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 ىئقتىسادشۇناسلىق باش مەسلىھەتچىسى دوك تۇر گۇلناز ائبدۇقادىر ھەققىدە يېڭى خەۋەر
 (21)نەتىجىلىك ۇئيغۇرالر 

 
 بىلىمخۇمار

 كۈنى-21ائينىڭ -2يىلى -1122
 

كۆپ »كىلومېتىردەك كېلىدىغان پاسادېنا شەھىرىدە  11كۈنىگىچە بىزنىڭ ىئدارىمىز جايالشقان، لوس ائنژېلىس شەھىرىگە -22كۈنىدىن -21ائينىڭ -2ل بۇ يى
كۈزۈلدى.  بۇ ( دېگەن تېمىدا بىر يىغىن ۆئتBarron's top adwisors diversity summit« )مىللەتلىك باش مەسلىھەتچىلەرنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك يىغىنى

دەپ « Wells Fargo»يىغىنغا قاتناشقانالر ىئچىدە ۇئيغۇر دىيارىنىڭ غۇلجا شەھىرىدە تۇغۇلۇپ ۆئسكەن بىر ۇئيغۇر خانىممۇ بار بولۇپ، ۇئ ائمېرىكىدىكى 
 ائتىلىدىغان چوڭ بانكىنىڭ مۇائۋىن رەىئسى، دوك تۇر گۇلناز ائبدۇقادىر بولىدۇ.

 

  
 دا.« كۆپ مىللەتلىك باش مەسلىھەتچىلەرنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك يىغىنى »يىللىق -1122ۇقادىر رەسىم: دوك تۇر گۇلناز ائبد-2
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 دا وئلتۇرغان بىر كۆرىنىش.« كۆپ مىللەتلىك باش مەسلىھەتچىلەرنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك يىغىنى »يىللىق -1122رەسىم: دوك تۇر گۇلناز ائبۇقادىر -1
 
 

مەك تەپتە وئقۇۋاتقان ۇئيغۇر ياشلىرىنىڭ بىر قىسمى گۇلنازنى بىلىدۇ.  شۇ يىلى يازدا گۇلناز ائمېرىكىدىن يۇرتىغا تۇغقان يىلى وئتتۇرا -2191غۇلجا شەھىرىدە 
غا بىر ك تەپ وئقۇغۇچىلىرىيوقلىغىلى بارغاندا، بىر قانچە وئتتۇرا مەك تەپ ۋە غۇلجا ماائرىپ ىئدارىسىدىكىلەرنىڭ وئرۇنالشتۇرىشى بىلەن شۇ ۋاقىتتىكى وئتتۇرا مە

 قانچە مەيدان لېكسىيە سۆزلەپ بەرگەن ىئدى. 
 

اسلىق يىل ۆئتكەندىن كېيىنكى بۈگۈنكى كۈندە، گۇلناز ائمېرىكىدىكى بىر دۇنياۋىي بانكىنىڭ مۇائۋىن رەىئسى بولۇپ، ائمېرىكىدىكى ىئقتىسادشۇن 19ۇئنىڭدىن 
 قىزلىرىنىڭ بىرى ىئكەنلىكى ھېچ قانداق مۇنازىرە تەلەپ قىلمايدۇ.-ھرىمان ۇئيغۇر خانىمباش مەسلىھەتچىلىرى قاتارىدىن وئرۇن ېئلىپ ىئشلەۋاتىدۇ.  ۇئنىڭ قە

 
 

  
 رەسىم: دوك تۇر گۇلناز ائبۇقادىر ۆئز ىئشخانىسىدا.-1

 
 

پ، ۇئ ىئقتىساد ساھەسىدە دەپ ائتىلىدىغان  بىر ھەپتىلىك گېزىت بار بولۇ« Barron's»ائمېرىكىدا ھەپتىسىگە بىر قېتىم بېسىپ تارقىتىلىدىغان، ىئنگلىزچە 
يىلى بېسىلىشقا باشلىغان بولۇپ، ۇئنىڭغا ائمېرىكىنىڭ ىئقتىسادىي ۇئچۇرلىرى، ىئقتىسادىي -2112پۈتۈن دۇنيا بويىچە ىئنتايىن يۇقىرى نوپۇزغا ىئگە.  بۇ گېزىت 

نىڭ ھەر بىر نۇسخىسى ائلدىنقى ھەپتىلىك بازار ئەھۋاللىرى، يېڭى بازارالردىكى ۆئزگىرىشلەر، ۋە باشقا مۇناسىۋەتلىك ىئستاتىستىكا ۇئچۇرلىرى بېسىلىدۇ.  ۇئ
قتىساد ساھەسىدىكى خەۋەرلەر، ۋە كېيىنكى ھەپتە ھەققىدىكى پەرەزلەرنى دوكالت قىلىدۇ.  ۇئنىڭدىن باشقا، مەزكۇر گېزىتنى چىقىرىدىغان شىركەت ھەر يىلى ىئ

 شۇالرنىڭ بىرى بۇ قېتىم پاسادېنادا ۆئتكۈزۈلگەن باش مەسلىھەتچىلەر يىغىنىدۇر.ھەر خىل ىئلىم پاائلىيەتلىرىنىمۇ ۆئتكۈزىدىغان بولۇپ، 
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 ھەققىدىكى ىئنگلىزچە ۇئچۇر.  « كۆپ مىللەتلىك باش مەسلىھەتچىلەرنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك يىغىنى »رەسىم: -4

 
ا يۇقىرى دەرىجىلىك يىغىنالرغىمۇ قاتنىشىپ كېلىۋاتىدۇ.  ۇئ يەنە بىر قانچە ۋە باشقا ىئقتىسادىي ىئنستىتۇتالر ھەر يىلى ۆئتكۈزىدىغان باشق« Barron's»گۇلناز   

ائيدا كالىفورنىيەدىكى سان دىئېگو -21كۈندىن كېيىن ائمېرىكىنىڭ فلورىدا شتاتىدا ۆئتكۈزۈلىدىغان ائشۇنداق يىغىنالرنىڭ يەنە بىرىگە بارىدۇ.  ائندىن بۇ يىل 
 ىنغىمۇ قاتنىشىدۇ.شەھىرىدە ۆئتكۈزىلىدىغان يەنە بىر يىغ

 

  
 يىغىنىدا.« Barron's»رەسىم: دوك تۇر گۇلناز ائبۇقادىر -5
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ۈئچۈن بىزنىڭ  رەسىم: بۇ قېتىمقى يىغىندىن كېيىن گۇلناز بىزنىڭ ۆئيگە بىزنى يوقالپ كەلگەن بولۇپ، بىز شۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، بەدەن چېنىقتۇرۇش-6

كىلومېتىر يول مېڭىپ كەلدۇق.  بۇ رەسىم شۇ چاغدىكى بىر  22ەتلىك بىناغا باراۋەر كېلىدىغان بىر تاغقا چىقىپ، جەمئىي قەۋ 01ۆئيگە يېقىن يەردىكى ېئگىزلىكى 
 كۆرىنىش.

 
 

رەسىم: بۇ قېتىمقى يىغىنغا -7 
-1114كەن خاتىرە رەسىمى.  لېروي چىائوئ ائمېرىكىنىڭ ائلەم بوشلۇقى ۇئچقۇچىسى لېروي چىائوئمۇ قاتناشقان بولۇپ، بۇ گۇلنازنىڭ شۇ كىشى بىلەن بىللە چۈش

ائي بىللە  0ائپرېلغىچە خەلقائرا ائلەم پونكىتىدا رۇسىيەنىڭ ۆئزبەك ائلەم بوشلۇق ۇئچقۇچىسى سالىجان شەرىپ بىلەن -14يىلى -1112ۆئك تەبىردىن -21يىلى 
ائلەم بوشلۇقىغا ائدەم چىقىرىش ائالھىدە »( گە Space Foundation)« ائلەم بوشلۇق فوند جەمئىيىتى»يىلى لېروي چىائوئ ائمېرىكىدىكى -1121ىئشلىگەن.  

 بولۇپ تەيىنلەندى.  « مەسلىھەتچىسى
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 ئەسۋابى بىلەن تەكشۈرىۋاتىدۇ.  بۇ رەسىم خەلقائرا ائلەم پونكىتى ىئچىدە تارتىلغان.  « ۇئلترا ائۋاز دولقۇنى»رەسىم: لېروي چىائوئ سالىجاننىڭ كۆزىنى بىر -8

 
 

ۇر گۇلناز ائبدۇقادىر قانداق مۇساپىلەرنى بېسىپ، ھازىرقىدەك بىر وئرۇنغا ېئرىشتى؟  تۆۋەندە مەن دوك تۇر گۇلناز ائبدۇقادىرنى دوك ت
 قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ ۆئتىمەن.

 
 

ېزا ىئقتىسادىنى باشقۇرۇش كەسپ ى ىئگىلىك ۇئنىۋېرسىتېتىنىڭ ي-يىلى شىنجاڭ يېزا-2191دوك تور گۈلناز ائبدۇقادىر غۇلجا شەھىرىدە تۇغۇلۇپ ۆئسكەن. ۇئ 
يىل لېك تور بولۇپ ىئشلىگەن. شۇ جەرياندا ۇئ خېنەن ۇئنىۋېرسىتېتىدا  1يىلىغىچە -2194بويىچە باكالۋۇرلۇق ۇئنۋانىغا ېئرىشكەندىن كېيىن، ائشۇ ائلىي مەك تەپتە 

ىئقتىساد باشقۇرۇش كەسپىدە بىلىم ائشۇرغان. بىلىم ائشۇرۇش جەريانىدا ۇئ ىئگىلىك ۇئنىۋېرسىتېتىدا بىر مەۋسۇم -بىر يىل ىئنگلىز تىلى ۆئگىنىپ، نەنجىڭ يېزا
دېگەن بىر بابىنى يېزىپ « يەر باشقۇرۇش»ىئگىلىك ىئقتىسادىنى باشقۇرۇش كەسپىنىڭ دەرسلىك كىتابىنى تۈزۈش خىزمىتىگە قاتنىشىپ، ائشۇ كىتابنىڭ -يەنە يېزا

-( شۆبىسىدە يېزاDavisكېلىپ، مەن دوك تورلۇق ۇئنۋانى ۈئچۈن وئقۇغان كالىفورنىيە ۇئنىۋېرسىتېتى دەيۋىس )يىلى ائمېرىكىغا وئقۇشقا -2192چىققان. گۈلناز 
يىلى مايدا بۇ وئقۇشنى تاماملىغان. ۇئنىڭدىن كېيىن گۈلناز ائمېرىكىنىڭ -2191ىئگىلىك ىئقتىسادى كەسپىنىڭ ماگىستىرلىق ۇئنۋانى ۈئچۈن وئقۇغان، ھەمدە 

( شەھىرىگە جايالشقان فىلورىدا ۇئنىۋېرسىتېتىغا ائلمىشىپ، داۋاملىق ۆئرلەپ وئقۇشنى داۋامالشتۇرغان. شۇنداقال Gainesvilleينېسۋىل )فىلورىدا شتاتى گە
ورلۇق يىلى بولسا ىئقتىساد كەسپىنىڭ دوك ت-2111ماگىستىرلىق ۇئنۋانىنى ېئلىپ، -1كەسپ ى بويىچە « يېمەكلىك ۋە بايلىق مەنبەسى ىئقتىسادى»يىلى -2111

يىلىغىچە ىئككى ماگىستىرلىق ۇئنۋانى ۋە بىر دوك تورلۇق ۇئنۋانىنى -2111يىلىدىن -2192ۇئنۋانىغا ېئرىشكەن. يەنى ۇئ ۆئزىنىڭ بىر قىز باال بولۇشىغا تەن بەرمەي، 
 قولغا كەلتۈرگەن. 

 
بولۇپ خىزمەتكە كىرگەن بولۇپ، « ىئقتىسادشۇناس»( غا World Bankيىلى وئقۇش پۈتتۈرمەي تۇرۇپال دۇنيا بانكىسى )-2111دوك تور گۈلناز ائبدۇقادىر 

مىليون دولالرغىچە بولغان ھەر خىل  201مىليون دولالردىن  21دۆلەتكە خىزمەت بىلەن بارغان، ھەمدە  42دوك تورلۇق وئقۇشىنى تامامالشتىن بۇرۇن جەمئىي 
( بولۇش ۋەزىپىسىنىمۇ بىللە Task Manager« )ۋەزىپە باشلىقى»ناس بولۇشتىن باشقا يەنە تەرەققىيات پروجېك تلىرىنى ىئشلىگەن. بۇ جەرياندا ۇئ بىر ىئقتىسادشۇ

سىنىڭ ۆئتىگەن، ھەمدە ياقا جايالرنىڭ تەرەققىياتى، تېز سۈرئەتلىك تاشيول قۇرۇلۇشى، سۇغۇرۇش ۋە كېرەكسىز سۇالرنى بىر تەرەپ قىلىش سىستېمى
ى قاتارلىقالردا ىئنتايىن مۇھىم رول وئينىغان. شۇ جەرياندا ۇئ ھەر خىل پروجېك تلەرگە مەبلەغ سېلىش قۇرۇلۇشى، شۇنداقال شىنجاڭنىڭ ماائرىپ پروجېك ت

 پارچە ىئلمىي ماقالە يېزىپ ېئالن قىلغان.  11تېمىسىدا 
 

ەپ ائتىلىدىغان دۇنياغا د« Wall Street»دەپ ائتىلىدىغان، نيۇيورك شەھىرىنىڭ « Edward Jones Investment Firm»يىلى ىئنگلىزچە -1111گۈلناز 
بولۇپ خىزمەتكە كىرگەن، ھەمدە ۇئ يەردە ۈئچ « ىئقتىسادىي مەسلىھەتچى»داڭلىق كوچىسىدا مەبلەغ سېلىش ىئگىلىكى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان بىر شىركەتكە 

 Financial« )سادىي باشقۇرغۇچى ئەمەلدارىئقتى»بانكىسىغا « Citi Group»يىلى دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ بانكىالرنىڭ بىرى بولغان -1111يىل ىئشلىگەن. 
Executive يىلى دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ بانكىالرنىڭ يەنە بىرى بولغان -1119( بولۇپ خىزمەتكە كىرگەن. ھەمدە«Wells Fargo » ىئقتىسادىي »بانكىسىغا

 تىنى ۆئتەپ كېلىۋاتىدۇ. بولۇپ خىزمەتكە كىرگەن بولۇپ، ھازىرغىچە ائشۇ بانكىدا بايلىق باشقۇرۇش خىزمى« مەسلىھەتچى
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-1124ۋە  -1121يىلنىڭ ھەممىسىدە ائمېرىكا مەملىكەتلىك ائيالالر قۇرۇلتىيىغا ۋەكىل بولۇپ قاتناشتى. شۇنداقال  2دوك تور گۈلناز ائبدۇقادىر ائلدىنقى 

 قاتناشتى. يىللىرىدىكى خەلقائرالىق يۇقىرى دەرىجىلىك ىئقتىسادىي مەسلىھەتچىلەر چوڭ يىغىنىغا تەكلىپ بىلەن
 

 
 رەسىم: دوك تور گۈلناز ائبدۇقادىر، ېئرى شۆھرەت سەيدەخمەت، ۋە ۇئالرنىڭ ۈئچ پەرزەنتى. -9

 
يىلنىڭ مابەينىدە يالغۇز چەت ئەلدە وئقۇۋاتقان بىر ۇئيغۇر قىز وئقۇغۇچى ۋە ىئقتىساد كەسپىنىڭ بىر يۇقىرى دەرىجىلىك كەسىپ ئەھلى  11گۈلناز ائلدىنقى 

پەرزەنتنى تۇغۇپ بېقىپ چوڭ قىلدى. مەن گۈلنازنىڭ  1ىن، ۇئ يەنە بىر مۇنەۋۋەر ۇئيغۇر ائنا بولۇش بۇرچىنىمۇ بىللە ۆئتەپ، ھازىرغىچە ائمېرىكىدا بولۇپال قالماست
يىلى -2111بىلەن ائمېرىكىدا ېئرى شۆھرەت سەيدەخمەت بىلەن مەك تەپداش بولۇپ، بىز شىنجاڭ ۇئنىۋېرسىتېتىدا وئقۇۋاتقان ۋاقىتتىن تارتىپال تونۇشاتتۇق. گۈلناز 

ائرا ائرىلىشىپ ۆئتۈۋاتىمىز. گۈلناز مەيلى ائىئلە ىئچىدە بولسۇن، ياكى خىزمەتتە بولسۇن، ۆئزىگە ىئنتايىن يۇقىرى -تونۇشتۇق، ھەمدە شۇنىڭدىن تارتىپ ۆئز
لمىي ۇئسۇلدا قىلىدۇ. باشقىالرغا ھەقىقىي تۈردە كۆيۈنىدۇ، ھەمدە تەلەپ قويۇپ، قاتتىق تىرىشىدۇ. ىئشالرنى ىئنتايىن يۇقىرى مەسۇئلىيەتچانلىق بىلەن ھەمدە ىئ

مەن ۇئنىڭدىن ىئنتايىن  سەمىمىي مۇائمىلە قىلىدۇ. مۇشۇنداق سۈپەتلەر بىلەن گۈلناز مېنىڭ كۆڭلۈمدە بىر قەھرىمان ۇئيغۇر ائيالنىڭ وئبرازىنى تىكلىگەن بولۇپ،
 پەخىرلىنىمەن. 

 
ەكىلدە لىنى ھېچكىمدىن سورىماي، مەنبەسىنى بەرگەن ائساستا باشقا ھەر قانداق تورغا چىقارسىڭىز، ياكى ېئلكىتابقا وئخشاش باشقا ھەر قانداق شبۇ ماقا

 ىئشلەتسىڭىز بولۇۋېرىدۇ. بۇ ماقالە بارلىق ۇئيغۇرالرغا مەنسۇپ.
 
 


