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 ئوتتۇرا تولۇق مهكتهپ، ئوتتۇرا تولۇقسىز بېرىپ، جايالرغا يىراق ئايرىلىپ، ئۆيدىن -ياشئۆسمۈرلهر نۇرغۇنلىغان يېقىندا

 -ئاتائانىسىنىڭ قېتىم تۇنجى بۇ ئۈچۈن -ياشئۆسمۈرلهر ئاشۇ  باشلىۋهتتى. يېڭىدىن ھاياتىنى مهكتهپ ئالىي ۋه مهكتهپ،

 دېرهك ئوقۇشتىن شارائىتىدا ئوقۇش يېڭى بىر ۋه كىرىش، مۇھىتىگه تۇرمۇش يېڭى بىر ياشاش، ئايرىلىپ قېشىدىن

 تېمىدا دېگهن [1] «تهۋسىيه قىسقىچه توغرىسىدا پايدىلىنىش مۇۋاپىق ھاياتىدىن »مهكتهپ -2008يىلى مهن  بېرىدۇ.

 سورىغان مهسلىھهت ھهققىده ئۆتكۈزۈش قانداق ھاياتىنى مهكتهپ ئالىي مهندىن يېزىپ، ماقاله پارچه بىر

 بىر ئۇنى ئۇكىالرغا باقمىغان ئوقۇپ تېخى ماقالىنى ئۇ يهرده بۇ مهن   ئىدىم. بهرگهن جاۋاب سوئالىغا ئوقۇغۇچىالرنىڭ

 Scott) راكېر سكۆت  ئامېرىكىدىكى ئىلگىرى يىل بىرهر بۇنىڭدىن مهن  قىلىمهن. تهۋسىيه بېقىشنى ئوقۇپ قېتىم

Raecker ) قىزىغا ماڭغان ئوقۇشقا يىراقتا ئايرىلىپ ئۆيدىن ئۆتۈپ، مهكتهپكه ئالىي يېڭىدىن كىشىنىڭ بىر ئىسىملىك 

 بار ھېكمهتلهر ۋه -تهجرىبهساۋاقالر قىممهتلىك كۆپلىگهن خهتته بۇ  .[2] ئىدىم ئۇچراتقان خېتىنى پارچه بىر يازغان

 پايدىسى ئۇكىالرغا باشلىغان ئوقۇشنى مهكتهپته ئالىي ۋه ئوتتۇرا ئايرىلىپ، ئۆيدىن يېڭىدىن دىيارىدىكى ئۇيغۇر بولۇپ،

 ئهمهس ئوقۇغۇچى ھازىر ئىشىنىمهنكى،  تونۇشتۇرىمهن. مهزمۇنىنى خهتنىڭ ئاشۇ ماقالىدا مهزكۇر مهن ئۈچۈن، بولسۇن

بوالاليدۇ. ئىگه بىلىملهرگه قىممهتلىك قىسىم بىر مهزمۇنالردىن يهردىكى بۇ قېرىنداشالرمۇ

 :[3] ئىدىم دېگهن مۇنداق ماقالىسىدا دېگهن «ئامىلالر مۇھىم بواللىشىدىكى كۈچلۈك »يهھۇدىالرنىڭ ئۆزهمنىڭ مهن

 بىر -تهجرىبهساۋاقلىرىنى ھاياتىنىڭ ئۆز -ئاتائانىالر :بار ئادىتى ئهنئهنىۋىي بىر مۇنداق ئائىلىلىرىنىڭ يهھۇدى »نۇرغۇن

 خهتنىڭ بىر ۋهسىيهتنامه بۇ  بېرىش. ئۆتكۈزۈپ بالىلىرىغا ئۇنى چىقىپ، يېزىپ شهكلىده «ۋهسىيهتنامه »ئهخالقىي

 كېتىدىغان ئوخشاپ تهرجىمھالغا (Intellectual) ئهقلىي ۋه (Spiritual) روھىي بىر يېزىلغان، شهكلىده

 نۇرغۇن باشقا، ئۇنىڭدىن  قالىدۇ. بولۇپ بۆيۇم خاتىره قىممهتلىك بىر ئۈچۈن ئهۋالتالر كېيىنكى بولۇپ، ھۆججهت

 چىقىش يېزىپ ئىپادىلهپ ئارقىلىق سۆز گۆھهرلىرىنى -ئهقىلپاراسهتلهرنىڭ بولغان ئىگه كهچۈرۈپ باشتىن ئىشالرنى

 ئاالھىده بىر ۋهسىيهتنامىنىڭ بۇ  قىلىدۇ. مهمنۇن ئۇالرنى ۋه ئۇرغۇتىدۇ روھىنى -ئاتائانىالرنىڭ ئۆزىمۇ جهريانىنىڭ

 چۈشىنىپ ئىشنى بىر مۇنداق مهن  .------ :بىلىۋالدىم ئىشنى بىر مۇنداق "مهن ئۇ بولۇپ، ئهمهس مهۋجۇت شهكلى

 يازغان قىزىغا ئۇنىڭ ئهمما  باقمىدىم. تهكشۈرۈپ مىللىتىنى راكېرنىڭ سكۆت مهن  «باشلىنىدۇ. دهپ "---- :يهتتىم

كېتىدىكهن. ئوخشاپ گه «ۋهسىيهتنامه »ئهخالقىي ئېلىنغان تىلغا يۇقىرىدا خېتى

مهزمۇنى. ئاساسىي خېتىنىڭ يازغان قىزىغا راكېرنىڭ سكۆت تۆۋهندىكىسى

خېتى تهۋسىيه يازغان قىزىغا راكېرنىڭ سكوت .1



قىزىم، سۆيۈملۈك

 باشالپ كۈندىن شۇ  ئۆزگهردى. ھاياتىم مېنىڭ باشالپ كۈندىن بىلگهن بولغانلىقىنى ھامىلدار سىزگه ئاپىڭىزنىڭ مهن

 يۈز بىلهن دۇنيا مۇشۇ سىزنى ئاپىڭىز  باقمىدىڭىز. ئايرىلىپ كۈنمۇ بىر يۆرىكىمدىم مېنىڭ بىلهن كۆڭلۈم مېنىڭ سىز

 بىلله ۋاقىت ھهر بىلهن سىز جهھهتتىن ھېسسىيات مهن بولسىمۇ، قىلغان ئىشنى قىيىن ئهڭ ئىبارهت كۆرۈشتۈرۈشتىن

 بىلهن ئاپىڭىز كۈنى شۇ  بولدى. بىرى خوشاللىقالرنىڭ زور ئهڭ ھاياتىمدىكى مېنىڭ كۈن تۇغۇلغان سىز  بولدۇم.

ئېسىمده. ھازىرمۇ دېگىنىمىز «رهھمهت كۆپ »ئالالھغا ئىككىمىزنىڭ

 ماشىنامغا سىزنى بىلهن ئاپىڭىز تۇغۇلغاندا سىز ئىش بىر كهلگهن ساقلىنىپ ئىشتهك ھازىرقى خۇددى ئېسىمده مېنىڭ

 بولمايدىغان بهرگىلى ئىپادىلهپ بىلهن سۆز چاغدا ئۇ مهن  ئهھۋالدۇر. ۋاقىتتىكى كهلگهن ياندۇرۇپ ئۆيگه چىقىرىپ

 تهكشى توختىماستىن ئهينهكلهرگه ھهممه تۇتۇپ، چىڭ رولنى قولۇمدا ئىككى  كهتكهنىدىم. جىددىيلىشىپ دهرىجىده

 بهلگىلىك سىزگه ئىش كۈتۈلمىگهن بىر قانداق ھهر بولسىمۇ ئۇ بولۇپ، بولغان بار ئىش بىرال پهقهت كۆڭلۈمده  قارايتتىم.

 ئۆيگه يولۇقتۇرماي -خېيىمخهتىرىگه دۇنيانىڭ بۇ سىزنى ئىدى. ئىبارهت يهتكۈزىدىغانلىقىدىن زهخمه دهرىجىده

 ھهقىقهتهنمۇ ئۇ  ئىدى. مهسئۇلىيىتىم مېنىڭ ۋه ئىش ئاستىدىكى كونتروللۇقۇم مېنىڭ ئهكىلىۋېلىش -ساقساالمهت

 ئهمهس. -چاقچاق بىر ھهرگىزمۇ -ئىدىبۇ ئىش بىر سالىدىغان -دهككهدۈككىگه كىشىنى

 ۋاز نهرسىلهردىن نۇرغۇن ئۈچۈن قوغداش سىزنى ھازىرغىچه مهن  مهۋجۇت. ھازىرمۇ -خېيىمخهتهرلهر دۇنيادىكى بۇ

  بولدىڭىز. تهييارلىنىپ تولۇق ياشاشقا قىلىپ ئىداره -ئۆزئۆزىڭىزنى كېيىن بۇنىڭدىن ھازىر سىز ئهمهلىيهتته  كهچتىم.

  ئوخشىمايدۇ. زادىال بۇرۇنقىغا تۇرمۇشىڭىز سىزنىڭ كېيىن باشلىغاندىن ھاياتىنى مهكتهپ ئالىي باشالپ ھازىردىن سىز

 تولۇق مۇناسىۋهتكه يېڭى بۇ بىلهن تۇرمۇش يېڭى بۇ بىزنىڭ ۋه سىز  شۇنداق. ھهم مۇناسىۋىتىمىزمۇ بىزنىڭ بىلهن سىز

 ياخشى ئۇنى چوقۇم ھهمده بارىمىز، ئېلىپ بىلله تهڭشېشنى بۇ بىز كېتىدۇ. ۋاقىت بهلگىلىك بولۇشىمىزغا كۆنۈپ

قىالاليمىز.

 ئهمما  كهلدى. دېگۈم ئىشالرنى تۆۋهندىكى سىزگه دېگهنده «-»خهيرخوش سىزگه قۇچاقلىشىپ، بىلهن سىز مهن

:چىقىرالمىدىم ئاغزىمدىن ئۇالرنى

گۈزهل. ئىنتايىن تېشىڭىزمۇ ۋه ئىچىڭىزمۇ سىزنىڭ ئىشىنىمهن. سىزگه  پهخىرلىنىمهن. سىزدىن  كۆيىمهن. سىزگه مهن

 بىر تۆۋهندىكى شۇنداقتىمۇ  بىلىمهن. بولغانلىقىڭىزنى بولۇپ تهييار باسقۇچىغا بىر كېيىنكى ھاياتىڭىزنىڭ سىزنىڭ مهن

 شۇنداق  مۇمكىن. بولۇشىڭىزمۇ بولغان بىلىپ سىز ئىشالرنى بۇ  ئىستهيمهن. ئورتاقلىشىشنى بىلهن سىز مهن ئىشتا قانچه

:كۆردۈم مۇۋاپىق قويۇشنى دهپ قېتىم بىر يهنىال سىزگه ئۇالرنى مهن بولسىمۇ



 تىرىشچانلىقالرنى ھهممه ئۈچۈن بولۇشىڭىز چوڭ بولۇپ ئادهم ئۆزگىچه بىر سىزنىڭ ئىككىمىز بىلهن (1)ئاپىڭىز

 ئۆز سىزنىڭ شۇنداقال ئىشىنىمىز. ئالىدىغانلىقىڭىزغا ياخشى قارارالرنى ئالدىڭىزغا ئۆز سىزنىڭ بىز  كۆرسهتتۇق.

 ياخشى تېخىمۇ ئىچىده ئهھۋالالرنىڭ ئاشۇنداق سىز بىلىمىز. قىلىدىغانلىقىڭىزنىمۇ سادىر خاتالىقالرنى بهزى ھاياتىڭىزدا

 تۇرۇش تاقابىل يولىدا ئۇالرغا بىلهن ھوزورلىنىش ئاقىۋهتلىرىدىن خاتالىقالرنىڭ بىلهن قارارالر ياخشى  چىقىسىز. يېتىشىپ

ۋهزىپىڭىز. سىزنىڭ

 سىزنىڭ يىل 4 كېيىنكى ئهمما  قىلمايدۇ. ۋهكىللىك قىسمىغا قالغان ھاياتىڭىزنىڭ سىزنىڭ يىل 4 كېيىنكى (2)

 تورىنى ئاالقىلىشىش دوستالر بىر جهريانىدا يىل 4 بۇ سىز  كۆرسىتىدۇ. تهسىر دهرىجىده زور ئىنتايىن ھاياتىڭىزغا قالغان

 ھاياتىڭىزغا كېيىنكى بۇنىڭدىن سىزنىڭ بۇالر ئېرىشىسىز. ساالھىيهتلهرگه باشقا ۋه ئۇنۋانغا بىر ۋه كهلتۈرىسىز، ۋۇجۇتقا

 18 دهسلهپكى ئۆتكهن بېسىپ سىز  يازااليسىز. ئۆزىڭىزال سىز پهقهت تهرجىمھالىنى ئۆزىڭىزنىڭ  قىلىدۇ. يېتهكچىلىك

 «-1»باپ قىسقا ئىنتايىن بىر سېلىشتۇرغاندا بىلهن مهزمۇن  يازىدىغان  باشالپ ھازىردىن سىز مهزمۇن ھهققىدىكى يىل

خاالس. بولىدۇ، ئىبارهت تىنال

 ئۆگىنىش قىلىسىز. تهييارلىق دهرسلهرگه بارىسىز. دهرسكه سىز  ئىش. قىيىن ئىنتايىن بىر ئوقۇش مهكتهپته ئالىي (3)

  پايدىلىنىڭ. ياخشى مهنبهلهردىن بارلىق بولىدىغان پايدىالنغىلى  ئورنىتىسىز. مۇناسىۋهت بىلهن ئوقۇتقۇچىالر قىلىسىز.

 توسالغۇالرغا كېيىن بۇنىڭدىن سىز  سوئالالردۇر. ياخشى ھهممىسى سوئالالرنىڭ - تۇرۇڭ سوراپ سوئال داۋاملىق

  نهرسىدۇر. ياخشى توسالغۇالر  مۇھىم. ئىنتايىن پۇزۇتسىيىڭىز تۇرۇشتىكى تاقابىل قانداق ئۇالرغا سىزنىڭ  يولۇقىسىز.

 شۇڭا  تىرىشچان. ھهم ئهقىللىق، سىز  ئۆگىنىۋاالاليسىز. نهرسىلهرنى يېڭى ئارقىلىق شۇ ھهمده يېڭهلهيسىز، ئۇالرنى سىز

 تىرىشچان بهكراق سىزدىنمۇ ئهقىللىقراق، ئۆزىڭىزدىنمۇ سىز  رىقابهتلىشهلهيسىز. بىلهن كىشىلهر كۈچلۈك ئهڭ سىز

  توپالڭ. ئادهملهرنى ياخشى ئهتراپىڭىزغا  ئهنسىرىمهڭ. ھهرگىزمۇ ئۇنىڭدىن  ئۇچرىتىسىز. كىشىلهرنى كهلگهن

 سىز  قالماڭ. كىرىپ ئىچىگه ئهھۋالالرنىڭ ئۇنداق ھهمده ئازايتىڭ، دهرىجىده زور ئهڭ ئهھۋالالرنى يامان ھاياتىڭىزدىكى

 «رايونلىرى »راھهت ئۆزىڭىزنىڭ  پايدىلىنىڭ. ئوبدان ئۇالردىن ھهمده قاتنىشىڭ، ئۇالرغا بولسا ئىشالر قاتنىشااليدىغان

باغلىق. ئۆزىڭىزگه پۈتۈنلهي بولۇشى قانداق ئوقۇشىڭىزنىڭ سىزنىڭ كېتىڭ. چىقىپ ئىچىدىن نىڭ

 ۋه ئهخالقى ئۆزىڭىزنىڭ سىز  تۇغۇلىدۇ. پۇرسهتلهر يېڭى سىزگه ئىشالردا قىسىم بىر ئوخشاش ئىچىشكه ھاراق (4)

 تۇيۇق مۆلچهرلىمىگهن بۇرۇن سىز ھاياتىڭىزدا قىلسىڭىز شۇنداق  ئېلىڭ. قارار توغرا ھالدا ماسالشتۇرغان خاراكتېرىگه

  يۈكلهنگهن. ئۈستىڭىزگه سىزنىڭ مهسئۇلىيهتلهرمۇ ئىجتىمائىي قالمايسىز. كىرىپ يولالرغا

 ئۆز ئهھۋالالرنى ناچار ئهڭ بىلهن ئهھۋالالر ياخشى ئهڭ ھاياتىڭىزدىكى ئۆز سىز ئىچىده يىلنىڭ قانچه بىر كېيىنكى (5)

 ئۆز ئهھۋالالرغا يامان بىلهن ئهھۋال ياخشى  تهيياراليدۇ. ئۈچۈن ھايات كېيىنكى سىزنى بۇ  ئۆتكۈزىسىز. بېشىڭىزدىن

 ھهممه  جىددىيلهشمهڭ. ھهرگىزمۇ ئېلىپ، نهپهس چوڭقۇر  تهڭپۇڭالشتۇرۇڭ. ياخشى ئۇالرنى قىلىپ، مۇئامىله يولىدا

كېتىدۇ. بولۇپ ياخشى ئىشالر



 بېشىڭىزدىن ئۆز ھالهتلهرنى روھىي تهبىئىي قىسىم بىر قاتارلىق چۈشكۈنلىشىش ھهتتا ئهنسىرهش، بېسىم، سىز (6)

 ۋه ئورۇنالر مۇۋاپىق چوقۇم ئۈچۈن قىلىش ھهل مهسىلىلهرنى يولۇققان ئۆزىڭىز بولىدىكهن، زۆرۈر ئهگهر  ئۆتكۈزىسىز.

 بىلهن ئاپىڭىز ئىچىده ئادهملهرنىڭ بارلىق باشقا بولسۇنكى، ئېسىڭىزده نهرسه شۇ  قىلىڭ. مۇراجىئهت كىشىلهرگه مۇۋاپىق

ھېسابلىنىمىز. بولۇپ كىشىلهر مۇۋاپىق ئهڭ ۋاقىت ھهر ئۈچۈن سىز مهن

 سىز يهنى،  تۇرۇۋاتىسىز. ئىچىده ھېسسىياتالرنىڭ قىسىم بىر ئوخشاش بىلهن مېنىڭكى سىزمۇ پهرىزىمچه مېنىڭ (7)

 ئهندىشه تهرهپتىن بىر يهنه تولۇپ، ئۈمىدكه تهرهپتىن بىر جىددىيلىشىپ، تهرهپتىن بىر يهنه ھاياجانلىنىپ، تهرهپتىن بىر

  كېلىدۇ. بېشىغا ئادهملهرنىڭ ھهممه ئىش ئۇنداق بولۇپ، ئهھۋال نورمال خىل بىر بۇ  قىلىۋاتىسىز.

 »ئادهم )مهن ئهمهس سۆزلهرال يادلىۋالىدىغان ياكى قويىدىغان چاپالپ تامغا « تۈۋرۈكى 6 خاراكتېرىنىڭ »ئادهم (8)

 -4مهنبهده تۆۋهندىكى ئادرېسى تور ئۇنىڭ بولۇپ، يازغان ماقاله پارچه بىر ھهققىده « تۈۋرۈكى 6 خاراكتېرىنىڭ

 قانداق ھاياتىنى ئۆزىمىزنىڭ بولۇپ، پرىنسىپالر تېگىشلىك قىلىشقا ئهمهل ۋاقىت ھهر ئادهم بىر ئۇالر  (بېرىلدى.

 ئۇالردىن ئالىدىغاندا قارارالرنى خىل ھهر سىز  قورالدۇر. ئاالھىده خىل بىر بېرىدىغان كۆرسىتىپ كېرهكلىكىنى ياشىشىمىز

 ۋاقىت بىر قانداق ھهر ھاياتىڭىزدىكى ئۆتكهن ھازىرغىچه سىزنىڭ  پايدىلىنىڭ. سۈپىتىده ئىدىيه يېتهكچى خىل بىر

 بۇ مهن  قالدى. بولۇپ مۇھىم تېخىمۇ ھازىر ئۈچۈن سىز تۈۋرۈكى 6 خاراكتېرىنىڭ ئادهم ھېلىقى سېلىشتۇرغاندا، بىلهن

دهۋاتىمهن. ئاساسهن -تهجرىبهساۋاقلىرىغا ئۆزهمنىڭ گهپلهرنى

 چىقىپ تېشىغا ساندۇقنىڭ  تىرىشىڭ. قىلىشقا ياخشى دهرىجىده يۇقىرى ئهڭ ئۇنى قىلغاندا، ئىشنى قانداق ھهر (9)

 تۇرمۇش ساغالم خىل بىر  ئورۇنالشتۇرۇڭ. مۇۋاپىق ئۇالرنى ھهمده چىقىڭ، تېپىپ ئىشالرنى مۇھىم  ئويالڭ.

 ۋه ئۈنۈملۈك بىلهن باشقىالر قىلىڭ. نىشانى ئۆزىڭىزنىڭ چىقىشنى پهللىگه يۇقىرى ئهڭ  ساقالڭ. تهڭپۇڭلۇقىنى

 سىز ۋه ئۆزىڭىزنى  قىلىڭ. خىزمهت ئۈچۈن داۋا بىر بولغان چوڭراق ئۆزىڭىزدىن ئورنىتىڭ. مۇناسىۋهت ئىجابىي

چۈشىنىۋېلىڭ. تولۇق ئۆلچهملهرنى ئهخالقىي پايدىلىنىدىغان

 شهرتسىز خىل بىر كۆيۈنىشىمىز بولغان سىزگه بىزنىڭ سۆيمهيدۇ. مهندهك بىلهن ئاپىڭىز سىزنى كىم ھېچ دۇنيادا بۇ (10)

 ئاپىڭىز سورايدىغانغا ياردهم سىز  پايدىلىنىڭ. ئوبدان ئۇنىڭدىن ھهمده ساقالڭ، چىڭ ئهسته مهڭگۈ بۇنى كۆيۈنىشتۇر.

  تېپىلمايدۇ. ئادهم ياخشىراق ئىككىمىزدىن  مهن بىلهن

  قىلدۇق. تهييار ئۈچۈن پهيت بىر مۇشۇنداق ھاياتىڭىزدىكى سىزنى كۆرسىتىپ، تىرىشچانلىقالرنى زور ئهڭ بىز (11)

  پايدىلىنىڭ. تولۇق دهرىجىده زور ئهڭ پۇرسهتلهردىن ئۇچرايدىغان كېيىن بۇنىڭدىن  كهلدى. سىزگه نۆۋهت ئهمدى

ياشىيااليسىز. بولۇپ ئادهم كۆرۈنگهن كۆزگه بىر ھالدا مۇقهررهر دۇنيادا بۇ سىز قىلسىڭىز، شۇنداق

 قىلىشىڭىزغا تهرهققىي يهنىمۇ سىزنىڭ  كىشىسىز. ئىگه ئېتىقادقا كۈچىيىۋاتقان بارغانسېرى ۋه كۈچلۈك بىر سىز (12)

 مهن بىلهن ئاپىڭىز  داۋامالشتۇرۇڭ. ئۈزۈلدۈرمهي كېيىنمۇ بۇنىڭدىن ئېتىقادىڭىزنى ئىچىده دائىره قويىدىغان يول



 -سۆيىدۇبۇنىڭغا بهكراق بىزدىنمۇ سىزنى ئالالھ  بىلىسىز. سۆيىدىغانلىقىمىزنى دهرىجىده قايسى سىزنى ئىككىمىزنىڭ

ئىشىنىڭ.

 ھوزورلىنىپ ياخشى تۇرمۇشتىن ھهمده  ئېلىڭ. قارارالرنى ياخشى  تىكلهڭ. چوڭ نىشاننى  تىرىشىڭ. قاتتىڭ (13)

  ياشاڭ.

 سىزدىن  كۆيىمهن. سىزگه مهن  بىلىڭ. ئىكهنلىكىمنى خوشال نهقهدهر ئۈچۈن سىز پهيتلهرده مۇشۇ مېنىڭ

پهخىرلىنىمهن. مهڭگۈ كېيىنمۇ بۇنىڭدىن سىزدىن پهخىرلىنىمهن.

ساقالڭ. ئېتىقادنى

(ئاخىرالشتى يهرده مۇشۇ خېتى راكېرنىڭ )سكۆت دادىڭىز.

«روھى -ئۆگىنىشئىزدىنىش ئۆزلۈكسىز ياشلىرىنىڭ ئهل چهت » :ماقالهم پارچه بىر بۇرۇنقى .2

 ئاز بىر ھهققىده قىممىتى ئوقۇشنىڭ سۆھبهتته يازما قېتىملىق بىر ئۆتكۈزگهن بىلهن بېتى تور بىلىۋال بۇرۇن مهن :ئىالۋه

 بۇرۇنقى مهن بولغاچقا، مۇناسىۋهتلىك زىچ بىلهن مهزمۇنالر ماقالىدىكى مهزكۇر مهزمۇنالر يهردىكى ئۇ  ئىدىم. توختالغان

 ئۇ قېرىنداشالر قىزىقىدىغان مهزمۇنىغا تولۇق سۆھبهتنىڭ ئهسلىدىكى  قويدۇم. كۆچۈرۈپ يهرگه بۇ مهزمۇنالرنى ئاشۇ

  تاپااليدۇ. -5مهنبهدىن تۆۋهندىكى تېكىستىنى تولۇق خاتىرىسىنىڭ سۆھبهت

 بىلهن ئالدى مهن  بۇرۇن، ئېچىشتىن سۆز توغرىسىدا رۇھى -ئۆگىنىشئىزدىنىش ۆزلىكسىز ياشلىرىنىڭ چهتئهل

 كىرىمنىڭ خىزمهت، كهلگۈسىدىكى بىلهن ئوقۇش ھهمده سىستېمىسى، مائارىپ دهرىجىلىك ئالىي ئامېرىكىنىڭ

 كالىفورنىيهدىال پهقهت بۇيان يىلدىن 16 كهلگهن ئامېرىكىغا مهن ئۆتهي. توختىلىپ قىسقىچه توغرىسىدا مۇناسىۋىتى

 مىسالغا كالىفورنىيهنى مهن شۇڭا بىلىمهن. ياخشىراق سهل ئهھۋالىنى كالىفورنىيهنىڭ ئىشالردا يۇقىرىقى بولغاچقا، تۇرغان

كۆردۈم. اليىق ئېلىشنى

 بىر دىن 10 ئۇنىڭ سانى نوپۇس كالىفورنىيهنىڭ ئىچىده ئۇنىڭ بولۇپ، ئهتىراپىدا مىليون 300 نوپۇسى ئامېرىكىنىڭ  

 دۆلهت ئامېرىكىنىڭ كىرىمى ئىقتىسادىي يىللىق كالىفورنىيهنىڭ لېكىن، كېلىدۇ. توغرا مىليونغا 35 يهنى قىسمىغا،

 پهقهت بىلهن، بولغىنى شىتات 50 ئامېرىكىدا قىلىدۇ. تهشكىل قىسمىنى بىر تىن 5 كىرىمىنىڭ ئىقتىسادىي يىللىق

 ئالىي بويىچه ئامېرىكا كالىفورنىيه يهنى، يارىتىدۇ. كۆپىنى پهرسهنتتىن 20 كىرىمىڭ ئىقتىسادىي ئامېرىكا كالىفورنىيهال

 تۇرىدۇ. ئالدىدا ئهڭ بويىچه مهملىكهت ھهممىسىده قاتارلىقالرنىڭ سانائهت تېخنىكىلىق يۇقىرى ۋه مائارىپ

:مۇمكىن ئايرىش تۈرگه 4 جهمئى مهكتهپلهرنى ئالىي كالىفورنىيهدىكى 



 ئهتراپىدا مىڭ 20 بىرسىده ھهر بولۇپ، بار شۆبىسى 10 جهمئىي مهكتهپنىڭ بۇ ئۇنىۋېرسىتېتى. كالىفورنىيه  (1

 12.5 ئوقۇغان ياخشى ئهڭ ئىچىدىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ پۈتتۈرگهن مهكتهپنى ئوتتۇرا مهكتهپلهرگه بۇ بار. ئوقۇغۇچى

 تهتقىقات ئۇالر بېرهلهيدۇ. ھهممىسىنى ئۇنۋانلىرىنىڭ دوكتۇرلۇق ۋه ماگىستېرلىق ، باكالۋىر ئالىدۇ. ئادهمنى پىرسهنت

مهكتهپلهردۇر. قىلغان نىشانىسى ئوخشاش ئۆزىنىڭ يېتىشتۈرۈشنى خادىمالرنى تېخنىكىلىق دهرىجىلىك ئالىي بىلهن

 30 سانى ئوقۇغۇچى بىرنىڭ ھهر بولۇپ، بار شۆبىسى 22 جهمئىي ئۇنىڭ ئۇنىۋېرسىتېتى. شىتات كالىفورنىيه  (2

 كىرهلهيدۇ. مهكتهپلهرگه بۇ پىرسهنتى 33 ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ مهكتهپ ئوتتۇرا ئوقۇغان ياخشى ئهڭ ئهتراپىدا. مىڭ

 ئوتتۇرا ئاساسلىق كالىفورنىيهنىڭ بولۇپ، قىلغان ئاساس ئوقۇتۇشنى ئۇالر بېرهلهيدۇ. ئۇنۋانلىرىنى ماگىستېرلىق ۋه باكالۋىر

 يېتىشتۈرىدۇ. خادىملىرىنى تېخنىكىلىق دهرىجىلىك يۇقۇرى ۋه

 106 جهمئىي ئۇنىڭ (ئاتىلىدۇ. دهپ "Community College" )ئىنگلىزچه ئىنستىتۇتلىرى جهمئىيهت  (3

 مهكتهپلهرگه بۇ ھهممىسى پۈتتۈرگهنلهرنىڭ ئوتتۇرىنى تولۇق بار، ئىقتىدارى ئوقۇيالىغىدهك ئۇنىڭدا بولۇپ، بار شۆبىسى

 ۋه "Associate in Art" ئىنگلىزچىده كېيىن يىلدىن 2 بولۇپ، يىل 2 مۇددىتى ئوقۇش كىرهلهيدۇ.

"Associate in Science" بولىدۇ. پۈتتۈرسىمۇ ئوقۇش بىلهن ئۇنۋانى " باكالۋىر "كاندىدات ئاتىلىدىغان دهپ 

 ئوقۇپ، يىل 2 يهنه يۆتكىلىپ، ئۇنىۋېرسىتېتىغا شىتات كالىفورنىيه ياكى ئۇنىۋېرسىتېتى كالىفورنىيه بولمىسا، ياكى

 پۇلى ئوقۇش بولۇپ، ئهتراپىدا مىڭ 15 سانى ئوقۇغۇچىنىڭ مهكتهپتىكى بىر ھهر بولىدۇ. ئالسىمۇ ئۇنۋانى  باكالۋىر

 2 دهسلهپكى ئوقۇغۇچى نۇرغۇن بار قىيىنچىلىقى ئىقتىسادىي شۇڭا ئهرزان. كۆپ قارىغاندا تۈرگه 2 قالغان يۇقىرىقى

 يۆتكىلىدۇ. مهكتهپكه ئالىي يىللىق 4 ئاندىن ئوقۇپ، بىرىده مهكتهپلهرنىڭ مۇشۇ يىلنى

 بولۇپ، مهكتهپلهر ئالمايدىغان دۆلهتتىن ياكى شىتات راسخودنى ئىقتىسادىي بۇ مهكتهپلهر. ئالىي خۇسۇسىي (4

 ئىچىده مهكتهپلهرنىڭ بۇ ئىكهن. بار مهكتهپ ئالىي 77 قارىمىقىدا بىرلهشمىسى مهكتهپلىرى ئالىي خۇسۇسىي كالىفورنىيه

 )ئىنگلىزچه ئۇنىۋېرسىتېتى كالىفورنىيه جهنۇبىي ۋه Stanford, Caltech مهكتهپلهردىن داڭلىق دۇنياغا

"University of Southern California" بار. قاتارلىقالر (ئاتىلىدۇ دهپ

 ئالىي كالىفورنىيهدىكى بولىدۇ. مهكتهپ ئالىي 215 جهمئى ئۇ قوشقاندا، سانىنى مهكتهپلهرنىڭ تىزغان يۇقۇرىدا مهن  

 ئالىي 215 شىتاتتا بىر بار نوپۇسى مىليون 35 مۇمكىن. بولۇشى يۇقىرى بۇنىڭدىنمۇ سانى ئهمهلىي مهكتهپلهرنىڭ

 ياكى دۆلهت بىر باشقا كېلىدىغان يېقىن بۇنىڭغا دۇنيادا قالدۇرىدۇ. ھهيران ھهقىقهتهنمۇ كىشىنى بارلىقى، مهكتهپنىڭ

 ئىچىدىكى رايونالر ۋه دۆلهتلهر بارلىق دۇنيادىكى كالىفورنىيهنىڭ ئۈچۈن نېمه ھازىر پاكىت بۇ مۈمكىن. بولماسلىقى رايون

بىرهلهيدۇ. چۈشهندۈرۈپ دهرىجىده مهلۇم بواللىغانلىقىنى رايون بىر تۇرىدىغان -5ئورۇندا كىرىمى ئىقتىسادىي

 ۋه كىرىم بويىچه ئامېرىكا كالىفورنىيه پهرقلىنىدۇ. چوڭ ئىنتايىن مائاشى ئوقىمىغانالرنىڭ بىلهن ئوقۇغان ئامېرىكىدا  

 نهرسىلهرنىڭ، يۇقىرى، مائاشىمۇ كىشىلهرنىڭ شىتاتتىكى بۇ بولۇپ، شىتات بولغان يۇقىرى ئهڭ سهۋىيىسى تۇرمۇش

 -لوسئانژىلىس ئاساسالنغاندا، دوكالتقا بىر يېقىنقى مهسىلهن، يۇقىرى. ھهممىدىن باھاسىمۇ ئۆينىڭ بولۇپمۇ

 -ئانژىلىس لوس يېقىندا دېگهنلىك بۇ ئىكهن. ئهتراپىدا دولالر مىڭ 450 باھاسى ئوتتۇرىچه ئۆينىڭ ناھىيىسىدىكى



 450 باھاسى يېرىمىنىڭ قالغان تۆۋهن، دولالردىن مىڭ 450 باھاسى يېرىمىنىڭ ئۆيلهرنىڭ سېتىلغان ناھىيىسىده

 ئىجارىسىمۇ ئايلىق بىر ياتاقنىڭ 2ئېغىزلىق بېرىلىدىغان ئىجارىگه ئىبارهت. دېگهنلىكتىن يۇقىرى دولالردىن مىڭ

 ئالىي ساھهدىكى قاتارلىق بىئولوگىيه ۋه خىمىيه، مېھانىكا، دېتال، يۇمشاق ئېلېكتىر، دائىرىسىده. دولالر 1000-1800

 ئوتتۇرىچه ۋاقتىدىكى كىرگهن خىزمهتكه يېڭى ئىنژىنىرالرنىڭ ئوقۇغان مهكتهپته ئالىي ۋه تېخنىكالر ئوقۇمىغان مهكتهپته

 بولۇپ، مۆلچهر قويغان ئوتتۇرىغا ئومۇمالشتۇرۇپ بىر )بۇ مۇمكىن ئېيتىش دهپ مۇنداق تهخمىنهن مائاشىنى سائهتلىك

 پۈتتۈرمىگهن مهكتهپ ئالىي :)مۇمكىن پۈتۈنلهي بولۇشى پهرقلىق كۆپ بۇنىڭدىن مائاشى شهخسلهرنىڭ ئايرىم

 35 :ئالغانالر دوكتۇرلۇق دولالر؛ 25 :ئالغانالر ماگىستېرلىق دولالر؛ 20 :ئالغانالر باكالۋىرلىق دولالر؛ 10 :تېخنىكالر

 يۇقىرى. ئۇنىڭدىن ۋه دولالر

 قىسىم بىر بولغان قىلماقچى بايان تۆۋهنده مهن ھېساب بۇ بېرهي. ئىشلهپ ھېساپ ئاددىي بىر سىلهرگه ھازىر مهن  

پايدىلىق. ئىنتايىن ئۈچۈن چۈشىنىش نهرسىلهرنى

 يىلنىڭ بىر ھهر تاپىدۇ؟ پۇل قانچىلىك يىلدا 10 ياش بىر ئوقۇمىغان مهكتهپته ئالىي ئالىدىغان، دولالر 10 سائهتىگه  

 بىر ئادهم بىر بولغاچقا، ئىشلهيدىغان سائهت 8 كۈن بىر كۈن، 5 ھهپتىده بىر ئامېرىكىدا بولۇپ، بار ھهپته 52 ئىچىده

10شۇڭا ئىشلهيدۇ. سائهت 40 ھهپتىده

 دولالر. مىڭ 208 = ()سائهت 40 * ()ھهپته 52 * ()يىل 10 * دولالر 10 = كىرىم يىللىق 

تاپىدۇ؟ پۇل قانچىلىك يىلدا 10 ياش بىر بار ئۇنۋانى  باكالۋىر ئالىدىغان، دولالر 20 سائهتىگه

 ئۇنۋانى  باكالۋىر ياش بۇ لېكىن، دولالر. مىڭ 416 = ھهسسىسى ئىككى پۇلنىڭ يۇقىرىقى = كىرىم يىللىق ئون 

 ياشنىڭ بۇ دېسهك، كېتىدۇ، ئۈچۈن ئوقۇشى يىللىق 4 كىرىمى يىللىق بىر ھهمده ئىشلىيهلمهيدۇ، يىل 4 ئۈچۈن ئېلىش

بولىدۇ. دولالر مىڭ 208 كىرىمىمۇ يىللىق 10 دهسلهپكى

 10 يۇقىرىقى قوشساق، يىلنى 5 يۇقىرىقى بۇنىڭغا بولىدۇ. ئېلىپ ئۇنۋانى  باكالۋىر يېشىدا 22 ياش، بىر ئوقۇغان نورمال

 30 مائاشى سائهتلىك ياشنىڭ بار ئۇنۋانى  باكالۋىر چاغدا، بۇ بولىدۇ. ياش 27 يېشى ياشنىڭ بۇ كېيىن يىلدىن

 پۈتۈنلهي بۇ )ئامېرىكىدا مۇمكىن بولۇشى ئۆسكهن دولالرغا 15 مائاشى ياشنىڭ ئوقۇمىغان مهكتهپته ئالىي دولالرغا،

 60-50 مائاشى سائهتلىك ئىچىده ئىنژىنېرالرنىڭ بار ئۇنۋانى دوكتۇرلۇق جىلغىسىدا سىلىكون كالىفورنىيهنىڭ مۇمكىن.

 ياشقىچه 65 )ئامېرىكىدا ئىشلىسه ياشقىچه 60 ياش ئىككى بۇ ئهگهر (كۈرمىڭ. ئاشىدىغانالر دولالردىن

 پۇل قانچىلىك يىلدا 33 بۇ ئۇالر ئىشلىيهلهيدۇ. يىل 33 يهنه بىلهن مائاش يېڭى بۇ (كۆپ، ئىنتايىن ئىشلهيدىغانالر

 مىڭ 30 مىليون 1 كىشى ئوقۇمىغان مهكتهپته ئالىي دولالر، مىڭ 59 مىليون 2 كىشى بار ئۇنۋانى  باكالۋىر تاپىدۇ؟

 ئىلگىرلهش توختىماي جهھهتته كهسىپ ئۈگىنىش، نهرسىلهرنى يېڭى ئادهمنىڭ ئوقۇمىغان باشقا، بۇالردىنتاپىدۇ. دولالر

 مۈمكىن. توختىشى كېيىن يهتكهندىن سهۋىيهگه بىر مهلۇم ئۆسۈپ مائاشى بولغاچقا، بولىدىغان تۆۋهنرهك ئىقتىدارىمۇ

بولىدۇ. پۇرسىتى ئىلگىرلهش توختىماي بويى ئۆمۈر كىرىمده ئىقتىسادىي ۋه كهسىپته بولسا، ئۈچۈن ئوقۇغانالر

 ۋه كهسىپ قىلىدىغىنى ئوقۇغانالرنىڭ ئهمهس. كىرىمدىال ئىقتىسادىي يالغۇز پهرقى ئوقۇمىغاننىڭ بىلهن ئوقۇغان 



 ھۆرمىتىمۇ ئېرىشىدىغان ئورنى، جهمىيهتتىكى ئۇالرنىڭ بولغاچقا، خىزمهت دهرىجىلىك يوقىرى ئاز بىر جهھهتته تېخنىكا

بولىدۇ. يوقىرى

 ھېساپ. ئىشلهيدىغان تهنلىكلهر ئاق سانلىق كۆپ ئامېرىكىدىكى بۇ چۈنكى، ئىشلىدىم؟ ئۈچۈن نېمه ھېسابنى بۇ مهن  

 چوقۇم ئۆيىده كىشىلهر نۇرغۇن دۆلهتلهردىكى تاپقان تهرهققىي ياۋروپادىكى ۋه گېرمانالر، ياپونلۇقالر، يهھۇدىيالر، ئۇ

 سىز پاراڭالشسىڭىز، بىلهن كىشى چىققان كېلىپ ئهلدىن تاپقان تهرهققىي بىر قانداق ھهر ھېساب. كۆرىدىغان ئىشلهپ

 بىرهر تۇرمۇشتىكى مهيلى سۆزلىسۇن، توغرىسىدا پىالنى ئىگىلىك بىر مهيلى ئۇالر قىلىسىزكى، ھېس چوڭقۇر شۇنى

 ئىشالرنى ھهممه ئۇالر كۆپ. ئىنتايىن مهلۇماتالر سانلىق سۆزلىرىده ئۇالرنىڭ سۆزلىسۇن، توغرىسىدا ئىشالر ئاددى

 شۇنداق. سىياسهتتىمۇ ۋه پهن ئىجتىمائىي ئهمهس، ئىقتىسادال ۋه ئىنژىنېرلىق پهن، تهبىئىي قىلىدۇ. تۇرۇپ ھېسابالپ

 تاپقان تهرهققىي بۇ شۇنداق. ئهنه يهھۇدىيالر ۋه ياپونلۇقالر باققان ئارىلىشىپ چوڭقۇرراق قهدهر بىر مهن بولۇپمۇ،

 دهپ "قىلىش، ئىش تۇرۇپ "ھېسابالپ ئۇقۇمنى، دېگهن "قىلىش ئىش بىلهن ئۇسۇل "ئىلمىي ئهللهردىكى

 ياخشى بهك ھېسابنى يۇقىرىقى -ئاتائانىالر يهھۇدىي خاتاالشمايسىز. ھهرگىز چۈشهنسىڭىز، ئاددىالشتۇرۇپ

 ئوقۇتىدۇ. بالىلىرىنى بىلهن كۈچى پۈتۈن قهتئىينهزهر، خارلىنىشىشىدىن چېكىشىدىن، جاپا قانچىلىك ئۆزلىرى بىلگهچكه،

 يۇقۇرى ئهڭ كىرىمى ئامېرىكىدا شۇڭالشقا، ئوقۇتىدۇ. كهسپلهرده قىيىن ئهڭ ئوقۇتىدۇ. ياخشىسىدا ئهڭ مهكتهپنىڭ

 ئىشلهش كىنو ۋه سهنئهت -ئالتۇنبۇيۇم، كهسپى، ئىقتىساد كهسپى، ئادۋوكاتلىق كهسپى، ()مىدىتسىنا دوختۇرلۇق بولغان

يۇقۇرى. ئىنتايىن سېلىشتۇرغاندا بىلهن سانى نوپۇس ئۇالرنىڭ نىسبىتى يهھۇدىيالرنىڭ كهسپلهرده قاتارلىق

 مۇھىم ئهڭ چىقىشىدىكى كېلىپ روھىنىڭ -ئۆگىنىشئىزدىنىش ئۆزلۈكسىز ياشالرنىڭ سانلىق كۆپ ئامېرىكىدىكى  

 ئهمهس. تهس كۆرۈۋېلىش مهلۇماتالردىن سانلىق يۇقىرىقى جاۋابىنى سوئالنىڭ بۇ نېمه؟ كۈچ ھهرىكهتلهندۈرگۈچى

 تۇرمۇشتىن ياخشىراق ئاشىدىغان ئهمهلگه ئارقىلىق شۇ ۋه كىرىم ئىقتىسادىي يۇقىرىراق ئېيتقاندا، ئومۇمالشتۇرۇپ يهنى،

 ئوقۇيدىغانلىقى، ئۈچۈن ياشاش ياخشىراق باشقىالردىن كهلگۈسىده كۆپىنچىسى ياشالرنىڭ ئامېرىكىدىكى ئىبارهت.

 ناھايىتى مهجبۇرلىمىسۇ، كىم ھېچ ئۇالرنى ئۈچۈن، تۆلهيدىغانلىغى يانچۇقىدىن ئۆز پۇلىنى ئوقۇش كۆپىنچىسى ھهمده

 ئوقۇيدۇ. تىرىشىپ

 ,A=4, B=3 :بېرىلىدۇ مۇنداق نهتىجىلىرى دهرس بولۇپ، سىستېما نومۇرلۇق 4 سىستېمىسى مائارىپ ئامېرىكىنىڭ  

C=2, D=1, .ۋه F=0 بۇ بولۇپ، 4.0 نومۇرى ئوتتۇرىچه ئالغانالرنىڭ نومۇر تولۇق دهرسلهرده ھهممه شۇڭا 

 )ئوتتۇرا ئاتىلىدۇ دهپ "GPA" قىسقارتىلىپ ياكى "Grade Point ،Average" ئىنگلىزچىده نومۇر ئوتتۇرىچه

 بويىچه كاتېگورىيه ئاالھىده خىل بىر ئوقۇغۇچىالرغا ياخشى ئاالھىده ئوقۇشتا ئارىسىدىكى ئوقۇغۇچىلىرى مهكتهپ

 بىلهن "Northridge" ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ شىتات كالىفورنىيه مهن (بېرىلىدۇ. نومۇرمۇ يۇقىرى دىن 4.0

"Sacramento" ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ كالىفورنىيه شۆبىسىده، دىگهن "Davis" قىلىپ ئوقۇتقۇچىلىق شۆبىسىده دېگهن 

 ئوقۇغۇچىنىڭ كهلمىگهن دهرسكه دهرسلىرىده، تهجرىبه باقتىم. ئۆتۈپ دهرسلىرىنىمۇ تهجرىبه ۋه دهرسنىمۇ، نورمال باقتىم.

 دوكالت ئۇنىڭدىن ئىشلهپ، تهجرىبه كېلىپ، دهرسكه قويمىدىم. يول تاپشۇرۇشىغا يېزىپ دوكالتى تهجرىبه

 كىم مېنىڭ كهلسهك، دهرسكه نورمال ئۆتۈلىدىغان دهرسخانىدا بهردىم. نومۇر تهكشۈرۈپ دوكالتىنى تاپشۇرغانالرنىڭ



 بولۇشنىڭ كارى بىلهن ئىشالر ئۇ ئهمىلهيتته بولمىدى. كارىم ھهرگىز بىلهن ئۇنىڭ كهلمىدى، كىم كهلدى، دهرسكه

 يىتىلدۈرۈش ئىقتىدار ھهقىقىي ئېلىش، بىلىم ھهقىقىي كۆپىنچىسى ئوقۇغۇچىالرنىڭ سىنىپتىكى يوق. ھاجىتى ھهرگىزمۇ

 ئوقۇتقۇچىدا خۇددى دهرسكه تىرىشىدۇ. ئۆگىنىۋېلىشقا نهرسه كۆپرهك ۋاقىتتا ھهممه ئۇالر بولغاچقا، ئوقۇيدىغان ئۈچۈن

 دهرس  قارايدۇ. دهپ كېرهك ئۆتۈشىڭىز ياخشى دهرسنى سىز شۇڭا تۆلىدىم، پۇل مهكتهپكه مهن :كىرىدۇ باردهك قهرزى

 شۇ سىز سورايدۇ. سوئال كۆتۈرۈپ قولىنى بىلىۋېلىپ، دهرھال ئۇالر قالسىمۇ، بولۇپ خاتالىق كىچىككىنه سۆزلهۋاتقاندا

 كېيىنكى قويۇپ، دهپ ئوقۇغۇچىالرغا بېرهلمىسىڭىز، جاۋاب ئۆزىدىال چاغنىڭ شۇ ئهگهر بېرىسىز. جاۋاپ مهيداندا نهق

 ئوقۇپ دهرسنى مۇشۇ ئوقۇغۇچىالر سىزگه تاپشۇرغاندا، ئۆتۈشنى دهرسنى بىر سىزگه مهكتهپ بېرىسىز. جاۋاب دهرسته

 بويىچه تهرتىپ قانداق ئۆتىسىز، كىتابنى قايسى بېرىدۇ. بهلگىلهپ شۇنى كېرهك، بىلىشى نېمىلهرنى كېيىن بولغاندىن

 قانداق نهتىجىسىنى دهرس ئاخىرقى ئهڭ ھهمده ئالىسىز، ئىمتىھان قېتىم قانچه بېرىسىز، تاپشۇرۇق قانچىلىك ئۆتىسىز،

 :بېرىلىدۇ مۇنداق نهتىجىسى دهرس ئوقۇغۇچىلىرىغا  باكالۋىر ئادهتته، ھوقۇقى. ئۆزىڭىزنىڭ پۈتۈنلهي بۇ بېرىسىز،

 ئهڭ سىنىپنىڭ پىرسهنت. 40 ئىمتىھان مهۋسۇملۇق پىرسهنت، 30 ئىمتىھان مهۋسۇملۇق يېرىم پىرسهنت، 30 تاپشۇرۇق

 ئۇنىڭدىن "B"، ئوقۇغۇچىغا پىرسهنت 30 كېيىنكى ئۇنىڭدىن ,"A" ئوقۇغۇچىغا پىرسهنت 15-10 ئالدىدىكى

 نهتىجىسى ئىمتىھاننىڭ بىرهر ھهرگىز بېرىلىدۇ. "F" بىلهن "D" قالغانالرغا "C"، ئوقۇغۇچىغا پىرسهنت 30 كېيىن

 ئوقۇغۇچىالر ئامېرىكىلىق ئېيتقاندا، ئومۇمالشتۇرۇپ ھېسابالنمايدۇ. بولۇپ نهتىجىسى دهرس ئوقۇغۇچىنىڭ بويىچه شۇ

 ئۇچراتقان ھازىرغىچه مهن قويىدۇ. -2ئورۇنغا ئېلىشنى نومۇر يۇقىرى ئىمتىھاندا -1ئورۇنغا، ئىگىلهشنى بىلىم ھهقىقىي

 قىلىدۇ. -قارمۇقارشىسىنى بۇنىڭ بولسا، ئاسىيالىقالر

 بولىۋېرىدۇ. بولسا يۇقىرى نومۇردىن 2.5 نهتىجىسى مهكتهپ ئوتتۇرىچه تېپىشتا، خىزمهت بولۇپ، پۈتتۈرۈپ مهكتهپ  

 ئالىي تهكشۈرۈلىدۇ. نهتىجىسى مهكتهپ بارالرنىڭ ئۇنۋانى  باكالۋىر كىرگهنده، خىزمهتكه شىركهتكه بىر يېڭى

 قارايدىكهن. دهپ "ئوخشايدۇ بار چاتىقى ئاز "بىر شىركهتلهر بهزى پۈتتۈرگهنلهرنى بىلهن نومۇر ئورتۇچه 4.0 مهكتهپنى

 دوكتۇرلۇقتا ۋه ماگىستېرلىق لېكىن، كهتمهيدۇ. قاراپ ئانچه نهتىجىسىگه بارالرنىڭ ئۇنۋانى دوكتۇرلۇق ۋه ماگىستېرلىق

كىرهك. بولۇشى يۇقىرى دىن 3.5 ياخشىسى ئهڭ 3.0، دېگهنده كام نهتىجىسى  باكالۋىر ئۈچۈن، ئوقۇش

 كىشىنىڭ ئۇ ھهرگىز بولۇشى، ئۇنۋانى بىرهر كىشىنىڭ بىر شۇكى، ئىش بىر تېگىشلىك كېتىشكه ئۆتۈپ ئىزاھالپ

 خىل ھهر چۈشهندۈرگهن يۇقىرىدا مهن بهرمهيدۇ. دېرهك دېگهندىن ئىگه، كاپالهتكه ئورۇنلىشىشى خىزمهتكه بىرهر چوقۇم

 ئۇنىڭ بىلهن ئۇنۋانى كىشىنىڭ بىر ئامىلالر بۇ بهرمهيدۇ. دېرهك دېگهندىنمۇ ئاالاليدۇ، چوقۇم مائاشنى دهرىجىدىكى

 خىزمهتكه بىلهن ئىختىيارلىقى ئۆز سىزنى شىركهت بىر ھهر مۇناسىۋهتلىك. بىلهن ئىقتىدارى خىزمهت ۋه بىلىمى ھهقىقىي

 بىزنىڭ ئاخىرى -2000يىلىنىڭ بوشىتااليدۇ. شىركهتتىن بىلهن ئىختىيارلىقى ئۆز يهنه سىزنى ئااللىغانىكهن،

"WaveSplitter" خۇسۇسىي بولغان داڭلىق خېلى ئامېرىكىنىڭ ، باكالۋىر ئۇنىۋېرسىتېتىدا فۇدهن شىركهتكه دېگهن 

 زادىال ئىشنى قىز ئۇ لېكىن، ئالدى. قىزنى خهنزۇ بىر ئالغان ئۇنۋانى دوكتۇرلۇق ئۇنىۋېرسىتېتىدا Purdue مهكتهپ

 كېلىپ قېشىمغا ئاستا پاراڭالشسام، ئۈستىده مهسىلىلهر تېخنىكىلىق بىلهن بىرهرسى مهن قىاللمىدى. ياخشى

 ئۆزۈم ئاغرىپ، ئىچىم قىزغا ئۇ مېنىڭ قاتناشتۇرالمايتتى. پىكىر پهقهت يىغىنىدا ئىنژىنېرالر ئاڭاليتتى. ئوغرىلىقچه

 سوئالىڭ ۋاقىتتا قانداق "ھهر بهردىم. نۇسخىالپ ئۇنىڭغا ماتېرىياللىرىمنى تېخنىكىلىق بارلىق تهييارلىغان ئۈچۈن شىركهت



 شىركهتكه كېيىن، ئااللمىغاندىن قولىغا زادىال خىزمهتنى قىز بۇ لېكىن، تۇردۇم. دهپ "سورا تارتىنماي مهندىن بولسا،

 خهلقارالىق "خهۋهرلىشىش تاال "نۇرلۇق مهن -2003يىلى بوشاتتى. شىركهتتىن ئۇنى كىيىن، ئايالردىن 5 كىرىپ

 باشقا چاغقىچه شۇ قىز ئۇ قالدىم. ئۇچرىتىپ ئورنىدا ئىزدهش خىزمهت زالىنىڭ يىغىن شۇ قىزنى بۇ بارغاندا، يىغىنىغا

 Prinséton بولغان مهكتهپ داڭلىق بىر يهنه ئامېرىكىدىكى ئېلىپ، لىق باكالۋىر چىڭخۇدا يۈرۈپتۇ. تاپالماي خىزمهت

 زاپچاسالر ئوپتىكىلىق ئاكتىپ ئوقۇغىنى بۇرۇن ئۇنىڭ بولۇپ، بار باال خهنزۇ بىر يهنه ئالغان دوكتۇرلۇق ئۇنىۋېرسىتېتىدا

 زادىال گۇرۇپپىسىدا ئىنژىنېرالر باال ئۇ بولۇپ، زاپچاسالر پاسسىپ قىلىدىغىنى شىركهتته بىزنىڭ ئىكهن.

بۆلۈمى -سوداسېتىق شىركهتنىڭ ئۇنى كېيىن، ئىشلىيهلمىگهندىن

 ياخشى يهردىمۇ ئۇ لېكىن، قويدى. يۆتكهپ گه (دهيدۇ "Sales and Marketing Deparment" )ئىنگلىزچه

 ھهممىسى بالىالرنىڭ خهنزۇ ھهرگىز يهرده بۇ مهن بوشىتىۋهتتى. ئىشتىن ئۇنىمۇ ئۆتمهي ئۇزۇن ئىشلىيهلمىگهچكه،

 بولسىمۇ، ئااللىغان ئۇنۋان مهكتهپلهرده داڭلىق ناھايىتى يۇقىرىقىالر ئهمهسمهن. دېمهكچى ئىشلىيهلمهيدۇ، ياخشى

 مىساللىرىدىنال قانچه بىر يوقالرنىڭ قابىلىيىتى ماسلىشىش تېز شارائىتقا يېڭى ھهمده تۆۋهن، ئىقتىدارى خىزمهت

 يۇقىرى ئۆزلىرى كۆپ. ئىنتايىن خهنزۇالر كېتىۋاتقان ئېلىپ ياخشى كۈنىنى ئۆز ئىشلهپ، ياخشى ئامېرىكىدا ئىبارهت.

 ئاساسالنغاندا، ماتېرىيالغا بىر ئوقۇغان بۇرۇن يىل قانچه بىر بۇنىڭدىن مهن بار. خېلى قۇرغانالرمۇ شىركهت تېخنىكىلىق

 شىركهتته تېخنىكىلىق يۇقىرى كهلگهن، تهيۋهندىن ۋه شاڭگاڭ جۇڭگو، جىلغىسىدا سىلىكون كالىفورنىيهنىڭ

 ئىكهن. بار ئادهم كۆپ مىڭدىن 50 خادىمالردىن خهنزۇ ئىشلهيدىغان

 تۆھپه چۇشلۇق ساالھىيىتىگه ئۆز ئىشلىرىغا شىركهتنىڭ يوق، ئىقتىدارى ھهقىقىي شىركهتلهر ئامېرىكىدىكى  

 بىلهن كۈچى پۈتۈن كىشىلهرنى مۇھىم ئۈچۈن شىركهت بىلهن، بوشىتىۋهتكهن تېزال ئىشتىن قوشالمايدىغانالرنى

 ئۇنىڭ قىلىپ، تېلېفون شىركهتكه بىر يهنه جىلغىسىدىكى سىلىكون بۇرۇن، يىل قانچه بىر بۇنىڭدىن مهن قوغدايدۇ.

 تېلېفون شۇيهرگه بېرىپ، نومۇرىنى تېلېفون بىر شىتاتىنىڭ ئارىزونا ماڭا ئۇالر ئىزدىدىم. خادىمىنى تېخنىكا ئاساسلىق

 شىركهت بىزنىڭ "ياق. ئۇالر سورىسام، دهپ "بارمۇ؟ شۆبهڭالر بىرهر ئارىزونادىمۇ "سىلهرنىڭ مهن ئېيتتى. قىلىشىمنى

 ئۇنىمىغاچقا، كهلگىلى كالىفورنىيهگه كىشى ئۇ لېكىن كهلگهن. يۆتكهپ كالىفورنىيهگه كېيىن بولۇپ، ئارىزونادا بۇرۇن

 چىقىپ دىن  Wave Splitter -2003يىلى مهن دېدى. "بهردۇق، ئېچىپ ئىشخانا ئايرىم بىر ئارىزونادا ئۇنىڭغا

 مېنىڭ يازدىم. ئېلخهت توغرىسىدا ئىزدهۋاتقانلىقىم ئىش يېڭى تونۇشلىرىغا ھهممه ئۆزۈمنىڭ قالغاندا، ئاز كېتىدىغانغا

 فىزىكا ئىنستىتۇتى تېخنىكىلىق Georgia ھازىر ئۇستازىم، تهجرىبىخانىسىدىكى دۆلهت ( Sandia)ساندىئا بۇرۇنقى

 رهئىسىدىن مۇئاۋىن بىر بىلهن رهئىسى بىر پهقهت قۇرۇلغان، ئهمدىال تارمىقىدا مهكتىپىنىڭ ئۆز مېنى مۇدىرى فاكۇلتېتىنىڭ

 تونۇشتۇرۇپ شىركهتنى بىر بولغان قىلىپ ھهل مهبلهغنى ئىقتىسادىي ئۈچۈن شىركهت بار، ئادىمى ئىككىال ئىبارهت

 يېمهكلىكته بىلهن دورا شىركىتى يېمهكلىكلهر ۋه دورا خىل ھهر بولغىنى، چىقارماقچى ئىشلهپ شىركهتنىڭ بۇ قويدى.

 پاتېنتىغا قانچه بىر ئۇستازىمنىڭ مېنىڭ ئۇ ئهسلىده بولۇپ، ئاپپارات ئوپتىكىلىق بىر تهكشۈرىدىغان -باريوقلۇقىنى مىكروپ

 مائاشىغا يۇقۇرى كالىفورنىيهنىڭ مهن بولدى. ئالماقچى قىلىپ تېخنىكى باش شىركهتنىڭ مېنى بولۇپ، ئاساسالنغان

 قوشۇپ مائاش ماڭا ئۇالر بىلهن شۇنىڭ كۆردۈم. ئاز مائاشىنى بهرگهن ماڭا ئۇالرنىڭ بولغاچقا، قالغان كۆنۈپ

 سهۋىيىسى تۇرمۇش )ئاتالنتانىڭ كهتتى بولۇپ يۇقىرى كىشىنىڭكىدىن 2 قالغان مائاشىم مېنىڭ بهرگهنىدى،



 (بولىدۇ. ئالغىلى ئۆي 2 دېگهنده كام يهرده ئۇ پۇلغا ئالغان ئۆي بىر كالىفورنىيهده بولۇپ، تۆۋهن جىق كالىفورنىيهنىڭكىدىن

 ئهڭ بهردى. كۆتۈرۈپ پىرسهنتكه 7 ئۇنى بىلهن شۇنىڭ كۆردۈم. ئاز ئۇنىمۇ بهرگهنىدى، پىرسهنتىنى 3 شىركهتنىڭ ماڭا

 ئاتالنتادا ھهپته 4 ھهر مهن بۇرۇن، بېرىشتىن يۆتكهپ شهھىرىگه ئاتالنتا شىتاتىنىڭ Georgia ئۆينى بىزنىڭ ئاخىرىدا

 بۇنىڭغىمۇ ئۇالر قويدۇم. شهرتنى دېگهن ئىشلهيمهن، ھهپته بىر ئۆيده كېلىپ، قايتىپ ئۆيگه -5ھهپتىسى ئىشلهپ،

 بىئولوگىيه بىر جايالشقان، شهھهرگه قېشىدىكى شهھهرنىڭ تۇرۇۋاتقان بىز چاغدا، شۇ دهل لېكىن، بولدى. ماقۇل

 بۇنداق بارمىدىم. شىركهتكه ئاتالنتادىكى مهن بىلهن شۇنىڭ قالدى. چىقىپ خىزمهت ماڭا شىركىتىدىن تېخنىكىسى

 بىر مهن ئىش. نورمالنى ئىنتايىن بىر ئامېرىكىدا بۇ مۇمكىن. تويۇلۇشۇم يۈزسىزدهك ئاجايىپ مهن ئۈچۈن بهزىلهر دېسهم،

 مېنىڭ -2001يىلى قىالاليدۇ. ئاشۇنداق ئۈچۈنمۇ مهن شىركهت بىر قىالاليمهن. ئاشۇنداق ئۈچۈن شىركهت

 بۇ بهزىلىرى، ئىچىدىكى قىلىنغانالرنىڭ قوبۇل يېڭى قىلدى. قوبۇل ئادهم ئازراق شىركىتى دېتالالر يۇمشاق ئايالىمنىڭ

 چاغدا شۇ دهل كېتىپتۇ. بولۇپ قىلماقچى تاماشا ئاي -بىرئىككى بېرىپ، ياۋروپاغا بۇرۇن، باشالشتىن خىزمهتنى يېڭى

 خىزمهت تېخى ئهمما بولغان، ئېلىپ ئىشقا ھېلىقى بولۇپ، ئۆزگىرىش چوڭ ئهھۋالىدا ئىقتىسادىي شىركهتنىڭ

 تاماشا ياۋروپادا شىركهت بىلهن شۇنىڭ قىلىپتۇ. قارار ئالماسلىقنى شىركهتكه قانچىسىنى بىر باشلىمىغانالردىن

ماڭدۇرۇپتۇ. خهت دهپ "بولىدۇ كهلمىسىڭىزمۇ شىركهتكه بىزنىڭ ئهمدى بوشاتتۇق. ئىشتىن "سىزنى قىلىۋاتقانالرغا

 ئۇ شىركهتتىكى يۇقىرىقى ياخشى. ئىنتايىن ھازىرمۇ مۇناسىۋىتىم بولغان بىلهن ئۇستازىم بۇرۇنقى ئاتالنتادىكى مېنىڭ 

 ئادهم بىرهر "بىزگه ئۇالر ئېيتقاندا، بارمايدىغانلىقىمنى مهن قالمىدىم. يامانلىشىپ قانداق ھېچ بىلهنمۇ ئادهم ئىككى

 پۈتتۈرۈش ئوقۇش ئۇستازىمنىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى كالىفورنىيه مهن قىلىۋېدى، ئىلتىماس دهپ "بهرسهڭ، كۆرسىتىپ

 كالىفورنىيه جهنۇبىي شىركىتىگه ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر ئۇقسام، كېيىن بهردىم. كۆرسىتىپ ئوقۇغۇچىسىنى بىر ئالدىدىكى

ئېلىپتۇ. ياشنى بىر پۈتتۈرگهن يېڭى ئۇنىۋېرسىتېتىنى

 قانداق يۇرتقا بىزنىڭ ئىشالرنى بۇ تهسۋىرلىگهن مهن سۆزلىدىم. كۆپ خېلى توغرىسىدا ئامېرىكا يۇقىرىدا مهن  

 مۇمكىن؟ تهدبىقالش

 -ئاتائانىالر. ۋه ئوقۇتقۇچى، (2 ئهمهلدارلىرى. ھۆكۈمهت (1 بار. تهرهپ 3 مۇنداق ئاالقىدار بىلهن ئىشالر بۇ يۇرتىمىزدا

ئوقۇغۇچىلىرى. مهكتهپ ئالىي ۋه ئوتتۇرا (3

 ئهڭ دۇنيادىكى بۇ جهھهتته ئىقتىسادىي قىلىپ، جهلپ ئۆزىگه ئىگىلىرىنى تاالنت نۇرغۇن دۇنيادىكى بۇ ئامېرىكىنىڭ 

 خالىغان، ئۆزى ئۈچۈن ئادهم ھهممه ئامېرىكىدا بىرى، سهۋهبلهرنىڭ تۈپ ئهڭ تۇرالىشىدىكى بولۇپ دۆلهت كۈچلۈك

 ئهڭ ئىقتىدارنى بىلهن بىلىم بۇ ھهمده ئىگىلهيدىغان، ئىقتىدار ۋه بىلىم دهرىجىده يۇقىرى ئهڭ يېتىدىغان كۇدرىتى ئۆزىنىڭ

 بىر "خىزمهتنى شىنجاڭدىكى بۇيان، يىلالردىن قانچه بىر يېقىنقى بار. پۇرسهت ئىشلىتهلهيدىغان دهرىجىده يۇقىرى

 بۇ ئۆزگىرىپتۇ. سىياسهتكه بىر يېڭى دېگهن "تېپىش ئۆزى "خىزمهتنى سىياسهت، دىگهن "قىلىش تهقسىم تۇتاش

 دهۋر ئۆتكۈنچى بىر مۇشۇنداق ۋاقىتتا ئهينى ئامېرىكىدا يۈزلىنىشىدۇر. مۇقهررهر بىر تهرهققىياتىنىڭ جهمئىيهت

 قايسى ئۇنىڭ ئادهم، "ھهممه ئامېرىكىدا ھازىر لېكىن، يوق. خهۋىرىم تارىختىن جهھهتتىكى بۇ مېنىڭ -بولغانمۇيوق،

 پۈتۈنلهي ئالدىدا پۇرسىتى خىزمهت نهزهر، قهتئىي بولۇشىدىن ئايال ياكى ئهر ئىشىنىشى، دىنغا قايسى بولۇشى، مىللهتىن



 شىركهت ئادهم ئۇ قالسا، ئۇچراپ كهمسىتىشكه ئازراق ئادهم بىر تېپىشتا خىزمهت بار. قانۇن قاتتىق ئىنتايىن دېگهن "باراۋهر

 ئېغىر ئىنتايىن شىركهت بۇ چىقسا، بولۇپ راست كهمسهتكهنلىكى ئادهم شىركهتنىڭ ئهگهر قىالاليدۇ. ئهرز ئۈستىدىن

 ئهگهر چهكلهنگهن. قاتتىق قىلىشمۇ -گهپسۆزنى تۇرسۇن، ياقتا ئۇ -ئىشھهرىكهتلهر كهمسىتىدىغان ئادهم تارتىلىدۇ. جازاغا

 ئادهم، ھهممه ئالدىدا رىقابهت ۋه پۇرسىتى "خىزمهت قويۇلۇپ، يولغا تۈزۈمى "تېپىش ئۆزى "خىزمهتنى شىنجاڭدا

 خۇددى قىلىنمىسا، ئىجرا قاتتىق قانۇن بۇ ھهمده چىقىرىلمىسا، تۈزۈپ قانۇن بىرهر دېگهن "باراۋهر مىللهت ھهممه

 سىز تاپالمايدۇ. خىزمهت ياشلىرى ئۇيغۇر پۈتتۈرگهن مهكتهپنى ئالىي -توكتوك ئىككى شۇ شىنجاڭدىكى ھازىرقىدهك،

 -شهرتشارائىت قىلدۇرىشىغا جارىي دهرىجىده يۇقۇرى ئهڭ ئىقتىدارىنى ئۆز ئۇالرنىڭ يىتىلدۈرۈپ، كىشىلهرنى ئىقتىدارلىق

 ئىلغار "دۇنيانىڭ بۇ ئهمهسمۇ؟ ئىسراپچىلىق ۋه زىيان ئىقتىسادىي بىر بولمىغاندا ھېچ بۇ بهرمىسىڭىز، ھازىرالپ

 مۇقىملىقىنى "جهمئىيهت ۋه "قىلىش بهرپا مهدهنىيهت مهنىۋىي ۋه "ماددىي "يېتىۋېلىش، سهۋىيىسىگه تېخنىكىلىق

 ئهمهسمۇ؟ زىيانلىق دهرىجىده زور ئېشىشىغا ئهمهلگه شۇئارالرنىڭ دېگهندهك "ساقالش

 رولى -ئاتائانىالرنىڭ ۋه ئوقۇتقۇچىالر ئۈندهشته ئىگىلىشىگه بىلىم ھهقىقىي تىرىشىپ، ئۆزلۈكىدىن ياشلىرىنى ئۇيغۇر

 ئادهملهر كۆپىنچه بولۇشىنى ئۆزگىرىشلهرنىڭ زور بۈگۈنكىدهك جۇڭگودا بۇرۇن، يىل 10 بۇنىڭدىن بولىدۇ. چوڭ ئىنتايىن

 سىز بولىدۇ؟ ئۆزگىرىشلهر قانداق كېيىن يىلدىن 30 يىل، 20 يىل، 10 كېيىنكى بۇنىڭدىن قىاللمايتتى. پهرهز

 دهۋرگه بىر كېلىدىغان كهلگۈسىده ئاشۇنداق نهزهرىڭىزنى كۆرسهتكهنده، يول پهرزهنتلىرىڭىزگه ياكى ئوقۇغۇچىڭىزغا

 بالىڭىزنىڭكىدىن ياكى ئوقۇغۇچىسى ئۆزىڭىزنىڭ روھىڭىز سىزنىڭ قاراپ، ۋهزىيهتكه ھازىرقى بولمىغاندا، ھېچ سېلىڭ.

كۆرسىتهلمهيسىز. يول ھهرگىزمۇ ياشالرغا كهتسه، چۈشۈپ روھى ئۆزىڭىزنىڭ كهتمىسۇن. چۈشۈپ بهكراق

 ئهمهس. چىقىرالىغانلىقىدا يهكۈن توغرا توغرىسىدا ئىشالر كهتكهن ئۆتۈپ بولۇپ بۇرۇن ئۇنىڭ ئۇلۇغلۇقى، ئادهمنىڭ بىر

مۆلچهرلىيهلىشىده. توغرا ئىشالرنى بولىدىغان كهلگۈسىده ئۇنىڭ ئۇلۇغلۇقى، ئادهمنىڭ بىر

 -بۆرهيولۋاسالرنىڭ تالىشىۋاتقان گۆشنى پارچه بىر خۇددى ھهممىسى جهمئىيىتىنىڭ دۆلهتلهرنىڭ تاپقان تهرهققىي  

 سىز ئهگهر يۈزلىنىۋاتىدۇ. قاراپ بولۇشقا جهمئىيهت بىر ئاشۇنداق دهل ھازىر جهمئىيىتىمۇ جۇڭگو ئوخشايدۇ. ئۇۋىسىغا

 ۋه پۇرسهت كهلگۈسىده يېتىلدۈرسىڭىز، ئىقتىدارنى ھهقىقىي بىلهن بىلىم ھهقىقىي ئۆزىڭىزده قىلماي، زايا ۋاقىتنى ھازىر

 قانداق ھېچ سىزگه بولمىغاندا ھهچ قالغاندىمۇ، شهكىللهنمهي جهمئىيهت بىر بولىدىغان باراۋهر ئادهم ھهممه ئالدىدا رىقابهت

 جهمئىيهت بىر بولىدىغان باراۋهر مىللهت ھهممه ئادهم، ھهممه ئالدىدا رىقابهت ۋه پۇرسهت ئهگهر بولمايدۇ. زىيىنى

 كهتكهن ئۆتۈپ ئايلىنىدۇ. گۆھهرگه بىباھا بىر ئۈچۈن سىز ئىقتىدار بىلهن بىلىم ئىگىلىگهن ھازىر سىز قالسا، شهكىللىنىپ

 كهلمهيدۇ. قايتىپ مهڭگۈ كېيىن، كهتكهندىن بىر ئۇ ئوخشايدۇ. تۇققىنىغا كهتكهن ئۆلۈپ ئادهمنىڭ بىر خۇددى ۋاقىت

 بولسا، بولغان ھايات ئاي بىر يهنه "ئهگهر "بولسام، بهرگهن قىلىپ ماۋۇنى بولسا، بولغان ھايات كۈن بىر يهنه "ئهگهر

 تۇققىنىڭىز يىغلىسىڭىزمۇ، مىڭ سىز چاغدا ئۇ ئهمهس. مۇمكىن ھهممىسى بۇالرنىڭ "بولسام، بهرگهن قىلىپ ئاۋۇنى

 بېرهلهيدىغان قىلىپ سىز ۋه تېگىشلىك بهرىشكه قىلىپ سىز ۋاقتىدا، ھايات تۇققىنىڭىز شۇڭا، بهرمهيدۇ. تىرىلىپ

 ئۆلۈپ تۇققىنىڭىز قىلسىڭىز، ئاشۇنداق تۇرۇڭ. بهرگهچ قىلىپ باشالپ ھازىردىن بېرىڭ. قىلىپ ھهممىنى ئىشالرنىڭ

 چوقۇم تۇققىنىڭىز يىغلىمىسىڭىزمۇ، پهقهتال چاغدا ئۇ سىز --بولىۋېرىدۇمېنىڭچه، يىغلىمىسىڭىزمۇ قانداق ھهچ كهتكهنده

. بولىۋېرىدۇ رازى سىزدىن



ئهسكهرتىش .3

 يوللىيالمايدىغان ماقاله يېڭى تورالرغا كۈنلىرى جۈمه ھهپتىنىڭ قانچه بىر كېيىنكى مهن تۈپهيلىدىن سهۋهبلهر مهلۇم

 كهلتۈرىمهن. ئهسلىگه بۇرۇنراق سهل ئۇنىڭدىن ياكى كۈنى -17ئۆكتهبىر چىقىرىشنى ماقاله يېڭى خالىسا ئالالھ بولۇپ،

رهھمهت. سورايمهن. قېلىشىنى بولۇپ خهۋهردار قېرىنداشالرنىڭ 

 

 ئېلكىتابقا ياكى چىقارسىڭىز، تورغا قانداق ھهر باشقا ئاساستا بهرگهن مهنبهسىنى سورىماي، ھېچكىمدىن ماقالىنى بۇ

مهنسۇپ. ئۇيغۇرالرغا بارلىق ماقاله بۇ بولۇۋېرىدۇ. ئىشلهتسىڭىز شهكىلده قانداق ھهر باشقا ئوخشاش
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