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 13نەتىجىلىك ۇئيغۇرالر 
 

 بىلىمخۇمار
 كۈنى-22ائينىڭ -5يىلى -2015

 
ر ەلسىزلىكلۆڭۈشتىكى كۇرمۇ ت: »ۇيدەنداق دۇ( مMartyn Llyod-Jonesجونز )-رى مارتىن لويدۇ دوخت ەراتسىيېك وئپەر ۈ لىك يەنگلىيەئ

سىز قايسى خىلدىكى .«  ۇلىپ چىقىدېالشتىن كڭزلىرىنى ائۆ س ڭىزنىڭزىز قىلماي، ۆئۆ قارىتىپ س ەزگىڭزىۆئ ڭتتىن سىزنىەھەائساسىي ج
« نەپ بولىسۇغلەم مۇن چوقەس» ەاز سىزگۋىزدىكى بىر ائڭكاللى ڭ، سىزنىەندەلگەچ كۇ الغا دۋھەى ئېڭاليسىز؟  سىز بىر يڭازالرنى ائۋائ
رىدىغان ۈ ندەتلەتتىن رىغبەھەسىزنى روھىي ج ەىزگڭزىۆئ-زھالدا سىز ۆئ ن، ۇئەر بولىدىكۇ چلبىي ۇئەىز سڭلىغىنىڭائ ڭر سىزنىەگە؟  ئۇمدەد

لى ۇسياخشى ۇئ ەڭئ ڭشنىۈر ۈ تىلدېزىتسىيىنى قايتىدىن يۆ ىزدىكى توغرا پڭزى. ۆئۇلىدېتوغرا ك ەگىنىشكرنى قىلىشنى ۆئەزلۆ ىئجابىي س
 ت.  ەنىشتىن ىئبار لىشىدىن ساقلىېلبىي ائچىماق يولالرغا كىرىپ قەس ڭىزنىڭلىۆڭك

 
 :ڭندىكى ىئشالرنى قىلىۆۋەن، تۈچىزنى ياخشىالش ۈئڭتسىيىۇز ۇ پ

 
ھالدا سىز  اتقان بولسا، ۇئۋيەرمەز بۈ چ قانداق بىر ىئجابىي ىئش يېھازىر ھ ەر سىزگەگە.  ئۇڭر ۇ قالندۇ ن وئز ەبىل« قۇ وئز »ىزنى توغرا ڭزىۆئ (1)

رىدىغان ۈ رىشتېئ ەتسىيىگۇز ۇ .   سىزنى ىئجابىي پۇڭر ۇ قالندۇ ن وئز ەرىيالالر بىلېان ماترىدىغۈ ندەتلەسىزنى رىغب ەردۈ املىق تۋىزنى داڭزىۆئ
ز ۆئ ڭرى، سىزنىېر پاتقانسۇ قڭ چو  ەقانچ ەككۈ نلۈشكۈ.  سىز چڭال ڭرنى ائەرسىلەرىدىغان نۇ .  سىزنى ىئلھامالندۇڭكىتاپالرنى وئق

نسىز، سىز ەقلىنىدىكۇ ن وئز ەبىل« قۇ وئز »توغرا  ەردۈ املىق تۋسىز دا مماە.  ئۇقىيىنغا توختايد ەنچۇىز شڭلىشىۋېشىڭىزنى وئڭتسىيىۇز ۇ پ
 ائيلىنااليسىز. ەمگەىئجابىي وئياليدىغان بىر ائد

 
ن، ۈچس قىلىدىغانلىقى ۈئېك ھەش بولمىغاندەچ قانداق ىئلگىرىلېھ ەزىدر ۆئەملەزى ائدە.  بۇڭر ۇ ائش ەلگەمەنى بىر نىشاننى ئۈر كە( ھ2)

ن ۈچىز ۈئڭزىنى ۆئۈر كەن، سىز ھەنداق بولىدىكۇش ەنەىز ئڭالىۋھەئ ڭر سىزنىەگە.  ئۇتىدېتىپ كېر پۇ قڭ چو  ۇخىمېلبىيلىك پاتقىغىغا تەس
ىئجابىي  ڭىز سىزنىڭرىشىۇ رنى يارىتىپ تەتىجىلەنى بىر قىسىم ىئجابىي نۈر كەھ ڭ.  سىزنىەڭنىشانالرنى تىكل ەتكىلى بولىدىغان بىر قانچەي

 .ۇبولىد ەرتكۈ ىزغا تڭوئيلىشى
 

زى ە.  بۇلىدېكچىلىك قىلىشقا توغرا كەيدەھ ەزىمىزگۆئ-زن ۆئۈچر قىلىش ۈئۇ ككەپەممىمىز توغرا تە.  بىز ھۇڭزىپ قويېىزغا يڭمىېز ت( ۆئ3)
زىتى چاپالپ ېرىدىغان تام گۇ منى ىئلھامالندەر ائدەزىلە، بۇسىپ قويىدكاپاتالرنى ېئۇ ن مەرىلگېب ەزىگمىغا ۆئېىئشخانا ت ڭزىنىر ۆئەكىشىل

ردىن بىر قانچىنى ەرسىلەرىدىغان نېم بۈنن ۈئۈچىز ۈئڭزى.  سىز ۆئۇرنى چاپالپ قويىدەتلەن خەلگەك ەزىگر بولسا ۆئەزىلەب ەنە،  يۇيىدقو
 .ۇڭسىپ قويىزغا ېئڭمىېنى تپىپ، ۇئېت

 
 ڭ( نىJohn C. Maxwellل )ۋېرغان جون ماكسىۇ شتۇتون ەمدەن ماقالەگېد(« 9رالر )ۇ يغتىجىلىك ۇئەن»ن ەن مۇزمەقىرىدىكى مۇي

بىر ىئجابىي »مىسى ېت ڭنىپ، ۇئۇنى بولۇزمەم ڭنى( نىۈمارت ك-12تى )ېب-80 ڭن كىتابىنىەگېد« قىۇشلۇك وئقۈنلۈل كۋېماكسى»
  ت.  ەدىن ىئبار « شۈر ۈ تىلدېي ەتسىيۇز ۇ پ

 
كىشىنى تونۇشتۇرىمەن.  ۇئالر مەن تونۇشتۇرغان  2مەن ئەمدى رەسمىي مەزمۇننى باشاليمەن.  بۇ ھەپتە مەن يېڭى قېرىندىشىمىزدىن يەنە 

قىزلىرىنىڭ يېڭى بىر مىسالى -ىندىشىمىز بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.  ۇئالرنىڭ ىئچىدىكى بىر سىڭلىمىز قەھرىمان ۇئيغۇر خانىمقېر -39ۋە  -38
بولۇپ، يەنە بىر نەپەر ۇئكىمىز بولسا چەت ئەلدە وئقۇپ، دوك تۇرلۇق ۇئنۋانىغا ېئرىشىپ، ھازىر مۇھىم ۋە يۇقىرى دەرىجىلىك خىزمەت 

 37قېرىندىشىمىزمۇ خۇددى مەن بۇرۇن تونۇشتۇرغان باشقا  2جىلەرنى ياراتقان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ۋەكىلىدۇر.  بۇ وئرۇنلىرىدا كۆپلىگەن نەتى
نەپەر كىشىلەرگە وئخشاشال ۆئزىدە بىر ىئجابىي پۇزۇتسىيە يېتىلدۈرۈش ۋە ساقالشقا ھەر ۋاقىت ئەھمىيەت بېرىپ، شۇ ائساستا ۆئزى دۇچ 

، وئڭۇشسىزلىق ۋە مەغلۇبىيەتلەرگە ۈئنۈملۈك ھالدا تاقابىل تۇرۇپ، باشلىغان يولىدىن يانماي، ئەڭ كەلگەن قىيىنچىلىق، توسقۇنلۇق
 ائخىرى نەتىجىلىك كىشىلەر قاتارىدىن وئرۇن ائلغان قېرىنداشالردۇر.  مەن بۇ ىئككى نەپەر ۇئكىمىزدىن ناھايىتى پەخىرلىنىمەن.

 
 

 سترالىيە(تېببىي پەنلەر دوك تۇرى مۇتەللىپ ھامۇت )ائۋ .1
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 رەسىم: دوك تۇر مۇتەللىپ ھامۇت-1

 
 

دوك تۇر مۇتەللىپ ھامۇت ائقسۇ ۋىاليىتىنىڭ وئنسۇ ناھىيىسىدە وئقۇتقۇچى ائىئلىسىدە دۇنياغا كەلگەن. مۇتەللىپ كېچىكىدىنال ىئنتايىن 
ە ساۋاتىنى چىقىرىپ ھەم نۇرغۇن تىرىشچان باال ىئدى. باشالنغۇچ مەك تەپكە كىرىشتىن بۇرۇنال وئقۇتقۇچى ائپىسىنىڭ ياردىمىد

سىنىپتىن باشالپ -3يىللىققا كىرىپ بىر قانچە ائيدىن كېيىنال سىنىپ ائتالپ، باشالنغۇچ مەك تەپنى -1دەرسلىكلەرنى ۆئگىنىپ بولغاچقا، ۇئ 
نىغا قاتنىشىپ، ئەال نەتىجە وئتتۇرا مەك تەپتە تولۇقسىزنى پۈتتۈرۈپ، وئتتۇرا تېخنىكوم ىئمتىھا-3يىلى وئنسۇ ناھىيىلىك -1985وئقۇيدۇ. 

بىلەن شىنجاڭ نېفىت مەك تىپىگە قوبۇل قىلىنىدۇ. مۇتەللىپ كىچىكىدىنال تىل ۆئگىنىشكە ناھايىتى قىزىقاتتى. شۇڭا ۆئزىنىڭ شىنجاڭ 
ېيىن، بۇ تاشقى سودا مەك تىپىدە ىئنگلىز تىلى كەسپىدە وئقۇش ائرزۇسى ئەمەلگە ائشمىغانلىقى ۈئچۈن، وئقۇش باشالپ بىر ائيدىن ك

مەك تەپتە داۋاملىق وئقۇشتىن ۋاز كېچىپ، يۇرتىغا قايتىپ تولۇق وئتتۇرىدا وئقۇشنى باشاليدۇ.  مۇتەللىپ باشالنغۇچ مەك تەپتىن تارتىپ 
تولۇق وئتتۇرا مەك تەپنى تۈگەتكۈچە ىئزچىل ھالدا سىنىپىنىڭ ۆئگىنىش ھەيئىتى، ۋە دەرستىن سىرتقى خىمىيە گۈرجىكىدە باش 

 ى ۋەزىپىسىنى ۆئتەيدۇ.تەشكىللىگۈچ
 

وئتتۇرا مەك تەپنى پۈتتۈرگەندىن كېيىن، ئەال نەتىجە بىلەن شىنجاڭ تېببىي ۇئنىۋېرسىتېتىنىڭ -1يىلى وئنسۇ ناھىيىلىك -1988مۇتەللىپ 
 س بىلەن كۈندۈز ىئخال-كلىنىكىلىق داۋاالش كەسپىگە قوبۇل قىلىنىدۇ. وئقۇشقا كىرگەندىن كېيىن ۆئزىگە قاتتىق تەلەپ قويۇپ، كېچە

يىلى تەييارلىق -1نومۇر ىئدى( ائلغان بولغاچقا،  100نومۇر )تولۇق نومۇر  97تېرىشىدۇ. ائلىي مەك تەپكە كىرىش ىئمتىھانىدا خەنزۇ تىلىدا 
گلىز سىنىپىدا خەنزۇ تىلى تېز سىنىپقا تاللىنىدۇ.  ۇئ كەسپ ى خەنزۇ تىلى ۋە كەسپ ى تېببىي دەرسلەرنى تېرىشىپ ۆئگەنگەندىن سىرت، ىئن

تىلى ۆئگىنىشكە بولغان ىئشتىياقىنىڭ تۈرتكىسىدە، ھەر كۈنى ۆئزلۈكىدىن ىئنگلىز تىلى ۆئگىنىشنى داۋامالشتۇرىدۇ. دەرستىن سىرتقى 
ىئنگلىز تىلى كۇرسلىرىغا قاتنىشىدۇ. ھەر كۈنى ئەتىگەن سەھەردە ىئنگلىزچە خام سۆزلەرنى ياداليدۇ. چۈشلۈك دەم ېئلىش ۋاقتىدا ائلدى 

)ئەڭلىش ۋورلد( نى وئقۇيدۇ. « ىئنگلىز تىلى دۇنياسى»)چىنا داىئلي( ۋە « جۇڭگو كۈنلۈك گېزىتى»مەك تەپ كۇتۇپخانىسىغا كىرىپ، بىلەن 
-1993شۇ سەۋەبتىن داىئم ائشخانىدا ېئشىپ قالغان تاماقالرنى يېيىشكە رازى بولىدۇ. مۇشۇنداق ۈئزلۈكسىز تىرىشچانلىقنىڭ تۈرتكىسىدە،  

دەرىجىدىن ۆئتىدۇ.  بۇ شىنجاڭ تېببىي ۇئنىۋېرسىتېتى تارىخىدىكى ائنا تىل بىلەن -4دۆلەتلىك ائلىي مەك تەپ ىئنگلىز تىلى ائيدا -12يىلى 
ائيدا، مۇتەللىپ دۆلەتلىك –1يىلى –1994ائلىي مەك تەپكە كىرگەن وئقۇغۇچىالر ىئچىدىكى  تۇنجى رېكورت ىئدى. ائرقىدىنال، يەنى 

ىھانىدىن ۆئتۈپ، شىنجاڭ تېببىي ۇئنىۋېرسىتېتى تارىخىدىكى تۇنجى ائنا تىل بىلەن ائلىي مەك تەپكە كىرىپ ماگىستىر ائسپىرانتالر ىئمت
ۇئيغۇر وئقۇغۇچىنىڭ بىرى بولىدۇ )يەنە بىرى ائيالالر ۆئسمە كېسەللىكلىرى دوختۇرى گۈزەلنۇر ائبلىز(. بۇ يەردە  2ماگىستىرلىققا ۆئتكەن 

، ئەينى ۋاقىتتا شىنجاڭ تېببىي ۇئنىۋېرسىتېتىدا ۇئيغۇر وئقۇغۇچىالرغا ىئنگلىز تىلى دەرسى تەكىتلەپ ۆئتۈشكە تېگىشلىكى شۇكى
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ۆئتۈلمەيتى. لېكىن، ماگىستىرلىققا كىرىش ۈئچۈن ىئنگلىز تىلى ىئمتىھانىدا چوقۇم الياقەتلىك بولۇش تەلەپ قىلىناتتى.  ۇئنىڭدىن سىرت 
دۆلەتلىك ماگىستىرلىققا كىرىش ىئمتىھانىدا سىياسەتنى خەنزۇ تىلىدا بېرىش تەلەپ  سىياسەت دەرسلىرى ائنا تىلدا ۆئتۈلگەن بولسىمۇ،

ىئمتىھان تۈرى تېببىي كەسپىي پەنلىرى ىئدى. تېببىي ۇئنىۋېرسىتېتىنىڭ ائخىرقى يىلى وئقۇغۇچىالر دوختۇرخانىالردا  3قىلىناتتى. قالغان 
ولسىمۇ، مۇتەللىپ قىسقىغىچە نەچچە ائي ىئچىدە ۆئزىنىڭ قاتتىق تىرىشچانلىقى ئەمەلىي پراك تىكا بىلەن ناھايىتى ائلدىراش ۆئتىدىغان ب

چوڭ بۆسۈشنى قولغا كەلتۈردى. بۇ نەتىجىلەر كېيىنكى يىللىق وئقۇغۇچىالرغا چوڭ قۇر ىئلھام ۋە  2بىلەن، تېببىي ۇئنىۋېرسىتېتى تارىخىدا 
ر تېببىي ۇئنىۋېرسىتېتى ماگىستىرالر قوشۇنىغا قوشۇلۇپ ماڭدى، ۋە بۇ ۇئيغۇر وئقۇغۇچىال 3-2تۈرتكە بولدى. ۇئنىڭدىن كېيىن ھەر يىلى 

 قوشۇن داۋاملىق زورايدى.
 

يىلىدىن -1994 ردى. ۇئۈ تتۈش پۇپ وئقۇبول–1تىجىسى ەىئلمىي ن ەىئچىد ڭچىنىۇغۇوئق 125قاراردىكى  ۇيىلى ش–1994 ەنەللىپ يەتۇم
 ەللىكلىرى بويىچەسېك كەر ۈ ، يەكچىلىكىدەتېي ڭدنىەممەھۇسسىسى روزى ھاجى مەخەتۇر مەللىكلەسېك كەر ۈ لىق يڭدا ەيىلغىچ–1998

 ۇ. بۇتىدرىجىدىن ۆئەد-6پ ىئنگلىز تىلى ەك تەتلىك ائلىي مەلۆد ەنەللىپ يەتۇيىلى  م-1995رياندا ەج ۇ. بۇماگىستىر ائسپىرانتلىقنى تاماماليد
قىرى ۇرالردىكى يۇ يغياشانغان ۇئ ەندەتقىقاتىنى خوتەللىپ ماگىستىر تەتۇكورت ىئدى.  مېى رېڭبىر ي ەنەتى تارىخىدىكى يېرسىتۋېنىببىي ۇئېت

 . ۇئۇىنىدالن قىلرنالالردا ېئۇ سىرتىدىكى ىئلمىي زھ ۋەت ىئچى ەلۆتىجىلىرى دەتقىقات نەپ، تۇلىپ بارغان بولېئ ەستىدسىلى ۈئېسىم كېقان ب
 ەمىدۈلۆر بەللىكلەسېك كەر ۈ رخانىدا يۇ دوخت-1تى قارمىقىدىكى ېرسىتۋېنىببىي ۇئېت ڭيىن، شىنجاېشىنى تاماملىغاندىن كۇماگىستىرلىق وئق

. ىئنگلىز تىلى ۇن توختىماي  ىئزدىنىدۈچش ۈئۈر ۈ ستۆئ ۇخىمېىيىسىنى تەۋبىلىم س ڭزىنىللىپ ۆئەتۇرياندا مەت جە. خىزمۇت قىلىدەخىزم
لىنىدىغان تىل چىالردىن ېئۇغۇللىك وئقەت ئەماقچى بولغان چۇوئق ەللىرىدەرب ئەغ ۋەرىكا ېپ، ائمۈر ۈ ستاملىق ۆئۋىيىسىنى داەۋس

 ڭتالرنىېرسىتۋېنىببىي ۇئېكانادادىكى ت ۋەرىكا ېائم ەمدە، ھۇرىشىدېئ ەرگەتىجىلەقاتارلىقالردا ياخشى ن  GRE ۋە  TOEFLىئمتىھانى 
لى ۇكاپات پۇ ش مۇرىلىدىغان وئقېچىالرغا بۇغۇللىك وئقەت ئەچ ەردەنلەببىي پې. بىراق، تۇپ ائلىدۇر ۇ ىرىقلىرىنى تاپشش چاقۇق وئقۇرلۇ دوك ت

 .ۇرىشقا ائمالسىز قالىدېشقا بۇوئق ەرگەپلەك تەقارقى مۇ، يەچكەرمىگەش يار بۇن وئقەز ىئقتىسادى بىلۆئ ەمدەكلىك بولغاچقا، ھەچ ۇكمەب
 

رىدىغانالر ىئنگلىز تىلى ىئمتىھانىدا ائپتونوم رايون ۇ چىقىپ بىلىم ائش ەلگەتئەچ ڭمىنىستىرلىقىنى ەھىيەلىك ستەلۆيىلى د-2000للىپ ەتۇم
كىن  ىئنگلىز تىلى قوللىنىدىغان ې. لۇرىشىدېئ ەرسىتىگۇ ش پۇر ۇ رىپ بىر يىللىق بىلىم ائشېب ەگەياپونىي  ەمدە. ھۇمدە، ھۇبىرنچى بولىد ەبويىچ

شكىالتى ەت ەھىيەلقائرا سەيىلى  خ-2002ائخىرى،  . ۇئۇت قىلىدەرىشنى ر ېب ەگەك بولغاچقا، ياپونىيۈچلۈسى كۇرىش ائرز ېب ەرگەتلەلۆد
ر دىيارى ۇ يغن ۇئۈتۈللىپ پەتۇپ، مۇكىشى تالالنغان بول 26ائرانال  ەت بويىچەملىكەكاپاتقا مۇ م ۇ. بۇرىشىدكاپاتىغا  ېئۇ ش مۇھو( وئقۋ)

 Prince of Walesلىپ ېك ەھىرىگەسىدنىي ش ڭنىەسترالىيۋائيدا ائ-4يىلى -2003للىپ ەتۇات ىئدى.  مبىر نامز -تالالنغان بىردىن ەبويىچ
تقىقات  ەت ۋەش ۇال وئقەنقى ئۇر ۇ يىلى، ب-2004. ۇشنى باشاليدۇر ۇ بىلىم ائش ەللىكلىرى بويىچەسېك كەر ۈ ائيلىق ي 6رخانىسىدا ۇ دوخت

 Endeavour Internationalكاپاتىغا )ۇ ش مۇتلىك وئقەلۆد ڭنىەسترالىيۋن ائەلتىجىلىرى بىەقىرى ىئنگلىز تىلى نۇي ۋەتىجىلىرى ەن
Postgraduate Research Scholarship:IPRSرىشىپ، ( ېئNewcastle يىلى  ۇش  .ۇشىنى باشاليدۇق وئقۇرلۇ تىدا دوك تېرسىتۋېنىۇئ

Newcastle مى ۇچىالر وئمۇغۇللىك وئقەتئەپ، چۇكىشى بول 6ت ەقەچىالر پۇغۇللىك وئقەتئەن چەرىشككاپاتقا ېئۇ م ۇتىدا بېرسىتۋېنىۇئ
رياندا ەج ۇ. بۇلىپ بارىدتقىقات ېئەت ەستىدخانىزمى ۈئېكونترول م ڭر ائيلىنىشىنىۇ ك تاجسىمان قان تومەر ۈ ي (. ۇئۇدىن ائشىدڭمى 6سانى 

ك ەر ۈ يىلى ي–2009للىپ ەتۇ. مۇالن قىلىدىرىنى ېئيىغىنلىرىدا ماقالىل ەھاكىمۇت ىئچىدىكى ىئلمىي مەلۆد ەسترالىيۋائ ۋە ەرمانىيېرىكا، گېائم
 .ۇانىنى ائلىدۋنق ۇئۇرلۇ دوك ت ەسپ ى بويىچەك ەر فىزىئولوگىيۇ قان توم
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ائيدا -6يىلى -2009رەسىم: مۇتەللىپنىڭ دوك تۇرلۇق يېتەكچى وئقۇتقۇچىسى، پروفېسسور تونى كۋايىل )توني قۇائىئل(  بىلەن -2
 گېرمانىيەنىڭ بېرلىن شەھىرىدە خەلقائرالىق ىئلمىي مۇھاكىمە يىغىنىدا.

  
ر ائشتى ۇ ك بولغاچقا، دوك تۈچلۈسى كۇقايتىش ائرز  ەسپىگەق كۇرلۇ يىن، دوختېشىنى تاماملىغاندىن كۇق وئقۇرلۇ للىپ دوك تەتۇم
. )ائمك ۇتىجىلىك تاماماليدەت ىئمتىھانىنى )ائمك( نەق ساالھىيۇرلۇ تلىك دوختەلۆد ەسترالىيۋيىلى ائ–2010چىپ، ېاز كۋتقىقاتىدىن ەت

. ىئككىنچى ۇائلىد ەز ىئچىگنلىرىنى ۆئەبارلىق كلىنىكىلىق پ ۋەر ەنلەببىي ائساسىي پېچ تۇ پ، بىرىنچى باسقۇق ىئمتىھان بولۇچلۇىئككى باسق
-2011للىپ ەتۇر(. مۋەن باراەسمال بىلت ىئمتىھانى ۇئەق ساالھىيۇرلۇ دوخت ڭرىكىنىېت ىئمتىھانى. ائمك ائمەلىيەمەلىنىكىلىق ئچ كۇ باسق

رخانىلىرىدا ۇ قاتارلىق دوخت Royal Prince of Albert ۋە Westmead ،Liverpoolپ سىدنىيدىكى ۇيىن بولېك-ىئلگىرى  ەيىلىدىن ھازىرغىچ
ل ۈانگۋ ھازىر ائيالى رىز  .  ۇئۇاتىدۋراچلىق خىزمىتىنى قىلىۋ باش  ڭسپىنىەر كەللىكلەسېن يىلدىن باشالپ ىئچكى كەكوئت ت قىلدى. ۇئەخىزم

ل ۋەنا ەلىل، قىزلىرى ر ېخ  . ۇرىدۇ ن سىدنىيدا تەر بىلەل ەال
 

  
 رەسىم: مۇتەللىپ ائىئلىسىدىكىلەر بىلەن ائۋسترالىيەنىڭ سىدنىي ۇئنىۋېرسىتېتىدا قۇشكەن سۈرىتى.-3

 
 

مۇتەللىپ كىچىكىدىنال پەقەت مەقسەت ۋە نىشان ېئنىق بولسىال، ۈئزلۈكسىز تىرىشىش ائرقىلىق ھەرقانداق ىئشنى ۋۇجۇدقا چىقارغىلى 
دقا چىقارغىلى ۇجۋۇ رقانداق ىئشنى ەكسىز تىرىشىش ائرقىلىق ھۈ زلنىق بولسىال، ۈئنىشان ېئ ۋەت ەقسەت مەقەللىپ كىچىكىدىنال پەتۇم

 ,There is a will« )بار ۇ، ائمالمەردەت بار يەنىي»كچى بولغىنى ىئنگلىزچىدىكى: ەمېد ڭنىنى ۇئە. يتتىەكسىز ىئشىنەبولىدىغانلىقىغا  چ
there is a wayر.ۇ زىدۆ س ەقلىيەن ئەگې( د 

  
ن ەرالر بىلۇ چتلىك ۇئۋەناسىۇق قىلماقچى بولغانالرغا مۇرلۇ لىپ دوختېك ەگەسترالىيۋن ىئچى سىرتىدىكى ياشالردىن ائەتۋەللىپ ەتۇم
: ڭن ائالقىلىشىەن بىلەىز، مڭن ائالقىلىشىشنى ىئستىسىەللىپ بىلەتۇر ىئنىمىز مەگە. ئۇرىشنى خااليدېت بەسلىھەشنى، خالىس مەىنلمەت

bilim.humar@yahoo.com  
 

قالىلىرىنىڭ ۆۋەندىكىسى دوك تۇر مۇتەللىپ ھامۇت ىئنىمىزنىڭ ھازىرغىچە ېئالن قىلغان ۋە ىئلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرىغا قاتناشتۇرغان مات
 تىزىملىكى:
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sheep model for the study of regional coronary control mechanisms. Experimental Biology Meeting, San Francisco, 

USA; FASEB Journal, 20: A1398. 

 

[11] Hamut M, Quail A, Cottee D, Seah P, McLeod D, Blake R, White S (2008). Effects of evoked acute and steady-
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Scientific Meeting of European Society of Hypertension and 22nd Scientific Meeting of International Society of 

Hypertension, Berlin, Germany; Journal of Hypertension 2008, Vol. 26 (suppl. 1): S272. 

 

 
 . پاتىگۈل ائبال )ياپونىيە(2

 
 

 
كۈنى - 20ائينىڭ - 3يىلى -2015رەسىم: سىڭلىمىز پاتىگۈل ائبىخان يولدىشى خەمىت وئسمان ۋە ىئككى پەرزەنتى بىلەن بىللە.  بۇ رەسىم  -1

 توكيودا تارتىلغان.   
 

 5ۈئرۈمچى شەھىرىنىڭ تيانشان رايونىدا ائددىي بىر تىجارەتچى ائىئلىسىدە دۇنياغا كەلگەن.  پاتىگۈل  يىلى - 1982سىڭلىمىز پاتىگۈل ائبال 
ائنا ۈئرۈمچىنىڭ ائۋات مەھەللىرىنىڭ بىرى بولغان شىخابا ائلدى كوچىسىدىكى كىچىككىنە بىر ېئغىزلىق ۆئيدە ياشىدى.  ۇئ  -باال ۋە ائتا 
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ېئغىزلىق ۆئيگە كۆچۈپ چىقتى. پۈتۈن ۆئينىڭ چىقىمىنى جاپاكەش  2كىچىككىنە ھويلىسى بار باشالنغۇچ مەك تەپكە كىرگەن يىللىرى 
 دادىسى ۆئز زىممىسىگە ائلغان ىئدى. 

 
بۇ يەردە پاتىگۈلنىڭ رەھمەتلىك دادىسى توغرىسىدا ائزغىنە مەزمۇن قىستۇرۇپ قوياي: پاتىگۈلنىڭ دادىسىنىڭ ئەسلى يۇرتى قەشقەر 

لەڭگەر يېزىسى بولۇپ، ۇئ ئەينى ۋاقىتالردىكى پومېشچىك ائىئلىسىدىن كېلىپ چىققان بىرى ىئدى.  دادىسىنىڭ  توققۇزاق ناھىيىسىنىڭ
 12يېشىغىچە ائزراق ساۋاتلىق قىلىپ،  12پاتىگۈلگە ېئيتىپ بەرگەنلىرىگە ائساسالنغاندا، پاتىگۈلنىڭ چوڭ دادىسى ۇئنىڭ دادىسىنى 

چېك قىلىپ بېرىپ، شۇ ائرقىلىق دادىسىنى ۇئ شىركەتكە -ان ترانسپورتىغا خېلى كۆپ  تۆگىنى پاييېشىدىال ئەينى ۋاقىتتىكى قەشقەر كارۋ 
كىرگۈزىدۇ.   شۇڭا پاتىگۈلنىڭ دادىسى شۇ ياشلىرىدىن باشالپال تۆگە ۋە كارۋانالر بىلەن يىپەك يولىنىڭ كارۋانچىسى بولۇپ ياشايدۇ. 

رۇم تاغلىرىنى نەچچە  ائيلىنىپ ۆئتۈپ، نەچچە قېرىنداشلىرىنى شۇ يەرلەرگە دەپنە پاتىگۈلنىڭ  دادىسىنىڭ دەپ بېرىشىچە، ۇئ قارا قۇ 
ىئشالر قىلىدۇ. بۇ گەپلەر پاتىگۈلگە كىچىك ۋاقتىدا ئەپسانىدەكال ائڭلىناتتى.  ئەمما كېيىن وئقۇغان كىتابلىرىدا بۇنداق ىئشالرنىڭ ھەقىقىي 

چوڭ قۇرالپ جىق بىلىملەرنى ائڭلىۋالمىغىنىغا پۇشايمان قىلىدۇ )پاتىگۈلنىڭ دادىسى ىئكەنلىكىنى ھېس قىلىدۇ.  ھەمدە دادىسىدىن يەنىمۇ 
 يىلى ائلەمدىن وئتكەن(. -2003

 
ياشقا يېقىنالشقاندا ۇئنىڭ مېھرىبان ، قەيسەر ائپىسى  40كارۋانالر بىلەن بولۇپ ائىئلە قۇرۇشقا ۋاقتى يەتمىگەن دادىسى تولىمۇ كېچىكىپ، 

يۇرت سۈرگۈن قىلىنىدۇ.  -ەمدە ائپىسىمۇ بىر پومېشچىك ائىئلىسى بولغانلىقتىن، بۇ ىئككىيلەن توي قىلىپ يۇرتمۇبىلەن توي قىلىدۇ.  ھ
يىللىرىدا ۈئرۈمچىگە قېچىپ چىقىپ -1970ائۋۋال قەشقەر، ائندىن قىزىلسۇ وئبالستى قاتارلىقالر، ائخىرى بۇ ىئككىيلەن غەيرەت قىلىپ 

 تۇرۇپ قالىدۇ. 
 

سى مۇساپىرچىلىقنىڭ تەمىنى بەك تېتىغان ائدەم بولغاچقا، ۆئيىنىڭ ائلدىدىن بىرەر مۇساپىر يول سوراپ ۆئتۈپ قالسىال پاتىگۈلنىڭ دادى
ۇئنىڭ بىلەن مۇڭدىشىپ ۆئيگە باشالپ كىرىدۇ.  بىر ېئغىزلىق ۆئيىدە وئرۇن يېتىشمىگەچكە، ۆئگزىگە ۆئزى كىچىككىنە بىر ياغاچ ۆئينى 

، دەپ خوش بولۇشۇپ قونۇپ ۆئتۈپ «شۇنداق سۆرۈن ھۇزۇر ائلدۇق»ىرالر ياز كۈنلىرى ائشۇ ياغاچ ۆئيدە قۇرۇپ قويىدۇ.  بەزى مۇساپ
كېتىدۇ. شۇ ۋاقىتالرنىڭ تەسىرىدىن بولۇشى مۇمكىن، پاتىگۈلنىڭ دادىسىنىڭ مېھماندوستلۇقى، تەقدىر ۇئچراشتۇرغان ھەر قانداق بىرىنىڭ 

بالىنى ۆئزى  5توال چىقىدۇ.  ۇئنىڭ دادىسى -اتىگۈلنىڭ ائىئلىسىدىكىلەردىن ۋە ۆئزىدىن ائزخىزمىتىدە بولۇش روھلىرى ىئزدىسە بەلكىم پ
ائچقان كىچىككىنە كۆك تات تىجارىتى بىلەن بېقىپ چوڭ قىلىپ، قاتارغا قوشىدۇ.  ائپىسى بولسا تىنىم تاپماي دادىسىغا ياردەم قىلىدىغان 

 ۆئمرىنى ۇئزۇن قىلسۇن.  ائجايىپ كۈچلۈك بىر ائيالدۇر.  ائلالھ ائنىسىنىڭ
 

 پاتىگۈل باشالنغۇچ مەك تەپكە كىرگەن يىللىرى تەتىللەردە مەھەللىدىكى بالىالر بىلەن بىللە، شۇ ۋاقىتالردىكى رەسىملىك كىچىك كىتابچە،
پ، وئيۇن قىلىپ پۇڭدىن ائرىيەتكە بېرى 5دەيدىغان كىتابچىنى يىغىپ، مەھەللىنىڭ بىر بۇرجىكىدە وئقۇيدىغانالرغا « شىياۋفۇ»يەنى 

وئينايتتى. ھازىر ۇئالرنى وئيالپ باقسا، شۇنداقال پاتىگۈلنىڭ كىچىك ۋاقىتلىرىدىكى تەتىللىرىدە كۆممىقوناق پىشۇرۇپ، چېلەك بىلەن 
رى كۆتۈرۈپ چىقىپ، دوقمۇشالردا ساتقانلىرى، كەچلىك بازارالردا پايچېك بازارلىرىنىڭ ائدەم كۆپ رەستىلىرىدە ائپتاپپەرە س ۇئرۇقلى

غان ساتقانلىرى، گېزىت ساتقانلىرىنى وئيلىسا، پاتىگۈل ھەقىقىي بىر كارۋان قىزى ىئكەنلىكىنى،  يەنى ۇئنۋان بىلەن ئەمە س، ۆئزىدە بار بول
 بىر قىسىم يوشۇرۇن كۈچنى ھەر ۋاقىت خىزمەت قىلدۇرالىغان بىرى ىئكەنلىكىنى مانا ھازىر ھەقىقىي تۈردە ھېس قىلىدۇ. 

 
النغۇچ ۋە وئتتۇرا مەك تەپ ھاياتلىرى كۆپرەك تەنتەربىيە تۈرلىرىدە نەتىجە قازىنىشالردەك ىئشالردا بولۇپ، ىئجتىماىئي ۋە پاتىگۈلنىڭ باش

نىڭ قاتارىدا، يەنى نورمال ھالەتتە  بولدى.  شۇنداق قىلىپ تولۇقسىز وئتتۇرىنى پۈتتۈرگەن  10تەبىئىي پەنلەردە وئقۇش نەتىجىسى ائلدىنقى 
ەمئىيەت كومپيۇتېر قىزغىنلىقىغا چۆمگەن بىر مەزگىلگە توغرا كەلدى.  ۇئ وئتتۇرا تېخنىكومدا كومپيۇتېر تېخنىكىسى كەسپىدە ۋاقتى پۈتۈن ج

وئقۇشنى ائىئلىسىدىكىلەر بىلەن بىللە قارار قىلدى، ۋە ۈئرۈمچى شەھەرلىك كەسپىي ماائرىپ مەك تىپىدە )ھازىرقى ۈئرۈمچى شەھەرلىك 
يىلى، يەنى وئقۇش پۈتتۈرمەي تۇرۇپال، -3يىل كومپيۇتېر قوللىنىش تېخنىكىسىنى ۆئگەندى. وئقۇشنىڭ  3ى(  كەسپىي تېخنىكا مەك تىپ 

پراك تىكا قىلىش باھانىسى بىلەن شىنجاڭ ماائرىپ نازارىتىنىڭ وئقۇغۇچى قوبۇل قىلىش ىئشخانىسىدا  توختاملىق خىزمەتچى خادىم بولۇپ 
ى. پاتىگۈل ائشۇ جەرياندا مەك تەپتە ۆئگەنگەن كىتابىي بىلىملەرنى ۇئنىڭغا ئەمەلىي بىلىم قىلىپ يىل ىئشلىد 4خىزمەتكە كىرىپ، ۇئ يەردە 

ۆئگەتكەن، ۋە جەمئىيەتكە چىقىپ خىزمەتچى بولغاندىن كېيىنكى ئەخالق تەربىيىسىنى ۋە ماائرىپ ۈئچۈن خىزمەت قىلىشنىڭ نېمە 
يېزىقى تەتقىقات گۇرۇپپىسىدىكى غوللۇق ئەزا، پاتىگۈلنىڭ -تېر ۇئيغۇر تىلىئكەنلىكىنى ۇئنىڭغا ۆئگەتكەن، ئەينى ۋاقىتتىكى كومپيۇ

خىزمەت وئرنىدىكى ىئشخانا باشلىقى مۇھەممەتجان ئەردەم،  ۋە ئەينى ۋاقىتتىكى تەكلىماكان تور بېكىتىنىڭ قۇرغۇچىسى نىجات ائكىلىرىغا 
 چىن قەلبىدىن تەشەككۈرلىرىنى بىلدۈرىدۇ. 
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ن دەۋرلەردىن باشالپال پاتىگۈلنىڭ چەتئەللەرگە چىقىپ وئقۇش ائرزۇسى بار ىئدى. تۆت يىلدىن كېيىنكى خىزمەت جەمئىيەتكە يېڭى چىققا
وئرنىنىڭ توختام مۇددىتىنىڭ توشۇشى ۋە شۇ ۋاقىتالردا جەمئىيەتكە چىقىپ باشقا خىزمەتلەردە بولۇشى، ۇئنىڭ چەت ئەلگە چىقىش 

ۇ. تۆت يىللىق ماائرىپ ساھەسىدىكى خىزمەت تەجرىبىسى ۋە ۇئنىڭدىن كېيىنكى كىچىك بىر ىئستىكىنى تېخىمۇ كۈچەيتتى دېيىشكە بولىد
شىركەتكە پايچېك بولۇپ خىزمەت قىلىش تەجرىبىسى ، ئەڭ ائخىرىدا  ۆئز ىئزدىنىشى ائرقىلىق جۇڭگو بانكىسى بانكىالرنى نازارەت قىلىش 

ارلىقالرنىڭ ھەممىسى ۇئنىڭغا بېرىلگەن ائلالنىڭ بىباھا نېمەتلىرى ىئدى.  بۇ  ىئدارىسىنىڭ كومپيۇتېر بۆلۈمىدىكى خىزمەت تەجرىبىسى قات
ئەدەبىياتى كەسپ ى بويىچە مەخسۇ س كۇر س ۋە تولۇق -يىل جەريانىدا پاتىگۈل ۆئزلۈكىدىن ۆئگىنىش ماائرىپىغا تىزىملىتىپ، ۇئيغۇر تىل 4-5

ازىرقى پاتىگۈل مەۋجۇت بولمايتتى. شۇنداق قىلىپ ائخىرى ۋەتەنگە كۇر س دىپلوملىرىنى ائلدى.  شۇ تەجرىبىلىرى بولمىغان بولسا، ھ
 يېقىنراق بولغان ياپونىيەدە ئەينى ۋاقىتالردا توكيو ۇئنىۋېرسىتېتى ۋە ۋاسېدا ۇئنىۋېرسىتېتلىرىدا ۆئگىنىش ۈئلگىلىرىنى تىكلىگەن چوڭ

ائيچە  4يول كۆرسىتىشى بىلەن چاڭچۈنگە بېرىپ، ھەدىسىنىڭ دوستى ۋە ساۋاقدىشى بولغان پوالت ائكىسى ۋە دىلبەر ھەدىسىنىڭ 
تۇرۇپ، ياپون تىلىدىن ائسا س سالدى.  ھەمدە شۇ جەرياندا شۇ مەك تەپتىكى ۋاسىتىچى ىئشخانا ائرقىلىق  نەچچە يىلدىن بۇيان يىغقان ائز 

ھىرىدىكى ائلدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان تىل مەك تىپ ى سېنداگايا توال ۆئز خىراجىتى ۋە ائىئلىسىدىكىلەرنىڭ ياردىمى بىلەن ياپونىيەنىڭ توكيو شە
 كۈنى ياپونىيەگە ساق ساالمەت كېلىۋالدى.  -2ائينىڭ -10يىلى - 2004ياپون تىلى مەك تىپىگە قوبۇل قىلىنىپ، 

 
لمىغان پاتىگۈل كېلىپال مەك تەپ تېپىپ بەرگەن ائيلىق ياتاق  3ياتاققا  تىل مەك تىپىگە ئەسلى وئقۇش پۇلىنىڭ ھەممىنى تاپشۇرۇپ بوال

تۈمەن ياپون  30ھەققى تاپشۇرۇش قاتارلىقالردا ىئقتىسادتىن يانچۇقى قۇرۇقدىلىپال قالدى، ۋە مەك تەپنىڭ قالدۇق وئقۇش پۇلى بولغان 
بىر ائيدىن كېيىن ائستا بۇ ياپون تۇرمۇشىغا كىرىشتى. پاتىگۈل ياپونغا كېلىپ -يېنىنى  ھەدىسىنىڭ دوستلىرىدىن قەرز ېئلىپ تۇرۇپ، ائستا

خىزمەت تاپقان كۈنى، يۈز تۇرانە كۆرۈشۈپ ىئمتىھان بەرگەن خىزمەت وئرنىدىن ۇئنى خىزمەتكە قوبۇل قىلغانلىق ۇئقتۇرۇشىنى تېلېفوندا 
 . تاپشۇرۇپ ېئلىپ، شۇنداق خۇشال بولدىكى، ۇئنىڭ ۆئز زېمىسىدىكى يۈكلەرنى يېنىكلىتىش ۈئچۈن تىرىشىش ىئرادىسى تېخىمۇ كۈچەيدى

 
ائيدىن كېيىن  قەرز ائلغان پۇلنى قايتۇرۇپ، ۆئزىنى تېخىمۇ  3پاتىگۈل شۇنىڭ بىلەن يېرىم  كۈن وئقۇپ، يېرىم كۈن ىئشلەپ يۈرۈپ، 

ائي تولىمۇ دەككە دوككىدە  ۆئتكەن  3يېنىك ھېس قىلىدۇ.   چۈنكى تا ھازىرغىچە بۇنداق قەرز ىئچىدە يۈرۈپ باقمىغان پاتىگۈل ۈئچۈن  بۇ 
بولىدۇ.  ائلالنىڭ رەھمىتى بىلەن، پاتىگۈل ياپون تىلى مەك تىپىدە يېرىم كۈن وئقۇپ، سىرتتا يېرىم كېچىلەرگىچە ىئشلەپ، مەك تەپكە ائي  3

ائيدىن كېيىن ناھايىتى ائز سانلىق وئقۇغۇچىالرغا بېرىلىدىغان   6بىر قېتىممۇ كېچىكمەي، وئقۇشتا ياخشى نەتىجىگە ېئرىشكەن بولغاچقا، 
تۈمەن يېنلىك وئقۇش مۇكاپاتىغا ېئرىشىدۇ.  ۇئيغۇر تىلىغا ناھايىتى يېقىن بولغان بۇ تىل پاتىگۈلگە بەكمۇ  5مەك تەپلىرىنىڭ ائيدا  ياپون تىل

تە س بىلىنىپ كەتمەيدۇ.  پاتىگۈل دەل مۇشۇ يەردە بارلىق وئقۇغۇچىالرغا ياپون تىلى ۆئگىنىشىنىڭ بەك ۆئلۈك ھالەتتە بولۇپ 
كۈن بولسىمۇ ياپونلۇقالر بىلەن ۇئچۇرۇشۇپ، جەمئىيەت ۋە ياپونىيە خىزمەت سىستېمىسى قاتارلىقالردا  2ھەپتىدە  قالماسلىقىنى، بولسا

 تەجرىبە توپالشقا پايدىلىق بولۇش ۈئچۈن بولسىمۇ يېرىم كۈندىن ىئشلەپ  قويۇشنىڭ ناھايىتى زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلەيدۇ. 
 

مەك تەپلىرىگە وئقۇشقا كەلگەن ۇئيغۇرالر ائساسەن يوق ىئدى.  يەنى كۆپىنچە ۇئيغۇرالر ۆئز  پاتىگۈل كەلگەن ۇئ يىللىرى ياپونىيەنىڭ تىل
مۇناسىۋەت داىئرىسى ائرقىلىق بىۋاسىتە ۇئنىۋېرسىتېتالرنىڭ تەجرىبە وئقۇغۇچىسى بولۇپ كېلەتتى.   يېرىم يىل ۆئتكەندىن كېيىن، 

ائستا تونۇشۇش پۇرسىتى بولىدۇ.  ۇئ  بىر قىز  بىلەن بىللە سايىتامادىكى ۇئيغۇرالر  -ا پاتىگۈلگە ياپونىيەدىكى ۇئيغۇر قېرىنداشالر بىلەن ائست
 ئەڭ كۆپ وئلتۇراقالشقان تاكاساكاغا كۆچۈپ بېرىپ وئلتۇراقلىشىدۇ. 

 
نىۋېرسىتېتىنىڭ پاتىگۈل بىر يىللىق ياپون تىلى سەۋىيىسى بىلەن ائسپىرانتلىققا وئقۇش ىئستىكىدە مەك تەپ ىئزدەشكە كىرىشىپ، توكاي ۇئ

ائسىيا مەدەنىيەت تەتقىقات بۆلۈمىنىڭ بىر وئقۇتقۇچىسى بىلەن كۆرۈشىدۇ.  ھەمدە ۇئ وئقۇتقۇچىنىڭ گۇرۇپپىسىغا تەتقىقات وئقۇغۇچىسى 
كىرىدۇ.  ائيلىق وئقۇش مۇكاپات پۇلۇمدىنمۇ ۋاز كېچىپ، بۇ مەك تەپكە وئقۇشقا 6بولۇپ قوبۇل قىلىنىدۇ.  پاتىگۈل ھېلىقى تىل مەك تىپىنىڭ  

ئەمما مەك تەپ وئرنىنىڭ بەك يىراقلىقى، ۋە بۇ مۇئەللىمنىڭ تەتقىقات تېمىلىرى پاتىگۈلنىڭ  وئقۇماقچى بولغان جەمئىيەتشۇناسلىق ۋە 
پسىخىكا ىئلمىي تېمىسىغا ما س كەلمىگەنلىكى تۈپەيلىدىن، پاتىگۈل باشقا مەك تەپكە ائلمىشىش قارارىغا كېلىپ، ۇئستازى بىلەن 

لمىغانلىقىنىڭ وئرنىنى تولۇقالش، ۋە مەسلىھەت ق ىلىدۇ. بۇ جەرياندا بۇ مېھرىبان مۇئەللىم  تېما جەھەتتىن پاتىگۈلگە يېتەكچىلىك قىال
يە ۋاقىتنى ىئسراپ قىلىۋەتمەسلىك مەقسىتىدە، پاتىگۈلدىن ياپونىيەنىڭ قانداق ساھەلىرىگە قىزىقىدىغانلىقىنى سورايدۇ. پاتىگۈلنىڭ ياپونى

ز كۆزى بىلەن كۆرۈپ،  تەجرىبە ائلماشتۇرۇش خىيالى بارلىقىنى بىلگەن بۇ كۆيۈمچان ۇئستاز پاتىگۈلنىڭ  ۆئيىگە يېقىن ماائرىپىنى ۆئ
سائەتتىن ئەمەلىي تەجرىبە  2كۈن  3-2يەردىكى ۇئيغۇر ۆئسمۈرلىرىمۇ بار بولغان بىر يەسلى بىلەن ائالقىلىشىپ، پاتىگۈلگە ھەپتىدە 

 پ بېرىدۇ. ائلماشتۇرۇش پۇرسىتى يارىتى
 

 ياپونىيە جەمئىيىتىدىكى ھەر بىر نەرسە ئەينى ۋاقىتالردىكى پاتىگۈل ۈئچۈن بىر خىل يېڭىلىق ىئدى.  پاتىگۈلدىكى ياپونىيە جەمئىيىتىنى
تىگۈل كۆزىتىش، ۋە ۇئ يەرلەردىكى ۇئيغۇر ۆئسمۈرلىرىنى كۆزىتىش ىئستەكلىرى ئەنە شۇنىڭدىن باشالپ پەيدا بولدى، دېسەكمۇ بولىدۇ.  پا
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ساىئتىنى ياپون تىلى بويىچە تەربىيىلىنىش ۈئچۈن سەرپ  9-8ائشۇ يەسلىدە تۇرۇۋاتقان ۇئيغۇر  پەرزەنتلىرى ھەر بىر كۈننىڭ 
كېلىش قىلىش -قىلىدىغانلىقىنى، شۇڭالشقا ۇئالرنىڭ ۇئيغۇرچە سۆزلىشىشتە قىينىلىۋاتقانلىقىنى  ئەتراپىدىكى ۇئيغۇر ائىئلىلىرى  بىلەن بېرىش

ۇئيغۇر ئەدەبىي تىللىرىمىزنى  بۇ يەرلەردىكى ياش ئەۋالدلىرىمىز سۆزلىيەلمىسە، ۇئ تىللىرىمىز »نىدا چوڭ قۇر ھېس قىلىدۇ.  ۇئ كۆڭلىدە جەريا
 دېگەن وئيدا بولىدۇ،  ۋە ىئزدىنىدۇ.« ۇئنتۇلۇپ كېتىلسە قانداق بولىدۇ؟

 
وكيو ېئلېك تر ۇئنىۋېرسىتېتىنىڭ ماائرىپ پسىخولوگىيە ستاتىستىكا  ائيدا توكاي ۇئنىۋېرسىتېتىدىن ائيرىلىپ، ت-4يىلى - 2006پاتىگۈل 

 تەتقىقات بۆلۈمىگە تەتقىقاتچى  وئقۇغۇچى بولۇپ قوبۇل قىلىنىدۇ.  
 

پاتىگۈل  بالىلىق ۋاقىتلىرىدىن باشالپال  ۈئرۈمچىدە بىر ياپون تىلى مەك تىپىنىڭ يوقلۇقىدىن ىئبارەت بىر بوشلۇقنى تولدۇرۇش، ۇئيغۇر 
رىنى ياپونىيەگە وئقۇشقا چىقىش ۇئچۇرلىرى بىلەن تەمىنلەش،  ۇئيغۇر ياشلىرىنى ياپون تىلى ۆئگىنىپ، ياپونىيەگە وئقۇشقا بېرىشقا ياشلى

قىزىقتۇرۇش ائرزۇسىدا بولغان، ھەمدە ۆئزىنىڭ ائشۇنداق مەقسەتلەرنى ئەمەلگە ائشۇرىدىغان بىر كارخانىسى بار بولۇشىنى ۈئمىد قىلغان 
ياپونغا كېلىپ ۇئزۇن ۆئتمەيال  ياپونىيە جەمئىيىتىنىڭ ۇئيغۇر ياشلىرى ۈئچۈن بىر ئەڭ ياخشى چېنىقىش مەيدانى ىئكەنلىكىنى ىئدى.   ۇئ 

ائيدا -6يىلى -2006ھېس قىلىدۇ.  ھەمدە بۇ جەمئىيەتكە چىقىپ چېنىشقا ىئنتىلىۋاتقان ياشالر ۈئچۈن بىر يول ېئچىشنى كۆڭلىگە پۈكىدۇ. ۇئ 
مىڭ يۈئەن ئەتراپىدىكى پۇلنى ېئلىپ ۈئرۈمچىگە قايتىدۇ.  ھەمدە شۇ  30تى بىلەن ۆئز خىراجەتلىرىدىن  ىئقتىساد قىلغان تەتىل مۇناسىۋى

يىلى ۈئرۈمچى شەھىرىنىڭ مەركىزى بولغان  جەنۇبىي قوۋۇق دوقمۇشىدا ۈئرۈمچى ۇئيۇل ياپون تىلى مەك تىپىنى قۇرىدۇ.  پاتىگۈل مۇشۇ 
بۇرادەرلىرىگە چوڭ قۇر تەشەككۈر بىلدۈرىدىغانلىقىنى ېئيتتى . تەتىل توشۇپ، پاتىگۈل مەك تەپنى  -رلىق دوست جەرياندا ۇئنى قوللىغان با

يىل ۆئمۈر كۆرگەن ۇئيۇل ياپون تىلى مەك تىپ ى  2يېقىن بىر دوستىنىڭ باشقۇرۇشىغا ائمانەت قىلىپ، ياپونىيەگە قايتىپ كېلىدۇ.  ئەپسۇ س 
يىلدىن كېيىن مەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلى  2ڭ ياپونىيەگە ھەر خىل يولالر بىلەن كېلىشىگە سەۋەب بولۇپ، ۇئيغۇر وئقۇرمەننى 50-40ائرانال  

ھەدىلەرگە تەشەببۇ س قىلىپ، ياپونىيەدە بىر -تاقىلىپ قالىدۇ.  پاتىگۈل تەتىلدىن قايتىپ كېلىپال، ياپونىيە توكيو رايونىدا ياشاۋاتقان ائكا
كۆڭۈل -پىالناليدۇ.  يىلالردىن بۇيان ۇئيغۇر وئقۇغۇچىالرغا ياردەم قولىنى سۇنۇپ كېلىۋاتقان ياپونلۇق ائق ۇئيغۇر ائنا تىلى سىنىپ ى قۇرۇشنى

سائەت پايدىالنغىلى بولىدىغان بىر وئرۇننى ھەل قىلىدۇ.   2كىشىلەرنىڭ  ياردىمى بىلەن، توكيونىڭ مەركىزىي رايونىدىن ھەر شەنبە كۈنى 
« ۇئيۇل ائنا تىلى سىنىپ ى»يغۇر بالىسى كەلسە شۇنچىلىك ائنا تىلى دەرسى ۆئتۈشنى مەقسەت قىلغان سائەتتە قانچىلىك ۇئ 2ھەمدە بۇ 

رەسمىي ېئچىلىدۇ.  بەك ئەپسۇ س، ياپوندىكى تۇرمۇش رىتىمىنىڭ بېسىملىرى ۋە توكيو رايونىدىكى ۇئيغۇرالرنىڭ تارقاق وئلتۇراقلىشىشى 
ائيغا بارماي تاقىلىپ  قالىدۇ.  ئەمما  2چە وئقۇغۇچى بىلەن باشالنغان بۇ سىنىپ  10ە قاتارلىق سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن،  ئەڭ دەسلىپىد

 بۇنداق بىر سىنىپنى قايتا قۇرۇش پاتىگۈلنىڭ ھەر ۋاقىت وئياليدىغان بىر وئيىدۇر.   
 

لىدۇ.  پاتىگۈل بىر تەرەپتىن ىئسىملىك بىر يىگىتمۇ  توكيو ېئلېك تر ۇئنىۋېرسىتېتىغا  وئقۇشقا كې« خەمىت وئسمان»ائشۇ ۋاقىتالردا 
يىلى خەمىت بىلەن  - 2007ائسپىرانتلىققا تەييارلىق قىلىش باسقۇچلىرىنى وئقۇپ، يەنە بىر تەرەپتىن ىئشلەپ، بىر يىلدىن كېيىن، يەنى 

الردىن بۇيان داۋاملىشىپ تۇرمۇش قۇرىدۇ.  پاتىگۈل  توي قىلىپ ۇئزۇن ۆئتمەي، ائسپىرانتلىق ىئمتىھانىغا قاتنىشىدۇ.  تولىمۇ ئەپسۇ س، يىل
تۇرانە ىئمتىھان ېئلىش بىلەنال وئقۇشقا قوبۇل قىلىش تۈزۈمى دەل مۇشۇ ۋاقىتتا ۆئزگىرىدۇ.  -كېلىۋاتقان چەت ئەللىك وئقۇغۇچىالردىن يۈز 

ۇيۇقسىز ۆئزگەرگەن بۇ يەنى، چەت ئەللىك وئقۇغۇچىالر ائدەتتىكى ياپونلۇقالر بىلەن وئخشاش ىئمتىھان بېرىشكە ۆئزگەرتىلىدۇ.  پاتىگۈل ت
ىئمتىھان ۆئتكىلىدىن ۆئتەلمەي قالىدۇ. بۇ ئەسنادا  پاتىگۈل يەنە بىر تەقدىر ۇئچراشتۇرغان ياخشى نىيەتلىك ائدەملەر بىلەن ۇئچرىشىپ 

خىزمىتىنى  سەن تېخىمۇ ئەمەلىي بولغان، بىر خەلقائرالىق مۇالزىمەت سۇپىسى بولغان ياپون تىلى مەك تىپىنىڭ»قالىدۇ،  ۋە ۇئالرنىڭ 
، دېگەن تەكلىپ ى بىلەن،  توكيودىكى بىر ياپون تىلى مەك تىپىنىڭ جۇڭگو ۋە باشقا ائسىيا  دۆلەتلىرىدىن كېلىدىغان «قىلساڭ بولغۇدەك

وئقۇغۇچىالرنىڭ خىزمىتىگە ېئرىشىدۇ.  پاتىگۈلنىڭ وئقۇغۇچى قوبۇل قىلىش ، كەلگەن وئقۇغۇچىالرنى ياپونىيە ماائرىپ ى ۋە تۇرمۇشى 
يىل داۋاملىشىدۇ. بۇ جەرياندا  پاتىگۈل ۇئ خىزمەتكە ېئرىشكىنىدىن،  5ارلىقالردا يېتەكچىلىك قىلىش بىلەن شۇغۇللىنىدىغان خىزمىتى قات

لىغانلىقىدىن تولىمۇ خۇرسەن بولىدۇ.   گەرچە ۆئزى يۇقىرى ۇئنۋان ېئلىپ  ماائرىپ سېپىدە جەمئىيەتكە تېخىمۇ يېقىن مۇالزىمەتتە بوال
رىشەلمىگەن بولسىمۇ، دەل شۇ يۇقىرى بىلىم سەھنىلىرىگە ىئنتىلىۋاتقان ۇئيغۇر ياشلىرى ۈئچۈن بۇ خىزمەتنى قەدىرلەپ وئقۇشقا كى

يىلدىن كېيىن ياپونىيەگە وئقۇشقا چىقىش ائرزۇسى بولغان ۇئيغۇر وئقۇغۇچىالر ۈئچۈنمۇ خىزمەتتە  2ىئشلەيدۇ.  خىزمەتكە قاتنىشىپ 
اليدىغان سەۋىيىگە يېتىدۇ ،  ۋە تۇنجى قارارلىق وئقۇغۇچىلىرىدىن ائيروپىالن ياسىغان ۇئيغۇر وئغالنى ائبدۇلئەخەت ائبدۇلال قاتارلىق بىر بوال

 3قانچە ىئزدىنىش روھى ۇئرغۇپ تۇرغان ياشالرنىڭ  ياپونىيەگە كېلىش خىزمىتىدە  ئەڭ چوڭ ياردەمچى بولىدۇ.  تۇنجى نۆۋەتلىك 
ىئشلىرىنى تەجرىبە قىلغان پاتىگۈل ۆئزىگە تېخىمۇ ىئشەنچ تۇرغۇزۇپ،  تېخىمۇ ىئلگىرىلەپ ۇئيغۇر  وئقۇغۇچىنىڭ ۋىزا ۋە باشقا ھەرقانداق

جەمئىيىتىدىكى چەت ئەلگە چىقىپ وئقۇشنى بەك قېيىن وئيلىۋالغان تاالنت ىئگىلىرىنىڭ كۆمۈلۈپ قالماسلىقى ۈئچۈن ھەر خىل 
 ۋاسىتىلەردە  تەشۋىقاتالرنى ېئلىپ بارىدۇ.  
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يىلى توكيوغا قايتىپ  - 2015يىلى بىر يىل ۋەتەندە تۇرۇپ، كۆزىتىش ۋە ئەھۋال ىئگىلەش ىئشلىرى بىلەن شۇغۇلالندى.  ۇئ - 2014پاتىگۈل 
يىل  مابەينىدە ۋۇجۇدقا كەلتۈرگەن مۇناسىۋەت داىئرىلىرىنى،  ۋە وئقۇغۇچىلىق  10كېلىپ، مەك تەپتە ىئشلىگەن تەجرىبىلىرىنى، 

اقلىرىنى يەكۈنلەپ، مەڭگۈلۈك قوللىغۇچىسى ۋە يولدىشى خەمىت بىلەن مەسلىھەت قىلىپ، ھەر ىئككىلىسى ساۋ -ھاياتىدىكى تەجرىبە 
نامىدىكى ىئگىلىكىنى تىكلەشنى قارار قىلدى.  چۈنكى بۇ ىئككى ياشنىڭ ياپون « ۇئيۇل»ۆئز شىركەتلىرىدىن ىئستېپا بېرىپ، ۆئزلىرىنىڭ 

ۆئتۈشى ۇئالرنىڭ  ۆئز ىئرادىلىرى بويىچە كېيىنكى چوڭ ائرزۇلىرىغا يېتىش يوللىرىنى  بوغۇپ شىركەتلىرىدە داۋاملىق باشقىالرغا ىئشلەپ 
ۆئزىمىز ۈئچۈن خىزمەت قىلىدىغان، »قوياتتى.  كەلگۈسى پىالنلىرىغا بولغان يوللىرىنى تېخىمۇ ئەركىن ۋە تېخىمۇ كەڭرى ېئچىش نىيىتىدە، 

ائيدا رەسمىي ئەنگە -3يىلى -2015، دەپ، ۇئالر «نالندۇرااليدىغان بىر شىركەت بولسۇنۆئزىمىزنىڭ ۇئنىۋېرسال مۇالزىمەت تۈرلىرىنى جا
 نى قۇرىدۇ.  « ھەسسىدارلىق شىركىتى -ياپونىيە ۇئيۇل پاي »ائلدۇرۇلۇپ،  

 
ائيال ىئككىيلەن ھازىر -ائيدا وئغلى ئەزھەر تۇغۇلىدۇ.  پاتىگۈل ئەر-11يىلى -2010ائيدا پاتىگۈلنىڭ قىزى نازىنە تۇغۇلىدۇ.  -3يىلى -2009

ائلالنىڭ ۇئالرغا بەرگەن ئەڭ چوڭ نېمىتى بولغان پەرزەنتلىرىنى ياراملىق ئەۋالدالردىن قىلىپ چىقىش، نۇرغۇنلىغان وئقۇش ىئستىكىدىكى 
سەتلىرىنى وئقۇغۇچىالرنى ياپونىيەگە ئەڭ ياخشى مەسلىھەتلەر بىلەن ئەكېلىش، ھەمدە ۇئالرغا ياپونىيەدە تۇرۇپ خىزمەت قىلىش پۇر 

يارىتىپ بېرىش پىالنىدا  ىئزدىنىۋاتىدۇ.  ۇئالر توكيودىكى ئەڭ ياخشى بولغان تىل مەك تەپلىرى بىلەن ھەمكارلىق وئرنىتىپ، شىركەت 
نەپەر ۇئيغۇر وئقۇغۇچىنىڭ كېلىشىگە مۇالزىمەت قىلىدۇ.  پاتىگۈلنىڭ  15قۇرۇلغاندىن تارتىپ ھازىرغىچە بولغان ۋاقىت ىئچىدە جەمئىي 

كۆڭۈل بىر يىگىت ىئكەنلىكىنى مەن توكيودىكى ۇئچرىشىشىمدا  ھېس -لدىشى  خەمىت وئسمان كەمسۆز ئەمما ىئشىغا پۇختا ، ائقيو
بىرىنىڭ ئەڭ ياخشى قوللىغۇچىلىرىدىن ىئدى.  گەرچە پاتىگۈل -ائرا كونا ساۋاقداشالردىن بولۇپ، بىر-قىلغان ىئدىم.  ۇئ ىئككىيلەن ۆئز

ر ۇئنۋانلىق ۇئيغۇرالردىن بولمىسىمۇ،  ۇئنى ۋەتەندىكى ياشالر ۈئچۈن چەت ئەللەردە تۇرۇپ ىئزدىنىپ ۋە چەت ئەللەردىكى دوك تو 
تىرىشىپ، كەلگۈسىدە دوك تور ائسپىرانتالرنىڭ تېخىمۇ كۆپ يېتىشىپ چىقىشىغا تۆھپە قوشۇش يولىنى تاللىغان بىر مەرىپەتپەرۋەر 

 كارخانىچى، دېيىشكە بولىدۇ. 
 

 
ائيدا ياپونىيەگە وئغلۇم بىلەن ساياھەتكە بارغاندا، سىڭلىمىز پاتىگۈل بىلەن ۇئنىڭ يولدىشى خەمىت -12يىلى -2012رەسىم: مەن -2

 وئسمان ىئككىيلەن مېنى توكيودىكى بىر تۈرك رېستورانىدا كۈتۈۋالغان ىئدى.  بۇ رەسىم شۇ چاغدا تارتىلغان.
 

نامىنى ھەقىقىي تۈردە قازىنىپ، چوڭ ىئشالرنى تەۋرەتكۈدەك جەمئىيەت  «كارخانىچى»پاتىگۈلنىڭ يولدىشى خەمىت وئسمان بولسا 
تەجرىبىسىگە ىئگە بولغان، ۋە تاشقى سودىغا ائىئت ىئزدىنىش ۋە ۆئگىنىش باسقۇچىلىرىنى تاماملىغان بىر يىگىتتۇر.  شۇنداقال ۇئ 

كۆپتۇر ھەسسە قوشۇشنى -بولسىمۇ ۆئز قوۋمى ۈئچۈن ائزدۇر ائىئلىسىگە يۈكسەك دەرىجىدە مەسۇئل بولىدىغان، ھەر يەر ۋە ھەر ۋاقىتتا ائز 
لى ائلدىنقى وئرۇنغا قويىدىغان بىر يىگىتتۇر.  شۇڭا ۇئ بىكار ۋاقىتلىرىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، دوستلىرى بىلەن بىرلىك تە ۇئيغۇر ائشپۇزۇ

قوللىرى بىلەن ياساپ چىقىدۇ.  شۇ ائرقىلىق ۋىۋىسكىسىنى كۆركەم قىلىپ بېزىگەن يۆتكىلىشچان ائشپۇزۇل ماشىنىسىدىن بىرنى ۆئز 
دېگەن چوڭ خەتلىك بۇ كىچىككىنە ائپتوموبىلىنى ىئشقا سېلىپ،  بىر تەرەپتىن ائىئلە « ۇئيغۇر »ىئشتىن سىرتقى ۋاقىتالردا توكيو رايونلىرىدا 

مانالرغا ۇئيغۇرنى تونۇشتۇرۇپ كېلىۋاتىدۇ. ۈئچۈن ىئقتىسادىي قىممەت ياراتسا، يەنە بىر تەرەپتىن كوچىدا ۇئچرىتىپ، سوائل سورىغان مېھ
  بۇ ىئككى ياش ۆئز  كارخانىسىنىڭ  بۇندىن كېيىن تېخىمۇ راۋاج تېپىشى ۈئچۈن كېچىنى كۈندۈزگە ۇئالپ، پۈتۈن كۈچى بىلەن تىرىشىۋاتىدۇ. 

 
قا يېقىن ۇئيغۇر  60الردىن جەمئىي  يىل مابەينىدە ائبدۇلئەخەت ۇئكىمىزغا وئخشاش تىرىشچان ياش 6پاتىگۈل خىزمەتكە قاتناشقان بۇ 

ىئزدەنگۈچىلەرنىڭ توكيوغا كېلىپ وئقۇشىغا ھەقلىق ۋە ھەقسىز مۇالزىمەتلەردە بولۇپ، ۇئنىڭدىن ناھايىتى مەمنۇن بولدى.  ۇئ ھەر خىل 
ېتىم بىر يېڭى ياپون تىلى كەسىپتە ۇئنىۋېرسىتېتىتلەرنى پۈتتۈرۈپ، ياپونىيەدە خىزمەت قىلىش ائرزۇسىدا بولغان ياشالر ۈئچۈن تۇنجى ق



11 
 

دەرىجىلىك سەۋىيىگىچە تەربىيىلەپ، ائندىن ائشۇ مەك تەپنىڭ ياردىمى ائستىدا ۇئالرغا -2مەك تىپ ى بىلەن ھەمكارلىشىپ، ياپون تىلىدا 
ۋە نېمىتى بولغان ائلالنىڭ بىزگە بەرگەن ائمانىتى »خىزمەت تېپىپ بېرىشتەك ياخشى  ىئشالرنى ۋۇجۇدقا چىقاردى.  پاتىگۈل مۇنداق دەيدۇ: 

قوللىرىمىزنى داۋاملىق چېنىقتۇرۇپ ۋە ىئشلىتىپ، ائمانەتكە خىيانەت قىلماي، يوشۇرۇن كۈچلەرنىڭ تېخىمۇ -ئەقلىي زېھنىمىزنى ۋە پۇت
ھەر  ۇئ بۇندىن كېيىن شىركەت  نامى بىلەن«  ۇئلغىيىپ چىقىشىغا  چىشلىق چاقتەك ھەمكارلىقالرنى قۇرۇپ، تېخىمۇ راۋاج تاپقۇزۇمىز. 

 خىل تېخىمۇ ياخشى پىالنالرنى ىئشقا ائشۇرۇشنى وئيالۋاتىدۇ.   
 
 

 
ائيدا ياپونىيەگە وئغلۇم بىلەن ساياھەتكە بارغاندا، توكيو ۇئنىۋېرسىتېتىدا توكيو رايونىدا وئقۇۋاتقان ۋە -12يىلى -2012رەسىم: مەن -3

الر توغرىسىدا بىر مەيدان ىئلمىي دوكالت بەردىم. بۇنىڭغا سىڭلىمىز پاتىگۈل ىئشلەۋاتقان ۇئيغۇر قېرىنداشالرغا ۆئزۈم ناسادا قىلىۋاتقان ىئش
كىشى -4ۋە يولدىشى خەمىت وئسمانمۇ قاتناشتى.  بۇ رەسىم شۇ قېتىم يىغىن زالىدا خاتىرە ۈئچۈن تارتىلغان.  ائلدىنقى قۇر وئڭدىن 

 سىڭلىمىز پاتىگۈل بولىدۇ.
 
 

ر بىلەن ائسانال يېقىنلىشىپ ۆئتەلەيدىغان تىپتىكىلەردىن بولغاچقا،  ياپونىيەگە كېلىپ ۇئزۇن پاتىگۈل ناھايىتى وئچۇق مىجەز، باشقىال
تىلى ۆئتمەيال بىر تۈرك رېستورانىدا سائەتلىك ىئشلەش پۇرسىتىگە ىئگە بولىدۇ، ۋە تۈرك تىلىنى ۆئگىنىۋالىدۇ.  شۇ چاغدا يېتىلدۈرگەن تۈرك 

تلىرى بىلەن وئرناتقان دوستلۇق مۇناسىۋەتلىرىنى ھېلىھەم داۋامالشتۇرۇپ كېلىۋاتىدۇ.  ھەمدە شۇ قابىلىيىتى ائرقىلىق توكيودىكى تۈرك دوس
قىزلىرىمىزنىڭ ائز بولسىمۇ يىغىلىپ، تۈركچە ېئلىپ بېرىلىدىغان سۆھبەتلىرىدە تۈرك -ائرقىلىق توكيو رايونىدا ياشاۋاتقان ۇئيغۇر خانىم

قىزلىرىمىز ۈئچۈن ۇئيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىپ بېرىش شەرىپىگە ىئگە بولدى.  ھەر شەنبە -ىمۇئستازالر قىلغان سۆھبەت  نۇتۇقلىرىنى خان
گە كۈنى ېئلىپ بېرىلىدىغان تۇرمۇش، ائىئلە، باال تەربىيىسى ۋە ئەخالق قاتارلىق مەزمۇنالردىكى سۆھبەتلەر بىر تەرەپتىن پاتىگۈلنىڭ ۆئزى

ەپتىن ئەتراپىدىكى ۇئيغۇر قېرىنداشلىرىغا خالىسانە خىزمەت قىلىش پۇرسىتى بولۇۋاتقان زور بىلىم ىئگىلەش پۇرسىتى بولۇپ، يەنە بىر تەر 
 يۈرەك سىڭلىمىز ناھايىتى زور خۇشاللىق ھېس قىلىۋاتىدۇ.  -بولۇپ، مۇشۇنداق ئەھۋالدىن بۇ وئت
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كىشىلەر پاتىگۈل ۋە ۇئنىڭ يولدىشى خەمىت -3ۋە  -2قۇر يىراقتىن -رەسىم: مەن شۇ قېتىم دوكالت بېرىۋاتقان بىر كۆرۈنۈش.  وئتتۇرا-4

 وئسمان بولىدۇ.  
 

نىڭ تىجارەت ياكى مۇالزىمەت تۈرلىرى تاشقى سودا مەسلىھەت مۇالزىمەتچىلىكى، ۇئيغۇر رايونىدىن « ھەسسىدارلىق شىركىتى-ۇئيۇل پاي»
ۋە مۇالزىمەت قاتارلىقالرنى وئز ىئچىگە ائلىدۇ.  بۇ  ۋە باشقا چەت ئەللەردىن ياپونىيەگە وئقۇشقا كېلىش رەسمىيەتلىرىدىكى مەسلىھەتچىلىك

شىركەت يەنە وئقۇغۇچىالرغا ياپونىيەدەك يۇقىرى ىئستېماللىق ئەللەردە تۇرالغۇ ۆئي ىئزدەش ۋە وئرۇنالشتۇرۇش ىئشلىرىنى ېئلىپ 
تۈرى يېقىندا ېئالن قىلىنغان بولۇپ،  مەن بېرىۋاتىدۇ.  بۇ شىركەتنىڭ ائدەمنى ئەڭ خۇرسەن قىلىدىغان ئەڭ يېڭى بىر خالىسانە مۇالزىمەت 

رەسىم سۈپىتىدە ماقالىنىڭ ائخىرىدا قىستۇرۇپ قويدۇم.  يەنى، پاتىگۈلنىڭ شىركىتى چەت ئەللەردە تېخى ھېچ بىر -7ۋە  -6، -5ۇئنى 
ىيەدىكى ۇئيغۇر تىلى كىتاب شىركەت ياكى شەخس قىلىپ باقمىغان ائنا تىل كىتاب خەزىنىسى قۇرۇش، ۋە بۇ خەزىنىدىكى كىتابالرنى ياپون

ققىدىن خۇمارلىرىغا ائزراق خىراجەت بىلەن ائرىيەتكە بېرىش ىئشىنىمۇ قىلماقچى.  پاتىگۈلنىڭ ھازىرقى پىالنى  كىتابالرنى ائرىيەتكە بېرىش ھە
قىلىش.  ائشۇنداق تەسىس « ۇئيۇل وئقۇش مۇكاپات پۇلى»يىغىلغان بارچە ساپ كىرىمنى يىغىپ، ۇئ مەلۇم نىسبەتكە يەتكەندە بىر 

كۈنىدىن باشالپ ياپونىيەدىكى -15ائينىڭ -5مەقسەت بىلەن پاتىگۈل ۋەتەندىن ئەڭ نادىر ۇئيغۇرچە كىتابالرنى ئەكەلدۈرۈپ،  ۇئالرنى 
تى ائز ۇئيغۇر قېرىنداشالرغا ائرىيەتكە بېرىشتەك مۇالزىمەتنى يولغا قويدى.  بۇ مۇالزىمەت پاتىگۈل ۈئچۈن ىئقتىسادىي جەھەتتە ناھايى

، دېگەن «ائنا تىلىمىز تاشلىنىپ قالمىسۇن»قىممەت يارىتىشى مۇمكىن.  ئەمما پاتىگۈلنىڭ قارىشىچە كىتاب بىلىم بۇلىقى بولۇپ، ۇئ 
ىئدىيىدە ائز بولسىمۇ كىتابقا مەبلەغ سېلىپ، بۇ ياقا يۇرتتا ۇئيغۇرچە كىتابالرنىڭ سانىنى كۆپەيتىپ، ۆئزىنىڭ كىتاب خەزىنىسىنى بىر 

ۈلۈك نەرسە سۈپىتىدە ساقالپ قېلىشنى ۈئمىد قىلىدىكەن. پاتىگۈل ۋە ۇئنىڭ يولدىشىنىڭ ھەقىقىي  مەقسىتى، ياپونىيەدىكى ۇئيغۇر مەڭگ
قېرىنداشالرنىڭ روھىي بېسىمغا تاقابىل تۇرۇش، خىزمەت، ائىئلە ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەتلەرنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىش،  ۋە بالىنى 

جەھەتلەردە يات مىللەتنىڭ ىئلغار يەرلىرىنى ۆئگىنىپ، ھازىر ۇئيغۇرالردا بار بولغان ىئلغار ۋە ىئلمىي ىئدىيىلىك ياخشى تەربىيىلەش 
رنى كىتابالردىن مەنىۋى وئزۇق ېئلىپ ، ۇئيغۇر تىلىدا يېزىلغان تارىخىي كىتابالرنى وئقۇپ، بالىلىرىغا ۇئيغۇر چۆچەكلىرىنى ائڭلىتىپ، ۇئال

 كۆپتۈر ياردەمدە بولۇش ىئكەن.  -لۇق ېئڭى بىلەن قاتارغا قوشۇشىغا ائزدۇر بىر مۇكەممەل ۇئيغۇر 
 

يېشىمدىال جەمئىيەتكە خىزمەتكە چىقىپ، نۇرغۇن ياخشى نىيەتلىك ائدەملەرنىڭ ياردىمىگە  17مەن »سىڭلىمىز پاتىگۈل مۇنداق دەيدۇ: 
تىپقىال بۆلىنىدۇ:  بىرى ياخشى  2ىئنسانالر مەن ۈئچۈن پەقەت   ېئرىشتىم.  مەن ۇئالرغا چىن قەلبىمدىن تەشەككۈر ېئيتىمەن. دۇنيادىكى

ائدەملەر، يەنە بىرى ئەسكى ائدەملەر.  ىئشىنىمەنكى، ياخشىالرنىڭ سانى ئەسكىلەرنىڭكىدىن ھەر زامان كۆپ كېلىدۇ. مەن ۆئزۈمنىڭ 
اھقىچە مەسۇئلىيەتچانلىق بىلەن ياشايدىكەن، ۇئ پۈتۈن ھاياتىغا ھەمراھ قىلغان سۆزۈم شۇكى، ىئنسان ئەتراپىدىكى بىر ئەڭ كىچىك گىي

 « ىئنساندا ۈئمىد بار.  ۇئنداق بولمايدىكەن، ۇئ ىئنساننىڭ ھازىر قىلىۋاتقان ۋە بۇنىڭدىن كېيىن قىلماقچى بولغان ىئشلىرىدا ۈئمىد يوق.
 

قىلسا، مەيلى قانچە ياشقا كىرىپ كېتىشىدىن  پاتىگۈل ائخىرىدا كەلگۈسىدە چوقۇم  وئقۇش پىالنى بارلىقىنى، ئەگەر ائلالھ پۇرسەت ائتا
 قەتئىينەزەر، جەمئىيەتشۇناسلىق كەسپىدە چوقۇم بىر بىلىمدار بولغۇسى بارلىقىنى ېئيتتى. 
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دېگەن « كىتاب وئقۇش يىلى ۋە ياپونىيەدىكى ۇئيغۇرالر»رەسىم: سىڭلىمىز پاتىگۈل يېقىندا ۆئزىنىڭ فېيىسبۇك تېمىدا ېئالن قىلغان -5

 بېتى.-1رىقنامىسىنىڭ چاقى
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 بۇ ماقالىنىڭ بىر قىسمىنى دىلبەر خېمىت سىڭلىمىز تەھرىرلىدى.
 

نداق شەكىلدە ۇ ماقالىنى ھېچكىمدىن سورىماي، مەنبەسىنى بەرگەن ائساستا باشقا ھەر قانداق تورغا چىقارسىڭىز، ياكى ېئلكىتابقا وئخشاش باشقا ھەر قاب
 ىئشلەتسىڭىز بولۇۋېرىدۇ. بۇ ماقالە بارلىق ۇئيغۇرالرغا مەنسۇپ.

 
 


