئـــۇالر تولـــۇق . ئاتىلىـــدىغان ئهھـــۋالالرنى ئۇچرىتـــااليمىز
بـۇ   .يـدىغان قـاراش يـوق   مۇسۇلمان بولۇپ، ئۇالردا تـوتېمنى دىـن دە  

خــۇددى ھــازىرقى بهزى شــائىرالرنىڭ ئــۆزلىرىگه ئارســالن، بۈركــۈت،  
ئۇچقــۇن دېگهنــدەك تهخهللۇســالرنى قويۇۋالغىنىغــا ئوخشــاش بىــر  

بۇ تهخهللۇسالردىن كۆرۈنۈپ تۇرىدۇكى، تهخهللۇس قويغـۇچى  . ئىش
ئۆزىگه تهخهللۇس قىلغـان ھـايۋان يـاكى نهرسـىگه بهكمـۇ ھـۆرمهت       

ە ئۆزىدە شـۇالر بىـلهن ئوخشـاش خاراكتېرنىـڭ بولۇشـىنى      قىلىدۇ ۋ
ئــارزۇ قىلىــدۇ يــاكى شــۇنداق خــاراكتېر بــار دەپ تهســهۋۋۇر قىلىــپ  

شۇنداقال ئۆزلىرىنى ئاشۇ نهرسىلهرگه تهقلىد قىلىش . پهخىرلىنىدۇ
  .ئارقىلىق ئوخشاش ئارزۇسىنى قاندۇرىدۇ

س ئۇيغۇرالردىكى بۆرە ھهققىدىكى ئهپسـانىالرنىڭ سـىرلىق تـۈ   
ــان       ــىگه بولغـ ــان نهرسـ ــۆرمهت قىلغـ ــۇالر ھـ ــال ئـ ــى پهقهتـ ئېلىشـ
ھۆرمىتىنىڭ ئىنتايىن يۈكسهكلىكىدىن ئـۇنى بهدىئىـي جهھهتـته    
. مۇبــالىغه قىلىــپ ئىپادىلىشــىدىن بولغــان بولۇشــى مــۇمكىن     

بۇنداق مۇبالىغه قىلىش قهدىمكى ئهپسانىۋىي تهپهككـۇر دەۋرىـدىال   
قهت مۇبـــالىغه ۋە  بىـــز په . ئهمهس، ھـــازىرقى دەۋردىمـــۇ مهۋجـــۇت  

ــارقىلىقال      ــش ئ ــل قىلى ــىنى تهھلى ــىخىك ئاساس ــڭ پس ھۆرمهتنى
ئۇيغۇرالرنىــڭ نېمىشــقا بــۆرىنى ئــۆزلىرىگه بهلــگه قىلغــانلىقى      

  .ھهققىدىكى سىرنى ئېچىپ بېرەلهيمىز
روھىي كېسهللىكلهر ئالىمى فرېئۇد بهزى روھىي كېسهللىكلهر 

ڭـــدىكى مىســاللىرى ئـــارقىلىق تــۇتىم ئېتىقـــادىنى يوشــۇرۇن ئا   
. نى قارىشــى ئــارقىلىق چۈشهندۈرۈشــكه تىرىشــقان ۈئودىپــوس تۈگــ

يهنى ئۇنىڭ قارىشى بويىچه تۇتىم ھايۋان دادىنىـڭ ئـوبرازى بولـۇپ،    
كىشىلهردىكى تۇتىمغا چوقۇنۇش ۋە ئۇنىڭـدىن قورقـۇش تۇيغۇسـى    



دادىدىن قورقۇش ۋە ئۇنىڭ ئائىلىدىكى زورلۇق كـۈچىگه چوقۇنـۇش   
  .تۇيغۇسى بىلهن ئوخشاش

ــانكى،   ف ــهل قارىغـ ــا سـ ــۇنداق بىـــر نۇقتىغـ ــۇ يهردە شـ رېئـــۇد بـ
ــۇتىم ھــايۋان    ــۇتىم ھهققىــدىكى ئهپســانىلىرىدە ت ئىنســانالرنىڭ ت
ھامــان چىشــى ھايۋانــدۇر، شــۇڭا ئۇنىــڭ كىشــىلهرنىڭ ئېڭىــدىكى  

ــىمۋولى بولۇشــ  ــدىنىڭ س ــدۇ ىدادى ــتۈرگىلى بولماي . نى مۇتلهقلهش
رېئودنىـــڭ بىـــراق، تـــۇتىم ئېتىقـــادى ھهققىـــدىكى تهتقىقاتتـــا ف

بــالىالردىكى تهقلىــد قىلىــش پسىخىكىســى ۋە بــالىالر ئويــۇنلىرى  
 تھهققىدىكى نهزەرىيلىرى بىزگه مهلۇم چىقىـش يولىـدىن بېشـارە   

  .بېرەلهيدۇ
ئوغۇل باال دادىسىنى، قىز باال ئانىسـىنى تارتىـدۇ، يهنـى ئۇالرغـا     

هشــنى سچــۈنكى، بــالىالر ئۇالرنىــڭ ئــورنىنى دەس. تهقلىــد قىلىــدۇ
ۇ، ئوغــۇل بــاال يوشــۇرۇن ئېڭىــدا دادىســىنى ئۆلتــۈرۈپ،      ئىســتهيد

ــۈرۈپ،     ــاال ئاپىســىنى ئۆلت ــز ب ــا چىقىشــنى، قى دادىســىنىڭ ئورنىغ
ــا دەس ــىنىڭ ئورنىغـ ــتهيدۇسئاپىسـ ــنى ئىسـ ــايىن . هشـ ــۇالر ئىنتـ ئـ

ــاجىنىنى پهقهت     ــل ھاي ــۇ خى ــك ب ــان يىرگىنچلى ــىز بولغ ئهخالقس
ــدۇ   ــارقىلىق قاندۇراالي ــد قىلىــش ئ ــۇن ۋە تهقلى ــالى. ئوي ــۇن ب الر ئوي

ئوينىغانــدا چــوڭ كىشــىلهرنى دورايــدۇ، چــوڭ كىشــىلهرنى دوراشــتا 
ئانىسىنى ئۈلگه ئالىدۇ، مانا بۇ بالىالرنىڭ سىمۋوللۇق  -بولسا ئاتا 

ئانىســىنىڭ ئــورنىنى ئېلىشــى يهنــى ئــۇالرنى  -يــولالر بىــلهن ئاتــا 
شۇنىڭغا ئوخشاش كىشىلهرنىڭ مهلـۇم نهرسـىنى تـۇتىم    . تارتىشى

م قىلىنغان نهرسىگه بولغـان چهكسـىز ھـۆرمىتى ۋە    قىلىشى، تۇتى
ــۇمكىن   ــى مـ ــى بولۇشـ ــنىڭ نهتىجىسـ ــد قىلىشـ ــا تهقلىـ . ئۇنىڭغـ

مهسىلهن، ھازىرقى بىر شائىر ئۆزىگه بۈركـۈت دەپ ئىسـىم قويغـان    
بولسا، بۇ ئۇنىڭ بۈركۈتتىكى مهلۇم خۇسۇسىيهتلهرنى ئۆزىدە بولسـا  

ــارزۇ قىلغــانلىقىنى يهنــى ئۆزىنىــڭ ئىنســانالر  ئارىســىدىكى  دەپ ئ
ــارزۇ    ــنى ئـ ــلهن تونۇلۇشـ ــاتۇرلۇق بىـ ــۈر ۋە بـ ــۇپ، ئۆتكـ ــۈت بولـ بۈركـ

ــام      ــان خ ــدا قىلغ ــارزۇالر پهي ــۇنداق ئ ــدە مۇش ــانلىقىنى ھهم  -قىلغ
خىيالالرنىــڭ تۈرتكىســىدە ئــۆز خــاراكتېرىنى بۈركــۈتكه تهقلىــد      



بىـــراق، . قىلىــپ، خۇشـــالالنغانلىقىنى كــۆرۈۋېلىش تهس ئهمهس  
ۇنــداق تهخقهللۇســنى قويۇۋالغــان  قىزىــق يېــرى شــۇكى، ئــۆزىگه ب 

ــىنىڭ       ــان نهرس ــۇتىم قىلغ ــۆزى ت ــته ئ ــاراكتېر جهھهت ــىلهر خ كىش
دېمهك، بىـز بۇنىڭـدىن ئۇنىـڭ    . ئهكسىچه ئىنتايىن ئاجىز كېلىدۇ

ــايىتى كهم   تهخهللـــۇس قويۇشـــتىكى مۇددىئاســـىنىڭ ئۆزىـــدە ناھـ
بولغان ئاشۇ خاراكتېرنى تهقلىد قىلىش ئـارقىلىق، ئۆزىـدە بـاردەك    

لىپ، غهيرى نورمـال ئۇسـۇل بىـلهن ئارزۇسـىنى قانـدۇرۇش      ھېس قى
ئۆزىدە زادىـال جاسـارەت بولمىغـان ئـادەم     . ئىكهنلىكىنى بىلهلهيمىز

دەپ تهخهللـۇس قويـۇش ئـارقىلىق، ئـۆزى ئـارزۇ      » جاسـارەت «ئۆزىگه 
» جاسـارەتلىك بولـۇش  «قىلىدىغان، لېكىن مهڭگۈ يېتهلمهيدىغان 

كى، بولـۇدۇ شۇنى كۆرۈۋېلىشـقا  ئارزۇسىنى قاندۇرىدۇ، تۇتىمىزمدىن 
نۇرغۇنلىغان تۇتىمىزملىق  ئويۇنالردا كىشـىلهر تـۇتىم قىلىنغـان    

پ ياســالغان كىيىمنــى يــاكى نىقــابنى كىيىــپ ۇتۇھايۋانغــا ئوخشــ
دۇ، بهزىلىرى تۇتىم ھايۋاننىڭ تېرىسـىنى كىيىۋېلىـپ،   ۇئويۇن قوي

ــدۇ    ــۇللىرىنى ئوينايـــ ــۇتىم ئۇسســـ ــىرلىق تـــ ــىلهن، . ســـ مهســـ
ــى     جۇڭگولۇقالرن ــۇنى، قهدىمكـ ــىر ئويـ ــۇنى، شـ ــدىها ئويـ ــڭ ئهجـ ىـ

ــۇش    ــۇن قوي ــهھنىدە ئوي ــهكلىدە س ــۆچكه ش ــىيىدىكى ئ ــۇ . گرېتس ب
كى، بولــۇدۇئويۇنالرنىــڭ ئىپــادىلىگهن مهنىلىرىــدىن كۆرۈۋېلىشــقا 

ــهكلىگه      ــايۋان شـ ــۇتىم ھـ ــۆزلىرىنى تـ ــانالر ئـ ــدائىي ئىنسـ ئىپتىـ
شــهكلى ئــۆزگهرگهن ھالــدا  ،كىرگــۈزۈش ئــارقىلىق تهقلىــد قىلىــپ

ــڭ      يه ــۇتىم ھايۋاننى ــڭ ت ــلهن ئۆزلىرىنى ــول بى ــىمۋوللۇق ي ــى س ن
  .ئورنىنى بېسىش ھهۋىسىنى قاندۇرغان

ــ  نــاملىق بۈيــۈك  » دىــۋانى ىتىلــ تــۈرك«ىرى قمهھمــۇد قهش
ــر     ــداق بى ــدە مۇن ــا تهبىــر بهرگهن ــگهن ئاتالغۇغ ئهســىرىدە ئۇيغــۇر دې

ماڭا مـۇھهممهد چـاقىر تۇتقاخـان ئـوغلى     «: ھېكايىنى بايان قىلىدۇ
ن ئىســـــرافىل توغــــان تـــــېكىن ئــــۆز ئاتىســـــىدىن   نىزامىــــدى 

ئىسكهندەر زۇلقهرنهين : نىدىهئاڭلىغانلىرىنى سۆزلهپ مۇنداق دېگ
ئۇيغۇر ئېلىگه يېقىنالشـقاندا، تـۈرك خاقـانى ئۇنىڭغـا قارشـى تـۆت       
مىڭ ئادەم ئهۋەتـكهن، ئۇالرنىـڭ قالپاقلىرىنىـڭ قانـاتلىرى الچىـن      



نداق ئاتسا، كهينىگىمۇ قاناتلىرىغا ئوخشايدىكهن، ئوقنى ئالدىغا قا
زۇلقهرنهيـن بۇالرغـا ھهيـران    . ق بىـلهن ئاتىـدىكهن  ۇلۇشۇنداق ئۇست

   ①»...پتۇقا
ــقا    ــالدىن كۆرۈۋېلىش ــۇ مىس ــۇدۇب ــۇرالر  بول ــى ئۇيغ كى، قهدىمك

ــيىش      ــاپ كى ــهكلىدە ياس ــاتلىرى ش ــڭ قان ــاقلىرىنى الچىننى قالپ
ئارقىلىق ئۆزلىرىنى الچىندەك ھـېس قىلغـان، ئهلـۋەتته ئۇالرنىـڭ     

الپاقلىرىغا الچىن ئوبرازىنى چۈشۈرۈشى ئۇالرنىڭ الچىننىڭ باتۇر ق
  .ۋە ئۆتكۈرلىكىگه بولغان قايىللىقىدىن بولغان

شــــۇ نهرســــىنى مۇئهييهنلهشــــتۈرۈش قىــــيىن ئهمهســــكى،     
ئۇيغۇرالرنىڭ الچىنغا بولغان قايىللىقى ئـۇالردا الچىنغـا ئوخشـاش    

الرنىــڭ ھهۋىســىنى پهيــدا قىلغــان، الچىنغــا ئوخشــاش ھهۋىســى ئۇ 
سـهنئىتىدە ئهكـس ئهتــكهن، يهنـى ئۇالرنىـڭ قالپــاق ياسـاش ھــۈنهر      

  .سهنئىتىدە ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان
قهدىمكى قهبىلىلهرنىڭ ئۇسسـۇل ۋە ناخشـا قاتـارلىق سـهنئهت     

يــۇق تۇتىمىزملىــق مۇراســىم شــهكلىنى ئالغــان،  وشــهكىللىرى ق
رنى ناخشـا  ناخشا ئېيتقاندا تۇتىم ھايۋاننىڭ ئاۋازىغا ئوخشاش ئاۋازال

ئىچىــــگه قوشــــقان، ئۇسســــۇل ئوينىغانــــدا تــــۇتىم ھايۋاننىــــڭ  
مهســــىلهن، قــــازاقالر . ھهرىكىتىنــــى دوراپ ئۇسســــۇل ئوينىغــــان

ئـــۆزلىرىگه ئـــاققۇنى تـــۇتىم قىلغاچقـــا، ئۇالرنىـــڭ ئاياللىرىنىـــڭ 
ــترالىيىنىڭ     ــايدۇ، ئاۋســ ــا ئوخشــ ــى ئاققۇغــ ــۇل ھهرىكىتــ ئۇسســ

لىـــك مىلـــلهت غـــا چوقۇنىـــدىغان بىـــر يهروجهنۇبىـــدىكى كونگىر
ــنىگه كونگر  ــۈن بهدى ــڭ پۈت ــپ  وئۆزىنى ــهكلىنى چېكىۋېلى ــڭ ش نى

ئۇالرنىــڭ چــېكىم چــېكىش ئۇســۇلى ئادەمنىــڭ تېنىنــى  . يۈرۈيــدۇ
شــــۈركهندۈرىدۇ، ئــــۇالر تېرىســــىنى پىچــــاق بىــــلهن كېســــىپ،  

دۇ، شــۇنىڭ بىــلهن يــارىالر ۇنىــڭ شــهكلىنى بهدىــنىگه ئويــوكونگىر
ۆكرەك، بهل، دۈمـبه ۋە  ساقايغاندىن كېيىن ئۇالرنىـڭ تىلىنغـان كـ   

شـهكلىنى ئىپادىلهيـدىغان مهڭگۈلـۈك     وقوللىرىـدا كـونگىر   -پۇت 
                                              

يىل خهلـق نهشـرىياتى    - 1981نىڭ » دىۋانى ىتۈرك تىل«: مهھمۇد قهشقىرى ①   
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تاتۇق قالىدۇ، خۇددى ئۇيغۇر قاتارلىق مۇسۇلمانالر خهتنه قىلغانغـا  
ئوخشاشال بهزى ئىپتىـدائىي قهبىلىـلهر چـوڭ مۇراسـىم ئۆتكـۈزۈپ،      
بـــاال ســـهككىز ياشـــتىن ئاشـــقاندىال ئۇالرنىـــڭ بهدىـــنىگه تـــۇتىم 

ــارقىلىق   بهلگى ــۇ ئ ســىنى مهڭگــۈ ئــۆچمهس قىلىــپ چېكىــدۇ ۋە ب
بالىنىڭ چوڭ بولـۇپ تـۇتىم قىلىنغـان ھايۋانغـا ئايالنغـانلىقىنى      

  .بىلدۈرۈشىدۇ
نـــاملىق كىتابىنىـــڭ » شـــېئىرىيهت«ئارســـتوتىل ئۆزىنىـــڭ 

ــېئىرىيهت « ــدتۇر -شـــ ــتىدىكى  » تهقلىـــ ــاۋزۇ ئاســـ ــگهن مـــ دېـــ
، تراگىـدىيه،  مهيلى ئىپىك شېئىر«: مۇقهددىمىسىدە مۇنداق دەيدۇ

كومىــــدىيه يــــاكى مــــۇزىكىالر بولســــۇن ئۇالرنىــــڭ ھهممىســــى  
دېـگهن ئۇقـۇم ئىچىـگه    ) دوراش(ئومۇمالشتۇرغاندا، تهقلىد قىلىـش  

بىرىدىن مۇنـداق ئـۈچ جهھهتـته     -كىرىپ كېتىدۇ، ئۇالر پهقهت بىر 
ــى،   ــدۇ، دوراش ۋاسىتىســــ ــلۇبى ۋە دوراش پهرقلىنىــــ دوراش ئۇســــ

   ①»...شهكلى
بابىـدا    - 4نـاملىق كىتابنىـڭ   » شېئىرىيهت«ئارستوتىل يهنه 

شېئىرىي ئىجادىيهتنىڭ ئادەتته ئىككـى مهنبهسـى   «: مۇنداق دەيدۇ
. بار، ئـۇالر ھهر ئىككىسـى ئىنسـاننىڭ تۇغمـا تهبىئىتىـدە مهۋجـۇت      

بۇالرنىڭ بىرىنچىسى بولغـان تهقلىـد قىلىـش ئىنسـاندا بـالىلىق      
ولـۇپ، جـانلىقالر   دەۋرىدىال بار بولغان بىرخىـل تۇغمـا قـوزغىلىش ب   

ئىچىدە ئادەمنىڭ ھـايۋان بىـلهن بولغـان ئهڭ چـوڭ پهرقـى ئۇنىـڭ       
ئۇ نىڭ بىلىمى ئهڭ دەسلهپته دوراشتىن كېلىـدۇ،  . دورامچۇقلۇقىدا

ــۇ       ــارەت بـ ــتىن ئىبـ ــزدە دوراشـ ــز ھهممىمىـ ــتىگه بىـ ــڭ ئۈسـ ئۇنىـ
  ②».ھهرىكهتتىن ھوزۇرلىنىدىغان تۇغما خاراكتېر بار

ۋرلهردىال ئىنسان تهبىئىتىدە بار دېمهك، ئارستوتىل قهدىمكى دە
بولغان دورامچۇقلۇقتىن ئىبارەت بۇ خىل خاراكتېرنىڭ سهنئهتنىڭ 

                                              
يىل ئىنگلىـزچه   - 1965، پىنگىۋىن نهشرىياتىنىڭ »ىرىيهتشېئ«: ئارستوتىل ①

 .بهتكه قارالسۇن - 31نهشرى، 
  .بهتكه قارالسۇن - 35يۇقىرىقى كىتاب،  ②



مهنبهســـى ئىكهنلىكىنـــى بايقىغـــان ۋە بـــۇنى ئۆزىنىـــڭ ســـهنئهت 
ھهققىـدىكى بىــر يــۈرۈش سىســتېمىلىق نهزەرىيىلىــرى ئــارقىلىق  

ھازىرقى سهنئهت ئىجادىيىتىـدىمۇ سـهنئهتنىڭ   . دەلىللهپ چىققان
ــاھ ــان ھ    م ــاھىيهت ئاس ــۇ م ــراق ب ــىمۇ، بى ــىيىتى دوراش بولس س ى

ــدائىي    ــراق ئىپتىـ ــكهن، بىـ ــۇپ كهتـ ــدىغان بولـ ــى بولمايـ قىلغىلـ
  .سهنئهتته بولسا روشهن ئىدى

دۇ؟ چـۈنكى  ۇنـ ۇئۇنداقتا ئىنسان نـېمه ئۈچـۈن دوراشـتىن ھوزۇرل   
دوراش ئارقىلىق ئىنسان ئۆز روھىغـا تهسـهللىي تاپىـدۇ، دورىغـۇچى     

س ىـــيانىـــدا خـــۇددى دورالغـــۇچى نهرســـىدەك ھئـــۆزىنى دوراش جهر
ئۇنىڭـدىن  . قىلىپ، دورالغۇچىغا ئايلىنىش ئىستىكىنى قاندۇرىدۇ

باشقا، ئهدەبىي ئهسـهردە يـازغۇچى بهدىئىيلىكـتىن شـۇنىڭ ئۈچـۈن      
ــوبرازالردىن    ــتىكى ئـــ ــۆزىنى تۇرمۇشـــ ــۇ ئـــ ــدۇكى، ئـــ ھوزۇرلىنىـــ

ىـدا  س قىلىپ، ئىجـادىيهت جهريان ىقۇراشتۇرۇلغان پېرسوناژالردەك ھ
دە، ئاشـۇ   -گهن پېرسوناژغا ئايلىنىدۇ ىخىيالىي ھالدا ئۆزى تهسۋىرل

پېرسوناژنىڭ كهچۈرمىشلىرى ئۆز كهچۈرمىشىدەك پېرسـوناژالرنىڭ  
  .ھهرىكهتلىرىدىن ھوزۇرلىنىدۇ قىلقهھرىمان

قهدىمكى ئهپسانىالر مهيلى كىم تهرىپىدىن ئىجـاد قىلىنسـۇن   
ئانـدىن تارقالغـان    ياكى بىر شـهخس تهرىپىـدىن ئىجـاد قىلىنىـپ،    

ــۇ    ــدا ئۇمـ ــويىچه بولغانـ ــتتوتىلنىڭ نهزەرىيىســـى بـ ــۇن، ئارسـ بولسـ
  .دوراشنىڭ مهھسۇلى

  :بۇالردىن بىز مۇنداق بىر سخېمىنى كهلتۈرۈپ چىقىرااليمىز
  دورالغۇچى= قهھرىمان = دادا ) = تۇتىم(ھايۋان 

  دورىغۇچى= سهنئهتكار = باال = ئادەم 
ــۇدۇكۆرۈۋېلىشــقا  ــكهن، ۇشــۇه ئومۇملكى، كىشــىلهرگبول پ كهت

باشتا ئهپسانه پهيدا بولـۇپ، ئانـدىن تـۇتىم ئېتىقـادى پهيـدا بولغـان       
تۇتىمىزمنىـڭ  . قـاراش ئـانچه پـۇت دەسسـهپ تۇرالمايـدۇ      دېگهن كۆز

كېلىپ چىقىشىدىكى تـۇنجى سـهۋەب ھـايۋان، يهنـى ئهڭ دەسـلهپ      
ــڭ بهزى    ــانالر بهزى ھايۋانالرنىـ ــان، ئىنسـ ــا چىققـ ــايۋان ئوتتۇرىغـ ھـ

تېرى ۋە ئاالھىــدىلىكىگه قــول قويغــان، بــۇ ھايۋانغــا بولغــان  خــاراك



ئادەتتىن تاشقىرى قول قويـۇش ۋە قـايىللىق تۇيغۇسـى قهدىمكـى     
يهنى كىشىلهر ئۆزى قايىل بولغان . ئهپسانىالرنى شهكىللهندۈرگهن

ھايۋانغــــا بولغــــان قــــايىللىق تۇيغۇســــى ئاشقانســــېرى، ئــــۇنى 
ئاشـۇ ھـايۋاننى   . ىلىگهنسىرلىقالشتۇرۇپ، ئۆز قـايىللىقىنى ئىپـاد  

ئـــۆزلىرىگه ئـــۈلگه قىلغـــان، ئـــۆزلىرىگه ئـــۈلگه تىكلهشـــنى ۋە      
ــپ،     ــهببۇس قىلىـ ــنى تهشـ ــۈلگه قىلىشـ ــۇنى ئـ ــقىالرنىڭمۇ بـ باشـ

ئىنسانىيهت . تهشۋىقات ئېلىپ بېرىشنى ئۆز ئادىتىگه ئايالندۇرغان
ــتىش       ــقىالرغا كېڭهي ــۈلگىنى باش ــۇ ئ ــگهن ب ــۆزى تىكلى ــدىن ئ ئان

ىســـىنى باشـــقىالرغا قوبـــۇل قىلـــدۇرۇش ئـــۆز ئىدىي(مهقســـىتىدە 
) ئىنســانالرنىڭ ئهڭ خۇشــاللىق بىــلهن ئېلىــپ بارىــدىغان ئىشــى

باشـقىالرغا  (ياكى ئۆزىنىڭ ئـۈلگىنى دوراشـتىن كېلىـپ چىققـان     
ــته  ــىمايدىغان غهلى ــۇ   ) ئوخش ــىتىدە ب ــاقالش مهقس ــى ئ ھهرىكىتىن

ــلهن باشــقىالرغا ماختىغــان، بارغانســېرى     ــار كــۈچى بى ــۈلگىنى ب ئ
ه قىلىش جهريانىدا بۇ ئۈلگه ھهققىدىكى ھېكـايه سـىرلىق   مۇبالىغ

ئهپسـانىگه ئايالنغــان، ئانــدىن ئـۇنى ئــۆز ئۇرۇقىنىــڭ ئهجــدادى دەپ   
  .تونۇغان

جاھالهت دەۋرىدىكى ئىنسانىيهت سهنئىتىدە تۇتىم تهسـۋىرى ۋە  
بـۇ خـۇددى كىچىـك بـاال     . تۇتىم شـهكلىدە ياسـىنىش مـودا بولغـان    

دە ئۇنىــڭ كىيىمىنــى كىيىــپ دادىســى ســىرتقا چىقىــپ كهتكهنــ 
ئوينىغانغـــا ئوخشـــاش ئىـــش، بهزى كىچىـــك بـــالىالر باشـــقىالرغا  
دادىسىنى كۆپتۈرۈپ تهسۋىرلهپ بېرىدۇ ۋە ئۆزىنىڭمۇ چوڭ بولغاندا 

. دىغـانلىقىنى ئېيتىشـىپ يۈرىـدۇ   ۇدادىسىغا ئوخشاش پـاالنچى بول 
مانا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش قهدىمكى ئىنسانالر تۇتىم ھايۋاننى ئـۆزى  

ــا دەس   د ــدادى ئورنىغـ ــان ۋە ئهجـ ــوبيېكتى قىلغـ ــوراش ئـ . هتكهنسـ
ئىنســانالر يوشــۇرۇن ئېڭىــدىكى چهكلهنــگهن ئاشــۇ يىرگىنچلىــك   

بلىماتسـىيه  ابولغان دادىسىنىڭ ئۆزىگه ئايلىنىش ئىسـتىكىنى س 
  .قىلىپ تۇتىمنىڭ ئۆزىگه ئايلىنىش ئىستىكىگه ئايالندۇرغان

دىغان بولسـا،  ۇھ بولبهزىلهر ئېيتقاندەك، ئهگهر تۇتىم نوقۇل ئىال
قهدىمكــى يــاۋايى قهبىلىــلهر پهقهتــال چوقۇنــۇش مۇراســىمىلىرىنىال 



نچه تـۇتىم مۇراسـىملىرىنىڭ   ۈئېلىپ بارغـان بـوالتتى، بىـراق كۆپـ    
ئاالھىدىلىكى ئىبادەت شهكلىدە ئهمهس، بهلكـى تـۇتىم قىلىنغـان    

شــۇڭا يىغىنچــاقالپ ئېيتىشــقا    .نهرســىگه ئــايلىنىش شــهكلىدە  
ــۇدۇ ــتىن    كى، تۇبول ــد قىلىش ــى تهقلى ــىي مهنبهس ــڭ ئاساس تىمنى
  .ئىبارەت

ــا     ــداق ھايۋانالرغ ــانالر زادى قان ــۇكى، ئىنس ــىلى ش ــدى مهس ئهم
  تهقلىد قىلىدۇ؟

كى، يهر بولـۇدۇ پهن تهتقىقات نهتىجىلىرىـدىن شـۇنى بىلىشـكه    
شـــارىدىكى ئهڭ دەســـلهپكى ھايـــاتلىق ئۆســـۈملۈكتىن ئىبـــارەت، 

، ئهگهر بىـز كارىـل يـاڭ    لغـان يارىتىكېيىن ھـايۋان ئاخىرىـدا ئـادەم    
)Carl Jung( نىڭ كوللېكتىپ يوشۇرۇن ئاڭ نهزەرىيىسى ئارقىلىق

قارايدىغان بولساق، ئىنسانالردىكى تۇتىم ئېتىقادى ئىنسانالرنىڭ 
كوللېكتىــپ يوشــۇرۇن ئېڭىــدىكى ئهجــدادالرنى ئهسلهشــنى مهنــبه 
قىلغان بولۇشى مۇمكىن، بىراق نېمه ئۈچۈن ئۇرۇق بىلهن ئـۇرۇق،  
ــر     ــۇم بى ــۇتىمى ئوخشــىمايدۇ؟ مهل ــڭ ت ــلهن مىللهتنى ــلهت بى مىل
ــۇتىم قىلىــش     ــايۋاننى ت ــل ھ ــۇم بىرخى تۈركــۈم كىشــىلهرنىڭ مهل

  سهۋەبى زادى نېمه؟
بىـز ئالـدىنقى بابتـا سـۆزلهپ ئۆتكهنـدەك، قهدىمكـى ئىنســانالر       
ئۈچــۈن كائىناتنىــڭ مــاھىيىتى جىنســىيهتتىن ئىبــارەت، چــۈنكى  

وڭ ســىر بولغــان تۇغۇلــۇش بىــلهن ئىنســانالر ئــۆزى ئۈچــۈن ئهڭ چــ
تهلهيدۇ، يهنـى جـانلىقالر   ۈئۆلۈمنى پهقهت جىنسىيهتكه باغالپال كۆز

دۇ، شـــۇڭا ھاياتلىقنىـــڭ مهنبهســـى ۇجىنســـىي ئاالقىـــدىن تۇغۇلـــ
جىنسىي ئاالقه، ئىنسان ئهۋالد قالدۇرۇش ئارقىلىق ئـۆزى ھايـاتىنى   
ــنىڭ    ــدىن قۇتۇلۇشـ ــۇڭا ئۆلۈمـ ــدۇ، شـ ــگه قىالاليـ ــۈككه ئىـ مهڭگۈلـ

  .ىردىنبىر يولى جىنسىيهتب
جاھالهت دەۋرىـدىكى ئىنسـانالرنىڭ دۇنيـا ھهققىـدىكى بـارلىق      
قاراشلىرىنىڭ تۈپ يىلتىزى جىنسىيهت بولغاچقـا، جىنسـىي ئـاڭ    
ئىنســانىيهتنىڭ پۈتكــۈل مهدەنىــيهت تارىخىغــا ســىڭىپ كهتــكهن،  
شــۇڭا ئهڭ قهدىمكــى مهدەنىــيهت ھادىســىلىرىنىڭ بىــرى بولغــان   



ھىيىتى جىنسىيهتتىن باشقا نهرسه ئهمهس، بىز تۇتىمىزمنىڭمۇ ما
رىــدا ســۆزلهپ ئۆتكهنــدەك، ئۇنىڭــدا بىۋاســىته تۇغقانالرنىــڭ      ۇيۇق

ــۇش   ــىدىن قورقــــ ــدە بولۇشــــ ــىي ئاالقىــــ ــان جىنســــ قااليمىقــــ
ــدارغا    ــىي ئىقتىـ ــدا جىنسـ ــقا يهنه ئۇنىڭـ ــىدىن باشـ كومپىلىكىسـ

  .چوقۇنۇش ھېسسىياتىمۇ بار
ي ھايـاجىنى ئهلـۋەتته   بالىالردىكى دادىسىغا ئـايلىنىش تهبىئىـ  

، دادا بولــۇدۇدادىــدىكى ئىگىلىــۋېلىش كــۈچىنى مهقســهت قىلغــان 
. ئائىلىدە مـۇتلهق ھوقۇقـدار، شـۇنداقال ئايـالالرنى ئىگىلىۋالغـۇچى     

بالىالرنىــڭ نهزىرىــدە ئــۇنى بۇنــداق ھوقۇققــا ئىــگه قىلغــان نهرســه  
ش كۈچىـدىن  ۈيـ ۈئۇنىڭدىكى تهڭداشسىز جىنسىي ئىقتىدار ۋە كۆپ

  .ئىبارەت
خىلمۇخىــل جىنســىي بىنورمــاللىق ۋە  داقهدىمكــى ئىنســانالر

ــار بولۇشــىنى تهســهۋۋۇر قىلىــش قىــيىن،    روھىــي كېســهللهرنىڭ ب
چـــۈنكى ئهينـــى دەۋرلهردىكـــى كىشـــىلهر كوللېكتىـــپ ھالـــدىكى 
بىرخىل جىنسىي ئهسهبىيلىككه گىرىپتار بولغان بولۇپ، ھازىرقى 

ك ۋە دەۋر كىشـــــىلىرىنىڭ نهزىرىـــــدە جىنســـــىي ئهســـــهبىيلى   
بىنورمــاللىق دەپ قارىلىــدىغان ئاشــۇ جىنســىيهتكه دەرىجىــدىن     
ــۈن   ــىلىرى ئۈچـ ــيهت بېـــرىش ئهينـــى دەۋر كىشـ تاشـــقىرى ئهھمىـ

  .ئىنتايىن نورمال ۋە ئادەتتىكى تۇرمۇش مىزانلىرىغا ئايالنغان
ــازىرقى دەۋر      ــدا، ھـ ــويىچه ئېيتقانـ ــى بـ ــڭ قارىشـ ــارل ياڭنىـ كـ

چىقىرىــدىغان كىشــىلىرىدىكى روھىــي كېســهللىكنى كهلتــۈرۈپ  
ــرى   ــهۋەبلهرنىڭ بىــ ــۇھىم ســ ــۇر   -ئهڭ مــ ــق تهپهككــ لوگىكىلىــ

پ، كىشــــىلهرنىڭ تهپهككــــۇرىنى بوغــــۇپ ۈيــــۈبارغانســــېرى كۈچ
قويۇۋاتقــان مهدەنىــيهت ئاتموسفىراســىدا ئهپســانىۋى تهپهككۇرنىــڭ  
چىقىش يولى تاپالماستىن بوغۇلۇپ قېلىشى ۋە چهتكه قېقىلىشى 

خىـل ئهپسـانىۋى تهپهككۇرنىـڭ    بولۇپ، ئىنساندا تهبىئىي ھالدا بىر
ــاينى   ــا ھاج ــۇدۇتۇغم ــم . بول ــڭ   -ئىلى ــاددىي مهدەنىيهتنى پهن ۋە م

تهرەققىيــاتى كىشــىلهرنىڭ روھىنــى مــاددا بىــلهن تولــدۇرۇۋېتىپ،   
ئهپسانىۋى تهپهككۇرغا يهنى ماددىي دۇنيـادىن ھالقىغـان، سـىرلىق    



ۋە مېتـــافىزىكىلىق تهپهككۇرغـــا يـــول قويمىغـــانلىقى ئۈچـــۈن     
ۋى تهپهككۇرغا بولغان تهلهپ كىشىلهرنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىدا ئهپسانى

ــۇر   ــقا مهجب ــۇدۇساقلىنىش ــۇددى    . بول ــدا خ ــۇرۇن ئاڭ ــۇ تهلهپ يوش ب
ــدەك ســاقلىنىپ، ئىنســاننى   ــدۇ، ئىنســاندا ئازاپيىرىڭلىــق يارى الي

چۈشــكۈنلۈك ۋە دۇنيــادىن بىــزار بولــۇش تۇيغۇســى پهيــدا قىلىــدۇ،   
هپنــى پهقهت ئېلىشــىپ ئــاخىرى ئىنســان ئۆزىــدىكى بــۇ تۇغمــا تهل 

ئېلىشــىپ قــېلىش نهتىجىســىدە . قــېلىش ئــارقىلىق قاندۇرااليــدۇ
ــاتتىق بولغــان     ــايىن ق ــرۋا ئىنســاندىكى ئىنت ــان نې كــاردىن چىقق
ــوگىكىالرنى     ــهكىللهندۈرگهن لـ ــى شـ ــان مهدەنىيىتـ ــازىرقى زامـ ھـ

شـۇنىڭ  . ئېلىشىپ قېلىش ئارقىلىق بىتچىـت قىلىـپ تاشـاليدۇ   
ل ئهســهبىيلىكى ۋە خىيــالىي تۇيغــۇ خىيــا -بىــلهن ئىنســاندا خــام 

بۇ خـام خىيـال ئهسـهبىيلىكى ۋە خىيـالىي تۇيغـۇ دەل      . بولۇدۇپهيدا 
  .قهدىمكى زامان ئادەملىرىنىڭ پىكىر قىلىش ئۇسۇلىغا ئوخشايدۇ

ــىلىرىنىڭ رې   ــان كىش ــازىرقى زام ــىلهن، ھ ــمهس ــادىن ي ال دۇني
ئۆزىنى ئېلىپ قېچىشتىكى بىر ۋاسىتىسى زەھهرلىك چېكىملىك 

ۇپ، زەھهرلىك چېكىملىك چهككۈچىنى ئهڭ دەسـلهپته مهپتـۇن   بول
ــى دەل زەھهرل ــكقىلغىن ــالىي     ى ــان خىي ــدا قىلغ ــك پهي چېكىملى

 تــۇنجى قېــتىم زەھهر چهككــۈچى تــۇنجى چــېكىش بىلهنــال  . تۇيغــۇ
ش پهيـدا  ۈرۈزەھهرگه تايىنىش خاراكتېرلىك فىزىئولوگىيىلىك ئۆزگ

ق ئـۇ يهنىـال زەھهرنىـڭ    قىلمايدۇ، يهنى خۇمار پهيدا قىلمايـدۇ، بىـرا  
زەھهرنىــــڭ ئــــادەمنى دەســــلهپكى   . ئېزىقتۇرۇشــــىغا ئۇچرايــــدۇ 

ئـادەم نـېمه   . ئېزىقتۇرۇشى دەل ئۇ پهيدا قىلغان خىيـالىي تۇيغـۇدۇر  
ــالىي     ــدىغان ئاشــۇ خىي ــدا ئېرىشــكىلى بولماي ئۈچــۈن ســاق ۋاقتى

ــۇنى قوغل ــالىي   ۇشــۇتۇيغ ــدا خىي ــا ھال ــۈنكى، ئىنســاندا تۇغم دۇ؟ چ
ــا ئوخشــايدى  غان بىرخىــل ئهپســانىۋىي تهپهككــۇر تهلىپــى    تۇيغۇغ

زەھهرلىـك چېكىملىـك دەل كىشـىلهردىكى لوگىكىلىـق     . مهۋجۇت
خام خىيال . تهپهككۇرنى بۇزۇپ، ئۇنىڭ بۇ خىل تهلىپىنى قاندۇرىدۇ

ئهسهبىيلىكى خاراكتېرلىك روھىي پارچىلىنىش يهنى پارانويىلىـك  
نىڭ كېســــهللىكى) Patanoic sehizophrenia(ســــىكزافرېنىيه 



نچىسـى روھىــي كېسـهل دوختــۇرلىرى تهرىپىـدىن خۇراپــاتلىق    ۈكۆپ
خىيـالى كېسـىلى دەپ    -ئهسهبىيلىكى ۋە جىـن چاپلىشـىش خـام    

ئېيتىلىۋاتقـــان كېســـهللىكنىڭ ھهممىســـى دەل ئىنســـاندىكى    
بېسىمغا ئۇچرىغان ئهپسانىۋى تهپهككۇرنىڭ پارتالپ چىقىشـىدىن  

  .ئىبارەت
ــۇر س   ــانالرنىڭ تهپهكك ــى ئىنس ــۈنلهي  قهدىمك ــى پۈت ىستېمىس

ــانىۋى    ــۇپ، ئهپسـ ــان بولـ ــهكلىدە قۇرۇلغـ ــۇر شـ ــانىۋى تهپهككـ ئهپسـ
تهپهككــۇر ئــارقىلىق، ئــۇالر روھىــي جهھهتــته مــاددىي دۇنيانىــڭ       

خىيـــال  -يهنـــى خـــام . لوگىكىلىـــق تهرتىپىـــدىن غالىـــپ ئىـــدى
ئارقىلىق ماددىي دۇنيانى بويسۇندۇراتتى، ھازىرقى ئىنسانالر بولسا 

ۆزىنىڭ لوگىكىلىق تهرتىپى ئـارقىلىق مـاددىي   ماددىي دۇنيانىڭ ئ
دۇنيا ئۈستىدىن نىسـبهتهن غهلىـبه قىلغـان بولغاچقـا، ئهپسـانىۋى      

خىيالالرنى چۆرۈپ تاشلىغان، بىراق روھىي جهھهتـته قـۇرۇق    -خام 
ماددىي جهھهتتىكى نامراتلىق روھىي . ياكى ۋاكۇئۇم ھالهتته قالدى

، ئهمـــدى مـــاددىي جهھهتتىكـــى بـــايلىقنى پهيـــدا قىلغـــان بولســـا
جهھهتتىكى بايلىق روھىي جهھهتتىكى نامراتلىقنى پهيدا قىلـدى،  
لېكىن روھىـي جهھهتتىكـى ئېهتىيـاج ھامـان ئىنسـاننى قىينـاپ،       
ئىنسان بۇ ئېهتىياجنى قانداق قاندۇرۇشنى بىلهلـمهي، گـاڭگىراپ   

ئهمهلىيهتته دەل ئهپسانىۋى تهپهككۇر كىشـىلهردىكى مۇشـۇ   . قالدى
اندۇرىـدىغان بىردىنبىـر يـول ئىـدى، شـۇڭا ھـازىرقى       ئېهتىياجنى ق

زامان كىشىلىرىدە تۇتىم ئېڭـى ۋە دىنىـي قىزغىنلىـق قايتىـدىن     
  .باش كۆتۈرۈپ چىقماقتا

ــگه      ــالهتكه ئى ــۇق كاپ ــى تول ــۇر ئهركىنلىك ــاننىڭ تهپهكك ئىنس
قىلىنغان ئاشۇ ئىپتىدائىي دەۋرلهردە روھىي سىقىلىش ۋە زەربىـلهر  

ئـۇالر بولسـا ئۆلـۈم    .  بولۇشى كېرەك ئىدىپهقهت ئۆلۈم ۋەھىمىسىال
ــالالر     ــام خىي ــدىكى خ ــاتلىق ھهققى ــۈك ھاي ــىنى مهڭگۈل ۋەھىمىس
ئــارقىلىق يېڭىــپ، ئــۆزىگه تهســهللىي تېپىــپ كهلگهنىــدى، ئــۇالر  
مهڭگۈلۈك ھاياتقـا ئېرىشىشـنىڭ بىردىنبىـر يـولىنى پهقهت ئهۋالد     

  .قالدۇرۇشقا يهنى جىنسىي ئىقتىدارغا باغلىغانىدى



ــدا، قهدىمكــى كىشــىلهرنىڭ   مهلــۇم مهنىــدىن ئېلىــپ ئېيتقان
ــابلىنىدىغان   ــهل ھېســـ ــي كېســـ ــازىرقى روھىـــ ــۇرى ھـــ تهپهككـــ
كىشىلهرنىڭكى بىلهن ئوخشـاش ئىـدى، ھـازىرقى روھىـي كېسـهل      
ھېســابلىنىدىغانالر لوگىكىلىــق تهپهككــۇرى بۇزۇلغــان كىشــىلهر  
ــاق     ــانىيهتكه ئورتـ ــۈن ئىنسـ ــۇر پۈتـ ــق تهپهككـ ــۇپ، لوگىكىلىـ بولـ

ا، ئۇالردا بۇ ئورتاقلىق بولمىغاچقا، يهنى باشـقا ئىنسـانالرغا   بولغاچق
پهرەز قىلىشـقا  . ئوخشىمىغاچقا، ئۇالر روھىي كېسهل دەپ قارىلىـدۇ 

كى، ئهپســانىۋى تهپهككــۇر تامــامهن ئومۇمالشــقان قهدىمكــى بولــۇدۇ
ئىنســانالر ئارىســىدا لوگىكىلىــق تهپهككــۇرى كۈچلــۈك بىــر ئــادەم  

ــادە    ــمه ئ ــا، ھهم ــان بولس ــۆرۈنهتتى  بولغ ــته ك ــۇ غهلى ــڭ . مگه ئ ئۇنى
ســۆزلىرى ۋە قاراشــلىرى ئهقىلــگه ســىغمايدىغان بولــۇپ تۇيۇلــۇپ،  

  .ھهممه ئادەم ئۇنى ئېلىشىپ قاپتۇ دېيىشى مۇمكىن ئىدى
ئۆزىنى بۆرىنىڭ ئهۋالدى دەپ قارايدىغان بىـر قهبىـله   : مهسىلهن

ــى    ــر كىش ــۇم بى ــدە مهل ــا (ئىچى ــۇمكىن بولس ــقىالرغا ) ئهگهر م باش
الر ئادەمنىــــڭ بۆرىــــدىن تۆرۈلۈشــــى مــــۇمكىن دېــــگهن بىــــردىن

ئۇنداق قىاللىشى ناتـايىن، بـۇ پهقهت   (كۆزقاراشنى ئوتتۇرىغا قويسا 
ھېچكىمنىڭ ئهقلىگه سىغمايدىغان بۇ قاراش باشقىالرنى ) مىسال

چــۈنكى ئۇالرنىــڭ نهزىرىــدە   . قــاتتىق چۆچۈتۈۋېتىشــى مــۇمكىن  
ــقه     ــى ھهقىـ ــدىن بولۇشـ ــڭ ئۇرۇقىـ ــڭ ھايۋاننىـ ــۇڭا ئادەمنىـ ت، شـ

ئومۇمالشقان بۇ قاراش مۇنازىرە تهلهپ قىلمايدۇ، بىـراق تاسـادىپىي   
بىـــراۋ چىقىـــپ مۇنـــازىرە قىلســـا، كىشـــىلهر كۆزقارىشـــى ئـــۆزىگه 
پۈتۈنلهي ئوخشىمايدىغان بۇ غهلىـته ئـادەمنى سـاراڭ دەپ قارىمـاي     

ســاراڭلىق ۋە نورمــاللىق ھهققىــدىكى ئۇقــۇم ۋە ئــۆلچهم  . قالمايــدۇ
  .ۇرىدۇپ تۈرۈئۆزگ دايىم

 هپهلســـهپ«قهدىمكـــى كىميـــاگهرلهر ئهينـــى دەۋرلهردە بىرخىـــل 
ــېت ــۇالر ئــادەتتىكى      »ىش ــقانىدى، ئ ــپ چىقىشــقا تىرىش ــى تېپى ن

) رېئاكسـىيه (بىـرىگه ئېرىتىـپ قوشـۇش     -مېتالالرنى تاۋالپ، بىـر  
ــدۇرغىلى   ــا ئايالن ــارقىلىق ئالتۇنغ ــۇدۇئ ــان بول ــۇ  دەپ قارىغ ۋە مۇش
ى تېپىـپ، ھهمـمه كېسـهلنى    ئارقىلىق ئۆلمهسـلىكنىڭ دورىسـىن  



داۋاالپ، ئىنسان ھايـاتىنى چهكسـىز ئـۇزۇن قىلمـاقچى بولغانىـدى،      
ئۇالر ئۆزلىرىدىكى بۇ خىل تىرىشچانلىقنىڭ بىكار ئـاۋارىچىلىق ۋە  
ــۇالر      ــدىن ئ ــدىال، ئان ــان چېغى ــېس قىلغ ــى ھ ــمهنه ئىكهنلىكىن بى

مانا بۇ قهدىمكى  ①.نهزىرىنى جىنسىيهتنىڭ سىرلىقلىقىغا بۇرىدى
ــۈرۈش    ئى ــر ي ــارەت بى ــىيهتچىلىكتىن ئىب ــان جىنس ــانالردىكى پ نس

ــهكىللهندۈردى   ــالرنى شـ ــتهھكهم كۆزقاراشـ ــايىتى مۇسـ ــۇالر . ناھـ ئـ
ھايـــاتلىقنى مهڭگۈلـــۈككه ئىـــگه قىلىشـــنىڭ بىردىنبىـــر يـــولى 

ــىيهت  ــلهن    بجىنسـ ــۇنىڭ بىـ ــدى، شـ ــۇمكىن دەپ قارىـ ــى مـ ولۇشـ
. دىجىنسىيهتنى تېخىمۇ سىرلىق بولغـان بىـر قهۋەت پهردە قاپلىـ   

جىنســىي چوقۇنــۇش ئهڭ قهدىمكــى دەۋرلهردىكــى  بىــلهن شــۇنىڭ 
نوقــۇل ئۇقــۇم خــاراكتېردىكى جىنســىي ئىقتىــدار دەپ قارالغــان      

بـارا نوقـۇل جىنسـىي     -ئابستراكت جىنسىيهتكه چوقۇنۇشتىن بارا 
ــۆتتى  ــا چوقۇنۇشــقا ئ ــنىڭ   . ئهزاغ ــا تىۋىنىش ــۇل جىنســىي ئهزاغ نوق

ى ئېچىلمىغان مىللهتلهردە ۋە قالدۇق ئاالمهتلىرى تا ھازىرغىچه بهز
بـۇ ھـال تهرەققىـي قىلغـان      .نادان كىشـىلهر ئارىسـىدا سـاقالنماقتا   

  .مىللهتلهردىن ياپونالردىمۇ بار
يىلى شاڭخهي شـهھىرىدىكى مهلـۇم رايونـدا     - 1983: مهسىلهن

ئېغىـــز ئـــارقىلىق جىنســـىي ئاالقىلىشـــىش گۇرۇھىـــدىن بىـــرى 
ن ئهزاسى بار ئىكهن، ئۇالرنىڭ بايقالغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئونغا يېقى

ــاتلىق   ۈكۆپ نچىســى قېــرى ۋە ئوتتــۇرا ياشــلىق ئهرلهر بولــۇپ، خۇراپ
 -ئىدىيىســى ئېغىــر كىشــىلهر ئىــكهن، ئــۇالر داۋاملىــق ئۇششــاق  

ــاش   ــۇلى بىــــلهن يــ ــىلىقالرنى قىلىــــش ئۇســ چۈششــــهك ياخشــ
ئۆســـمۈرلهرنى ئالـــداپ، ئۇالرنىـــڭ زەكىرىنـــى شـــورايدىكهن يـــاكى  

هزاســـىنى يااليـــدىكهن، ھهتتـــا ئۇالرنىـــڭ    ئايـــاللىق جىنســـىي ئ 
ــلهن   ــالىيهتلىرى بىـــــ ــۋېتىش پائـــــ ــىنى ئىچىـــــ ئىسپىرمىســـــ

                                              
① A .O. جۇڭگــــو ئهدەبىيــــات »جىنســــىيهت ۋە جىنســــىي چوقۇنــــۇش«: ۋال ،

بهتـكه   - 63يىـل خهنـزۇچه نهشـرى،     - 1988سهنئهتچىلهر بىرلهشمىسى نهشرىياتىنىڭ 
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   ①.نىدىكهنۇشۇغۇلل
رىـــدا مىســـالغا ئېلىنغـــان دېلـــودىكى ئىشـــالرغا ســـهۋەب  ۇيۇق

بولغىنى، كىشىلهردىكى ئىسپېرما ۋە باشقا جىنسـىي ئـاجرالمىالر   
  .انئادەمنىڭ ئۆمرىنى ئۇزارتىدۇ دېگهن قاراشتىن كېلىپ چىقق

ــىيهتتىن    ــاتلىقىنى جىنســ ــۈك ھايــ ــىلهرنىڭ مهڭگۈلــ كىشــ
ئىزدىشى نوقۇل ئادەمنىـڭ جىنسـىي ئهزاسـىغا مهركهزلىشىشـتىن     
ئىلگىـــــرى ئـــــۇ بىرخىـــــل ئابســـــتراكت جىنســـــىي كـــــۈچكه  
مهركهزلهشـــكهنىدى، تـــۇتىمىزم بولســـا قهدىمكـــى ئىنســـانالرنىڭ  
مهڭگۈلــــۈك ھايــــاتلىقىنى ئىزدەشــــته ئابســــراكت جىنســــىي     

الھىدە جىنسىي مهناغا ئىگه سىمۋوللۇق ئوبرازالرغـا  ئىقتىداردىن ئا
  .كۆچۈشى بولۇپ، كېيىن نوقۇل جىنسىي ئهزاغا كۆچكهن

ئهينى دەۋردە مهلۇم بىر ئابسراكت ئۇقۇمنى بىر ئوبراز ئارقىلىق 
مهســىلهن، . ئىپــادىلهش ئىنســانالرغا خــېلىال ئومۇمالشــقان ئــادەت 

» مهن« ئاتمـــان) Atnan(قهدىمكـــى ھىنـــدى دىنىنىـــڭ خۇداســـى 
دېــگهن مهنىــدە بولــۇپ، ئادەمــدىكى ئىنتــايىن ئابســراكت بولغــان   

ــ » ئۆزلــۈك ئېڭــى «پهلســهپىۋى ئۇقــۇم   دۇ، قهدىمكــى ۈتۈنــى كۆرس
يورۇقلۇق «دا ياخشىلىق » ئاۋىستا«پارسالرنىڭ مۇقهددەس كىتابى 

نــى بىلدۈرىــدىغان »قــاراڭغۇلۇق تهڭرىســى«، يامــانلىق »تهڭرىســى
تىمـۇ كۈنتۇغـدى ئـادالهت ۋە    »بىلىـگ قۇتـادغۇ  «. ئوبرازدىن ئىبـارەت 

پاراســـهتنى، ئودغـــۇرمىش  -ھهققـــانىيهتنى، ئۆگـــدۈلمىش ئهقىـــل 
مانا مۇشـۇنداق  . دۇۈتۈسائادەتنى كۆرس -قانائهتنى، ئايتولدى بهخت 

بىر ئوبراز ئارقىلىق ئابستراكت بىر ئۇقۇمنى ئىپادىلهش قهدىمكى 
ەت، بــۇ دەۋر مهدەنىيىتىــدىكى مــۇھىم بىــر ئاالھىــدىلىكتىن ئىبــار 

خىــل ئاالھىــدىلىك خهلــق ئېغىــز ئهدەبىياتىــدا تېخىمــۇ كــۆپ       
قهدىمكـى ئىنسـانالرنىڭ دەسـلهپكى ئېتىقـادى ئاسـمان      . ئۇچرايدۇ

 -بىلهن زېمىن ئوتتۇرىسىدىكى جىنسىي كۈچكه چوقۇنۇشتىن بارا 
بـــارا جىنســـىيهت ۋە مهۋجۇتلـــۇق ئىرادىســـىنى تېخىمـــۇ ياخشـــى  

                                              
ــىنخۇا ① ــاڭ شـ ــايهت «: فـ ــاللىق ۋە جىنـ ــىي بىنورمـ ــپ  » جىنسـ ــاقچىالر مائارىـ سـ

 .بهت - 169يىل خهنزۇچه نهشرى،  - 1993نهشرىياتى، 



زالرغـا كـۆچتى، شـۇنىڭ بىـلهن     ئىپادىلهپ بېرەلهيدىغان مهلۇم ئوبرا
  .تۇتىم ئېتىقادى بارلىققا كهلدى

تۇتىم قىلىنغان ھايۋان ياكى ئۆسۈملۈك قهدىمكى ئىنسانالرغا 
مهڭگۈلــۈك ھايــاتلىق ۋە مهۋجۇتلــۇقتىن بېشــارەت بهرگهن، ئاشــۇ     
ھـــايۋانالر يـــاكى ئۆســـۈملۈكلهرنىڭ ئهۋالد قالـــدۇرۇش كـــۈچى ۋە     

الردا ھۆمۈر تۇيغۇسى پهيـدا  مهۋجۇتلۇق ئىقتىدارى قهدىمكى ئىنسان
قىلغان ئاندىن ئۇالردا ئاشۇ تۇتىم قىلىنغان نهرسـىلهرگه ئوخشـاش   
بولــۇش، ھهتتــا ئايلىنىــپ كېــتىش ۋەسۋەســىنى پهيــدا قىلغــان، بــۇ 
. خىــل ۋەسۋەســه بولســا تــۇتىمالرنى تېخىمــۇ سىرلىقالشــتۇرغان     

ــالىغه     ــۈملۈكلهر مۇبـ ــاكى ئۆسـ ــايۋانالر يـ ــلهن بهزى ھـ ــۇنىڭ بىـ شـ
بـــارا ئىالھىــي كــۈچكه يهنـــى    -لهر نهتىجىســىدە بــارا   قىلىۋېرىشــ 

  .كىشىلهرنى ئهبهدىيهتكه ئېرىشتۈرىدىغان بىر كۈچكه ئايالنغان
مهســىلهن، قهدىمكــى ھىنــدىالرنىڭ دۇنيانىــڭ يارىتىلىشــى     
ھهققىــدىكى ئهپسانىســىدە ئېيتىلىشــىچه، پۈتكــۈل كائىنــات بىــر   

ش، ئـاي،  دېڭىز تاشپاقىسـى ئۈسـتىدە مهۋجـۇت بولـۇپ تۇرىـدۇ، قۇيـا      
يۇلتۇزالر ئۇنىڭ سـودا ئۈزۈشـى بىـلهن تهڭ ھهرىكهتلىنىـپ، سـامادا      

ئــۇ ئهڭ چــوڭ ئىــالھ بولــۇپ، كائىناتنىــڭ مهنبهســى ۋە       . ئۈزىــدۇ 
  .ياراتقۇچىسىدۇر

بــۇ مىســالدا دېڭىــز تاشپاقىســىنىڭ زاى نېمىنىــڭ ســىمۋولى   
ئىكهنلىكى ناھـايىتى ئېنىـق، چـۈنكى دېڭىـز تاشپاقىسـى بېشـى       

زاغــا ئوخشــايدۇ، ئۇنىــڭ ســۇ ئىچىــدە ئۈزۈشــى  ئهرلىــك جىنســىي ئه
جىنسىي يۇقىرى پهللىنى بىلدۈرىدۇ، دۇنيانىڭ بارلىققا كېلىشـى  

رى پهللىنىـڭ مهھسـۇلىدىن   ۇئاشۇ بىـر قېتىملىـق جىنسـىي يۇقـ    
  .ئىبارەت

ــىر  ــى ئاس ــۆچكه   ) Assyria(يه ىقهدىمك ــدە ئ ــڭ نهزىرى لىكلهرنى
ــاتىي كۈچىنىــڭ ســىمۋولى بولــۇپ، كىشــىلهر ئــ   ۇنى جىنســىي ھاي

  .ئهۋالد قالدۇرۇش ئىالھى دەپ چوقۇنغان
ــابالردا خاتىرىلىنىشـــــىچه، قهدىمكـــــى   ــارىخىي كېتـــ بهزى تـــ
مىسىرلىقالر ئىچىدىكى بىر قهبىله كالىغا ئېتىقاد قىلغـان، ئـۇالر   



كـــالىنى بىـــر ئىالھىـــي كـــۈچ ھېســـابالپ، كالىنىـــڭ جىنســـىي  
مىسـىرلىقالر ئـاپىس بۇقىسـىنى تهبىئىـي     . ئىقتىدارىغا چوقۇنغان

ىالھى ئوسىرىسنىڭ كاال شهكلىدە زاھىـر بولۇشـى، ئـۇنى تۇغقـان     ئ
ــان دەپ      ــدار بولغ ــاقتىن ھامىلى ــۇرى ۋە چاقم ــاي ن ــا ئ ــنهك بولس ئې

ــدۇ ــيهت   . قارايـ ــل ئىالھىـ ــۇ خىـ ــڭ بـ ــهنكى، ئۇالرنىـ ــايىتى روشـ ناھـ
قارىشــىدىن بىــز يهنىــال ئۇالرنىــڭ ئۇنىڭــدىن بــۇرۇنقى ئاســمان       

س بۇقىسى يهنىـال ئاسـمان   دېمهك، ئاپى. ئېتىقادىنى كۆرۈۋاالاليمىز
ئىالھىـــدىن پهيـــدا بولغـــان، شـــۇڭا، قهدىمكـــى مىســـىرلىقالرنىڭ 
نهزىرىدە ئـاپىس بۇقىسـى ھهم ئىـالھ ھهم ئىالھنىـڭ كائىنـاتتىكى      
مهلــۇم شــهكىلدىكى ھــالىتى، يهنــى ئىــالھ ئىنتــايىن ئابســتراكت  
ــى       ــۇم، قهدىمك ــتراكت ئۇق ــاز ئابس ــر ئ ــمانمۇ بى ــۇپ، ئاس ــۇم بول ئۇق

هزىرىدە زېمىن يۈزىدىكى ئـۇالر چوقۇنغـان نهرسـىلهر    ئىنسانالرنىڭ ن
. پهقهتال ئاشۇ ئابستراكت روھىنىڭ كونكرېت شـهكلىدىن ئىبـارەت  

تــۇتىم ئېتىقــادى دەل مانــا مۇشــۇنداق كونكرېــت شــهكىلدىكى      
  .ئىالھچىلىقتۇر

قهدىمكــى مىســىرلىقالر بــۇقىنى ئىــالھ ھېســابالپ چوقۇنغــان  
ۋەتلىـــك ھهم ســـۈرلۈك چاغـــدا ئاجايىـــپ غهلىـــته بولغـــان ھهم ھهي

مۇراسىمالرنى ئۆتكـۈزەتتى، مۇراسـىم ئاخىرىـدا ئايـالالر قىپيالىڭـاچ      
بولۇپ، بۇقىنىـڭ ئالـدىغا كېلىـپ ئۇنىـڭ بىـلهن جىنسـىي ئـاالقه        

ئـادەت شـهكلىنى ئالغـان     -قىالتتى، بۇ خىل ئادەت بىرخىل ئـۆرپ  
  .تا بۇ ئىش خاتىرىلهنگهن»تهۋرات«بولغان 

ھايۋان بىـلهن زىنـا قىلىشـقا    «ھىزدە مۇسا ئوتتۇرىغا قويغان پهر
بولمايدۇ، ئايالالر ھايۋاننىڭ ئالدىدا تۇرۇپ، ئۇنىڭ بىلهن زىنا قىلسا 

 - 14. دېــگهن» بولــۇدۇبــۇ ئىنســان قېلىپىــدىن چىققــان قىلىــق  
سـىرىددىن رابغـۇزى ئۆزىنىـڭ    هئهسىردە ئۆتكهن ئۇيغۇر تىئولـوگى ن 

هر نـــاملىق زور ھهجىملىـــك قىسســـهل  » قىسهسســـۇل ئهنبىيـــا «
ــافه ئهلهيهىسســاالم  «قىسسىســى بولغــان   - 33توپلىمىنىــڭ  قهھ

دېگهن قىسسىدە قهدىمكـى يهھـۇدىيالردىكى   » ۋەقهلىرىنىڭ بايانى
  :ھايۋان بىلهن زىنا قىلىش ھادىسىنى مۇنداق خاتىرىلىگهن



شــهيتان بىــر كــۈنى پادىشــاھ كېلىۋاتقــان يولــدا نامــاز ئوقــۇپ   «
رلـۈك سـوئالالرنى سـورىدى،    ئولتۇردى، پادىشاھ توختاپ ئۇنىڭدىن تۈ

ــادەم   جــاۋاپشــهيتان كۆڭۈلدىكىــدەك  ــر كــۈنى ئىككــى ئ بهردى، بى
  :كېلىپ ئۇنىڭدىن سورىدى
مۇبـادا  . بىـلهن شـۇغۇللىنىمىز   سودىسـى بىز ئاتچىالرمىز، ئـات  

يولدا نهپسى شهھۋەت غالىپ كېلىپ بايتالالر بىلهن زىنـا قىلسـاق   
 بولۇرمۇ؟

  :شهيتان دېدى
 .بولۇدۇراۋا 

ىن كېـيىن كىشـىلهر ھايۋانالرنىـڭ چىشىسـى بىــلهن     شـۇنىڭد 
پ بۇنـداق گۇنـاھ   ۈنـ ۈبىرىـدىن ئۆگ  -جىما قىلىدىغان بولـدى، بىـر   

   ①».ئىشالر كۆپهيدى، بۇنداق قىلىش قهبىه گۇناھتۇر
مانــا بــۇ قهدىمكــى ئىنســانالرنىڭ جاھــالهت دەۋرىــدىكى تــۇتىم  

ىـن  ئېتىقادى بولۇپ، تۇتىم بۇ مىللهتـلهردە ھهقىـقهتهن بىرخىـل د   
ئىدى، تۇتىم ھايۋانالرغا كىشىلهر ئىالھ بىلىپ چوقۇناتتى، بۇنداق 

  .ئادەت ھازىرمۇ بهزى مىللهتلهردە ساقالنماقتا
قـــازاق باخشـــىالرنىڭ مۇنـــۇ قوشـــاقلىرىغا قـــاراپ  : مهســـىلهن

  :باقايلى
  

  بۆرى، بۆرى، بۆرى ئىگهم،
  .كهل ئىلهامچىم بۆرە ئىگهم

  ئوماي ئانا قارغىغاچ،
  .ى ئىگهمئىمىپ ئۆسكهن بۆر

  
  ئارالن، ئارالن باش بۆرى،

  .ئالته غۇالچ ئاچ بۆرى

                                              
قهشـقهر ئۇيغـۇر نهشـرىياتى نهشـر     » قىسسهسۇل ئهنبىيـا «: ناسىرىددىن رابغۇزى ①

  بهت - 357قىلغان ئۇيغۇرچه نۇسخىسى 



  ئالته ئايلىق ياش بۆرى،
   ①.ۋەھشى تۇغمىش كۆك بۆرى

   
بۇ قوشاقالردىن قـازاقالردا تـۇتىم ئېتىقادىنىـڭ دىـن ھالىتىـدە      
مهۋجۇت بولغانلىقىنى ۋە باخشىلىرى ئارىسـىدا ھـازىرغىچه دىنىـي    

ــۆرۈۋاالالي   ــى ك ــگه ئىكهنلىكىن ــكه ئى ــۆرىنى   . مىزتۈس ــۇالر ب ــى ئ يهن
بىـراق تـۈركىي مىللهتـلهردە بولسـا     . ياراتقۇچى ئىگهم دەپ قارىغـان 

تـــۇتىم دىنىـــي ئېتىقـــاد ھالىتىـــدە ئهمهس، بهلكـــى پهقهت بهلـــگه 
شۇڭا، بهزى ئانتروپوگىيه ئالىملىرى ئـۆز  . ھالىتىدىال مهۋجۇت ئىدى

ق لهردە تـۇتىم يـو  تـۈرك «: تهتقىقاتلىرىدا ناھايىتى كهسـكىن ھالـدا  
دەپ كېسـىپال ئوتتۇرىغـا قويغـان ۋە تۈركلهرنىـڭ قهدىمكـى      » ئىدى

ــا     ــارلىق ھ ــۈرۈۋېلىش قات ــۆرە ســۈرىتى چۈش ــا ب دەۋرلهردە بايراقلىرىغ
دەپ ئاتىغـان ۋە تـۆز قارىشـى    ) toz(» تۆز«دىسىلهرنى تۇتىم ئهمهس 

ــل    ــى خىـ ــق ئىككـ ــۈپتىن پهرقلىـ ــادىنى تـ ــۇتىم ئېتىقـ ــلهن تـ بىـ
مېـنىڭچه ئۇيغـۇرالردىكى تـۆز    . مهدەنىيهت ھادىسىسى دەپ قارىغـان 

ھادىسىسى تۇتىمغا ئوخشاپ كېتىدۇ، شۇڭا ئۇنىمۇ ئومۇمالشتۇرۇپ 
، بىــراق دىــن ھالىتىــدىكى تــۇتىم بىــلهن بولــۇدۇتــۇتىم دېيىشــكه 

  .غهيرى دىن ھالىتىدىكى تۇتىمنى پهرقلهندۈرۈش كېرەك
قهدىمكى ئۇيغۇرالر بۆرىنى پهقهت ئۆزلىرىگه بهلـگه قىلغـان، بـۇ    

قهت لهقهم خاراكتېرىدە بولـۇپ، ئۇنىـڭ ھېچقانـداق دىنىـي     بهلگه په
ئېتىقاد مهنىسـى يـوق، ئۇيغـۇرالر پهقهت بـۆرىگه ھهۋەس قىلغـان ۋە      

ــان  ــارزۇ قىلغـ ــنى ئـ ــالھ دەپ  . بۆرىـــدەك بولۇشـ ــۆرىنى ئىـ ــراق بـ بىـ
چوقۇنمىغــان، ھهتتــا بــۆرىنى ھېچقانــداق ئىالھىــي خۇسۇســىيهتكه 

  .ئىگه قىلمىغان
ىيه ئهترىتى تۇرپاندىن تاپقـان قۇچـۇ   گىرمانىيىنىڭ ئارخىئولوگ

ــدىقۇت خـــانلىقى دەۋرىـــدە كۆچـــۈرۈلگهن قهدىمكـــى ئۇيغـــۇر       ئىـ

                                              
 – 2001، خهلـق نهشـرىياتى   »هدەنىيىتىئۇيغۇر تۇتىم م«ئهسئهت سۇاليماننىڭ  ①

 .بېتىگه قاراڭ – 298يىل نهشرىنىڭ 



ــڭ     ــا يادىكارلىقىنىـ ــت يازمـ ــابهتچىلىككه ئائىـ ــدىكى تېبـ يېزىقىـ
  :پارچىسىدا بىز مۇنداق بىر رېتسىپنى ئۇچرىتىمىز

ــۇپ، غــالجىر ئىــت   « بۆرىنىــڭ ســۆڭىكى بىــلهن تىلىنــى قۇرۇت
ــى   ــىنىڭ بېش ــلىۋالغان كىش ــىلىپ   چىش ــه ئوڭش ــۈرتۈپ بهرس غا س

  ».كېتىدۇ
تــۇتىم ئېتىقــادى بــار مىللهتــلهردە تــۇتىم قىلىنغــان ھــايۋاننى 
ئۆلتۈرۈشنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ، ئۇيغۇرالر بولسا قهدىمكـى  
دەۋرلهردە بۆرىنى ئۆلتۈرۈپ ئىشلهتكهن، تـا ھـازىرغىچه داۋاملىشـىپ    

ادىتىمۇ ىش ئــســكېلىۋاتقــان بــۆرە ئوشــۇقىنى تۇمــار قىلىــپ ئې    
قانداقتۇر ئۇيغۇرالرنىـڭ بـۆرىگه چۆقۇنۇشـى ئهمهس، بهلكـى بـۆرىنى      

ــدىغانلىقىنى كۆرســ  ــى  . دۇۈتۈئۆلتۈرى ــا ئېسىۋېلىش ــۆرىنى بوينىغ ب
بولســا ئــۇنى تىلتۇمــار قىلىشــتىن ئىبــارەت، يهنــى يامــان تىلــدىن  

  .ساقلىنىش ئۈچۈن كىشىلهر ئۇنى ئاسقان
ئىبـارەتكى،  يامان تىلدىن ساقلىنىشنىڭ ئۇسـۇلى شـۇنىڭدىن   

دىغان ئاجايىپ ئېسـىل نهرسـىگه ناچـار    ۈكىشىلهرنىڭ نهزىرى چۈش
نهرســـىنى ئېســـىپ قويـــۇش ئـــارقىلىق كىشـــىلهرنىڭ نهزىرىنـــى 
ــارقىلىق    ــۇراش ئ ئىتتىــك كــۆزگه چېلىقىــدىغان ناچــار نهرســىگه ب

مهسـىلهن، بهزىـلهر بالىسـى    . كىشىلهرنىڭ يامان كۆزىدىن ساقالش
الرنىڭ كـۆزى تېگىـدۇ دەپ قـاراپ    ناھايىتى چىرايلىق بولسا باشـقى 

دۇ، بهزىـلهر ناھـايىتى   ۇئۇنىڭ پېشانىسىغا ئـازراق قـارا سـۈرتۈپ قويـ    
بولۇق ئۆسكهن ئۈزۈم بـاراڭلىرىنى يامـان كـۆزدىن سـاقالش ئۈچـۈن      

دۇ، بولۇپمـۇ ئـۇنى ئاالھىـدە    ۇباراڭغا ئهسـكى كـاللىنى ئېسـىپ قويـ    
ــ   ــىپ قوي ــا ئېس ــدىغان جايغ ــۆزگه چېلىقى ــۇنىڭغا . دۇۇك ــۇددى ش  خ

ئوخشاش كىشىلهر بۆرىنىـڭ ئوشـۇقىنىمۇ كـۆزگه چېلىقسـۇن دەپ     
شۇڭا، بىـز ئۇيغـۇرالردىكى بـۆرە ئوشـۇقىنى     . مهيدىسىگه ئېسىۋالىدۇ

ــۇلى دەپ    ــڭ مهھسـ ــۇتىم ئېتىقادىنىـ ــادەتنى تـ ــىۋالىدىغان ئـ ئېسـ
  .ئېيتالمايمىز

ۇرۇقداشلىق تۈزۈمىنىـڭ مهھسـۇلى   ئتۇتىم ئېتىقادى ئانىلىق 
ۋىرلهنگهن تـۇتىم ھايۋانالرنىـڭ ھهممىسـى    بولۇپ، ئهپسانىالردا تهس



چىشى ھايۋان بولۇپ، چىشى ھايۋانغـا ئىـالھ ھېسـابىدا چوقۇنـۇش،     
دادىسىنى نهزەردىن ساقىت قىلىپ، ئانىنىـڭ مـۇقهددەس ئـورنىنى    
ئېتىراپ قىلىش بولۇپ، ماھىيهت جهھهتته ئـانىلىق ئۇرۇقداشـلىق   

مىللهتـلهردە   تۈزۈمى بىلهن بىردەك، بىراق ئۇيغۇر قاتارلىق تۈركىي
  .ئانىلىق ئۇرۇقداشلىق تۈزۈمى مهۋجۇت بولمىغان

ــدائىي    ــۈزۈمى ئىپتىــــ ــلهپكى تــــ ــڭ ئهڭ دەســــ ئۇيغۇرالرنىــــ
ــاال   جهمىيهت تىكــى ســايالم تۈزۈمىــدىن بىــراقال ئانىنىــڭ ئورنىغــا ب

ــۆزگهرگهن  ــۈزۈمگه ئ يىلــى ئۇيغــۇر  - 605. ۋارىســلىق قىلىــدىغان ت
ــۇر قهبى    ــى ئۇيغ ــگهن كىش ــركىن دې ــىدىن تې ــىنىڭ قهبىلىس لىس

ئاقساقىلى بولۇپ سايالندى، تېـركىن ئاقسـاقال بولـۇپ سـايالنغان     
ــۇپ،      ــاخىرى بول ــڭ ئهڭ ئ ــايالم تۈزۈمىنى ــدائىي س ــۇ دەۋر ئىپتى ئاش
تېركىننىڭ ئوغلى بوساتنىڭ ئاتىسىنىڭ ئورنىغا ئاقساقال بولۇپ 
ۋارىسلىق قىلىشى بىلهن ئۇيغۇرالر سـايالم تۈزۈمىـدىن ۋارىسـلىق    

شۇ دەۋردىكـى ئاتىسـىنىڭ ئورنىغـا بالىسـىنىڭ     تۈزۈمىگه ئۆتكهن ئا
ۋارىسلىق قىلىشى ئۇيغۇرالردا ئاتىلىق ئۇرۇقداشـلىق تۈزۈمىنىـڭ   
ئــانىلىق ئۇرۇقداشــلىق تــۈزۈمىنى بېىســپ ئــۆتمهي تــۇرۇپال پهيــدا  

شــۇڭا، ئــانىلىق ئۇرۇقداشــلىق . پ بېرىــدۇۈتۈبولغــانلىقىنى كۆرســ
تىقادنىــڭ تــۈزۈمى بولمىغــان تــۈركلهردە تۇتىمىزملىــق دىنىــي ئې 

مهۋجۇتلــۇقى مهنــتىقىگه ســىغمايدۇ، ئۇيغــۇرالردا تــۇتىم ئېتىقــادى 
» ئوغۇزنامه«بولغان دەپ قارىغۇچىالرنىڭ مۇھىم دەستىكى بولغان 

دىكى بۆرە ئوبرازى بولسا ئهركهك بۆرە، بۇ قهدىمكى ئهپسـانىالردىكى  
ــۇت   ــڭ پـ ــى بۆرىنىـ ــالىنى    -چىشـ ــالنغان بـ ــىپ تاشـ ــولى كېسـ قـ

ىڭ بىلهن جۈپلىشىپ ھامىلىـدار بولغانـدىن   قۇتقۇزغانلىقى ۋە ئۇن
. كېيىن باال تۇغقانلىقىدىن ئىبارەت ھېكايه بىلهن سىغىشـالمايدۇ 

دىكــــــى بــــــۆرە ئۇيغۇرالرنىــــــڭ بــــــۆرىگه    »ئوغۇزنــــــامه«ئهگهر 
چوقۇنغانلىقىنىڭ ئىپادىسى بولغان بولسا، ئۇ چوقۇم ئۇيغۇرالرنىڭ 

  .ىياراتقۇچىسى بولغان ئاشۇ چىشى بۆرە بولۇشى كېرەك ئىد
ئازىئانالر، تۈركلهر ۋە ئىندىئان قاتارلىق سېرىق تهنلىكلهرنىـڭ  
بۆرە ئهپسانىسـىدىكى ئوخشاشـلىقالردىن بـۇ ئهپسـانىالرنىڭ بىـرال      



گهرچه ئۇيغۇرالرنىـڭ  . مىللهتكه تهۋەلىكىنـى جهزملهشـتۈرەلمهيمىز  
ھازىرقى ساختا مىللهتچىلىرى ھهرقانداق نهرسـىنىڭ مهنبهسـىنى   

قارشــى بولســىمۇ، بىــراق بىــز ئىلىــم      باشــقىالردىن ئىزدەشــكه 
ــڭ      ــانه ئارىئانالرنىــ ــۇ ئهپســ ــۇرۇپ بــ ــپ تــ ــىدىن چىقىــ نۇقتىســ
. ئهپسانىســىنىڭ ۋارىيــانتى بولۇشــى مــۇمكىن دېســهك بولۇۋېرىــدۇ 

چــۈنكى، ئــۇالردا بــۆرە تــۇتىمى دىنــى بولغانىــدى، ئۇيغۇرالرنىــڭ       
ئۆزلىرىگه بـۆرىنى بهلـگه قىلىشـى پهقهت ئـۆزلىرىگه بـۆرىنى لهقهم      

ۋە ئــۈلگه قىلىــش بولــۇپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىپوســى بولغــان قىلىــش 
دە بۆرىنىڭ تهسۋىرلىنىشـى ۋە قهدىمكـى ئۇيغۇرالرنىـڭ    »ئوغۇزنامه«

دۆلهت بايرىقىدىكى بۆرىنىڭ سـۈرىتى پهقهت ئۇيغۇرالرنىـڭ بـۆرىگه    
مهســــىلهن، قهدىمكــــى . ھهۋەس قىلغــــانلىقىنىال چۈشــــهندۈرىدۇ

مىغـان، بىـراق ئـۇالردا    گرېكلهرمۇ تۇتىمنى ئىالھ ھېسـابالپ چوقۇن 
  .تۇتىم ھايۋانغا بولغان ھهۋەس ۋە ھۆرمهت بولغان

ــى   ــڭ ئىپوس ــامه«ئۇيغۇرالرنى ــۆرە  »ئوغۇزن ــڭ ئهركهك ب دە بۆرىنى
قىلىپ تهسۋىرلىنىشى يهنه بىر تهرەپتىن قهدىمكى ئۇيغـۇرالردىكى  
ئهرلىك جىنسقا ۋە ئهرلىك كۈچىگه ھـۆرمهت قىلىشـنىڭ بىرخىـل    

ۇدا قىلىـپ چوقۇنغـان   خـ وستىن بىز ئـۇنى  ئىپادىسى بولۇپ، بۇ ئىپ
ــاالمهتنى ئۇچرىتالمــايمىز  ــرەر ئ ــامه«شــۇڭا، . بى ــۆرە »ئوغۇزن دىكــى ب

ئوبرازى ۋە بايراقالردىكى بۆرە ئوبرازلىرىنى بـۆرە ئهپسانىسـى بىـلهن    
  .بىرلهشتۈرۈۋېلىش خاتا

ــرى     ــڭ بى ــۇھىم بهلگىلىرىنى ــڭ ئهڭ م ــۇتىمىزم ئېتىقادىنى ت
قىلىـش ۋە بىـر يـۈرۈش مۇراسـىمالرنى      چىراغ -تۇتىمغا ئاتاپ نهزىر 

ــداق      ــى بۇنـ ــازىرغىچه تېخـ ــا ھـ ــۇرالردا تـ ــۇپ، ئۇيغـ ــۈزۈش بولـ ئۆتكـ
  .مۇراسىمالرنىڭ ئىزى بايقالمىدى

كـــۈنلهردىن بىـــر كـــۈن ئوغـــۇز خاقـــان بىـــر جايـــدا تهڭـــرىگه  «
پ، ئاسـماندىن بىـر كـۆك نـۇر     ۇشـ ۇسېغىنىۋاتاتتى، ئهتـراپ قاراڭغۇل 

دىن يورۇق ئىـدى، ئوغـۇز خاقـان    بۇ نۇر كۈندىن نۇرلۇق، ئاي. چۈشتى
ئۇنىــڭ قېشــىغا بېرىــپ، بــۇ نۇرنىــڭ ئىچىــدە بىــر قىــز بــارلىقىنى 

  »...كۆردى



دىكى بۇ تهسۋىرلهردىن شۇنى ھېس قىلىش قىيىن »ئوغۇزنامه«
كــۆك  -ئهمهسـكى، ئوغۇزخــان بــۇ يهردە ئېتىقـاد قىلىۋاتقــان تهڭــرى   

ڭ تهڭرىسى بولۇپ، كۆك نـۇر ئىچىـدىن چۈشـكهن قىـز بولسـا ئۇنىـ      
يهنـى  . ئىبادىتىگه كۆك تهڭرىنىڭ قىلغـان سـوۋغىتىدىن ئىبـارەت   

ئوغۇزخـان ئهرلىــك جىنسـىي ئاالھىــدىلىككه ئىـگه تهڭــرى بولغــان    
كۆككه تىۋىنسا، ئۇنىڭ ئهرلىك جىنسىي ھهۋىسىنى قاندۇرىـدىغان  
ــت    ــۈن پهرزەنــ ــش ئۈچــ ــگه قىلىــ ــۈككه ئىــ ــاتىنى مهڭگۈلــ ۋە ھايــ

  .ىر پهرىنى سوۋغا قىلدىقالدۇرىدىغان كۆك تهڭرى ئۇنىڭغا گۈزەل ب
ــدىكى    « ــۇ ئالدى ــان ئوۋغــا چىقتــى، ئ يهنه بىــر كــۈنى ئوغــۇز خاق

كۆلنىڭ ئوتتۇرىسىدا بىر دەرەخ كۆردى، شۇ دەرەخنىڭ كاۋىكىدا بىـر  
  »...قىز تهنها ئولتۇراتتى، ئۇ بهكمۇ چىرايلىق بىر قىز ئىدى

كى، بولــۇدۇدىكــى بــۇ تهســۋىردىن ھــېس قىلىشــقا »ئوغۇزنــامه«
يهنــى ئهرلىكنىــڭ  -ئالــدىنقى ئايــالى كــۆك تهڭــرى   ئوغۇزخاننىــڭ

ئىككىنچــــى ئايـــالى يهر ئىالھـــى بولغــــان   . سوۋغىســـى بولســـا،  
بۇ ئايالالرنىڭ بىرى ئاسماندىن چۈشـكهن  . ئاياللىقنىڭ سوۋغىسى

ــان    ــۈپ چىقق ــن ئۈن ــرى يهردى ــا، بى ــۇ   . بولس ــى، ب ــايىتى ئېنىقك ناھ
ئايـاللىق   يهردىكى كۆل ئاياللىق جىنسىي ئهزاغا ئوخشايدۇ، زېمىن

خۇسۇســىيهتكه ئىــگه بولغــانلىقى ئۈچــۈن، دەريــا ۋە كــۆللهر ئۇنىــڭ  
دەرۋەقه، . ش كۈچىنىــڭ ســىمۋولىۈيــۈجىنســىي ئهزاســى يــاكى كۆپ

ــدىال ھايــات      ــڭ ئهتراپلىرى ــۆللهر ۋە دەرياالرنى ــانالرمۇ پهقهت ك ئىنس
  .كهچۈرەلهيدۇ

ــدادلىرىمىزنىڭ      ــدىكى ئهج ــوس دەۋرى ــال ئىپ ــۇالردىن يهنى ــۇ ب ب
ئېڭىــدىكى ئاســمان بىــلهن زېمىــن ئوتتۇرىســىدىكى   ئىپتىــدائىي

ــدىن    ــمان ۋە زېمىنـ ــان ئاسـ ــۆرۈۋاالاليمىز، ئوغۇزخـ ــىۋەتنى كـ مۇناسـ
ــلهن      ــى بىــ ــڭ قوللىشــ ــىي كۈچنىــ ــى جىنســ ــارەت ئىككــ ئىبــ
ــاتنى    ــدۇرۇش، ھايـ ــى ئهۋالد قالـ ــكهن، يهنـ ــۇكهممهللىككه ئېرىشـ مـ
ــدارىغا    ــوراش ئىقتىـ ــاننى سـ ــش ۋە جاھـ ــگه قىلىـ ــۈككه ئىـ مهڭگۈلـ

ئاســماندىن چۈشــكهن ئايــالى بىــلهن يهردىــن چىققــان . ئېرىشــكهن
ئايــالى تۇغقــان بالىالرغــا جاھــاننى بۆلــۈپ بهرگهن، يهنــى ئــۇالردا       



ــق ۋە    ئاســماننىڭ ئهرلىــك كۈچىنىــڭ بهلگىســى بولغــان زوراۋانلى
مـۇھهببهت بولـۇپ،    -يهرنىڭ ئاياللىق گـۈزەللىكى بولغـان مېهـرى    

ــان   ــى تهلهپ قىلغـ ــڭ بىرلىكىنـ ــان ئۇالرنىـ ــمهك، ھهم . ئوغۇزخـ دېـ
زوراۋانلىــق ھهم مـــۇھهببهتكه تهڭ ئىـــگه بولســا، دۆلهتنـــى تۇتـــۇپ   

ــۇرغىلى  ــۇدۇتـ ــل    . بولـ ــى خىـ ــۇ ئىككـ ــدا بـ ــڭ ئهۋالدىـ ئوغۇزخاننىـ
ئاالھىــــــدىلىكنىڭ تهڭ مهۋجــــــۇت بولۇشــــــى ئوغۇزخانــــــدىكى  
مۇكهممهللىشىش بولۇپ، بۇ ئىككىسىنىڭ بىرلىكى ھهم ھايـاتنى  

  .مهڭگۈلۈككه ئىگه قىالاليدۇ
دىـن كـۆك تهڭـرى بىـلهن يهرگه چوقۇنۇشـتىن      »نـامه ئوغۇز«بىز 

باشــــقا ھېچقانــــداق بىــــر ئىالھقــــا چوقۇنۇشــــنىڭ ئىزىنــــى      
ئادەتكه ئائىت مۇنـداق   -دە يهنه ئۆرپ » ئوغۇزنامه«. ئۇچرىتالمايمىز

ئـوڭ تهرەپـكه قىرىـق    ... ئوغۇز خاقـان چـوڭ چېـدىردا   «: بىر بايان بار
لتۇن توخـۇنى ئاسـتى،   غۇالچ ياغاچ قاداتقۇزۇپ، ئۇنىڭ ئۇچىغا بىر ئـا 

سول تهرەپكىمۇ قىرىق غۇالچلىـق  . تۈۋىگه بىر ئاق قوينى باغلىدى
ئۇزۇن بىر ئاق ياغاچ قاداتقۇزۇپ، ئۇنىڭ ئۇچىغا بىر كۈمۈش توخۇنى 

  »...ئاستى، تۈۋىگه بىر قارا قوينى باغلىدى
بىز بۇنىڭدىنمۇ يهنىال كۆككه چوقۇنۇش ۋە كۆك ئۈچۈن ئېلىپ 

ئــاالمىتىنى ھــېس قىلىمىــز، بــۇ تىپىــك بېرىلغــان تىۋىنىشــنىڭ 
قىرىق غۇالچ (چىراغ قىلىش مۇراسىمى بولۇپ  -كۆك ئۈچۈن نهزىر 

ياغــاچ ئىشــلىتىش ناھــايىتى ئېگىــز تــۈۋرۈك قىلىنغــانلىقىنى      
ــدۇ ــۇالر   )بىلدۈرى ــىلغان توخ ــۈۋرۈكتىكى ئېس ــوزۇلغان ت ــۆككه س ، ك

كۆككه قىلىنغان قۇربانلىق، توخـۇ قـانىتى بـار جـانلىق، شـۇڭا ئـۇ       
ئۆي ھايۋانلىرى ئىچىدە باشقىالرغا قارىغاندا كۆككه بهكراق يېقىن 
بارااليدىغىنى، تـۈۋرۈك تـۈۋىگه باغالنغـان قـوي بولسـا يهر ئىالھىغـا       

  .قىلىنغان قۇربانلىق بولۇپ، شۇڭا ئۇ تۈۋىگه باغالنغان
دە كــۆك بۆرىنىــڭ نــېمىگه بهلــگه قىلىنغــانلىقى » ئوغۇزنــامه«

  :انناھايىتى ئېنىق تىلغا ئېلىنغ
  
  مهن سىلهرگه بولدۇن خاقان،«



  .ئېلىڭالر قولغا يا ۋە قالقان
  ،.)سائادەت، ساۋاب –بهخت (بىزگه تامغا بولسۇن بۇيان 

  .).ھهربىي پارول، شۇئار، بهلگه(ھهم كۆك بۆرى بولسۇن ئۇران 
  

ــگه ۋە شــوئار دەپ     ــالھ ئهمهس، پهقهت بهل ــۆرە ئى ــۆك ب ــۇ يهردە ك ب
ــ ــول لگهن، بۇنىڭــــدىن بىــــۈتۈئېنىــــق كۆرســ ز ئوغۇخاننىــــڭ قــ

بۆرىدەك روھنى جـارى  «ئاستىدىكىلهرگه بۇيرۇق چۈشۈرۈپ ئۇالردىن 
  .نى ئۆتۈنگهنلىكىنى ھېس قىلماي قالمايمىز»قىلدۇرۇش

دىكى كۆك بۆرىنى سـىرلىق تۈسـكه ئىـگه قىلىـپ     »ئوغۇزنامه«
ــدە ئاســماندىن چۈشۈشــى     ــۇر ئىچى ــۇرغىنى پهقهت ئۇنىــڭ كــۆك ن ت

ــالى  ــاتچىالر ۋە ئــ ــۇپ، تهتقىقــ ــايمۇقتۇرۇۋاتقىنى دەل بولــ مالرنى قــ
ــدىكى  ــاللىقبۇنىڭ ــان رىي ــك باي ــان فانتازىيىلى ــۇ . تىن ھالقىغ بۇم

خــۇددى ئوغۇزخانغــا تــۇنجى خوتــۇن بــولمىش پهرىنىــڭ ئاســماندىن 
چۈشۈشى بىلهن ئوخشاش بولـۇپ، خـۇددى ئۇنىـڭ تـۇنجى ئايـالىنى      
خــۇدا دەپ قــارىغىلى بولمىغانغــا ئوخشــاش بــۇ بۆرىنىمــۇ خــۇدا دەپ 

كۆك تۈكلۈك، كۆك يايىلىق يوغان ئهركهك «بۇ . لى بولمايدۇقارىغى
ــۆرە ــۈرگهن      » ب ــا چۈش ــڭ ئوغۇزخانغ ــۆك تهڭرىنى ــال ك ــز يهنى ــى بى ن

ــارەتنىڭ ســـىمۋولى دەپ   ئهلچىســـى، يهنـــى ئهرلىـــك كـــۈچ ۋە جاسـ
ئۇنىڭ رەڭگى كۆك، دېـمهك ئـۇ پهقهت ئهرلىـك كـۆپىيىش     . قارايمىز

دېـــمهك ئـــۇ  ئـــۇ ئۇرۇشـــقا يـــول باشـــاليدۇ،. كۈچىنىـــڭ بهلگىســـى
  .زوراۋانلىق ۋە ئىگىلىۋېلىش روھىنىڭ سىمۋولى

بۇ يهردە كۆك تهڭرى ئوغۇزخانغا ئىلهام ۋە مهدەت بېرىش ئۈچـۈن  
  .كۆك بۆرىنى بىرخىل بهلگه ۋە ئۈلگه ئورنىدا ئهۋەتكهن

تــۇتىم ئېتىقادىنىــڭ يهنه بىــر مــۇھىم ئاالھىــدىلىكى شــۇكى،  
تــــۇتىمنى  تــــۇتىمنى ئــــالھ بىلــــگهن قهبىلىــــلهر ۋە مىللهتــــلهر
ــان     ــامى قىلغ ــله ن ــامى ۋە قهبى ــۇرۇق ن ــڭ ئ ــىلهن، . ئۆزلىرىنى مهس
) Achaeans(قهدىمكــــى گرېتســــىيىگه قاراشــــلىق ئاكائىيــــانالر 

ئېيىقنـــى ئـــۆز قهبىلىســـىنىڭ نـــامى قىلغـــان، مىرمىـــدىنالر      
)Mirmidns (    نىڭ مىللهت نامى چۆمۈله دېـگهن سـۆزدىن كېلىـپ



ئۆزى تۈرك بولمىغـان   چىققان، تۈركىي تىلدا سۆزلهيدىغان، لېكىن
دېــگهن » ئــاق«بىــلهن ) غــاز(» قــاز«مىلــلهت قازاقالرنىــڭ نــامىمۇ 

سۆزنىڭ قوشۇلۇشىدىن كېلىپ چىققـان بولـۇپ، ئـۇالردا بـۇ ھهقـته      
ئىندىئان قهبىلىلىـرى ئارىسـىدا بولسـا تـۇتىمنى     . بىر رىۋايهتمۇ بار

ئــۇرۇق نــامى قىلىــش بىــر قهدەر ئومۇمالشــقان، خــۇددى ئهنگلىــيه   
نۇرغۇنلىغـان  «: ئېيتقاندەك) Edward.Tylor(ئىدۋار تايلور ئالىمى 

ــرەر     ــىنى بى ــپ چىقىش ــڭ كېلى ــرى ئۆزىنى ــانىيهت قهبىلىلى ئىنس
ــڭ      ــاغالپ، ئۇالرنىـ ــىلهرگه بـ ــاكى نهرسـ ــۈملۈككه يـ ــا، ئۆسـ ھايۋانغـ
ناملىرىنى ئۆزلىرىگه نام قىلىپ قويغان ۋە ئۆزلىرىنىـڭ ئـۇرۇقىنى   

ق قانداشلىق پهرقـى  باشقىالردىن مۇشۇنداق ئوخشىمىغان سىرلى
   ①»ئارقىلىق ئايرىغان

ئۇيغــۇرالردا تــۇتىم ئېتىقــادى بــار بولغــان دېســهك، ئۇيغــۇرالرنى  
قهبىلىلهرنىڭ ناملىرى ئىچىـدە   –شهكىللهندۈرگهن نۇرغۇن ئۇرۇق 

. تۇتىم نامى قويۇلغان ئۇرۇق يـاكى قهبىلىـلهر بـار بولغـان بـوالتتى     
ــى     ــارىخ نۇقتىســىدىن، مهيل ــى ت ــز مهيل ــراق، بى ــانتروپولوگىيه بى ئ

نۇقتىسىدىن ياكى تىلشۇناسلىق نۇقتىسىدىن تهتقىق قىاليلـى،  
بــۇ ھهقــته تۇتامغــا چىققــۇدەك پــاكىتنى تاپالمــايمىز، ئۇيغــۇرالرنى   
تهشكىل قىلغان ياغالقار، ئوتۇرقار، دېرمار، ئاۋۋچاغ، بۇقاسقىر، قـازار،  

سـۇن  ياماقار، ئاياۋىر، قوغۇرسۇدىن ئىبارەت ئىچكى توققۇز ئـۇرۇق بول 
ياكى ئۇيغۇر، بۆكۈ، قۇن، بـايېرقۇ، تـوڭرا، ئىزگىـل، چـۈبه، باسـمېل،      
قارلۇق قاتارلىق تاشقى توققۇز ئـۇرۇق بولسـۇن ھېچقايسىسـىنىڭ    
ــتۈرەلمهيمىز    ــگهن دەپ جهزىملهش ــدىن كهل ــۇم تۇتىم ــامىنى مهل . ن

دىمۇ ھايۋان ياكى باشـقا تـۇتىم نـامى بىـلهن ئاتالغـان      » ئوغۇزنامه«
ــامى ئ  ــۇرۇقالر  بىــرەر قهبىــله ن ېيتىلمىغــان، مېــنىڭچه قهدىمكــى ئ

. تۇتىم نامى بىلهن ئهمهس، پهقهت قانداشلىق نامى بىلهن ئاتالغان
. بوۋىلىرىنىڭ نامىنى ئۇرۇق نامى قىلىپ ئىشـلهتكهن  –يهنى ئاتا 

مهســىلهن، تۈركلهرنىــڭ ئهڭ دەســلهپكى ئهجــدادى بولغــان ئاشــىنا  
                                              

، سـودا كىتـاب بېسـىش سـارىيىنىڭ     »ئىپتىدائىي مهدەنىـيهت «: ئىدۋارد تايلور ①   
  .بهت – 573يىل خهنزۇچه نهشرى،  – 1988



تۈركلهرنىــڭ «: دە مۇنــداق بايــان بــار» ســۈينامه«ئــۇرۇقى ھهققىــدە 
ــدىكى   ــدادلىرى پىڭلىياڭ ــۇالر ‹ئهج ــالغۇت خ ــدى، ئۇالرنىــڭ  › ش ئى
شـىمالىي ۋېـي پادىشـاھى تهيـۋۇدى     . ئۇرۇقىنىڭ نامى ئاشىنا ئىـدى 

يىلى جۈي سۈينى تارمار قىلغاندا، قهبىله باشـلىقى ئاشـىنا    – 439
ئائىله بىلهن جۇرجانالرغا قېچىپ كهتتى، ئـۇالر ئهۋالدمـۇ ئهۋالد    500

» سۈينامه« ①».ا ياشاپ، تۆمۈر تاۋالش بىلهن شۇغۇلالنغانىدىئالتايد
كى، تارىختا ۋە ئهپسانىالردا بولۇدۇدىكى بۇ مهلۇماتتىن كۆرۈۋېلىشقا 

» ئاشـىنا «خاتىرىلهنگهن تۈركلهرنىڭ ئهڭ دەسلهپكى ئـۇرۇق نـامى   
دېگهن نـام ھهرگىزمـۇ تـۇتىم قىلىنغـان ھـايۋان يـاكى زىرائهتنىـڭ        

ەمنىڭ يهنى قهبىله باشلىقىنىڭ نامىـدىن  نامى ئهمهس، بهلكى ئاد
  .كهلگهن

ــڭ     ــازمىالردىنمۇ تۇتىمنى ــدىكى ي ــارىخ ھهققى ــى ت ــز قهدىمك بى
ــۇرالردىكى    ــايمىز، ئۇيغـ ــانلىقىنى ئۇچراتمـ ــامى قىلىنغـ ــۇرۇق نـ ئـ

جاي نامىدىن  –ئۇرۇقالرنىڭ ناملىرى كىشى ئىسمىدىن باشقا يهر 
رۇق كهلـــگهن ئهھۋالالرمـــۇ ئىنتـــايىن كـــۆپ، ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئـــۇ     

ــدە     ــى ھهققى ــپ چىقىش ــڭ كېلى ــان   – 8ناملىرىنى ــىردە تۇرپ ئهس
ــۋايهت      ــر رىـ ــىدىكى بىـ ــۇرالر ئارىسـ ــىغان ئۇيغـ ــدا ياشـ ئويمانلىقىـ

نـــاملىق كىتابىـــدا مۇنـــداق » جـــامىئۇل تـــاۋارىخ«راشـــىددىننىڭ 
ــاتىرىلهنگهن ــان    «: خ ــى ماك ــى ۋادىلىرىن ــۇن دەرياس ــۇرالر ئورخ ئۇيغ

ــان جايال  ــۆزلىرى تۇرغ رنىــڭ ئوخشىماســلىقىغا قىلغــان دەۋرلهردە ئ
قـــاراپ ئـــون قهبىلىـــگه بۆلۈنگهنىـــدى، بـــۇ ئـــون قهبىـــله ئورخـــۇن 
دەرياسىنىڭ ئون تارماق ئېقىنلىرىدا ئولتۇراقالشـقاچقا، بـۇ تارمـاق    
ئېقىمالرنىڭ نامى ئۇيغۇرالرنىڭ شۇ جايدا ياشىغان قهبىلىلىـرىگه  

  ②».نام بولۇپ قالغانىدى
ــۆتكهن جــۇغراپىيه پ  – 2 ــدا ئ ېشۋاســى پتــولېمى ئهســىردە يۇنان

                                              
، »ئۇيغۇرالر ۋە غهربىي يۇرتتىكى باشقا تۈركىي خهلقلهرنىڭ قىسقىچه تارىخى« ①   

 .بهتكه قارالسۇن – 448يىل ئۇيغۇرچه نهشرى،  – 2000اڭ خهلق نهشرىياتىنىڭ شىنج
يىـل   – 1983كىتاب، سودا باسمىخانىسى،  – 1توم،  – 1» جامىئۇل تاۋارىخ«( ②   

 .بهت – 240خهنزۇچه ن ەشرى، 



... «: دېـگهن قىسـمىدا  » سـېرىس «دېگهن كىتابنىڭ » جۇغراپىيه«
ــۆۋەن     ــۇ ت ــايدۇ، ئۇالرنىڭم ــايالر ياش ــدە دامن ــۇبى تهرىپى ــۇ جهن ئۇنىڭم

تـارىم دەرياسـى،   (تهرىپىدە پىئااليالر ياشايدۇ، ئـۇالر ئۇيغـارد دەرياسـى    
ــى  ــان  Oechordasيهنـ ــمه قىلىنغـ ــۇ تهرجىـ ــا ) دەپمـ قىرغاقلىرىغـ

ــامى بىــلهن   جايالشــق ــۇب تهرىپىــدە شــۇ دەريانىــڭ ن ان، ئۇنىــڭ جهن
دېـيىلگهن،  » .ياشـايدۇ ) Oikhardai(ئوخشاش نامـدىكى ئۇيغـارداالر   

ــالىمى ھېنــرى يــولى ئۇيغــارداالر ئۇيغــۇرالردۇر، ئۇيغــارد    ئهنگلىــيه ئ
ئهجـدادلىرىمىزنىڭ   ①.دەرياسى تارىم دەرياسىدۇر دەپ ھېسـابلىغان 

كهلگهنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان بـۇ   ئهزەلدىن تارىم ۋادىسىدا ياشاپ
پــوالتتهك پاكىــت ئۇيغــۇر دېــگهن ســۆزنىڭمۇ يهر نامىــدىن كېلىــپ 

دېمهك، بۇ ئۇرۇق ناملىرى پهيدا بولغـان  . دۇۈتۈچىققانلىقىنى كۆرس
ئاشۇ دەۋرلهردە ئۇيغۇرالرنىڭ روھىنى ئىگىـلهپ تـۇرغىنى ھهرگىزمـۇ    

اد كۆككه ۋە تۇتىم ئېتىقادى ئهمهس، بهلكى ئهڭ ئىپتىدائىي ئېتىق
يهرگه چوقۇنــۇش، ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ يىلتىزىنــى مهلــۇم ھايۋانغــا      

  .ئهمهس بهلكى يهرگه باغلىغان
ــادىپىي ئوخشىشـــىپ قېلىشـــالرنى تېپىـــپ   ئاھاڭـــدىكى تاسـ
چىقىپ ئۇرۇق ناملىرىنى تۇتىمدىن كېلىـپ چىققـان دەپ قـاراش    

  .ئاقمايدۇ
رالرنىـڭ  دىمـۇ ئۇيغۇ » ئۇيغۇرالر ھهققىـدە قىسسـه  .كونا تاڭنامه«

ئىچكى توققـۇز ئـۇرۇقىنى دەسـلهپكى قاغاننىـڭ فامىلىسـى ئىـدى       
  .دەپ چۈشهندۈرگهن

پهقهت قازاقالردىال بـۆرە نـامى بىـلهن ئاتالغـان ئـۇرۇق نـامى بـار،        
ــا،     ــۈركلهر بولغاچق ــرى ت ــيىن تۈركلهشــكهن غهي ــازاقالر كې ــراق ق بى
 ئۇالرنىڭ ئۇرۇقىغا بۆرە نامىنى قويۇشى تۈركلهردە تـۇتىم ئېتىقـادى  

  .بارلىقىنى ئىسپاتالپ بېرەلمهيدۇ
دىمۇ تـۈرك قهبىلىلىـرى ۋە ئۇرۇقلىرىنىـڭ    »دىۋانى ىتۈرك تىل«

» ئوغۇزنامه«نامىنى بىلدۈرىدىغان سۆزلهرنىڭ كېلىپ چىقىشىنى 
                                              

يىـل   – 1989، شىنجاڭ خهلـق نهشـرىياتى،   »ئۇيغۇرالرنىڭ قىسقىچه تارىخى« ①   
 .بهت – 50ئۇيغۇرچه نهشرى 



گه ئوخشــاش رىــۋايهتلهر بىــلهن چۈشــهندۈرىدۇ، بــۇ رىۋايهتلهرنىــڭ      
ن دېـگه » تـۈرك «. ئىچىدە تۇتىم بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئىسىم يـوق 

قاتــارلىق » قۇرئــان«ۋە » تهۋرات«ســۆزنى بولســا مهھمــۇد قهشــقىرى 
مـــــۇقهددەس كىتـــــابالردا نـــــامى زىكىـــــر قىلىنغـــــان نـــــوھ      
ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوغلى ياپهسنىڭ ئوغلى تۈركنىڭ ئىسـمىدىن  

  .①كېلىپ چىققان دەپ چۈشهندۈرىدۇ
ــقا    ــۇالردىن كۆرۈۋېلىشـــ ــا بـــ ــۇدۇمانـــ ــى دەۋر بولـــ كى، ئهينـــ

ۇتىم نامىنىـــڭ ئـــۇرۇق نـــامى بولـــۇپ كىشـــىلىرىنىڭ ئېڭىـــدا تـــ
قېلىشــى يــات ئىــش بولــۇپ، ئهگهر بۇنــداق ھادىســه بولغــان بولســا، 
ــتىگه      ــڭ ئۈس ــايتتى، ئۇنى ــاي قالم ــا ئالم ــقىرى تىلغ ــۇد قهش مهھم
مهھمۇد قهشقىرى ھهتتا بۆرە تۇتىمىنىمۇ تىلغا ئېلىپ قويمىغـان،  

م ئهينى ۋاقىتتا گهرچه ئۇنى ئىسالم دىنىدا دېسهكمۇ لېكىن ئىسـال 
ــدىمۇ     ــدە گهپ بولغانـ ــۇرالر ھهققىـ ــهنمهيدىغان ئۇيغـ ــا ئىشـ دىنىغـ

ــ تۈركلهرنىــڭ قهبىلىلىرىنــى مهھمــۇد  . تىمنى تىلغــا ئالمىغــانوت
ــ    ــراق ت ــدى، بى ــۆپ دېگهنى ــۇ ك ــقىرى بهكم ــلهن  وقهش ــامى بى تىم ن

ــۇرالردا     ــڭ ئۇيغ ــلىقى بىزنى ــڭ بولماس ــۇ قهبىلىنى ــان بىرەرم ئاتالغ
  .كهسكىن رەت قىلىدۇ تىم ئېتىقادى بولغان دەپ قارىشىمىزنىوت

ــ ــۆزلىرىگه ئېتىقــاد قىلغــان قهدىمىــي قهبىلىــلهردە  وت تىمنى ئ
ــ ــدە    وت ــزلهر ئىچى ــهكىللهنگهن پهرھى ــهۋەبىدىن ش ــادى س تىم ئېتىق

ــدىكىلهرنىڭ     ــۇرۇق ئىچى ــا ئىشــىنىدىغان ئ ــر تۇتىمغ ئوخشــاش بى
ئۆزئارا نىكاھ مۇناسىۋىتى ئورنىتىشى ئهڭ قـاتتىق چهكلىنىـدىغان   

ــالىمى ســىگمۇند فرېئــود تــۇتىمال  ئىــش بولــۇپ، روھىــي ئ ــالىز ئ ان
مهۋجۇت بولغـان ھهرقانـداق جايـدا، ھهرقانـداق كىشـىلهر ئارىسـىدا       

ئايالالرنىـــڭ جىنســـىي مۇناســـىۋەت  –ئوخشـــاش تۇتىمـــدىكى ئهر 
بۇ خىل پهرھىز تـۇتىم  . ئۆتكۈزۈشى قاتتىق چهكلهنگهن دەپ قارايدۇ

ــ     ۇپ، ئېتىقادىنىــڭ ئهڭ مــۇھىم ئاالھىدىلىكلىرىــدىن بىــرى بول
ــۆرپ    ــڭ ئ ــدا ۋە ئۇيغۇرالرنى ــۇر تارىخى ــل    –ئۇيغ ــۇ خى ــدە ب ئادەتلىرى

                                              
 – 1983، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى، »دىۋانى ىتۈرك تىل«: مهھمۇد قهشقىرى ①   

 .بهتكه قاراڭ – 37توم،  – 1يىل ئۇيغۇرچه نهشرى، 



  .پهرھىزنىڭ ھېچقانداق ئىزىنى تاپقىلى بولمايدۇ
ــى« ــى فهزان ساياھهتنامىســ ــدا » ئىبنــ ــاملىق كىتابــ  – 10نــ

ئهسىرلهردىكى قهدىمكى تۈركىي قهبىلىلهرنىـڭ نىكـاھ ئـادەتلىرى    
. انھهققىــــدە ئاالھىــــدە ســــهھىبه ئاجرىتىلىــــپ توختىتىلغـــــ    

ــولىنىزيىلىكلهردە     ــرى ۋە پـ ــدىئان قهبىلىلىـ ــدىكى ئىنـ ئامېرىكىـ
ــر تۇتىملىقالرنىــڭ نىكــاھى چهكلىنىــدىغان    مهۋجــۇت بولغــان بى
پهرھىـــز تـــۈركلهردە يـــوق بولـــۇپ، ســـاياھهتنامىغا ئاساســـالنغاندا،  
ــۇ     ــادىتى ئۇنىــڭ ئهكســىچه بولــۇپ چىقىــدۇ، يهنــى ب تۈركلهرنىــڭ ئ

ىكاھلىنىشــتىن پهرھىــز كىتابتــا تۈركلهرنىــڭ ئــۇرۇق ئىچىــدىن ن 
تۇتمــايال قالماســتىن، ئهكســىچه يــېقىن تۇغقــانالر بىــلهن وتــي       

ئهســىردە  – 10. قىلىشــنىڭ ئــادەت ئىكهنلىكــى بايــان قىلىنغــان 
خۇراســـان ۋە ئىـــران ھۆكۈمـــدارلىرىنىڭ ئوردىســـىدا تۇرغـــان ئهرەب  
ساياھهتچىســى ۋە شــائىر ئهبــۇ دۇلهف مىســىئاربىن مۇھهلهىلنىــڭ  

چىغىلالر قىزى، «: بۇ ھهقته مۇنداق بايانالر بار ياساھهتنامىسىدىمۇ
قىــز قېرىندىشــى يــاكى نىكاھلىنىشــقا بولمايــدىغان باشــقا بىــرى 

) ئوتقــا چوقۇنغــۇچى (ئــۇالر مهجبۇســى  . بىلهنمــۇ نىكاھلىنااليــدۇ 
ــا    ــادەتلىرى مان بولمىســىمۇ، لــېكىن نىكــاھلىنىش جهھهتتىكــى ئ

ىـر قهبىلىسـى   ھېرىدۇت بۇ ئادەتنىـڭ تۈركلهرنىـڭ يهنه ب  » شۇنداق
  .ئىقتىالردا مهۋجۇتلۇقىنى بايان قىلغان

ــائىله  « ــلهر ئــ ــدە بهزى قهبىلىــ ــۈرك قهبىلىلىرىــ قهدىمىــــي تــ
ســىرتىدىكى تــۇل ئايالالرغــا يېقىنالشــمايتتى، ئــۇالر پهقهت ئــۆگهي 
ــانىلىرى بىلهنــــال ئهمهس، قېرىنداشــــلىرىنىڭ يــــاكى باشــــقا   ئــ

ھلىۋېرەتتى، تۇغقانلىرىنىڭ تۇل قالغان خوتۇنلىرى بىلهنمـۇ نىكـا  
يېقىن زامانالرغىچه ئانـاتولىيه تـۈركلىرى ئارىسـىدىمۇ يېقىنلىـرى     
نىكاھالنغان تۇل ئايالالر بىلهن نىكاھلىنىش ئادەت ئىدى، چـۈنكى  
ئهرســـىز تـــۇل ئايالنىـــڭ ھـــالى خـــاراب بـــوالتتى، ئۇنىـــڭ بىـــلهن  
نىكاھلىنىش ھهممىدىن ئـاۋۋال ئـائىله ئىچىـدىكى ئىتتىپـاقلىق     

  ».مهجبۇرىيىتى ئىدى
ــا ھــازىرغىچه    ــادەت ت ئۇيغــۇرالردا نهۋرىنــى نهۋرىــگه چاتىــدىغان ئ



تۇغقــانالر ئارىســىدىكى رىشــتىنى ئۈزمهســلىك  –مهۋجــۇت، ئــۇرۇق 
  .بىرىگه چېتىپ قويىدۇ –ئۈچۈن يېقىن تۇغقانالر بالىلىرىنى بىر 

دۇنيــا تارىخىــدىكى سانســىز قېتىملىــق ئىرقىــي توقۇنــۇش ۋە   
رغۇنلىغــان مىللهتــلهر تــارىخ ئىرقىــي قوشۇلۇشــالر نهتىجىســىدە نۇ

سهھنىســىدىن يوقالغــان، نۇرغــۇن مىللهتــلهر ئىرقىــي تهركىبىنــى 
ئۆزگهرتىپ، شالغۇتلىشـىپ كهتـكهن، بىـراق ئۇيغۇرالرنىـڭ يېگـانه      
مىللىي پسىخىكىسى ۋە ئاالھىدە جۇغراپىيىلىك ياشاش شـارائىتى  

  .سهۋەبىدىن ئۆز قېنىدىكى ساپلىقنى قاتتىق ساقالپ كهلگهن
ەرياسىنىڭ گاھ يهر ئاستى بىلهن گاھ يهر ئۈسـتى بىـلهن   تارىم د

ئاققان ئېقىنىنى بويالپ، تهكلىماكان چۆللۈكىدە ئىنتايىن تارقاق 
تـوپ   -بىرىدىن ئايرىلىپ توپ  -يالشقان بوستانلىقتا بىر اھالدا ج

ــۋى      ــڭ جۇغراپىيى ــىغان ئۇيغۇرالرنى ــالهتته ياش ــنمه ھ ــۇپ بېكى بول
ىكــــاھ ئــــادىتىگه زور تهســــىر شــــارائىتىنىڭ ئــــۆزىال ئۇالرنىــــڭ ن

ــهتكهن ــىرلهردە    . كۆرس ــۆتكهن ئهس ــان ئ ــي قىلمىغ ــاش تهرەققى قاتن
ئۇالرنىڭ يىراقتىكى ئۇرۇقالر ياكى باشقا يۇرتلـۇق ئۇيغـۇرالر بىـلهن    
ــلهن    ــۇنىڭ بىـ ــگهن، شـ ــۇچراپ كهلـ ــالغۇغا ئـ ــى توسـ نىكاھلىنىشـ
ئۇيغـــــۇرالردىكى يۇرتۋازلىـــــق ۋە باشـــــقا يۇرتلـــــۇقالر بىـــــلهن      

كېيىـنچه  . ئادەت بىر ئهنئهنىگه ئايلىنىـپ قالغـان  تويالشمايدىغان 
قاتناشنىڭ قۇاليلىشىشى بىـلهن يـۇرت بىـلهن يـۇرت ئارىسـىدىكى      

ــاالقىالر كۈچ ــۈئـ ــارىالش  ۈيـ ــلهن ئـ ــلهر بىـ ــقا مىللهتـ ــا باشـ پ، ھهتتـ
ــراق    ــىمۇ، بىــ ــهكىللهنگهن بولســ ــالىتى شــ ــىش ھــ ئولتۇراقلىشــ
نىكاھىـــدىكى يـــاتالرنى چهتـــكه قـــېقىش ھېلىمـــۇ بـــۇ مىللهتـــته 

ھـازىرقى كۈنلهردىمـۇ   . ستهھكهم ئهنـئهنه سـۈپىتىدە سـاقالنماقتا   مۇ
بهزى رايونالردا ھهتتا بىـر يېـزا بىـلهن بىـر يېـزا ئوتتۇرىسـىدا ئۆزئـارا        
نىكاھلىنىشـــقا قارشـــى تۇرىـــدىغان ئهھـــۋالالر مهۋجـــۇت، بۇنـــداق  

ىدە يـات ئىـرقتىكىلهر بىـلهن تـوي     جهمىيىتبولۇۋاتقان يهردە ئۇيغۇر 
 – 1765مهســـىلهن، . گۈر بىـــر مهســـىلهقىلىـــش ئىنتـــايىن ســـهز

ــىنىڭ     ــڭ سۇاللىس ــى چى ــدە يېغىلىق ــان جىگ ــدىكى ئۇچتۇرپ يىلى
 –ئۇچتۇرپاندا تۇرۇشلۇق خان ئامبىلى سـۇچىڭنىڭ ئۇيغـۇر خوتـۇن    



ئاستى قىلىشى سـهۋەبىدىن قوزغالغـان بولـۇپ،     -قىزلىرىنى ئاياغ 
ئۇنىـڭ رەھمىتـۇلال ئىسـىملىك بىــر كىشـىنىڭ ئايـالىنى يامۇلــدا      

ــد ــاتتىق غهزىپىنــى     قون ــڭ ق ــۈن ئۇيغۇرالرنى ــانلىقى پۈت ۇرۇپ قالغ
يىلىـدىكى   - 1765. قوزغاپ، قانلىق توقۇنۇش كهلتۈرۈپ چىقارغان

يىلىـــدىكى قۇمـــۇل  - 1931ئۇچتۇرپـــان قوزغىلىڭىـــدىن تارتىـــپ 
دېهقانالر قـوزغىلىڭىغىچه بولغـان سانسـىز قېتىملىـق ئـۇرۇش ۋە      

زورلـۇقى تۈپهيلىـدىن   قوزغىالڭ دەل يات ئىرىقتىكىلهرنىـڭ نىكـاھ   
  .كېلىپ چىققان

ــاپمۇ      ــادەم قاغ ــمه ئ ــرى ھهم ــن بې ــىز يىلالردى ــۇرالردا سانس ئۇيغ
تـــــۈگىتهلمهي كهلـــــگهن يۇرتۋازلىقنىـــــڭ تـــــۈپكى ئاساســـــى     
مىللىتىمىزنىڭ كوللېكتىپ يوشۇرۇن ئېڭىـدىكى يـېقىن ئـۇرۇق    

تۇغقانالر توي قىلىـش تۈگـۈنى بولۇشـى مـۇمكىن، ھهمـمه ئـادەم        –
رشــى، بىــراق ھهمــمه ئــادەم يۇرتۋازلىــق قىلىــدىغان  يۇرتۋازلىققــا قا

بۇنداق غهلىته پسىخىكا ئهلـۋەتته مىللهتنىـڭ مىللىـي روھىنىـڭ     
چوڭقۇر قاتالملىرىدىكى يوشۇرۇن چۆكمىلهر سـهۋەبىدىن بولمىسـا،   
تاســادىپىي پهيــدا بولــۇپ قالغــان بولســا نۇرغــۇن يىلالردىــن بېــرى   

  رەر بولغىيتتى؟ۈئۆزگ قاقشىغان تهشۋىقاتالر بىلهن ئازراق بولسىمۇ
ئۇيغۇرالرنىڭ ياتالر بىلهن توي قىلىشـتىن ئـۆزىنى قاچۇرۇشـى،    
ــى      ــي روھتىكــ ــى مىللىــ ــتىن بهلكــ ــىله بولماســ ــي مهســ دىنىــ

  .ستىن ئىبارەتككومپلى
ــادىكى    مۇشــۇ ســهۋەبلهر تۈپهيلىــدىن ئۇيغۇرالرنىــڭ قېنــى دۇني
خېلــى كــۆپ مىللهتلهرنىــڭ قېنىــدىن ســاپراق ھــالهتنى ســاقالپ  

وڭغۇلالرنىڭ خـان جهمهتىـدىكى ناھـايىتى ئـاز سـاندىكى      قالغان، م
پ ۇشـ ۇبىرنهچچه پادىشاھ ۋە ئۇنىڭ ئائىله تاۋابىئاتلىرىنىـڭ ئۇيغۇرل 

كېتىشنى باھانه قىلىپ، ئۇيغۇرالرنى بهزى تارىخچىالرنىڭ شالغۇت 
پ كېتىشـىمۇ  ۇشۇدېيىشى ناھايىتى بىمهنىلىك، ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرل

لهرگه چىڭگىزخاننىــڭ تــۈرك ئۇالرنىــڭ ئهســلى جهمهتــى بولغــان    
ــدىن   ــر قهبىلى ــېقىن بولغــان بى ــدىن بولغــان بولســا   ي ئىكهنلىكى

ــڭ     ــان ۋە ئۇنى ــاكىتالر چىڭگىزخ ــارىخىي پ ــان ت ــرەك، نۇرغۇنلىغ كې



ئهۋالدلىرىـــدا ئوخشـــىمىغان دەرىجىـــدە تـــۈرك قېنـــى بـــارلىقىنى،  
  .ئۇالرنىڭ ساپ موڭغۇل ئهمهسلىكىنى ئىسپاتلىغان

ئىسپاتالر ئۇيغۇر قاتـارلىق تـۈركىي    -رىقى بىر قاتار دەلىل ۇيۇق
ــۇمكىن     ــى مـ ــۇت بولۇشـ ــڭ مهۋجـ ــۇتىم ئېتىقادىنىـ ــلهردە تـ خهلقـ
ئهمهسـلىكىنى تولـۇق ئىسـپاتاليدۇ، تـۇتىم بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك       
ھېچقانداق ئادەتنىڭ بولماسلىقى سهۋەبىدىن بىزنىـڭ ئۇيغـۇرالردا   
تــۇتىم ئېتىقــادى بــار ئىــدى دەيــدىغان قاراشــلىرىمىزغا ئهجهللىــك 

شۇڭا، بىز ئۇيغۇرالر تۇتىمنى بىرخىل دىنىـي ئېتىقـاد   . ەربه بېرىدۇز
  .قىلغان دېگهن خاتا قاراشنى تهلتۆكۈس ئىنكار قىلىشىمىز الزىم

دىن ئىبارەت بۇ گىگانت ئىپوستىكى بۆرە » ئوغۇزنامه«ئۇنداقتا، 
  ئوبرازى زادى نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟

ــاش، قهد    ــىمىزگه ئوخش ــۆرگهن چۈش ــڭ ك ــۇددى بىزنى ــى خ ىمك
ئهپسانه، رىۋايهت ۋە ئىپوسالرمۇ قهدىمكى ئىنسـانالرنىڭ چۈشـىدىن   
ئىبارەت، بىزنىڭ كېچىسى كـۆرگهن چۈشـىمىز بىزنىـڭ شهخسـىي     
ــى     ــا، قهدىمكـ ــان بولسـ ــۇپ چىقىرىلغـ ــدىن توقـ ــز تهرىپىـ ئېڭىمىـ
ئهپسانىالر بىر ئۇرۇق ياكى بىر مىللهت تهرىپىـدىن ئورتـاق توقـۇپ    

پسىخولوگىيه ئىلىمىگه ئاساسـهن   بىز ھازىرقى زامان. چىقىرىلغان
ــۈرۈپ     ــپ، ئاشــۇ چۈشــنى كهلت ــر بېرى كىشــىلهرنىڭ چۈشــىگه تهبى
ــا ئوخشــاش،       ــنى تېپىــپ چىقالىغانغ ــان پســىخىك ئاساس چىقارغ
ــى     ــارقىلىقمۇ قهدىمكـــ ــش ئـــ ــل قىلىـــ ــانىالرنى تهھلىـــ ئهپســـ
ئهجدادلىرىمىزنىڭ پىكىر قىلىش ئۇسـۇلىنى ۋە مىللىتىمىزنىـڭ   

  .ىقااليمىزتهپهككۇر ئۇسۇلىنى تېپىپ چ
ــى      ــتا بىزن ــق قىلىش ــالرنى تهتقى ــانه ۋە ئىپوس ــى ئهپس قهدىمك
ئادەتته بىـر قاراشـتىال گاڭگىرىتىـپ قويىـدىغىنى ئـۇالردىكى بهزى      
بىمهنىلىكلهر بولۇپ، ئادەتتىن تاشقىرى سـىغىمچانلىقىنى پهيـدا   
ــان     ــۈزۈپ قويغ ــكه كىرگ ــمهنه تۈس ــۇنى بى ــىمۋول ئ ــدىغان س . قىلى

تـــارىخىي تهجرىبىلىـــرى، روھىـــي قهدىمكـــى ئهجـــدادلىرىمىزنىڭ 
. كهچۈرمىشلىرى ئـۇالردا قـاتتىق پىرىسـلىنىپ كىچىكلىـتىلگهن    

بىز پهقهت ئاشۇ سـىمۋولالرنىڭ مهنىسـىنى يېشـىپ بېرەلىسـهكال،     



ــارىخ ھهققىــدىكى ئهڭ مــۇھىم ھــۆججهتلهر    ئاشــۇ ئهپســانىالرنىڭ ت
س قىلمــاي ىــبىــلهن ئوخشــاش قىممهتــكه ئىــگه ئىكهنلىكىنــى ھ 

ۇ سىرلىق ئهپسانىالرنى بىز ئىلمىيلىككه يات دەپ ئاش. قالمايمىز
يالغـــان، . پهن بىـــلهن سىغىشـــالمايدۇ -قارىســـاق يـــاكى ئىلىـــم 

ئــۇالر . خىيــالىي نهرســىلهر دەپ قارىســاق قــاتتىق خاتالىشــىمىز    
مىللهتنىــڭ ھهم روھىــيهت ھهم مــاددىي تــارىخى بولــۇپ، بىزنــى      

يــدىغان تېخنىكــا يــولى بىــلهن ئېرىشــكىلى بولما  -زامــانىۋى پهن 
  .قىممهتلىك بىلىملهر بىلهن تهمىنلهيدۇ

ــارىخىي     ــارىتىلىش ئهپسانىســىغا، بىــر قاراشــتا ت بىــر قاراشــتا ي
ــايدىغان     ــازىيىگه ئوخش ــالىي فانت ــتا خىي ــر قاراش ــتانغا، يهنه بى داس

  دىن ئىبارەت بۇ سىرلىق قهسىردە زادى نېمىلهر بار؟» ئوغۇزنامه«
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ئوغۇزخان داسـتانىنىڭ بېشـىدىال سـهل ئىالھىـي تـۈس ئالغـان       
ھالدا غهلىـته تهسـۋىرلىنىدۇ، ئانـدىن ئۇنىـڭ جاھانـدىكى ئـورنى ۋە       

  .تىكى رولىدىن بېشارەت بېرىلىدۇرىياللىق
يىرتقۇچ ھايۋان قىئات بۇغىنىمـۇ، ئېيىقنىمـۇ يهيـدۇ، قىئـاتنى     

بـۇ  . ئـوقى ئۆلتۈرىـدۇ  شۇڭقار يهيدۇ، شۇڭقارنى بولسا ئوغۇزخاننىڭ يا 
ــۈن     ــادىلهش ئۈچـ ــاتۇرلىقىنى ئىپـ ــڭ بـ ــانالر گهرچه ئوغۇزخاننىـ بايـ
ــۇ يهردە    ــېكىن ب ــدىغان قىســتۇرمىدەك بولســىمۇ، ل خىــزمهت قىلى
ناھــــايىتى ئېنىقكــــى، ئوغۇزخاننىــــڭ جاھانــــدا تۇتقــــان ئــــورنى  
مهسىلىسى يهنى ئۇنىڭ ئاسمان ۋە يهر بىلهن بولغـان مۇناسـىۋىتى   

  .ويۇلغانمهسىلىسى ئوتتۇرىغا ق
بـــۇ ئوغۇزخاننىـــڭ چـــوڭ يۈرۈشـــكه ئاتلىنىشـــتىن ئىلگىـــرى  
باشـــىغان تـــۇنجى ئىستىالســـى، ئـــۇ ئـــاۋۋال ئـــوۋ ئـــوۋالپ ئـــۆز        
ــۇقى     ــۆز مهۋجۇدل ــى ئ ــدۇ، يهن ــالهتكه ئىــگه قىلى مهۋجــۇتلىقىنى كاپ

يهنى  —ئۇ ئالدى بىلهن ئورمانلىقنى . ئۈچۈن ئىستىالغا ئاتلىنىدۇ
ــر قىســمىنى بويســۇندۇرىدۇ،    ــڭ بى ــى  يهرنى ــال جىنســلىق يهرن ئاي

بويسۇندۇرۇش ئوغۇزخانـدىكى مهڭگۈلـۈك ھايـاتلىق ئىسـتىكىنىڭ     
مهھسۇلى، شۇڭا، يهرنى ئىگىلهيدۇ، يهنى بۇغا، ئېيىق ۋە قىئـاتالرنى  



  .ئوۋاليدۇ
ــى    ــماننىڭ دەخلـ ــتىكى ئاسـ ــلهش ئىسـ ــڭ ئىگىـ تهرۇز  –ئۇنىـ

قىلىشىغا ئۇچرايدۇ، ئهر جىنسلىق بولغان ئاسمان ئۇنىـڭ يهردىـن   
غان نهرسـىگه ئىـگه بولۇشـىغا يـول قويمايـدۇ، يهنـى قىئـاتنى        ئوۋلى

  .ئىگىلىۋالىدۇ) ئاسمانغا تهۋە، ئاسماننىڭ ۋەكىلى(شۇڭقار 
ــدە      ــۇم دەرىجى ــمانغا مهل ــدۇ، ئاس ــوق ئاتى ــمانغا ئ ــان ئاس ئوغۇزخ

  .ۋەكىللىك قىلىدىغان شۇڭقارنى ئۆلتۈرىدۇ
بـــۇالر ئوتتۇرىســـىدىكى مۇناســـىۋەتنى مۇنـــداق ئىپـــادىلهش     

  :مۇمكىن
  
  
  
  
ــامه« ــك   » ئوغۇزنــ ــۇق ۋە ئهرلىــ ــارلىق ھوقــ ــىدىكى بــ ئىپوســ

ــۇدۇئىرادىســىنى مۇشــۇ گــرافىكتىن كــۆرگىلى   ئوغۇزخاننىــڭ . بول
ئىگىلىگۈچى بولۇش ۋە ئهسلىدىكى ئىگىلىگۈچىگه قارشى تۇرۇش 
ــتىكىدىن    ــۈرۈش ئىس ــىنى ئۆلت ــدىكى دادىس ــتىكى دەل ئۇنىڭ ئىس

  .ئىبارەت
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ئۇيغۇرالرنىڭ پۈتكۈل مىللىي روھىنى شـهكىللهندۈرگهن كـۆك   
ئېتىقادى پۈتكـۈل ئىنسـانالرغا ئورتـاق بولغـان يهنىـال شـۇ ئهسـلى        

  .گۇناھ تۇيغۇسىدىن نېرى كهتمىگهن
بۆلىكىدە ئوغۇزخاننىـڭ تۇغۇلۇشـى ۋە ياشـاش     – 1ھېكايىنىڭ 

ئوغۇزخاننىـڭ  بۆلىكىدە  – 2شارائىتى بايان قىلىنغاندىن كېيىن، 
بــۇ يهر مۇنــداق . دۇۈنۈنىكاھلىنىشــى ۋە پهرزەنــت قالدۇرۇشــى ســۆزل 

كهنه كـۈنلهردە بىـر كـۈن ئوغـۇز قاغـان      ...«: سۆزلهر بىلهن ئېلىنىدۇ
يهنـى  » ...بىر يهردە تهڭرىنى يالبـارغۇدا ئىـردى، قـاراڭغۇلۇق كهلـدى    

ى، كۈنلهردىن بىر كۈنى ئوغۇز قاغان بىر يهردە تهڭرىگه يالۋۇرۇۋاتاتتت
  .قاراڭغۇلۇق كهلدى



ــۇپ،     ــۇ يهردە ئوغۇزخــان يالۋۇرىۋاتقــان تهڭــرى كــۆك تهڭــرى بول ب
بۆلىكىدە كۆكنىڭ ئىگىلىۋېلىش يهنى  – 1ئوغۇزخان ھېكايىنىڭ 

دادىللىق ئىمتىيازىغا جهڭ ئېالن قىلغانىـدى، بىـراق ئارقىـدىنال    
غهمكىنلىشــىپ، ئــۆز گۇناھىغــا تــۆۋە قىلىــپ، تهڭــرىگه يالۋۇرۇشــقا 

  .باشاليدۇ
ــاھى   ــڭ گۇن ــىش    —ئوغۇزخاننى ــاز تالىش ــدىن ئىمتىي = تهڭرى

  .دادىدىن ھوقۇق تالىشىش
  دادىنى قهدىرلهش= ئىبادەت قىلىش  —ئوغۇزخاننىڭ تۆۋىسى 

دادا بولۇش = مهلۇم ئىمتىيازنى بېرىش  —تهڭرىنىڭ مۇكاپاتى 
  .ئىستىكىنى قاندۇرۇش

، ان تهڭرىگه يېلىنىۋاتسا ئاسـماندىن كـۆك نـۇر چۈشـىدۇ    خئوغۇز
نۇرنىـڭ كـۆك بولۇشـى دەل    . كۆك نـۇر ئىچىـدە بىـر پهرى ئولتۇرىـدۇ    

دەپ ئاتىلىشـــــى بىـــــلهن » كـــــۆك«ئاســـــماننىڭ ئۇيغۇرچىـــــدا 
دېگهن سۆز ھهم ئاسماننى ھهم كـۆك  » كۆك«مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، 

ــدۇ  ــى بىلدۈرى ــقا  . رەڭن ــۇدۇبۇنىڭــدىن كۆرۈۋېلىش كى، بــۇ پهرى بول
ئىبارەت، يهنى ئـۇ تـوۋا   تهڭرىنىڭ ئوغۇزخانغا قىلغان سوۋغىسىدىن 

بـۇ  . قىلىپ تهڭرىگه يالۋۇرغانلىقى ئۈچۈن تهڭرى ئۇنى مۇكاپاتاليدۇ
بىر قىزدىن ئىبـارەت، ئوغـۇز خاقـان قىـز بىـلهن بىلـله        —مۇكاپات 

ــاتلىقنى      ــدۇ، ھاي ــا ئايلىنى ــر دادىغ ــۇ بى ــدۇ، ئ ــۇپ، ئهۋالد قالدۇرى بول
  .ئهبهدىيلىككه ئىگه قىلىش ئىستىكىنى قاندۇرىدۇ

ىگىلىۋالغۇچى ۋە ھوقۇق ئىمتىيازدىن دېرەك بېرىـدۇ،  ئ —دادا 
ــۇق      ــقا ۋە ھوق ــا ئايلىنىش ــڭ ئىگىلىۋالغۇچىغ ــمان ئۇنى ــى ئاس يهن

  .ئىمتىيازغا ئېرىشىشىگه يول قويىدۇ
مۇقهددەس يهرمۇ ئوغۇزخانغا بىر قىـز سـوۋغا قىلىـدۇ، ئوغۇزخـان     
ئاسمان ۋە يهرنىڭ يهنى ئهرلىك ۋە ئاياللىقىنىڭ بىرىكىشى بىـلهن  

  .هممهل ئادەمگه ئايلىنىدۇمۇك
ئىپوستا دادىنىڭ بالىنىـڭ ئىگىلىشـىگه يـول قويۇشـى تهلهپ     

ھوقۇقىنى ۋە ئىستىال قىلغـان   زقىلىنغان، ئاخىرىدا ئوغۇزخانمۇ ئۆ
  .نهرسىلىرىنى ئوغۇللىرىغا بۆلۈپ بېرىدۇ



ئوغۇزخان ئۆزىنىڭ مۇكهممهللهشكهنلىكىنى ھېس قىلغاندىن 
  :ۈشۈرىدۇكېيىن خهلققه مۇنداق يارلىق چ

  
  مهن سىلهرگه بولدۇم خاقان،«

  .ئېلىڭالر قولغا يا ۋە قالقان
  بىزگه تامغا بولسۇن بۇيان،

  .كۆك بۆرە بولغاي ئۇران
  

  تۆمۈر نهيزە بولغىن ئورمان،
  .دەريا يۈرسۇن ئېقىپ –دېڭىز 

  ئوۋ يېرىدە يۈرسۇن قۇالن،
  »...كۈن تۇغ بولغاي، ئاسمان قورغان

  
هن، مهن پۈتۈن جاھاننىڭمۇ خاقـانى  مهن ئۇيغۇرالرنىڭ خاقانىم«

مانا بۇ يهردە ئىپادىلىنىۋاتقىنى بىر خهلقنىڭ »  ①!بولۇشۇم كېرەك
چۈشى، بىر مىللهتنىـڭ ئهرلىـك ھوقۇقىغـا ئېرىشـىش ئىسـتىكى،      

  .ھاياتنى ئهبهدىيلىككه ئىگه قىلىش ئىستىكى
ئوغۇزخان ئۆزىگه كۆك بۆرىنى شوئار قىلىدۇ، يهنى بۇ يهردە كـۆك  

زخاننىــڭ روھىــدىكى ئهرلىكنىــڭ ئوبرازلىشىشــى بولــۇپ، بــۆرە ئوغۇ
  .كېيىن ئۇ ئوغۇزخانغا يول باشاليدۇ

  »...كۈن تۇغ بولغاي، ئاسمان قورغان«
كىشىنىڭ ئهقلىنى الل قىلىدىغان بۇ بهدىئىي مىسرادىن بىز 

پۈتكۈل دۇنيا بىر : مۇنداق ئاجايىپ بىر تهسهۋۋۇرنى ھېس قىلىمىز
ۈسـتىگه قۇيـاش بىـر بـايراق قىلىـپ      چېدىرغا ئايلىنىـدۇ، ئۇنىـڭ ئ  

  .تىكلىنىدۇ
بىـــر قهۋم، بىـــر مىللهتنىـــڭ بهلگىســـى، يـــول      —بـــايراق 

                                              
قهدىمكـى ئۇيغـۇر يازمـا    «: ئابدۇقهييۇم خوجا، تۇرسۇن ئايۇپ، ئىسراپىل يۈسـۈپ  ①   

ــدىن تالالنمــا يىــل ئۇيغــۇرچه  – 3891، شــىنجاڭ خهلــق نهشــرىياتى،  »يادىكارلىقلىرى
  .بهت – 142نهشرى، 



  .كۆرسهتكۈچى
ئوغۇزخــان بــايرىقىنى قۇياشــتهك ئېگىــز بولســۇن دەپ تهلهپ     

ــايراقنى ئېگىــزگه قا  ــان  دقىلىــدۇ، ب اشــتىن مهقســهت ئــۆزىنى ناماي
 —نى دېـمهك، بـۇ يهردە ئوغۇزخـان ئـۆز قهۋىمىنىـڭ كـۈچى      . قىلىش

  .جىنسىي ئىقتىدارىنى نامايان قىلىدۇ —ئهۋالد قالدۇرۇش كۈچى 
بارىگاھىغا ئايالندۇرۇپ، ھهمـمه   زئوغۇزخان پۈتكۈل كائىناتنى ئۆ

. نهرسـىنى بويســۇندۇرماقچى، يهنـى تهڭــرىگه ۋە دادىغـا ئايالنمــاقچى   
مانــا بــۇ ئوغۇزخاننىــڭ قايتىــدىن ئىســتىال يــولىنى تۇتۇشــنىڭ       

ــۇ پ  ــى ئ ــى، يهن ــۈن   باشلىنىش ــۇندۇرۇش ئۈچ ــى بويس ــۈل زېمىنن ۈتك
ئاتالنغانــدا، ئــۆزىگه يهنىــال ئاســماننى ۋە قۇياشــنى نىشــان قىلىــدۇ، 
دېمهك ئۇ ئايال جىنسلىق بىـلهن زېمىننـى بويسـۇندۇرۇش ئۈچـۈن     

  .ئهر جىنسلىق بولغان كۆككه ۋە قۇياشقا تهقلىد قىلىدۇ
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بىـئهت ئىستىالسـى،   بۆلىكىدە ئوغۇزخاننىـڭ ته  - 1ئىپوسنىڭ 
السى بايـان قىلىنغانـدىن كېـيىن،    بۆلىكىدە جىنسىي ئىستى - 2
بۆلىكىــدە سىياســىي ئىستىالســى بايــان قىلىنىــدۇ، بىــراق بــۇ  -3

كۆرۈنۈشـــته سىياســـىي ئىســـتىال بـــولغىنى بىـــلهن ئهمهلىيهتـــته  
  .يارىتىش ئهپسانىسىدىن ئىبارەت

مىلـلهت ۋە   ئوغۇزخان نۇرغۇن جايالرنى ئىگىلهيدۇ، نۇرغۇنلىغان
قهۋملهرنى يارىتىدۇ، ئوغۇزخاننىڭ ئىستىالسـى جهريانىـدا سـاقالپ،    
ــۇرۇقالر       ــارلىق قهۋم ۋە ئ ــالۇق قات ــاچ، قاڭغ ــارلۇق، قالئ ــاق، ق قىپچ

  .بارلىققا كېلىدۇ
ئوغۇزخان ئهر قىياپىتىدە ئاسمانغا تهقلىد قىلىـدۇ، يهنـى ئايـال    

 مىننـــى ئىگىلهيـــدۇ، ئهرنىـــڭ ئايـــالنى   جىنســـلىق بولغـــان زې 
ــلىق     ئ ــدەك ئهر جىنس ــاتلىقنى ياراتقان ــر ھاي ــى بى ــى يېڭ ىگىلىش

ئوغۇزخاننىــڭ ئايــال جىنســلىق زېمىننــى ئىگىلىشــى بىــر مــۇنچه 
  .ئۇرۇق ۋە قهبىلىلهرنى يارىتىدۇ

كۆك يـايىلىق ئهركهك بـۆرە ئوغۇزخانغـا يـول باشـاليدۇ، بـۇ بـۆرە        
  زادى كىم؟



ىــڭ بــۇ بــۆرە دەل ئوغۇزخاننىــڭ ئۆزىــدىن ئىبــارەت، بــۇ ئوغۇزخانن
ئۇنىـڭ  . تىكى ئۆزى ئهمهس، بهلكى ئىدىيىسـىدىكى ئـۆزى  رىياللىق

بــــۇ ئىككىنچــــى ئــــۆزى ئوغۇزخــــان بىــــلهن نۇرغــــۇن جهھهتــــته  
ــپ     ــپ چىقىـ ــدىن پارچىلىنىـ ــۈن ئۇنىڭـ ــىمىغانلىقى ئۈچـ ئوخشـ
ــدىغان،    ــراپ قىلىشــنى خالىماي ــدا ئوغۇزخــان ئېتى ــكهن، ئۇنىڭ كهت

ر مهزمۇن بار، دىغان بىۇبىراق ئاڭسىز ھالدا ئهگىشىشكه مهجبۇر بول
  .ئۇ بولسىمۇ يهنىال دادا

خىيالىي سېزىم پهيدا بولغـان بهزى روھىـي كېسـهللهر خىيـالى     
دۇ يــــاكى كــــۆز ئالدىــــدىكى بهزى ۈھالــــدا بهزى ئــــوبرازالرنى كــــۆر

ــدۇ  ــپ كۆرۈۋالىـ ــىلهرنى ئۆزگهرتىـ ــڭ  . نهرسـ ــۆرۈنگهن ئۇنىـ ــۇ كـ ئاشـ
ئىدىيىســىدىكى ئــۆزى يــاكى بولۇشــنى ئىســتهيدىغان ئۆزىــدىن      

. ســىدىكى ئاشــۇ ئــوبرازنى توقــۇپ چىققــان    يىغايهنــى، . تئىبــارە
ــىلهن،  ــت«مهس ــىدا » ھاملې ــت ھادرامىس ــمملې ــىنىڭ  دايى دادىس

ئهرۋاھىنى كۆرىدۇ ۋە بۇ ئهرۋاھنىڭ بارلىق بۇيرۇقلىرىغا ئهگىشـىدۇ،  
ئـــۇ ئهرۋاھ پهقهت ھاملېتنىــــڭ ئېڭىــــدىال مهۋجـــۇت، بــــۇ ئــــوبراز   

ــ     ــپ چىقق ــدىن پارچىلىنى ــڭ روھى ــڭ ئۆزىنى ــۇپ، ھاملېتنى ان بول
ئۇنىڭغـــــا ھاملېتنىـــــڭ ئېڭىـــــدىكى نۇرغـــــۇن ئىســـــتهكلهر     

ئهرۋاھ ھاملېتقا قىسـاس ئېلىشـنى بۇيرۇيـدۇ،    . مۇجهسسهملهشكهن
  .ئهمهلىيهتته قىساس ئېلىشقا ئۈندىگىنى ھاملېتنىڭ ئۆزى

ــامه« ــپ   » ئوغۇزنـ ــڭ كوللېكتىـ ــر مىللهتنىـ ــىنىڭ بىـ ئىپوسـ
ــىمۋوللۇق      ــىدىكى ســ ــادىلهپ بېرىشــ ــى ئىپــ ــۇرۇن ئېڭىنــ يوشــ

ســىتىلىرىنى تهھلىــل قىلغىنىمىــزدا، بىــز بىــر مىللهتنىــڭ      ۋا
بـۇ دەل  . شهكللىنىش ۋە ئهۋالد قالـدۇرۇش تـارىخىنى كـۆرۈۋاالاليمىز   

مىللهتنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىـدىكى ئـۆز مهۋجۇتلـۇقىنى مهڭگۈلـۈككه     
  .ئىگه قىلىش ئىستىكىدىن ئىبارەتتۇر
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ــۆ  ــڭ ت ــادى تئۇيغۇرالرنى ــۇغالش ئ ــويىچه نى ئۇل ــامه«تى ب » ئوغۇزن
ئىپوسى تۆت بۆلهككه بۆلۈنگهن، ئـاخىرقى بۆلىكىـدە ئوغۇزخاننىـڭ    
ئىستىالنى تۈگهتكهندىن كېيىن پۈتۈن خهلقنى يىغىـپ مۇراسـىم   



  .ئۆتكۈزىدۇ، مۇراسىمدا كۆك تهڭرىگه نهزىرە قىلىنىدۇ
ئوغۇزخان نۇرغۇن زېمىنالرنى بېسىۋالغانلىقى ئۈچۈن كـۆكتىن  

ن چىقىـش ۋە كـۈن پېـتىش تهرەپـكه ئىككـى تـال       ئهپۇ سـورايدۇ، كـۈ  
 40غـۇالچ بولـۇپ،    40ئېگىز ياغاچ قادايـدۇ، ياغاچنىـڭ ئېگىزلىكـى    

دېـمهك، ناھــايىتى  . دېـگهن مـۇقهددەس ســان بىـلهن تهســۋىرلهنگهن   
ئۇنى بۇنـداق ئېگىـز قىلىشـتىكى    . ئېگىزلىكى گهۋدىلهندۈرۈلگهن

بىر ئـالتۇن   ئۇ. مهقسهت ئاسمانغا تېخىمۇ يېقىن قىلىش ئۈچۈندۇر
ــارقىلىق    توخــۇ بىــلهن كۈمــۈش توخــۇنى كــۆككه نهزىــرە قىلىــش ئ
كهچۈرۈم سورايدۇ، كۆكنىڭ ئۆزىگه ئوخشاش ئىمتىيازنى ئوغۇزخانغا 

  .ئۆتۈنۈپ بهرگىنىگه رەھمىتىنى بىلدۈرىدۇ
ئانــــدىن ئوغۇزخــــان ئۆزىنىــــڭ ھاياتلىقىنىــــڭ داۋامىنــــى      

پ بېرىدۇ، يهنى ئوغۇللىرىدىن ئىستهيدۇ، ئوغۇللىرىغا يۇرتىنى بۆلۈ
  .ئىگىلىگهنلىرىنى ئوغۇللىرىنىڭمۇ ئىگىلهشنى تهلهپ قىلىدۇ

ئاخىرقى قىسمىدا ھهممىدىن دىققىتىمىزنى تارتىـدىغان بىـر   
ــرى        ــر ۋەزى ــاملىق بى ــۈرك ن ــۇغ ت ــڭ ئۇل ــۇكى، ئوغۇزخاننى ــه ش نهرس
چۈشىدە ئالتۇن يا بىلهن كۈمـۈش ئـوقنى كۆرىـدۇ ۋە بـۇنى يـۇرتىنى      

ئۇنـداقتا يـا   . رىشـنىڭ بېشـارىتى دەپ قارايـدۇ   پهرزەنتلهرگه بۆلۈپ بې
ــتىن      ــۈپ بېرىش ــۇرتنى بۆل ــقا ي ــوق زادى نېمىش ــۈش ئ ــلهن كۈم بى

  بېشارەت دەپ قارىلىدۇ؟
ئـــوق ئىنســـانالردا مۇنـــداق نهرســـىلهرنىڭ ســـىمۋولى بولـــۇپ 

  .كهلگهن
ئۇ ھوقـۇق ۋە ئىالھىـي كۈچنىـڭ سـىمۋولى، فىـرئهۋىن تـاج       . 1

ت تهرەپكه يادىن ئـوق ئـۈزۈپ،   كىيىش مۇراسىمى ئېلىپ بارغاندا، تۆ
ئۆزىنىــــڭ بىرخىــــل ئىالھىــــي كــــۈچكه ئىــــگه بولغــــانلىقىنى  

  .ئىپادىلهيتتى
ئــۇ بهزى مىللهتــلهردە ۋە قىيــا تــاش رەســىملىرىدە قۇيــاش      . 2

  .نۇرىنى ئىپادىلهيدۇ
ــك     . 3 ــل ئهرلى ــۇ بىرخى ــا ئ ــدا بولس ــالىز تهلىماتى ــىخىك ئان پس

. ارىلىـــدۇجىنســـىي خـــارالش ســـهۋدالىقىنى ئىپادىلهيـــدۇ دەپ ق   



ئهمهلىيهتته بۇ ئۈچ خىل سىمۋولنى بىرلهشـتۈرگهندىال، ئانـدىن ئـۇ    
ئىپوســىدىكى » ئوغۇزنــامه«مــۇكهممهل ســىمۋولغا ئايلىنىــپ، بىــز 

نهلهيمىز، ئـۇ ھهم ئىالھىـي كـۈچنى، ھهم    ۈئوقنىڭ مهنىسىنى چۈش
قۇياشــقا ۋە . قۇيـاش ئېتىقــادىنى، ھهم زورلــۇق كـۈچنى ئىپادىلهيــدۇ  

ىنىــدىغان قهدىمكــى ئۇيغــۇرالردا قۇيــاش ھهم  كــۆككه ئېتىقــاد قىل
. ئهرلىــك كــۈچنى ئىپادىلهيــدۇ، ھهم ئىالھىــي كــۈچنى ئىپادىلهيــدۇ

قهدىمكى ئىنسانالرنىڭ ئېڭىـدا ئهرلىـك جىنسـىي زوراۋانلىـق دەل     
  .بىرخىل ئىالھىي كۈچتىن ئىبارەت

ئۇنىڭ ئۈستىگه، قهدىمكى ئىنسانالرنىڭ سـهنئىتىدە ئوقنىـڭ   
مهسـىلهن،  . ي ئهزانـى ئىپـادىلهپ كېلىـدۇ   رەسىمى ئهرلىك جىنسـى 

 )shiva(قهدىمكى ھىندىستان ئهپسانىلىرىدىكى ئىـالھ شـىۋانىڭ   
ــوقى ئهرلىــك        ــان يــا ئ ــۇپ تۇرغ ــڭ قولىــدا تۇت ــدە ئۇنى ھهيكهللىرى
ــۆيگۈ      ــانىلىرىدىكى س ــك ئهپس ــىمۋولى، گرې ــڭ س ــىي ئهزانى جىنس

  .ئىالھى ئىروسنىڭ ئوقيا ئوقىمۇ شۇنىڭ بىلهن ئوخشاش مهنىدە
ئىپوســىنى بهزىــلهر ئافراســياپ قاتــارلىق تــارىخىي » غۇزنــامهئو«

ــلهرنى     ــارىخىي شهخســ ــهندۈرىدۇ، تــ ــاغالپ چۈشــ ــلهرگه بــ شهخســ
ئهپسانىالشــــتۇرۇش ۋە ئىدىيىۋىلهشــــتۈرۈش قهدىمكــــى دەۋردىــــال 

بۇ ئىپوستىن تارىخىي . ئهمهس، دەل ھازىرقى ئۇيغۇرالردىمۇ مهۋجۇت
ڭ ئهپســانىۋى ھــۆججهتلهرنى تېپىــپ چىقىــش بىــلهن بىــرگه، ئۇنىــ

سىرلىقلىقى كهينىگه يوشۇرۇنغان مىللهتنىڭ روھىي قىياپىتىنى 
  .قېزىپ چىقىشمۇ ئوخشاشال مۇھىم
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ــي   ــلهپكى دىنىــــ ــانالرنىڭ ئهڭ دەســــ ــدائىي ئىنســــ ئىپتىــــ
ئېتىقادلىرىنىڭ مهنبهسى يارىتىش كۈچى بولغـان جىنسـىي كـۈچ    

ــارىخى  ــۇ كېيىنكــى ت ي تهرەققىيــاتالر جهريانىــدا بولســىمۇ، بىــراق ئ
ئۆزىدىكى جىنسـىيهت بىـلهن بولغـان ماھىيهتلىـك مهنبهداشـلىق      

يهنــى مهدەنىيهتتىكــى ئــادەتتىن . مۇناســىۋىتىنى غۇۋاالشــتۇرۇۋەتتى



ش نهتىجىســـــىدە بهزى ۇنـــــۇتاشـــــقىرى پرىســـــلىنىش ۋە جۇغل 
ــىپ      ــقىرى ئېشـ ــادەتتىن تاشـ ــىغىمچانلىقى ئـ ــىلهرنىڭ سـ نهرسـ

ــۆز ئىچ  ــۇرەككهپ مهزمــۇنلىرى  كهتكهچــكه، ئۇنىــڭ ئ ىــگه ئالغــان م
ــاپقىلى بولمايـــدىغان   ــىنى تـ ئىچىـــدىن ئۇنىـــڭ ئهســـلى مهنبهسـ

ــدى   ــپ قال ــاپهتكه كىرى ــي   . قىي ــى تهرەققى ــانىيهت مهدەنىيىت ئىنس
قىلغانســـېرى، مهدەنىـــيهت غـــايهت زور ســـىمۋولالر يىغىندىســـىغا 
ــدى، چــۈنكى پهقهت ســىمۋولالرال ئۇنىــڭ ســىغىمچانلىقىنى    ئايالن

ــاز نهرســه بىــلهن كــۆپ مهزمــۇننى ئىپادىلىيهلهيــدىغان   ئاشــۇرۇپ، ئ
ئىنسانالر ئابستراكت تهپهككـۇرى  . ئاالھىدىلىككه ئىگه قىالاليتتى

تهرەققىي قىلغانسېرى، ئۇ سىغىمچانلىقى زور بولغـان ئىپـادىلهش   
يېڭى  -، چۈنكى، ئۇنىڭدا يېڭى بولۇدۇۋاسىتىلىرىغا ئېهتىياجلىق 

ــدا   ــۇمالر پهيــ ــتراكت ئۇقــ ــۇدۇئابســ ــۇمالر  .بولــ ــتراكت ئۇقــ ئابســ
كۆپهيگهنسېرى ئىنساننىڭ ئىپادىلهش ئېهتىياجى ئېشىپ بارىدۇ، 
ــى      ــڭ مهدەنىيىت ــان مىللهتلهرنى ــي قىلغ ــلهن تهرەققى ــۇنىڭ بى ش
ســــىمۋول ۋە بېشــــارەتلهرنىڭ چهكســــىز مۇناســــىۋەت مهيــــدانىغا 

  .ئايلىنىدۇ
ــاراتقۇچى كــۈچ    قهدىمكــى ئىنســانالر جىنســىيهتنى بىرخىــل ي

غا چوقۇنغان، شۇنىڭ بىلهن پۈتكـۈل كائىناتنىـڭ   ھېسابالپ، ئۇنىڭ
يارىتىىشىدىن تارتىپ، ھهربىر ئادەمنىڭ يارىتىلىشـىنى جىنسـىي   

قهدىمكى ئاسـمان بىـلهن   . ئىقتىدارنىڭ مهھسۇلى دەپ چۈشهنگهن
يهرگه چوقۇنۇش ئېتىقادى بارغانسېرى تهرەققىي قىلىپ، ئۆزىـدىكى  

تىقادقا ئايالنغـان  پ، مۇنتىزىم دىنىي ئېۇتۇجىنسىي مهزمۇننى يوق
. نۋە باشــقا ھهرخىــل ئــانىمىزملىق ئېتىقــادالرنى شــهكىللهندۈرگه

ــته      ــۇن جهھهتـ ــادى نۇرغـ ــي ئېتىقـ ــۇنتىزم دىنىـ ــانالرنىڭ مـ ئىنسـ
سىمۋولالشقان بولـۇپ، ئۇقـۇمالر زور دەرىجىـدە ئابستراكتالشـقان ۋە     

  .مۇرەككهپلهشكهن
لىش ، تهپهككۇر قىكۈزۈتۈشئىنسانالرنىڭ تهبىئهتنى ۋە ئۆزىنى 

ئۇسۇلىنىڭ ئهڭ دەسلهپكى چىقىش نۇقتىسى بولغان جىنسـىيهت  
ئىنسانىيهت تهرەققىياتىغا ئهگىشىپ ئىككى خىل نىشـانغا قـاراپ   



  .ماڭغان
بىــر تۈركــۈم ئىنســانالردا جىنســىيهت ســىمۋول ۋە بهلگىــلهر  . 1

قاينىمىدا شهكلىنى ئۆزگهرتىـپ، تونـۇغىلى بولمايـدىغان ھـالهتكه     
ــكهن ــ . يهتـ ــالھ كۆزقارىشـ ــېرى مهۋھۇملئىـ ــۇى بارغانسـ ــر ۇشـ پ، بىـ

ــىزلىككه ئايالنغــان، بــارا    بــارا ھــازىرقى زامــان دىنلىــرى     -چهكس
ــدىكى   ــانالرنىڭ ئېڭىـــ ــى ئىنســـ ــهكىللىنىپ، ئهڭ قهدىمكـــ شـــ
جىنسىيهت يوشۇرۇلۇش ۋە شهكلىنى ئۆزگهرتىشلهردىن كېـيىن بـۇ   
دىنالردىن ئىزىنى تاپقىلى بولمايـدىغان بولـۇپ قالغـان، ھهتتـا بـۇ      

ــنالر ج ــار   دى ــك ۋە چۈشــكۈنلۈك دەپ ئىنك ىنســىيهتنى مهينهتچىلى
  .قىلىدىغان دەرىجىگه يهتكهن

مهســـىلهن، قىزىـــل مىڭئـــۆي تـــام رەســـىملىرىدە ســـىزىلغان  
ساكيامۇنىنىڭ تۇغۇلۇشى تهسۋىرلهنگهن رەسىمدە سـاكيامۇنى مايـا   
خېنىمنىـــڭ جىنســـىي ئهزاســـىدىن ئهمهس، بهلكـــى بېقىنىـــدىن 

ــۋىرلهنگهن،   ــپ تهس ــان قىلى ــل«تۇغۇلغ ــا  »ئىنجى ــزەس بولس دا جى
  .ئاتىسىز، يهنى بىرال جىنستىن تۇغۇلغان

كـۈچ   ى بۇالردىن ناھايىتى ئېنىق كۆرۈنۈپ تۇرىـدۇكى، يـاراتقۇچ  
دەپ قارالغـــان جىنســـىيهت بـــۇ يهردە يـــاراتقۇچۇلۇق ئىمتىيـــازدىن 

  .مهھرۇم قىلىنغان
دىنالرنىڭ تهرەققىياتى جهريانىدا بۇ خىل خـاھىش بارغانسـېرى   

ئاخىرىـــدا بهزىبىـــر تهركىـــي دۇنيـــاچىلىق، ھهۋەســـنى پ، ۈيـــۈكۆچ
  .چهكلهش ئىدىيىلىرى شهكىللهنگهن

ــل    . 2 ــۈم ئىنســانالردا بولســا جىنســىيهت بىرخى ــر تۈرك يهنه بى
ــدىن     ــدائىي ئۇقۇمــ ــدىغان ئىپتىــ ــۈچىنى بىلدۈرىــ ــارىتىش كــ يــ

ــارا    ــىپ ب ــېرى كونكرېتلىش ــانالرنىڭ    -بارغانس ــۇلال ئىنس ــارا نوق ب
ــى  ــڭ جىنس ــۇ ئهرلهرنى ــى  بولۇپم ــكهن، يهن ــىغىال مهركهزلهش ي ئهزاس

  .كىشىلهر جىنسىي ئهزانى ياراتقۇچى ئىالھ دەپ قارىغان
ــا ۋە     ــىيهتنى كائىناتقـ ــانالر جىنسـ ــالدا ئىنسـ ــدىنقى مىسـ ئالـ

ىسـه، بـۇ ئىنسـانالر بولسـا كائىنـات ۋە      لھاياتنىڭ مـاھىيىتىگه يۈك 
ھاياتلىقنى جىنسىيهتكه يۈكلىگهن، شۇنىڭ بىلهن ئىنسـانالرنىڭ  



  .ئهزاغا چوقۇنۇش ئېتىقادى شهكىللهنگهن جىنسىي
ئىنسانالرنىڭ بـاال تېپىشـىغا ئىنتىلىشـى پۈتـۈنلهي بىرخىـل      

ــڭ تهبىئى    ــۇ ئۇنى ــۇپ، ب ــان بول ــي ھاياج ــتهبىىئ ــاتلىق تى دىكى ھاي
ئىرادىســـىنىڭ مهھســـۇلىدىن ئىبـــارەت، ئىنســـانالرنىڭ بالىـــدىن 

ئىز  خۇشال بولىدىغىنى پهقهتال ئۆزىنىڭ ئهۋالد قالدۇرۇپ، دۇنيادىن
دېرەكســىز يوقۇلــۇپ كېتىشــنىڭ ئالــدىنى ئــېلىش بولــۇپ، بىــر   -

ــارەت،      ــاللىقىدىن ئىب ــارلىق خۇش ــڭ ب ــى ئۇنى ــاننىڭ پهرزەنت ئىنس
چـــۈنكى، ئىنســـاننىڭ يوشـــۇرۇن ئېڭىـــدا مهڭگـــۈ ئۆلمهســـلىككه  
ــت قالــدۇرۇش ئــارقىلىق        ــۇپ، ئىنســان پهرزەن ــتىلىش بــار بول ئىن

ــا  -ئاتــا . ارايــدۇھايــاتىنى مهڭگۈلــۈككه ئىــگه قىالاليــمهن دەپ ق  ئان
مــۇھهببهتنى  -بىــلهن پهرزەنــت ئوتتۇرىســىدىكى ســىرلىق مېهــرى 

ــدۇ    ــدىن چىقىــپ چۈشــهندۈرگىلى بولماي . بۇنىڭــدىن باشــقا نۇقتى
بهزىلهر بۇنى ئىشـلهپچىقىرىش ئېهتىيـاجى تۈپهيلىـدىن ئىنسـانالر     
بىر ئهمگهك كـۈچىگه ئىـگه بولـۇش تۇيغۇسـى بىـلهن پهرزەنتىـدىن       

ــداق  . شهندۈرۈشــكه تىرىشــىدۇ شــادلىنىدۇ دەپ چۈ ــته بۇن ئهمهلىيهت
ــال     ــت شــادلىقى پهقهت ــگه ئهمهس، پهرزەن ــۇق ئاساســقا ئى ــاراش تول ق
مهڭگۈلــۈك ھايــات ھاياجىنىــدىن تۇغۇلغــان شــادلىق بولماســتىن،  

ــادلىقىمۇ   ــارىتىش شـ ــدا يهنه يـ ــۇدۇئۇنىڭـ ــا  . بولـ ــى، ئاتـ ــا  -يهنـ ئانـ
ىن ئۆزلىرىنىـــڭ يېڭـــى بىـــر جـــانلىقنى ئاپىرىـــدە قىلغانلىقىـــد 

ــا   ــالىالرمۇ ئات ئانىســىنىڭ جىنســىي ئىقتىــدارىنى   -شــادلىنىدۇ، ب
  .ئۆزىنى ياراتقان كۈچ دەپ قارايدۇ

بىرىدىن ئايرىۋېتىـپ بـۇ    -ئىنسانالرنىڭ روھ بىلهن تهننى بىر 
دەل ئىنسانىيهتنىڭ  ،تارىخى ىككىسى ئارىسىدا سهرگهردان بولۇشئ

  .مهدەنىيهت تارىخىدۇر
نســانالر گــاھ تهننىــڭ قۇلىغــا  سانســىز ئهســىرلهردىن بېــرى ئى

ئايلىنىپ، چۈشكۈنلۈك ئىچىدە نىدا قىلسـا، گـاھ روھنىـڭ قۇلىغـا     
ــاتتى،    ــى يوقـ ــدا ئهقلىنـ ــاجلىقى ئالدىـ ــڭ موھتـ ئايلىنىـــپ تهننىـ

ئايرىم ئىككى نهرسه  -كىشىلهر كۆپىنچه تهن بىلهن روھنى ئايرىم 
ەپـته  بهزىـلهر تهن تهر . دەپ قاراپ، ئۇالرنى قارىمۇقارشى ئورۇنغا قويدى



تۇرۇپ روھنـى ھېچنهرسـىگه ئهرزىمهيـدىغان قـۇرۇق ۋە مهۋھۇملـۇق      
رى ئورۇنغــا ۇتهننىــڭ ئېهتىيــاجىنى ھهممىــدىن يۇقــ . دەپ قارىــدى

قويدى، بىراق ھهممىدىن قىزىق يېرى شۇكى، ئۇالر تهننـى پهقهتـال   
بىرخىــل مــاددىي مهۋجۇتلــۇق دەپ قارىماســتىن، ئهكســىچه دەل     

. الشتۇردىھردى، يهنى تهننى ئىالتهننىڭ ئۆزىگىال سىرلىق تۈس به
ــىۋەتلىك     ــال مۇناســ ــاڭ بىلهنــ ــدىن پهقهت ئــ ــىلهرگه ئهزەلــ كىشــ

دىغان تىئولوگىيىلىك ئىدىيىلهرنى ئۇالر تهنـدىمۇ ئىزدىـدى،   ۇتۇيۇل
پ يېتهلمهيـدىغان روھ بىـلهن   ۈنۈشۇنىڭ بىلهن تهن كىشىلهر چۈشـ 

پهقهت كېيىنكــــى دەۋرلهرگه . ئوخشاشــــال ســــىرلىقلىققا تولــــدى
دىال فىزىئولـــوگىيه پېنىنىـــڭ تهرەققىياتىغـــا ئهگىشـــىپ كهلگهنــ 

كىشـــىلهر ئـــادەم ئاناتومىيىســـىنى بىلگهنـــدىن كېـــيىن ئانـــدىن 
ــاددا ئىكهنلىكىنـــى ھ  ــتهننىـــڭ مـ ــان  ىـ ــگه بولغـ س قىلىـــپ، تهنـ

پ، پهقهت روھقـا بولغـان   ۇلـ ۇبارا يوق -مىسسىتىزملىق قاراشالر بارا 
ىنسـىي ئهزاغـا   مىسسىتىزملىق قاراشالرال مهۋجۇت بولۇپ قالدى، ج

چوقۇنــۇش ئاشــۇ دەۋرلهردىكــى تهن ھهققىــدىكى مىسســىتىزملىق  
  .قاراشالرنىڭ مهھسۇلى ئىدى

ــان    ــگه بولغـ ــىلهردە تهنـ ــدە كىشـ ــى دەۋرلهرگه كهلگهنـ كېيىنكـ
ــىلىق كۈچ ــۈقارش ــدا   ۈي ــه، ئاخىرى ــق نهرس ــى پهقهت ۋاقىتلى پ، تهنن

سېسىپ، چىرىپ توپىغا ئايلىنىپ كېتىدۇ، ئۇنىڭ نهپسى ئالدىـدا  
ــاش ــۈپكى    بـــ ــڭ ئهڭ تـــ ــدىغان، تهننىـــ ــاھ دەيـــ ــېگىش گۇنـــ ئـــ

ــېقىش      ــكه ق ــىيهتنى چهت ــان جىنس ــرى بولغ ــدىن بى ئىمتىيازلىرى
. ئىنســـانىيهت ئىدىئولوگىيىســـىدە مـــۇھىم ئـــورۇننى ئىگىلىـــدى

ئــۇالردىن بهزىــلهر ھهتتــا تهننىــڭ ئهڭ تــۈپكى ئېهتىيــاجى بولغــان  
رىپ شقا بولغان تهلهپنىمۇ ئىنكار قىلىش دەرىجىسىگه بېۇنۇئوزۇقل

يهتتى، بىراق ئوزۇقلـۇق ئۈزۈلسـه ياشـاش مـۇمكىن بولمىغـانلىقى      
. ئۈچۈنال ئۇنى تۈپتىن ئىنكـار قىاللمـاي، قىسـمهن ئىنكـار قىلـدى     

ھوزۇر ئۈچۈن تاماق يېـيىش ۋە ھهشـهمهتچىلىكنى تىلـالش بۇنىـڭ     
بىر مىسـالى، ئىنسـان تېنىـدىكى ئهڭ تـۈپكى تهلهپلهرنىـڭ بىـرى       

زىلهر تهرىپىـدىن پۈتـۈنلهي ئىنكـار    بولغان جىنسىي تهلهپ بولسا به



مهسىلهن، بۇددا دىنى نېرۋاناغا يېتىشنىڭ يولى ئـۆزىنى  . دىىنقىل
. شهھۋەتتىن پاك تۇتۇش دەپ قاراپ، توي قىلىشـنى ئىنكـار قىلـدى   

تــوي قىلماســلىقنى ئهڭ ئــالىي پهزىــلهت دەپ قارىــدى، دەســلهپكى  
نـاھ  مهزگىللهردىكى خرىستىئان دىنىمۇ جىنسىيهتنى بىر خىل گۇ

دەپ قارىدى ۋە دىنغا ئىشـهنگۈچىلهرنى جىنسـىيهتتىن چهتلهشـكه    
ئاگاھالندۇردى، سوپىالرمۇ تهركىي دۇنياچىلىقنى تهرغىپ قىلىـپ،  

نۇرغــۇن ســوپىالر ئۆمــۈر بــويى تــوي  . جىنســىيهتنى ئىنكــار قىلــدى
  .قىلماي ئۆتتى

روھ  دايىــم تهن بىــلهن روھ ھهققىــدىكى ئۇيغــۇرچه قاراشــالردا    
لسا شهيتانغا يېقىن قىلىپ تهسـۋىرلىنىدۇ، مهشـهۇر   خۇداغا، تهن بو

  :دا مۇنداق دېيىلگهن» قىسسهسۇل ئهنبيا«
ــارلىق پهرىشــتىلهر   « ــۆز خىزمىتىــدىكى ب بىــر كــۈنى ھــازازۇل ئ

بىلهن ئادەمنى كۆرۈش ئۈچۈن كېلىپ ھهيـران قالـدى، ئاسـماندا ۋە    
ــۇ     ــۆرگهن نهرســىلهرنىڭ ھهممىســى ب ــدە، ئهرش كۇرســىدا ك يهر يۈزى

نامايان بولدى، بـۇ  ) ئادەمنىڭ ياسالغان تېنىنى دېمهكچى( سۈرەتته
. ســۈرەت ئــۆتكهن ئاجايىــپ ۋە غــارايىپالرنى خــاتىرىگه كهلتــۈردى     

ــادەم ئهلهيهىسســاالمنىڭ قورســى   غا قىھــازازۇل كېلىــپ ھهزرىتــى ئ
قــولى بىــلهن ئۇرۇۋېــدى، ياتنىــڭ قــولى تــېگىش بىــلهن كوزىنىــڭ  

  :گهئاۋازنى ئاڭالپ، پهرىشتىلهرئاۋازىدەك بىر ئاۋاز چىقتى، ھازازۇل بۇ 
ــۇ ســۈرەتنىڭ ئىچــى كــاۋاك ئىــكهن، كــاۋاكلىق ئهيىــپ    —  -ب

نۇقسانلىقنىڭ نىشانى، بۇنىڭ ئىچىگه كىرىـپ ۋەسۋەسـه قىلىـش    
ھـازىر  . ئاسان، مهن ئىچىگه كىرىپ ئۇنىڭ بـاتىنىنى كـۆرۈپ باقـاي   

  .دېدى —كىرمىسه جان كىرگهندىن كېيىن كۆرگىلى بولمايدۇ،
ــۇ ھ  ــازازۇل ب ــا    ھ ــهيىر ۋە تاماش ــپ، س ــگه كىرى ــڭ ئىچى هيكهلنى

ــرى ۋە بېزەكلىــك بىــر        ــى شــۇنچه كهڭ ــدى، ھهيكهلنىــڭ ئىچ قىل
ئىمارەت، ئىككى ئالهمنىڭ گۆھىرى يىغىلغان بىر گۆھهر ئـامبىرى  
. ئىــدىكى، بۇنــداق كهڭــرى ئىمــارەتنى ھــېچكىم كۆرمىگهنىــدى     
 ھازازۇل ھهممه قىسىمالرنى كۆرۈپ كۆڭۈل رايونىغا كهلدى، كۆڭـۈل 
رايونى ئاجايىپ بىر بهلهن ئىمارەت ئىـدى، بـۇ ئىمـارەتكه كىرىشـكه     



خـۇدايى تائـالال   (ھېچيهردىن يـول تاپالمـاي، نائۈمىـد بولـۇپ چقتـى      
  )①.كۆڭۈل ئۆيىگه كىرىشكه يول بهرمىدى

رابغۇزىنىڭ قارىشىدا ناھايىتى ئېنىقكى، روھ بىلهن تهن قارشى 
ــدى ــڭ   . ئىـ ــهيتان ئۇنىـ ــال شـ ــارىتىلىش بىلهنـ ــادەم يـ ــى  ئـ تېنىنـ

ئىگىلىمهكچى بولغان، بىراق جان ئۇنىڭغا يول قويمايدىغان كـۈچ  
دەپ قارالغــان، شــۇنىڭ بىــلهن روھ بىــلهن تهننىــڭ كۆرۈشــى، خــۇدا  
بىلهن شـهيتان ئوتتۇرىسـىدىكى كۈرەشـنىڭ ئىنسـان ۋۇجۇدىـدىكى      
ئىپادىسى بولغـان، شـهيتاننىڭ ۋەسۋەسـى تهننـى ھاياجانالندۇرىـدۇ،      

تهننىڭ ھاياجىنىنى توسۇپ ئۇنى خـاتىرجهم   خۇداغا بولغان ئېتىقاد
  .قىلىدۇ

دا تهسۋىرلىنىشــىچه، شــهيتان ئــوتتىن » قىسسهســۇل ئهنبىيــا«
يارىتىلغان، ئادەم تۇپراقتىن يارىتىلغاندىن كېيىن ئۇنىڭ كـۆڭلى  

دېمهك، ئـادەم  . سۇدىن، روھى شامالدىن، نهپسى ئوتتىن يارىتىلغان
ۇپ، ئىنسان تېنىـدىكى  نهپسى بىلهن شهيتاننىڭ مهنبهسى بىر بول

  .ھهۋەسنىڭ ئۆزى شهيتان دەپ قارالغان
مېــۋىنى يهپ  چهكلهنــگهنئـادەم ئاتــا بىــلهن ھهۋا ئانـا جهننهتــته   

دا بــۇ مېــۋە بۇغــداي دەپ » قىسسهســۇل ئهنبىيــا«گۇنــاھ ئۆتكۈزىــدۇ، 
ەپ تـا بولسـا بـۇ مېـۋە ئهقىـل مېۋىســى د     »تهۋرات«بايـان قىلىنىـدۇ،   

دا ئېيتىلىشـىچه، ئـادەم بۇغـداينى    »قىسسهسۇل ئهنبىيـا «. ئاتالغان
ــيىن تا  ــدىن كېـ ــدۇ  يېگهنـ ــتاپ كېتىـ ــارىتى قىسـ ــا »تهۋرات«. ھـ تـ

ئېيتىلىشىچه، ئادەم ئهقىـل مېۋىسـىنى يېگهنـدىن كېـيىن كـۆزى      
ئېچىلىـــــپ، ئۆزىنىـــــڭ يالىڭـــــاچلىقىنى بىلىـــــپ قالىـــــدۇ ۋە  

ــدۇ   ــۇس قىلىـ ــدىن نومـ ــىدە  . يالىڭاچلىقىـ ــمهك، ھهر ئىككىسـ دېـ
ىـق ئىچىـدە قالىـدۇ، ئىسـالم دىنىـدا      ئوخشاشال ئىنتـايىن خىجىلل 

ئىنســان تېنىــدىكى ۋەسۋەســىلهر ئىچىــدە ئىنســاننىڭ ئوزۇقلۇققــا  
ۋەس بولغان ئاچكۆزلىكى تىلغا ئېلىنسا، يهھۇدىي دىنىدا بولسـا ھه 

دىكـى ئهقىلنىـڭ زادى نېمىنـى    »ئهقىـل مېۋىسـى  «. تهكىتلهنگهن
                                              

، قهشـقهر ئۇيغـۇر نهشـرىياتى نهشـر قىلغـان،      »قىسسهسـۇل ئهنبىيـا  «: رابغۇزى ①   
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ەم بىراق بىـز ئـاد  . دىغانلىقى ئېنىق قهيت قىلىنمىغانۇكۆزدە تۇت
س قىلىشــــنى ىــــۋانىــــڭ كېيىنكــــى خىجىللىــــق ھابىــــلهن ھ

ــدار      ــلهن ئاالقىــ ــىيهت بىــ ــڭ جىنســ ــۇ مېۋىنىــ ــىدىن بــ بىلىشــ
يهنــى ئادەمنىــڭ كــۆزى ئېچىلغانــدىن . ئىكهنلىكىنــى بىلهلهيمىــز

كېيىن، ئۇنىڭدا جىنسىي بىلىم پهيدا بولغـان، شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ     
بهزى . ي بىلگهچـــكه، يالىڭاچلىقىـــدىن خىجىـــل بولغـــاننجىنســـ

: رىســـتىئان تىئولـــوگلىرى بولســـا بـــۇنى مۇنـــداق ئىزاھلىغـــانخ
خۇدانىڭ ئهقىل مېۋىسـىنى چهكلىشـىدىكى سـهۋەب ئـادەم بىـلهن      

ئۇنـداقتا بـۇ گۇنـاھ زادى نـېمه     . ھهۋانى گۇناھتىن توسۇش ئۈچۈنـدۇر 
گۇناھ؟ ئـادەم بىـلهن ھهۋانىـڭ جىنسـنى بىلىشـى، ئـۇالر جىنسـنى        

ىـدۇ، جىنسـىي ئـاالقه    بىلگهن ئىكهن، دېـمهك جىنسـىي ئـاالقه قىل   
ئۇالرنى يېڭى بىـر جـاننى ئاپىرىـدە قىالاليـدىغان ئىقتىـدارغا ئىـگه       

پهقهت تهڭـــرىگىال خـــاس بولغـــان بۇنـــداق يـــارىتىش     . قىلىـــدۇ
ــدە ھازىرالشــقا تىرىشىشــى خــۇدادىن    ئىقتىــدارىنى ئادەمنىــڭ ئۆزى
خۇدالىق تالىشىش ياكى شېرىك كهلتۈرۈش بولۇپ، خۇدا دەل مۇشۇ 

. ئادەم بىلهن ھهۋانى جهننهتـتىن ھهيـدەپ چىقارغـان   گۇناھى ئۈچۈن 
ئىنســانالرنىڭ جىنســىيهتنى مهينهتچىلىــك ھــېس قىلىشــىدىكى 

  .بولۇدۇتۈپكى سهۋەب دەل ئاشۇ ئىپتىدائىي گۇناھ تۇيغۇسىدىن 
ئـادەم ئاتـا بىـلهن ھهۋا ئــانىنى ئازدۇرغـان نهرسـه يهنـى شــهيتانغا       

پ، ئـۇالر يىالننىـڭ   ۋاكالىتهن ئوتتۇرىغا چىققان نهرسـه يىـالن بولـۇ   
  .ئېزىقتۇرۇشى بىلهن ئهقىل مېۋىسىنى يېگهن

جاھىلىيهت دەۋرىدە بهزى مىللهتـلهر يىالنغـا ئېتىقـاد قىلغـان،     
ئـــاخىر رەزىللىـــك بىـــلهن  -تـــارىختىن بىـــرى يىـــالن باشـــتىن «

باغلىنىــپ كهلــگهن، يىالنــدىن قورقــۇش ئاساســهن ئومۇمالشــقان،   
بۇنىڭ ئاساسى شۇكى، . لىدۇبهزى مىللهتلهر ئالۋاستىغا ئېتىقاد قى

ئـــۇالر ئالۋاســـتىغا ســـهجدە قىلىـــش ياخشـــى ئىالھالرغـــا ســـهجدە  
   ①».قىلىشتىن پايدىلىق دەپ قارايدۇ

                                              
① A.O.ســـهنئهتچىلهر بىرلهشمىســـى  –ئهدەبىيـــات » جىنســـىي چوقۇنـــۇش«: ۋال
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ــى،    ــاد قىالتتـ ــا ئېتىقـ ــىلهر يىالنغـ ــىردا كىشـ ــى مىسـ قهدىمكـ
ــۇپ، يىــالن     ئىبادەتخــانىالر يىالننىــڭ ســۈرىتى بىــلهن تولغــان بول

پمـــۇ يـــۇمىالق بولۇ. مهڭگۈلـــۈك ھاياتلىقنىـــڭ ســـىمۋولى ئىـــدى
ــۈك دەۋرى قىلىشــتىن بېشــارەت    ــۆگهلگهن يىــالن ئۇالرغــا مهڭگۈل ي

  .بېرەتتى
ئــازتىكالرمۇ يىالنغــا ئېتىقــاد قىالتتــى، ئازتىــك مهدەنىــيهت      
مىراسلىرىدىن بىرى بولغان بىر پارچه تام رەسىمىدە يىالن يالىڭاچ 
ئايالالرنىــڭ جىنســىي ئهزاســى يېنىــدا قىلىــپ ســىزىلغان بولــۇپ، 

نسىي كۈچكه سىمۋول قىلىنغان، ھىندىستان براخمان ئهرلىك جى
هيكىلىـدە سـول   ھدىنىدىكى يېرىمى ئهر، يېرىمى ئايال ئىالھنىـڭ  

ــىي      ــالن جىنســ ــۇپ، يىــ ــقان بولــ ــالن چىرماشــ ــېلىكىگه يىــ بــ
  .قوزغاتقۇچنىڭ سىمۋولى قىلىنغان

جـــاھىلىيهت دەۋرىـــدىكى ئىنســـانالرنىڭ يىالنغـــا چوقۇنۇشـــى 
، يىـالن بىـر تهرەپـتىن شـهكىل     بىرخىل جىنسىي چوقۇنۇش بولۇپ

جهھهتته ئهرلهرنىڭ جىنسىي ئهزاسىغا ئوخشايدۇ، يهنه بىر تهرەپتىن 
. ش كــۈچى كىشــىلهرنىڭ قايىللىقىغــا ئېرىشــكهنۈيــۈئۇنىــڭ كۆپ

مهسىلهن، كىشىلهردە يىالنالر تـوپى ۋە يىالنـالر ئوردىسـى ھهققىـدە     
  .ئاجايىپ ھېكايىالر كۆپ

جىنسىي ئهزانىڭ سـىمۋولى   پسىخىك ئانالىز تهلىماتىدا يىالن
ــدا،     ــل قىلىنغان ــۆرگهن چۈشــلىرى تهھلى ــۇپ، كىشــىلهرنىڭ ك بول

ــالن   ــىمىزدىكى يى ــمچۈش ــىمۋولى دەپ   دايى ــڭ س ــىي ئهزانى جىنس
» جىنسـىي ئهزادىـن قورقـۇش   «قارىلىدۇ، يىالندىن قورقـۇش بولسـا   

ــدۇ ــالن     . دەپ قارىلى ــدىها يى ــان ئهج ــۇتىم قىلغ ــۆزىگه ت ــزۇالر ئ خهن
تىن تاشــقىرى مۇبــالىغه قىلىنىشــى بولــۇپ، بــۇ  ئوبرازىنىــڭ ئــادەت

خهنزۇالرنىــڭ پسىخىكىســىدىكى كوللېكتىــپ يۇشــۇرۇن ئاڭــدىكى 
جىنسىي ئهزانىڭ كىچىكلىكىدىن ئهنسىرەش ۋە چـوڭ بولۇشـىنى   

  .ئارزۇ قىلىش خام خىيالىنىڭ مهھسۇلىدۇ
مىالدىيهنىڭ ئالدىنقى ئىككى ئهسىرىدە خرىستىئان دىنىدىن 

لهنگهن نىستۇرىيان دىنىدا يىـالن ئهقىـل   تهرەققىي قىلىپ شهكىل



پاراســهتنىڭ ســىمۋولى دەپ قارالغــان، چــۈنكى جهننهتــته يىــالن    –
ئــادەم بىــلهن ھهۋاغــا بىلىــم ئــۆگهتكهن، بىــراق خرىســتىئان دىنــى 

» قىسسهسۇل ئهنبىيـا «. بىلهن ئىسالم دىنى يىالننى يامان كۆرىدۇ
ئازدۇرغانـدىن  دا رىۋايهت قىلىنىشـىچه، يىـالن ئـادەم بىـلهن ھهۋانـى      

كېيىن قاغىشىغا ئۇچرىغـان ھهم جهننهتـتىن قوغلىنىـپ، مهڭگـۈ     
ــدە    ــقا، ھهمـ ــا يهپ ياشاشـ ــدە توپـ ــكه ۋە يهر تېگىـ ــىز ئۆمىلهشـ پۇتسـ

ــاھى   دئاز ۇرۇلغــان ئادەمنىــڭ ئهۋالدلىــرى تهرىپىــدىن ئازدۇرغــان گۇن
ــۈم     ــكه ھۆكـ ــپ ئۆلتۈرۈلۈشـ ــلهن ئېزىـ ــاش بىـ ــىنى تـ ــۈن بېشـ ئۈچـ

  .قىلىنغان
ىنســىي چوقۇنــۇش ئىچىــدە ســىمۋوللۇق  يىالنغــا چوقۇنــۇش ج

تــۈس ئالغــان چوقۇنــۇش بولــۇپ، مهنىســى باشــقا نهرســـىلهردىن       
  .ئېنىقراق

ــانالرنىڭ ئهڭ   ــا چوقۇنــــۇش ئىنســ ئهرلىــــك جىنســــىي ئهزاغــ
دەســلهپكى دىنىــي ئېتىقادلىرىــدىن بىــرى بولغــان ئهجــدادالرغا      
چوقۇنۇشــنى بارلىققــا كهلتــۈرگهن، تــا ھــازىرقى دەۋرلهرگىــچه پۈتــۈن 

نىيهت دۇنياسىدا بۇ خىـل چوقۇنۇشـنىڭ شـهكلى ئـۆزگهرگهن     ئىنسا
ئۇيغۇرالردا بولسا بۇ ئهھۋال تېخىمـۇ  . ھالدىكى تهسىرى ساقالنماقتا

مهسىلهن، ئۇيغۇرالر قهبرىسـتانلىققا بېرىـپ دۇئـا قىلىـپ،     . روشهن
ئهجــدادالرنىڭ روھىــدىن مهدەت تىلهيــدۇ، چۈشــىدە ئۆلــۈپ كهتــكهن 

، ئۇنىـڭ روھـى قولالپتـۇ، ئىشـىم     دادىسىنى ياكى بوۋىسىنى كۆرسه
ئۆلگهن ئادەمنىڭ . ئوڭۇشلۇق بولىدىغان ئوخشايدۇ دەپ چۈشىنىدۇ

يامان گېپىنى قىلىشتىن قورقۇپ، ئۆلگهننىڭ غهيۋىتىنى قىلىش 
  .گۇناھ دېيىشىدۇ

چوڭالرغا ھۆرمهت قىلىش دۇنياۋى خاراكتېرلىـك ئـادەت بولـۇپ،    
دقا چوقۇنۇش بولۇپ، بۇ ئادەتنىڭ ئهسلى يىلتىزىمۇ دەل ئاشۇ ئهجدا

ئهجدادقا چوقۇنۇش ئادىتىنىڭ قالدۇرغان پسىخىك ئهندىزىسـىدىن  
  .ئىبارەت

ــۇش بىــلهن كــۆككه چوقۇنــۇش ئىنســانالرنىڭ    ئهجــدادقا چوقۇن
پىكىر قىلىش ئۇسۇلىنى شهكىللهندۈرۈشته ئوخشـاش رولغـا ئىـگه    



بولۇپ، بىز ئالـدىنقى بـۆلهكلهردە بۇنىـڭ ئـادەم پسىخىكىسـىدىكى      
قۇققا چوقۇنۇشنىڭ ئاساسـى ئىكهنلىكىنـى كۆرسـىتىپ    كۈچ ۋە ھو

  .ئۆتكهنىدۇق
ئادەمنىــڭ پىكىــر قىلىــش ئۇســۇلى ۋە پسىخىكىســىغا ئاســاس  
ســالىدىغىنى ئــائىله بولــۇپ، ئــادەم ھهمــمه نهرســىنى بــالىلىق       

دۇ، بىــر ئائىلىـــدە  ۈنــ ۈگۈچاغلىرىــدا دادىســىدىن ۋە ئاپىســـىدىن ئ  
الىغــا تهســىر  مــۇتلهق ھوقــۇق ۋە كــۈچ بولــۇپ، ئهڭ دەســلهپته ب    

ــا ھهۋەس     ــۈچىگه ۋە ھوقۇقىغ ــڭ ك ــۇپ، دادىنى ــدىغىنى دادا بول بېرى
شـۇڭا،  . قىلىش بالىالردىكى ھوقۇق ئىرادىسـىنى شـهكىللهندۈرىدۇ  

بالىالرنىڭ ئېڭىدا شهكىللهنگهن ئهڭ زور كۈچ دادا بولـۇپ، دادا يهنه  
بىر تهرەپتىن بـالىنى تـاپقۇچى، بـالىالر دادام تاپمىغـان بولسـا مهن      

دادا بالىالرنىـڭ ئېڭىـدا ئـۇنى يـاراتقۇچى،     . ىدىم دەپ ئوياليدۇيوق ئ
  .دادا بالىالرنى يارىتىشتا ئۆزىنىڭ جىنسىي ئهزاسىغا تايانغان

ــا      ــىي ئهزاغـ ــادى جىنسـ ــۇش ئېتىقـ ــدادقا چوقۇنـ ــمهك، ئهجـ دېـ
چوقۇنۇشقا تهرەققىي قىلغان، جـاھىلىيهت دەۋرىـدە ئىنسـانالردىكى    

تهرەققىـي قىلىـپ، كىشـىنىڭ     بارا –جىنسىي ئهزاغا چوقۇنۇش بارا 
تېنىنى شۈركهندۈرىدىغان ۋە قۇسقۇسـىنى كهلتۈرىـدىغان ھـازىرقى    
زامان كىشىلىرى نهزىرىدە ئهڭ مهينهت قىلىقالر ھېسابلىنىدىغان 
شهھۋەت ئهسـهبىيلىكى بىـلهن تولغـان ئـادەتلهر بارلىققـا كهلـگهن،       

  .كىشىلهر جىنسىي ئىقتىدارنى ئهسهبىيلهرچه كۆككه كۆتۈرگهن
ــىلهر  دۇ ــانىالرنى كىشـ ــدىكى ئهپسـ ــى ھهققىـ ــڭ يارىلىشـ نيانىـ

ھهرخىل چۈشـهندۈرۈپ كهلـدى، بىـز دۇنيـادىكى نۇرغـۇن مىللهتـلهر       
ئارىســـــىدا تارقالغـــــان دۇنيانىـــــڭ يارىتىلىشـــــى ھهققىـــــدىكى 
ئهپسانىلهردىكى ئـادەمنى ھهيـران قالدۇرىـدىغان ئوخشاشـلىقالرنى     

ىــال جىنســىي بــۇ ئوخشاشــلىقالر ئهڭ ئالــدى بىــلهن يهن. بايقــايمىز
ــتا      ــارەت دەپ قاراشـ ــدىن ئىبـ ــارىتىش كۈچىـ ــل يـ ــۈچنى بىرخىـ كـ

ــاراتقۇچىالر  . ئىپادىلىنىــدۇ ــانى ي ھهرخىــل ئهپســانىالردا گهرچه دۇني
ئايرىم بولسىمۇ، ئۇ ئهپسـانىالر تارقالغـان مىللهتلهرنىـڭ     –ئايرىم 

بىـرىگه   –ئادەتلىرى، دىلى ۋە ئىرقى بىر  –دىنىي ئېتىقادى، ئۆرپ 



لېكىن ئاشـۇ بىرخىـل ئوخشاشـلىق ھهممىسـىدە      ئوخشىمىسىمۇ،
  .دېگۈدەك ساقالنغان

ــى   ــۇرۇن ئېڭىنــ ــپ يوشــ ــانالرنىڭ كوللېكتىــ ــلهر ئىنســ بهزىــ
پ، ئىنسـانالرنىڭ  ۇلـ ۇشهكىللهندۈرگهن پروتـوتىپالر ھهققىـدە توخت  

ــئهت دۇنياســى     ــادا ياشــاش ئۇســۇلىنىڭ ئاساســى بولغــان تهبى دۇني
ىنسـانالرغا ئورتـاق   بىلهن مۇناسىۋەتلىشىشى ئوخشاش بولغاچقـا، ئ 

ــار   ــوتىپالر ب ــۇن پروت ــان نۇرغ ــڭ  . بولغ ــمهك، مۇشــۇ پروتوتىپالرنى دې
ئوخشاشلىقى سهۋەبىدىن ئوخشىمىغان ئىرق ۋە مىللهتلهردە پهيدا 

  .بولغان ئهپسانىالردا ئوخشاشلىقالر بار بولغان دەپ قارايدۇ
پســــىخىك ئانــــالىزچىالر بولســــا دۇنيانىــــڭ يارىتىلىشــــى     

رنى روھىــي كېســهللهرنىڭ پىكىــر قىلىــش ھهققىــدىكى ئهپســانىال
ئۇسۇلى بىلهن تهققاسـالش ئـارقىلىق، ئـۇنى يېشىشـنىڭ يـولىنى      
ــدا    ئىــزدىگهن ۋە ئهپســانىالرنى روھىــي ھالهتنىــڭ ســىمۋوللۇق ھال

  .ئىپادىلىنىشى ياكى سىرتقى دۇنياغا يۈكلىنىشى دەپ قارىغان
نىــڭ ئىنكاســى دەپ قــاراپ، رىياللىقبهزىــلهر بولســا ئهپســانىلهر 

تىن ئىزدەشـــكه رىيـــاللىققهدىمكــى ئهپســـانىلهرنىڭ يىلتىزىنــى   
  .تىرىشىدۇ

مېــنىڭچه دۇنيانىــڭ يارىتىلىشــى ھهققىــدىكى ئهپســانىالرنىڭ 
ھهممىسى ئىنسانالرنىڭ ئهڭ دەەسلهپكى جىنسىيهت ھهققىدىكى 
چۈشهنچىلىرىدىن كهلگهن، يـارىتىلىش ئهپسـانىلىرىنى جىنسـىي    

ادىلىنىشــى دەپ قارىســاق مۇناســىۋەتنىڭ تهمسىللهشــتۈرۈلۈپ ئىپ
ــۇدۇ ــىرلىق ھ  . بول ــىيهتنى س ــانالرنىڭ جىنس ــئىنس ــى ى س قىلىش

ــل     ــىيهتنى بىرخى ــى جىنس ــتۇرغان، يهن ــىيهتنى ئهپسانىالش جىنس
ئىنسـانالر دۇنيانىـڭ يارىتىلىشـىنىمۇ    . ياراتقۇچ كـۈچ دەپ قارىغـان  

بىرخىــل جىنســىي ھهرىــكهت ســۈپىتىدە تهســهۋۋۇر قىلغــان، شــۇڭا  
ىكى ھېكايىالرنىـــڭ ۋەقهلىكـــى بىرخىـــل قهدىمكـــى ئهپســـانىلهرد

  .جىنسىي مۇناسىۋەت جهريانىغا ئوخشاپ كېتىدۇ
ســـۇ،  –قهدىمكـــى ئهپســـانىالردىكى ئهڭ مـــۇھىم بىـــر ئـــوبراز 

نۇرغۇنلىغان ئهپسانىالردا دۇنيانىڭ سۇ ئاسـتىدىن يارىتىلغـانلىقى   



ھېكايه قىلىنىدۇ، سۇ ناھايىتى ئېنىقكى جىنسىي ھهۋەس يۇقىرى 
قاندا، ئايالالرنىـڭ جىنسـىي ئهزاسـىدىن ئاجرىلىـپ     پهللىرىگه چىق

  .چىققان سۇيۇقلۇقى بىلهن ئوخشاش
بـــارلىق ) Nun(مىســىر ئهپســانىلىرىدە ئېيتىلىشــىچه، نــۇن     

نهرسىلهرنىڭ كـېلىش مهنبهسـى بولـۇپ، ئـۇ ئىالھالرنىـڭ ئاتىسـى       
دەپ ئاتىلىدۇ، ئۇ بهزىـدە بـېلىگىچه سـۇغا كىرىـپ تۇرغـان، ئىككـى       

ــۆزى ي  ــلهن ئ ــولى بى ــالهتته    ق ــان ھ ــۈرۈپ تۇرغ ــى كۆت ــان ئىالھن اراتق
  .تهسۋىرلىنىدۇ

قهدىمكــى ســومېرلىقالر كائىناتتــا پهقهتــال ئهڭ ئىپتىــدائىي     
بـار  ) Tiamat(ئوكيـان تئامـات    –) Apsu(مهۋجۇدات دېڭىز ئاپىسـۇ  

ــۇ   . ئىـــدى ــۇن موممـ ــاۋقۇنلۇق دولقـ ــۇلۇپ شـ ــۇ ئىككىســـى قوشـ ئـ
)Mummu ( يىالن المىنمۇ نى ياراتتى، ئاندىن قورقۇنچلۇق ئىككى
)Lakhmu ( بىــلهن الخــامۇ)Lakhamu ( نــى يــاراتتى، ئــۇالر ئانــدىن

  .ئاسمان بىلهن زېمىننى يارىتىدۇ
بۇ ئهپسانىدىكى جىنسىي مهزمۇن ناھايىتى ئېنىق، دېڭىزنىڭ 
ــڭ     ــۇپ، بۇنى ــوزغىلىش بول ــالالردىكى جىنســىي ق دولقۇنلىشــى ئاي

ــلهن ئهرلىــك جىنســىي ئهزانىــڭ ســىمۋولى بولغــان يىال   ننىــڭ بى
بىرىكىشـــىدىن پۈتكـــۈل كائىنــــات شـــهكىللهنگهن، قهدىمكــــى    
ئىنســـانالرنىڭ نهزىرىـــدە پۈتكـــۈل كائىنـــات بىرخىـــل جىنســـىي  

  .كۈچتىن ۋە بىر قېتىملىق جىنسىي ئاالقىدىن يارىتىلغان
ــلىق     ــاكى قانداشـ ــتىن يـ ــۋى جهھهتـ ــى جۇغراپىيىـ ــز مهيلـ بىـ

ن بىـرى بىـلهن ناھـايىتى يىـراق بولغـا      –جهھهتتىن بولسۇن، بىـر  
مىللهتلهرنىـــــڭ ئهپســـــانىلىرىنى سېلىشـــــتۇرۇپ باقســـــاقمۇ    
ھهممىسىدە دېگۈدەك ئوخشـاش ئهھـۋالنى بايقـايمىز، يهنـى ئـۇالردا      
دۇنيانىڭ يارىتىلىشى بىرخىل جىنسىي ھهرىكهت شـهكلىدە بايـان   

  .قىلىنغان
بـــۇ ئهپســـانىالر ئىچىـــدە ســـىمۋوللۇق مهنىســـى ئهڭ ئېنىـــق  

لىشــــى ھهققىــــدىكى بــــولغىنى ياپونالرنىــــڭ دۇنيانىــــڭ يارىتى
ئهپسانىســى بولــۇپ، ئۇنىڭــدا ئېيتىلىشــىچه، ئهڭ دەســلهپته كــۆك  



ساما ئۈچ ئىالھنى شهكىللهندۈرگهن، ئۇالر ئۆزىدىن ئۆزى تۇغۇلغـان،  
ــان  ــپ بولغـ ــدىن غايىـ ــاگى . ئانـ ــدا ئىزانـ ۋە ) Izanagi(ئهڭ ئاخىرىـ

ئــۇالر تېنىمســىز ھهرىكهتلىنىــپ تۇرغــان  . ئىزانــامى پهيــدا بولغــان
ــى  ــ(زېمىنن ــتى،    س ــماننىڭ ئاس ــى ئاس ــان يهر، يهن ــلهن قاپالنغ ۇ بى

ئاسمان بىـلهن سېلىشـتۇرما قىلىـپ زېمىـن دەپ ئاتالغـان بىـلهن       
ــۇپراق ئهمهس  ــدەك تـــ ــازىر كۆرۈۋاتقانـــ ــز ھـــ ــىپ .) بىـــ توختىشـــ

ئــۇالر ئاســماندىكى مــۇئهللهق كــۆۋرۈك  . ئاۋاتالشــتۇرماقچى بولغــان
)Ama no Hashidate ( ته تۇرۇپ ئاسمان ئىالھى ئاما)Ama (  نىـڭ

ئۇزۇن نهيزىسى بىلهن دېڭىز سـۈيىنى قوچىغـان، ئـۇالر نهيزىسـىنى     
كۆتۈرگهندە، نهيزىنىڭ ئۇچىدىن تامغان تـامچه ئۇيۇشـۇپ، ئونوكـورو    

)Ono koro (  ،ئارىلىنى شهكىللهندۈرگهن، ئاندىن ئۇالر بىرلىشـىپ
  .يهنه بىرمۇنچه ئارالالر ۋە دۆلهتلهرنى ياراتقان

ــانالردىكى تهســۋىر بىــ  ــۇ باي ر قاراشــتىال جىنســىي ئاالقىنىــڭ  ب
ــىي     ــاللىق جىنسـ ــز ئايـ ــايدۇ، دېڭىـ ــىگه ئوخشـ مهسهللهشتۈرۈلۈشـ
ھهۋســىنىڭ يــۇقىرى پهللىــگه چىقىشــى، نهيــزە بولســا ئهرلىــك       
جىنسىي ئهزا، ئۇنىڭدىن تامغان تامچه مهنىي بولـۇپ، مهنىـي سـۇغا    

  .چۈشكهندىن كېيىن ئۇيۇپ زېمىنغا ئايالنغان
ســىي ئــاالقه كائىناتنىــڭ بىرخىــل  بــۇ يهردە دېيىلىۋاتقــان جىن

ــىال ئهر     ــنس دېس ــۇپ، بهزى جى ــالىتى بول ــۇش ھ ــدا بول ــال  –پهي ئاي
ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت يادىغا يېتىپ كېسهللىك ھالىتىدىكى 
لهززەت ھــېس قىلىــدىغان بىــرەر شــهھۋەتپهرەس مهخلۇقنىــڭ بــۇنى 

  .خاتا چۈشىنىۋالماسلىقىنى ئۈمىد قىلىمهن
ــدىكى ئ  ــىمالىي ئامېرىكىـــ ــدىن  شـــ ــدىئان قهبىلىلىرىـــ ىنـــ

يهر ئانىدىن ئابىهايات ئايرىلىپ ) The Algonquins(ئالگونكۋىنالر 
ــارلىق جانلىقالرنىــڭ مهنبهســى دەپ    ــات بولســا ب ــدۇ، ئابىهاي چىقى

خــۇددى ئىســالم دىنــى ۋە خرىســتىئان دىنلىرىــدىكىگه     . قارايــدۇ
ئوخشاش ئۇالردىمـۇ يهرنىـڭ توپـان باالسـىدا غايىـپ بولغـانلىقى ۋە       

نىڭ قايتىدىن سۇ ئاستىدىن يارىتىلغانلىقى ھهققىـدە ئهپسـانه   يهر
  .بار



ئۇنىڭدىن باشقا قهدىمكى ھىندىستاننىڭ مـۇقهددەس كىتـابى   
ــالهتته  ) Veda(» ۋېــــدا« ــداق ھــ دا دۇنيانىــــڭ يارىتىلىشــــى مۇنــ

ھايـاتلىق ۋە غهيـرى ھايـاتلىقتىن ئـاۋۋال كائىنـات      : تهسۋىرلهنگهن
دۇنياسـى بولـۇپ، ھاياتلىقنىـڭ    بىر زۇلمهتلىك ۋە غۇۋا بولغـان سـۇ   

بىرلىككه كهلگهن بىـر بېغـى ئۆزلۈكىـدىن ئېنېـرگىيه تارقىتىـپ،      
) The tapas(بـۇ يهردىكـى ئېنېـرگىيه    . ئاندىن ھاياتلىققا ئايالنغان

بىرخىل ئىسسىقلىقتىن ئىبارەت بولۇپ، راھىبالرنىڭ ئىسسـىققا  
ــۇنىڭدىن       ــا ش ــى دەل مان ــى تاۋلىش ــۆز روھىن ــارقىلىق ئ ــداش ئ چى

  .گهنكهل
ــى   ــڭ يارىتىلىشـ ــتانلىقالرنىڭ كائىناتنىـ ــى ھىندىسـ قهدىمكـ

ــداق  ــۇلى مۇنـ ــر قىلىـــش ئۇسـ ــلهپ : ھهققىـــدىكى پىكىـ ئهڭ دەسـ
جىنســىي ئىــرادە جىنســىي ھــالهتنى، جىنســىي ھــالهت جىنســىي  
ئېنېرگىيىنــى، جىنســىي ئېنېــرگىيه بولســا روھنــى، روھ مــاددىنى 

قان، ھىندىستاننىڭ بىـر يـۈرۈش سىستېمىالشـ   . شهكىللهندۈرگهن
بىراق ئادەمنى ئېزىتقـۇ قهسـىرىدەك گاڭگىرىتىـدىغان ئهپسـانىالر     
سىستېمىسىدا بىز ئۇالرنىڭ بۇ خىل پىكىر قىلىش ئۇسـۇلىدىكى  
ئىزچىللىقنى بايقايمىز، دۇنيانىڭ يارىتىلىشى ھهممىسى ئـالتۇن  

نىـــڭ ھهرخىـــل ئهپســـانىالردا ) hiranyagarbha(رەڭلىـــك تۇخـــۇم 
دەسـلهپكى ئىپتىـدائىي سـۇدىن     مهنىسى ھهرخىل بولـۇپ، ئـۇ ئهڭ  

بــۇ يهردە بىــز ئــارتۇقچه ســۆزلهپ ئولتۇرمىســاقمۇ،     . پهيــدا بولغــان 
كىشىلهرنىڭ تهسهۋۋۇرىدىكى تۇخۇم بىلهن سۇنىڭ مۇناسـىۋىتىنى  

  .بىلهلهيمىز
ــو    ــادىكى فىنـ ــىمالىي ياۋروپـ ــز شـ ــدى بىـ ــڭ  –ئهمـ ئوگرىالرنىـ

  :ئهپسانىلىرىغا قاراپ باقايلى
دا ) Kalevala(» كـــالېۋاال «ى فېنالنـــدىيىلىكلهرنىڭ ئىپوســـ  

) Luonnotar(خاتىرىلىنىشــــىچه يــــاراتقۇچى ئىــــالھه لوئوننوتــــار 
تهنهالىق ۋە تۇغماسلىقتىن قاتتىق بىزار بولۇپ، ئاخىرىـدا ئـۆزىنى   

ئۇ ئاپئـاق دېڭىـز دولقـۇنلىرى ئۈسـتىدە     . دېڭىز قوينىغا تاشلىغان
ســـويالپ، مهستخۇشـــلۇق ئىلكىـــدە لهيـــلهپ، يهتـــته يـــۈز يىلنـــى  



بىــراق دېڭىــز ئــۇنى . كـۈزگهن، لــېكىن قۇرۇقلــۇقنى تاپالمىغـان  ئۆت
ئــاخىرى بىــر ئهركهك . ئهۋالد قالــدۇرۇش ئىقتىــدارىغا ئىــگه قىلغــان

قــۇش دېڭىــز يۈزىــدە ئۇۋىاليــدىغان جــاي ئىــزدەپ ئۇچــۇپ يۈرگهنــدە، 
ــلهپ تۇرغــان تىزلىرىنــى كــۆرۈپ، ئۈســتىگه    لۇننوتارنىــڭ ســۇدا لهي

رى كۆيگهنــدەك بولــۇپ تارتىشــى ئۇۋىلىغــان، لوئوننوتارنىــڭ پــۇتلى
بىلهنـــله ئۇۋىـــدىكى تۇخـــۇم چهكســـىز ھاڭغـــا چۈشـــۈپ كهتـــكهن، 
تۇخۇمنىــڭ ئۈســتى تهرىپــى ئاســماننى، ئاســتى تهرىپــى زېمىننــى   

  .شهكىللهندۈرگهن
ناھايىتى ئېنىقكى، بۇ ئهپسـانىدىكى تهسـۋىرلهر بهزى ئايـالالردا    

غان بولىدىغان جىنسىي ھهۋەسنىڭ يـۇقىرى باسـقۇچىدا كۆرۈلىـدى   
نچىســى  ۈئايالالرنىــڭ كۆپ . خىيــالىي تۇيغۇغــا ئوخشــاپ كېتىــدۇ    

رى پهللىگه يهتكهندە ئۆزىنى لهيلهۋاتقانـدەك  ۇجىنسىي ھهۋىسى يۇق
ھېس قىلىدۇ، بهزى ئايالالردا ئۆزى خۇددى ئېرىـپ سـۇغا ئايلىنىـپ    

ئهپســـانىدىكى لوئوننوتارنىـــڭ  . س قىلىـــدۇىـــئېقىۋاتقانـــدەك ھ
ئهۋالد قالدۇرۇش ئىقتىدارىنى ئـارزۇ   تۇغماسلىقتىن بىزار بولۇشى ۋە

قىلىشــى بىــلهن باغالنغــان دېڭىزنىــڭ ئــۇنى بــۇ ئىقتىــدارغا ئىــگه 
قهدىمكــى : قىلىشـى بىــزگه ناھــايىتى ئېنىـق ھالــدا ئۇقتۇرىــدۇكى  

رى پهلـله  ۇئىنسانالرنىڭ ئېڭىدا ئايالالرنىڭ تۇغۇشى جىنسـىي يۇقـ  
ئهۋالد  رى پهلــلهۇبىــلهن مۇناســىۋەتلىك، دېڭىــز دولقــۇنى يهنــى يۇقــ

شــۇڭا، ئىــالھ يهتــته يــۈز . قالــدۇرۇش ئىقتىــدارىنى شــهكىللهندۈرىدۇ
يىل ئىزدەش ئارقىلىق ئـاخىرى كائىنـاتنى ياراتقـان، بـۇ ئىنتـايىن      
تىپىك ھالدىكى ئهۋالد قالدۇرۇش ھاياجىنى ئىالھىي كـۈچ قىلىـپ   

  .لگهن ئهپسانىدۇرۈتۈكۆرس
ــادىكى نۇرغۇنلىغــان مىللهتلهرنىــڭ كوللېكتىــ   پ دېڭىــز دۇني

يوشــۇرۇن ئېڭىــدا ســاقالنغان ئىنتــايىن مــۇھىم پروتوتىــپ بولــۇپ، 
ھهممىسىدە ھاياتلىقنىڭ مهنبهسى سۈپىتىدە تهسهۋۋۇر قىلىنىـدۇ،  

پهن  -بهزى ئــــــانتروپولوگىيه ئــــــالىملىرى ھــــــازىرقى ئىلىــــــم 
تـاق   -نهتىجىلىرىگه ئاساسهن دۇنيادىكى ئهڭ دەسلهپكى جـانلىق  

ــد  ــلهن ھۈجهيرىلىــــك جانلىقنىــــڭ دېڭىــــزدا پهيــ ا بولۇشــــى بىــ



جانلىقالرنىـــــڭ تهدرىجىـــــي شـــــهكىللهنگهنلىكىدىن ئىبـــــارەت 
نهزەرىيىنــى چىقىــش نۇقتىســى قىلىــپ تــۇرۇپ، ئىنســانالرنىڭ      
كوللېكتىپ يوشۇرۇن ئېڭىـدىكى سـۇدىن ئىبـارەت بـۇ پروتـوتىپنى      
جانلىقالردىكى ئاشـۇ ئهڭ دەسـلهپكى تهجرىبىنىـڭ ئهۋالدمـۇ ئهۋالد     

ئىنسـان  . ۋەتلىك دەپ قاراشـماقتا اتىرە ساقلىشـى بىـلهن مۇناسـى   خ
ئېڭىنىــڭ ســۇدىن ئىبــارەت ئوبرازغــا بولغــان ســهزگۈرلۈكى مهيلــى   
راستتىنال جانلىقنىڭ دېڭىـزدىن تۆرۈلـۈپ تهرەققىـي قىلغـانلىقى     

رى پهللىنى ۇبىلهن مۇناسىۋەتلىك بولسۇن، مهيلى ئۇ جىنسىي يۇق
ى كۆرسهتسۇن، بىر نهرسه ناھايىتى ئېنىقكى، يارىلىش بىـلهن سـۇن  

يېڭـى   -پهننىڭ يېڭى  -ئىلىم  .بىرىگه مهھكهم باغلىۋالغان -بىر 
ــۇ   نهتىجىلىــــرى ئــــۇالردىكى بۇنــــداق تهســــهۋۋۇرالرنىڭ ھهرگىزمــ
ئىنسانىيهتنىڭ گۈدەكلىك دەۋرىدىكى ساددا تهبىئهت چۈشهنچىسى 

  .س قىلدۇرماي قالمايدۇىئهمهسلىكىنى بىزگه ھ
ــاراتق   ــانىلىرىدىكى ي ــڭ ئهپس ــى ئۇيغۇرالرنى ــالھ قهدىمك ۇچى ئى

ــان، بىـــراق       ــتىدىن ياراتقـ ــانى ســـۇ ئاسـ ــۇ دۇنيـ ــان تهڭرىمـ قاراخـ
ئوخشــىمايدىغان بىــر يېــرى شــۇكى، ئــۇ ئــاۋۋال ئــادەمنى يارىتىــپ،  

ئـۇ ئـادەمگه سـۇ ئاسـتىدىن تـۇپراق ئېلىـپ       . ئاندىن يهرنى ياراتقـان 
ــان اليــدىن زېمىننــى        ــۇ ئېلىــپ چىقق ــنى بۇيرىغــان ۋە ئ چىقىش

ســان ئــۆزىگه ئــايرىم قۇرۇقلــۇق    ياراتمــاقچى بولغــان، بىــراق ئىن  
ى ئاغزىغــا يوشــۇرۇۋالغان، كېــيىن نــياســىۋېلىش ئۈچــۈن ئــازراق الي

ئاغزىغــــا ســــېلىۋالغان الي كۆپــــۈپ كېتىــــپ، ئۇنىــــڭ نهپســــى  
قىيىنالشــقان، تهڭــرى قاراخــان ئــۇنى قۇسۇشــقا بۇيرىغــان، شــۇنىڭ 
ــى       ــپ زېمىننـ ــكه چېچىلىـ ــۆت تهرەپـ ــقان الي تـ ــۇ قۇسـ ــلهن ئـ بىـ

ــز  شــۇڭا. شــهكىللهندۈرگهن ــن ئېگى ــان،   –، زېمى ــۇپ قالغ پهس بول
ــان    ــپ، ئىنس ــاتتىق غهزەبلىنى ــرى ق ــان تهڭ ــا  قاراخ ــۇق دۇني نى نۇرل

  .دىن ھهيدەپ چىقارغان)بهلكىم جهننهت(
ئىپوسىنى » ئوغۇزنامه«بۇ ئهپسانه بىزنىڭ ئېسىمىزگه دەرھالال 

ئىپوسـىدىكى يـارىتىش ۋە   » ئوغۇزنـامه «سالىدۇ، بىز ئالدىنقى بابتا 
بۇ ئهپسانىدىكى تهڭرى . سى ھهققىدە سۆزلىگهنىدۇقھوقۇق ئىرادى



ــلهن  ــىۋىتى  بى ــڭ مۇناس ــامه«ئادەمنى ــلهن   »ئوغۇزن ــۆك بى ــى ك دىك
ــاننىڭ      ــانىدە ئىنس ــايدۇ، ئهپس ــىۋىتىگه ئوخش ــڭ مۇناس ئوغۇزخاننى
بىرخىل يارىتىش كۈچىنى يهنى جىنسىي كـۈچىنى تهڭـرى بىـلهن    
 تاالشــــقانلىقى بايــــان قىلىنغــــان، بــــۇ ئوغۇزخاننىــــڭ ئهرلىــــك 

  .ئىرادىسىنىڭ ئىپادىلىنىشى بىلهن ئوخشاش
ــۇپ،      ــمان بول ــۆك ئاس ــتىكى ك ــك جىنس ــان ئهرلى ــرى قاراخ تهڭ

بىــراق، بــۇ ئــادەم تهڭرىــدىن . ئهپســانىدىكى ئــادەم ئۇنىــڭ ۋەكىلــى
ــارىتىش كــۈچىنى  يهنــى ئهرلىكنــى تالىشــىدۇ، بــۇ ئهرلىــك ھهم   -ي

جىنســىي ئىقتىــدار ھهم ئىگىلىۋېلىشــتىن ئىبــارەت زورلــۇق كــۈچ 
لۇپ، ئىپتىدائىي گۇناھ تۇيغۇسى سهۋەبىدىن ئـادەم ئۆزىـدىكى بـۇ    بو

دەسـلهپكى  . بولـۇدۇ خىل يـارىتىش ھهۋىسـىنى يوشۇرۇشـقا مهجبـۇر     
ياراتقۇچى بولغان تهڭرى يهنى دادا بالىدىكى يـارىتىش ھهۋىسـىدىن   

يهنــى ئۆيــدىن ھهيــدەپ چىقىرىــدۇ، . خاپــا بولــۇپ، بــالىنى جازااليــدۇ
ۇيغـــۇرالردەك مهڭگۈلـــۈك روھىـــي شـــۇنىڭ بىـــلهن بـــاال خـــۇددى ئ 

  .سهرگهردانالرغا ئايلىنىدۇ
ــادەمگه قۇســـۇش ئالدىـــدىكى    ــر ئـ ــانه ھهرقانـــداق بىـ بـــۇ ئهپسـ
ــىي      ــك جىنس ــۈش ئهرلى ــۇ كۆپ ــدۇ، ب ــىنى بېرى ــىقىلىش تۇيغۇس س

شى بىلهن ئوخشـاش، ئادەمنىـڭ جهننهتـتىن قـوغالپ     ۈئهزانىڭ كۆپ
چىقىرىلىشـــى بولســـا جىنســـىي ئاالقىـــدىن كېـــيىن زەكهرنىـــڭ  

اياللىق جىنسىي يولدىن يېنىـپ چىقىشـى بولـۇپ، بـۇ يهردىكـى      ئ
قۇاســقاندىن كېيىنكــى تۇيغــۇ كىشــىگه جىنســىي ھاياجانــدىن      

بـۇ ئهپسـانىدىكى ئـادەم ھهم    . مهھرۇم بولغـان ھـالهتنى ئهسـلىتىدۇ   
ئهمهلىيهتـته  . ئىنسانغا ئوخشـايدۇ، ھهم جىنسـىي ئهزاغـا ئوخشـايدۇ    

ۇچىغا ئايلىنىش ئىسـتىكى  قهدىمكى ئىنسانالرنىڭ نهزىرىدە ياراتق
دەل جىنســـــىي ئهزاغـــــا ئـــــايلىنىش ئىســـــتىكىدىن ئىبـــــارەت، 
ئۇيغۇرالرنىڭ بهزى تىـل ئادەتلىرىـدىن ئۇيغۇرالرنىـڭ كوللېكتىـپ     

مهسـىلهن،  . يوشۇرۇن ئېڭىدىكى بـۇ خاھىشـىنى ھـېس قىالاليمىـز    
دەپ » كاكــــــا«كىشــــــىلهر كىچىــــــك بــــــالىنى ئهركىلهتســــــه، 

. سىي ئهزانىڭ نامى بىلهن ئاتايدۇئهركىلىتىلىدۇ، يهنى بالىنى جىن



ــالىالرنى ئهركىلىتىشــــنىڭ بىرخىــــل ئۇســــۇلى بولــــۇپ،   بــــۇ بــ
س قىلسا ىكىشىلهردىكى بالىالر ئۆزلىرىنى جىنسىي ئهزاسىدەك ھ

  .شادلىنىدۇ دەپ قاراشنىڭ مهھسۇلى
ــه      ــدىغان نهرس ــادەمنى گاڭگىرىتى ــدىن ئ ــانىدە ھهممى ــۇ ئهپس ب

يارىتىدۇ، بۇ بايان بىزگه ئۇ  شۇكى، كېيىن قاراخان تهڭرى يهنه ئادەم
دەسلهپ سـۇ ئاسـتىدىن الي ئېلىـپ چىقىشـقا بۇيرىغـان، ئىنسـان       
زادى ئىنسـانمۇ ئهمهســمۇ؟ ئهگهر ئـۇ ئىنســان بولسـا قاراخاننىــڭ بــۇ    
يهردە ئادەمنى ياراتقانلىقى نېمه ئۈچۈن قايتىدىن بايان قىلىنىـدۇ؟  

ىنسـىي  مانا بۇ سوئال بىزنىڭ ئهڭ دەسلهپكى ئادەمنىڭ ئهرلىـك ج 
ــۇم     ــى مهلـ ــدىكى پهرىزىمىزنـ ــۇمكىنلىكى ھهققىـ ــى مـ ئهزا بولۇشـ

ئۇنداقتا، ئۇ كېـيىن قانـداق بولـۇپ    . ئاساسالر بىلهن تهمىن ئېتىدۇ
ــانه       ــۇ ئهپس ــۈنكى ئاش ــدى؟ چ ــتۇرۇپ قويۇل ــلهن ئالماش ــان بى ئىنس
كىشىلهر ئارىسىدا تـارقىلىش جهريانىـدا كىشـىلهرنىڭ ياراتقۇچىغـا     

ھهربىـر ئادەمنىـڭ ئاغزىـدا ئۇنىـڭ      ئايلىنىش ئارزۇسـى سـهۋەبىدىن  
ئارزۇسىغا بويسۇنغان ھالدا ئۆزگهرتىلىپ، شۇنداق بولغـان بولۇشـى   

بۇنـــداق ئـــۆزگهرتىش ئهپســـانىنىڭ ئىگىســـى بولغـــان . مـــۇمكىن
كىشىلهر ئارىسىدا ئوخشاش تهسىر پهيـدا قىلغاچقـا، ئهپسـانه پهيـدا     
ــر ســهزگۈرلۈك ســهۋەبىدىن     ــي ھاياجــان ئوخشــاش بى قىلغــان روھى

پ تارقالغــان ۈشــۈغالغــان بولغاچقــا، دەرھــال كىشــىلهرگه ئۆزل   قوز
ئهگهر ئاشــۇ كىشــىلهردىكى ئورتــاق خاھىشــنى  . بولۇشــى مــۇمكىن

ئىپادىلىگهن بولمىسا، كىشىلهر ئارىسىدا ئۇنداق بايان خاتالىقىغـا  
دېــمهك، بــۇ خاتــالىقنى . يــول قويغــان ھالــدا تارقالمىغــان بــوالتتى 

لغـــان، تهڭرىنىـــڭ ئـــادەمنى ھهمـــمه ئـــادەم تـــوغرا دەپ قوبـــۇل قى
. يارىتىشىدىن بۇرۇن ئادەمنىڭ يار بولۇشى كىشـىنى گاڭگىرىتىـدۇ  

ــهنت     ــا پىسـ ــى خاتالىققـ ــۇ يهردىكـ ــا بـ ــىلهر بولسـ ــى كىشـ قهدىمكـ
  .قىلمىغان، چۈنكى بۇ خاتالىق دەل ئۇالرنىڭ ئازرۇسى ئىدى

بىرخىــل پروتوتىــپ مــۇھىتى ھازىرالنغانــدا، بىــز  «: كــارل يــاڭ
س قىلىمىز، توسـۇۋالغىلى  ىلىق ھئازاتر خىل تۇيۇقسىز غهلىته بى

بولمايدىغان بىر كـۈچ بىزنـى ئهسـىر قىلىـدۇ، بـۇ ۋاقىتتـا بىـز بىـر         



ــۈن       ــاكى پۈت ــلهت ي ــر مىل ــرق، بى ــر ئى ــى بى ــهخس ئهمهس، بهلك ش
كىمىكـــى ئىپتىـــدائىي ئـــوبرازالر «، ».ئىنســـانىيهتكه ئـــايلىنىمىز

» ۇدۇبولــئــارقىلىق سۆزلىســه، مىڭلىغــان ئــاۋاز بىــلهن ســۆزلىگهن  
شۇڭا قهدىمكى ئهپسانىالردىكى خـاھىش ۋە كىشـىلهردە   . دېگهنىدى

ئاالھىــدە ســهزگۈ پهيــدا قىلىــدىغان بهزى ئــوبرازالردا ئىپــادىلهنگىنى 
ھهرگىزمۇ شهخسنىڭ خاھىشى ئهمهس، بهلكـى پۈتـۈن مىللهتنىـڭ    

ــارىلىش   . خاھىشــى دەل مۇشــۇ ســهۋەبتىن بىــز مهيلــى قهدىمكــى ي
ئىپوسـى بولسـۇن يـاكى    » غۇزنـامه ئو«ئهپسانىسى بولسـۇن، مهيلـى   

كېيىنكى دەۋرلهردىكـى كىشـىلىرىمىزدىكى مىللىـي خـاراكتېر ۋە     
پسىخىكا بولسۇن ياكى مىللىتىمىزنىڭ تارىخىي كهچۈرمىشلىرى 
بولغان ھهممه جايدا كوللېكتىـپ يوشـۇرۇن ئاڭـدىكى ئىپتىـدائىي     

ــايمىز  ــى بايقـ ــان رولىنـ ــڭ ئوينىغـ ــۇددى نې. پروتوتىپالرنىـ ــخـ ى چـ
)Fkedrich Nietzsche (  ئېيتقانــدەك، بىــز تارىخنىــڭ مهڭگۈلــۈك

ــىزلىغان    ــارىختىكى سانســ ــپ، تــ ــدە ئايلىنىــ ــى ئىچىــ سانساراســ
بـۇ دەل بىزنىـڭ   . تهكرارلىنىشالر ئىلكىدىن قۇتۇلۇپ چىقالمايمىز

ــي پســــىخىكىمىزنى      ــش ئۇســــۇلىمىز ۋە مىللىــ ــر قىلىــ پىكىــ
هن شهكىللهندۈرگهن ئىپتىدائىي ئىماگالر ۋە تهجرىبىلهر تـۈرى بىـل  

  .مۇناسىۋەتلىك
بىـــز قهدىمكـــى ئهپســـانىالر بىـــلهن بهزى تـــارىخىي ۋەقهلهرنـــى 
ــلىقنى     ــپ ئوخشاشـ ــاق، ئاجايىـ ــدىغان بولسـ ــتۇرۇپ باقىـ سېلىشـ

نـى تهھلىـل قىلغانـدا    » ئوغۇزنـامه «ئالدىنقى بابتـا بىـز   : بايقايمىز
ئوغۇزخاننىڭ كۆك تهڭرى، دادا ۋە ھوقۇق قاتارلىقالر بىـلهن بولغـان   

ــىۋىتى ھهقق ــدە توختمۇناس ــۇى ــۋېلىش  ۇل ــدىكى ئىگىلى پ ئوغۇزخان
ــايلىنىش ئىســتىكى ئوتتۇرىســىدىكى    ــلهن دادىغــا ئ ئىســتىكى بى

دەل شـــۇنىڭغا ئوخشـــاش . بـــاغلىنىش ھهققىـــدە توختالغانىـــدۇق
قهدىمكى ئۇيغۇرالرنىڭ دۇنيانىڭ يارىتىلىشـى قىسسىسـى بىـلهن    

دە ئوينىغـان روللىـرى   ئۇيغۇرالرنىڭ كېيىنكى تـارىخىي سهھنىسـى  
  .دىكى تۈپكى خاھىش بىلهن ئاجايىپ ئوخشايدۇ»ۇزنامهئوغ«

ته قويۇپ تۇرۇپ ئېيتساق، ئۇ ھالدا قهدىمكى جهمىيهتئهگهر بىز 



، ئهگهر بىـز ئـادەمنى   بولـۇدۇ ئهپسانىالردىكى تېما ھوقۇق ئىرادىسى 
ئائىلىدە قويـۇپ تـۇرۇپ ئېيتسـاق، ئـۇ ھالـدا ئهپسـانىالردىكى تېمـا        

هر بىـز ئـادەمنى مىلـلهت ئورنىـدا     ، ئهگبولـۇدۇ دادىللىق ئىمتىيـازى  
قويۇپ تۇرۇپ كۆزەتسهك، ئۇ ھالدا ئهپسانىالردىكى تېما مىللهتنىـڭ  

ئهگهر بىــز ئــادەمنى دىــن ئورنىــدا . بولــۇدۇمهۋجۇتلــۇق مهسىلىســى 
تۇرۇپ كۆزەتسهك، ئۇ چاغدا ئهپسانىلهرنىڭ تېمىسـى ياراتقۇچىنىـڭ   

ــدە   ــارىتىش كــۈچى ھهققى ــۇدۇي ــادەمنى ئا. بول ــز ئ دەمنىــڭ ئهگهر بى
ــى      ــدا ئهپسانىالردىكىس ــۇ ھال ــهك، ئ ــۇرۇپ كۆزەتس ــۇپ ت ــنىگه قوي تې

ــدۇ   ــۇپ چىقىـ ــارەت بولـ ــىدىن ئىبـ ــىيهت تېمىسـ ــمهك، . جىنسـ دېـ
ته ھوقـۇقنى  جهمىيهتـ ئهپسانىالردىكى ياراتقۇچى ئائىلىـدە دادىنـى،   

  .ئىنسان تېنىدە جىنسىي ئهزانى ئىپادىلهيدۇ
ن يهنه كـۆككه  دە ئوغۇزخان كۆككه چوقۇنىدۇ، ئاندى» ئوغۇزنامه«

ئايلىنىشــنى ئــارزۇ  ) تهڭــرىگه(ئــوق ئاتىــدۇ ۋە ئاخىرىــدا كــۆككه    
قهدىمكـــى يـــارىلىش ئهپسانىســـىدىمۇ ئىنســـان تهڭـــرى . قىلىـــدۇ

قاراخاننىڭ سۆزىگه بويسۇنىدۇ، ئاندىن ئۇنىڭدىن ھوقۇق تالىشىدۇ 
سۇ ئاستىدىن ئالغان الينى تىقىۋېلىپ، ئۇنىڭ بىـلهن تهڭرىـدەك   (

ئاخىرىــدا دۇنيـانى قۇســۇپ چىقىرىــپ  ) بولـۇدۇ  دۇنيـانى ياراتمــاقچى 
ــپ( ــۇر    ) يارىتى ــاش ئۇيغ ــۇنىڭغا ئوخش ــدۇ، دەل ش ــرىگه ئايلىنى تهڭ

تارىخىــدا ئۇيغــۇرالر قاراخــان تهڭــرىگه چوقۇنىــدۇ، كېــيىن ئۇنىڭغــا   
يهنى بۇددا دىنىنى قوبۇل قىلىپ، قاراخان تهڭرىنىڭ . قارشى تۇرىدۇ

ــدۇ  ــوق قىلىـ ــازىنى يـ ــان. ئىمتىيـ ــدا قاراخـ ــىغا ئاخىرىـ الر سۇاللىسـ
دەپ ئات قويـۇپ، قاراخاننىـڭ   » قاراخان«كهلگهندە بولسا، ئۆزلىرىگه 

كېيىنكــى دەۋرلهردە ياشــىغان جاھــالهتپهرەس   . ئــۆزىگه ئايلىنىــدۇ 
ئىشانالرمۇ دەسلهپ ئالالغا قاتتىق ئېتىقـاد قىلىـدىغانلىقلىرىنى   
ــڭ    ــۆزلىرىنى ئالالھنىـ ــڭ سـ ــيىن ئۆزلىرىنىـ ــكهن، كېـ ئىپادىلهشـ

نىغــا دەسسىتىشــكه تىرىشــقان، ئاخىرىــدا سىياســىي  ســۆزلىرى ئور
. ســـهھنىلهردە ھوقـــۇق ئىگىـــلهپ، ئـــۆزلىرىنى خـــۇدا قىلىۋالغـــان 

مهسىلهن، خوجا ئىسهاق ۋەلىگه قول بهرگهنلهر بىلهن خوجـا ئىمـام   
ــر    ــلهر بىـ ــول بهرگهنـ ــا قـ ــاپىر دەپ   -كاالنغـ ــىز، كـ ــى دىنسـ بىرىنـ



 -ڭ ئىمانى بـار  دېمهك، ئۇالرنىڭ نهزىرىدە بىر ئادەمنى. ئهيىبلهشتى
غا بولغان ئېتىقـادى بىـلهن   ھيوقلۇقى ئۇنىڭ ئالالھقا ۋە روسولىلال

ــلهن     ــول بهرگهنلىكــى بى ــا ق ئۆلچهنمهســتىن، بهلكــى قايســى پىرغ
ــدى ــالالھ دەپ    . ئۆلچهن ــۆزلىرىنى ئ ــوپىالر ئ ــۇ س ــتىگه ب ــڭ ئۈس ئۇنى

نــاملىق » تــارىخىي ھهمىــدى«ئاتاشــتى، مــولال مۇســا ســايرامىنىڭ 
شىچه، ئۇيغۇرالر ئىچىدىكى ئىشان مۇرىتلىرى ئۆز كىتابىدا ئېيتىلى

  .دەپ ئاتايدىغان بولغان» ئالالھ غوجام«پىرلىرىنى 
دېمهك، قهدىمكى ئهپسانىالر تا ھازىرغىچه كىشىلهرنى كونترول 
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