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  سۆز كىرىش
  

 باشقۇرۇش تېخنىكىسىنى بوشلۇق ئالهم ۋە قاتناش ھاۋا ئاتىلىدىغان دەپ" Nasa "ئىنگلىزچه ئامېرىكىنىڭ
 ئۇالرنىڭ، بار كىشى 5000 ئادەمدىن تاپقان تهركىپ مىللهتلهردىن خىل ھهر دۇنيادىكى پۈتۈن تارمىقىدا، ئىدارىسىنىڭ

 Jet Propulsion "ئىسمى ئىنگلىزچه، بار ئۇنۋانى دوكتورلۇق خادىمىنىڭ ىقتېخنىكىل دەك 1700 ئىچىدە
Laboratory "قىسقارتىلىپ، بولۇپ" JPL "ئىدارىنى بۇ. بار مهركىزى تهتقىقات بىر تونۇلغان دۇنياغا ئاتىلىدىغان دەپ 

 ئىنستىتۇتى تېخنولوگىيه رنىيهكالىفو ـــــ مهكتهپ ئالىي داڭلىق شتاتىدىكى كالىفورنىيه ئامېرىكىنىڭ يىللىرى - 1930
 ئالهم قېتىملىق تۇنجى. چىقتى ياساپ ھهمراسىنى سۈنئىي بىرىنچى ئامېرىكىنىڭ JPL كېيىن شۇنىڭدىن، بولۇپ قۇرغان

 ئىدارىدە ئاشۇ. چقۇرى ئهۋەتتىئۇ ئالهم ھهممىسىگه پالنېتانىڭ 8 سىستېمىسىدىكى قۇياش ھهمدە. چىقاردى ئايغاچقۇرىنى ئۇ
 كېلىپ مىللهتلىرىدىن تۈركىي ئىدارىدىكى مۇشۇ ئۇ. ئىشلهيدۇ بولۇپ ئىنژېنېرى ئوپتىكا دەرىجىلىك ئالىي يغۇرئۇ بىر ھازىر

 - 1950 سىدىق ئهركىن. سىدىق ئهركىن ئىسمى ئۇنىڭ، بولۇپ خادىمى تېخنىكا دەرىجىلىك يۇقىرى بىر - بىردىن چىققان
 قاپلىغان يهرنى ھهممه قااليمىقانچىلىقى نىڭ" ئىنقىالبى ورز مهدەنىيهت "باشالنغان جۇڭگودا ئاخىرلىرى يىللىرىنىڭ
 تويغۇدەك قورسىقى مهزگىلدە كهتكهن بېسىپ ئاچارچىلىق دىيارىنى ئۇيغۇر دەۋرىنى بالىلىق. تۇغۇلغان ئاقسۇدا مهزگىللهردە

 تىلىدىكى ئۇيغۇر ئىچىدە ىقىقااليمىقانچىل نىڭ" ئىنقىالبى زور مهدەنىيهت "مهكتهپنى باشالنغۇچ. ئۆتكۈزگهن يېيهلمهي تاماق
 ئوتتۇرا). مۇھهررىردىنـــــ   قىلىۋېتىلگهن مهكتهپ خهنزۇ ھازىر مهكتهپ بۇ (ئوقۇغان مهكتهپته باشالنغۇچ -4 شهھهرلىك ئاقسۇ

 دەۋردە بولۇۋاتقان ھهرىكهتلىرى" باشقۇرۇش مهكتهپ قويۇپ ئېچىپ ئىشىكنى، قىلىپ كۈرەش شياۋپىڭنى دېڭ "مهكتهپنى
 ئىگىلىك يېزا ۋە قاتنىشىش ھهرىكهتكه سىياسىي ۋاقىتلىرى نۇرغۇن. ئوقۇغان مهكتهپته ئوتتۇرا -1 اليهتلىكۋى ئاقسۇ

 ئاقسۇ، كېيىن پۈتتۈرگهندىن ئوتتۇرىنى تولۇق. ئۆتكهن بىلهن ئىشلهش بېرىپ زاۋۇتالرغا - يېزا، ئۆگىنىش بىلىملىرىنى
 ئېلىش" تهربىيه قايتا "يېزىغا بىر) مۇھهررىردىن ـــــ دېيىلىدۇ ىسىناھىي ئونسۇ ھازىر (ناھىيىسىدىكى كونىشهھهر ۋىاليىتى
 رەھبىرى دۆلهت جۇڭگونىڭ چاغدا شۇ دەل. ئىشلىگهن بولۇپ دېھقان يىل يېرىم بىر يهردە ئۇ. بولغان مهجبۇر بېرىشقا ئۈچۈن
 ئىمتىھان ئوقۇغۇچىلىرىنى مهكتهپ ئالىي، قىلىپ ئىسالھ تۈزۈمىنى قىلىش قوبۇل ئوقۇغۇچى مهكتهپلهرگه ئالىي شياۋپىڭ دېڭ

 ئالىي قېتىملىق تۇنجى ئايدا -12 يىلى -1977 سىدىق ئهركىن، كېيىن قويغاندىن يولغا تۈزۈمىنى تالالش ئارقىلىق
 دىيارى ئۇيغۇر پۈتۈن ئىمتىھاندا ئېلىنغان بويىچه تىلى ئۇيغۇر، قاتنىشىپ ئىمتىھانىغا قىلىش قوبۇل ئوقۇغۇچى مهكتهپكه
 ئوقۇشقا كهسپىگه ئېلېكترونىكا -  رادىوئ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ شىنجاڭ ئايدا - 2 يىلى -1978 ھهمدە. ولغانب -2 بويىچه
  . كىرگهن

 تۈگهتكهندىن نى" باسقۇچى تهييارلىق "ئۆگىنىدىغان تىلىنى خهنزۇ پهقهت يىلىدىكى -1 ئۇنىۋېرسىتېتىدا شىنجاڭ
 خىل ھهر تهرەپتىن بىر، ئوقۇپ دەرسلهرنى كهسپىي ئوخشاش ائوقۇغۇچىالرغ باشقا تهرەپتىن بىر سىدىق ئهركىن، كېيىن

 ئالغان ئۈستىگه ئۆز ھهمدە. ئۆگهنگهن تىلىنى ئهل چهت ئۆزلۈكىدىن تهرەپتىن بىر يهنه، ئىشلهپ خىزمىتىنى ئوقۇغۇچىالر
 ئوقۇغۇچىالر كھازىرقىدە چاغدا ئۇ (ئۇيۇشمىسى ئوقۇغۇچىالر مهكتهپ، ھهيئىتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئىتتىپاق مهكتهپ

 بىرلهشمىسىنىڭ ياشالر لۇق) ر ئا ئۇ (رايون ئاپتونوم ئۇيغۇر، رەئىسى نىڭ) مۇھهررىردىن ــــ دېيىلمهيتتى بىرلهشمىسى
 بىرلهشمىسىنىڭ ئوقۇغۇچىالر مهملىكهتلىك ۋە رەئىسى بىرلهشمىسىنىڭ ئوقۇغۇچىالر ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق، رەئىسى مۇئاۋىن
 ئۆگىنىپ مۇكهممهل تىلىنى ئىنگلىز ئىچىدە يىل 2 دەسلهپكى، سىرت ئۆتىگهندىن ۋەزىپىلهرنى تارلىققا رەئىسى مۇئاۋىن
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 ئالىي قىلىپ شۇنداق. تاماملىغان گرامماتىكىلىرىنىمۇ بارلىق ئۇنىڭ، ئۆگىنىپ تىلىنى ياپون يىل 2 ئاخىرقى. تۈگهتكهن
 تىلنى 3 ئىبارەت تىلىدىن ياپون ۋە تىلى ئىنگلىز، تىلى خهنزۇ سىدىق ئهركىن، جهريانىدا ھاياتى يىللىق 5 مهكتهپتىكى
. قېلىنغان ئېلىپ قىلىپ ئوقۇتقۇچى ئۇنىۋېرسىتېتىغا شىنجاڭ ئۇ، كېيىن پۈتتۈرگهندىن ئوقۇش. بولغان ئۆگىنىپ مۇكهممهل

 دولقۇن - مىكرو ۋە ماگنېتىكىسى - ئېلېكترو يىل بىر ئۇنىۋېرسىتېتىدا قاتناش شاڭخهي سىدىق ئهركىن يىلى - 1983
 ئهۋەتىش ئوقۇشقا ياپونىيىدە مهتھۆكۈ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئايدا -9 يىلى - 1985. ئاشۇرغان بىلىم بويىچه تېخنىكىسى

. بارغان ئوقۇشقا ياپونىيىگه، تاللىنىپ بولۇپ - 1 سىدىق ئهركىن ئىچىگه ئوقۇتقۇچىلىرى مهكتهپ ئالىي ياش تاللىغان ئۈچۈن
 كهچلىك ئۈرۈمچى "چىققان يىلى -1991. ئاشۇرغان بىلىم يىل يېرىم ئىككى ئايغىچه -4 لىيى -1988 يهردە ئۇ ھهمدە
 شىنجاڭ سىدىق ئهركىن'' : خۇالسىلهنگهن مۇنداق ئىزلىرى -  ئىش سىدىقنىڭ ئهركىن سانىدا بىر نىڭ" گېزىتى

 تىلىنى خهنزۇ چاغلىرىدىال مهكتهپتىكى ئوتتۇرا، ئۇ. ئوقۇغۇچىسى يىللىق - 77 فاكۇلتېتىنىڭ فىزىكا ئۇنىۋېرسىتېتى
 بىلهن نهتىجه) ئۆلچىمىدە نومۇر قىلىش قوبۇل ئۇيغۇرچه (ئىككىنچى بويىچه شىنجاڭ ئاقسۇدا كېيىن. ئۆگهنگهن ئۆزلۈكىدىن
 جهريانىدا ئۆگىنىش. ئوقۇغان كهسپىدە ئېلېكترونىكىسى - رادىوئ. كىرگهن ئۇنىۋېرسىتېتىغا شىنجاڭ، ئۆتۈپ ئىمتىھانىدىن

 بولۇپ ئۈلگىسى ئوقۇغۇچىالر ياخشى ئۈچته بويىچه مهملىكهت، ئوقۇغانلىقتىن ئهال تىرىشىپ بىلهن ئىخالس، اپچىد جاپاغا
 ئوقۇشقا ياپونىيىگه بېرىپ ئىمتىھان، ئۆگىنىپ ئۆزلۈكىدىن تىلىنى ياپون، كېيىن قېلىنغاندىن ئېلىپ مهكتهپته. باھاالنغان
 مۇسابىقىسىدە سۆزلهش نۇتۇق ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ دۆلهت 72 ۈلگهنئۆتكۈز ياپونىيىدە ئىلگىرىلهپ تىرىشىپ. بارغان

 19 تىللىرىدا ئىنگلىز، ياپون ئۇ ئىچىدە ۋاقىت يىل يېرىم ئىككى. ئوقۇۋاتىدۇ ئامېرىكىدا ھازىر. ئېرىشكهن تۆتىنچىلىككه
 مهنسۇپ قاتلىمىغا ئالىي نيانىڭدۇ ئامېرىكىدىكى ماقالىلىرى دىسسېرتاتسىيه بهزى. قىلدى ئېالن ماقالىسى دىسسېرتاتسىيه پارچه
  ''. ...قىلىندى ئېالن ژۇرناللىرىدا ئىلمىي
 ،ئېلىندى توپلىمىدىن شېئىرالر دېگهن  »ئىلھاملىرى دەۋر«  تارقاتقان بېسىپ نهشرىياتىخهلق  شىنجاڭ يىلى-1991(
  .) تۈزىتىلدى سۆزلۈكلهر بهزى

 ئوقۇشىنى دوكتورلۇق ۋە ماگىستىرلىق ىكىدىكىئامېر، بېرىپ ئامېرىكىغا كۈزدە يىلى -1988 سىدىق ئهركىن
 نهتىجىلىرىگه ئېلىنغان تىلغا خۇالسىلهپ يۇقىرىدا سىدىقنىڭ ئهركىن، يىلالردا - 90 يهنى، مهزگىلدە داۋامالشتۇرۇۋاتقان

 بۇ ھهمدە .يايدۇرغان قانات پائالىيىتىنى ئۆگىنىش سىدىقتىن ئهركىن بويىچه مهكتهپ پۈتۈن ئۇنىۋېرسىتېتى شىنجاڭ، ئاساسهن
 ساھهسىدە پهن -بىئىي ته ئۇيغۇرنىڭ بىر" ھادىسه "يهردىكى بۇ. ئاتىغان دەپ" ھادىسىسى سىدىق ئهركىن "پائالىيهتنى

 ھهمدە، قىلغانلىقى ئېالن ماقاله ئىلمىي بولۇپ تۇنجى ژۇرنىلىدا تهتقىقات ئىلمىي دەرىجىلىك يۇقىرى ئهڭ خهلقائرادىكى
 ياپونلۇقالرنىمۇ بولغان بىرسى مىللهتلهرنىڭ ئىلغار ئهڭ دۇنيادىكى تهتقىقاتتا ئىلمىي چىدەئى ۋاقىت يىل يېرىم 2 قىسقىغىچه
 سىدىق ئهركىن "ۋاقىتتا ئهينى. ئىدى تۇتقان كۆزدە ھادىسىسىنى كهلتۈرگهنلىك قولغا نهتىجىلهرنى قالدۇرىدىغان ھهيران

 ئالىي باشقا دىيارىدىكى ئۇيغۇر، چىقىپ ھالقىپ قورۇسىدىن مهكتهپ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ شىنجاڭ پائالىيىتى" ھادىسىسى
 چاغدىكى شۇ رايونىنىڭ ئاپتونوم ئۇيغۇر، شائىر داڭلىق دىيارىدىكى ئۇيغۇر يىلى - 1991. كېڭهيتىلگهن مهكتهپلهرگىمۇ

  : يازغانىدى شېئىرنى تۆۋەندىكى مهدھىيىلهپ سىدىقنى ئهركىن داۋامهت تۆمۈر رەئىسى
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  پهرۋاز ىئهيلىد بۈركۈتى تهڭرىتاغ

  
  ،سىدىق ئهركىن! ئهي بۈركۈتى تهڭرىتاغ

  .بار ھارارىتى بوستان، چۆل بهستىڭدە
  ،گىياھلىرى-گۈل ئاقسۇنىڭ تېنىڭدە

  .بار ھىدى بۇي خۇش توپىسىنىڭ تارىم ۋە
  ،ھهم تهڭرىتاغدىن ھالقىدىڭ، ئۇچتۇڭسهن
  ،باردىڭ ئهلگه بىر كۈچهيگهن ئىگىلىك

  .ەمشۇد ئۆتۈپ سهن ئۈستىدىن ئوكيان تىنچ
  ،چاغلىرىڭدىال بالىلىق كىچىك سهن

  .بهلكى چۈش گۈزەل ۋە شېرىن كۆرگهنسهن
  ،خىيال ئاساسسىز ئهمهستى چۈشلهر شۇ

  .چۆلدىكى قاقاس گىرىمسهن ئهمهستى
  ،ئۈستىگه ئاساس مۇستهھكهم ئىدى ئۇ

  .ئهقىدە-ئهجىر، كۈچ، ئىشهنچ قۇرۇلغان
  ،بهلهن ياڭرىغان كۈيىدىن مۇقامنىڭ

  ،پهلسهپىسىدىن »كبىلى قۇتادغۇ« ۋە
  ،لېۋەن ئۇسسۇلدىن ئوينىغان قهمبهرخان
  ،ھهققىدە ھايات، قايتىالپ ئويالندىڭ

  .سهن كهملىكىنى نىمىمىز قىلدىڭ ھېس
  ،ھارۋىسى ئېشهك ماڭىدۇ غىچىرالپ
  ،يۈكى ئهسىرلهر كۆپ كهبى بېسىلغان
  .سېلىپ ئىز ئۆتتى ئېزىپ يۈرىكىڭنى
  ،ئايرىيالمىغان تاياقتىن ئېلىپنى
  ،نۇرلىرى خىرە كۆزىنىڭ ربالىال
  .سانجىلىپ گويا قهلبىڭنى ئاغرىتتى
  ،تاالنتلىرىنىڭ تېخنىك-پهن مۇنهۋۋەر

  ،سهن كهملىكىنى مىللىتىمىزدە قىلدىڭ ھېس
  ،مىللهتنىڭ بىرەر خىيال-خام ئۇالرسىز
  .جهزمهن قىلىشى تهرەققىي، گۈللىنىش
  ،نىشاننى ئالدىڭ تالالپ ۋە بايقىدىڭ
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  .تاشالپ قهدەملهر چىڭ ماڭدىڭ ياققا شۇ
  ،ئۆتكۈزگىنىڭنى ئۇيقۇسىز تۈنلهرنى
  .قانچىالپ سېنىڭ قىلىمهن تهسهۋۋۇر
  ،دېگهندە ئاچاي كۆز سۈبھى قانچىالپ
  ،ئۇخالپ غهپلهتته جىم تارىم ياتقاندا
  ،تۇرۇپ ئورنۇڭدىن تهڭ بىلهن خورازالر

  .قوغالپ ئۇيقۇنى ئوقۇدۇڭ كىتابالر
  ،يوقتۇر چېگرىسى دۆلهتنىڭ ۋە مىللهت

  .ئهبهد ئهزەلدىن ئىرپاندا-بىلىمدە
  ،توختىماي ئۈزدۈڭ دېڭىزىدا بىلىمنىڭ
  ،جهۋھهرلىرىنى مهدەنىيىتى ئىنسانالر
  .پهقهت ھهۋەسته زور قانماس سۈمۈردۈڭ
  ــئاخىرى ئاچتىڭ ئهقلىڭدە، ئهمگىكىڭ
  ،يۇرتىنىڭ بىلىم ئالىي سهن ئىشىكىن

  ،يېرىدە ھهممه مهكتهپنىڭ ئىزالر بار
  .ئوتۇڭنىڭ ئىشق تىدەتهپ بېسىلغان

  ،شۇنداق ئۆگهندىڭ مۇھىتتا بىر يېڭى
  .ئىخالسمهن ھارماس ئوبرازىڭ يۈكسهلدى
  ،چۈشۈڭ خىيالى، ئىستىكىڭ، ئارزۇيۇڭ

  .ئهينهن ئاشتىغۇ ئهمهلگه ئاقىۋەت
  ،سهن جۇڭگودىنمۇ، شىنجاڭدىن ھالقىدىڭ
   ـــدۇنيانىڭ چىقتى يورۇققا ماقالهڭ
  .ھهم اژۇرنىلىد قاتلىمىنىڭ ئالىي ئهڭ

  -ئىپتىخار، خهلقىڭ قىالر ھېس مهغرۇرلۇق
  .ھهردەم دوستلىرىڭ ياش يۇرتداش قىالر ھېس

  ،نهمۇنه، ئۈلگه قهلبىدە ئۇالر سهن
  .جهزمهن ئوبراز چوڭ قهلبىدە ئۇالر سهن

  ،دۇنيادۇر پۈتۈن ھالقىسى نهزەرىڭ
  .ۋەتهن ئۇلۇغۋار ئورنىغان قهلبىڭگه
  ،غهيرىتىڭ سۇنماس، ئىشهنچىڭ تهۋرەنمهس
  .ھهمدەم دىلىڭغا ئىلگىرىلهش، ئىزدىنىش

  ،بهسلىشىش بىلهن ئادەملهر ئهللىك چهت
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  ،روھىڭ كۆزلهشتهك گۈللىنىشنى مىللهتنىڭ
  .مهھكهم ئورنىدى قېتىغا قهلبىمىز
  ،پهرۋاز ئهيلىدىڭ بۈركۈتى تهڭرىتاغ

  .مۇقامغا ياڭراق، تهمبۇرغا بولۇپ جۆر
  ،چوققىسى مۇزلۇق ھهيۋەتلىك پامىرنىڭ
  .ئارقاڭدا قالدى تىزمىسى اغتهڭرىت

  ،تارىم ئاقىدۇ ئاستىدا نهزەرىڭ
  .ئۇرۇپ دولقۇنالر توختىماي ئهبهدىي
  ،ئېقىم شىددەتلىك ياسالغان قاينامالر
  .تولغىنىپ تىنار ئادەمدەك زور غايهت

  ،مهرىپهتنى ۋە ئىلغارلىق چاقىرار
  .چۇقاننى شاۋقۇن توختىماس كۆتۈرۈپ
  ،مهدەنىيهتنى پهن- ئىلىم چاقىرار
  .زاماننى تولغان قابىلالر چاقىرار
  ،پهرۋاز ئهيلىدىڭ بۈركۈتى تهڭرىتاغ

  ،قهلبنى مىليون ئۇچۇپسهن ئېپ بىلله
  .ئارماننى-تىلهك تىلىگهن مىللهت ھهر

 مۇۋەپپهقىيهت، ئاساسهن ھاياتىغا مهكتهپتىكى ئالىي ۋە مهكتهپ ئوتتۇرا، مهكتهپ باشالنغۇچ ئۆزىنىڭ سىدىق ئهركىن
  :ئىدى چىققان خۇالسىلهپ فورمۇلىسىنى بىر ۋەندىكىتۆ قازىنىشنىڭ

   پۇرسهت + تىرىشچانلىق + تاالنت = مۇۋەپپهقىيهت
 مىللىتىگه ئۇيغۇر، باشقا فورمۇالدىن بۇ. توشقان لىق بىلهن ئىسپاتى فورمۇالنىڭ يۇقىرىقى ھاياتى سىدىقنىڭ ئهركىن

 - جاپا قانداق ھېچ، ئىرادە پوالتتهك قۇرۇلغان ئاساسىغا قىمهسۇئلىيهتچانلى ۋە مچانلىقىكۆيۈ دەرىجىدىكى يۈكسهك بولغان
 قويىدىغان تهلهپ يۇقىرى ئىنتايىن ئۆزىگه، ئۆگىنىدىغان بىلىم توختىماي، شىجائهت - غهيرەت ئهگمهيدىغان باش مۇشهققهتكه

 نهرسىنى بىر يهنه تىگهجامائى دۇنيا پۈتۈن سىدىق ئهركىن، بىلهن ئىپادىسى ئىزچىل ئىلگىرىلهيدىغان ئالغا توختىماي ۋە
  . قىالاليدۇ ئۇيغۇرالرمۇ ئىشنى قىاللىغان باشقىالر: ئىسپاتلىدى
 ئىنژېنېرلىق ۋە پهن -بىئىي ته كهسپى قىلىۋاتقان ئۇنىڭ. ئىسپاتلىماقتا داۋاملىق ھازىرمۇ پاكىتنى بىر بۇ سىدىق ئهركىن
 تهتقىقات ئىلمىي خهلقائرا دەرىجىلىك يۇقىرى ئهڭ ھازىرغىچه ئۇ، تۇرۇپمۇ بىرسى كهسىپلهرنىڭ قىيىن ئهڭ ساھهسىدىكى

 شۇغۇللىنىۋاتقان دە NASA - JPL ھازىر ئۇ. قىلغان ئېالن ماقاله ئىلمىي كۆپ پارچىدىن 60 ژۇرناللىرىدا ۋە يىغىنى
 سىرتىدا ئىدارە توغرىسىدا ئۇالر، بولۇپ ئىشالر ياتىدىغان مهخپىيهتلىكىگه دۆلهت ئامېرىكا قىسمى كۆپ مۇتلهق ئىشالرنىڭ
 تېخنىكا دۇنياۋى، بولسىمۇ قىلىنمايدىغان رۇخسهت قىلىشقا ئېالن ماقالىسى تهتقىقات ئىلمىي توغرىسىدا ئۇ ياكى، سۆزلهشكه
 بىر يىلى -2006، بويىچه تهتقىقاتى ئىلمىي بارغان ئېلىپ پىرسهنتىدە 20 پهقهت ۋاقتىنىڭ خىزمهت ئۆزىنىڭ ساھهسىدە

 ئېالن ماقاله ئىلمىي پارچه 3 جهمئىي ئۇ ژۇرنىلىدا تهتقىقات ئىلمىي دەرىجىلىك يۇقىرى ڭئه خهلقائرادىكى، ئىچىدىال يىل
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 ئاتىلىدىغان دەپ") Origins Program "ئىنگلىزچه" (پروگراممىسى مهنبهسى ئىنسانىيهتنىڭ "نىڭ NASA. قىلدى
  : ئىكهن تېپىش جاۋاب سوئالغا 3 تۆۋەندىكى نىشانى پروگراممىنىڭ بۇ، بولۇپ بار پروگراممىسى بىر

  ؟ كهلدۇق نهدىن) ئىنسانالر (بىز. 1
  ؟ يالغۇزمۇ كائىناتتا بىز. 2
  ؟ بارىمىز نهگه بىز. 3

 ئېلىپ يۈزىسىدىن تېپىش جاۋاب سوئالغا -2 يۇقىرىقى تهتقىقات يازغان ماقالىسىنى ئىلمىي 3 ھېلىقى سىدىق ئهركىن
 چىقىرىلىدىغان بوشلۇقىغا ئالهم يىلى -2013 يهنه باشقا نىڭدىنئۇ يېقىندا، بولۇپ قىسمى بىر تهتقىقاتىنىڭ بېرىلىۋاتقان

"James Webb باشلىغان قاتنىشىشقا تهتقىقاتىغىمۇ نىڭ" تېلېسكوپى ئالهم .  
 باشتىن تۇرمۇشالرنى جاپالىق ئهڭ دىيارىدىكى ئۇيغۇر، تۇغۇلۇپ ئائىلىسىدە ئۇيغۇر ئاددىي، كهمبهغهل بىر سىدىق ئهركىن
، بۇرۇن كىرىشتىن مهكتهپكه باشالنغۇچ، مهسىلهن. باققان قىلىپ ئىشالرنى جاپالىق ئهڭ دىيارىدىكى يغۇرئۇ. باققان كهچۈرۈپ

 ھارۋىسى كاال ۋە ئېشهك يېزىدا مهزگىلدە ئوقۇۋاتقان مهكتهپته ئوتتۇرا ۋە باشالنغۇچ. تهپكهن خامان مىنىۋېلىپ كالىغا يېزىدا ئۇ
 سۆرەم يهرگه سۆرەمدە سۆرەيدىغان كاال. ئاغدۇرغان يهر ھهيدەپ قوشنى رەيدىغانسۆ كاال. توشىغان ئوغۇت ئېتىزلىققا، ھهيدەپ
. تارتقان ماي جۇۋازدا چىقىرىدىغان ماي زىغىرالردىن ۋە قىچا، سۆرىتىپ كالىغا. تېرىغان كۆكتات ۋە، قوناق، بۇغداي. سالغان
 ئوت شاللىقتا ۋە تىككهن مايسا شاللىقتا. ۆلىگهني توپا يىلتىزىغا قوناق. تارتقان ئۇن تۈگمهندە، ئۇخالپ تۈگمهندە كېچىچه
 تهتقىقات ئىلمىي بىر دەرىجىلىك يۇقىرى ئهڭ دۇنيادىكى ھازىر ئۇ. باشقىالر ۋە ئورىغان قوناق ۋە شال، بۇغداي ئورغاقتا. ئوتىغان
 بىلهن تهتقىقاتى پلىرىنىڭتېلېسكو ئالهم ئىشلىتىلىدىغان ئۈچۈن كۆزىتىش كائىناتنى پۈتۈن، تۇرۇپ بوشلۇقىدا ئالهم، ئورنىدا

  . شۇغۇللىنىۋاتىدۇ
 يول قانداق كهلگهندە دۇچ قىيىنچىلىققا ئۇ؟ كېلهلىدى ھالهتكه ھازىرقى، بېسىپ مۇساپىلهرنى قانداق سىدىق ئهركىن

 ۋە ياپونىيه بىر مۇشۇنداق؟ قانداق قارىشى بولغان پهرزەنتلهرگه ۋە ئائىلىگه ئۇنىڭ؟ نېمه قارىشى دۇنيا ئۇنىڭ؟ تۇتىدۇ
 ۋە پهن -بىئىي ته دەرىجىلىك يۇقىرى ئهڭ دۇنيادىكى، باققان ياشاپ يىل نهچچه 20 دۆلهتته 2 ئىبارەت ئامېرىكىدىن
 مهسىلىلىرىگه ئۇيغۇر خىل ھهر كېلىۋاتقان دۇچ ھازىر بىز ئۇيغۇر بىر ئىشلهۋاتقان قاتارىدا مۇتهخهسسىسلىرى ئىنژېنېرلىق

 ئامېرىكىدىكى، ئايدا-3 يىلى- 2005. باردۇر سوئاللىرى يۇقىرىقىدەك رمهنلهرنىڭئوقۇ نۇرغۇن ئېھتىمال؟ قارايدۇ قانداق
 ھازىرمۇ سۆھبهت بۇ. باشلىدى ئۆتكۈزۈشكه سۆھبىتى يازما ئىنتېرنېت بىر بىلهن سىدىق ئهركىن بېتى تور بىلىۋال

 نۇسخىلىرى) ULY (يېزىقى التىن ئۇيغۇر ۋە) UEY (يېزىقى ئهرەبچه ئۇيغۇر ئۇنىڭ، بولۇپ داۋاملىشىۋاتقان
htt p://www.biliwal.c om ، 

http://www.bostan.cn ۋە http://www.bilik.cn قسىدى ئهركىن سۆھبهتته بۇ. بار بهتلىرىدە تور قاتارلىق 
 ئوقۇپ قېتىم ىرب سۆھبهتنى بۇ نىڭياشلىرى ئۇيغۇر بىر ھهر بىز. بېرىۋاتىدۇ جاۋاب نۇرغۇنلىرىغا سوئالالرنىڭ يۇقىرىقىدەك
 ئهركىن، ئۆسمۇرلىرىدىن-ياش ئۇيغۇر قىلىدىغان ئارزۇ ئوقۇشنى چىقىپ گه ئهل چهت  ،قالنداشۇ. قىلىمىز تهۋسىيه بېقىشىنى
 ئۈمىت بېقىشىنى قىلىپ زىيارەت بېتىنى تور دېگهن http://www.meripet.com ياسىغان ئۇچۇن ئۇيغۇرالر سىدىق
  قىزىقىدىغانالر تقىقاتىغاته ۋە كهسپىگه سىدىقنىڭ ئهركىن. قىلىمىز

http://www.meripet.com/Main/Erkin_Bio.htm ماقالىلهرنى ئىلمىي ئۇنىڭدىكى ۋە بېتىنى تور 
  .بولىدۇ باقسا كۆرۈپ

http://www.biliwal.com
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  ئالدىدا نىڭ JPL بىلهن يالى ئامانگۈلئا سىدىق ئهركىن ئالىم: سۈرەتته
  

  
 Moon "ئىنگلىزچه (قونغۇچى ئايغا ئىشلهتكهن چىقارغاندا ئادەم ئايغا قېتىم-1 ئامېرىكا سىدىق ئهركىن: سۈرەتته

Lander ("يېنىدا نىڭ .  



 ئۇيغۇر ئالىمى ئهركىن سىدىقنىڭ قىسقىچه تهرجىمىھالى

 - 10 -

  بالىلىق دەۋرى. 2
  

ھهممه ئۇيغۇرالرنىڭ خهۋىرىدە بولغاندەك تارىم دەرياسى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ جهنۇبىي قىسمىغا جايالشقان ئاقسۇ ۋىاليىتىنى 
 ۇشىدىنقوشۇل دەريانىڭ 3ئۇ ئاقسۇ دەرياسى، ياركهنت دەرياسى ۋە خوتهن دەرياسى قاتارلىق . ئوتتۇرىدىن كېسىپ ئۆتىدۇ

 كىلومېتىر كېلىدىغان 2137 ئۇزۇنلۇقىياركهنت دەرياسىنى قوشۇپ ھېسابلىغاندا، تارىم دەرياسىنىڭ ئومۇمىي . شهكىللهنگهن
ئاقسۇ دەرياسى ئاقسۇ ۋىاليىتىنىڭ ئۇچتۇرپان . بولۇپ، جۇڭگودىكى ئهڭ ئۇزۇن ئىچكى قۇرۇقلۇق دەرياسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

هلگهندە ئىككىگه ئايرىلىپ، ئاقسۇ شهھىرىگه يېقىن كهلگهندە قايتىدىن قوشۇلۇپ، بىر دەرياغا  يېزىسىغا كئاقيارناھىيىسى، 
  ئاقسۇ دەرياسى مۇشۇنداق ئىككىگه ئايرىلىپ، قايتا قوشۇلۇشقا بولغان ئارىلىقتا دەريانىڭ ئوتتۇرىسىغا جايالشقان . ئايلىنىدۇ

گهرچه ئارال .  ناھىيىسىگه قارايدىغان بىر يېزىدىن ئىبارەتتۇركونىشهھهردەپ ئاتىلىدىغان بولۇپ، ئۇ " ئارال"قۇرۇقلۇق 
 بارغىلى بىۋاسىته كونىشهھهردىن ناھىيىسىگه قارىسىمۇ، ئاقسۇ دەرياسىنىڭ توسالغۇسى تۈپهيلىدىن، ئۇنىڭغا كونىشهھهر
ىرىگه كېلىپ، ئاندىن  باشقا يېزىلىرىدىن بېرىش ئۈچۈن، چوقۇم ئالدى بىلهن ئاقسۇ شهھكونىشهھهرنىڭئارالغا . بولمايدۇ

بىر يېزا  ئارال يېزىسى  يهر كۆلىمى ناھايىتى چوڭ بولغان. ئاقسۇدىن ئۇچتۇرپانغا بارىدىغان يول بىلهن بېرىشقا توغرا كېلىدۇ
 كىلومېتىر 60مهكىتنىڭ ئاقسۇ شهھىرى بىلهن بولغان ئارىلىقى . دەپ ئاتىلىدۇ" مهكىت"بولۇپ، ئۇنىڭ مهركىزىي قىسمى 

ئارالغا كىرىش ئېغىزىدىن . دەپ ئاتىلىدۇ" جهگجى" يېزىسى بىلهن چېگرىداش قىسىملىرى ئاقيارئۇنىڭ . لىدۇ كېئهتراپىدا
 ئۇچتۇرپان يولى بويىدا پهقهت ئىككىال ئېغىز بار بولۇپ، بۇ ئېغىزنىڭ ھهر ئىككىلىسىدە چوقۇم ئاقسۇ دەرياسىنى -ئاقسۇ 

 پات سۇ ئېلىپ -هلكۈن كېلىپ، بۇ ئېغىزالردىكى كۆۋرۈكنى پات  يىلالردا ياز مهزگىللىرى ك- 60.  كېرەكئۆتۈشكېسىپ 
بىر قېتىملىق چوڭ كهلكۈن جهريانىدا، پۈتۈن ئارال يېزىسى . كېتىپ، ئارالغا بارغىلى بولمايدىغان ۋاقىتالرمۇ كۆپ بولغان ئىدى
  . سۇ ئاستىدا قالغانلىقى ئهركىن سىدىقنىڭ ھازىرمۇ ئېسىدە بار

  
  

   ئورنىغراپىيىلىكجۇئارالنىڭ ئاقسۇدىكى 
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 كهنتى بولۇپ، ئاپىسىنىڭ يۇرتى بولسا جهگجىئهركىن سىدىقنىڭ دادىسىنىڭ يۇرتى يۇقىرىقى ئارال يېزىسىنىڭ 
 - دادىسىنىڭ ئاتا(مومىسىنىڭ  -  كهنتىدىكى بوۋاجهگجىئايدا ئارالنىڭ  - 4يىلى  -1958ئهركىن سىدىق . مهكىت كهنتىدۇر

ئىسىملىك بىر " ئابلهت" ياش چوڭ 2سىدىق بالىنىڭ ئىككىنچىسى بولۇپ، ئۆزىدىن ئهركىن . ئۆيىدە تۇغۇلغان) ئانىسى
  . ئاكىسى بار

 بىر يوقسۇز، نامرات دېھقان ئائىلىسىدە تۇغۇلۇپ ئۆسكهن جهگجىدىكىئهركىن سىدىقنىڭ دادىسى سىدىق مهمهت 
 مهكتىپىنى سىفهنكتهپته تاكى   ئوقۇپ، كېيىن يېڭى مهبولغۇچه" قارى"بولۇپ، دەسلهپته  ئىسالم دىنى مهكتىپىدە 

دىنىي مهكتهپتىكى ئاساسى ياخشى بولغاچقا، يېڭى مهكتهپته ھهر يىلى سىنىپ ئاتالپ ئوقۇپ، ئوقۇشنى .  ئوقۇغانپۈتتۈرگۈچه
يىلىدىن باشالپ ئارال يېزىلىق ھۆكۈمهتته كادىر بولۇپ  -1953شۇڭا ئۇ تولۇق ساۋاتلىق بولۇپ، . ناھايىتى تېزال تاماملىغان

ئهركىن سىدىقنىڭ ئاپىسى پاتهمخان بولسا مهكىتتىكى يېرى ). دەپ ئاتىالتتى" ئارال گۇڭشېسى"ئۇ چاغدا بۇ يېزا (شلىگهن ئى
يىلىدىن بۇرۇن مهكىتتىكى يهرلهرنىڭ كۆپ  -1949. دېھقاننىڭ ئائىلىسىدە تۇغۇلۇپ ئۆسكهن كوپ، مۈلۈككه باي بىر

يىلالردا ئۇيغۇر دىيارىدا يهر  -50شۇڭا . اكا، ئىنى ۋە سىڭىللىرىغا تهۋە بولغان ئ4قىسمى پاتهمخاننىڭ ئاپىسى ۋە ئۇنىڭ قالغان 
 چىقارغان ئۆلچهم بويىچه دېھقانالرنى ئوخشىمىغان سىنىپالرغا زېدۇڭ ماۋ داھىيسىئىسالھاتى بولۇپ، جۇڭگو خهلقىنىڭ 

. بولۇپ ئايرىلىپ قالغان" پومېشچىك"ن ئانىسى ئۆزلىرى ئىگىلىگهن يېرىنىڭ كۆپلۈكىدى - ئايرىغاندا، پاتهمخاننىڭ ئاتا
 - 1953سىدىق مهمهت . بولۇپ قالغان" باي دېھقان"ياكى " ھاللىق باي دېھقان"ئاپىسىنىڭ قالغان قېرىنداشلىرى بولسا ياكى 

 "كادىر دېگهن قهلهندەر كېلىدۇ"يىلى پاتهمخان بىلهن توي قىلىشنى تهلهپ قىلغان بولۇپ، دەسلهپته پاتهمخاننىڭ دادىسى 
. كېيىن بۇ ئىشقا ئارال يېزىلىق ھۆكۈمهت ئارىالشقاندىن كېيىن ئاندىن ماقۇل بولغان. دەپ، پاتهمخاننى بېرىشكه ئۇنىمىغان

يىلى  -1956سىدىق مهمهت .  ياشتا ئىدى18يىلى ئهركىن سىدىق تۇغۇلغاندا، ئۇنىڭ ئاپىسى پاتهمخان ئاران  - 1958
 كهنتىگه بىر يىللىق خىزمهتكه جهگجىبولۇپ، بىر يىلدىن كېيىن يهنه ئارالنىڭ  ناھىيىلىك ھۆكۈمهتكه يۆتكهلگهن كونىشهھهر
ئانىسىنىڭ ئۆيىدە تۇرغان بولۇپ، ئهركىن  - خوتۇن ئىككىيلهن سىدىق مهمهتنىڭ ئاتا - بۇ بىر يىل جهريانىدا ئهر. چۈشكهن

  . سىدىق مانا شۇ مهزگىلدە تۇغۇلغان
تاۋالش ھهرىكىتى مۇناسىۋىتى بىلهن ئۈرۈمچىگه بىر يىللىق " تۆمۈر -  پوالت"ئايدا سىدىق مهمهت  - 7يىلى  - 1958

 ئايلىق بولغان ئوغلى ئهركىن سىدىقنى ئېلىپ، 3پاتهمخان ئىككى ياشلىق ئوغلى ئابلهت بىلهن ئهمدى . خىزمهتكه ئهۋەتىلدى
 يوق ئاپتوۋۇزى يولۇچىالراتنايدىغان ئۇ چاغدا ئاقسۇ بىلهن ئۈرۈمچىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ق(بىر قارا ماشىنىنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇپ 

ئۈرۈمچىدە بىر .  ئاقسۇ باي ناھىيىسى تهۋەلىكىدىكى بىر ئېگىز داۋىنىدىن ئۆتۈپ، ئۈرۈمچىگه بارغانتهڭرىتېغىنىڭ، )ئىدى
يىل تۇرۇپ قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، سىدىق مهمهت دەسلهپته ئاقسۇ ئۇچتۇرپان ناھىيىسىدە، كېيىن ئاقسۇ ۋىاليهتلىك 

يىلى سىدىق  -1960. ئاندىن ئاقسۇ ۋىاليهتلىك خهلق ھۆكۈمىتىگه تهقسىم قىلىنغان. تخانىدا بىر قانچه ئايدىن ئىشلىگهنگېزى
مهرھۇم سىدىق مهمهت پېشقهدەم ئۇيغۇر كادىرلىرىنىڭ ( يىللىق ئوقۇشقا ئهۋەتىلگهن 6مهمهت مهركىزىي پارتىيه مهكتىپىگه 

 يېشىدا ۋاپات 66نويابىردا  -3يىلى  -1998ن ئوقۇغان بىر ئادەم بولسىمۇ، يىللىرى بېيجىڭدا ئهڭ ئۇزۇ -60ئىچىدە، 
 بولغاچقا، ئاقسۇ پارتىيه مهكتىپىنىڭ مۇدىرلىقىدىن يۇقىرى ۋەزىپىگه قويۇلۇپ ياۋاش، ئۆزى ناھايىتى ئاقكۆڭۈل ۋە بولغۇچه
ئۇنىڭ ئېسىدە . سهن بىرگه بواللمىغانشۇنداق بولغاچقا، ئهركىن سىدىق بالىلىق دەۋرىدە دادىسى بىلهن ئاسا). باقمىغان

مۇنچه ئويۇنچۇقالردىنال  -  ئۆيگه قايتىپ كهلگهندە بېيجىڭدىن ئالغاچ كهلگهن ئانچه دادىسىقالغىنى ھهر يىلى يازلىق تهتىلدە
 -64يىلىدىن  -1960 چىقارغان بىر ئايال بولۇپ، ىنىدساۋائهركىن سىدىقنىڭ ئاپىسى دىنىي مهكتهپته ئوقۇپ . ئىبارەت
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. يىلىغىچه ئاقسۇ كهمپۈت زاۋۇتىدا ئىشچى بولۇپ ئىشلىگهن - 66سودا شىركىتىدە، ئۇنىڭدىن كېيىن  يىلىغىچه ئاقسۇ تاشقى
، ۋە ئېزىز، ئۇنىڭ ئېرى ئهرشىدىن مهرەمخان.  ئوسمان بېقىپ بهرگهنمهرەمخانبۇ جهرياندا بالىالرنى پاتهمخاننىڭ ئاپىسى 

 ۋاق ناماز ئوقۇيدىغان كىشىلهر بولۇپ، 5نى ئېتىقادى ئىنتايىن كۈچلۈك، كۈنىگه  قېرىنداشلىرىنىڭ ھهممىسى دى4قالغان 
 ئىنتايىن مهرەمخان. ئهركىن سىدىققا بالىلىق دەۋرىدىن باشالپال ئۇالرنىڭ دىنىي ئهخالق تهربىيىسى كۈچلۈك دەرىجىدە سىڭگهن

 -  مۇنداق"ىل سۈپهت ئايال بولۇپ، ئۇنىڭ  كهڭ، ئهستايىدىل، ھهممه ئىشتا سالماق، ئېسقورسىقىساپ دىل، ئاقكۆڭۈل، 
دېگهن تهربىيىلىرى ئهركىن سىدىقنىڭ يادىدا ھېلىمۇ " مۇنداق قىلساڭ ساۋاپ بولىدۇ - مۇنداق قىلساڭ يامان بولىدۇ؛ مۇنداق

لىھهم  ئوسمان ئهركىن سىدىقنىڭ قهلبىدە ھېمهرەمخانيانۋاردا ۋاپات بولغان مهرھۇم  -27يىلى  -1980. ساقلىنىپ كهلمهكته
ئهركىن سىدىق . ئۇ ئهڭ ھۆرمهت قىلىدىغان، بۇ دۇنيادا ئاز ئۇچرايدىغان ھهقىقىي مۇسۇلمان سۈپىتىدە چوڭقۇر ئورۇن ئالغان

دېگهن " يهر شارىنىڭ شهكلى يۇمىالق"سادىق مهمهت بىلهن ئۇزۇندىن بېرى ) دادىسىنىڭ ئىنىسى(ئۆزىنىڭ مولالم تاغىسى 
هلگهن بولۇپ، تاغىسىنىڭ ئېتىقادىنىڭ كۈچلۈكلۈكىدىن ئۇنى ھازىرغىچه قايىل قىلىپ ستىدە مۇنازىرە قىلىپ كۈمهسىله ئ
  . بواللمىغان

يىلى  -1960لېكىن، .  يىلالر ئىدىبولۇۋاتقانيىللىرى ئۇيغۇر دىيارىدا ئاشلىق مهھسۇالتى ناھايىتى ياخشى  - 1960
  ئۆز ئالدىغاە تېخنىكىلىق ھهمكارلىق مۇناسىۋىتىنى ئىتتىپاقى جۇڭگو بىلهن بولغان ئىقتىسادىي ۋسوۋېتئايدا، سابىق  - 7

ئاشۇ قهرزلهرنى تۆلهش ئۈچۈن، .  بۇرۇن بېرىلگهن قهرزلهرنى تۆلهشكه قىستىدىنىئۇنىڭدىن كېيىن جۇڭگو. ئۈزۈپ تاشلىدى
ئۇزۇنغىچه شۇنىڭ بىلهن پۈتۈن ئۇيغۇر خهلقى خېلى . ئۇيغۇر دىيارىدىن چىققان ئاشلىقالرنىڭ زور قىسمىمۇ ئېلىپ كېتىلدى

ئاشۇ يىلالرنىڭ بىرىدە، ئاقسۇنىڭ باي ناھىيىسىدە ئاچارچىلىقتىن ئۆلگهن . ئاچارچىلىق ئىچىدە ياشاشقا مهجبۇر بولدى
 مىليوندىن 30شۇ مهزگىلدە پۈتۈن جۇڭگودا ئاچارچىلىقتىن ئۆلگهنلهرنىڭ سانى . كىشىنىڭ سانى نهچچه ئون مىڭدىن ئاشقان

  . هكته مىليونغىچه، دەپ مۆلچهرلهنم60
  

 يىلالپ گۆش كۆرمهسلىكقۇ -  يىلالپ. ئهركىن سىدىقنىڭ بالىلىق دەۋرى مانا شۇ ئاچارچىلىق كۈنلىرىگه توغرا كهلگهن
ئاشلىق پۈتۈنلهي نورمىلىق بولۇپ، ھهر بىر ئادەمگه .  تويغىچه يهيدىغانغا قوناق نېنىمۇ بولمىغانقورساقبىر تهرەپته تۇرسۇن، 

چوڭ ئاپىسى بهزىدە ئارالغا كهتكهندە، كۈندۈزلىرى ئهركىن سىدىق ئاكىسى بىلهن . بېرىلگهنئۇنىڭ يېشىغا قاراپ ئاشلىق 
 بولغۇچهچۈش . ئاپىسى ئۇالرغا چۈشلۈك تاماق ئۈچۈن بىردىن توقاچ تهييارالپ قويغان. بىرگه ئۆيدە ئۆزلىرى يالغۇز تۇرغان

 دىن باشالپال 10) شىنجاڭ ۋاقتى ئىشلىتىلىدۇبۇ يازمىدا پۈتۈنلهي (سىقى ئېچىپ كېتىپ، چۈشتىن بۇرۇن سائهت رقو
تېخى چۈش بولمىدى، سهل "ئاكىسى . ئهركىن سىدىق ئاكىسىدىن ھېلىقى توقاچنى يېيىشنى تهلهپ قىلىپ تۇرۇۋالغان

  تام سائىتىنىڭ يېنىغا بىردەپ، ئىدارىنىڭ بىناسىغا ئېسىقلىق" مهن بېرىپ سائهتكه قاراپ باقاي"، ئۇ دېسه" ساقالپ تۇرايلى
ئاكا، " قايتىپ كېلىپ، يۈگۈرۈپ ئورنىنى كۆرۈۋېلىپ، يهنه ئىستىرىلكىلىرىنىڭكىچىك  -  بېرىپ، سائهتنىڭ چوڭيۈگۈرۈپ

بۇ يىلالردا، . دەپ سورايتتى" توقاچنى ئهمدى يېسهك بوالمدۇ؟.  كهپتۇمانچىگه، كىچىك تىلى مانچىگهسائهتنىڭ چوڭ تىلى 
ئۇ ۋاقىتتا ئۇيغۇر دىيارىنىڭ يېزىلىرىدىكى . ېرىپ، چوڭ ئاپىسىنىڭ ئۆيىدە ئۆتكۈزگهنئهركىن سىدىق بهزى ۋاقىتالرنى ئارالغا ب

تىكى دېھقانالر بىر يهرگه جهم بولۇپ، ) ھازىرقى بىر كهنتكه توغرا كېلىدۇ(بولۇپ، ھهر بىر ئهترەت " كوللېكتىپ تامىقى"تاماق 
 -   ئورنىدىن تۇرۇپ، بىرلهردە 6 - 5 ئهتىگهندە سائهت دېھقانالر ھهر كۈنى. ئۈچ ۋاق تاماقنى بىرگه ئېتىپ، بىرگه يېگهن

). دەپ ئاتىالتتى" دولقۇن"شۇ چاغدىكى ئهتىگهنلىك تاماقتىن بۇرۇنقى ئهمگهك ( چىقاتتى غا" دولقۇن"ئىككى سائهت 
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ئهتىگهنلىك ئهركىن سىدىق ئهتىگىنى ئورنىدىن تۇرۇپ، ئاشۇ . دولقۇندىن قايتىپ كېلىپ، ئاندىن ئهتىگهنلىك تاماقنى يهيتتى
 بىر بوش دالىدىكىدېگىنىمىز، سىرتقى " ئاشخانا"بۇ يهردىكى .  باراتتىغا" ئاشخانىسى"ن كوللېكتىپ ۈچۈتاماقنى يېيىش ئ

ئهركىن سىدىقنىڭ ئېسىدە قالغان، . ئورۇننى ئويۇپ، ئۇ يهرگه بىر داش قازاننى ئېسىپ ئاش ئېتىدىغان ئورۇننى كۆرسىتهتتى
. اشخانىغا بېرىپ يېگهن ئهتىگهنلىك تاماق قوناق ئۇنىنى سۇغا چېلىپ ئهتكهن ئۇماچتىنال ئىبارەتتۇرئاشۇ ۋاقىتتا كوللېكتىپ ئ

شۇ مهزگىلدە، ئهتىگهنلىكى بىرەر دېھقاننىڭ ئۆيىنىڭ مورىسىدىن ئىس چىقىپ قالسا، ئهترەت كادىرلىرى ئۇ ئۆيگه تۇيۇقسىز 
ېتىۋاتقان دېھقاننى تۇتۇۋالسا، ئۇنىڭغا ئېغىر جهرىمانه قويۇپ، ياكى ئۆز ئۆيىدە بىرەر ۋاق ئايرىم تاماق ئ. بېرىپ تهكشۈرەتتى

ز ئۆيىدە ئايرىم قازان ئېسىشقا ۆ كىم ئھېچشۇڭا . قاتارىدا كۈرەشكه تارتىپ، قاتتىق جازااليتتى" سىنىپىي دۇشمهن"ئۇنى 
  . پېتىنالمايتتى

سۈزۈك "تىدىغان ۆرى ئىچىدىن ئېقىپ ئئهركىن سىدىقنىڭ دادىسى ئىشلهيدىغان مهكتهپنىڭ ئالدىدا ئاقسۇ شهھى
بۇ ئۆستهڭ ھازىر ئاقسۇ شهھىرىدە يوق (  ئۆستهڭدىن كېلىدىغان بىر سۇ ئېرىقى بار ئىدى بىردېگهن كىچىك" ئۆستهڭ

ـــــ  بولۇپ، كهلگۈسى بهش يىللىق شهھهر قۇرۇلۇش تهرەققىيات پىالنىدا ئهسلىگه كهلتۈرۈش پىالنغا ئېلىندى 
 شۇ ئهنه ھهممىسى مهكتهپتىكىلهرنىڭ بۇ بولۇپ، كهلمىگهن مهيدانغا قۇدۇقى سۇ تېخى ۋاقىتتا ئهينى. )مۇھهررىردىن
 كېرەك، بولسا ۋاقىتالر كىرگهن ياشقا 6 ئاكىسى ياشقا، 4 سىدىق ئهركىن ئېھتىمال .ئىچهتتى سۈيىنى ئېرىقنىڭ
 ياغاچنى بىر تۇتقۇچىغا نهكنىڭچهي قهلهي كىچىك بىر ئىككىسى ئۇكا - ئاكا بۇ كهلگۈچه قايتىپ ئىشتىن ئاپىسى

 توشۇپ، سۇ ئۆيگه ئېرىقتىن كۆتۈرۈپ، ئاكىسى تهرىپىنى بىر يهنه ئۆزى، تهرىپىنى بىر ياغاچنىڭ ئۇ ،ئۆتكۈزۈپ
 .كهلگهن توغرا قىلىشقا سهپهر قېتىمدەك  10 ،تولدۇرغىچه چېلهكنى بىر .تولدۇرغان بىلهن سۇ چېلهكنى ئۆيدىكى

 ئۆي قىلغان يۈزىسىدىن قىلىش ياردەم ئائىلىسىگه دەۋرىدە بالىلىق قالغان، سىدەئې سىدىقنىڭ ئهركىن بۇ مانا
  .بىرسىدۇر لىرىنىڭئىش

  

 2، ئىنىسى 2، ئاكىسى ،ئاپىسى، دادىسى: كىشىلهر باشقا زىدىن ئۆئائىلىسىدىكى سىدىقنىڭ ئهركىن: سۈرەتته
 ئوقۇۋاتقان ياپونىيىدە سىدىق ئهركىن يىللىرى -1988 - 1985 رەسىم بۇ. قىزى ۋە خانىمى ئاكىسىنىڭ، سىڭلىسى
  .قالغان كىرەلمهي ئۆزى ئۇنىڭغا، بولغاچقا تارتىلغان مهزگىلدە
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 تهرىپىدە قول ئوڭ سىدىقنىڭ ئهركىن، قۇرى - 2 رەسىمنىڭ. تۇغقانلىرى تهرىپىدىكى دادا سىدىقنىڭ ئهركىن: سۈرەتته
 سادىق ئىنىسى دادىسىنىڭ، رىزۋانىخان سىڭلىسى دادىسىنىڭ قنىڭسىدى ئهركىن ماڭغاندا قاراپ يىراققا يېقىندىن تۇرغانالر
 تۇنجى كېيىنكى يىلدىن 15 بىلهن ئۇالر سىدىقنىڭ ئهركىن قېتىم بۇ. ھاۋانىخانالر ھهدىسى دادىسىنىڭ ۋە، ھاجى مهمهت

  .تارتىلغان كۈنى سېنتهبىر - 1 يىلى - 2006 رەسىم بۇ، بولۇپ كۆرۈشىشى
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 تهرىپىدە ئىككى سىدىقنىڭ ئهركىن قۇردىكى -2. تۇغقانلىرى قىسىم بىر تهرىپىدىكى ئاپا سىدىقنىڭ ئهركىن: سۈرەتته
 ئهركىن ھهممىسى كىشىنىڭ 7 بۇ بولۇپ ئهر قالغان كىرىپ ئاق ئاز بىر چېچىغا قۇردىكى -1 بىلهن كىشى 6 تۇرغان

 ئهركىن جهھهتته ياش كىشى 4 چىدىكىئى ئۇالرنىڭ، بولۇپ بالىلىرى قارىمنىڭ مهتنىياز ئىنىسى ئاپىسىنىڭ چوڭ سىدىقنىڭ
. ئۆتكۈزگهن بىرگه بىلهن تۇغقانلىرى ئاشۇ ۋاقتىنى نۇرغۇن ئارالدىكى ۋاقىتتا ئهينى سىدىق ئهركىن. كىچىك سىدىقتىن
 ئاپىسىغا چوڭ بولغان ۋاپات يانۋاردا -27 يىلى - 1980 سىدىقنىڭ ئهركىن ھهدىسى بۇخهلچهم ئارتىۋالغان ياغلىق ھاۋارەڭ
 .تارتىلغان نىكۈ سېنتهبىر - 1 يىلى -2006 رەسىممۇ بۇ. ئوخشايدۇ نئىنتايى

 
  

  
  
  

  
 بارغاندا ئاقسۇغا يۇرتى بولغان يىل 15 ئايرىلغىلى كۈنى ئاۋغۇست - 30 يىلى -2006 سىدىق ئهركىن: سۈرەتته

 ئهركىن كىشىلهر ىكىرەسىمد. رەسىمى چۈشكهن بىرگه بىلهن ئائىلىسىدىكىلهر ئۇالرنىڭ ۋە قېرىنداشلىرى، تاغىسى، ئاپىسى
 ۋە ئابلهت ئاكىسى، )ئهرشىدىن ئابدۇشۈكۈر ئىسمى، كىشى ساقاللىق ئوتتۇرىدىكى(ئىنىسى ئاپىسىنىڭ، ئاپىسى سىدىقنىڭ

 ئۇنىڭ ۋە چىمهنگۈل سىڭلىسى چوڭ، ئائىلىسىدىكىلهر ئۇنىڭ ۋە ئىلھام ئىنىسى چوڭ، ئائىلىسىدىكىلهر ئۇنىڭ
 ئامېرىكىدا ھازىر ئۆمهر ئىنىسى كىچىك سىدىقنىڭ ئهركىن. قاتارلىقالر اھارگۈلب سىڭلىسى كىچىك ۋە ئائىلىسىدىكىلهر

 .قالغان كىرمهي رەسىمگه بۇ، بولۇپ
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  باشالنغۇچ مهكتهپ. 3

  
باش ) 军分区( كىلومېتىر كېلىدىغان، ئاقسۇ ھهربىي رايونى 2 يىلى كۈزدە ئۆيىگه -1965ئهركىن سىدىق 

بۇ مهكتهپ خهنزۇ ئوقۇغۇچىالرمۇ بار، ئۇيغۇر . باشالنغۇچ مهكتهپكه ئوقۇشقا كىردى -4قوماندانلىق ئىدارىسىنىڭ ئۇدۇلىدىكى 
بۇ مهكتهپ ھازىر ( ئايرىم ئوقۇيدىغان بىر مهكتهپ ئىدى -ئوقۇغۇچىالرمۇ بار، ئهمما ئىككى خىل تىلىدىكى سىنىپالر ئايرىم 

 جهمئىيهت پۈتۈن  تۈپهيلىدىن"ئىنقىالبى زور تمهدەنىيه"ۋاقىتالر  ئۇ). تولۇق خهنزۇ مهكتهپ قىلىندى ــــ مۇھهررىردىن
 مهكتهپته. ئىدى دەۋرلهر كهچۈرىدىغان تۇرمۇش قىيىن ۋە كهمبهغهل ئىنتايىن كىشىلهر كهتكهن، قااليمىقانلىشىپ
 يازسا، خهت قارا قهلهمدە ئىشلىتىدىغان ئۇچالپ بىلهن پىچاق بولۇپ، قارامتۇل رەڭگى قهغهزنىڭ ئىشلىتىدىغان

 قهغهزنىڭ .بوالتتى ئوقۇغىلى تهسلىكته ئاران خهتنى بولۇپ، قارىراق ئازال بىر قهغهزدىن رەڭگى نىڭسىياسى قهلهم
 قىسىلغان قېتىدىكى قهغهزنىڭ قىلغاندەك، قهغهز سىقىپ قاتتىق ساماننى خۇددى بولۇپ، ناچار ئىنتايىن سۈپىتىمۇ

 بويىدا يولنىڭ كېتىۋاتقاندا، ئارىلىقىدا ۆيئ بىلهن مهكتهپ سىدىق ئهركىن .تۇراتتى كۆرۈنۈپال ئۇۋاقلىرى ياغاچ
 ھېساب بۇنىڭدا"تېرىۋېلىپ،  ئۇنى قالسا، كۆرۈپ قهغهز بىرەر پارچه ئالىقاندەك ئىچىدە دۆۋىلىرىنىڭ ئهخلهت ياكى

 قهلهمنى بىر ھهر بولۇپ، بار ئۆچۈرگۈچى بىرال ۋە قهلىمى بىرال پهقهت. سېلىۋاتاتتى يانچۇقىغا  دەپ"ئىشلهيمهن
 .ئىشلىتهتتى ۋاقىتقىچه قالغان بولماي تۇتقىلى بىلهن بارماق قېلىپ، سانتىمېتىردەك 1 زۇنلۇقىئۇ تاكى

 ۋە ئامراق بهك مهكتهپكه. قىزىقتى ئىنتايىن ئوقۇشقا باشالپال كۈندىن كىرگهن سىنىپقا1- سىدىق ئهركىن
 قويۇشىنىڭ ئويغىتىپ ئۇنى سىنىڭبىرەر ھهرگىز ئهتىگىنى بولغاچقا، كۈچلۈك ئىنتايىن قارىشى كۆز بولغان ۋاقىتقا
 قىلىپ، ئۆزى تهييارلىقلىرىنى ھهممه مهكتهپنىڭ. كېلهتتى بالدۇر مهكتهپكه باشقا ئوقۇغۇچىالردىن. ئىدى يوق ھاجىتى

 ئىچىدىمۇ سىنىپ. تۈگىتهتتى ئىشلهپ ئۆزى قويماي بىرنىمۇ تاپشۇرۇقالرنى كېيىنمۇ كهلگهندىن قايتىپ مهكتهپتىن
 پات –پات  مۇئهللىم. كۆتۈرەتتى قول بولۇپ1- داۋاملىق  سورىغاندا سوئال مۇئهللىم ولۇپ،ب ئاكتىپ ئىنتايىن

 التىن ئۇيغۇر ئوقۇپ، سىنىپتا1- سىدىق ئهركىن. سورايتتى  دەپ"باقىدۇ؟ بېرىپ جاۋاب كىم باشقا ئهركىندىن"
ئۇ دادىسى . نى ئۆگهندىUEY) (يېزىقى ئهرەبچه ئۇيغۇر دادىسىدىن ئۆتمهيال، ئۇزۇن چىقىرىپ ساۋادىنى يېزىقىدىن

 نى ئۆگىنىپ، تاكى UEY، ھهر كۈنى مهكتهپتىن قايتىپ كېلىپال كۆتۈرۈۋېلىپ ئېلىپبه جهدۋىلىنى UEYتېپىپ بهرگهن 
 كۈن ئىچىدىال بۇ ئېلىپبهنى پۈتۈنلهي 3 - 2شۇنداق قىلىپ .  تاالغا ئوينىغىلىمۇ چىقمىدىبولمىغۇچهئۇنى تولۇق ئۆگىنىپ 

 يېزىقىنىمۇ سىالۋىيانئارىلىقتىن بىر قانچه ئاي ئۆتكهندىن كېيىن، دادىسىدىن .  يازااليدىغان بولدى نىUEYئۆگىنىپ 
  .  يېزىقىدىكى ئۇيغۇرچه كىتابالرنى ئوقۇپ يۈردىسىالۋىيان ئىتتىپاقىدىن كىرگهن بهزى سوۋېتئۆگىنىۋېلىپ، شۇ چاغدا 

 ھهر بىر ئائىلىگه ھهر ئايدا ئۇالرنىڭ جان سانىغا ۋە ھهر بىر  يىلالردا ئاشلىق شهھهردىكىلهر ئۈچۈن نورمىلىق بولۇپ،-60
 جىڭ ئاشلىق 15 ياش بولسىڭىز، سىزگه ھهر ئايدا 15ئهگهر سىز : مهسىلهن. ئادەمنىڭ يېشىغا قاراپ ئاشلىق بېرەتتى

، كىشىلهر  ئۈچۈنئېرىشىۋېلىشكۆپرەك ئاشلىققا .  جىڭ ئاشلىق بېرەتتى16 ياش بولسىڭىز سىزگه 16ئهگهر . بېرەتتى
 ھازىر ئۇيغۇر سهۋەبتىنشۇ . يۇقۇرىلىتىۋاالتتىئۆزلىرىنىڭ ۋە پهرزەنتلىرىنىڭ نوپۇستىكى ياش سانىنى بىر قانچه ياش 

 لهردىن ئاشقان كىشىلهرنى سۈرۈشته قىلىپ باقسىڭىز، ئۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ نوپۇستىكى يېشى 50 - 40دىيارىدىكى يېشى 
ئهركىن سىدىقنىڭ ئۆيىگه يېزىدىن كېلىدىغان . چه ياش يۇقىرى ئىكهنلىكىنى بىلىسىزئهسلىدىكى توغرا يېشىدىن بىر قان
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. تۇغقانلىرى كۆپ بولغاچقا، ئۇنىڭ ئائىلىسىدە ئايلىق ئاشلىق نورمىسىنى ئايدىن ئايغا يهتكۈزۈش ئىنتايىن قىيىن ئىدى
شۇڭا ئهركىن سىدىق ئۆيىدىكى . ىسه بولمايتتى ئايغا ئۇالش ئۈچۈن، ئاشلىقنى ئىمكانىيهتنىڭ بېرىچه تېجىم- نورمىنى ئايدىن 

 -شۇ چاغدا باشالنغۇچ مهكتهپ سىنىپلىرىدا بىر . باشقا كىشىلهرگه ئوخشاش تاماقنى ئاز يهپ، داۋاملىق قورسىقى ئاچ يۈرەتتى
چىپ كهتسه، بىرىدىن نان قهرز ئالىدىغان ئىش ناھايىتى ئومۇمالشقان بولۇپ، چۈشلۈك تاماقتىن بۇرۇن بىرسىنىڭ قورسىقى ئې

 خىل 3 كىچىكلىگىنى ئۆلچهيدىغان مۇنداق - نان قهرز ئالغاندا ئۇنىڭ چوڭ . يهنه بىرسىدىن نان قهرز ئېلىپ يهپ تۇراتتى
 بارماق قىسمىغىال قويسىڭىز بۇ 4 ئالقىنىڭىزنىڭ ناننى ئۇشتۇلغان ئېچىپ، ئالقىنىڭىزنى: سۈزگۈچ) 1: ئۆلچهم ئىشلىتىلهتتى

ت بارماقنى جۈپلىگهن ۋاقىتتىكى شهكلى بىر سۈزگۈچكه ئوخشىغانلىقى ئۈچۈن مۇشۇنداق ئىسىم تۆ(نان بولىدۇ " سۈزگۈچ"
ناننى : ئالىقان) 3.  ئۇچىدىن باش بارمىقىڭىز بار يهرگىچه قويىسىزبارمىقىڭىزنىڭ 4ناننى : قولتۇق) 2). قويۇلۇپ قالغان

 توغرا ئالقانغا ناننىڭ شهكلى ئۇشتقانز قايتۇرۇش ۋاقتىدا، مۇشۇنداق نان قهرز ئېلىش ۋە قهر.  توشقۇزىسىزئالقىنىڭىزغاپۈتۈن 
، ھهممه بوش قالغان يهرلهرنى ئۇشتۇپ بىرەر بۇرجهكلىرى بوش قالسا، ناننى يهنه ئۇششاق پارچىالرغا ئالقاننىڭكهلمهي، 

 كۆپ بېرىمىنى -ېلىم ئهركىن سىدىقمۇ قالغانالرغا ئوخشاش مانا مۇشۇنداق نان قهرزى ئ. تولدۇرۇپ بېرىشكه توغرا كېلهتتى
ئۇنىڭ ئوقۇشى سىنىپ بويىچه ئاالھىدە ياخشى بولۇپ، ساۋاقداشلىرىغا داۋاملىق ئۆگىنىشته ياردەم قىلىدىغان . قىلدى

ـــــ بۇ چوڭ ئاپىسى " ناننى دەسسىسهڭ، يامان بولىدۇ. "كۆتىرىۋەتتىبولغاچقا، ساۋاقداشلىرى بهزىدە ئۇنىڭ نان قهرزىنى 
ئهركىن سىدىق دېھقان تۇغقانلىرىنىڭ ئېشهك، كاال ياكى ئات سۆرەيدىغان يارىيار . گهن تهلىمنىڭ بىرسىدۇرئهركىن سىدىققا بهر

ھارۋىسىغا ئولتۇرۇپ بىر يهرگه ماڭغاندا، ھارۋا ھهيدىگهچ نان يهپ كېتىۋاتقان تۇغقىنىنىڭ يهرگه بىر كىچىك پارچه نان 
هرگه چۈشۈپ كهتكهن نان پارچىسىنى توپا ئارىسىدىن تېپىپ، چۈشۈپ كهتسه ھارۋىنى توختىتىپ ۋە ئۇنىڭدىن چۈشۈپ، ي
كېيىنچه ئۇ قوناق تېرىش، . ئهجهپلهنمهيتتىبۇنىڭغا ئۇ ئازراقمۇ . ئۇنى پۈۋلىۋېتىپ ئاغزىغا سالغانلىقىنى كۆپ كۆرگهن ئىدى

ناننى "پىسىنىڭ  باققاندىن كېيىن، چوڭ ئائۆتكۈزۈپبۇغداي تېرىش ۋە شال تېرىش جهريانىنى ئۆز بېشىدىن بىر قۇر 
 يۇقىرىقىشۇ ۋاقىتتىن باشالپ .  يهتتىچۈشىنىپدېگهن بۇ سۆزىنىڭ مهنىسىنى تېخىمۇ چوڭقۇر " دەسسىسهڭ، يامان بولىدۇ

ھازىر ئۇ ئامېرىكىدەك دۇنيادىكى ئاشلىققا ئهڭ باي بىر دۆلهتته . كۈنلهر ئهركىن سىدىقنىڭ ئېسىدىن زادىال چىقمىدى
راپ قىلىشقۇ ئۇ ياقتا تۇرسۇن، باشقىالرنىڭ شۇنداق قىلغىنىنى كۆرسىمۇ ئۇ زادىال چىدىيالماي ، ئۆزى ئاشنى ئىسياشاۋېتىپمۇ

 تاشلىۋەتكىنىنى كۆرگهن ۋاقىتتا ئۇنىڭ يادىغا دەرھالال ئۇيغۇر دېھقانلىرى يىمهكلىكنى ساق -باشقىالرنىڭ ساپمۇ . قالىدۇ
دەپ " ن بولسا، ئۇالر قانچىلىك خوش بولۇپ كېتهر ئىدى، ھه؟ئهگهر بۇ تاماق ئاشۇ ئۇيغۇر دېھقانلىرىغا بېرىلگه. "كېلىدۇ
  . ئوياليدۇ

ئهركىن سىدىق باشالنغۇچتا ئوقۇۋاتقان ئاشۇ مهزگىلدە، ئوقۇغۇچىالر ئهتىگىنى مهكتهپكه بېرىپ، سىنىپقا كىرىش 
قا كىرگهندىن كېيىن ئالدى سىنىپ. قوڭغۇرىقى جىرىڭلىغاندا، ھهممه ئوقۇغۇچىالر سىنىپنىڭ ئىشىكى ئالدىغا كېلىپ تىزىالتتى

"  جۇشىغا تايىنىدۇماۋجۇڭگو خهلقى . دېڭىزدا پاراخوت رولچىغا تايىنىدۇ"بىلهن سىنىپ بويىچه ھهممهيلهن ئورنىدىن تۇرۇپ، 
دەرسنى .  قىالتتىتهزىم قېتىم 3 رەسىمىگه زېدۇڭنىڭ ماۋئاندىن دوسكىنىڭ ئۈستىدىكى . دېگهن ناخشىنى ئوقۇيتتى

بىرەر ئوقۇغۇچى دەرسكه كېچىكىپ قالسا، سىنىپقا كىرگهندىن كېيىن ئالدى بىلهن . اندىن باشاليتتىئۇنىڭدىن كېيىن ئ
مهن بۈگۈن :  جۇشىماۋقهدىرلىك : " رەسىمىگه قاراپ تۇرۇپ دوكالت قىالتتىزېدۇڭنىڭ ماۋسىنىپنىڭ ئوتتۇرىسىغا كېلىپ، 

سىزگه بۇنىڭدىن كېيىن ئۇنداق .  ئهپۇ سورايمهنمهن سىزدىن. ئۆيدە ئاش ۋاقتىدا پىشماي ئازراق كېچىكىپ قالدىم
ئۈچىنچى . ئوقۇتقۇچى شۇنىڭدىن كېيىن بۇ ئوقۇغۇچىنى ئۆز ئورنىدا ئولتۇرۇشقا رۇخسهت قىالتتى." قىلماسلىققا ۋەدە بېرىمهن
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 يۈ"، "يلىخهلق ئۈچۈن خىزمهت قىال "زېدۇڭنىڭ ماۋمهكتهپتىن ھهممه ئوقۇغۇچىالردىن . سىنىپالرغا چىققاندا بولسا كېرەك
ئهركىن سىدىقنىڭ .  ئهسىرىنى يادلىشى تهلهپ قىلىندى3دېگهن "  خاتىرىلهيمىزبېتيۇننى"ۋە " گۇڭنىڭ تاغنى يۆتكىشى

 ئهسهرلىرىنى ئۆگىنىش ۋە يادالش بىلهن زېدۇڭ ماۋباشالنغۇچ مهكتهپتىكى ئوقۇش ۋاقتىنىڭ نۇرغۇن قىسمى مانا مۇشۇنداق 
  . ئۆتكهن ئىدى

ھهر يىلى قىشتا ئوغۇت يىغىش پائالىيىتى بولىدىغان . الر قاتنىشىدىغان ئهمگهكلهرمۇ بهك كۆپ ئىدىئۇ چاغدا ئوقۇغۇچى
 دەۋردەئۇ .  ۋەزىپه قويۇالتتىدېگهندەك"  كىلوگرام ئوغۇت تاپشۇرۇش100مهكتهپكه ھهر ھهپتىدە "بولۇپ، ھهر بىر ئوقۇغۇچىغا 

كشهنبه كۈنى بولۇپ، قىش كۈنلىرى ئوقۇغۇچىالر بۇ دەم ئېلىش ھهر ھهپتىدىكى دەم ئېلىش كۈنى پهقهت بىر كۈن، يهنى يه
ھهممه مهكتهپلهر بۇ پائالىيهتنى بىرال ۋاقىتتا ئېلىپ بارىدىغان . كۈنىنى شۇ ئوغۇت ۋەزىپىسىنى ئورۇنالش ئۈچۈن ئىشلىتهتتى

كشهنبه كۈنى چوڭ بازار ئاقسۇ شهھىرىدە ھهر يه. بولغاچقا، قىش كۈنلىرى ئوغۇت تېپىش ئىنتايىن قىيىن بولۇپ كېتهتتى
لېكىن ئوغۇت تېرىدىغان .  چارۋىلىرى ئىنتايىن كۆپ كېلهتتى-بولىدىغان بولۇپ، بۇ كۈنى شهھهرگه دېھقانالرنىڭ ھارۋا 

شۇڭا ئهركىن . ، يولالردا ۋە ھارۋىنى توختىتىپ قويغان جايالردا پهقهت ئوغۇت تاپقىلى بولمايتتىكۆپلۈكىدىنئوقۇغۇچىالرنىڭ 
، كېتىپ بارغان ئېشهك، كاال ياكى ئات ھارۋىلىرىنىڭ كهينىدىن كۆتۈرۈۋېلىپېۋەت بىلهن بىر كىچىك گۈرجهكنى سىدىق بىر س

ئهگهر بىرەر ئۇالق .  مېتىر ماڭغان ۋاقىتلىرى كۆپ بولغان100ئاشۇ ھايۋانالر تېزەكلهپ قاالرمىكىن، دېگهن ئۈمىدته نهچچه 
 پارە -، ئۇالقنىڭ تېزىكىنى تالىشىپ، ئۇالقنىڭ تېزەكلىرىنى پارە  بالىالر يۈگۈرۈشۈپ كېلىپ3 - 2 قالسا تېزەكلهپ

بۇ ئارقىلىق ۋەزىپىسىنى يهنىال ئورۇندىيالمىغان ئوقۇغۇچىالر يېرىم كېچىدە ئورنىدىن تۇرۇپ، شهھهر ئىچىگه ۋە . قىلىۋېتهتتى
شۇڭا بهزى .  تهرەتلىرىنى ئوغرىاليتتىئىدارىلهرگه ياسالغان ئاستى ئوچۇق ھاجهتخانىالرنىڭ ئاستىدىكى توڭالپ قالغان ئادەم

ئىدارىلهر باشقىالر ئوغرىالپ كهتمىسۇن، دەپ ھاجهتخانىلىرىنى تۆمۈر تورالر بىلهن توسۇپ، ئۇنىڭغا قۇلۇپ سېلىپ قويغان 
 مۇشۇ دەرىجىدە مۇھىم بولۇپ كېتىپ، ئۇنى قۇلۇپ سېلىپ سۈيدۈكى -ئىنسان ۋە ھايۋانالرنىڭ پوق . ئىشالرمۇ بولغان ئىدى

 قانداق جايلىرىدا بولۇپ باقمىغان ھېچ، دۇنيانىڭ باشقا دەۋردە قانداق تارىخىي ھېچقويۇپ قوغدايدىغان ھادىسه ئېھتىمال باشقا 
ئۇ مهزگىللهردە بارلىق مهكتهپ ۋە ئىدارىلهرنىڭ دېھقانچىلىق ئىشلهپچىقىرىشى بىلهن شۇغۇللىنىدىغان  (مۇمكىن بولۇشى

ئوغۇت تېرىش ۋەزىپىسىدىن ). ــــــــ مۇھهررىردىن. ا ئوغۇت يىغىش ۋەزىپىسى قويۇالتتىدېھقانچىلىق مهيدانلىرى بولغاچق
باشقا، ئۇ چاغدىكى ئوقۇغۇچىالر مهكتهپ ئىچىنى سۈپۈرۈش، مهكتهپ ئىچى ۋە كوچىالردا قار تازىالش، ياز كۈنلىرى ئورۇلۇپ 

ھقانالر ئورۇپ يىغىپ بولغان ئېتىزلىقالردا چۈشۈپ يهنى، دې(يىغىلىپ بولغان بۇغداي ئېتىزلىقلىرىغا بېرىپ باشاق تېرىش 
  . قاتارلىق ئهمگهكلهرنىمۇ كۆپ قىالتتى) قالغان بۇغداي باشلىرىنى تېرىشنى دېمهكچى

بۇ .  گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ كهتتى2 يىللىرى مهدەنىيهت زور ئىنقىالبىي تۈپهيلىدىن شهھهردىكى كىشىلهر -1970 - 1965
 بىر بۆلۈنۈشته، قېتىملىق بىر. ئىدى ل ھهر رەڭدە بولۇپ، قېتىم سانىمۇ ئىنتايىن كۆپخىل بۆلۈنۈشنىڭ سهۋەبى ھهر خى

 گۇرۇھ بىر يهنه بولسا، قوغدىغۇچىالر ئېنماۋنى ۋاڭ بولغان باشلىق قول1- دىيارىغا ئۇيغۇر ۋاقىتتا ئهينى گۇرۇھ
 سوقۇش قاتتىق ئارىسىدا لهركىشى گۇرۇھ 2 مۇشۇ شهھىرىدە ئاقسۇ قېتىم بىر. ئىدى تۇرغۇچىالر قارشى ئۇنىڭغا
 تاپقانال بېرىپ، بېسىپ يهرگه ئىگىلىۋالغان تهرەپ بىر يهنه ئېلىپ، كالتهكلهرنى نهيزە، قولىغا تهرەپ بىر. بولدى

 ئاقسۇ كېلىپ، ئالدىغا مهكتهپنىڭ تۇرىدىغان ئائىلىسى سىدىقنىڭ ئهركىن قوشۇن بۇ. ئۇراتتى ئادەملهرنى
 جهرياننى پۈتۈن ئىككىيلهن ئاكىسى ئۇنىڭ بىلهن سىدىق ئهركىن سوقۇشقاندا، بىلهن كىشىلهر گېزىتخانىسىدىكى

. كهتتى ئۆلۈپ نهتىجىسىدە سوقۇشۇشنىڭ مۇشۇنداق ئادەملهر نۇرغۇن ۋاقىتالردا ئاشۇ. ئىدى كۆرگهن ئاخىر-باشتىن  
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 . ئهيسادۇر زىزئې ئاكىسى چوڭ ئامانگۈلنىڭ خانىمى سىدىقنىڭ ئهركىن بىرسى كهتكهنلهرنىڭ ئۆلۈپ مۇشۇنداق
 ئوقۇشقا دەرس مهكتهپكه ئوتتۇرا1- ئاقسۇ ۋىاليهتلىك كۆتۈرۈپ، سومكىسىنى كۈنى يانۋار 11- يىلى1968-
 پارتلىشى بومبىسىنىڭ قول بىر تاشالنغان يولغا بارغاندا يېقىن مهكتهپكه ئهيسا، ئېزىز ياشلىق يېرىم 17 كهتكهن
 ئوتتۇرا 1- ۋىاليهتلىك ئاقسۇ ۋەقه بۇ. (كېلىندى قايتۇرۇلۇپ ئۆيگه جهسىتى ئۇنىڭ كهچته تېپىپ، قازا بىلهن
 كىتابقا ناملىق» بۇلىقى  مهرىپهت« ئىشلهنگهن  بىلهن مۇناسىۋىتى يىللىقى 60 قۇرۇلغانلىقىنىڭ مهكتهپ

 2 ئاپىسى ئامانگۈلنىڭ ئۈچۈن بۇنىڭ. ئىدى ياش 9 تېخى ئامانگۈل چاغدا ئۇ) مۇھهررىردىن ــــــــ كىرگۈزۈلگهن
 ئاپىسى ئامانگۈلنىڭ دەردىنى بالىسىنىڭ بۇ. قالدى تاس كهتكىلىمۇ ئۆلۈپ بولۇپ، كېسهل ،يوقۇتۇپ ئېسىنى ليى

 ئاكىسى ئامانگۈلنىڭ ۋاقىتتا ئهينى. كهلدى تارتىپ تۈردە ئىزچىل ئۆتكىچه ئالهمدىن دېكابىردا1-  يىلى2005 -تاكى
 ئهركىن بىلهن ئامانگۈل. )تۇرماقتا ساقلىنىپ ھازىرمۇ ۆيىدەئ ئانىسىنىڭ-ئاتا   ئامانگۈلنىڭ ۋاسكېتبول بىر ئوينىغان
 ئامانگۈلنىڭ بولسىمۇ، ئوقۇغان ۋاقىتتا ئوخشاش ۋە مهكتهپ ئوخشاش مهكتهپنى ئالىي ۋە ئوتتۇرا باشالنغۇچ، سىدىق

 نبىله بىرى -بىر  يېرىمىغىچه ئوقۇشىنىڭ مهكتهپ ئالىي ئۇالر بولغاچقا، سىستېمىسى تىل خهنزۇچه ئوقۇغىنى
 بىر كۆرسهتكهن تهسىر زور ناھايىتى تۇرمۇشىغا كېيىنكى سىدىقنىڭ ئهركىن ۋەقه يۇقىرىقى لېكىن. تونۇشمىغان

  .قويۇلدى قىستۇرۇلۇپ يهرگه بۇ ۋەقه ئۇ بولغاچقا، ئىش
 ئىنتايىن ئۇالرغا بولۇپ، ئامراق ئىنتايىن ھايۋانلىرىغا ئائىله تارتىپال ۋاقتىدىن بالىلىق سىدىق ئهركىن

 ئۆي جۈپ بىر باققىنى دەسلهپته ئهڭ ئۇنىڭ. ئاسرايتتى ئاسرىغاندەك ئادەمنى خۇددى ئۇالرنى ھهمدە هتتى،كۆيۈن
 ئۇۋىسىدا شۇ كېچىسى توشقانلىرىنى ياساپ، ئۇۋا بىر كوالپ، يهرنى ھويلىسىدىكى. بولدى بالىسى توشقىنىنىڭ
 ئىچىدە ھويال توشقاننىڭ ئىككى سىدىق هركىنئ. بېرەتتى قويۇپ ئىچىگه ھويلىسىنىڭ بولسا كۈندۈزلىرى. ساقاليتتى
. كېتهتتى بولۇپ خوش ،ھۇزۇرلىنىپ قاتتىق چۈشكىنىدىن يانپىشىچه يهرگه سهكرىگهندە بهزىدە ئويناپ، يۈگۈرۈپ

 ئۇۋىسىغا يىغىپ، ئوتالرنى قۇرۇق ئاغزىغا توشقاننىڭ چىشى سىدىق ئهركىن كۈنى بىر بولۇپ، چوڭ توشقانالر بۇ
 كۈن 20 ئۇنىڭدىن. بىلمىدى قىلىدىغىنىنى ئۇنداق نېمىشقا لېكىن. كۆردى بارغىنىنى پكېتى كىرىپ ئېلىپ
 رەڭ-  رەڭگا دانه 7 -6قارىغىنىدا، دەپ بېرەي ئوت سوالپ، ئۇۋىسىغا توشقاننى سىدىق ئهركىن كۈنى بىر ئۆتكهن
 ئۇ. كهتتى چىقىپ ياش كۆزلىرىدىن ھاياجانلىنىپ، ھهم بولۇپ، خۇشال ھهم ئۇ. كۆردى بالىلىرىنى توشقان

 ئاكىسى سىدىقنىڭ ئهركىن. يهتكۈزدى ھهممهيلهنگه ئۆيىدىكى خهۋەرنى خۇش بۇ كىرىپ، ئۆيىگه پېتى يۈگۈرگهن
 يىل قانچه بىر ئىشنى بۇ ئۇالر. ئىدى سېتىش قىلىپ چوڭ ئۇالرنى مهقسىتى بېقىشىدىكى توشقاننى بۇ بىلهن

 تۇخۇمدىن ئۇۋىسىدىن قۇشقاچ بىر ئۇنىڭدىكى چىقىپ، خكهدەرە بىر سىدىق ئهركىن قېتىم بىر. داۋامالشتۇردى
 يهرنى ھهمدە. چۈشتى ئېلىپ بالىسىنى قۇشقاچ بىر ئۆسمىگهن تۈكلىرىمۇ تېخى بولمىغان، ئۇزۇن ئانچه چىققىلى
 كۆزى تېخى. باقتى بېرىپ قۇرۇت ۋاق ئۈچ كۈنىگه بالىسىنى قۇشقاچ بۇ تېپىپ، قۇرۇتى سازاڭ كوالپ

 بىرسى بىرلىشىپ، بىلهن ئاكىسى سىدىق ئهركىن شۇڭا. يېيهلمهيتتى ئۆزى يېمهكلىكنى قاچقۇش بۇ ئېچىلمىغان
 قوشۇق ياكى. ساالتتى يهم ئېغىزىغا ئۇنىڭ بىرسى يهنه بهرسه، ئېچىپ بىلهن قولى ئىككى تۇمشۇغىنى قۇشقاچنىڭ

 ئۇچۇرۇم قۇشقاچ بۇ. قىلدى چوڭ بېقىپ قويماي ئولتۇرۇپ قۇشقاچنى بۇ ئۇالر قىلىپ ئاشۇنداق. قۇياتتى سۇ بىلهن
 ئهركىن ئىش بۇ. يۈردى قونۇپ مۈرىسىگه سىدىقنىڭ ئهركىن بهزىدە قونۇپ، دەرەخكه بهزىدە ئۇچۇپ ئۇ بولغاندا،
 چوڭ بىر دەۋرىدىكى بالىلىق ئۇنىڭ بۇ ئۈچۈن سىدىق ئهركىن. ئهكهلدى خۇشاللىق چهكسىز ئۈچۈن سىدىق
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 ئۆزى ئاتىلىدىغان، دەپ جىڭسىر ۋە تۇمۇچۇق ئىككىيلهن  ئۇكا-ئاكا  كېيىن ئۇنىڭدىن. ئىدى مۇۋەپپهقىيهت
 بۇ بولمىغاچقا، پۇلى ئۇالرنىڭ. باقتى قۇشقاچالرنىمۇ بېرىدىغان سايراپ گۈزەل بهك ۋە چىرايلىق ئىنتايىن

 قهپهس سىم ئۆزلىرى كېلىپ، تېرىپ سىم دۆۋىلىرىدىن ئهخلهت قۇرۇلۇش ئۇالر ئۈچۈن بېقىش قۇشقاچالرنى
 نى"ياخشىلىقى" ئىگىسىنىڭ خۇددى تۇمۇچۇق بۇ بولۇپ، باققان يىلدەك 2 تۇمۇچۇقنى بىر ۇالرئ. ياسىدى

 چىرايلىق ئىنتايىن توختىماي سائهتتهك بىر يىغىلغاندا، تاماققا چۈشلۈك ئۆيدىكىلهر كۈنى ھهر ،قايتۇرىۋاتقاندەك
 ئۆيىدە بىلهن قهپىسى تۇمۇچۇق قارىسا، كېلىپ قايتىپ مهكتهپتىن سىدىق ئهركىن كۈنى بىر. بېرەتتى سايراپ
 ئۇ كىشى بىر .قىلدى سۈرۈشته كىشىلهردىن ئهتراپىدىكى ئىدارىنىڭ ئىككىيلهن  ئۇكا-ئاكا  بىلهن شۇنىڭ .يوق

 بىرسى سىرتىدىكى ئىدارىنىڭ ئولتۇرىدىغان، ئارقىسىدا ئۆيىنىڭ سىدىقنىڭ ئهركىن بىلهن قهپىسى قۇشقاچنى
 سىدىق ئهركىن. بهردى ئېيتىپ تاشلىۋەتكهنلىكىنى ئۆگزىسىگه ئۆز ئۆلتۈرۈپ، ىتۇمۇچۇقن ھهمدە ئوغرىلىغانلىقىنى،

 قوشنىسى ئۇ لېكىن. كهتتى يىغالپ ھۆكۈرەپ تاپقاندا، ئۆلىكىنى قۇشقىچىنىڭ چىقىپ، ئۆگزىگه ئۇ بىلهن ئاكىسى
 داۋاملىق چىققان، كېلىپ ئائىلىدىن باقىدىغان جان قىلىپ خىزمهتلهرنى قارا كۆرمىگهن، مهكتهپ قانداق ھېچ بىر

 ھهرگىز ئوغرىلىغىنىنى ئۆزىنىڭ قهپهسنى بولۇپ، بىرسى يۈرىدىغان قىلىپ ئىشالرنى ئهسكى باشقا ۋە ئوغرىلىق
. بولىدۇ غهش ھازىرمۇ كۆڭلى سىدىقنىڭ ئهركىن ئويلىغىنىدا، قېتىم ھهر ئىشنى بۇ. ئۇنىمىدى قىلغىلى ئېتىراپ

 ۋە تۇمۇچۇق ياساپ، قهپهس تۇتىدىغان قۇشقاچ ئاشۇنداق مهخسۇس بىلهن ئاكىسى سىدىق ئهركىن ۋاقىتالردا شۇ
  ئانىسىنىڭ-ئاتا  تېپىپ، پۇل ئازراق. ئىدى بهرگهن سېتىپ باشقىالرغا قۇشقاچنى دەك 10 تۇتۇپ، جىڭسىر
 سۆڭهك، تۆمۈر، ئىچىدىن دۆۋىلىرى ئهخلهت بىرلىكته بىلهن ئاكىسى سىدىق ئهركىن ئۈچۈن، يېنىكلىتىش يۈكىنى
 باشقا قىسىملى شهرقى شهھىرىنىڭ ئاقسۇ(تۆپىسىدىكى  دۆڭ. ساتاتتى يىغىپ قاتارلىقالرنى قۇتىسى سوپۇن ىن،ئاليۇم

 ــــــــ ئاتىلىدۇ دەپ تۆپىسى دۆڭ رايونى شهھهر بۇ قىسىمدىكى شهرقى بولغاچقا ئېگىز قىسىملىرىدىن
 يهردىنمۇ ئۇ تۈگىگهندە مهشىق بېرىپ، رگهيه قىلغان مهشىق ھهربىي ئېتىپ، بومبا ۋە ئوق ھهربىيلهر) مۇھهررىردىن

 .تېرەتتى تۆمۈر
 كۆمۈر توننا قانچه بىر ئۆيلهر ھهممه بۇرۇن كىرىشتىن قىش بولۇپ، قىيىن ئىنتايىن تۇرمۇش چاغالردا ئۇ
 سېتىۋېلىپ، كۆمۈر توپا ئائىلىلهر نۇرغۇن بولغاچقا، قىممهت كۆمۈر قاتتىق. قىالتتى تهييارلىقىنى قىشنىڭ ئېلىپ،

 كوالپ، گهمه يىلى ھهر ھهمدە. قۇرىتاتتى قۇيۇپ كېسهك كۆمۈر ياكى تۇتاتتى، زۇۋۇال ياكى ئېتىپ، الي نىئۇ
. سېلىۋاالتتى گهمىگه ئاشۇ ئېلىپ، جىق كۆكتاتالرنى قاتارلىق سهۋزە ياڭيۇ، بهسهي، بۇرۇن كىرىشتىن قىش

 بىلهن ئاكىسى كېيىن، كهلگهندىن قايتىپ مهكتهپتىن كۈنلىرى قىش سىدىق ئهركىن ئۈچۈن ئازايتىش چىقىمنى
 ئۇنىڭ تاسقاپ، كۈلىنى ئوچاق تۆكۈۋەتكهن بولۇپ ئىسسىنىپ ئوقۇغۇچىالر مهكتهپتىكى تۇرۇشلۇق ئۆيى بىرلىكته

 يۇقىرى ئهڭ ئىشلىتىدىغىنى ئوقۇغۇچىالر. (يىغاتتى داشقاللىرىنى كومۇر بۇاللمىغان كۆيۈپ تولۇق تېخى ئىچىدىكى
 تونۇرنى كۈنى قىش). كۆيهتتى ياخشى ئىنتايىن داشقالالرمۇ قالغان ئۇنىڭدىن ولۇپ،ب كۆمۈر قاتتىق سۈپهتلىك
 كۈزدە يىلى ھهر ئىككىيلهن  ئۇكا-ئاكا  ئۈچۈن، بېرىش قىلىپ يهم قويغا باققان ئۆيدە ياكى يېقىش نان قىزدۇرۇپ
 قۇرۇپ دەرەخنىڭ ،تكهنچۈشۈرىۋە بوران چىققاندا، بوران قاتتىق .يىغاتتى غازاڭ سۈپۈرۈپ، غازاڭ ئاي نهچچه
 قۇرۇپ يهردىن ئۇ بېرىپ، جاڭگالغا يىراقلىقتىكى كىلومېتىر نهچچه ئۆيىدىن بهزىدە. يىغاتتى شاخلىرىنى قالغان
 ئاپىسىغا بهزىدە. ئهكىلهتتى ئۆيىگه كۆتۈرۈپ ئارتىپ دۈمبىسىگه باغالپ، ئۇالرنى يىغىپ، يانتاقالرنى قالغان
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 قىلىدىغان داۋاملىق ئۇالر بېرىش يهم توخۇالرغا قانچه بىر ۋە قوي بىر باققان ئۆيدە. سۈپۈرەتتى ئۆي ياردەملىشىپ
. ئىدى دېيهرلىك يوق ئاساسهن ۋاقتى قالىدىغان بوش ئۆيدە ئىككىيلهننىڭ  ئۇكا-ئاكا  ئىشقىلىپ،. ئىدى ئىش
 قىلغان ئۈچۈن سىئائىلى سىدىقنىڭ ئهركىن پهسىللىرى پىشقان قوغۇن دەۋرنىڭ ئاشۇ بېقىۋاتقان قوي بىر ئۆيىدە
 سىدىق ئهركىن كۈنلىرى يهكشهنبه. يىغىش شاپاق ئۈچۈن بېرىش قىلىپ يهم قويغا بولسىمۇ ئۇ. بار ئىشمۇ بىر يهنه

 قوغۇن بىر تۇتۇپ، پىچاقنى بىلهنگهن ئىتتىك بىر بىلهن سېۋەت بىر بېرىپ، بازىرىغا قوغۇن قېشىدىكى ئۆيىنىڭ
 شۇ بىرلىكته بىلهن تونۇشلىرى ياكى تۇغقانلىرى خېرىدارالر بهزى لغانسېتىۋا قوغۇن. تۇراتتى يېنىدا دۆۋىسىنىڭ

 پىچىقىنى ئۇنىڭ چاقىرىپ، سىدىقنى ئهركىن بولمىغاندا پىچاق ئۆزىدە بولۇپ، يېمهكچى تىلىپ ئۇنى جايدىال
 هزىب. ساالتتى سېۋىتىگه سىدىقنىڭ ئهركىن شاپىقىنى قوغۇننىڭ خېرىدارالر بۇ بهدىلىگه ئۇنىڭ. ئىشلىتهتتى
 مۇشۇ ۋاقىتتا كۈندەك يېرىم سىدىق ئهركىن. بېرەتتى قوغۇنمۇ تىلىم بىرەر سىدىققا ئهركىن خېرىدارالر رەھىملىك

 .قايتاتتى ئۆيىگه توشقۇزۇپ سېۋەتنى بىر  قىلىش ئارقىلىقنداق
  ئۆزلىرى:ئوينايتتى سوقۇش كۈنى ياز بالىالر شهھهردىكى بولۇپ، يوق ئاساسهن ئويۇنچۇقلىرى بالىالر چاغدا ئۇ
 ياغاچ. سوقۇشاتتى بولۇپ ئارمىيه بىرسى دۈشمهن، بىرسى بۆلۈنۈپ، گۇرۇپپىغا ئىككى ياساپ، قورال ياغاچتىن
  دەپ"!تا-تا-تا-تا"ئاغزىدا  ھامان، كۆرگهن بىرەرىنى بالىدىن تهرەپتىكى قارشى چىقمىغاچقا، نهرسه ھېچ قورالدىن
 نۇر ئويناش، ئوشۇق مۆكۈشمهك،. ۋارقىرىشاتتى  دەپ"!ئۆله !ۆلهئ. ئۆلدۈڭ سهن. ئاتتىم ئالدىدا مهن"ۋارقىراپ،
 .ئىدى بار ئويۇنالرمۇ دېگهندەك تېيىلىش مۇز ئۈستىدە قارنىڭ ۋە ئۆستهڭ قالغان توڭالپ ۋە پىرقىرىتىش
 قىشلىق ۋە يازلىق يىلى ھهر سىدىق ئهركىن بولمىغاچقا، تايىنى ئىشنىڭ قىلىدىغان شهھهردە ۋاقتى تهتىل
 ياكى كاال ئات، تۇغقانلىرىنىڭ ئارالغا يىراقلىقتىكى  كىلومېتىر60. ئۆتكۈزدى بىلهن تۇغقانلىرى ئارالدىكى نىتهتىللهر
 يولغا لهردە 6 – 5سائهت  ئهتىگهنلىكى ئاقسۇدىن بارغاندا كۈنلىرى قىش بولۇپ، بارىدىغان ھارۋىلىرىدا ئېشهك
 ئهتىگهن ئهتىسى چىقىپ، يولغا ئاخشىمى كۈنلىرى ازي. باراتتى يېتىپ الردا 10-9 سائهت كهچ ئارالغا چىقسا،

 ئۇ بولۇپ، ھارۋا يارىيار ياسالغان ياغاچتىن كۆپىنچىسى ھارۋىلىرىنىڭ ئولتۇرىدىغان. باراتتى يېتىپ ئاتقاندا تاڭ
 رئۇال ئولتۇرۇش تراكتوردا ياكى ھارۋا پىگىلو. ئىدى قىس ئىنتايىن ھارۋىسىمۇ پىگىلو تاپانلىق رېزىنكه چاغالردا
 قاتتىق ھاۋا كۈنلىرى قىش. ئىدى ئىش راھهت ئهڭ ئوخشاش بىلهن ئولتۇرغان ئايروپىالندا ھازىرقى خۇددى ئۈچۈن
 سىدىقنىڭ ئهركىن ياالڭلىقىدىن كىيىمىنىڭ ئاياق جهريانىدا قىلىش سهپهر يۇقىرىقىدەك بولغاچقا، بولىدىغان سوغۇق
 ئهتىياز يىلى ھهر ھازىرغىچه تاكى پۇتى چىمچىالق ئىككى ئۇ. ئىدى كهتكهن ئۈششۈپ پۇتى چىمچىالق ئىككى

 يارىيار. تۇرماقتا ئهسلىتىپ ھاياتىنى جاپالىق زاماندىكى ئهينى سىدىققا ئهركىن قىچىشىپ، ئاي بىرەر كىرگهندە
 پىيادە چۈشۈپ ھارۋىدىن يا ھهممهيلهن ھارۋىدىكى كهلگهندە، دۆڭلهرگه ئېگىزرەك يولدا قىلغاندا، سهپهر ھارۋىدا
 ئۇالر كهتكهندە، ئېقىتىپ سۇ كۆۋرۈكىنى ئارالنىڭ. ياردەملىشهتتى ئۇالغقا ئىتتىرىپ ھارۋىنى بولمىسا تتى، ياكىماڭا

 كېتىدىغان چىقىپ سۇ ئۈستىگه ھارۋىنىڭ. ئۆتهتتى كېچىپ سۇنى بىۋاسىته ئىزدەپ، جايلىرىنى تېيىز دەريانىڭ
 كېتىدىغان ئۆلۈپ كېتىپ، ئېقىتىپ سۇ جهريانىدا ۈشئۆت دەريادىن ئادەملهر بهزى. تۇراتتى بولۇپ دائىم ئىشالر

 ۋاقتى ئېلىش دەم كۈنمۇ بىرەر ئىچىدە يىل بىر دېھقانالرغا. تۇراتتى كۆرۈلۈپ دېگۈدەك يىلى ھهر ئىشالرمۇ
 چىقىپ، ئىشقا ئورنىغا تۇغقانلىرىنىڭ ئىمكانقهدەر ۋاقتىدا، بارغان قىلىپ تهتىل ئارالغا سىدىق ئهركىن بولمىغاچقا،

 كۈنلىرى بهزى. بهردى يارىتىپ ئىمكانىيهت قىلىۋېلىشىغا ئىشلىرىنى ئۆيىنىڭ ئۆزىنىڭ بولسىمۇ كۈن بىرەر رنىڭئۇال
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 ياش 7 - 6 ئۇ. بېرەتتى يارىتىپ ئىمكانىيهت تۇرىشىغا ئېتىپ تاماق تۇققانلىرىنىنىڭ چىقىپ، دولقۇنغا ئهتىگهنلىك
 غالتهكته، چاقلىق بىر بولغاندا چوڭ سهل تتى، ئۇنىڭدىنتېپه خامان مىنىۋېلىپ كالىغا كۈنلىرى ياز ۋاقتىدىكى
 قىغ ئېغىلالردىن زەمبىلدە توشۇش، ئوغۇت بۇغدايلىققا ھارۋىسىدا كاال ياكى زەمبىلدە كۆتۈرىدىغان ئادەم ئىككى

 كۆپ ئىشلىرىنىڭ دېھقانچىلىق قاتارلىق ئورۇش شال قوناق، بۇغداي، ۋە ئوتاش ئوت شاللىقتا ،ئهپچىقىش
 كۈنىگه بىلهن بالىالر ئىشلهۋاتقان بىرگه سىدىق ئهركىن جهريانىدا تېپىش خامان. ئىدى باققان قىلىپ قىسمىنى
 ئهركىن كېلىپ، بېلىقالر  چوڭ-چوڭ  تۇرۇۋالسا، جىم سۇدا چۈشهتتى، بهزىدە سۇغا ئۆستهڭگه قېتىم نهچچه

 ھازىر. ئاغرىمايتتى ئازراقمۇ پۇتى منىڭئادە غاجايتتى، بۇنىڭغا دەپ ئوخشايدۇ يېمهكلىك خىل بىر پۇتىنى سىدىقنىڭ
 ئاشۇنداق ئۆستهڭلىرىدە ئارالنىڭ ۋاقىتتىمۇ قىس شۇنچه ئاشلىق ۋاقىتتا ئهينى بېرىشىچه، ئېيتىپ چوڭالرنىڭ

 چاغدا ئۇ ئۇيغۇرالر يهردىكى ئۇ سهۋەبى، يىمهسلىكىنىڭ كىمنىڭ ھېچ ئۇنى ۋە ،بولۇشى بېلىقالرنىڭ چوڭ
 ئاشلىقنىڭ ئارالدا بۇرۇن يىلىدىن49- بۇ  ئېھتىمال. ئىكهن بىلمىگهن دەپ ،مهكلىكيې خىل بىر ھهرگىز بېلىقنى

  .كېرەك بولسا بولغىنىدىن كهڭرى ئىنتايىن يېمهكلىكلهرنىڭ باشقا ۋە
 بېغى شاپتۇللۇق ۋە ئالما كۈزلۈك شهخسى مولۇق نهچچه بىر ئاپىسىنىڭ چوڭ مهكىتتىكى سىدىقنىڭ ئهركىن

 باغدىكى بۇ يىلى ھهر. ئىدى بار دەرىخى ئالما تۈپتهك 10 قۇرىدا بىر ھهر قۇر، 5 ىجهم ئالمىدىن بولۇپ، بار
 بىلهن تۇغقانلىرى باشقا ياكى ئاكىسى ئۇ كېچىلىرى مهزگىلنىڭ پىشقان يېمىش. ئوخشايتتى ئىنتايىن ئالما، شاپتۇلالر

 كېچىسى بولۇپ، ئۈستىدىال يۈزىنىڭ ڭئۇنى ئالمىالر ياتقاندا ئۇخلىغىلى. قوغدايتتى ئوغرىدىن باغنى ئۇخالپ، باغدا
 ئالما بېشىغا ئۇنىڭ كېچىسى ، بهزىدەئۈسىۋاالتتى ئالمىالرغا ئولتۇرغاندا، قوپۇپ يوتقاندىن يوق ئېسىدە بهزىدە

 يول كىلومېتىر 4 -3 تېرىپ، ئالمىالرنى كهتكهن چۈشۈپ يهرگه بىلله بىلهن ئاكىسى ئۇ كۈندۈزى. چۈشهتتى
 3 - 2 ئاران ئولتۇرۇپ، كۈنلهپ يېرىم. ساتاتتى ئالما دىن 8 - 7 موچهنگه بىر رىپ،بې بازىرىغا گۇڭشې يۈرۈپ

 ئۇالر مهزگىللهردە كهتمىگهن سوۋۇپ تېخى ھاۋا تۈگهپ، يېمىش باغدىكى. كېلهتتى قايتىپ سېتىپ ئالما موچهنلىك
 ھېكايه يېتىپ، قاراپ غايۇلتۇزالر كېتىۋاتقان ئېقىپ ئاسماندىن ۋە ئايغا ئۇخاليتتى، بهزىدە ئۆگزىسىدە ئۆينىڭ

 ياخشى ئهڭ تهبىەئتتىن ئۆمرىدىكى ئۇنىڭ يىلالرنىڭ ئاشۇ ئهسلىگىنىدە، ھازىر شۇالرنى سىدىق ئهركىن. ئېيتىشاتتى
 يهرگه بېرىپ، جايغا گۈزەل بىر ئامېرىكىلىقالرنىڭ كالىفورنىيىدىكى. قىلىدۇ ھېس ئىكهنلىكىنى ۋاقىتالر ھۇزۇرالنغان
 ئېتىپ، تاماق يهردە ئاشۇ بىلهن دوستلىرى ياكى ئائىله كۈن ئىككى بىر ئورنىتىپ، ىئۆيلهرن رەخت ۋاقىتلىق
 كالىفورنىيىدىكىيېقىندىن بۇيان . دەپ ئاتايدۇ" "campingئىنگلىزچه  ئۇنى. بار ئادىتى كېلىدىغان ئۇخالپ

 يۇقىرىقىدەكىق دەۋرىدە قىلغان ئهركىن سىدىقنىڭ بالىل. قىلغىلى بارىدىغان بولدى" camping"ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قىسمىمۇ 
بىر يىلى ئارالدىكى يهرلىك ھۆكۈمهت ئهركىن سىدىقنىڭ . پائالىيىتى ئىدى" camping"ئىشلىرى ئهمهلىيهتته ئهڭ ياخشى 

 ئۇالغ ۋە باشقا مۈلۈكلىرى بىلهن قوشۇپ مۇسادىرە - قۇر ئالمىسىنى ۋە ھهممه شاپتۇللىرىنى ئۇالرنىڭ ئات 4چوڭ ئاپىسىنىڭ 
.  قانداق مېۋە بهرمىدىھېچ قۇر ئالما 4بۇ ۋەقه بولغاندىن كېيىنكى يىلى  ھۆكۈمهت تارتىۋالغان ھېلىقى . ئېلىۋالدىقىلىپ 

بۇ ئالالنىڭ قۇدرىتىدىنمۇ . لېكىن ئهركىن سىدىقنىڭ چوڭ ئاپىسىغا تهۋە ھېلىقى بىر قۇر ئالما يهنه ئوخشاشال قاتتىق مېۋە بهردى
  .  ئېنىق ئهمهسسىئۇنىياكى پهرۋىشتىكى پهرقتىنمۇ 

بىر . بولغاچقا، ئاشۇ يىللىرى ئۇ داۋاملىق كۈرەشكه تارتىلدى" پومېشچىك"ئهركىن سىدىقنىڭ چوڭ دادىسىنىڭ سىنىپى 
 تۇتۇپ تۇرۇپ قۇيرۇقىنىيىلى ئۇ كىشىنىڭ كۆزى قارىغۇ بولۇپ قالغان بولسىمۇ، ئهترەتتىكىلهر ئۇنى قويۇپ بهرمهي، كالىنىڭ 
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ئهركىن سىدىق ھهر قېتىم چوڭ دادىسىغا سۇ ئاپىرىپ بهرگىلى بېرىپ، بۇ ئېچىنىشلىق ئهھۋالنى . خامان تېپىشكه سالدى
 يىلىدىن بۇرۇنقى -1949ھهمدە چوڭ دادىسىدىن .  تارام ياش تۆكهتتى-كۆرگهندە ئۇنىڭغا چىدىيالماي، كۆزلىرىدىن تارام 

نىڭ يېرى كۆپ بولغان بولسىمۇ، ھهممه ئادەم ئۆزىنىڭ ئۇ چاغالردا گهرچه ئۇالر.  سورايتتىتهپسىلىيئىشالرنىڭ ھهممىسىنى 
ياز كۈنلىرى ئورما مهزگىلىدە بولسا، ئۇ يهردىكى . يېرىنى ئۆزى ئىشلهپ تېرىغان بولۇپ، ھهرگىز باشقىالرنى ئېزىش بولمىغان

ن يهرلهرنى ئاق  تىن بىر قىسمىنىال تېرىپ، قالغا3ھهر يىلى يېرىنىڭ پهقهت . دېھقانالر ھهمكارلىشىپ ئىشلىگهن ئىكهن
لېكىن، ئهركىن . شۇڭا ئاشلىق ناھايىتى ئوبدان بولۇپ، ھهممه ئائىلىلهرنىڭ ئاشلىقى ئىنتايىن كهڭرى بولغان. قالدۇرغان

يىل ئاخىرىدا . سىدىق باشالنغۇچتا ئوقۇۋاتقان دەۋرلهردە، دېھقانالر بىر يىل ئىشلهپمۇ، ئۆزىنىڭ ئاشلىق پۇلىنى تۆلىيهلمىگهن
مۇشۇنداق بىر يىل ئىشلهپ، ئاش پۇلىنىمۇ .  ئهترەتنىڭ ئاشلىق قهرزى ئارتىلىپ قالغاندېگۈدەكسىگه ئۇالرنىڭ ھهممى

دېھقانالرنىڭ قهرزگه تۆلهيدىغان پۇلى بولمىغاچقا، ئهترەت . تۆلىيهلمىگهچكه، كۆپىنچه كىشىلهر بالىلىرىنى مهكتهپكه بهرمىگهن
ىڭ ئۆيىدىكى بىر ئاز پۇلغا يارايدىغان نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى ئېلىپ كادىرلىرى ئۇالرنىڭ ئۆيىگه كېلىپ تهكشۈرۈپ، ئۇالرن

ئهركىن سىدىق ئۆز تۇغقانلىرىنىڭ ئىچىدە بهزىلىرى ئۆيىدىكى تېخى تېشىلىپ كهتمىگهن كىگىزلىرىنى، بهزىلىرى . كهتكهن
 بولغىنى، ئۇالر ئهركىن ۋەھشىيڭ ئه.  كالىلىرىنى بېرىۋەتكىنىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرۈپ تۇرغان- رادىوئسىنى، بهزىلىرى قوي 

سىدىقنىڭ بىر تۇغقىنىنى ئۆيىدىن چىقىرىۋېتىپ، ئۆيىنىڭ ئۆگزىسىنى ئېچىپ، ئۆگزىگه جهگه ياغاچ قىلىپ ئىشلهتكهن 
تېخى باشالنغۇچ مهكتهپته . ئۇ دېھقانالر شۇنىڭ بىلهن ئۆيسىز قالغان. ياغاچالرنى تاماق پۇلى قهرزى ئۈچۈن ئېلىپ كهتكهن

ئۇ چاغالردا ھهر كۈنى ھهممه ئادەم توختىماي ئاڭاليدىغان . ن ئهركىن سىدىققا بۇ ئهھۋال ئىنتايىن قاتتىق تهسىر قىلغانئوقۇۋاتقا
تهشۋىقات مهدەنىيهت ئىنقىالبىنىڭ قانداق ئۇلۇغ ھهرىكهت ئىكهنلىكى، ھهمدە دۆلهت تۈزۈمىنىڭ نهقهدەر ئهۋزەللىكى توغرىسىدا 

بۇ يهردە چوقۇم بىرەر . " ئهھۋالالرغا زادىال ئىشىنهلمىگهنيۇقىرىقىدەكى بىلهن كۆرۈۋاتقان بولغاچقا، ئهركىن سىدىق ئۆز كۆز
شۇنداق . كۆتۈرىۋېتهتتىمئهگهر مهن باشلىق بولۇپ قالسام، ھهممه بالىالرنىڭ تاماق پۇلىنى "ھهمدە . دەپ ئويلىغان" خاتالىق بار

 كىمگه ھېچلېكىن ئۇ بۇ ئويلىغانلىرىنى .  دەپمۇ ئويلىغان"قىلسام ئۇالرنىڭ ھهممىسى مهكتهپكه بېرىپ ئوقۇيااليتتى
مهسىلهن، . سهۋەبى ئۇ دەۋردە بىر ئادەمنىڭ جىنايهتچىگه ئايلىنىپ قېلىشى ئىنتايىن ئاسان بىر ئىش ئىدى. دېيهلمىگهن

اي تاماكا يۆگهپ  ئۈزۈندىسى بار گېزىتنىڭ پارچىسىدا ئۇقم- سۆز زېدۇڭنىڭ ماۋئهينى ۋاقىتتا بهزى ساۋاتسىز دېھقانالر 
  . سالغانلىقى ئۈچۈن جىنايهتچى بولۇپ قېلىپ، كۈرەشكه تارتىلغان ھهتتا تۈرمىگه تاشالنغان ۋەقهلهر كۆپ بولغان ئىدى

ئهركىن سىدىقنىڭ مهكىتتىكى چوڭ دادىسىنىڭ ئاكىسىنىڭ ئارالدا ئىشلهيدىغان روزى تۇردى ئىسىملىك بىر ئوغلى بار 
ى جهريانىدا، كىشىلهر كۈندۈزى ئۇنىڭغا بىر ئۇزۇن قهغهز قالپاق كىيدۈرۈپ، مهھهلله ئىچىدە مهدەنىيهت زور ئىنقىالب. ئىدى

ئۇ كىشىنىڭ بېشىدا ئۇزۇن قهغهز قالپاق، بوينىدا بىر يوغان خهت يېزىلغان تاختاي، قولىدا بىر مېتال داپ . سازايى قىلدۇردى
، !"يوقالسۇن روزى تۇردى"ئۇرۇپ، !" داڭ! داڭ! داڭ"داپنى بار بولۇپ، ئۇ كىشى بىر تهرەپتىن مېڭىۋېتىپ، بىر تهرەپتىن 

بۇ . ئاخشىمى بولسا ئۇنى كۈرەشكه تارتاتتى. ھېرىپ كېتىپ سهل توختاپ قالسا، باشقىالر كېلىپ ئۇراتتى. دەپ ۋارقىرايتتى
ىنى خاتا ئۇ چوڭ دادىسىدىن روزى تۇردى ئاكىسىنىڭ زادى نېم. ئىشالر ئهركىن سىدىقنىڭ يۈرىكىنى ئېزىۋېتهتتى

 يىلىدىن بۇرۇن، ئارالدا ئوغۇل بالىسى بار ھهممه ئائىلىگه بىر ئوغلىنى - 1949ئهسلىدە .  سورىدىتهپسىلىيقىلغانلىقىنى 
ھهر قېتىم ئهسكهرلىككه ئادەم ئېلىشقا كىشى كهلگهندە، كىشىلهر . گومىنداڭغا ئهسكهرلىككه بېرىش مهجبۇرىيهت قىلىنغان

 مۆكۈۋالغان يېرىدىن تېپىۋېلىپ، تۇردىنىبىر قېتىم ئۇالر روزى . قاچۇرۇۋەتكهنيغان، يا  قومۆكتۈرۈپئوغۇللىرىنى يا 
مهدەنىيهت زور ئىنقىالبى مهزگىلىدە . ئهسكهرلىككه تۇتۇپ كهتكهن بولۇپ، بىر قانچه يىلدىن كېيىن ئاندىن قايتىپ كهلگهن
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ئهركىن سىدىق .  كۈنگه قويغان ئىكهنيۇقىرىقىدەكن دېگهن جىنايهت بىله" گومىنداڭغا ئهسكهر بولغان"ئارالدىكىلهر ئۇنى 
ئهڭ ئاخىرى ئۇنىڭ روزى تۇردى تاغىسىنىڭ جىنايىتى ئۇنىڭ پهقهت بۇ دۇنياغا تۇغۇلۇپ قالغانلىقىدىن ئىبارەت ئىكهن، دېگهن 

  . خۇالسىگه كهلگهن
لېكىن، ئهركىن سىدىق . تتىئايدا پۈتتۈرە-7 يىللىق بولۇپ، ئوقۇغۇچىالر مهكتهپنى 5ئهسلىدە باشالنغۇچ مهكتهپ 

 -7باشالنغۇچ مهكتهپنى پۈتتۈرىدىغان يىلى مهدەنىيهت زور ئىنقىالبى تۈپهيلىدىن، يىللىق ئوقۇش تاماملىنىدىغان ۋاقىت 
 ئايدا -7 يىلى -1970شۇنىڭ بىلهن ئهركىن سىدىقنىڭ باشالنغۇچ مهكتهپتىكى ئوقۇشى .  ئايغا ئۆزگىرىپ كهتتى-1ئايدىن 

  . ئايدا پۈتتى- 1يىلى  - 1971ئهمهس، 
  

 كىشى - 4 سولدىن قۇر بىرىنچى سۈرەتتىكى. ىسىخاتىر ساۋاقداشلىرىنىڭ مهكتهپتىكى باشالنغۇچ - 4 شهھهرلىك ئاقسۇ سىدىقنىڭ ئهركىن

: ۋاقتى تارتىلغان. بولىدۇ خانىم تۇخان مۇدىرى سىنىپ يىللىق 5 سىدىقنىڭ ئهركىن كىشى - 5 سولدىن قۇر - 2، سىدىق ئهركىن

، بولۇپ بهرگهن قىلىپ سوغات خهرنىسا ساۋاقدىشى بارغاندا يۇرتىغا يازدا يىلى - 2006 سىدىق ئهركىن سۈرەتنى بۇ. يىللىرى -1969- 1967

 。سۈرىتىدۇر بىردىنبىر مهزگىلىدىكى مهكتهپ باشالنغۇچ سىدىقنىڭ ئهركىن بۇ. مىننهتدار ئىنتايىن ساۋاقدىشىغا ئۇ سىدىق ئهركىن ئۈچۈن بۇنىڭ
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 ئامېرىكا يازدا يىلى -1998 پهرزەنتلىرى دىقنىڭسى ئهركىن

 ئارقا ئۆيىنىڭ قېشىدىكى شهھىرىنىڭ فرانكىسكو سان شتاتى كالىفورنىيه

 ئۇالرنىڭ سۈرەتتىكى. ئوينىماقتا بىلهن بالىلىرى توشقان ھويلىسىدا

 يهنه ئۇ كېيىن ئۇنىڭدىن، بولۇپ بالىسى 3 تۇغقان قېتىم - 1 توشقىنىنىڭ

 كۆپىيىپ گه 18 توشقىنى سىدىقنىڭ ئهركىن ىلىي شۇ، تۇغۇپ نى 13

 بهرگهن يۈز قېتىم مۇشۇ ئاخىرىدا جىمىھالنىڭتهر مۇشۇ بىز. ئىدى كهتكهن

  .توختىلىمىز ئازراق يهنه ھهققىدە "كرىزىسى توشقان"
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  ئوتتۇرا مهكتهپ. 4
  

 ئايدا ئاقسۇ -3 يىلى -1971باشالنغۇچنى پۈتتۈرۈپ، قىشلىق تهتىلنى تۈگهتكهندىن كېيىن، ئهركىن سىدىق 
بۇ مهزگىل مهدەنىيهت زور ئىنقىالبى ئهۋج ئېلىپ، .  ئوتتۇرا مهكتهپته ئوتتۇرا مهكتهپ ھاياتىنى باشلىدى- 1ۋىاليهتلىك 

. بىر پهللىگه كۆتۈرۈلگهن مهزگىلگه توغرا كهلدى  ھهرىكهتلهر ناھايىتى يۇقىرى–جهمئىيهتتىكى قااليمىقانچىلىق ۋە ناچار سۆز 
اغدا مهكتهپنىڭ ئاساسلىق ۋەزىپىسىمۇ ھهرگىز ئوقۇغۇچىالرغا ھهقىقىي بىلىم ئىگىلىتىش بولماستىن، باشقا ھهممه ئۇ چ

مهكتهپنىڭ رەھبهرلىك ھوقۇقى ئىشچىالر . ساھهلهرگه ئوخشاش ئۇمۇ بىر سىياسىي ھهرىكهتنىڭ قورالىغا ئايالنغان ئىدى
كۈرەش قىلىش، تهنقىد قىلىش ۋە ئىسالھ "تىنىڭ ئاساسلىق نۇقتىسى تهشۋىقات ئهترىتىنىڭ قولىغا ئۆتكهن، مهكتهپ خىزمى

.  ئۆزىنى ۋە باشقىالرنى پاش قىلىش، تهنقىد قىلىش ۋە كۈرەش قىلىش بولۇپ قالغان ئىدى-قاتارلىق ھهر خىل ئۆز " قىلىش
الندۇرۇلغان بولۇپ، ئوقۇغۇچىالر ئوقۇتقۇچىالر ئۈستىدىن پاش قىلىش، شىكايهت قىلىش ۋە كۈرەش قىلىش ئىشلىرىغا ئات

 ئهكسىلئىنقىالبىي بياۋ لىن ئايدا - 9 يىلى -1971. ئوقۇش بىلهن ھېچ كىمنىڭ كارى يوق بىر ۋەزىيهت شهكىللهنگهن ئىدى
تهبىئىي . گۇرۇھى پاش بولغاندىن كېيىن، مهكتهپ يېرىم كۈن ئوقۇتۇش، يېرىم كۈن سىياسىي ئۆگىنىش بىلهن شۇغۇلالندى

لېكىن، ئهدەبىيات، سىياسهت ۋە تارىخقا ئوخشاش ئىجتىمائىي . ال دەرسلىك ماتېرىيالالر ئوقۇتۇلدىپهن دەرسلىرى ئۈچۈن نورم
  .  ئهسهرلىرى، شېئىرلىرى ۋە پارتىيه تارىخى دەرسلىك قىلىپ ئۆتۈلدىزېدۇڭنىڭ ماۋپهنلهر ئۈچۈن 

ھهمدە سىنىپنىڭ . شتۇردىئهركىن سىدىق ئوتتۇرا مهكتهپكه چىققاندىن كېيىنمۇ تىرىشىپ ياخشى ئوقۇشنى داۋامال
ئوقۇتقۇچىالرنىڭ جهمئىيهتته ۋە مهكتهپته ھېچ قانداق ئورنى بولمىغاچقا، مۇئهللىم دەرس . ئۆگىنىش باشلىقى بولۇپ ئىشلىدى

ئهگهر ئوقۇتقۇچى بىر ئاز باشقۇرماقچى بولسا، ئوقۇغۇچى ئۇنىڭدىن . ئۆتۈۋاتقاندا، ئوقۇغۇچىالر خالىغاننى قىلىپ ئولتۇراتتى
ئوقۇتقۇچىالر تهييارالپ ئهكىرگهن .  ھهسسه ئۈنلۈك ۋارقىراپ، بهزىدە ھهتتا تىلالپ، ئوقۇتقۇچىغا ئازراقمۇ كۈن بهرمهيتتىنهچچه

بىر يىلى قىشتا، بىر قانچه قېتىم ئهركىن . دەرسىنى نورمال ئۆتهلمهي، داۋاملىق ئازابلىنىپ ھهسرەت ئىچىدىال ئۆتهتتى
ۇغۇچىالر مۇئهللىم دەرسكه كىرىشتىن بۇرۇن، سىنىپنى ئىسسىتىدىغان مهشنىڭ سىدىقنىڭ سىنىپىدىكى بهزى ئوغۇل ئوق

ئۈستۈنكى ياپقۇچىنى ئېلىۋېتىپ، ئوتۇننى مهشنىڭ ئۈستىگه قاتارى قويۇپ كۆيدۈرۈپ، پۈتۈن سىنىپنىڭ ئىچىنى ئىسقا لىق 
ا كىرگهندىن كېيىن، ئامالسىز ئوقۇتقۇچى سىنىپق.  بىرىنى كۆرەلمهيدىغان قىلىپ قويدى-توشقۇزۇپ، سىنىپتىكىلهر بىر 
 ئۆتىدىغان بىر ئايال ئوقۇتقۇچىنىڭ سىنىپقا كىرىپ بولۇپال يىغالپ خىمىيهشۇ ۋاقىتتا . دەرس ئۆتمهي چىقىپ كهتتى

  . كهتكىنى، ئوقۇغۇچىالرغا بىر قۇر قارىۋېتىپ، سىنىپتىن چىقىپ كهتكىنى ئهركىن سىدىقنىڭ يادىدا ھازىرغىچه ساقالنماقتا
گهن ۋەقهلهرنىڭ تهسىرىدىن بولسا كېرەك، ئهركىن سىدىق شۇ ۋاقىتتىكى بىر قىسىم تهشۋىقاتالرغا ئارالدا كۆر

سهپسهتىسىگه ۋە ئوقۇتقۇچىالرنىڭ بىر ئهسكى سىنىپقا تهۋە ئىكهنلىكىگه " بىلىمنىڭ كېرىكى يوق"بولۇپمۇ . ئىشهنمهيتتى
ئۇستازلىرى  - اكى كۆڭۈلدە بولسۇن ئهركىن سىدىق ئوقۇتقۇچىشۇڭا مهيلى ئهمهلىي مۇناسىۋەتته بولسۇن ي. زادىال ئىشهنمهيتتى

داۋاملىق ئوقۇتقۇچى تهرەپته تۇرۇپ، ئۇالرنىڭ دەرسلهرنى نورمال . ئورناتتىبىلهن ئىنتايىن يېقىن ۋە ياخشى مۇناسىۋەت 
ڭ زەربىسىگىمۇ  ساۋاقداشلىرىنىكهپسىزراقشۇ سهۋەبتىن ئۇ بىر قىسىم . ئۆتۈۋېلىشىغا قۇدرىتىنىڭ يېتىشىچه تىرىشتى

ئهركىن سىدىق ئۆزىگه بېرىلگهن زەربىلهرگه ئانچه پىسهنت قىلماي، ئۆتۈلگهن دەرسلهرنى ئىزچىل . داۋاملىق ئۇچراپ تۇردى
لىدىغان ۈ ئۆتبابيىللىقلىرىدا بولسا كېرەك، بىر قېتىم ماتېماتىكىدا بىر يېڭى  -2تولۇقسىزنىڭ . تۈردە پۇختا ئۆگىنىپ ماڭدى

 بابنى پۈتۈنلهي ئۆزى ئۆگىنىپ، ئۇنىڭدىكى مهشىقلهرنىمۇ بىرنى قويماي  بۇدىق تېخى ئۆتۈلمىگهنچاغدا، ئهركىن سى
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.  دەرسكه قاتناشماي، سىرتتا ئويناشقا رۇخسهت بهردىقائهركىن سىدىق ئىشلهپ بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئوقۇتقۇچىسى
رس ئوقۇۋاتقاندا، ئهركىن سىدىق ئۆزى يالغۇز شۇنىڭ بىلهن ئاشۇ بىر دەرس ۋاقتىدا پۈتۈن مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى دە

يىللىقلىرىدا ئوقۇۋاتقان مهزگىللهر بولسا كېرەك،  -3ئهركىن سىدىق تولۇقسىزنىڭ .  مهيدانىدا توپ ئوينىدىۋاسكېتبول
هپ يالغۇز ئوقۇتقۇچىالرال دوسكا ئالدىغا چىقىپ دەرس سۆزلىمهي، ئوقۇغۇچىالرمۇ سۆزل "زېدۇڭنىڭ ماۋمائارىپ ساھهسىدە 

شۇنىڭ بىلهن بىر قىسىم ئوقۇشتا ياخشى ئوقۇغۇچىالر دەرس . دېگهنگه ئوخشاش بىر چاقىرىقى پهيدا بولدى" بېقىشى كېرەك
شۇالرنىڭ ئىچىدە ئهركىن سىدىقمۇ بار بولۇپ، ئۇ ئۆزىدىن بىر يىللىق تۆۋەن ئوقۇغۇچىالرغا بىر قانچه . ئۆتۈشكه سېلىندى

ىن سىدىق ئاشۇ ۋاقىتتىن باشالپال ئۆزىگه ناھايىتى يۇقىرى تهلهپ قويۇپ، مهيلى تهبىئىي ئهرك. ھهپته ماتېماتىكا دەرسى بهردى
شۇڭا ئىمتىھانالردىمۇ . پهن بولسۇن، ياكى ئىجتىمائىي پهن بولسۇن، ئۆتۈلگهن دەرسلهرنى ناھايىتى پۇختا ئۆگىنىپ ماڭدى

بىر قېتىملىق ئهدەبىيات دەرسىنىڭ مهۋسۇملۇق يىلى بولسا كېرەك، -3تولۇقسىزنىڭ . ئىزچىل تۈردە تولۇق نومۇر ئالدى
ئۇنىڭ ئهكسىچه، ئۇنىڭ .  نومۇر ئېلىپ قېلىپ، ئۆيىگه بارغاندىن كېيىن بىر قانچه سائهت يىغلىغان ئىدى97ئىمتىھانىدا ئۇ 

راپ، دېگهن تهتۈر تهشۋىقاتنىڭ تهسىرىگه ئېغىر دەرىجىدە ئۇچ" بىلىمنىڭ كېرىكى يوق"ساۋاقداشلىرى ئهينى ۋاقىتتىكى 
تولۇقسىز ئوقۇشى جهريانىدا، ئهركىن سىدىقنىڭ بىر فىزىكا . مۇتلهق كۆپ ساندىكى كىشىلهر ئاساسهن ياخشى ئوقۇيالمىدى

 3ئوقۇتقۇچىسى يىللىق ئىمتىھاننى ئوچۇق ئىمتىھان قىلىپ ئېلىپ، ئوقۇغۇچىالرغا ئىمتىھان سوئالىنى تارقىتىپ بېرىپ، 
ۇ كۈنىنىڭ ئهتىسى پۈتۈن سىنىپتىكى ئوقۇغۇچىالر ئهركىن سىدىقنىڭ ئۆيىگه ش. كۈندىن كېيىن يىغىۋالىدىغان بولدى

.  ئېغىزلىق ئۆيىنىڭ ئىچى ئادەمگه لىق تولدى2شۇ كۈنى ئۇنىڭ . كېلىپ، سوئالنىڭ جاۋابىنى ئهركىن سىدىقتىن كۆچۈردى
 نومۇر، قالغانالرنىڭ 100قا قهغهزنى تاپشۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، ئوقۇتقۇچى ئهھۋالنى دەرھالال سېزىپ، ئهركىن سىدىق

  .  نومۇر بهردى50ھهممىسىگه 
لېكىن، ئۇ چاغالردا باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مهكتهپ . ئهركىن سىدىق كىچىكىدىنال كىتاب ئوقۇشقا ئىنتايىن ئامراق ئىدى

ىللىقىدا ئوقۇۋاتقان ي -2ئهركىن سىدىق تولۇقسىزنىڭ . ئۆسمۈرلىرى ئۈچۈن چىقىرىلغان ئۇيغۇرچه كىتابالر قهتئىيال يوق ئىدى
دېگهن بىر كىتاب تۇنجى " قىزىل پۆپۈكلۈك نهيزە"مهزگىل بولسا كېرەك، ئۇيغۇر دىيارىدا خهنزۇچىدىن تهرجىمه قىلىنغان 

. ئهركىن سىدىق ئۇ كىتابنى دەرھالال سېتىۋېلىپ ئوقۇپ چىقتى. بېسىلىپ تارقالدى) يهنى التىن يېزىقىدا(قېتىم ئۇيغۇرچه 
ىنىپىدىكى باشقا ئوقۇغۇچىالرنىمۇ سهپهرۋەر قىلىپ، ئۇالردىن پۇل يىغىپ، كىتابخانىدىن ھېلىقى كىتابتىن ئۇنىڭدىن كېيىن س

 فېڭ لېيئۇنىڭدىن كېيىن مۇشۇنىڭغا ئوخشاش . ، ساۋاقداشلىرىغا تارقىتىپ بهردىئهكېلىپ دانه سېتىۋېلىپ 15تهخمىنهن 
دېگهنگه ئوخشاش كىتابالرنىڭ ھهممىسىنى بىرنىمۇ " ىتىشى كۆۋرۈك پارتلسۇنرۇينىڭدۇڭ "توغرىسىدىكى ھېكايىلهر ۋە 

ئاشۇنداق كىتاب ئوقۇش جهرياندا ئۇ چوڭ بولغاندا قانداق ئادەم بولۇش، قانداق ياشاش، قانداق . قالدۇرماي ئوقۇپ تۇردى
ۈشهنچه ۋە دۇنيا قاراش  ۋە جهمئىيهتكه ياراملىق ئادەم بولۇش توغرىسىدا ئىزدىنىپ، ئۆزىدە بىر يۈرۈش چئالىيجانابقىلىپ بىر 

بۇ چۈشهنچه ۋە دۇنيا قاراشالر ئهركىن سىدىقنىڭ كېيىنكى ھاياتىدا ئىزچىل تۈردە مۇھىم رول . ھاسىل قىلىشقا باشلىدى
ئۇنىڭ . ئهركىن سىدىق كىتابنى ھهرگىز نوقۇل ھالدا ئۇنى بىر قېتىم ئوقۇپ تۈگىتىش ئۈچۈن ئوقۇمايتتى. ئويناپ كهلمهكته

ب ئوقۇۋاتقاندا جۈملىنىڭ قۇرۇلۇشىغا، شهيئىلهرنىڭ تهسۋىرلىنىش ئۇسۇلىغا، ھهمدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئهكسىچه، ئۇ كىتا
خهۋەرنىڭ "بىر خهۋەر ئوقۇسىمۇ، ئۇنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن . مۇھىم ئىدىيه ۋە يهكۈنلهرگه ئاالھىدە دىققهت قىالتتى

زىدىن سوراپ، خهۋەرنى كۆزىدىن يهنه بىر قېتىم ئۆتكۈزۈپ، پهقهتال ئۆ - دېگهن سوئالنى ئۆز" تۈزىلىشى قانداق بولىدىغاندۇ؟
ئهگهر كىتابتا بىر يېڭى ئىدىيه ياكى چۈشهنچه بولسا، كىتابنىڭ ئاشۇ . ئۇنىڭ تۈزۈلۈشىنى بىر قېتىم تهكشۈرۈپ كۆرەتتى
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 ياكى بىر چوڭ بابم كىتابنىڭ بىر ھهمدە ھهر قېتى. يېرىنى بىر قانچه قېتىم تهكرار ئوقۇپ، ئۇنى ئېسىدە قالدۇرۇشقا تىرىشاتتى
بۇ قىسىمدا مهن ئۈچۈن يېڭىلىق بولغان ۋە مۇھىم بولغان نېمه ئۇقۇم بار "ئۆزىدىن  - مهزمۇنىنى تۈگهتكهندىن كېيىن، ئۇ ئۆز

شۇڭالشقا . دېگهندەك سوئالالرنى سوراپ باقاتتى"  كېرەك ئىكهن؟قالدۇرۋېلىشىمئىكهن؟ مهن ئۇنىڭدىن نېمىنى ئېسىمدە 
ابالر ئىنتايىن چهكلىك بولغان، دەرسلىكلهرنىڭ مهزمۇنىمۇ ئىنتايىن تار دائىرە ئىچىدە بولغان ئاشۇ مهزگىللهردە، مهكتهپته كىت

 توم ئهسهرلىرىنى ۋە 3 زېدۇڭنىڭ ماۋدەرسلىك قىلىپ ئۆتۈلگهن ۋە سىياسىي ئۆگىنىش پائالىيىتى قىلىپ ئېلىپ بېرىلغان 
ى ئوقۇش پائالىيىتى ئهركىن سىدىقنىڭ ئوتتۇرا مهكتهپ ھاياتىدىكى كىتاب ئوقۇش شېئىرلىرىن - ئۇنىڭدىن باشقا ئهسهر

 ھهممه يۇقىرىقىدەكپائالىيىتىنىڭ ئاساسلىق قىسمىنى تهشكىل قىلغان بولۇپ، ئاشۇ كىتاب ئوقۇشالرغا ئهركىن سىدىق 
انلىقى ئۈچۈن، شۇ چاغدا ئىگىلىگهن جهھهتتىن، ئىمكانىيىتى بار بولغان ھهممه بىلىملهرنى ئىگىلىۋېلىش پوزىتسىيىنى تۇتق

: يهنى، يىغىنچاقالپ ئېيتقاندا، بۇ بىلىم تۆۋەندىكىدىن ئىبارەت. بىلىم ئهركىن سىدىققا تاكى ھازىرغىچه ئهسقېتىپ كهلمهكته
بىر مۇرەككهپ شهيئىگه دۇچ كهلگهندە، ئالدى بىلهن ئۇنىڭ ماھىيىتىنى تولۇق چۈشىنىشكه تىرىشىپ، ئۇنىڭ ماھىيىتىنى 

لۇق چۈشىنىۋالغاندىن كېيىن، ئۇنى ئىمكانىيهتنىڭ بېرىچه ئاددىيالشتۇرۇپ ئهسته قالدۇرۇش، ھهمدە ئۇ توغرىسىدا بىر تو
بۇ خىل ئهھۋالنى ئهركىن سىدىقنىڭ بىلىۋال تور بېتىدە . نهرسه يازغاندىمۇ ئۇنى ئهڭ ئاددىي تىلدا تهسۋىرلهپ چۈشهندۈرۈش

بۇنداق ئىقتىدارنى ئهركىن سىدىق ئوتتۇرا مهكتهپتىكى ۋاقتىدىال . ىنئۆتكۈزگهن سۆھبىتىدىنمۇ كۆرۈۋېلىش مۇمك
يېتىلدۈرگهن بولۇپ، ئۇنى ئۆز كهسپىدىكى ئىلمىي تهتقىقات ماقالىلىرى ئۈچۈنمۇ ئىزچىل تۈردە ئىشلىتىپ، ئۆز 

ن ئاھ ئۇرۇشنىڭ ھېچ  يوق نهرسىلهر ئۈچۈ،دېمهك، بىر ئادەم ئۈچۈن. خىزمهتداشلىرىنىڭ يۇقىرى باھاسىغا ئېرىشىپ كهلمهكته
ئوتتۇرا مهكتهپنىڭ ئاخىرقى . مۇھىمى بار نهرسىلهردىن قانداق قىلىپ تولۇق ۋە ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشتۇر. قانداق قىممىتى يوق

 فېليهتونلىرى ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىنىپ نهشر قىلىنىشقا شۈننىڭ لۇمهزگىلىدە خهنزۇالرنىڭ داڭلىق تارىخىي يازغۇچىسى 
 ئوخشاش، ئۇيغۇر مهسىلىلىرى توغرىسىدا فېليهتون شۈنگه لۇئۇ . ، ئهركىن سىدىق ئۇالرنىمۇ تولۇق ئوقۇپ تۇردىباشلىغاندا

يېزىشنى ئارزۇ قىلغان بولسىمۇ، ئۇ چاغدا ئوقۇغۇچىالر مهكتهپ سىرتىدىكى ئهمگهككه كۆپ قاتنىشىپ، ئۆيدە ۋە مهكتهپته 
لېكىن، ئهركىن سىدىق شېئىرىيهت ئىشلىرىغا خېلى . ئاشۇرالمىدى ئۈچۈن، ئۇ پىالنىنى ئهمهلگه تۇرالمىغانلىغىكۆپ 

قىزىققان بولۇپ، تولۇق ئوتتۇرىدا ئوقۇۋاتقان مهزگىلدە ئۇنىڭ بىر قانچه پارچه، شۇ ۋاقىتتىكى سىياسىي ھهرىكهتلهرنى مهزمۇن 
  . قىلغان شېئىرلىرى ئاقسۇ گېزىتىدە ئېالن قىلىنغان ئىدى

، يېزا ئىگىلىكىدە داچىڭدىنسانائهتته " چاقىرىقىغا بىنائهن زېدۇڭنىڭ ماۋيىچه يىلى پۈتۈن مهملىكهت بو - 1974
شۇ دولقۇننىڭ تهسىرى بىلهن . دولقۇنى باشالندى" ، پۈتۈن مهملىكهت خهلقى ئازادلىق ئارمىيىدىن ئۆگىنىشداجهيدىن

تۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ بىر مهكتهپلهردىمۇ سانائهتلىشىش ۋە يېزا ئىگىلىك ئىشلهپچىقىرىش دولقۇنى قوزغىلىپ، ئوت
ئهركىن سىدىقنىڭ سىنىپىدىكىلهر ھهر .  ئايغىچه دېھقانچىلىق بىلهن شۇغۇللىنىشى بهلگىلهندى6 ئايدىن 3يىل ئىچىدە 

) ئورىغىلىيهنى ئورغاق بىلهن بۇغداي (يىلى يازنىڭ ئورما مهزگىلىدە ئاقسۇ شهھىرىنىڭ ئهتراپىدىكى يېزىالرغا ئورما ئورغىلى 
 تېرىش باشاقئورما ئورۇلۇپ بولغاندىن كېيىن، . قوپۇپ ئىشلىدى - ئىككى ھهپته ئاشۇ يېزىدا ئۇخالپ - بهزىدە بىر. ردىبا

قىش كۈنلىرى بولسا بۇغدايلىققا قىغ ۋە توپا توشۇش، ھهمدە ئۇالرنى كهتمهن بىلهن يېيىتىش ئىشلىرىنى . ئىشلىرىنىمۇ قىلدى
 -1975.  ھهممه ئوقۇغۇچىالر ئوغۇت تاپشۇرۇش ۋەزىپىسىنى ئورۇنالپ تۇرمىسا بولمايتتىبۇرۇنقىدەكال ھهر يىلى قىشتا. قىلدى

 كهسپىي سىنىپقا، يهنى يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى 3 تولۇق ئوتتۇرا سىنىپى 2ئوتتۇرىدىكى  -1ۋىاليهتلىك  يىلى ئاقسۇ
ئهركىن سىدىق بۆلۈنگهن يېزا ئىگىلىك . ندىسىنىپى، يېزا ئىگىلىك سىنىپى، ۋە قىزىل ياالڭ ئاياق دوختۇر سىنىپىغا بۆلۈ
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.  ئوغۇل ئوقۇغۇچىال بار بولۇپ، ئهركىن سىدىق ئۇنىڭغا سىنىپ باشلىقى بولۇپ ئىشلىدى24ماشىنىلىرى سىنىپىدا 
دوختۇرلۇق سىنىپىنىڭ ھهممىسى قىز ئوقۇغۇچىالر بولۇپ، پهقهت يېزا ئىگىلىكى سىنىپىدىال قىز ئوقۇغۇچىالرمۇ، ئوغۇل 

 ماشىنىلىرى سىنىپىنىڭ  ئىگىلىك سىنىپقا بۆلۈنۈپ ئۇزۇن ئۆتمهيال، يېزا3مۇشۇنداق . الرمۇ بار ئىدىئوقۇغۇچى
بۇ ھهم ھهر خىل دېھقانچىلىققا . ئوقۇغۇچىلىرى ئاقسۇ شهھهرلىك تراكتور پونكىتىدا بىر مهۋسۇم ئىشچى بولۇپ ئىشلىدى

ىن ياسالغان ھهر خىل يېزا ئىگىلىك سايمانلىرىنى ئىشلهپ ئىشلىتىلىدىغان تراكتورالرنى رېمونت قىلىدىغان، ھهم مېتالد
شۇ جهرياندا ئۇ .  ئاي ئىشلىدى3 -  2چىقىرىدىغان زاۋۇت بولۇپ، ئهركىن سىدىق دەسلهپته تراكتور رېمونت قىلىدىغان يهردە 

.  ئۆگىنىۋالدىنومۇرلۇق تراكتورنى زاۋۇتنىڭ ئىچىدە ھهيدەپ يۈرۈپ، تراكتور ھهيدەشنى -28رېمونت قىلىنىپ بولغان 
سوقا ئىشلهپ  - قوش) يهنى يهرنى ئاغدۇرىدىغان(ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇ كاال ياكى ئاتقا سۆرىتىپ، يهر ھهيدەيدىغان 

 ئۆزى مۇستهقىل ئىشلىتهلهيدىغان ھالهتكه ئىستانوكالرنىچىقىرىدىغان سېختىمۇ بىر قانچه ئاي ئىشلهپ، ئۇ يهردە بارلىق 
 لگهندە، ئهركىن سىدىق بىلهن ئوخشاش قاراردىكى سىنىپالرنىڭ ھهممىسى ئاقسۇيىللىرىغا كه - 76 -1975. يهتتى

ئۇالر ئۆزلىرى .  ئاي ئىشلىدى6 -  5قوپۇپ،  - ئوتتۇرىنىڭ يېزا ئىگىلىك مهيدانىغا بېرىپ، شۇ يهردە يېتىپ -1ۋىاليهتلىك 
يېمىش كۆچهتلىرىنى تىكىپ، باغ . ىقوناق تېرىد.  ئۇنىڭدىن ئۆي سالدىقۇرىغانداالي ئېتىپ، كېسهك قويۇپ، كېسهكلهر 

نومۇرلۇق تراكتورنى ئۆزى يالغۇز ھهيدەپ، يهر ئاغدۇرۇپ، قوناق  -28شۇ چاغدا ئهركىن سىدىق بىر قانچه ھهپته . ياسىدى
شۇ قېتىم بارلىق ئوقۇغۇچىالر يهر تۈزلهش، چالما ئېزىش، ئېرىق . تېرىيدىغان يهرگه ئىشلىگىنى ئۇنىڭ ئېسىدە ھازىرمۇ بار

 - ش، قۇر سېلىش، قوناق تېرىش، قوناققا توپا يۆلهش ۋە ئۇنىڭغا پهرۋىش قىلىش قاتارلىق قوناق تېرىش جهريانىنى باشتىنكوال
قوپۇپ ئىشلهپ يۈرگهن ئاشۇ مهزگىلدە، ئهركىن سىدىق  - مهكتهپ مهيدانىدا يېتىپ. ئاخىر ئۆز بېشىدىن كهچۈرگهن ئىدى

مۇنچه چېلىپ يۈرۈپ، دۇتار چېلىشنى  - ر دۇتارنى كهچقۇرۇنلىرى ئانچهسىنىپىدىكى ساۋاقداشلىرى ئېلىپ بارغان بى
  ). ئهركىن سىدىق ئالىي مهكتهپكه ماڭغۇچه، ئۇنىڭ ئائىلىسى بىر دۇتار ئېلىشقا تېخى چىقىنالمىغان ئىدى(ئۆگىنىۋالدى 

  
خۇنهن  "زېدۇڭنىڭ ماۋتقان مهكتهپ مهيدانىدا ئىشلهۋاتقان مهزگىلدە، شۇ ۋاقىتتىكى مهملىكهت بويىچه ئېلىپ بېرىلىۋا

دېگهن ئهسىرىنى ئۆگىنىش پائالىيىتىگه ماسلىشىش ئۈچۈن، مهكتهپ ئهڭ يۇقىرى يىللىق " يېزىلىرىنى تهكشۈرۈشتىن دوكالت
ئهركىن سىدىق ئۇنىڭغا باشلىق . نى قۇردى" جهمئىيهتنى تهكشۈرۈش گۇرۇپپىسى" كىشىنى يىغىپ، بىر 5ئوقۇغۇچىالردىن 

 يىللىق ئىشلهپچىقىرىش ئهھۋالىنى 5 - 4 شهھىرىنىڭ ئهتراپىدىكى يېزىالرغا بېرىپ، ئۇالرنىڭ ئۇالر ئاقسۇ. بولدى
 ئهسىرىنىڭ روھى بويىچه ئېيتقاندا، ئهسلىدە ھهر بىر ئهترەتكه كهمبهغهل دېھقانالر ئهترەت باشلىقى زېدۇڭنىڭ ماۋ. تهكشۈردى

الر ئهترەت باشلىقى بولغاندا، ئىشلهپچىقىرىش مهھسۇالتى بولغاندا ئىشلهپچىقىرىش ئېشىشى، باي دېھقان ياكى پومېشچىك
لېكىن، ئهركىن سىدىقنىڭ گۇرۇپپىسى تهكشۈرگهن يهرلهرنىڭ ھهممىسىدە ئۇنىڭ ئهكسىچه . چۈشۈپ كېتىشى كېرەك ئىدى

 شۇنىڭ بىلهن، يېزىالرنى تهكشۈرۈپ قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، ئهركىن سىدىق مهكتهپكه بىر دوكالت. بولۇپ چىقتى
 ئهمهسلىكىنى مۇمكىنيېزىپ، ئىگىلىگهن ئهھۋال ئاساسىدا ئهينى ۋاقىتتىكى ۋەزىيهتكه ماسلىشىدىغان بىر دوكالت يېزىش 

  . مهكتهپمۇ بۇ ئىشقا قايىل بولۇپ، رەسمىي دوكالت تهييارالشتىن ۋاز كهچتى. ئوتتۇرىغا قويدى
قېتىملىق   مهكتهپ ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهممىسىگه بىريىللىقلىرىدا ئوقۇۋاتقان بىر ياز كۈنى، -3 ياكى -2تولۇقسىزنىڭ 

 2 ناھىيىسىدە بولۇپ، ئوقۇغۇچىالر ئۇ يهرگه كونىشهھهر پائالىيهتنىڭ ئورنى ئاقسۇ. ئۆتمۈشنى ئهسلهش پائالىيىتى ئۇيۇشتۇردى
ئۆتمۈشنى  ن يېرىم كۈنئۇ يهرگه بارغاندىن كېيىن ئوقۇغۇچىالر ئالدى بىله. ئادەم بىر گۇرۇپپا بولۇپ، ۋېلىسىپىت بىلهن باردى
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چۈشلۈك تاماق ۋاقتى بولغاندا، ھهممهيلهن بىر چوڭ داش قازاندا سۈتلۈك ئوتنى . ئهسلهش كۆرگهزمىسىنى كۆزدىن كهچۈردى
قاينىتىپ، ئۇنىڭغا بۇغداي ئۇنىدىن تاسقاپ ئايرىۋالغان كېپهكنى چېلىپ ) يهنى پهقهت ھايۋانال يهيدىغان بىر ياۋا ئوتنى(

بهزى قىز ئوقۇغۇچىالر ئۇ ئاشنى ئىچكىلى ئۇنىمىسا، مهكتهپتىن كهلگهن . ى ئىچىشكه ئورۇنالشتۇرۇلدىياسالغان ئۇماچن
. بهزىلهر ئۇ ئاشنى ئىچكهندىن كېيىن ھۆ بولۇپ قۇسۇۋەتتى. باشلىقالر ئۇالرنى ھېلىقى ئاشنى ئىچىشكه قاتتىق مهجبۇرلىدى
يىلىدىن بۇرۇن ئۇيغۇر دىيارىدا ياۋا ئوت بىلهن  -1949ىشىچه، ئهركىن سىدىق بۇ ئىشقا ئىنتايىن ئېچىندى ــــ ئۇنىڭ بىل

  . كېپهكنى ئارىالشتۇرۇپ، ئۇنى تاماق قىلىپ يېگهن ئىش ھهرگىزمۇ بولۇپ باقمىغان ئىدى
ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇۋاتقان مهزگىلدە، ئهركىن سىدىق سىنىپ ئۆگىنىش باشلىقى، سىنىپ باشلىقى، مهكتهپ 

رۇپپىسىنىڭ باشلىقى قاتارلىق ۋەزىپىلهرنى ئۆتىگهندىن باشقا، يهنه مهكتهپ ئىتتىپاق كومىتېتىنىڭ جهمئىيهتنى تهكشۈرۈش گۇ
سىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى، ۋە مهكتهپ ئۇيغۇر )  ليهنبىڭمىن (تهشكىلىي ھهيئىتى، مهكتهپ خهلق ئهسكىرى ليهن 

ئوتتۇرا  -1ۋىاليهتلىك  ئۇ چاغدا ئاقسۇ(اققان شۆبىسىنىڭ رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى ئهزاسى قاتارلىق ۋەزىپىلهرنىمۇ ئۆتهپ ب
بىر مهزگىل پۈتۈن مهملىكهت بويىچه ).  شۆبىگه ئايرىلغان ئىدى2مهكتهپ ئۇيغۇر شۆبىسى بىلهن خهنزۇ شۆبىسى بولۇپ 

دولقۇنى قوزغىلىپ، ئاشۇ ۋەزىيهتكه ماسلىشىش ئۈچۈن مهكتهپ " ھهممه ئىشتا پارتىيه رەھبهرلىكىنى گهۋدىلهندۈرۈش"
بۇ يىغىندا، ئوقۇتقۇچىالر دەرس سۆزلىگهندە، ھهر بىر جۈملىنىڭ بېشىغا . بهرلىك گۇرۇپپىسى بىر مهخسۇس يىغىن ئاچتىرەھ

ئۇنىڭغا بىر مىسال قىلىپ، يىغىن . دېگهن سۆزنى قوشۇپ سۆزلهش قارار قىلىندى" پارتىيىنىڭ رەھبهرلىكىدە،"چوقۇم 
دە، يهرگه ئوبدان پهرۋىش قىلىپ بۇغداي تېرىساق، ئۇنىڭدىن ناھايىتى مهسىلهن، پارتىيىنىڭ رەھبهرلىكى: "باشقۇرغۇچىسى

شۇ چاغدا ئهركىن سىدىقنىڭ قېشىدا ئولتۇرغان بىر ئوقۇتقۇچى . ، دېدى"ساغالم بۇغداي ئۆسۈپ چىقىدۇ، دېيىشىمىز كېرەك
قۇم قوناق ئۆسۈپ چىقىشى ئهگهر پارتىيىنىڭ رەھبهرلىكى بولمىسا، يهرگه بۇغداي تېرىسا، ئۇنىڭدىن چو"چاقچاق قىلىپ، 

ئهينى ۋاقىتتا، مهكتهپ خهلق .  كهتتىكۈلىشىپ شۇنىڭ بىلهن يىغىندىكى ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ھهممىسى ،دېدى" مۇمكىن
 دىن ئاشقاندىن كېيىن، ئۆزلىرىگه بۆلۈنگهن رايون ياكى 11ئهسكىرى ليهنى بىر ئاالھىدە ۋەزىپه سۈپىتىدە، ۋاقىت يېرىم كېچه 

. ھهر بىر كىشىنىڭ قولىدا بىردىن ئوقى يوق مىلتىق بار ئىدى. بىرلهپ ئاقتۇردى - كىشىلهرنىڭ ئۆيىنى بىرئىدارىگه بېرىپ، 
ئۇ ۋاقىتتا . ن يېزىدىن رۇخسهتسىز كېلىپ قالغان دېھقانالرنى تۇتۇش ئىدىۈچۈئۇالرنىڭ مهقسىتى شهھهرگه تۇغقان يوقالش ئ

تۇرۇشلىرى قاتتىق كونترول قىلىنغان  - بارلىق ئادەملهرنىڭ يۈرۈش. دەپ ئاتالغان ئىدى" قارا نوپۇسالر"ئۇنداق كىشىلهر 
ئهركىن سىدىقنىڭ .  ئهمهس ئىدىمۇمكىنبولۇپ، يول خېتى يوق تۇرۇپ، بىر ئادەمنىڭ بىر جايدىن يهنه بىر جايغا بېرىشى 

چۈشۈپ " قارا نوپۇسالر"ەرمۇ تهلىيىگه يارىشا، ئۇالر كېچىسى ۋەزىپه ئۆتهشكه چىققان ئاشۇ كۈنلهردە ئۇالرنىڭ قولىغا بىر
  . قالمىدى

. ئهركىن سىدىق ئوتتۇرا مهكتهپ مهزگىلىدىمۇ ئائىلىسىگه ياردەملىشىپ، ھهر خىل ئىشالرنى قىلىشنى داۋامالشتۇردى
ياز كۈنلىرى يامغۇر يېغىپ، ھويال تاملىرىنى ئۆرۈۋەتكهندە، ئاكىسى بىلهن ئىككىسى تامچىلىق قىلىپ، ئۇنى قايتىدىن 

سوۋېتنىڭ ھۇجۇمىدىن مۇداپىەئ . سهي ئېلىپ گهمىگه سالدى.  كۈزدە كۆمۈردە كېسهك قۇيدى ۋە گهمه كولىدى.قوپۇردى
كۆرۈش مهقسىتىدە ھهممه ئائىلىلهرگه ئۆز جان سانىغا قاراپ خۇسۇسىي ئاكوپ كوالش ئىشلىرى قانات يايغاندا، ئۇ 

 ھاۋا كوالنغان مهزگىللهردە شۇ سۈپىتىدە دامىسىيال دەۋرنىڭ بۇ (.ئائىلىسىدىكىلهرگه ياردەملىشىپ ئاكوپ كولىدى
 ـــــ تۇرماقتا ساقلىنىپ ھېلىھهم يارداڭلىقتا ئوتتۇرىسىدىكى شهھهر كونا بىلهن شهھىرى ئاقسۇ ئاكوپلىرى مۇداپىەئ

دەملىشىپ ئاپىسىغا يار. ، ئوتۇن قىلىپ قاالش ئۈچۈن ئۇنىڭ يىلتىزلىرىنى كولىدىئۆرۈگهندە ئىدارىسىدە دەرەخ )مۇھهررىردىن
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ھهمدە ئاپىسى پىچىپ تهييار قىلىپ قويغان رەختلهردىن ئىچ كىيىملهرنى كىيىم تىكىش . بىر مهزگىل گىلهممۇ توقۇدى
ئهركىن سىدىق دەسلهپته ئىدارىسىنىڭ ئهخلهت دۆۋىسىدىكى تاشلىۋېتىلگهن، چېقىلىپ . ماشىنىسىدا ئۆزى تىكىپ كىيدى

 چىرايلىق ياساپ، ئۇنىڭ ئوتتۇرىسىنى مىخ بىلهن تېشىپ، ئۇنىڭدىن  دۈگىلهك ئاستىنىلهرنىڭىچىنكهتكهن ھېجىر 
سىڭىللىرىنى  - ئىككىسىنى بىر ياغاچ ئوققا ئۆتكۈزۈپ، غالتهك ياساپ، ئۇنى ھهر خىل نهرسىلهرنى توشۇشقا ۋە ئۇنىڭغا ئىنى

كىسىنىڭ تېخنىكىسى بىر ئوتتۇرا مهكتهپ مهزگىلىدە ئاكىسى بىلهن ئىك. بېسىپ سۆرەپ يۈرۈپ بېقىشقا ئىشلهتكهن ئىدى
 چاق سېتىۋېلىپ، تۆمۈرچىلىك ۋە ياغاچچىلىق ئىشلىرىنى ئۆزلىرى قىلىپ، خېلى شارىكلىقئۇالر بازاردىن . دەرىجه ئۆستى

ئهركىن سىدىق مهكتهپكه تاپشۇرىدىغان ئوغۇتنى مانا مۇشۇنداق غالتهكته . يۇقىرى سۈپهتلىك غالتهك ياسايدىغان بولدى
يىللىقىدىن باشالپ، ھهر يىلى يازلىق تهتىلدە ئهركىن سىدىق ئاكىسى بىلهن بىرگه  -2تولۇقسىزنىڭ . ئاپىرىدىغان بولدى

دەپ ئاتاپ، تامچى " شياۋگۇڭ"ئهينى ۋاقىتتا كىشىلهر بۇنداق قۇرۇلۇش ئىشچىلىرىنى . قۇرۇلۇشتا ئىشچى بولۇپ ئىشلىدى
 سانتىمېتىر، 80ق ۋە تاشلىق يهرنىڭ ئۈستىدە كهڭلىكى ئۇ بهزىدە قاتتى. دەپ ئاتىغان ئىدى" داگۇڭ"ئۇستامالرنى بولسا 

بهزىدە ئهپكهش بىلهن بىر . بهزىدە توپا ياكى سېمونت الي ئهتتى.  بىر مېتىر كېلىدىغان تام ئۇلى ئۆڭكۈرىنى قازدىچوڭقۇرلۇقى
تالردا ئېتىلىدىغان اليغا كۆپىنچه ۋاقى. بهزىدە يهردىن ئۆگزىگه الي ياكى خىش چىقاردى. يهردىن يهنه بىر يهرگه الي توشىدى

شۇنداق بولسىمۇ .  بولۇپ، پۇتنى قوغداش ئۈچۈن الي ئېتىدىغانالر پۇتىغا رېزىنكه ئۆتۈك كىيىۋاالتتىئىلهشتۈرىلىدىغانھاك 
ھاك سېلىنمىغان الينى . كۆپىنچه ۋاقىتالردا پۇتنىڭ ئىچىگه الي كىرىپ كېتىپ، اليدىكى ھاك پۇتنى يېرىپ قانىتىۋېتهتتى

ئۇ چاغالردىمۇ ئاشلىق ئىنتايىن قىس . زدىن ئاشقىچه چوڭقۇرلۇقتىكى اليغا كېچىپ يۈرۈپ ئېتىشكه توغرا كېلهتتىبولسا تى
بولۇپ، ئهركىن سىدىق ئهتىگهنلىك تاماق ئۈچۈن ئۇماچ ئىچىپ، چۈشلۈك تاماق ئۈچۈن بىر دانه قوناق نېنىنى يهپ 

 سائهت ئىشلهپ، 8بىر كۈندە . نچىسىنى مانا مۇشۇنداق ئۆتكۈزەتتىئۇكا ئىككىيلهن يازلىق تهتىلنىڭ كۆپى - ئاكا. ئىشلهيتتى
 - ئۇالر مۇشۇ ئارقىلىق تاپقان پۇلنىڭ بىر قىسمىنى ئىشلىتىپ ئۆزلىرىگه كىيىم.  پۇڭ پۇل تاپاتتى80ھهر بىرسى ئاران 

نكى كهچلىك ۋە ئاخشاملىق قالغان بىر قىسمىدا بولسا رادىوئ زاپچاسلىرى ئېلىپ، مهكتهپ باشالنغاندىن كېيى.  ئالدىكېچهك
يۈز .  باھاسى بىر سوم ئىدىنىڭ) ئۇچ قۇتۇپلۇق المپا (ترانزىستورشۇ چاغدا بىر دانه . ۋاقىتالردا رادىوئ قۇراشتۇرۇپ ئوينىدى

سوپۇنى قۇتىسىنىڭ ئىچىگه پهقهت بىرال باتارېيىدە ماڭىدىغان، پهقهت بىرال كۈچهيتكۈچىسى بار، ھهمدە پهقهت قۇالق كانىيى 
ئۇكا ئىككىيلهن  - بۇ ئىشالرغا ئۇستا بولغاندىن كېيىن، ئاكا. رقىلىقال سۆزلهيدىغان رادىوئدىن ھهر بىرسى بىردىن ياسىۋالدىئا

 ۋە رادىوئ ئېلېكترئۇ چاغدا . بىرلىشىپ، ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ رادىوئسىنى رېمونت قىلىپ بېرىپ، بىر ئاز پۇل تاپتى
تىرمىشىپ يۈرۈپ، رادىوئغا  - اب بولمىغاچقا، ئهركىن سىدىق ئاكىسى بىلهن تىرىشىپساھهسىدە ھېچ قانداق ئۇيغۇرچه كىت

 توك يولى رەسىملىرىنى كۆرەلهيدىغان، رادىوئ زاپچاسلىرىنىڭ تېخنىكىلىق ئېلېكتركىتابالردىكى خهنزۇچه ئائىت 
يهتتى، ئۇالر شۇ  نى ھېس قىلىپھهمدە ئۆگهنگهنسېرى ئۆز بىلىمىنىڭ ئازلىقى. كۆرسهتكۈچلىرىنى چۈشىنهلهيدىغان بولدى

  . چاغدىن باشالپال باشقا تىلالرنىڭ ۋە بىلىمنىڭ نهقهدەر مۇھىملىقىنى چۈشىنىشكه باشلىغان ئىدى
 قىلغاندا، داۋاملىق مهكتهپته ئوقۇۋاتقان ئهركىن تۆكۈن - ئانىسى ئارالدىكى تۇغقانلىرى توي - ئهركىن سىدىقنىڭ ئاتا

 - شۇڭا ئاكا.  كۈنلۈك بېرىپ كېلهتتى4 - 3ى ئۆيدە يالغۇز قالدۇرۇپ قويۇپ، ئۆزلىرى ئارالغا ئۇكا ئىككىيلهنن - سىدىق ئاكا
ھهمدە ھهر خىل تاماقالرنى . ئۇكا ئىككىيلهن ناھايىتى كىچىك ۋاقتىدىن باشالپال ناھايىتى مهسۇئلىيهتچان بولۇپ ئادەتلهندى

توقۇش ئىشچىسى بولۇپ  ل ئاقسۇ گىلهم زاۋۇتىدا گىلهمئهركىن سىدىقنىڭ ئاپىسى بىر مهزگى. ئېتىشنىمۇ ئۆگىنىۋالدى
شۇ مهزگىلدە ئهركىن سىدىقنىڭ ئائىلىسىدىكىلهر كهچلىك تامىقى ئۈچۈن ئاساسهن سۇيۇقائش ئېتىدىغان بولۇپ، . ئىشلىدى
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اپ  توغرچامغۇرالرنى - ئهركىن سىدىق ھهر كۈنى مهكتهپتىن كېلىپ، سۇيۇقائشنىڭ سۈيىنى قاينىتىپ، ئۇنىڭغا پىياز
سېلىپ، خېمىر يۇغۇرۇپ، ئۇنى يېيىپ بولغاندىن كېيىن، ئوتنى ئۆچۈرۈپ قويۇپ، گىلهم زاۋۇتىغا بېرىپ، ئاپىسىنى 

 قىلىش ۋە ئېشىشكىمۇ شۇ چاغدىن باشالپال ئۇستا بولۇپ پىلتا خېمىرىنى يۇغۇرۇش، لهڭمهن. ۋېلىسىپىت بىلهن ئهكىلهتتى
ئۇ يېزىغا قايتا تهربىيىگه بارغان، شاڭخهيگه بىلىم .  ئۆمۈر ئهسقېتىپ كهلمهكتهبۇ ئىقتىدار ئهركىن سىدىققا بىر. كهتكهن ئىدى

ئۇ .  ئېتىپ بهرگهن ئىدىلهڭمهنئاشۇرۇشقا بارغان ۋە ياپونىيىگه ئوقۇشقا بارغان ۋاقىتلىرىنىڭ ھهممىسىدە ۋەتهنداشلىرىغا 
 كىچىكىدىنال ئۆز ئهتراپىدىكى كىشىلهرگه ئهركىن سىدىق.  خېمىرىنى ئاساسهن ئۆزى يۇغۇرىدۇلهڭمهنھازىرمۇ ئۆيىدىكى 

ئانىسىنىڭ مهجبۇرلىشى بىلهن ئهمهس، بهلكى  -  ئىشالرنى ھهرگىز ئاتايۇقىرىقىدەكئىنتايىن كۆيۈنىدىغان بولۇپ، 
  . ئانىسىغا كۆيۈنۈپ، ئۇالرغا بىر ئاز بولسىمۇ ياردەمدە بولۇش ئۈچۈن قىلغان ئىدى-ئاتا

يىللىقىدىن باشالپال مۇھهببهت ۋە كهلگۈسىدىكى  - 3ىن سىدىق تولۇقسىزنىڭ تۇرمۇشنى ئىنتايىن سۆيىدىغان ئهرك
بىرى بىلهن  - ئوغۇلالرنىڭ بىر - ئۇ چاغدا ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇۋاتقان قىز. تۇرمۇش توغرىسىدا ئىزدىنىشكه باشلىدى

رسه بۇرژۇئازىيىنىڭ نهرسىلىرى ۋە مۇھهببهت توغرىسىدىكى ھهر قانداق نه. مۇھهببهتلىشىشى بىر خىل جىنايهتتهك قارىالتتى
بىرى بىلهن مۇھهببهتلىشىشى ئاساسهن يوق ئىش  - شۇڭا ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىر. ئهكسىلئىنقىالبىي نهرسىلهر، دەپ قارىالتتى

 كۆچۈرۈۋېلىششۇنداق بولسىمۇ ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدا خاتىرە دەپتهرگه يېزىلغان مۇھهببهت خهتلىرىنى ئوقۇش ۋە ئۇنى . ئىدى
ھهمدە . ئهركىن سىدىقمۇ بىر ۋاقىتالردا ئاشۇنداق خاتىرىلهرنى بىر خاتىرە دەپتىرىگه كۆچۈردى. شلىرى بولۇپ تۇردىئى

 -  سىنىپىدىكى رەسىم سىزىشقا ئۇستا بىر ساۋاقدىشىغا دەپ، ئۇ خاتىرە دەپتىرىگه بىر جۈپ قۇشنىڭ دەرەخ شېخىدا بىر
. شۇ ئارقىلىق ئۆزىگه بىر مۇھهببهت خاتىرىسى تهييارلىدى. ى سىزدۇردىبىرسىگه قاراپ سايرىشىپ تۇرغان رەسىمىدىن بىرن

ھهممه ئىشتا ئهمهلىيهتنى چىقىش قىلىشقا، ھهمدە ھهممه ئىشنى يۈكسهك دەرىجىلىك مهسۇئلىيهتچانلىق بىلهن قىلىشقا 
نى ئېنىق بىلگهن ئهركىن قاراڭغۇ بىر دۇنيا ئىكهنلىكى - ئادەتلهنگهن، ئۆزىنىڭ كهلگۈسىدىكى تهقدىرىنىڭ پۈتۈنلهي قاپ

سىدىق، بۇ جهھهتتىكى ئىشلىرىنى پهقهت ئىمكان بولسا كهلگۈسىدە قانداق ياشاش، قانداق بىر ئائىله قۇرۇش توغرىسىدا 
 جۆرىنىئويلىنىش، ئهتراپىدىكىلهرنى ئىنچىكىلىك بىلهن كۆزىتىپ، ئۆزىنىڭ كهلگۈسى ھاياتى ئۈچۈن قانداق بىر 

ئىزدىنىش بىلهنال چهكلىگهن بولۇپ، ھهممه ئىشتا سىنىپىدىكى ساۋاقداشلىرىنىڭ ھهممىسى ئىستهيدىغانلىقى توغرىسىدا 
قىز ساۋاقداشلىرى ئارىسىغا زىددىيهت چۈشۈپ، ئىككى گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ . بىلهن ئوخشاش دەرىجىدە ئىناق ئۆتۈشكه تىرىشتى

  . ه كۈچ چىقاردىقالغان ۋاقىتالردا، ئۇالرنى ياخشىالشتۇرۇپ قويۇشقا قۇدرىتىنىڭ يېتىشىچ
ئاشۇ مهزگىللهردە ئهركىن سىدىق يازلىق تهتىلنىڭ بىر قىسمى بىلهن قىشلىق تهتىلنى ئاساسهن داۋاملىق تۈردە ئارالدا 

ئاخشىمى تۇغقانلىرى بىلهن بىر ئۆيگه يىغىلىپ، قىش كۈنلىرى . كۈندۈزى تۇغقانلىرىنىڭ ئورنىغا ئىشقا چىقتى. ئۆتكۈزدى
.  ئادەم قىستىلىپ ئولتۇرۇپ، بىر تهرەپتىن ئوت ئىسسىنغاچ بىرسىنىڭ ھېكايىسىنى ئاڭاليتتى8 - 7كاڭ ئوچىقىنىڭ ئالدىغا 

ئابدۇشۈكۈر تاغىسى ھېكايه ئېيتىشتا داڭلىق بولۇپ، ئۇنىڭ ھېكايىسىنى مانا مۇشۇنداق كۆپ ئاڭالپ يۈرۈپ، ئهركىن 
شۇڭا ئوقۇش . ئاساسهن يادقا بىلهتتى ھېكايىسىنى نىڭ" مىڭ بىر كېچه. "سىدىقمۇ خېلى يېتىشىپ قالغان ئىدى

شۇ . داۋاملىشىۋاتقان كۈنلهردە، چۈشته ئۆيىگه قايتمايدىغان ساۋاقداشلىرىغا داۋاملىق ھېكايه ئېيتىپ بېرىپ يۈرگهن ئىدى
كى ھهرىكىتى ئېلىپ بېرىلىپ، ئارالدى" گۇيخۇاالشتۇرۇشيېزا ئىگىلىگىنى " بىر قانچه يىل ئىچىدە ھهممه يېزىالردا دەۋردىكى

رى تهبىئىي ئورمانلىق ياكى باغ قىلىپ ساقالپ كهلگهن دەرەخلهرنى كېسىپ، ې يىلالردىن ب100، نهچچه 10دېھقانالر نهچچه 
شۇنىڭ بىلهن ئۇ يهردىكى دېھقانالر دەسلىپىدە ئوتۇنغا ئىنتايىن باي بولۇپ . چوڭ كۆلهملىك ئېتىز بهرپا قىلىشقا مهجبۇر بولدى
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 يىل ئۆتكهندىن كېيىن، كهسكهن دەرەخلىرىنى پۈتۈنلهي قاالپ تۈگىتىپ، يېڭى دەرەخلهر 3 -  2لېكىن ئارىدىن . كهتتى
 - بىر ۋاق تاماق ئېتىپ يېيىش ئۈچۈن كىشىلهر يىراق. تېخى چوڭ بولماي، ئارالدا بىراقال ئوتۇن قىس بولۇپ كهتتى

كېيىن . ىپ كېلىپ ئاش ئېتىشكه ئىشلهتتىچاۋارالرنى كېس - يىراقالردىكى جاڭگالغا بېرىپ، يانتاق، يۇلغۇن قاتارلىق ئوت
ئۇالغالرنى باقىدىغان يهرلهرگه بېرىپ، قۇرۇپ قالغان كاال  -  جاڭگالدىكى كاال ۋە باشقا ئاتئىالجسىزبۇالرمۇ تۈگهپ كېتىپ، 

 كهنتىدىكى تۇغقانلىرىنىڭ قېشىدا جهگجىئارالنىڭ . تېزىكىنى يىغىپ كېلىپ، شۇنى كۆيدۈرۈپ ئاش ئېتىدىغان بولدى
  . تۇرغاندا، ئهركىن سىدىقمۇ ئاشۇنداق قۇرۇق تېزەك تېرىشكه كۆپ قېتىم چىققان ئىدى

سىياسهتنىڭ تهسىرى ئىنتايىن كۈچىيىپ، ئارالدىكى ئۇيغۇر دېھقانلىرى ئىنتايىن " سولچىل"يىلالرنىڭ باشلىرى  -70
ىكى جان سانىغا قاراپ، بىر جانغا بىردىن يهرلىك ھۆكۈمهت ھهر بىر دېھقان ئائىلىسىدىن ئۆيىد. ئېچىنىشلىق كۈنلهرگه قالدى

 5 جان كىشى بولسا، ئۇ دېھقان چوقۇم 5يهنى، ئهگهر بىر دېھقاننىڭ ئائىلىسىدە . چوشقا بېقىشنى مهجبۇرى ۋەزىپه قىلدى
نى ئۇ چاغدىكى بىر مهزگىل ۋاقىت ئىچىدە، دېھقانالرغا بۈگۈن يهيدىغان ئاشلىقنى شۇ كۈ. دانه چوشقا بېقىش شهرت قىلىندى

شۇڭا دېھقانالر ئارىسىدا  .ئهتىگهندە تارقىتىپ بېرىدىغان بولۇپ قالغان بولۇپ، ھهممه يهردە ئاشلىق كرىزىسى بولۇپ كهتتى
بۇنىڭدىنمۇ ۋەھشىي بولغىنى، بىر . پ كۆرۈلدىۆچوشقىغا بېرىلگهن قوناقنى ئۆزلىرى ئىستېمال قىلىۋالىدىغان ئهھۋالمۇ ك

ئۇيغۇر دېھقانلىرى چوشقىالرنى ئوبدان ئىدارە قىاللماي، قوتانلىرىدىن . ئايالندۇرىۋېتىلدىقىسىم مهسچىتلهر چوشقا قوتىنىغا 
ئۇ . قېچىپ چىقىپ كهتكهن چوشقىالر يېزا ئىگىلىك زىرائهتلىرىنى ۋەيران قىلىۋېتىدىغان ئىشالرمۇ ھهممه يهردە كۆرۈلدى

ئۇيغۇر . چوشقىالرنى زادىال يهپ تۈگىتهلمىگهن ئىدىچاغدا ئاقسۇدا خهنزۇالرنىڭ نوپۇسى ئاز بولغاچقا، ئۇالر بېقىلغان 
شۇ چاغدىكى قىش . يىلالپ بىرەر قېتىم قوي گۆشى يېيهلمىگهن ۋەزىيهت شهكىللهنگهن ئىدى - دېھقانلىرى بولسا يىلالپ

دېھقان پهسلىنىڭ بىر يهكشهنبه كۈنى ئهركىن سىدىق ئاقسۇ شهھىرى ئىچىدە، قۇچىقىدا بىر بوۋاق بالىسى بار بىر ئۇيغۇر 
، بىر كۈن بازاردا تۇرۇپ ئۇالرنىڭ بىرىنىمۇ ئهكېلىپ نهچچه چوشقىنى بېسىپ ساتقىلى 10 ھارۋىسىغا پىگىلوئايالنىڭ بىر 

 يىغالپ تۇرۇپ، ھارۋىدىكى چوشقىالرنىڭ ھهممىسىنى شهھهر ئىچىدىكى كوچىغىال ھۆكۈرەپساتالماي، كۈن كهچ بولغاندا 
بۇ ۋەقهنىڭ تهسىرىدە ئهركىن سىدىق بىر .  قالغانلىقىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆردىقويۇپ بېرىپ، يېزىسىغا قايتىپ كېتىپ

بۇالر ئهركىن سىدىق ھازىرغىچه كۆرگهن ئهڭ ۋەھشىي مىللىي . ھهپتىگىچه ئاخشاملىق ئۇيقۇنى ياخشى ئۇخلىيالمىدى
  .  ساقلىنىپ كهلمهكتهخورلۇقنىڭ بىرسى بولۇپ، بۇ ۋەقه ئۇنىڭ ئېسىدە ھازىرمۇ خۇددى تۈنۈگۈنال بولغان ئىشتهك

يىلىغا كهلگهندە يىللىق ئوقۇش تاماملىنىدىغان ۋاقىت  -1976 يىل بولسىمۇ، 5 جهمىئۇ چاغالردا ئوتتۇرا مهكتهپ 
 - 1976ئوتتۇرىدىكى ئوقۇشى  -1ۋىاليهتلىك  شۇڭا، ئهركىن سىدىقنىڭ ئاقسۇ. ئايغا ئۆزگهردى -7ئايدىن  -1ئهسلىدىكى 

باشالنغۇچ مهكتهپته .  يېرىم يىل ئوقۇشقا مهجبۇر بولدى5 يىل ئهمهس، 5ئۇ ئوتتۇرا مهكتهپته ئايدا تاماملىنىپ،  -7يىلى 
  . يىل ئۇزۇنغا سوزۇلغان بولدى  بىرجهمىئارتۇق ئوقۇغان يېرىم يىلنى قوشقاندا، ئهركىن سىدىقنىڭ ئوقۇشى 
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  .يىللىرى تارتىلغان -76 - 1975 سۈرەتبۇ . بىرگهئهركىن سىدىق تولۇق ئوتتۇرىدىكى ساۋاقدىشى ۋە دوستى دىلشات بىلهن 

  

  

ئوتتۇرا مهكتهپنىڭ سابىق مۇدىرى رەھمان ۋايىت ۋە ئوتتۇرا مهكتهپتىكى بىر قىسىم -1ۋىاليهتلىك  ئاقسۇ ئهركىن سىدىق
ى بولۇپ، سۈرىت يىل ئۆتكهندىن كېيىنكى 30بۇ ساۋاقداشالرنىڭ تولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتۈرۈپ، . ساۋاقداشلىرى بىلهن بىرگه

  . سېنتهبىر كۈنى ئهركىن سىدىق يۇرتنى يوقالپ بارغاندا تارتىلغان - 2يىلى  - 2006
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ئوڭدىن سولغا قاراپ خۇدۇيۇمبهردى مهسۇم، مهمهت . ئهركىن سىدىقنىڭ ئهينى ۋاقىتتىكى ئۇستازلىرى ۋە ھازىرقى دوستلىرى
، رەھمان )سابىق مهكتهپ مۇدىرى(ىق، ئهھهت ئامان ، ئهركىن سىد)ئهركىن سىدىقنىڭ سابىق سىنىپ مۇدىرى(سىدىق 
  . سېنتهبىر كۈنى تارتىلغان -1يىلى  -2006. تۆمۈر ، تۇرسۇنجان ھېزىم ۋە ئابدۇۋەلى)سابىق مهكتهپ مۇدىرى(ۋايىت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

. انچىلىق مهيدانىدا ئوتتۇرا مهكتهپنىڭ دېھق-1ۋىاليهتلىك  ئهركىن سىدىق ئۆزىنىڭ ئۇستازلىرى ۋە دوستلىرى بىلهن ئاقسۇ
ئارقىدىكى ئهسكى تام ئهركىن سىدىق تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇۋاتقان ۋاقتىدا ساۋاقداشلىرى بىلهن بىرلىكته ئۆزلىرى 

  .  سېنتهبىر كۈنى تارتىلغان-1 يىلى -2006. كېسهك قۇيۇپ، ئۆزلىرى سالغان ئۆينىڭ بىر قىسمى
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  يېزىدىكى قايتا تهربىيه. 5
  

 ئوتتۇرا مهكتهپنى پۈتتۈرۈپ، بىر ئايدەك يازلىق تهتىل -1 ئايدا ئاقسۇ ۋىاليهتلىك -7 يىلى -1976 ئهركىن سىدىق
.  كۈنى شۇ يىلى ئوقۇش پۈتتۈرگهن ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهممىسىنى مهكتهپكه يىغدى-7 ئاينىڭ -8قىلغاندىن كېيىن، مهكتهپ 

، ئوقۇغۇچىالر قارا ماشىنا ۋە تراكتور كوزۇپلىرىدا ئولتۇرۇپ، شۇ كۈنى بىر مهيدان داغدۇغىلىق سهپهرۋەرلىك يىغىنىدىن كېيىن
ئۇنىڭ . ئاقسۇ شهھىرىگه يېقىن رايونالردىكى ئالدىن تهقسىم قىلىنىپ قويۇلغان يېزىالرغا قايتا تهربىيه ئېلىشقا ماڭدى

ان ۋە ئارقا ئىشىك قىالاليدىغان ساۋاقداشلىرىنىڭ ئىچىدە، ئائىلىسىدە ئاالھىدە ئهھۋال بولۇپ، يېزىغا بارماسلىققا يول قويۇلغ
ئهركىن سىدىقنىڭ دادىسى نۇرغۇن يول .  تهرەپكه قاراپ يول ئالدى- بىر قانچه ساۋاقداشلىرىدىن باشقا ھهممه ياشالر تهرەپ 

 شال ئۇرۇقچىلىق مهيدانى دەپ ئاتىلىدىغان بىر يېزىنى ھهل قىلىپ كونىشهھهردەپ، ئۇنىڭغا " ئۆيگه يېقىن"مېڭىپ، 
كۆرپىلىرىنى ۋە ئابدۇشۈكۈر تاغىسى سوغا قىلغان بىر كىچىك  - تقانوشۇنىڭ بىلهن ئهركىن سىدىق ئۆزىنىڭ ي. دىقويغان ئى

بۇ چاغدا ئهركىن . تراكتورنىڭ كوزۇپىدا ئولتۇرۇپ، ئۆز يېزىسىغا قاراپ ماڭدىبىر نومۇرلۇق  -28ئوماق كهتمهننى ئېلىپ، 
ئۇنىڭ ئىستىقبالى بىر قارا ئۆڭكۈرگه ئوخشاش پۈتۈنلهي .  يول ئىدى ئۇزۇن بىرسىدىقنىڭ ئالدىدىكىسى چهكسىز كهتكهن

ئۇ ئۆزىنىڭ ئهڭ ئاخىرى نهگه بېرىپ، نهدە تۇرىدىغانلىقىنى، ئۆمرىنى نېمه ئىش بىلهن ئۆتكۈزىدىغانلىقىنى . نۇرسىز ئىدى
 20دان ئىشلهپ، شۇ ئارقىلىق  ئۇنىڭ ئۆزى بىلهن بىلله ئېلىپ ماڭغان نهرسىلىرىنىڭ ئىچىدە، يهنه يېزىدا ئوب. بىلمهيتتى

ئۇ . نهچچه سوم ئايلىق بېرىدىغان بىرەر ئىشچىلىق خىزمىتىگه ئېرىشىشتىن ئىبارەت بىر ئارزۇ، پىالن ۋە ئىرادىال بار ئىدى
چاغدا ئالىي مهكتهپكه ئىمتىھان بېرىپ، ئىمتىھاندىن ئۆتكهنلهر بارىدىغان ئىش يوق بولۇپ، بىرەر ئىشچىلىق خىزمىتىگه 

 باشقا يۇقىرىقىدىنشۇڭا ئۇ چاغدىكى ياشالر .  يىل قايتا تهربىيه ئالمىسا بولمايتتى2 دېگهندە كهمش ئۈچۈنمۇ، يېزىدا ئېرىشى
  .  نهرسىنى ئۈمىد ياكى تهسهۋۋۇر قىاللمايتتىھېچ

ىغان بىر  كىلومېتىر كېلىد4 ناھىيه بازىرىغا كونىشهھهر كىلومېتىر، 10ئهركىن سىدىق بارغان بۇ يېزا ئاقسۇ شهھىرىگه 
ئۇ يېزا شۇ يىلى يېڭىدىن . يهردە بولۇپ، ئۇ يهرگه ئاقسۇ شهھىرىدىن ئۆزىدىن باشقا پهرىدە ئىسىملىك يهنه بىر قىزال باردى

 ناھىيىسىدە تولۇقسىز ۋە تولۇق كونىشهھهرتهسىس قىلىنغان زىيالىيالر قايتا تهربىيه ئېلىش پونكىتى بولۇپ، شۇ يىلى 
ئوتتۇرىنى پۈتتۈرۈپ  -1ئاقسۇ . ر ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىر قىسمىمۇ ئاشۇ يهرگه ئهۋەتىلگهن ئىدىئوتتۇرىنى پۈتتۈرگهن ئۇيغۇ

  .  بارغان باشقا ئوقۇغۇچىالرمۇ بار بولسىمۇ، ئۇالر باشقا يېزىغا بارغان ئىدىكونىشهھهرگه
ئۇ . ىرىغى بىلهن يورۇتاتتىياتاقلىرىنى كىرسىن چ -  بۇ يېزىغا ئۇ چاغدا تېخى توك ئۇالنمىغان بولۇپ، ھهممه كىشىلهر ئۆي

يهرنىڭ ئىشچىلىرى ئىچىدە پهقهت بىر ئائىله كىشىال ئۇيغۇر بولۇپ، قالغانلىرى ئىچكىرىنىڭ ئوخشىمىغان يهرلىرىدىكى 
 كونىشهھهربۇ مهيداننىڭ ئاساسلىق ئىشلهپ چىقىرىدىغىنى شال ئۇرۇقى بولۇپ، . ئۆلكىلهردىن كهلگهن خهنزۇالر ئىدى

ئۇ يهرنىڭ ھاۋاسى نهم ۋە سۈيى ئىنتايىن كۆپ بولغاچقا، پاشا . تلىك شال ئۇرۇقى بىلهن تهمىنلهيتتىناھىيىسى ئالىي سۈپه
ياز كۈنلىرى ئادەم داكا رەختتىن ياسالغان كىچىك پاشىلىقالرنىڭ ئىچىگه كىرىۋالمىسا، ئاخشىمى . ئىنتايىن كۆپ ئىدى

 قويۇپ بهرگهندە، ئهكېلىپىم ناھىيىدىن بۇ مهيدانغا كىنو ياز كۈنلىرى نهچچه ئايدا بىر قېت.  ئهمهس ئىدىمۇمكىنئۇخالش 
 ئهمهس مۇمكىنئادەم پۈتۈن بهدىنىنى بىر نهرسه بىلهن ئوراپ ئولتۇرمىسا، پاشىنىڭ دەردىدىن سىرتتا ئولتۇرۇپ كىنو كۆرۈش 

 كىنو كۆرۈش شۇڭا.  كېتهتتىئولىشىپپهقهت كۆزىنىال ئوچۇق قويۇپ ئولتۇرسىمۇ، پاشىالر ئادەمنىڭ كۆزىگه . ئىدى
ئۇيغۇر زىيالىيالرنىڭ تۇرىدىغان ئۆيى قۇرما تام . ئهمهلىيهتته كۆزىگه ئولىشىۋالغان پاشىالرنى قورۇپ ئولتۇرۇش جهريانى بوالتتى
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، ئۇ يهرلهردە چاشقان ئاالھىدىلىكىگۈرۈچ كۆپ چىقىدىغان بۇنداق يهرنىڭ بىر . بىلهن ياسالغان ئىنتايىن ئاددىي ئۆيلهر ئىدى
 سانتىمېتىر 10پات ئېتىزلىقنىڭ  - ، پاتئورۇغاندائهركىن سىدىق قالغان زىيالىيالر بىلهن شال . كۆپ بولىدۇئىنتايىن 

چوڭقۇرلۇقتىكى بىر يهرلىرىدىن ئېغىرلىقى بىرەر كىلو كېلىدىغان، ئىنتايىن پاكىز ۋە ئىنتايىن پۈتۈن ئاقالنغان گۈرۈچلهرنى 
ئىسكىالتتىكى "ىغان چاشقانالر ئۆزلىرىنىڭ قىشلىق يېمهكلىكى ئۈچۈن تهييارلىغان بۇ شال ئېتىزلىقىدا جان باقىد. تېپىۋاالتتى
 تۇتۇۋالغانبۇ چاشقانالر ئۇيغۇر زىيالىيالر ياتاقلىرىنىڭ تورۇسى ۋە قۇرما تام ئارىلىقلىرىغىمۇ ئىنتايىن كۆپ ئۇۋا . ئىدى" ئاشلىقى

بهزىلىرى تورۇستىن . الر كېچىلىك پائالىيىتىنى باشلىۋېتهتتىبولۇپ، ئاخشىمى ئادەم ئۇخلىغىلى ياتقان ھامان، پۈتۈن چاشقان
بهزىلىرى ئۈستىدە ئادەم ياتقان كۆرپىنىڭ ئاستىنىڭ بىر تهرىپىدىن . بهزىلىرى تاماق قاچىلىرىنى تاراڭلىتاتتى. چالما تاشاليتتى

چقا، كىشىلهرنىڭ كهچلىك تاماقتىن چاشقاننىڭ تاجاۋۇزچىلىقى مۇشۇنداق ئېغىر بولغا. يهنه بىر تهرىپىگه ئۆتمهكچى بوالتتى
يۇيۇلمىغان قاچىنى شۇ پېتى قويۇپ، ئهتىسى ئهتىگىنى قارىسا، ئۇ ، كېيىن تاماق قاچىسىنى يۇيۇشنىڭ ھاجىتى يوق ئىدى

شۇڭا زىيالىيالر قاچىسىنى تاماق يهپ بولغاندا ئهمهس، تاماق . پاكىز بولۇپ كېتهتتى - بىلهن پاك" تازىلىشى"چاشقانالرنىڭ 
ئهركىن سىدىق بىر قانچه قېتىم ئهتىگهنلىكى ئورنىدىن تۇرغاندا، كۆرپىسىنىڭ ئاستىدىن ئۆلۈك . يۇياتتىىشتىن بۇرۇن يېي

قىلىپ كېتىۋاتقاندا، " سهپهر"بۇالر كېچىسى كۆرپه ئاستىنىڭ بىر تهرىپىدىن يهنه بىر تهرىپىگه . چاشقان تېپىۋالغان ئىدى
بهزى . ئىچىدە ئۆرۈلگهندە ئۇقماي بېسىۋېلىپ، ئۆلتۈرۈپ قويغان چاشقانالر ئىدى ئۇيقۇكۆرپه ئۈستىدە ئۇخالۋاتقان كىشى 

 نى ئۆلتۈرۈپ، ئۇالرنى خۇددى تىزىلىپ بىر يهرگه 30 - 20 ۋاقتىدا شال ئېتىزىدىكى چاشقانالردىن ئورمىسىئوغۇلالر شال 
  .  قاتارى تىزىپ قويغان ئىشالرمۇ بولغان ئىدىكۆرسىتىپمېڭىۋاتقاندەك 
. ا سائهت بولمىغاچقا، زىيالىيالر تاڭ ئاتقاندا ئورنىدىن تۇرۇپ ئىشقا بېرىپ، كۈن ئولتۇرغاندا ئىشتىن چۈشهتتىئۇ چاغد

لېكىن تاماق ئاساسهن نورمىسىز بولۇپ، . ئايالپ گۆش كۆرمهيتتى -  تاماقنىڭ سۈپىتى ئىنتايىن ناچار بولۇپ، كىشىلهر ئايالپ
نى يهيدىغىنى ھور نان بولۇپ، ئاشخانىدا ئوت قاالپ ئىسسىتىدىغان مهش ئهتىگى. قانچىلىك يېسه شۇنچىلىك بار ئىدى

بهزىدە ئاشپهزلىك قىلىدىغان زىيالىي شهھهرگه كېتىپ، . بولمىغاچقا، قىش كۈنى ھور نانلىرى پۈتۈنلهي توڭالپ قاالتتى
وڭالپ قالغان ھور نېنىدىن بىرنى  ناننى ئىسسىتىپ قويىدىغان ئادەم يوق بولۇپ قالغاندا، ئهركىن سىدىق ئاشۇنداق تئهتىگىنى

كۆتۈرۈپ، سۇ چاشكىسىدىن بىرنى ئېلىپ، ياتىقىنىڭ قېشىدىكى ئۆستهڭ بويىغا بېرىپ ئولتۇرۇپ، بىر تهرەپتىن ئۆستهڭدىن 
ئازراقتىن غاجىغان ئهھۋالالر ئۇنىڭ  - سۇ ئېلىپ ئىچكهچ، يهنه بىر تهرەپتىن ھېلىقى توڭالپ قالغان ھور نېنىنى ئازراق

كالىالرنىڭ  -  ئۆستهڭدىن سۇ ئېلىپ ئىچكهندە، ئۇنىڭ باش تهرىپىدە ئات. ھازىرمۇ ئهينهن ساقالقلىق تۇرماقتائېسىدە 
چاشكىغا ئالغان سۇنىڭ ئىچىدە ئايلىنىپ يۈرگهن ھهر خىل . ئۆستهڭگه كىرىۋېلىپ سۇ ئىچىۋاتقىنى كۆرۈنۈپ تۇراتتى
ن سهل ساقالپ، ئايلىنىپ يۈرگهن نهرسىلهرنىڭ بىر قىسمى نهرسىلهر كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان بولۇپ، سۇنى ئالغاندىن كېيى

  . ئىچىۋەرەتتىچاشكىنىڭ ئاستىغا ئولتۇرۇپ، قالغان قىسمى يهنىال لهيلهپ تۇرسىمۇ، سۇنى 
ئهركىن سىدىق ھهر شهنبه كۈنى ئىشتىن چۈشكهندىن كېيىن ئاقسۇدىكى ئۆيىگه قايتىپ كېلىپ، يهكشهنبه كۈنى كهچته 

ئۇنىڭ ئائىلىسىدە پهقهت بىرال ۋېلىسىپىت بولغاچقا، ھهر قېتىم ئۇ ئۆي بىلهن يېزىنىڭ .  كېتىپ تۇردىيېزىسىغا يهنه قايتىپ
جاڭگال،  -  يولنى قىسقارتىش ئۈچۈن ئۇ چوڭ يولدا ماڭماي، جاڭگالمۇ.  كىلومېتىر يولنى پىيادە باستى10ئارىلىقىدىكى 
 سائهتته بېسىپ 2 كىلومېتىر يولنى 10 قىلىپ ئىتتىك ماڭسا، غهيرەت. ئېتىزلىق، ئۆزى يالغۇز يول يۈرەتتى - ئېتىزلىقمۇ
 نهرسه ھېچروھلۇق ماڭسا، ئهتىسى قايتىپ كېلىدىغاندا ئهمگهكتىن باشقا  -  ئۆيىگه ماڭغاندا خۇشال ۋە كۆتۈرەڭگۈ. بوالتتى

ىنى سۆرەپ، ئىنتايىن يوق، روھىي تۇرمۇشتىن ئهسهرمۇ يوق بۇ جايغا بىرسى بوينىنى باغالپ تارتىپ كېتىۋاتقاندەك، پۇت
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 كىلومېتىر يولنى 4بهزى دەم ئېلىش كۈنلىرى ئۆيىگه قايتماي، . يولمۇ ناھايىتى يىراق تۇيۇلۇپ كېتهتتى. تهسلىكته ماڭاتتى
ناھىيه كۇلۇبىدا كىنو قويغاندا، .  ناھىيه بازىرىغا بېرىپ، بهزى سهپداشلىرىنىڭ ئۆيىدە مېھمان بوالتتىكونىشهھهرپىيادە يۈرۈپ 

يېزىدا بىرگه قايتا تهربىيه ئېلىۋاتقان ئىسكهندەر ئىسىملىك بىر سهپدىشى بۇرۇن شۇ . لىرى بىلهن كىنو كۆرەتتىدوست
. كىرگۈزىۋېتهتتىناھىيىلىك كىنوخانىدا ئىشلىگهن بولۇپ، ئهركىن سىدىق كىنو كۆرگىلى بارغاندا، ئۇنىڭدىن بېلهت ئالماي 

 قانداق ئىش ھهققى بهرمىگهن بولۇپ، قورساققا ھېچ زىيالىيالرغان يېزىدىكى قايتا تهربىيه مهزگىلىدە ئهركىن سىدىق تۇرغا
شۇڭا زىيالىيالر ئىنتايىن كهمبهغهل بولۇپ، ئۇالرنىڭ نۇرغۇنلىرى تاماكا . يېگهن تامىقى ئاشۇ زىيالىيالرنىڭ ئىش ھهققى ئىدى

يۆگهپ چهكسه، بىر دەمدىال باشقىالر ئۇنىڭ شۇڭالشقا ئوغۇلالردىن بىرسى موخوركىدىن بىرنى . پۇلىسىغىمۇ چىقىنالمايتتى
 دۆڭ تۆپىسىگه كونىشهھهرنىڭ.  چېكىش ئۈچۈن ئۆچىرەت بولۇپ كېتهتتىموخوركىنىيېنىغا كېلىپ، نۆۋەتلىشىپ ئۇ بىر 
 بۇالق بار بولۇپ، ئهركىن سىدىق بهزىدە دوستلىرى بىلهن شۇ بۇالق ئهتراپىدا  بىريېقىن جايىدا سۈيى ئىنتايىن تاتلىق

مانا بۇ ئهركىن . دەپ ئولتۇرۇپ، دۇتار چېلىپ، ناخشا ئېيتىپ، ھېكايه ئېيتىشىپ ئولتۇرغان ۋاقىتلىرىمۇ بولدىچۆرى
  . سىدىقنىڭ يېزىدا قايتا تهربىيه ئېلىۋاتقان مهزگىلدىكى ئهڭ گۈزەل ئهسلىمىلىرىدۇر

كىيىۋېلىپ سۇغا كىرىپ، شال ئايدىن باشالپال رېزىنكه ئۆتۈك  - 4يىلى، ئهركىن سىدىق ئهتىياز پهسلىدىكى  - 1977
ستىگه دەسسهپ ۈدەسلهپته سۇغا كىرگهندە يهر تېخى ئېرىپ بواللمىغان بولۇپ، توڭ يهرنىڭ ئ. تېرىش مهشغۇالتىنى باشلىدى

، ۋە ھهممه ئىشنى ئىنچىكىلىك بىلهن ئهستايىدىل ىقئۆگىنىدىغانلىئۇ يېڭى نهرسىنى تېز . ئىشلهشكه توغرا كهلدى
. دەرىجىلىك ئهمگهك كۈچى قاتارىدا ئورۇن ئالغان ئىدى - 1دىكى ى، بۇ ۋاقىتقىچه ئۇ شال تېرىشتا مهيدانقىلىدىغانلىقى ئۈچۈن

 -   ھهممه ئىشنى باشتىنئورۇشقىچهئۇ شال تېرىش، مايسا ئۆستۈرۈش، مايسا كۆچۈرۈش، ئوت ئوتاش ۋە ئهڭ ئاخىرى شال 
شال ئورۇۋاتقان كۈنلهرنىڭ .  سۇ ئىچىدە ئىشلىدىلغۇچهقائايالرغا ئاز  -10شۇ يىلى ئهڭ ئاخىرى . ئاخىر قىلىپ چىقتى

 ئوغاقنىڭبىرسىدە، ئۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ئاي شهكلىدىكى ئورغىقىنى تېز سۈرئهتته بىلهۋېتىپ، ئۇنى سولدىن ئوڭغا بىلىگهندە، 
ان قولنىڭ  بىلهي تۇتقئورغاق چىقىپ كېتىپ، ئارقىغا ياندۇرۇپ بىلهش ھهرىكىتىنى قىلغاندا سېرىلىپئۇچى بىلهيدىن 

مېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى يېرىنى ئاچىماق شهكلىدە كېسىپ، ى سانت3 بېلىكىنىڭئاستىغا چۈشۈپ قېلىپ، ئهركىن سىدىقنىڭ 
 ئورغاقلېكىن، . ئهركىن سىدىق بۇ ئىشتىن كېيىن بىلىكىنى تېڭىپ ساقايتتى.  سۆڭىكىنى كۆرسىتىپ قويدىبېلىكىنىڭ

يېرىدىن سهلال ئۈستۈن بولۇپ، ئۇ يهر بىر ئاچىماق شهكىلدە چوڭ تارتۇق كهسكهن جاي سول قولىنىڭ سائهت تاقايدىغان 
بۇ تارتۇق ئهركىن سىدىقنىڭ بىلىكىدە ھازىرمۇ بار بولۇپ، ئۇ ھهر قېتىم بىلىكىدىكى سائهتكه قارىغاندا، بۇ . بولۇپ قالدى

 جاپالىق تۇرمۇشنى يۇقىرىقىدەككهچۈرگهن تارتۇق ئۇنىڭغا ئۇ ئهينى ۋاقىتتا يېزىدا قايتا تهربىيه ئېلىش جهريانىدا بېشىدىن 
 ئىشلهۋاتقان ۋاقىتالردا ئهركىن دا JPLئامېرىكىدىكى يۇقىرى تېخنىكىلىق شىركهتلهردە ۋە ھازىرقى . ئهسلىتىپ تۇرىدۇ

بۇ تارتۇق سۆزلهيدىغان .  تارتۇق بولۇپ قالغانلىقىنى سورىدىنېمىشقا بېلىكىسىدىقنىڭ بهزى خىزمهتداشلىرى ئۇنىڭدىن 
بىر قېتىم "رىخىي ھېكايه ئىنتايىن ئۇزۇن ۋە ئېچىنىشلىق بولغاچقا، ئهركىن سىدىق ئۇالرنى سۆزلهپ ئولتۇرماي، تا

  . دەپال قويدى" دىققهتسىزلىكىمدىن پىچاق كېسىۋەتكهن
غا كۆكتاتالرنى تېرىشقا، ھهمدە ئۇنى ناھىيه بازىرى - شال تېرىشتىن باشقا، ئهركىن سىدىق بۇ مهيداندا ھهر خىل سهي

 دەك ئات، كاال ۋە قويلىرىنى ھهيدەپ، 30يىلى يازدا، ئۇ تېخى بىر ئاي يېزىسىنىڭ  - 1977. ئاپىرىپ سېتىشقىمۇ قاتناشتى
بۇ ئۇالغ توپىنىڭ ئىچىدە بىر جۇغى . دا باقتى قانداق ئادەمنىڭ قارىسى كۆرۈنمهيدىغان بىر جاڭگالدا پاھېچئۆزىدىن باشقا 

 ئات بولۇپ، پادا باققىلى چىققانالرنىڭ ھهممىسى شۇ ئاتنى جىگهررەڭ بىر ۈگرەيدىغانيكىچىك، ئهمما ئىنتايىن ئىتتىك 
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ئهركىن سىدىق بۇ ئاتنى .  پېتىال مىنهتتىيايداقلېكىن ئاتقا ئارتىدىغان توقۇم يوق بولۇپ، ھهممهيلهن ئۇنى . مىنىۋاالتتى
بۇنداق يېغىر . اجىالپ يېغىر قىلىپ قويدىمىنىشكه باشلىغان بىرىنچى ھهپتىسى ئۇنىڭ سۆڭگىچىنى ئاتنىڭ دۈمبىسى غ

ئىنتايىن ئاغرىيدىغان بولۇپ، ئۇنىڭ دەردىدە ئهركىن سىدىق بىر قانچه ھهپته تۈز ئولتۇرالماي، بىر يهردە ئولتۇرسا 
ئۇ چاغدا بىرەر رادىوئ ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش ئىنسانغا ئازراق . سۆڭگىچىنىڭ يېرىمىنى قويۇپ، قىيپاش ئولتۇرۇپ يۈردى

 ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن، ئهركىن سىدىق پادا تېزرەكۋاقىتنى بىر ئاز ئهھمىيهتلىك ۋە .  نېمه يوق ئىدىھېچمرا بولۇپ بېرىدىغان ھه
.  ئوقۇدىفېليهتونلىرىنى شۈننىڭ لۇتومىنى ۋە  -4 قىلىنغان نهشر يېڭىدىن  ئهسهرلىرىدىنزېدۇڭنىڭ ماۋبېقىش جهريانىدا 

ئۇيغۇرچه لۇغهت  -  ئهركىن سىدىقتا بىرەر خهنزۇ تىلى دەرسلىكى ياكى خهنزۇچهئۇ چاغدا. بهزىدە خهنزۇ تىلى ئۆگهندى
بىرىگه سېلىشتۇرۇپ  -  ، ئۇالرنى بىركۆتۈرۈۋېلىپبولمىغاچقا، ئۇ بىر كىتابنىڭ ئۇيغۇرچىسى بىلهن خهنزۇچىسىنى تهڭال 

ز ئىمكانىيىتى يار بهرگهن ھهممه بۇنداق تىل ئۆگىنىشنى پادا بېقىشتىن باشقا ۋاقىتالردىمۇ، ئۆ. يۈرۈپ تىل ئۆگهندى
  . ۋاقىتالردىن تولۇق پايدىلىنىپ، ئىزچىل تۈردە ئېلىپ باردى

، مهيدان ئىتتىپاق باش ياچېيكىسىنىڭ سېكرېتارىئهركىن سىدىق يېزىدىكى ۋاقتىدىمۇ ئۇيغۇر ئىتتىپاق ياچېيكىسىنىڭ 
هۋەرلىشىش گۇرۇپپىسىنىڭ گۇرۇپپا باشلىقى، مهيدان ، مهيدان باشقۇرۇش كومىتېتىنىڭ ئهزاسى، مهيدان خسېكرېتارىمۇئاۋىن 

 دەك ئۇيغۇر زىيالىيالرنى يىغىپ، بىر سهنەئت ئهترىتى 10ئۇ . تهشۋىقات ئهترىتىنىڭ باشلىقى قاتارلىق ۋەزىپىلهرنى ئۆتىدى
بولۇپ تۇرغان مۇزىكا  مهۋجۇدئۇنىڭدا ئۆزى شېئىر يېزىپ، يازغان شېئىرالرنى ئهينى ۋاقىتتا ئۇيغۇر جهمئىيىتىدە . تهشكىللىدى

شۇ . ، ۋە بهزىدە داپ چېلىپ، سهنەئت ئويۇنلىرى تهييارلىدىراۋابھهمدە بهزىدە دۇتار، بهزىدە . ئاھاڭىغا سېلىپ ناخشا قىلدى
دېگهن ناخشا ئاھاڭىغا ئهينى زاماندىكى " نى ئهسلهيمهنېس"ۋاقىتتا ئۇيغۇرالردا ھازىرمۇ ياخشى كۆرۈلۈپ ئېيتىلىدىغان 

، سهنەئت ئهترىتىنىڭ كىرگۈزۈپسالشقان، داڭلىق ئۇيغۇر شائىرلىرىدىن بىرى يازغان بىر شېئىر تېكىستىنى ۋەزىيهتكه ما
ئۇ چاغدا مۇھهببهت خاراكتېرىگه ياتىدىغان ھهممه (ھهممه ئهزالىرى ئوپچه ئوقۇيدىغان بىر كوللېكتىپ ناخشىسى قىلىپ چىقتى 

 كونىشهھهربۇ سهنەئت ئهترىتى ).  ئېيتىش قهتئىي مهنئى قىلىنغان ئىدىتۈرىگه ئايرىلىپ، ئۇالرنى" سېرىق ناخشا"ناخشىالر 
ئۇ چاغدا يېزىغا قايتا تهربىيىگه بارغان . ناھىيىلىك كىنو كۇلۇبىدا شهھهر ئاھالىسى ئۈچۈن بىر قېتىم ئويۇن قويۇپ بهردى

ڭ باھالىشىدا الياقهتلىك بولغاندىن بىر چىقىش يولى ئىككى يىل ياخشى ئىشلهپ، مهيداننى-زىيالىيالرنىڭ ئالدىدىكى بىردىن
شۇڭا ئهركىن سىدىق ئۆزىال ھهر جهھهتتىن قاتتىق .  خىزمهتتىن بىرنى تېپىش ئىدىبولغۇدەك يىگىنىكېيىن، نان تېپىپ 

 ئىنتايىن كۆڭۈل بۆلۈپ، ئۇالرنى ئۆزلىرىگه پايدىلىق يولغا زىيالىيالرغىمۇ ئىشلهپال قالماي، باشقا ئۇيغۇر ياخشىتىرىشىپ 
 ئانچه ياخشى بولمىغان بهزى زىيالىيالر بىلهن يېقىن دوست بولۇپ، ئهھۋاللىرىئهركىن سىدىق بۇرۇنقى . تهكلهپ تۇردىيې

ئۇ يهردىكى زىيالىيالر ئۈچۈن بۇنىڭدىن باشقا . ئۇالر بىلهن بىرگه مهيدانغا پايدىلىق بولغان ھهر خىل ياخشى ئىشالرنى قىلدى
  . چىقىش يولى يوق ئىدى

 باشچىلىقىدىكى جۇڭگو رەھبهرلىرى ئالىي مهكتهپكه ئوقۇغۇچى قوبۇل شياۋپىڭ دېڭىڭ ئاخىرلىرى يىلىن - 1977
قىلىش تۈزۈمىنى ئىسالھ قىلىپ، ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنى بىر تۇتاش ئېلىنغان ئىمتىھان نهتىجىسىگه قاراپ تالالش 

 خۇشال مىڭلىغان ياشالرنى چهكسىز 10اش مىڭلىغان، بۇ ئىش ئهركىن سىدىقنى ۋە ئۇنىڭغا ئوخش. سىياسىتىنى يولغا قويدى
شۇ يىلى كۈزدىن باشالپ، ھهر يهر ھهر يهرلهردە قايتا تهربىيه ئېلىۋاتقان . ئۇالرغا بىر خىل ئۈمىد ئېلىپ كهلدى. قىلدى

ڭ ھهممىسى ئالىي ئوتتۇرا مهكتهپلهرنى. زىيالىيالر ئارىسىدا ئالىي مهكتهپ ئىمتىھانىغا تهييارلىق قىلىش دولقۇنى قوزغالدى
ئهركىن سىدىق . مهكتهپ ئىمتىھانىغا تهييارلىق قىلىش ئۈچۈن مهخسۇس دەرس تهكرارالش مهشغۇالتلىرىنى ئېلىپ باردى
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 ناھىيه تهۋەسىدە بولغاچقا، مهيدان رەھبهرلىكى ئۇنىڭ ئاقسۇغا قايتىپ، ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى مهكتىپىدىكى دەرس كونىشهھهر
 ئوخشاش، چۈشتىن بۇرۇن زىيالىيالرغاشۇڭا ئۇ ئۆز يېزىسىدىكى قالغان . ىشىغا يول قويمىدىتهكرارالش كۇرسلىرىغا قاتنىش

ئاخشىمى ئۆز . ئوتتۇرا مهكتهپكه بېرىپ، دەرس تهكرارالش كۇرسىغا قاتناشتى - 1ئىشلهپ، چۈشتىن كېيىن ناھىيه بازىرىدىكى 
چىراغقا ناھايىتى .  ئۆزى دەرس تهكرارلىدىيورۇقىدا جىن چىراغنىڭ ئېگىزلىكتىكىياتىقىدا، ئۆزى ياسىۋالغان بىر غېرىچ 

قارا  - ئهتىسى ئورنىدىن تۇرغاندا ئادەم بۇرنىنى سىلىسا، قولىغا قاپ. يېقىن كهلمىسه كىتابتىكى خهتنى كۆرگىلى بولمايتتى
 - 10ينىڭ ئا -12 ناھىيىسىدە كونىشهھهرشۇ يىلقى تۇنجى قېتىملىق ئالىي مهكتهپ ئىمتىھانى .  ئىسى چىقاتتىچىراغ

 ناھىيىسىدە بېرىپ، كونىشهھهرئهركىن سىدىق بۇ ئىمتىھانالرنى . داۋام قىلدىكۈن  3 جهمىكۈنىگىچه  - 12كۈنىدىن 
ئارىلىقتىن بىر نهچچه ھهپته ئۆتكهندىن كېيىن، . ئىمتىھان ئاخىرالشقاندىن كېيىن يهنه ئۆزىنىڭ ئهمگىكىنى داۋامالشتۇردى

. دېگهن خهۋەر كهلدى" ۇدىن بىر باال بۇ قېتىمقى ئىمتىھاندا پهۋقۇلائددە يۇقىرى نومۇر ئاپتۇئاقس"ئهركىن سىدىق تۇرغان يېزىغا 
ئارىلىقتا يهنه . دېگهن خهۋەر كهلدى"  ئىكهنكونىشهھهردەبۇ پهۋقۇلائددە يۇقىرى نومۇر ئالغان باال "بىر قانچه كۈندىن كېيىن 

بۇ باال ئهركىن "، " شال ئۇرۇقچىلىق مهيدانىدا ئىكهنكونىشهھهربۇ باال " ئۆتكهندىن كېيىن، ھهممه يهرگه كۈنبىر قانچه 
ئهركىن سىدىق بۇ خهۋەرنى ئاڭلىغاندا، ھهم خۇشاللىنىپ، ھهم ھاياجانلىنىپ، . دېگهن خهۋەرلهرمۇ تارقالدى" سىدىق ئىكهن

ئهركىن سىدىق . دېدى!" ساڭا مىڭالرچه رەخمهت. ئاھ خۇدا: "ھهمدە ئىچىدە. تارام ياش ئېقىپ كهتتى - كۆزلىرىدىن تارام
دېگهن بىر " بۇ دۇنيادا قانچىلىك ئوقۇش بولسا، ئۇنىڭ ھهممىسىنى ئوقۇيمهن"باشالنغۇچتا ئوقۇۋاتقان ۋاقتىدىال ئۆزى ئۈچۈن 

لېكىن، ئوتتۇرا مهكتهپكه چىققاندىن كېيىن، بولۇپمۇ يېزىغا قايتا تهربىيىگه چۈشكهندىن كېيىن، بۇ . غايىنى تىكلىگهن ئىدى
كېيىن شۇ . بۇ قېتىم كهلگهن خۇش خهۋەر ئۇنىڭ ئۈمىدىگه قايتىدىن جان كىرگۈزدى. ۈتۈنلهي ئۇچۇپ كهتكهن ئىدىغايه پ

  . ئورۇنغا ئېرىشكهنلىكى ئېنىق بولدى - 2قېتىم ئهركىن سىدىقنىڭ ئىمتىھان نهتىجىسى پۈتۈن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بويىچه 
. وبۇل قىلغان مهكتهپ توغرىسىدا ھهر خىل گهپلهر تارقىلىشقا باشلىدىئۇنىڭدىن كېيىن جهمئىيهتته ئهركىن سىدىقنى ق

 ئۇنىۋېرسىتېتى، ئهڭ خۇا ئۇنىۋېرسىتېتى، ئۇنىڭدىن كېيىن چىڭ بېيجىڭ كېيىنچىرەكدەسلهپته شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى، 
. ه زادىال ئىشهنمىدىلېكىن، ئهركىن سىدىق ئۈرۈمچىدىن باشقا ئورۇنالرنىڭ گېپىگ. ئاخىرىدا چهت ئهلنىڭ گېپى چىقتى

مهكتهپتىن تېخى . سهۋەبى ئهينى ۋاقىتتا ئۇ خهنزۇچىدىمۇ تېخى چاال ساۋاتلىق بولۇپ، چهت ئهل تىلىنى قىلچىمۇ بىلمهيتتى
 سوملۇق 26 ناھىيىلىك خهلق ھۆكۈمىتى ئهركىن سىدىققا ئايلىق مائاشى كونىشهھهرچاقىرىق كېلىپ بواللمىغان بىر پهيتته، 

بۇ خهۋەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، ئهركىن سىدىقنىڭ .  خىزمىتى بېرىلگهنلىكى توغرىسىدا ئۇقتۇرۇش قىلدىبىر تهرجىمانلىق
سهۋەبى ئۇالرنىڭ ئائىلىسى بۇ . ئهۋەتمهسلىك توغرىسىدا سهل ئىككىلىنىپ قالدى -  مهكتهپكه ئهۋەتىشئالىدادىسى ئۇنى 

، گهرچه ئهركىن سىدىقنىڭ ئاكىسىمۇ سهۋەبتىنشۇ . هتكهن ئىدىۋاقىتقىچه ئىقتىساد قىيىنچىلىقىنى ئىنتايىن كۆپ تارتىپ ك
 مهكتهپ ئىمتىھانىغا ئالىئهينى ۋاقىتتا ئوتتۇرا مهكتهپته ناھايىتى ياخشى ئوقۇغان بولسىمۇ، ئۇنى ئائىلىسىدىكىلهر شۇ يىلقى 

شۇڭا ئۇ .  چوڭ زەربه ئىدىۇسىزقىاللىغبۇ پۇرسهتتىن ۋاز كېچىش ئهركىن سىدىق ئۈچۈن بىر تهسهۋۋۇر . قاتناشتۇرمىغان ئىدى
ئهگهر ئائىلىسىنىڭ ئىقتىسادىي ئهھۋالى يار بهرمىسه، ئۇ .  مهكتهپكه بېرىشتا قىلچىمۇ تهۋرەنمهي، ئىنتايىن چىڭ تۇردىئالى

ئهركىن سىدىقنىڭ دادىسىنىڭ دوستلىرىمۇ بۇ خهۋەرنى بىلگهندىن كېيىن .  ئېيتتىتايانمايدىغانلىقىنىئائىلىسىدىكىلهرگه 
شۇنىڭ بىلهن . ىڭ دادىسىنى ئهيىبلهپ، ئهركىن سىدىقنى قهتئىي ئوقۇتمىسا بولمايدىغانلىقى توغرىسىدا تهكلىپ بهردىئۇن

ئهڭ ئاخىرىدا، ئهركىن سىدىققا ئۆزى ئارزۇ قىلغان شىنجاڭ . ئهركىن سىدىقنىڭ دادىسى تهسلىكته ماقۇل بولدى
 -1شۇ يىلى ئاقسۇ ۋىاليهتلىك . ى كهسپىدىن ئوقۇش چاقىرىقى كهلدىئۇنىۋېرسىتېتى فىزىكا فاكۇلتېتى رادىوئ ئېلېكترونىكىس
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 سىنىپ ئوقۇغۇچىلىرى 3ئوتتۇرا مهكتهپنىڭ تولۇق ئوتتۇرا سىنىپىنى ئهركىن سىدىق بىلهن ئوخشاش ۋاقىتتا پۈتتۈرگهن 
ئۇالر يېزا ئىگىلىك . ى ئوقۇغۇچىال ئالىي مهكتهپ ئىمتىھانىدىن ئۆتۈپ، ئالىي مهكتهپ ئوقۇشىغا بارالىد3ئىچىدە، پهقهت 

ماشىنىلىرى سىنىپىدىن ئهركىن سىدىق، دوختۇرلۇق سىنىپىدىن رەيھان ئىمىن ۋە يېزا ئىگىلىكى سىنىپىدىن گۈلزەپهر 
، گۈلزەپهر بولسا شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تارىخ كهسپىگه قوبۇل ئۇنىۋېرسىتېتىغابولۇپ، رەيھان شىنجاڭ مېدىتسىنا 

  . قىلىندى
كۆرپىلىرىنى يىغىپ  - ىنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن، ئهركىن سىدىق ئۆزى چېنىققان يېزىدىكى يوتقانئوقۇش چاقىرىق

 باشقا ئۇيغۇر زىيالىيالر بىلهن خوشلىشىپ، تۇرۇۋاتقانباغالپ، ھېلىقى ئۇيغۇر ئىشچى ئائىلىسى ۋە يېزىدا شۇ چاغدا تېخىچه 
. ئۇنىڭ ئۈچۈن بىرەر ئۇزىتىش پائالىيىتىمۇ بولمىدى. ئايرىلدىت بىلهن ۋېلىسىپىچېنىققىلى بىر يېرىم يىل بولغان بۇ جايدىن 

ئۇ جىمجىت مهيداندىن ئۆزى يالغۇز سۇغۇرۇلۇپ چىقىپ، ئاستا ئاقسۇغا قاراپ .  دەپ قويمىدىخوشمۇمهيدان رەھبهرلىرى 
نى ئۆتكۈزگهن بولسىمۇ، گهرچه ئهركىن سىدىق بۇ يېزىدا ئۆزىنىڭ ئهڭ جاپالىق ۋاقىتلىرىنىڭ بىر قىسمى. يۈرۈپ كهتتى

يىلى يازدا تهتىل قىلىپ  - 1978شۇڭا ئۇ ئۈرۈمچىدىن ئاقسۇغا . ئۇنىڭغا يهنىال خېلى چوڭقۇر مېھرى سىڭىپ قالغان ئىدى
بۇرۇن ئۆزى ئىشلىگهن يهرلهرنىڭ ھهممىسىگه . قايتىپ كهلگهندە، ۋېلىسىپىت بىلهن ئۆزى چېنىققان بۇ يېزىغا بىر قېتىم باردى

 كىمنى ھېچ بولسىمۇ، ئۇرۇنغانبىرەر تونۇش ئۇچراپ قاالرمىكىن، دەپ بهك . رلهرنى بىر قېتىم كۆزدىن كهچۈردىبېرىپ، ئۇ يه
  . شۇنداق قىلىپ ئۇ بۇ يهردىن ئاستا قايتىپ كهتتى. ئۇ جاي بۇرۇنقىغا قارىغاندا جىق جىمجىت كۆرۈنهتتى. ئۇچرىتالمىدى

 
 بولغان ئارىلىقتا ئۆگهنگهن دېھقانچىلىق تېخنىكىسىنى ھازىرغىچه غىچهئاخىرالشتۇرئهركىن سىدىق ئۆزى قايتا تهربىيىنى 

يىلى ئۆزىنىڭ تۇنجى ئۆيىنى سېتىۋالغاندىن كېيىن، ئۆينىڭ ئارقا  -1997 كالىفورنىيىدەئۇ شىمالىي . ئىشلىتىپ كهلمهكته
غان ئىشلىرىنىڭ بىر قىسمى كۆكتات تېرىپ، بۇنى ئۆزىنىڭ كۆڭۈل ئاچىدى - ھويلىسىغا ھهر خىل دەرەخلهرنى تىكىپ، سهي

 يېڭىدىن سېتىۋالغان كالىفورنىيىدىكى خىزمهتكه كىرىپ، ئائىلىسىنى جهنۇبىي غا  JPLيىلى  -2004ئۇ . قىلىۋالغان ئىدى
بۇ . لهپ چىقتىيىھىئۆيىگه كۆچۈرۈپ كهلگهندىن كېيىن، بۇ ئۆينىڭ ئارقا ھويلىسىنىڭ يهر قۇرۇلۇشىنى پۈتۈنلهي ئۆزى ال

.  دەرىخى تىكتىگىالس، ۋە بىر تۈپ "ئاپېلسىن"، بىر تۈپ "لىمون" تۈپ ئۈزۈم، بىر تۈپ 3ئانار،  تۈپ 4ھويلىغا 
يىلى  -2005. ھويلىنىڭ بىر بۇلۇڭىغا ئازراق ئۈجمىمۇ ئۆستۈردى. ئهتىرگۈل، قوغۇنگۈل ۋە ھهشقىپىچهك گۈللىرىنى تىكتى

  خىل سهي2تېرىپ، بۇ ) الزا(ىغا پهمىدۇر ۋە ئاچچىق مۇچ بۇ يىل ھويلىس. ئۇ ھويلىسىدا قوغۇن بىلهن تاۋۇز ئۆستۈرۈپ باقتى
ئهركىن سىدىق ئۈچۈن ھويلىدا ئاشۇنداق بىر قىسىم نهرسىلهرنى ئۆستۈرۈش . ئۆزىنى تهمىنلىدى - كۆكتاتتا پۈتۈن ياز ئۆز -

  .تاھازىرمۇ ئۇنىڭ ئىشتىن قايتىپ كهلگهندىن كېيىن ھۇزۇرلىنىدىغان روھىي تۇرمۇشىنىڭ بىر قىسمى بولماق
  

ئهركىن سىدىق يېزىدا قايتا تهربىيه ئېلىۋاتقان مهزگىلدىكى 

 بىرگه ئۆتكهن بىر قانچه زىيالىي ياش سهپداشلىرى بىلهن كونىشهھهردە

  .دوستلىرى
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 - 1ئهركىن سىدىق بىلهن ئاقسۇ ۋىاليهتلىك 

 -1976ئوتتۇرا مهكتهپ تولۇق ئوتتۇرا سىنىپىنى 

 ئايدىكى -2 يىلى -1978يىلى بىرگه پۈتتۈرۈپ، 

تۇنجى قېتىملىق ئالىي مهكتهپ ئىمتىھانىدىن 

 3ئۆتۈپ، ئالىي مهكتهپكه ئوقۇشقا بارغان 

ئوڭ تهرەپتىكىسى گۈلزەپهر بولۇپ، ئۇ . ساۋاقداشالر

ھازىر شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى تارىخ فاكۇلتېتىنىڭ 

سول تهرەپتىكىسى رەيھان بولۇپ، . ئوقۇتقۇچىسى

بىي دوختۇرخانىنىڭ ئۇ ھازىر ئۈرۈمچىدىكى بىر ھهر

زەھهرلىك چېكىملىككه ئۆگىنىپ قالغانالرنى داۋاالپ 

  .  ئايدا تارتىلغان- 9 يىلى - 2006 سۈرەتبۇ . ئۆزگهرتىش ئورنىدا دوختۇر بولۇپ ئىشلهيدۇ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ھويلىدىكى چوڭ تهشتهك، تاش . ىشىكۆرۈنۈ بىر جايالشقان ھازىرقى ئۆيىنىڭ ئارقا ھويلىسىنىڭكالىفورنىيىگه  جهنۇبىيئهركىن سىدىقنىڭ

 يىلى يازدا تارتىلغان بولۇپ، ھويلىدىكى - 2005 سۈرەتبۇ . سۇپا، يول ۋە ئوتلۇقالرنى ئهركىن سىدىق ئۆزى اليىھىلهپ، ئادەم يالالپ ياساتقان

  .ركۆچهتلىرىدۇرهمىدۇر پنىڭ سول تهرىپىدىكىسىسۈرەت. ئهتىيازدا تىككهن) يىلى- 2005( دەرەخلهرنى ئهركىن سىدىق شۇ يىلى -گۈل 
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يىلى يازدا - 2006 سۈرەتيىلى ئهتىيازدا تىككهن بولۇپ، بۇ - 2005بۇ ئانارنى ئهركىن سىدىق . ئۆينىڭ ئارقا ھويلىسىدىكى بىر تۈپ ئانار

  .تارتىلغان
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  ئالىي مهكتهپ. 6
  

زۇ تىلى ئوقۇشىنى كۈنى، ئهركىن سىدىق شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا بىر يىللىق خهن -6ئاينىڭ  -3يىلى  - 1978
يىلى -1977يىلى بولسىمۇ، ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش خىزمىتى  - 1978گهرچه ئۇالر ئوقۇش باشلىغان يىل . باشلىدى

باشالنغان بولغاچقا، ئهركىن سىدىق بىلهن ئوخشاش ۋاقىتتا ئالىي مهكتهپكه كىرگهن ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهممىسى پۈتۈن جۇڭگو 
ئۇنىڭ بۇرۇنقى ئوقۇغۇچىالر خىزمىتى جهھهتته قىلغان ئىشلىرىغا قاراپ، . دەپ ئاتالدى" ريىللىق ئوقۇغۇچىال -77"بويىچه 

فىزىكا فاكۇلتېتى ئوقۇغۇچىالر خىزمىتىنىڭ مهسۇئلى ياقۇپ مۇئهللىمنىڭ تاللىشى ۋە كۆرسىتىشى بىلهن، فاكۇلتېتتىن ئۇنى 
 قىلىپ سېكرېتارىياچېيكىسىنىڭ مۇئاۋىن  ۋە فاكۇلتېت ئىتتىپاق باش سېكرېتارىسىنىپ ئىتتىپاق ياچېيكىسىنىڭ 

سىنىپتىكى ئايرىم ئۈرۈمچىلىك ئوقۇغۇچىالر دەسلهپته بۇ يېزىلىق تۈسىنى ئالغان ئهركىن سىدىقنى ئانچه كۆزگه . تهيىنلىدى
ياكى لېكىن ئارىلىقتىن بىر قانچه ھهپته ئۆتمهيال، ئهركىن سىدىق ئۆز سىنىپىدا مهيلى ئۆگىنىشته بولسۇن . ئىلىپ كهتمىدى

ئۇنىڭ كىچىك پېئىل، ئادەملهر بىلهن چىقىشقاق، باشقىالرغا ئىنتايىن كۆڭۈل . خىزمهتته بولسۇن كۆزگه كۆرۈنۈشكه باشلىدى
بۆلىدىغان، باشقىالرغا ياردەم قىلىشنى خۇشاللىق دەپ بىلىدىغان، خىزمهتنى ئىنچىكه ۋە ئىنتايىن رەتلىك ئىشلهيدىغان 

 تهشكىللهش، ھهر بىر ئىشنى يۇقىرى ئۆلچهم ۋە يۇقىرى ئۈنۈم بىلهن قىلىش مىجهزى، ھهمدە يۈكسهك دەرىجىدىكى
 - 10يىلى كۈزدە، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى مهملىكهتلىك  -1978. بارا باشقىالرنى قايىل قىلىشقا باشلىدى - ئىقتىدارى بارا

بىلهن ھهر بىر فاكۇلتېت بىردىن كاندىدات بۇنىڭ ئۈچۈن ئالدى . نۆۋەتلىك ئىتتىپاق قۇرۇلتىيىغا بىر ۋەكىل تالاليدىغان بولدى
ئاندىن ھهممه فاكۇلتېتتىكى ئوقۇغۇچىالر خىزمىتىنىڭ مهسۇئللىرى بىر يهرگه جهم بولۇپ، ھېلىقى كاندىداتالر . تالالپ چىقتى

اقۇپ  ييۇقىرىقىئىچىدىن پهقهت بىرال ۋەكىلنى تالاليدىغاندا، ئهركىن سىدىقنىڭ سىنىپ مۇدىرى شهرىپ مۇئهللىم بىلهن 
مۇئهللىمنىڭ زور تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى بىلهن، ئهخالق، ئۆگىنىش ۋە ئوقۇغۇچىالر خىزمىتى قاتارلىق ھهممه جهھهتلهردە 

 - 16ئاينىڭ  -10يىلى  -1978ھهمدە . ئهركىن سىدىق ئهڭ يۇقىرى باھاغا ئېرىشىپ، مهكتهپ ۋەكىللىكىگه تالالندى
  . نۆۋەتلىك ئىتتىپاق قۇرۇلتىيىغا قاتناشتى -10ن مهملىكهتلىك كۈنىگىچه بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلگه - 26كۈنىدىن 

يىلىنىڭ ئاخىرى تهييارلىق باسقۇچىدىكى خهنزۇچه ئۆگىنىش ئاخىرلىشاي دەپ قالغاندا، ئهركىن سىدىق  - 1978
ئۇ . لدى نىياز بىلهن بىرلىكته ئۆزلۈكىدىن ئىنگلىز تىلى ئۆگىنىشنى باشالشنى قارار قىئهخمهتسىنىپىدىكى ساۋاقدىشى 

چاغدا ئۇيغۇر مهكتهپته ئوقۇغان ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدا چهت ئهل تىلى ئۆگىنىش دېگهن ئۇقۇم يوق بولغاچقا، بۇ ئىشنى 
لېكىن ئۇالر باشقىالرنىڭ .  نىيازنى زاڭلىق قىلغانالرمۇ بولدىئهخمهتئاڭلىغانالرنىڭ ئىچىدە دەسلهپته ئهركىن سىدىق بىلهن 

ەئل تىلى فاكۇلتېتىدا ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى بولۇپ تاغدا شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ چهگېپىگه پىسهنت قىلماي، شۇ چ
ئىشلهۋاتقان ھهكىمه ئاپپايدىن ئىشنى نهدىن ۋە قانداق باشالش توغرىسىدا مهسلىھهت سوراپ، ھهمدە ئۇنىڭدىن بهزى 

ئاپپايمۇ ئاقسۇلۇق بولغاچقا، ئهركىن سىدىق ئالىي ھهكىمه . كىتابالرنى ئارىيهت ئېلىپ، ئىنگلىز تىلى ئۆگىنىشنى باشلىۋەتتى
 نىياز ئۇ ئاپپاينىڭ ئهخمهتبىرى بىلهن تونۇشقان بولۇپ، ئهركىن سىدىق بىلهن  - مهكتهپكه كېلىپ ئۇزۇن ئۆتمهيال ئۇالر بىر

ن سىدىققا ھېچ كهسپىي دەرس ئۆتۈلۈشكه باشلىغان دەسلهپكى مهزگىلدە ئۇ ئوقۇش ئهركى. پات كىرىپ تۇراتتى -  ئۆيىگه پات
قانداق ئېغىر كهلمىگهنلىكى، ھهمدە ئۇ چاغدا باشقا قوشۇمچه ئىشلىرىمۇ بهك كۆپ بولمىغانلىقى ئۈچۈن، ئهركىن سىدىق 

يىللىق تهبىئىي پهن خهنزۇ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ  -77تىل ئۆگىنىشنى . ئىنگلىز تىلى ئۆگىنىشكه خېلى كۆپ ۋاقىت ئاجراتتى
 ھهپتىدە ئوقۇغان دەرسنى ئهركىن سىدىق ئۆزى ئۆگىنىپ بىر ھهپتىدە تۈگىتىپ 2ولۇپ، ئۇالر دەرسلىك كىتابىدىن باشلىغان ب
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 -77يىلى يازلىق تهتىلدىن پايدىلىنىپ قاتتىق تۇتۇش قىلىش بىلهن، ئهركىن سىدىق شۇ ۋاقىتتىكى  - 1979. ماڭدى
 مهۋسۇم دەرسلىك قىلىپ 3 ئوقۇغۇچىالر يهنى، خهنزۇ. يىللىق خهنزۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ سهۋىيىسىگه پۈتۈنلهي يېتىشىۋالدى

ئوقۇپ تۈگهتكهن دەرسنى ئهركىن سىدىق بىر مهۋسۇم ۋە بىر يازلىق تهتىلدە ئۆزى ئۆگىنىپ تۈگىتىپ، ئۆزى بىلهن ئوخشاش 
  . يىللىقتىكى خهنزۇ ئوقۇغۇچىالرغا يېتىشىۋالدى
غان بولۇپ، ئۇنىڭ نىق قىلىنىشقا باشالئىزلىرى پۈتۈن مهكتهپ بويىچه تهشۋ - بۇ ۋاقىتقىچه ئهركىن سىدىقنىڭ ئىش

. تۈرتكىسى بىلهن ئۇيغۇر مهكتهپته ئوقۇغان ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدا چهت ئهل تىلى ئۆگىنىش دولقۇنى قوزغىلىشقا باشلىدى
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى بىر قانچه تهبىئىي پهن فاكۇلتېتلىرى چهت ئهل تىلى ئۆگىنىش قىزغىنلىقى بار ئۇيغۇر 

كۇرس يېڭى باشالنغاندا تىل ئۆگهنمهكچى بولغانالر ئىنتايىن كۆپ . الرغا رۇس تىلى كۇرسلىرىنى ئېچىپ بهردىئوقۇغۇچى
بولۇپ، سىنىپقا پېتىشماي، ئۈستهللهر ئارىسىدىكى بوش ئورۇنالر ۋە دوسكىنىڭ ئهتراپىدىكى بوش ئورۇنالرنىڭ ھهممىسى 

 ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن، فىزىكا فاكۇلتېتىدا ئايچهىقتىن بىرەر ئارىل. دەرس ئاڭلىماقچى بولغانالر بىلهن توشۇپ كهتتى
يهنه بىرەر ئايدەك ۋاقىتتىن كېيىن ئۇ سىنىپتا . ئېچىلغان سىنىپتا يهردە ئولتۇرۇپ دەرس ئاڭاليدىغانالر ئاساسهن قالمىدى

ت ئهل تىلىنى ئۆگىنىش  بىر چه،شۇنداق. دەرس ئېلىۋاتقانالر سىنىپنىڭ يېرىمىنىمۇ توشقۇزالمايدىغان بولۇپ قالدى
لېكىن ئۇنى ئهمهلىيهتته ئىشقا ئاشۇرۇش . سۆزلىمهككه ئىنتايىن ئاسان بولۇپ، ئادەمنىڭ ئېغىزىدىن ئىنتايىن ئاسانال چىقىدۇ

ئهركىن سىدىقنىڭ بىر ئاالھىدىلىكى، تىل ئۆگىنىشتهك ئۇزۇن مۇددەت داۋامالشتۇرۇشنى ۋە ئارىلىقتا . بىر ئىنتايىن قىيىن ئىش
بۇنداق (ئۆزىگه بىر خىل تۈزۈم تۈزۈپ چىقىپ  - ۈرمهي ئىزچىل ئېلىپ بېرىشنى تهلهپ قىلىدىغان ئىشالردا، ئۇ ئۆزئۈزۈلد

دىن باشقا ياخشىراق سوز " تۈزۈم"دەپ ئاتىلىدىغان بولۇپ، ئهركىن سىدىق بۇنىڭغا " discipline"تۈزۈم ئىنگلىزچه 
 تىن 25 - 20ىز تىلى ئۆگىنىشنى باشالپال، ئهركىن سىدىق ھهر كۈنى ئىنگل. ، ئۇ تۈزۈمنى قاتتىق ئىجرا قىلىدۇ)تاپالمىدى

 كۈن يازىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭ 5 جهمى قېتىمدىن 3ئۇ ھهر بىر سۆزنى كۈنىگه . يېڭى سۆز يادالشنى ئۆزىگه ۋەزىپه قىلدى
  : مۇشۇنداق تىل ئۆگىنىش ئۇسۇلى تۆۋەندىكى تور بېتىدە بار

http://www.meripet.com/Academy/InglizTili.htm  
شىنجاڭ ۋاقتى  (6:00ئهركىن سىدىق ھهر كۈنلۈك خام سۆز ۋەزىپىسىنى ئورۇنالش ئۈچۈن ھهر كۈنى ئهتىگهن سائهت 

ك تاماقتىن بۇرۇن شۇ كۈنلۈك خام دىال ئورنىدىن تۇرۇپ، ئهتىگهنلى) بولۇپ، ئاخىرقى ئىككى خانا مىنۇتنى كۆرسىتىدۇ
 مىنۇت بالدۇر بېرىپ، دەرس باشلىنىشتىن بۇرۇن خام 15 - 10ئهتىگهنلىك دەرسكه باشقىالردىن . سۆزلهرنى يادلىدى

چۈشتىن كېيىنكى دەرس باشلىنىشتىن بۇرۇنمۇ ۋە كهچته كهچلىك تاماقنى يهپ، . سۆزلهرنى بىر قېتىم يېزىپ چىقتى
 شهنبه. بۇنى بىر كۈنى بىرەر قېتىممۇ توختىتىپ قويمىدى. الشنى باشالشتىن بۇرۇنمۇ شۇنداق قىلدىئاخشاملىق دەرس تهكرار

 5دەم ئېلىش كۈنلىرى تۇغقانلىرىنىڭ ئۆيىگه مېھمان بولۇپ بارغاندىمۇ، ئارىلىقتا . يهكشهنبه كۈنلىرىمۇ توختىتىپ قويمىدى -
  . ى ئورۇنالپ تۇردى مىنۇت ۋاقىت چىقىرىپ، خام سۆزنى يېزىش ۋەزىپىسىن10 -

 يىل ئىچىدە مهكتهپكه ئوقۇشقا كهلگهن 10يىللىق ئوقۇغۇچىالر كېلىشتىن بۇرۇنقى  -77ئالىي مهكتهپكه 
. قالغان ئىدى" داتلىشىپ"ئوقۇغۇچىالرنىڭ سهۋىيىسى ئانچه يۇقىرى بولمىغاچقا، نۇرغۇن ئوقۇتقۇچىالرنىڭ بىلىمى بىر ئاز 

ىپى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى تۇنجى قېتىم قوبۇل قىلغان رادىوئ ئېلېكترونىكىسى ئۇنىڭ ئۈستىگه ئهركىن سىدىقنىڭ سىن
يىللىق ئوقۇغۇچىالر كهلگهندىن كېيىن، بهزىدە ئوقۇغۇچىالر ئوقۇتقۇچىنى ئالدىرىتىپ  - 77شۇڭا . كهسپى سىنىپى ئىدى

ىيالنى ئۆزىمۇ ئوبدان بىلمىگهچكه، بهزى ئوقۇتقۇچىالر دەرس قىلىپ سۆزلهۋاتقان ماتېر. قويىدىغان ئىشالرمۇ بولۇپ تۇردى
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دەپ كهسكىن " مۇنداق بولىدۇ"دەپ، ھېكايه سۆزلىگهندەك سۆزلهپ، " مۇنداق مۇنداق قىلسا، مۇنداق بولىدىكهن"دەرسنى 
ئۇ چاغدا تهبىئىي پهن توغرىسىدا رەسمىي بېسىلىپ چىققان دەرسلىك كىتاب پهقهتال يوق بولۇپ، ئوقۇتقۇچىالر . ئېيتالمايتتى

 ئۆتىدىغان دەرس توغرىسىدا لېكسىيه تهييارالپ، ئۇنى مهكتهپ باسمىخانىسىدا ئاددىيال بېسىپ چىقىرىپ ئوقۇغۇچىالرغا ئۆزى
بۇنداق لېكسىيه كىتابىنىڭ سۈپىتى ئىنتايىن ناچار، نۇرغۇن يهرلىرى چاپاق بولۇپ، ئوقۇماق خېلى تهس . تارقىتىپ بېرەتتى

كىسى دەرسىنى ئۆتىدىغان بىر ئوقۇتقۇچى قول بىلهن يېزىپ لېكسىيه تهييارالپ، ئۇنى بىر قېتىم ئالىي مهكتهپ ماتېماتى. ئىدى
مهكتهپ باسمىخانىسىغا بهرگهندە، ئۇ يهردە ئىشلهيدىغانالرنىڭ ئالىي مهكتهپ بىلىمىدىن خهۋىرى بولمىغاچقا، ماتېماتىكىدىكى 

" چهكسىزلىك"دەپ ئويالپ، ھهممه " ۇزۇپ قويۇپتۇ نى ياتق8بۇ مۇئهللىم "كه ۋەكىللىك قىلىدىغان بهلگىنى " چهكسىزلىك"
.  نى ياتقۇزۇپ قويۇپتىكهنسىز8مۇئهللىم، سىز ھهممه : "ھهمدە ئۇ ئوقۇتقۇچىغا. قىلىپ بېسىپ چىقىرىپتۇ" 8"بهلگىسىنى 

ىتابىنى بۇ مۇئهللىم ئهركىن سىدىقنىڭ سىنىپىغا كىرىپ، ئوقۇغۇچىالرغا لېكسىيه ك. ، دەپتۇ"مهن ئۇالرنى قوپۇرۇپ قويدۇم
ئهركىن سىدىق ئۆزىگه .  ئهھۋالنى ئوقۇغۇچىالرغا سۆزلهپ بېرىپ، قاقاقالپ كۈلۈپ كهتكهنىدىيۇقىرىقىتارقىتىدىغان ۋاقىتتا، 

تهلهپنى تېخىمۇ يۇقىرى قويۇپ، كهسپىي بىلىم جهھهتته خهنزۇ بالىالر بىلهن ئوخشاش سهۋىيىدە ئوقۇش، شۇ ئارقىلىق 
يىلىنىڭ  -1979 مهكتهپته ئوقۇغانالرنىڭ ئاجىز ئهمهسلىكىنى ئىسپاتالش مهقسىتىدە، ئۇيغۇرالرنىڭ، جۈملىدىن ئۇيغۇر

 مۇئهللىمنىڭ قېشىغا جانبوالتوۋباشلىرى فىزىكا فاكۇلتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى، ئۆزىنىڭ كهسپىي دەرس ئوقۇتقۇچىسى سۇلتان 
: سۇلتان مۇئهللىم ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى. تتىكىرىپ، ئۆزىنىڭ خهنزۇ ئوقۇغۇچىالر سىنىپىغا يۆتكىلىش ئىلتىماسىنى ئېي

مېنىڭچه سهن كهلگۈسىدە خېلى چوڭ ئىشالرنى . ئۇكام، مهن سېنىڭ ھازىرغىچه قىلغان ھهممه ئىشلىرىڭدىن ئىنتايىن رازى"
 ئۇيغۇر لېكىن، سهن ھازىر.  پۈتۈنلهي ئىشىنىمهنكېتهلهيدىغانلىغىڭغا ياخشى ئوقۇپ يوتكهلسهڭمۇخهنزۇ سىنىپقا . قىالاليسهن

 بۇ يوتكهلسهڭئهگهر خهنزۇ سىنىپقا . سانلىق مىللهت ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ بىر ۋەكىلى بولۇپ قالدىڭ ۋە باشقا بارلىق ئاز
. مېنىڭچه بولسا سهن ئۇيغۇر سىنىپتا ئوقۇۋېرىپ، ئۆز قابىلىيىتىڭنى ئىسپاتلىغىن. ساالھىيهتنى ئاساسهن يوقىتىپ قويىسهن

ئهگهر . ئىنگلىز تىلى ئۆگىنىشنى چوقۇم ئاخىرغىچه چىڭ تۇتقىن. ېخىمۇ چوڭ بولىدۇشۇنداق قىلساڭ سېنىڭ تۆھپهڭ ت
ئۆگىنىشنى ھازىرقىدەكال داۋامالشتۇرساڭ، كهلگۈسىدە مهكتىپىمىزگه چهتكه چىقىپ ئوقۇيدىغان پۇرسهتتىن پهقهت بىرسىال 

ىسىال كېلىپ قالسا، ئۇنىڭ بىرسىگه چوقۇم ئهگهر ئۇنداق ساندىن پهقهت ئىكك. كېلىپ قالسا، ئۇنىڭغا مهن سېنى ماڭدۇرىمهن
كېيىنكى . بۇ سۆزنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، ئهركىن سىدىق ئۆزىنىڭ سىنىپ ئالمىشىش نىيىتىدىن ياندى." سېنى ماڭدۇرىمهن

.  سائهتلىك دەرسكه كىردى2 قېتىم، ھهر قېتىم 2مهۋسۇم سۇلتان مۇئهللىم ئهركىن سىدىقنىڭ سىنىپىغا ھهر ھهپتىسى 
 سىدىققا ئۇنىڭ دەرسى ھېچ قانداق قىيىن تۇيۇلمىغاچقا، ئهركىن سىدىق ئۇنىڭغا پهقهت بىر قېتىملىق دەرسكىال ئهركىن

سىنىپىغا كىرىپ،  - 1يىللىق  - 77بېرىپ، يهنه بىر قېتىملىق دەرس ۋاقتىدا فىزىكا فاكۇلتېتىدىكى خهنزۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ 
ئۇنىڭدىن كېيىنكى يهنه . سۇلتان مۇئهللىم بۇنىڭغا ماقۇل بولدى. پ قىلدىئۇالرنىڭ ئىنگلىز تىلى دەرسىگه قاتنىشىشنى تهله

يىللىق  -79بىر مهۋسۇم ئهركىن سىدىق ئۆزىگه دەرس يوق ۋاقىتتا چهت ئهل تىلى فاكۇلتېتى ئىنگلىز تىلى كهسپىنىڭ 
 ئۇيغۇر 2ئۇ سىنىپتا (لدى خهنزۇ سىنىپىغا بېرىپ، شۇ سىنىپنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى بىلهن ئىنگلىزچه دەرس ئېلىشنى تهلهپ قى

سۇلتان مۇئهللىم يول مېڭىپ، بۇنىڭغىمۇ ). ۋە بىر قازاق ئوقۇغۇچى بار بولۇپ، ھازىر ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئىككىسى ئامېرىكىدا
 -77يىلىنىڭ ئاخىرى، ئهركىن سىدىق شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى تهبىئىي پهن  - 1981. مهكتهپتىن رۇخسهت ئېلىپ بهردى

سىنىپى  -1يىللىق  -77وقۇغۇچىلىرىنىڭ ئىنگلىز تىلىنى تامامالش ئىمتىھانىغا قاتنىشىپ، فىزىكا فاكۇلتېتى يىللىق خهنزۇ ئ
بۇ سىنىپ خهنزۇ تىلى سىنىپلىرىنىڭ ئىچىدە مهكتهپ بويىچه ئهڭ ئىلغار سىنىپ بولۇپ، . ئورۇنغا ئېرىشتى -5بويىچه 
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ئۇيغۇر تىلى سىنىپلىرىنىڭ ئىچىدە ئهركىن سىدىق (شكهن ئىدى بولۇپ مۇكاپاتقا ئېرى" ئىلغار كوللېكتىپ"نۇرغۇن قېتىم 
 3شۇنداق قىلىپ خهنزۇ ئوقۇغۇچىالر رەسمىي دەرس سۈپىتىدە ). سىنىپ شۇنداق بولغان ئىدى -4يىللىق  -77ئوقۇغان 

  .  يىل ئىچىدە تاماملىدى2يىلدا ئوقۇپ تۈگهتكهن دەرسنى، ئۇ ئۆزى قوشۇمچه ئۆگىنىپ 
 ئۆگىنىشنى سۆزلۈكى  تىلىى دەرسىنى تۈگهتكهندىن كېيىن، ئهركىن سىدىق كهسپىي ئىنگلىزئومۇمىي ئىنگلىز تىل

 خام سۆز 25ئۇ ئۆز كهسپىگه ئائىت ئىنگلىزچه كىتابتىن بىرنى تېپىپ، ئۇنى ئوقۇپ، ھهر كۈنى ئۇنىڭدىن . داۋامالشتۇردى
) يىلىنىڭ بېشىدا -1981يهنى ( شۇ چاغدا .تهييارالپ، يۇقىرىدا تهسۋىرلهنگهن ئۇسۇل بويىچه ئۇالرنى يادالپ ماڭدى

 قېتىم، ھهر قېتىم 2شىنجاڭ خهنزۇچه رادىوئ ئىستانسىسىدا بىر ياپون تىلى لېكسىيىسى بېرىلىۋاتقان بولۇپ، ئۇ ھهپتىسى 
ئۇنىڭ بىرەر ئۈنائلغۇسىمۇ . ئهركىن سىدىق رادىوئدىكى شۇ ياپون تىلى لېكسىيىسىنى ئاڭالشنى باشلىدى.  مىنۇت ئىدى30

 قويماسلىق ئۈزۈلدۈرۇپلېكسىيىنى . غىال تايىناتتىبولمىغاچقا، پهقهت ئۆزى رېمونت قىلىپ ساقايتىۋالغان بىر كىچىك رادىوئ
ئۈچۈن، ئۇ ئۆزىنىڭ نهدە بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، رادىوئنى كۆتۈرۈپ يۈرۈپ، لېكسىيه ۋاقتى بولغاندا، ئۇنى ئهستايىدىل 

بىرەر ئولتۇرۇشقا بارغان ۋاقتىغا توغرا كېلىپ قالسا، ئۇ سورۇندىن ئاستا چىقىپ كېتىپ، لېكسىيه . ئاڭالپ، خاتىرە قالدۇردى
لېكسىيه تۇغقانلىرىنىڭ ئۆيىگه .  مىنۇت ئاڭالپ، ئاندىن سورۇنغا قايتىپ كىردى30بىر جىمجىت يهرنى تېپىپ، رادىوئنى 

 مىنۇتلۇق لېكسىيىنى ئاڭالپ تۈگىتىپ، 30لۇپ چىقىپ، بارغان ۋاقىتقا توغرا كېلىپ قالسا، ئادەملهر بار ئۆيدىن ئاستا سۇغۇرۇ
 يىل ئىزچىل داۋامالشتۇرۇپ، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنى 2مۇشۇنداق ئۆگىنىشنى . ئاندىن سورۇنغا قايتىپ كىردى

 پۈتتۈرۈشتىن بۇرۇن، ياپون تىلىنىڭ ھهممه گرامماتىكىسىنى ئوقۇپ تۈگىتىپ، ئۆزىگه ياپون تىلىدىنمۇ خېلى پۇختا ئاساس
  . سېلىۋالدى

 خهنزۇچه دەرسلىك بىۋاسىتهكهسپىي دەرسلهرنىڭ يۇقىرى قىسمىغا كهلگهندە، ئهركىن سىدىقنىڭ سىنىپىدىكىلهر 
بۇ كىتابالر مهملىكهتلىك مائارىپ مىنىستىرلىكى بىر تۇتاش ئورۇنالشتۇرۇپ، نهنجىڭ سانائهت . كىتابالرنى ئىشلهتتى

كى ئۆلكىلهردىكى باشقا داڭلىق مهكتهپلهرمۇ ئوخشاش دەرسلىكنى ىدىۇپ، ئىچكىرئۇنىۋېرسىتېتى تۈزۈپ چىققان كىتابالر بول
ئهركىن سىدىق يېڭى دەرسنىڭ كىتابتىكى مهزمۇنىنى دەرستىن بۇرۇن بىر قېتىم ئۆزى كۆرۈپ چىقىدىغان . ئىشلىتهتتى

ئهگهر ئوقۇتقۇچى سۆزلىگهن . تتىبولۇپ، دەرس ئۆتكهندە ئوقۇتقۇچىنىڭ ھهر بىر ئېغىز سۆزىگه قاتتىق دىققهت قىلىپ ئولتۇرا
ئۇ ھهممه دەرسلهردە ئاشۇنداق . دەرسته بىرەر خاتالىق بولۇپ قالسا، ئۇنى دەرھالال بايقاپ، ئوقۇتقۇچىغا كۆرسىتىپ بېرەتتى

. قىلىدىغان بولغاچقا، كۆپىنچه ۋاقىتالردا ئۇ خۇددى مۇئهللىمنىڭ دەرسىنى تهستىقالپ بېرىدىغان بىرسىدەك رول ئوينايتتى
مۇئهللىم ئهركىن سىدىققا قاراپ دەرس سۆزلهپ، ئۇنىڭ چىرايى سهل نورمالسىزلىققا ئۆزگهرسه، بهزى مۇئهللىملهر سۆزلهشتىن 

بولۇپ جاۋاب  - 1 سوئالغىمۇئۇمۇئهللىم سورىغان . دەپ سورايتتى"  يېرى خاتا بولۇپ قالدىمۇ؟ەرئهركىن، بىر"توختاپ، 
ن بۇرۇن يېڭى مهزمۇننى ئۆزى بىر قېتىم ئوقۇپ چىقىشنىڭ ناھايىتى زور پايدىسى تهبىئىي پهندە دەرس ئۆتۈلۈشتى. بېرەتتى

بىرسى يېڭى : يېڭى دەرس ئۆتۈلگهندە، ئوقۇغۇچىالر ئىككى تۈرلۈك يېڭى نهرسىگه دۇچ كېلىدۇ: بۇنىڭ سهۋەبى مۇنداق. بار
زمۇننى ئۆزى بىر قېتىم كۆرۈۋالسا، گهرچه دەرستىن بۇرۇن يېڭى مه. يهنه بىرسى يېڭى كهسپىي مهزمۇنالر. كهسپىي ئاتالغۇالر

. تونۇشۇۋالىدۇكهسپىي مهزمۇننى تولۇق چۈشىنىۋېلىش كۆپىنچه ۋاقىتالردا مۇمكىن بولمىسىمۇ، ئادەم يېڭى ئاتالغۇالر بىلهن 
وقۇتقۇچى دەرسلىك كىتابنىڭ ئ. مهركهزلهشتۈرەلهيدۇشۇنىڭ بىلهن دەرس ئۆتۈلگهندە زېھنىنى يېڭى مهزمۇنغا تېخىمۇ ئۈنۈملۈك 

سۆزلىمهي ئۆتۈپ كهتكهن قىسمىنىمۇ، قانداق مهزمۇن ئۆتۈلمهي قالغانلىقى توغرىسىدا بىر ئاز چۈشهنچىگه ئىگه بولۇۋېلىش 
مۇشۇنداق ئۇسۇل ۋە روھ بىلهن ئوقۇغانلىقى ئۈچۈن، ئۇ كهسپىي . ئۈچۈن، ئهركىن سىدىق ئۆزى بىر قېتىم كۆرۈپ چىقاتتى
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ئاشۇ مهزگىلنىڭ . مهۋسۇملۇق ئىمتىھانالردا ئانچه قىينالمايال تولۇق نومۇر ئاالتتى. ىنىپ ماڭدىدەرسلهرنىمۇ ئىنتايىن پۇختا ئۆگ
بىر يىلى مهۋسۇم ئاخىرىدا، فىزىكا فاكۇلتېتى ھهر بىر سىنىپتىكى ئىمتىھانالردا ئهڭ يۇقىرى نومۇر ئالغان ئۇيغۇر ۋە خهنزۇ 

 دەرستىكى مهۋسۇملۇق ئىمتىھان نهتىجىسىنى بىر تاختايغا چىقىرىپ 3ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىسمى بىلهن ئهڭ يۇقىرى نومۇر ئالغان 
ئهركىن .  نومۇر بولۇپ چىققان ئىدى100قويغان بولۇپ، ئۇنىڭدا پهقهت ئهركىن سىدىقنىڭال بارلىق دەرستىكى نهتىجىسى 

 پايدىلىنىپ، ئىزچىل سىدىق كهسپىي ئۆگىنىشتىمۇ ئۆزىگه بىر ئۈنۈملۈك ئۇسۇلنى يهكۈنلهپ چىققان بولۇپ، شۇ ئۇسۇلدىن
  : خۇالسىلهنگهنئۇنىڭ كهسپىي دەرسلهرنى ئۆگىنىش ئۇسۇلى تۆۋەندىكى تور بېتىدە . تۈردە ياخشى ئۆگهندى

http://www.meripet.com/Academy/TebbiPen.htm  
كۈنىگىچه، ئهركىن سىدىق بېيجىڭدا ئېچىلغان مهملىكهتلىك ئوقۇغۇچىالر  - 9كۈنىدىن  - 3ئاينىڭ  - 5يىلى  - 1979

ھهمدە ئۇنىڭدا مهملىكهتلىك ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىسىنىڭ . نۆۋەتلىك ۋەكىللهر قۇرۇلتىيىغا قاتناشتى - 19بىرلهشمىسىنىڭ 
اۋىن رەئىسى بار بولۇپ، قۇرۇلتايدىن  مۇئ16ئهمهلىيهتته بۇ تهشكىالتنىڭ بىر رەئىسى ۋە . ه تهيىنلهندىگىكمۇئاۋىن رەئىسلى

 -  بۇنىڭ ئىچىدە غهربىي.  شهھهر، ئۆلكه ۋە ئاپتونوم رايونالرغا تهقسىم قىلىنغان ئىدى30 سان جۇڭگودىكى 17بۇرۇن بۇ 
غا بۇ سان. پهقهت بىر مۇئاۋىن رەئىسلىك سانى بېرىلگهن ئىدى) يهنى لهنجۇ بىلهن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغا(شىمال رايونىغا 

كىرىدىغانالرنىڭ ھهممىسى ئۆزى تۇرۇشلۇق جايدىكى، مهملىكهتلىك ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىسىنىڭ رەئىسلىك ياكى مۇئاۋىن 
لېكىن، ئۇ . رەئىسلىك ئورنى بولۇپ تالالنغان بىر ئالىي مهكتهپنىڭ ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسىنىڭ رەئىسى بولۇشى كېرەك ئىدى

ىللىق ئوقۇغۇچىالر قوبۇل قىلىنغاندىن كېيىن تېخى ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسى ي -77چاغدا شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا 
ئايدا شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ  -11يىلى  - 1979. قۇرۇلمىغان بولسىمۇ، ئهركىن سىدىقنى ۋەكىل قىلىپ ئهۋەتكهن ئىدى

ىلىپ، ئهركىن سىدىق مهكتهپ نۆۋەتلىك ئىتتىپاق قۇرۇلتىيى ئېچ - 8نۆۋەتلىك ئوقۇغۇچىالر ۋەكىللهر يىغىنى بىلهن  - 3
 -1980. ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسىنىڭ رەئىسلىكىگه ۋە مهكتهپ ئىتتىپاق كومىتېتىنىڭ دائىمىي ھهيەئتلىكىگه تهيىنلهندى

كۈنىگىچه ئۈرۈمچىدە ئېچىلغان ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق تۇنجى قېتىملىق ئوقۇغۇچىالر  -30كۈنىدىن  - 26ئاينىڭ  -8يىلى 
نۆۋەتلىك ياشالر قۇرۇلتىيىدا، ئهركىن سىدىق ئاپتونوم رايونلۇق ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىسىنىڭ رەئىسى ۋە  -3لهن قۇرۇلتىيى بى

 كه 5شۇنداق قىلىپ ئهركىن سىدىقنىڭ ئوقۇغۇچىالر خىزمىتىدىكى ۋەزىپىسى . ياشالر بىرلهشمىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى بولدى
  . كۆپهيدى

 نهچچه يىل داۋامالشقان قااليمىقانچىلىقنى 10ىال ئاخىرلىشىپ، بۇرۇنقى ئۇ ۋاقىت مهدەنىيهت ئىنقىالبى ئهمد
. يېڭىۋاشتىن رەتكه سېلىش باسقۇچىغا توغرا كهلگهن بولغاچقا، نۇرغۇن ئىشالر تېخى بىر رېتىمگه چۈشۈپ بواللمىغان ئىدى

وقۇغۇچىالر ئارزۇ قىلغان ئىشالرنى ئۇنىڭ ئۈستىگه مهكتهپ رەھبهرلىكى تهلهپ قىلغاننى ئوقۇغۇچىالر ياخشى كۆرمهيدىغان، ئ
 مهۋجۇد بولۇپ، ئىشالرنى ھهر ئىككى تهرەپنى رەنجىتمهي، ھهر زىددىيهتمۇمهكتهپ رەھبهرلىكى ياقتۇرمايدىغان بىر ئېغىر 

ئۇنىڭدىن باشقا . ئىككى تهرەپنى رازى قىلغان ھالدا ئېلىپ مېڭىش يۈكى ئهركىن سىدىقنىڭ زىممىسىگه چۈشكهن ئىدى
ىق ئۆزىدىن بۇرۇنقى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى كادىرلىرىنىڭ بۇرنىنى باشقىالر يېتىلهپ ماڭىدىغان ئهھۋالدىن قاتتىق ئهركىن سىد

شۇڭا . نارازى بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ ھهممه ئىشتا ئاجىز بولۇپ كۆرۈنىدىغان ۋەزىيهتنى قهتئىي ئۆزگهرتىشكه قاتتىق بهل باغلىدى
مهكتهپ . اغزىغا قاراپ تۇرماي، ئهتراپلىق ئىزدىنىپ، قاتتىق تىرىشىپ ئىشلىدىئۇ ئوقۇغۇچىالر خىزمىتىدىمۇ ھېچ كىمنىڭ ئ

ئۇنىڭ . ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسىدىكى ئۇيغۇر كادىرالرغىمۇ ۋە خهنزۇ كادىرالرغىمۇ ھهقىقىي تۈردە ياخشى باشالمچىلىق قىلدى
يېڭى ئوقۇغۇچىالرنى قارشى "چىالرغا يېتهكچىلىكىدە، مهكتهپ ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسى ھهر يىلى يېڭى كهلگهن ئوقۇغۇ
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مۇسابىقىسى " شېئىر دېكالماتسىيه قىلىش"ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرغا يىلدا بىر قېتىم . مۇراسىمى ئورۇنالشتۇردى" ئېلىش
مهكتهپ ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسى .  ئۆتكۈزدىىمۇكرىۆكبهزى يىللىرى فاكۇلتېتالر ئارا سهنەئت ئويۇنلىرى . ئورۇنالشتۇردى

خهنزۇ ئوقۇغۇچى . شۇڭا ئۇنىڭغا تهرجىمان كهتمهيتتى. ىرىدا ئۇ ئالدىدا ئۇيغۇرچه سۆزلهپ، كهينىدە خهنزۇچه سۆزلهيتتىيىغىنل
شۇنداق . ئهركىن سىدىقنى ئىنتايىن ھۆرمهتلهيتتىئۇالرمۇ كادىرلىرىنىمۇ ھهممه جهھهتتىن قايىل قىلىپ يېتهكلهپ ماڭغاچقا، 

قول ئۇيغۇر باشلىقنى باشقىالر يېتىلهپ ماڭىدىغان ئهھۋالغا پۈتۈنلهي خاتىمه  -1غان، قىلىپ ئۇ مهكتهپته بۇرۇن مهۋجۇد بول
 يىللىق خىزمىتىدىن دوكالت 2نۆۋەتلىك مهكتهپ ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسىنىڭ مۇددىتى توشۇپ، ئۇيۇشمىنىڭ  - 3. بهردى

كادىر بولۇپ ئىشلىگهن، تارىخ فاكۇلتېتىنىڭ  فامىلىلىك، ھهربىيلىكته نهچچه يىل ياڭيازىدىغاندا، ئهركىن سىدىق ئۇ ئىشنى 
مۇئاۋىن رەئىسىگه تاپشۇرغاندا، ئۇ ئهركىن  - 1يىللىق خهنزۇ ئوقۇغۇچىسى، مهكتهپ ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسىنىڭ  -77

بىراق، مهن . ئهركىن، ئهگهر مهن مهكتهپنى دېسهم بۇ ئىشنى ھهرگىزمۇ قىلغۇم يوق ئىدى: "سىدىققا مۇنداق دېگهن ئىدى
ئۇ ئهينى ۋاقىتتىكى مهكتهپ رەھبهرلىكىنىڭ بىر قىسىم ئىشلىرىنى ياقتۇرمىغان، ."  سېنىڭ يۈزۈڭ ئۈچۈن قىلىپ بېرەيئۇنى

مهكتهپ ئوقۇغۇچىالر .  گهپلهرنى قىلغان ئىدىيۇقىرىقىدەكمهكتهپ رەھبهرلىكىدىن نارازى ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىرسى بولغاچقا، 
 پائالىيهتلهر ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدا ئىنتايىن چوڭ تهسىر يۇقىرىقىدەكۇشتۇرغان ئۇيۇشمىسى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن ئۇي

شهرەپكه  - قوزغاپ، شۇ ۋاقىتتا مهكتهپ ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسىدا كادىر بولۇپ ئىشلهش بىر يۇقىرى دەرىجىلىك شان
نۆۋەتلىك ئۇيۇشما ۋۇجۇدقا  -4 نىڭ مۇددىتى توشۇپ،سىنۆۋەتلىك ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمى -3يىلى  -1981. ئايالنغان ئىدى

  . كهلگهندە، ئهركىن سىدىق داۋاملىق تۈردە ئۇنىڭ رەئىسلىكىگه تهيىنلهندى
شۇڭا ئوقۇغۇچىالرنىڭ تۇرمۇشى . يىللىرى ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئاشلىق كرىزىسى تېخى ئاخىرالشمىغان ئىدى - 1978

ئوقۇغۇچىالر ئۈستهل بويىچه گۇرۇپپىالرغا ئايرىلغان . ق يهيتتى ئاشخانىدا تاماكوللېكتىپئىنتايىن قىيىن بولۇپ، ئوقۇغۇچىالر 
. ئاشپهز ئۇستامالر ھهر بىر ئۈستهل ئۈچۈن بىر داسقا تاماقنى ئۇسۇپ بېرەتتى.  دىن كىشى بار ئىدى10بولۇپ، بىر ئۈستهلدە 

تىگهنلىك تامىقى دۇخوپكىدا ئۇالرنىڭ ئه. شهتتىۈ، ئۇنىڭدىكى تاماقنى بۆلئهكېلىپئوقۇغۇچىالر بۇ داسنى ئۆز ئۈستىلىگه 
بۇ  -  ئۇ. شۇرغان بىر كىچىك قوناق نېنى ياكى قوناق ھور نېنى بولۇپ، بىرسىگه بىر ئادەمنىڭ قورسىقى ئارانال توياتتىىپ

ئۇ چاغدا ئهركىن . پ ئېلىۋاالتتىۈشۈيهرلهرگه كېتىپ قېلىپ، تاماققا كهلمىگهن ئوقۇغۇچىالرنىڭ نېنىنى تاماققا كهلگهنلهر بۆل
 غىچه 11ئاخشىمى سائهت .  دانه قوش كىشىلىك كارىۋاتتا ئۇخاليتتى6 ئوقۇغۇچى بار بولۇپ، ئۇالر 12ىقنىڭ ياتىقىدا سىد

ئۆگىنىش قىلىپ، چىراغ ئۆچۈرۈلگهندە ياتاققا قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، ھېلىقىدەك قوناق نېنى بارالر كارىۋاتنىڭ قىرغىقىدا 
 ياكى سوغۇق سۇ قۇيۇۋېلىپ، ئۇنى ئىچكهچ ھېلىقى قېتىپ قالغان ناننى غاجاپ ئولتۇرۇۋېلىپ، بىر چاشكىغا قايناق سۇ

چۈشلۈك ۋە كهچلىك تاماقنىڭ سۈپىتىمۇ ئىنتايىن ناچار بولۇپ، . نېنى يوقالر بولسا ئۇتتۇرال يوتقانغا كىرىپ كېتهتتى. يهيتتى
 ئهمهس، لهغمهنمۇشى تاماق سۇيۇقائشمۇ ئهمهس، ئۇ چاغدىكى ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن ئهڭ ياخ. ئادەمنىڭ قورسىقى ئارانال توياتتى

جىقراق "شۇڭا تاماققا بارغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهممىسى . دېگهن بىر تاماق ئىدى" بوسو"ئاشۇ ئىككى تاماقنىڭ ئوتتۇرىدا قالغان 
ۇپ، قىز ئوقۇغۇچىالر  بارمايدىغان بول كۆپرەكقىز ئوقۇغۇچىالر تاماققا. دېگهننى تىلهيتتى" ئوقۇغۇچىالر تاماققا كهلمىسىكهن

كه ئادەم " زىيارەت"ئۇنداق ئۈستهللهرگه بهزىدە باشقا ئۈستهلدىن . ھېسابلىناتتى" تهلهيلىكلهر "ستهلدىكىلهرۈئ بولغان كۆپرەك
 ئاران بهشى قىز ئوقۇغۇچى بولۇپ، ئۇالرنىڭ دىن دەك ئوقۇغۇچىالر30ئهركىن سىدىقنىڭ سىنىپىدىكى . كېلىپ قاالتتى

يىللىق  - 77شۇڭا فىزىكا . ئۇ ئىككىيلهن ئۆيىدىن قاتناپ ئوقۇپ، ئاشخانىدا تاماق يېمهيتتى. لىك ئىدىئىككىسى ئۈرۈمچى
  . ئىدى" تهلهيسىزلهر"سىنىپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ھهممىسى تاماق جهھهتته  - 4
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 4ۇ مۇساپىنى ئۈرۈمچى بىلهن ئاقسۇنىڭ ئارىلىقى  مىڭ كىلومېتىر كېلىدىغان بولۇپ، ئۇ چاغدا يولۇچىالر ئاپتوبۇسى ب
ياتاقالر .  كۈن يول يۈرۈشكه توغرا كېلهتتى4 ئاخشام ئۇخالپ، 3شۇڭا يازلىق تهتىلدە ئۆيگه قايتقاندا يولدا . كۈندە باساتتى

شۇڭا كېچىسى ئۇخالش ئاساسهن مۇمكىن ئهمهس . ئىنتايىن قاسماق بولۇپ، ھهممىسىدە دېگۈدەك چۇسا ۋە بۈرگىلهر بار ئىدى
 بىر كۈن ئولتۇرۇپ ھېرىپ كهتكهنلىكتىن، كىشىلهر پهقهت ئاپتوبۇستاىق سىلكىيدىغان ھېلىقى بولۇپ، ئادەمنى قاتت

 3 ئالسىڭىز ئۇنىڭ لهڭمهنيولنىڭ تامىقىمۇ ئىنتايىن ناچار بولۇپ، بىر چىنه .  يېتىۋېلىش ئۈچۈنال ياتاققا چۈشهتتىئۇزايلىنىپ
ۈنكى بىر قهۋەت چۆپال بۇغداي ئۇنى بولۇپ چىقىدىغان  قىسمى قوناق ئۇنىدا ياسالغان چۆپ بولۇپ، پهقهت ئۈست2تىن 

  . ۋاقىتالرمۇ بولغان ئىدى
ئهركىن سىدىق پهقهت يازلىق تهتىلدىال يۇرتىغا قايتىپ، ئالىي مهكتهپته ئوقۇش جهريانىدا قىشلىق تهتىلدە بىر قېتىممۇ 

 كۈندەك 15ئۆيىدە . ىدا ئولتۇراتتىوبۇس ئاپتالرئۇ ھهر يازدا ئۈرۈمچىدىن ئاقسۇغا ماڭغاندا يولۇچى. ئۆيىگه بېرىپ باقمىدى
تۇرغاندىن كېيىن، ھهر يىلى يازلىق تهتىلدە ئېچىلىدىغان مهملىكهتلىك ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىسى رەئىسلىرىنىڭ يىغىنىغا 

ممهيلهن  جان ئادەم بولۇپ، ھه8ئۇ چاغدا ئهركىن سىدىقنىڭ ئۆيىدە . قاتنىشىش ئۈچۈن، ئۈرۈمچىگه بالدۇرال قايتىپ كېلهتتى
 15ئاقسۇدىن ئۈرۈمچىگىچه بولغان ئاپتوبۇس يول كىراسىغىال .  نهچچه سوم ئايلىق مائاشىغا قاراشلىق ئىدى80دادىسىنىڭ 

سوم ئهتراپىدا پۇل كېتىدىغان بولغاچقا، يول كىراسىنى تېجهپ قېلىش ئۈچۈن، ئۇنىڭ دادىسى ئىمكان بار ئۈرۈمچىگه 
مۇشۇ تهرجىمىھالنىڭ ئالدىنقى بىر . ېپىپ، ئهركىن سىدىقنى شۇ ماشىنىغا سېلىپ قوياتتى تبىرەرىنىبارىدىغان قارا ماشىنىدىن 

قىسمىدا تىلغا ئېلىنغان، ئهركىن سىدىقنىڭ روزى تۇردى دېگهن تاغىسىنىڭ ئىنىسى قادىر تۇردى ئاقسۇ ۋىاليهتلىك 
اشۇ كىشىنىڭ قېشىغا بېرىپ، ئۈرۈمچىگه شۇڭا ئهركىن سىدىقنىڭ دادىسى ھهر يىلى ئالدى بىلهن ئ. پوچتىخانىدا ئىشلهيتتى

ستى ئوچۇق خهت توشۇش ۈئهركىن سىدىق بىر قېتىم ئ.  سۈرۈشته قىالتتىيوقلىغىنى - خهت توشۇيدىغان قارا ماشىنا بار
ھهر كۈنى كهچته ماشىنىدىن چۈشكهندە، ئۇنىڭ پۈتۈن . ماشىنىسىدا، خهت خالتىالرنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇپ ئۈرۈمچىگه قايتتى

ئۇنىڭدىن . بېشى خۇددى كونا ئۆيلهرنى چاقىدىغان قارا خىزمهتچىلهرنىڭكىگه ئوخشاش توپا بىلهن قاپلىنىپ كېتهتتى - ستىۈئ
يهنه بىر يىلى ئهركىن . باشقا قارا ماشىنىنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇپ، يازنىڭ تومۇز ئىسسىقىغا چىدىماقمۇ ئاسان ئهمهس ئىدى

ئۇنىڭ شوپۇرى بىر خهنزۇ . رۈمچىگه مال توشۇيدىغان بىر قارا ماشىنىنى تاپتىسىدىقنىڭ دادىسى ئاقسۇ يۇڭ زاۋۇتىدىن ئۈ
بولۇپ، ئۇنىڭ ئهركىن سىدىقنى ئۈرۈمچىگه بىكارغا ئاپىرىپ قويۇشى ئۈچۈن ئهركىن سىدىقنىڭ دادىسى ئۆيىدىكى بىر قانچه 

ئۇ شوپۇر ئهركىن سىدىقنى ئېلىپ . دىغا قىلۋ خالتا قىلىپ، شوپۇرغا سو2كىلو ياڭاق بىلهن يهنه بىر قانچه كىلو گۈلىنى 
مهن ئۆزۈمنىڭ ئازراق ئىشىنى . بىر دەم ساقالپ تۇر"غا كهلگهندە ئهركىن سىدىقنى ماشىنىدىن چۈشۈرۈپ قويۇپ، توقسۇ

. ئهركىن سىدىق چوڭ تاش يول بويىدا سومكىسىنى تۇتۇپ ساقلىدى. دېدى" تۈگىتىپ، قايتىپ كېلىپ سېنى ئېلىۋالىمهن
شۇنىڭ بىلهن ئۇ . لېكىن ئۇ شوپۇر قايتىپ كهلمىدى.  ئۇچ سائهت ساقلىدى، ئىككى سائهت ساقلىدى،ىدىبىر سائهت ساقل

دا ياتاققا چۈشۈپ، ئهتىسى ئۈرۈمچىگه بارىدىغان ئاپتوبۇسنىڭ بېلىتىنى ئېلىپ، ئۈرۈمچىگه ئاپتوبۇس بىلهن توقسۇ ئىالجسىز
ىگه ماڭغۇچه بولغان بىر ھهپته، ۋە ئىچكىرىدىكى يىغىندىن قايتىپ ئهمما، بۇ قېتىم ئۇنىڭ ئۈرۈمچىدىن ئىچكىر. قايتىپ كهتتى

 كۈن جهريانىدا ئۈرۈمچىدە تۇرمۇش كهچۈرىدىغان تۇرمۇش پۇلى يول كىراسى بىلهن 10 بولغان باشالنغۇچهكېلىپ، دەرس 
  . تۈگهپ كېتىپ، ئهركىن سىدىق قاتتىق قىينالغان ئىدى

ئهركىن سىدىق ئۆز ئائىلىسىنىڭ ئىقتىسادىي . ىڭ تامىقىغا پۇل ئېلىنمايتتىئۇ چاغدا مهكتهپ باشالنغاندا ئوقۇغۇچىالرن
 ئاي 3بهزىدە . ساددا ياشايتتى - ئانىسىدىن پۇل سورىماي، ئىنتايىن ئاددىي - قىيىنچىلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ، ئىمكانقهدەر ئاتا
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ئهركىن سىدىقنىڭ قهلىمى ئىنتايىن .  ئىدى سومغىمۇ بارمىغان ۋاقىتالرمۇ بولغان5ئانىسىدىن ئالغان پۇل  - ئىچىدە ئاتا
بۇ يهردە ئېالن قىلىنىپ قېلىپ، شۇنىڭ قهلهم ھهققىمۇ  -  كۈچلۈك بولۇپ، باشقا مهقسهت بىلهن يېزىلغان نهرسىلىرى ئۇ

دېگهن دەرسىنىڭ " توك يولى"بىر قېتىم ئۇنىڭ . ئهركىن سىدىقنىڭ تۇرمۇش خىراجىتى ئۈچۈن ناھايىتى ئهسقاتقان ئىدى
يېزىلغان ماقالىنى سىنىپنىڭ . قۇچىسى ھهممه ئوقۇغۇچىالردىن تاپشۇرۇق ئورنىدا بىر پارچه ماقاله يېزىشنى ئورۇنالشتۇردىئوقۇت

شۇنىڭ بىلهن . ھهيران قالدۇردىئوتتۇرىسىغا چىقىپ ئوقۇغاندا، ئهركىن سىدىقنىڭ ماقالىسى سىنىپتىكىلهرنىڭ ھهممىسىنى 
شۇنىڭ .  يولالش توغرىسىدا تهكلىپ بهردىغا" ژۇرنىلىشىنجاڭ مائارىپ "ماقالىنى دەرس ئوقۇتقۇچىسى ئهركىن سىدىققا ئۇ 

مهن قانداق "ئهركىن سىدىقنىڭ .  ئېالن قىلىنىپ، ئهركىن سىدىققا ئازراق قهلهم ھهققى كهلدىژۇرنالدابىلهن ئۇ ماقاله ئاشۇ 
" ژۇرنىلى لىرىشىنجاڭ ياش"دېگهن ماقالىلىرىمۇ " ئالىي مهكتهپ ئىمتىھانىغا قانداق تهييارلىق قىلىش كېرەك؟"، "ئۆگهندىم

ئهركىن سىدىق سۇلتان مۇئهللىمنىڭ يېتهكچىلىكىدە . قاتارلىق مهتبۇئاتالردا ئېالن قىلىنىپ، ئۇالرغىمۇ قهلهم ھهققى كهلدى
 -  بىلىمشىنجاڭ"ماۋزۇلۇق ئوقۇش پۈتتۈرۈش ماقالىسى " مىكرو دولقۇن تېخنىكىسى ۋە ئۇنىڭ ھازىرقى قوللىنىشى"يازغان 
  .  ئېالن قىلىندىدا" ژۇرنىلىكۈچ 

پهننىڭ يۇقىرى پهللىسىگه چىقىش ۋە ئۆز تهقدىرىنى ئۆزگهرتىشتىن باشقا، قىلغان ئىشلىرىنىڭ  - ئهركىن سىدىق ئىلىم
مىللهتكه پايدىلىقال ئىش بولسا، ئۇ مهيلى چوڭ ئىش بولسۇن ياكى . ھهممىسىنى مىللهتنىڭ تهقدىرى بىلهن زىچ باغلىدى

شۇ ۋاقىتتىكى بىر مهزگىل شىنجاڭ . چىك ئىش بولسۇن، ئۇ ئىشالرنى قىلچه ئىككىلهنمهستىن قىلىپ تۇردىكى
تاماق ئېلىشتا ھهممه . ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئۇيغۇر قىز ئوقۇغۇچىالرنىڭ چۈشلۈك تاماق ئېلىشى بىر مهسىله بولۇپ قالدى

وغۇل ئوقۇغۇچىالر داۋاملىق قىز ئوقۇغۇچىالرنى بوزەك قىلىپ،  تۇرىدىغان بولۇپ، ئته ئۆچىرەتدېرىزىدە 4 - 3ئوقۇغۇچىالر 
 قىز ئوقۇغۇچىالرغا نۆۋەت بولمىغۇچهئۆچىرەتته ئۇالرنىڭ ئالدىغا كىرىۋېلىپ، تاكى بارلىق ئوغۇل ئوقۇغۇچىالر تاماق ئېلىپ 

تهپ ئوقۇغۇچىالر بۇ ئهھۋالنى ئۆزگهرتىش ئۈچۈن ئهركىن سىدىق دەسلىپىدە مهك. تهگمهيدىغان ئهھۋال شهكىللهندى
، ھهر كۈنى چۈشلۈك تاماق ۋاقتىدا بىر گۇرۇپپىدىكى بۆلۈپ كىشىنى بىر گۇرۇپپا قىلىپ 2ئۇيۇشمىسىنىڭ ئۇيغۇر كادىرلىرىنى 

گهرچه ئهركىن سىدىقنىڭ .  كىشى بىلىكىگه قىزىل بهلگه باغالپ، ئوقۇغۇچىالر ئاشخانىسىدا ئۆچىرەت ساقاليدىغان قىلدى2
قۇغۇچىالر بىرلهشمىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسىدەك يۇقىرى دەرىجىلىك ۋەزىپىدە بولسىمۇ، ئۇنىڭغا پهرۋا ئۆزى مهملىكهتلىك ئو

كېيىنچه مهكتهپكه تهكلىپ بېرىپ، ئوغۇلالر بىلهن قىزالر تاماق . بولۇپ ئۆزى باشالپ بهردى -1قىلماي، ئۆچىرەت ساقالشنى 
بىر مهزگىل ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر . ئىشتىن چهكسىز خۇرسهن بولۇشتىئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر بۇ .  ئايرىۋەتتىدېرىزىنىئالىدىغان 

قهۋىتىدە بولغان بولۇپ، قىش كۈنى پهلهمپهيدىن چىقىپ چۈشكىچه ئوقۇغۇچىالر مۇزغا تېيىلىپ  -2ئاشخانىسى بىر بىنانىڭ 
مىسىنىڭ ئۇيغۇر شۇنىڭ بىلهن ئهركىن سىدىق مهكتهپ ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇش. يىقىلىپ چۈشىدىغان ئىشالر كۆپ كۆرۈلدى

 تازىلىغۇزۇپكادىرلىرىنى تهشكىللهپ، ھهر كۈنى ئوقۇغۇچىالر ئهتىگهنلىك تاماققا كېلىشتىن بۇرۇن پهلهمپهيدىكى مۇزالرنى 
  . قويدى

يىللىرىنىڭ باشلىرى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سابىق مۇئاۋىن مۇدىرى قهييۇم باۋۇدۇن بىر قېتىملىق ئۇيغۇر  - 1979
 يىل تىرىشىپ، ئۇيغۇر پروفېسسوردىن ئاران ئىككىنى يېتىشتۈردۇق 30بىز : "يىغىنىدا مۇنداق دېدىئوقۇغۇچىالر چوڭ 

 جۇغراپىيه فاكۇلتېتىنىڭ پروفېسسورى مىجىت خۇدابهردى بىلهن ئهدەبىيات فاكۇلتېتىنىڭ پروفېسسورى ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهت(
پروفېسسوردىن يهنه ئاران ئىككىسى چىقسا، ئۇ بىز  يىل ئىچىدە ئۇيغۇر 30بۇنىڭدىن كېيىنكى ). ئىمىننى دېمهكچى

بۇ سۆزلهر ئهركىن سىدىقنىڭ قهلبىدە ." شۇڭا سىلهر چوقۇم تىرىشىپ ياخشى ئوقۇڭالر. ئۇيغۇرالر ئۈچۈن بىر چوڭ نومۇس
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ىمكانقهدەر ئۇنىڭدىن كېيىنكى ۋاقىتالردا ئهركىن سىدىقمۇ مهكتهپتىكى بارلىق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرغا ئ. چوڭقۇر ئورۇن ئالدى
يېڭى مهكتهپكه قوبۇل قىلىنغان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرغا چوڭ يىغىن . چوڭراق تهسىر كۆرسىتىشكه ئىزچىل تۈردە تىرىشتى

. مۇمكىن كۆرۈلمهسلىكىھازىرقى زاماندا بىر مىللهت يهنه بىر مىللهتنىڭ قۇلى بولۇپ قالىدىغان ئهھۋال ئاساسهن "ئاچقاندا، ئۇ 
تىل بىلىم . كۆرۈلۈۋاتىدۇبىر مىللهتنىڭ تىلىنىڭ قۇلى بولۇپ قالىدىغان ئىشالر ھازىرمۇ ناھايىتى كۆپ لېكىن بىر مىللهت يهنه 
شۇڭا سىلهر ھازىردىن باشالپ ۋاقىتنى چوڭقۇر قهدىرلهپ، تهييارلىق باسقۇچىدىكى بىر يىلدىن . ئىسكىالتىنىڭ ئاچقۇچى

  . ، دېدى"پايدىلىنىپ خهنزۇ تىلىنى پۇختا ئىگىلىۋېلىڭالر
ئهركىن سىدىقنىڭ سىنىپىدا دىلمۇرات تۇرسۇن ئىسىملىك بىر ئوقۇغۇچى بار بولۇپ، ئهركىن سىدىق ئۇنىڭ بىلهن 

 ئىنتايىن قىزىقىدىغان بولۇپ، پۈتۈن ئالىي مهكتهپ ئوقۇشى جهريانىدا تهنتهربىيىگهدىلمۇرات . ئىنتايىن يېقىن ئۆتهتتى
 ئىنتايىن ماھارەتلىك يۈگۈرەشتىمۇئارىلىققا ئۇ قىسقا . قى بولۇپ ئىشلىدىشىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ۋالىبول كوماندىسىنىڭ باشلى

 مېتىرلىق 800 مېتىر ۋە 400 مېتىر، 200بولۇپ، ئهينى ۋاقىتتا پۈتۈن ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ 
. ش ئۈچۈن ھهر كۈنى چېنىقاتتىئۇ مۇشۇنداق نهتىجىگه ئېرىشى. يۈگۈرۈش تۈرلىرىنىڭ يېڭى رېكورتىنى ياراتقان ئىدى

 -8، -7ياز پهسلى . يۈگۈرەتتى ۋاق 3ئاينىڭ زىمىستان كۈنلىرىمۇ كۈنىگه  - 1قىش پهسلى . يۈگۈرەتتى ۋاق 3كۈنىگه 
ئۇنىڭ . يۈگۈرەتتىقار ياققاندىمۇ . يۈگۈرەتتىيامغۇر ياققاندىمۇ . يۈگۈرەتتى ۋاق 3ئاينىڭ ئوتتهك ئىسسىق كۈنلىرىمۇ كۈنىگه 

شهرەپ  -  ئاالھىدىلىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، مىللهت ئۈچۈن شانتهنتهربىيىدىكىئۆزىنىڭ : پهقهت بىرالمهقسىتى 
لېكىن ئهركىن سىدىق ئۇنى قاتتىق .  يۈرگىنىنى زاڭلىق قىلىشقان ئىدىيۈگۈرۈپبهزىلهر ئۇنىڭ ھهر كۈنى .  ئىدىقازىنىش

 ىمۇئىشى ئۆز ئىشىنى ھېچ بولمىغاند - 1مىللىتىگه تۆھپه قوشااليدىغان ئۇنىڭ نهزىرىدە ھهر بىر ئۇيغۇرنىڭ ئۆز . ھۆرمهتلهيتتى
ئهگهر ھهر .  بولسا ئۇالردىن ئاشۇرۇپراق ياخشى قىلىشمۇمكىنباشقا مىللهتلهر بىلهن ئوخشاش دەرىجىدە ياخشى قىلىش، ئهگهر 

ڭى رېكورت يارىتااليدىغان ئۇيغۇردىن  كهسىپته باشقا مىللهتلهرنى بېسىپ چۈشهلهيدىغان، يېتۇرسۇندەكبىر ساھهدە دىلمۇرات 
  . بىرسى چىقسا، مىللهتنىڭ تهقدىرى پۈتۈنلهي باشقىچه بوالر ئىدى

: شۇڭا بىر قانچه سورۇندا ئۇ.  بېرىلىشىگه ئىنتايىن ئۆچ ئىدىئېتىبارئهركىن سىدىق ئۇيغۇرالرنىڭ باشقىالر تهرىپىدىن 
ئۇ بىر . لېكىن، بۇ بىر شهرەپلىك ئىش ئهمهس. زىيهتنىڭ ئېھتىياجى بېرىشى ھازىرقى ۋەئېتىبارئۇيغۇرالرغا باشقىالرنىڭ "

 بېرىشىگه ئېھتىياجلىق ئېتىباربىر مىللهت پهقهت ئۆز ئالدىغا نورمال ياشاپ ماڭالمىغاندا، ئاندىن باشقىالرنىڭ . نومۇس ئىش
شىمىز، باشقىالر قىاللىغان ئىشنى  ھازىرقىدەك ئهھۋالنى ئۆزگهرتىتېزرەكشۇڭا بىز ئۇيغۇرالر ئىمكانقهدەر . بولۇپ قالىدۇ

بۇ سۆزلهرنى قىلغاندا ئۇ ئوقۇش، خىزمهت ۋە خىزمهت . ، دېدى"ئۇيغۇرالرنىڭمۇ قىالاليدىغانلىقىنى ئىسپاتلىشىمىز كېرەك
ى ئورنىدا ئۆسۈش قاتارلىق ھهممه جهھهتلهردە ئۇيغۇرالرنىڭ پۇرسهت ئالدىدا باشقىالر بىلهن باراۋەر بولىدىغانلىقىنى ئالدىنق

 سهنشىكۈنىگىچه، ئهركىن سىدىق  -1ئاينىڭ  -8كۈنىدىن  -27ئاينىڭ  -7يىلى  -1982. شهرت قىلغان ئىدى
شهھىرىگه بېرىپ، مهملىكهتلىك ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىسىنىڭ بىر قېتىملىق رەئىسلهر يىغىنىغا  تهييۈەننىڭ سىئۆلكى

 شۇ يهردە پائالىيهت ئېلىپ بېرىۋاتقان باشقا بىر تۈركۈم ۋەكىللهر يىغىن جهريانىدا ئۇالر بىر يهرلىك ھهربىي بازىدا،. قاتناشتى
 پايدىن ئوق بېرىلىپ، ئۆزىدىن 7ھهر بىر ئادەمگه . بىلهن بىرلىكته، مىلتىق بىلهن قارىغا ئوق ئېتىش پائالىيىتىگه قاتناشتى

 قارا تۆمۈردىن ياسالغان بولۇپ، ئهگهر ئوقنىڭ نىشانى قىلىپ قويۇلغان.  مېتىر يىراقلىقتىكى قارىغا نىشانالپ ئوق ئاتتى100
بىر ئادەم ئۆزىنىڭ قارىسىنى ئېتىپ چۈشۈرۈۋەتكهندىن كېيىن، ئوقنى . ئۇنىڭغا ئوق تهگسه، قارا يهرگه چۈشۈپ كېتهتتى

چچه ئهركىن سىدىق ئوق ئېتىۋاتقاندا، ئۆز ئوقىنىڭ قارىغا تهگكهنلىكىنى نه. بولۇۋېرەتتىباشقىالرنىڭ قارىسىنى چهنلهپ ئاتسا 
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باشقىالر . ئوقنىڭ ھهممىسىنى ئېتىپ بولسىمۇ قارا يهرگه چۈشمىدى. لېكىن ئۇنىڭ قارىسى يهرگه چۈشمىدى. قېتىم ئاڭلىدى
، ئهركىن سىدىقنىڭ قارىسىنى ئاتقاندا، ئوق قارىغا تېگىپ چىققان ئاۋازنىمۇ ئهركىن سىدىق چۈشۈرۈۋېتىپئۆز قارىسىنى 
سانلىق  ماۋۇ كىشى ئاز"هممهيلهننىڭ ئوقى تۈگىگهندە، بىر ھهربىي باشلىق كېلىپ، بۇ نۆۋەت ئوق ئاتقان ھ. ئاڭالپ تۇردى

ئهركىن سىدىق كېيىنكى نۆۋەت ئوق ئاتىدىغانالر . ، دېدى" پاي ئوق بېرىڭالر5ار بېرىپ، يهنه ب ئۇنىڭغا ئېتىكهن،مىللهت
ئىككىنچى نۆۋەتلىك قارىغا ئوق . ۈشمىدى، ئۇنىڭ قارىسى يهنىال چگهتسىمۇۈت پاي ئوقنى ئېتىپ 5قاتارىدا يهنه ھېلىقى 

ئېتىش تامامالنغاندىن كېيىن، بىرسى بېرىپ تهكشۈرۈپ، ئهركىن سىدىقنىڭ قارىسى ئوق تهگسىمۇ چۈشۈپ كهتمهيدىغان 
قاتتىق تهسىر قىلىپ، ئۇ ئىنتايىن " ار بېرىلىشبئېتى"ئهركىن سىدىققا بۇ قېتىمقى . بولۇپ ئېسىلىپ قالغانلىقىنى بايقىدى

  . پلهنگهنلىكتىن نهچچه كۈنگىچه ئۇنىڭ ئاخشىمى ئۇيقۇسى كهلمىدىغهزە
ۋەكىلى بولۇپ، " ئىلغار ئوقۇغۇچىالر كادىرى"كۈنىگىچه، ئهركىن سىدىق  -5كۈنىدىن  -3ئاينىڭ  - 2يىلى  - 1982

تىپ ۋەكىللهر ياخشى ئوقۇغۇچىالر، ئىلغار ئوقۇغۇچى كادىرلىرى ۋە ئىلغار كوللېك ته 3بېيجىڭدا ئېچىلغان مهملىكهتلىك 
 كىشى بارغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئىككىسى 4بۇ يىغىنغا ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىدىن . يىغىنىغا قاتناشتى

 ۋە نهنشياڭ جياڭيىغىن جهريانىدا مهملىكهتلىك مائارىپ مىنىستىرلىكىنىڭ مىنىستىرى . ئۇيغۇر، قالغان ئىككىسى خهنزۇ ئىدى
 - سانلىق مىللهتلهر ۋەكىللىرىنى ئايرىم قوبۇل قىلىپ، ئۇالرنىڭ تهكلىپ  يىغىنغا قاتناشقا ئازىنىستىرلهرم مۇئاۋىن 4قالغان 

شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ : "ز قىلىپ، مۇنۇالرنى دېدىۆبۇ يىغىندا ئهركىن سىدىق قول كۆتۈرۈپ س. پىكىرلىرىنى ئاڭلىدى
مىز يهنىال ئىنتايىن نى بولسىمۇ، بىزنىڭ ئالىي مهكتهپته ئىشلىتىدىغىيىلالر -80ھازىر . ئوقۇش قوراللىرى ئىنتايىن ناچار

بىزدە تېخىچه تهبىئىي پهننىڭ رەسمىي بېسىلىپ چىققان . چاپاق، خېتىنى ئوبدان ئوقۇغىلى بولمايدىغان دەرس لېكسىيىسى
يغۇر خهلقلهر ئارىسىدا بىر گهپنىڭ راستىنى دېسهم، ئهگهر سىلهر شىنجاڭغا بېرىپ، ئۇ يهردىكى ئۇ. دەرسلىك كىتابى يوق

 پىرسهنت كىشىلهرنىڭ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىگه 90تهكشۈرۈش ئېلىپ بارساڭالر، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كهم دېگهندە 
يىلالردىال  - 50 ئۈچۈن دېسهڭالر، شىنجاڭغا نېمهبۇ . قارىغاندا سوۋېت ئىتتىپاقىنى ياخشىراق كۆرىدىغانلىقىنى بايقايسىلهر

سانلىق  ئاز'لېكىن بىز سىلهردىن . بېسىلغان قاتتىق تاشلىق ئۇيغۇرچه تهبىئىي پهن كىتابلىرى كىرگهن ئىدىسوۋېتتا 
 بېرىپ، ئۇالرغا ئاالھىدە ياردەم قىلىپ، ئۇالرنىڭ مائارىپىنى زور دەرىجىدە تهرەققىي قىلدۇرۇپ ئېتىبارمىللهتلهرگه ئاالھىدە 

. تۇرۇۋاتىدۇىلدىن ئاشقان بولسىمۇ، ئۇ پهقهت بىر تهشۋىقات بولۇپ، گېزىتتىال  ي30دېگهن تهشۋىقاتنى ئاڭلىغىلى ' بېرىمىز
ئىشهنمىسهڭالر شىنجاڭغا بېرىپ ئۆزۈڭالر تهكشۈرۈپ . ئهمهلىيهتته بولسا بۇ جهھهتته ھېچ قانداق چوڭ ئۆزگىرىش يوق

ئۇ سۆزىنى .  چېلىپ كهتتىئهركىن سىدىقنىڭ سۆزىدىن كېيىن، يىغىن زالىدىكى ۋەكىللهر قاتتىق چاۋاك". بېقىڭالر
 ۋەكىلىنى باشالپ كهلگهن ئۆمهك باشلىقى بىر تهرەپتىن 4، ئۇنىڭ يېنىدا ئولتۇرغان، ئۇيغۇر دىيارىنىڭ بولغۇچهتۈگىتىپ 

لېكىن . دەپ، يهنه بىر تهرەپتىن ئهركىن سىدىقنىڭ قولىنى تارتىپ تۇردى" ئهمدى توختىتىڭ، ئۇكام. بولدى قىلىڭ، ئۇكام"
  .  دەيدىغىنى تولۇق دەپ بولۇپ، ئاندىن سۆزدىن توختىدىئهركىن سىدىق

 جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ باش سېكرېتارى بولغاندا، ئۈرۈمچىدە بىر قېتىم ياۋباڭ خۇيىلالرنىڭ بېشىدا،  -80
مهكتهپ ئالىي : قارارى ماقۇلالندى"  پىرسهنت قىلىش60ئۈچنى "يىغىندا . ئېچىلدى"  دەرىجىلىك كادىرالر يىغىنى3"

سانلىق مىللهتلهردىن   پىرسهنتىنى ئاز60سانلىق مىللهتلهردىن قىلىش، ئىشچىالرنىڭ   پىرسهنتىنى ئاز60ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ 
يىغىن ئاخىرلىشىپ، ئۇنىڭ روھىنى تۆۋەندىكىلهرگه . سانلىق مىللهتلهردىن قىلىش  پىرسهنتىنى ئاز60قىلىش ۋە كادىرالرنىڭ 

غۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئىتتىپاق كومىتېتى ئۈرۈمچىدىكى بارلىق ئالىي مهكتهپلهرنىڭ ئوقۇغۇچىالر يهتكۈزۈش بولۇۋاتقاندا، ئۇي
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يىغىنغا قاتناشقان رەئىسلهرنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇردىن . ئۇيۇشمىسى رەئىسلىرىنى يىغىپ، بىر قېتىم سۆھبهت يىغىنى ئاچتى
قارارىدىن "  پىرسهنت قىلىش60چنى ۈئ "يۇقىرىقى بۇ يىغىنغا قاتنىشىشتىن بۇرۇن. پهقهت ئهركىن سىدىقال بار ئىدى

 -  خهنزۇ ئوقۇغۇچى كادىرالر ئارقا: ئىنتايىن خۇشال بولۇپ يۈرگهن ئهركىن سىدىق، بۇ يىغىندا بىر قېتىم چوڭقۇر دەرس ئالدى
ئۇالرنىڭ . دى يېڭىلىقتىن خۇشال بولۇش ئۇ ياقتا تۇرسۇن، ئۇنىڭغا چوڭقۇر نارازىلىق بىلدۈريۇقىرىقىئارقىدىن سۆزلهپ، 

سانلىق مىللهتلهرنىڭ سهۋىيىسى ئىنتايىن تۆۋەن تۇرسا، ئۇالرنىڭ قولىدىن ھهم ئىش كهلمهيدىغان تۇرسا،  ئاز"ئىچىدە ھهتتا 
. دېگهنلهرمۇ بولدى" بۇنداق قىلغاندا پۈتۈن شىنجاڭنىڭ ھهممه ساھهدىكى سهۋىيىسى زور دەرىجىدە تۆۋەنلهپ كهتمهمدۇ؟

پ ئولتۇرۇپ، ئهركىن سىدىق ئۆزىنىڭ رادىوئ ئېلېكترونىكىسى كهسپىنى تاللىغىنىغا قاتتىق پۇشايمان ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭال
ئىسىت، مهن سىياسهتتىمۇ ياكى باشقا بىر ئىجتىمائىي پهندىمۇ ئوقۇپ، مۇشۇالر بىلهن قاتتىق تۇتۇشسام . "قىلدى

لېكىن ئۇ پۈتۈنلهي . ى ئۆزگهرتىۋېتىشنىمۇ ئويلىدى شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال ئۇ ئۆز كهسپىن ۋەدەپ ئويلىدى" بولماسمىدى؟
 كۆزلىرى ياشقا لىق ، ئهڭ ئاخىرى سۆزلهش نۆۋىتى ئهركىن سىدىققا كهلگهندە، ئۇ تىترەپ كهتتى، ئهمهس ئىدىمۇمكىن
ادىرالر  دەرىجىلىك ك3ئۇ بولسىمۇ . بىز ئۇيغۇرالرنىڭ پهقهت بىرال تهلىپىمىز بار: "ئۇ مىڭ تهسلىكته مۇنداق دېدى. تولدى

خهنزۇ سېكرېتارى  قول -1ئهركىن سىدىقتىن كېيىن، ئىتتىپاق كومىتېتىنىڭ ". يىغىنىنىڭ روھىنى شۇ پېتى ئىجرا قىلىش
تارتىۋېتىپ، ئاستا ۋە سالماق ئاۋازدا، يىغىندىكىلهرگه مۇنداق بىر ئهھۋالنى ھېكايه قىلىپ سۆزلهپ " ئۇھ"بىر قېتىم قاتتىق 

قول باشلىقى  - 1ئۇ ئىدارىنىڭ . بىر ۋىاليهت شهھىرىدە بىر يېمهكلىك سودا شىركىتى بار شىنجاڭدىكى يجهنۇبى: "بهردى
 نهپهر تۇغقىنىنى 18 يىل ئىچىدە بۇ خهنزۇ باشلىق ئىچكىرى ئۆلكىدىن 3يېقىنقى . قول باشلىقى ئۇيغۇر - 2خهنزۇ بولۇپ، 

باشلىقنىڭ ئايالى تېخىچه يېزا نوپۇسىدا بولۇپ، ئۇ لېكىن ھېلىقى ئۇيغۇر . ، ئۆز ئىدارىسىگه ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇپتۇئهكېلىپ
 يىلدىن بۇيان ئايالىنىڭ نوپۇسىنى شهھهرگه يۆتكهپ بېرىشنى تهلهپ 5ئۇيغۇر باشلىق تۇرمۇشتا بهك قىينىلىپ قېلىپ، 
ىز مۇشۇنداق بىز خهنزۇالردىكى ئىنساپ نهگه كهتتى؟ ب. ئويالپ بېقىڭالر. قىلغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ ئىشى تېخىچه ھهل بولماپتۇ

  ". ئىنساپسىز مىللهتمۇ؟
كهسپىي ئوقۇش، ئۆزلۈكىدىن چهت ئهل تىلى ئۆگىنىش ۋە ئوقۇغۇچىالر خىزمىتىنىڭ ھهممىسىنى ئهال نهتىجىلهر بىلهن 

 ۋە رادىوئالردا بىر مهزگىل كهڭ تۈردە تهشۋىق قىلىنىپ، ژۇرنالئىزلىرى گېزىت،  - ئېلىپ ماڭغان ئهركىن سىدىقنىڭ ئىش
 يېقىن بىر ئۇيغۇر ئوتتۇرا مهكتىپى ئۇنىۋېرسىتېتىغايىلى شىنجاڭ  -1981. مئىيىتىدە زور تهسىرلهرنى قوزغىدىئۇيغۇر جه

ئهركىن سىدىقنى شۇ يىلى تولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتۈرىدىغان ) ئوتتۇرا مهكتىپى بولۇشى مۇمكىن-14ئېھتىمال ئۈرۈمچى (
ئهركىن سىدىق . رلىق قىلىش توغرىسىدا سۆزلهپ بېرىشكه تهكلىپ قىلدىئوقۇغۇچىالرغا ئالىي مهكتهپ ئىمتىھانىغا قانداق تهييا

 مهزمۇنىنى پهقهت ئىمتىھانغا قانداق تهييارلىق قىلىش توغرىسىدىكى مهزمۇن بىلهنال چهكلهپ قويماي، ئۆزى لېكسىيهسىنىڭئۆز 
تېرىيالالرنى ئوقۇش ئارقىلىق  قاتارلىق خهنزۇچه ماژۇرنىلىبىر قانچه يىل جۇڭگو ياشلىرى گېزىتى ۋە جۇڭگو ياشلىرى 

توپلىغان، تىل، مائارىپ، ئوقۇش، كىشىلىك تۇرمۇش ۋە كىشىلىك ھايات توغرىسىدىكى ماتېرىيالالرنىڭ ھهممىسىنى، ھهمدە بۇ 
ساھهدە جۇڭگو ۋە چهت ئهلدىكى داڭلىق ئهربابالرنىڭ دېگهن سۆزلىرىنى رەتلهپ، ئۇالرنى ئۆز ئهمهلىيىتىگه تهتبىقلىغان 

ئوقۇتقۇچىالرغا - تهك ئوقۇغۇچى150ئۇ ھېلىقى مهكتهپكه بېرىپ، . سۆز نۇتقى تهييارالپ چىقتى  سائهتلىك بىر2 ئاساستا 
ئۇ سۆزلهۋاتقاندا يىغىن مهيدانىدىكىلهر چاۋاك . سۆزلهپ، مهيداندىكى كىشىلهرنىڭ ھهممىسىنى ئىنتايىن تهسىرلهندۈردى

ىڭنه چۈشۈپ كهتسىمۇ ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغىلى بولىدىغاندەك جىمجىتلىققا چالغاندىن باشقا ۋاقىتتا، خۇددى يهرگه بىر دانه ي
. بهزى مۇئهللىملهر ئهركىن سىدىقنىڭ سۆزىنى ئۈنائلغۇغا ئېلىۋېلىپ، ئۆيىگه ئاپىرىپ بالىلىرىغا قويۇپ بهردى. چۆمگهن ئىدى
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متىھانىغا قانداق تهييارلىق قىلىش ئالىي مهكتهپ ئى" بۇ سۆز تېكىستىنى قىسقارتىپ، ژۇرنىلى ىرىكېيىن شىنجاڭ ياشل
" مهن قانداق ئۆگهندىم"ئهركىن سىدىقنىڭ . ئۇنى شىنجاڭ رادىوئ ئىستانسىسىمۇ ئاڭالتتى. دېگهن ماۋزۇ بىلهن باستى" كېرەك

كۈنى  -7ئاينىڭ  -5يىلى  - 1982.  بېسىلىپ، رادىوئدا ئاڭلىتىلغان ئىدىگېزىتىگهدېگهن بىر پارچه ماقالىسىمۇ شىنجاڭ 
توختىماي ئالغا بېسىۋاتقان "جاڭ گېزىتىنىڭ ئۇيغۇرچه ۋە خهنزۇچه ھهر ئىككى نۇسخىسىغا ئهركىن سىدىق توغرىسىدا شىن

  . دېگهندەك بىر ماۋزۇدا بىر باش ماقاله بېسىلدى" ئوقۇغۇچى
چهت ئهل  نى ئۆز ئۈستىگه ئالغان، ئۆزىنىڭ كهسپىي ئوقۇشىدىن باشقا كهم دېگهندە بىر 5ئوقۇغۇچىالر ۋەزىپىسىدىن 

 كۈن چۈشتىن 3ھهر ھهپتىدە كهم دېگهندە . تىلىنى ئۆگىنىۋاتقان ئهركىن سىدىق ئۈچۈن ۋاقىت ئىنتايىن قىس ئىدى
 16-14ئۇ ئوتتۇرا ھېساب بىلهن كۈنىگه . كېيىننى مهكتهپته ئېچىلغان ھهر خىل يىغىنالرغا قاتنىشىش بىلهن ئۆتكۈزەتتى

هت يهكشهنبه كۈنى بىر كۈنال دەم ئالىدىغان بولۇپ، ئهركىن سىدىق بۇ كۈنىمۇ ئۇ چاغدا بىر ھهپتىدە پهق. سائهت ئىشلىدى
ئۇ شهنبه كۈنلىرى كهچته ئۆزىنى چاقىرغان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىڭ ياكى يۇرتلۇق دوستلىرىنىڭ . ھهرگىز دەم ئالمىدى

ئۇ . بىر دەم ئېلىش ۋاقتى ئىدى -  نمانا بۇ ئهركىن سىدىقنىڭ ھهر بىر ھهپته ئىچىدىكى بىردى. ئولتۇرۇشىغا چوقۇم باراتتى
ۋاقىتتىن تولۇق پايدىلىنىش ئۈچۈن، ئىزچىل تۈردە ۋاقىت ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش ۋە ئۆگىنىش ئۇسۇلىنى ياخشىالش توغرىسىدا 

 بويىچه ھېساباليدىغان ئادەمنىڭ ۋاقتى ۋاقىتنى مىنۇت سېكۇنتۋاقىتنى "شۇ جهرياندا ئۇ بىر داڭلىق ئهربابنىڭ . ئىزدەندى
شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ . ، دېگهن سۆزىنى ئۇچراتتى" ھهسسه ئارتۇق بولىدۇ60يىچه ھېساباليدىغان ئادەمنىڭ ۋاقتىغا قارىغاندا بو

ئۇ يهنه بىر داڭلىق ئهربابنىڭ بىر ئىشنى قىلىپ ھېرىپ كهتكهندە، يهنه بىر .  بويىچه ھېساباليدىغان بولدىسېكۇنتۋاقىتنى 
ئاق رەڭلىك بوردا خهت يېزىپ دوسكىدىكى "بۇنى ئۇ . اسلىق تهجرىبىسىنى ئۇچراتتىئىشنى قىلىپ ۋاقىتنى ئىسراپ قىلم

 ئوخشىتىپ دېگهنگه، "خهتنى كۆرگىلى بولمايدىغان بولۇپ قالغاندا، قىزىل رەڭلىك بوردا خهت يازسا داۋاملىق كۆرگىلى بولىدۇ
 دەرسىنى كۆرۈپ ھېرىپ ئېلېكترهگهر ئۇ يهنى، ئ. چۈشىنىپ، شۇنىڭدىن كېيىن بۇ ئۇسۇلدىن ئىزچىل تۈردە پايدىالندى

. بۇ ئۇسۇلنى مهكتهپ ئىچىدىمۇ كهڭ تۈردە تهشۋىق قىلدى. كهتسه، ماتېماتىكا ياكى ئىجتىمائىي پهن دەرسلىرىنى كۆردى
ه  بىر يهرگئاپتوبۇسىدا. ۋاقىتتىن تولۇق پايدىلىنىش ئۈچۈن ئۇ تاماققا ئۆچىرەت تۇرغاندا ئىنگلىز تىلى خام سۆزىنى يادلىدى

 4كهسپىي دەرس ئوقۇشى بىلهن شۇغۇلالنغان . كهينىدىمۇ خام سۆز يادلىدى - يىغىننىڭ ئالدى. ماڭغاندىمۇ خام سۆز يادلىدى
ئۆز غايىسىگه يېتىش ئۈچۈن، ئۇ باشقا ئۇيغۇر ياشلىرى .  قېتىم كىنوخانىغا بېرىپ كىنو كۆرۈپ باقتى3يىل جهريانىدا، ئۇ ئاران 

كۈنى قالدۇرغان  - 5ئاينىڭ  -5يىلى  -1982. ىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمىدىن پۈتۈنلهي ۋاز كهچتىبهھرىمهن بولىدىغان ئىشالرن
  ): بۇ يهردىمۇ شىنجاڭ ۋاقتى ئىشلىتىلدى(خاتىرىسىدە ئۇ ئۆزىنىڭ كۈندىلىك مهشغۇالت جهدۋىلىنى مۇنداق تۈزگهن ئىدى 

  يۇش، چېنىقىش، يۈز يۇيۈگۈرۈشئورنىدىن تۇرۇش، : گىچه 5:40 تىن 5:00سائهت 
  چهت ئهل تىلى ئۆگىنىش: گىچه 6:50 تىن 5:40سائهت 
  ئهتىگهنلىك تاماقنى يېيىش، خام سۆز يېزىش:  غىچه7:30 تىن 6:50سائهت 
  دەرس ئوقۇش، دەرس تهكرارالش: گىچه 11:30 تىن 7:30سائهت 
  چۈشلۈك تاماق يېيىش، گېزىت ئوقۇش: گىچه 12:30 تىن 11:30سائهت 
  چۈشلۈك ئۇخالش: هگىچ 14:00 تىن 12:30سائهت 
  دەرس ئوقۇش، دەرس تهكرارالش: گىچه 17:30 تىن 14:00سائهت 
  كهچلىك تاماق يېيىش: گىچه 18:00 تىن 17:30سائهت 
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  كهسپىي دەرسلهرنى تهكرارالش: گىچه 21:30 تىن 18:00سائهت 
  ياپونچه رادىوئ لېكسىيىسىنى ئاڭالش: گىچه 22:00 تىن 21:30سائهت 
  كهسپىي ئىنگلىز تىلى ئۆگىنىش: گىچه 23:00 تىن 22:00سائهت 

  . سائهت بولغان6 جهمىدېمهك، ئهركىن سىدىقنىڭ ئاخشىمى كارىۋاتتا ئۇخلىغىلى ياتىدىغان ۋاقتى 
يىلى ئهتىيازدا، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇيدىغان بىر ئوقۇغۇچى ئهركىن سىدىقنىڭ قېشىغا ئاقسۇدىن  - 1979

 تۇغقىنى بولۇپ، نىڭ) ئهركىن سىدىقنىڭ ھازىرقى ئايالى( بۇ كىشى ئهسلىدە ئامانگۈل .كهلگهن بىر كىشىنى باشالپ كهلدى
ئامانگۈلنى نهدىن تېپىشنى بىلمهي، بۇ ئوقۇغۇچىدىن . ئامانگۈل بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن بۇ مهكتهپكه كهلگهن ئىكهن

كىشىنى ئهركىن سىدىقنىڭ قېشىغا سورىغاندا، بۇ ئوقۇغۇچى ئهركىن سىدىقنىڭمۇ ئاقسۇدىن ئىكهنلىكىنى بىلگهچكه، ئۇ 
ئۇ چاغدا ئامانگۈلنى ئهركىن سىدىق تونۇمايدىغان بولۇپ، ئامانگۈلنىڭ قايسى فاكۇلتېتتا . باشالپ كېلىشى ئىكهن

شۇ چاغدا قارىسا ئامانگۈلنى ئهركىن . ئوقۇيدىغانلىقىنى سورىۋالغاندىن كېيىن، ئۇ كىشىگه ئامانگۈلنى ئىزدەپ تېپىپ بهردى
ئوتتۇرا مهكتهپ رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى ئۇيغۇر  -1ئهركىن سىدىق ئاقسۇ ۋىاليهتلىك : ن كۆرگهن ئىكهنسىدىق بۇرۇ

شۆبىسىنىڭ ئهزاسى ۋاقتىدا، ئامانگۈل خهنزۇ شۆبىسىنىڭ ئهزاسى بولۇپ، ئۇالر بىر قانچه قېتىملىق يىغىنالردا بىرگه بولغان 
اڭلىشىش ياكى ئوغۇل باال بىلهن باشقا ھهر قانداق مۇناسىۋەتته بولۇشنى لېكىن، ئۇ چاغدا ئامانگۈل ئوغۇل باال بىلهن پار. ئىدى

بىر خىل ئهخالقسىزلىق ۋە نومۇس قىلىدىغان ئىش، دەپ بىلگهچكه، ئاشۇ نهچچه قېتىم بىرگه قاتناشقان كىچىك يىغىن 
 ئهركىن سىدىق ئامانگۈلنى بۇ ئىشتىن كېيىن. جهريانىدا ئهركىن سىدىققا بىرەر قېتىممۇ سهپ سېلىپ قاراپ باقمىغان ئىدى

ھهر كۈنى ئهتىگهنلىك تاماقتىن بۇرۇن ئهركىن سىدىق ئىنگلىز تىلى ئۆگهنگىلى چىققاندا، . بىر ئاز چۈشىنىپ باقماقچى بولدى
.  مىنۇت ئۇنىڭ بىلهن پاراڭالشتى10 - 5ئهركىن سىدىق ئامانگۈلنىڭ قېشىغا بېرىپ، . ئامانگۈلمۇ تىل ئۆگىنىشكه چىقاتتى

زىنىڭ ئىنگلىز تىلى سهۋىيىسى شۇ چاغدا ئامانگۈلنىڭكىدىن تۆۋەن بولمىسىمۇ، ئهركىن سىدىق بهزىدە ئىنگلىز تىلى گهرچه ئۆ
بهزىدە ئۆزىدە بار كىتابنى ئامانگۈلدىن يهنه ئارىيهت ئېلىش . توغرىسىدا سوئال سورىغان بولۇپ ئامانگۈلنىڭ قېشىغا باراتتى

بهزى كۈنلىرى ئامانگۈل . نى قايتۇرۇش باھانىسى بىلهن ئامانگۈلنىڭ قېشىغا باراتتىباھانىسى بىلهن ۋە كېيىنلىكته ئۇ كىتاب
شۇ . بىرەر ئىش تۈپهيلىدىن ئهتىگهنلىك ئۆگىنىشكه چىقماي قالسا، ئهركىن سىدىقنىڭ كۆڭلى پۈتۈن بىر كۈن يېرىم ئۆتهتتى

سىنىپتىن تارتىپ ھهممه  - 1انگۈل باشالنغۇچ ئام. ئاستا ئامانگۈلنى چۈشىنىشكه باشلىدى -  ئارقىلىق ئهركىن سىدىق ئاستا
ئوتتۇرىدا ئوقۇۋاتقان ۋاقتىدا ئوقۇشى سىنىپ بويىچه ئهڭ ياخشى  - 1ۋىاليهتلىك  مهكتهپنى خهنزۇچىدا ئوقۇغان بولۇپ، ئاقسۇ

ۋاقىتتا كىتاب ئوقۇشقا ئىنتايىن ئامراق بولۇپ، شۇ . شۇڭا ئۇ ھهر خىل ئوقۇغۇچىالر خىزمىتىگه تهيىنلهنگهن ئىدى. ئىدى
شۇڭا . جۇڭگودا خهنزۇچىغا تهرجىمه قىلىنىپ نهشر قىلىنغان دۇنيادىكى داڭلىق رومانالرنىڭ ھهممىسىنى ئوقۇپ بولغان ئىدى

نۇرغۇن ئىشالردا ئىككىسى ناھايىتى . ئىدىيىۋى سهۋىيىنىڭ بهزى جهھهتلىرىدە ئامانگۈل ئهركىن سىدىقتىن يۇقىرىراق تۇراتتى
مۇشۇنداق بىر قانچه ئاي ئۆتۈش جهريانىدا، ئهركىن سىدىقنىڭ تهدرىجىي ھالدا ئامانگۈلگه كۆڭلى . ئوبدان پاراڭلىشااليتتى

ئامانگۈل بىر قانچه ھهپته ئويلىنىپ، . ئايدا، ئهركىن سىدىق ئۆز كۆڭلىنى ئامانگۈلگه ئىزھار قىلدى - 7يىلى  -79. چۈشتى
بۇ مۇھهببهتلىشىشنىڭ پهقهت بىرال . يۈرۈشكه ماقۇل بولدىئۇ ئهركىن سىدىق بىلهن : ئاندىن ئهركىن سىدىققا جاۋاب بهردى

ئهركىن سىدىق بۇ ۋاقىتالردا ئىنتايىن ئالدىراش بولسىمۇ، .  ئۇ بولسىمۇ كهلگۈسىدە ئىككىسى توي قىلىش،مهقسىتى بار ئىدى
ركىن سىدىقنىڭ لېكىن، ئه. ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولغۇسى كېلهتتىداۋاملىق ئامانگۈلگه قاتتىق كۆڭلى چۈشكهنلىكتىن، 

ئۇ قىزنى ھهقىقىي تۈردە . 1:  شهرتنى ھازىرلىشى كېرەك2نهزىرىدە، بىر ئوغۇل باال بىر قىزغا تهلهپ قويۇشتىن بۇرۇن مۇنداق 
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ھهر كىم ئۆزىنىڭ ھهقىقىي . كهلگۈسىدە ئۇ قىزنى بهختلىك قىالاليدىغان ئىقتىدارى بولۇشى كېرەك. 2. ياخشى كۆرۈشى كېرەك
ئادەم ئۆزى ئهڭ ياخشى . ئوقۇبهتلىك ھالهتكه تىقىپ قويۇشنى خالىمايدۇ - هن كىشىسىنى كهلگۈسىدە ئازابتۈردە ياخشى كۆرگ

ئهگهر بىر ئوغۇل باال ئۆزى ھهقىقىي تۈردە ياخشى كۆرىدىغان قىزنى بهختلىك . كۆرىدىغان نهرسىنى ھهممىدىن بهك قهدىرلهيدۇ
بۇ مهزگىل ئهركىن . سىدىن بولسىمۇ ئۇ قىزدىن ئايرىلىپ كېتىشى كېرەكقىاللمىسا، ئۇ قىزنى ھهقىقىي تۈردە قهدىرلهش نۇقتى

بۇ .  مهزگىل ئىدىيېتىلدۈرىۋاتقانسىدىق كهلگۈسىدە ياخشى ياشاش ئۈچۈن بىلىم ئىگىلهۋاتقان ۋە ھهر خىل ئىقتىدارالرنى 
. ىلىپ كېتىشتىن قهتئىي ساقالندىشۇڭا ئۇ مۇھهببهتكه قاتتىق بېر. نۇقتا ئهركىن سىدىقنىڭ كاللىسىدا ئىنتايىن ئېنىق ئىدى

ئۆزىنى كونترول قىلىش  - بۇ ئىشنى ئۇ ئۆزىنىڭ ئۆز. ھهرگىز كۆڭۈلنىڭ ئۆزىنى كونترول قىلىۋېلىشىغا يول قويمىدى
يهنه بىر تهرەپتىن، . ئۆزىنى چېنىقتۇرۇشنىڭ بىر ياخشى پۇرسىتى، دەپ بىلدى - ئىقتىدارىنى يېتىلدۈرۈشنىڭ، ۋە ئۆز

ئۇ ماتېماتىكا فاكۇلتېتى .  كونا ئىدىيىلهردىن تېخى ئازات بواللمىغان ئىدىيۇقىرىقىدەكايىن تارتىنچاق بولۇپ، ئامانگۈلمۇ ئىنت
سىنىپىدا بولۇپ، ئۇنىڭ  مىنكاۋخهن يىللىق -77كهسپىدىكى ") 计算数学"خهنزۇچه " ( ماتېماتىكاالنمابساېھ"

باشقىالرنىڭ كۆرۈپ قېلىشىدىن خىجىل بولۇپ، ئهركىن . باشقا بىنادا ئىدى - سىنىپى ئهركىن سىدىقنىڭكى بىلهن باشقا
ئۇ چاغدا قىزالر ياتاق بىناسىدا ئىشىك . سىدىقنىڭ ئۆز سىنىپىغا ئۆزىنى ئىزدەپ كېلىشىنى پۈتۈنلهي چهكلىۋەتكهن ئىدى

دىق بىرەر ئىش شۇڭا ئهركىن سى. باققۇچى بار بولۇپ، ئوغۇلالرنىڭ ئۇ بىنادىكى قىزالرنى ئىزدەپ كېلىشىگىمۇ يول قويمايتتى
ئۇالر ئهڭ كۆپ بولسا، ھهپتىدە پهقهت بىر قېتىمال . بولسا، ئامانگۈلگه سىنىپىدىكى قىزالر ئارقىلىق گهپ ئېيتىپ بېرەتتى

ئامانگۈل بهزى يهكشهنبه (. ئهركىن سىدىق بارىدىغان ئۇيغۇرالرنىڭ ئولتۇرۇشلىرىغىمۇ ئامانگۈل ئاساسهن بارمايتتى. كۆرۈشهتتى
ىرى ئۈرۈمچىدە تۇرىدىغان ھهدىسىنىڭ ئۆيىگه كېتىدىغان بولۇپ، ئۇنداق چاغالردا ئۇالر ھهپتىدە بىر قېتىممۇ ۋە بايرام كۈنل

  ).شهلمهيتتىۈرۆك
ئهركىن سىدىق " بۇ ئىككىسىنىڭ يۈرگىنىنى بىلىدىغان، ئهمما كونكرېت ئهھۋالنى چۈشهنمهيدىغان بهزى ئوقۇغۇچىالر 

بىر قېتىم . ئهمهلىيهتته بولسا ئىش پۈتۈنلهي باشقىچه ئىدى.  ئويالپ يۈرگهن ئىدىدەپ" ئامانگۈلنى بهك قاتتىق تۇتىدىكهن
بۇ يۇقىرىدا ئېيتىلغان، ئهركىن سىدىق (ئهركىن سىدىق ئامانگۈلنى بىرگه كىنو كۆرۈپ كېلىشكه مىڭ تهسلىكته قايىل قىلدى 

ىپاق كۇلۇبىغا بېرىپ، ئىككى بېلهت ئېلىپ ئۇالر ئىتت).  قېتىملىق كىنونىڭ بىرسىدۇر3 يىل جهريانىدا بېرىپ باققان 4
ئهركىن . كىنوخانىغا كىرىپ قارىسا، بۇ ئىككى بېلهت كىنوخانىنىڭ ئوڭ تهرىپىدىكى كارىدورنىڭ ئىككى تهرىپىدە ئىكهن

ا سىدىقنى ئۇ چاغدا شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ھهممىسى دېگۈدەك تونۇيدىغان بولۇپ، بۇ كىنوخانىغ
شۇڭا ئهركىن سىدىق ئۈچۈن بىر ئورۇندۇقنى ئالماشتۇرۇش . كىنوغا بارىدىغانالرمۇ ئاساسهن شۇ مهكتهپنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى ئىدى

ئهركىن سىدىق ئامانگۈلگه توختىماي . لېكىن، بۇ ئىشقا ئامانگۈل خىجىل بولۇپ ئۇنىمىدى. ئىنتايىن ئاسان ئىش ئىدى
 ئامانگۈلدە ھوشى - پۈتۈن ئهس. ش توغرىسىدا پهس ئاۋازدا ياكى شهرەت بىلهن يالۋۇردىئورۇندۇقنى باشقىالر بىلهن ئالماشتۇرۇ

ئارىلىقتىن بىرەر سائهت ئۆتۈپ، كىنونىڭ يېرىمى .  چىقىۋاتقانلىقى ئۇنىڭ كاللىسىغا ئازراقمۇ كىرمهيتتىنېمهبولۇپ، كىنودا 
ز ۆ ئهركىن سىدىق يېنىدىكى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىغا س.تۈگىگهندىن كېيىن، ئامانگۈل ئورۇن ئالمىشىشقا ئاران ماقۇل بولدى

شۇنداق قىلىپ ئهركىن سىدىق ئالىي .  ئۆتۈنۈپ بهردىئورۇندۇقىنى ئۇ سهكرەپال ئورنىدىن تۇرۇپ، ئۆز بولغۇچهئېچىپ 
نغا ئاز ئهركىن سىدىق ئوقۇش پۈتتۈرىدىغا. مهكتهپ ھاياتىدا ئامانگۈل بىلهن مانا مۇشۇنداق بىر قېتىم بىرگه كىنو كۆرەلىدى

ئهركىن . ناملىق بىر ئۇيغۇرچه دراما قويۇلدى" بورانلىرى تاغ مۆلجهر"قالغاندا، ئۈرۈمچىدە ئاقسۇ سهنەئت ئۆمىكى تهييارلىغان 
سىدىق ئامانگۈلدىن رۇخسهت ئالغاندىن كېيىن بۇ درامىغا ئىككى بېلهت ئېلىپ، ئىككىسى خهلق تىياتىرخانىسىدىكى درامىغا 
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لىرى توختاپ قالىدىغان بولغاچقا، ئهركىن سىدىق بىر ئۈرۈمچىلىك وبۇسگىگهندە كوچا ئاپتئويۇن تۈ. بىرگه باردى
لېكىن، تىياتىرخانىغا بارغىچه ئامانگۈل خىجىل بولۇپ، ئهركىن سىدىقنىڭ .  ئارىيهت ئالدىۋېلىسىپىتىنىساۋاقدىشىنىڭ 
. تنى يېتىلهپ، تىياتىرخانىغا پىيادە باردىشۇنىڭ بىلهن ئۇ ئىككىسى ۋېلىسىپى.  مىنىپ بېرىشقا ئۇنىمىدىۋېلسىپىتىگه

 مېتىر ئارىلىق قويۇپ پىيادە 2ئامانگۈل يولدا تونۇشالر ئۇچراپ قالسا خىجىل بولۇشتىن ئهنسىرەپ، ئهركىن سىدىقنىڭ ئالدىدا 
ولغاچقا، كهچته دراما تۈگهپ، مهكتهپكه قايتىپ كېلىدىغاندا، قاراڭغۇدا ھېچ كىم ھېچ كىمنى تونۇيالمايدىغان ب. ماڭدى

  .  بىرگه قايتىپ كېلىشكه ماقۇل بولدىۋېلسىپىتىدە ئهركىن سىدىقنىڭ  تهستهئامانگۈل ئاران
 قىلىپ خهنزۇ تىلى، ئىنگلىز تىلى ۋە يۇقىرىقىدەك يىل ئوقۇش جهريانىدا، 5ئهركىن سىدىق شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا 

 نى ئۆز ئۈستىگه 5ئوقۇغۇچىالر خىزمهت ۋەزىپىسىدىن مهكتهپ ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى دەرىجىلىك . ياپون تىلىنى ئۆگهندى
 يىل ئوقۇش جهريانىدىكى باشقا 5 نومۇر ئېلىپ قالغاندىن باشقا، 94ھهمدە پهقهت بىر قېتىملىق مهۋسۇملۇق ئىمتىھاندا . ئالدى

رلىكىنى ۋە ئوقۇش ۋە خىزمهت جهھهتلىرىنىڭ ھهممىسىدە مهكتهپ رەھبه.  دىن نومۇر ئالدى100بارلىق ئىمتىھانالردا 
 ىرىئىزلىرى شىنجاڭ گېزىتى، شىنجاڭ ياشل - ئۇنىڭ ئىش. ئوقۇغۇچىالرنى تولۇق رازى ۋە قايىل قىلدى - ئوقۇتقۇچى
 - ، شىنجاڭ رادىوئ ئىستانسىسى، ئۈرۈمچى كهچلىك گېزىتى ۋە جۇڭگو خهلق گېزىتى قاتارلىقالر ئارقىلىق كهڭژۇرنىلى

 - ق باشقىالر يازغان گېزىتىلى مهتبۇئاتالرغا بېسىلغان، ئۆزى يازغان ۋە ئۆزى توغرئهركىن سىدىق. (كۆلهمدە تهشۋىق قىلىندى
يىلى ياپونىيىدىكى ئوقۇشتىن قايتىپ كهلگهندە،  -1988 نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى يىغىپ ماڭغان بولسىمۇ، ئۇ ژۇرنالدىكى

ئهمما ئۇنىڭدىن كېيىن . هتكه ئېلىپ كهتكهنئۇنىڭ بۇ ماتېرىياللىرىنى شىنجاڭ رادىوئ ئىستانسىسىنىڭ بىر مۇخبىرى ئارىي
ئهگهر ئاشۇ . شۇنىڭ بىلهن ئهركىن سىدىق ئۆزى يىغقان ماتېرىيالالرنىڭ ھهممىسىدىن قۇرۇق قالغان. ئۇالرنى قايتۇرۇپ بهرمىگهن

ئوقۇش .) بوالتتىمۇخبىر ھېلىقى ماتېرىيالالرنى ھازىر قايتۇرۇپ بېرەلىسه، ئهركىن سىدىق ئۇنىڭدىن چهكسىز مىننهتدار بولغان 
پۈتتۈرۈش ۋاقتى يېقىنلىشىشقا ئهگىشىپ، ئۇنىڭ ئالدىغا كهسىپ بىلهن مهمۇرىي خىزمهتتىن ئىبارەت ئىككى يولنىڭ بىرسىنى 

  . تالالش ۋاقتى كهلدى
ئهركىن سىدىق مهكتهپتىكى ھهر خىل سىياسىي ۋە مهمۇرىي يىغىنالرغا قاتنىشىش جهريانىدا، ئۇنداق ئىشالر بىلهن 

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۆزىنىڭ بۇ .  چوڭقۇر ھېس قىلغان ئىدىيوقلىغىنىنىپ ئۆتكهن ئۆمۈرنىڭ ھېچ قانداق قىممىتى شۇغۇللى
پهننىڭ يۇقىرى پهللىسىگه چىقىپ، شۇ ئارقىلىق باشقىالر  -  دۇنيادا مهۋجۇد بولغان ئوقۇشنىڭ ھهممىسىنى ئوقۇپ، ئىلىم

. ئىسپاتالشقا قهتئىي ئىرادە باغلىغان ۋە شۇنىڭغا غايه تىكلىگهن ئىدىقىاللىغان ئىشنى ئۇيغۇرالرنىڭمۇ قىالاليدىغانلىقىنى 
يىلىنىڭ ئىچىدە ئۇ بىر قېتىم بېيجىڭغا يىغىنغا بارغاندا، مهملىكهتلىك خهلق قۇرۇلتىيىمۇ ياكى سىياسىي كېڭهشمۇ  - 1982

ئۇالر . دىرلىرى بىلهن ئۇچرىشىپ قالدىئىشقىلىپ بىر مهملىكهتلىك يىغىنغا قاتناشقىلى كهلگهن بىر قىسىم پېشقهدەم ئۇيغۇر كا
چوقۇم . ئۇكام، ھهرگىز مهمۇرىي خىزمهت قىلىمهن، دەپ ئۆزۈڭنى بىزدەك نابۇت قىلىۋالما: "ئهركىن سىدىققا بىرال ئېغىزدىن

م ئامانگۈلمۇ ئهركىن سىدىقنىڭ نا. ، دېدى"شهرەپ كهلتۈرگىن - ئۆز كهسپىڭنى داۋامالشتۇرۇپ، مىللهت ئۈچۈن بىر ئاز شان
ئهينى ۋاقىتتا مهملىكهتلىك ئىتتىپاق كومىتېتىنىڭ بىر . چىقىرىشىغا ۋە باشلىق بولۇشىغا ئىزچىل تۈردە ئىنتايىن قارشى ئىدى

سېكرېتارى بولۇپ ئىشلهۋاتقان قهييۇم باۋۇدۇن، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى مائارىپ باشقارمىسىنىڭ سابىق مۇدىرى ئايشهم ئاپپاي، 
رى سۇلتان مۇئهللىم ۋە باشقا بىر قىسىم ئوقۇتقۇچى ھهم خهنزۇ باشلىقالرمۇ ئهركىن سىدىقنىڭ فىزىكا فاكۇلتېتىنىڭ مۇدى

كهلگۈسىدە كهسپىي جهھهتته چوڭ ئىشالرنى قىالاليدىغانلىقىنى تهكىتلهپ، ئۆز كهسپىنى داۋامالشتۇرۇش توغرىسىدا تهكلىپ 
 ئهركىن سىدىقنى ياڭسېكرېتارى جاڭ  - 1ه كومىتېتىنىڭ شۇ مهزگىللهرنىڭ بىر كۈنى، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى پارتىي. بهردى
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ئۇ كىشى كېيىنلىكته شىنجاڭ مائارىپ نازارىتى پارتىيه ( ئۆز ئىشخانىسىغا چاقىرىپ كىرىپ، ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى 
شاش ئۇنىڭ بىرسى ماڭا ئوخ. ئهركىن، ھازىر سېنىڭ ئالدىڭدا ئىككى چوڭ يول بار): "سېكرېتارى بولدى - 1كومىتېتىنىڭ 
ئهگهر سهن بۇ يولنى تاللىساڭ، ناھايىتى مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇپ، تېزال ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك كادىر بولۇپ . كادىر بولۇش

 دېسىالھه . ھهتتا ئايرىم ئاشپىزىڭمۇ بولىدۇ. ئۇ چاغدا ماڭا ئوخشاش سېنىڭ ئايرىم شوپۇرۇڭ بولىدۇ. ئۆسۈپ كېتهلهيسهن
مهن ئۇيغۇرالر . يول ئۆز كهسپىڭنى داۋامالشتۇرۇش -2سهن ئۈچۈن . مهي باياشات ياشىيااليسهنزىياپهتته يۈرۈپ، جاپا چهك

. كادىر بوالاليدىغان ئۇيغۇرالر كۆپ. ئىچىدە ھازىرغىچه كهسىپته سهندەك پهۋقۇلائددە بۆسۈپ چىققان بىرسىنى كۆرۈپ باقمىغان
شۇڭا مېنىڭچه ئهگهر سهن كهسىپ يولىنى . ىچه كۆرۈپ باقمىدىملېكىن كهسىپنى سهندەك قىالاليدىغان ئۇيغۇرالرنى مهن ھازىرغ

ھهقىقهتهنمۇ ئۇ چاغدا ." ئۆزۈڭ ئوبدان ئويالپ قارار قىلغىن. مۇمكىنتاللىساڭ، ئۆز مىللىتىڭگه چوڭراق تۆھپه قوشالىشىڭ 
ئهركىن . تىقبالى بار ئىدىئهركىن سىدىق بىلهن ئوخشاش ۋەزىپىلهرنى ئۆتهپ باققان كىشىلهرنىڭ مهمۇرىي جهھهتته خېلىال ئىس

 ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خۇاسىدىق بىلهن بىرگه مهملىكهتلىك ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىسىنىڭ رەئىسى بولۇپ ئىشلىگهن چىڭ 
يىلى ئهركىن  - 1989.  مىنىستىرى بولدىمىنىستىرلىكىنىڭكېيىنلىكته مهملىكهتلىك تهنتهربىيه  شاۋزوئوقۇغۇچىسى ۋۇ 

 شاۋزو تېلېفون قىلغان ئىدى، ۋۇ شاۋزوغانى يوقالش ئۈچۈن قايتىپ بېرىپ، ئامېرىكىغا قايتىشىدا ۋۇ ىسىدىق ئامېرىكىدىن يۇرت
ھهمدە بۇنىڭدىن كېيىن .  قويغان ئىدىچىقىپپئه ئايرودرومىغائهركىن سىدىقنى ئۆزىنىڭ كىچىك ماشىنىسى بىلهن بېيجىڭ 

، ئهينى ۋاقىتتا ئۇنىڭ پهرىزىچهئهركىن سىدىقنىڭ . ان ئىدى كهلگهندە ئۇنى ئىزدىشىنى ئېيتقبېيجىڭغاھهر قانداق ۋاقىتتا 
 ئوقۇغۇچىدىن كهم دېگهندە 16بىلهن بىرگه مهملىكهتلىك ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسلىرى بولۇپ ئىشلىگهن 

هركىن سىدىق ئ. مۇمكىن كىشى ھازىر جۇڭگونىڭ مهركىزىي ھۆكۈمهت ئورۇنلىرىدا ھوقۇق تۇتۇپ ئىشلهۋاتقان بولۇشى 5
كهلگۈسى ئۈچۈن يول تالاليدىغان ئهڭ ئاخىرقى پهيت كهلگهندە، قىلچه ئىككىلهنمهستىن كهسىپ يولىنى تاللىغان بولۇپ، بۇ 

  . يولنى ئۇ شۇنىڭدىن باشالپ داۋامالشتۇرۇپ كهلمهكته
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 ئۇيغۇر ئالىمى ئهركىن سىدىقنىڭ قىسقىچه تهرجىمىھالى

 - 60 -

  
كىشى ئهركىن  - 5ئهڭ ئالدىنقى قۇر ئوڭدىن سانىغاندىكى . ىرىئهركىن سىدىقنىڭ شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا بىر سىنىپتا ئوقۇغان ساۋاقداشل

بۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى ھازىر شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى بىلهن .  يىللىق سىنىپ مۇدىرى شهرىپ مۇئهللىم بولىدۇ5سىدىقنىڭ 

  .شىنجاڭ تېلېۋىزىيه ئىستانسىسىدا ئىشلهيدۇ

  

  

  

  

  

  

  

  .تېتى كۇتۇپخانىسىنىڭ ئالدىدائهركىن سىدىق شىنجاڭ ئۇنىۋېرسى

  

ئهركىن سىدىقنى ئىزچىل تۈردە قولالپ، ئۇنىڭغا ھهر دائىم 

 - 2006 سۈرەتبۇ . ۋ مۇئهللىم جانبوالتويېقىندىن ياردەمدە بولغان سۇلتان

سۇلتان مۇئهللىم كېيىنلىكته شىنجاڭ . ئايدا تارتىلغان - 9يىلى 

 رايونلۇق مائارىپ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى، ۋە ئاپتونوم

نازارىتىنىڭ مۇئاۋىن نازىرى قاتارلىق بىر قاتار يۇقىرى دەرىجىلىك 

ۋەزىپىلهردە بولغان بولۇپ، ئۇنىڭ تهرجىمىھالىغا قىزىققۇچىالر تۆۋەندىكى 

   :تور بېتىنى زىيارەت قىلسا بولىدۇ

http://janbola  .any  .cn  

  

  

  

  

بۇ . ۇرسۇن بىلهن بىرگهئهركىن سىدىق ساۋاقدىشى ۋە دوستى دىلمۇرات ت

دىلمۇرات تۇرسۇن ھازىر . كهينىدە تارتىلغان - يىلىنىڭ ئالدى - 1980 سۈرەت

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئېلېكترونلۇق ئۇچۇر ئىلمى ئىنستىتۇتىنىڭ باشلىقى 

  .بولۇپ ئىشلهۋاتىدۇ

  

  

  

http://janbola.any.cn
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ئهركىن سىدىق سىنىپ مۇدىرى شهرىپ مۇئهللىم 

لېۋىزور تهجرىبىسى ۋە ساۋاقداشلىرى بىلهن رەڭسىز تې

 ئهينى ۋاقىتتا مهلۇم بىر سۈرەتبۇ . ئىشلىمهكته

ژۇرنالدىكى ئهركىن سىدىقنى تونۇشتۇرىدىغان بىر پارچه 

ل ژۇرنال قايسى.ماقاله بىلهن بىرگه ئېالن قىلىنغان ئىدى

  .ئىكهنلىكى ھازىر ئهركىن سىدىقنىڭ ئېسىدە قالماپتۇ

  

  

  

  

  

. تلىك مهكتهپ ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسىدا ۋەزىپه ئۆتىگهن ئوقۇغۇچى كادىرالرنىڭ خاتىرىسى نۆۋە- 4 يىلىغىچه - 83 يىلىدىن - 1981

 كىشى ياش ئۇيغۇر خىمىيه ئالىمى - 3كىشى ئهركىن سىدىق، ئوڭدىن سانىغاندىكى كۆزەينهك تاقىۋالغان - 5بىرىنچى قۇر سولدىن سانىغاندىكى 

 ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسى ئىشخانىسىنى ئۆز ياتىقى قىلىپ تۇرغان بولۇپ، ئۆزىنىڭ تهلهپ ئهركىن سىدىق ئهينى ۋاقىتتا مهكتهپ. ر ئابلىزدۇزەپهر

  .قىلىشى بىلهن زەپهر ئابلىز بۇ ئىشخانىدا ئهركىن سىدىق بىلهن بىر يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت بىرگه تۇرغان ئىدى
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 يازلىق داال پائالىيىتىگه قاتناشقان بىر قىسىم ئۇيغۇر ئوغۇل  يىلى يازدا ئېلىپ بېرىلغان شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ- 1982

  . قول مهسۇئللۇقىنى ئۆز ئۈستىگه ئالغان ئىدى- 1ئهركىن سىدىق مۇشۇ قېتىملىق پائالىيهتنىڭ . ئوقۇغۇچىالرنىڭ خاتىرىسى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ئهركىن .  ئايدا تارتىلغان-5 يىلى - 1979 سۈرەتبۇ .  نۆۋەتلىك ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىسى رەئىسلىرىنىڭ خاتىرىسى- 19مهملىكهتلىك 

ئوتتۇرا قۇردىكى . سىدىقنىڭ ئوڭ تهرىپىدە تۇرغان كۆزەينهكلىك كىشى موڭغۇل مىللىتىدىن بولۇپ، قالغانالرنىڭ ھهممىسى خهنزۇ مىللىتىدىن

 ىكهتلىك ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىسىنىڭ رەئىسى ۋەئهركىن سىدىقنىڭ ئوڭ تهرىپىدە تۇرغان قارا كۆزەينهك تاقىۋالغان كىشى ئهينى ۋاقىتتىكى مهمل

بولۇپ، بۇ كىشى ئوقۇش پۈتتۈرۈپ ئۇزۇن ئۆتمهي مهملىكهتلىك تهنتهربىيه  و شاۋزا ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىسىنىڭ رەئىسى ۋۇچىڭخۇ

  .شتۇرغان يىلىغىچه داۋامال- 1998مىنىستىرلىكىنىڭ مىنىستىرى بولۇپ تهيىنلىنىپ، ئۇ خىزمهتنى تاكى 
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   بىلىم ئاشۇرۇشدىكىشاڭخهي. 7
   

 ماگنىتلىق مهيدان ۋە - ئېلېكترو" ئوقۇغان كهسپىي دەرسلهرنىڭ بىرسى ئۇنىۋېرسىتېتىدائهركىن سىدىق شىنجاڭ 
 ماگنىتلىق دولقۇنالرنىڭ قانداق قىلىپ بىر يهردىن يهنه بىر - ئېلېكترودەپ ئاتىلىدىغان بولۇپ، ئۇ نۇر ۋە باشقا " دولقۇنالر

. يهرگه تارقىتىدىغانلىقى، ھهمدە ئۇالرنىڭ باشقا ماتېرىيالالرغا قانداق تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقى قاتارلىقالر توغرىسىدىكى دەرستۇر
 چوڭ 3فىزىكا كهسپىدىكى .  كهسپى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم دەرسلهرنىڭ بىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇئىنژېنېرلىقى ئېلېكترئۇ 

)  شۇنىڭ ئىچىدەئېلېكترونىكىسىمۇرادىوئ  (ئىنژېنېرلىقى ئېلېكتربۇ دەرسنىڭ . ه شۇدۇر بىرسىمۇ ئهننهزەرىيىنىڭ
ماگنىتلىق دولقۇننى تهسۋىرلهيدىغان  - ئېلېكتروساھهسىدىكى باشقا دەرسلهر بىلهن بولغان چوڭ پهرقى، بۇ دەرسته 

 قالغان كهسپىي دەرسلهردە بولسا ۋېكتورالر  ۋېكتورلۇق قىممهتلهر كۆپ ئىشلىتىلىدىغان بولۇپ،فورمۇالالرداماتېماتىكىلىق 
.  كهسپىدىكى ئوقۇغۇچىالرغا بىر قهدەر تهس تۇيۇلىدۇئىنژېنېرلىقى ئېلېكترشۇڭا بۇ دەرس . ئۇنچىۋاال كۆپ ئىشلىتىلمهيدۇ

ىالرنىڭ  دۆلهتلهرنىڭ ھهممىسىدە ئۇ باشق3ئهركىن سىدىق ھازىرغىچه جۇڭگو، ياپون ۋە ئامېرىكىدا ياشاپ باققان بولۇپ، بۇ 
"  تهس، دەرس قىلىپ ئۆتمهكمۇ تهس، ھهمدە ئىشلىتىشمۇ تهسئۆگهنمهكمۇماگنىتلىق دولقۇنىنى  - ئېلېكترو"ئاغزىدىن 
بۇ دەرسنى ئۆگىنىش تهس بولغاچقا، ئهركىن سىدىق بارغان دۆلهتلىرىنىڭ ھهممىسىدە .  سۆزنى ئاڭالپ باقتىدېگهن

ئهينى ۋاقىتتا شىنجاڭ .  ئۆچ بولۇپ كېتىدىغانلىقىنى كۆردىمۇئوقۇتقۇچىغىئوقۇغۇچىالر بۇ دەرسنى ئۆتىدىغان 
 بۇ دەرسته تهربىيىلهنگهن بىرەرمۇ ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچى يوق بولۇپ، ئامالسىزلىقتىن باشقا بىر ساھهدە دەرس ئۇنىۋېرسىتېتىدا

نهتىجىدە ئۇ ئوقۇتقۇچى . ئۆتىدىغان ئوقۇتقۇچىدىن بىرىنى ئهركىن سىدىقنىڭ سىنىپىغا مۇشۇ دەرسنى ئۆتۈشكه قويغان ئىدى
. بۇ دەرسنى ياخشى ئۆتهلمهي، سىنىپتىكى ئوقۇغۇچىالر ھهر قېتىملىق دەرسته ئوقۇتقۇچى ئۈستىدىن قاقشاپال ئولتۇردى
. ئهركىن سىدىق بولسا بىر ئاز بولسىمۇ بىر نهرسىنى ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىش ئۈچۈن ئۇ ئوقۇتقۇچىدىن توختىماي سوئال سورايتتى

ئۇكام، كېلهر : "تۇرىسى بولۇپ قالغان  كۈنلهرنىڭ بىرىدە، ئۇ ئوقۇتقۇچى ئهركىن سىدىقنى چاقىرتىپ، ئۇنىڭغامهۋسۇمنىڭ ئوت
ئهركىن سىدىق ئۇنىڭغا ماقۇل بولۇپ، كېيىنكى قېتىملىق . دەپ سورىدى" قېتىملىق دەرسنى سهن ئۆتۈپ باقامسهن؟

ئهركىن سىدىق ئالدى .  ھهمدە بىر قېتىملىق دەرسنى ئۆتتى،ى بۇ دەرسكه ئهتراپلىق تهييارلىق قىلدكهلگۈچهدەرسنىڭ ۋاقتى 
. ، ئۇنىڭ كهينىدىن يېڭى مهزمۇننى سۆزلىدىتهكرارالۋېتىپبىلهن بۇ قېتىملىق مهزمۇنغا ئائىت بۇرۇنقى مهزمۇنالرنى بىرەر قۇر 

ا چىقىپ سۆزلىگهندە ئۇنىڭ لېكسىيىسى ئىنتايىن سىستېمىلىق ۋە چۈشىنىشلىك بولغاچقا، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ ئوتتۇرىغ
 قىلماي، دەرسنى چۇرۇڭ -   قىالاليدىغان بولغاچقا، ساۋاقداشلىرى بۇرۇنقىدەك ۋاراڭجهلپئاڭلىغۇچىالرنى ئۆزىگه ناھايىتى 
. ھهمدە دەرس ئاخىرالشقاندا، سىنىپتىكى ساۋاقداشالر بىردەكال قاتتىق چاۋاك چېلىپ كهتتى. ئىنتايىن زېھىن قويۇپ ئاڭلىدى

بۇ . دېدى" ئهركىن، مهن بۇ دەرسنى بۈگۈن تۇنجى قېتىم چۈشىنهلىدىم: "هندە بهزىلهر ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپدەرستىن چۈشك
. ئىشلهتكۈزمىدى قانداق مهشىقمۇ ھېچ.  قانداق تاپشۇرۇق بهرمىدىھېچدەرسنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئاجىز بولغاچقا، ئوقۇغۇچىالرغا 

 بىلهن ئۇالرنىڭ فورمۇالالر ئوقۇغۇچىالرغا ھهر خىل ۋېكتورلۇق رنىمۇئىمتىھانىاليېرىم مهۋسۇملۇق ۋە مهۋسۇم ئاخىرىدىكى 
 بايان ماقالىسىدەئهركىن سىدىق ئۆزىنىڭ ئوقۇش پۈتتۈرۈش . ، شۇنىڭدىنال ئىمتىھان ئالدىيادلىغۇزۇپفىزىكىلىق مهنىسىنى 

 قۇرۇلغان بولۇپ، ئۇنىڭ بۇ ماقالىسى ماگنىتلىق دولقۇنى ئاساسىغا -  ئېلېكترو يۈقۇرقىمۇ " مىكرو دولقۇن تېخنىكىسى"قىلغان 
  . باشقا ئوقۇتقۇچىالرنىڭ يۇقىرى باھاسىغا ئېرىشكهن ئىدىفاكۇلتېتتىكىئۆزىنىڭ ئۇستازى سۇلتان مۇئهللىم بىلهن 

ئايدا  -1يىلى  -1983. رەتتىۈتۈتكۈنى ئوقۇش پ -15ئاينىڭ  -2يىلى  -1983يىللىق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر  - 77 
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سىدە كهسىپ بىلهن شۇغۇللىنىدىغانلىقىنى قارار قىلىپ بولغاندىن كېيىن، فاكۇلتېتنىڭ مۇدىرى ئهركىن سىدىق كهلگۈ
ھهمدە . ماگنىتلىق دولقۇنى دەرسىنى ئۆتۈشكه تهقسىم قىلدى - ئېلېكترو ئاشۇسۇلتان مۇئهللىم ئهركىن سىدىقنى كهلگۈسىدە 

ت تهقسىماتىنى ئېالن قىلىشقىمۇ ساقلىماي، ئهركىن  ۋە ئۇالرنىڭ خىزمهپۈتتۈرۈشىيىللىق ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئوقۇش  -77
تىغا بىر يىل بىلىم ئاشۇرۇشقا بارىدىغانلىقىنى ې فاكۇلتئىنژېنېرلىقى ئېلېكترسىدىقنىڭ شاڭخهي قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ 

  .قارار قىلدى
 -1كۈنى  - 21ئاينىڭ  -2ھهمدە . كۈنى، ئهركىن سىدىق شاڭخهيگه يېتىپ كهلدى - 18ئاينىڭ  -2يىلى  -1983 

كۈنى، مهملىكهت بويىچه شۇ يىللىق  -28ئاينىڭ  -2دەرس باشلىنىپ ئۇزۇن ئۆتمهي، يهنى . مهۋسۇملۇق دەرسىنى باشلىدى
ئهركىن سىدىق ئاسپىرانتلىقتا ئوقۇشنى ئۇزۇندىن بېرى ئارزۇ قىلىپ كهلگهن . ئاسپىرانتلىققا كىرىش ئىمتىھانى ئېلىندى

 قانداق ئالىي مهكتهپ ئۇيغۇر ئاسپىرانتلىق ئوقۇغۇچىلىرىنى تېخى قوبۇل ھېچدىكى بولۇپ، ئۇ چاغدا ئۇيغۇر دىيارى
 ئۇنىۋېرسىتېتى بىلهن نهنجىڭ سانائهت تيهنجىنقىاللمايدىغان بولغاچقا، ئهركىن سىدىق ئىمتىھان بېرىش ئۈچۈن 

التقان ۋاقىتتىن تارتىپ، كۈچىنىڭ ھهمدە تىزىم. ماگنىتلىق دولقۇنى كهسپىگه تىزىمالتقان ئىدى -  ئېلېكتروئىنستىتۇتىنىڭ 
ئىمتىھان ئېلىنغان پهنلهرنىڭ بىرسى سىياسهت دەرسى بولۇپ، ئۇ . بېرىچه بۇ ئىمتىھانالرغا تهييارلىق قىلىپ كهلگهنىدى

جۇڭگو كومپارتىيىسى تارىخىنى ئاساس قىلغان بولغاچقا، ئهركىن سىدىق يالغۇز بۇ دەرسنىڭ مهزمۇنىغا خهنزۇچه تهييارلىق 
ھهمدە ئۇ . ال قالماي، ئادەم بىلهن جايالرنىڭ ئىسمىنى خهنزۇچىدا قانداق يېزىشقىمۇ تهييارلىق قىلىشقا توغرا كهلدىقىلىپ

شۇڭا ئۇ بۇ .  ئىككى مهكتهپنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىدىن جىق ئاجىز ئىدىيۇقىرىقىماگنىتلىق دولقۇنى ساھهسىدە  - ئېلېكترو
 ئىككى مهكتهپ يۇقىرىقىبېرىچه تهييارلىق قىلىپ قاتناشقان بولسىمۇ، ئۇنى قېتىملىق ئىمتىھانىغا ئىزچىل تۈردە كۈچىنىڭ 

  .ئاسپىرانتلىققا قوبۇل قىلمىدى
ماگنىتلىق دولقۇنى  -  ئېلېكتروئۇ بولسىمۇ، .  ئهركىن سىدىق ئۇ چاغدا كۆڭلىگه مۇنداق بىر نىشاننى پۈككهن ئىدى

پ، يۇرتقا قايتىپ بارغاندىن كېيىن ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىر بىلهن مىكرو دولقۇن تېخنىكىسى كهسىپلىرىنى پۇختا ئىگىله
. دېمىسىمۇ ئۇ چاغدا ئهركىن سىدىق ئۇيغۇر دىيارىدا بۇ ساھهدە ئىشلهيدىغان بىرمۇ ئادەمنى بىلمهيتتى. بوشلۇقنى تولدۇرۇش

اردەم بېرەلهيدىغان بىرەرمۇ ، يدېسهشۇڭا ئۇ قايتىپ بارغاندىن كېيىن بىرەر قىيىن مهسىلىگه دۇچ كېلىپ قېلىپ ياردەم سوراي 
 قۇرۇپ چىقىش تهجرىخانىسىنىدولقۇن دەرس  -   شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مىكروئۈستىگهئۇنىڭ . كىشى يوق ئىدى

ئۇ . سائهتلىك دەرستىن باشالپ قاتتىق تىرىشىشنى باشلىدى - 1شۇڭا ئهركىن سىدىق . ۋەزىپىسىمۇ ئۇنىڭغا يۈكلهنگهن ئىدى
 ئېلېكتركۇتۇپخانا تاقالغاندىن كېيىن .  كۇتۇپخانىدا ئۆگىنىش قىلدىتاقىغىچه دە كۇتۇپخانىنى 11ھهر كۈنى كهچ سائهت 

بۇ ( دىن ئاشقىچه يهنه ئۆگىنىش قىلدى 12 فاكۇلتېتىنىڭ رادار تهجرىبىخانىسىغا بېرىپ، كېچه سائهت ئىنژېنېرلىقى
ۋە بايرام كۈنلىرىمۇ پهقهت دەم ئالماي ئۆگىنىش دەم ئېلىش كۈنلىرى ). تهجرىبىخانىنىڭ توكى كېچىچه توختاپ قالمايتتى

 مهكتهپنىڭ بىرسى بولغاچقا، ئهركىن سىدىق بىرگه ئوقۇغان 6 -  5بۇ مهكتهپ جۇڭگو بويىچه ئهڭ داڭلىق . قىلدى
شۇڭا ئۇ شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى . ئوقۇغۇچىالر ئۆگىنىش ئىقتىدارى ۋە كهسپىي ئاساسى جهھهتلهردە ئىنتايىن كۈچلۈك ئىدى

يغۇر سىنىپىنى پۈتتۈرگهن سهۋىيه بىلهن بىر تهرەپتىن پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن قالغان ئوقۇغۇچىالرغا يېتىشىپ مېڭىشقا ئۇ
 ھهممىسىنى ئۆزى مهشىقلهرنىڭيهنه بىر تهرەپتىن ئوقۇتقۇچى سىنىپتا سۆزلىمىگهن ۋە تاپشۇرۇق قىلىپ بهرمىگهن . تىرىشتى

ئۇ . ىن چۈشكهندىن كېيىن ئوقۇتقۇچىنى ئىزدەپ تېپىپ، ئۇنىڭدىن سورىدىقىيىنچىلىققا يولۇقسا دەرست. ئىشلهپ ماڭدى
كىتابتا . دەپ سوراپ تۇردى"  دەرس ئۆتكهندە، ماۋۇ مهسىلىنى قانداق چۈشهندۈرىمهن؟ئۆزۈممهن : "ئۆزىدىن - زۆداۋاملىق ئ
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ئۆزى بۇرۇن بېشىدىن كهچۈرگهن، ئۇنىڭ نىشانى ئۇ .  قهتئىي يول قويمىدىبولۇشىغائۆزى چۈشهنمهيدىغان بىرەر مهزمۇننىڭ 
دەپ ئۆزى " ئهگهر مۇنداق مۇنداق قىلسا، مۇنداق بولىدىكهن" ئائىت كهسپىي دەرسلهردە ئېنژېنېرلىكىگه ئېلېكتربهزىلهر 

  .كېسىل خاتىمه بېرىش ئىدى - لۈزۈچۈشهنمىگهنلىكى ئۈچۈن ھېكايه سۆزلىگهندەك دەرس ئۆتىدىغان ئهھۋالغا ئ
ئاۋغۇست يېزا ئىگىلىك  - 1 يېڭى بارغاندا، ئۇ مهكتهپكه شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىغا ئهركىن سىدىق شاڭخهي قاتناش 

ئىنستىتۇتىدىن خالىق ۋە ئابلىكىم ئىسىملىك ئىككى ئوقۇتقۇچىمۇ بىلىم ئاشۇرۇشقا بارغان بولۇپ، بۇ ئۈچهيلهن بىر ياتاقتا 
تېخنىكىغا ئائىت  - پهن"ېرىشتىن بىرەر يىل بۇرۇن قوبۇل قىلىنغان، كهسپى ئۇنىڭدىن باشقا بۇ مهكتهپته ئۇالر ب. تۇردى
 يېقىن ئوقۇغۇچىالر بار غا30بار بولۇپ، ئۇنىڭدا ئۇيغۇر دىيارىدىن كهلگهن " شىنجاڭ سىنىپى"بولغان بىر "  تىلىئىنگلىز
 دۇل بىلهن ئۇ ياتىقىئهركىن سىدىقنىڭبۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ كۆپىنچىسى ئۇيغۇر بولۇپ، ئوغۇل ئوقۇغۇچىالرنىڭ ياتىقى . ئىدى
  . ئىدىقوشنا

   
شۇڭا قىش كۈنلىرى كۇتۇپخانا ۋە . پۈتۈن ياتاق بىنالىرىدا قىش كۈنى پار يوق، ۋە ياز كۈنى ھاۋا تهڭشىگۈچ يوق ئىدى

ۋېلىپ ئۆگىنىش سىنىپالر تاقاق ۋاقتىدا ياتاقتا ئۆگىنىش قىلغاندا، ھهممه ئوقۇغۇچىالر ئىمكانقهدەر يوتقاننىڭ ئىچىگه كىرى
ق ياتاقتا ئولتۇرۇپ ۇ يهنه سوغئىشلهيدىغاندالېكىن، قول بىلهن خهت يازىدىغاندا ياكى ماتېماتىكىلىق ھېسابالرنى . قىالتتى

شۇڭالشقا ئهركىن سىدىق قىش كۈنلىرى بىر چوڭ بوتۇلكىغا قايناق سۇ قاچىلىۋېلىپ، ئۇ . ئۆگىنىش قىلىشقا توغرا كېلهتتى
ياز كۈنلىرى شاڭخهيدە پاشا توال، ھاۋا .  تۇرۇپ، ياكى ئۇنى قۇچاقالپ ئولتۇرۇپ ئۆگىنىش قىلدىگكۈزۈپتهبوتۇلكىنى قولىغا 

خۇرۇم ئاياق ۋە خۇرۇم ساندۇقالر نهملىكته .  كۈندە ئاران قۇرۇيدۇ5 - 4يۇغان كىيىملهر .  ۋە نهم بولىدۇتىنچىقئىنتايىن 
. ىيىم كىيىپ ئولتۇرسا ئىسسىقنىڭ دىمىقىغا چىدىغىلى بولمايتتىئادەم ياتاقتا ئۆگىنىش قىلغاندا، ك.  كېتىدۇكۆكىرىپ

شۇڭا ئهركىن سىدىق كالته ئىشتىنىدىن باشقا ھهممه كىيىمىنى سېلىۋېتىپ، بىر ئاق داكا . كىيىمنى سېلىۋەتسه پاشا چاقاتتى
ايىن ناچار بولۇپ، ھهر كۈنى مهكتهپنىڭ تامىقىمۇ ئىنت.  ئىچىگه كىرىۋېلىپ ئۆگىنىش قىالتتىپاشىلىقنىڭرەختتىن تىكىلگهن 

بۇ گۈرۈچ نورمالنى . چۈشلۈك ۋە كهچلىك تاماق ئۈچۈن كېسهك شهكىلدە كېسىلگهن گۈرۈچ تامىقىدىن باشقا نهرسه يوق ئىدى
 يىلدىن 10گۈرۈچلهردىن ئهمهس بولۇپ، ئۇ ئهينى ۋاقىتتا سوۋېت بىلهن بولىدىغان ئۇرۇشقا تهييارلىق كۆرۈش يۈزىسىدىن 

شۇڭا كېسهك شهكلىدىكى گۈرۈچنىڭ رەڭگى ئاق بولماستىن، بهزى . سكىالتلىرىدا ساقالنغان كونا گۈرۈچ ئىدىئارتۇق ئاش ئى
بۇنداق گۈرۈچنىڭ تهمىمۇ . چىپار رەڭلىك كېسهككه ئوخشايتتى - يهرلىرى ئاق، بهزى يهرلىرى قىزغۇچ بولۇپ، بىر ئاال

 باشقا نهرسه جۇۋاۋىدىن ئاشخانىسىدىن بىرسى بولسىمۇ، ئۇ پهقهت نتۇڭگامهكتهپكه يېقىنراق بىر جايدا . ئىنتايىن ناچار ئىدى
بۇ كېسهك گۈرۈچتىن بهك زېرىكىپ كېتىپ، بىر يهكشهنبىلىك دەم ئېلىش كۈنى ئهركىن سىدىق ئۆزى تاماق .  ئهتمهيتتى
 ئېتىپ، بىر قىسىم هنلهڭم سائهتلىك ئارىيهت ئېلىپ، بىر قېتىم ئۆزى 2 ئاشخانىنى ئاشخانىسىدىكىلهردىن تۇڭگانيهيدىغان 

  .ئوغۇل ئوقۇغۇچىالر بىلهن بىرگه يېدى
دولقۇن تهجرىبىخانىسى قۇرۇشقا پۇختا تهييارلىق قىلىش يۈزىسىدىن، ئهركىن سىدىق  - قايتىپ بارغاندىن كېيىن مىكرو

 ئىسىملىك رۈيلۇڭ گۇ  دەرس تاللىغاندىن باشقا، ئۆزىگه ئۇستاز بولغان3 مهكتهپتىكى خهنزۇ ئوقۇغۇچىالر بىلهن مهۋسۇمداھهر 
ئۆز . دولقۇن تهجرىبىسى دەرسىگه ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن ياردەمچى ئوقۇتقۇچى بولۇپ ئىشلىدى -  پروفېسسورنىڭ مىكرو

دولقۇن تېخنىكىسىغا ئائىت ئىلمىي دوكالت يىغىنلىرىنىڭ  - لگهن مىكروۈزكۈتۆمهكتىپىدە ۋە شاڭخهي شهھىرى رايونىدا ئ
ئالىي مهكتهپ " تىلىدا ئۆتۈلگهن ئىنگلىزئوقۇغۇچىلىرى ئۈچۈن " شىنجاڭ سىنىپى"ۇنىڭدىن باشقا، ئ. ھهممىسىگه قاتناشتى
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ئۇ چاغدا شاڭخهي قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر .  ئىزچىل تۈردە قوشۇمچه قىلىپ ئاڭلىدىدەرسىنىمۇ" ماتېماتىكىسى
ۇلۇشى سۈپىتىدە تهھلىل ۋە تهتقىق قىلىش ئىشىنى دىيارىنىڭ ئىقتىسادىي ۋە تهبىئىي بايلىق ئهھۋالىنى بىر سىستېما قۇر

 بىرىنى ھهممىسىگىمۇكۆتۈرىگه ئالغان بولۇپ، ئهركىن سىدىق مۇشۇ قۇرۇلۇش توغرىسىدا ئېلىپ بېرىلغان ئىلمىي دوكالتالرنىڭ 
  .قالدۇرماي قاتناشتى

لى ئوقۇش پۈتتۈرىدىغان يى - 1984 فاكۇلتېتىنىڭ ئىنژېنېرلىقى ئېلېكتر ئهركىن سىدىق قوشۇلۇپ ئوقۇغان سىنىپ 
ئهركىن سىدىق بۇ .  ھهپتىلىك پراكتىكىغا ئورۇنالشتۇردى2يىلى يازلىق تهتىلدە مهكتهپ ئۇالرنى  -1983سىنىپى بولۇپ، 

خهۋەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن دەرھالال سۇلتان مۇئهللىم بىلهن ئاالقىلىشىپ، بۇ پراكتىكىغا ئۆزىنىڭمۇ قاتنىشىشىنى ئىلتىماس 
ان مۇئهللىم ئهركىن سىدىقنى قولالپ، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىن بۇ پراكتىكا ئۈچۈن شاڭخهي قاتناش سۇلت. قىلدى

ئايدا نهنجىڭ  - 7يىلى  - 1983شۇنىڭ بىلهن ئهركىن سىدىق .  تۆلهيدىغان خىراجهتنى ھهل قىلىپ بهردىئۇنىۋېرسىتېتىغا
ئۇالر بۇ جهرياندا رادار ھهققىدە .  ھهپته پراكتىكا قىلدى2 شهھىرىگه بېرىپ، شۇ يهردىكى بىر مهخپىي ھهربىي رادار زاۋۇتىدا

زاۋۇتنىڭ ئىچىدىكى بىر رادارنى باشقۇرۇپ، . رادارالرنى ئىشلهپ چىقىرىش جهريانىنى كۆزدىن كهچۈردى. دەرس ئوقۇدى
 ،ىشنى مهشىق قىلدى رادار ئارقىلىق كۆزىتئايروپىالنالرنى چۈشكهن ھهمدە ئۇ يهردىن ئۇچقان ئايرودرومغانهنجىڭ شهھهرلىك 

بۇ مهيدان نهنجىڭ شهھىرىدىن خېلى يىراقلىقتىكى بىر .  بىر قانچه كۈن باردىمهيدانىغىمۇھهمدە رادارنى سىناق قىلىش 
 ئاشخانىسى تۇڭگانكۈنى بارغاندا، ئۇ ئهتراپتىن ئهركىن سىدىق چۈشلۈك تاماق ئۈچۈن بىرەر  -1يېزىدا بولۇپ، ئۇ يهرگه 

 100ئهتىسىدىن باشالپ ئۇ ئهتىگهنلىك تامىقى ئۈچۈن . ن بۇ كۈنى ئۇ چۈشلۈك تاماق يېمىدىشۇنىڭ بىله. تاپالمىدى
ئايالردا نهنجىڭنىڭ  - 7.   تاماق يېمىدىكهلگۈچه نى يهۋېلىپ، كهچته ئۆز جايىغا قايتىپ 3 -  2گراملىق ھور نېنىدىن 

خى توڭالتقۇ بولمىغاچقا، ھور نېنىنى ئېلىۋالسا، ئۇ ھاۋاسى ئىنتايىن ئىسسىق ھهم ئىنتايىن نهم بولغاچقا، ھهمدە ئۇ چاغدا تې
ئايالرنىڭ كېچىسى ئىسسىق ۋە نهملىك تۈپهيلىدىن ئادەمنىڭ ئۇخلىشى ئىنتايىن  -7نهنجىڭدە .  چۈشكىچه بۇزۇلۇپ قاالتتى

 ئهركىن شارائىت ئاشۇنداق ناچار بولسىمۇ، بارلىق پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ بىر نهرسه ئۆگىنىۋېلىش ئۈچۈن،. تهس ئىدى
 يۈرۈپ، ئۆگىنىۋالغىلى بولىدىغان ھهممه نهرسىنى جىت -  جىم.  توغرىسىدا تهلهپ قويمىدىنېمه ھېچ كىمگه ھېچسىدىق 

 كهسپىي دەرسنىڭ ھهممىسىدە 6 خهنزۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ سىنىپىغا قوشۇلۇپ ئوقۇغان مهۋسۇمدائىككى .  بىلىۋېلىشقا تىرىشتى
  . رازى قىلدىئۇنىۋېرسىتېتىنىمۇتهپنىمۇ ۋە شىنجاڭ  دىن يۇقىرى نومۇر ئېلىپ، بۇ مهك80

 بۇ ۋاققىچه ئهركىن سىدىق تېخى جۇڭگودىكى مىللهتلهردىن باشقىنى ئۇچرىتىپ باقمىغان بولۇپ، ياپونلۇقالرنىڭ ۋە 
پ بىر قانچه  يېرىم يىل ياشاپ، ھهمدە ئامېرىكىغا كېلى2 ياپونىيىدەئۇ .  قانداق بولىدىغانلىقىنىمۇ بىلمهيتتىيهھۇدىيالرنىڭ

 بىلهن بىرگه ئىشلهپ باققاندىن كېيىن، ئۆزىنىڭ شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ۋە شاڭخهي قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدا يهھۇدىيالر
 ئوخشاش ھهممه ۋاقىتنى چىڭ يهھۇدىيالرغائۆگىنىش ئىشىدا تۇتقان يولىنى ئهسلهپ، شۇ ۋاقىتالردا ئۆزىمۇ خۇددى ياپونلۇق ۋە 

يولنى ئېتىپ قويماي، ئۇنىڭ ئهكسىچه ئىمكانىيهتنىڭ بېرىچه  -1تنى چىڭ تۇتۇپ، ئۆزى ئېرىشهلىگهن تۇتۇپ، ھهممه پۇرسه
شۇنداقال .  ھېس قىلدىئىنتىلگهنلىكىنىكىچىك يولنى چوڭايتىپ، بىلىم يولىدا يۈكسهك شىجائهت بىلهن داۋاملىق ئالغا 

 قانداق قىلىپ يهھۇدىيالردىنرلىرىگه تارقىلىپ كهتكهن  مىليونغا بارمايدىغان، ئادەملىرى دۇنيانىڭ ھهممه يه10نوپۇسى 
 يهھۇدىيالرشۇنىڭ بىلهن بىرگه، .  چۈشىنىپ يهتتىىنىمۇكئېرىشهلىگهنلى تىن كۆپ كىشى نوبېل مۇكاپاتىغا 160ھازىرغىچه 

تته، ئهينى ۋاقىتتا ئهمهلىيه. بىلهن سېلىشتۇرغاندا ئۇيغۇرالرنىڭ نهقهدەر نادان ۋە ئاجىز ئىكهنلىكىنىمۇ چوڭقۇر ھېس قىلدى
 نۇرغۇن مهسىلىلهرنى توختىماي تهھلىل قىلىپ، جهمئىيىتىدىكى سېلىشتۇرماي تۇرۇپمۇ، ئهركىن سىدىق ئۇيغۇر يهھۇدىيالرغا
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بۇ مهسىلىلهرنىڭ بىرسى ئهينى ۋاقىتتا ئىچكىرى . توختىماي كۆزىتىپ، ئۆزىدە بىر يۈرۈش چۈشهنچه ھاسىل قىلغان ئىدى
ئهركىن سىدىق شاڭخهيدە ئوقۇۋاتقان . دىن ئىبارەت" شىنجاڭ سىنىپى"م ئالىي مهكتهپته قۇرۇلغان ئۆلكىلهردىكى بىر قىسى

 بهرگهن ئهھۋالالر يۈزيىللىرىغا توغرا كهلگهن بولۇپ، بۇ سىنىپالر بار مهكتهپته  -2 قۇرۇلغىنىنىڭمهزگىل مۇشۇنداق سىنىپالر 
" شىنجاڭ سىنىپى"ئهركىن سىدىق ئۆز مهكتىپىدىكى . ېچىندۇردىئىنتايىن ئ. ئهركىن سىدىقنى ئىنتايىن ھهيران قالدۇردى

بىر قانچه ئوقۇغۇچىالر . ، دەپ دەرسكه كهلمهيتتى"ئاغرىپ قالدۇق" ئوقۇغۇچى  3-  2 دەرسىگه بارغاندا، ھهر كۈنى نىڭ
 6 ياتىقى بىر ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىڭ. ئىمتىھانالردىن ئۆتهلمهي، مهكتهپتىن چېكىنىش گىردابىغا كېلىپ قالغان ئىدى

 دىن ئاشقىچه 12قهۋىتىدە بولۇپ، بىر كۈنى ئاخشىمى ئۇالر ياتىقىدا كېچه سائهت  - 1قهۋەتلىك چوڭ ياتاق بىناسىنىڭ 
، ساز چېلىپ، ناخشا ئېيتىپ، پۈتۈن ) ئۆچۈرۈلگهندە ياتاققا شام ياندۇرۇپ قويۇپچىرىغىبىنانىڭ (ئولتۇرۇش قىلىپ 

الرغا گهپ قىلغىلى كهلگهن خهنزۇ ئوقۇغۇچىالرنى ئۇرۇپ، مهكتهپته بىر چوڭ ۋەقه ئۇ.  ئۇخالتقۇزمىدىبىنادىكىلهرنى 
قوش قهۋەتلىك كارىۋاتتا يېتىش "ئوقۇغۇچىلىرىدىنمۇ، بهزىلىرى " شىنجاڭ سىنىپى"شاڭخهيدىن باشقا يهرلهردىكى . تۇغدۇردى
يهنه . كارىۋاتتا يېتىشنى تهلهپ قىلغاندەپ مهكتهپكه دەۋا قىلىپ، بىر قهۋەتلىك " ئادىتىمىزگه خىالپ - ئۆرپبىزنىڭ 

دەپ، مهكتهپلىرىگه " ئادىتى -  ئۆرپبۇ ئۇيغۇرالرنىڭ .  بولمايدۇئۆلتۈرمىسهكبىز قۇربان ھېيتىدا چوقۇم قوي  "بهزىلىرى 
  ئۆز مهكتىپىدىكى خهنزۇ ئوقۇغۇچىالر بىلهن چوڭدېگۈدەكھهممه مهكتهپتىكى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر . تىرىك قوي تاپقۇزغان

بۇ مهكتهپتىكى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر . ئهركىن سىدىق بۇ ئهھۋالالرغا ئىنتايىن ئېچىندى.  تۇغدۇرغانجېدەللىرىنى -  مۇشتالش
ئهركىن سىدىق .  كىشىلىك ياتاقتا تۇرۇپ باققان ئىدى12 كىشى ياتىدىغان بولۇپ، ئهركىن سىدىق ئهينى ۋاقىتتا 8بىر ياتاقتا 

 بىلهن ئۇچرىشىش جهريانىدا، ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ھازىرالنغان بۇنداق ىرى قىسىم ئۇيغۇر رەھبهرل بىرىنىڭئۇيغۇر ئاپتونوم رايون
بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇر رەھبهرلهر نۇرغۇن يول . ىنى تولۇق بىلگهن ئىدىكپۇرسهتلهرنىڭ ھهرگىز ئاسانلىقچه قولغا كهلمىگهنلى
ۇنداق يول ئارقىلىق يۇقىرى سۈپهتلىك ئۇيغۇر كهسپىي مهقسىتى مۇش. ماڭغان، باشقىالرغا ئىنتايىن كۆپ يالۋۇرغان ئىدى

سىنىپ مۇدىرىنىڭ تهلىپى بىلهن، ئهركىن سىدىق بىر كۈنى ئۆز .  ئىدىيېتىلدۈرۈشمۇتهخهسسىسلهرنى تهربىيىلهپ 
  : ئۇ ئالدى بىلهن ئۇالردىن نۇرغۇن سوئالالرنى سورىدى. مهكتىپىدىكى ئۇيغۇر سىنىپقا كىرىپ بىر سائهت سۆزلىدى

   ئۈچۈن كهلدىڭالر؟ تاماق يېيىش ئۈچۈنمۇ؟ ياكى ئۇخالش ئۈچۈنمۇ؟نېمههر بۇ يهرگه  سىل
سىلهر بۇ يهرگه قانداق كېلىپ قالدىڭالر؟  بهك ئهقىللىق بولغانلىقىڭالر ئۈچۈنمۇ؟ ئالىي مهكتهپ ئىمتىھانىدا بهك يۇقىرى 

  نومۇر ئالغانلىقىڭالر ئۈچۈنمۇ؟
 قانداق جاپاالرنى چېكىۋاتىدۇ بىلهمسىلهر؟ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ئۇيغۇر ئاناڭالر - سىلهرنى ئوقۇتۇش ئۈچۈن ئاتا

   بىلهمسىلهر؟كۆرۈۋاتىدۇ كۈنلهرنى نېمه تازىالش ئۈچۈن پوقۇڭالرنىباشلىقالر ھازىر سىلهرنىڭ 
 تهدبىقالپ ھهمدە ئۆز ئهمهلىيىتىگه. بىرلهپ چۈشهندۈردى -  سوئالالرنىڭ جاۋابلىرىنى بىريۇقىرىقى ئهركىن سىدىق 

تۇرۇپ، ئادەم قانداق ياشىغاندا ئۇنىڭ ئۆمرىنىڭ قىممىتى بولىدىغانلىقى ۋە ئالىي مهكتهپ ھاياتىنىڭ كېيىنكى ئۆمرىدە قانداق 
بۇ ئىشنى ئۇيغۇر سىنىپىدىكى ئوقۇغۇچىالر . مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقى قاتارلىق بىر قاتار مهسىلىلهر ئۈستىدە سۆزلىدى

شۇنىڭدىن كېيىن ئۇالر ئهركىن سىدىقنى تېخىمۇ . بۇ ئىشنىڭ ئۇالر ئۈچۈن چوڭ رولى بولدى. ۇل قىلدىئىنتايىن ياخشى قوب
يىلىنىڭ  - 1983ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىڭ تۇرمۇشىنى ياخشىالش ئۈچۈن، . ھۆرمهتلهيدىغان، ئۇنىڭدىن ئهيمىنىدىغان بولدى

 بېشىدىن غا" شىنجاڭ سىنىپى"ھهر بىر (اشپهزمۇ ئهكهلدى كېيىنكى يېرىمىدا بۇ مهكتهپكه ئۇيغۇر دىيارىدىن بىر ئۇيغۇر ئ
شۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇرالرنىڭ تامىقىدا زور ). ئۇيغۇر سىنىپ مۇدىرى ئهۋەتىلگهن ئىدىبىر تارتىپال پۈتۈن كۈنلۈك 
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ن كېيىن شۇ بىر قېتىم بهرپا قىلىنغاندى" شىنجاڭ سىنىپى"لېكىن، ئومۇميۈزلۈك قىلىپ ئېيتقاندا، . ياخشىلىنىش بولدى
نى قوبۇل قىلغان مهكتهپلهرنىڭ ھهممىسى ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ " شىنجاڭ سىنىپى"بىر قېتىم . پۈتۈنلهي مهغلۇپ بولدى

 بهرگهن ئۇيغۇرالر بىلهن يۈز ۋە مهكتهپته كۆپلۈكىدەۋاالرنىڭ  - ئۇالرغا كهلگهن تهلهپ. شنى رەت قىلدىۇئىشنى داۋامالشتۇر
 ئۇ مهكتهپلهرنىڭ كۆپلۈكىدىن ۋەقهلىرىنىڭ ماجىرا - ۇرالرنىڭ ئۆز ئارىسىدىكى ئۇرۇشخهنزۇالر ئوتتۇرىسىدىكى ۋە ئۇيغ

. ئادىتىنى چۈشىنىپ بواللمايدىكهنمىز - ئۆرپبىز ئۇيغۇرالرنىڭ : "رەھبهرلىرى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ئۇيغۇر رەھبهرلهرگه
پات  - ئهركىن سىدىق ھازىر پات. دېدى" تهربىيىلهڭالر ىالجايىڭالرد ئوقۇغۇچىلىرىنى ئۆز ئۆزۈڭالرنىڭشۇڭا بۇنىڭدىن كېيىن 

ئهگهر ئۇ چاغدا : "ئۆزىدىن مۇنداق سوئالنى سوراپ باقىدۇ - شۇ ۋاقىتتىكى ئىشالرنى ئهسلىگىنىدە كۆڭلى غهش بولۇپ، ئۆز
بولۇپ '  سىنىپىدىيالريهھۇ'بولۇپ قالغان بولسا، ياكى ' ياپونلۇقالر سىنىپى'بولماستىن، " شىنجاڭ سىنىپى'بهرپا بولغىنى 

جۇڭگو ".  ھه؟  ئۇ چاغدا چوقۇم ئىش پۈتۈنلهي ھازىرقىنىڭ ئهكسىچه بوالر ئىدى -قالغان بولسا، ئىش قانداق بوالر ئىدى
لېكىن، ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئۇنداق پايدىسى ھېلىقى .  بۇ بىر پاكىت،ئۇيغۇر دىيارىنىڭ پايدىسىنى ناھايىتى جىق كۆرىدۇ

ھېلىقى مهكتهپلهرنىڭ رەھبهرلىرىنىڭ .  تېگىشى ناتايىنبىۋاسىته قوبۇل قىلغان مهكتهپلهرگه نى" شىنجاڭ سىنىپى"
ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنى پۇلسىز ئوقۇتۇپ تهربىيىلهپ . كۆڭلىدە، ئۇالر ئۇيغۇرالر ئۈچۈن بىر چوڭ ياخشى ئىش قىلىپ بېرىۋاتاتتى

شۇڭا، ئۇيغۇر . ۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ئۇالر ئۈچۈن قهرزدار ئىدىئۇالر ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرغا قهرزدار ئهمهس، ئ. بېرىۋاتاتتى
ئهگهر مهقسىتىڭىز ياخشى يهپ ياخشى ئۇخالش بولسا، ( ياكى ئۇخلىغىلى ئهمهس يىگىنىئوقۇغۇچىالر ئۇ مهكتهپلهرگه تاماق 

غاندىكىن، بارلىق ، ئوقۇغىلى بار) كېرەكبارماسلىقىڭىز قانداق يهرگه ھېچسىز ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۆيىڭىزدىن باشقا 
 بولۇپ قالغان بولسا، يهھۇدىيالرئهگهر ئۇيغۇرالرنىڭ ئورنىدا . ئىمكانىيهتتىن تولۇق پايدىلىنىپ ياخشى ئوقۇشى كېرەك ئىدى

مۇشۇنداق ئالتۇندەك پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، نۇرغۇن كىشىلىرىنى تهربىيىلهپ، ئۇيغۇر . دەل ئاشۇنداق قىلغان بوالتتى
شىغا ئهينى ۋاقىتتا شارائىت بار ۇبۇنداق بول(يۇقىرى دەرىجىلىك مۇھىم ئورۇنالرنى ئىگىلىگهن بوالتتى دىيارىدىكى نۇرغۇن 

 ئوقۇغان ئىككى قىز ئوقۇغۇچى ھازىر ئامېرىكىدا دا" شىنجاڭ سىنىپى"شاڭخهي قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ھېلىقى ). ئىدى
 -1ئېرىشكهن .  بۇ ئالتۇندەك پۇرسهتنى قولدىن بېرىپ قويدى. مىدى نادان ئۇيغۇرالر ئۇنداق قىالل باشقالېكىن. ياشاۋاتىدۇ

  .، پۈتۈنلهي ئېتىپ قويدىقااللماييولنى چوڭايتىپ مېڭىش ئۇ ياقتا تۇرسۇن، ئۇنى ساقالپمۇ 
. ئۇنى ناھايىتى ھۆرمهتلىدى.  ئهركىن سىدىقتىن ئىنتايىن رازى بولدىئۇنىۋېرسىتېتىدىكىلهر لېكىن، شاڭخهي قاتناش 

ېتىم ئۇالرنىڭ بىر مهكتهپ رەھبهرلىك ئۆمىكى ئۈرۈمچىگه بېرىپ، ئۇيغۇر دىيارىدىكى رەھبهرلهرگه ئۆز مهكتىپىدىكى بىر ق
ئهگهر ئهركىن سىدىقتهك ئادەملهرنى "ھهققىدىكى نارازىلىقىدىن كېيىن، " شىنجاڭ سىنىپى" بهرگهندە، دوكالتئهھۋالدىن 

  .دېدى"  ئالىمىزشۇنچىسىنىلسا ، ئۇنداقالردىن قانچىسى بوئهۋەتسهڭالرتالالپ 
يىلى يازلىق تهتىلدە ئهركىن سىدىق نهنجىڭدىكى پراكتىكىسىنى تۈگهتكهندىن كېيىن، يۇرتقا قايتماي، يهنه  -1983 

 -  مىكرو" بىلىم ئىگىلىۋېلىش ئۈچۈن، تولۇق كۇرس ئوقۇغۇچىلىرىغا ئۆتۈلمهيدىغان ەكئۇ كۆپر. شاڭخهيگه قايتىپ كهلدى
ھاۋا بهك ئىسسىق . دېگهن بىر كهسپىي كىتابنى ئۇستازىدىن ئارىيهت ئېلىپ، ھهر كۈنى ئۇنى ئوقۇدى" لىدولقۇنلۇق توك يو

نىڭ ھهممىسىنى سېلىۋېتىپ، ئۆزىنى پاشىلىقنىڭ ئىچىگه سولىۋېلىپ ىرىبولغانلىقى ئۈچۈن، كالته ئىشتاندىن باشقا كىيىمل
ھهر كۈنى .  پ تۇرۇپ، خۇددى رومان ئوقۇغاندەك ئوقۇپ چىقتىبۇ كهسپىي كىتابنى ئۆزىنى قاتتىق مهجبۇرال. كىتاب ئوقۇدى

كۈنى، ئهركىن سىدىق پويىز بىلهن  -14ئاينىڭ  -8يىلى  - 1983.  نهچچه سائهت ۋاقىتنى مانا مۇشۇنداق ئۆتكۈزدى10
 ئۆزىنىڭ جىڭغابېيبۇ قېتىم ئۇ . نۆۋەتلىك مهملىكهتلىك ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىسى يىغىنىغا قاتناشتى -20 بېرىپ، بېيجىڭغا
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يىغىن جهريانىدا ئالدىنقى قېتىملىق ئوقۇغۇچىالر .  مۇئاۋىن رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش ئۈچۈن كهلگهن ئىدى
 ئىش بىلهن نېمه نهپهر رەئىسلىرى بىر سۆھبهت يىغىنى ئۆتكۈزۈپ، ئۆزلىرىنىڭ كهلگۈسىدە 17بىرلهشمىسىنىڭ 

مهن ئۆز كهسپىمنى "بۇ يىغىندا پهقهت ئهركىن سىدىقال . ا تونۇشتۇردىشۇغۇلالنماقچى بولغانلىقىنى باشقىالرغ
ئۇالرنىڭ .  قالغانالرنىڭ ھهممىسى كهسىپ ئۆزگهرتىپ، مهمۇرىي خىزمهتكه بۆلۈنگهن ئىدى. دېدى" داۋامالشتۇرىدىغان بولدۇم

 - دا تېخى قانداق قىلىپ بىر كىشى مۇشۇ يىغىن جهريانى5 - 4ئىچىدىكى جۇڭگو مهركىزىي ھۆكۈمىتىگه تهقسىم قىلىنغان 
ئهركىن سىدىقنىڭ . بىرىنى يۆلهپ، ھوقۇق شوتىسىنىڭ يۇقىرى بالدىقىغا چىقىش توغرىسىدا بهزى پىالنالرنىمۇ تۈزۈپ چىقتى

ئۇنىڭ ئهكسىچه، ئۇ بۇ قېتىم بېيجىڭغا قىلغان سهپىرى جهريانىدا ئىنتايىن ھاياجان ئىچىدە . كۆڭلى ئازراقمۇ يېرىم بولمىدى
 يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت ئۇنىڭ ھاياتىدىكى ئهڭ جاپالىق 5ئۇنىڭ ئۈچۈن شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىغا كىرگهندىن كېيىنكى . ئۆتتى

ۋاقىتالرنىڭ بىر قىسمى بولسىمۇ، يهنه بىر تهرەپتىن ئۇ ئهڭ ئۇتۇقلۇق، ئهڭ كۆڭۈللۈك ئۆتكهن، ھهمدە ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ 
بىر ئادەمنىڭ .  دەرىجىدە بهھرىمهن بولغان مهزگىللهر ئىدىقىاللىغۇسىز ۋۋۇرتهسهىن ىتىدئۆزىگه كۆرسهتكهن چوڭقۇر ھۆرم

 ئهركىن سىدىق بۇ ھهقىقهتنى ــــجهمئىيهتتىكى قىممىتى ئۇنىڭ شۇ جهمئىيهتكه قوشقان تۆھپىسى ئارقىلىق بهلگىلىنىدۇ 
  .ۈشىنىپ يهتتى يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىكى ھاياتى جهريانىدا ئىنتايىن چوڭقۇر چ5ئۆزىنىڭ ئالدىنقى 
 ئوقۇغان بولغاچقا، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنى ئهركىن سىدىقتىن بىر يىل بالدۇر پۈتتۈرۈپ، شۇ مىنكاۋخهن ئامانگۈل 

" ئالگول"ھهمدە ئهركىن سىدىقنىڭ سىنىپىدىكىلهر ئهڭ ئاخىرقى يىلى . مهكتهپنىڭ كومپيۇتېر فاكۇلتېتىغا تهقسىم قىلىندى
بىر قېتىم ئامانگۈل . ىلىنى ئوقۇغاندا، ئامانگۈل ئاشۇ دەرسكه ياردەمچى ئوقۇتقۇچىمۇ بولغان ئىدىدەپ ئاتىلىدىغان كومپيۇتېر ت

 سىنىپ ئوقۇغۇچىلىرى ئىچىدە 2تۆۋەندە ئولتۇرغان . ۋېتىپ بىر سوئال سورىغاندا، ئهركىن سىدىق قول كۆتۈردىۈدەرس ئۆت
مانگۈل نائىالج ئهركىن سىدىقنىڭ جاۋاب بېرىشىگه رۇخسهت قول كۆتۈرگهنلهردىن ئهركىن سىدىقتىن باشقىسى بولمىغاچقا، ئا

دېسه، تۆۋەندىكى بىر ئوقۇغۇچى چاقچاق " ئهركىننىڭ جاۋابى توغرا"ئهركىن سىدىقنىڭ جاۋابىدىن كېيىن ئامانگۈل . بهردى
ل ئۇ چاغدا ئۇ ئامانگۈ. دېدى" دە - جاۋاب بهرگهن ئهركىن بولغاندىكىن، ئۇنىڭ جاۋابى ئهلۋەتته توغرا بولىدۇ"قىلىپ، 

 شاڭخهي قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتىغا كومپيۇتېر ئامانگۈلنىمۇيىلى كۈزدە، فاكۇلتېت  -1983. ئوقۇغۇچىغا بىر ئالىيىپ قويدى
شۇنىڭ بىلهن كۈتمىگهن يهردە بۇ ئىككىسىگه شاڭخهيدە يېرىم يىل بىرگه . ئىلمى بويىچه بىر يىللىق بىلىم ئاشۇرۇشقا ئهۋەتتى

. ئۇالر دەرسكه بارغان ۋاقىتالردىن باشقا ۋاقىتالرنىڭ ھهممىسىدە بىرگه ئۆگىنىش قىلدى. تىلىپ قالدىئوقۇش پۇرسىتى يارى
. كېچىلهپ بىرگه دەرس تهكرارلىدى -  دولقۇن تهجرىبىخانىسىدا كېچه -   ۋە مىكرودا" شىنجاڭ سىنىپى"ئۇالر كۇتۇپخانىدا، 

 شهھىرىگه خاڭجۇئامانگۈل، خالىق ۋە ئابلىكىم تۆتى بىرلىشىپ، شۇ يىلى كۈزدىكى بىر بايرام جهريانىدا، ئهركىن سىدىق، 
ئايدا ئهركىن سىدىق ئوقۇشنى تۈگىتىپ، ئۇيغۇر  -1يىلى  - 1984. بېرىپ، بىر قانچه كۈن بىرگه ساياھهت قىلىپ كهلدى

ىقلىرىنى شاڭخهيدە دىيارىغا قايتىشتىن بۇرۇن، ئۇالر ئىككىسى بوش ۋاقىتالردىن پايدىلىنىپ، توي قىلىشنىڭ بهزى تهييارل
تىكى ئهڭ گۈزەل ئهسلىمىلهرنىڭ " مۇھهببهت ھاياتى"بۇالر ئهركىن سىدىقنىڭ قهلبىدە توي قىلىشتىن بۇرۇنقى . قىلىۋالدى

  .بىر قىسمى بولۇپ ساقالنماقتا
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.  ئهركىن سىدىق شاڭخهي قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ      ئىچىدە
  . يىلى تارتىلغان- 1983

  

  

  

  

  . يىلى تارتىلغان- 1983.  پروفېسسور بىلهن بىرگهرۈيلۇڭ گۇن سىدىق ئۇستازى     ئهركى

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  ى تارتىلغان يىل- 1983. سۈرەتا قىلغان ساياھىتى جهريانىدا قالدۇرغان بىر خاتىرە  خاڭجۇغ   ئهركىن سىدىق بىلهن ئامانگۈل  
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  . يىلى تارتىلغان- 1983. ماڭماقتا  قاراپن ئامانگۈل مهكتهپ سىرتىغائهركىن سىدىق بىله

  

ئهركىن سىدىق بىلهن بىرگه بىلىم ئاشۇرغان 

سولدىن (، خالىق ) كىشى- 1ئوڭدىن (ئابلىكىم 

ڭ ئىككى  نى"شىنجاڭ سىنىپى"ۋە )  كىشى- 2

  . يىلى تارتىلغان- 1983. ئوقۇغۇچىلىرى
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  شاڭخهيدىن قايتىپ كهلگهندىن كېيىن. 8
   

ئۇ . ئايدا شاڭخهيدىكى بىر يىللىق ئوقۇشىنى تۈگىتىپ، ئۈرۈمچىگه قايتىپ كهلدى -1يىلى  -1984ئهركىن سىدىق 
 يېقىن ياش غا30  خهنزۇ ۋە باشقا مىللهتلهردىن بولغانقايتىپ كېلىپ ئۇزۇن ئۆتمهي، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى مهكتهپ بويىچه

ئىنگلىزچه ئىمتىھانغا تهييارلىق بىر  ئاتىلىدىغان دەپ" TOEFL"ئوقۇتقۇچىالرنى تهشكىللهپ، ئىنگلىزچه قىسقارتىلمىسى 
ئامېرىكا ۋە ياۋروپاغا ئوقۇشقا بارىدىغان چهت ئهللىك ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهممىسى مۇشۇ ئىمتىھاندا . كۆرۈش كۇرسىنى ئاچتى

سۇلتان مۇئهللىم ئهينى ۋاقىتتا مهكتهپنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتهۋاتقان . الياقهتلىك بولۇش تهلهپ قىلىناتتى
بۇ  مهكتهپ ئىچىدە ئېلىپ بېرىلىدىغان پۈتۈن كۈنلۈك ئوقۇش . ئهركىن سىدىقنى ئاشۇ سىنىپقا كىرىپ ئوقۇشقا ئايرىدى

 ئىمتىھانىدا الياقهتلىك بوالاليدىغان ئوقۇتقۇچىالرنى يېتىلدۈرۈپ، ئاندىن ئۇالر ئۈچۈن TOEFLبولۇپ، ئۇنىڭ مهقسىتى 
بۇ دەرسكه ئهينى ۋاقىتتا شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى چهت ئهل تىلى .  پۇرسىتى يارىتىش ئىدىچهتكه چىقىپ بىلىم ئاشۇرۇش

بۇ ئوقۇغۇچىالر بىر .  خانىم مهسۇئل بولدىجىيۈنفاكۇلتېتىدىكى ئىنگلىز تىلى بويىچه بىر قهدەر كۆزگه كۆرۈنگهن سۇن 
بۇ بىر .  ئىمتىھانىغا تهييارلىق قىلدىTOEFLتهرەپتىن ئىنگلىز تىلى ئاساسىنى ئوقۇپ، يهنه بىر تهرەپتىن مهخسۇس 

بولغاچقا، دەرسنىڭ ئۆتىلىشى ئىنتايىن تېز بولۇپ، كۈندىلىك تاپشۇرۇق ۋەزىپىسىمۇ ئىنتايىن " كۈچلهندۈرۈلگهن سىنىپ"
 باھاالش ئىمتىھانى ئومۇميۈزلۈك ئايدىن سهل كۆپرەك ئوقۇغاندىن كېيىن، ئۇالردىن بىر 3بۇ ئوقۇغۇچىالر . ئېغىر ئىدى

ئهينى ۋاقىتتا جۇڭگو مائارىپ مىنىستىرى چهت ئهلگه چىقىپ ئوقۇتىدىغان كىشىلهرنى تالالشتا، ئۇالرنى ئىنگلىزچه . لىندىئې
"English Proficiency Test " دېيىلىدىغان، قىسقارتىلىپ"EPT " دەپ ئاتىلىدىغان، ئۇيغۇرچه مهنىسى
كهت بويىچه بىر قانچه جايالردا بىر تۇتاش ئېلىنىدىغان بىر  توغرا كېلىدىغان، مهملىگه" ئىنگلىزچه سهۋىيه ئىمتىھانى"

 80 نومۇر بولۇپ، 100بۇ ئىمتىھاننىڭ تولۇق نومۇرى . ئىمتىھانغا قاتناشتۇرۇپ، شۇ ئىمتىھاندا الياقهتلىك بولغانالرنى تالاليتتى
قۇتقۇچىدىن ئىمتىھان ئالغاندىمۇ، ئاشۇ  ئو30شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ھېلىقى . دىن يۇقىرى نومۇر ئالغانالر الياقهتلىك بوالتتى

EPTپ ۆگهرچه بۇ ئىمتىھانغا قاتناشتۇرۇلغان ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىالرنىڭ مۇتلهق ك.  ئىمتىھانىنىڭ سوئالىنى ئىشلهتكهن ئىدى
 بولۇپ، ئۇالر ئىنگلىز تىلىنى ئالىي مهكتهپته رەسمىي دەرس قىلىپ ئوقۇپ تۈگهتكهن بولسىمۇ، بۇ مىنكاۋخهنقىسمى 

بۇ ئىشتىن كېيىن ئهينى ۋاقىتتا . مقى ئىمتىھاندا ئۇيغۇرالردىن پهقهت ئهركىن سىدىق بىر كىشىال الياقهتلىك بولدىقېتى
قول باشلىقى بولۇپ ئىشلهۋاتقان ئايشهم ئاپپاي بارلىق يهرلىك  -1شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتۇش باشقارمىسىنىڭ 

 تىنيىغىندا ئۇ بۇنىڭدىن كېيىن مهكتهپ. ىغىپ، دەرھال بىر يىغىن چاقىردىمىللهتلهردىن بولغان ئوقۇتقۇچىالرنى بىر يهرگه ي
چهت ئهلگه ئوقۇشقا ئهۋەتىلىدىغانالرنىڭ سانى تېز سۈرئهتته كۆپىيىدىغانلىقىنى، شۇڭا چهتكه چىقىپ ئوقۇشنى ئارزۇ 

شۇنداقال . ىنى ئوتتۇرىغا قويدىشى كېرەكلىكۈقىلىدىغانالر ھازىردىن باشالپ ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ، تىل ئۆتكىلىدىن تېز ئۆت
ئىش بۇنىڭدىن كېيىن مۇشۇنداق . بۇ قېتىم خۇدايىم بهرگهن ئهركىن سىدىق بىرال ئادەم ئىمتىھاندا الياقهتلىك بولدى"

  .دەپ، ھهممهيلهننى ئهركىن سىدىقتهك تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكه سهپهرۋەر قىلدى" بولىۋەرمىسۇن
 مهملىكهتلىك شىەئنگه كىشىنى 6 ئىمتىھاندىن ئۆتكهن يۇقىرىقىۋېرسىتېتى ئايدا، شىنجاڭ ئۇنى -6يىلى  -1984 
EPTبۇالرنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇردىن پهقهت ئهركىن سىدىق بىرال كىشى بولۇپ، قالغانلىرى .  ئىمتىھانىغا قاتنىشىشقا ئهۋەتتى

: تىجىسى مهكتهپكه يېتىپ كهلدىئۇالر ئىمتىھاننى تۈگىتىپ، قايتىپ كېلىپ ئۇزۇن ئۆتمهي، ئىمتىھان نه. خهنزۇالر ئىدى
  . ئىمتىھانىدا الياقهتلىك بولدىEPT نومۇر بىلهن 85ئهركىن سىدىق 
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دولقۇن تهجرىبىخانىسى  - قهۋىتىدىكى مىكرو -6 ئهركىن سىدىق بۇ ۋاقىتتا فىزىكا فاكۇلتېتى ئوقۇتۇش بىناسىنىڭ 
يازلىق تهتىلدە ئۆيگه .  ئىدىتۇرۇۋاتقاننى ياتاق قىلىپ قىلىنىدىغان بىر چوڭ دەرسخانىغا يانداش بولغان بىر كىچىك ئىشخانى

قايتىشتىن بۇرۇن، ئۇ ئاقسۇدىن ياغاچ ئهكهلدۈرۈپ، ئۇنى ئۈرۈمچىدە شال قىلىپ تىلدۇرۇپ، ئادەم يالالپ بۇ شالدىن ئۆي 
ۇپ، بىر ھهپته قاتتىق ئۇ بىر تهرەپتىن مال سېتىۋالغۇچى، يهنه بىر تهرەپتىن ياغاچچىالرغا ئاشپهز بول. جابدۇقلىرى ياساتتى

ئامانگۈلمۇ شاڭخهيدىكى ئوقۇشىنى تۈگىتىپ، يۇرتقا قايتىپ . ئاندىن يۇرتىغا قايتتى. ئىشلهپ، ئۆي جابدۇقلىرىنى پۈتتۈردى
ئاينىڭ بېشىدا توي قىلىشنى پىالنالپ، باغاقنى باستۇرۇپ بولغاندا، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىن ئهركىن  - 8ئۇالر . كهلدى

ئهگهر سىزنىڭ ياپونغا . بىز ھازىر ئىمتىھان ئېلىپ، ياپونغا بارىدىغان ئوقۇتقۇچىالرنى تاللىماقچى: "ېلېفون كهلدىسىدىققا بىر ت
ئۇ چاغدا چهتكه ئوقۇشقا چىقىش ئۇيغۇر دىيارىدىكى !"   بولسا، دەرھال ئۈرۈمچىگه كېلىپ، ئىمتىھانغا قاتنىشىڭبارغۇڭىز

 دەرىجىدىكى قىممهتلىك قىاللىغۇسىزشۇنداقال تهسهۋۋۇر . رىجىدە قىيىن ئىش ئىدى دەقىاللىغۇسىزئۇيغۇرالر ئۈچۈن تهسهۋۋۇر 
شۇڭا ئهركىن سىدىق بۇ پۇرسهتنى قولدىن بېرىپ قويماسلىق ئۈچۈن، ئامانگۈل ۋە باشقا تۇغقانالر بىلهن . ئىش ئىدى

  .چىگه يولغا چىقتى بىلهن ئۈرۈموبۇسىمهسلىھهتلىشىپ، توينى سهل كېچىكتۈرىدىغان بولۇپ، يولۇچىالر ئاپت
 خۇسۇسىي ئالىي مهكتهپلهر ياپونىيىنىڭيىلالرنىڭ باشلىرىدىن باشالپ، ئىچكى موڭغۇل مائارىپ نازارىتى  -80 ئهسلىدە 

بىرلهشمىسى بىلهن مۇناسىۋەت ئورنىتىپ، ھهر يىلى ئاشۇ بىرلهشمىگه قارايدىغان ئالىي مهكتهپلهرگه بهلگىلىك ساندا ئوقۇغۇچى 
 موڭغۇل مىللىتىدىن بولغان ئىسىملىك" بادەي"ئهينى ۋاقىتتىكى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكومنىڭ . دىچىقىرىۋاتقان ئى

بىر رەھبىرى بار بولۇپ، ئاشۇ كىشىنىڭ يول مېڭىشى بىلهن، ياپونىيه خۇسۇسىي ئالىي مهكتهپلهر بىرلهشمىسى تارمىقىدىكى 
 كىشىنى ئوقۇشقا 25للهتلهردىن بولغان ئالىي مهكتهپ ئوقۇتقۇچىلىرىدىن مهكتهپلهرگه ھهر يىلى ئۇيغۇر دىيارىدىكى يهرلىك مى

 ئالىي مهكتهپتىكى يهرلىك مىللهتلهردىن 5بۇ قېتىمقى ئادەم تالالشتا، ئۈرۈمچىدىكى . چىقىرىش ئىشى ھهل قىلىنغان ئىدى
غا ئادەم تالالش ئىمتىھانىغا قاتناشتۇرۇش بولغان ياش ئوقۇتقۇچىالر ئىچىدىن نهمۇنه دەپ قارالغانالرنى تالالپ، ياپونىيه ئوقۇشى

.  ئۆزىنىڭ كهسپىدىن بىر پهن، بىر چهت ئهل تىلى ۋە ماتېماتىكا:  پهندىن ئېلىناتتى3 جهمىئىمتىھان . قارار قىلىنغان ئىدى
ۈگىتىپال يۇرتقا ئهركىن سىدىق ئىمتىھاننى ت.  نهپهر ئهتراپىدىكى ياش ئوقۇتقۇچىالر قاتناشتى50بۇ ئىمتىھانغا ئۈرۈمچى بويىچه 

 2توي قىلىپ . كۈنى ئاقسۇ شهھىرىدە ئامانگۈل بىلهن توي مۇراسىمى ئۆتكۈزدى - 16ئاينىڭ  -8ھهمدە . قايتىپ كهلدى
بولۇپ ئۆتۈپ،  -1ئهركىن سىدىق ھېلىقى ئىمتىھانالردىن : كۈندىن كېيىنال ئۈرۈمچىدىن ئهركىن سىدىققا خۇش خهۋەر كهلدى

.  نومۇر ئېلىپتۇ240 نومۇر بولۇپ، ئهركىن سىدىق 300بۇ ئىمتىھانالرنىڭ تولۇق نومۇرى .  ىپتۇياپونىيىدىكى ئوقۇشقا تاللىن
 نومۇر بىلهن ئىككىنچىلىك ئورۇنغا 180ئىچكىرىدە ئوقۇپ ئۈرۈمچىدە ئوقۇتقۇچى بولغان يهنه بىر ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچى 

.  كىشى تاللىنىپتۇ15 جهمىى تاللىنىپ، بۇ ئوقۇشقا ئهللىك نومۇردىن تۆۋەن نومۇر ئالغانالردىنمۇ بىر قانچىس. ئېرىشىپتۇ
ئاينىڭ بېشىدىال باشلىنىدىغان بولغاچقا، ئهركىن سىدىقنىڭ بۇ  -9 چىقىدىغانالرغا ياپون تىلى ئۆگىتىدىغان كۇرس ياپونىيىگه

  . خهۋەردىن كېيىن ئاقسۇدا زادىال تۇرغۇسى كهلمىدى
تاقلىرىنى ئېلىپ، ئامانگۈل بىلهن ئۈرۈمچىگه قايتىپ  - سىدىق يۈك توي قىلىپ بىر ھهپته ئۆتكهندىن كېيىن، ئهركىن 

دەپ ئاتىلىدىغان، مهكتهپنىڭ ئوتتۇرىسىغا جايالشقان  چوڭ " ئۆڭكۈر ئۆي"شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىن ئۇالرغا . كهلدى
.  قارايتتىگولۇفاڭغا ئۇ ئاشۇ  بار بولۇپ،دېرىزىسىئۆينىڭ بىرال .  يانداش بولغان بىر ئېغىزلىق ئۆيدىن بىرنى بهردىگولۇفاڭغا

.  تهڭدىن تولىسىنى توسۇپ تۇراتتىدېرىزىسىنىڭ نىڭئۇالرنىڭ ئۆيى بار ئارقا تامغا كۆمۈر دۆۋىلهنگهن بولۇپ، كۆمۈر ئۆي
پۈتۈنلهي  دېرىزىسىنىئۆيگه كىرىۋېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، ئۇالر ئۆينىڭ داۋاملىق  نىڭتوزانلىرى - كۆمۈرنىڭ چاڭ
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 ئىشىكال قالغان ئوتتۇرىسىدىكى دېرىزىنىڭشۇنىڭ بىلهن ئۆيگه ھاۋا كىرىدىغان يهردىن پهقهت .  بىلهن توسۇۋەتتىپالستىك
شهكلىدە ئهگرى ) يهنى چهمبىرەك(ئۆينىڭ تورۇسى سىلىندىر . بولۇپ، ئۆينىڭ ئىچى داۋاملىق دىمىق بولۇپ تۇراتتى

قهۋەت بىنا بولۇپ، كارىدورنىڭ  2بۇ بىر كارىدورلۇق . پ قالغان ئىدىدەپ ئىسىم قويۇلۇ" ئۆڭكۈر ئۆي"بولغاچقا، بۇ ئۆيلهرگه 
 ۋاق 3شۇڭا ھهر كۈنى .  ئوقۇغۇچىالرمۇ تۇراتتى يهنه بۇ بىنادا،ياش ئوقۇتقۇچىالردىن باشقا. ئىككىال تهرىپىدە ئۆيلهر بار ئىدى

ۇرسۇن، پۈتۈن بىنادىمۇ بىرەر ھاجهتخانا يوق ئۆينىڭ ئىچى ئۇ ياقتا ت. تاماق ۋاقتى بولغاندا، كارىدور ئادەمگه لىق توشاتتى
دەپ ئاتىلىدىغان بىر سېرىق " يېرىم قهۋەتلىك بىنا 3"بۇ بىنادا تۇرىدىغانالرنىڭ ھهممىسى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا . ئىدى

ىلى يازدا ي -2006ئهركىن سىدىق (رەڭلىك داڭلىق بىنانىڭ قېشىدىكى بىر قهدىمىي شهكىلدە ياسالغان ھاجهتخانىغا باراتتى 
 ۋە ھېلىقى سىرىتتىمۇبۇ بىنانىڭ كارىدورىدىمۇ، ). يېرىم قهۋەت بىنانى كۆرۈپ كهلدى 3 بېرىپ بۇ ئااليىتهنيۇرتقا بارغاندا، 

ھاجهتخانىدىمۇ ھېچ قانداق چىراغ يوق بولۇپ، بۇ بىنا بىلهن ھاجهتخانىنىڭ ئارىلىقىدىكى يولالردا مۇز توڭالپ كېتىدىغان 
. بىر ئىش ئىدى نىڭ كېچىلىرى بۇ بىنادىن ھاجهتخانىغا بىر قېتىم بېرىپ كېلىش  ئىنتايىن مۈشكۈلبولغاچقا، قىش كۈنى

ئۇ .  توغرا كېلهتتىئهكېلىشكه مېتىردىن يىراقراق كېلىدىغان بىر يهردىن 100سۇنىمۇ . ئايالالر ئۈچۈن تېخىمۇ شۇنداق ئىدى
كه چىقىپ، مۇشۇنداق ئۆيگه ئېرىشهلىگهن ياش ئوقۇتقۇچىالرنىڭ چاغدا گاز ئوچاق تېخى پهيدا بولمىغان بولۇپ، يېڭى خىزمهت

ي بولغاچقا، تاماقنى كارىدوردا ۆئهركىن سىدىقنىڭ ئۆيى پهقهت بىرال ئېغىز ئ. ھهممىسى كىرسىن ئوچىقىدا تاماق ئېتهتتى
ئهركىن .  ئاش ئېتىۋاالتتىشۇڭا ئۇالر كارىدوردا ئادەم ئانچه ماڭمايدىغان ۋاقىتنى تالالپ، . ئېتىشكه مهجبۇر بولغان ئىدى

سىدىقتهك بىر ئېغىز ئۆيگه ئېرىشكهنلهر ئهينى ۋاقىتتىكى ئهڭ تهلهيلىك ياشالر بولۇپ، باشقا نۇرغۇن يېڭى توي قىلغان ياشالر 
  .خېلى ئۇزۇن بىر مهزگىلگىچه مۇشۇنداق ئۆيگىمۇ ئېرىشهلمهي ئۆيسىز يۈرگهن ئىدى

ى يىغىشتۇرۇپ بولغاندا، ئۇالرنىڭ ياپون تىلىنى ئۆگىنىش كۇرسى  ئهركىن سىدىق ئۈرۈمچىگه كېلىپ، ئۆينى ئهمد
 نهپهر خهنزۇ 2ئۇالرغا تىل ئۆگىنىش ئۈچۈن ئاجرىتىلغان ۋاقىت ئىنتايىن قىسقا، ھهمدە ياپون تىلىنى ئۆتىدىغان . باشالندى

 تېببىيىلىرىدىن شىنجاڭ  ئىنستىتۇتىدا بولغاچقا، مائارىپ نازارىتى بۇ بىر سىنىپ ئوقۇغۇچتېببىيئوقۇتقۇچى شىنجاڭ 
 ئوقۇغۇچىدىن ئهڭ ئاخىرىدا 15ئۇنىڭدىن باشقا، ھېلىقى تالالنغان . قوپۇپ ئوقۇشنى تهلهپ قىلدى - ئىنستىتۇتىدا يېتىپ

 ئوقۇغۇچى 15شۇنىڭ بىلهن بۇ .  كىشىنىال تالالپ ياپونغا ماڭدۇرىدىغانلىقىنى ئۇقتۇردى10پهقهت ئهڭ ياخشى ئوقۇغان 
 -9يىلى  - 1984 ئىنستىتۇتىدىكى ياتاقالرغا ئورۇنلىشىپ، تېببىيھهممهيلهن شىنجاڭ . ۈشتىىقابهتكه چئىنتايىن كهسكىن ر

 قايسىسى ياپونغا ھېچ.  سانغا كىرىش ئارزۇسى بار ئىدى10ھهممهيلهننىڭ ھېلىقى . ئايدا جىددىي ئوقۇشنى باشلىۋەتتى
ىڭ روھىي كهيپىياتى ئىنتايىن ئۈستۈن بولۇپ، ھهممه كىشى شۇڭا ھهممهيلهنن. بارىدىغان ساندىن چۈشۈپ قېلىشنى خالىمايتتى

ئهركىن سىدىق بۇرۇن ياپون تىلىدا خېلى ئوبدان ئاساس سېلىۋالغان بولۇپ، مۇشۇ سىنىپنىڭ . ئوخشاشال قاتتىق تىرىشتى
بهزىدە سىنىپ .  كىمدىن ئايىماي، باشقىالرغا يېقىندىن ياردەم بهردىھېچئۇ بىلگىنىنى . سىنىپ باشلىقى بولۇپ ئىشلىدى

بويىچه بىرەر چۈشهنمىگهن مهسىلىگه دۇچ كهلسه، ئهركىن سىدىق دەرس تهكرارالش ۋاقتىدا سىنىپنىڭ ئوتتۇرىسىغا چىقىپ، 
  . پۈتۈن سىنىپ ئوقۇغۇچىلىرىغا ئورتاق دەرس چۈشهندۈردى

رس ئوقۇشنى يىلى ئهتىيازدا بۇ ياپون تىلى سىنىپى شىنجاڭ سانائهت ئىنستىتۇتىغا يۆتكىلىپ، دە -1985 
مۇشۇ تىل ئۆگىنىش مهزگىلىدە ئهركىن سىدىقنىڭ سىنىپىدىكى بىر ئوقۇغۇچى توي قىلغان بولۇپ، ھېلىقى . داۋامالشتۇردى

ئهركىن سىدىقمۇ ھهر .  ساندىن قېلىپ قالماسلىق ئۈچۈن، ئۇ بۈگۈنى توي قىلىپ، ئهتىسىال ياتاققا بېرىۋالغان ئىدى10
شهنبه كۈنى قايتىپ كېلىپ ئۆيدە بىر ئاخشام تۇرۇپ، ئاندىن شهنبه كۈنى كهچته يهنه دۈشهنبه كۈنى ياتاققا كېتىپ، چار
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  . ردىۈقايتىپ كېلىپ ي
ئايدا، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سابىق مۇدىرى، مهرھۇم ھاكىم جاپپار، مهكتهپنىڭ سابىق مۇئاۋىن  -4يىلى  -1985 

قول باشلىقى ئايشهم ئاپپاينىڭ يول مېڭىشى بىلهن  - 1ىڭ سابىق ش باشقارمىسىنتۇمۇدىرى سۇلتان مۇئهللىم ۋە  مهكتهپ ئوقۇ
ئۇ چاغدا تىلدا . فىزىكا فاكۇلتېتىنىڭ بىر ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىسىغا ئامېرىكىغا بېرىپ ئوقۇش پۇرسىتىدىن بىرسى ھهل بولدى

شۇ . هۋەتىشنى قارار قىلدىالياقهتلىك بولغان باشقا ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچى بولمىغاچقا، مهكتهپ ئۇ ئوقۇشقا ئهركىن سىدىقنى ئ
 دەپ ئاتىلىدىغان شهھهردىكى شۆبىسىنىڭ فىزىكا Northridgeچاغدا ئامېرىكا كالىفورنىيه شتات ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ 

 كهلگهن بولۇپ، ئۇ شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇشقا ماڭدۇرىدىغان بېيجىڭغا  ئهپهندىم Paul Chowپروفېسسورى 
شۇنىڭ بىلهن ئهركىن سىدىق دەرھال مالىيه . ۈپ بېقىشنى تهلهپ قىلغان ئىدىكاندىدات بىلهن بېيجىڭدا كۆرۈش

دەل شۇ ۋاقىتتا، ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ . رەسمىيهتلىرىنى بېجىرىپ، بېيجىڭغا قاراپ يولغا چىقىشقا تهييار بولدى
ئۇنى ئهمدى .  مۇقىم بولۇپ بولدىئهركىن سىدىقنىڭ ياپوندىكى ئوقۇشى ھازىر"نازارىتىدىكىلهر بۇ ئىشتىن خهۋەر تېپىپ، 

. دەپ، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىغا يوليورۇق چۈشۈردى" شۇڭا ئۇنى ئامېرىكىغا ماڭدۇرۇشقا بولمايدۇ. ئۆزگهرتىشكه بولمايدۇ
يىللىق خهنزۇ  - 79 بارماي، ئۆزى بۇ سهپهر ئۈچۈن ئالغان پۇلنى فىزىكا فاكۇلتېتىنىڭ بېيجىڭغاشۇنىڭ بىلهن ئهركىن سىدىق 

ۇغۇچىلىرى بىلهن بىلله ئوقۇش پۈتتۈرۈپ، مهكتهپته ئوقۇتقۇچى بولۇپ قېلىپ قالغان يهنه بىر ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىغا ئوق
  .ئۆتكۈزۈپ بهردى

ئاي كىرگهندە، ياپون تىلى  -4يىلى  -1985. ئېيىدا باشلىنىدۇ - 4 يېڭى ئوقۇش يىلى ھهر يىلنىڭ ياپونىيىدە 
ىكى مهكتهپلهردىن ئوقۇشقا قوبۇل قىلىنغانلىقى توغرىسىدا خهت تاپشۇرۇپ ئېلىشقا سىنىپىدىكى بهزى ئوقۇغۇچىالر ياپونىيىد

 تهك ئوقۇغۇچىغا خهت كهلگهن بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە ئهركىن سىدىقمۇ بار 5 جهمىبىر ئايدەك ۋاقىتنىڭ ئىچىدە . باشلىدى
 ئوقۇش ياپونىيىدىنماڭا "ئۇالر  . شۇنىڭ بىلهن خهت تاپشۇرۇپ ئالغان ئوقۇغۇچىالر چهكسىز خۇشاللىققا چۆمدى. ئىدى

بىر ئايدەك ۋاقىتنىڭ . ئهمما خهت تهگمىگهنلهر بولسا ئىنتايىن قاتتىق ھهسرەتكه قالدى. ردىۈدەپ ئويالپ ي" چاقىرىقى كهلدى
 ئىش بولۇۋاتقانلىقىنى نېمه.  كىشىنىڭ تهڭدىن تولىسى بىراقال تاماكا چېكىدىغان بولۇپ كهتتى15ئىچىدە بۇ سىنىپتىكى 

ئايدا، ئاپتونوم رايونلۇق  -5يىلى  - 1985. تىڭالپ يۈردى -  ھهممه ئادەم ئۇ يهر بۇ يهرلهردىن گهپ تىڭ. ھېچ كىم بىلمهيتتى
 5 ئاشۇ بېيجىڭغامائارىپ نازارىتى ئهركىن سىدىققا ھېلىقى خهت كهلگهنلهرنىڭ خېتى بىلهن پاسپورتىنى يىغىپ بېرىپ، ئۇنى 

 بېرىپ، مۇناسىۋەتلىك بېيجىڭغائهركىن سىدىق . سىدىن ۋىزا ئېلىپ كېلىشكه ماڭدۇردىكىشى ئۈچۈن ياپونىيه كونسۇلخانى
 كهلگىنى ئوقۇش چاقىرىق قهغىزى بولماستىن، بىر ياپونىيىدىن كىشىگه 5 بۇ  ئۇالرئورۇنالر بىلهن كۆرۈشكهندىن كېيىن،

ئهركىن سىدىق شۇنىڭ . غانلىقىنى ئېيتتىئادەتتىكى مۇبارەك خېتى ئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭ بىلهن ۋىزا بېجىرىشكه بولمايدى
دېمهك، ئاشۇ ۋاقىتتا ئۇيغۇر دىيارىدىن چهت ئهلگه ئوقۇشقا چىقىش ئىشى . بىلهن بېيجىڭدىن قۇرۇق قول قايتىپ كهلدى

ەم ئاساسهن مهۋجۇد بولمىغاچقا، ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ نازارىتىدىن تارتىپ ھهر قايسى ئالىي مهكتهپلهرگىچه بىرەرمۇ ئاد
شۇنىڭ بىلهن ھېلىقى ياپون تىلى سىنىپىدىكى .  رەسمىيهتلىرى بارلىقىنى بىلمىگهن ئىدىنېمهچهتكه چىقىپ ئوقۇشنىڭ 

 خهۋىرىنى كۈتۈپ ياپونىيىنىڭئايغىچه تىل ئوقۇشىنى داۋامالشتۇرۇپ، تهتىل باشالنغاندىن كېيىن  - 7ھهممه ئوقۇغۇچىالر 
  . تۇردى

ئاقسۇدا بىرمۇ . ىر ئىنىسى بار بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىككىلىسى ئۈرۈمچىدە خىزمهت قىالتتى ئامانگۈلنىڭ بىر ھهدىسى بىلهن ب
يىلىنىڭ ئاخىرى پېنسىيىگه چىقىپ، بالىلىرى بىلهن بىر يهردە  -1984ئانىسى  -  بالىسى قالمىغانلىقتىن، ئامانگۈلنىڭ ئاتا
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پهرزەنتى دىلنارە  - 1ئهركىن سىدىقنىڭ ئايدا  -6يىلى  -1985. تۇرۇش ئۈچۈن، ئۆيىنى ئۈرۈمچىگه يۆتكهپ كهلدى
ئايدا كۈزلۈك مهۋسۇم ئوقۇشى باشالنغاندا ئۆز ئۆيىگه  - 9 ئايدىن كۆپرەك تۇرۇپ، 2ئانىسىنىڭ ئۆيىدە  -  ئامانگۈل ئاتا. تۇغۇلدى

تىم بىر قې. ئۆز بالىسىنى بېقىش پۇرسىتى بولغان ئىدىئازراق ۋاقىت مانا شۇ چاغدا ئهركىن سىدىققا . قايتىپ كهلدى
 سائهت قاراپ تۇرۇشقا قويۇپ 2ئامانگۈلنىڭ دەرس ئۆتىدىغان ۋاقتى بولۇپ قېلىپ، ئۇخالپ قالغان بالىنى ئهركىن سىدىققا 

باشقىالرنىڭ يىغىسىغا . ئارىلىقتا دىلنارە ئويغىنىپ كېتىپ، قورسىقى ئاچقانلىقتىن قاتتىق يىغالشقا باشلىدى. چىقىپ كهتتى
لېكىن، بالىغا سۈت بېرىش ئۈچۈن، كىرسىن ئوچاقنى .  بالىنى دەرھال قۇچىقىغا ئېلىۋالدىچىدىيالمايدىغان ئهركىن سىدىق

كارىدورغا ئېلىپ چىقىپ، ئۇنىڭغا ئوت يېقىپ، سۈتنى ئۇنىڭدا قاينىتىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنى سوۋۇتۇپ، ئاندىن ئۇنى 
شۇنىڭ بىلهن دىلنارەنىڭ . پ قىلغىلى بولمايتتىبۇ مهشغۇالتالرنى بالىنى قۇچىقىدا تۇتۇپ تۇرۇ. بالىغا بېرىش كېرەك ئىدى

لېكىن، شۇ ئارىلىقتا بالىنىڭ يىغىسىغا . قاتتىق يىغلىغىنىغا قارىماي، ئۇنى ياتقۇزۇپ قويۇپ تۇرۇپ، دەرھال سۈتنى تهييارلىدى
نگۈلنىڭ كېچه ۋە مۇشۇ بىر قانچه ئاي ۋاقىت ئىچىدە، ئاما. چىدىماي، ئهركىن سىدىقمۇ يىغالپ تاشلىغىلى تاس قالغان ئىدى

 ئۈچۈن كىشىلهر نېمه.  چوڭقۇر ھېس قىلدىئۇلۇغلۇقىنىكۈندۈزى باال بېقىشىنى كۆرۈپ، ئهركىن سىدىق ئانىنىڭ نهقهدەر 
دېگهن " ئانا" ئۈچۈن بۇ يهردىكى نېمهدېگهن سۆزلهرنى ئىشلىتىدىغانلىقىنى، " ئانا تىلىم"، "ئانا يۇرتۇم"، "ئانا ۋەتىنىم"

ئۆز ئاپىسىنى ۋە ئايالىنى قانچىلىك "ئۇ . دېگهن سۆزنى ئىشلهتمهيدىغانلىقىنى چوڭقۇر چۈشىنىپ يهتتى" ائات"سۆزنىڭ ئورنىغا 
  .، دېگهن خۇالسىگه كهلدى"قهدىرلىسىمۇ ئازلىق قىلىدىكهن

ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى بۇ ياپون تىلى سىنىپىدىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ ياپونغا چىقىپ ئوقۇش ئىشى  -9يىلى  -1985 
 كىشىنىڭ ھهممىسىگه 15ھېلىقى .  ھالهتته چهتكه چىقىش رەسمىيهتلىرىنى باشلىۋەتتىجىددىيىپ، ھهممهيلهن مۇقىملىش

 كىشىگىمۇ 2 ئىنستىتۇتىنىڭ ئۆز ئالدىغا ياپون تىلى سىنىپىغا كىرگۈزۈپ قويغان تېببىيچاقىرىق كېلىپال قالماستىن، شىنجاڭ 
ئاينىڭ  -9.  كىشى ئوقۇشقا چىقىدىغان بولدى17اراردا ق -1 بۇ ياپونىيىگهشۇنداق قىلىپ . چاقىرىق كهلدى

.  ئىنستىتۇتىدا بىر ئۇزىتىش يىغىنى چاقىردىتېببىيئوتتۇرىلىرىدىكى بىر كۈنى ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ نازارىتى شىنجاڭ 
  . ش سۆزىنى قىلدى نهپهر ئوقۇغۇچىغا ۋاكالىتهن ئهركىن سىدىق ياپون تىلىدا مىننهتدارلىق بىلدۈرۈ17يىغىندا ھېلىقى 

 قاراپ سهپهر ياپونىيىگهنهچچىنچى كۈنى، بۇ ئوقۇغۇچىالر ئۇزۇن مۇددەت تهقهززالىق بىلهن كۈتكهن،  - 20ئاينىڭ  -9 
تۇغقانلىرى بىلهن  - يولغا چىقىدىغان كۈنى ئهركىن سىدىق ئۆيىگه كهلگهن ئۇرۇق. قىلىدىغان كۈن ئاخىرى يېتىپ كهلدى

 ئايلىق 3ماشىنا ماڭىدىغان بولۇپ، ئهمدى .  خوشالشتىخۇرام - خۇشال.  پاراڭالشتىراموخ - ھاياجانلىق ئىچىدە خۇشال
ھهمدە . تارام ياش ئېقىشقا باشلىدى - بولغان قىزى دىلنارەنىڭ مهڭزىگه سۆيگهن ۋاقىتتا ئهركىن سىدىقنىڭ كۆزىدىن تارام

سۆزلهي دېسىمۇ .  كىمگه سۆزمۇ قىاللمىدىشۇنىڭدىن كېيىن ئهركىن سىدىق ھېچ. ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ ياش توختىمىدى
: بۇ بىر تهرەپتىن ھاياجانلىق يېشى ئىدى.  جىمجىت ئولتۇردىبارغىچىمۇ يېتىپ ئايرودرومىغاشۇڭا ئۈرۈمچى . ئاۋازى چىقمايتتى

هڭ توقاي يولالرنى بېسىپ ئۆتۈپ، مانا ئهمدى ئ - مۇشهققهتلهرنى چېكىپ، نۇرغۇن ئهگرى - ئهركىن سىدىق كۈرمىڭ جاپا
. يهنه بىر تهرەپتىن بۇ بىر ھهسرەت يېشى ئىدى. ئاخىرى ئۆزىنىڭ چهتكه چىقىپ ئوقۇش ئارزۇسىنى ئهمهلگه ئاشۇردى

كىچىكىدىن تارتىپ بىر بهختلىك ئائىله ۋە گۈزەل ھاياتنى ئارزۇ قىلىپ كهلگهن ئهركىن سىدىق ئۇالرغا ئاخىرى ئېرىشكهن 
 يىل ياشاش 2 كېچىپ، ئۆزى پهقهتال بىلمهيدىغان بىر دۆلهتكه بېرىپ، ئۆزى يالغۇز بولسىمۇ، مانا ئهمدى ئۇالردىن ۋاقىتلىق ۋاز

نىڭ قانداق ئۆمىلىگىنىنى، ەدىلنار. نى كۆرەلمهيتتىە يىل جهريانىدا ئۇ ئامانگۈلنى ۋە قىزى دىلنار2بۇ . ئۈچۈن يولغا چىقتى
ڭ ئارزۇ قىلغان بىر نهرسىگه ئېرىشىش ئۈچۈن، ئۆزى ئۆزى ئه. قانداق ماڭغىنىنى ۋە قانداق تىلى چىققانلىقىنى كۆرەلمهيتتى
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ھهمدە .  بېرىپمۇ ئانچه كۆپ گهپ قىلمىدىئايرودرومغائۇ . ئهڭ ئارزۇ قىلغان يهنه بىر نهرسىدىن ئايرىلىشقا مهجبۇر بولغان ئىدى
  . چىقىدىغان ۋاقىت توشقان ھامان ھهممىنىڭ ئالدىدا ئايروپىالنغا قاراپ مېڭىپ كهتتىئايروپىالنغا

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 -16 ئاينىڭ -8 يىلى - 1984 سۈرەتبۇ .  بىر كۆرۈنۈشئولتۇرۇشىدىنئهركىن سىدىقنىڭ توي مهرىكىسىدىن كېيىنكى ئاخشاملىق ياشالر 

  .كۈنى تارتىلغان

  
  

  .تويدىن كېيىنكى ياشالر ئولتۇرۇشىغا قاتناشقان ئوغۇل مېھمانالرنىڭ بىر قىسمى
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 6 ئىمتىھانىغا قاتناشقان EPT شىەئندىكى ئايدا - 6 يىلى - 1984

  . دە تارتىلغانشىەئنبۇ سۈرەت شۇ چاغدا . ئوقۇتقۇچىنىڭ خاتىرىسى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - 9 يىلى - 2006بۇ سۈرەت  . قول باشلىقى ئايشهم ئاپپاي بىلهن بىرگه- 1 سابىق ئهركىن سىدىق شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى مائارىپ باشقارمىسىنىڭ

   . ئايدا تارتىلغان

    

                                  

  

 ئايدا بىرىنچى تۈركۈم بولۇپ ياپونغا بارغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ ياپون تىلى ئوقۇشىنى تامامالش مۇناسىۋىتى بىلهن چۈشكهن خاتىرە - 9 يىلى - 1985

  .  ئىنستىتۇتىنىڭ ئىچىدە تارتىلغانتېببىي ئايدا شىنجاڭ - 7 شۇ يىلى سۈرەتبۇ . سۈرىتى
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   ئوقۇشياپونىيىدىكى. 9
   

 كۈنى ياپونىيىنىڭ ئوساكا شهھىرىگه كېلىپ، ياپونىيىدىكى بىلىم -28 ئاينىڭ -9 يىلى -1985ئهركىن سىدىق 
ئهركىن سىدىقنى قوبۇل قىلغان مهكتهپنىڭ ئىسمى ئوساكا ئېلېكترونلۇق خهۋەرلىشىش ئۇنىۋېرسىتېتى . ئاشۇرۇشنى باشلىدى

بولۇپ، ئۇ ئوساكاغا تهخمىنهن )  دەپ ئاتىلىدۇOEXUپ، تۆۋەندە  بولۇhttp://www. osakac. ac. jp: تور بېتى(
بۇ مهكتهپ ياپونىيىنىڭ خۇسۇسىي ئىگىلىكىدىكى .  شهھىرىگه جايالشقان Neyagawa كىلومېتىر كېلىدىغان 50

باشقا ئۇنۋانالر  ئۇنۋانىدىن باكالۋېرمهكتهپلهر ئىچىدىكى بىر قهدەر كىچىك مهكتهپلهرنىڭ بىرى بولۇپ، ئهينى ۋاقىتتا ئۇنىڭدا 
ئۇنىڭغا ئۇستاز .  سهۋەبتىن بۇ مهكتهپكه كېلىپ قالغانلىقى ھازىرغىچه ئېنىق ئهمهسنېمهئهركىن سىدىقنىڭ . بېرىلمهيتتى

ئهركىن .  ئىدىكورىيهلىك فاكۇلتېتىنىڭ مۇدىرى بولۇپ، ئهسلى مىللىتى ئىنژېنېرلىقىبولغان كىشى مهكتهپنىڭ خهۋەرلىشىش 
 پروفېسسورنىڭ تهجرىبىخانىسىدا ئىشلهشكه باشلىغاندا، ئۇ كىشى ئهركىن سىدىقنى ئازراقمۇ كۆزگه سىدىق يېڭى كېلىپ، بۇ

ھهر كۈنى ئهتىگىنى ئۇنىڭ ئۇستازى كېلىپ، ئهركىن سىدىقنىڭ يېنىدىن ئۆتكهندە، ئهركىن سىدىق ئۇنىڭغا ياپون . ئىلمىدى
سىدىق بىر نهرسىنى سورىغىلى ئۇ پروفېسسورنىڭ يېنىغا ئهركىن . تىلىدا ساالم بهرسه، ئۇ جاۋابمۇ بهرمهي ئۆتۈپ كهتتى

ئهركىن سىدىقنىڭ سوئالىغىمۇ ئۇنىڭ چىرايىغا قارىماي تۇرۇپ ئانچه خوش . كىرسه، ئۇ كىشى ئانچه چىرايىنى ئاچمايتتى
شۇنىڭ بىلهن ئهركىن سىدىق ئۆزىنىڭ بۇ كىشى ئۈچۈن بىر ئارتۇقچه يۈك بولۇپ . ياقمىغاندەك جاۋاب بېرەتتى

دېمىسىمۇ ئۇيغۇر دىيارىدىن كهلگهن بۇ بىر تۈركۈم ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىلمىي تهتقىقاتتا .  چوڭقۇر ھېس قىلدىيۇلۇۋاتقانلىقىنىتۇ
شۇڭا ئهركىن سىدىق . ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ مهكتهپلهر ئۇالرنى پۇلسىز ئوقۇتۇپ قويۇۋاتاتتى. ھېچ قانداق تهجرىبىسى يوق ئىدى
ئۇ كېلىپ، بىر قانچه كۈن ئۆتكهندىن كېيىن . كى بىائراملىقنى ھېچ كىمگه بىلىندۈرمىدىدەردىنى ئىچىدە بىلىپ، كۆڭلىدى

 پارچه ياپون ۋە ئىنگلىز تىلىدىكى ئىلمىي ماقالىنى تاشالپ 20 - 10 بىلهن ژۇرنال - كىتابئۇستازى ئۇنىڭغا بىر دۆۋە 
دولقۇن خهۋەرلىشىشىگه  - قىلىدىغىنى مىكروبۇ كىشىنىڭ تهتقىقات . بېرىپ، ئۇنىڭدىن ئاشۇالرنى ئوقۇشنى تهلهپ قىلدى

. ئىشلىتىدىغان ئانتېننا ۋە باشقا بىر قىسىم زاپچاسالر بولۇپ، ئهركىن سىدىقمۇ تهبىئىي ھالدا ئاشۇ يۆنىلىشكه قاراپ ماڭدى
 دىال 8ت  خىزمهت باشاليدىغان بولۇپ، ئهركىن سىدىق ھهر كۈنى ئهتىگىنى سائهدا 9ياپونلۇقالر ھهر كۈنى ئهتىگهن سائهت 
نۇرغۇن ۋاقىتالردا تاكى ياتاققا ئۇخلىغىلى بارغىچه كهچلىك .  ئۆگىنىش قىلدىگىچه 12ئىشخانىغا بېرىپ، يېرىم كېچه سائهت 

ئىشنى ئالدى بىلهن ئۇستازى بۇرۇن ئېالن قىلغان ئىلمىي ماقالىلهرنى ئوقۇپ چۈشىنىشتىن باشالپ، . تاماقنىمۇ يېمىدى
شۇنداق قىلىپ ئۆز ئۇستازىنىڭ تهتقىقات . ىخانىدىكى باشقا ئوقۇغۇچىالردىن سورىدىچۈشهنمىگهن يهرلىرىنى تهجرىب

 ئاي ئۆتمهيال بىر يېڭى نهزەرىيىۋى مهسىله ئۈستىدىكى تهتقىقاتنى 2مهزمۇنىنى ناھايىتى تېزال چۈشىنىۋېلىپ، ياپونغا كېلىپ 
هتىجه چىقىرىپ، ياپونىيىنىڭ مهملىكهتلىك  ئاي ئۆتكهندە تهتقىقاتتا بىر يېڭى ن3ياپونىيىگه كېلىپ . باشلىۋەتتى

ئېلېكترونلۇق خهۋەرلىشىش جهمئىيىتى تهرىپىدىن ئورۇنالشتۇرۇلىدىغان بىر مهملىكهتلىك ئىلمىي تهتقىقات يىغىنىغا ئۆزىنىڭ 
  .شلىدىئارقىدىن ئېالن قىلىنىشقا با -  شۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ ئىلمىي ماقالىلىرى ئارقا. ئىلمىي ماقالىسىنى يوللىدى - 1

ئايدا، ئهركىن سىدىق بىلهن  -4يىلى  - 1986.  ئېيىدا باشلىنىدۇئاپرېلياپونىيىدە يېڭى ئوقۇش يىلى ھهر يىلنىڭ 
تۈركۈمدە ياپونغا ئوقۇشقا بارغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ يېرىمىدىن تولىسى ئۆز مهكتىپىنىڭ ماگىستىرلىق ئوقۇشىغا كىرىپ  -1بىرگه 
ۈتۈن ئۆمرىدە ئارزۇ قىلىپ كهلگهن، ھهمدە ئاشۇ يولدا ئىزچىل تۈردە تىرىشىپ تهييارلىق بۇنداق ئوقۇشنى ئۆزىنىڭ پ. كهتتى
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قىلىپ كهلگهن ئهركىن سىدىق بولسا ماگىستىرلىق ئۇنۋانى بېرىلمهيدىغان بىر مهكتهپكه كېلىپ قالغانلىقى ئۈچۈن ئاسپىرانت 
تىنى بۇرۇنقىدەكال ئېلىپ بېرىپ، يهنه بىر تهرەپتىن ئهينى ئۇ بىر تهرەپتىن ئۆز تهتقىقا. تىت بولدى - بواللماي، ئىنتايىن تىت

ۋاقىتتا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ نازارىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى بولۇپ ئىشلهۋاتقان سۇلتان مۇئهللىم بىلهن ئاالقىلىشىپ، 
ئورۇندا تۇرىدىغان ئوساكا  -3 ساھهسىدە ئىنژېنېرلىقبۇ ئارىلىقتا ياپونىيىدە . مهكتهپ ئالمىشىشنى ئىلتىماس قىلدى

ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بىر پروفېسسورى ئهركىن سىدىقنىڭ تهتقىقات نهتىجىسىدىن خهۋەر تېپىپ ۋە ئۇنىڭدىن ئىنتايىن 
تهسىرلىنىپ، ئهركىن سىدىقنى ئۆز گۇرۇپپىسىنىڭ ھهپتىدە بىر قېتىم ئېچىلىدىغان تهتقىقات مۇزاكىرە يىغىنىغا قاتناشتۇرۇشقا 

ئهركىن سىدىقنىڭ مهكتهپ . ھهمدە يول كىراسىنىمۇ ئاشۇ پروفېسسور ئۆزى چىقىرىپ بېرىۋاتقان ئىدى. دىباشلىغان ئى
ئالمىشىش ئارزۇسىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، بۇ پروفېسسور ئۆز مهكتىپىگه ئېيتىپ، ئهركىن سىدىقنى ئىمتىھانسىز قوبۇل 

لهر بىلهن مهسلىھهتلهشكهندىن كېيىن، ئهركىن سىدىقنىڭ سۇلتان مۇئهللىممۇ بهزى مۇناسىۋەتلىك كىشى. قىلىدىغان بولدى
ئهركىن بىزنى "شۇنىڭ بىلهن ئهركىن سىدىق ئوقۇۋاتقان مهكتهپ بۇ ئىشقا . مهكتهپ ئالمىشىشىغا قوشۇلىدىغانلىقىنى ئېيتتى

اتتا قولغا كهلتۈرگهن دەپ قاراپ خاپا بولۇش ئۇ ياقتا تۇرسۇن، ئهركىن سىدىقنىڭ قاتتىق تىرىشچانلىقى ۋە تهتقىق" ياراتمىدى
ئاالھىدە نهتىجىلىرىدىن قاتتىق تهسىرلىنىپ، ئۇنىڭ مهكتهپ ئالمىشىشىنى قىزغىن قولالپ، بۇ ئىش ئۈچۈن تولۇق كۈچ 

 يېتىپ كېلىشىگه ئىنتايىن تېزرەكمهكتهپ ئالمىشىش ۋاقتىنىڭ . بۇنىڭدىن ئهركىن سىدىق چهكسىز خۇشال بولدى. چىقاردى
  .ردىۈتهقهززا بولۇپ ي

  NHK ئىستانسىسى بولغان  ىيهبىر مهملىكهتلىك تېلېۋىز - سېنتهبىر كۈنى ياپونىيىنىڭ بىردىن -20يىلى  -1986 
دېگهن ماۋزۇدا بىر قېتىم نۇتۇق " نۆۋەتلىك چهت ئهللىك ئوقۇغۇچىالر ياپون تىلىدا تهشهببۇسنامه قىلىش مۇسابىقىسى - 9"

  ئۇنىۋېرسىتېتى قانۇن Kansei Gakuyin دىكى Kobeىڭ ئهركىن سىدىق ئۆزىن. سۆزلهش مۇسابىقىسى ئۆتكۈزدى
يىپهك يولىنىڭ قايتا ئهسلىگه كېلىشىنى "فاكۇلتېتىدىكى بىر قىسىم ئوقۇتقۇچى ۋە ئوقۇغۇچى تونۇشلىرىنىڭ ياردىمى بىلهن 

ن كهلگهن چهت  دۆلهتتى72ھهمدە . دېگهن ماۋزۇدا بىر ماقاله تهييارالپ، ئۇنى مۇشۇ مۇسابىقىدە ئوقۇدى" ئۈمىد قىلىمهن
. ئهركىن سىدىق بۇ ئىشتىن ئىنتايىن ھاياجانالندى. بولۇپ باھالىنىپ، مۇكاپاتقا ئېرىشتى -4ئهللىك ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىچىدە 

قېتىملىق چوڭ  - 1بۇ ئۇنىڭ چهت ئهلدىكى ھاياتى جهريانىدا ئۇيغۇرالر ئۈچۈن قازانغان . ھهمدە ئۇنىڭدىن چوڭقۇر ئىلھام ئالدى
  . ىدىشهرىپى ئ - شان

ئايدا شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئهدەبىيات فاكۇلتېتىنىڭ پروفېسسورى ئابدۇشۈكۈر مهمتىمىن  - 10يىلى  -1986 
ئوتتۇرا ئهسىر ئۇيغۇر مهدەنىيىتىنىڭ يېتۈك «دە » مهركىزىي ئاسىيا تهتقىقات مهركىزى« كيوتوئهپهندى ياپونىيىگه كېلىپ، 

بۇ دوكالتنى ئهركىن سىدىق نهق مهيداندا ئۇيغۇرچىدىن . لمىي دوكالت بهردى ئىتىمىدادېگهن »  بىلىكقۇتادغۇ ـــقامۇسى 
 ۋە ئوساكاالردا ئېكسكۇرسىيىدە بولغاندا ئۇنىڭغا تهرجىمان كيوتوھهمدە ئابدۇشۈكۈر مۇئهللىم . ياپونچىغا تهرجىمه قىلىپ بهردى

دېگهن بىر » ئويلىنىش ئىچىدە ئىلگىرىلهش«يىلى ئېالن قىلىنغان  - 1988بۇ قېتىمقى زىيارەت توغرىسىدا . بولۇپ بهردى
  : ماقالىدە تهپسىلىي ئۇچۇر بار بولۇپ، ئۇنىڭغا قىزىققۇچىالر تۆۋەندىكى تور بېتىدىن بىرنى كۆرۈپ باقسا بولىدۇ

 http://www.meripet.com/Sohbet/Oylunush.htm  
http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=3948  

http://www.orkhun.com/bbsxp7/ShowPost.asp?ThreadID=55  
 ۋە ئېكسكۇرسىيهيىلى ئهتىيازدا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ نازارىتىنىڭ بىر رەھبهرلىك ئۆمىكى ياپونىيىگه  - 1987
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ئۇالر ئهركىن سىدىقنىڭ مهكتىپىگه كېلىپ، بىر يىغىن زالىغا كهلتۈرۈلگهن چۈشلۈك تاماقنى . خىزمهت تهكشۈرۈشكه كهلدى
قول مۇدىرى ئۇالرغا ئهركىن سىدىقنىڭ مهكتهپ ئالمىشىشى توغرىسىدىكى  -1 يېيىش جهريانىدا، بۇ مهكتهپنىڭ
بۇنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، ئۇيغۇر دىيارىدىن كهلگهن ئۆمهكنىڭ باشلىقى بۇ بىر تۈركۈم . ئورۇنالشتۇرۇشنى سۆزلهپ بهردى

هكتهپ ئالمىشىپ ئاسپىرانت ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىلىم ئاشۇرۇش ئۈچۈن كهلگهنلىكىنى، شۇڭا يهرلىك ھۆكۈمهت ئۇالرنىڭ م
 قىلىپ تۇرۇپ، يهنه بىر تهزىمبۇنى ئاڭلىغان مهكتهپ مۇدىرى ئۇالرغا بىر تهرەپتىن . بولۇشىغا يول قويمايدىغانلىقىنى ئېيتتى

ئهركىن بىزنىڭ مهكتهپكه كهلگهندىن بۇيان ئۆزىدە پهۋقۇلائددە يۇقىرى تاالنت بارلىقىنى، ئۆگىنىش ۋە : "تهرەپتىن ئۇالرغا
ھهمدە تهتقىقاتتا بىز بۇرۇن ئانچه كۆرۈپ باقمىغان . تقىقاتتا دەرىجىدىن تاشقىرى قاتتىق تىرىشىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىدىته

. بىزنىڭچه ئهركىننىڭ كهلگۈسىدىكى ئىستىقبالى ئىنتايىن پارالق بولىدۇ. دەرىجىدىكى ياخشى نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈردى
. دېدى" سىلهر ئهركىننى قانچه ئوقۇتساڭالرمۇ ھهرگىز زىيان تارتمايسىلهر. ويلىشىپ باقساڭالر بولسا قارارىڭالرنى قايتا ئمۇمكىن

ئهمهلىيهتته ئهركىن سىدىق بىلهن بىر تۈركۈمدە . تۇرۇۋالدىلېكىن ھېلىقى ئۆمهكنىڭ كىشىلىرى گهپ قىلماي جىمال 
ئهركىن سىدىق بىر تهرەپتىن ئۆزىنىڭ . رمۇ بار ئىدىكهلگهنلهر ئىچىدە مهكتهپ ئالمىشىپ ئاسپىرانت بولغان باشقا ئوقۇغۇچىال

يهنه بىر تهرەپتىن، بۇ .  ۋەيرانچىلىققا ئۇچرىغانلىقىدىن قاتتىق ھهسرەتكه چۆمدىئارمىنىنىڭئۇزۇن يىلالردىن بۇيانقى 
رغا يېلىنىپ  قىلىپ، ئۇالرغا باش ئېگىپ، ئۇالتهزىمياپونلۇقالرنىڭ ئۆزى ئۈچۈن جۇڭگودىن كهلگهن ئۆمهكنىڭ كىشىلىرىگه 

ياپونلۇقالرنىڭ بىر مىجهزى، ئۇالر ئادەتته ھهرگىز باشقىالرغا باش . ( كۆرۈنۈشكه قاراپ يۈرىكى قاتتىق ئېزىلدىيالۋۇرىۋاتقان
.) كۆپىنچه ۋاقىتالردا باشقىالرغا باش ئېگىشنىڭ ئورنىغا قورسىقىغا پىچاق ياكى قىلىچ تىقىپ ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالىدۇ. ئهگمهيدۇ

ئۇ ئۆزىنى قاتتىق . تارام ياش تۆكۈلۈشكه باشلىدى - ن ئۇنىڭ كۆزلىرى ئىختىيارسىز غۇۋالىشىپ، كۆزلىرىدىن تارامشۇنىڭ بىله
 ئىش بولۇۋاتقانلىقى ئۇنىڭ مېڭىسىگه نېمهلېكىن بىر مهزگىل ئۆزىنىڭ ئۆپچۆرىسىدە . كونترول قىلىپ قىلچه ئاۋاز چىقارمىدى

ياپونلۇقالر . بۇرۇنقى ئۆمرىدە بىرەر قېتىممۇ بۇنداق قاتتىق يىغالپ باقمىغان ئىدىئهركىن سىدىق ئۆزىنىڭ . ئازراقمۇ كىرمىدى
ئۈچۈن ۋە باشقا نۇرغۇن دۆلهتلهرنىڭ كىشىلىرى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئىقتىدارى يېتىدىغان پهللىگىچه ئوقۇش بىر ئادەتتىكى ئىش 

شقا ئۇيغۇر ياشلىرى بهھرىمهن بولىدىغان نۇرغۇن لېكىن ئهركىن سىدىق ئۆزى ئارزۇ قىلغان پهللىگىچه ئوقۇش ئۈچۈن با. ئىدى
ئۇ دۇنيا . ئىشالردىن ۋاز كېچىپ، بىر ئۆمۈر قاتتىق تىرىشىپ، ھهممه ئىمتىھان ۋە تالالشالردا ئهڭ ئالدىنقى ئورۇنغا ئېرىشتى

نىڭمۇ كىشىلهر تهسهۋۋۇر بويىچه قاتتىق ئىشلهشته ئهڭ داڭلىق بولغان ياپونلۇقالرنىمۇ قاتتىق ئىشلهشته ھهيران قالدۇرۇپ، ئۇالر
لېكىن، بۈگۈنكى كۈنگه كهلگهندە، كۆز ئالدىدىكى بۇ بىر ئالتۇندەك . قىاللمايدىغان دەرىجىدىكى قوللىشىغا ئېرىشكهن ئىدى

. ئۇنىڭغا قاتتىق زەربه بولدى. بۇ ئىش ئهركىن سىدىققا قاتتىق تهسىر قىلدى. پۇرسهتتىن مهھرۇم قېلىشقا مهجبۇر بولدى
گهرچه ھهر سائهت ۋە ھهر . ئۇنىڭ ئهكسىچه، ئۇ بۇرۇنقىدىنمۇ بهكرەك تىرىشتى. مۇ ئۇ ئازراقمۇ چۈشكۈنلهشمىدىشۇنداق بولسى

كۈننى چوڭقۇر پهرىشانلىق ئىچىدە ئۆتكۈزگهن بولسىمۇ، پۈتۈن ۋۇجۇدىنى تهتقىقاتقا بېغىشالپ، چهلگه ئوقۇشقا چىقىپمۇ 
سېكۇنت ۋاقىتنىمۇ چىڭ  - مىنۇت. جىلىرى بىلهن تولدۇرۇشقا بهل باغلىدى ئورنىنى ئهال تهتقىقات نهتىئااللماسلىقنىڭئۇنۋان 
ئۆز ئىشخانىسىدا تهتقىقاتقا چوڭقۇر چۆكۈپ ئىشلىگهنلىكى، ياتاققا بارسا ئهتراپىدا ھېچ قانداق تونۇشى بولمىغانلىقى . تۇتتى

 ھهپته ئىچىدە ئۇنىڭ گهپ قىلغان ئۈچۈن، ئۇنىڭ باشقىالر بىلهن سۆزلىشىش پۇرسىتى ئاساسهن يوق بولۇپ، بهزىدە بىر
  .ۋاقتى يېرىم سائهتكىمۇ يهتمهيتتى

 ئۇيغۇر دىيارىدىن كهلگهن بۇ ئۆمهك قايتىپ كهتكهندىن كېيىن، ئهركىن سىدىق ئوقۇۋاتقان مهكتهپنىڭ مۇدىرى بىر كۈنى 
ھهمدە ئهركىن سىدىقتىن . ئېيتتىئۇنى ئۆز ئىشخانىسىغا چاقىرىپ كىرىپ، ئۆزىنىڭ بۇ قېتىم ئىنتايىن ئارماندا قالغانلىقىنى 
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ئهگهر سهن ئۇيغۇر "ئهركىن سىدىق ئۇنىڭغا . دەپ سورىدى" مهن سهن ئۈچۈن قىلىپ بېرەلهيدىغان باشقا بىرەر ئىشمۇ بارمۇ؟"
 ئهپهندىگه بىر پارچه خهت يېزىپ باقساڭ، ئېھتىمال پايدىسى بادەيئاپتونوم رايونىدىكى مۇشۇ ئوقۇش ئىشىغا مهسۇئل كىشى 

ئۈچ ئايمۇ .  ئاي ئۆتتى2ئارىلىقتىن .  بىر پارچه خهت يازدىبادەيگهشۇنىڭ بىلهن بۇ كىشى . ، دېدى"پ قېلىشى مۇمكىنتېگى
مېنىڭ "بۇ جهرياندا مهكتهپنىڭ مۇدىرى ھهر قېتىم ئهركىن سىدىقنى كۆرگهندە .  جاۋاب خهت كهلمىدىبادەيدىنلېكىن . ئۆتتى

ئۇنىڭ سوئالىغا ئهركىن . دەپ سوراپ تۇردى"  ئۈچۈن شۇنداقلىقىنى بىلهمسهن؟هنېم. خېتىمگه زادىال جاۋاب كهلمهيۋاتىدۇ
ياپونىيىدە بىر مهكتهپنىڭ مۇدىرى خۇددى شۇ مهكتهپنىڭ پادىشاھىغا ئوخشاش قارىلىدىغان . سىدىق جاۋاب بېرەلمهيتتى

 قىلىشى بىر يۇقىرىقىدەكۈچۈن شۇڭا مهكتهپ مۇدىرىنىڭ ئهركىن سىدىق ئ. بولۇپ، ئۇنىڭ ھوقۇقىمۇ ئىنتايىن چوڭ بولىدۇ
دۇنيادىكى ئهڭ مهدەنىيهتلىك، ئهڭ سهمىمىي ۋە ئهڭ ھهقىقىي ئىنسانلىقنىڭ سۈپىتىگه ئىگه . كىچىك ئىش ئهمهس ئىدى

مىللهتلهرنىڭ بىرى بولغان ياپونلۇقالر ئۈچۈن يازغان خېتىگه جاۋاب خهت تاپشۇرۇپ ئااللماسلىق بىر ھهرگىزمۇ چۈشهنگىلى 
بۇ ۋەقه بولۇپ ئۇزۇن ئۆتمهي، مهكتهپ مۇدىرى ئهركىن سىدىقنى ئۆزىنىڭ بىر دوستىدەك . ىر ئىش ئىدىبولمايدىغان ب

ئهركىن سىدىقنىڭ ئۇستازى بۇ . كۆرۈپ، ئۆز ئۆيىگه ئۇنىڭ ئۇستازى بىلهن ئىككىسىنى بىر قېتىم مېھماندارچىلىققا چاقىردى
 مۇدىرىنىڭ ئۆيىگه بېرىشى مۇشۇ قېتىم تۇنجى قېتىملىقى  يىلدىن ئاشقان بولسىمۇ، بۇ مهكتهپ20مهكتهپته ئىشلىگىلى 

 10 ئالدى بىلهن ياپونىيىگه بېرىپ، ئۇ يهردە قايتىشىدايىلى يازدا ئهركىن سىدىق ئامانگۈل بىلهن يۇرتقا  -1991. ئىكهن
سى ئۈچۈن بىر بۇ مهكتهپ بۇ ئىككى. شۇ جهريانىدا ئۇالر ئهركىن سىدىق بۇرۇن ئوقۇغان مهكتهپكىمۇ باردى. كۈن تۇردى

بىزنىڭ مهكتهپته : "شۇ زىياپهت جهريانىدا ھېلىقى مهكتهپ مۇدىرى ئهركىن سىدىققا مۇنداق دېدى. ئاالھىدە زىياپهت بهردى
شۇنىڭدىن كېيىن مهن بۇ مهكتهپته ماگىستىرلىق . بولۇپ ئۆتكهن ئهركىن سىدىق ۋەقهسى مېنى قاتتىق ئېچىندۇردى

يىلى بۇ پروگراممىنى رەسمىي  - 1990ھهمدە ئىككى يىل قاتتىق تىرىشىپ، . اغلىدىمپروگراممىسى ئېچىشقا قهتئىي بهل ب
ئهگهر ئهركىن سىدىق ۋەقهسى بولۇپ ئۆتمىگهن بولسا، بۇ ئىشنى بۇنچه . شۇڭا بۇ ئىشتا سېنىڭ تۆھپهڭ بهك چوڭ. باشلىدۇق

  ".قىسقا ۋاقىت ئىچىدە قىلىپ بواللمايتتىم
غا بارغاندا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ نازارىتى ئۇالرنىڭ ئارىلىقتا يۇرتقا قايتىپ  بىرىنچى تۈركۈم ئوقۇغۇچىالر ياپون

ئۇ چاغدا ئۇيغۇر دىيارىدا تېلېفون . كېلىپ تۇغقان يوقلىشىغا، ياكى ئائىله تهۋەلىرىنىڭ ياپونغا بېرىشىغا پۈتۈنلهي يول قويمىدى
شۇڭالشقا ئهركىن سىدىق . ننى پهقهت پوچتىخانىدىال قىلغىلى بوالتتىتېخى تهرەققىي قىلمىغان بولۇپ، ئۇزۇن يوللۇق تېلېفو

 سائهت 3 - 2ئۇ ھهر  يهكشهنبه كۈنى ئىشخانىسىغا كېلىپ، . زلىشهلمىدىۆسئۆيىدىكىلهر بىلهن بىرەر قېتىممۇ تېلېفوندا 
پونىيىدىن ئۈرۈمچىگه بىر پارچه ئۇ چاغدا يا. ئامانگۈلمۇ ھهر ھهپتىدە خهت قايتۇردى. ۋاقىت چىقىرىپ ئامانگۈلگه خهت يازدى

 ھهپتىدىن بۇرۇن يېزىلغان خهتكه جاۋاب 2بىرىگه خهت يازغاندا  - شۇڭا ئۇالر ھهر قېتىم بىر.  كۈندە ئاران تېگهتتى15خهت 
دىن ئامانگۈلنىڭ قوشنىلىرىنىڭ ئىچىدە ئېرى ياپونغا ئوقۇشقا كهتكهنلهردىن بىر قانچىسى بار بولۇپ، ئۇالرغا ئهرلىرى. يازاتتى

پات  - نهچچه ئايدا ئاران بىر قېتىم خهت كېلىدىغان بولغاچقا، ياپونىيىدىكى ئىشالردىن خهۋەر تېپىش ئۈچۈن ئۇالر پات
  .ئامانگۈلنىڭ قېشىغا كىرىدىغان بولۇپ قالغان ئىدى

قائرالىق جۇڭگو بىرلىشىپ ئاچقان بىر خهل -ىيه ئايدا، ئهركىن سىدىق ئۇستازى بىلهن بىلله ياپون -5يىلى  -1987 
يىغىن نهنجىڭدە ئېچىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدا ئهركىن سىدىق تۇنجى قېتىم ئىنگلىز تىلىدا . ئىلمىي تهتقىقات يىغىنىغا باردى
ئۇنىڭ ئىنگلىزچىسى ياخشى بولمىغاچقا، ئۇ دەيدىغان ھهر بىر جۈمله سۆزلىرىنى ئىنگلىزچه . ئۆز تهتقىقاتىدىن دوكالت بهردى

زىنىڭ بىر ئۇيغۇر بولۇش سۈپىتى بىلهن مۇشۇنداق بىر يىغىنغا قاتنىشالىغانلىقىدىن ئىنتايىن ئۇ ئۆ. يادلىۋالغان ئىدى
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شۇڭا .  كهلدىجاكارلىۋەتكۈسىئۇ ئۆزىنىڭ بىر ئۇيغۇر ئىكهنلىكىنى يىغىنغا قاتناشقۇچىالرغا . ھاياجانلىققا چۆمگهن ئىدى
مهن ئهسلىدە ئۇيغۇر رايونىدا تۇغۇلۇپ . م ئهركىن سىدىقمېنىڭ ئىسمى"سۆزلهش نۆۋىتى ئۇنىڭغا كهلگهندە، ئۇ ئالدى بىلهن 

خهلقائرالىق ئىلمىي تهتقىقات يىغىنىغا سۆزگه چىققاندا، گهپنى بۇنداق باشالش ئادىتى . دېدى" ئۆسكهن بىر ئۇيغۇر بولىمهن
ئهمما . شى مۇمكىنشۇڭا ئولتۇرغان كىشىلهرنىڭ كۆپىنچىسى ئهركىن سىدىقنىڭ بۇ سۆزىدىن ھهيران بولغان بولۇ. يوق ئىدى

ئۇالر ئهركىن سىدىقنىڭ . ئهركىن سىدىق بىلهن ئوخشاش مهكتهپتىن كهلگهنلهر بۇنىڭغا ھهرگىزمۇ ھهيران بولمىدى
نهنجىڭدىكى . كىملىكىنى بىلهتتى، ھهمدە ئۇنىڭ مۇشۇ كۈنگه كهلگۈچه بېسىپ ئۆتكهن مۇساپىسىدىن بىر ئاز خهۋەردار ئىدى

.  ھهپتىلىك تهتىل قىلىپ قايتتى2ۇستازىنىڭ رۇخسىتى بىلهن ئهركىن سىدىق ئۈرۈمچىگه يىغىن ئاخىرالشقاندىن كېيىن، ئ
.  يىل بوالي دەپ قالغان ئايالى ئامانگۈل بىلهن قىزى دىلنارەنى كۆرۈش پۇرسىتىگه ئېرىشتى2شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئايرىلغىلى 

 كۈن ئىچىدە ئۇ ئهركىن 10پ بارغان دەسلهپكى  ياشقا توشاي دەپ قالغان بولۇپ، ئهركىن سىدىق قايتى2دىلنارە بۇ چاغدا 
ئىككى كۈن  - ئهركىن سىدىق ماڭىدىغانغا بىر. دەپ چاقىردى" ئاكا"پهقهتال . دەپ چاقىرىشقا ئۇنىمىدى" دادا"سىدىقنى 

  . دەپ چاقىرىدىغان بولدى" دادا"قالغاندا ئاران 
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ :  يهنه بىرسى يۈز بهردى ئهركىن سىدىق بۇ قېتىم يۇرتقا بارغاندا، ئۇنىڭغا ياخشى ئىشتىن

مهكتهپ مۇدىرى رەھمهتلىك ھاكىم جاپپار بىلهن مهكتهپ ئوقۇتۇش باشقارمىسىنىڭ بىرىنچى باشلىقى ئايشهم ئاپپاي ئهركىن 
همما ھازىر سىدىققا فىزىكا كهسپىدىكى بىر ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىغا ئامېرىكىغا بېرىپ ئوقۇش پۇرسىتىنى ھهل قىلغانلىقىنى، ئ

فىزىكا كهسپىدە ئىنگلىز تىلى ئۆتكىلىدىن ئۆتكهن باشقا ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىنىڭ يوقلىغىنى، ئهگهر ئهركىن سىدىق ئىنگلىزچه 
ئهسلىدە ئهركىن سىدىق ياپوندا ئۇچرىغان .  ئېيتتىئهۋەتىدىغانلىقىنىئىمتىھاندا الياقهتلىك بواللىسا، بۇ ئوقۇشقا ئۇنى 

شۇڭا بۇ ئوقۇش پۇرسىتى . للىم، ھاكىم جاپپار ئهپهندى ۋە ئايشهم ئاپپايالر ئىنتايىن نارازى بولغان ئىدىتهقدىردىن سۇلتان مۇئه
ئهركىن سىدىق . ھهل بولۇشىغىال، مهكتهپته ئۇنىڭغا اليىق باشقا كاندىدات بولمىغاچقا، ئۇالر ئهركىن سىدىقنى ئويالشقان ئىدى

ن ئۆز تهتقىقاتىنى بۇرۇنقىدەكال داۋامالشتۇرۇپ، يهنه بىر تهرەپتىن ئۆزىگه تايىنىپ ياپونغا قايتىپ كهلگهندىن كېيىن بىر تهرەپتى
 2 قايتىپ كېلىپ، ئهتىگهن سائهت الردا 10ئىشخانىسىدىن ھهر كۈنى كهچ سائهت . ئىنگلىزچىنى تهكرارالشنى باشلىدى
 ئىشلهپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن، ئهركىن مۇشۇ مهزگىلدە ۋاقتىدا تاماق يېمهي، قاتتىق. بولغۇچه ئىنگلىزچىنى تهكرارلىدى

يىلى  -1995سىدىق نېرۋا خاراكتېرلىك ئاشقازان كېسىلىگه گىرىپتار بولۇپ قالغان بولۇپ، بۇ كېسهل تاكى ئهركىن سىدىق 
ئايدا  -10يىلى  -1987). ئۇ كېسهل ھازىر پۈتۈنلهي ساقىيىپ كهتتى( داۋامالشتى تاماملىغۇچهدوكتورلۇق ئوقۇشىنى 

ئارىلىقتا بىر ئاي ئۆتۈپ، ئهركىن .  دەپ ئاتىلىدىغان ئىنگلىز تىلى ئىمتىھانىغا قاتناشتىTOEFLقېتىم  -1ىق ئهركىن سىد
 نومۇر ئالغانلىقىنى بىلگهندە، ھاياجانالنغىنىدىن ئۇنىڭ 540سىدىق ئۇنىڭ نهتىجىسىنى تاپشۇرۇپ ئېلىپ، ئۆزىنىڭ ئۇنىڭدا 

ئامېرىكىدىن ماگىستىرلىق ئوقۇماقچى بولغان چهت . نىدىن تۇرۇپ سهكرەپ كهتتى ئور ۋەتارام ياش ئاقتى -  كۆزىدىن يهنه تارام
 نومۇر بولۇپ، ئهركىن سىدىق بۇنچىلىك نومۇر ئاالاليدىغانلىقىنى ھهرگىزمۇ 550ئهللىك ئوقۇغۇچىالرغا قويغان تهلهپ 

 لىپاپىسىنىڭ يهتكۈزۈش ئۈچۈن، خهت زرەكتېبۇ ھهپته ئۇ ئامانگۈلگه خهت يازغاندا، ئامانگۈلگه بۇ خهۋەرنى . ئويلىمىغان ئىدى
ئهركىن سىدىقنى ئالماقچى بولغان . دەپ يېزىپ قويدى" ئاپتىمهن 540 دا TOEFL) " تېشىغالىپاپىنىڭيهنى (ئارقىسىغا 

كۈنى توشىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭدىن بۇرۇن ئهركىن سىدىق  -1ئاينىڭ  - 2مهكتهپنىڭ ئىلتىماس قوبۇل قىلىش ۋاقتى 
TOEFLئوساكادا بۇنداق ئىمتىھان بىر چوڭ زالدا ئېلىنىدىغان . نىغا يهنه داۋاملىق بىر قانچه قېتىم قاتناشتى ئىمتىھا

ئۇ قىش كۈنى بولغاچقا، زۇكامداپ . بولۇپ، ئىمتىھاننىڭ ئاڭالش قىسمىنى زالدىكى بىر قانچه چوڭ كاناي ئارقىلىق ئالدى
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شۇڭا ئهركىن . ېتىم ئاڭالش ئىمتىھانى قىسمىنى ياخشى بېرەلمىدىيۆتهل بولۇپ قالغانالر كۆپ بولۇپ، ئهركىن سىدىق ھهر ق
شۇنداق بولسىمۇ ئامېرىكىدىكى مهكتهپ ئهركىن سىدىقنىڭ تهتقىقات .  تىن يۇقىرى نومۇر ئااللمىدى540سىدىق يهنىال 

ىن كېيىن  ئىمتىھان نهتىجىسىنى ئامېرىكىغا كهلگهندTOEFLنهتىجىلىرىگه ئاساسهن، ئۇنى شهرتلىك قوبۇل قىلىپ، 
 580 ئىمتىھانىدا TOEFLئايدا ئامېرىكىدا قاتناشقان  -9يىلى  -1988ئهركىن سىدىق . (تولۇقلىۋېتىشىنى تهلهپ قىلدى

  ).نومۇر ئالغان
 ياپونىيىدىكى ئوقۇشىنىڭ ئاخىرقى يېرىم يىلى قالغاندا، ئهركىن سىدىق بىر ئاز قوشۇمچه ئىشلهپ پۇل تېپىۋېلىش 

 نهپهر تارىخ كهسپى ئوقۇغۇچىسىغا خهنزۇ تىلى 6 ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ Kansei Gakuyin ىئۈچۈن، ھهر يهكشهنبه كۈن
يهنه بىر بىر . ئوساكا چهت ئهل تىلى ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بىر ياش ئوقۇتقۇچىسىغا ئۇيغۇر تىلى دەرسى ئۆتتى. دەرسى ئۆتتى

ئهركىن سىدىقتىن ئۇيغۇر تىلى ئۆگهنگهن . تتىتونۇشىنىڭ ئالىي مهكتهپته ئوقۇۋاتقان بىر قىزىغا ئىنگلىز تىلى دەرسى ئۆ
 مهكتهپته تۈرك تىلى ئوقۇتقۇچىسى بولۇپ يۇقىرىقىئۇ ھازىر . ئوقۇتقۇچى ئۇيغۇرچىنى ھازىرمۇ ناھايىتى ياخشى سۆزلهيدۇ

  .ئىشلهۋاتىدۇ
لغان بولۇپ، ئۇنىڭ  پارچه ئىلمىي ماقاله ئېالن قى19 جهمى يېرىم يىل جهريانىدا، ئهركىن سىدىق 2 ياپونىيىدە ئوقۇغان 

، يهنه ژۇرناللىرىدا پارچه ماقاله ئامېرىكىدا چىقىدىغان خهلقائرادىكى ئهڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئىلمىي تهتقىقات 3ئىچىدىكى 
ياپونلۇقالرنىڭ ئوز ئۆلچىمى بويىچه .  ئېالن قىلىندىژۇرنىلىدابىرسى ياپونىيىنىڭ بىر مهملىكهتلىك ئىلمىي تهتقىقات 

 پهقهت ژۇرنالداناھايىتى زور نهتىجه بولۇپ، ئادەتته ياپونىيىدىكى دوكتورلۇقتا ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىالر خهلقائرالىق ئېيتقاندىمۇ بۇ 
ئهركىن سىدىق ئوقۇغان مهكتهپتىكىلهر ئۇنىڭ . بىر پارچىال ئىلمىي ماقاله ئېالن قىاللىسىال دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشهلهيتتى

شۇڭا كۆپ . ھهمدە ئۇنىڭ قولغا كهلتۈرگهن نهتىجىسىدىن ئىنتايىن تهسىرلهندى. ان قېلىشتىتىرىشچانلىقىغا ئىنتايىن ھهير
ئهركىن سىدىق ۋەتهنگه قايتىدىغاندا، ئۇ مهكتهپتىكى بهزى . قېتىم ئهركىن سىدىقنى مهكتهپ گېزىتىدە تونۇشتۇردى

بىز ئۇالرنى پۇلسىز . لسا بىزگه تونۇشتۇرۇپ قويساڭئهگهر ئۆزۈڭدەك ياخشى ئوقۇيدىغان ئۇيغۇر ياشالر بو: "پروفېسسورالر ئۇنىڭغا
 نهپهر 13تۈركۈم ياپونغا كهلگهن باشقا  -1كۈنى  -24ئاينىڭ  - 4يىلى  - 1988ئهركىن سىدىق . ، دېدى"ئوقۇتۇپ قويساق

  . كىشىلهر بىلهن بىرلىكته بىر پاراخوتقا ئولتۇرۇپ ۋەتهنگه قايتتى
پهن ساھهسىدە خهلقائرالىق ئىلمىي  -   تهسۋىرلىگهندەك تهبىئىييۇقىرىداا  ئهركىن سىدىق ياپونىيىدە ئوقۇش جهريانىد

 بىر قانچه پارچه ماقاله ئېالن قىلىپ، يېقىنقى زامان ئۇيغۇر تارىخىدا تۇنجى قېتىم مۇشۇنداق ئىشالرنى ژۇرناللىرىداتهتقىقات 
تىپ، كېيىن ئامېرىكىغا كهتكهندىن كېيىنمۇ، ئۇنىڭ شۇڭا ئۇ ياپونىيىدىن ۋەتهنگه قايتىپ كې. قىاللىغان بىر ئۇيغۇرغا ئايالندى

تهسىر دائىرىسى ناھايىتى چوڭ بولغان بىر قانچه . ئىزلىرى ئۇيغۇر دىيارىدا خېلى بىر مهزگىلگىچه تهشۋىق قىلىندى -  ئىش
. نىڭ بىرسىدۇردېگهن ماقاله مانا شۇ» ئويلىنىش ئىچىدە ئىلگىرىلهش«يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان .  ئېالن قىلىندىماقالىلهر

دېگهن ماۋزۇ ئاستىدا پۈتۈن » ئهركىن سىدىق ھادىسىسى«يىللىرى  -1989ئۇنىڭدىن باشقا، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
بۇ ھهرىكهت ئهينى ۋاقىتتا ئۇيغۇر دىيارىدىكى . مهكتهپ بويىچه ئهركىن سىدىق روھىدىن ئۆگىنىش ھهرىكىتى ئېلىپ باردى

قىسمىدا بېرىلگهن تۆمۈر داۋامهتنىڭ » كىرىش سۆز«مۇشۇ تهرجىمىھالنىڭ . لگهن ئىدىباشقا ئالىي مهكتهپلهرگىمۇ كېڭهيتى
  .ئهركىن سىدىققا ئاتاپ يازغان شېئىرىمۇ مانا ئاشۇ مهزگىلدە يېزىلغان ئىدى
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ئهركىن . سۈرىتىر خاتىرە ئهركىن سىدىقنىڭ ئوساكا ئېلېكترونلۇق خهۋەرلىشىش مهكتىپىدە ئوقۇۋاتقان ۋاقتىدا مهكتهپ ئىچىدە قالدۇرغان بى

 يېشىدا 78يىلى يازدا  -2005 بولۇپ، ئۇ كىشى Chang Nion-Sockسىدىقنىڭ سول قول تهرىپىدىكىسى ئۇنىڭ ئۇستازى پروفېسسور 

  .ۋاپات بولدى

 

يىلى ئابدۇشۈكۈر مهمتىمىن ئهپهندى  - 1986

مهركىزىي ئاسىيا  "كيوتو كېلىپ، ياپونىيىگه

ۇرا ئهسىر ئۇيغۇر ئوتت"دە " مهركىزىتهتقىقات 

"  بىلىكقۇتادغۇ ـــ يېتۈك قامۇسى مهدەنىيىتىنىڭ

بۇ دوكالتنى .  ماۋزۇدا ئىلمىي دوكالت بهردىدېگهن

نهق مهيداندا ئهركىن سىدىق ئۇيغۇرچىدىن 

 ئاشۇ سۈرەتبۇ . ياپونچىغا تهرجىمه قىلىپ بهردى

  . كۆرىنىشىچاغدىكى سهھنىنىڭ بىر 
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 نۆۋەتلىك چهت ئهللىك ئوقۇغۇچىالر ياپون تىلىدا تهشهببۇسنامه - 9" سېنتهبىر كۈنى ياپونىيىدە ئۆتكۈزۈلگهن - 20 يىلى - 1986 سىدىق ئهركىن

 دۆلهتتىن كهلگهن 72ئهركىن سىدىق بۇ مۇسابىقىدە .  مۇكاپات تارقىتىش مۇراسىمىدا مۇكاپات تاپشۇرۇپ ئالماقتادىكى" قىلىش مۇسابىقىسى

 نهچچه كۈن تېلېۋىزىيىسىدە NHKبۇ پائالىيهت ياپونىيىنىڭ دۆلهتلىك تېلېۋىزور ئىستانسىسى بولغان .  ئورۇنغا ئېرىشكهن-4 ئىچىدە ئوقۇغۇچىالر

  .تهكرار بېرىلگهن ئىدى

  
 

 ساكۇرا« دۆلهتلىك بايرىمى ياپونىيىنىڭ يىلى ئهتىيازدىكى - 1986ئهركىن سىدىق 

  . ىسۈرىت قالدۇرغان بىر خاتىرە دا» بايرىمى
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   ماگىستىرلىق ئوقۇشىكالىفورنىيىدىكىجهنۇبىي . 10

   
ئهركىن سىدىق ياپونىيىدىن قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، فىزىكا فاكۇلتېتىدىكى خالىدەم ئاپپاي ئاغرىپ قالغانلىقى ئۈچۈن، 

نىڭ ئوقۇش پۈتتۈرۈش سىۇغۇچى ئۇيغۇر ۋە بىر قازاق ئوق3 ئۇ يېتهكلهۋاتقان ئوقۇش پۈتتۈرۈش ئالدىدىكى كهسپىنىڭ ئېلېكتر
ئهركىن . ئۇ چاغدا ئامېرىكىدىكى ئوقۇش توغرىسىدا تېخى رەسمىي چاقىرىق كهلمىگهن ئىدى.  يېتهكچى بولدىماقالىسىگه

 ئۆز ئىشخانىسىغا يىغىۋېلىپ، ئۇالرنىڭ كىچه 5 دىن كهچ سائهت 8سىدىق بۇ ئوقۇغۇچىالرنى ھهر كۈنى ئهتىگهن سائهت 
شۇڭا بۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ قىزغىنلىقىمۇ ئىنتايىن .  ئېلىپ باردىياپونىيهدىكىدەكرالش ئىشىنى رەسمىي ئىلمىي ماقاله تهييا

ماگنىتلىق دولقۇن  ئېلېكتروئۇالر بىر قانچه . يۇقىرى بولۇپ، ئهركىن سىدىققا يېقىندىن ماسلىشىپ قاتتىق تىرىشتى
كهلتۈرۈپ چىقىرىپ، ئاندىن ئۇالرنى كومپيۇتېر ئارقىلىق  فورمۇالالرنىمهسىلىسى توغرىسىدا ئالدى بىلهن ماتېماتىكىلىق 

بۇ .  كىرگۈزدىماقالىلىرىغاھېسابالپ، بۇنىڭدىن نهتىجه چىقىپ بولغاندا، ئۇالرنى گرافىك قىلىپ سىزىپ چىقىپ، ئۇالرنى ئۆز 
 4، بۇ ىدىغانداپۈتتۈرئۇالر ماقالىلىرىنى ئوقۇپ بولۇپ، ئوقۇش . ئىش فاكۇلتېتتا ئىنتايىن چوڭقۇر تهسىر قوزغىدى

بۇ ئوقۇغۇچىالرنى قولدىن . بولۇپ باھاالندى" ياخشى"، يهنه بىرسىنىڭ بولسا "ئهال" كىشىنىڭ ماقالىسى 3ئوقۇغۇچىدىن 
گهرچه ئۇالر چاقىرىق . چىقىرىپ بولۇشىغىال، ئهركىن سىدىققا ئامېرىكىدىن ئوقۇشقا قوبۇل قىلىنغانلىق خهۋىرى كهلدى

ئاي  -7شۇنىڭ بىلهن .  بولسىمۇ، ئۇ چاقىرىق ئهركىن سىدىققا زادىال تهگمىدىماڭدۇرىۋەتكهن ئاينىڭ بېشىدىال -6قهغىزىنى 
بۇ ئارىلىقتىكى بىر ئاي ۋاقىتنى ئهركىن سىدىق . كىرگهندە ئۇالر چاقىرىقنىڭ كۆپهيتىلگهن نۇسخىسىدىن يهنه بىرنى ماڭدۇردى

  . ئىچىدە ئۆتكۈزدىتىتلىق -  ئىنتايىن تىت
جاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇۋاتقان ۋاقتىدىال ئۇنى ئهڭ ئېچىندۇرغان بىر ئهھۋال ئۇيغۇرالرنىڭ ئالىي  ئهركىن سىدىق شىن

ئارقا ئىشىكنىڭ ئېغىرلىقىدىن، ھهر يىلى ئالىي . مهكتهپته ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىشىدىكى ئارقا ئىشىك مهسىلىسى ئىدى
ان ۋە ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىنىدىغان ۋاقىتتا، پۈتۈن ئۇيغۇر مهكتهپكه ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش ئىمتىھان قهغىزىنى تهكشۈرىدىغ

ئانىالر جىددىي ھهرىكهتكه كېلىپ، بالىسىنىڭ ئىشىغا يول  - دىيارىدىكى ئالىي مهكتهپكه كىرىش يېشىدىكى بالىسى بار ئاتا
غان ئىشالر داۋاملىق بولۇپ نۇرغۇن ئىقتىسادتىن ئايرىلىپ، بالىلىرىنى ئالىي مهكتهپكه يهنىال قوبۇل قىلدۇرالمايدى. ماڭىدۇ
ئىشنىڭ ئهڭ ئېغىر يېرى، پۈتۈن ئۇيغۇر خهلقى ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش سىستېمىسىغا ئىشهنمهس بولۇپ كهتكهن . تۇرىدۇ

ئارقا ئىشىك بىلهن ئالىي . ئانىالر ۋەھىمىگه چۈشىدۇ - بولۇپ، ھهر يىلى ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش باشالنغاندا، نۇرغۇن ئاتا
ئۇيغۇرالر رەھىمدىل بولغاچقا، كۆپىنچه ئوقۇتقۇچىالر ئاشۇ ئاجىز . ىپ قالغان ئوقۇغۇچىالر دەرسكه يېتىشهلمهيدۇمهكتهپكه كېل

. ، دەپ، پۈتۈن سىنىپنىڭ ئوقۇتۇش سهۋىيىسىنى تۆۋەنلىتىدۇپۈتتۈرىۋالسۇنئوقۇغۇچىالرنىمۇ بىر ئامال قىلىپ ئوقۇش 
غۇر ئالىي مائارىپى يېتهرلىك دەرىجىدە تهرەققىي قىاللماي، بارغانسېرى مۇشۇنداق بىر زەنجىرسىمان جهريان تۈپهيلىدىن، ئۇي

ئهركىن سىدىقنىڭ نهزىرىدە، بۇ ئهھۋالغا ھهقىقىي كۆڭۈل بۆلىدىغان باشقا مىللهت كىشىلىرىنىڭ بولۇشى . ئارقىغا چېكىنىدۇ
ۇش جهريانىدا، ئهركىن سىدىق بۇ شۇڭا ياپوندا ئوق.  ئۇنى چوقۇم ئۇيغۇرالر ئۆزى ئوڭشىشى كېرەك ئىدى.  ئهمهسمۇمكىن

 مۇمكىنئىش ئۈستىدە نۇرغۇن باش قاتۇرۇپ، بۇ ئهھۋالنى ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرقى ئېڭىغا تايىنىپ تۇرۇپ ئوڭشاشنىڭ 
ئهمهسلىكىنى، ئۇنىڭ ئهكسىچه، ئۇنى تۈزۈم ۋە ئۈنۈملۈك ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش سىستېمىسى ئارقىلىق تۈزلهش 

مدە ئۇيغۇرالرنىڭ ئالىي مهكتهپكه ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىشىدىكى ئارقا ئىشىكنى پۈتۈنلهي يوق ھه. كېرەكلىكىنى ھېس قىلدى
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ئهركىن سىدىق ئۆز ئويلىرىنى مائارىپ نازارىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقلىرى سۇلتان مۇئهللىم . قىلىۋېتىش تهدبىرىنى ئويالپ چىقتى
 ئاغزاكى ئېيتقاندا، ئۇالر ئىنتايىن خۇشال بولۇپ، ئهركىن هرگهل) ياتقان يېرى جهننهتته بولغاي( مۇئهللىم تىلۋىقانبىلهن 

 قايتىپ ياپونىيىدىنلېكىن، .  يېزىپ چىقىپ، ئۇالرغا يولالشنى تهلهپ قىلدىتهپسىلىيسىدىقتىن ئۆزى ئويلىغانلىرىنى 
ىراشچىلىقى بىلهن،  بىر قاتار ئىشالرنىڭ ئالديۇقىرىقىدەك ئاي ۋاقىت ئىچىدىكى 3 بولغان ماڭغۇچهكېلىپ، ئامېرىكىغا 

ئهركىن سىدىق بۇ ئىش ئۈچۈن ھازىرغىچه پۇشايمان . ئهركىن سىدىقنىڭ ئۆز ئويلىرىنى يېزىپ چىقىشىغا پۇرسهت بولمىدى
ئهگهر مهن چهت ئهلدە تۇرۇپ قالماي، ئۇيغۇر دىيارىغا قايتىپ كېتىپ ئىشلىگهن «ئۆزىدىن داۋاملىق  - ھهمدە ئۆز. قىلىدۇ

؟  التتىمۇۇقويشالردا ئويلىغانلىرىمنى ئهمهلگه ئاشۇرالىغان بوالتتىممۇ؟  مېنىڭ ئاشۇنداق قىلىشىمغا يول  ئىيۇقىرىقىدەكبولسام، 
  .دەپ سورايدۇ»  ئهگهر يول قويۇلغان بولسا، ئۇنداق قىلىشنى قانچىلىك ۋاقىت داۋامالشتۇرالىغان بوالتتىم؟

تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن، ئامېرىكىدىكى ئاينىڭ بېشىدا ئامېرىكىنىڭ ئوقۇش چاقىرىقىنى  -7يىلى  -1988 
مهكتهپنىڭ ئهھۋالىنى زادىال چۈشهنمهيدىغان ئهركىن سىدىق خهتته ئېيتىلغان مهكتهپكه تىزىمغا ئالدۇرۇش ۋاقتىغا ئهمهل 

 -8، )كېيىن ئۇقسا، ئۇ ئهسلىدە ئامېرىكىلىق ئوقۇغۇچىالردىن تهلهپ قىلغان تىزىملىتىش ۋاقتى ئىكهن(قىلىش ئۈچۈن 
 -7يىلى  - 1988ھهمدە . ئاينىڭ ئاخىرى بېيجىڭغا قاراپ يول ئالدى - 7ينىڭ بېشىدا بولىدىغان قۇربان ھېيتقىمۇ قارىماي، ئا

لېكىن، بۇ مهكتهپتىكى .  شهھىرىگه يېتىپ باردىئانژېلىس لوسكۈنى ئامېرىكىنىڭ كالىفورنىيه شتاتىدىكى  -29ئاينىڭ 
 ئىمتىھانىغا TOEFL، ئهركىن سىدىق بىر ئاي بىكار بولۇپ قېلىپ، ئاينىڭ بېشىدا باشلىنىدىغان بولۇپ -9دەرس 

  . ئېلىۋالدىكىنىشكىسىھهمدە شۇ ئارىلىقتا ماشىنا ھهيدەشنى ئۆگىنىپ، شوپۇرلۇق . تهييارلىق قىلدى
 . ئالىي مهكتهپلهر شتات ئىگىلىكىدىكى ۋە خۇسۇسىي ئىگىلىكىدىكى مهكتهپلهر، دەپ ئىككىگه بۆلىنىدۇكالىفورنىيىدە 

 ئۇنىۋېرسىتېتى، كالىفورنىيه تېخنىكىلىق ئىنستىتۇتى ۋە ستانفوردخۇسۇسىيالر ئىگىلىكىدىكى داڭلىق مهكتهپلهردىن 
كىچىك ئالىي دەرىجىلىك مهكتهپلهردىن  - جهنۇبىي كالىفورنىيه ئۇنىۋېرسىتېتى دېگهنلهر بار بولۇپ، ئۇنىڭدىن باشقا يهنه چوڭ

 مهكتهپ، كالىفورنىيه شتات 10ىكى مهكتهپلهردىن كالىفورنىيه ئۇنىۋېرسىتېتىدىن شتات ئىگىلىكىد.  دىن ئارتۇقى بار100
دەپ ئاتىلىدىغان ") Community College"ئىنگلىزچه ( مهكتهپ، ۋە جهمئىيهت ئىنستىتۇتى 22ئۇنىۋېرسىتېتىدىن 

تهتقىقاتنى ئاساس قىلىدىغان بۇالرنىڭ ئىچىدە كالىفورنىيه ئۇنىۋېرسىتېتى .  مهكتهپ بار105 يىللىق ئالىي مهكتهپتىن 2
 ئۈنۋانىغىچهكالىفورنىيه شتات ئۇنىۋېرسىتېتىدا بولسا ماگىستىرلىق .  بېرىلىدۇئۈنۋانىغىچهمهكتهپ بولۇپ، ئۇالردا دوكتورلۇق 

هنه جهمئىيهت ئىنستىتۇتى بولسا بىر قىسىم ئوقۇغۇچىالرنى ئوتتۇرا تېخنىكوم ئۇنۋانى بېرىپ جهمئىيهتكه چىقىرىپ، ي. بېرىلىدۇ
 خىل 2 قالغان يۇقىرىقى يىللىق ئوقۇشنى 2بىر قىسىم ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئورتاق دەرسلىرىنى ئۆتۈپ تۈگىتىپ، ئۇالرنى قالغان 

  . مىڭ ئهتراپىدا ئوقۇغۇچى بولىدۇ30 - 20ھهر بىر مهكتهپته . ئالىي مهكتهپته ئوقۇشقا تهيياراليدۇ
دېگهن " Northridge" كىلومېتىر كېلىدىغان 30ىگه  شهھىرئانژېلىس لوس ئهركىن سىدىقنى قوبۇل قىلغىنى 

: تور بهت ئادرېسى(شهھهرگه جايالشقان كالىفورنىيه شتات ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ فىزىكا فاكۇلتېتى ئىدى 
http://www.csun.edu .(   

ئهسلىدە مۇشۇ . ۇىلىدتپ ئادە» Cafilornia State )University, Northridge (CSUN«لىزچه نگئۇ ئى
ئىسىملىك بىر خهنزۇ پروفېسسور بار بولۇپ، ئهينى ۋاقىتتا شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئايشهم " Paul Chow"فاكۇلتېتتا 

 ئاپپاي بىلهن سۇلتان مۇئهللىملهر بىر قېتىم ئامېرىكىغا ئېكسكۇرسىيىگه كهلگهندە مۇشۇ پروفېسسورنىڭ ياردىمى بىلهن ئىككى
 دېگهن پروفېسسورنىڭ ياردىمى بىلهن بۇ Paul Chowيهنه مۇشۇ .   ئورناتقان ئىدىۋىتىىۇناسمهكتهپ ئارىسىدا دوستلۇق م
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ياردەمچى "مهكتهپ ئوقۇش پۇلىنى كۆتۈرۈۋەتكهن بولۇپ، ئهركىن سىدىققا يهنه . قېتىمقى ئوقۇش پۇرسىتىنى ھهل قىلغانىدى
شۇڭا شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇنىڭ ئامېرىكىغا كېلىش يول كىراسىنى چىقىرىپ . لىق خىزمىتى بېرىلگهن ئىدى" ئوقۇتقۇچى

 مهكتهپلهر كالىفورنىيىدىكى. بهرگهن بولۇپ، ئامېرىكىغا كهلگهندىن كېيىنكى تۇرمۇشىنى ئىقتىسادىي جهھهتته ئۆزى قامدايتتى
ئىنگلىزچه " (ئوقۇش پۇلى"ىرسى ئۇنىڭ ب، نىدىغان بولۇپۈ تۈرگه بۆل2چهت ئهللىك ئوقۇغۇچىالردىن ئالىدىغان ئوقۇش پۇلى 

"Tuition ("ىش پۇلىلىتمتىزى" بىرسى دەپ ئاتىلىپ، يهنه) " ئىنگلىزچه"Registration Fee ("دەپ ئاتىلىدۇ .
 تۆلهيدىغان بولۇپ، چهت ئهللىكلهر بولسا ھهر ئىككىلىسىنى نىال"تىزىملىتىش پۇلى"ى كىشىلهر پهقهت ىدىككالىفورنىيه نوپۇس

 ئهسلىدە Paul Chowپروفېسسور .  ئۆزى تۆلهيتتىالنى"ىلش پۇتىزىملىتى"دىق بولسا پهقهت ن سىئهركى. تۆلهيدۇ
جۇڭگودىكى بىر كهمبهغهلنىڭ بالىسى بولۇپ، ئۇ كىچىك ۋاقتىدا ئامېرىكىغا بارىدىغان بىر يۈك توشۇش پاراخوتىغا 

ئۇ ئۇيغۇرالرغا . رقى مهكتهپكه پروفېسسور بولغان ئىكهن قانۇنسىز كېلىپ، كېيىن دوكتورلۇققىچه ئوقۇپ، ھازىيوشۇرۇنۇۋېلىپ
 ئۇيغۇر ۋە بىر 5 جهمىىدە ئۇيغۇر دىيارىدىن بۇ مهكتهپكه ردىمئاالھىدە كۆڭۈل بولىدىغان كىشى بولۇپ، ئاشۇ كىشىنىڭ يا

  .قىرغىز ئوقۇغۇچى كېلىپ ئوقۇغان
 فىزىكا فاكۇلتېتى نىڭ CSUNشتىن بۇرۇن  ئهركىن سىدىقنىڭ بۇرۇنقى تهتقىقات نهتىجىلىرىگه ئاساسهن، ئۇ كېلى

تهتقىقاتتا فاكۇلتېت بويىچه ئهڭ ئالدىدا ماڭىدىغان، مۇشۇ مهكتهپ بىلهن كالىفورنىيه تېخنىكىلىق ئىنستىتۇتىدا تهڭال 
ئىسىملىك پروفېسسورنى ئۇنىڭغا يېتهكچى ئوقۇتقۇچى قىلىپ » Ryoichi Seki«پروفېسسور بولۇپ ئىشلهيدىغان 

بۇ پروفېسسورنىڭ ئهسلى مىللىتى ياپونلۇق بولۇپ، ئامېرىكىدا ئوقۇپ، دوكتورلۇقنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن، . بېكىتىپ قويدى
شۇنداق قىلىپ، ئهركىن سىدىق ياپونىيىدە كورېيه مىللىتىدىن بولغان . ئامېرىكىدا پروفېسسور بولۇپ قالغان ئىكهن

  .روفېسسورنىڭ قولىدا ئىشلىدىپروفېسسورنىڭ قولىدا، ئهمدى ئامېرىكىدا بولسا ياپونلۇق پ
 بولسىمۇ، بۇ مهكتهپنىڭ فىزىكا فاكۇلتېتىغا قوبۇل ئىنژېنېرلىقى ئېلېكتر ئهركىن سىدىقنىڭ بۇرۇنقى ئوقۇغىنى 

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئومۇمىي دەرسلهر قاتارىدا ئوقۇغان بىر . قىلىنغانلىقى ئۈچۈن، كهسىپ ئۆزگهرتىشكه توغرا كهلدى
ھهمدە فىزىكىلىق ئاتالغۇالرنىڭ . ەرىجىلىك فىزىكا دەرسىدىن باشقا، ئۇنىڭ فىزىكىدىن خهۋىرى يوق ئىدىقىسىم تۆۋەن د

 20ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ ھهر ھهپتىسى . ئىنگلىزچىسى ئۇياقتا تۇرسۇن، خهنزۇچىسى ۋە ئۇيغۇرچىسىنىمۇ ئاڭالپ باقمىغان ئىدى
شۇڭا ۋاقىت ئۇنىڭ ئۈچۈن ئىنتايىن قىممهتلىك بولۇپ . ايتتىتهجرىبه دەرسى ئۆتمىسه بولم)  يېرىم كۈن2يهنى (سائهت 
 3يهنى ( ئوقۇش نومۇرى 9 مهۋسۇمدائامېرىكىدىكى ئالىي مهكتهپلهر چهت ئهللىك ئاسپىرانت ئوقۇغۇچىلىرىدىن ھهر . كهتتى

ئهمما بۇ يهردە .  دەرس تاللىدى3ئهركىن سىدىقمۇ دەسلهپته . تالالشنى تهلهپ قىلىدۇ)  نى3ئوقۇش نومۇرلۇق دەرستىن 
 دوسكىغا يېزىپمۇ ئۆتىدىغانلىقىنىمۇئوقۇتقۇچىالر دەرس ئۆتكهندە كىتاب بويىچه ئۆتمهي، ھهمدە كىتابنىڭ قايسى قىسمىنى 

 بىر دەرسنىڭ مهۋسۇم بولغۇچهئاخىرىنى ئاڭقىرىپ  - قويماي دەرس سۆزلهيدىغان بولغاچقا، ئهركىن سىدىق ئىشنىڭ باش
 نۇرغۇن يول مېڭىپ يۈرۈپ، ئۆزىنىڭ بىر دەرسىنى ئىالجسىزئهركىن سىدىق . تى بولۇپ قالدىئارىلىقىدىكى ئىمتىھان ۋاق

ئىككىنچى مهۋسۇمدىن . نومۇر ئالدى") ئهال"يهنى " (A" دەرسته 2شۇنىڭ بىلهن مهۋسۇم ئاخىرىدا قالغان . قىسقارتتى
  . لدىباشالپ سىنىپتىكى باشقا ئوقۇغۇچىالر ئهركىن سىدىقتىن دەرس سورايدىغان بو

ئاينىڭ ئاخىرى ئهركىن سىدىق تۇغقان يوقالش ۋە ئايالى ئامانگۈلنى ئامېرىكىغا ئهكىلىش ئۈچۈن  -5يىلى  -1989 
ئۇ يۇرتقا مېڭىشتىن بۇرۇن ئالدى بىلهن ئامېرىكا كونسۇلخانىسىغا بېرىپ، ئۆزىنىڭ ئامېرىكىغا قايتىپ كېتىش .  باردىبېيجىڭغا

ئىيۇل كۈنى ئاخشىمى بېيجىڭدا چوڭ ۋەقه  -3. ىغا بېرىش ۋىزىسىنى بېجىرمهكچى بولدىۋىزىسى بىلهن ئامانگۈلنىڭ ئامېرىك
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بومبىالرنىڭ پارتالش ئاۋازلىرىنى  - ئهركىن سىدىق شىنجاڭ ئىش بېجىرىش ئىدارىسى مېھمانخانىسىدا بولغاچقا، ئوق. بولدى
 ئايلىق بولغان ئوغلى 5ۈنى ئهتىگهندە ئهمدى ئىيۇل ك -4بۇ ئىشالردىن ھېچ قانداق خهۋىرى يوق ئامانگۈل . ئاڭالپ تۇردى

ئۇ كۈنى بېيجىڭنىڭ يوللىرى پۈتۈنلهي توسۇلۇپ .  كهلدىبېيجىڭغادىلشاتنى قۇچىقىدا كۆتۈرۈپ، ئايروپىالنغا ئولتۇرۇپ 
قاتناش  بارىدىغان ئايرودرومىغائهركىن سىدىق بېيجىڭ . كهتكهن بولۇپ، قاتناش پۈتۈنلهي پالهچ ھالهتكه چۈشۈپ قالغان ئىدى

تىت بولۇپ تۇرغاندا، ئۆزى تۇرغان مېھمانخانىدىن بىر مىنىبۇسنىڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خهلق  - قورالى تاپالماي، تىت
شۇنىڭ بىلهن .  بارىدىغانلىق خهۋىرىنى ئاڭلىدىئايرودرومغاھۆكۈمىتىدىن كېلىدىغان بىر قىسىم كىشىلهرنى ئهكىلىش ئۈچۈن 

 بېرىپ، ئامانگۈل ئايرودرومغاپ، يولدا تېخىچه كۆيۈۋاتقان ھهربىي ماشىنىالرنىڭ ئارىسىدىن ئۆتۈپ، ئۇ ئاشۇ ماشىنىدا ئولتۇرۇ
ئىيۇل ۋەقهسى تۈپهيلىدىن ئامېرىكا كونسۇلخانىسى ۋاقىتلىق ئىشتىن  -4. بىلهن دىلشاتنى مېھمانخانىغا قايتۇرۇپ كهلدى

  .جىڭدا تۇرۇپ، ئاندىن ۋىزا بېجىرىپ ئۈرۈمچىگه قايتتى بېيبېجىرىلمهي كۈنگىچه ۋىزا 10توختىغان بولغاچقا، ئۇالر 
 ئامانگۈلنىڭ ھهدىسىگه، دىلنارەنى ياشلىق قىزى 4ئاينىڭ ئاخىرى ئهركىن سىدىق بىلهن ئامانگۈل  - 8يىلى  -1989 

ئۇنىڭدىن .  ئايلىق ئوغلى دىلشاتنى ئامانگۈلنىڭ ئاپىسىغا بېقىپ بېرىشكه قالدۇرۇپ، ئۆزلىرى ئامېرىكىغا قايتىپ كهلدى7
 ئىمتىھانىغا TOEFLكېيىن ئهركىن سىدىق ئۆز ئوقۇشىنى داۋامالشتۇرۇپ، ئامانگۈل ئۆزلۈكىدىن ئىنگلىز تىلى ئۆگىنىپ، 

ئانىسىغا قويۇپ قويۇپ، يهر شارىنىڭ  -   ئايلىق بالىنى سۈتتىن مهجبۇرى ئايرىپ، ئۇنى ئاتا7بىر ئانا ئۈچۈن . تهييارلىق قىلدى
شۇڭا بۇ بىر مهزگىل ئامانگۈل ئۈچۈن ئۆمرىدىكى ئهڭ قىيىن ۋە .  ئانچه ئاسان ئىش ئهمهس ئىدىيهنه بىر تهرىپىگه كېتىش
ئۇخلىسىال چۈشىدە ئۆزىنى ئىزدەۋاتقان بالىلىرىنى . قولىغا كىتاب ئالسىال، خىيالىغا بالىالر كىرىۋاالتتى. ئازابلىق ۋاقىتالر بولدى

، فاكۇلتېتتىكى خىزمىتىنى ئىشلهشتىن سىرت، يهنه مهكتهپنىڭ ئهركىن سىدىق بولسا ئۆز ئوقۇشىنى ئوقۇپ. كۆرەتتى
دەپ ئاتىلىدىغان، دەرسته قىينىلىۋاتقان ئوقۇغۇچىالرغا دەرس چۈشهندۈرۈپ قويىدىغان " ئاكادېمىيىلىك ياردەم مهركىزى"

ر ھهق ئالىدىغان دەرس  دولال12ھهمدە ئۆز ئالدىغا فىزىكا ۋە ماتېماتىكا دەرسلىرى بويىچه سائىتىگه . ئورۇندىمۇ ئىشلىدى
بىر مهزگىل ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن ئۇنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى . بولۇپمۇ ئىشلىدى") Tutor"ئىنگلىزچه (چۈشهندۈرگۈچى 

ئهركىن سىدىق .  سائهت ئىشلهشكه توغرا كهلدى12تىپ، ھهر شهنبه ۋە يهكشهنبه كۈنلىرى كۈنىگه ېئىنتايىن كۆپىيىپ ك
 -1990پمۇ ئۆزىنىڭ دەرسى ۋە تهتقىقاتىدا ناھايىتى ياخشى نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرۈپ، مۇشۇنداق ئىشالرنى قىلىپ تۇرۇ

ماگىستىرلىق ئۈچۈن ئوقۇغان دەرسلىرىنىڭ ئىچىدە پهقهت . ئايدا ئهال نهتىجه بىلهن ماگىستىرلىق ئۇنۋانىغا ئېرىشتى -5يىلى 
 -5يىلى  - 1989ئهركىن سىدىق .  ئالدى" A"هممىسىدە نومۇر ئالغاندىن باشقا، قالغان دەرسلهرنىڭ ھ" B"بىرال دەرستىن 

 غا"  خاتىرە مۇكاپاتىC. Y. Liang"ئايدا فىزىكا فاكۇلتېتى ھهر يىلى پهقهت بىرال ئاسپىرانت ئوقۇغۇچىغا بېرىدىغان 
تېتى ھهر يىلى ئايدا بولسا فىزىكا فاكۇل - 5يىلى  -1990.  دولالر پۇل مۇكاپات ئالدى1200ئېرىشىپ، بىر مۇكاپاتنامه بىلهن 

ئۇنىڭ ماگىستىرلىق ئۇنۋانى .  ئېرىشتىغا" ئىلغار ياردەمچى ئوقۇتقۇچى مۇكاپاتى"پهقهت بىرال ئاسپىرانت ئوقۇغۇچىغا بېرىدىغان 
دولقۇن تېخنىكىسىغا ئائىت تهتقىقات ئېلىپ بېرىپ يازغان ئىلمىي ماقالىسى ئامېرىكىدا چىقىدىغان خهلقائرالىق  -  ئۈچۈن مىكرو

  .   ئېالن قىلىندىدا") Journal of Applied Physics"ئىنگلىزچه " (ژۇرنىلىقولالنما فىزىكا  "ژۇرنىلىاقاله ئىلمىي م
دولقۇن تېخنىكىسى كهسپى بار باشقا ئالىي مهكتهپلهرنىڭ  - ئايدىن باشالپ ئهركىن سىدىق مىكرو -10يىلى  -1989 
 دەك مهكتهپكه ئىلتىماس 10 جهمىئۇ . لتىماس قىلىشقا باشلىدى كهسپىدىكى دوكتورلۇق ئوقۇشىغا ئىئىنژېنېرلىقى ئېلېكتر

كالىفورنىيه ئۇنىۋېرسىتېتى : بۇ مهكتهپلهر.  ئالىي مهكتهپتىن چاقىرىق كهلدى6قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭغا ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى 
 ئۇنىۋېرسىتېتى، فلورىداوتتۇرا ، ئ)، كالىفورنىيهئانژېلىس لوس(، جهنۇبىي كالىفورنىيه ئۇنىۋېرسىتېتى )، كالىفورنىيهداۋىس(
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 Rice، ۋە )ۋىسكونسىن، Milwaukee (Marquette University، ) شهھىرىالكه سالت( ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇتاھ
 كهسپىگه قوبۇل قىلىنغان چهت ئهللىك ئىنژېنېرلىق ئېلېكترئهمما، ئامېرىكىدا ). تېكساس، خىيوستون(ئۇنىۋېرسىتېتى 

يىلى ئوقۇش مۇكاپات پۇلى بېرىلمهيدىغان بولغاچقا، ئهركىن سىدىقنىڭ بىرەر مهكتهپكه  -1ردا ئوقۇغۇچىالرغا كۆپىنچه ھالال
شۇنىڭ بىلهن ئامانگۈل بىلهن مهسلىھهتلىشىپ، بۇ ئوقۇشنى بىر . بېرىپ ئوقۇشقا ئىقتىسادىي جهھهتتىكى مادارى يهتمىدى

يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى يېڭىدىن پارچىلىنىپ،  -1990. ، بىر يىل ئىشلهپ پۇل تېپىش قارارىغا كهلدىكېچىكتۈرۈپيىل 
سانائىتى ۋەيران بولۇپ، ئىشسىزالر كۆپىيىپ كهتكهن بىر  بولغان مۇناسىۋەتلىكبىلهن ئامېرىكىنىڭ نۇرغۇن دۆلهت مۇداپىەئسى 

ۈستىگه ئۇنىڭ ئ. مهزگىل بولۇپ، يېڭى ئوقۇش پۈتتۈرگهن ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن خىزمهت تېپىش ئىنتايىن قىيىنلىشىپ كهتتى
ئامېرىكا ماگىستىرلىق ئۇنۋانىغا (ئهركىن سىدىق بىر چهت ئهللىك بولۇپ، ئۇ پهقهت ۋاقىتلىق ئىشلهپ تۇرماقچى ئىدى 

ئېرىشكهن چهت ئهللىك ئوقۇغۇچىالرغا بىر يىللىق، دوكتورلۇققا ئېرىشكهنلهرگه بىر يېرىم يىللىق ئىشلهپ پراكتىكا قىلىش 
ئهركىن سىدىق شىركهتلهردىن خىزمهت ئىزدەپ زادىال ئىش .) ئىشلهش قانۇنلۇق ئىدىپۇرسىتى بېرىدىغان بولۇپ، بۇنداق 

بىز ماگىستىرلىق "ئۇنىڭدىن كېيىن بىر قانچه چوڭ رېستورانغا كۈتكۈچى بولۇش ئۈچۈن ئىلتىماس قىلغىلى بارسا . تاپالمىدى
كىنو "ئۇ .  كىنو بازىسىغا يېقىن ئىدىھوللىۋود جاي تۇرۇۋاتقانئهركىن سىدىق . تۇرۇۋالدىدەپ " ئۇنۋانى بارالرنى ئالمايمىز

دەپ ئاڭالپ، گېزىتتىن باال باققۇچى ئىزدەۋاتقان " پ مائاش ئالغىلى بولىدىكهنۆئارتىسلىرىنىڭ بالىسىنى باقسا، خېلى ك
 بۇرۇن ئۆز ئهركىن سىدىق. (، دېدى"بىز ئهر كىشىنى ئالمايمىز"ئېالنالرنى تېپىپ، بىر قانچه يهرگه تېلېفون قىلسا، ئۇالر 

.)  ئۇكىلىرىنى بېقىپ باققان بولۇپ، بالىغا بهك ئهستايىدىل قارايدىغان بولغاچقا، بۇنىڭغا ئىنتايىن ئىشهنچ قىلغان ئىدى
بۇ .  دەك ئادىمى بار بىر كىچىك شىركهتتىن خىزمهت تاپتى10ئاشۇنداق يول تاپالماي يۈرگهن كۈنلهرنىڭ بىرسىدە ئۇ  

 ئېلېكتر شىركهتلهر ئىشلهپ چىقارغان، كۆپ قهۋەتلىك توك يولى بار، ناھايىتى مۇرەككهپ شىركهت قىلىدىغان ئىش باشقا
لېكىن شىركهتنىڭ ئىگىسىدىن باشقىالر ئاساسهن . ئهسۋابلىرىغا ئىشلىتىدىغان تاختايالرنى تهكشۈرۈش ۋە سىناق قىلىش ئىدى
. ئىنگلىزچىنىمۇ تۈزۈكرەك سۆزلىيهلمهيتتى. ئىدىئالىي مهكتهپته ئوقۇپ باقمىغانالر بولۇپ، كۆپىنچىسى مېكسىكىلىقالر 

ئۇ چاغدا ئهركىن سىدىقنىڭ ئايلىق ياتاق .  دولالر ئىش ھهققى بهردى5ئهركىن سىدىققا ئاشۇالرنىڭ قاتارىدا سائىتىگه 
شۇڭا .  دولالر پۇل كېتهتتى200 - 150 دولالر بولۇپ، ئامانگۈل بىلهن ئىككىسىنىڭ ئايلىق تامىقى ئۈچۈنمۇ 350ئىجارىسى 

شۇڭالشقا ئهركىن سىدىق بىر .  شىركهتتىكى خىزمهتكه تايانغاندا، ھېچ قانداق پۇل يىغقىلى بولمايتتىيۇقىرىقىپهقهت 
ھهمدە بىر تونۇشىنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلهن يهنه بىر . تهرەپتىن ئىشلهپ تۇرۇپ، يهنه بىر تهرەپتىن داۋاملىق خىزمهت ئىزدىدى

 ئهسۋابلىرىغا ئىشلىتىدىغان توك يولى تاختىيىنى ئىشلهپ ئېلېكتر يۇقىرىدا تهسۋىرلهنگهن بۇ شىركهت. شىركهتته ئىش تاپتى
شۇنىڭ بىلهن ئهركىن .  دولالر ئىش ھهققى بهردى6.5بۇ شىركهت ئهركىن سىدىققا سائىتىگه . چىقىرىدىغان شىركهت ئىدى

چۈشتىن كېيىن ( سائهت 8شىركهتته  - 2، )گىچه 12 دىن 7ئهتىگهن سائهت ( سائهت 5شىركهتته ھهر كۈنى  -1سىدىق 
 دە چىقىپ كهتسه، كهچلىكى 6ئهتىگىنى ئۆيدىن سائهت . ئىشلهيدىغان قىلىۋالدى)  غىچه9 دىن كهچ سائهت 1سائهت 
.  قايتىپ كېلىدىغان ۋاقتىمۇ بولدىلهردە 12بهزى كۈنلىرى ئارتۇق ئىشلهپ، سائهت .  قايتىپ كېلهتتىالردا 10سائهت 

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇنىڭ .  دولالرغا بارمىدى500هتته ئىشلهپمۇ، ئۇنىڭ ھهر ئايدا يىغااليدىغان پۇلى  شىرك2لېكىن، بۇ 
قىلىدىغىنى بىر خىل تۆۋەن دەرىجىلىك خىزمهتلهر بولغاچقا، ئۇ داۋاملىق باشقىالرنىڭ ئهسكى مۇئامىلىسىگه ئۇچراپ، روھىي 

نىيه ئۇنىۋېرسىتېتىغا تېلېفون قىلىپ، ھېچ بولمىغاندا ئۆزىگه شۇنىڭ بىلهن ئۇ كالىفور.  چهكتىئازابجهھهتتىن ئىنتايىن 
 Uniwérsitéti of«بۇ مهكتهپنىڭ ئىنگلىزچه ئىسمى . (ياردەمچى ئوقۇتقۇچىلىق خىزمىتى بېرىشنى تهلهپ قىلدى
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California, Davis « بولۇپ، قىسقارتىلىپ»UCD «ا ھهمدە ئۆزىنىڭ ماگىستىرلىق ئوقۇشى جهريانىد.) دەپ ئاتىلىدۇ
فاكۇلتېت مۇدىرى ئهركىن سىدىقنىڭ ئهھۋالىنى بىرەر . ئوقۇتقۇچىلىقتىن ئالغان مۇكاپاتنىڭ ئىشىنى فاكۇلتېت مۇدىرىغا ئېيتتى

ئىشلهيدىغان )  سائهت10يهنى ھهپتىسىگه ( پىرسهنت 25 تهكشۈرۈپ چىققاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا ھهر ئايدا تهپسىلىيقۇر 
 چهت ئهللىك ئوقۇغۇچىالردىن تهلهپ قىلىدىغان نىڭ UCD. ېرىشنى قارار قىلدىياردەمچى ئوقۇتقۇچىلىق خىزمىتىنى ب

ئىككى ھهپته قاتتىق ئويلىنىپ،  - ئهركىن سىدىق بىلهن ئامانگۈل بىر.  مىڭ دولالردىن ئارتۇق ئىدى13يىللىق ئوقۇش پۇلى 
ئاينىڭ ئاخىرى ئۇالر  -8يىلى  -1990ھهمدە .  كېتىش قارارىغا كهلدىهگ UCD جايالشقان كالىفورنىيىگهئاخىرى شىمالىي 

بۇ ماشىنىالر كونا ماشىنىالر بولۇپ، ھهر بىرسىنى (تاقلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ ئىككى كىچىك ماشىنىسىغا قاچىالپ  - بارلىق يۈك
ئىنگلىزچه  (ساكرامېنتو شتات پايتهختى بولغان كالىفورنىيىدىكى، شىمالىي ) دولالردىن سېتىۋالغان700

»Sacramento« (فرانسىسكو كىلومېتىر، سان 30هھىرىگه ش)  ئىنگلىزچه»San Francisco«  ( 100شهھىرىگه 
  .دەپ ئاتىلىدىغان شهھهرگه قاراپ يول ئالدى» Davis«كىلومېتىر كېلىدىغان، ئىنگلىزچه 

  
دەپ » California State University, Northridge CSUN« كۈنى ئىنگلىزچه - 20 ئاينىڭ -5 يىلى - 1990ئهركىن سىدىق 

  .سۈرىتىئاتىلىدىغان كالىفورنىيه شتات ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ فىزىكا كهسپى بويىچه ماگىستىرلىق ئۇنۋانىغا ئېرىشكهن ۋاقىتتا چۈشكهن خاتىرە 

  

  .  ئهپهندىRyoichi Sekiئهركىن سىدىقنىڭ يېتهكچى ئوقۇتقۇچىسى پروفېسسور 
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 John« (ۋولتېر، ئېرىنىڭ ئىسمى جون )»Nancy«ئىنگلىزچه  (نانسىئايالىنىڭ ئىسمى ئهركىن سىدىق ئامېرىكىغا بارغان كۈندىن تارتىپ 

Walter« ( بۇ ئامېرىكىلىقالر بۇرۇن شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا بىر .  ئايال ئامېرىكىلىقالر بىلهن ياخشى ئۆتكهن-دەپ ئاتىلىدىغان بىر جۈپ ئهر

 سۈرەتبۇ .  ۇر دىيارىدىن كهلگهن يهرلىك مىللهت ئوقۇغۇچىلىرىغا ئاالھىدە ئامراق ئىدىمهزگىل ئىنگلىز تىلى دەرسى ئۆتۈپ باققان بولۇپ، ئۇيغ

:  قۇر ئوڭدىن سولغا-2. گۈلباھار بىلهن ئهركىن سىدىق:  قۇر ئوڭدىن سولغا- 1.  يىلى يازدا ئاشۇ ئامېرىكىلىقالرنىڭ ھويلىسىدا تارتىلغان- 1990

، ) ئوقۇۋاتقان بولۇپ، بۇ يهرگه ساياھهت قىلغاچ ئهركىن سىدىقالرنى يوقالپ كهلگهن ئىدىلىيىدەئهنگئهينى ۋاقىتتا (ئامانگۈل، ھهكىمه ئاپپاي 

 دا CSUNگۈلباھار بىلهن پوالتمۇ ئهينى ۋاقىتتا ). قىرغىز(، ۋە پوالت نانسىمهركىزىي مىللهتلهر كومىتېتىدىن تهۋەككۈل ئهپهندى، جون، 

  .ىلىرىدۇرئوقۇتقۇچئوقۇۋاتقان شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ 
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 ئايدا تۇغقان يوقالش ئۈچۈن يۇرتقا كهلگهندە ئۆزىنىڭ شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئۆيىنىڭ ئىچىدە چۈشكهن - 6 يىلى - 1989ئهركىن سىدىق 

 ئوغلى  ئايلىق بولغان5 ياشقا تولغان قىزى دىلنارە، ئامانگۈلنىڭ قۇچىقىدىكىسى ئهمدى 4 ئهمدى قۇچىقىدىكىسىئهركىن سىدىقنىڭ .  سۈرەت

  .دىلشات
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   دوكتورلۇق ئوقۇشىكالىفورنىيىدىكىشىمالىي . 11
   

 University of California, Davis« ئىنگلىزچه ئىسمى كالىفورنىيىدىكىئهركىن سىدىق شىمالىي 
(UCD)  « دەپ ئاتىلىدىغان مهكتهپكه كېلىپال، ئۆزىنى قوبۇل قىلغان فاكۇلتېتنىڭ مۇدىرىنىڭ قېشىغا كىرىپ، ئۆزىگه

دەل شۇ چاغدا .  رىلگهن ياردەمچى ئوقۇتقۇچىلىق خىزمىتىنىڭ پىرسهنتىنى سهل ئۆستۈرۈپ بېرىشنى ئىلتىماس قىلدىبې
جۇڭگودىن قوبۇل قىلىنغان يهنه بىر خهنزۇ ئوقۇغۇچى ۋىزا ئااللماسلىق سهۋەبى بىلهن بۇ مهكتهپكه كېلهلمىگهن بولۇپ، شۇنىڭ 

.  پىرسهنتلىك ياردەمچى ئوقۇتقۇچىلىق خىزمىتىنىمۇ ئهركىن سىدىققا بهردى25بىلهن ئهسلىدە ئاشۇ ئوقۇغۇچىغا بېرىلگهن 
 پىرسهنتكه، ئايلىق مائاشى بىر مىڭ دولالرغا ئۆسۈپ، مۇشۇ 50 خىزمىتى دىكى UCDشۇنىڭ بىلهن ئهركىن سىدىقنىڭ 
 دولالر ئهتراپىدا پۇل 500ا ياتاق بىلهن تاماق قاتارلىق تۇرمۇش خىراجىتىگه ھهر ئايد. مهكتهپته ئوقۇشىنى باشالپ كهتتى

شۇنىڭ .  يهتمهيتتىيېرىمىغىمۇكېتىدىغان بولغاچقا،  ئهركىن سىدىقنىڭ تاپقان پۇلى مهكتهپكه تۆلهيدىغان ئوقۇش پۇلىنىڭ 
  . بىلهن ئامانگۈل دەرھال مهكتهپ ئوقۇغۇچىالر ئاشخانىسىدا ئىش تېپىپ ئىشلهشكه باشلىدى

 ئۆتكهلدىن ئۆتىشى كېرەك 5 ئۈچۈن ئوقۇيدىغانالر ئۇنۋان ئېلىش ئۈچۈن مۇنداق  بۇ ئالىي مهكتهپته دوكتورلۇق ئۇنۋانى
 ئوقۇش نومۇرىغا توغرا كېلىدىغان ئاسپىرانتالر دەرسىنى ئوقۇپ 30) 2. دوكتورلۇق ئوقۇشىغا قوبۇل قىلىنىش )1: ئىدى

 باكالۋېر، بۇ دەرسلهردىنمۇ خۇددى  دەرسكه باراۋەر بولۇپ10 ئوقۇش نومۇرىغا توغرا كېلىدىغان دەرستىن 3بۇ . تامامالش
) 3.  بېرىلهتتىپروجهكتلهرمۇئوقۇغۇچىلىرىغا ئوخشاشال يېرىم مهۋسۇم ۋە مهۋسۇملۇق ئىمتىھانالر ئېلىنىپ، ھهمدە تاپشۇرۇق ۋە 

دەپ ئاتىلىدىغان، ئۇيغۇرچه مهنىسى » Preliminiary Exams«دەرسلهرنى ئوقۇپ بولۇشقا ئاز قالغاندا، ئىنگلىزچه 
 5بۇ ئىمتىھاننى ھهر بىر ئوقۇغۇچى ئۆز كهسپىدىكى .  يېقىن كېلىدىغان ئىمتىھانالردىن ئۆتۈشدېگهنگه»  ئىمتىھانقسىنا«

 ساھهدىن ئېلىنىدىغان ئىمتىھان 3 دەرستىن ئېلىنىدىغان ئىمتىھان بولماستىن، 3يهنى ئۇ .  نى تالالپ بېرىدۇ3ساھهدىن 
ئىنگلىزچه ) 4. ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىر قىسمى مۇشۇ ئىمتىھاندا شاللىنىپ كېتىدۇبولۇپ، ئادەتته دوكتورلۇققا قوبۇل قىلىنغان 

»Qualifying Exam « ھهر بىر ئوقۇغۇچى دەرسلهرنى ئوقۇپ . »الياقهت سىناش ئىمتىھانى«دەپ ئاتىلىدىغان
ېتهكچى ئوقۇتقۇچىسى تۈگىتىپ، دەسلهپكى ئىمتىھاندىنمۇ ئۆتۈپ بولغاندىن كېيىن، يېرىم يىلدىن بىر يىلغىچه ئىزدىنىپ، ي

 پروفېسسوردىن 3ھهمدە ئۆزى ئۈچۈن . بىلهن كېلىشكهن ئاساستا ئۆزى ئېلىپ بارماقچى بولغان تهتقىقات مهزمۇنىنى بېكىتىدۇ
 پروفېسسورغا ئۆزى دوكتورلۇق 3الياقهت سىناش ئىمتىھانىدا ھېلىقى . تهشكىل تاپقان بىر باھاالش كومىتېتىنى تهسىس قىلىدۇ

 تهتقىقات قىلماقچى ئىكهنلىكى ۋە ئۇنىڭغا ھازىرغىچه قانداق تهييارلىقالرنى قىلىپ بولغانلىقى نېمه ئۈچۈن ئۇنۋانى ئېلىش
بۇ دوكالتقا فاكۇلتېتتىكى باشقا بارلىق پروفېسسورالر ۋە ھهممه ئاسپىرانتلىق . توغرىسىدا بىر ئىلمىي دوكالت بېرىدۇ

سور بۇ دوكالتنى ئاڭالپ بولغاندىن كېيىن، بۇ ئوقۇغۇچىدىن سوئال  پروفېس3ھېلىقى . ئوقۇغۇچىلىرىمۇ تهكلىپ قىلىنىدۇ
ئهگهر ئۇالر بۇ ئوقۇغۇچىنى تهستىقلىسا، بۇ ئوقۇغۇچى ئاندىن دوكتورلۇق ئۇنۋانى . سوراپ، ئهڭ ئاخىرىدا باھاالش ئېلىپ بارىدۇ

ىنىڭ تهتقىقات مهزمۇنىنى تهستىقلىماي ئهگهر بۇ كومىتېت بۇ ئوقۇغۇچ. ھهمدە تهتقىقاتنى داۋامالشتۇرىدۇ. كاندىداتى بولىدۇ
ئهگهر بىر ئوقۇغۇچى كېيىنكى بىر قېتىملىق . قالسا، ئۇنىڭغا يهنه بىر قېتىم تهييارلىق قىلىپ كېلىش پۇرسىتىنى بېرىدۇ

 پۈتتۈرۈپ، ھېلىقى دىسسېرتاتسىيىسىنىدوكتورلۇق ) 5.  پۇرسهتتىمۇ الياقهتلىك بواللماي قالسا، ئۇ مهكتهپتىن چېكىنىدۇ
بۇ دوكالت يىغىنىغىمۇ باشقا بارلىق پروفېسسورالر ۋە .  بىر ئىلمىي دوكالت بېرىدۇدېسسىرتاتسىيهسىدىنباھاالش كومىتېتىغا 

 باھاالشتىن ئۆتسه، ئۇ ئاندىن دىسسېرتاتسىيىسىئهگهر بۇ ئوقۇغۇچىنىڭ . ئاسپىرانت ئوقۇغۇچىلىرى تهكلىپ قىلىنىدۇ
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مهيلى دەرسلهردە .  ئوخشاش يهنه بىر قېتىم پۇرسهت بېرىلىدۇيۇقۇرىقىغاهي قالسا خۇددى ئۆتهلم. دوكتورلۇق ئۇنۋانىنى ئاالاليدۇ
 ئىنژېنېرلىقبۇ مهكتهپنىڭ .  بولسۇن ياكى تهتقىقاتتا بولسۇن، ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدىكى رىقابهت ئىنتايىن كهسكىن بولىدۇ

ىدىغان بولۇپ، ئوقۇغۇچىالرغا قويۇلغان تهلهپ بىر قهدەر  ئىچىگه كىرنىڭ 20 پۈتۈن ئامېرىكا بويىچه ئهڭ ئالدىنقى ئىنستىتۇتى
  .يۇقىرى ئىدى

 بولغاچقا، ئىنژېنېرلىقى ئېلېكتربۇ مهكتهپتىكى كهسپى .  ئهركىن سىدىق بۇ مهكتهپتىمۇ بۇرۇنقىدەكال تىرىشىپ ئوقۇدى
 ھهپتىال 10ىر مهۋسۇم ئىچىدە پهقهت  بۆلۈنگهن بولۇپ، بمهۋسۇمغا 3بۇ مهكتهپنىڭ ھهر بىر يىلى . ئۇنىڭغا ئىنتايىن قىزىقاتتى

شۇڭا دەرسلهرنىڭ .  ھهپتىدىن ئازراق ئىدى12 جهمى كۈن مهۋسۇملۇق ئىمتىھان ئېلىنىپ، بىر مهۋسۇم 10. دەرس ئۆتۈلهتتى
ھهممه دەرسلهرنىڭ ياردەمچى . سۈرئىتى ئىنتايىن تېز بولۇپ، ھهممه دەرسلهردە ھهر ھهپتىدە تاپشۇرۇق بېرىلهتتى

ى ۋە ھهق ئېلىپ تاپشۇرۇق تهكشۈرۈپ بېرىدىغان ئاسپىرانت ئوقۇغۇچىلىرى بار بولغاچقا، ئوقۇتقۇچىالر ئوقۇتقۇچىلىر
ئۆزلىرىنىڭ تهتقىقات ۋە ئاسپىرانت ئوقۇغۇچىلىرىنى يېتهكلهشتىن كېلىپ چىققان ئالدىراشلىقىغا قارىماي، تاپشۇرۇق ۋە 

وقۇغۇچىالر ئهركىن سىدىقتهك يېرىم كۈن ئىشلهپ، يېرىم كۈن كۆپىنچه ئ.   يهنىال كۆپ ئورۇنالشتۇرۇپ تۇراتتىپروجهكتنى
شۇڭا ئامېرىكىدا باشقا بىر قىسىم .  مهۋسۇم ۋاقىت كېتهتتى5ئوقۇيدىغان بولغاچقا، پهقهت دەرسلهرنى ئوقۇپ تۈگىتىش ئۈچۈنال 

 ئىنژېنېرلىق ىڭن UCD.  يىلدا دوكتورلۇق ئۇنۋانى ئالىدىغان ئىش ھهرگىزمۇ مهۋجۇد ئهمهس3دۆلهتلهرگه ئوخشاش 
.  يىلدىن ئاشىدىكهن7كهسپىدىكى ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ دوكتورلۇق ئۇنۋانى ئېلىش ئۈچۈن كېتىدىغان ئوتتۇرىچه ۋاقىت مۇددىتى 

ئۇ تاللىغان بهزى . ئهركىن سىدىققا بهزى بىر تولۇق كۇرسنىڭ يۇقىرى يىللىقلىرىنىڭ دەرسلىرىنىمۇ ئوقۇشقا توغرا كهلدى
بېرىلىدىغان " A" دەك ئوقۇغۇچىغا 20ئوقۇغۇچىسى بار بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدىكى ئاران  نهپهر 120دەرسلهرنىڭ 

 بىرسىگه ئېرىشىش ئۈچۈن ئۆزىدىن ياش جهھهتته جىق تۆۋەن ئوقۇغۇچىالر نىڭ" A"دەرسلهردىمۇ ئهركىن سىدىق ئاشۇ 
 ئامانگۈل بىر تهرەپتىن ئىشلهپ، يهنه  يىل جهريانىدا2ئۇ دەرسلهرنى ئوقۇپ تۈگىتىۋاتقان دەسلهپكى .  بىلهن رىقابهتلهشتى

.  ئۆگىنىش قىلدىگىچه 12ئۇ ئىككىسى ھهر كۈنى كهچ سائهت . بىر تهرەپتىن ئۇنىڭغا يېقىندىن ياردەملىشىپ بهردى
 يىل ئىچىدە ئهركىن سىدىق بارلىق 2ئاشۇنداق تىرىشىش ئارقىلىق دەسلهپكى . يهكشهنبه ۋە بايرام كۈنلىرىمۇ دەم ئالمىدى

ياردەمچى ئوقۇتقۇچىلىق خىزمىتىنى . ى ئهال نهتىجه بىلهن ئوقۇپ تۈگىتىپ، دەسلهپكى ئىمتىھاندىنمۇ ئۆتۈپ بولدىدەرسلهرن
بىر مهۋسۇم ئىشلىگهندىن كېيىن، ئهركىن سىدىق ئوقۇغۇچىالرنىڭ ناھايىتى ياخشى باھاسىغا ئېرىشىپ، ئوقۇغۇچىالرنىڭ 

شۇنىڭ بىلهن . رنىڭ ئوتتۇرىچه نومۇرىدىن جىق يۇقىرى نومۇرغا ئېرىشتىمهۋسۇملۇق باھالىشىدا ئۇ فاكۇلتېتتىكى پروفېسسورال
يىللىق ئوقۇش باشالنغاندا، ئۇنىڭ  -2.  پىرسهنتلىك ئوقۇتقۇچىلىق خىزمىتىنى ئۈزۈلدۈرمهي بهردى50فاكۇلتېت ئۇنىڭغا 

ۇنىڭ بىر يىللىق ئوقۇش پۇلىنى دەرسلهردىكى ۋە ياردەمچى ئوقۇتقۇچىلىق خىزمىتىدىكى نهتىجىسىگه ئاساسهن، فاكۇلتېتتىن ئ
مۇشۇ فاكۇلتېتتا ئوقۇۋاتقان، ئهسلىدە جۇڭگودىن كهلگهن بهزى خهنزۇ ئوقۇغۇچىالر بىر مهۋسۇملۇق . كۆتۈرۈۋەتتىپۈتۈنلهي 

ئوقۇش مۇكاپات پۇلىغىمۇ ئېرىشهلمىگهن بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بهزىلىرى ئهركىن سىدىقنىڭ ئۇستىدىن ئهرزمۇ قىلىپ 
  .يىلى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنمۇ ئهركىن سىدىق ئىزچىل تۈردە تولۇق ئوقۇش مۇكاپات پۇلىغا ئېرىشىپ ماڭدى -3. باقتى

يىلى يازلىق تهتىلدە ئهركىن سىدىق بىلهن ئامانگۈل يۇرتقا تۇغقان يوقلىغىلى بېرىپ، ئامېرىكىدىن  -1991 
بۇ قېتىمقى سهپهردىن .  كۈن ساياھهتته بولدى10 توختاپ، ئۇ يهردە ياپونىيىدە بولغان سهپهر ئارىلىقىدا بېيجىڭغىچه
شۇنىڭ بىلهن ئهركىن سىدىق تۇنجى قېتىم قىزى دىلنارە .  ئۇالر قىزى دىلنارەنى ئامېرىكىغا بىرگه ئېلىپ كهلدىقايتىشىدا

 -2ئاينىڭ  -9كۈنى ئامېرىكىغا قايتىپ كېلىپ، دىلنارە  -1ئاينىڭ  - 9ئۇالر . بىلهن بىرگه ياشاش ئىمكانىيىتىگه ئىگه بولدى
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 ئايدا باشقىالرغا 6تىل جهھهتته  ۋە سىنىپقا ئوقۇشقا كىردى -1كۈنىدىن باشالپ بىر ئېغىز ئىنگلىزچه بىلمهي تۇرۇپ، 
 ياشتىن 4ئانىسى ئامېرىكىغا كېلىپ، ئۇالرنىڭ يېشى  - ئايدا، ئامانگۈلنىڭ ئاتا -9يىلى  -1993. پۈتۈنلهي يېتىشىپ بولدى
يىلى  -1985ئايدا توي قىلغان ۋە  -8يىلى  -1984شۇنداق قىلىپ . امېرىكىغا ئهكېلىپ بهردىئاشقان ئوغلى دىلشاتنى ئ

ئايدا ئاندىن ئائىله بويىچه بىر يهرگه جهم بولۇپ  -9يىلى  - 1993ئايدا تۇنجى پهرزەنتىنى كۆرگهن ئهركىن سىدىق  - 6
 ئۆمىلىگىنىنى، قانداق ماڭغىنىنى ۋە قانداق تىلى بۇ ئارىلىقتا ئۇ بالىلىرىنىڭ قانداق. ياشاش ئىمكانىيىتىگه ئىگه بولدى

  .ئانا بهھرىمهن بولىدىغان بۇ ئىشالردىن ئۇ ئوقۇشنى دەپ مهڭگۈ مهھرۇم قالدى -  ھهر بىر ئاتا. چىققىنىنى كۆرمىدى
 ئۆمىكى ئېكسكۇرسىيهئۇيغۇر دىيارىدىن بىر : ئايدا ئهركىن سىدىق مۇنداق بىر ئىشنى ئاڭلىدى -2يىلى  -1993 
ېرىكىغا كهلگهن بولۇپ، ئۆمهكتىكى ئۇيغۇرالر ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرالر بىلهن قانداق ئاالقىلىشىشنى بىلمىگهنلىكى ئۈچۈن ئام

 ئهركىن سىدىق بىلهن شىنجاڭ كالىفورنىيىدەئۇ چاغدا شىمالىي . ھېچ كىم بىلهن كۆرۈشهلمهي قايتىپ كېتىپتۇ
 بولسا شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى كالىفورنىيىدە نىياز ئائىلىسىال، جهنۇبىي ئۇنىۋېرسىتېتى فىزىكا فاكۇلتېتىدىن چىققان پهرھات

شۇڭا ھهر يىلى يېڭى يىلدا ۋە باشقا مۇھىم بايرامالردا، يا . ماتېماتىكا فاكۇلتېتىدىن چىققان مهۋالن ياسىن ئائىلىسىال بار ئىدى
 كىلومېتىر يول 500يا مهۋالن ئائىلىسى . ى باراتتئانژېلىسقا لوس كىلومېتىر يول يۈرۈپ 500ئهركىن سىدىق ئائىلىسى 

ئۇالر ئۇنىڭدىن باشقا ۋاقىتتا ھېچ قانداق ئۇيغۇر كۆرمهي ياكى سىرتتا ئۇيغۇرچه .  كېلهتتىفرانسىسكوغايۈرۈپ سان 
ى بىلهن بىر - ئامېرىكىدا ئۆزلىرىدىن باشقا قانچىلىك ئۇيغۇر بارلىقىمۇ ئېنىق ئهمهس بولۇپ، ئۇالر بىر. سۆزلىشهلمهي ياشايتتى

ئهركىن سىدىق ئامېرىكىغا يېڭى كهلگهندە، ئۇنىڭغا مهسلىھهت بېرىدىغان ياكى يول كۆرسىتىپ . ئاساسهن ئاالقه قىلىشمايتتى
 - 7ھالدا ئامېرىكىغا  ئايدا باشلىنىدىغانلىقىدىن بىخهۋەر - 9بېرىدىغان بىرەرسى بولمىغانلىقى ئۈچۈن، مهكتهپنىڭ ئوقۇشى 

 قايتىپ كېلىپ، ئامېرىكىغا مېڭىشنىڭ ياپونىيىدىنبۇ بىر ئاي ۋاقىت ئهركىن سىدىق . لغان ئىدىئاينىڭ ئاخىرىدىال كېلىۋا
ئارىلىقىدىكى ۋاقىت بولغاچقا، ئۇ بىر ئاي بۇرۇن ئامېرىكىغا كېلىپ، ياتاق پۇلى تۆلهپ بىكار يۈرگهنگه قارىغاندا، ئۈرۈمچىدە 

 ئىشالرنىڭ بۇنىڭدىن يۇقىرىقىدەك. سا، تولىمۇ ياخشى بولغان بوالتتىئائىلىسى بىلهن قۇربان ھېيتنى بىرگه ئۆتكۈزۈۋالغان بول
 ئۈچۈن، ھهمدە بۇنىڭدىن كېيىن ئوقۇشقا كېلىدىغان ئۇيغۇر ياشلىرىغا ئاسانلىق تۇغدۇرۇپ داۋاملىشىۋەرمهسلىكىكېيىن 

يىلالردىن  -80ئوقۇۋاتقان، بېرىش ئۈچۈن، ئهركىن سىدىق بىر قانچه كىشىلهر بىلهن مهسلىھهتلىشىپ، شۇ چاغدا ئامېرىكىدا 
شۇ .  چاقىرىقنامه ئهۋەتتىابىرلهپ ئېنىقالپ، ئۇالرغا بىر ئۇيۇشما قۇرۇش توغرىسىد - باشالپ ئامېرىكىغا كهلگهن ئۇيغۇرالرنى بىر

بۇرۇن ئامېرىكىغا كېلىپ ئولتۇراقلىشىپ قالغانالرنى ( ئۇيغۇر ئائىلىسى تېپىلدى 17 جهمىچاغدا پۈتۈن ئامېرىكا بويىچه 
ئهركىن سىدىق ئۇيۇشمىنىڭ نىزامنامىسىنى يېزىپ چىقىپ، ئامېرىكىدىكى ھهممه ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسمى ۋە ). ھېسابقا ئالمىغاندا

 ئائىلىلىك ئۇيغۇرالر بىلهن بىرلىكته، 17ھهمدە ھېلىقى .  تېلېفون نومۇرى يېزىلغان بىر پارچه تىزىملىكنى تهييارالپ چىقتى
 Tengri-tagh Overseas Students and Scholars"چه ئىسمى ئايدا، ئىنگلىز -3يىلى  - 1993

Association (TOSSA) " تاغلىق ئوقۇغۇچىالر ۋە  - چهت ئهلدىكى تهڭرى"دەپ ئاتىلىدىغان، ئۇيغۇرچه مهنىسى
ئاۋىن يىلى ئهركىن سىدىق رەئىس، روشهن ئابباس مۇ -1بۇ ئۇيۇشمىغا . بولغان بىر ئۇيۇشمىنى قۇردى" زىيالىيالر ئۇيۇشمىسى

. ئارا ئاالقىسى بىردىنال كۈچىيىپ كهتتى -  زۆشۇنىڭدىن كېيىن ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئ. رەئىس بولۇپ ئىشلىدى
ئۇيۇشما ئىش باشالپ ئۇزۇن . بىرسىنى يوقالپ بارىدىغان ئىشالرمۇ باشالندى - ئۇيغۇرالر بىر شتاتتىن يهنه بىر شتاتقا بىر

ئامېرىكىدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرالر .  چىقىرىپ، ئۇنى ئامېرىكىدىكى ھهممه ئۇيغۇرالرغا تارقاتتىمۇژۇرنالئۆتمهي، ئۇالر بىر ئايلىق 
  . يىلىغىچه داۋامالشتۇردى -1998بۇ ئۇيۇشمىغا ئالمىشىپ رەھبهر بولۇپ ئىشلهپ، ئۇنى تاكى 
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ۇر ياشلىرىنى مۇناسىۋەتلىك يىلى ئهركىن سىدىق ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئامېرىكىغا كېلىپ ئوقۇماقچى بولغان ئۇيغ -1994 
دەپ ئاتىلىدىغان بىر » Peterson's Guide«ئامېرىكىدا ئىنگلىزچه ئىسمى . ئۇچۇر بىلهن تهمىنلهش ئىشىنى باشلىدى

ئۇنىڭدا ئامېرىكا ۋە كانادادىكى بارلىق ئالىي . كىتاب بار بولۇپ، ئۇ ھهر يىلدا بىر قېتىم يېڭىلىنىپ نهشر قىلىنىدۇ
.  بويىچه كىرگۈزۈلگهنكهسىپهلدىن ئوقۇشقا كهلمهكچى بولغانالرغا الزىم بولغان ئۇچۇرالرنىڭ ھهممىسى مهكتهپلهرنىڭ چهت ئ

TOSSA ئهركىن سىدىق . ئېلىپ ئهركىن سىدىققا بهردى)  قېلىن كىتاب5 جهمى( پۇل چىقىرىپ بۇ كىتابتىن بىر نۇسخا
تابنىڭ شۇ ئوقۇغۇچى ئوقۇماقچى بولغان كهسپىگه ئائىت  ئوقۇغۇچىالرغا ھېلىقى كىئاالقىالشقانئۆزى بىلهن خهت ئارقىلىق 

ھهر بىر ئوقۇغۇچىغا مۇشۇنداق ماتېرىيال .  قىلىپ، ئۇنى پوچتا ئارقىلىق ھهر بىر ئوقۇغۇچىغا ماڭدۇرۇپ بهردىكوپىيهقىسمىنى 
نىغا بېرىپ، كىتابنى  قىلىش دۇكىكوپىيهماڭدۇرۇش ئۈچۈن ئۇ بىر دەم ئېلىش كۈنىنىڭ يېرىمىنى چىقىرىپ، ئالدى بىلهن بىر 

ئۇنىڭدىن كېيىن پوچتىخانىغا بېرىپ ئۇ . ئاندىن ئۆيگه كېلىپ ئۇ ئوقۇغۇچىغا بىر پارچه خهت تهييارلىدى.  قىلدىكوپىيه
گهرچه ئۆز ئوقۇشى ئۈچۈن ۋاقتىنى ئاران يېتىشتۈرۈپ ماڭااليدىغان بولسىمۇ، كۆپرەك . ماتېرىيال بىلهن خهتنى پوچتىغا سالدى

 بىرەر ئوقۇغۇچىنىڭ ئاالقىالشقانچىلىرىنىڭ ئامېرىكىغا ئوقۇشقا كېلهلىشى ئۈچۈن، ئهركىن سىدىق ئۆزى بىلهن ئۇيغۇر ئوقۇغۇ
 -2004.  ئهركىن سىدىق بۇ ساھهدىكى سهييارە خىزمىتىنى ئىزچىل تۈردە ئېلىپ باردى. خېتىنىمۇ جاۋابسىز قالدۇرمىدى

 دېگهن تور بېتىنى ياساپ، شۇ ئارقىلىق بۇ جهھهتتىكى ئىشىنى http://www.meripet.comيىلىدىن باشالپ ئۇ 
  .ھازىرغىچه داۋامالشتۇرۇپ كهلمهكته

 ئهركىن سىدىق دوكتورلۇق ئۇنۋانى ئۈچۈن ئوپتىكا ۋە الزېر نۇرى ساھهسىدىكى ئىككى چوڭ يۆنىلىش بويىچه تهتقىقات 
دەپ ئاتىلىدىغان بولۇپ، يهنه بىرسى » Diffraction Optics«گلىزچه ئۇنىڭ بىرسى ئىن. ئېلىپ باردى

»Nonlinear Optics «پارچه ئىلمىي 4 جهمىساھهدە  -1ئهركىن سىدىق دوكتورلۇق ئوقۇشى جهريانىدا . دەپ ئاتىلىدۇ 
 مېخانىزمىنىيىش ۋە تارىيىش  پارچه ماقاله نۇر ئارقىلىق ھايۋانالر مۇسكۇللىرىنىڭ كېڭى2ئۇنىڭ ئىچىدىكى . ماقاله ئېالن قىلدى

تهكشۈرۈپ ئېنىقالش توغرىسىدا بولۇپ، بۇ تهتقىقاتنى ئۇ ئۆزىنىڭ ئۇستازىدىن باشقا، بىوئلوگىيه فاكۇلتېتىنىڭ بىر 
فاكۇلتېتىنىڭ بىر پروفېسسورى بىلهن بىرگه ) »Applied Science«ئىنگلىزچه (» قولالنما ئىلمى«پروفېسسورى ۋە 
 باش ژۇرنالنىڭ، ئۇ ماڭدۇرۇلغاندا ژۇرنىلىغا چىقىدىغان بىر داڭلىق ئىلمىي تهتقىقات ئهنگلىيىدە ئۇ ماقاله. ئېلىپ باردى

  بولۇپ، ئۇ كىشى A. Huxleyئۇ كىشىنىڭ ئىسمى .  مۇھهررىرى ئىنتايىن خۇشال بولۇپ، ماقالىنى دەرھال قوبۇل قىلدى
يىللىرى ھاياتلىقنىڭ  -1850پ بېرىشىچه بۇ ئالىم نوبېل مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن بىر ئالىم بولۇپ، باشقىالرنىڭ ئېيتى

 دوكتورلۇق ئوقۇشى جهريانىدا ئهركىن سىدىق  ئوپتىكىنىڭ. مهنبهسىنى تېپىپ چىققان ئالىم دارۋىننىڭ نهۋرىسى ئىكهن
ق  پارچىسى خهلقائرالىق داڭلى5ئۇنىڭ ئىچىدىكى .  پارچه ئىلمىي ماقاله ئېالن قىلدى11 جهمىساھهسىدە  -2 يۇقىرىقى

ئهركىن سىدىقنىڭ ئىلمىي تهتقىقاتتا قولغا كهلتۈرگهن نهتىجىسى بهك كۆپ .  ئېالن قىلىندىژۇرناللىرىدائىلمىي تهتقىقات 
ساھهدىكى تهتقىقات نهتىجىسىنىال  -2 يۇقىرىقى يازغاندا، ئۇنىڭغا پهقهت دىسسېرتاتسىيىسىنىبولغاچقا، ئۇ ئۆزىنىڭ دوكتورلۇق 

 باھاالشتىن ئاسانال ئۆتۈپ، ئۇ دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا دىسسېرتاتسىيىسىدا، ئهركىن سىدىقنىڭ ئاي - 3يىلى  -1995. كىرگۈزدى
 15 كهسپىدە دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكهن ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانى ئىنژېنېرلىقى ئېلېكترشۇ يىلى بۇ مهكتهپنىڭ . ئېرىشتى

ىچىدە شۇ يىللىق ھهر يىلى پهقهت بىرال ئوقۇغۇچىغا كىشى ئهتراپىدا بولۇپ، ئهركىن سىدىق ئىنتايىن كهسكىن رىقابهت ئ
 Best PhD Dissertation«ئىنگلىزچه (»  مۇكاپاتىدىسسېرتاتسىيىسىئهڭ ئالىي دوكتورلۇق «بېرىلىدىغان 

Award« (بولۇپ، شۇنىڭدىن ئىشىبۇ مۇكاپات ئهركىن سىدىقنىڭ ئۆز ھاياتىدىكى ئهڭ پهخىرلىنىدىغان بىر .  ئېرىشتىغا 
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 دىكى UCDئهركىن سىدىقنىڭ .   نهگه بارسا بۇ مۇكاپاتنى بىرگه ئېلىۋېلىپ، ئۆز ئىشخانىسىدا ساقالپ كهلمهكتهباشالپ ئۇ
ئهركىن سىدىق مهن ھازىرغىچه تهربىيىلىگهن ئهڭ ياخشى «يېتهكچى ئوقۇتقۇچىسى تاكى ھازىرغىچه باشقىالرغا 

  .يۈرۈيدۇدەپ » ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىرسى
   

ئۇنىڭ .  ئهركىن سىدىق ئائىلىسىدىن باشقا ئۇيغۇرالر يوق ئىدىكالىفورنىيىدەىمالىي يىللىرى ش - 1995 - 1994
ئايدا ئېلىپ بېرىلىدىغان مهكتهپنىڭ ئوقۇش پۈتتۈرۈش مۇراسىمىدىن بۇرۇن  -6يىلى  -1995ئۈستىگه ئهركىن سىدىق 
بۇ ۋاقىتتا . ىغا قاتناشتىئايدىكى ئوقۇش پۈتتۈرۈش مۇراسىم -6يىلى  - 1994شۇڭا ئۇ . ئوقۇش پۈتتۈرۈپ بوالتتى

ئانىسىمۇ تېخى ئامېرىكىدا بار بولغاچقا، ئۇالرنىڭمۇ بۇ مۇراسىمغا قاتنىشىپ بېرىشى ئهركىن سىدىق ۋە  - ئامانگۈلنىڭ ئاتا
  .ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرنى ئاالھىدە خۇشال قىلغان ئىدى

  
 دىكى UCD كۈنى -12 ئاينىڭ -6 يىلى - 1994

 مۇراسىمىدىن رۈشپۈتتۈ يىللىق ئوقۇش - 1994

بۇرۇن مهكتهپ كۇتۇپخانىسى ئالدىدا تارتىلغان بىر 

  .سۈرەتخاتىرە 

  
  
  
  
  

  
 چوڭالر ئامانگۈلنىڭ دادىسى ئهيسا سالى بىلهن ئامانگۈلنىڭ سۈرەتتىكى.  ئىچىدەقورۇسى مهكتهپ UCD كۈنى - 12 ئاينىڭ - 6 يىلى - 1994

 - 1993ئۇالر . ئاپىسى رەھمهتلىك ھاۋاخان بولىدۇ

 ئايدا ئامېرىكىغا كهلگهن بولۇپ، ئهركىن -9يىلى 

سىدىقنىڭ ئوغلى دىلشاتنى ئاشۇالر ئامېرىكىغا 

  .  قويغانئهكېلىپ
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 ئايدا - 5 يىلى - 1995 ئۇالر سۈرەت ئايدا ئامېرىكىغا ئوغلىنى يوقالپ كهلگهن بولۇپ، بۇ - 11 يىلى - 1994 ئانىسى - ئهركىن سىدىقنىڭ ئاتا 

 بىلهن جونالرنىڭ نانسىدەپ ئاتىلىدىغان جايغا » Mammoth Lakes« چېگرىسىغا جايالشقان ئىنگلىزچه شتاتىنىڭ ۋادانېكالىفورنىيه بىلهن 

 يىلىدىكى بىر قېتىملىق - 1991 شهھهردە تۇرىدىغان بولۇپ، دېگهن» Northridge« بۇرۇن نانسىلهر. يېنىغا تاماشا قىلىپ بارغاندا تارتىلغان

بۇ جاي قار تېيىلىش مهيدانى بىلهن ئامېرىكىغا داڭلىق بولۇپ، ئهركىن سىدىق . ازىرقى جايغا كۆچۈپ كهتكهنچوڭ يهر تهۋرەشتىن كېيىن ھ

  . يېنىغا قار تېيىلىش ئۈچۈن بارىدۇنانسىالرنىڭئائىلىسى تاكى ھازىرغىچه بهزى يىلنىڭ قىش مهزگىللىرى 

  

 ئوقۇتقۇچىسى بىر پىائنىنونىڭ ەدىلنار

 دېگهن داۋىسه تۈرەتس ئايال بولۇپ، كورىيهلىك

 بىر يىغىلىشىدا كورىيهلىكلهرنىڭشهھهردىكى 

 چېلىپ، دىلنارە ئۇسۇل دۇتارئهركىن سىدىق 

ئهركىن سىدىق ئۇيغۇرالرنى تهشۋىق . ئوينىماقتا

قىلىش ئۈچۈن ئامېرىكىدا پۇرسهت بولسىال 

ماگىستىرلىقتا . مۇشۇنداق قىلىپ يۈردى

ئوقۇۋاتقان مهزگىلدە، ئهركىن سىدىق ئۆز 

مهكتىپىدىكى بىر قېتىملىق تاالنت كۆرسىتىش 

 چېلىپ ئويۇن كۆرسهتكهن دۇتارمۇسابىقىسىدە 

دەپ » تارىلىق سازدا مۇزىكا ئورۇنلىدى 2 ئهركىن سىدىق بىر دۇتتارچىسىئۇيغۇر « مهكتهپ گېزىتى ئهركىن سىدىق توغرىسىدا كۈنى - 2بولۇپ، 

  .خهۋەر بهرگهن ئىدى
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   دوكتورلۇق تهتقىقاتى- پوست  كالىفورنىيىدىكىشىمالىي . 12
   

 ئۇنۋانىنى ئېلىپ بولغاندىن كېيىنكى ئهڭ چوڭ ئارزۇسى، بىر ئالىي مهكتهپكه پروفېسسور دوكتورلۇقئهركىن سىدىقنىڭ 
بۇنداق بولۇشنىڭ بىر سهۋەبى، ئۇ ئوقۇتقۇچىلىققا ئىنتايىن قىزىقىدىغان بولسا، يهنه بىر سهۋەبى ئۇنىڭ ھهر . بولۇش ئىدى
 -1994شۇڭا ئۇ .   تهربىيىلهش ئارزۇسىدىن بولغان ئىدىئهكېلىپندىن بىر ياكى بىر قانچه ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى يىلى ۋەته

يىلىدىن باشالپ، ئالىي مهكتهپلهرنىڭ خىزمهت ئېالنلىرىغا قاراپ، ئۆزىگه مۇۋاپىق كېلىدىغان پروفېسسورلۇق خىزمهت 
.  شىدىغان خىزمهت ئورۇنلىرىنىڭ ھهممىسىگه ئىلتىماس قىلدىھهمدە ئۆزىنىڭ شهرتى تو. ئورۇنلىرىنى ئىزدەشكه باشلىدى

لېكىن، ئۇالرنىڭ .  ئالىي مهكتهپ تهرىپىدىن خىزمهتكه ئېلىشتىن بۇرۇنقى كۆرۈشۈشكه تهكلىپ قىلىندى3نهتىجىدە ئۇ 
دەپ " ئهگهر بىز سېنى ئالساق، سهن قانچىلىك تهتقىقات خىراجىتى ئېلىپ كېلهلهيسهن؟«ھهممىسى ئهركىن سىدىقتىن 

 ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىپ كېتىشى بىلهن، ئامېرىكىدىكى بىر قىسىم دۆلهت سوۋېتئهسلىدە شۇ يىللىرى . سورىدى
مۇداپىەئسى بىلهن مۇناسىۋەتلىك تهتقىقات ئورۇنلىرى تاقىلىپ كهتكهن بولۇپ، ئوپتىكا كهسپى ساھهسىدە ئۇزۇن يىللىق 

 ئۇنۋانلىرى بار نۇرغۇن يۇقىرى دەرىجىلىك تېخنىكا خادىملىرىنىڭ ھهممىسى تهتقىقات تهجرىبىسىگه ئىگه بولغان، دوكتورلۇق
. ئوقۇتقۇچىلىق خىزمىتى ئىزدەۋاتقان بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىر قىسمىنىڭ قولىدا خېلى كۆپ تهتقىقات خىراجىتى بار ئىكهن

شقان ۋاشىنگتون شتات  شهھىرىگه جايالدېگهن) »Tri-City«ئىنگلىزچه (ئامېرىكا ۋاشىنگتون شتاتىنىڭ ئۈچ شهھهر 
ئهركىن سىدىق بىلهن ) »Washington State University at Tri-Cities«ئىنگلىزچه (ئۇنىۋېرسىتېتى 

 دىن ئاشىدىغانلىقىنى، 300تېلېفون ئارقىلىق سۆزلهشكهندە، بۇ بىر خىزمهتكه ئىلتىماس قىلغان كاندىداتالرنىڭ سانى 
.  خېلى كۆپ ساننى تهشكىل قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدىهلهيدىغانالرمۇكېلئۇالرنىڭ ئىچىدە تهتقىقات پۇلى بىلهن 

شۇنىڭ بىلهن . مۇشۇنداق كهسكىن رىقابهت ئىچىدە ئۇ ئىككى يىل تىرىشىپ، بىرەر پروفېسسورلۇق خىزمىتىگه ئېرىشهلمىدى
  . دوكتورلۇق بىلهن شۇغۇللىنىش قارارىغا كهلدى-ئۇ بىر مهزگىل پوست 

   
 يېرىم كۈن دەرس تېپىۋالغۇچهدوكتورلۇق ئوقۇشىدىكى يېتهكچى ئوقۇتقۇچىسى ئۇ بىرەر خىزمهت ئهركىن سىدىقنىڭ 

ئۇنىڭدىن بۇرۇنمۇ ئهركىن سىدىق .  دوكتورلۇق قىلىپ تۇرۇش تهكلىپىنى بهردى-ئۆتۈپ، يېرىم كۈن ئۆزى بىلهن پوست 
كومپيۇتېر تىلىنى ئۆزى مۇستهقىل » فورتران « فاكۇلتېتىدىكى يېڭى قوبۇل قىلىنغان ئوقۇغۇچىالرغائىنژېنېرلىقى ئېلېكتر

، ئۇ ئۆز فاكۇلتېتىدىكى تولۇق كۇرسنى دا»ئهتىيازلىق مهۋسۇم« ئايدا باشالنغان -4 يىلى - 1995. ئۆتۈۋاتقان ئىدى
 دەرسنى 2دىن ئىبارەت »  توك يولى تهجرىبىسىئېلېكتر«بىلهن »  توك يولىئېلېكتر«پۈتتۈرۈش ئالدىدىكى ئوقۇغۇچىالرغا 

ئىنگلىزچه  (ساكرامېنتو پايتهختى بولغان كالىفورنىيىنىڭھهمدە .  ساالھىيىتى بىلهن مۇستهقىل ئۆتتىلۇق»ېكتورل«
»Sacramento« ( ئوقۇش فاكۇلتېتىدىكى ئىنژېنېرلىقى ئېلېكترشهھىرىگه جايالشقان كالىفورنىيه شتات ئۇنىۋېرسىتېتى 

. دەرسنى لېكتور بولۇپ ئۆتتى» خهۋەرلىشىش سىستېمىسى تهجرىبىسىئېلېكترونلۇق « ئالدىدىكى ئوقۇغۇچىالرغىمۇ پۈتتۈرۈش
قالغان .  دەپ ئاتايدۇ» part-time instructor«مۇشۇنداق پۈتۈن كۈنلۈك ئهمهس ئوقۇتقۇچىالرنى ئامېرىكىدا ئىنگلىزچه 

  .  دوكتورلۇق تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇلالندى-ۋاقىتتا ئۇستازى بىلهن بىرلىكته پوست 
 مېتىر بىر مىليون 1( مىكرومېتىر 10زگىلدە قىلغان تهتقىقات ماۋزۇسى الزېر نۇرى ئارقىلىق دىائمېتىرى  ئۇنىڭ بۇ مه

 زەررىچىلهرنى تۇتۇش ۋە ئۇنى بىر جايدىن يهنه بىر جايغا يۆتكهش ئاپپاراتىنى دىئېلېكترىككېلىدىغان )  تهڭمىكرومېتىر
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دەپ ئاتىلىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭ » Laser Tweezers«نگلىزچه بۇنداق ئاپپاراتالر ئى.  ياساپ چىقىش بولدىاليىھىلهپ
 مىكرومېتىردىن 17ئىنسانالرنىڭ چېچىنىڭ توملۇقى . دېگهنگه يېقىن كېلىدۇ» قىسقۇچ الزېر نۇرلۇق«ئۇيغۇرچه مهنىسى 

ۇنى ئادەتته  مىكرومېتىرلىق زەررىچه دېگىنىمىز ئىنتايىن كىچىك نهرسه بولۇپ، ئ10شۇڭا .  مىكرومېتىرغىچه كېلىدۇ181
شۇڭالشقا بىوئلوگىيه ساھهسىدە بۇنداق . باشقا ئۇسۇل بىلهن تۇتۇش ۋە بىر جايدىن يهنه بىر جايغا يۆتكهش ئاسان ئهمهس

ئهركىن سىدىق ئالدى بىلهن بىر نۇر بىر دانه ناھايىتى . زەررىچىلهرنى الزېر نۇرى ئارقىلىق تۇتۇپ بىر تهرەپ قىلغىلى بولىدۇ
. ، ئۇالرنى ھېسابالپ چىقتىفورمۇالالشتۇرۇپارنىڭ ئۈستىگه چۈشكهندە پهيدا قىلىدىغان كۈچلهرنى  شدىئېلېكترىككىچىك 

 Journal of Applied«ئىنگلىزچه (» قولالنما فىزىكىسى«ئۇنىڭ بۇ مهزمۇندىكى تهتقىقات نهتىجىسى ئامېرىكىنىڭ 
Physics« (نىڭدىن كېيىن ئۇ بۇ ئاپپاراتنى اليىھىلهپ، ئۇ.  ئايلىق سانىدا ئېالن قىلىندى-9 يىلى -1997 ژۇرنىلىنىڭ

 خهلقائرابۇ ئاپپارات بىلهن ئۇنىڭ سىناق نهتىجىسى . ھهمدە ئۇنىڭدىن بىرنى تهجرىبىخانىدا ياساپ چىقىپ، سىناق قىلدى
ك  يۆنىلىشلى-4ئاشۇ ماقالىدا ( يىلى فېۋرالدىكى سانىدا ئېالن قىلىندى -1997 ژۇرنىلىنىڭ) SPIE(ئوپتىكا جهمئىيىتى 

  ).ىن بىرسى بارتسۈرەتنۇر بىلهن بىر كىچىك زەررىچىنى تۇتقان 
 ئۆزى ئوقۇغان مهكتهپكه كالىفورنىيىدىكى ئايدا خىزمهت ئىزدەش ئارقىلىق ئهركىن سىدىق شىمالىي -8 يىلى -1995 
» خانىسى دۆلهت تهجرىبىساندىائ« شهھهرگه جايالشقان دېگهن» Livermore« كىلومېتىر كېلىدىغان، ئىنگلىزچه 120

بۇنداق دۆلهت تهجرىبىخانىسىدىن ئامېرىكىدا بىر قانچىسى بار بولۇپ، ئۇالر .  دوكتورلۇق خىزمىتى تاپتى-دىن بىر پوست 
. ئاساسهن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئېنېرگىيه ۋە دۆلهت مۇداپىەئسى تارماقلىرى ئۈچۈن مهخسۇس تهتقىقات ئېلىپ بارىدۇ

ئهركىن سىدىق ئىشقا چۈشىدىغاندا قارىسا، ئۇ .  ئاشكارىالنمايدۇسىرتقاسى مهخپىي بولۇپ، ئۇالرنىڭ تهتقىقاتلىرىنىڭ كۆپىنچى
يهنى، ئامېرىكا بىر قىسىم .  بولغاچقا، ئۇنىڭ ھېلىقى تهجرىبىخانىنىڭ ئىچىگه كىرىشىگه يول قويۇلمايدىكهنگراژدانىجۇڭگو 

هكلىگهن بولۇپ، بۇ دۆلهتلهرنىڭ ئىچىدە جۇڭگومۇ بار دۆلهتلهرنىڭ پۇقرالىرىنىڭ دۆلهت تهجرىبىخانىلىرىدا ئىشلىشىنى چ
ئامالسىزلىقتىن بۇ تهجرىبىخانا پۇلنى ئهركىن سىدىقنىڭ مهكتىپىگه بېرىپ، ئهركىن سىدىق ئۆز مهكتىپىدە تۇرۇپ . ئىكهن

رسهنتىنى  پى42بۇنىڭ ئۈچۈن ئهركىن سىدىققا بېرىلگهن ئىش ھهققىنىڭ . ئۇالرنىڭ تهتقىقاتىنى ئېلىپ بارىدىغان بولدى
  . كالىفورنىيه ئۇنىۋېرسىتېتى تۇتۇپ قالدى

 ستانفورد دوكتورلۇقنى بولۇپ، ئۇ كىشى Rich Trebino ئۇستازىنىڭ ئىسمى ساندىائدىكى ئهركىن سىدىقنىڭ 
ئۇ كىشىنىڭ بويى ئېگىز، . ئۇنىۋېرسىتېتىدىن ئالغان، ئوپتىكا ساھهسىدە دۇنيا بويىچه خېلى نامى بار بىر كىشى ئىدى

غهربىي «لىق بىر خۇرۇم شىلهپه كىيىۋالىدىغان بولۇپ، بىر قاراشقا ئۇ كىشى بىر داڭلىق ئالىمغا ئهمهس، ئامېرىكىنىڭ داۋام
بۇ كىشى توغرىسىدا تۆۋەندىكى . دىن بىرسىگه ئوخشايتتى) »Cow-boy«ئىنگلىزچه (كىنولىرىدىكى كاال باققۇچى » ماكان

  :ىكهنتور بېتىدە بهزى ئىنگلىزچه مهلۇماتالر بار ئ
http://www.spie.org/web/oer/october/oct00/spiescene.html  

 كىشى بىلهن ئاسماندىكى ھاۋا قاتلىمىدىكى ئوزون 4  قاتارلىق Rich Trebinoبۇ مهزگىلدە ئهركىن سىدىق، 
غان بىر الزېر نۇرى ئۈسكۈنىسىنى اليىھىلهپ ياساپ چىقماقچى بولۇپ، ئهركىن سىدىق ئۇنىڭ ئوپتىكىلىق قهۋىتىنى ئۆلچهيدى

 الزېر شىركىتىنىڭ بىر تارمىقىمۇ CVIمۇشۇ تهرجىمىھالنىڭ كېيىنكى قىسمىدا تهسۋىرلىنىدىغان . اليىھىسىگه مهسۇئل بولدى
)  »Alex«ئىنگلىزچه  (ئالېكسنىڭ يهھۇدىيدىن بولغان باشلىقى  بىلهن ئوخشاش شهھهردە بولۇپ، بۇ تارماق شىركهتساندىائ

ئهركىن سىدىق يېڭى . ئاشۇ ئۈسكۈنىنىڭ ئوپتىكا ۋە مېخانىكىلىق زاپچاسلىرىنى ئىشلهپ چىقىرىشقا مهسۇئل بولدى
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 كىشىلىك 5ه بۇ  بىرىنىڭ كهينىدىن بىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، خىزمهتتىكى يۇقىرى ئۈنۈم ۋە ئىجادكارلىق جهھهتتاليىھىلهرنى
مهن « ئهپهندى شۇنىڭدىن باشالپ نهگه بارسا Rich Trebino. گۇرۇپپىدىكى باشقا ھهممه ئادەمنى ھهيران قالدۇردى

 كىشىلىك گۇرۇپپا 5مۇشۇ مهزگىلدە بۇ . دەيدىغان بولدى» ئۆمرۈمدە ئهركىندەك قاتتىق ئىشلهيدىغان ئادەمنى كۆرۈپ باقمىغان
 Rich. ئىككى پارچه پاتېنت ئالدى.   پارچه ئىلمىي ماقاله ئېالن قىلدى10 جهمى ژۇرنالالرداي خهلقائرالىق يىغىن ۋە ئىلمى

Trebino ،ئايدا -9 يىلى -1996 ئهپهندى شۇنىڭدىن تارتىپ ئهركىن سىدىقنى ئىنتايىن ياخشى كۆرۈپ قالغان بولۇپ 
بۇ جهھهتته كېيىنكى بۆلۈمدە يهنه (تىپ بهردى بىر يېڭى شىركهت قۇرماقچى بولغان ئىككى تونۇشىغا ئهركىن سىدىقنى كۆرسى

 Georgia Institute«ئىنگلىزچه ( تېخنىكىلىق ئىنستىتۇتى گېوئرگىەئ يىلى ئۇ كىشى -1998).  ئازراق توختىلىمىز
of Technology« (شتاتىنىڭ گېوئرگىەئ يىلى ئۆزى -2003 مۇدىر بولۇپ يۆتكهلگهن بولۇپ، فاكۇلتېتىغا فىزىكا نىڭ 

.  مهكتهپنىڭ تارمىقىدا قۇرغان بىر شىركىتىگه ئهركىن سىدىقنى ئىشلهپ بېرىشكه تهكلىپ قىلدىيۇقىرىقى شهھىرىدە ئاتالنتا
لېكىن بۇ ئىككى كىشىنىڭ .  ياخشى كۆرىدىغان بولغاچقا، ئۇ خىزمهتنى رەت قىلدىكالىفورنىيهنىلېكىن ئهركىن سىدىق 

: ى كېيىن يهنه بىر شىركهت قۇرغان بولۇپ، ئۇنىڭ تور بهت ئادرېسى ئهپهندRich Trebino. ھازىرمۇ قويۇق ئاالقىسى بار
http://www.swampoptics.com.  

 ئىلمىي ماقاله ئېالن قىلىدىغاندا، ئۇنى ئالدى بىلهن بىر باش ژۇرنىلىدا ئامېرىكىنىڭ بىرەر رەسمىي ئىلمىي تهتقىقات 
ىن كهچۈرۈپ، ئهگهر ئۆزى ئۇ ماقالىنى مۇۋاپىق كۆرسه، ئۇنى ماقالىنىڭ ئاپتورى بىلهن ئوخشاش كهسپىي ساھهدە تهھرىر كۆزد

بۇ كىشىلهر ئىنگلىزچه .  كىشىگه ماڭدۇرۇپ بېرىدۇ3تهتقىقات بىلهن شۇغۇللىنىدىغان باشقا پروفېسسور ياكى تهتقىقاتچىالردىن 
»Reviewer «مهسۇئل(» تهكشۈرۈپ تهستىقلىغۇچى«ۇ يهردىكى ئۇيغۇرچه مهنىسى دەپ ئاتىلىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭ ب 

 ئېالن ژۇرنالدا كىشى ماقالىنى تهستىقلىسا، ئۇ ماقاله يولالنغان ئىلمىي 3ئهگهر بۇ .  يېقىن كېلىدۇدېگهنگه )مۇھهررىر
چىكرەك بولسا، ئاپتورغا ئۇنى بىر ئهگهر ماقالىدىكى مهسىله كى. ئهگهر ئۇالر تهستىقلىمىسا، ماقاله ئېالن قىلىنمايدۇ. قىلىنىدۇ

دوكتورلۇق بىلهن شۇغۇلالنغان مۇشۇ بىر يېرىم يىل ۋاقىت  -  ئهركىن سىدىق پوست. قېتىم ئۆزگهرتىش پۇرسىتى بېرىلىدۇ
 ژۇرنالالرجهريانىدا ھهمدە ئۇنىڭدىن كېيىنكى بىر يىلدەك ۋاقىت ئىچىدە، ئامېرىكىنىڭ ئوپتىكا ساھهسىدىكى ئهڭ نوپۇزلۇق 

 Optics«، ۋە »Applied Optics« ،»Journal of the Optical Society of America«ن بولغا
Letters « بولۇپ ئىشلهپ بهردى مۇھهررىر مهسۇئل يهنى» تهكشۈرۈپ تهستىقلىغۇچى«دېگهنلهرگه.  

  
 -  تهجرىبىخانىسىدا پوست دۆلهت ساندىائ جايالشقان شهھىرىگه Livermore كالىفورنىيىنىڭئهركىن سىدىق 

  .Rich Trebinoدوكتورلۇق قىلغان ۋاقىتتىكى ئۇستازى دوكتور 
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 Magoto كىشى ئهركىن سىدىققا ياپونىيىدە كۆپ ياخشىلىق قىلغان، ئوساكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى- 4ئوڭدىن سانىغاندىكى 

Tsutsumiئارىلىقى خېلى يىراق بولۇپ، ئهركىن سىدىق مهكتىپىنىڭ ىقنىڭسىدئوساكا ئۇنىۋېرسىتېتى بىلهن ئهركىن .   ئهپهندى بولىدۇ 

 ئهپهندى يول كىراسىنى ئۆز يېنىدىن چىقىرىپ، ئهركىن سىدىقنى بىر يىلدەك ئۆز گۇرۇپپىسىنىڭ تهتقىقات ماگوتو ياپونىيىدە ئوقۇۋاتقان ۋاقىتتا،

 قوبۇل قىلغان بولسىمۇ، بۇ ئىش ئاخىرىدا ئهمهلگه ئاشماي ائاسپىرانتلىققىزئىمتىھانسكېيىن ئهركىن سىدىقنى ئۆز مهكتىپىگه . يىغىنىغا قاتناشتۇرغان

 بىر خهلقائرالىق يىغىنغا كهلگهندە، ئهركىن سىدىق ئۇ كىشى بىلهن يهنه بىر فرانسىسكودىكى  ئايدا بۇ كىشى سان-6 يىلى - 1996. قالغان

، ياتىقىدا ئۇيغۇرچه تاماق بىلهن مېھمان قىلغاندىن كېيىن، ئۆزىنىڭ پئهكېلىپمهكتىپىگه ىشهھىرىدىكىداۋىسياپونلۇق پروفېسسورنى ئۆزىنىڭ 

  .سۈرەتتىكىسى مانا شۇ چاغدىكى بىر كۆرۈنۈش.  قىلدۇردىئېكسكۇرسىيه تهجرىبىخانىسىنى
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 -2004  ئايدىن- 5 يىلى - 1997ئهركىن سىدىق ئائىلىسى بۇ ئۆيدە .   شهھىرىدىكى ئۆيىنىڭ ئالدىفرانسىسكوئهركىن سىدىقنىڭ سان 

ۋەتهندىكى ۋە .  ئۇيغۇرالرنىڭ چوڭ ئۆيىلىك رولىنى ئۆتىگهنفرانسىسكودىكى ئايغىچه تۇرغان بولۇپ، مۇشۇ مهزگىلدە بۇ ئۆي سان - 7يىلى 

ه يېڭى  يىلغىچ4 -  3.   تاماشىغا كهلگهندە، ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى مۇشۇ ئۆيگه چۈشكهنفرانسىسكوغا ئۇيغۇرالر سان يهرلىرىدىكىئامېرىكىنىڭ باشقا 

 ىكىلهرتسۈرەت).  كېيىن ئۇيغۇرالرنىڭ سانى كۆپىيىپ، بۇ ئۆيگه پاتمايدىغان بولۇپ قالغان(يىل ۋە باشقا بايراملىق ئولتۇرۇشالرمۇ مۇشۇ ئۆيدە بولغان 

 ئاپپاي، ھوشۇر مۇئهللىم، ، ماھىرە، ئهالنۇرئهرافاتغهيرەت سابىت، ئادىل ئاتاۋۇلال، دىلنارە، ئهركىن سىدىق، ئامانگۈل، دىلشات، : ئوڭدىن سولغا

  . كۈنى تارتىلغان- 3 ئاينىڭ - 4 يىلى - 2000بۇ سۈرەت .  دىلنۇر، راھىله، نۇرى ئابلىكىم، ۋە پوالت ئۆمهر

سۈرەتتىكىسى .   قېتىم كهلگهندە ئۆينىڭ ئالدىدا چۈشكهن سۈرەت- 2 يىلى - 1999ئهركىن سىدىقنىڭ ئاپىسى پاتهمخان ئامېرىكىغا 

  . ماركىلىق ماشىنىسى بولۇپ، ھازىرمۇ شۇ ماشىنىنى ھهيدەيدۇرۇننېر 4 تاتويوئهركىن سىدىقنىڭ 
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 شهھىرىنىڭ فرانسىسكوسان 

يىراقتىن تارتىلغان بىر 

 -2003 سۈرەتبۇ .  كۆرۈنۈشى

 كۈنى -25 ئاينىڭ -10يىلى 

 گۈلباھارئامانگۈلنىڭ ھهدىسى 

) ئوتتۇرىدىكى كىشى(خانىم 

 يوقالش ئۈچۈن تۇغقانئامېرىكىغا 

  .دە تارتىلغانكهلگهن
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  ئامېرىكا يۇقىرى تېخنىكىلىق شىركهتلىرىدىكى خىزمهت. 13
   

 يېزىپ تهييارالشنى تهپسىلىراق ئالدىنقى بۆلۈملهرگه ئوخشاش بىر ئاز بۆلۈملهرنىمۇبىز ئهسلىدە بۇنىڭدىن كېيىنكى 
ئوقۇرمهنلهر بىر قهدەر  انبىراق، ئهركىن سىدىقنىڭ چهت ئهلدىكى ئوقۇش ۋە خىزمىتىگه ئائىت بولغ. ئويلىغان ئىدۇق

قىزىقىدىغان نۇرغۇن مهلۇماتالر ئهركىن سىدىقنىڭ بىلىۋال تور بېتى بىلهن ئۆتكۈزگهن يازما سۆھبىتىدە ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ 
 بىلىك ۋە بوستان بىلىۋال، قىزىققىچىالر . مۇۋاپىق كۆردۇقتهكرارلىماسلىقنىبولۇنغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرنى بۇ يهردە قايتا 

بولىدۇ، شۇڭا بۇنىڭدىن كېيىنكى بۆلۈملهر نىسبهتهن  كۆرۈۋالسا قىسىملىرىنى مۇناسىۋەتلىك بهتلىرىدىن سۆھبهتنىڭ تور
ئوقۇرمهنلهرنىڭ خهۋەردار بولۇپ قېلىشىنى، ھهمدە توغرا .  چوڭ ۋەقهلهرال خۇالسىلهندى- قىسقا بولۇپ، ئۇنىڭدا پهقهت چوڭ 

  .چۈشىنىشىنى ئۈمىد قىلىمىز
)1  (CVIنۇرى شىركىتى  الزېر )»CVI Laser Corporation«(  

 دۆلهت ساندىائدېگهن شهھهرگه جايالشقان » Livermore« ئهركىن سىدىق شىمالىي كالىفورنىيىدىكى 
 دوكتورلۇق قىلىۋاتقاندا، ئۇنىڭ بۇ دۆلهت تهجرىبىخانىسى ئىدارىسىنىڭ ئىچىگه كىرىشىگه يول - تهجرىبىخانىسىدا پوست 
 مۇشۇ يىغىنىنى تهتقىقات ھهپتىلىك گۇرۇپپىسى ئاچىدىغان )تهتقىقات( پروجهكت، ئۇنىڭ قويۇلمىغانلىقى ئۈچۈن

 CVI Laser«ئىنگلىزچه (»  الزېر نۇرى شىركىتىCVI« كېلىدىغان  كىلومېتىردەك 10 ئىدارىگه
Corporation« ،www. cvilaser. com (ا بۇ شىركهتنىڭ باش ئىدارىسى يېڭى مېكسىك.  دېگهن شىركهتته ئاچتى

)New Mexico (بۇ تارماق شىركهتنىڭ .   ئۇنىڭ بىر تارماق شىركىتى ئىدىكالىفورنىيهدىكىسى بولۇپ، شىمالىي شتاتىدا
ئهسلىدە كالىفورنىيه ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ) Alex Jacobson (ئالېكىسباشلىقى، پۈتۈن شىركهتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى 

 Rick Trebino ئېرىشكهن بولۇپ، ئهركىن سىدىقنىڭ ئۇستازى شۆبىسىدە دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا) Berkeley (باركلېي
 يهھۇدىي مىللىتىدىن بولۇپ، كىچىك ۋاقتىدا ئالېكىس.   ئىككىسى ئوقۇغۇچى دەۋرىدىن تارتىپال تونۇش ئىدىئالېكىسبىلهن 

كىشى بولۇپ، ئوپتىكا ۋە ئۇمۇ ئىنتايىن تاالنتلىق ۋە ئهقىللىق . سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ئامېرىكىغا كۆچمهن بولۇپ كهلگهن ئىدى
 پۈتۈن ئوپتىكىلىق مېخانىكا نىڭ CVI.  ئوپتىكىلىق مېخانىكا ساھهسىدە ئىنتايىن يۇقىرى ئىقتىدارغا ئىگه ئىدى

 ئهپهندى رىك ئىقتىدارىغا بهك ئىشهنگهنلىكى ئۈچۈن، ئالېكىسنىڭ.  مهھسۇالتلىرىنى ئۇ ئۆزى اليىھىلهپ چىقارغان ئىدى
» Lidar«ى بولغان ئاتموسفېرا قاتلىمىدىكى ئوزون قهۋىتىنى تهكشۈرۈشكه ئىشلىتىدىغان بىر ئۆزلىرى ياساپ چىقارماقچ

  .  بهرگهن ئىدىئالېكىسكهئۈسكۈنىنىڭ ئوپتىكىلىق ۋە مېخانىكىلىق زاپچاسلىرىنى ياساپ چىقىش ئىشىنى ئاشۇ 
قايتا -بىلهن قايتا   باش شىركىتى نىڭ CVI ئهركىن سىدىق بهك ياراپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن، ئۇ ئالېكىسكه 

 خىزمهتكه ئالىدىغان غا CVI دوكتورلۇق ئىشى تامامالنغاندا، ئۇنى - پوست ساندىائدىكىمۇزاكىرىلىشىپ، ئهركىن سىدىقنىڭ 
 ئىنژېنېرى دەرىجىلىك ئوپتىكا ئالى دا CVI كۈنى ئهركىن سىدىق - 26 ئاينىڭ -9 يىلى - 1996شۇنىڭ بىلهن .  بولدى

دەسلهپته ئۇ الزېر نۇرى ئۈسكۈنىلىرىگه . بولۇپ خىزمهت باشلىدى) »Senior Optical Engineer«ئىنگلىزچه (
ئالته ئايدەك ۋاقىت ئۆتكهندىن .  ئىشلىتىلىدىغان ھهر خىل ئوپتىكىلىق زاپچاسالرنى اليىھىلهش ئىشلىرى بىلهن شۇغۇلالندى

 بىلهن بۇ خىزمهتنى تهڭ ئىنژېنېرلىقىق بولۇپ، كېيىن، ئۇ شىركهتنىڭ الزېر نۇرى زاپچاسلىرىنى چىقىرىدىغان بۆلۈمىگه باشل
بولۇپ، ئىنگلىزچه » ھهقىقىي بوشلۇق چهمبىرى«بۇنداق زاپچاسالرنى چىقىرىدىغان ئۈسكۈنىلهرنىڭ ئىسمى .  ئىشلىدى

»Vacuum Chamber «دەپ ئاتايدۇ  .CVI شىمالىي كالىفورنىيىدىكى تارماق شىركىتىدە بۇنداق ئۈسكۈنىدىن نىڭ 
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 مىڭ دولالرغىچه قىممهتتىكى ئوپتىكا 10 سائهتته بىر نهچچه مىڭ دولالردىن 2ار بولۇپ، ئۇنىڭ ھهر بىرسى ھهر  ئۈچى بجهمى
 ئىنتايىن باشقۇرۇلۇشىئۇنىڭ . بىر ئۈسكۈنىنىڭ ھهر بىرسىنى بىر تېخنىك باشقۇرىدۇ.  زاپچاسلىرىنى ئىشلهپ چىقىرىدۇ

ئهركىن سىدىق بۇ ئۈسكۈنىنى باشقۇرۇشنى ئۆزى .  تىدار تهلهپ قىلىدۇمۇرەككهپ بولغاچقا، تېخنىكتىن ئىنتايىن يۇقىرى ئىق
بىر قېتىم ئۇ ئالىي مهكتهپ .  پۇختا ئۆگىنىپ، يېڭىدىن ئىشقا ئېلىنغان تېخنىكالرنى تهربىيىلهش ئىشىنى ئۆزى ئېلىپ باردى

ىككىسى بۇ ئۈسكۈنىنى  كىشىنى ئىشقا ئېلىپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئ3تولۇق كۇرسىنى پۈتتۈرگهن يېڭى تېخنىكتىن 
 ھهپتىدىن كېيىن ئىشتىن 3 كىشىنى 2باشقۇرۇش ماھارىتىنى زادىال ئۆگىنهلمىگهنلىكى ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى 

كىتابالرغا يېزىلىشىچه، مۇشۇنداق ئۈسكۈنىدە ئىشلهپ چىقارغان ئوپتىكىلىق زاپچاسنىڭ تهكشىلىك .  بوشاتتى
 بولۇپ، ئهركىن سىدىق مۇشۇنداق تهكشىلىكنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈستىدە بىر  پىرسهنت2دەرىجىسىدىكى دۇنيا رېكورتى 

بۇ ئىشنىڭ مهھسۇالت .   پىرسهنتكه يهتكۈزدى0.5مهزگىل تهتقىقات ئېلىپ بېرىپ، بۇنىڭ تهكشىلىك دەرىجىسىنى 
شۇ بىر مهزگىل ۋاقىت مۇ.   چوڭ تهسىر قوزغىدىدا CVIئىشلهپچىقىرىش ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكه زور پايدىسى بولۇپ، 

ئۇ ئۇيغۇرالرغا .   ئهركىن سىدىقنىڭ تهسىرىگه كۆپ ئۇچراپ، ئۇيغۇرالرغا ئىنتايىن ئامراق بولۇپ كهتتىئالېكىسئىچىدە 
مۇشۇ مهزگىلدە ئهركىن سىدىق شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى . ھۆرمهت قىلىش يۈزىسىدىن، چوشقا گۆشى يېيىشنىمۇ توختاتتى

بىلهن ئوخشاش ۋاقىتتا پۈتتۈرۈپ، كېيىن ئامېرىكىغا كېلىپ ئورۇنلىشىپ قالغان دوستى ئادىل فىزىكا فاكۇلتېتىنى ئۆزى 
 قىلىپ ئىشقا ئېلىپ، ئىككىسى بۇ شىركهتته بىر يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت بىرگه ئىنژېنېرى ئوپتىكا غا CVI ئاتاۋۇلالنىمۇ
 ئىش ئارىلىقىدىمۇ ئهركىن سىدىق ئادىلنىڭ قېشىغا . ھهر كۈنى چۈشلۈك تاماقتا بۇ ئىككىسى ئۇيغۇرچه مۇڭداشتى.  ئىشلىدى

 ئهڭ ياخشى ئۆتكهن دىكى CVIئهركىن سىدىق ئۈچۈن بۇ بىر مهزگىل . بېرىپ، بىر قانچه مىنۇت پاراڭلىشىپ كېلهتتى
  . ۋاقىتالر بولدى

 CVI ئىنگلىزچه  (پۇلسې ۋە ئامېرىكىدىكى باشقا بىر قىسىم شىركهتلهر ئىشلهپ چىقىرىدىغان، ئىنتايىن قىسقا ئوپتىكا
»ultra-short optical pulse« ( ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان بهزى زاپچاسالر بار بولۇپ، شىركهتلهر ئۇنى ئىشلهپ چىقارغان

 ئهركىن سىدىققا ئالېكىسشۇڭا .   يهتمىگهنلىكىنى ئۆلچهپ چىقىدىغان ئاپپارات يوق ئىدى-بىلهن، ئۇنىڭ ئۆلچهمگه يهتكهن 
دەپ ئاتىلىدىغان بىر ئوپتىكىلىق ئۆلچهش ئاپپاراتىنى اليىھىلهپ » White light interferometer«ئىنگلىزچه 

ئوپتىكىلىق تهجرىبىخانا قۇرۇپ، ئۇ  - ئېلېكترو ئىچىدە بىر نىڭ CVIئهركىن سىدىق .  ئىشلهپ چىقىشنى تاپشۇردى
اللىرىنىڭ ھهممىسىنى ئۆزى اليىھىلهپ، ئاپپاراتنى ئۆزى اليىھىلهپ، ئۇنىڭ ئوپتىكا، ئېلېكترونىكا، مېخانىكا ۋە يۇمشاق دېت

ئهينى ۋاقىتتا بۇنداق ئاپپاراتتىن دۇنيانىڭ باشقا يهرلىرىدىكى تهجرىبىخانىالردا .  ئۆزى ياساپ چىقتىئاپپاراتنىمۇئهڭ ئاخىرقى 
ر دېگهن چوڭ كۆلهملىك ئوپتىكا شىركىتى بۇ ئىشتىن خهۋە» Coherent«كالىفورنىيىدىكى .  پهقهت ئۈچىال بار ئىدى

 ئالېكىس مىڭ دولالردىن ئۈچ دانه سېتىۋېلىشنى تهلهپ قىلغان بولسىمۇ، 15تاپقاندىن كېيىن، ئۇ ئاپپاراتتىن ھهر بىرسىنى 
بىرىنچىدىن، بۇ ئاپپاراتنى باشقۇرۇش بهك قىيىن بولۇپ، سېتىلىپ بولغان ئاپپاراتنىڭ كېيىنكى . ئۇنداق قىلىشقا ئۇنىمىدى

 بۇ ئاپپاراتنى Coherentيهنه بىر تهرەپتىن، .  ئادەم كۈچى يوق ئىدىنىڭ CVIلىدىغانغا تېخنىكىلىق ياردەم ئىشلىرىنى قى
 تهكشۈرۈپ اليىھىسىنى ۋە باشقا شىركهتلهر ئىشلهپ چىقارغان زاپچاسالرنىڭ سۈپىتىنى ۋە CVIسېتىۋالسا، ئۇالر 

  . ئۈچۈن پايدىسىز ئىدىCVIبۇ .  ئېنىقلىۋېلىش ئىقتىدارىغا ئىگه بولۇپ قاالتتى
 CVI بىر مهزگىل دۇنياغا مهشۇر بولغان، كومپيۇتېر CPU سىنى ئىشلهپ چىقىرىدىغان »Intel « ،دېگهن شىركهتكه

. ئۈسكۈنىسىنىڭ كىچىك تىپتىكىسىنى ئىشلهپ چىقىرىپ ساتتى» ھهقىقىي بوشلۇق چهمبىرى« تىلغا ئېلىنغان يۇقىرىدا
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Intel بۇ ئۈسكۈنىنى ئۆزلىرىنىڭ بۇزۇق چىقىپ قالغان CPUبۇ ئۈسكۈنىگه . ىنى تهكشۈرۈش ئۈچۈن ئىشلىتهتتى س
دەپ ئاتىلىدىغان بىر ئېلېكترونلۇق ئاپپارات بار بولۇپ، بۇرۇن » Lock-in Amplifier«ئىشلىتىدىغان ئىنگلىزچه 

CVI ئۇنىڭ ھهجمى چوڭ ۋە باھاسى يۇقىرى .   مىڭ دولالرغا سېتىپ ئاالتتى3 ئۇ ئاپپاراتنى باشقا بىر شىركهتتىن بىرسىنى
 ئهركىن سىدىققا مۇشۇنداق ئاپپاراتتىن ئۆزلىرىگه مۇۋاپىق كېلىدىغان قىلىپ بىرنى اليىھىلهپ ياساپ ئالېكىسبولغاچقا، 

 دىن بىر كىتابنى ئارىيهتكه ئېلىپ ئهكېلىپ، شۇ كىتابتىكى UCDشۇنىڭ بىلهن ئهركىن سىدىق . چىقىشنى تاپشۇردى
ۆزى اليىھىلهپ، ئۇنىڭ زاپچاسلىرىنى ئۇ بۇ شىركهتلهردىن سېتىپ ئېلىپ بىلىملهرگه ئاساسهن بۇنداق ئاپپاراتتىن بىرنى ئ

لېكىن، .   دولالر چىقىم بىلهن بۇ ئاپپاراتنىڭ بىر سىناق نۇسخىسىنى ياساپ چىقتى200 - 100تهييارالپ، ئهڭ ئاخىرىدا 
Intel شىركىتى CVI ئاپپارات ئهمهلىي ئىشالرغا  دىن يېڭى ئۈسكۈنه ئېلىشنى توختىتىش سهۋەبى بىلهن، بۇ ئېلېكترونلۇق

  .ئىشلىتىلمىدى
 دېگهن شهھهردە بولۇپ، ئىككى داۋىس يېڭى ئىشقا چۈشكهندە، ئۇنىڭ ئائىلىسى تېخىچه غا CVI ئهركىن سىدىق 

كېتىش بهك قىيىن  -  ھهر كۈنى بۇنداق ئۇزۇن ئارىلىقنى بېسىپ ئىشقا كېلىپ.   كىلومېتىر كېلهتتى100يهرنىڭ ئارىلىقى 
 يېقىن يهنه بىر شهھهردە تۇرۇۋاتقان ئادىل ئاتاۋۇلال، نۇر ۋە غهيرەت سابىت قاتارلىق غا Livermoreهركىن سىدىق بولغاچقا، ئ

بۇ ياتاققا كېيىنچه پوالت ئۆمهر ئىسىملىك يهنه بىر ياش كېلىپ .   ئۇيغۇر ياشلىرىغا قوشۇلۇپ، بىر ياتاقتا تۇرۇپ تۇردى3
.  كۈنى كهچته قايتىپ كېتىپ، كېيىنكى دۈشهنبه كۈنى ئهتىگهندە قايتىپ كهلدىئهركىن سىدىق ئۆيىگه ھهر جۈمه . قوشۇلدى

ياتاقتىكىلهر ئاخشىمى ئوخشىمىغان ۋاقىتتا قايتىپ كېلىپ، ھهر .  بۇ مهزگىلدىكى ياتاق تۇرمۇشى ئىنتايىن كۆڭۈللۈك ئۆتتى
كىن سىدىقمۇ بىر قانچه ئاينىڭ ئىچىدە خىل تاماقالرنى ئهتكهنلىكى ئۈچۈن، تاماقنى تهرتىپسىز ھالدا كۆپ يهۋېلىپ، ئهر

يىلى  -1997 ئايدىن كۆپرەك ئۆتكۈزۈپ، 6مۇشۇنداق تۇرمۇشنى .   سېلىپ كهتكهن ئىدىقورساقباشقىچىال سهمرىپ، 
 -5 تۈگهتكهندىن كېيىن، ماگىستىرلىقىنى كالىفورنىيه شتات ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ كومپيۇتېر ئىلمىي ساكرامېنتودىكىئامانگۈل 
دېگهن شهھهردىن بىر ئۆي » San Ramon« كىلومېتىر كېلىدىغان 25كۈنى ئهركىن سىدىقنىڭ شىركىتىگه  -14ئاينىڭ 

ئهركىن سىدىق كېيىنچه بىرەر يىل ۋاقىت تىرىشىپ، ئۆز بهدىنىنى ئاران .  سېتىۋېلىپ، ئۆيىنى شۇ يهرگه  كۆچۈرۈپ كهلدى
  .ئهسلىگه كهلتۈرۈۋالدى

 CVI ئهركىن .   خىزمهتلهر ئهركىن سىدىق ئۈچۈن ناھايىتى قىزىقارلىق تۇيۇلغان ئىدى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغاندىكى
 پىرسهنت ئۆستۈرۈپ 45سىدىقنىڭ مائاشىمۇ ئىككى يېرىم يىل ۋاقىت ئىچىدە شىركهتكه يېڭى كىرگهن ۋاقىتتىكىگه قارىغاندا 

ركىن سىدىققا چۇشلۇق قىزىقارلىق ۋە  ئهدا CVIيىلىنىڭ كېيىنكى يېرىمىغا كهلگهندە،  -1999لېكىن، .  بېرىلگهن ئىدى
ۋاقىتنى ئىسراپ قىلماسلىق .  يۇقىرى تاالنت بىلهن يۇقىرى ئىقتىدار تهلهپ قىلىدىغان يېڭى ئىشالر ئانچه كۆپ قالمىدى

بهزى كۈنلىرى تېلېفوندا خېرىدارالر بىلهن سۆزلىشىپ، .   ئىش بولسا، شۇنى قىلىپ تۇردىنېمهئۈچۈن، ئۇ شىركهتته 
 مهھسۇالتلىرىنى ساتىدىغانالردىن بىرەرسى ئاغرىپ قالسا، شۇالرنىڭ ئورنىدا خېرىدارالرغا ئوپتىكا زاپچاسلىرىنى شىركهتنىڭ

بىر قېتىم شىركهتنىڭ مېخانىكىلىق ئوپتىكا زاپچاسلىرىغا شىركهت ئىسمى بىلهن زاپچاس .  سېتىش ئىشلىرىنىمۇ قىلىپ باقتى
 نۇرلۇق ئۈسكۈنه بۇزۇلۇپ قالغاندا، ئهركىن سىدىق ئۇنى چۇۋۇپ، تهكشۈرۈش ماركىسىنى يازىدىغان قىممهت باھالىق الزېر

ئارقىلىق، ئۇنىڭ بىر ئېلېكترونلۇق زاپچىسى كۆيۈپ كهتكىنىنى بايقاپ، ئۇ زاپچاسنى سېتىپ ئهكهلدۈرۈپ، بۇ ئۈسكۈنىنى 
ز ئۆمرىنىڭ قالغان قىسمىنى ۆدىق ئلېكىن، ئهركىن سى.   قاتتىق تهسىرلهندۈردىئالېكىسنىبۇ ئىش .  رېمونت قىلىپ ساقايتتى

  .مۇشۇنداق ئىشالر بىلهن ئۆتكۈزۈشنى خالىمايتتى
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بۇ ( كىشى بىلهن بىرلىشىپ قۇرغان بىر شىركهتنىڭ ئىشى بىلهن 2ئايدا، ئهركىن سىدىق باشقا  -10يىلى  -1999 
رنىيىدىكى بىر چوڭ تهجرىبىخانىغا بىر ، جهنۇبىي كالىفو)شىركهت توغرىسىدا مۇشۇ بۆلۈمنىڭ ئاخىرىدا يهنه ئايرىم توختىلىمىز

ئۇ يهرگه مېڭىشتىن بۇرۇن ئهركىن سىدىق ئىنتېرنېت ئارقىلىق باشقا خىزمهت .  ھهپتىلىك خىزمهتكه بارىدىغان بولدى
ئىزدەشكه باشلىغان بولۇپ، جهنۇبىي كالىفورنىيىدىكى يېڭى قۇرۇلغان بىر شىركهتته ئۆزىگه اليىق بىر خىزمهت بارلىقىنى 

 تۇرانهھهمدە ئۇالر بىلهن تېلېفوندا كۆرۈشۈپ بولغاندىن كېيىن، ئۇالر ئهركىن سىدىق بىلهن بىر قېتىم يۈز . دىبايقى
ھهمدە شۇ .   بىر ھهپتىلىك ئىش بىلهن ئوخشاش ۋاقىتقا توغرىلىدىيۇقىرىقىئهركىن سىدىق بۇ ئىشنى .  كۆرۈشىدىغان بولدى

ئهركىن سىدىق .  ن، ئۇالر ئهركىن سىدىقنى ئىشقا ئېلىشنى قارار قىلدىقېتىم بۇ يېڭى شىركهت بىلهن كۆرۈشكهندىن كېيى
ئامېرىكىنىڭ شىركهتلىرى ( بېرىدىغان خهتنى تاپشۇردى ئىستېپا ئۆز خىزمىتىدىن ئالېكىسكهكۈنى  -10ئاينىڭ  -12شۇ يىلى 

).  تىماس قىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ ھهپته بۇرۇن ئىل2 بېرىدىغاندا ئىستېپايۇقىرى دەرىجىلىك خادىمالردىن ئۆز خىزمىتىدىن 
 ئهركىن سىدىققا مۇۋاپىق كهلمهيدىغان بولۇپ قالغانلىقىنى ھېس قىلىپ تۇرغان بولغاچقا، نىڭ CVI بۇ ۋاقىتالردا ئالېكىسمۇ

 تۇرۇپ، يېڭى دا CVIئاينىڭ ئاخىرغىچه  - 12ئهركىن سىدىق .  ئهركىن سىدىقنىڭ بۇ ئىلتىماسىغا ئازراقمۇ خاپا بولمىدى
  .ن باشالپ ھېلىقى يېڭى شىركهتكه ئىشقا چۈشىدىغان بولدىيىلدى

  )»ColorMax Technology Incorporated«( تېخنولوگىيه شىركىتى كاالرمهكس) 2(
كۈنى تۇرمۇشقا كېرەكلىك  -2ئاينىڭ  -1يىلى يېڭى يىل بايرىمىنى ئۆز ئۆيىدە ئۆتكۈزۈپ،  -2000 ئهركىن سىدىق 
بۇ ئهركىن .   ماركىلىق ماشىنىسىغا قاچىالپ، جهنۇبىي كالىفورنىيىگه قاراپ يول ئالدىننېررۇ 4 تويوتانهرسىلىرىنى ئۆزىنىڭ 

قېتىم  -3سىدىقنىڭ ياپونىيىگه بارغان ۋە ئامېرىكىغا يېڭى كهلگهن ۋاقىتتىن كېيىنكى ئۆز ئۆيىدىن يهنه بىر قېتىم، يهنى 
دەسلهپته ئۇ .   دولالر تۆلهيدىغانغا ئىجارىگه ئالدى450ېيىغا ئۇ بىر ئامېرىكىلىقنىڭ بىر ئېغىزلىق ئۆيىنى ئ.  ئايرىلىشى ئىدى

 ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن ئاندىن ئۇ يهردىن ئۆي ئېلىپ، ئائىلىنى يۆتكهپ كېتىشنى يىلچهيهرگه ئۆزى يالغۇز بېرىپ، يېرىم 
لدا يالغۇز كېتىۋېتىپ، ماشىنىدا ئۇ يو.   كىلومېتىر كېلهتتى600ئۇ يهرنىڭ ھازىرقى ئۆيى بىلهن بولغان ئارىلىقى .  پىالنلىدى

دېگهن ناخشا چىققاندا، ئهركىن » تۇمانلىق كېچه«ناخشىالرنىڭ ئارىسىدىن .   ئاڭالپ ماڭدىسىCDئۇيغۇرچه ناخشا 
ئهركىن سىدىق بۇ چاغدا ئۆزىنى خۇددى ئۇيغۇر .  سىدىقنىڭ كۆڭلى بىراقال بۇزۇلۇپ، كۆزىدىن ياش ئېقىپ كهتتى

 ۋە ئۆزىنىڭ كۈچلۈكلۈكىئامېرىكىدىكى رىقابهتنىڭ .   ھېس قىلدىدېھقانالردەكالھاشارغا ماڭغان يېزىسىدىكى ياز كۈنلىرى 
 يېتهي دېگهندە يهنه گه 42كهسىپته ئىمكان قهدەر ئهڭ يۇقىرى پهللىگه يېتىش غايىسىنىڭ تۈرتكىسى بىلهن، ئۇ يېشى 

  .   مهجبۇر بولغان ئىدىئۆيىدىن ئايرىلىپ، يالغۇز ياشايدىغان مۇشۇنداق بىر يولنى تالالشقا
بولۇپ، قۇرۇلغىلى ) »ColorMax«ئىنگلىزچه  (كاالرمهكس ئهركىن سىدىقنى قوبۇل قىلغان شىركهتنىڭ ئىسمى 

 كىلومېتىردەك 30 باغچىسى بار شهھهرگه دىسنېيئۇ جهنۇبىي كالىفورنىيىدىكى .   ئايدەك ۋاقىت بولغان ئىدى6تېخى 
 3 پىرسهنت ئهرلهر بىلهن 8ئامېرىكا نوپۇسىنىڭ ئىچىدە .  ايالشقان ئىدىدېگهن شهھهرگه ج» Tustin«كېلىدىغان 

بولۇپ، بۇ شىركهتنىڭ ئىشلهپ چىقارماقچى بولغىنى ئاشۇنداق ) رەڭ قارىغۇسى(پىرسهنت ئايالالر رەڭ كۆرمهيدىغان 
يارىدىكى بىر يېقىن ئهركىن سىدىقنىڭ ئۇيغۇر دى.   ئىدىكۆزەينهككىشىلهرنى رەڭ كۆرىدىغان قىالاليدىغان بىر خىل 

بولۇپ، شۇ سهۋەبتىن ئۆزىنىڭ ئالىي مهكتهپ ئىمتىھانىدا ناھايىتى يۇقىرى نومۇر ) رەڭ قارىغۇسى( رەڭ كۆرمهس تۇغقىنىمۇ
ھهقىقىي بوشلۇق « يۇقىرىدا تىلغا ئالغان كۆزەينهكنىمۇبۇنداق .  ئالغانلىقىغا قارىماي ئالىي مهكتهپكه كىرەلمىگهن ئىدى

 يىل 3 داCVIبۇ بىر يۇقىرى تېخنىكىلىق ئۈسكۈنه بولۇپ، ئهركىن سىدىق .   ئىشلهپ چىقىراتتىئىچىدە» چهمبىرى
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 ئهينى ۋاقىتتا كاالرمهكس.   بىرى بولۇپ قالغان ئىدىمۇتهخهسسىسلهرنىڭئىشلهش جهريانىدا بۇ تېخنىكىدا تولۇق يېتىشكهن 
دە »ئىگىلىك خهۋىرى«گهن ۋاقىتتا ئامېرىكىدىكى بىر ئهركىن سىدىقنى ئىشقا ئېلىپ بولۇپ، ئۇ تېخى رەسمىي ئىشقا چۈشمى

ئهركىن سىدىق توغرىسىدا بىر مهخسۇس خهۋەر تارقاتقان بولۇپ، ئۇ خهۋەرنى ھازىرمۇ تۆۋەندىكى تور بېتىدىن كۆرۈشكه 
  :بولىدىكهن
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بولۇپ، » تهتقىقات، تهرەققىيات ۋە ئىشلهپچىقىرىش دىرېكتورى«ئهركىن سىدىقنىڭ بۇ شىركهتتىكى خىزمهت مهنسىپى 

شۇڭا ئۇ .  ۆزىدىن باشقا ھېچ كىم يوق ئىدى بىلىدىغانالردىن ئۇنىڭ ئئىلمىنىشىركهت بويىچه بۇنداق تېخنىكىنى ۋە ئوپتىكا 
بولماسلىقىمۇ ئۆز زىممىسىدە  -  بولۇشمۇۋەپپهقىيهتلىكيالغۇز ناھايىتى زېرىكىشلىك ھېس قىلىپال قالماي، پۈتۈن شىركهتنىڭ 

ىڭ پاي بۇ شىركهت مائاشتىن باشقا، ئهركىن سىدىققا شىركهتن.  بولغاچقا، داۋاملىق ئىنتايىن ئېغىر بېسىم ھېس قىالتتى
 5 بولۇپ قالسا، ئهركىن سىدىق مۇۋەپپهقىيهتلىكچېكىدىنمۇ يهنه خېلى كۆپ مىقداردا بهرگهن بولۇپ، ئهگهر بۇ شىركهت 

مانا مۇشۇنداق قىلىدىغان ئىشىمۇ يېڭى ۋە .  يىلغا بارمىغان ۋاقىت ئىچىدە مىليونېر بولۇپ قېلىش ئېھتىماللىقى بار ئىدى
 جهنۇبىي كالىفورنىيىدىكى بۇ شىركهتكه كالىفورنىيىدىناچقا، ئهركىن سىدىق شىمالىي ئىقتىسادىي كىرىمىمۇ ياخشى بولغ

  . يۆتكىلىپ كېلىشكه رازى بولغان ئىدى
 بىرەر ئاي ۋاقىت قالغاندا، بۇ شىركهتنى ئامېرىكىنىڭ بىر مهملىكهتلىك چوڭ شىدىغانغاۈچ ئهركىن سىدىق ئىشقا 

شۇنىڭ بىلهن بۇ شىركهتنىڭ تېخى ئىشلهپ چىقارمىغان .  ىر قېتىم تونۇشتۇردىتېلېۋىزىيه ئىستانسىسى پۈتۈن مهملىكهتكه ب
بۇ شىركهتته مهھسۇالتنى ساتىدىغان .  مهھسۇالتىغا نۇرغۇن كۆز دوختۇرخانىلىرى ۋە شهخسىيلهر ئۆچىرەت بولۇپ كهتتى

دىن كهچكىچه توختىماي ئۆزلىرىگه  نهپىرى بار بولۇپ، ئهركىن سىدىق شىركهتكه كېلىپال، ئۇالرنىڭ ئهتى7 - 6خادىمالردىن 
دەپ » شۇڭا سهل ساقالپ تۇرۇڭ. ئىككى ئايال ۋاقىت قالدى -   چىقىدىغانغا يهنه بىركۆزەينهك«تېلېفون قىلغان خېرىدارالرغا 

  شتاتىغا بېرىپ،يورك- نيۇبۇ شىركهتته ئىش باشالپ بىر ھهپته ئۆتكهندىن كېيىن، ئۇ .   كۆردىتۇرۇۋاتقانلىقىنىچۈشهندۈرۈپ 
ئۇنى يۆتكهپ كېلىشكه بىر .  ئۇ يهردىكى بىر شىركهتتىن ھهقىقىي بوشلۇق چهمبىرىدىن بىرنى سېتىۋېلىش ئىشىغا قاتناشتى

 تۇرۇپال ھېلىقى ئۈسكۈنىنى نيۇيوركتاقانچه ھهپته كېتىدىغان بولغاچقا، ۋاقىتنى زايه قىلماسلىق ئۈچۈن، ئهركىن سىدىق 
دىن كېيىن يۆتكهپ كېلىپ، ئورنىتىپ بولغاندىن كېيىن، ئۇ يهنه دەرھال قاتتىق  ھهپتى3ئۇنى .  سىناق قىلىشقا باشلىدى

 غىچه ئۆيىگه 10 بىلهنال ئورنىدىن تۇرۇپ، ئاخشىمى سائهت 6ئۇ ھهر كۈنى ئهتىگىنى سائهت .  ئىشلهشكه كىرىشىپ كهتتى
ىشتىن ئىبارەت بىرال خىيال ئورناپ  ئىشلهپ چىقىرتېزرەك كۆزئهينهكلهرنىئۇنىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدىغا مۇشۇ .  قايتىپ كهلمىدى
 ئايدا ئۆيىگه بىر قېتىم قايتىپ، بىر ھهپته ئۆيىدە تۇرۇپ 2ئىشقا چۈشۈشتىن بۇرۇن ئۇ شىركهت بىلهن ھهر .  كهتكهن ئىدى

 2پهقهت كېيىنكى .  شۇڭا بۇ ئارىلىقتا ئۆيىگىمۇ قايتمىدى.  ئىشلهپ بېرىپ ئاندىن قايتىپ كېلىشنى كېلىشىۋالغان ئىدى
  .ىملىق ئۆيىگه بېرىپ كېلىشنىڭ ئايروپىالن بېلىتىنى ئېلىپ قويدىقېت

 كۆز خۇسۇسىيهتتىكى خىل ئوخشىمىغان 8 خىل تۈرى بار بولۇپ، ئۇالرغا 8 ئىنسانالرنىڭ رەڭ كۆرمهيدىغان كۆزىنىڭ 
پ، ئۇنىڭ تهبىئىي  سودىگهر بولۇكورىيهلىكبۇ شىركهتنى قۇرغان كىشى بىر .  ئهينهكنى ئىشلهپ چىقىرىشقا توغرا كېلهتتى

 مىليون 10 كورىيهلىكلهردىنلېكىن ئىگىلىك يارىتىش ئىشلىرىغا ماھىر بولغاچقا، .  پهندىن ھېچ قانداق خهۋىرى يوق ئىدى
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بۇ كىشى دەسلهپته ئهركىن سىدىققا خېلى تۈزۈكتهك كۆرۈنگهن .  دولالردەك پۇل يىغىپ، مۇشۇ شىركهتنى قۇرغان ئىكهن
.  ر ئايدىن ئارتۇق ئىشلىگهندىن كېيىن قارىسا، ئۇ كىشى ئىنتايىن ئهسكى مىجهزلىك ئادەم ئىكهنبولۇپ، كېيىن بۇ يهردە بى

 شۈمۈرۈپ ئىشلهپ چىقىرىش ئۈچۈن، ھهقىقىي بوشلۇق چهمبىرىدىكى پۈتۈن ھاۋانى تولۇق كۆزەينهكنى خىل 8 يۇقىرىقى
 خىل 3 - 2 قىزىتىپ، ئاندىن رادۇسقىچهگ 300، ئۇنى )دېگهننىڭ مهنىسى ئهنه شۇ» ھهقىقىي بوشلۇق«(چىقىرىۋېتىپ 

بۇ سوقۇلۇشتىن ھېلىقى ماتېرىيالالر پارچىلىنىپ، ئۇنىڭدىكى . قاتتىق ماتېرىيالنى ئېلېكترون ئېقىمى بىلهن سوقىدۇ
 ئهينىكىگه كۆزەينهكنىڭ ۋە ئاتومالر ئاجراپ چىقىپ، ھهقىقىي بوشلۇقتا ھهر تهرەپكه ئۇچۇپ يۈرۈش جهريانىدا مولېكۇلىالر

 ۋە ئاتومالرنىڭ بىر قىسمى ئاشۇ ئهينهككه چاپلىشىپ تۇرۇپ مولېكۇلىالرئهينهك ناھايىتى قىزىق بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ . ىدۇقون
ئاشۇ ماتېرىيالنىڭ تهسىرى .  كونترول قىلىشقا توغرا كېلىدۇنانومېتىرگىچه 2 - 1بۇنداق ماتېرىيالنىڭ قېلىنلىقىنى . قالىدۇ

ەڭدىكى نۇرنى ئۆتكۈزۈپ، يهنه بىر قىسىم رەڭنى ئۆتكۈزمهي، شۇ ئارقىلىق ئۇنى تاقىغان بىلهن كۆز ئهينهك بىر قىسىم ر
، كىشىلهر شۇنىڭ بىلهن رەڭلىك دىغان بولغاچقاكىشىلهرنىڭ كۆزىگه كىرىدىغان نۇرنىڭ رەڭگىنى مۇۋاپىق تهڭشهپ بېرى

 كۆزەينهكنى خىل 8پ كۆرۈپ، ھېلىقى ئهركىن سىدىق كومپيۇتېردا ھېسابال.  نهرسىلهرنى ئهينهن كۆرەلهيدىغان بولىدۇ
لېكىن شىركهتنىڭ .   خىل ماتېرىيال ئىشلهتمىسه بولمايدىغانلىقىنى تېپىپ چىقتى6ئىشلهپ چىقىرىش ئۈچۈن كهم دېگهندە 

ئهركىن سىدىق .   خىل ماتېرىيالدىن باشقىنى ئىشلىتىشكه بولمايدۇ، دەپ تۇرۇۋالدى2 باشلىقى پهقهت كورىيهلىكھېلىقى 
 خىل 4نهتىجىدە پهقهت .  تۇرۇۋالدى ئۇ كىشى ئۆزىنىڭ جاھىللىقىدا چىڭ مۇنازىرىلهشسىمۇقايتا چۈشهندۈرسىمۇ ۋە  - قايتا

بۇ شىركهتتىكى ھېچ قانداق ئادەم بۇ .   خىلى يازدىال تهلهپكه اليىق چىقمىدى4 نورمال چىقىپ، قالغان كۆزەينهك
قايتا سۈرۈشته قىلىپمۇ ئۇ  - ئهركىن سىدىق قايتا. مهيتتى بىلكورسهتكۈچىلىرىنىمۇ تېخنىكىلىق كۆزەينهكلهرنىڭ

 باشلىقنىڭ قىزى ئىقتىساد كهسپىدە تولۇق كۇرسنى پۈتتۈرگهن بولۇپ، كورىيهلىكھېلىقى .  كۆرسهتكۈچلهرگه ئېرىشهلمىدى
چه ۋاقىتالردا ھېچ ئۇ قىز كۆپىن.  ئۇ مۇشۇ شىركهتنىڭ بارلىق ئىقتىسادىغا مهسۇئل مۇئاۋىن رەئىسى قىلىپ قويۇلغان ئىكهن

ئامېرىكىدا بىر شىركهتتىكى بىر يۇقىرى دەرىجىلىك .   گېزىت ئوقۇيدىكهنكورىيهچهئىش قىلماي، ئۆز ئىشخانىسىدا ئولتۇرۇپ 
پۈتۈن تېخنىكىلىق قارارالرنى ئۆزى .  تېخنىكىلىق خادىم ئۆزىنىڭ تېخنىكىلىق دائىرىسىدە خۇددى بىر پادىشاھقا ئوخشايدۇ

ئهركىن سىدىقنىڭ بۇ شىركهتته دۇچ كهلگىنى بىر ئىنتايىن .  يامان نهتىجىلهرگىمۇ ئۆزى مهسۇئل بولىدۇ - ياخشى. چىقىرىدۇ
ئۇ بىر قانچه .  نورمالسىز، ئىلىمسىز ئهھۋال بولۇپ، بۇنداق ئىشنى ئامېرىكىغا كهلگهندىن بۇيان زادىال كۆرۈپ باقمىغان ئىدى

 ئىشلهپ چىقىرىشتا ھېچ قانداق ئىلگىرىلهش كۆزەينهكنى خىل 4لىقى  سائهتتىن ئىشلهپ بېقىپمۇ، ھې16ھهپته كۈنىگه 
 خىل ماتېرىيالالر بىلهن ئۇالرنى ئىشلهپ چىقىرىشقا ھېچ قانداق كۆزى يهتمهي، 2ئهڭ ئاخىرىدا پهقهت .  پهيدا قىاللمىدى

توشقان كۈنى خىزمىتىدىن  ئاي 2دەپ مۇئهييهنلهشتۈرۈپ، بۇ شىركهتكه كېلىپ ئهمدى » مهن خاتا يهرگه كېلىپ قاپتىمهن«
 ماشىنىسىغا قاچىالپ، شىمالىي  يىغىشتۇرۇپ سائهت ئىچىدە2 كېرەكلىرىنىئۇ ياتىقىغا بېرىپ، نهرسه .   بهردىئىستېپا

  .ىچىقتىكالىفورنىيىدىكى ئۆيىگه قاراپ يولغا 
 بۇ كورىيهلىككى قىز ئىك -  ئاي ئۆتكهندىن كېيىن، ھېلىقى ئاتا3 ئهركىن سىدىق بۇ شىركهتتىن چىقىپ كېتىپ 

ستىدىن ئهرز قىلغانلىقى ۈ مهبلهغ سالغان كىشىلهر ئۇالرنىڭ ئكاالرمهكسكه خىيانهت قىلغانلىقى ئۈچۈن، مهبلىغىگهشىركهتنىڭ 
ھازىر بۇ .   ئاي ئۆتكهندىن كېيىن بۇ شىركهت پۈتۈنلهي ۋەيران بولۇپ، تاقىلىپ كهتتى6ئۇنىڭدىن .  خهۋەر قىلىندى

 ColorMax«ئهركىن سىدىق ئىشلىگهن شىركهتنىڭ تولۇق ئىسمى .  (دېرىكى يوق - ئىزشىركهتنىڭ ھېچ قانداق 
Technology Incorporated «ئامېرىكىدا ھازىرمۇ . بولۇپ، ئۇ ھازىر مهۋجۇد ئهمهس»ColorMax « سۆزى بىلهن
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رەڭ (ڭ كۆرمهيدىغانالرنىڭ باشلىنىدىغان باشقا شىركهتلهردىن بىر قانچىسى بار بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىشلهپ چىقىرىدىغىنى رە
  .)كۆز ئهينىكى ئهمهس) قارىغۇلىرىنىڭ

رەڭ .  شۇنداق قىلىپ ئهركىن سىدىق بۇ قېتىم خىزمهت يۆتكىلىپ، ئهسلىدە ئويلىغىنىدەك مىليونېر بواللمىدى
ى سىنىقى ئۇنىڭ بۇ قېتىمق.   ئىشلهپ چىقىرالمىدىئهينهكنىمۇئىشلىتىدىغان كۆز ) قارىغۇلىرىرەڭ (كۆرەلمهيدىغانالر 

 قېتىملىق ئايروپىالن يول كىراسى ۋە بىر ئايلىق ياتاققا ئالدىن تۆلىگهن 2 خىزمىتىدىن ئايرىلىش بىلهن دىكى CVIئۆزىنىڭ 
ئهركىن سىدىق ئۈچۈن ئىشنى يهنه يېڭى باشتىن باشالشقا توغرا .  ي ئىجارىسى پۇللىرىدىن قۇرۇق قېلىش بىلهن ئاخىرالشتىۆئ

  .  كهلدى
)3 (WaveSplitter تېخنولوگىيه شىركىتى )»WaveSplitter Technology Inc«(  

 ئهركىن سىدىق جهنۇبىي كالىفورنىيىدىن قايتىپ كېلىپ، بىر كۈننىمۇ ئىسراپ قىلماي، يهنه خىزمهت ئىزدەشكه 
پ ئۇ ئىنتېرنېت ئارقىلىق ئوپتىكا ساھهسىدىكى شىركهتلهرگه يۇقىرى دەرىجىلىك تېخنىكىلىق خادىم تېپى.  باشلىدى

. دەپ ئاتىلىدۇ» خىزمهت تېپىپ بېرىش شىركىتى«بۇنداق ئورۇنالر ئامېرىكىدا . بېرىدىغان بىر شىركهت بىلهن ئاالقىلهشتى
ئۇالر باشقا شىركهتلهرنىڭ ئادەم ئېلىش ئېالنلىرىنى يىغىپ، ئۆزلىرىنى ئىزدەپ كهلگهن خىزمهت ئىزدەۋاتقان كىشىلهرگه 

ئهگهر بىر .  السا، خىزمهت ئىزدىگۈچىنى خىزمهتكه ئالغۇچى شىركهتكه تونۇشتۇرىدۇمۇۋاپىق كېلىدىغان خىزمهتلهر بولۇپ ق
شىركهت بىر ئادەمنى ئاشۇنداق يول بىلهن ئىشقا ئېلىپ قالسا، بۇ خىزمهت تېپىپ بېرىش شىركىتىگه ئادەم ئالغان شىركهت 

 نام بىلهن دېگهن جىلغىسى كېرىمنىيئېلىمىزدە بۇ ئاتالغۇ ( جىلغىسىدا سىلىكونكالىفورنىيىنىڭ . مهلۇم مىقداردا پۇل بېرىدۇ
 15بۇنداق شىركهتكه بېرىلىدىغان پۇل ئىشقا ئېلىنغان ئادەمنىڭ بىر يىللىق مائاشىنىڭ ) ئومۇمالشقان ــــ مۇھهررىردىن

تېپىپ بېرىش  مىڭ دولالر بولسا، بۇ ئىش 100يهنى ئهگهر ئىشقا ئېلىنغان ئادەمنىڭ يىللىق مائاشى . پىرسهنتىگه توغرا كېلىدۇ
 ھېچ قانداق چىقىم ئىزدىگۈچىگهئىش .   مىڭ دولالر ئهتراپىدا پۇل بېرىدۇ15شىركىتىدىكىلهرگه ئىشقا ئالغۇچى شىركهت 

  .  بولمايدۇ
 ئهركىن سىدىق ئۆيىگه قايتىپ كېلىپ بىر ھهپته ئۆتكهندىن كېيىن، ھېلىقى خىزمهت تېپىپ بېرىدىغان شىركهتنىڭ 

ئارىلىقتىن يهنه بىر ھهپته ئۆتكهندىن كېيىن، .  نى ئۆزىگه اليىق تېپىپ، شۇالرغا ئىلتىماس قىلدى شىركهت3 جهمىياردىمىدە 
ھهر بىر شىركهتته پۈتۈن بىر كۈن ئېلىپ بېرىلغان بۇ . ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئهركىن سىدىقنى كۆرۈشۈشكه چاقىردى

 KLA«ئهركىن سىدىق .  ئالىدىغان بولدى شىركهتنىڭ ھهممىسى ئهركىن سىدىقنى خىزمهتكه 3كۆرۈشۈشتىن كېيىن، بۇ 
Tencor « بۇ يېرىم ئۆتكۈزگۈچ .   ياخشى كۆردىتۇرغۇنلىقىنىدېگهن شىركهتنىڭ مائاشىنى، قىلىدىغان ئىشىنى ۋە

ماتېرىياللىرىنى ئىشلهپ چىقىرىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان چوڭ تىپلىق ئۈسكۈنىلهرنى ياساپ چىقىرىدىغان بىر چوڭ شىركهت 
 .WaveSplitter Technology «)www«.   مىليارد دولالردىن ئاشاتتى4ىق سودىسى بولۇپ، يىلل

wavesplitter. com ( يىلدەك بولغان، نۇرلۇق تاال خهۋەرلىشىش ئۈسكۈنىلىرىگه 2دېگهن شىركهت قۇرۇلغىلى تېخى 
 قىلىدىغان ئىشىمۇ ئىنتايىن ئىشلىتىلىدىغان ئوپتىكا زاپچاسلىرىنى ئىشلهپ چىقىرىدىغان بىر يېڭى شىركهت بولۇپ، ئۇنىڭ

چېكى تېخى بازارغا سېلىنمىغان بولغاچقا، ئهگهر ئۇ ئوبدان مېڭىپ  - ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ شىركهتنىڭ پاي. قىزىقارلىق ئىدى
شۇڭا ئهركىن . چهك ئارقىلىق قىسقا ۋاقىتتا نۇرغۇن پۇلغا ئېرىشىش ئېھتىماللىقى بار ئىدى - قالسا، شىركهتتىن بېرىدىغان پاي

كۈنى بۇ شىركهتكه ئىشقا  - 1ئاينىڭ  -3يىلى  -2000ھهمدە .   دېگهن شىركهتنى تاللىدىWaveSplitterدىق سى
  .چۈشتى
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 جىلغىسىنىڭ شهرقىي تهرىپىدە بولۇپ، ئهركىن سىلىكون بۇ شىركهت كالىفورنىيىدىكى دۇنياغا داڭلىق بولغان 
ئهركىن سىدىقنىڭ بۇ . هھهرگه جايالشقان ئىدىدېگهن ش» Fremont« كىلومېتىر كېلىدىغان 40سىدىقنىڭ ئۆيىگه 

ئارىلىقتىن بىر يىلدەك ۋاقىت ئۆتكهندە  .  بولدىئىنژېنېرىشىركهتتىكى خىزمهت مهنسىپى دەسلهپته ئالىي دەرىجىلىك ئوپتىكا 
بۇنى . ۈردى باشلىقىغا ئۆستئىنژېنېرالر مهسۇئل خنولوگىيىسىگهېتتاال ئوپتىكا  -  شىركهت ئۇنى يۇقىرى دەرىجىلىك نۇرلۇق

بۇ ۋاقىتقىچه .  دەپ ئاتايدۇ» Engineering manager, Advanced fiber-optic technology«ئىنگلىزچه 
  . پىرسهنت ئۆستۈرۈلدى25ئهركىن سىدىقنىڭ مائاشىمۇ شىركهتكه يېڭى كهلگهن ۋاقىتتىكىگه قارىغاندا 
دەپ ئاتىلىدىغان بىر زاپچاس » Interleaver« بۇ شىركهت ئىشلهپ چىقىرىدىغان نهرسىلهرنىڭ ئىچىدە ئىنگلىزچه 

بار بولۇپ، ئهركىن سىدىق بۇ شىركهتكه كهلگهن دەسلهپكى مهزگىلدە ئاشۇ مهھسۇالتنى تهتقىق ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش 
 كانالنى 20مهسىلهن، (بۇ زاپچاس نۇرلۇق تاالدىكى ئۇچۇر كانىلىنىڭ سانىنى ھهسسىلهپ كۆپهيتىش .  ئىشلىرىغا قاتناشتى

 ئاي ۋاقىت ئىچىدىال 4 - 3ئهركىن سىدىق دەسلهپكى .  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ)  كانالغا كۆپهيتىش80 كانالنى 40، انالغاك 40
بىرلهپ  - بۇ زاپچاسنىڭ تېخنىكىلىق خۇسۇسىيهتلىرىنى تولۇق ئېنىقالپ، ئۇنى ئىشلهپچىقىرىشتا ساقالنغان مهسىلىلهرنى بىر

بۇ ئىشالرنى ئهركىن سىدىقتىن .  شنىڭ يېڭى ئۇسۇللىرىنى ئوتتۇرىغا قويدىھهمدە ئۇنى ئىشلهپ چىقىرى. تېپىپ چىقتى
شۇنىڭ بىلهن ئهركىن سىدىق بۇ زاپچاسنىڭ تېخنىكا جهھهتتىكى باش .   قىاللمىغان ئىدىئىنژېنېرالربۇرۇن كهلگهن باشقا 

ىدىغان، ئهركىن سىدىق ئويالپ پۈتۈن شىركهت ئهركىن سىدىق تۈزۈپ چىققان قولالنمىنى ئىشلىت.  ئايالندىمۇتهخهسسىسكه
 بۇ نىڭ WaveSplitterبىر قېتىملىق خهلقائرالىق چوڭ تالالشتا، . چىققان تېخنىكىلىق ئاتالغۇالرنى قوللىنىدىغان بولدى
 NEC شىركىتى، ياپونىيىنىڭ ATTشۇنىڭ بىلهن ئامېرىكىنىڭ . مهھسۇالتى پۈتۈن دۇنيا بويىچه بىرىنچىلىككه ئېرىشتى

 شىركىتى قاتارلىق خهلقائرالىق چوڭ كۆلهملىك شىركهتلهر ئۆزلىرىنىڭ ئۇزۇن يوللۇق Siemensرمانىيىنىڭ شىركىتى، ۋە گې
  .  ئاشۇ زاپچىسىنى ئىشلىتىدىغان بولدىنىڭ WaveSplitterلىرىدە ىنۈسكۈخهۋەرلىشىش ئ

 100ېڭىۋاتقان نۇرنى ھهر تاال خهۋەرلىشىشىدە، نۇرلۇق تاالدا ھهر خىل ئۇچۇرالرنى ئېلىپ م -  ئۇزۇن يوللۇق نۇرلۇق
ھهر بىر الزېر نۇرىنىڭ قۇۋۋىتى بهك يۇقىرى . كىلومېتىر ئارىلىقتا بىر قېتىم الزېر نۇرى ئارقىلىق كۈچهيتىشكه توغرا كېلىدۇ

ئهمما بۇ الزېر نۇرلىرىنىڭ . بولمىغاچقا، بىر ئورۇندا بىر قانچه الزېر نۇرىنى بىرلهشتۈرۈپ ئىشلىتىشكه توغرا كېلىدۇ
بىرىگه قوشۇش ئۈچۈن بىر خىل ئاالھىدە زاپچاس  - ىنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى ئوخشاش بولغاچقا، ئۇالرنى بىرھهممىس

 بىر خىل ئاالھىدە نۇرلۇق تاالدىن ياسىلىدىغان مۇشۇ زاپچاسنى ئىشلهپ چىقىرىشنى قارار WaveSplitter.  ئىشلىتىلىدۇ
 ئىنژېنېر كىشى ۋە باشقا 4 الردىنېنژېنېرئق دوكتورلۇق ئۇنۋانى بار ئهركىن سىدى. قىلىپ، بۇ ۋەزىپىنى ئهركىن سىدىققا بهردى

  دۇنيادا ۋاقىتتا بۇ. باشلىدى )تهتقىقاتنى (پروجهكتنى كىشىنى بىر گۇرۇپپا قىلىپ، بۇ 5 يهنه تېخنىكالردىنبىلهن 
WaveSplitterىر قانچىسى بار ئىدىبىلهن مۇشۇ زاپچاسنى ئىشلهپ چىقىرىشتا رىقابهتلىشىدىغان شىركهتلهردىن يهنه ب  .

ئهركىن سىدىقنىڭ گۇرۇپپىسى باشقىالرنىڭ ئىلمىي ماقالىلىرى ۋە نۇرغۇن پاتېنتلىرىنى ئوقۇپ، شۇ ئارقىلىق تېخنىكىلىق 
 مۇئاۋىن رەئىسى دىكى CVIئاشۇ ئارىلىقتا ئهركىن سىدىق ئۆزىنىڭ . بىرلهپ ئۆتۈشكه توغرا كهلدى -  ئۆتكهللهردىن بىر

ئهركىن سىدىق ئوپتىكا .  خىزمهتكه ئالدۇرغان ئىدىهگ WaveSplitterمېڭىپ، ئۇنىمۇ  ئۈچۈن يول ئالېكىس
ئهركىن سىدىق ھازىر قىلىۋاتقان بۇ .   ئوپتىكىلىق مېخانىكىنىڭ باشلىقى بولدىئالېكىسمۇ باشلىقى بولغاندا، ئېنژېنېرلىكىنىڭ

 ۋە ئهركىن سىدىقنىڭ گۇرۇپپىسىدىكى لېكىسنىڭئا.   مهسۇئل بولدىئالېكىس ھهممه مېخانىكىلىق ئىشلىرىغا پروجهكتنىڭ
 كىلومېتىر كېلىدىغان يهردە بولۇپ، ئۇالر ھهر كۈنى ئهتىگهندە 10يهنه بىر دوكتورنىڭ ئۆيلىرى ئهركىن سىدىقنىڭ ئۆيىگه 
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 ل قىستايولدا ماشىنا بهك كۆپ، يو.  كىشى بىر ماشىنىدا ئىشقا بېرىپ كهلدى3ئهركىن سىدىقنىڭ ئۆيىگه كېلىپ، ئاندىن بۇ 
 مىنۇتتىن بىر يېرىم سائهتكىچه ۋاقىت كېتىدىغان بولۇپ، 40 كىلومېتىر يولنى بېسىشقا 40قىستاڭ بولغانلىقى ئۈچۈن، بۇ  -

ۋاقىت .  ئۇالر بۇ ۋاقىتتا تېخنىكىلىق مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىپ، بىر قىسىم مهسىلىلهرنى ئاشۇ ماشىنىنىڭ ئۈستىدە ھهل قىلدى
يهكشهنبه  -  چىقىرىش ئۈچۈن ئهركىن سىدىق مۇشۇ ئارىلىقتا نۇرغۇن شهنبهتېزرەكھسۇالتنى بهك قىس بولغاچقا، بۇ مه

 باشالپ بىر يىلدەك ۋاقىت ئۆتكهن بىر شهنبه كۈنى ئهركىن سىدىق پروجهكتنىھهمدە بۇ .  كۈنلىرىنىمۇ شىركهتته ئۆتكۈزدى
دىكى باشقا بارلىق شىركهتلهرنى بېسىپ چۈشىدىغان يهنه بىر تېخنىك ئايال بىلهن بىرلىكته تېخنىكىلىق كۆرسهتكۈچى دۇنيا

ئۇنىڭدىن .  ئاشۇ پهيتته ئهركىن سىدىق خۇشاللىق ۋە ھاياجانلىققا چۆمۈپ سهكرەپ كهتتى.  مهھسۇالتتىن بىرنى ياساپ چىقتى
اندا، كېيىنكى بىر ئىككى ئاي ۋاقىت ئىچىدە بۇ شىركهت ھېلىقى مهھسۇالتنى كۆپلهپ ئىشلهپ چىقىرىشقا تهييار بولغ

تاال خهۋەرلىشىش سانائىتىدە زور ئۆزگىرىش بولۇپ، بۇ خىل مهھسۇالتقا بولغان ئېھتىياج بىراقال يوقاپ  - خهلقائرالىق نۇرلۇق
 بۇ مهھسۇالتنى تهرەققىي قىلدۇرۇشقا بىر مىليون دولالردىن ئارتۇق پۇل خهجلىگهن WaveSplitterشۇنىڭ بىلهن . كهتتى

  . تىن ۋاز كېچىشكه مهجبۇر بولدىبولسىمۇ، ئاخىرى بۇ مهھسۇالت
 بۇ ۋاقىتقا كهلگهندە ئوپتىكىلىق خهۋەرلىشىش ساھهسىدە نۇر دولقۇنى ئۆتكۈزگۈچ ئاساسىدا ياسىلىدىغان ھهر خىل 

 Planar Lightwave(«بۇ خىل زاپچاسالر ئىنگلىزچه . ئوپتىكا زاپچاسلىرى كىشىلهرنى جهلپ قىلىشقا باشلىدى
Circuits (PLC «مىكرومېتىر 9نۇرلۇق تاالنىڭ مهركىزىي قىسمىدىكى نۇر ماڭىدىغان قىسمىنىڭ توملۇقى .  دۇدەپ ئاتىلى 

 180 مىكرومېتىردىن 17ئىنسانالرنىڭ چېچىنىڭ توملۇقى ( مىكرومېتىر كېلىدۇ 125بولۇپ، ئۇنىڭ پوستى 
ىغان بولۇپ، بىر يېرىم ئۆتكۈزگۈچ  كېلىدمىكرومېتىرال 4 نۇر يولىنىڭ كهڭلىكى بولسا ئاران PLC).  مىكرومېتىرغىچه كېلىدۇ

 مۇ ئاشۇ ساھهگه WaveSplitterشۇنىڭ بىلهن .  تاختىيىنىڭ ئۈستىدە نۇرغۇن ئوپتىكىلىق زاپچاسالرنى ياسىغىلى بولىدۇ
 دوكتوردىن بىر ئوپتىكىلىق اليىھىلهش گۇرۇپپىسى تهشكىل قىلىپ، ئۇنىڭغا ئهركىن سىدىقنى 6كىرىشنى قارار قىلىپ، 

 ئايدىن كېيىنال يېڭى زاپچاسالرنى 3 - 2ئهركىن سىدىق بۇ بىر يېڭى ساھهگىمۇ ئىنتايىن تېزال كىرىشىپ، .  مهسۇئل قىلدى
 NEC ياساش ئۈسكۈنىلىرىنى قۇرۇپ چىقىپ، ياپونىيىنىڭ PLC مىليون دولالرلىق 10شىركهت . لهپ چىقتىيىھىال

بۇ جهرياندا ئهركىن سىدىق پۈتۈن شىركهتنىڭ . بولدىشىركىتى بىلهن بىرلىكته بۇ خىل زاپچاسالرنى ئىشلهپ چىقارماقچى 
ئوپتىكا زاپچاسلىرىنىڭ تېخنىكىلىق ئىشلىرىغا .   رولىنى ئوينىدىخادىملىقئوپتىكا تېخنىكىسى جهھهتتىكى ئهڭ نوپۇزلۇق 

تلىرىنى  باھاالپ بېرىش، ۋە شىركهتنىڭ پاتېنت ھۆججهتېخنولوگىيهلهرنىمهسۇئل بولۇپال قالماي، شىركهت ئۈچۈن يېڭى 
، NEC يىللىرى ياپونىيىنىڭ -2002 ۋە - 2001ئۇ .  تهكشۈرۈپ باھاالپ بېرىش ئىشلىرىنىمۇ قوشۇمچه ئىشلىدى

Hitachi ۋە Fujitsuبېرىپ، قېتىم  شىركهتلىرىگه كۆپ WaveSplitter ۋاكالىتهن تېخنىكىلىق هگ 
ئهركىن سىدىق ياپونغا . ر قېتىم باردى شىركىتىگىمۇ بىSiemensگېرمانىيىنىڭ .  سۆھبهتلهشكۈچى رولىنى ئوينىدى

ئۇ ياپونىيىدىكى شىركهتلهردە ئىلمىي دوكالت . بارغاندا، ئۇنىڭ ياپون تىلىنى بىلگىنى شىركهت ئۈچۈن كۆپ پايدا قىلدى
ق يهنى، ئهركىن سىدى.  بهرگهندە، ئۇنىڭ ئۆزى يالغۇز بىر ئادەمنىڭ قىلغان ئىشلىرىغا ياپونلۇقالر ئىنتايىن ھهيران قالدى

PLC بولغان قىلىشقىچه زاپچاسلىرىنىڭ زاۋۇتتا ئىشلهپ چىقىرىشتىن باشقا اليىھىلهشتىن ئهڭ ئاخىرقى ئۆلچهپ سىناق 
 شىركىتى بىلهن كۆرۈشكىلى بارغاندا، ئۇ شىركهتنىڭ Fujitsuبىر قېتىم ئۇ .   قىالاليتتىبىۋاسىتهبارلىق جهريانلىرىنى ئۆزى 

 PLC. دەپ سورىغان ئىدى» بىزنىڭ شىركهتكه يۆتكىلىپ كېلىشنى خاالمسهن؟«بىر باشلىقى ئۇنى ئايرىم چاقىرىپ، 
 شىركىتى بولۇپ، ئوپتىكىلىق NEL ئهڭ چوڭ رىقابهتچىسى ياپوننىڭ نىڭ WaveSplitterتېخنىكىسى جهھهتته 
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.  رىقابهتلىشهتتى بىر گۇرۇپپا ئادەملىرى بىلهن نىڭ NELزاپچاسالرنى اليىھىلهش جهھهتته ئهركىن سىدىق يالغۇز بىر ئادەم 
NEL نهپهردەك 500ئۇالرنىڭ .  مهھسۇالتنى ئانچه كۆپ ئىشلهپ چىقارمايدۇكونكرېت بىر ئاالھىدە شىركهت بولۇپ، ئۇالر 

 قىلىپ، ئۇالرنى كهشىپ بار بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئاساسلىق خىزمىتى يېڭى تېخنىكا بايقاپ ياكى ئىنژېنېرلىرىئالىي دەرىجىلىك 
  . دىن باشقا شىركهتلهرگه ئۆزلىرىنىڭ پاتېنتلىرىنى سېتىش ئارقىلىق پۇل تېپىشتىن ئىبارەتپاتېنت قىلدۇرۇپ، ئان

 ئىشقا ئالدۇرغان ۋەتهنداشلىرىنىمۇ باشقا، ئهركىن سىدىق ئۆزىنىڭ ئادىل ئاتاۋۇلال بىلهن پوالت ئۆمهر قاتارلىق ئالېكىستىن 
.  ڭ كۆپ يۇقىرى تېخنىكىلىق شىركهتكه ئايالنغان ئىدى ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرالر ئهWaveSplitterبولۇپ، بىر مهزگىل 

 رايونىدا تهبىئىي پهندە ئوقۇغان باشقا فرانسىسكوئهركىن سىدىق ئۇالردىن باشقىالرنىمۇ ئىشقا ئاالاليدىغان بولسىمۇ، سان 
  .ئۇيغۇرالر قالمىغان ئىدى

يېڭى تېخنىكىغا .  ۆزگىرىش بولدىيىلىنىڭ ئاخىرى دۇنيا نۇرلۇق تاال خهۋەرلىشىش سانائىتىدە چوڭ ئ -2002 
 ھهممىسى خاتا بولۇپ چىقىپ، ئهسلىدە ئىشلهپ چىقارماقچى مۆلچهرلهرنىڭچۈشىدىغان ئېھتىياج توغرىسىدىكى بۇرۇنقى 

 -11يىلى  -WaveSplitter 2001.  بولغان يېڭى تېخنىكىلىق ئۈسكۈنىلهرنى زور دەرىجىدە قىسقارتىشقا توغرا كهلدى
 30دەپ ئاتىلىدىغان بىر پائالىيهت ئۆتكۈزۈپ، بىر كۈندىال »  Open House«كۈنىال ئىنگلىزچه ئايدىكى بىر شهنبه 

 دەك كىشىنى 100ئايغا كهلگهندە شىركهتتىن بىر كۈندىال بىراقال  -3يىلى  -2002كىشىنى خىزمهتكه ئالغان بولسا، 
ەك ۋاقىت بولغان بولۇپ، ئۇنىمۇ شۇ قاتاردا ئىشتىن  ئايد6 بۇ شىركهتكه كهلگىنىگه ئاران ئالېكىسنىڭبۇ چاغدا .  قىسقارتتى

ھهممه كىشىلهر ئۆزلىرىنى خۇددى دېڭىزغا چۆكۈپ كېتىۋاتقان بىر پاراخوتنىڭ ئۈستىدە تۇرغاندەك ھېس .  بوشىتىۋەتتى
ىدىن قغانلىقىلىپ، بىر تهرەپتىن باشقا ئىش ئىزدەپ، يهنه بىر تهرەپتىن ئىشتىن چىقىرىلىش نۆۋىتىنىڭ ئۆزىگه قاچان كېلىدى

بۇ قېتىمقى نۇرلۇق تاال . ئۇنىڭدىن كېيىن شىركهتته يهنه بىر قانچه قېتىم ئادەم قىسقارتىش بولدى.  ردىۈئهنسىرەپ ي
خهۋەرلىشىش سانائىتىنىڭ ئارقىغا چېكىنىش دولقۇنى دۇنيا مىقياسىدىكى بىر ھادىسه بولغاچقا، ئوپتىكا ساھهسىدە ئىشلهيدىغانالر 

 10 دىكى WaveSplitterيىلىنىڭ ئاخىرىغا كهلگهندە،  - 2002.  شمۇ بىراقال تهس بولۇپ كهتتىئۈچۈن يېڭى ئىش تېپى
 يالغۇز ئهركىن ئېنژېنېرلىرىدىن ھهممىسى ئىشتىن بوشىتىلىپ، يۇقىرى دەرىجىلىك ئوپتىكا ئىنژېنېرلىرىنىڭنهچچه ئوپتىكا 
ىنى تهيۋەنگه يۆتكهپ، ئۆزىنىڭ نۇرغۇن ئۈسكۈنىلىرىنى  ئىشلىرىنىڭ بىر قىسمئىنژېنېرلىقشىركهت ئۆزىنىڭ . سىدىقال قالدى

 بىر مىليون دولالرلىق ئۈسكۈنىلىرىنى نىڭ WaveSplitterشۇ چاغدا جۇڭگونىڭ بىر شىركىتى . ئهرزان پۇلغا سېتىۋەتتى
گه  ئهركىن سىدىقتىن تهيۋەنWaveSplitterئايغا كهلگهندە،  -3يىلى  -2003.   مىڭ دولالرغا سېتىۋالغان ئىدى200

خالىمايدىغانلىقىنى، ئهگهر تهيۋەنگه بېرىشقا قوشۇلسا، ئۇنىڭغا شىركهتنىڭ بىر پىرسهنتىنى  - يۆتكىلىشنى خااليدىغان
دەپ ئويالپ، بۇ ئىشنى رەت » تهيۋەنگه بېرىشتىن كۆرە، يۇرتۇمغا قايتقىنىم تۈزۈك«ئهركىن سىدىق .  بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى

 WaveSplitterئهركىن، مۇشۇ ھهپته سېنىڭ « كۈنى شىركهتنىڭ باشلىقى كېلىپ، شۇنىڭ بىلهن بىر دۈشهنبه. قىلدى
 يىلدىن 3شۇنداق قىلىپ ئهركىن سىدىقنىڭ ئىشلىگىلى . دېدى» خهۋەر تېپىپ قال.  بولىدۇھهپتهڭ ئهڭ ئاخىرقى دىكى

 سىلىكون دەپ ئاتىلىدىغان »ئامېرىكىنىڭ ئامېرىكىسى« يىل ئهركىن سىدىق ئۈچۈن 3بۇ .  ئاشقان بۇ خىزمىتى ئاخىرالشتى
 ۋە ئهڭ ھاياجانلىنارلىقتاشقىنلىققا تولغان بىر يۇقىرى تېخنىكا شىركىتىدە ئهڭ قىزىقارلىق، ئهڭ  - جىلغىسىدىكى ئهڭ قاينام
  .   يىل بولدى3ز بېشىدىن كهچۈرگهن ۆپهخىرلىنهرلىك ھاياتىنى ئ

 دېگهن شىركهت ھېلىھهم مهۋجۇد بولۇپ، ئۇنىڭ KLA-Tencor ئهينى ۋاقىتتا ئهركىن سىدىقنى خىزمهتكه ئالغان 
يىلى باشقا بىر چوڭ  -2002شىركهتنى  - 3ئهركىن سىدىقنى ئىشقا ئالغان . ئىگىلىكى ھازىرمۇ ناھايىتى ياخشى مېڭىۋاتىدۇ
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ىنىڭ ئاشۇ قېتىم نۇرلۇق تاال سانائىت. شىركهت سېتىۋالغان بولۇپ، ئۇنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى ئهركىن سىدىققا ئېنىق ئهمهس
 مۇ ئۆزى WaveSplitter.   دولالردىن ئاشىدۇترىلىوئنچۈشۈپ كېتىشى سهۋەبىدىن كالىفورنىيىگه بولغان زىيان بىر 

  . مىليون دولالردىن ئارتۇق پۇلنى خهجلهپ تۈگهتتى125 يىل ۋاقىت ئىچىدە باشقىالر مهبلهغ سالغان 5مهۋجۇد بولۇپ تۇرغان 
  )»MicroFluidic Systems Inc, MFSI«(ئېقىم سىستېمىسى شىركىتى  -  مىكرو) 4(

 WaveSplitter خىزمىتى توختاپ قالغاندىن كېيىن، ئهركىن سىدىق يهنه يېڭى خىزمهت ئىزدەشنى باشلىدىدىكى  .
 يىلنىڭ 2 شىركىتى WaveSplitter ئۈچۈن خىزمهت تېپىش ئىنتايىن قىيىن بولۇپ، ئىنژېنېرلىرىبۇ چاغدا ئوپتىكا 

 ئىنژېنېرالربهزى خهنزۇ .   تېخىچه خىزمهت ئىزدەپ يۈرگهنلهرمۇ بار ئىدىئېنژېنېرالردىنان ئامېرىكىلىق ئالدىدا ئىشتىن بوشاتق
 ھهپتىدىن كېيىن، ئۆيىگه 3 ئىشىدىن بوشاپ دىكى WaveSplitterئهركىن سىدىق .  جۇڭگوغا قايتىپ كهتكهن ئىدى

، MFSI(» ئېقىم سىستېمىسى شىركىتى - مىكرو«دېگهن شهھهردىكى » Pleasanton« كىلومېتىر كېلىدىغان 10
www.mfsi.biz (كىشى بار 3بۇ شىركهتته دوكتورلۇق ئۇنۋانى بارالردىن . دەپ ئاتىلىدىغان بىر شىركهتتىن خىزمهت تاپتى 

بىوئلوگىيه كهسپىدىكى كىشى . ىدىبولۇپ، بىرسىنىڭ كهسپى بىوئلوگىيه، بىرسىنىڭ خىمىيه، يهنه بىرسىنىڭ مېخانىكا ئ
الردىن باشقا ئۇ. ئىدىئېقىم ئىلمىي جهمئىيىتىنىڭ باشلىقى  - ئامېرىكىدا خېلى داڭلىق بولۇپ، شۇ چاغدا ئۇ ئامېرىكا مىكرو

  .خادىم بولۇپ كىردى -8 كىشى بار بولۇپ، ئهركىن سىدىق بۇ شىركهتكه 4ماگىستىرلىق ھهم باكالۋېر ئۇنۋانى بارالردىن يهنه 
 Federal Bureau of«ئىنگلىزچه ( ئهينى ۋاقىتتا بۇ شىركهت ئامېرىكىنىڭ فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش ئىدارىسى 

Investigation, FBI« ( دىن بىر يېرىم مىليون دولالر پۇلغا ئېرىشكهن بولۇپ، ئۇالر مۇشۇ پۇل ئارقىلىق ھاۋادىكى
. ش ئۈسكۈنىسىدىن بىرنى اليىھىلهپ ياساپ چىقماقچى ئىكهنخىمىيىلىك ۋە بىوئلوگىيىلىك قورالالرنى تهكشۈرۈپ ئېنىقال

 بولۇپ قالسا، ئۇنى مۇۋەپپهقىيهتلىكئهسلىدىكى پىالن بويىچه بۇ ئۈسكۈنىنى ئىراق ئۇرۇشىدىن بۇرۇن پۈتتۈرۈپ، ئهگهر ئۇ 
هرنى يىغىپ، ئۇالرنىڭ بۇنداق ئۈسكۈنه ئالدى بىلهن ھاۋادىكى ھهر خىل زەررىچىل. ئىراق ئۇرۇشىغا ئاپىرىپ ئىشلىتىش ئىكهن

 نى كۈچهيتىپ، بۇ DNA الرنى ئايرىپ چىقىپ، بىر خىل خىمىيىلىك رېائكسىيه ئارقىلىق بۇ DNAئىچىدىكى 
 دىن چىقىدىغان DNA ئوخشىمىغان رەڭدىكى نۇرنى چۈشۈرۈپ، مۇشۇ نۇرنىڭ قوزغىتىشى بىلهن غا DNAكۈچهيتىلگهن 

.   ئىكهنلىكىنى ئېنىقالپ چىقىدىكهنDNA قانداق نىڭ DNAسهن بۇ باشقا يېڭى رەڭدىكى نۇرنىڭ خۇسۇسىيىتىگه ئاسا
ئهركىن سىدىق ئۈچۈن .  ئهركىن سىدىقنىڭ ۋەزىپىسى بۇ ئۈسكۈنىنىڭ ئوپتىكىلىق قىسمىنى اليىھىلهپ ياساپ چىقىش ئىدى

ردىن ئهركىن سىدىقتىن  بىلىدىغانالئوپتىكىنىلېكىن، بۇ شىركهتته . بۇ بىر يېڭى ئىش بولۇپ، ئۇ بۇنىڭغا ئىنتايىن قىزىقتى
 -4يىلى  - 2003ئهركىن سىدىق بۇ شىركهتته . باشقا ھېچ كىم بولمىغاچقا، شىركهتتىكى ھايات بىر ئاز زېرىكىشلىك بولدى

 قىلىدىغان ئانالىزنىالپهقهت ئوپتىكىلىق .  ئايغا بارغاندا ئوپتىكىلىق ئاپپاراتتىن بىرنى ياساپ چىقتى -8ئايدا ئىش باشالپ، 
اپپاراتالرمۇ بار بولۇپ، ئۇالرنىڭ ھهجمى چوڭ ۋە باشقا ئىقتىدارلىرى مۇۋاپىق بولمىغاچقا ئۇالرنى بۇ ئۈسكۈنىگه مهخسۇس ئ
شۇڭا بۇ شىركهت ئوپتىكىلىق ئاپپاراتنى ئۆز ئالدىغا ئايرىم ياساپ چىقىشنى قارار قىلغان .  ئىشلهتكىلى بولمايتتىبىۋاسىته
گهندىن كېيىن، ئۇنى تهجرىبه ئارقىلىق سىناق قىلىپ، چىققان نهتىجىلهرنى باشقا ئهركىن سىدىق ئاپپاراتنى پۈتتۈر.  ئىدى

نهتىجىدە ئهركىن سىدىق ياسىغان ئاپپاراتنىڭ نهتىجىسى باشقا .  ئاپپاراتتا ئېلىپ بارغان سىناق نهتىجىسى بىلهن سېلىشتۇردى
لېكىن، بۇ .  ن ئىنتايىن رازى بولدى ياخشىراق چىقىپ، شىركهت باشلىقلىرى ئهركىن سىدىقتىئاپپاراتنىڭكىدىنمۇ
ئۆزلىرى . ئېقىم مېخانىكىلىق قىسمىدا چوڭ مهسىله بار بولۇپ، شىركهت ئۇنى زادىال ھهل قىاللمىدى - ئۈسكۈنىنىڭ مىكرو

 مىڭ دولالر پۇل بىلهن باشقا بىر شىركهتكه ياساتقان مىكرومېتىر چوڭلۇقتىكى سۇيۇقلۇق تۇرۇبىسى بار بىر 600اليىھىلهپ، 
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ئاي بولغاچقا، ۋاقىتنىڭ  - 12 تاپشۇرۇش ۋاقتى غا FBIشۇنداق بولسىمۇ بۇ ئۈسكۈنىنى . هينهك قۇرۇلما مۇۋاپىق ئىشلىمىدىئ
مۇشۇ پهيتكه كهلگهندە، ئهركىن سىدىق ئۆزىنىڭ بۇ .  قىستىشى بىلهن ئۇالر بۇ ئۈسكۈنىدىن بىرنى قۇراشتۇرۇپ چىقتى

شىركهت باشلىقى بىر ئاق تهنلىك بولۇپ، ئۇنىڭ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى .  س قىلدىشىركهتته ئۇزۇن تۇرسا بولمايدىغانلىقىنى ھې
پهن فوندى جهمئىيىتى  - ئۇ كىشى ئامېرىكىنىڭ مهملىكهتلىك ئىلىم. بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى ناھايىتى قويۇق ئىدى

نى تهقسىم قىلىشقا  بىوئلوگىيىگه ئاجرىتىلغان پۇلىنىڭ) »National Science Foundation, NSF«ئىنگلىزچه (
شۇڭا بۇ .  قاتنىشىدىغان كىشى بولغاچقا، ھهر يىلى ئۆز شىركىتىگه پۇل ھهل قىلىشتا ئاساسهن مهسىله يوق ئىكهنبىۋاسىته
MFSI تېخى بىر چوڭراق بىناغا كۆچۈپتۇ) يىلى -2006يهنى ( دېگهن شىركهت ھازىرغىچه مهۋجۇد بولۇپ، ئۆتكهن يىلى .

ىي تۈردە ئهھمىيهتلىك ئۆتكۈزۈشنى ئىستهيدىغان بىر ئادەم ئۈچۈن ئۆز ھاياتىنى ياساپ چىققان لېكىن، ئۆز ئۆمرىنى ھهقىق
شۇڭا ئهركىن سىدىق يهنه دەرھال . مهھسۇالتى نورمال ئىشلىمهيدىغان بىر شىركهتته ئۆتكۈزۈش بىر خىل ئىسراپچىلىق ئىدى

شلهپ تويغان ئهركىن سىدىق بۇ قېتىم بىر قانچه چوڭ كىچىك شىركهتلهردىن بىر قانچىسىدە ئى.  خىزمهت ئىزدەشكه باشلىدى
 تور بېتىگىمۇ نىڭ JPLھهمدە شۇ چوڭ شىركهتلهرنىڭ قاتارىدا . شىركهتلهردىن خىزمهت ئىزدەپ بېقىشنى قارار قىلدى

وشىدىغان ھهمدە ئۆزىنىڭ شهرتى تولۇق ت.  تهپسىلىي قاراپ چىقتىئۇقتۇرۇشلىرىغىمۇكىرىپ، ئۇالر ئېالن قىلغان ئادەم ئېلىش 
 گه JPLئهركىن سىدىق ئىنتېرنېت ئارقىلىق ئۆزىنىڭ خىزمهت ئىلتىماسىنى .  خىزمهتلهردىن بىر قانچىنى بايقىدى

.  ئۇنى خىزمهتكه ئېلىش مۇناسىۋىتى بىلهن كۆرۈشۈشكه چاقىرتتىJPL ھهپته ئۆتكهندىن كېيىن، 2ماڭدۇرۇپ، ئارىلىقتىن 
 بېرىپ، بىر كۈن ئىلمىي دوكالت بېرىش ۋە كىشىلهر بىلهن كۆرۈشۈش غا JPLئهركىن سىدىق جهنۇبىي كالىفورنىيىدىكى 

 مهمۇرىي قۇرۇلمىسى ئىنگلىزچه نىڭ JPL( گۇرۇپپا باشلىقى ۋە بىر چوڭ باشقارما 5ئۇنىڭ بىلهن . بىلهن مهشغۇل بولدى
»Directorate, Section, Group «ن سوز دېگهنلهرگه بۆلۈنىدىغان بولۇپ، بۇ يهردىكى باشقارما دېگه»Section «
ئۇالرنىڭ ھهر بىرسى ئهركىن سىدىق تهييارالپ .  ئايرىم كۆرۈشتى - باشلىقى بىلهن بىر سائهتتىن ئايرىم)  قارىتىلدىگه

بويىچه ئهركىن سىدىقتىن كومپيۇتېر ئارقىلىق ئوپتىكىلىق ) »Resume«ئىنگلىزچه (ماڭدۇرۇپ بهرگهن خىزمهت تارىخى 
ق سىستېما ئىقتىدارىنى ئېنىقالپ چىقىش، ئوپتىكىلىق سىستېما ۋە ئاپپارات اليىھىلهش، زاپچاس اليىھىلهش، ئوپتىكىلى

ئۇالرنى تهجرىبىخانىدا ئىشلىتىش، ياساپ چىقىش ۋە سىناق قىلىش قاتارلىق ئىشالر توغرىسىدا نۇرغۇن كهسپىي سوئالالرنى 
ئىشلىرىڭ بهك كهڭ دائىرىلىك ۋە تهسىرلىك سېنىڭ ھازىرغىچه قىلغان «ئۇالرنىڭ بهزىلىرى ئهركىن سىدىققا .  سورىدى
 دىن ئهركىن سىدىققا خىزمهتكه JPLبۇ كۆرۈشۈش ئاخىرلىشىپ، ئارىلىقتىن بىر ھهپته ئۆتكهندىن كېيىن، .  دېدى» ئىكهن

. ئهركىن سىدىق بۇ ئىشتىن سۆز بىلهن تهسۋىرلىگىلى بولمايدىغان دەرىجىدە خۇشال بولدى. ئېلىنغانلىق ئۇقتۇرۇشى كهلدى
 - 1يىلى  - 2004 بېرىش خېتىنى تاپشۇرۇپ، ئىستېپا خىزمهتتىن غا  MFSIكۈنى ئۇ  - 15ئاينىڭ  -12يىلى  - 2003

  . خىزمهتكه چۈشتىدا JPLئايدىن باشالپ 
  يېڭى شىركهت قۇرۇش) 5(

لۇق  ياشقا كىرگهندە ماگىستىرلىق ئۇنۋانى بىلهن دوكتور37 ياشقا كىرگهندە ئامېرىكىغا كېلىپ، 30 ئهركىن سىدىق 
مۇتلهق كۆپ ساندىكى كىشىلهرنىڭ ئۆز .  ياشتىن ئاشقاندا ئاندىن باشلىدى38رەسمىي خىزمهتنى .  ئۇنۋانىغا ئېرىشتى

 ياشقىچه بولغان ۋاقىت  بولۇپ، ئهركىن سىدىق ئۇنىڭغا سهل كېچىككهن 35 ياشتىن 25ئۆمرىدىكى ئهڭ ئۈنۈملۈك ۋاقتى 
  .  كهت قۇرۇپ بېقىشنى ئىزچىل تۈردە ئارزۇ قىلىپ كهلدىبولسىمۇ، ئۇ ئۆزى بىر يۇقىرى تېخنىكىلىق شىر

 تونۇشتۇرۇشى بىلهن ئهركىن نىڭ Rick Trebinoدوكتورلۇق ئۇستازى  - يىلى يازدا، ئۆزىنىڭ پوست -1996 
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 جىلغىسىدا ئۇزۇن مۇددەت ئىشلهپ، ئۆز ئالدىغا بىر قانچه شىركهت قۇرۇپ باققان سىلىكون تىن ئاشقان، 50سىدىق يېشى 
ئايدا بىر يۇقىرى تېخنىكىلىق  - 7 كىشى بىلهن بىرلىشىپ، شۇ يىلى 3ھهمدە بۇ .  ىلهردىن ئىككىسى بىلهن تونۇشتىكىش

شىركهتنىڭ پىالنى، . دەپ قويۇپ بهردى» Rick Trebino»  Telelaseشىركهتنىڭ ئىسمىنى .  شىركهت قۇردى
ا بوشلۇقى ئارقىلىق ماڭدۇرۇپ، بىر بىنا بىلهن يهنه بىر بىنانى  ئورنىغا ئۇنى ھاۋماڭدۇرۇشنىڭخهۋەرلىشىش نۇرىنى نۇرلۇق تاالدا 

يۇقىرى سۈرئهتلىك خهۋەرلىشىش لىنىيىسى بىلهن تۇتاشتۇرىدىغان ئوپتىكىلىق خهۋەرلىشىش ئۈسكۈنىسى اليىھىلهپ چىقىپ، 
ۇنداق مهھسۇالتنى  جهلپ قىلىش ئارقىلىق شىركهتكه مهبلهغ توپالش، ئۇنىڭدىن كېيىن بمهبلهغچىلهرنىئاندىن خۇسۇسىي 

ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىر كىشى شىركهتنىڭ رەئىسى، يهنه بىر كىشى سودىغا مهسۇئل .  كۆپلهپ ئىشلهپ چىقىرىش ئىدى
 -  ئهركىن سىدىق شىركهتتىكى بىردىن.  مۇئاۋىن رەئىسى بولۇپ، ئهركىن سىدىق تېخنىكىغا مهسۇئل مۇئاۋىن رەئىسى بولدى

يهكشهنبه كۈنلىرى ۋە بايرام كۈنلىرىمۇ دەم ئالماي، ئاشۇ شىركهتنىڭ  - ، ئاخشىمى، شهنبهبىر تېخنىكىلىق خادىم بولغاچقا
 نهپهر ئۇيغۇر ياشلىرى بىلهن بىر ياتاقتا 4 ئىشقا كىرىپ، باشقا غا CVI. مهھسۇالتىنى اليىھىلهپ چىقىش بىلهن شۇغۇلالندى

ا تېلېۋىزور كۆرسه، ئهركىن سىدىق ئۆزىنىڭ ياتاق ئۆيىگه تۇرۇۋاتقان ۋاقىتالردىمۇ، ئاخشىمى قالغانالرنىڭ ھهممىسى ياتاقت
مۇشۇنداق ئىشلهش ئارقىلىق ئوپتىكىلىق سىستېمىدىن بىرنى .  سولىنىۋېلىپ، كارىۋات ئۈستىدە تهتقىقات بىلهن شۇغۇلالندى

شىركهتنىڭ .  ىدىاليىھىلهپ چىقىپ، ئۇنىڭغا دەسلهپكى پاتېنت ئېلىش ئۈچۈن ئۆز اليىھىسىنى بىر پاتېنت ئورگىنىغا يولل
قاتارلىق بهزى يۇمشاق دېتالالرنىمۇ » Windows Programming« بىلهن SMNPئېھتىياجى بويىچه ئهركىن سىدىق 

نى تۈزۈپ، ئۇنىڭغا » ئىگىلىك پىالنى« كىشى بىر تهپسىلىي 3يىلى يازدا بۇ  - 1997.  ئۆزلۈكىدىن ئۆگىنىپ چىقتى
 ۋە بهزى چوڭ مهبلهغچىلهر ئهتراپىدىكى بىر قىسىم خۇسۇسىي  جىلغىسىسىلىكونسىستېما اليىھىسىنى قوشۇپ، 

دەل ئاشۇ چاغدا، ئامېرىكىنىڭ غايهت زور خهلقائرالىق شىركىتىنىڭ . شىركهتلهرنىڭ ئالدىغا مهبلهغ سوراپ بېرىشقا باشلىدى
 بىلهن كىنىڭ Telelaseشىركىتى ۋاشىنگتون شتاتىدا يېڭىدىن قۇرۇلغان، » Lucent Technology«بىرسى بولغان 

 مىليون دولالر پۇلنى مهبلهغ 500ئىسىملىك بىر شىركهتكه » Terabeam«ئوخشاش ئۈسكۈنىنى چىقارماقچى بولغان 
 نىڭ Telelaseشۇنداق بولسىمۇ .   يولى پۈتۈنلهي ئېتىلىپ كهتتىنىڭ Telelaseئۇنىڭدىن كېيىن .  سېلىۋەتتى

شىركهتنىڭ . مهي، ئۇنى ئىزچىل تۈردە داۋامالشتۇرۇپ كهلدىرەئىسى بىلهن ئهركىن سىدىق ئۆز شىركىتىدىن ئۈمىد ئۈز
رەئىسى بۇ شىركهت ئۈچۈن پۈتۈن كۈن ئىشلهپ، باشقىالر ياساپ چىقارغان خهۋەرلىشىش ئۈسكۈنىسىنى سېتىش بىلهن ئۆز 

يىگه يىلى جهنۇبىي كالىفورنى -2004لېكىن، ئهركىن سىدىق .  ئېھتىياجىنى قاندۇرالىغۇدەك پۇل تېپىپ كېلىۋاتىدۇ
بۇ شىركهت ھازىرمۇ مهۋجۇد بولۇپ، ئهركىن سىدىق .   بهردىئىستېپايۆتكىلىپ كېلىدىغاندا بۇ شىركهتتىكى ۋەزىپىسىدىن 

  .تۇرۇۋاتىدۇچهك ئىگىلىرىنىڭ بىرسى بولۇپ  - ھازىرمۇ ئاشۇ شىركهتنىڭ ئاساسلىق پاي
ئىشلهۋاتقان مهزگىلدە، جهنۇبىي دېگهن شىركهتته » WaveSplitter«ئايدا، ئهركىن سىدىق  - 3يىلى  -2001 

شۇ جهريانىدا ئۇ نۇرغۇن ئوپتىكا .  كۈنلۈك بىر خهلقائرالىق ئىلمىي تهتقىقات يىغىنىغا قاتناشتى5كالىفورنىيىدىكى 
شىركهتلىرىنىڭ ئۆز مهھسۇالتلىرىنى تهشۋىق قىلىش ئۈچۈن ھازىرلىغان بىر چوڭ كۆلهملىك ئوپتىكا كۆرگهزمىسىنى 

بۇ ئايال ئهسلىدە . ئىسىملىك بىر تۈرك ئايال بىلهن تونۇشۇپ قالدى» زەينهپ ھاكىم ئوغلى«جهريانىدا،  قىلىش ئېكسكۇرسىيه
دېگهن شىركهتنىڭ ) »Oz Optics«ئىنگلىزچه (» ئوپتىكسئۆز «ئىسىملىك بىر تۈرك ئادەم قۇرغان » ئۆمهر«كانادادىكى  

 ئهركىن سىدىق بىلهن بىر سائهتتهك پاراڭالشقاندىن كېيىن، ئامېرىكىدىكى ئىشلىرىنى باشقۇرىدىغان مۇئاۋىن رەئىسى بولۇپ،
ئهركىن سىدىق ئۇ چاغدا خىزمهت ئالماشتۇرۇشنى . ئۇنى ئۆزىنىڭ شىركىتىگه كېلىپ ئىشلهپ بېرىشكه تهكلىپ قىلدى
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.  قايتا ئىزدىدىشۇ يىلى يازدا، زەينهپ خانىم ئهركىن سىدىقنى يهنه. قىلچىمۇ ئويالشمىغان بولغاچقا، بۇ تهكلىپنى رەت قىلدى
 ئىشلهپ بېرىشكه ئهمهس، بىرلىكته ئۆز ئالدىغا بىر ئايرىم شىركهت قۇرۇشقا ئوپتىكسكهبۇ قېتىم ئۇ ئهركىن سىدىقنى ئۆز 

 كىلومېتىردەك ئارىلىققا نۇرلۇق تاال 500ئۇزۇن يوللۇق نۇرلۇق تاال خهۋەرلىشىشىدە، ئوپتىكىلىق سىگنال .  ئىزدىگهن ئىدى
زەينهپنىڭ شىركهت قۇرۇپ ئىشلهپ چىقارماقچى بولغىنى مانا . ، سىگنال سۈپىتىدە بۇزۇلۇش بولىدۇئارقىلىق ماڭغاندا

زەينهپنىڭ .   ئىشلىتىدىغان ئوپتىكىلىق ئاپپارات ياساپ چىقىش ئىدىكهلتۈرىدىغانغامۇشۇنداق بۇزۇلغان سىگنالنى ئهسلىگه 
لغان ئاپپاراتنىڭ بارلىق ئوپتىكا تېخنىكىلىق ئىشلىرىغا كهسپىي ئاالھىدىلىكى ئىگىلىك باشقۇرۇش بولۇپ، ياسىماقچى بو

ئهركىن سىدىق بۇ شىركهت ئۈچۈن ھازىرقى خىزمىتىنى ساقالپ قالغان ھالدا . ئهركىن سىدىقنى مهسۇئل قىلماقچى ئىدى
دەمدىن بىرنى بۇ ئىككىسىدىن باشقا زەينهپ خانىم يهنه يۇمشاق دېتال قىلىدىغان ئا. قوشۇمچه ئىشلهپ بېرىشكه ماقۇل بولدى

» ئىگىلىك پىالنى« كىشى بىرلىكته بىر 4بۇ .  بىلهن شۇغۇللىنىدىغان ئادەمدىنمۇ بىرنى تاپقان ئىدىئىنژېنېرلىقى ئېلېكترۋە 
لېكىن، زەينهپ . ئهركىن سىدىق بىر قانچه ئاي ۋاقىت سهرپ قىلسا، بۇ خىل ئاپپاراتنى اليىھىلهپ چىقااليتتى. تۈزۈپ چىقتى

بىزدە بۇ خىل ئاپپاراتنى ئىشلهپ  «غا» ئىگىلىك پىالنى« پۈتتۈرمهي تۇرۇپال، اليىھىنىىپ، ئوپتىكىلىق بهك ئالدىراپ كېت
ئهركىن سىدىق بۇ ئىشنى ئازراقمۇ ياخشى .  دېگهندەك سۆزلهرنى كىرگۈزدى» چىقىرىشتا باشقا ھېچ كىمدە يوق تېخنىكا بار

 خىل ئىگىلىك پىالنى بىلهن پۇل مهبلهغ سالغۇچىالرنى قايىل قىلىش ئۇنىڭ بۇرۇنقى تهجرىبىسىگه ئاساسالنغاندا، بۇ. كۆرمىدى
 كىشى ئۆزلىرىنىڭ ئىگىلىك پىالنىنى 4لېكىن، زەينهپنىڭ چىڭ تۇرۇۋېلىشى بىلهن بۇ .  ئهمهس ئىدىمۇمكىنزادىال 

 گهپ ئهركىن سىدىق يالغان.   مهبلهغ سالغۇچى شهخسىيلهر ۋە چوڭ شىركهتلهر بىلهن كۆرۈشتى5 - 4كۆتۈرۈپ، 
دەل . قىاللمايدىغان بولغاچقا، مهبلهغ سالغۇچىالرغا بېرىلىدىغان دوكالتنىڭ تېخنىكىلىق قىسمىنى ئۆزى بېرىشكه قوشۇلمىدى

بىزنى «ھهمدە ئۇالرنى .  تۇتۇۋالدى كىشىنى بىر دەمدىال سوئالدا 4ئهركىن سىدىق پهرەز قىلغاندەك، مهبلهغ سالغۇچىالر بۇ 
يىلىنىڭ ئاخىرىغا  -2001بۇ ۋاقىتالر .  ، دەپ يولغا سالدى»ييارلىغاندىن كېيىن قايتا كېلىڭالرقايىل قىلغۇدەك نهرسىنى ته

ۋەنگه چۈشۈشكه قاراپ مېڭىش باشالنغان ۆتاال خهۋەرلىشىش سانائىتىدە ت - توغرا كهلگهن بولۇپ، بۇ ۋاقىتقا كهلگهندە نۇرلۇق
 ئالدىرىشىدىكى پۇل ئېلىۋېلىشقا تېزرەكزەينهپ خانىمنىڭ (قالدى بولۇپ، ھېچ كىم بۇ سانائهتكه مهبلهغ سالمايدىغان بولۇپ 

شۇنىڭ بىلهن بۇ شىركهتنىڭ ئىشى توختاپ ).  بىر سهۋەب مۇشۇنداق ئۆزگىرىشنىڭ بولۇپ قېلىشىدىن ساقلىنىش ئىدى
ئوپتىكا  جىلغىسىدىكى باشقا بىر سىلىكون بېرىپ، ئىستېپائۇنىڭدىن كېيىن زەينهپ خانىم ئۆز خىزمىتىدىن . قالدى

 شىركىتىنىڭ باشلىقى ئۆمهر كېيىن بۇ ئىشنى بىلىپ قېلىپ، زەينهپنىڭ ئوپتىكسلېكىن، ئۆز . شىركىتىگه يۆتكهلدى
ئهمهلىيهتته بولسا ئۇ چاغدا ئۆز .  دېگهن باھانه بىلهن ئهرز قىلدى» بىزنىڭ شىركهتنىڭ تېخنىكىسىنى ئوغرىلىغان«ئۈستىدىن 
مۇشۇ .  ا ئۇنداق ئاپپارات ئىشلهپچىقىرىش توغرىسىدا ھېچ قانداق تېخنىكىسى يوق ئىدى شىركىتىنىڭمۇ ئۆز ئالدىغئوپتىكىس

.   شهھىرىگه ئىسپاتلىققا چاقىرتتىفرانسىسكو قېتىم سان 2قانۇنىي جېدەل جهريانىدا، زەينهپ خانىم ئهركىن سىدىقنى 
كى كۈن ۋاقىتنى مۇشۇ ئىش ئۈچۈن  شىركىتىنىڭ ئادۋۇكاتىنىڭ قوغدىشى ئاستىدا، ئىكWaveSplitterئهركىن سىدىق 
زەينهپ خانىم بىلهن ئۆمهر ئهپهندىمنىڭ بۇ جېدىلى ئهڭ ئاخىرى قانداق بولغىنى ئهركىن سىدىققا ئېنىق . سهرپ قىلدى

نى ئۆز بېشىدىن كهچۈرۈشكه » يېڭى ئىشالر«ئىشقىلىپ ئهركىن سىدىق بۇ ئىشتا ھېچ پايدا كۆرمهي، بىر قىسىم . ئهمهس
  .مهجبۇر بولدى

دېگهن شىركهتتىن ئۇنى » KLA-Tencor«ئايدا ئهركىن سىدىق يېڭى خىزمهت ئىزدىگهندە،  - 3يىلى  -2000 
ئىشقا ئالغىنى شىركهتنىڭ بارلىق تهتقىقات ۋە تهرەققىيات ئىشلىرىغا مهسۇئل مۇئاۋىن رەئىسى بولۇپ، ئۇنىڭ ئىسمى 
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»Mehrdad Nikoonahad «ئوكسفورد ئهنگلىيىنىڭكتورلۇق ئۇنۋانىنى بۇ كىشى ئهسلى ئىرانلىق بولۇپ، دو.  ئىدى 
يېشى ئهركىن سىدىقنىڭكى بىلهن باراۋەر .  ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئېلىپ، كېيىن ئامېرىكىغا كېلىپ ئولتۇراقالشقان ئىدى

ئهركىن سىدىقنى خىزمهتكه ئېلىش ئۈچۈن يۈز كۆرۈشكهندە، ئۇ ھهر خىل تېخنىكىلىق سوئالالرنى سوراپ، ئهركىن .  كېلهتتى
كېيىن ئهركىن سىدىق ئۇ بهرگهن . ، ئۇنى بهكال ياخشى كۆرۈپ قالغان ئىدىقايىل بولۇپ ئىنتايىن غاىقنىڭ جاۋابىسىد

ئهركىن .  خىزمهتنى رەت قىلغاندىن كېيىن، ئۇ خاپا بولۇشنىڭ ئورنىغا ئهركىن سىدىق بىلهن دوست بولۇپ قالغان ئىدى
. ئىدى چاقىرغان مېھماندارچىلىققا ئۆيىگه زۆئ قېتىم بىر نىئالېكىس بىلهن مېھىردادسىدىق ئۇنىڭدىن كېيىن تېخى 

 ئهركىن ھهمدە پىالنىنى، قۇرۇش شىركهت بىر ئۆزىنىڭ ئىزدەپ، سىدىقنى ئهركىن مېھرداد يازدا، يىلى - 2002
 ئېيتىپ ئۆزىنىڭ. قىلدى ئىلتىماس بېرىشىنى قاتنىشىپ ئىشىغا قۇرۇش شىركهت يېڭى ئاشۇ سىدىقنىڭ
 داKLAئۇنىڭ. بېرىپتۇ ئىستېپا خىزمىتىدىن بۇرۇنقى ئۈچۈن قۇرۇش شىركهت ئايرىم ئالدىغا ئۆز ادمېھرد بېرىشىچه،

لېكىن ئۇ پۇلغا  . دىن ئارتۇق پاتېنتى بار بولۇپ، ئۇ ئاللىقاچان مىليونېر بولۇپ بولغان ئىدى50ئىشلهش جهريانىدا ئالغان 
 تۇرۇۋاتقانۇش ئىشى بىلهن خېلى يىراق جايدىكى ئۆزى قېتىم ئهركىن سىدىقنى يېڭى شىركهت قۇر -1بهك چىڭ بولۇپ، 

بۇنداق ( ئىدى  تۆلهتكۈزگهن، ئهركىن سىدىقنىڭ تاماق پۇلىنى ئۆزىگه يېگهندەشهھهرگه چاقىرتىپ، چۈشلۈك تاماقنى بىرگه 
تاال  -  كهسپى يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ساھهسىدە بولۇپ، ئۇنىڭ نۇرلۇقمېھردادنىڭ).  ئىش ئامېرىكىدا بهك ئاز ئۇچرايدۇ

 يېڭى شىركهت قۇرۇپ ياساپ چىقارماقچى بولغىنى مېھردادنىڭ. خهۋەرلىشىش تېخنىكىلىرىدىن ئانچه خهۋىرى يوق ئىدى
 سۈرئهتلىك يۇقىرىبۇنداق لىنىيه بىر . ئۇزۇن يوللۇق نۇرلۇق تاال خهۋەرلىشىش لىنىيىسىگه ئىشلىتىدىغان بىر زاپچاس ئىدى

 بىر خهۋەرلىشىش كانىلىنى ئايرىپ چىقىشقا توغرا لىنىيىدىنھهرگه بارغاندا، بۇنداق ھهر بىر شه. ماشىنا يولىغا ئوخشايدۇ
شۇنداقال ئۇنىڭغا يېڭى بىر خهۋەرلىشىش كانىلىنى . بۇ خۇددى تېز سۈرئهتلىك يولنىڭ چىقىش ئېغىزىغا ئوخشايدۇ. لىدۇېك

 ئىشلهپ چىقارماقچى مېھردادنىڭ. ئوخشايدۇ كىرىش ئېغىزىغا نىڭبۇ خۇددى تېز سۈرئهتلىك يول. قوشۇشقىمۇ توغرا كېلىدۇ
 ئۈچۈن يېڭى مهھسۇالت ئىزدەپ، WaveSplitterئهركىن سىدىق . بولغىنى مانا مۇشۇ ئىشنى قىلىدىغان زاپچاس ئىدى

لهتلهردىكى شىركهتلهر ۆ زاپچاسقا ئىشلىتىدىغان ھهر خىل تېخنىكىالر ۋە ئۇنى ئىشلهپ چىقىرىدىغان ئوخشىمىغان ديۇقىرىقى
 WaveSplitterئۇ چاغدا  .سىدا خېلى كۆپ ئىزدەنگهن بولۇپ، بۇ جهھهتته خېلى مۇكهممهل بىلىمگه ئىگه ئىدىتوغرى

 نوپۇزىغا ئىشهنچ قىلىپ، ئهركىن سىدىق ئۇنىڭغا مېھردادنىڭۋەنگه چۈشۈشكه يۈزلهنگهن بولغاچقا، ۆدېگهن شىركهتمۇ ت
 ئهركىن سىدىقنى شىركهتنىڭ تېخنىكىغا مهسۇئل مېھرداد.  ئۆزىنىڭ خىزمىتىنىڭ سىرتىدا ئىشلهپ بېرىشكه ماقۇل بولدى

 MNبۇ يهردىكى (دەپ ئىسىم قويدى  » MN Technology«ھهمدە قۇرغان شىركهتكه .  مۇئاۋىن رەئىسى قىلدى
ئهركىن سىدىق ناھايىتى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە بۇ يېڭى ).   ئىبارەتھهرپلىرىدىن فامىلىسىنىڭ باش ئىسىم مېھردادنىڭ

 جىلغىسىدىكى نۇرغۇن سىلىكون.  ت ئىشلهپ چىقارماقچى بولغان ئوپتىكىلىق ئاپپاراتنىڭ اليىھىسىنى ئىشلهپ چىقتىشىركه
 ئامېرىكىدا چىقىدىغان مېھرداديۇقىرى تېخنىكىلىق شىركهتلهردە باشلىق بولۇپ ئىشلهۋاتقان ئىرانلىقالر بار بولۇپ، 

 بىلهن ئهركىن سىدىق مېھردادشۇڭا .  نۇرغۇن ئىرانلىقالرنى تونۇيتتى مهسۇئل بولغاچقا، ژۇرنىلىغائىرانلىقالرنىڭ بىر 
تاال خهۋەرلىشىش  -  لېكىن، نۇرلۇق. ئىككىسى پۇل مهبلهغ سالىدىغان شىركهتلهردىكى ئىرانلىقالر بىلهن كۆرۈشۈشكه باشلىدى

ر ئىككى ئاينىڭ ئىچىدىال يېڭى قۇرۇلغان ۋەنگه قاراپ مېڭىۋاتقان بۇنداق بىر شارائىتتا، بىۆسانائىتى ناھايىتى تېز سۈرئهتته ت
يىلىنىڭ ئاخىرى بۇ شىركهتمۇ مهۋجۇد  - 2002شۇنىڭ بىلهن .  ئهمهسلىكى ئېنىق بولدىمۇمكىنشىركهتكه مهبلهغ ئېلىش 

  .چېكىمۇ بىر قۇرۇق سانغا ئايالندى -  ئهركىن سىدىق ئېرىشكهن بۇ شىركهتنىڭ پاي.  بولۇشتىن توختىدى
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)6(  JPL) »Jet Propulsion Laboratory«(  
 JPLدېگهن ئىسىم توغرىسىدا تۆۋەندىكى تور بېتىدە بىر قىسىم ئۇچۇرالر بار :  

http://www.meripet.com/Kainat/JPL.htm   
ن بىر شهنبه كۈنىگه توغرا كېلىپ قالغاچقا، كۈنى ئامېرىكىنىڭ بايرام كۈنى بولۇپ، بۇ كۈ - 1ئاينىڭ  -1يىلى  -2004 
JPL شۇڭا ئهركىن سىدىق . نى بايرام كۈنى قىلىپ بېكىتكهن ئىدى) كۈنى -3ئاينىڭ  -1يهنى ( كېيىنكى دۈشهنبه كۈنى

 ئىچى ئامېرىكىدىكى ھهممه چوڭ نىڭ JPL كېلىپ قارىسا، ئهتىگىنى.   ئىشقا كهلدىغا JPLكۈنى  -4ئاينىڭ  - 1
 بار سىگنال تارقىتىش ماشىنىلىرى بىلهن ئانتېننىسى مۇخبىرلىرى ۋە ئۈستىدە ئىستانسىسىلىرىنىڭ ىيهېلېۋىزمهملىكهتلىك ت

كېيىن . ئهركىن سىدىق بۇ ئىشالرنى كۆرۈپ ئىنتايىن ھهيران قالدى ۋە چوڭقۇر ھاياجانغا چۆمدى.  لىق تولۇپ كېتىپتۇ
» خىسلهت« مارسقا ماڭدۇرغان NASA بىلهن JPL:  بىلدىئىشخانىسىغا بېرىپ باشقىالردىن سوراپ، ئهسلى ئهھۋالنى 

كۈنى  -3ئاينىڭ  - 1ناملىق مارسنى تهكشۈرۈش ماشىنىسى ) »Mars Eploration Rover - Spirit«ئىنگلىزچه (
 يىغىلىپ قالغان گه JPLساالمهت قونغان بولۇپ، بۇ مۇخبىرالر ئاشۇ ئىش توغرىسىدا خهۋەر تهييارالش ئۈچۈن  - مارسقا ساق

  .  ىكهنئ
بولۇپ، ئۇ بۇ » ئىنژېنېرىيۇقىرى دەرىجىلىك ئوپتىكا « خىزمهت مهنسىپى يهنىال دىكى JPL ئهركىن سىدىقنىڭ 

 شىركىتىدە قىلغىنى دۇنيادىكى WaveSplitterئۇنىڭ . ئىدارىدە بۇرۇن قىلىپ باقمىغان بىر ساھهدە يېڭى ئىش باشلىدى
 دە قىلىدىغىنى دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ، دىائمېتىرى JPLاپچىسى بولسا،  مىكرومېتىر كهڭلىكتىكى ئوپتىكا ز4ئهڭ كىچىك، 

ئۇ ئىشنى بىر ئالهم تېلېسكوپىنىڭ تېخنىكىلىق كۆرسهتكۈچىنى ئىشلهپ .  بىر قانچه مېتىر كېلىدىغان ئالهم تېلېسكوپى بولدى
ينىكى توك ئارقىلىق شهكلىنى بۇنىڭدىن كېيىن ياسىلىدىغان ئالهم تېلېسكوپلىرىنىڭ ئاساسلىق ئه.  چىقىرىشتىن باشلىدى

ئۆزگهرتكىلى بولىدىغان ئهينهك بولۇپ، ئاشۇ ئهينهكنى مۇۋاپىق كونترول قىلىش ئارقىلىق ئالهم بوشلۇقىدىكى ۋە يهر شارى 
ھازىر ئهركىن سىدىق يۇقىرىدا ئېيتىلغان يېڭى .   ئالغىلى بولىدۇسۈرەتكهئۈستىدىكى كۆرۈنۈشلهرنى ئىنتايىن ئوچۇق 

م تېلېسكوپىنىڭ تېخنىكىلىق كۆرسهتكۈچىدىن باشقا، يهنه ئۇالرنىڭ يېڭى اليىھىسى ۋە ئۇالرنىڭ ئاساسلىق تىپتىكى ئاله
بىلهن يۇمشاق دېتالالرنى تهتقىق قىلىپ ) ھېسابالش ئۇسۇلى (ئالگورىسىمىئهينىكىنى كونترول قىلىشقا ئىشلىتىدىغان 

 -2013سىدىق تهتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقان ئالهم تېلېسكوپىدىن ھازىر ئهركىن .  چىقىرىش قاتارلىق ئىشالرنىمۇ قىلىۋاتىدۇ
يىلى قويۇپ بېرىلىدىغان،  -2016بىلهن » )JWST( ئالهم تېلېسكوپى James Webb«يىلى قويۇپ بېرىلىدىغان 

.  تارلىقالر بار تېلېسكوپى قاTPF ئىزدەپ تېپىشقا ئىشلىتىدىغان پالنېتىالرنىئۈستىدە جانلىقالر بولۇش ئېھتىمالى بولغان باشقا 
»  ئالهم تېلېسكوپىHubble«نۆۋەتته كائىناتنى تهكشۈرۈش ئۈچۈن ئىشلىتىلىۋاتقان ئهڭ چوڭ ئالهم تېلېسكوپىنىڭ ئىسمى 

 خۇببله ئالهم تېلېسكوپى ئالهمگه چىقىرىلغاندىن كېيىن، James Webb.  يىلى قويۇپ بېرىلگهن -1990بولۇپ، ئۇ 
 پارچه 3 توغرىسىدا ئۆزى ئېلىپ بارغان تهتقىقات ئاساسىدا TPFيىلى -2006سىدىق ئهركىن .  ئىشلىتىلىشتىن توختايدۇ
 5 ۋە باشقا تهتقىقاتلىرى ئاساسىدا ئىككى خهلقائرالىق ئىلمىي دوكالت يىغىنىغا TPFبۇ يىل . ئىلمىي ماقاله ئېالن قىلدى

ئۇ ھازىر ئۆز گۇرۇپپىسى ئىچىدىكى بىر ياپونلۇق .   بىر پارچه ماقاله ماڭدۇرۇپ بولدىژۇرنىلىغاپارچه ۋە بىر ئىلمىي تهتقىقات 
  . قىز ۋە بىر يهھۇدىي ئهر كىشى بىلهن بىرلىكته ئهڭ قىيىن تېخنىكىلىق مهسىلىلهر ئۈستىدە تهتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ

  ئالگورىسىمىسىدىق  - گرىئېن
تېلېسكوپى تېخنىكىسىدا بىر چوڭ  ئهركىن سىدىق ئۆتكهن يىلنىڭ ئاخىرىدىن باشالپ كونترول قىلىنىدىغان ئالهم 
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 ۋە ئۇنىڭ كومپيۇتېر يۇمشاق دېتالى ئۈستىدە تهتقىقات ئېلىپ ئالگورىسىميۈكسىلىش پهيدا قىلىدىغان بىر ماتېماتىكىلىق 
 ئالگورىسىمنى باش ئىدارىسى بۇ NASA.  قازاندىمۇۋەپپهقىيهتبېرىشنى باشلىغان بولۇپ، يېقىندا ئۇنىڭدا زور 

»NASAئىنگلىزچه (» لوگىيه رېكورتى يېڭى تېخنو»New Technology Records, NTR« (كىرگۈزۈشنى غا 
 ئۆزىنىڭ باش ئىدارىسى بولغان كالىفورنىيه تېخنىكىلىق ئىنستىتۇتىغا بۇ يېڭى تېخنىكا ئۈستىدە JPLھهمدە . قارار قىلدى

ئىسىم قويىدىغان بولۇپ، ئهركىن  بىر ئالگورىسىمغا بۇ يېڭى JPL.  بىر پاتېنت ئېلىش توغرىسىدا ئىلتىماس سۇندى
» ئالگورىسىمىسىدىق  - گرىئېن«دەپ ئىسىم قويسا مۇۋاپىقمۇ، ياكى » ئالگورىسىمى گرىئېن - سىدىق«سىدىقتىن ئۇنىڭغا 

سىدىق  - گرىئېن«دەپ ئىسىم قويسا مۇۋاپىقمۇ، دەپ سورىغاندا، ئهركىن سىدىق ئۇيغۇرالرنىڭ مهردلىكىگه خاس ھالدا، 
دېگهن سوز ئهركىن سىدىق ئېلىپ بېرىۋاتقان » گرىئېن«بۇ يهردىكى . دەپ ئىسىم قويۇش تهكلىپىنى بهردى» ئالگورىسىمى
 ئىسىم فامىلىسى بولۇپ، گهرچه نىڭ) يهھۇدىي مىللىتىدىن(» Joseph Green« مهسۇئلى پروجهكتنىڭ يۇقىرىقى

ھهدە ئېالن قىلىنغان ئىلمىي ماقالىلهرنىڭ تهتقىقات ئىشلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئهركىن سىدىق ئۆزى قىلغان، ھهمدە بۇ سا
ھهممىسىدە ئهركىن سىدىق بىرىنچى ئاپتور بولغان بولسىمۇ، ئۆزىگه مۇشۇنداق پۇرسهتنى يارىتىپ بهرگهن كىشىگه 

ئهركىن سىدىق ئۆزىنىڭ مۇشۇنداق دەرىجىدىن .  قىلىش ئارقىلىق ئۆز ھۆرمىتىنى بىلدۈرۈشنى مۇۋاپىق كۆردىيۇقىرىقىدەك
قورساق مىجهزى بىلهن ئىزچىل تۈردە ئۆز خىزمهتداشلىرىنىڭ ھۆرمىتىگه ۋە ئهتىۋارلىشىغا  - تىرىشچانلىقى ۋە كهڭتاشقىرى 

ھهر .  ھهممىسىدە بارپروجهكتىسىنىڭ چوڭ ئالهم تېلېسكوپى 4 دىكى JPLئېرىشىپ كهلگهن بولۇپ، ھازىرمۇ ئۇنىڭ ئىسمى 
  .   مهسۇئللىرى ئهركىن سىدىقنى تالىشىپ كېلىۋاتىدۇپروجهكتنىڭه قېتىم ۋەزىپىگه ئادەم تهقسىم قىلىش بولغاندا ھهمم

 قىلغان، ياكى كائىناتتا يۈز بهرگهن چوڭ ئىشالرنى NASA ۋە JPL دە ئىش باشلىغاندىن بۇيان JPL ئهركىن سىدىق 
دېگهن » اتتىكى ئىشالركائىن«ئۆز ۋاقتىدا ئۇيغۇرچه يېزىپ چىقىۋاتقان بولۇپ، بۇ يازمىالرنى بىلىۋال تور بېتى مۇنبىرىنىڭ 

بۇ سهھىپىلهرنىڭ ئادرېسى . پهن سهھىپىسىدىن كۆرگىلى بولىدۇ -  سهھىپىسى بىلهن مهرىپهت تور بېتىنىڭ ئىلىم
  :تۆۋەندىكىدەك

 http://www.meripet.com/Kainat/0Kainat.htm  
http://www.biliwal.com/GoogleTap_SG_forum_26.html  

دېگهن شهھهردىكى شۆبىسىدە » Northride«ئهركىن سىدىقنىڭ قىزى ھازىر كالىفورنىيه شتات ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ 
بۇ مهكتهپ ئهينى ۋاقىتتا ئهركىن سىدىق . ىللىقتا ئوقۇۋاتىدۇي - 4 ئۇنۋانى ئۈچۈن باكالۋېرئىقتىساد كهسپى بويىچه 

ئىنگلىزچه (ئايدا ئوقۇغۇچى خىزمهتچى  - 5يىلى  - 2006دىلنارە . ماگىستىرلىق ئۇنۋانى ئۈچۈن ئوقۇغان مهكتهپتۇر
»Student Intern« ( بولۇپJPL 30ىسىگه  خىزمهتكه كىرگهن بولۇپ، ھازىرمۇ مۇشۇ ئىدارىنىڭ مالىيه بۆلۈمىدە ھهپتغا 

دىلنارە ئىشلهيدىغان باشقارما ئىدارە ).   سائهت ئىشلهيدۇ40رەسمىي خىزمهتچىلهر ھهپتىسىگه (سائهت ئىشلهۋاتىدۇ 
 خىزمهتنى ياخشى دىلنارەمۇ.   مىليون دولالردىن ئارتۇق پۇلنى باشقۇرىدۇ500 تىن بىر قىسمىنى، يهنى يىلىغا 3مالىيىسىنىڭ 

دېگهن بىر مۇكاپاتىغا » مۇنهۋۋەر خىزمهتچى« ئايدەك ۋاقىت ئۆتكهندە ئىدارىنىڭ 3قا كىرىپ  ئىشغا JPLقىلغانلىقى ئۈچۈن، 
ھازىر ئۇنىڭ بۆلۈمىدىكىلهر دىلنارەدىن ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن كېيىن مۇشۇ ئىدارىدە رەسمىي خادىم بولۇپ ئىشلهشنى . ئېرىشتى

شلهۋاتقان باشقارما ئۆزىنىڭ بارلىق خادىملىرىغا كۈنى دىلنارە ئى -14ئاينىڭ  -12يىلى  -2006. تهلهپ قىلىۋاتىدۇ
زىياپهتنى قىزىتىش ئۈچۈن ئۇالر بىر تاالنت . ئامېرىكىنىڭ بىر  بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلهن بىر زىياپهت ئورۇنالشتۇرۇپ بهردى

لهن ئهركىن سىدىق بۇ مۇسابىقىدە ئالدى بى.   نومۇر كۆرسهتتىدىلنارەمۇكۆرسىتىش مۇسابىقىسى ئۆتكۈزگهن بولۇپ، ئۇنىڭدا 
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 يېشىدا 6دىلنارە «ئۇ مېھمانالرغا . سهھنىگه چىقىپ، مېھمانالرغا ئۇيغۇر بىلهن ئۇيغۇر دىيارىنى، ھهمدە دىلنارەنى تونۇشتۇردى
ئۇ بىرەر ئۇيغۇرچه ئۇسۇل مهكتىپىدە .  ئامېرىكىغا كهلگهن بولۇپ، ھېچ قانداق ئۇيغۇر مهدەنىيىتىنى كۆرمهي چوڭ بولدى

انال بولۇپ قالماستىن، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇرالر يىغىلىشىدا ئۇسۇل ئويناپ بېقىش پۇرسىتىمۇ ئهڭ كۆپ بولغاندا ئوقۇپ باقمىغ
 مانا مۇشۇنداق بىر ئۇيغۇر قىزىنىڭ يالغۇز كىشىلىك كۆرىدىغىنىڭالرسىلهرنىڭ ھازىر . يىلىغا پهقهت بىرەر قېتىمال بولدى

 تاالنتلىرىدىنبۈگۈن سىلهر ئۇنىڭ . بىرلهپ سۆزلهپ ئولتۇرمايمهن - ن ئۇالرنى بىرمه.  دىلنارەنىڭ نۇرغۇن تاالنتى بار.  ئۇسۇلى
ئۇنىڭدىن كېيىن دىلنارە ئۆزى يالغۇز ئۇيغۇرچه .  دېدى» قالغىنىنى ئۆزۈڭالر تهسهۋۋۇر قىلىۋېلىڭالر. پهقهت بىرىنىال كۆرىسىلهر
.  نهچچه قېتىم قىزغىن چاۋاك چېلىپ كهتتىتىكىلهرزىياپهتدىلنارەنىڭ ئۇسۇلى تۈگهپ بولغۇچه، .  ئۇسۇل ئويناپ بهردى

 دە چوڭ پائالىيهتلهر بولغاندا، ئۇ پائالىيهتلهرگه دادىسى بىلهن ئۇيغۇرچه تاماقالرنى تهييارالپ JPLدىلنارە بۇنىڭدىن كېيىنمۇ 
شى ھهر جۈمه كۈنى نۆۋەت ئۇنىڭ بۆلۈمىدىكى ھهر بىر كى. ئاپىرىپ، شۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنى تهشۋىق قىلىشنى پىالنالۋاتىدۇ

 قېتىم ئهتىگىنى ئىشقا 3بويىچه باشقىالر ئۈچۈن ئهتىگهنلىك يېمهكلىك تهييارالپ ئهكېلىدىغان بولۇپ، دىلنارە ھازىرغىچه 
دىلنارەنىڭ بۆلۈمىدىكىلهر بۇ .  بېرىشتىن بۇرۇن ئامانگۈل بىلهن ئۇيغۇر سامسىسى پىشۇرۇپ، ئاشۇ تاماقنى ئاپىرىپ بهردى

نتايىن ياخشى كۆرۈپ كېتىپ، بىر قىسىم كىشىلهر دىلنارە تاماق ئهكېلىدىغان كۈننى ئۆز كالېندارىغا سامسىنى ئى
 كهلگهندە، دىلنارە ئىشقا يېتىپ بارغىچه ئۇنىڭ ئىشخانىسى ئالدىدا دىلنارەگهھازىر تاماق ئهكىلىش نۆۋىتى .  كىرگۈزۈۋالدى

  .ساقالپ تۇرىدىغانالرمۇ بار
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 كىشى ئهركىن سىدىقنىڭ -2ئوڭدىن .  گۇرۇپپىسىنىڭ بىر قىسىم ئهزالىرىئىنژېنېرلىق شىركىتىدىكى WaveSplitterىقنىڭ ئهركىن سىد

كۈنى -4 ئاينىڭ - 12 يىلى - 2000بۇ سۈرەت .  بولىدۇئالېكىسيهھۇدىي مىللىتىدىن بولغان ئۇزۇن مهزگىللىك خىزمهتدىشى ۋە دوستى 

 بىر چوڭ زاپچاستادەپ ئاتىلىدىغان بىر ئوپتىكىلىق » polarization beam combiner«گلىزچه شىركهتنىڭ بىر تهجرىبىخانىسىدا ئىن

  .بۆسۈش بولغاندا تارتىلغان
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 مودېلىنىڭ نىڭ»  ئالهم تېلېسكوپىJames Webb «ئهركىن سىدىق 

 - 2013 كىچىكلىكى ۋە قۇرۇلمىسى -رەسىمدىكى مودېلنىڭ چوڭ .  قېشىدا

 -  ئوپمۇ بىلهن تېلېسكوپنىڭكىچىقىرىلىدىغان رەسمىي يىلى ئالهم بوشلۇقىغا 

 ئورالندو شتاتىنىڭ فلورىدا ئايدا -5 يىلى - 2006بۇ رەسىم . ئوخشاش

  . شهھىرىدە تارتىلغان

   
  
  
  
  
  
  

  

  
  .ى بىر تهجرىبىخانىدا تهجرىبه ئېلىپ بارماقتا دىكJPL ئهركىن سىدىق
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ىلى  ي- 2006ئهركىن سىدىق ۋە ئۇنىڭ قىزى دىلنارە 

 نىڭ NASAفىزىكا نوبېل مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن ئالىم، 

 Goddard«(»  ئالهمگه ئۇچۇش مهركىزىگوددارد«

Space Flight Center« (دوكتۇر دىكى John 

Mather2007بۇ رەسىم .    ئهپهندىم بىلهن بىرگه- 

 ئهپهندىم John Mather كۈنى، - 24 ئاينىڭ -1يىلى 

JPL دېگهن » ۇكاپىتىغىچهمچوڭ پارتالشتىن نوبېل « كه

بۇ .  ماۋزۇدا بىر ئىلمىي دوكالت بېرىشكه كهلگهندە تارتىلغان

 ئۇچۇرغا ئېرىشىش ئۈچۈن تهپسىلىراقمهزمۇن توغرىسىدا 

  : ماۋۇ تور بېتىنى زىيارەت قىلىڭ

  

  

www.meripet.com/Kainat/JohnMather.htm  

  

  
مۇسابىقىسىدە يالغۇز كىشىلىك ئۇيغۇر » تاالنت كۆرسىتىش«ڭ مالىيه باشقارمىسى خادىملىرى ئۇيۇشتۇرغان بىر  نىJPL دىلنارە

  . كۈنى تارتىلغان- 14 ئاينىڭ -12 يىلى - 2006بۇ رەسىم .  ئۇسۇلى بويىچه نومۇر كۆرسهتمهكته
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ئىچىدە » ئائىله ئۆيى« ئۆيىنىڭ ئانژېلېستىكى لوسبۇ رەسىم ئۇالرنىڭ  .  بىر پارچه رەسىمىئهركىن سىدىق ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ ھازىرقى

  .تارتىلغان

  

  . يىلى يېڭى يىل بايرىمى يىغىلىشىنىڭ بىر خاتىرىسى-2006 شهھىرىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئانژېلېس لوس
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  خۇالسه. 14
  

بىز . ا باشلىغان بۇ قىسقىچه تهرجىمىھال تامامالندى ئاينىڭ بېشىدا تهييارالشق-12 يىلى -2006شۇنداق قىلىپ بىز  
بهزىدە ئۇالرنىڭ ھايات ھېكايىلىرىنى ئاڭالش .   كۆپتۇر ئاڭالپ كهلدۇق-ھهممىمىز چهت ئهلدىكى داڭلىق كىشىلهرنى ئازدۇر 

قان، باشقا مىللهتلهر لېكىن، يېقىنقى بىر قانچه ئهسىر مابهينىدە ئۇيغۇرالر ئىچىدىن چىق.  ياكى ئوقۇشقىمۇ مۇيهسسهر بولدۇق
بىز ئهركىن سىدىقنىڭ .  قىلغان چوڭ ئىشالرنى قىاللىغان كىشىلهر توغرىسىدا ئانچه كۆپ ئۇچۇرغا ئىگه بواللمىغان ئىدۇق

 ئارقىلىق، مۇشۇ ساھهدىكى بوش ئورۇننى ئازراق بولسىمۇ تولدۇرۇشنى سونۇشقىسقىچه تهرجىمىھالىنى تهييارالپ ئوقۇرمهنلهرگه 
، »؟بوالاليدىغاندۇقانداق ئادەم ئهركىن سىدىقتهك ئادەم «بولۇپمۇ بىز مۇشۇ تهرجىمىھالنى تهييارالش ئارقىلىق .  قئۈمىد قىلدۇ

شۇ .   ئوخشاش سوئالالرغا جاۋاب تاپماقچى بولدۇقدېگهنگه» ؟كېرەكتۇئهركىن سىدىقتهك بولۇش ئۈچۈن قانداق ياشاش «
ئۇنىڭ ئهكسىچه، .  مهركهزلهشتۈرمىدۇقاتىدىكى ياخشى ئىشالرنىال يېزىشقا ، بىز زېھنىمىزنى ئهركىن سىدىقنىڭ ھايسهۋەبتىن

بىزنىڭچه، مۇشۇ قىسقىچه تهرجىمىھال ھهمدە بىلىۋال تور .   ھاياتىنى يېزىشقا تىرىشتۇقھهقىقىيبىز ئهركىن سىدىقنىڭ 
ئۇيغۇر ئهركىن سىدىقنىڭ ھاياتى،  قىسىملىق يازما سۆھبىتىنى ئوقۇغان ھهر بىر 2بېتىنىڭ ئهركىن سىدىق بىلهن ئۆتكۈزگهن 

 قارىشى  ۋە ئۆز - بولغان كۆز جهمئىيىتىگه، ئىش بېجىرىش ئۇسۇلى، مىللهتكه ۋە ھازىرقى ئۇيغۇر پرىنسىپىئۇنىڭ ياشاش 
بۇالرنى تولۇق ئوقۇپ . تۇرمۇشى ۋە ئائىلىسىگه تۇتقان پوزىتسىيىسى قاتارلىقالر بىلهن خېلى مۇكهممهل تونۇشۇپ چىقااليدۇ

بىلهن يۇغۇرۇلغان بىر » ئۇيغۇر روھى«بىلهن تولغان، ۋۇجۇدى » ئۇيغۇر ئىزى«ان كىشى ئهركىن سىدىقنىڭ  بهدىنىنىڭ چىقق
  .ئاددىي ئىنسان ئىكهنلىكىنى ئېنىق كۆرۈۋاالاليدۇ

ىنات  دە كائJPL دەرىجىلىك تهتقىقات مهركىزى بولغان يۇقىرىئهركىن سىدىق ھازىرمۇ ئامېرىكىدىكى دۇنياغا مهشھۇر ئهڭ 
ئۇ . ۋە ئۇنىڭدىكى ئىشالرنى تهكشۈرۈش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ئالهم تېلېسكوپىنىڭ تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇللىنىۋاتىدۇ

ئۇ يهنه )  يىلى-2007يهنى (بۇ يىل .  پارچه ئىلمىي ماقاله ئېالن قىلدى3 يىلى ئۆزىنىڭ كهسپىي ساھهسىدە - 2006
 پارچه ئىلمىي ماقاله 5 جهمى ژۇرنىلىغا ئىلمىي تهتقىقات خهلقائرالىقلهن بىر  يىغىنى بىدوكالت ئىلمىي خهلقائرالىقئىككى 

ئهركىن سىدىق .   ئۆلچىمى بىلهن ئېيتقاندىمۇ ناھايىتى چوڭ نهتىجه بولۇپ ھېسابلىنىدىكهننىڭ JPLبۇ . ماڭدۇرۇپ بولدى
بۇ ئۇسۇل يېڭى . ى ئۇسۇلنى تېپىپ چىقتىيېقىندا ئوپتىكىلىق سىستېمىالردىكى فازا خاتالىقىنى ئۆلچهپ تاپىدىغان بىر يېڭ

 سىدىق - گرىئېن «JPLتىپلىق ئالهم تېلېسكوپى تېخنىكىسىدا بىر يۈكسىلىش پهيدا قىلىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭغا 
شۇنداق قىلىپ بىر ئۇيغۇرنىڭ تۆھپىسى تهبىئىي پهن دۇنياسىدىكى تهسىرى چوڭ .   ئىسىمنى بهردىدېگهن» ئالگورىسىمى

 يىلىدىكى - 2008« يىلىنىڭ ئاخىرىدا، ئهركىن سىدىققا ئۆزىنى - 2006.  ڭ قاتارىغا كىرگۈزۈلدىيېڭى بىلىملهرنى
 بىر تهكلىپ نهشرىياتچىلىرىدىن كىتابنىڭ كىرگۈزۈش توغرىسىدا ئاشۇ كىتابقا دېگهن» ئامېرىكىدىكى مهشھۇر شهخسلهر

  .كهلدى
بىلهن » فورمۇلىسى مۇۋەپپهقىيهت« بېشىدا بايان قىلىنغان ئاخىرىدا بىز ھهر بىر ئۇيغۇر ياشلىرىدىن مۇشۇ تهرجىمىھالنىڭ 

  :تۆۋەندە ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئهركىن سىدىقنىڭ بىر قىسىم ھايات تهجرىبىلىرىنى ئهسته چىڭ ساقلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز
  
  
  



 ئۇيغۇر ئالىمى ئهركىن سىدىقنىڭ قىسقىچه تهرجىمىھالى

 - 129 -

  . ئۇيغۇر دېھقان بالىلىرىمۇ ئالىم بوالاليدۇ*  

  .يدۇقىالال ئۇيغۇرالرمۇ ئىشنى قىاللىغان باشقىالر *

  .چوڭ ئىشقا يۈرۈش قىلىشنى ئۆزىڭىز قىالاليدىغان كىچىك ئىشتىن باشالڭ. ئارزۇ ئىقتىدارغا تهڭ ئهمهس* 

سىز ئۆز غايىڭىزنى ئۆزىڭىزنىڭ ئۆمۈرلۈك ئارزۇيىڭىز بىلهن ئىقتىدارىڭىزنىڭ بىرىكمىسى . ئادەملهرنىڭ ئارزۇسى بىلهن ئىقتىدارى ئوخشىمايدۇ* 

  .ئاساسىدا تىكلهڭ

شۇڭا سىز ئۆز .  مۇمكىن قىاللماسلىقىڭىزسىز بىر ئىشنى ياخشى قىاللىغان بىلهن، يهنه بىر ئىشنى ياخشى .  ئۆزىنى بايقاش ئۆمۈرلۈك ئىش- ئۆز * 

  .  دەرىجىدە جارى قىلدۇرۇشقا تىرىشىڭيۇقىرىئاالھىدىلىكىڭىزنى تولۇق بايقاپ، ئۇنى ئهڭ 

لنى ئىككى قىالاليدىغان، كىچىك يولنى چوڭايتااليدىغان ئادەملهرال ئهڭ ئاخىرى ئۇتۇپ پهقهت بىر يو. پۇرسهت ئاسانلىقچه قولغا كهلمهيدۇ* 

  .ئۇنداق قىاللمايدىغان ئادەملهر قولىدىكى نهرسىلىرىدىنمۇ ئايرىلىپ قالىدۇ.  چىقىدۇ

، كهم دېسىڭىزن تۇتۇپ ياشايمهن باشقىالر بىلهن ئوخشاش تهڭ ئورۇ. سىز ئاجىزراق بولغانلىقىڭىز ئۈچۈن باشقىالر سىزنى كۆزگه ئىلمايدۇ* 

  . ئۆز خىزمىتىڭىزنى باشقىالر بىلهن ئوخشاش دەرىجىدە مۇكهممهل قىلىڭدېگهندە

  .ئۇنىڭدىن باشقا يول يوق.  تىرىشىش كېرەكبهكرەكباشقىالر قىاللمىغان ئىشنى قىلىش ئۈچۈن، چوقۇم باشقىالردىن * 

  .توغرا ئىشالر ئۈچۈن چهككهن ئېغىر جاپا ئۇنىڭغا بىر ئۆمۈرلۈك بهخت ئېلىپ كېلهلهيدۇئادەم ياش ۋاقتىدا . ئادەم جاپاغا ئۆلۈپ قالمايدۇ* 
  

 تۈگىدى
 

wordبوستان تور بېكىتىدىن ياۋۇز: ھۆججىتىنى تهييارلىغۇچى  
 بوستان تور بېكىتىدىن ياۋۇز : قىلغۇچىكوررېكتورلۇق

  .ئهليارلىك تور بېكىتىدىن بى : ھۆججىتىنى تهييارلىغۇچى ۋە ئاخىرقى قېتىم بېكىتكۈچىئېلكىتاب
  

  .بۇ تهرجىمھالنى تهييارالش داۋامىدا بىزگه يېقىندىن ماسالشقان پهخىرلىك ئالىمىمىزغا رەھمهت ئېيتىمىز
 

  . دىن ئۆتكۈزۈلدى)غهيرەت توختى ياسىغان ئىمال تهكشۈرگۈچ (ئاخىرقى قېتىم كهنجى كوررېكتور
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