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 كىرىش سۆز ئورنىدا
تــور بېتىمىــز  com.biliwal.www://http >بىلىــۋال<: مــۇھهررىردىن 

ــسى يېڭــى قۇرۇ ــڭ ھهرقاي ــسېرى دۇنيانى ــاي، بارغان ــىغا قارىم ــان بولۇش لغ
ئېتىبارىغــا ئېرىــشىپ، زىيــارهت -جايلىرىــدىكى دوســتالرنىڭ دىقــقهت

بىـــز بـــۇ جهريانـــدا . قىلغـــۇچىلىرى ئۆزلۈكـــسىز كۆپىيىـــشكه باشـــلىدى
يــۇرتىمىزدىكى تورداشــلىرىمىزنىڭ چهت ئهللهردىكــى ئۇيغــۇر زىيــالىيلىرى 

ىنى كۆپ ئاڭلىدۇق، بـۇ ھهقتىكـى ئىنكاسـالر ھهققىدىكى قىزىقىش سادالىر
شۇڭا بىـز ئىـشىمىزنىڭ . بىزنىڭ بۇ جهھهتته ئىزدىنىشىمىزگه سهۋهب بولدى

مۇقهددىمىسى سۈپىتىده ئامېرىكىـدا ئىـشلهۋاتقان ئۇيغـۇر ئـالىمى ئهركىـن 
سىدىق ئهپهندىنى زىيارهت قىلىش مهقسىتىده، ئالىمنىڭ قىممهتلىك ۋاقتىنى 

بىزنىڭ ئالىمدىن سورىغان سـوئاللىرىمىز بهلكىـم . دۇقئېلىشقا جۈرئهت قىل
ــۇمكىن،  ــلىكىمۇ م ــى قانائهتلهندۈرهلمهس ــڭ تهلهپلىرىن ئوقۇرمهنلىرىمىزنى
ــــڭ  ــــۈنلهي بىزنى ــــارلىق پۈت ــــسا جاۋابك ــــۇپ قال ــــداق بول ئهگهر ئۇن

لېكىن ئهركىن ئهپهندىنىڭ سوئاللىرىمىزغا بهرگهن . تهجرىبىسىزلىكىمىزده
شـۇڭا بىـز . ىزنىڭ كـۈتكهن يېرىمىـزدىن چىققـانجاۋابلىرى ھهقىقهتهنمۇ ب

تورداشــلىرىمىز ئهركىــن . ئهركىــن ئهپهنــدىگه ئاالھىــده رهھــمهت ئېيتىمىــز
ئهپهنــدى ھهققىــده يهنه چۈشــهنچه ھاســىل قىلىــش ئارزۇســىدا بولــسا، 

جاۋابىدا ئهركىن ئهپهندى تىلغا ئالغان تور بېتىنـى زىيـارهت -3سۆھبهتنىڭ 
  . قىلىشقا تهۋسىيه قىلىمىز
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ــــوئال-1 ــــۇر  :س ــــى ئۇيغ ــــالر چهت ئهللهردىك ــــۇرتتىكى تورداش ي
ــائىله  ــۆزىڭىز ۋه ئ ــدىكهن، ئ ــده قىزىقى ــىغا ئاالھى ــڭ تۇرمۇش زىيالىيلىرىنى

  ئهھۋالىڭىز توغرىسىدا سۆزلهپ بهرسىڭىز؟
ئۇالر مهن، ئايالىم ئامانگۈل، :  جان كىشى بار4بىزنىڭ ئائىلىده : جاۋاب

يىلـى تۇغۇلغـان ئوغلـۇم -1989قىـزىم دىلنـاره ۋه يىلى تۇغۇلغـان -1985
بىزنىــڭ ھــازىرقى ئــۆيىمىز كــالىفورنىيه شــىتاتىنىڭ . دىلــشاتتىن ئىبــارهت

LosAngeles كىلومىتىر كېلىدىغان 40 شهھىرىگه Santa Clarita دېـگهن 
دىلنـــاره . شـــهھهرده بولـــۇپ، دىلنـــارهدىن باشـــقىالر مۇشـــۇ يهرده تـــۇرىمىز

SanFrancisco كىلومىتىر كېلىدىغان 30 شهھىرىگه "Hayward"  دېـگهن
ــپى  ــساد كهس ــىتېتىدا ئىقتى ــىتات ئۇنىۋېرس ــالىفورنىيه ش ــهھهردىكى ك ش

-فرانىـسكو بىـلهن لـوس-سـان. يىللىقىـدا ئوقۇيـدۇ-2باكاالۋرلىقىنىڭ 
  .  كىلومىتىر كېلىدۇ500ئانژىلىس شهھرىنىڭ ئارىلىقى 

راقلىقتىكـى كىلـومىتىر يى53مهن خىزمهت قىلىدىغان ئىـداره ئۆيـدىن 
Pasadena5مهن ھهر كـۈنى ئهتىـگهن سـائهت .  دېگهن شهھهرگه جايالشقان 

ــن  ــده 45تى ــۇت ئۆتكهن ــۇرىمهن)  ده5:45( مىن ــدىن ت ــائهت . ئورنۇم  ده 6:15س
كىلومىتىر يىراقلىقتىكـى بىـر يىغىلىـش ئورنىغـا 5ئۆيدىن يولغا چىقىپ، 

 ده 6:30سـائهت ئۇ يهرده ئىدارىنىڭ كىچىـك ئاپتوبۇسـىغا چىقىـپ، . بارىمهن
 كىشىلىك ئاپتوبۇس بولۇپ، ئىدارىگه سـائهت 14بۇ . ئىدارىگه قاراپ ماڭىمىز

چۈش ۋاقتـى .  ده يېتىپ كېلىپ، دهرھال ئىشقا چۈشۈپ كېتىمىز7:30 - 7:15
 ده بىـر سـائهت دهم ئـېلىش ۋاقتىمىـز بـار بولـۇپ، مهن تـامىقىمنى 12سائهت 

لۈك تــامىقىمنى ئالغــاچ ھهر كــۈنى چۈشــ. ئۆزۈمنىــڭ ئىشخانىــسىدا يهيــمهن
ئېشىپ قالغان ۋاقىتتـا، ماڭـا .  مىنۇت ئىچىده يهپ بولىمهن15كېلىپ، ئۇنى 

 4:25كهچـته سـائهت . كهلگهن ئېلخهتلىرىنى كۆرۈپ، ئۇالرغا جاۋاب يازىمهن
 ده 5:15 - 5:00  ھهمـده سـائهت. ده ئىدارىدىن ئۆيگه قـاراپ يولغـا چىقىمىـز

 سـائهت 1.5 - 1 ئېتىپ يهپ، ئۆيده يهنه تاماق. ئۆيگه يېتىپ بېرىپ بولىمهن
كۆپىنچه ۋاقىتالردا ئۇيغۇرالرنىـڭ ئىـشىنى، بهزىـده ئىـدارىنىڭ . ئىشلهيمهن

 9:30تېلېۋىزوردا ئازراق خهۋهر كۆرۈپ، كارىۋاتقـا سـائهت . ئىشىنىمۇ قىلىمهن
چىقىپ، شۇ كۈنلۈك گېزىتنىڭ مهملىكهت ۋه خهلقارا خهۋىرىنى ۋه ئىقتىساد 

  . ئۇخاليمهن10:30لىي كۆرۈپ، سائهت قىسمىنى تهپسى
 شـهھىرىدىكى بىـر چـوڭ دوختۇرخانىـدا Pasadenaئايالىم ئامانگۈلمۇ 

. كومپيــۇتېر پروگراممىــسى يېــزىش ۋه ئانــالىز قىلىــش ئىــشىنى ئىــشلهيدۇ
كىلومىتىر يىراقتا بولۇپ، ئـۆزى ماشـىنا  60ئىشلهيدىغان ئىدارىسى ئۆيدىن 

 8:00 ئهتراپىـدا يولغـا چىقىـپ، سـائهت 7:00ئۆيدىن سـائهت . ھهيدهپ بارىدۇ
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 ده يولغـا چىقىـپ، 5:00كهچته سـائهت . ئهتىراپىدا ئىدارىسىگه يېتىپ بارىدۇ
  . ئهتراپىدا ئۆيگه يېتىپ كېلىدۇ6:00

كىلـومىتىر يىراقلىقتـا بولـۇپ،  8ئوغلۇم دىلشاتنىڭ مهكتىپى ئۆيدىن 
ــدىغان بىــر قوشــنىمىز ــته ئوقۇي نىڭ مهكــتهپكه بالىــسى ئوخــشاش مهكتهپ

.  دولـالر پـۇل تـۆلهيمىز50بىز ئـۇ قوشـنىمىزغا ھهر ئايـدا . ماشىنىسىدا بارىدۇ
 لهرده 4:00 ده يولغـا چىقىـپ، چۈشـتىن كېـيىن سـائهت 7:00ئۆيدىن سائهت 

ئالــدى بىــلهن ھهمــمه تاپــشۇرۇقلىرىنى ئىــشلهپ . ئــۆيگه قايتىــپ كېلىــدۇ
دىلـشات بـۇ . ۇ الردا ئۇخاليد10تۈگىتىپ، بىر تېلېۋىزور كۆرۈپ، كهچ سائهت 

شـۇنىڭدىن كېـيىن مهكـتهپكه . ئايدا ماشىنا كېنىشكىـسى ئالىـدۇ-4يىل 
  .ئۆزى ماشىنا ھهيدهپ بارىدۇ

كىلـومىتىر 20ئـۇ مهكتهپـتىن . قىزىم دىلنارهنىڭمۇ ئۆز ماشىنىـسى بـار
يىراقلىقتىكى بىـر شـهھهرده ئىجـارىگه ئالغـان ياتاقتـا تـۇرۇپ، مهكـتهپكه 

ــپ ــدۇ-بېرى ــپ ئوقۇي ــدى. كېلى ــده ئۇنىڭ ــقا، ھهر ھهپتى ــائهت 20ن باش  س
پۇرات تۇرمۇش خىراجىتى بىـلهن ياتـاق -ئهتىراپىدا ئىشلهپ، ئۆزىنىڭ پارچه
  .ئوقۇش پۇلىنى بىز چىقىرىپ بېرىمىز. ئىجارىسىنى ئۆزى ئىشلهپ تاپىدۇ

ھازىر ئاساسـلىقى قايـسى سـاھه بـويىچه تهتقىقـات بىـلهن :  سوئال-2
   شۇغۇللىنىۋاتىسىز؟

ئالىي دهرىجىلىك ئوپتىكا "دېگهن ئىدارىده بىر " JPL "مهن ھازىر: جاۋاب
ئامېرىكـا ھۆكۈمىتىنىـڭ ئـالهم بوشـلۇقى . بولۇپ ئىـشلهۋاتىمهن" ئنژىنېرى

 National" ئىنگلىزچىــــسى( تېخنىكىــــسىنى باشــــقۇرۇش مهركىــــزى
Aeronautics and Space Administration " بولــۇپ، ئــۇنى قىــسقارتىپ

"NASA "ــــدۇ ــــدا  )http://www.nasa.gov() دهپ يازى ــــڭ قارىمىقى  10نى
) Research and Development Center(تهرهققىيـات مهركىـزى -تهتقىـق

ئـۇ .  دۇر"JPL"بار بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ يۇقىرى تېخنىكا مهركىـزى 
لىپ دهپ ئاتىلىـپ، قىـسقارتى" Jet Propulsion Laboratory"ئىنگلىزچىده 

"JPL "ــــدۇ ــــۇرىي  ) http://www.jpl.nasa.govJPL (. دهپ يېزىلى مهم
 California"ئىنگلىزچىسى (جهھهتتىن كالىفورنىيه تېخنىكا ئىنستىتۇتى 

Institute of Technology " ــــسقارتىلىپ ــــۇپ، قى دهپ " Caltech"بول
ــدۇ ــى گه قارا) يېزىلى ــسادىي چىقىمىن ــۇپ، ئۇنىــڭ ئىقتى  NASAشــلىق بول

ـــدۇ ـــپ بېرى ـــانى JPL. چىقىرى ـــڭ س ـــى -2004 خىزمهتچىلىرىنى  6000يىل
ــده  ــڭ ئىچى ــدا، ئۇنى ــۋانى، 2000ئهتىراپى ــۇق ئۇن ــڭ دوكتۇرل  2000 ئادهمنى

ــان  ــۋانى، قالغ ــستېرلىق ئۇن ــڭ ماگى ــڭ 2000ئادهمنى ــېقىن ئادهمنى ــا ي  غ
 1.6يىللىـق ئىقتىـسادىي چىقىمـى -2004باكاالۋرلىق ئۇنـۋانى بـار بولـۇپ، 
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يېقىنـدا ئـېالن قىلىنغـان بىـر دوكالتقـا . مىليارت دولالر ئهتىراپىـدا بولغـان
-3 پۈتـۈن دۇنيـادىكى ئـالىي مهكـتهپلهر ئىچىـده Caltech  ئاساسالنغاندا،

ئورۇنـــدا، ســـتانفورد -1خـــارۋارد ئۇنىۋېرســـىتېتى (ئورۇنـــدا تۇرىـــدىكهن 
 تا نوبېل مۇكاپاتىغا ئېرىـشكهن Caltech ئورۇندا ئىكهن-2ئۇنىۋېرسىتېتى 

  .) ئىكهن30  پروفېسسورالرنىڭ سانى جهمئىي
/nobel _caltech/events/edu.caltech.pr://http  

 چوڭ ئـالهم قۇرۇلۇشـىنىڭ تېخنىكىلىـق كۆرسـهتكۈچىنى 2ھازىر مهن 
يىلـى يهر -2006ئۇنىڭ بىرىنچىسى . ىش ئىشىنى قىلىۋاتىمهنھېسابالپ چىق

شارى تۆۋهن ئوربېتىسىغا قويـۇپ بېرىلىـدىغان بىـر يېڭـى تىپتىكـى ئـالهم 
 مىليــون دولالردىــن 200تېلېــسكوپى بولــۇپ، ئۇنىڭغــا ئاجرىتىلغــان پــۇل 

 Terrestrial(يهنه بىرسى ئالهم بوشلۇقىدىن يېڭى پىالنېتا تاپقۇچى . ئاشىدۇ
Planet Finder  (  دهپ ئاتىلىپ، قىسقارتىلىپTPFدهپ يېزىلىدۇ .  

html.index_tpf/TPF/gov.nasa.jpl.planetquest://http  
ــاش  ــان، قۇي ــا تاپق ــازىر ئامېرىك ــۈن( ھ ــڭ ك ــقا ) بىزنى ــن باش  150دى

دىغان يۇلتۇزالر بار بولۇپ، كىشىلهر بۇ يۇلتۇز ئهتراپىدىكى ئۆزى نۇر چىقىرى
الرنىـــڭ ئىچىـــده ئـــادهمگه ئوخـــشاش جـــانلىقالر ياشـــايدىغان )پىالنېتـــا(

نىڭ مهقسىدى  TPF. پىالنېتىالرمۇ بولۇشى مۇمكىن، دهپ پهرهز قىلىشىۋاتىدۇ
 . نهچچىسىنى تهكشۈرۈشتىن ئىبـارهت30ئاشۇنداق پىالنېتىالرنىڭ ئىچىدىكى 

TPF  2014- قويۇپ بېرىلمهكچىيىلى.  
مهن دۇنيادىكى ئوپتىكا ئېنژىنېرلىرى ئىچىده بىـر قهدهر ئومۇمىيۈزلـۈك 
ــۆزۈم ھهر خىــل  تهرهققىــي قىلغــان كىــشىلهرنىڭ بىــرى ھېــسابلىنىمهن، ئ
ــى  ــك پروگراممىالرن ــۇقىرى دهرىجىلى ــۇرهككهپ، ي ــدا م ــۇتېر تىللىرى كومپي

. رنى اليىھىلهيـمهنمۇرهككهپ ئوپتىكىلىق ئۈسـكۈنه ۋه زاپچاسـال. يازااليمهن
ھهمده ھهرخىل ئوپتىكىلىـق . ئۇالرنى تهجرىبىخانىدا ئۆزۈم ياساپ چىقااليمهن

ئۈســـكۈنىلهرنى تهجرىبىخانىـــدا ســـىناق قىلىـــپ تهكـــشۈرۈپ -زاپچـــاس
 ئىـدارىنىڭ ھهممىـسىده 4-3شۇڭالشقا ھازىرغىچه ئىـشلىگهن . چىقااليمهن

. رۇن تۇتـۇپ كهلـدىمتېخنىكا جهھهتتىن ئهڭ ئهتىبارلىق خادىم قاتارىـدا ئـو
ئايــدا -8ئايــدا كىــرگهن بولــۇپ، شــۇ يىــل -1يىلــى -2004 گه JPLمهن 

  .دېگهن مۇكاپاتقا ئېرىشتىم" تۆھپىسى ئاالھىده بولغان خادىم"
JPL ــڭ ــۇپ، بهزىلهرنى ــيىن بول ــايىن قى ــرىش ئىنت ــزمهتكه كى  گه خى

مۆلچهرلىـــشىچه، ئۇيغـــۇر، تـــۈرك، قـــازاق، قىرغىـــز قاتـــارلىق تـــۈركىي 
ـــدىنقى مىللهتلىر ـــده، ئال ـــده 20ىنىـــڭ ئىچى ـــشقا JPL يىـــل ئىچى  گه ئى

 ده مهندىن باشقا تـۈركىي JPLھازىرمۇ (كىرهلىگهنلهر يالغۇز مهن ئىكهنمهن 
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  ). مىللهتلهردىن ئادهم يوق
ئـــېالن قىلغـــان (قولغـــا كهلتـــۈرگهن نهتىجىلىرىڭىـــز : ســـوئال-3

ـــشىش  ـــا قاتنى ـــاكىمه يىغىنلىرىغ ـــي مۇھ ـــوڭ ئىلمى ـــهرلىرىڭىز، چ ئهس
  بۇ ھهقته سۆزلهپ بىرهمسىز؟.دىن خهۋهردار بولغىمىز بار)الىڭىزئهھۋ

يىلىـدىن ھازىرغـا قهدهر خهلقئـارادىكى ئهڭ ئـالىي -1986مهن : جاۋاب
 پارچه ئىلمىي ماقـاله 20تهتقىقات ژورناللىرىدا جهمئىي -دهرىجىلىك ئىلمىي

 پـارچه 3تېخنىكىسى ساھهسىده، ئامېرىكىدا -ئوپتىكا ئىلىم. ئېالن قىلدىم
شـهرىپى  -بـۇ رىقـابىتى ۋه شـان. چىقاردىم )Book Chapter ("كىتاپ باپى"

ئىنتايىن يۇقىرى بولغان ئىلمىي ئهمگهك بولۇپ، ئامېرىكىدىكى بىر قىسىم 
ــم ــالىي -ئىلى ــرنهچچه زىي ــرى بى ــسلهردىن  -پهن جهمئىيهتلى مۇتهخهسى

ۇپ، تهشكىل تاپقان گۇرۇپپىالرنى ئورۇنالشتۇرۇپ، بىردىن كىتاپ باپى يازدۇر
بۇ يېزىلغان باپالرنى بىرلهشتۈرۈپ، بىـر يـۇقىرى سـهۋىيهلىك تېخنىكىلىـق 

دهل ئهنه شـۇ " كىتـاپ بـاپى"مهن يۇقىرىدا ئېيتقان . كىتاپ قىلىپ چىقىرىدۇ
ــارهت ــىدىن ئىب ــدا . نهرس ــاتېنتى 4مهن يهنه ئامېرىكى ــپىيات پ ــارچه كهش  پ

 28 جهمئىـي تهتقىقـات يىغىنلىرىـدا-ھهمده خهلقئارالىق ئىلمىي. چىقاردىم
  بـــۇ ماقالىنىـــڭ تهپـــسىالتىنى. پـــارچه ئىلمىـــي ماقـــاله ئـــېالن قىلـــدىم

"htm.Bio_Erkin/Main/com.meripet.www://http " دېگهن تور بېتىدىن
  .كۆرۈش مۇمكىن

ــۇقىرى دهرىجىلىــك  ــادىكى ئهڭ ي ــۇالردىن باشــقا، مهن دۇني ئوپتىكــا ب
 Optics Letter" ،"Journal of Optical"تهتقىقـات ژورنـاللىرى -ئىلمىـي

Society of America " ۋه"Applied Optics " قاتـارلىق ژورنالالرغـا تهھرىـر
ئامېرىكىنىڭ يـۇقىرى دهرىجىلىـك ژورنىلىغـا ماقـاله : مۇھهررىردىن(ھهيئهت 

ــۇقىرى  ــاھهدىكى ي ــۇ س ــالىڭىزنى ش ــۇالر ماق ــسىڭىز، ئ ــك ئهۋهت دهرىجىلى
 3ئهگهر بـۇ .  كىشىگه يـولالپ، شـۇالرغا تهسـتىقلىتىدۇ3مۇتهخهسسىستىن 

بولـۇپ ) كىشىنىڭ تهستىقىدىن ئۆتسه، ماقالىڭىز ئاندىن ژورنالغا بېسىلىدۇ
ئوپتىكـا ساھهسـىدىكى بىـر قـانچه يـۇقىرى تېخنىكىلىـق . ئىشلهپ بهردىـم

تهخهسىــسلهر زاپچــاس ۋه ئۈســكۈنه بــويىچه دۇنيانىــدىكى ئهڭ ئالــدىنقى مۇ
ئامېرىكـا، گېرمـانىيه ۋه يـاپونىيهدىكى كـۆپلىگهن . قاتارىدا ئورۇن تۇتتۇم

  .ئىداره ۋه ئالىي مهكتهپلهرده تهكلىپ بويىچه ئىلمىي دوكالت بهردىم
ــىتاتىنىڭ  ــالىفورنىيه ش ــقا، مهن ك ــۇقىرىقىالردىن باش  Sacramentoي

ــىتېتى  ــىتات ئۇنىۋېرس ــالىفورنىيه ش ــهھرىدىكى ك  California State(ش
University, Sacramento ( بىـــلهن داۋىـــس شـــهھرىدىكى كـــالىفورنىيه

ده لېكتــور بولــۇپ ) University of California, Davis(ئۇنىۋېرســىتېتى 
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ئىشلهپ، ئوقۇش پۈتتۈرۈش ئالدىدىكى بـاكالۋۇر ئوقۇغۇچىلىرىغـا كهسـپىي 
ــۇ  ــشىدا ش ــۇچى باھالى ــۈملۈك ئوقۇتق ــڭ مهۋس ــۈپ، ئوقۇغۇچىالرنى دهرس ئۆت

 3تهپلهرنىڭ رهسمىي پروفسسورلىرىدىنمۇ كۆپ يۇقىرى باھاغا ئېرىشىپ، مهك
  .قېتىم مۇكاپاتالندىم

ـــزدىن تارتىـــپ ھـــازىرقى : ســـوئال-4 ســـىز ئوقۇغۇچىلىـــق ۋاقتىڭى
ــان  ــپ كېلىۋاتق ــل ئهمهل قىلى ــا كهلتۈرۈشــكىچه ئىزچى ــى قولغ نهتىجىلهرن

  ئۆگىنىش ئادىتىڭىز قايسى؟ 
اقىتتىن تارتىپ، پۈتۈن جهمئىيهت  ياشالرغا كىرگهن ۋ5-4مهن : جاۋاب

دادام . ئىنتايىن كهمبهغهل بولۇپ، ئاشلىق ئىنتايىن قىس بولۇپ كهتكهنىدى
ئوقۇش بىلهن باشقا يهرگه كهتكهن، ئاپـام ئىـشلهۋاتقان بولـۇپ، چۈشـلۈك 
تامىقىمىز ئۈچۈن ئاكام بىلهن ئىككىمىزگه بىردىن كىچىك توقاچ تهييارالپ 

ڭ قورسـىقىم ئېچىـپ كېتىـپ، چىـدىيالماي چۈش بـولغىچه مىنىـ. قوياتتى
-مهكتهپنىڭ بىـر بىناسـىغا ئېـسىقلىق سـائهتنىڭ ئالـدىغا چـۈش بولغـان

قاتىالپ بېرىپ قاراپ كېلىدىغانلىقىم -بولمىغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن قايتا
سائهتنىڭ چوڭ تىلـى مـانچىگه، كىچىـك "مهن ئاكامدىن . ھازىرمۇ ئېسىمده

دهپ ھهر قېـتىم " اچنى يېـسهك بوالمـدۇ؟ئهمـدى توقـ. تىلى مانچىگه كهپتـۇ
نېمه سهۋهب بولغـانلىقى ھـازىر ئېـسىمده . داۋاملىق ئاچ يۈرهتتىم. سورايتتىم

ســىنىپىدىن تــارتىپال مهكــتهپكه -1ئىــشقىلىپ مهن باشــالنغۇچنىڭ . يــوق
ئهخــلهت دۆۋىلىرىــده ياتقــان ئالقانــدهك قهغهزنــى . ئىنتــايىن ئــامراق ئىــدىم

دهپ " ھېــساب ئىــشلهشكه ئىــشلىتىمهن " پ،كۆرســهم، ئــۇنى دهرھــال تېرىــ
ئۇ چاغدا قارا قهلهمدىن باشـقا قهلهم يـوق بولـۇپ، . يانچۇقۇمغا سېلىۋاالتتىم

ھهر بىر قهلهمنى تهكرار ئۇچالپ ئىشلىتىپ، ئۇنىڭ ئۇزۇنلـۇقى ئهڭ ئاخىرىـدا 
1cm   ئهتىراپىدا قېلىپ، بارماق بىلهن تۇتۇش پۈتۈنلهي مۇمكىن بولمىغانـدا

باشالنغۇچنىڭ يۇقىرى يىللىقىغا چىقىپ، بىـر ئـاز . . ىۋىتهتتىمئاندىن تاشل
ــاق ــۇپ، -ئ ــا، مهن ياخــشى ئوق ــان ۋاقىتت ــدىغان بولغ ــارىنى پهرق قىالالي ق

. ئىقتىسادىي جهھهتـته ئـۆز تهقـدىرىمنى ئـۆزگهرتىش ئىرادىـسىگه كهلـدىم
ــۇيمهن،" ــۈگهتكىچه ئوق ــسىنى ت ــسا، ھهممى ــۇش بول ــك ئوق دهپ " قانچىلى

ــوياليتتىم ــيىن، بىلىمنىــڭ نهقهدهر ئوت. ئ ــدىن كې ــۇرا مهكــتهپكه چىققان ت
بۇ توغرىسىدا مۇشۇ قىسىمنىڭ ئاخىرىدا يهنه . زۆرۈرلىكىنى چۈشىنىپ يهتتىم

قايتـا تهربىـيه "ئوتتۇرا مهكتهپ ۋه يېزىـدا . بىر ئاز تهپسىلىيرهك توختىلىمهن
ــېلىش ــسىتىلىش " ئ ــاتتىق كهم ــدىن ق ــلهر تهرىپى ــقا مىللهت ــدا باش جهريانى
ى بېشىمدىن ئۆتۈلۈپ، ئۇ مېنىڭ يـاش قهلـبىمگه ناھـايىتى قـاتتىق ئىشلىر

شـۇنىڭدىن كېـيىن، ھهمـمه جهھهتـتىن تولـۇق قـابىلىيهت . تهسىر قىلـدى
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ــۇ  ــز ئۇيغۇرالرنىڭم ــشنى بى ــان ئى ــلهر قىاللىغ ــقا مىللهت ــدۈرۈپ، باش يېتىل
شـۇنداق قىلىـپ، مهن . قىالاليدىغانلىغىنى ئىسپاتالش ئىرادىسىگه كهلـدىم

تهپكه چىقىشتىن بۇرۇن، ياخشى ئوقۇپ، ئۆزۈمنىـڭ ئىقتىـسادىي ئالىي مهك
تهقدىرىمنى ئۆزگهرتىش؛ بىلىمنى ئىمكانىيهت بار ئهڭ يۇقۇرى دهرىجىگىـچه 
ئىگىــــلهش؛ ھهمــــده ئۇيغۇرالرنىڭمــــۇ باشــــقىالر قىاللىغــــان ئىــــشنى 
قىالاليدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ، شۇ ئارقىلىق مىللهتته ئۈمىد پهيدا قىلىشتىن 

مانا بۇالر ئىزچىل تـۈرده .  بىر قانچه غايه ۋه ئىرادىنى تۇرغۇزغان ئىدىمئىبارهت
مهن ھهرگىـز ۋهزىـپه : مېنىڭ ئۆگىنىش ئادىتىمنىڭ ئاساسـى بولـۇپ كهلـدى

. ھهرگىـز ئىمتىھانـدىن ئۆتـۈش ئۈچـۈن ئۆگهنمىـدىم. ئۈچۈن ئۆگهنمىـدىم
ئـۆزۈم ئېرىـشهلىگهن . ھهرگىز مهكتهپ پۈتتۈرۈۋېلىش ئۈچۈن ئۆگهنمىـدىم

پۇرسهتنىڭ ھهممىـسىدىن تولـۇق پايـدىلىنىپ، ئالـدىمغا كهلـگهن ھهمـمه 
  . نهرسىنى ئۆگهندىم

ــشىدىكى  ــدىيهلهرنىڭ شهكىللىنى ــدهك ئى ــڭ يۇقىرىقى ــده، مېنى تۆۋهن
مهن . تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشنىڭ بىر قىـسمى ئۈسـتىده توختىلىـپ ئـۆتىمهن

بولـۇپ، ) بـاال 6بىز جهمئىـي (كىچىك ۋاقتىمدا، ئائىلىمىزده جان سانى كۆپ 
ئاپــام مېنىــڭ ئىــنىم تۇغۇلــۇپ، بىــر قــانچه يىــل (دادام يــالغۇز ئىــشلهيتتى 

ئۆتكهنده بالىالرنى بېقىـشتا بهك قىينىلىـپ كېتىـپ، ئۆزىنىـڭ ئىـشچىلىق 
ئىقتىـسادىي قىيىنچىلىـق تۈپهيلىـدىن، ). خىزمىتىدىن چېكىـنگهن ئىـدى

ىشنىڭ ھهر خىـل  ياش چوڭ ئاكام بىلهن ئىككىمىز بىر ئاز پۇل تېپ2مهندىن 
ئاقـسۇ (مهن تولۇقسىز ئوتتـۇرا مهكتهپـته . ئامالى ئۈستىده قاتتىق ئىزدهندۇق

ئوقۇۋاتقان ۋاقىتتا، ئاكـام بىـلهن ئىككىمىـز رادىئـو ) ئوتتۇرا مهكتهپته-1
ئـۇ چاغـدا رادىئـو ئىنتـايىن قىـس بۇلـۇپ، پهقهت . قۇراشتۇرۇشنى ئۆگهندۇق

بىـز . هرنىڭال رادىئوسى بار ئىدىئىقتىسادىي ئهھۋالى ئاالھىده ياخشى كىشىل
دهسلهپته يۈز سوپۇنىنىڭ پالستىك قۇتىسى ئىچىـگه بىـر كۈچهيتكۈچلـۈك، 
ــــتۇردۇق ــــو قوراش ــــدىغان رادىئ ــــلهن ماڭى ــــاتېرىيه بى ــــرال ب . پهقهت بى

تهسـهك ۋه سـۆڭهك قاتـارلىقالرنى تېرىـپ، ئـۇنى -ئهخلهتخانىالردىن تۆمـۈر
تىپ، تاپقـان پۇلىمىزنىـڭ تۆمۈر، سۆڭهك يىغىش دۇكانلىرىغا ئاپىرىپ سـې

رادىئودىن ئاۋاز چىقىـرىش ئۈچـۈن، . ھهممىسىگه رادىئو زاپچاسلىرى ئاالتتۇق
ئـۇ . كېچه ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزغان كېچىلىرىمىزمـۇ كـۆپ بـوالتتى-كېچه

-چاغــدا رادوئــى قۇراشــتۇرۇش توغرىــسىدا ھــېچ قانــداق ئۇيغــۇرچه كىتــاب
بىراق، ئاكـام . نى ئوقۇيالمايتۇقماتېرىيال يوق بولۇپ، بىز خهنزۇچه كىتابالر

بارا رادىئوغا ئائىت خهنزۇچه كىتابالردىكى توك يـولى -بىلهن ئىككىمىز بارا
ئۇزاق ئۆتمهي ئاكـام بىـلهن ئىككىمىـز . خهرىتىسىنى كۆرهلهيدىغان بولدۇق
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ئۇيغۇر دېھقانالرنىڭ بۇزۇلـۇپ قالغـان رادىئوسـىنى ئوڭـشاپ، بىـر ئـاز پـۇل 
مهن ھهر يهكــشهنبه كــۈنى ئهتىگهنــدىال . ۇقتاپــاۋىتى قىلىــدىغان بولــد

. خهنزۇالرنىڭ رادىئـو رېمونتخانىلىرىنىـڭ ئالـدىغا بېرىـپ سـاقالپ تـۇراتتىم
ئۇيغۇر دېھقـانالر رادىئوسـىنى ئهكهلگهنـده، مهن ئۇالرغـا بىزنىڭمـۇ رادىئـو 
. ئوڭشايدىغانلىقىمىزنى ئېيتىپ، ئۇالرنى بىزنىڭ ئۆيگه باشـالپ كېلهتـتىم

مهن يېڭـى . رغـان ئاكـام دهرھـال رېمـونتچىلىقنى باشـاليتىئۆيده ساقالپ تۇ
بىزنىـڭ ئالىـدىغان ئىـش . خېرىدار تېـپىش ئۈچـۈن بازارغـا يهنه كېتهتـتىم

 قىسمىدىنمۇ ئاز، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇيغۇر 3/1ھهققىمىز خهنزۇ دۇكانلىرىنىڭ 
دېھقـــانالر بىـــزگه ھېچقـــانچه قىينالمـــايال مهقـــسىدىنى ئۇقتۇرااليـــدىغان 

بىر ئاز پۇل .  ئۇالر بىزنى تاپقانلىقى ئۈچۈن ئىنتايىن خۇشال ئىدىبولغاچقا،
بىـز خېرىـدارلىرىمىزغا چـاي، ئهگهر . تاپقانغا بىزمۇ ناھايىتى خۇشال ئىـدۇق

بىـز . چۈشلۈك تاماق ۋاقتى بولۇپ قالسا، بهزىـده چۈشـلۈك تامـاقمۇ بېرهتتـۇق
-ر بىـرمهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن، ئاقسۇ شهھىرى ئهتراپىـدىكى دېھقـانال

ساقاللىرىغا ئاق . بىرىدىن ئاڭالپ، بىزنى ئۆزلىرى ئىزدهپ كېلىدىغان بولدى
ــــى  ــــۇ بىزن ــــرگهن چوڭالرم ــــز ھهم " ئۇســــتام"كى ــــدا، بى دهپ ئاتىغان

  . ئوڭايسىزلىناتتۇق ھهم خۇشال بوالتتۇق
ــوالرنى  ــوڭراق رادىئ ــسى چ ــده كاشىلى ــز بهزى ــتالردا، بى ــۇ ۋاقى ئهنه ش

ئهگهر خهنـزۇچه كىتـاب ئوقۇيالىغـان "ىمىز ئاكام بىلهن ئىكك. تۈزهلمىدۇق
كـــۆپرهك . دهپ ئوياليتتـــۇق" بولـــساق، نـــېمه دېـــگهن ياخـــشى بـــوالتتى؟

بۇ ئىـشالر . بىلگهنسېرى، بىلىمىمىزنىڭ قانچىلىك ئازلىقىنى ھېس قىالتتۇق
ـــدى ـــىر قالدۇرغانى ـــۇر تهس ـــايىن چوڭق ـــا ئىنت ـــڭ نهقهدهر . ماڭ بىلىمنى

نهقهدهر كېرهكلىكىنــى چوڭقــۇر قهدىرلىكلىكىنــى، ئۇنىــڭ ئــادهم ئۈچــۈن 
شۇڭالشقا، مهن ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇۋاتقان چاغدا، . چۈشىنىپ يهتكهنىدىم

بىلىمنىـڭ "قىلىش ھهرىكىتى، ) تهنقىد(ھهممهيلهن دېڭ شىياۋپىڭنى پىپهن
نهزهرىيىسى ھهممه يهرنى بېـسىپ كهتـكهن بولـسىمۇ، مهنـده " كېرىكى يوق

ن مۇستهھكهم كۆزقاراش بولغاچقـا، مهن دېگه" بىلىمنىڭ چوقۇم الزىمى بار"
ئۆزۈمنىــڭ كۈنــدىلىك دهرســلىرىمنى پۇختــا ئــۆگىنىپال قالمــاي، تاپالىغــان 

ماتېماتىكــا ۋه . شــارائىتتىن تولــۇق پايــدىلىنىپ ئۆگهنــدىم-ھهمــمه شــهرت
قىلمىغانلىقىـدىن قهتئـى -فىزىكا دهرسلىرىده، ئوقۇتقۇچى تهلهپ قىلغـان

. ڭ ھهممىسىنى بىرنىمۇ قويماي ئىشلىدىمنهزهر، مهن كىتابتىكى مهشقلهرنى
ئۇ چاغدا ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرى ئۈچۈن ھـېچ قانـداق ئوقـۇش كىتـابلىرى يـوق 

قىزىـل پۆپۈكلـۈك "يىللىـرى تـۇنجى قېـتىم -1973 يـاكى -1972بولۇپ، 
ــزه ــى" نهي ــاب چىقت ــان كىت ــمه قىلىنغ ــدىن تهرجى ــگهن خهنزۇچى مهن . دې
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قىلىپ، ئۇالردىن پـۇل يىغىـپ، سىنىپىمدىكى ھهممه ئوقۇغۇچىنى سهپهرۋهر 
ــېتىۋېلىپ  ــابنى س ــى كىت ــپ ھېلىق ــا بېرى ــهھهرلىك كىتابخانىغ ــسۇ ش ئاق

ــم ــپ بهردى ــالرغا تارقىتى ــىنىپتىكى ساۋاقداش ــپ، س ــل . ئهكېلى ــۇ مهزگى ب
مهدهنىيهت ئىنقىالبىنىڭ ئاخىرقى ۋاقىتلىـرى بولـۇپ، پۈتـۈن جهمئىـيهت ۋه 

بىزنىـڭ . ىلگهنىـدىئۈسـتۈن قىلىۋېت-مهكتهپ ئهخالقى پۈتۈنلهي ئاسـتىن
سىنىپتىكى كهپسىز ئوقۇغۇچىالر كۆپىنچه ۋاقىـتالردا بىـر دهرسـنىڭ نورمـال 

قىش كۈنلىرى مـۇئهللىم سـىنىپقا كىرىـشتىن . ئۆتۈلۈشىگه يول قويمايتتى
بــۇرۇن، ئــوت قــاالپ ئىســسىنىدىغان مهشــنىڭ ئۈســتىنكى يــاپقۇچىنى 

ىنـــى بىر-ئېلىۋېتىـــپ، ســـىنىپنى ئىـــسقا لىـــق تولـــدۇرۇپ، ئـــادهم بىـــر
كۆرهلمهيدىغان ھالهتكه ئهكېلىپ قوياتتى، شۇ سهۋهبتىن سىنىپقا كىرگهن 
ئوقۇتقۇچى دهرس ئـۆتهلمهي، سـىنىپتىن يىغـالپ چىقىـپ كهتكهنلىكىنـى 

ئۇ مهزگىل . كۆپ قېتىم ئۆز سىنىپىمدا بېشىمدىن بىۋاسىته ئۆتكۈزگهنىدىم
خـشى كـۈن ئوقۇتقۇچىالرمۇ پىپهنگه ئۇچراۋاتقان، ياخشى ئوقۇغانالرغىمۇ يا

مهن . يوق چاغالر بولغاچقا، ئوقۇغۇچىالر ئوقۇشتىن ئاساسهن ۋاز كهچكهنىدى
ئــادهتتتىكى ۋاقىتتــا ھهر خىــل زهربىــگه ئۇچرىــساممۇ، ئهممــا ئىمتىھاننىــڭ 
. ئالدىدا نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ خۇشامىتىگه ئۇچرىغان ۋاقتىممۇ كۆپ بولـدى

ئوچـۇق ئىمتىھـان بىر قېـتىم فىزىكـا ئوقۇتقۇچىـسى يىللىـق ئىمتىھـانىنى 
سـىنىپ بـويىچه پهقهت .  كۈنلـۈك تارقىتىـپ بهردى3قىلىپ، سۇئالنى بىزگه 

قالغـان ساۋاقداشـالرنىڭ ھهممىـسى . مهنال ھهممه سۇئالنى ئـۆزۈم ئىـشلىدىم
شـۇنداق . ئهتىسى بىزنىڭ ئۆيگه كېلىپ، جاۋابنى مهندىن ئهينهن كۆچـۈردى

ئوخـشاش -جـاۋابى ئـوپقىلىپ، بۇ ئىمتىھانىدىكى ھهممه ئوقۇغۇچىالرنىڭ 
ئاشـكاره بولـۇپ، ئـۇنى ھهممهيـلهن -نېمه ئىش بولغانلىقى ئوچـۇق. بولدى

 نومـۇر 100شۇنىڭ بىـلهن فىزىكـا ئوقۇتقۇچىـسى ماڭـا . چۈشىنهتتى" توغرا"
مهدهنىـيهت .  نومـۇر قويـدى50بېرىپ، قالغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهممىـسىگه 

چـۈن ئهينـى ۋاقىتتىكـى ئىنقىالبىنى باشتىن كهچۈرۈپ باقمىغـان ياشـالر ئۈ
ياخـشى ئوقۇغـاننى پىـپهن . ئهھۋالنى كۆز ئالدىغا ئهكـېلىش ئاسـان ئهمهس

قىلىدىغان بىر دهۋرده ياخشى ئوقۇش ناھـايىتى يـۇقىرى دهرىجىـده شـىجائهت 
  . تهلهپ قىالتتى

مانـا بـۇ شـۇ ۋاقىتـتىن باشـالپ ئـۆزۈمگه " بىلىم مهڭگۈ الزىم بولىـدۇ"
 مهن شۇنىڭدىن باشالپ،  .بىر دۇنيا قارىشى -ھهمراھ قىلىپ كهلگهن بىردىن

بىـز تولـۇق . ئالدىمغا قانداق بىلىم كهلـسه، شـۇنى ئهسـتايىدىل ئۆگهنـدىم
" ئىشىكنى ئېچىپ قويۇپ، مهكتهپ باشقۇرۇش"ئوتتۇرا مهكتهپكه چىققاندا، 

 سـىنىپىنى 3سىياسىتى بـويىچه، بىزنىـڭ مهكتهپنىـڭ تولـۇق ئوتتۇرىنىـڭ 
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، ۋه "دېھقـــانچىلىق ســـىنىپى"، "ىق ســـىنىپىدېھقـــانچىلىق ماشىنىـــسازل"
 ئوغـۇل بـاال بـار 24بىزنىـڭ سـىنىپتا .  ئايرىـدى3دهپ " دوختۇرلۇق سىنىپى"

-بولــۇپ، دوختۇرلۇقنىــڭ ھهممىــسى قىــزالر، دېھقانچىلىقنىــڭ بولــسا قىــز
بىز ئاقسۇ تىراكتـۇر پونكىتىغـا بېرىـپ يېـرىم يىـل . ئوغۇلالر ئارىالش ئىدى

ــشلىدۇق ــۇپ ئى ــشچى بول ــشنى، م. ئى ــت قىلى ــۇر رېمون ــۇ يهرده تىراكت هن ئ
. قۇيۇشنى ناھايىتى ياخشى ئۆگهنـدىم)ساپان(چويۇندىن ياسىلىدىغان قوش 

سـىنىپ بـويىچه پهقهت مهنـال (ھهمده تىراكتـۇر ھهيدهشـنىمۇ ئۆگىنىۋالـدىم 
مهكتهپنىڭ يېزا ئىگىلىـك مهيـدانىغا بېرىـپ، يېـرىم ). شۇنداق قىلغانىدىم

 ئـۇ يهرده قونـاق تېرىـشنى، كېـسهك قويۇشـنى، مهن. دېھقانچىلىق قىلـدۇق
ــشى  ــنى ياخ ــلهن يهر ھهيدهش ــۇر بى ــنى، ۋه تىراكت ــى ئۇالش ــېمىش دهرىخىن ي

ــدىم ــېئىر . ئۆگهن ــۇپ، ش ــۆپ ئوق ــهرلىرىنى ك ــي ئهس ــڭ ئهدهبى ئۇيغۇرالرنى
ئوتتـۇرا مهكتهپـته بىـر قېـتىم ئـۆزۈم بـاش -1ئاقـسۇ . يازااليدىغان بولدۇم

ئاقـسۇ . بىر شـېئىرالر تـوپلىمىنى چىقـاردىمتهھرىر بولۇپ، ئوقۇغۇچىالرنىڭ 
ھېكــايه يېزىــشقىمۇ . گېزىتىــده بىــر قــانچه پــارچه شــىئىر ئــېالن قىلــدىم

ـــساممۇ، ئـــۇنى باشـــلىيالماي قالـــدىم لۇشـــۈن . تهييـــارلىق قىلغـــان بول
فېليهتونلىرىنىڭ ئۇيغـۇرچه تهرجىمىـسىنىڭ ھهممىـسىنى ئوقـۇپ چىقىـپ، 

مهكتهپنىـڭ ئهمـگهك مهيدانىـدا . مفېليهتون يازااليدىغان دهرىجىـگه يهتـتى
 كىشىلىك ئوقۇغۇچى گۇرۇپپىـسىنى يېـتهكلهپ 5تۇرۇۋاتقان مهزگىلده، بىر 

خـۇنهن "ئهسلى مهقسىدىمىز خۇددى مـاۋ زېـدوڭنىڭ . جهمئىيهت تهكشۈردۈم
دېگهنــگه ئوخــشاش بىــر دوكــالت " جهمئىيىتىنــى تهكــشۈرۈشتىن دوكــالت

الى ماۋ تهسۋىرلىگهن ئهھۋالغـا يېزىش بولسىمۇ، ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ ئهھۋ
  . ئۇيغۇن كهلمىگهچكه، بىز رهسمىي دوكالت يېزىشنى رهت قىلدۇق

ــلهن  ــام بى ــدىن، ئاك ــاجى تۈپهيلى ــۇش ئېھتىي ــقا، تۇرم ــۇالردىن باش ب
. ئىككىمىز ئۆيده تامچىلىق، ياغاچچىلىق ۋه تۆمۈرچىلىكىمۇ قىلىـپ بـاقتۇق

پايــدىلىنىپ، ئۆيــده بىــر مهن ئاپامغــا ياردهملىــشىپ، ئــارام ۋاقىتلىرىمــدىن 
تولۇقسىز ئوتتـۇرا مهكـتهپكه چىقىـشتىن بـۇرۇن، . مهزگىل گىلهم توقۇدۇم

يازلىق ۋه قىـشلىق تهتىللهرنىـڭ ھهممىـسىده يېزىـدىكى تۇققانلىرىمىزنىـڭ 
 ياشلىق ۋاقىتلىرىمدا 5. قېشىغا بېرىپ، ئۇالرغا ياردهملىشىپ ئهمگهك قىلدىم

ۇنىڭـدىن كېـيىن كـاال ھارۋىـسى ۋه ئ. كالىغا مىنىۋېلىپ خامان ھهيدىـدىم
. زهمبىــل ۋه غــالتهك بىــلهن ئوغــۇت تۇشــۇدۇم. ئېــشهك ھارۋىــسى ھهيدىــدىم

سهل چوڭراق بولغاندا سـۆرهم . بۇغداي ۋه قوناق ئوردۇم. شاللىقتا ئوت تهردىم
نهچچه قېتىم سـۆرهمدىن يىقىلىـپ چۈشـۈپ، سـۆرهمنىڭ ئاسـتىدا (سۆرىدىم 

 يېـشىمدا 7، قـوش ھهيدىـدىم مهن )لغانقالغان ۋاقىتلىرىممۇ خېلى كۆپ بو
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ــان . تامــاق ئېتىــشنى ئۆگهنــدىم ــدا، تونۇرغــا ن ئوتتــۇرا مهكــتهپكه چىققان
  . ياقالىغىدهك بولغانىدىم

تولــۇق ئوتتــۇرا مهكتهپنــى پۈتتۈرگهنــدىن كېــيىن، مهن كونىــشهھهر 
" قايتـا تهربىـيه"ناھىيىسىنىڭ شال ئۇرۇقچىلىق مهيـدانىغا ) ھازىرقى ئونسۇ(

ن بولۇپ، ئۇ يهرده يېرىم يىلنىڭ ئىچىـدىال مهيـدان بـويىچه ئهڭ گه چۈشكه
بۇ يېزىدا ئېلېكتىر . ئالدىنقى قاتاردىكى شال تېرىش تېخنىكى بولۇپ قالدىم

توكى يوق بولۇپ، ئاخشىمى ئۆزىمىز ياسـىۋالغان كىرسـىن چىرىغـى بىـلهن 
ىـپ، سائهتمۇ يوق بولۇپ، تـاڭ ئاتقانـدا ئىـشقا بېر. ياتىقىمىزنى يورۇتاتتۇق

ئايـدا -4مهن بىـر يىلنىـڭ ئىچىـده . كۈن ئولتۇرغاندا ئىـشتىن قايتتـاتتۇق
ئـايغىچه شـۇ سـۇدا -10شاللىقنىڭ سـۈيىگه كىرىـشنى باشـلىغان بولـۇپ، 

ئايــدا يهر تېخــى ئېــرىمىگهن بولــۇپ، بىــز رېــزىنكه ئۆتــۈك -4. ئىــشلىدىم
ن شۇ جهرياندا مه. كېيىۋېلىپ، مۇزنىڭ ئۈستىگه دهسسهپ تۇرۇپ ئىشلهيتتۇق

-يېزىمىزدا قايتا تهربىيه ئېلىۋاتقان ئۇيغۇر ياشالرنى يىغىپ، بىر ئهدهبىيات
بىزنىڭ ئۆيده ھېچقانداق ساز يوق بولـۇپ، (سهنئهت ئهترىتىمۇ تهشكىللىدىم 

مهن ئوتتۇرا مهكتهپنىـڭ يېـزا ئىگىلىـك مهيدانىـدا ئىـشلىگهن مهزگىلـده، 
). نىۋالغـان ئىـدىمساۋاقداشلىرىمنىڭ دۇتتىرى بىلهن دۇتتار چېلىـشنى ئۆگى

مهن ئــۆزۈم تېكىــست يــازغۇچى، مۇزىكــا رهتلىگــۇچى، ســاز چــالغۇچى، ۋه 
باشقۇرغۇچى بولۇپ، كونىشهھهر ناھىيىلىك كىنو كۇلۇبىدا تېخى بىر قېتىم 

مهن بىر دهم داپ چالسام، بىـر دهم راۋاپ، يهنه بىـر دهم دۇتتـار . ئويۇن قويدۇق
يېزىدىكى بىر يېرىم . چى يوق ئىدىئهترىتىمىزده مهندىن باشقا ساز. چاالتتىم

. كهڭـرى كهتـكهن جاڭگـال. يىل جهريانىدا، مهن بىر ئـاي پـادىمۇ بـاقتىم
 5-4 دهك قوي، 30مهن . مهندىن باشقا ھېچ قانداق ئادهم قارىسى كۆرۈنمهيدۇ

 نهچـچه سـائهت ۋاقىتنـى 10ھهر كـۈنى . كاال، ۋه بىر قانچه ئات بىلهن بىـرگه
ئوقۇيـدىغان باشـقا كىتـاب . گه ئۆتكۈزۈشۈم كېرهكئاشۇ ھايۋانالر بىلهن بىر

 قىسىملىق ئهسىرىنى ئوقۇپ چىقـتىم 5مهن شۇ جهرياندا ماۋ زېدوڭنىڭ . يوق
ھهمـده بىـر ئـاز ). ئۇنىڭ بىر قىسمىنى مهن بۇرۇنمۇ ئوقـۇپ چىققـان ئىـدىم(

ئاينىـڭ -12يىلـى -1977ئـالىي مهكـتهپ ئىمتىھـانى . خهنزۇچه ئۆگهندىم
كـۈنى تـېخىچه -5ئاينىـڭ -12ئېلىنغـان بولـۇپ، كۈنىدىن باشـالپ -10

پۇتۇمغا رېزهنكه ئۆتـۈك كېيىۋېلىـپ، مۇزنىـڭ ئۈسـتىگه دهسـسهپ تـۇرۇپ، 
ئاقسۇ شهھىرىدىكى ئوقۇغان مهكتىـپىمگه قايتىـپ، . زهيكهش چېپىۋاتاتتىم

ھهر كـــۈنى . ئىمتىھانغـــا تهييـــارلىق قىلىـــشىمغا رۇخـــسهت قىلىـــشمىدى
نـى يېقىـپ ) جىـن چىـراق( چىرىغى ئهمگهكتىن قايتىپ كېلىپ، كىرسىن 

ئهتىگىنـى بۇرنـۇمنى سىلىـسام، . قويۇپ، ئىمتىھانغـا تهييـارلىق قىالتـتىم
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.  ئىس قولۇمنى قاپقارا قىلىۋهتهتتى بۇرنۇمنىڭ تۆشۈكىگه يىغىلىپ كهتكهن
يېرىم كېچه بولۇپ، پۈتـۈن داالن ئۇيقىغـا كهتـكهن ۋاقىتتـا، ياتىقىمنىـڭ 

ئۇۋا تۇتۇپ ياشاۋاتقان چاشقانالر ئۇۋىلىرىـدىن پۈتۈن تاملىرى ۋه تورۇسلىرىدا 
چىقىپ، يېڭىدىن تۆشۈك كوالپ، بهزىده ئوقۇۋاتقان كىتابىمنىڭ ئۈسـتىگه 

مهن ئاشۇنداق شارائىتتا، كونىشهھهر ناھىيه بازىرىـدا ئـالىي . چالما تاشاليتتى
ئاز ۋاقىتتىن كېيىن، پۈتۈن ئاقسۇ ۋىاليىـتىگه . مهكتهپكه ئىمتىھان بهردىم

" ئوقۇغۇچى ئـاپتونوم رايـون بـويىچه ئاالھىـده يـۇقىرى نهتىـجه ئـاپتۇ،بىر "
ھهممه كىشىلهر ئۇ بالىنىڭ كىملىكىنـى بىلمهكچـى . دېگهن گهپ تارقالدى

 مهن ئـاپتونوم رايـون -ئاخىرىـدا قارىـسام، ئـۇ مهن ئىكهنـمهن . بولۇشاتتى
  . بولۇپتىمهن-2بويىچه ئۇيغۇر تىلىدا ئېلىنغان ئىمتىھاندا 

ىلىــپ، مهن ئــالىي مهكــتهپكه بېرىــشتىن بــۇرۇن، ئــۆزۈمگه شــۇنداق ق
  :ئۆگىنىشتىكى مۇنداق نىشاننى تىكلىدىم

بىلىمنى ئىنتىھاندىن ئۆتۈش، مهكـتهپ پۈتتـۈرۈش ئۈچـۈن ئهمهس، ) 1
-ئۆزۈمنىڭ بىلىم دائىرىسىنى ئىمكانىيهتنىڭ بـارىچه كېڭهيتىـپ، ئىلىـم

  .پهننىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسىگه چىقىش ئۈچۈن ئۆگىنىش
بىلىمنــــى باشــــقىالر قىاللىغــــان ئىــــشنى ئۇيغۇرالرنىڭمــــۇ ) 2

  .قىالاليدىغانلىغىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن ئۆگىنىش
ــۆزگهرتىش ئۈچــۈن ) 3 ــدىرىنى ئ بىلىمنــى ئۆزۈمنىــڭ ئىقتىــسادىي تهق

  .ئۆگىنىش
شۇ چاغـدىن باشـالپ، مانـا يـۇقىرىقىالر مېنىـڭ ئـۆگىنىش ئـادىتىمگه 

  .ئايالندى
 مىنـۇتتىن كېـيىن 7"ىتېتىدا سـىزنىڭ شـىنجاڭ ئۇنىۋېرسـ:  سوئال-5

دىگهنلىكىڭىز ھهققىده ئهسلىمىلهر بار ئىـكهن، " مېنى ئويغىتىپ قويۇڭالر
سـىز دهم ئـېلىش بىـلهن . بۇ ۋاقىت قارىشىڭىزنى ئىخچام ئىپـادىلهپ بېرىـدۇ

  خىزمهت، ئۆگىنىشنى قانداق بىرلهشتۈرىسىز؟
دا سـىنىپنىڭ ئوتتۇرا مهكتهپـته ئوقۇغـان ۋاقتىمـ-1مهن ئاقسۇ : جاۋاب

 يىل مهكتهپ ئوقۇغۇچىالر 2ئۆگىنىش باشلىقى، سىنىپ باشلىقى ۋه ئاخىرقى 
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىگه . ئۇيۇشمىسىنىڭ رهئىسى بولۇپ ئىشلىگهن ئىدىم

ــپ،  ــلىقىلىق -1كېلى ــىنىپ باش ــدا، س ــۆگىنىش ۋاقتى ــزۇچه ئ ــى خهن يىل
گه ئهڭ مهن ھهمـمه ئىـشتا ئـۆزۈم. خىزمىتىنى ئۈستۈمگه ئېلىـپ ئىـشلىدىم

يۇقۇرى تهلهپ قويۇپ، ھهممه ئىشنى ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه يۇقۇرى ئـۆلچهم 
بىلهن ئهستايىدىل بىجىردىغانلىقىم، ھهمـده ئۆگىنىـشنى ئىزچىـل ياخـشى 
قىلىدىغانلىقىم ئۈچۈن، بىر يىللىق ئوقۇشنى تۈگهتكهندىن كېيىن، ماڭـا 
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ــا ــدى-ئارق ــپىلهر يۈكلهن ــى ۋهزى ــدىن يېڭ ــتهپ ئىت. ئارقى ــاق مهن مهك تىپ
ئۇ چاغدا (كومىتېتىنىڭ دائىمى ھهيئىتى، مهكتهپ ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسى 

نىـڭ )مـۇھهررىردىن __ھازىرقىدهك ئوقۇغـۇچىالر بىرلهشمىـسى دېيىلمهيتتـى
لۇق ياشالر بىرلهشمىسىنىڭ مۇئـاۋىن ) ئۇئار(رهئىسى، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون 

سى، ۋه مهملىكهتلىـك رهئىسى، ئۇئار لۇق ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىسىنىڭ رهئىـ
ئوقۇغۇچىالر بىرلهشمىـسىنىڭ مۇئـاۋىن رهئىـسى قاتـارلىق ۋهزىپىلهرنـى ئـۆز 

ھهر ھهپتىده بېجىرىدىغان، يۇقىرىقى ۋهزىپىلهرگه ئائىـت . ئۈستۈمگه ئالدىم
نۇرغۇن ئىشالردىن باشقا، مهن ھهر ھهپتىده دهرستىن ئايرىلىپ، ئاز دېگهنـده 

-1ئۇنىڭدىن باشقا، . شمىسام بولمايتتى قېتىم ھهر خىل يىغىنالرغا قاتنا3
ــپ،  ــزۇچىگه تايىنى ــۈگىتىپال، مهن خهن ــشنى ت ــزۇچه ئۆقى ــدىكى خهن يىلى

. دهســلهپته ئــۆزۈم ئۆگهنــدىم. ئىنگلىــز تىلــى ئۆگىنىــشنى باشــلىدىم
ــا  ــماي، فىزىك ــرىگه قاتناش ــلىرىنىڭ بهزىلى ــڭ دهرس ــرهك ئۆزۈمنى كېيىنچى

ـــــ ـــــرى فاكۇلتېتى ـــــدىكى ۋه چهت ئهل تىللى ـــــزۇ فاكۇلتېتى دىكى خهن
. ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىنگىلىز تىلى دهرسلىرىگىمۇ قوشۇمچه كىرىدىغان بولدۇم

ئۆزۈمنىــڭ ئوقۇشــى، ئوقۇغــۇچىالر خىزمىتــى ۋه ئىنگلىــز تىلــى ئۆگىنىــشى 
قاتارلىق ئىشالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ھۆددىسىدىن مۇكهممهل چىقىش ئۈچـۈن، 

. سام بولمـايتتىمهن ۋاقىتتىن ئهڭ يۇقـۇرى دهرىجىـده ئۈنۈملـۇك پايدىالنمىـ
بىر ھهپتىده .  سائهتكىچه ئۈگۈنۈش قىالتتىم16 سائهتتىن 14مهن ھهر كۈنى 

مېنىــڭ دهم ئــېلىش ۋاقــتىم پهقهت ھهر شــهنبه كــۈنى .  كــۈن ئىــشلهيتىم7
كهچلىكى بولۇپ، ئـۇ ۋاقىتتـا مهن ئىمكـانقهدهر بىـرهر ئولتۇرۇشـقا، دوسـت 

نىڭ ھهممىسىده ئۈگۈنۈش قالغان ۋاقىت. ياكى تۇققانالرنىڭ ئۆيىگه باراتتىم
 ده ئورنۇمـدىن تـۇرۇپ، كهچـته 6ھهر كۈنى ئهتىگهنلىكى سـائهت . قىالتتىم 

كهينىـده، -يىغىنالرنىڭ ئالـدى.  دىن كېيىن ئاندىن دهم ئاالتتىم11سائهت 
تاماققا ئۆچىرهت تۇرغاندا، ئاپتوبۇسـدا يـول ماڭغانـدا ئىنگلىـزچه سـۆزلۈك 

  . ياداليتتىم
ڭ قىـس بولـۇپ كهتكهنلىكىـدىن، مهن قانـداق ماڭا نىسبهتهن ۋاقىتنى

ـــۈرگىلى بولىـــدىغانلىقى  ـــۈمىنى يـــۇقىرى كۆت ـــدا ۋاقىتنىـــڭ ئۈن قىلغان
 ھهقىقهتنـى تېپىـپ 2شۇنىڭ نهتىجىسىده، مۇنداق . توغرىسىدىمۇ ئىزدهندىم

  :چىقتىم
ۋاقىتنى مىنـۇت بـويىچه ھىـساباليدىغان ئادهمنىـڭ ۋاقتـى، ۋاقىتنـى ) 1

 . ھهسسه كۆپ بولىدۇ60غان ئادهمگه قارىغاندا سائهت بويىچه ھىساباليدى
ئادهم بىر خىل ئىشنى قىلىپ چارچىغانـدا، باشـقا بىـر خىـل ئىـشنى ) 2

مهسـىلهن، سـىز ئهگهر ماتېماتىكـا . قىلسا، يهنىال ئۈنۈملـۈك ئىـشلىيهلهيدۇ
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ــسىڭىز،  ــشكه ئۆزگهرت ــل ئۆگىنى ــشنى تى ــدا، ئۆگىنى ئۆگىنىــپ چارچىغان
بـۇ خـۇددى دوسـكىغا . ۈك داۋامالشتۇرااليـسىزئۆگىنىشىڭىزنى يهنىال ئۈنۈمل

ئهگهر سىز ئاق رهڭلىـك بـوردا خهت يېزىۋهرسـىڭىز، . خهت يازغانغا ئوخشاش
ئهممـا . بىر ئازدىن كېيىن دوسكىغا نـېمه يېزىلغىنىنـى كـۆرهلمهي قالىـسىز

ئۇنىڭ ئۈستىگه سـىز قىزىـل بـور بىـلهن خهت يازسـىڭىز، خهتنـى يهنه بىـر 
  .مهزگىل كۆرگىلى بولىدۇ

ئادهم بىر ئىشتا ئاالھىده نهتىجه قازانماقچى بولىـدىكهن، چوقـۇم باشـقا 
ھهمـمه ئىـشالرنى تهڭ ئېلىـپ . بىر قىسىم ئىـشالردىن ۋاز كېچىـشى كېـرهك

مهن ئىزچىـل . مېڭىپ، ھهممىسىدىن ئاالھىده نهتىجه قازىنىش ئاسان ئهمهس
 ئهمهل قىلىپ كهلـگهن ئادهتنىـڭ بىرسـى شـۇكى، مهن خىزمهتنىـڭ ئىـشى،

ــارلىق   تۈرنىــڭ ھهممىــسىده، 3ئۇيغۇرنىــڭ ئىــشى ۋه ئائىلىنىــڭ ئىــشى قات
شـۇ . ئىشالرنىڭ مۇھىملىق دهرىجىسىگه قاراپ، بىـردىن تىزىملىـك تـۇتىمهن

بىكار . بىرلهپ قىلىمهن-تىزىمغا قاراپ، ئىشنى ئهڭ مۇھىمىدىن باشالپ، بىر
  . قالىدىغان ۋاقتىم ئاساسهن يوق

، "ا تـازا قـانغىچه ئوينىـۋېلىش كېـرهكياشلىقت"بهزى ياش ئۆسمۈرلهر، 
ســىز يــاش ۋاقتىڭىــزدا، ياشــاش ئۈچــۈن . بــۇ ئىنتــايىن خاتــا. دهپ ئوياليــدۇ
. ئۆزىڭىزنىڭ ھېچ نېمىڭىـز بولمايـدۇ. ئانىڭىزغا تايىنىسىز-پۈتۈنلهي ئاتا

ئاشــۇنداق تــۇرۇپ، قانــداق ياخــشى ئوينىيااليــسىز؟ ئۇنىڭــدىن باشــقا، ئهڭ 
ىڭ باشـالنغۇچ مهكتهپـتىن تارتىـپ تولـۇق مۇھىم بىر نۇقتـا شـۇكى، سـىزن
 60-50 يىل ئۆمرىڭىز سىزنىڭ كېيىنكى 12ئوتتۇرىنى پۈتتۈرگىچه بولغان 

 يىلـدىن 12شۇڭا،ئاشـۇ . يىل ئۆمرىڭىزنىڭ قانـداق ئۆتۈشـىنى بهلگىلهيـدۇ
شۇ مهزگىلـده ھهقىقىـي بىلىـم ۋه . ناھايىتى ياخشى پايدىلىنىشىڭىز كېرهك

بـۇ مهزگىلـده ھهر بىـر . ى ئىگىلىشىڭىز كېرهكھهقىقىي تۇرمۇش ئىقتىدارىن
سىز يـۇقىرىقى ئۇقـۇمنى . ئانىنىڭ ۋهزىپىسى ئىنتايىن ئېغىر ۋه مۇھىم-ئاتا

بـاالم، . " داۋاملىـق چۈشهندۈرۈشـىڭىز كېـرهك پهرزهنتلىرىڭىزگه زېرىكمهي
ھـازىر ياخـشى "، "سهن چوڭ بولغاندا قانداقراق ياشـاي، دهپ ئويالۋاتىـسهن؟

دهپ " ئـۇ يولـدا ھـازىر قانـداق ئىـش تۇتتـۇڭ؟" "لىقىڭ بارمۇ؟ياشاشقا تهييار
ــرهك ــۇرۇش كى ــوراپ ت ــدارالرنى . س ــك ئىقتى ــقا كىرهكلى ــالىڭىزدا تۇرمۇش ب

يىتىشتۈرۈشىڭىز، ئۆزىڭىزنىڭ تۇرمۇش تهجرىبىڭىزلىرىنـى ئۆگىتىـشىڭىز 
بالىڭىزنىــڭ ھهمــمه ئىــشىنى ســىز قىلىــپ بهرســىڭىز، بــالىڭىزنى . كېــرهك

. سىڭىز، ئۇ ھهرگىز بالىڭىزنى ئهتىۋارلىغانلىق بولمايـدۇئورۇنسىز ئهركىلهت
ئۆيده بالىڭىزنى ئاشـۇنداق ئهركىلهتـكهن بىـلهن، بـالىڭىز چـوڭ بولغانـدا 

ــۇمكىن ــشى م ــپ قېلى ــته خارلىنى ــدا . جهمئىيهت ــى يولى ــۆز جېنىن ــا ئ ھهتت
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ئهگهر باشـقىالردىن ياخـشىراق "شۇڭا بالىڭىزغـا، . باقالماسلىغىمۇ مۇمكىن
باشـقىالردىن . سهڭ، باشقىالردىن بهكرهك تىرىشىشىڭ كېـرهكياشايمهن، دې

دىـگهن ئۇقـۇمنى ." كۆپرهك ۋاقىتنى ئۆگىنىـشكه سـهرپ قىلىـشىڭ كېـرهك
  . كىچىگىدىن تارتىپال سىڭدۈرۈشىڭىز كېرهك

مهن ۋاقىتتىن يۇقىرىقىدهك پايدىلىنىپ، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى 
 ئوقۇغۇچىالرنىڭ خىزمىتـى ۋه  يىل جهريانىدا، ئۆزۈمنىڭ ئوقۇشى،4ئاخىرقى 

ــجه  ــده نهتى ــسىده ئاالھى ــڭ ھهممى ــۆگىنىش قاتارلىقالرنى ــى ئ چهت ئهل تىل
 يىلنىـڭ مهۋسـۈملۈك 4پهقهت بىر قېتىمقىنى ھىسابقا ئالمىغاندا، . قازاندىم

كهســپ .  دىــن نومــۇر ئالــدىم100ۋه يىللىــق ئىمتىھانىالرنىــڭ ھهممىــسىده 
ل ئىچىـده ئىنگلىـز تىلىـدا خهنـزۇ  يىـ2يىلدىن ئىبارهت -2 ۋه -1ئوقۇغان 

ــڭ  ــى پهن ئوقۇغۇچىلىرىنى ــزۇ 3تهبىئ ــپ، خهن ــىنى تۈگىتى ــق دهرس  يىللى
ئوقۇغۇچىالر بىـلهن ئوقـۇش تامـامالش ئىمتىھانىـسىغا قاتنىـشىپ، سـىنىپ 

يىلى جهريانىدا ئۆزلۈكۈمدىن -4 ۋه -3كهسپ ئوقۇغان . بولدۇم-5بويىچه 
ــ ــتىن ب ــۇش پۈتتۈرۈش ــپ، ئوق ــى ئۆگىنى ــاپون تىل ــڭ ي ــاپون تىلىنى ۇرۇن ي

يىلــى شــاڭخهي قاتنــاش -1983. گىراماتكىــسىنىمۇ ئۆگىنىــپ تــۈگهتتىم
بـويىچه بىـر يىـل " مىكـرو دولقـۇن تېخنىكىـسى"ئۇنىۋېرسىتېتىغا بېرىپ، 

بۇ ئـۆزۈم بـۇرۇن ئوقـۇپ باقمىغـان كهسـپ بولـۇپ، ئهينـى . بىلىم ئاشۇردۇم
مهن . دىم يـوق ئىـدىۋاقىتتا پۈتۈن ئۇئار بويىچه بۇ ساھهده بىرمۇ كهسپىي خا

 ده 11ئۆز ۋهزىپهمنىڭ ئېغىرلىقىنـى تولـۇق تونـۇپ، ھهر كـۈنى كهچ سـائهت 
چىــراغ ئۆچــۈرۈلگىچه مهكــتهپ كۇتۇپخانىــسىدا، چىــراغ ئۆچۈرۈلگهنــدىن 

تهجرىبىخانىـسىغا بېرىـپ " سۇ ئاستى پـاراخودى رادار سىستېمىـسى"كېيىن 
ده يۇرتقـا قايتمـاي،  ئاي ۋاقىت ئىچى2يازلىق تهتىلدىكى . ئۆگىنىش قىلدىم

شاڭخهينىڭ ھهددىـدىن تاشـقىرى تىنجىـق ئىسـسىقىغا بهرداشـلىق بېرىـپ، 
 نهچچه سائهت مىكرو دولقۇنغا ئائىت كهسـپىي كىتـابنى خـۇددى 10كۈنىگه 

  . رومان ئوقۇغاندهك ئوقۇدۇم
بۇرۇن بىر داڭلىق ئادهم ئۆزىنىڭ جاپاغا بهرداشلىق بېـرىش قـابىليىتىنى 

اختاينىڭ بىر يۈزىگه نۇرغـۇن مىـخ قېقىـپ، شـۇ مىـخ ئاشرۇش ئۈچۈن، بىر ت
مهن ئىسـسىققا بهرداشـلىق بېرهلمىگهنـده، . قېقىلغان يۈزىده ئـۇخالپتىكهن

بـۇ مهكتهپنىـڭ رهھبهرلىـرى كېـيىن شـىنجاڭ . ئهنه شۇ ئـادهمنى ئويلىـدىم
ئهگهر ئهركىنــدهك ئــادهملىرىڭالر بولــسا، "ئۇنىۋېرســىتېتىغا خهت يېزىــپ، 

-9يىلـى -1985. دهپتـۇ" ر شۇنچىنى قوبـۇل قىلىمىـز،قانچىنى ئهۋهتسهڭال
يېڭــى بارغانــدا، مېنىــڭ ئۇســتازىم ماڭــا ئــانچه . ئايــدا يــاپونىيهگه بــاردىم

ئهتىگهنلىكى مهن ياپون تىلىـدا سـاالم بهرسـهم، ئىلىـك ئالمـاي . قارىمىدى
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 دهپ ھىـسابالۋاتقانلىقىنى  مهن ئۇ كىشىنىڭ مېنى بىـر يـۈك،. ئۆتۈپ كهتتى
بولــۇپ تهجرىخانىغــا -1 ده 8 ھهر كــۈنى ئهتىگىنــى ســائهت .ھــېس قىلــدىم

 ئايـدىن كېـيىن، ياپونىيهنىـڭ 3.  گىچه ئىشلىدىم12بېرىپ، كېچه سائهت 
ــڭ  ــا ئۆزۈمنى ــات يىغىنىغ ــك پهن تهتقىق ــق مهملىكهتلى ــر قېتىملى -1بى

قاتتىق ئىشلهشته ئۆزۈم تۇرغـان مهكتهپتىكىلهرنىـڭ . ماقالىسىنى يوللىدىم
كېيىن ھهممهيلهن ماڭا ئاالھىـده قارايـدىغان . قالدۇردۇمھهممىسىنى ھهيران 

يېقىندا ماڭا مېنىڭ ئهينى ۋاقىتتىكى ئۇستازىمدىن بىـر خهت . بولۇپ كهتتى
:  ياشقا يېقىنالشقان بولۇپ، خېتىده مۇنداق دهپتۇ80ئۇ كىشى ھازىر . كهلدى

ئهركىن، سېنى ئامېرىكىدىكى ئوقۇشىنى تۈگىتىپ، يـاپونىيهگه كهلـسه، "
ئـۇ ھـازىر مـۇمكىن . ه بىرگه تهتقىقات ئېلىپ بارساق، دهپ ئويلىغانىدىميهن

بۇنىڭـــدىن كېـــيىن ماڭـــا ئامېرىكىغـــا بېـــرىش . ئهمهس بولـــۇپ قالـــدى
مهن يېقىنـدا ئۆزۈمنىـڭ بـۇرۇنقى ئـۆمرىنى . ئىمكانىيىتىمۇ يـوق ئوخـشايدۇ

قارىــسام، مېنىــڭ ئىلمىــي تهتقىقاتتــا ئهڭ كــۆپ ۋه ئهڭ . ئهســلهپ چىقــتىم
هتىـجه چىقارغـان ۋاقـتىم سـهن بىـلهن بىـرگه ئىـشلىگهن ۋاقـتىم مۇھىم ن
مهن ئامېرىكىـدا ماگىـستېرلىق ئوقۇغانـدا ماڭـا ئۇسـتاز بولغـان ...." . بوپتۇ

كىشى بىر ياپونلۇق بولۇپ، ئۇ دهرسنى كالىفورنىيه شـىتات ئۇنىۋېرسـىتېتى 
Northridge شۆبىسىده ئۆتۈپ، تهتقىقاتنى Caltech ،ته قىلىدىغان بولـۇپ 

تهتقىقات جهھهتته فاكۇلتېتنىڭ ئهڭ ئالدىدا بولغاچقـا، مهن شـۇ كىـشىگه 
بۇنىڭدىن بىر قانچه يىل بۇرۇن ئۇ كىشى مېنىڭ . تهقسىم بولغان ئىكهنمهن

: تهتقىقات نهتىنجىلىرىمنى كۆرۈپ، ماڭا يازغـان ئېلخېتىـده مۇنـداق دهپتـۇ
ېـشىپ ئهركىن، بىر ئوقۇتقۇچى ئۈچۈن، ئـۆز ئوقۇغۇچىـسىنىڭ ئۆزىـدىن ئ"

ســهن ئۈچــۈن مهن ئــۆزۈمنى ئىنتــايىن . كېتىــشىدىن بهختلىــك ئىــش يــوق
  ...."  بهختلىك ھهس قىلىمهن بهختلىك

ئـاق بـوردا خهت "قىسقىسى، مهن ئۆگىنىش ۋه خىزمهتته ئىزچىل تـۈرده 
ئۇســۇلىنى " يېزىــپ كــۆرگىلى بولمىــسا، قىزىــل بــور بىــلهن خهت يېــزىش

ۇرلۇق ئۇنۋانى ئېلىشقىچه ھهر يىلى دوكت-1995يىلىدىن -1978. قولالندىم
 سـائهتتىن كـۆپرهك 10ھـازىرمۇ ھهر كـۈنى .  سائهت ئىشلىدىم16-14كۈنى 

تاماشــا ۋاقتىــدىمۇ -ئويــۇن. ۋاقىتنــى ئهقلىــي ئهمگهكــكه ســهرپ قىلىــمهن
ئۇسـسۇلنى ھهممهيلهنـدىن -يىغىلىـشقا بارسـام، تانـسا. ئىنتايىن ئاكتىپ
 الرغـا ئىنتـايىن VCD سـاز، ئۇيغۇرچه ناخشا، مۇزىكـا،. كۆپرهك ئوينايمهن

كـۆپىنچه ئـۆيگه (ئۆيۈمده دۇتتار، تهمبـۇر، گىتتـار ۋه پىيـانوالر بـار . ئامراق
" ئـائىله ۋاقتـى"پـات -ئـۆيىمىزده پـات). كهلگهن مېھمانالرغـا چالـدۇرىمهن

ئـۇ ۋاقىتتـا بىـز يـاكى ئـائىله بـويىچه كىنـو كـۆرۈمىز، يـاكى . ئۆتكۈزىمىز
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بىزنىــڭ ئهتراپىمىزدىكــى ۋهتهنداشــالر . زتــۆتىمىز بىرلىــشىپ قهرت ئوينــايمى
بىرگه پاراڭلىشىـشتىن . بىلهن بىرگه بولۇشنىمۇ ناھايىتى ياخشى كۆرىمهن

-ئهتراپىمىزدىكى ۋهتهنداشالر بىلهن خۇددى ئـۇرۇق. ئىنتايىن ھوزۇرلىنىمهن
مانـا بـۇالر مېنىـڭ ئهڭ . كېلىش قىلىپ، يېقىن ئۆتىمىز-تۇققاندهك بېرىش

  .تلىرىمدۇرياخشى دهم ئېلىش ۋاقى
ــائىله، تۇرمــۇش، ۋه خىزمهتلهرنىــڭ :  ســوئال-6 ــادهم ئۈچــۈن ئ ــر ئ بى

سـىز ئۆزىڭىزنىـڭ . مۇناسىۋىتىنى توغرا بىر تهرهپ قىلىشمۇ ئىنتايىن مۇھىم
پىكىرلىرىڭىزنـى سـۆزلهپ -سـاۋاق بىـلهن ئـوي-بۇ جهھهتتىكى تهجـرىبه

  بهرگهن بولسىڭىز؟
تىنى تـوغرا بىـر تهرهپ ئائىله، تۇرمۇش ۋه خىزمهتنىـڭ مۇناسـىۋى: جاۋاب

ئـۇ بىـر ئـائىله ئهھۋالىنىـڭ قانـداق . قىلىش ھهقىقهتهنمۇ ئىنتـايىن مـۇھىم
بــۇ . بولۇشــىنى، پهرزهنتلهرنىــڭ قانــداق يېتىلىــپ چىقىــشىنى بهلگىلهيــدۇ

مهسىلىنى مۇۋاپىق بىر تهرهپ قىلىشتا، بىز ئۇيغۇرالردا ساقلىنىۋاتقان مهسىله 
  .خېلى كۆپ

 بىر داڭلىق ئۇيغۇر پهلسهپه فراففسـسورى  يىل بۇرۇن،8-7بۇنىڭدىن 
:  نهرسه ھهممىـدىن مـۇھىم3بىر ئهر ئۈچۈن مۇنداق : "ماڭا مۇنداق دېگهنىدى

مهن ھازىرغىچه بىر ئايـال ئۈچـۈن ." وتۇنخ بىر ياخشى ③ پۇل، ② بىلىم، ①
يـاكى . قانداق نهرسىلهرنىڭ ئهڭ مۇھىملىقىنى بىر كىمدىن ئاڭالپ باقمىدىم

. شـۇڭا ئـۇ جهھهتـته بىـر نهرسـه يازالمـايمهن. پ باقمىـدىمبىرهر يهرده ئوقـۇ
ئوخــشىمىغان ئــادهم ئــائىله ۋه خىزمهتتىكــى مۇناســىۋهتلهرنىڭ مۇھىملىــق 

ئۇنى ئوخـشىمىغان مىللهتلهرمـۇ . دهرىجىسىنى ئوخشىمىغان تهرتىپته تىزىدۇ
بىز ئۇيغـۇرالر ئۈچـۈن، ھهمـمه ئـادهم قوبـۇل . ئوخشىمىغان تهرتىپته تىزىدۇ

مهن بـۇ . ىغان بىر تهرتىپنى تۈزۈپ چىقىش ئانچه ئاسان ئىـش ئهمهسقىالاليد
يهرده پهقهت ئۆزۈم كۆپىنچه ۋاقىتالردا ئهمهل قىلىدىغان تهرتىپنى ئوتتۇرىغـا 

  :قويۇپ، ئۇنى قىسقىچه چۈشهندۈرۈپ ئۆتۈپ كېتهي
ــىۋهتلهرنىڭ  ــل مۇناس ــى ھهر خى ــۇش ۋه خىزمهتتىك ــائىله، تۇرم مهن ئ

  :اق تىزىمهنمۇھىملىق تهرتىۋىنى مۇند
  .ئهر ئۈچۈن ئايالى، ئايال ئۈچۈن ئېرى ھهممىدىن مۇھىم) 1
   پهرزهنتلهر  )2
  ئانىالر- ئاتا )3
   خىزمهت )4

بـۇرادهرلهر -تۇققـان، ۋه دوسـت-بۇالردىن كېيىن، قېرىنداش، ئـۇرۇق
  :تۆۋهنده بۇنىڭ سهۋهبى توغرىسىدا قىسقىچه چۈشهندۈرۈش بېرىمهن. تۇرىدۇ
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بولسۇن، ياكى كىنوالردا بولسۇن، ياشىنىپ قالغان مهيلى رېئاللىقتا ) 1
بىرىنى يۆلهپ كېتىۋاتقانلىغىنى بىز داۋاملىق -خوتۇننىڭ بىر-بىر جۈپ ئهر

ئانىلىرى ئاللىقاچـان -ئاشۇ ياشقا بارغاندا، ئۇالرنىڭ ئاتا. ئۇچرىتىپ تۇرىمىز
ــالىلىرى چــوڭ بولــۇپ، مۇســتهقىل ھايــاتنى باشــالپ . ئالهمــدىن ئــۆتكهن ب

-ئـۇالر نۇرغـۇن قېـتىم خىـزمهت، نۇرغـۇن قېـتىم دوسـت. ولىدۇكهتكهن ب
لېكىن، بـۇ ئىككهيـلهن . بۇرهدهرلهرنى ئالماشتۇرۇپ بولغان بولۇشى مۇمكىن

بىرسـى كېـسهل بولـۇپ قالـسا، يـاكى يهنه بىرسـىدىن جىـق . يهنىال بىـرگه
تىنــسىز -ئــاجىزالپ كهتــكهن بولــسا، يهنه بىرســى ئۇنىــڭ ئېغىرىنــى ئــۈن

ىللىـق، ھهقىقىـي سـاداقهتلىك، ھهقىقىـي سـهمىمىيلىك ۋه ساپ د. كۆتۈرىدۇ
خوتۇن ئۈچـۈن، -ھهقىقىي مۇھهببهت ئاساسىدا تۇرمۇش قۇرغان بىر جۈپ ئهر

ئهر . بىرىـدىن ئۈسـتىن تۇرىـدىغان مـۇھىم ئـادهم بولمايـدۇ-بۇ دۇنيادا بىـر
ئۈچۈن ئۇنىڭ خوتۇنى، ئايال ئۈچۈن ئۇنىڭ ئېرى بۇ دۇنيـادىكى ھهممىـدىن 

 ياشالرغا كىرگهندىن كېيىنكـى پۈتـۈن 20بۇ ئىككىيلهن . دۇرمۇھىم نهرسى
ئۆزىنىـڭ . جاپادىمۇ ۋه ھاالۋهتتىمۇ بىـرگه بولىـدۇ. ئۆمرىنى بىرگه ئۆتكۈزىدۇ

شـۇڭا يـۇقىرىقى تىزىمـدا ئهر ئۈچـۈن . بارلىقىنى جۆرىسىگه تهقدىم قىلىدۇ
داق مهن بۇ يهرده مۇنـ. ئورۇندا تۇرۇشى كېرهك-1خوتۇنى، ئايال ئۈچۈن ئېرى 

ــۆردۈم ــق ك ــشنى اليى ــۈپ كېتى ــپ ئۆت ــا ئېلى ــۇقتىنى تىلغ ــانچه ن ــر ق  ①.بى
سـىز مـۇھهببهت يولىغـا قهدهم تاشالشـتىن . مۇھهببهتنىڭ ئۆزىمۇ بىـر ئىلىـم

ـــى  ـــېمه ئىكهنلىكىن ـــڭ ن ـــپ، ئۇنى ـــاز ئىزدىنى ـــر ئ ـــۇم بى ـــۇرۇن، چوق ب
. بىـرىگه ئوخـشىمايدۇ- مۇھهببهت مهسىلىسىده ياشالر بىـر②.چۈشىنىۋېلىڭ

ۇ يولغا بالدۇرال كىرىپ، مۇھهببهتسىز باشقا ئىشالرنى ياخشى ئېلىپ بهزىلهر ئ
بهزىـلهر مـۇھهببهتنى خېلـى كهيـنىگه . بـۇ بىـر نورمـال ئهھـۋال. ماڭالمايدۇ

كېچىكتۈرۈپ، ئۆزىنىڭ ئوقۇشى ۋه باشقا ئىشلىرىنى مۇھهببهتسىزمۇ ياخشى 
 تۈرلـۈك 2قالغـانالر يـۇقىرىقى . بۇمـۇ بىـر نورمـال ئهھـۋال. ئېلىپ ماڭااليدۇ

ســىز ئۆزىڭىزنىــڭ قايــسى خىلــدىكى يــاش . كىــشىنىڭ ئارىلىقىــدا بولىــدۇ
ئىكهنلىگىڭىزنى دهسلهپتىال ئوبـدان چۈشـىنىپ يېتهلىـسىڭىز، كېيىنكـى 
ئىــشلىرىڭىزنىڭ، يهنــى ئوقــۇش بىــلهن مــۇھهببهت ئىــشلىرىڭىزنىڭ، 

ــدۇ ــۆپ بولى ــايىن ك ــسى ئىنت ــىغا پايدى ــك بولۇش ــۆز ③.مۇۋهپپهقىيهتلى  ئ
ئۇ بىـر . نى تېپىش ئهمهس" ياخشى ئادهم" ئىزدهش، ھهرگىز بىر مۇھهببىتىنى

نىـسبىي بولىـدۇ، " ياخـشى. "نـى تېـپىش جهريـانى" ياخشى كۆرگهن ئادهم"
دىن بىرنـى تاپـسىڭىز، " ئهڭ ياخشى"بۈگۈن . ھهمده ئۇنىڭ چېكى بولمايدۇ

ئهممــا، نورمــال . قــا يهنه ئۇچرايــسىز" ياخــشىراق"بىــر مهزگىلــدىن كېــيىن 
ىـدىن " ياخـشى كۆرىـدىغان ئـادهم"ر ئۈچـۈن، كـۆپىنچه ۋاقىـتالردا ئىنسانال
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ــدۇ ــىال بولى ــى، . پهقهت بىرس ــېمه ئىكهنلىكىن ــڭ ن ــىز مۇھهببهتنى ــۇڭا س ش
ئۆزىڭىزنىڭ قايسى خىلدىكى ياش ئىكهنلىگىڭىزنـى ھهقىقىـي چۈشـىنىپ 
ــى  ــر جۆرىنىــڭ كېرهكلىكىن ــداق بى ــۆزىڭىزگه قان ــيىن، ئ ــدىن كې يهتكهن

" ياخشى كۆرىـدىغان ئـادهم"ئاندىن سىز . ىقلىۋېلىڭكۆڭلىڭىزده تولۇق ئېن
بىرنـى ئۇچراتقانـدا، بـارلىق ئىقتىـدارىڭىزنى ئىـشقا . نى ئىزدهشكه باشـالڭ

بهزىـده قارشــىلىق ۋه توســالغۇغا . سـېلىپ، ئۇنىــڭ ئارقىـسىدىن قوغلىــشىڭ
ــېمه ئىــش قىلىــۋاتقىنىڭىزنى  ئــۇچراپ قالــسىڭىز، ئهگهر ئۆزىنىڭىزنىــڭ ن

ىڭىز، ئۆزىڭىزگه تولـۇق ئىـشهنچىڭىز بولـسا، ئۇنـداق ھهقىقىي تۈرده بىلس
ياخشى كـۆرگهن كىـشىڭىز بىـلهن . قارشىلىق ۋه توسالغۇالرغا پهرۋا قىلماڭ 

-ئـانىڭىز، قېرىنـداش-ئاتـا. توي قىلمـاقچى بولغـان ئـادهم دهل ئـۈزىڭىز
ئهگهر سـىز بىـرى . ئـاغىنىلىرىڭىز ئهمهس-تۇققانلىرىڭىز، ۋه ياكى دوسـت

ق قىلىپ، كۆڭۈل ئېچىۋېلىش مهقسىتىده يۈرسىڭىز، ئـۇ بىلهن ئۇنى ئهخمه
ئۆمرىڭىزنىڭ مهلۇم بىر مهزگىلىده سىز : كۆپىنچه كېيىن ئۆزىڭىزگه يانىدۇ

ــسىز ــشىغا ئۇچراي ــوزهك قىلى ــۆزىڭىزنى ب ــقىالرنىڭ ئ ــده . باش ــشى "بهزى ياخ
بىراق، ئهگهر يۇقىرىقى تهييارلىقالرنى پۇختا . نىڭ سهۋهبى بولمايدۇ" كۆرۈش
مۇھهببهتنى ئىلمىـي . ز، چوڭ ئوڭۇشسىزلىقنىڭ ئالدىنى ئاالاليسىزقىلسىڭى

يوسۇندا توغرا چۈشىنىپ، ئۇنىڭغا مۇۋاپىق مۇئامىله قىلسىڭىز، ئۇ سـىزنىڭ 
ئۇنــداق . ئوقــۇش ۋه باشــقا ئىــشلىرىڭىزنى تېخىمــۇ ئىلگىــرى ســۈرىدۇ
- ئهر④.قىلمىسىڭىز، ئۇ سىزگه زور زىيـانالرنى ئېلىـپ كېلىـشى مـۇمكىن

گهرچه قىالاليـدىغان .  ھهممه ئىـشنىڭ ئالدىـدا بـاراۋهر يارىتىلمىغـانئايالالر
ئىــشلىرىنىڭ ئــۆز ئالــدىغا ئىــش تهقــسىماتى بولمىــسىمۇ، ئومۇمالشــتۇرۇپ 

ئۇيغـۇر ئايـاللىرى . ئېيتقاندا، ئايالالر ئهرلهردىن بهكرهك جاپـاكهش بولىـدۇ
هتهن، ئـاھ ۋ"مهن ئوتتـۇرا مهكتهپـته ۋاقتىمـدا، . ئۈچۈن بۇ تېخىمـۇ شـۇنداق

نـېمه ئۈچـۈن "شۇ چاغدا، . دېگهن شېئىرالرنى كۆپ ئاڭاليتتىم!" ئۇلۇق ئانام
بۇنىـڭ سـهۋهبىنى . دهپ ئـوياليتتىم" دېمهيدىغاندۇ؟! ئاھ ۋهتهن، ئۇلۇغ ئاتام

مهن ياپونىيهگه مېڭىـشتىن . قىزىم تۇغۇلغاندىن كېيىن ئاندىن چۈشهندىم
ــلهن پهقهت  ــزىم بى ــۇرۇن، قى ــ3ب ــرگه تۇرالىغ ــايال بى ــۇ  ئ ــساممۇ، ش ان بول

 ئــاي ئىچىــده، ئانىنىــڭ نهقهدهر ئۇلۇغلــۇقىنى تولــۇق تونــۇپ 3قىــسقىغىنا 
يىلى ياپونىيهگه بارغاندا، تېلېفون تېخى ئانچه تهرهقىي -1985مهن . يهتتىم

قىلمىغان بولۇپ، ئۈرۈمچىده ئۇزۇن يوللۇق تېلېفون قىلىش يـاكى تېلىفـون 
يــاپونىيهگه يــاكى . ىئــېلىش ئۈچــۈن پوچتىخانىغــا بارمىــسا بولمــايتت

مهن .  كــۈن ئهتراپىــدا ئــاران تېگهتتــى15يــاپونىيهدىن خهت يازســىمۇ، 
يــاپونىيهده تۇرغــان ئىككــى يېــرىم يىلنىــڭ ھهممىــسىده، ئامــانگۈلگه ھهر 
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بىر ئهر ئۈچۈن، ئۆز خوتـۇنىنى ئۆزىـدىن بىـر . ھهپتىده بىر پارچه خهت يازدىم
ىنىــڭ دۇنيــادىكى ئهڭ دهرىــجه تــۆۋهن كــۆرۈش، ھهتتــا بهزىــده ئــۇرۇش، ئۆز
بولۇپمـۇ، خوتـۇنىنى . قهدىرلىك نهرسىسىنى دهپسهنده قىلغىنى بىلهن باراۋهر

ئۇرۇش، دۇنيادىكى ھهر قانداق ئهخالقىي ئۆلچهم بىلهن قارىغانـدىمۇ ھهرگىـز 
ئهگهر سـىز ئۆزىڭىزنىـڭ بـۇ . قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان بىر ناچـار قىلىـق

ــادىكى ئهڭ قهدىرلىــك نهرســىڭىزن ــسهنده قىلــسىڭىز، دۇني ى ئاشــۇنداق دهپ
ـــا ـــىزنىڭ ئات ـــىزنىڭ -س ـــدۇ؟ س ـــى كۈتهلهي ـــىزدىن نېمىن ـــانىڭىز س ئ

-پهرزهنتلىرىڭىـــــز، قېرىنداشـــــلىرىڭىز، تۇققـــــانلىرىڭىز ۋه دوســـــت
 توي قىلىپ - مۇھهببهت⑤ئاغىينىلىرىڭىز سىزدىن نېمىنى ئۈمىد قىالاليدۇ؟ 

ئـۇنى . ه ئهمهسبولغاندىن كېيىن، ئۆزلۈكىدىن مهڭگۈ ساقلىنىدىغان نهرس
شۇنداق قىلـسىڭىز، . دائىم، ئاڭلىق ھالدا پهرۋىش قىلىپ تۇرۇشىڭىز كېرهك

ــك  ــان ۋاقتىڭالردىكــى بهخىتلى ــوي قىلغ ــۈرگهن ۋه يېڭــى ت ــىزلهرنىڭ ي س
ھهتتـا ئـۇ مـۇھهببهت تهرهققىـي قىلىـپ، . سىزلهرگه مهڭگـۈ ئهسـرا بولىـدۇ

  . لىك بولىدۇپهرۋىش قىلمىغان مۇھهببهتنىڭ ئۆمرى چهك. كۈچىيىپ ماڭىدۇ
ــتلهر) 2 ــاقىمهن. "پهرزهن ــاالمنى ب ــدۇ. مهن ب ــسىنى باقى ــاالم بالى ــۇ ." ب ب

دۇنيــادىكى ھهمــمه مىللهتــلهر ئهمهل قىلىــدىغان بىــر ئىنــسانىي قائىدىــدىن 
ئانىالر پهرزهنت كۆرۈشنى قارار قىلغان ۋاقىتنىڭ ئۆزىـدىال ئـۆز -ئاتا. ئىبارهت

نىمۇ ئېتىراپ قىلغان ۋه ئـۇنى پهرزهنتلىرىنى ياخشى تهربىيىلهش مهسئۇليىتى
شارائىت -بىز ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئېيتقاندا، شهرت. ئۆز ئۈستىگه ئالغان بولىدۇ

يول قويغـان دائىرىنىـڭ ئىچىـده ئىمكـان قهدهر كـۆپ بـالىلىق بولـۇش، ئـۇ 
لـېكىن، بـالىنى تېپىـپ . مىللهت ئۈچۈن قوشـقان بىـر تـۆھپه ھېـسابلىنىدۇ

هسئۇليىتىدىن ۋاز كـېچىش جهمئىـيهتكه قويۇپ، ئۇنى يولىدا تهربىيىلهش م
مهن پهرزهنــت مهسىلىــسىده، . ۋه مىللهتــكه قىلىنغــان جىنــايهتتىن ئىبــارهت

. تۆۋهندىكى بىر قانچه نۇقتىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتۈپ كېتىشنى اليىـق كـۆردۈم
" كىچىـك، گـۆدهك، سـاددا، ئىـش بىلمهيـدۇ"دېگهننىڭ مهنىـسى، " باال "①

 ئىش ئۆگىتىش، ئىش قىلىشنىڭ توغرا يـولىنى بالىغا. دېگهنلهردىن ئىبارهت
سـىز بالىڭىزنىـڭ يېـشىغا . ئانىنىڭ مـۇقهددهس بـۇرچى-ئۆگىتىش، بۇ ئاتا

قاراپ، ھهر بىر باسقۇچتا بالىڭىزغا ئىشنىڭ توغرىسىنى ئۆگىتىڭ؛ ھهرىكهت 
بـالىڭىز سـىز ئـۆگهتكهن بـويىچه . دائىرىسىنىڭ چېگرىسىنى سىزىپ بېرىڭ

سـىزنىڭ دېگىنىڭىـزگه خىالپلىـق . ى مۇكاپاتالڭئىشنى ياخشى قىلسا، ئۇن
بـالىنى . ئهمما، ھهرگىز ئۇرمـاڭ. قىلىپ، خاتاالشسا، ئىلمىي ئۇسۇلدا جازاالڭ

ئهممـا، بـالىنى جازاالشـنىڭ نۇرغـۇن ئىلمىـي . ئۇرۇش ئۇنى جازاالش ئۈچۈندۇر
 مىنـۇت توختىتىـپ 10-5مهسىلهن، بىر ئورۇنـداققا چىقىرىـپ، . ئۇسۇلى بار
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 ياخشى كورىدىغان ئويۇنچۇقىنى ئويناش ھوقۇقىدىن بىر كـۈن قويۇش؛ ئهڭ
بالىڭىزنى ئۇرسىڭىز، سـىز يـالغۇز ئـۇنى . ياكى بىر ھهپته مهھرۇم قالدۇرۇش

ئىنگلىـزچه (ئۆزىگه بولغان ھـۆرمىتى -جازاالپال قالماستىن، سىز ئۇنىڭ ئۆز
"self-esteem "هن بالىڭىز جهمئىيهتته ئۆزىنى تـۆۋ. ۋهيران قىلىسىز) دهيدۇ

 ئهگهر بـالىڭىز سـىز ②. دهرىجىلىك ئادهم ھىساپاليدىغان بولۇپ چوڭ بولىدۇ
تېخــى ئــۆگهتمىگهن بىــر ئىــشنى قىلىــپ، ئــۇنى خاتــا قىلىــپ قويــسا، ئــۇ 
بالىڭىزنىــڭ ئهمهس، ســىزنىڭ مهســئۇليىتىڭىز بولــۇپ، بۇنــداق ئهھۋالــدا، 

نىڭ  دادىسىنىڭ ياكى ئاپىسى③. سىزنىڭ بالىڭىزنى جازاالش ھوقۇقىڭىز يوق
خاتالىغى ئۈچۈن بالىسىنى جازاالش، بـۇ دۇنيـادىكى ئهڭ قـاالق ئادهتلهرنىـڭ 

 ئېرىڭىـز يـاكى خوتـۇنىڭىز ④. بىرى؛ سـىز ئۇنىڭـدىن مـۇتلهق سـاقلىنىڭ
بالىغا تهربىيه بېرىۋاتقانـدا، يـاكى بـالىنى ئهدهپلهۋاتقانـدا، ئهگهر سـىز بـۇ 

وتـۇنىڭىزنى ئهدهپلهشكه قوشۇلمىـسىڭىز، ھهرگىـز بالىڭىزنىـڭ ئالدىـدا خ
مهن يۇقۇرىـدا تىزغانـدهك، ئېرىڭىـز يـاكى -ياكى ئېرىڭىزنى ئهيىـبلىمهڭ

بـۇ (بـۇ ئىـش تـۈگىگىچه سـاقالپ . خوتۇنىڭىز بالىڭىزدىن ئۈستۈن تۇرىـدۇ
، ئاندىن جۆرىڭىزنى بالىڭىز يـوق بىـر )جهرياندا ئاسمان ئۆرۈلۈپ چۈشمهيدۇ

نهتىجىـسىده، بۇنىـڭ . ئارا چۈشـهنچه ھاسـىل قىلىـڭ-يهرگه چاقىرىپ، ئۆز
ئهگهر بـــالىنى ئهدهبلىگىنىڭىـــز خاتـــا بولـــۇپ قالغـــان بولـــسا، قىلـــچه 

ھهمده . ئىككىلهنمهي، بالىڭىزنىڭ ئالدىدا ئۆز خاتالىقىڭىزنى ئىقرار قىلىڭ
بالىڭىزغـــــا كۆيۈدىغـــــانلىقىڭىزنى، شـــــۇڭا مۇشـــــۇنداق تهربىـــــيه 

ن  بــالىڭىز جــۆرىڭىزدى⑤. بېرىۋاتقــانلىقىڭىزنى ھهر قېــتىم ئىزھــار قىلىــڭ
شــۇڭا بالىڭىزنىــڭ بىــر ئىــشى ســىزنىڭ بىــر . قالــسىال ھهممىــدىن مــۇھىم

مېھماندارچىلىقىڭىز بىلهن توقۇنۇشۇپ قالسا، چوقۇم ئۇ مېھماندارچىلىقتىن 
 سوملۇق بىـر قۇتـا ھـاراق 20-10ئهگهر سىزگه بىر دوستىڭىزنى . ۋاز كېچىڭ

اتقـان بىـر ئېلىپ مېھمان قىلىش بىلهن بالىڭىز ئۇزۇندىن بۇيان تهلهپ قىلىۋ
ــارهت   2قهلهم، دهپــتهر، كىتــاب يــاكى ئويۇنچــۇقنى ئېلىــپ بېرىــشتىن ئىب

يولدىن بىرىنى تالالشقا توغرا كهلسه، دوستىڭىزنى ھاراق بىلهن كۈتۈشـتىن 
ئهگهر سىزگه بىر چوڭ مېھمان چاقىرىش بىـلهن بالىڭىزغـا بىـر . ۋاز كېچىڭ

الالشــقا تــوغرا  يولــدىن بىرىنــى ت2كومپيــۇتېر ئېلىــپ بېرىــشتىن ئىبــارهت 
  . كهلسه، بالىڭىزغا كومپيۇتېر ئېلىپ بېرىڭ

ئانىغــا مېھرىبــانلىق بىــلهن مۇئــامىله -ئۇيغــۇرالر ئاتــا. ئانــا-ئاتــا) 3
شۇڭا مهن بـۇ مهسـىلىده . قىلىشتا دۇنيادىكى ئهڭ ئىلغار مىللهتلهرنىڭ بىرى

تىلغـا ئېلىـپ ئۆتۈشـكه تېگىـشلىك بىـر مهسـىله . تهپسىلى توختالمـايمهن
-ورمــال ئهھۋالــدا، بــالىڭىزدىن ياخــشى خهۋهر ئــېلىش ئاتــاشــۇكى، ن
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بۇنى ھهر دائىم ئهسـته تۇتـۇش . ئانىڭىزدىن ياخشى خهۋهر ئېلىشتىن مۇھىم
ئۆزىـدىن خهۋهر -ئانىڭىز نورمال ئهھۋالدا ئـۆز-بۇنىڭ سهۋهبى، ئاتا. كېرهك

  ).ده-ئۇالر تېخى كىچىك(ئاالاليدۇ، ئهمما بالىڭىز تېخى ئۇنداق قىاللمايدۇ 
ــزمهت)4 ــلهن . خى ــزمهت بى ــسىنى خى ــڭ كۆپىنچى ــسانالر ئۆمىرىنى ئىن

خىزمهت بىلهن كىرىم تېپىش يۇقىرىدا تىزغان باشقا ئىـشالرنىڭ . ئۆتكۈزىدۇ
-لـېكىن، خىـزمهت بىـر. ھهممىسىنى يولىدا قىلىـشنىڭ ئالـدىنقى شـهرتى
ــه ئهمهس ــدىغان نهرس ــده تۈگهي ــدا، . ئىككــى كۈن ــددى ئهھۋال ــا، جى خۇڭ

ئانىڭىز ئاغرىپ قالغاندا، چوقـۇم -ىز، بالىڭىز ياكى ئاتامهسىلهن، ئايالىڭ
ــۇالردىن خهۋهر ئېلىــشىڭىز كېــرهك مهن كالىفورنىيهنىــڭ . ئالــدى بىــلهن ئ

ــسى  ــىلىكون جىلغى ــزچه (س ــدۇ " Silicon Valley "ئىنگلى  .دهپ ئاتىلى
ئامېرىكا بويىچه يۇقىرى تېخنىكىلىق شىركهتلهر ئهڭ كۆپ يىغىلغان ئورۇن 

ئـورنى . ، دهپمـۇ ئاتايـدۇ"ئامېرىكىنىڭ ئامېركىسى"ر ئۇ يهرنى بولۇپ، بهزىله
ئـۇ .  يىلـدىن كـۆپرهك ئىـشلىدىم7دا ) سان فرانچىسچو شـهھىرىنىڭ يېنىـدا

" ئىشقا ئادهم ئېلىش، ئىشتىن ئادهم بوشـۇتۇش"يهرنىڭ شىركهت مهدهنىيىتى 
تېخنىكىدا بىـر چـوڭ ئىلگىـرىلهش بولغانـدا، بـۇ -بولۇپ، ھهر قېتىم پهن

 مىـڭ يېڭـى شـىركهت قۇرۇلـۇپ 3-2ئىككى يىلنىڭ ئىچىـدىال - بىرجايدا
 يىل ئۆتكهندىن كېيىن، تاقىلىدىغىنى تاقىلىـپ، 5-3ئۇنىڭدىن . كېتىدۇ

سېتىلىدىغىنى سېتىلىپ، ھېلىقى شىركهتتىن بىر نهچچه يـاكى بىـر قـانچه 
تهجرىبىڭىـز ئۇالرغـا زۆرۈر بولـۇپ -ئهگهر سىزنىڭ قابىلىيهت. ئونىال قالىدۇ

ئهگهر شــىركهت ئوبــدان . ا، ســىزنى يــالۋۇرۇپ بولــسىمۇ ئىــشقا ئالىــدۇقالــس
يىلـى -2001. ماڭماي قالسا، سىزنى رهھىمسىزلىك بىلهن ئىشتىن بوشىتىدۇ

دېـگهن شـىركهتكه ياردهملىـشىپ، " Wawesplitter"دېكابىردا مهن بىزنىڭ 
 يىلـى-2002.  ئادهم ئالغان ئىـدۇق30بىر شهنبه كۈنى بىر كۈننىڭ ئىچىدىال 

ئېلېكتىر ( تىنى ئىشتىن بوشاتتۇق 30% ئايدا شىركهتتىكى خادىمالرنىڭ-3
 10ئىنژىنىرلىقــى كهســپى بــويىچه دوكتورلــۇق ئۇنــۋانى بــار ئــادهملهردىنمۇ 

 كىشىدىن تهركىـب 6بىر ۋاقىتتا ئاشۇالرنىڭ ئىچىدىكى . نهچچىسى بار ئىدى
كىنىـڭ كېـيىن ئامېرى. نـى باشـقۇراتتىم" اليىھىـلهش گۇرۇپپىـسى"تاپقان 
تاال خهۋهرلىشىش تېخنىكىسى توغرىسىدىكى مۆلچهر خاتـا چىقىـپ -نۇرلۇق

ئارقىـدىن - ئـى ئارقـا3000-2000قېلىپ، يېڭى قۇرۇلغان شـىركهتلهردىن 
 يىلدا 4 مىليون دولالر مهبلهغىنى 125بىزنىڭ شىركهتمۇ . تاقىلىشقا باشلىدى

هققىيـات ۋه خهجلهپ تۈگىتىپ، ئامالسىزلىقتىن شىركهتنىڭ تهتقىقـات، تهر
ئىــشلهپچىقىرىش ئىــشلىرىنىڭ ھهممىــسنى تهيــۋهنگه يۆتكهشــكه مهجبــۇر 

 نهچچه دوكتورنىمۇ ئىشتىن بوشىتىپ، ئۇالرنىـڭ ئىچىـده 10ھېلىقى . بولدى
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شىركهت مېنىڭ تهيـۋهنگه بېرىـشىمنى، ئهگهر بارسـام، . مهن يالغۇز قالدىم
ئــۇنى رهت مهن .  تىنــى بېرىــدىغانلىقىنى ئېيتتــى1% ماڭــا بــۇ شــىركهتنىڭ

 ئۈچـۈن FBIئايدا بۇ شىركهتتىن چىقىپ كېتىـپ، -4يىلى -2003قىلىپ، 
بىئولوگىيه ۋه خىمىيهلىك قورالالرنى تهكـشۈرۈپ بېرىـدىغان ئۈسـكۈنىنىڭ 
تهتقىقــاتىنى قىلىــدىغان يهنه بىــر بىئولــوگىيه تېخنىكىــسى شــىركىتىگه 

 بىـلهن بۇنداق بىر مهدهنىـيهت ئاسـتىدا، سـىز بىـر شـىركهت). ئىشقا كىردىم
، ئۇنىڭغــا ئۆمــۇر بــويى ســادىق بولۇشــىڭىز مــۇمكىن "مــۇھهببهت بــاغالش"

لـېكىن ئـۇ ئۆمۈرلـۈك . خىزمهت بىر ئادهم ئۈچـۈن ئىنتـايىن مـۇھىم. ئهمهس
تۇققـانلىرىڭىز سـىز -ئـانىڭىز ۋه ئـۇرۇق-سىزنىڭ بـالىڭىز، ئاتـا. ئهمهس

  . ئۈچۈن ئۆمۈرلۈكتۇر
. بـۇرهدهرلهر بـار-ه دوستتۇققان، ۋ-ئۇالردىن باشقا، قېرىنداش، ئۇرۇق

بىر كىشىنىڭ بۇ كـاتېگورىيهدىكى ئـادهملهر بىـلهن بولغـان مۇناسـىۋىتىنى 
ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه، سـىز چهت ئهلـده . ئېنىق تهسۋىرلهش ئانچه ئاسـان ئهمهس

بولسىڭىز، بۇ ئادهملهر بىلهن بولغان مۇناسـىۋىتىڭىز سـىز ۋهتهنـده بولغـان 
شۇڭا بۇنىڭ تهپسىالتىنى ھهر بىر . ۋاقتىڭىزدىكى بىلهن مۇتلهق ئوخشىمايدۇ

  .ئادهم ئۆزى ئويلىنىشىۋېلىشىنى تهۋسىيه قىلىمهن
مهن جاۋابىمنىڭ ئهڭ ئالدىدا ئېيتىـپ ئۆتـۈپ كهتكهنـدهك، يـۇقىرىقى 

لـېكىن، . مۇناسىۋهت ئوخشىمىغان ئـائىلىلىلهر ئۈچـۈن ئوخـشاش بولمايـدۇ
ــاغ ــڭ س ــان، پهرزهنتلىرىنى ــاق ئۆتۈدىغ ــشىمچه، ئىن ــڭ كۆزىتى الم ۋه مېنى

ئانىالرنىـڭ -ئهتراپلىق ئۆسۈپ يېتىلىشىگه ئاالھىده كۆڭۈل بۆلىدىغان ئاتا
ھهممىــسى مۇناســىۋهتتىكى مۇھىملىــق تهرتىپىنــى مهن يۇقىرىــدا تىزغانغــا 

خوتۇن ھهر ئىككىلىسى مـاقۇل -ھهر بىر ئائىله ئۈچۈن ئهر. ئوخشاش تىزىدۇ
هگهر سـىزلهرده ئ. كۆرگهن مۇشۇنداق بىر تهرتىپنىڭ بولۇشى تولىمـۇ مـۇھىم

ئاشۇنداق بىر تهرتىپ بولسا، نۇرغۇن ۋاقىتالردا قايسى ئىشنى قىلىش، قايـسى 
يولنى تالالش مهسىلىسىدىكى پىكىر ئىختىالپىدىن ساقالنغىلى، بۇنىڭـدىن 

خوتۇن مۇناسىۋىتىدىكى كۆڭۈلـسىزلىكلهرنى زور -كېلىپ چىقىدىغان ئهر
ئوخــشىمىغان مىللهتــلهر يــۇقىرىقى تهرتىــپ . دهرىجىــده ئــازايتقىلى بولىــدۇ
-1مهسىلهن، ياپونلۇق ئهرلهر ئۈچۈن خىـزمهت . ئۈچۈنمۇ ئوخشاش بولمايدۇ

يـاپونلۇق ئايـالالر ئۈچـۈن . ئورۇندا تۇرىدۇ-2ئورۇندا، شىركهتتىكى باشلىق 
ئــۇالر ئاساســهن خىــزمهت (ئورۇنــدا تۇرىــدۇ -2ئورۇنــدا، بــالىلىرى -1ئېــرى 

ئامېرىكىـدىكى ئـاق تهنلىكـلهر ). قىلماي ئاشۇ ئىككهيلهندىن خهۋهر ئالىدۇ
ئورۇنـدا، خىـزمهت -2ئورۇندا، باال ۋه ئائىله -1ئۈچۈن، ئىرى ياكى خوتۇنى 

ئهمما، ئۇالرنىـڭ كۆپىنچىـسىنىڭ تۇققـان بىـلهن ئـانچه . ئورۇندا تۇرىدۇ-3
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خوشـنا ۋه خىزمهتداشـالرغا ئېتىبـار -ئاغىنه، خولۇم-دوست. كارى بولمايدۇ
مېنىڭ مهن دوكتۇرلۇق ئوقۇغانـدا .  كۆرمىدىمبېرىپ كهتكهنلىكىنىمۇ ئانچه

 بـالىالر بىـلهن چۈشـكهن بىـر پـارچه 5-4بىر ئۇستازنىڭ قولىدا ئىشلىگهن 
بىرىمىـز -؛ ھـازىر بىـر)ئامېرىكىلىقالر ئۇنداق قىلمايـدىكهن(رهسىمىم يوق 

 يىـل ئىـشلىگهن، 4-3بىر شـىركهتته . بىلهنمۇ ھىچقانداق ئاالقه قىلمايمىز
 ئۆتكهن كىـشىلهرمۇ، بـۇ شـىركهتتىن ئايرىلىـدىكهن، ھهمده خېلى يېقىن

بۇ جهھهتته بىز ئۇيغۇرالر ئۇالرغا ھهرگىـز . پۈتۈنلهي يوق بولۇپ كېتىدىكهن
  .ئوخشىمايمىز

تور بېتىڭىزده يۇرتتىكى ياشالر بىلىشنى ئۈمىد قىلىـدىغان :  سوئال-7
ــسىز ــاۋاب بېرىپ ــىلىگه ج ــۇن مهس ــارام . نۇرغ ــشلهش ئ ــى ئى ــور بهتن ــۇ ت ب

  ىڭىزنىڭ بىر قىسمىمۇ؟ئېلىش
ــارتىپال، : جــاۋاب ــته ئوقۇۋاتقــان ۋاقتىمــدىن ت مهن باشــالنغۇچ مهكتهپ

ساۋاقداشلىرىمغا ئۆگىنىشته ياردهم بېرىـشنى باشـلىغان بولـۇپ، باشـقىالرغا 
ياردهم بېرىـشنى ئـۆزۈم ئۈچـۈن شـهرهپلىك ئىـش، دهپ ھېـسابالش ماڭـا شـۇ 

ــدى ــۇپ قالغــان ئى ــادهت بول ــا. چاغــدىن باشــالپ ئ ــۇ ئ دهتنى مهن ئىزچىــل ب
ئىمكانىيهتال يار بهرسه، مهيلى بىرهر شهخسكه يـاكى . داۋامالشتۇرۇپ كهلدىم

پۈتۈن مىللهتكه بولسۇن، پايدىلىقال ئىش بولىدىكهن، مهن ئۇنـداق ئىـشنى 
ھهمـــده پۈتـــۈن ۋۇجـــۇدۇم بىـــلهن . قىلىـــشتىن زادىـــال بـــاش تارتمىـــدىم

شقا، ئۇالرنى توغرا يولغا ئهتراپىمدىكىلهرنى ئۆزۈم بىلهن بىرگه ئېلىپ مېڭى
ــشتىم ــداق . باشالشــقا تىرى ــسىال، مهن ھېچكىمــدىن ھهر قان قولۇمــدىن كهل
يىللىـرى مهن قايتـا تهربىـيه ئـېلىش -1978-1976. ياردىمىمنى ئايىمىدىم

ئـۇ كونىـشهھهر . ئۈچۈن بارغان يېزىدا، غالىپ ئىسىملىك بىر بـاال بـار ئىـدى
ىقنىڭ بالىـسى بولـۇپ، باشـقىالر ناھىيىسىدىكى بىـر باشـل) ھازىرقى ئونسۇ(

مهن . ، دهپ ئاتىلىكهنـدۇق"غالىـپ جـودا"بىلهن ئۇرۇشۇشتا داڭق چىقىرىپ، 
بۇنىـڭ . يېزىدا ئۇنىڭ بىلهن دوست بولۇپ، ھهر جهھهتته ئـۇنى يېتهكلىـدىم

نهتىجىسىده، ئۇ بىـر ئىنتـايىن مـۇاليىم، قولىـدىن كېلىـشىچه باشـقىالرغا 
 يىل 2ئۇ چاغدا بىزگه يېزىدا . مگه ئۆزگهردىياردهم قىلىدىغان يېڭى بىر ئاده

ياخشى ئىشلهپ، شۇ ئـارقىلىق بىـرهر مائاشـلىق ئىـشقا ئېرىشىـشتىن باشـقا 
 2يېزىــدا ياخــشى ئىــشلىمىگهنلهر . ھېچقانــداق چىقىــش يــولى يــوق ئىــدى

شـۇڭا مېنىـڭ تۇتقـان . يىلدىن كېيىنمۇ بىـرهر خىـزمهتكه ئېرىـشهلمهيتتى
  .غا ماسالشقان ئىدى" ئىستىقبال يولىپارالق "يولۇم ئاشۇنداق بىر 

مېنىڭ چهت ئهلگه چىقىپ ئوقۇماقچى بولغان ئۇيغۇر ياشـالرغا بىـر ئـاز 
ياردهم قىلىشنى باشلىشىمدا يۇقىرىقىدىن باشقا يهنه بىـر ئاالھىـده سـهۋهبمۇ 
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يىلــى ئاپرېلــدا يــاپونىيهدىكى ئۆگىنىــشىمنى تۈگىتىــپ، -1988مهن . بــار
ينى ۋاقىتتىكى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ۋه ئۇئار يۇرتقا قايتىشتىن بۇرۇن، ئه

لۇق مائارىپ كومىتېتىنىڭ بىر قـانچه پېـشقهدهم ئۇيغـۇر ۋه قـازاق رهھبىـرى 
ئۇالرنىڭ بىرسى تۈگهپ كهتتـى؛ ئـۇ ئاتىمىزنىـڭ ياتقـان يېـرى جهنئهتـته (

نىڭ ياردىمى بىـلهن، ) مهن ئۇالرنىڭ ياردىمىنى مهڭگۈ ئۇنۇتمايمهن. بولغاي
ـــدىكى  Northridge كـــالىفورنىيه شـــىتات ئۇنىۋېرســـىتېتىنىڭ ئامېرىكى

 ئىمتىھانىـدىن يـاپونىيهده TOFLEبىلهن ئاالقىلىـشىپ، ) CSUN(شۆبىسى 
ئوقـۇش پۇلــۇمنى . ئۆتـۈپ، ئـۇ مهكـتهپكه قوبـۇل قىلىنىـپ بولغـان ئىـدىم

مهكتهپ تولۇق كۆتۈرىۋهتكهن بولۇپ، تۇرمۇشۇمنى ياردهمچى ئوقۇتقۇچىلىـق 
ئهممـا، (ىمىمگه تايىنىـپ باقىـدىغان بولغـان ئىـدىم قىلىپ تاپىدىغان كىر

ماگىستېرلىق ئوقۇشىنى تۈگىتىپ، دوكتۇرلۇق ئوقۇيدىغاندا، مېنـى قوبـۇل 
 ئالىي مهكتهپنىڭ ھېچقايسىسى ئېلېكتىر ئىنژېنېرلىقـى كهسـپى 5قىلغان 

يىلـــى ئوقـــۇش يـــاردهم پـــۇلى -1بـــويىچه چهت ئهللىـــك ئوقۇغۇچىالرغـــا 
 UC(لىفورنىيه ئۇنىۋېرسـىتېتى داۋىـس شۆبىـسى بهرمهيدىغان بولغاچقا، كا

Davis ( بۇنچىلىك پـۇلنى .  مىڭ دولالر ئوقۇش پۇلى تۆلىدىم13يىلى -1گه
 بـــالىمىزنى 2تېـــپىش ئۈچـــۈن مهن ئـــۆزۈم ئىـــشلهپال قالماســـتىن، بىـــز 

ــــىنجاڭ  ــــۇرۇن ش ــــۇپ، ب ــــدۇرۇپ قوي ــــا قال ــــدىكى تۇققانالرغ ئۈرۈمچى
لىگهن ئايـالىم ئامـانگۈلمۇ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىـسى بولـۇپ ئىـش
نىــڭ ئوقۇغــۇچىالر   UCD. ئامېرىكىــدىكى ئهڭ جاپــالىق ئىــشالرنى قىلــدى

ئاشخانىــسىدا ئىــشلهۋاتقان مهزگىلــده، ئىــشتىن چۈشــۈپ، ئــۆيگه قايتىــپ 
كېلىپ، مايكىسىنى سېلىپ سىقسا، مايكىسىگه يىغىلىپ قالغان تهر سۈيى 

 نىڭ ئوقتـۇرۇش قهغىزىنـى CSUNيۇرتقا قايتىپ، ). يهرگه تامچىالپ ئاقاتتى
ئاينىڭ ئاخىرىغىچه مهكـتهپكه -5تاپشۇرۇپ ئېلىپ قارىسام، ئۇ مېنىڭدىن 

 ئـايلىق بولغانـدا يـاپونىيىگه 3مهن قىزىم . تىزىملىتىشىمنى تهلهپ قىلىپتۇ
ــۇپ،  ــكهن بول ــدىم 3كهت ــپ كهل ــده قايتى ــرهي دېگهن ــقا كى ئىككــى ( ياش

دهپ " ئهركىـن ئاكـا"، مىنـى دېگىلى ئۇنىماي" دادا"ھهپتىگىچه قىزىم مىنى 
ئــۇ چاغــدا ئــائىلىمىزدىكىلهرنى يــاپونىيهگه چاقىرتىــشقا يــاكى ). چــاقىردى

بىزنىڭ يۇرتقـا ئارىلىقتـا تۇققـان كـۈرۇش ئۇچـۇن قايتىـشىمىزغا رۇخـسهت 
قىلىنمىغاچقا، يۇرتتىن ئىككـى يېـرىم يىـل ئايرىلىـپ، ئـۆينى ناھـايىتى 

پ كېلىـــشىمگىال، ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه، مهن قايتىـــ. ســـېغىنغان ئىـــدۇق
فاكۇلتېتتىن ئېغىر كېسهلگه گىرىپتار بولۇپ قالغـان بىـر ئوقۇتقۇچىنىـڭ 

ــدىكى  ــۈرۈش ئالدى ــۇش پۈتت ــشۇردى4ئوق ــا تاپ ــسىنى ماڭ مهن .  ئوقۇغۇچى
ــاي  ــرىم ئ ــر يې ــشىغا بى ــسىنى يېزى ــۈرۈش ماقالى ــۇش پۈتت ــڭ ئوق ئۇالرنى
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ــدىم ــدىن . يېتهكچىلىــك قىل ــاز دهپ، ماڭــا ئامېرىكى ــۇالرنى ئ ــتى-1ب م قې
ماڭدۇرغان ئوقۇش چاقىرىق قهغىزى ئۈرۈمچىگه كهلگهندىن كېـيىن يوقـاپ 
كېتىپ، مهن پوچتىخانىمۇ پوچتىخانـا سۈرۈشـته قىلىـپ، ئۇنىـڭ ئۈچۈنمـۇ 

شۇ چاغدا مهن ھېلىقى مهكتهپكه تىـزىملىتىش ۋاقتىنـى . خېلى ئاۋاره بولدۇم
نۇشـۇمغا ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىش ئۈچۈن، ئامېرىكىدا ئوقۇۋاتقان بىر ئۇيغۇر تو

-7مهن ئامالــسىز . ئهممــا، ماڭــا ئۇنىڭــدىن خهت كهلمىــدى. خهت يــازدىم
ئاينىڭ ئوتتۇرىسى كېلىدىغان قۇربان ھېيتقىمۇ قارىماي، بېيجىڭگه بېرىپ 

كېلىـپ . ئاينىڭ ئـاخىرىغىچه ئامېرىكىغـا كېلىـپ بولـدۇم-7ۋىزا ئېلىپ، 
ىقى مېنىڭ ھېل. ئايغىچه تىزىمالتقىلى بولمايدىكهن-9قارىسام، مهكتهپكه 

ئۇقتــۇرۇش خېتىمــدىكى تىــزىملىتىش ۋاقتــى ئهســلىده ئامېرىكىــدىكى 
شۇنداق قىلىـپ، ئاشـۇ بىـر كىچىككىـنه . ئوقۇغۇچىالرغا قارىتىلغان ئىكهن

ئۇچۇرغا ئېرىشهلمىگهنلىكىم ئۈچۈن، مهن ئىككـى يېـرىم يىـل ئايرىلىـپ 
لىـپ،  ئاي تۇرۇپ، ئامېرىكىغـا بىـر ئـاي بالـدۇر كې3كهتكهن ئۆيۈمده ئاران 

بـۇ ئىـش ماڭـا ناھـايىتى قـاتتىق تهسـىر . ياتاق پۇلى تۆلهپ، بىكـار يـاتتىم
  . قىلدى

ــۇقىرى  ــار ئوقۇشــنىڭ ھهممىــسىنى ئهڭ ي ــادا ب ــۇ دۇني ــايهم ب مېنىــڭ غ
ــدى ــۇش ئى ــچه ئوق ــالىي . پهللىگى ــدىكى ئ ــشتا، ئۈرۈمچى ــاپونىيهگه بېرى ي

 پهن بـــويىچه 3 كه يـــېقىن يـــاش ئوقۇتقـــۇچىالردىن 50مهكتهپلهردىكـــى 
.  كىشى تاللىنىپ، يـاپونىيهگه ئهۋهرتىلـدى15ىمتىھان ئېلىنىپ، ئۇالردىن ئ

. ئورۇنغـا ئېرىـشتىم-1 نومـۇر ئېلىـپ، 240مهن ئۇ ئىمتىھانىالردا جهمئىـي 
ئورۇنغـا -2 نومـۇر بىـلهن 180ئىچكىرى ئۆلكىده ئوقۇغان بىـر ئوقۇتقـۇچى 

 15ىقـى  نومـۇر ئالغـانالردىنمۇ ھېل50-40ئاڭلىشىمچه ئاخىرىـدا . ئېرىشتى
ئهممـا، مهن تهقـسىم بولغـان . كىشىنىڭ ئىچىـگه كىـرگهنلهر بـار ئىـكهن

شـۇنىڭ بىـلهن . ياپونىيهدىكى مهكتهپته ئاسپىرانتلىق ئوقۇشى يـوق ئىـكهن
مهن بىلهن بىر قـاراردا يـاپونىيهگه بارغانالرنىـڭ ئىچىـدىكى ئاسـپىرانتلىقتا 

 كىـردى، مهن ئوقۇشنى خااليدىغانالرنىڭ ھهممىسى ماگىستېرلىق ئوقۇشـىغا
 يىل قـاتتىق ئـازاب 2بۇنىڭ ئۈچۈن . بىر يۇقىرى ئۇنۋان ئۈچۈن ئوقۇيالمىدىم

تارتقـــان دهرتلىرىمنـــى كـــۈچكه . لـــېكىن، چۈشكۈنلهشـــمىدىم(يىـــدىم 
بـۇ . ئايالندۇرۇپ، ئىمكان قهدهر كۆپرهك ئىلمىي ماقاله چىقىرىشقا تىرىشتىم

ــار ــايىلىرىم ب ــۇن ھهك ــۇ نۇرغ ــۆھبهتن. ھهقتىم ــۇ س ــا، ب ــم ئهمم ىڭ ھهجى
يـاپونىيهدىكى . چهكلىمىسىنى كۆزده تۇتـۇپ، ئـۇالرنى بـۇ يهرگه يازمـايمهن

ئورۇندا تۇرىدىغان ئوساكا -3مهن ئوقۇغان مهكتهپ مېنى مهملىكهت بويىچه 
ئۇنىۋېرسىتېتىگه يۆتكهپ قويماقچى بولغانىـدى، مهسـئۇل ئورگـانلىرىمىز 
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ــۇ مهكــتهپكه بهك تهســىر قى. ئۇنىڭغــا قوشــۇلمىدى ــۇ ئىــش ئ لــدى، مهن ب
ياپونىيهدىن قايتىپ ئۇزۇن ئۆتمهي، ئۇالر ماگىـستېرلىق ئۇنـۋانىنى تهسـىس 

يىلـى ئېيتىـپ بېرىـشىچه، -1991ئاشۇ مهكتهپنىڭ مۇدىرى ماڭا -قىلىپتۇ
. ئۇالرنىڭ بۇ ئىـشنى شـۇنچه تېـز پۈتتۈرۈشـىگه مهن سـهۋهبچى بولـۇپتىمهن

). ر ئوقـۇدى ئهتراپىـدىكى ئۇيغـۇرال10ئۇنىڭدىن كېيىن ئـۇ مهكتهپـته يهنه 
تهلىيىمگه يارىشا، پېشقهدهم ئۇيغۇر ئۇستازلىرىمىزنىڭ ياردىمى بىلهن، مهن 

مهن يــاپونىيهده ئۇنــۋان . ئۈچـۈن بىــر يامــان ئىـش ياخــشى ئىــشقا ئايالنـدى
مهنـده . ئااللمىغانلىقىم ئۈچۈن، ئامېرىكىغا كېلىش پۇرسـىتىگه ئېرىـشتىم

ر ياشـلىرىغا چوڭقـۇر ئۆزۈمگه ئوخشاش ئوقۇش ئارزۇسـى بـار ھهمـمه ئۇيغـۇ
شـۇالرغا بىـر ئـاز بولـسىمۇ ئاسـانلىق تۇغـدۇرۇپ بېـرىش . ھېسداشلىقىم بـار

يىلى مهن ۋهتهندىكى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرغا ئامېرىكىـدىكى -1994ئۈچۈن، 
ــلىدىم ــشىنى باش ــرىش ئى ــۇرلىرىنى ماڭــدۇرۇپ بې ــڭ ئۇچ ــالىي مهكتهپنى . ئ

ئهينـى ) اسـخودىنىيهنى كوپىي قىلىش راسـخودى بىـلهن پوچتـا ر(چىقىمنى 
ئىنگلىـزچه قىـسقارتىلىپ (ۋاقىتتىكى تهڭرىتاغ ئوقۇغـۇچىالر ئۇيۇشمىـسى 

"TOSSA "ـــدۇ ـــۈردى) دهپ ئاتىلى ـــدىم. كۆت ـــشلىرىنى مهن قىل ـــر . ئى بى
ئوقۇغۇچىدىن قايسى كهسپته ئوقۇماقچى بولغـانلىقى توغرىـسىدا بىـر خهت 

ئامېرىكىـدا دېگهن  " Peterson's Guideتاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن، مهن 
، )نۇسـخىالپ(چىققان كىتابنىڭ شۇ كهسپكه ئائىت قىسمىنى كوپىي قىلىپ 

باسـقۇچلىرىنى -ئامېرىكىدىكى مهكتهپلهرگه ئىلتىمـاس قىلىـشنىڭ قهدهم
تونۇشتۇرۇپ بىـر پـارچه خهت يېزىـپ، ئـۇالرنى ھېلىقـى ئوقۇغۇچىغـا پوچتـا 

ا بېرىــپ بىــر ئوقۇغــۇچى ئۈچــۈن كوپىيخانىغــ. ئــارقىلىق ئهۋهرتىــپ بهردىــم
كىتــابنى كــوپىي قىلىــش، خهت ۋه لىپــاپالرنى تهييــارالش، ۋه پوچتىخانىغــا 
بېرىپ تهييارلىغان خهتنى سـېلىش ئۈچـۈن مېنىـڭ بىـر شـهنبه كۈنىـدىكى 

يىلىـدىن كېـيىن، مهلـۇم سـهۋهبلهر -1998. يېرىم كۈن ۋاقـتىم كىتهتتـى
ن بىـلهن تۈپهيلىدىن، ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالردىن ماڭا تهلهپ يازىـدىغانالر، مه

مهن بۇنىڭغـــا ئىنتـــايىن . ئاالقىلىـــشىدىغانالر ناھـــايىتى ئـــازالپ كهتتـــى
  . ئۆكۈندۈم

مهن ئامېرىكىغا ئهڭ بـۇرۇن كهلگهنلهرنىـڭ بىـرى بولغاچقـا، ئۇنىـڭ 
ــدا خېلــى كــۆپ  ــدىكىگه قارىغان ئۈســتىگه ئامېرىكىــدىكى تۇرمــۇش ۋهتهن
ــۇش ــدىن ئوق ــالر مهن ــگهن ۋهتهنداش ــيىن كهل ــا، كې ــۇرهككهپ بولغاچق ، م

ئانىالرنى چاقىرتىش توغرىسىدا داۋاملىـق يـاردهم -خىزمهت، تۇرمۇش، ۋه ئاتا
تهلهپـلهر كېلىـپ -ۋهتهندىكى ياشالردىنمۇ خهت. ۋه مهسلىھهت سوراپ تۇردى

ـــۇردى ـــڭ . ت ـــرىبىلهردىن ھهممهيلهننى ـــان تهج ـــازىرغىچه يىغق ـــۆزۈم ھ ئ
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هن پايدىلىنىشى، ھهمده ۋهتهنـدىكى ياشـالرغا قواليلىـق بولـسۇن ئۈچـۈن، م
دىگهن تور بېتىنى ياساپ، " com.meripet.www://http"يىلى يازدا -2004

ۋهتهندىكى ۋه چهت ئهلدىكى يۇرتداشالرغا پايدىلىق دهپ قارىغان بىـر قىـسىم 
ھهمـده ماڭـا كهلـگهن سـوئالالرغا . ئۇچۇرالرنى شۇنىڭغا كىرگۇزۇپ قويـدۇم

  .يېڭى نهرسىلهرنى ئۇنىڭغا كىرگۈزۈپ تۇرۇۋاتىمهنقاراپ، 
بىلىـشلهرگه -بۇ تور بېتىدىن باشقا، مهن باشقا ۋهتهنداشالر ۋه تونـۇش

مهسىلهن، ئالـدىمىزدىكى . داۋاملىق قىلىپ بېرىپ تۇرىدىغان ئىشالر خېلى بار
ئىچىــده مېنىــڭ ) كــۇنلىرىگىچه-19 دىــن -13يىلــى -2005(بىــر ھهپــته 

  :هرگهن ئىشلىرىم مۇنداقباشقىالرغا قىلىپ ب
ھهر كۈنى ۋهتهندىن ۋه باشـقا جـايالردىن كهلـگهن ئوتتـۇرا ھېـساب ) 1(
  . ئېلخېتىگه جاۋاپ بېرىش5بىلهن 
ۋهتهندىكى بىر قانچه ئوقۇغۇچىغا ئامېرىكىدىن ئوقۇش ئىلتىماسـى ) 2(

  .يولىدىكى ياردهمچىلهرنى تېپىپ بېرىش
)3(  com.biliwal.wwwسورىغان سوئالغا جاۋاب يېزىش .  
ئىنگلىـزچه " (تهشهببۇس خېتى"ئاۋىسترالىيهدىكى بىر ئوقۇغۇچىغا ) 4(

" Recommendation Letter " يېزىپ بېرىش) دهيدۇ .  
ياپونىيهدىكى بىر ئۇيغـۇر ئوقۇغۇچىغـا ئامېرىكىغـا ۋىـزا ئېلىـشتا ) 5(
  .يېزىپ بېرىش) Travel Schedule" (ساياھهت پىالنى"ىلىنغان تهلهپ ق

ياپونىيهدىكى بىر ئۇيغۇر زىيالىينىڭ كانادادىكى بىر پروفېسـسورغا ) 6(
  .يازغان ئىنگلىزچه خېتىنى تهھرىرلهپ بېرىش

ئوپتىكىــدا دوكتۇرلــۇق ئۇنىــۋانى ئالغــان بىــر تــۈرك تونۇشــۇمنىڭ ) 7(
امېرىكىدا قېلىـپ قېلىـشى ئۈچـۈن، بويىچه ئ" مۇتهخهسىس كاتېگورىيهسى"

ئۇنىــــڭ كهســــپىنىڭ ئامېرىكــــا دۆلهت مهنــــپهئهتىگه ئىنتــــايىن زۆرۈر 
نـى يېزىـپ " مۇتهخهسىسنىڭ باھاالش خېتـى"ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان 

  . بېرىش
فرانسىيهده دوكتۇرلۇق ئۇنۋانى ئېلىپ، ئامېرىكىغا كېلىـپ، بـۇرۇن ) 8(

يهلىك ئىنژېنېـر يېڭـى خىـزمهتكه مېنىڭ قولۇمـدا ئىـشلىگهن بىـر فرانـسى
 5غا بارماقچى بولۇپ، مهنـدىن ) job interview(كىرىش ئۈچۈن، كۆرۈشۈش 

خىل تېخنىكىلىق سوئال سوراپ ئېلخهت يېزىپ، مۇمكىن بولسا بىر كۈننىڭ 
مهن ئۇنىڭغــا دهرھــال جــاۋاب يېزىــپ . ئىچىــده جــاۋاب بېرىــشىمنى ســوراپتۇ

  .ماڭدۇردۇم
ن داۋاملىـق ئالـدىنقى بىـر ھهپتىدىكىـدهك مهن قوشۇمچه ئىـشالر بىـله

ئالدىنقى ھهپته بىر ئاز ئاالھىدىرهك بولۇپ، مهن . ئالدىراش بولۇپ كهتمهيمهن
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.  دىـن ئاشـقىچه ئىـشلهشكه مهجبـۇر بولـدۇم10بىر قانچه كۈن كهچ سـائهت 
  . لېكىن، ماڭا ئاشۇنداق تهلهپلهر داۋاملىق كېلىپ تۇرىدۇ

  :دۇ قىسمى بولى3كىشىلىك تۇرمۇشنىڭ 
ــۇش ) 1  ــاددىي تۇرم ــۇخالش (م ــيىش، ئ ــيىم كى ــيىش، كى ــاق يې تام

  ، )قاتارلىقالر
كىنوالرغـا -مهھمانـدارچىلىققا بېـرىش، كونـسهرت(روھىي تۇرمۇش ) 2

بېرىش، تېلېۋىزور كۆرۈش، ئارام ئېلىش، مۇھهببىتى بىـلهن بىـرگه بولـۇش 
  ). قاتارلىقالر

باشـقىالرغا ). الرئـۆگىنىش، خىـزمهت قاتـارلىق(ئىجادىيهت تۇرمۇشى ) 3
ياردهم قىلىش، مهن ئۈچۈن روھىي تۇرمـۇش بىـلهن ئىجـادىيهت تۇرمۇشـىنىڭ 

مهن بىر ئادهمگه بىر ئىشتا ياردهم قىاللىسام، بىر نهتىجىـگه . بىرلهشمىسىدۇر
بىـر كىـشىنىڭ . ئۆزۈمدىن خۇشال بولىمهن-ئېرىشكهن بىلهن ئوخشاش ئۆز

نى ئىنتايىن بهختلىـك ھـېس ھاياتىغا چوڭراق تهسىر كۆرسىتهلىسهم، ئۆزۈم
بىر ھهپتىنىـڭ ئىچىـده يـۇقىرىقى ئىـشالرنى قىلمىغـان بولـسام، . قىلىمهن

ئېھتىمال تېلېۋىزوردا بىر قـانچه كىنـونى يـاكى بىـر قـانچه نبـا ۋاسـكېتبول 
ــسىنى  ــشى (مۇسابىقى ــايىتى ياخ ــنىمۇ ناھ ــابىقىلهرنى كۆرۈش ــۇ مۇس مهن ئ

هن ئۈچۈن يۇقىرىقى ئىـشالر لېكىن، م. كۆپرهك كۆرگهن بوالتتىم) كۆرىمهن
  . بىلهن سېلىشتۇرغاندا، تېلېۋىزور كۆرگهننىڭ قىممىتى كۆپ تۆۋهندۇر

 يىلدىن كۆپرهك ۋاقىتتىن بۇيـان، مهن جـاۋاپ 16ئامېرىكىغا كهلگهن 
ماڭا پوچتا ۋه ئـېلخهت ئـارقىلىق كهلـگهن . قايتۇرمىغان بىر پارچه خهت يوق

ئهگهر ســىز ماڭــا . (كهلــدىمخهتــلهرگه بىرســىنىمۇ قويمــاي جــاۋاب يېزىــپ 
ئــېلخهت يېزىــپ، مهنــدىن جــاۋاب كهلمىــگهن بولــسا، ئــۇ چوقــۇم ســىزنىڭ 

مېنىـڭ بهزى جـاۋابلىرىم -ئېلخېتىڭىزدىن چاتاق چىققانلىقىـدىن بولـدى
 قېتىم ماڭدۇرۇپ باقساممۇ 4-3. ئىگىسىگه يېتىپ بارالماي قايتىپ كهلدى

هن بولسا، ماڭـا قايتـا ئهگهر سىزگه مهندىن جاۋاب كهلمىگ. قايتىپ كهلدى
بىـز داۋاملىـق مىللهتلهرنىـڭ .) مهن چوقۇم جاۋاب قايتۇرىمهن. ئېلخهت يېزىڭ

ــاچىمىز ــسىدا گهپ ئ ــۈپىتى توغرى ــڭ س ــۇر مىللىتىنى ــۈپىتى، ئۇيغ ــر . س بى
تۆۋهنلىكىنىڭ مۇھىم بىر كۆرسـهتكۈچى، -مىللهتنىڭ سۈپىتىنىڭ يۇقىرى

نىڭ نىسبىتىنىڭ قانچىلىـك " يالغان ئادهم"بىلهن " راست ئادهم"شۇ مىللهتته 
دېگىنىم، سىز بىـر پـارچه خهت " راست ئادهم"مېنىڭ بۇ يهرده . ئىكهنلىكىدۇر

مۇنداق "يازسىڭىز، سىزنىڭ خېتىڭىزگه جاۋاب قايتۇرىدىغان ئادهم؛ سىزگه 
، دهپ، داســتىخان ئۈســتىده يــاكى ھــاراق "مۇنــداق ئىــشنى قىلىــپ بېــرىمهن

ـــته ـــپ، ئهمهلىيهت ـــورۇنىدا ۋهده بېرى ـــۇ س ـــسىنى ھهقىقهتهنم  بهرگهن ۋهدى
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لهر بولـسا يۇقىرىقىنىـڭ " ساختا ئادهم"قىلىدىغان ئادهمدىن ئىبارهت بولۇپ، 
  . ئهكسىچه كىشىلهردۇر

يىلى فېۋرالدا مهن ياپونىيهگه بىر قېتىم خىزمهت ئىـشى بىـلهن -2002
بۇرۇلكىـدىن -شۇ چاغدا، ئۆزۈمگه ياپونىيهده تىكىلگهن كاسـتيۇم. باردىم

ــدىمبىرنــى ئېل ــازار چۆگىلى ــر كــۈنى ب ــۋېلىش ئۈچــۈن بى دۇكــانالردىكى . ى
كېيىملهر ئاساسهن جۇڭگودا ئىشلهنگهن بولـۇپ، مىـڭ تهسـلىكته ياپونـدا 

بىراق، مهن ياخشى كـۆرگهن . تىكىلگهن كېيىم بار دۇكاندىن بىرنى تاپتىم
مهن .  نومـۇر كىچىـك ئىـكهن2-1بىر قۇر كېيىمنىـڭ نومـۇرى مهن ئۈچـۈن 

يوقلـۇقىنى - نومـۇر چـوڭى بـار2-1ىدىن ئۇ كېيىمنىـڭ دۇكاننىڭ ئىگىس
مهن بىـر . سـهل تـۇرۇپ تـۇرۇڭ. ھـازىر دۇكىنىمـدا يـوق"سورىسام، ئۇ كىشى 
بهش مىنۇتتىن كېـيىن مېنـى چاقىرىـپ، ئـۇ . ، دېدى"سۈرۈشته قىلىپ باقاي

مهن .  كۈندىن كېيىن دۇكانغا كهلتۈرهلهيـدىغانلىقىنى ئېيتتـى3كېيىمنى 
 قايتىدىغانلىقىمنى، شـۇڭا سـهل كىچىكـرهك بولـسىمۇ ئامېرىكىغا ئهتىسى

لــېكىن، ئــۇ . ھېلىقــى دۇكانــدا بــار كېيىمنــى ئــېلىش قــارارىمنى ئېيتــتىم
دهپ " ئـۇنى ئالمـاڭ. ئـۇ سـىزگه بهك كىچىـك ئىـكهن"دۇكاننىڭ ئىگىسى، 

بۇ بىر كىچىك دۇكان بولۇپ، ئۇ چاغدا بۇ دۇكاندا مهنـدىن باشـقا . تۇرۇۋالدى
شـۇ بىـر كۈننىـڭ ئىچىـده ئـۇ كىـشىنىڭ . ر يـوق ئىـدىھېچ قانداق خېرىـدا

ئهمما، مهن ئهتىسى ئامېرىكىغا . قانچىلىك سودا قىاللىغانلىغىنى بىلمهيمهن
بـۇ كېـيىم سـىزگه "قايتىدىغانلىقىمنى ئېنىق ئېيتساممۇ، ئۇ كىشى ماڭـا 

، دېـمهي، بىرنـى " نى ئېلىۋېلىـڭ3-2ئۇنىڭدىن . ناھايىتى ياخشى كهلدى
    .ۇ، ماڭا ساتمىغىلى تاس قالدىئالىمهن، دىسهمم

مهن كىچىكىمـدىن تارتىـپ ھـازىرغىچه . دېگهن ئهنه شۇ"  راست ئادهم "
" يالغـان ئـادهم"بولغان ھاياتىم جهريانىدا ئۇچراتقان ئۇيغۇرالرنىڭ ئىچىـده 

راسـت "ئهممـا، بـۇ . لهرنىـڭ سـانى خـېلىال كـۆپ" راست ئادهم"گه قارىغاندا،
مهن شۇالر بىلهن بىرگه بولۇپ، ئۇالردىن . الردالهرنىڭ كۆپىنچىسى يېزى"ئادهم

 باالم 2يىلى يازدا مېنىڭ -2004. نۇرغۇن ئالىيجاناب خىسلهتلهرنى ئۆگهندىم
ئـۇ يهرده . يۇرتقا بېرىپ، مهن بۇرۇن ئوينـاپ چـوڭ بولغـان يېزىالرغـا بـاردى

بىزنىــڭ دېھقــان تۇققانالرنىــڭ ئۆيىــده قونــۇپ، ئــۇالر ئهتــكهن تامــاقنى ۋه 
 بېغىدىكى يېمىشلهرنى يهپ، ئۇالر ئۆتكـۈزۈپ بهرگهن، داپ بىـلهن ئۇالرنىڭ

جۈپ بولـۇپ ئۇسـسۇل ئوينايـدىغان، -لىگهننى بىرلهشتۈرۈپ چېلىپ، جۈپ
-بىرىگه پوتـا سـالىدىغان، بىزنىـڭ ئهڭ ئهنئهنىـۋى كۆڭـۈل-ھهمده بىر

شۇ چاغدا مهن بىـر قېـتىم ئۇالرغـا . كه قاتناشتى" مهشرهپ"ئېچىش ئويۇنىمىز 
دادا، بـۇ : "ئـايرىم ھالـدا- قىلغانـدا، ئـۇ ئىككىـسى ماڭـا ئـايرىمتېلېفون



  )1(ئهركىن سىدىق بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن يازما سۆھبهت -ئۇيغۇر ئالىمى
 

 35

مهن بـۇ دۇنيـادا مۇنـداق ياخـشى . يهردىكى ئادهملهر ئاجايىپ ياخـشى ئىـكهن
ــارلىقىنى زادىــال بىلمهپــتىكهنمهن ســىزنىڭ قانــداق قىلىــپ . ئادهملهرنىــڭ ب

  . ، دېدى"ھازىرقىدهك ئادهم بولۇپ چوڭ بولغانلىقىڭىزنى ئهمدى چۈشهندىم
ياپونىيهگه بارغاندىن كېيىن، خۇددى ياپونىيىگه بارغان باشقا ئۇيغۇر 

نىــڭ قانــداق " يــۇقىرى ســۈپهتلىك مىلــلهت"ۋهتهنداشــالرغا ئوخــشاش، 
لهرنىـڭ " راست ئـادهم"ئاشۇنداق . بولىدىغانلىقىنى تېخىمۇ تولۇق چۈشهندىم

 سانىنى كۆپهيتىپ، مىللىتىمىزنىڭ سۈپىتىنى يۇقۇرى كۆتىرىش يولىـدا ھهر
مهن ھهممىمىـــز ئورتـــاق . بىــر ئـــادهم بىـــر كىـــشىلىك تـــۆھپه قوشـــااليدۇ

تىرىشىدىغانال بولساق، بىز ئۇيغۇرالرنىڭ كهلگۈسـىده خـۇددى يـاپونلۇقالر، 
 مىللهت قاتارىـدا دۇنياغـا "تايىنى بار"يهھۇدىيالر ۋه گېرمانالرغا ئوخشاش بىر 
  . تونۇلىدىغانلىقىغا قهتئىي ئىشىنىمهن

 مهملىكهتلىـك مهتبۇئـاتالردا دۆلىتىمىـز مائارىپنىـڭ ھازىر:  سوئال- 8 
ـــسىدا  يېتهرســـىزلىكلىرى، چهت ئهل مائارىپىنىـــڭ ئىلغـــارلىقلىرى توغرى

ــدۇ ــۇپ تۇرى ــۇالھىزىلهر بول ــۇرا . م ــا ئوتت ــى ئامېرىك ــىز پهرزهنتلىرىڭىزن س
ـــداق  ـــلهن قان ـــۈپىتىڭىز بى ـــۇش س ـــا بول ـــان ئات ـــده ئوقۇتق مهكتهپلىرى

  سېلىشتۇرىسىز؟ 
 مائـارىپى بىـلهن ئامېرىكىنىـڭ مائـارىپى ئوتتۇرىـسىدا جۇڭگـو: جاۋاب

جۇڭگـو مائـارىپىنى يىغىنچـاقالپ، بىـر . ھهقىقهتهنمۇ خېلى چوڭ پهرق بـار
ئهمهلىيهتكه "، ئامېرىكىنىڭكىنى بولسا "يادالش مائارىپى"ئېغىز سۆز بىلهن 

ــارىپى ــۇمكىن"تهدبىقــالش مائ ــتىش م ــپ . ، دهپ ئېي ــداق ئىككــى مائارى بۇن
 تهربىيىلهنگهن كىشىلهرنىڭ ئىقتىدارىدىمۇ خېلى چـوڭ پهرق سىستېمىسىدا

تۆۋهنــده مهن بــۇ مهســىلىنى ئــۆزۈم ئۇچراتقــان ئهھــۋالالر ئــارقىلىق . بولىــدۇ
  :چۈشهندۈرۈپ ئۆتىمهن

ئامېرىكىنىــڭ دهرس ئۆتــۈش ئۇســۇلى باشــالنغۇچ مهكتهپــتىن تــارتىپال 
 ھېساب سىنىپ بالىلىرىغا-1مهسىلهن، . جۇڭگونىڭكى بىلهن ئوخشىمايدۇ

ئىككىگه "، "2بىرگه بىرنى قوشسا "ئۆتكهنده، جۇڭگودا كۆپىنچه ئهھۋالدا 
ــۈچ ــا ئ ــى قوش ــدۇ"بىرن ــۇم . ، دهپ يادلىتى ــا مهل ــسا، بالىالرغ ــدا بول ئامېرىكى

 نى بىر يهرگه، 3قىزىلدىن "ساندىكى رهڭلىك بۇيۇمالرنى تارقىتىىپ بېرىپ، 
ــشىلدىن  ــۇڭالر4يې ــر يهرگه قوي ــى بى ــى ر.  ن ــدى ئىكك ــدىكىلهرنى ئهم هڭ

، دهپ "ئهمـــدى ھهممىـــسىنى قوشـــۇپ ســـاناپ بـــېقىڭالر. بىرلهشـــتۈرۈڭالر
 نــى 4 كه 3"ھهممهيلهننــى ئىــشقا ســېلىپ، مۇشــۇ بىــر پائــالىيهت ئــارقىلىق 

بــۇ يهردىكــى ئهڭ تــۈپ . ، دېــگهن نهرســىنى ئۆگىتىــدۇ" بولىــدۇ7قوشــسا، 
ى پرىنسىپ، بالىالرنىڭ مېڭىسىگه بېـسىم ئىـشلهتمهي، يېڭـى نهرسـىلهرن
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شۇڭالشـقا، . ئۆزلىرى قوبۇل قىالاليـدىغان تهرىقىـده ئۆگىتىـشتىن ئىبـارهت
ئامېرىكىنىڭ باشـالنغۇچ مهكتىپىنىـڭ سـىنىپلىرىغا قارىـسىڭىز، سـاندۇق 

  . ساندۇقتا، ھهر خىل رهڭدىكى بۇيۇمالرنى كۆرىسىز
باشالنغۇچتىن باشالپال، بالىالرنىڭ ئـۆز ئالـدىغا مۇسـتهقىل تهپهككـۇر 

دىغا مۇستهقىل يېڭى نهرسـىلهرنى ئـۆگىنىش، ئـۆز ئالـدىغا قىلىش، ئۆز ئال
مۇســتهقىل يېڭــى نهرســىلهرنى ئىجــاد قىلىــش ئىقتىــدارىنىڭ يېتىلىــشىگه 

مهن بۇرۇن ئوقۇغان بىر ماقالىده، بىر زىيـالىي بـۇ . ئاالھىده كۆڭۈل بۆلۈنىدۇ
ئىككى دۆلهتتىكى باال تهربىيىلهش ئۇسۇلىدىكى پهرق ئۈستىده توختىلىـپ، 

باشـقىالرنىڭ بالىـسى قانـداق : جۇڭگودا ھهممهيلهن بالىسىغا: " دهپتۇمۇنداق
ئامېرىكىلىقالر بولـسا . قىلغان بولسا، سهنمۇ شۇنداق قىل، دهپ تهربىيىلهيدۇ

ــسىغا ــدۇ: بالى ــل، دهپ تهربىيىلهي ــاننى قى ــقىالر قىلمىغ ــار باش ". ئىمكــان ب
 ھهمــمه مۇشــۇنداق بــاال تهربىــيىلهش ئۇســۇلىنىڭ نهتىجىــسىده، ئامېرىكىــدا

كهســپ تــۈرلىرى بــويىچه يېڭــى كهشــپىياتچىالر دۇنيــا بــويىچه ئهڭ كــۆپ 
  .چىقىدۇ

سىنىپىدىال ئىلمىي تهجرىبىنى قانداق -5مېنىڭ ئوغلۇم باشالنغۇچنىڭ 
ئىشلهش، ئۇنىڭدىن چىقارغان ئىلمىي يهكۈننى قانداق قىلىـپ بىـر ئىلمىـي 

ىرىقى سـوئالنى مهن يۇق. دوكالت شهكلىده باشقىالرغا يهتكۈزۈشنى ئۆگهندى
-1سىنىپتا -5سهن "كۆرگهندىن كېيىن، ئوغلۇمدىن ) سوئالنى-8يهنى (

. قېتىملىق ئىلمىي تهجرىبىنى ئىشلهپ، ئۇنىڭـدىن دوكـالت يازغـان ئىـدىڭ
دهپ " ســهن شــۇ چاغــدا ئــۆگهنگهن ئىلمىــي تهجــرىبه ئۇســۇللىرى قايــسى؟

  :سورىسام، ماڭا تۆۋهندىكىلهرنى ئېيتىپ بهردى
  نى ئوتتۇرىغا قويۇشئىلمىي پهرهز) 1
تهجرىبه ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ماتېرىيـالالرنى تهييـارالش ۋه تهجـرىبه  ) 2

  ئۇسۇلىنى اليىھىلهش
  سىفىرالرنى خاتىرىلهش-تهجرىبىنى ئىشلهپ، سان ) 3
ــاراپ، ) 4 ــسىگه ق ــرىبه نهتىجى ــارقى تهج ــي ) 1يۇق ــسىمدىكى ئىلمى قى

ىنىڭ سـهۋهبىنى، ھهمـده پهرهزنىڭ توغرا ياكى ناتوغرىلىقىنى، ئۇنداق بولۇش
  .بۇ تهجرىبه ئارقىلىق يهكۈنلهپ چىقارغان ئىلمىي خۇالسىنى يېزىپ چىقىش

ئـــۇالر ئاشـــۇ ۋاقىتـــتىن باشـــالپال، ئـــۆزى ئىـــشلىگهن تهجرىبىنىـــڭ 
ــى  ــىمى   x-yنهتىجىلىرىن ــزچه (رهس ــدۇ " x-y plot"ئىنگلى ) دهپ ئاتىلى

ه، مهن ياپونىيهگه مېنىڭ ئېسىمده قېلىشىچ. ئارقىلىق ئىپادىلهشنى باشلىدى
يېڭى بارغاندا، ئىلمىي تهتقىقاتنى قانداق ئىشلهش جهھهتته يۇقىرىقىچىلىك 

ئېھتىمال بۇ خىل ۋهزىـيهت ھـازىر ئـۆزگهرگهن بولۇشـى (بىلىمىم يوق ئىدى 
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  )مۇمكىن
ئامېرىكىــدا باشــالنغۇچنىڭ ئــاخىرقى يىللىرىــدىن باشــالپ، تولۇقــسىز 

ھهر مهۋســۈمده بىــر قېــتىم دهرس ئوتتــۇرىنى پۈتتــۈرگىچه، ئوقۇغۇچىالرغــا 
. ئورۇنالشـتۇرىدۇ) دهپ ئاتىلىدۇ " Class Project "ئىنگلىزچه (پروجهكتىسى 

 ئهتراپىـدىكى 15 غا يېقىن ئوقۇغۇچىغـا 30بهزى ئوقۇتقۇچىالر سىنىپىدىكى 
بىــرىگه ئوخــشىمايدىغان پروجهكــت ماۋزۇســىنى چىقىرىــپ بېرىــپ، -بىــر

ــۆرگ ــشى ك ــۆزلىرى ياخ ــڭ ئ ــدۇئوقۇغۇچىالرنى ــشا قويى . هنلىرىنى تاللىۋېلى
ــڭ  ــڭ ئۆزلىرىنى ــىنى ئوقۇغۇچىالرنى ــت ماۋزۇس ــسا، پروجهك ــرى بول بهزىلى

مۇشۇنداق پروجهكتالر ئاساسىدا، ھهر يىلى مهكتهپ . تېپىشىغا قويۇپ قويىدۇ
 " Science Fair "ئىنگلىـزچه (پهن كۆرگهزمىسى -بويىچه بىر قېتىم ئىلىم

ئىنگلىزچه " (ئوچۇق ئۆي"ئۇنىڭدىن باشقا، . ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ) دهپ ئاتىلىدۇ
" Open House " پائالىيهتلىرىمۇ بىر يىلدا بىر قـانچه قېـتىم ) دهپ ئاتىلىدۇ

ــدۇ ــۇپ تۇرى ــا. بول ــدا، ئات ــۆي جهريانى ــۇ كــۆرگهزمه ۋه ئوچــۇق ئ ــانىالر -ب ئ
ـــۆز  ـــپ، ئ ـــتهپكه كېلى ـــده مهك ـــۇددىتى ئىچى ـــت م ـــگهن ۋاقى بهلگىلهن

بـۇ . چىالرنىـڭ قىلغـان ئىـشلىرىنى كۆرىـدۇپهرزهنتلىرىنىڭ ۋه باشقا ئوقۇغۇ
ئادهمنى خـېلىال ھوزۇرالندۇرىـدىغان پائـالىيهت بولـۇپ، بالىالرنىـڭ قىلغـان 

ــدۇ ــران قالدۇرى ــايىتى ھهي ــادهمنى ناھ ــشلىرى ئ ــۆز . ئى ــا قهدهر ئ مهن ھازىرغ
. بالىلىرىمنىڭ مۇنداق پائالىيهتلىرىنىڭ بىرهرسىگىمۇ بارمىغان ۋاقـتىم يـوق

ۇقسىز ئوتتۇرا مهكتهپته ئىشلىگهن پروجهكتنىڭ بىرسى، مېنىڭ ئوغلۇم تول
ئوخشىمىغان رهڭلىـك نۇرنىـڭ تېمپېراتۇرىـسىنىڭ ئوخـشىمايدىغانلىقىنى 

بىـر قىـسىم ماتېرىيـالالرنى . ئۆلچهپ ئىسپاتالپ چىقىشتىن ئىبـارهت بولـدى
تېمپېراتــۇرىنى ئــۆلچهش ئهســۋابىنى مهن ئۆزۈمنىــڭ . بــازاردىن ســېتىۋالدۇق

ــا ــىركىتىدىن ئ ــدىمش ــپ ئهكهل ــر . رىيهت ئېلى ــشلىگهن بى ــڭ ئى قىزىمنى
پروجهكتىــسى، نــۇر ئىســسىق ھــاۋادىن ئۆتكهنــده، ئىســسىق ھــاۋا ئۇنىــڭ 

مهن قىزىمنـى . يۆنىلىشىنى بىر ئاز ئۆزگهرتىدىغانلىقىنى ئىسپاتالش بولـدى
دىن ) قوزغىتىلغان نۇر(ئۆزۈمنىڭ شىركىتىگه ئاپىرىپ، قىزىل رهڭلىك الزېر 

قويۇپ، ئۇنىڭ نۇر يولىنىڭ ئاسـتىغا شـام يېقىـپ ھـاۋانى بىرىنى ماڭدۇرۇپ 
ئىسسىتىپ، شۇ ئارقىلىق قىزىم ئىسپاتلىماقچى بولغان نهرسىنى ئىـسپاتالپ 

  . چىقتى
   

ئامېرىكىدا ئىجتىمائىي پهن ساھهسىدىمۇ ئوقۇغۇچىالر ئىنتايىن جانلىق 
ىر دۇنيادا مېنىڭ ئىككىال باالم تولۇقسىز ئوتتۇرا مهكتهپته ھاز. تهربىيىلىنىدۇ

مهن ئۇالرنىڭ ئىـسالم دىنـى .  چوڭ دىننى ئۆگىنىپ چىقتى4مهۋجۇت بولغان 
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توغرىسىدىكى دهرسلىك كىتابىنى تۇنجى قېتىم كۆرگهنده ئىنتايىن ھهيران 
مهن ئوتتــۇرا مهكتهپــته ئوقۇغــان ۋاقتىمــدا دىــن توغرىلىــق بىــرهر : بولــدۇم

ـــ ـــشى يېزىلغ ـــداق ياخ ـــا قهدهر بۇن ـــلىك ئهمهس، ھازىرغ ـــسالم دهرس ان ئى
ــدىم ــۆرۈپ باقمىغانى ــابنى ك ــسىدىكى كىت ــسىزدىكى . توغرى ــزىم تولۇق قى

ۋاقتىدا، ئىجتىمـائى پهن بـويىچه بىـر قېـتىم ئېلىـپ بارغـان پروجهكتىـسى 
 ئوقۇغــۇچى بىــر گۇرۇپپــا بولــۇپ، شــۇ ۋاقىتتــا ئامېرىكــا 3: مۇنــداق بولــدى

ىزىـپ  نـى ت5جهمئىيىتىده مهۋجۇت بولۇپ تۇرغان ئهڭ چـوڭ مهسـىلىلهردىن 
قىلىـپ " ئامېرىكىنىڭ پرېزىـدېنتى" كىشىدىن بىرىنى 3ئاندىن بۇ . چىقىش

ــۇ  ــالالپ، ب ــدېنت"ت ــداق ھهل " پرېزى ــىلىلهرنى قان ــارقى مهس ــڭ يۇق ئۆزىنى
شۇ چاغدا . (قىلىدىغانلىقى توغرىسىدىكى ئۇسۇل الھىيىسىنى تۈزۈپ چىقىش

قىزىمنىـڭ بولۇپ تاللىنىپ، بـۇ پروجهكـت ۋه " ئامېرىكا پرېزىدېنتى"قىزىم 
ــدېنت" ــك " پرېزى ــهھهرنىڭ يهرلى ــان ش ــز تۇرۇۋاتق ــرى بى ــانلىق خهۋى بولغ

ئۆزىنىـــڭ " پرېزىـــدېنت"ئهڭ ئاخىرىـــدا بـــۇ ). گېـــزىتىگه بېـــسىلدى
ئويلىغــانلىرىنى ئهينــى ۋاقىتتىكــى ئامېرىكىنىــڭ راســت پرېزىــدېنتى بېــل 

بــۇ ئىــشتىن ئــۇزۇن ئــۆتمهي، قىــزىم بېــل . كلىنتونغــا يېزىــپ ماڭــدۇرۇش
ڭ ئىمزاسى بېـسىلغان، كلىنتوننىـڭ ئىشخانىـسىدىن كهلـگهن كلىنتوننى

يهنه بىـر ئىجتىمـائى . كلىنتوننىڭ نامىدىكى بىر جاۋاب خهتنى تاپشۇرۋالدى
ــا  ــسىده، قىزىمغ ــهن "پهن پروجهكتى ــىتات Hawayئهگهر س ــىتاتىنىڭ ش  ش

باشلىقى بولساڭ، ئۇ شىتاتنىڭ ساياھهت ئىشلىرىنى قانداق قىلىپ تهرهققىـي 
 "ئىنگلىـزچه (؟ ئۆزۈڭنىـڭ بـۇ جهھهتتىكـى سـودا پىالنىڭنـى قىلدۇرىسهن

business plan " ۋهتهنـده  .دىيىلگهنىـدى." يېزىپ چىققىـن) دهپ ئاتىلىدۇ 
سـودا "مهن . بۇنداق ئىـشالرنى تهسـهۋۋۇر قىلىـش مـۇمكىن بولمىـسا كېـرهك

 نهپهر ئۇزۇن 2يىلى مهن باشقا -2002يىلى ۋه -1996: يېزىپ باقتىم" پىالنى
ق تهجرىبىسى بار، چوڭ شىركهتلهرده باشلىق بولۇپ باققان كىشىلهرگه يىللى

. شېرىك بولۇپ، ئىككى يۇقىرى تېخنىكىلىك شـىركهت قۇرۇشـقا قاتناشـتىم
مانا شۇ چاغدا، بىز ئامېرىكىدىكى كاپىتالىستالردىن مهبلهغ ئېلىش ئۈچۈن، 

ىكــا ئامېر(تهييــارالپ چىققــان ئىــدۇق " ســودا پىالنــى"ناھــايىتى تهپــسىلىي 
ئىقتىسادىدا يۈز بهرگهن شىددهتلىك ئۆزگىرىشلهر تۈپهيلىدىن، بىزنىـڭ بـۇ 

مهن بـۇ ئىككـى . ئۇالرنىـڭ بىرسـى ھـازىرمۇ بـار. شىركهتلهر ماڭماي قالـدى
بـۇ . دېـگهن ۋهزىپىنـى ئۈسـتۈمگه ئالغـان ئىـدىم" باش تېخنىك"شىركهتته 

  .)تىلىدۇدهپ ئا " Chief Technology Officer, CTO "ۋهزىپه ئىنگلىزچه 
مائـــارىپتىكى بۇنـــداق پهرقـــتىن كېلىـــپ چىققـــان نهتىجىلهرنىـــڭ 
ئوخشىماسلىقىنى مهن ئۆزۈمنىڭ ئامېركىدىكى خىزمىتىم جهريانىدا ئوبـدان 
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 UDC(مهن كالفونىيه ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ داۋىـس شۆبىـسىده . ھېس قىلدىم
ىم يۇقىرى يىللىقالرغـا دهرس ئۆتۈۋاتقـان ۋاقتىمـدا، بىـر قېتىملىـق يېـر) ده

ــى  ــلهش پروجهكت ــر اليىھى ــداق بى ــدا، مۇن ــڭ ئورنى ــۇملۇق ئىمتىھاننى مهۋس
ھهر بىر ئوقۇغۇچى مۇسـتهقىل ھالـدا مهن چىقىرىـپ بهرگهن : ئورۇنالشتۇردۇم

تېخنىكىلىق كۆرسـهتمه بـويىچه بىـردىن ئېلېكتىـر تـوك يـولى اليىھىـلهپ 
ك ئىمتىھان نهتىجىسى، بۇ توك يولى ئىـشلىتىدىغان ئېلېكتىـر تـو. چىقىدۇ

، )قانچه تۆۋهن بولـسا، شـۇنچه ياخـشى(تۆۋهنلىكىگه -قۇۋۋىتىنىڭ يۇقىرى
قـانچه يـۇقىرى (تـۆۋهنلىكىگه -سىگنال كۈچهيتىش ئىقتىدارىنىڭ يۇقىرى

قـانچه (تـۆۋهنلىكىگه -ۋه پۇل چىقىمىنىـڭ يـۇقىرى) بولسا، شۇنچه ياخشى
 argument كۆرسـهتكۈچنى 3قـاراپ، مۇشـۇ ) تۆۋهن بولـسا، شـۇنچه ياخـشى

نومۇرى ئهڭ يۇقىرى ئوقۇغۇچىغا . ان بىر تهڭلىمىگه ئاساسهن بېرىلىدۇقىلغ
ــا" ــدۇ+" ئ ــا . بېرىلى ــۆۋهن ئوقۇغۇچىغ ــدۇ " ف"ئهڭ ت ــدىن (بېرىلى ئىمتىھانى

. قالغانالر مۇشۇ ئىككىسىنىڭ ئارلىقىـدىكى نومـۇرالرنى ئالىـدۇ). ئۆتهلمهيدۇ
- بىـريهنى(ئوخشاش بولۇپ - ئوقۇغۇچىنىڭ ماڭا تاپشۇرغىنى ئوپ2ئهگهر 

 دىـن نومـۇر ئېلىـشقا تېگىـشلىك 100، ئـۇالر )بىرىدىن كۆچـۈرگهن بولـۇپ
 تىن 50يهنى، ئۇالرغا ( نومۇرنى تهڭ بۆلۈشىدۇ 100بولسا، بۇ ئىككهيلهن بىر 

دهرسـتىن سـىرتقى ۋاقىـتالردا تۈگىتىـشى (ۋاقتى بىر ھهپته ). نومۇر بېرىلىدۇ
ېكتىر ئىنژىنېرىنىـڭ بۇ ئېلېكتىر شىركىتىده ئىشلهيدىغان بىر ئېل). كېرهك

ۋهزىپىسى بىلهن ئوخشاش ئىش بولۇپ، ئامېرىكـا جهمئىيىتىنىـڭ ھهقىقىـي 
. رىقابهتلىــك ھــالىتىگه ماسالشــقان، ناھــايىتى ئهمهلىــي پروجهكــت ئىــدى

ئامېرىكىلىك ئوقۇغىچىالر پروجهكت تهلهپلىرىنى چۈشىنىۋالغاندىن كېـيىن 
ــى ــاپال كهتت ــىنىپىمدىكى . يوق ــڭ س ــراق، مېنى ــام،  ئهتر5بى ــدىكى ۋېتن اپى

شاڭگاڭ، تهيـۋهن ۋه جۇڭگـو قاتـارلىق دۆلهتلهردىـن كهلـگهن ئاسـىيالىق 
ئوقۇغۇچىالر بۇ بىر ھهپتىنىڭ ئىچىدىكى ھهر بىر كـۈنى ئىـشخانامغا سـوئال 

ــاۋاره قىلــدى  ــدا كــۆپىنچه (ســوراپ كىرىۋېلىــپ، مېنــى خــېلىال ئ ئامېرىكى
ــله ــسۇس بهلگى ــۇپ، مهخ ــاپ قوي ــشىكىنى تاق ــسورالر ئى پ بهرگهن پروفېس
ئهممـا، مهن . ۋاقىتتىن باشقا چاغالردا ئوقۇغۇچىغا ئىـشىك ئېچىـپ بهرمهيـدۇ

  .)ئىشىكىمنى ياپمايتتىم
-ماگنېتلىق دولقـۇن، مىكـرو-مهن شۇغۇللىنىپ كهلگهن ئېلېكترو

دولقۇن تېخنىكىسى ۋه ئوپتىكا قاتارلىق كهسپلهر ئېلېكتىـر ئىنژىنېرلىقـى 
رىكــا گىراژدانلىــرى ئىچىــده بــۇ شۇڭالشــقا ئامې. بــويىچه ئهڭ تهس كهســپ

كهسپته ئوقۇيدىغانالر ئانچه كـۆپ ئهمهس بولـۇپ، ئامېرىكىـدا بـۇ كهسـپته 
بولۇپمـۇ، . ئوقۇيدىغان ۋه ئىشلهيدىغان جوڭگولۇق خهنزۇالر ناھايىتى كۆپ
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چىڭخــۇا ئۇنىۋېرســىتېتىدا بــۇ كهســپلهر ئۆتۈلىــدىغان بولغاچقــا، ئــۇ 
ــۈرگهن ئو ــاالۋرلىقىنى پۈتت ــڭ باك ــى مهكتهپنى ــڭ تهڭ يېرىم قۇغۇچىالرنى

دېگىدهك ئامېرىكىغا كېلىپ، دوكتۇرلۇق ئۇنۋانلىرىنى ئېلىـپ، ئامېرىكىـدا 
شـۇڭا مهن ئۆزۈمنىـڭ كهسـپىي ساھهسـىده بۇنـداقالرنى . تۇرۇپ قالىـدىكهن

دېگهن شىركهتته " Wawesplitter"مهن . ناھايىتى كۆپ ئۇچرىتىپ تۇرىمهن
. پـا كىـشىگه مهسـئۇل بولـدۇمئىشلهۋاتقاندا، بىـر مهزگىـل ئىككـى گۇرۇپ

ئۇنىڭ بىرسىده، جۇڭگونىڭ چىڭخۇا ئۇنىۋېرسىتېتىدا باكـاالۋرلىق ئۇنـۋانى 
 خهنزۇ ئىنژىنېر، چىڭخۇانى 2ئېلىپ، ئامېرىكىدا دوكتۇرلۇق ئۇنۋانى ئالغان 

پۈتتــۈرۈپ، ئامېرىكىــدا ماگىــستېرلىق ئالغــان بىــر خهنــزۇ ئىنژىنېــر، 
 ئىنژىنېر ۋه باشقا بىر قانچه تېخنىكالر 2ئامېرىكىلىق دوكتۇرلۇق ئۇنۋانى بار 

يهنه بىر گۇرۇپپىدا بولسا، تهيۋهننىڭ چىڭخۇئـا ئۇنىۋېرسـىتېتىدا . بار ئىدى
ــر،  ــر ئىنژىنې ــان بى ــۇق ئالغ ــدا دوكتۇرل ــپ، ئامېرىكى ــاالۋرلىقنى ئېلى باك
ئامېرىكىلىق ماگىستېرلىق ئۇنـۋانى بـار بىـر ئىنژىنىـر ۋه ئـامېرىكىلىق بىـر 

لىي مهكتهپـته ئوقـۇپ، بىـر تهرهپـتىن بىزنىـڭ شـىركهتته تهرهپتىن بىـر ئـا
مهن ئامېرىكىلىقالرغـا ئىـش تاپـشۇرسام، . ئىشلهۋاتقان بىر يـاش بـار ئىـدى

مهيلى بىۋاسىته بولـسۇن يـاكى تېلېفـون ئـارقىلىق بولـسۇن، ئـۇالر مېنىـڭ 
تهلىپىمنــى بىــر دهمــدىال چۈشــىنىپ، تېلېفــون قىلىــدىغان يهرگه تېلېفــون 

ىغانالرنى ئـۆزلىرى تېپىـپ كۆرۈشـۈپ، ناھـايىتى يـۇقىرى قىلىپ، كۆرۈشىد
ھېلىقــى . ئۈنــۈم بىــلهن ئىــشلهپ، ئىــش پۈتكهنــده ماڭــا دوكــالت قىالتتــى

جۇڭگولــۇق ئىنژىنېــرالر بولــسا، مېنىــڭ قېــشىمغا كۈنــده نهچــچه قېــتىم 
ـــر قهدهم ـــشنىڭ ھهر بى ـــپ، ئى ـــورايتتى-كېلى ـــدىن س ـــقۇچىنى مهن . باس
ــتهپلهرده  ــالىي مهك ــدىكى ئ ــان ئامېرىكى ــۇچىالر ئىمتىھ ــۇق ئوقۇغ جۇڭگول

نومۇرىدا داۋاملىق سىنىپنىڭ ئالدىدا بولسىمۇ، ئهمىلىـي خىـزمهتكه چىقىـپ 
ــــدىكى  ــــشاش ئورۇن ــــلهن ئوخ ــــۆزلىرى بى ــــلىغاندا ئ ــــشلهشكه باش ئى

قول سېلىپ ئىشلهشكه كهلگهنده، . ئامېركىلىقالرنىڭ ئالدىدا خېلىال چانىدۇ
  .جىز كېلىدۇئۇالر ئامېرىكىلىقالرغا قارىغاندا كۆپ ئا

شۇنىڭ ئۈچۈن، ئىمكانىيهتال يار بېرىدىكهن، بـالىڭىزنى قـول سـېلىپ 
قـول سـېلىپ ئىـشلهشنى ئـۆگىتىش دېگهنلىـك . ئىشلهشكه ئادهتلهنـدۈرۈڭ

ــشالرنى كــۆزده  ــق ئى ــۇقىرى تېخنىكىلى ــدىكى ي ــر تهجرىبىخانى ــز بى ھهرگى
ئوتــۇن يېــرىش، گهمه كــوالش، تــام ســېلىش، غــالتهك . تۇتقــانلىق ئهمهس

اش، ۋېلسىپىتنى رېمونت قىلىش قاتارلىقالرنىڭ ھهممىـسى قـول سـېلىپ ياس
بۇ ئهرزىمهس ئىشالردهك كۆرۈنسىمۇ، ئاشۇنداق ئىـشالرنى . ئىشلهشكه كىرىدۇ

قىلىش جهريانىدا يېتىلىدىغان قول سېلىپ ئىشلهش قـابىلىيىتى كېيىنكـى 
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 مهن ئۆزۈمنىــڭ كىچىكىــدىن باشــالپ. ھاياتتــا ئىنتــايىن جانغــا ئهســقاتىدۇ
ئۆگهنگهن ئىقتىدارىمنىڭ ھهممىسى مېنىڭ كېيىنكـى كهسـپىي ھاياتىمغـا 

مهن ئۆگهنگىنىمنىــڭ ھهممىــسىنى ھــازىر . ئىنتــايىن زور پايــدا يهتكــۈزدى
قولىدىن ئىش كهلمهيدىغان ئادهم داۋاملىق بىر . ئهمهلىيهتته ئىشلىتىۋاتىمهن

لىدىن ئىـش قو. ئىشنىڭ بولمايدىغانلىقىنى ئىسپاتاليدىغان باھانه ئىزدهيدۇ
كېلىدىغان ئادهم بولسا، داۋاملىق شۇ ئىـشنى قىلىـشتا مـۇمكىنچىلىكى بـار 

بىـر بالىنىـڭ قولىـدىن ئىـش كېلىـدىغان بولـۇپ . بولغان يـولنى ئىزدهيـدۇ
  .ئانىالر ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ-يىتىلىشىده، ئاتا

ن ئانىغا تايىنىدىغا-ئامېرىكىنىڭ باال تهربىيىلهش سىستېمىسىدا، ئاتا
تۆۋهنده مهن مۇشۇ نۇقتـا ئۈسـتىده . تهركىب خېلى چوڭ سالماقنى ئىگىلهيدۇ

  :بىر ئاز توختىلىپ ئۆتىمهن
ھهر . ئانا يىغىنـى- باشالنغۇچ ۋه تولۇقسىز ئوتتۇرا مهكتهپتىكى ئاتا )1

بىر مهكتهپ ھهر يىلى كهم دېگهنده بىر قېتىم مهخسۇس ۋاقىـت ئاجرىتىـپ، 
بـۇ يىغىـن ھهر بىـر ئوقۇتقـۇچى ھهر بىـر . دۇئانا يىغىنى ئورۇنالشـتۇرى-ئاتا

ئـايرىم كۆرۈشـىدىغان يىغىـن -ئانىسى بىلهن ئـايرىم-ئوقۇغۇچىنىڭ ئاتا
بـۇ .  مىنۇت ئهتراپىدا بولىدۇ15بولۇپ، ئادهتته بىر كىشىگه بېرىلگهن ۋاقىت 

ۋاقىتتــا ئوقۇتقــۇچى ئوقۇغۇچىنىــڭ مۇشــۇ بىــر دهرســته ئىــشلىگهن ســىنىپ 
بىرلهپ كۆرسـىتىپ، -ۋه يازغان ماقالىلىرىنى بىرپروجهكتى، تاپشۇرۇقلىرى 

بــۇ ئوقۇغۇچىنىــڭ قايــسى تهرهپــته كۈچلــۈك، قايــسى تهرهپــته ئــاجىز 
ئىكهنلىكــى، بۇنىڭــدىن كېــيىن قايــسى تهرهپــته قانــداق تىرىشىــشى 

ئـانىالر ئـۆز بالىـسىنىڭ -شۇ ئارقىلىق ئاتـا. زۆرۈرلىكىنى تهپسىلىي ئېيتىدۇ
ۋاقتىـدا خهۋهردار -ئومۇميۈزلۈك ۋه ۋاقتـىمهكتهپتىكى ئىپادىسى توغرىسىدا 

مېنىــڭ ئوغلــۇم باشــالنغۇچتىكى ۋاقتىــدا، بىــر قېتىملىــق . بولــۇپ تۇرىــدۇ
ـــك  ـــدا " Star"مهملىكهتلى ـــگهن ئىمتىغان ـــۇش (دې ـــڭ ئوقۇت مهكتهپلهرنى

سهۋىيىسىنى تهكـشۈرۈپ تـۇرۇش ئۈچـۈن، بـۇ ئىمتىھـان ئامېرىكـا بـويىچه 
توققـۇز . تى يـۇقىرى نومـۇر ئېلىپتـۇناھـايى) يىلىغا بىر قېتىمدىن ئېلىنىـدۇ

ـــۆۋهن بولغىنىـــدا٪ 99ســـاھهنىڭ بهشـــىده٪  گه كىرىپتـــۇ 87 گه، ئهڭ ت
ئامېرىكىــدا بۇنــداق ئىمتىھــانالردا ھهر بىــر ئوقۇغــۇچىنى قــانچه پىرســهنت (

ــدۇ ــدى، دهپ تىزى ــۇر ئال ــۇقىرى نوم ــۇچىالردىن ي ــۇ 99٪. ئوقۇغ ــى ب  دېگىن
 ئادهمـدىن 99٪ رنىڭ ئىچىـدهئوقۇغۇچى شـۇ قېـتىم ئىمتىھانغـا قاتناشـقانال

 ئادهمنىـڭ ئىچىـگه 1٪ يۇقىرى تۇرىـدۇ، يهنـى ئهڭ يـۇقىرى نومـۇر ئالغـان
ئوغلۇمنىــڭ ئوقۇتقۇچىــسى ئىنتــايىن خۇشــال ). كىرىــدۇ، دېگىنــى بولىــدۇ

جۇڭگونىـڭ "ئوغلـۇم . بولۇپ، ئامېرىكىغا نهدىن كهلگهنلىكىنـى سـوراپتۇ
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تقۇچى ئامېرىكىدا بېـسىلغان بۇ ئوقۇ. دهپ جاۋاب بېرىپتۇ" ئۇيغۇر رايونىدىن
ئانـا -بىر خهرىتىنـى ئـاختۇرۇپ، بـۇ يهرنـى تاپالمـاي، بىـر قېتىملىـق ئاتـا

يىغىنىدىن كېـيىن مېنـى ئهپقېلىـپ، بىزنىـڭ نهدىـن كهلگهنلىكىمىزنـى 
 مىنـۇت داۋاملىـشىپ، مهن ئـۇ 45 مىنۇتلۇق يىغىـن 15ئهسلىدىكى . سورىدى

ئاخىرىـدا ئـۇ كىـشى . هردىمكىشىگه ئۇيغۇر توغرىسىدا تهپسىلىي سۆزلهپ ب
ــــا ــــا : "ماڭ ــــشات ئامېرىكىغ ــــدا 4.5دىل ــــپ، ئىمتىھان ــــشىدا كېلى  يې

ئامېرىكىلىقالرنىڭ ھهممىـسىدىن يـۇقىرى نومـۇر ئېلىۋاتـسا، مهن ئـۆزىمىز 
ئانــا يىغىنىــدا، -يهنه بىــر ئاتــا. ، دېــدى"ئۈچــۈن نومــۇس ھىــس قىلىــمهن

ــر ئوغلۇمنىــڭ ئىنگلىــزچه يېزىقچىلىــق ئوقۇتقۇچىــسى ئۇنىــڭ ياز غــان بى
مهن بۇ مهكتهپته ئوقۇتقۇچىلىق قىلىۋاتقىلى "ماقالىسىنى ماڭا كۆرسىتىپ، 

لـېكىن، بۇنىڭچىلىـك تهسـىرلىك يېزىلغـان ماقـالىنى .  يىلدىن ئاشـتى20
ئىككىلىمىـز . مهن ئـۇنى ئىرىمگىمـۇ ئوقـۇپ بهردىـم. كۆرۈپ باقمىغانىدىم

ىـپ، ئۆيـۈمگه مهن بۇ ماقالىنى بىـر رهسـىم رامكىـسىغا ئېل. يىغالپ كهتتۇق
بىرتالمۇ ئويۇنچۇقى يـوق بىـر "بۇ ماقالىنىڭ ئىسمى . ، دېدى"ئېسىپ قويدۇم
بولـۇپ، ئوغلـۇم  ") A Boy without a Toy "ئىنگلىـزچه " (كىچىـك بـاال

بىزنىــڭ يــۇرتىمىزدا . ئهســلىده مېنىــڭ كىچىــك ۋاقتىمنــى يازغــان ئىــكهن
. ڭ سـانى جىـق كـۆپئويۇنچۇقى بار بالىالرغا قارىغاندا، ئويۇنچۇقى يوقالرنىـ

ــۇقى  ــداق ئويۇنچ ــڭ ھهچ قان ــر بالىنى ــۈن، بى ــامېرىكىلىقالر ئۈچ ــا، ئ ئهمم
بولماسلىق، ئۇالرنى ئىنتايىن ھهيران قالدۇرىدىغان، ئۇالرغـا قـاتتىق تهسـىر 

  . قىلىدىغان بىر ئىش ئىكهن
ئامېرىكىدا كىچىك بالىلىرى بار ئـاق تهنلىكلهرنىـڭ كۆپىنچىـسى    )2

ىـردىن ئىـت، مۈشـۈك، يـاكى شـۇنىڭغا ئوخـشىغان ئۆيىده كهم دېگهنـده ب
ــايۋىنى  ــائىله ھ ــزچه (ئ ــدۇ" Pet"ئىنگلى ــدۇ) دهپ ئاتاي ــا . باقى ــۇ ئامېرىك ب

جهمئىيىتىگه ناھايىتى ئومۇملىشىپ كهتكهن بولغاچقـا، مهخـسۇس ئـائىله 
ھهمــده . ھــايۋانلىرىنى ســاتىدىغان ســودا دۇكــانلىرىمۇ ئىنتــايىن كــۆپ

ــېمهك ــڭ ي ــڭ ئىچمهكلىرى-ئادهملهرنى ــودا دۇكانلىرىنى ــاتىدىغان س ــى س ن
كىچىك بالىالرنىڭ . ھهممىسىده ئائىله ھايۋانلىرىنىڭ يېمهكلىرىنىمۇ ساتىدۇ

ھايۋان بېقىشى، ئائىله ھايۋانلىرى بىلهن بىلله ئوينىشى، ئۇالرنىـڭ روھىـي 
ــدۇ ــده رول ئويناي ــشىده ئاالھى ــۈپ يېتىلى ــاغالم ئۆس ــىنىڭ س ــۇڭا . دۇنياس ش

ان ئۇيغـۇر ئـائىلىلىرى بـۇ ئىـشقا ھهرگىـز سـهل ئىمكانىيىتى يـار بېرىـدىغ
مهن كىچىـك ۋاقتىمـدا ئىـت، توشـقان، تۇرمۇنچـۇق ۋه . قارىماسلىقى كېرهك

توشـقاننى سـېتىش ئۈچـۈن باققـان بولـساممۇ، . جىڭسىرالرنى باققان ئىدىم
توشقىنىم ھهر قېتىم تۇغۇپ، بـاللىرىنى سـاتقىدهك بـولغىچه، ئـۇالر بىـلهن 
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تۇرمۇنچــۇق ۋه جىڭــسىرالر بولــسا، پۈتــۈن . تتىمناھــايىتى كــۆپ ئوينىــۋاال
بىر قېتىم مهن بىـر ئىگىـز . ئائىلىمىزگه ئىنتايىن چىرايلىق سايراپ بېرهتتى

دهرهخقه يامىشىپ چىقىپ، بىر قارا قۇشقاچنىڭ ئۇۋىـسىدىن ئهمـدىال كـۆزى 
ھهمـده ئۇنىڭغـا ئـاغزىنى . ئېچىلغان بىر قۇشقاچ بالىسىنى تۇتـۇپ چۈشـتۈم

يېمهك يىگۈزۈپ، ئاغزىنى قايرىپ ئېچىپ سۇ ئىچۈرۈپ، ئاشـۇ قايرىپ ئېچىپ 
بۇ قارا قۇشقاچ مېنىـڭ ئاشـۇنداق بېقىـشىم . يول بىلهن بېقىپ چوڭ قىلدىم

ئهتىگىنى ئۆينىڭ ئالدىدا ئاياقتا ئۇماچ ئىچىۋاتـسام، . بىلهن ئۇچۇرۇم بولدى
ده بهزىـ. ئۇ قۇشقاچ بهزىده ئۇچۇپ كېلىپ، ئاياقنىڭ قىرغىقىغـا قونـۇۋاالتتى

مهن سىرتتا ماڭغاندا، ئۇ قۇشقاچ ئۇچـۇپ دهرهخـقه قونـۇپ، ئانـدىن ئۇچـۇپ 
بۇنـداق ۋاقىـتالردا مهن ئىنتـايىن ھاياجانلىنىـپ . كېلىپ مـۈرهمگه قونـاتتى

مهن . مهن ئۈچۈن بۇ بىر قولغـا كهلتـۈرگهن چـوڭ غهلىـبه ئىـدى. كېتهتتىم
.  تــۇردۇقدوكتۇرلــۇق ئوقۇۋاتقانــدا بىــز مهكتهپنىــڭ ئوقۇغــۇچىالر ياتىقىــدا
بىر كۈنى . بىزنىڭ ئۇ ياتاقالردا ئائىله ھايۋىنى بېقىشىمىزغا يول قويۇلمايتتى

ئـۇنى . بىـر ساۋاقدىـشى بهرگهن ئىـكهن.  دانه چۆجه كۆتىرىپ كهپتۇ3قىزىم 
بـۇ چـۆجىلهر بىـر . بىز ئۇنىڭغا يول قويـدۇق. باقىمهن، دهپ چىڭ تۇرىۋالدى

-1997. اللىق ئېلىپ كهلـدىئايغىچه بىزنىڭ پۈتۈن ئائىلىگه نۇرغۇن خۇش
يىلى بىز ئۆي ئېلىپ ئۇزۇن ئۆتمهيال، باللىرىمىزغا بىر جۈپ توشـقان ئېلىـپ 

 18 قېـتىم تۇغـۇپ، جهمئىـي 2نهچچه ئايدىن كېيىن بـۇ توشـقانالر . بهردۇق
ئـۇالر . ئۆينىڭ ئارقا ھويلىـسىنىڭ نهرىـگه قارىـساق توشـقان. توشقان بولدى

 خادىسىمان قارىغاي دهرىخىنىڭ ئاستىنقى ئۆره تۇرۇپ يهپ، ئارقا ھويلىدىكى
ــاك ــسمىنى پ ــدى-قى ــاكىز يهپ بول ــهۋزىنى . پ ــولىمىزدىكى س ــڭ ق بىزنى

سـهۋزىنى كىچىـك تـايچه قىلىـپ، ئىككـى . يېيىشكىمۇ ئۆگىنىـپ كهتتـى
بىرىنـى - بالىسىنىڭ ھهممىسى بىر16قولىمىزدا تۇتۇپ بهرسهك، توشقاننىڭ 

تىن ۋه ئىشتىن قايتىپ كېلىـپ، ھهر كۈنى مهكتهپ. ئىتتىرىپ يۈرۈپ يهيتتى
بولـۇپ، توخماقـسهي " Lettuce"ئىنگلىـزچه (توشانغا سهۋزه يـاكى لهتىـس 

ئـۇالر چـوڭ . بهرگىـچه ھهممىمىـز ئالـدىراپ كېتهتتـۇق) تۈرىدىكى كۆكتات
 توشقاننى بىـر تهرهپ قىلىـش ئىنتـايىن قىيىنغـا 18بولغاندا، ئامېرىكىدا بۇ 

. ش ئۈچۈن بىر كىتاب يېزىشىم كېرهكئۇالرنىڭ ھېكايىسىنى يېزى. توختىدى
ــسىنى  ــقانالرنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ــۇ توش ــز ئ ــشقىلىپ بى ــازدا -2004ئى ــى ي يىل

ــچه  ــۇبىي كــالىفورنىيهگه كۆچــۈپ كهلگى شــىمالىي كــالىفورنىيهدىن جهن
  . باقتۇق
 قاتــارلىق   بــالىالرنى ئــۆزلىرى ياخــشى كۆرىــدىغان تهنتهربىــيه )3

 شـهھهر 20-10ڭ ھهر بىر ناھىيىسىده ئامېرىكىنى. پائالىيهتكه قاتناشتۇرۇش
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ــار ــسى ۋه . ب ــردىن كوللېكتىــپ باغچى ــدىغا بى ــۆز ئال ــهھهرنىڭ ئ ــر ش ھهر بى
بۇ شهھهر باغچىسىدا ياش ئۆسمۈرلهر ئۈچۈن ياسـالغان ھهر . كۇتۇپخانىسى بار

ئۇنىڭــدىن باشــقا، شــهھهر ۋه شهخــسىي . خىــل تهنتهربىــيه مهيــدانلىرى بــار
 مـۇددهتكه 3يـاز، ۋه كـۈز پهسـلى قاتـارلىق شىركهتلهر ھهر يىلنـى ئهتىيـاز، 

بىـر . بۆلۈپ، بالىالر ئۈچۈن ھهر خىل تهنتهربىيه گۇرۇپپىسىنى تهشـكىللهيدۇ
 ئاي ئهتراپىدا بولۇپ، ئۇنىڭغا قاتنىشىش ئۈچۈن بىر 3مۇددهتنىڭ ئۇزۇنلىغى 
پـۇلال تۆلىـسه، بۇنـداق تهنتهربىـيه تـۈرلىرىگه ھهر . ئاز پۇل تـۆلهش كېـرهك

مۇزنىڭ ئۈسـتىده  (Hockey مېنىڭ ئوغلۇم بۇرۇن .  قاتنىشااليدۇقانداق ئادهم
ھـازىر بىـر تهنتهربىـيه . ۋه ۋاسـكېتبول ئوينىغـان) ئوينايدىغان تـوپ تـۈرى

سارىيىنىڭ ئهزاسى بولۇپ، ئېغىرلىق كۆتىرىش، تېز سـۇرئهتته يۈگـۈرۈش ۋه 
نو ۋه قىزىم بۇرۇن بالېت ئۇسسۇلى، پىيـا. سۇ ئۈزۈش قاتارلىقالرنى قىلىۋاتىدۇ

ھــازىر تاغــدا قــار . ئــامېرىكىچه مهكــتهپ ئۇســسۇلى قاتارلىقالرغــا قاتناشــقان
، تاغقـا چىقىـش ۋه مۇشتلىـشىش )ئوغلۇممۇ تاغدا قار تېيلىيااليدۇ(تېيىلىش 

ــشىۋاتىدۇ ــرىگه قاتنى ــپ -1997. ھهرىكهتلى ــۆي ئېلى ــدىال ئ ــز ئهم ــى بى يىل
ىمۇ، قهرز ئـېلىش شـۇنداقت. ئامېرىكىدا ئۆينى بانكىدىن قهرز ئېلىپ ئالىمىز(

، ) تىنى ئۆزىمىز تۆلىـشىمىز كېـرهك20-5ئۈچۈن ئۆي پۇلىنىڭ دهسلهپكى٪
ــسكو  ــزىم ســان فرانسې ــده، قى ــدىلىپ كهتكهن ــۇلىمىز قۇرۇق ــدىكى پ بانكى
شهھىرىدىكى بىر شىركهتنىڭ تېلېۋىزىيه ئارتىـسلىكىگه ئوقۇغـۇچى قوبـۇل 

ــشتا ــا قاتنىشى ــپ، ئۇنىڭغ ــاڭالپ كېلى ــى ئ ــدىغانلىق خهۋىرىن ــڭ قىلى  چى
بىر شهنبه كۈنى مهن قىزىمنى ئېلىپ، تهپسىلىي ئهھۋالنى ئۇقۇش . تۇرۇۋالدى

ئـۇالر قىزىمنـى تېخىمـۇ قىزىقتـۇرۇپ، شـۇ . ئۈچۈن سان فرانسېسكوغا باردىم
مهن ئـۇ پـۇلنى .  دولـالر تاپـشۇرۇشنى تهلهپ قىلـدى2600ۋاقىتنىڭ ئۆزىـدىال 

پ سـىناپ باقمىـسا، سهۋهبى، ئهگهر بىر ئـادهم بىـر ئىـشنى قىلىـ. تاپشۇردۇم
ئهگهر بىر ئىشنى قىلىپ . ئۆزىنىڭ ئۇ ئىشتا قانداق ئىكهنلىكىنى بىلهلمهيدۇ

مهن . كۆرمهيدىكهن، ئۇ ئىشنى قىلىش ئېھتىماللىغى نۆل پىرسـهنت بولىـدۇ
 ئاي ۋاقىت ھهر ھهپتىنىڭ پهيشهنبه كۈنى كهچته ۋه شـهنبه كـۈنى 2قىزىمنى 

ــۇپ  ــۇرۇن بول ــتىن ب ــته2چۈش ــۇ مهك ــتىم ئاش ــاردىم قې ــۇش . پكه ئاپ ئوق
تامامالنغاندا، قىزىمنى رهسمىي تېلېـۋىزىيه ئارتىـسى تالالشـقىمۇ بىـر قـانچه 

ــاردىم ــتىم ئاپ ــدى. قې ــزىم تاللىنالمى ــا، قى ــۋىزىيه . ئهمم ــدا تېلې ئامېرىكى
ئېالنلىرىغا قاتناشتۇرۇلىدىغانالر ئاساسهن ئاق تهنلىك، قارا تهنلىك ۋه خهنزۇ، 

ــىيال ــارلىق ئاس ــك قات ــانچه كورىيهلى ــى ئ ــقا مىللهتلهرن ــۇپ، باش ىقالر بول
ــدىكهن ــۇ . تاللىماي ــده ب ــڭ كۆڭلى ــيىن قىزىمنى ــۇنىڭدىن كې ــېكىن، ش ل

ئامېرىكىدىكى ئـاق . ئۇ بىر قېتىم سىناپ باقتى. جهھهتته بىر ئارمان قالمىدى
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تهنلىكــلهر نهچــچه بالىــسى بولــسا شــۇنچه بالىــسىنى ھهر خىــل تهنتهربىــيه 
ــتۇرىدۇ ــۈرلىرىگه قاتناش ــال. ت ــهن باش ــانىالر ئاساس ــار ئ ــالىلىرى ب نغۇچتا ب

ــدهك  ــيىن يۇقىرىقى ــتىن كې ــالىلىرىنى مهكــتهپكه، مهكتهپ ــشلىمهي، ب ئى
ھهر شـهنبه ۋه يهكـشهنبه . تهنتهربىيه پائالىيهتلىرىگه توشۇش بىلهن ئۆتىـدۇ

كـــۈنلىرى بـــالىلىرىنى يـــۇقىرىقى تهنتهربىـــيه گـــۇرۇپپىلىرى ئارىـــسىدا 
ــابىقىلهرگه ئاپىر ــۈزۈلگهن مۇس ــدۇئۆتك ــدۇ. ى ــابىقه ئويناي ــالىلىرى مۇس . ب

بـۇ ئىـش ئـاق تهنلىكـلهر ئارىـسىدا خـېلىال . ئۆزلىرى بولـسا تاماشـا كۆرىـدۇ
 10ئۇنىڭـدىن باشـقا، ئـاق تهنلىكـلهر ئۆزلىرىنىـڭ بـالىلىرى . ئومۇمالشقان

دهم ئېلىش كۈنلىرى . نهچچه ياشقا كىرگهنده، ئۇالرنى ئىنتايىن چىڭ تۇتىدۇ
كىمىـڭ ئـۆيىگه "ئـانىالر -بارماقچى بولسا، ئاتـاكهچته دوستىنىڭ ئۆيىگه 

بارىسهن؟ نىمه ئىش قىلىسىلهر؟ ئـۇ دوسـتۇڭنىڭ تېلېفـون نومـۇرى قـانچه؟ 
 دىـن كېـيىن 11 يـاكى 10سائهت قانچىده قايتىـپ كېلىـسهن؟ كهچ سـائهت 

دېگهن سوئالالرنى سورايدۇ ۋه ئـۆزى بهلگىلىـگهن " قالساڭ قهتئىي بولمايدۇ
ــسىغا تاپ ــۈزۈمنى بالى ــدۇت ــۆيىگه . ىالي ــتىنىڭ ئ ــسىنىڭ دوس ــا بالى ئارىلىقت

. يوقلۇقىنى سۈرۈشته قىلىدۇ-تېلېفون قىلىپ، بالىسىنىڭ ئۇ يهرده راست بار
بالىسى ئۇ يهرده ياكى كىنوخانىدا كىنو كۆرمهكچى بولسا، قايـسى كىنـونى 
ــدۇ ــلهپ بېرى ــۇنى بهلگى ــدۇ، ئ ــه بولماي ــسىنى كۆرس ــدۇ، قاي ــه بولى . كۆرس

مهسـىلهن، مېنىـڭ . ئىگىسىمۇ بۇ ئىشنى نازارهت قىلىدۇدوستىنىڭ ئۆيىنىڭ 
 كىنوسـىنى DVDقىزىم بىزنىڭ ئۆيگه بىر دوستىنى باشالپ كېلىپ، بىـرهر 

ئـانىڭىزدىن بـۇ كىنـونى -ئاتـا"بىرگه كۆرمهكچى بولسا، بىز ئـۇ قىـزدىن 
بــۇ جهھهتــته . دهپ ســوراپ بــاقىمىز" كۆرۈشــكه رۇخــسهت ئالــدىڭىزمۇ؟

-سـىز ھهپتىمـۇ. مئىيىتى ناھايىتى ئارقىدا قالغانيۇرتىمىزدىكى ئۇيغۇر جه
يىل ھهر شـهنبه ۋه يهكـشهنبه كـۈنلىرى تـوي، -ئاي، يىلمۇ-ھهپته، ئايمۇ

نهزىر، ئولتۇرۇش قاتارلىقالردا يۈرگهنـده، ئۆيـده قالغـان بالىڭىزنىـڭ نهده، 
كىـم بىــلهن، نــېمه ئىـش قىلىــۋاتقىنىنى بىلهمــسىز؟ بىـر يىلنىــڭ ئىچىــده 

ىرى بىلهن قانچه شـهنبه ۋه يهكـشهنبه كـۈنلىرىنى بىـرگه ئۆزىڭىزنىڭ بالىل
ئولتۇرۇشـالر كـۆپىنچه ۋاقىـتالردا -ئۆتكۈزۈپ بـاقتىڭىز؟ ھهقىـقهتهن تـوي

ئۆيىڭىزده بالىلىرىڭىز بىلهن بىـرگه بولغـان بىـلهن سېلىـشتۇرغاندا كـۆپ 
بـاال . ئولتۇرۇشالر كۆڭـۈل ئـېچىش پائـالىيهتلىرى-توي. كۆڭۈللۈك بولىدۇ

لـېكىن، بالىغـا ئوبـدان قارىمـاي، بـالىنى . ىر جاپـالىق ئىـشتهربىيىلهش ب
ئوبدان تهربىيىلىمهي، بـاال يولـدىن ئېزىـپ، ئـاق چـېكىملىككه ئۆگىنىـپ 
قېلىپ ياكى جىنايهت ئۆتكۈزۈپ، تۈرمىگه كىرىپ قالغاندا، يهنىال ھېلىقـى 

خـــورام، بهختلىـــك -ئولتۇرۇشـــتىكى ۋاقىتالردىكىـــدهك خۇشـــال-تـــوي
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انىالردىن بىرهرنى كۆرۈپ باقتىڭىزمۇ؟ بۇ دۇنيادا ئۇنداق ئ-ئۆتهلهيدىغان ئاتا
مىللهتنىــڭ ســۈپىتىنى ئۆستۈرۈشــنى . ئــانىنى ئاساســهن تاپالمايــسىز-ئاتــا

ــرهك ــالش كې ــتىن باش ــشى تهربىيىلهش ــالىالرنى ياخ ــشى . ب ــالىالرنى ياخ ب
تهربىــيىلهش ئۈچــۈن، ھــازىر ئۇيغــۇر جهمئىيىتىــده ئهۋج ئېلىــپ كهتــكهن 

ئولتۇرۇشـالرنىڭ سـانىنى زور دهرىجىـده -ۈن، چـايتۆكـ-ھهشهمهتلىك توي
ئـانىالر -مهن يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتـۈپ كهتكهنـدهك، ئاتـا. ئازايتىش كېرهك

مېنىـڭ بىـر يـېقىن . بـاال سـىلهرنىڭ بـارلىقىڭالر. ئۈچۈن بالىالر ئهڭ مۇھىم
ئـۇ كىچىـك ۋاقتىـدا، دادىـسى مائاشـى يـۇقىرى ئهمهس . يهھۇدىي دوستۇم بار
 40-30ىنى ئىشلهپ، ئوغلىنى باكاالۋرلىق ئۈچۈن يىلىغـا خىزمهتتىن ئىكك

ــويىچه  ــا ب ــدىغان، دۇني ــۇلى تۆلهي ــۇش پ ــالر ئوق ــڭ دول ــدا -5-4مى  ئورۇن
دوكتۇرلـۇق ئۇنـۋانى ئۈچـۈن .  ئۇنىۋېرىسىتېتىدا ئوقۇتۇپتـۇMITتۇرىدىغان 

يهھـۇدىيالر .  شۆبىسىده ئوقۇتۇپتۇBerkeleyكالفورنىيه ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ 
مه ھاالۋهتتىن ۋاز كېچىپ، بالىلىرىنى ئهڭ يـۇقىرى سـهۋىيهلىك ئۆزلىرى ھهم

مهكتهپلهرده ھهمـده دۇنيـادىكى ئهڭ قىـيىن كهسـپلهرده ئوقۇتقاچقـا، ئـۇالر 
ھازىر ئىسرالىيه . ھازىر مهلۇم مهنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا بۇ دۇنيانى سوراۋاتىدۇ

ــز.  تــى ئىنژىنېــر ئىــكهن25ئاھالىــسىنىڭ٪ ــاپونلۇق ئايالالرنىــڭ خى مهت ي
شـۇڭا ئـۇالر . قىلماي، بالىلىرىنى قانداق باقىدىغانلىقىنى ھهممىمىز بىلىمىز

ئۇيغــۇرالر بــۇ جهھهتــته . ھــازىر ئىقتىــسادىي جهھهتــته دۇنيــانى ســوراۋاتىدۇ
ھهمـده دهرھـال ئويغىنىـشى . قاتتىق ئويلىنىشى كىـرهك. ئويلىنىشى كېرهك

  . كېرهك
ىرىغــا يهرلىــك يــۇرتتىكى ئوتتــۇرا مهكــتهپ ئوقۇغۇچىل: ســوئال. 9

مائارىپنىڭ يېتهرسىز تهرهپلىرىنى ئـۆزلىرىگه توسـالغۇ بىلىـپ، ئۆگىنىـشته 
ــــۇقىرىقى  ــــسىدا ي ــــلىقى توغرى ــــهۋهبى قىلىۋالماس ــــشنىڭ س بوشىشى

  بايانلىرىڭىزدىن باشقا قىستۇرمىڭىز بارمۇ؟
يـۇرتىمىزدا بىـر جايـدىكى مهكـتهپ بىـلهن يهنه بىـر جايـدىكى : جاۋاب

ئۈرۈمچىـدىكى مهكـتهپلهر . هقىقهتهنمـۇ پهرق بـارمهكتهپنىڭ ئوتتۇرىسىدا ھ
. بىلهن ھهر قايسى ۋىاليهتلهردىكى مهكتهپلهرنىـڭ سهۋىيىـسى ئوخـشىمايدۇ
. بىر شهھهرنىڭ ئىچىدىكى بىر قانچه مهكتهپلهر ئوتتۇرىسىدىمۇ پهرق بولىـدۇ

كۆپ سـاندىكى يـاش ئۆسـمۈرلهر ئوقۇتـۇش ئهھـۋالى ياخـشىراق مهكـتهپكه 
لـېكىن، سـىز ئـۆز . بـۇ بىـر نورمـال ئهھـۋال.  قىلىـدۇكىرىپ ئوقۇشنى ئـارزۇ

ــۆۋهنلىكى  ــقا مهكــتهپلهردىن ســهل ت ــسىنىڭ باش مهكتىپىڭىزنىــڭ سهۋىيى
جۇڭگـو . تۈپهيلىدىن ياخشى ئوقۇمىسىڭىز، ئىنتايىن چوڭ زىيان تارتىسىز

مائارىپىنىڭ بىر پايدىلىق تهرىپى ياكى بىر ئاالھىدىلىكى شۇكى، جۇڭگـودا 
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شۇڭا سىز يۇرتىمىزنىڭ قهيېرىـده . ىر تۇتاش تهييارلىنىدۇدهرسلىك كىتابالر ب
ياشاۋاتقانلىغىڭىزدىن قهتئىينهزهر، سىزگه ئۆتۈلىۋاتقان دهرسلىك كىتـابالر 
ـــايالردىكى  ـــقا ج ـــتهپ ۋه باش ـــقا مهك ـــدىكى باش ـــان جاي ـــىز تۇرۇۋاتق س

دهرسـخانا ۋه ئوقۇتقـۇچى سـىزنىڭ . ئوخشاش-مهكتهپلهرنىڭكى بىلهن ئوپ
 بىر ۋاسىتىدىن ئىبارهت بولۇپ، سىزنىڭ ئۆگىنىـشىڭىز ئۆگىنىشىڭىزدىكى
. تۆۋهن بولۇشى ئاساسىي جهھهتتىن ئۆزىڭىزگه باغلىق-سۈپىتىنىڭ يۇقىرى

بىـر . مهكتهپ ۋه ئوقۇتقۇچى تاشقى ئامىـل، سـىز بولـسىڭىز ئىچكـى ئامىـل
ئوقۇغۇچىنىــڭ ۋىاليهتلىــك مهكتهپــته تــۇرۇپ، ئــۈرۈمچى تهجــرىبه ئوتتــۇرا 

قىسىم ئوقۇغۇچىالردىن ياخشىراق ئوقۇيالىشى پۈتـۈنلهي مهكتىپىدىكى بىر 
سىز مهلۇم بىر يىزىدا تۇرۇپ، ۋىـاليهت مهركىزىـدىكى بىـر قىـسىم . مۇمكىن

بۇ ئىشنىڭ . ئوقۇغۇچىالردىن ياخشىراق ئوقۇيالىشىڭىزمۇ پۈتۈنلهي مۇمكىن
ـــڭ  ـــۈنلهي ئۆزىڭىزنى ـــى، پۈت ـــداق بولۇش ـــسىنىڭ قان ـــاخىرقى نهتىجى ئ

  .لىقتىرىشچانلىقىغا باغ
تۆۋهنلىكىـــدىن باشـــقا، بىـــر -مهكـــتهپ سهۋىيىـــسىنىڭ يـــۇقىرى

ئوقۇغۇچىنىــڭ ئوتتــۇرا مهكتهپتىكــى نهتىجىــسىنىڭ قانــداق بولۇشــى، يهنه 
  :مۇنداق بىر قانچه ئامىلغا باغلىق

  .ئانىنىڭ ئۆز بالىسىنىڭ ئوقۇشىغا تۇتقان پوزىتسىيىسى-ئاتا 
  .دوست ۋه ساۋاقداشلىرىنىڭ تهسىرى 
  . كى سىياسىي ۋه ئىجتىمائىي ۋهزىيهتھهمده شۇ چاغدى 

  :تۆۋهنده مهن بۇ مهسىلىلهر ئۈستىده قىسقىچه توختىلىمهن
ــۈن  ــى -2005(مهن تۈنۈگ ــشهنبه-27يىل ــۋرال، يهك ــۋىزوردا ) فې تېلې

ـــارقىتىش  ـــسىنىڭ ئوســـكار مۇكـــاپىتىنى ت ـــو ئاكادېمىيى ئامېرىكـــا كىن
ۈرىـده ئوسـكار ئايال باش رولچـى ت. مۇراسىمىنىڭ ئهمهلىي ئهھۋالىنى كۆردۈم

مۇكاپىتىنى ئالغان قىزچاقنىڭ ئىـسمى ھىـالري سـۋانك بولـۇپ، مۇكاپـاتنى 
مهن بۇ مۇكاپاتقـا : "تاپشۇرۇپ ئېلىش نۇتقىنى سۆزلىگهنده، ئۇ مۇنداق دىدى

مهن بىـر . اليىق بولۇش ئۈچۈن بۇ ئۆمرۈمده نېمه ئىش قىلغىنىمنى بىلمهيمهن
 بىـر يهردىـن يهنه بىـر يهرگه يهنى، بىر ماشىنىغا سـۆرىتىپ(ده "ۋاگون ئۆي"

 trailer"يۆتكىگىلى بولىـدىغان ئـۆينى دېمهكچـى بولـۇپ، ئىنگلىزچىـده 
home "ئامېرىكىدىكى ئهڭ كهمبهغهل كىشىلهر ئهنه شـۇنداق . دهپ ئاتىلىدۇ

كىچىكىمـده . بىر غايه بىلهن چوڭ بولغان بىر ئادهتتىكى قىز) ئۆيده ياشايدۇ
مهن . ۇش ئۇخالپ چۈشۈمگىمۇ كىرمهيتتـىھازىرقىدهك بىر كىنو چولپىنى بول

ئهگهر ئۇالرنىـڭ ماڭـا بولغـان . ئانامغا رهھمهت ئېيـتىمهن-ئهڭ ئالدىدا ئاتا
ئىشهنچى ۋه ماڭا قىلغان ئىزچىل ياردىمى بولمىغان بولـسا، مېنىـڭ بۈگـۈن 
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ئهر بــاش رولچــى تــۈرى ." بــۇ ســهھنىگه چىقالىــشىم مــۇمكىن ئهمهس ئىــدى
 ئىسىملىك قارا تهنلىـك Jamie Foxxالغان بىر بويىچه ئوسكار مۇكاپىتىنى ئ

. بۇ مۇكاپات مېنىڭ چوڭ ئانامغـا مهنـسۇپ: "بولۇپ، ئۇ نۇتقىدا مۇنداق دېدى
مهن كىچىكىمده ئۆره تۇرغاندا ئوبدان تۇرالمىـسام ۋه يـول ماڭغانـدا ئوبـدان 

قولىـدىن ! ماڭالمىسام، چوڭ ئاپام قولىدىن ئىش كېلىدىغان ئادهمـدهك تـۇر
مهن بۈگۈن چوڭ ئانامنىـڭ شـۇ . دهپ ئۇراتتى! غان ئادهمدهك ماڭئىش كېلىدى

ــتىمهن ــمهت ئېي ــرىگه رهھ ــشالرنى . تهنبىھلى ــۇ ئى ــام بۈگــۈنكى ب چــوڭ ئان
. بىراق، مهن ئۇنىڭ بىلهن چۈشۈمده داۋاملىق كۆرۈشۈپ تۇرىمهن. كۆرهلمهيدۇ

مېنىـڭ بۈگـۈن . مهن ھازىر ئۆيگه قايتىپ كېتىپ ئۇخالشـقا ئالـدىراۋاتىمهن
ئـۇ كىـشى ئارىلىقتـا ." ئانام بىلهن سۆزلىشىدىغان نۇرغۇن گېپىم بـارچوڭ 

يـۇقىرىقى . كۆز ياشلىرىنى تۆكۈپ، سۆزىنى داۋامالشتۇرالمىغىلى تاسال قالدى
ـــۇنداق  ـــڭ ئاش ـــۇ ئىككهيلهننى ـــدهك، ب ـــپ تۇرغىنى ـــۇقالردىن چىقى نۇت

ئانىسى ناھـايىتى چـوڭ رول -مۇۋهپپهقىيهتكه ئېرىشهلىشىده، ئۇالرنىڭ ئاتا
ــانئو ــۇنداق .ينىغ ــا.  ش ــلهر ئات ــك-بهزى ــته تهلهيلى ــا جهھهت ــۆز . ئان ــۇالر ئ ئ

پهرزهنتىنىڭ سـاغالم، كارغـا كېلىـدىغان بولـۇپ چـوڭ بولۇشـىغا چوڭقـۇر 
-كۆڭــۈل بۆلىــدىغان، ئىزچىــل تــۈرده ئــۆز پهرزهنتلىــرىگه ياخــشى شــهرت

شــارائىت يارىتىــپ بېرىــدىغان ھهمــده باشــتىن ئــاخىر بالىلىرىغــا مهســئۇل 
ئهگهر ســىزنىڭ . ئانىنىــڭ ئۆيىــده تۇغۇلىــدۇ- بىــر ياخــشى ئاتــابولىــدىغان

-ئۆيىڭىز ئۇنداق ئائىلىلهردىن بولمىسا، قانداق قىلىـشىڭىز كېـرهك؟ ئاتـا
مېھماندارچىلىققا بارسا، -ئانىڭىز ھه دېسىال سىزنى ئهگهشتۈرۈپ ئولتۇرۇش

سىز تاماكـا ئىـسى ۋه ھـاراق پـۇرىقى بىـلهن لىـق توشـقان ئۆينىـڭ ئىچىـده 
كېچه ئۇخلىماي يۈرسىڭىز بوالمدۇ؟ ئوتتۇرا مهكتهپ دهۋرىده، ئهگهر -كېچه
ــىز  ــال 9-8س ــز نورم ــىزنىڭ مېڭىڭى ــسىڭىز، س ــشى ئۇخلىمى ــائهت ياخ  س

ئانىڭىز سىزنىڭ مهكتهپكه كېرهكلىك بولغـان كىتـاب، -ئاتا. ئىشلىمهيدۇ
دهپتهرلهرنى ئېلىپ بهرمىسىچۇ؟ سىزگه باشقىالرنىڭ ئالدىدا يۈزىڭىز -قهلهم

 كهتمىگىــدهك كېــيىم ئېلىــپ بهرمىــسىچۇ؟ ئهگهر ســىز ئاشــۇنداق چۈشــۈپ
-سـىز ئاتـا: ئهھۋالغا دۇچ كهلسىڭىز، مېنىڭ سىزگه بىـرال نهسـىھىتىم بـار

-ئهگهر ئاتـا. ئۆز تهقدىرىڭىزنى ئۆز قولىڭىزدا تۇتۇڭ-ئانىڭىزغا يۆلهنمهڭ
ئانىڭىزنىڭ يۇقىرىقىدهك ئىشلىرىنى باھانه قىلىپ، ئوبدان ئوقۇمىـسىڭىز، 

. ئانىڭىز سـىزنى مهڭگـۈ باقمايـدۇ-لگۈسىده زىياننى كىم تارتىدۇ؟ ئاتاكه
ئــۇالر ئهڭ مهرت بولغانــدىمۇ، ســىزنى . ھهمــده مهڭگۈمــۇ بېقىــپ بواللمايــدۇ

ئۇنىڭـدىن كېـيىن . ئۆزلىرىنىڭ كىرىمـى تـوختىغىچه باقالىـشى مـۇمكىن
 دىـن ئاشـقاندىن كېـيىن، يهنىـال 18قانداق قىلىسىز؟ بىر كىشىنىڭ يېـشى 
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ئۇنى سىز ھـازىر . ئانىغا يۆلىنىپ جان بېقىش ئىنتايىن نومۇسلۇق ئىش-ائات
ــۇمكىن ــلىقىڭىز م ــېس قىاللماس ــسىڭىز، . ھ ــشى ئوقۇمى ــازىر ياخ ئهگهر ھ

كهلگۈسىده مۇستهقىل جان باقااليدىغان بىر ئىقتىدارنى يېتىلدۈرمىسىڭىز، 
ۋاقتى كهلگهنده سىزگه چىقىپ كېـتهي دېـسىڭىز ئاسـمان يىـراق، كىرىـپ 

شۇڭالشقا ھهرگىـز . هي دېسىڭىز يهر قاتتىق بىر ئاقىۋهتكه دۇچ كېلىسىزكېت
  .ئانىڭىزغا قېيداپ، ياخشى ئوقۇماسلىق يولىغا كىرىپ قالماڭ-ئاتا

مېنىڭ ئاپام بىلهن رهھمهتلىك دادام مهن كىچىك ۋاقتىمدا بالىغا بهكمۇ 
ا، لېكىن، ئائىلىمىزده باال كـۆپ، تۇرمۇشـىمىز قىـيىن بولغاچقـ. كۆيۈنهتتى

ئاكــام بىــلهن ئىككىمىــز نۇرغــۇن ئىــشالردا ئــۆزىمىزگه تايىنىــشقا مهجبــۇر 
مهن ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇۋاتقـان چاغالرنىـڭ قىـش كـۈنلىرى بىـز . بولدۇق

ــۇق ــپ ئىچهتت ــاچ چېلى ــۈنى ئۇم ــۈن ھهر ك ــامىقىمىز ئۈچ ــك ت . ئهتىگهنلى
 ئهتىگهنلىكى ئۆيدىكى مهشنىڭ ئوتى ئاللىقاچان ئۆچۈپ بولغان بولغاچقـا،
ئۆينىڭ ئىچى ئىنتـايىن سـوغۇق بولـۇپ، ئـوت قاالشـتىن بـۇرۇن ئورۇنـدىن 

مهن مهكـتهپكه بهك ئـامراق . تۇرۇش ئهڭ مۈشـكۈل ئىـشالرنىڭ بىـرى ئىـدى
بولۇپ ئورنۇمدىن تـۇرۇپ، مهشـكه ئـوت -1بولغاچقا، ھهر كۈنى ئهتىگهنده 

 ئهممـا. ئېھتىمال ئاكام بىلهن نۆۋهتلهشكهن بولۇشـۇممۇ مـۇمكىن(قااليتتىم 
ئـوت تۇتاشـقاندىن ). ئۇنداق قىلغانلىقىمىز ھازىر مېنىڭ ئېـسىمده قالمـاپتۇ

ــاالتتىم ــاچ چ ــيىن، مهن ئۇم ــانالر . كې ــده قالغ ــوالي دېگهن ــار ب ــاچ تهيي ئۇم
ئۇ چاغدا بىر ئايلىق نورمىلىق ئۇن بىلهن ماينى بىراقال . ئورۇنلىرىدىن تۇراتتى

ــاالتتۇق ــۇرۇن . ئ ــتىن ب ــشىمى ئۇخالش ــده، دادام ئاخ ــسى بهزى ــڭ ئهتى مېنى
مهكتهپتىن سوراپ كېلىـپ، ئـۇن پونكىتىـدىن ئـۇن ئهپكېلىـشكه بىـرگه 

لـېكىن، ئهتىگىنـى قالغـانالر . دهيتتىم" ماقۇل"مهن . بېرىشىمنى تاپىاليتتى
قوپۇشتىن بۇرۇن، سومكامنى ئېلىپ، ئاستا تاالغا چىقىـپ، ئـۇنى بىـر يهرگه 

مهن " مهن دادامغــا ئهتىگهنلىــك تامــاقنى يهپ بولغانــدا،. تىقىــپ قويــاتتىم
، دهپ تاالغـا چىقىـپ، يوشـۇرۇپ قويغـان "مهكتهپكه بېرىپ سـوراپ كـېلهي

. سومكامنى ئېلىپ مهكتهپكه كېتىپ، شۇ كهتكهنـچه قايتىـپ كهلمهيتـتىم
مهن ئۈچۈن بىر كۈنلۈك مهكتهپتىن قېلىش ئىنتايىن ئېغىر مهسىله بولـۇپ، 

هۋهب بىـلهن، مهن مۇشـۇنداق سـ. مهن دهرس قالدۇرۇشقا قـاتتىق ئـۆچ ئىـدىم
بىر كۈنمۇ مهكتهپتىن قالماسلىق . دادامدىن نهچچه قېتىم جازا يېگهن ئىدىم

مېنىڭ شۇ چاغدا باشالنغان ئـادىتىم بولـۇپ، ئـۇ ئـادهتنى ئـۆز بـاللىرىمغىمۇ 
ئاپامنىـڭ ۋاقتـى يهتمىگهنـده، مهن . ئىزچىل تۈرده قوللىنىـپ كېلىـۋاتىمهن

ق قىلىپ، ئىچكى كېيىملىرىمنى رهختنى كهستۈرۈۋېلىپ، ئۆزۈم ماشىنىچىلى
ئايىغىم يىرتىلىپ كهتسه، ئۆزۈم موزدۇزلۇق قىلىپ، . ئۆزۈم تىكىپ كهيدىم
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ئاكـام بىـلهن ئىككىمىزنىـڭ ھهر كـۈنى . ئايىغىمنى ئۆزۈم يامـاپ كهيـدىم
كۈز ۋاقتى تونۇرغا . مهكتهپتىن كهلگهنده ئىنتايىن كۆپ ۋهزىپىمىز بار ئىدى

 كىلــومىتىر 5ئۆيــدىن . يىغــاتتۇققــاالپ نــان يــېقىش ئۈچــۈن غــازاڭ 
يۇلغــۇنالرنى -يىراقلىقتىكــى جاڭگالغــا بېرىــپ، قــۇرۇپ قالغــان يانتــاق

يىغىپ، ئۇنى ئارغامچا بىلهن يوغان بىر توپ قىلىپ تېڭىپ، يـۈدۈپ ئـۆيگه 
قىش كۈنلىرى مهكتىـۋىمىزدىكى ئوقۇغـۇچىالر تۆكـۈۋهتكهن . ئهپكېلهتتۇق

بـۇنى . ى شـاخارنى يىغـاتتۇقكۆمۈر كـۈللىرىنى تاسـقاپ، ئۇنىـڭ ئىچىـدىك
 كىلــومىتىر 6-5يــاز كــۈنلىرى ئۆيــدىن . دهپ ئاتــايتتۇق" شــاخار تېــرىش"

چـۆپلهرنى ئـورۇپ -يىراقلىقتىكى يېزىالرغا بېرىـپ، ئىگىـز ئۆسـكهن ئـوت
شۇ چاغدا . يىغىپ، يۈدۈپ كېلىپ، ياكى ساتاتتۇق، ياكى توشقانغا بېرهتتۇق

تنىڭ سۈتى بىـلهن بويىلىـپ، مېنىڭ بىر ئاق رهڭلىك كۆينىكىم سۈتلۈك ئو
تولۇقسىزنىڭ ئاخىرقى يىللىرىـدىن باشـالپال، . قارا بولۇپ كهتكهنىدى-قاپ

 ســائهت 8بىــر كــۈن . مهن ھهر يىلــى يــازلىق تهتىلــده قۇرۇلۇشــتا ئىــشلىدىم
تام ئۇلى كـوالش، تـام . پۇل تاپاتتىم)  موچهن8يهنى ( تىيىن 80ئىشلىسهم، 

الي ئېـتىش، ئهپكهشـته الي توشـۇش، ئۇلى چىڭداش، سامانلىق ۋه سېمونت 
سـامانلىق الي ئهتكهنـده، . تام قوپۇرۇش، تام سـۇۋاش ئىـشلىرىنى قىالتـتىم

اليغا ياالڭ ئاياغ كىرىدىغان بولغاچقا، پۇتـۇمنى سـامان غاجـاپ، قىپقىزىـل 
ھاك ئارىالشـتۇرۇپ سـېمونت الي ئهتكهنـده، پۇتۇمغـا ھـاك . بولۇپ كهتهتتى

ئـۇ چاغـدا رادىئـو ياسـاش ئۈچـۈن . ىتىۋېتهتتىچاچىراپ، پۇتۇمنى يېرىپ قان
 قۇتۇپلــۇق المپــا بىــر يــۈهن بولــۇپ، تاپقــان 3كېرهكلىــك بولغــان بىــر دانه 

قــالغىنىنى كىــيىمگه . پۇلۇمنىــڭ بىــر قىــسمىدا رادىئــو ســايمىنى ئــاالتتىم
ــتىم ــايىن كــۆپ. خهجلهي ــشالرنى يازســام، يهنه ئىنت ــداق ئى ــۇ . بۇن مهن ئاش

پ، يهنه كېچىسى يېرىم كېچىگىچه ئـۆگىنىش ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى قىلى
تهبىئى پهنـلهرده مهن . ئۆيدىكى ھهممهيلهندىن كېيىن ئۇخاليتىم. قىالتتىم

كىتابتىكى ئۆتۈلمىگهن مهزمۇنالرنى ئالدىن ئاال كۆرۈۋالىـدىغان بولغاچقـا، 
خاتـالىقىنى -دهرس ۋاقتىدا كۆپىنچه ئوقۇتقۇچىنىڭ سـۆزلىگىنىنىڭ تـوغرا

مېنىـڭ چىـرايىم سـهل ئۆزگىرىـپ قالـسا، ئوقۇتقـۇچى . ىمباھاالپ ئولتۇراتت
. دهپ سـورايتتى" ئهركىن، بىر يېرى خاتا بولـۇپ قالـدىمۇ؟"دهرھال توختاپ، 

بىر قېتىم ماتېماتىكا ئوقۇتقۇچىسى بىر يېڭى باپنى باشلىغاندا، ئۇنى ئۆزۈم 
ئالدىنئاال ئۆگىنىپ، كىتـابتىكى مهشـقلهرنىڭ بىرىنىمـۇ قويمـاي ئىـشلهپ 

دهپ، مېنـى " ئهركىن، تاالغا چىقىـپ ئوينـا: "ن بولغاچقا، ئوقۇتقۇچۇمبولغا
مهن پۈتۈن مهيداندا ئۆزۈم يالغۇز ۋاسكېتبول . ئويناشقا قويۇپ بهرگهن ئىدى

ھازىرقى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىـڭ مـۇتلهق كـۆپ . ئوينىغان ئىدىم
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. كېـرهكقىسمى يۇقىرىقىدهك شـارائىت ئاسـتىدا ئوقۇشـقا مهجبـۇر بولمىـسا 
ــا ــانىڭىز ســىزنىڭ ياخــشى -ئهگهر ئهمهلىــي ئهھــۋال يــاكى ســىزنىڭ ئات ئ

شــارائىت يارىتىــپ بهرمىــگهن بولــسا، ئــۇ -ئوقۇشــىڭىزغا پايــدىلىق شــهرت
  . سىزمۇ شۇنداق قىالاليسىز. مهن شۇنداق قىلغان. شارائىتنى ئۆزىڭىز يارىتىڭ

ئوتتـۇرا مهكتهپـته -1يىلىغىـچه ئاقـسۇ -1976يىلىدىن -1971مهن 
ئىـشىكنى ئېچىـپ قويـۇپ "تولۇقسىزنى پۈتتۈرۈپ بولماي تۇرۇپال، . وقۇدۇمئ

ئىچكىركـى ئۆلكىـدىكى . سىياسـىتى يولغـا قويۇلـدى" مهكتهپ باشقۇرۇش
 نىــڭ  جاڭتىېــشىڭنىڭئــالىي مهكــتهپ ئىمتىھانىــدا ئــاق قهغهز تاپــشۇرغان

-9سېـسىق " كهڭ تۈرده تهشۋىق قىلىنىپ، ئوقۇتقـۇچىالر "ئىزلىرى-ئىش"
ئـانىالر كۈرهشـكه تارتىلىـپ، -نۇرغۇن ئاتا. دهپ تهنقىد قىلىندى" رئۇنسۇرال

ئوتتۇرا مهكتهپلهرنىـڭ . بالىلىرىنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئېلىشقا ئامالسىز قالدى
ياشالر بهرىبىر يېزىغا بارىدىغان بولغاندىكىن، شۇ يېزىـدا الزىـم "ھهممىسى 

داق ئاغـدۇرۇش، ، دهپ، بىزگه يهرنـى قانـ"بولىدىغان بىلىملهرنى ئۆگىتهيلى
زىرائهتنى قانداق تېرىش، قانداق ئاسراش، قانداق پهرۋىش قىلىش، كـۆچهتنى 

 "پـارالق"نېمىـدىگهن . قانداق ئۇالش قاتارلىق نهرسىلهرنى ئۆتۈشكه باشـلىدى
لېكىن، ئالـدىنقى قىـسىمالردىمۇ . ئىستىقبال؟ پۈتۈن مهكتهپ پالهچ بولدى

ــ ــدهك، مهن ئۆگىنى ــۈپ كهتكهن ــپ ئۆت ــا ئېلى ــتۇردۇمتىلغ . شىمنى داۋامالش
ئوقۇتقۇچىلىرىمنىڭ ئهھۋالى ئىنتايىن قىيىن بولسىمۇ، ئۇالر شۇ ۋاقىتتىكى 

بىـر . ۋهزىيهتنىڭ ئىنتايىن خاتالىقىنى ماڭا مهخپىي ھالـدا ئېيتىـپ تـۇراتتى
ــمه ســۆزنىڭ بېــشىغا  ــادهم ھهم ــمه ئ ــالىي يوليــورۇق"مهزگىــل ھهم  ،"ئهڭ ئ

نى قىستۇرمىسا بولمايـدىغان بولـۇپ  دېگهن سۆز"پارتىيىنىڭ رهھبهرلىكىده"
ـــدى ـــىنىپتا، . قال ـــۇم س ـــسىڭىز، "ئوقۇتقۇچ ـــداي تېرى ئهگهر يهرگه بۇغ

دهرســتىن . ، دهيتتــى"پارتىيىنىــڭ رهھبهرلىگىــده، بۇغــداي ئۈنــۈپ چىقىــدۇ
ئهگهر پارتىيىنىـــڭ "چۈشـــكهندىن كېـــيىن، مېنىـــڭ قۇلىقىمغـــا ئاســـتا 
ردىــن قونــاق بولــۇپ رهھبهرلىگــى بولمىــسا، يهرگه بۇغــداي تېرىــسىڭىز، يه

مانا مۇشۇنداق ۋهزىـيهت ئاسـتىدا، مېنىـڭ . ، دهيتتى"ئۈنۈشى مۇمكىن ئهمهس
ياخـشى . ساۋاقداشلىرىمنىڭ ھهممىسى دېگىدهك نورمال ئوقۇشتىن ۋازكهچتى

ئاخىرقى نهتىـجه قانـداق بولـدى؟ . ئوقۇمىسا، ھېچكىم ھېچنېمه دېيهلمهيتى
تىھان بهرگهنده، مهن بىلهن ئايدا ئالىي مهكتهپكه ئىم-12يىلى -1977بىز 

 سـىنىپىدىن 3ئوتتـۇرا مهكتىپىنىـڭ -1ئوخشاش يىللىقتا ئوقۇغان ئاقـسۇ 
ــاران  ــۆتتى3ئ ــالىي مهكــتهپكه ئ قالغــان . ئۇنىــڭ بىــرى مهن.  ئوقۇغــۇچى ئ

ــۇچى ــز ئوقۇغ ــسى قى ــده . ئىككى ــۇرا مهزگىلى ــۇق ئوتت ــرى تول ــڭ بى ئۇنى
ېرسـىتېتىنىڭ كوناشهھهردىن يۆتكىلىـپ كهلـگهن بولـۇپ، شـىنجاڭ ئۇنىۋ
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. يهنه بىرى شىنجاڭ تېببىـي ئىنـستىتۇتىغا كىـردى. تارىخ كهسپىگه كىردى
بهزىلىرى شـوپۇر، بهزىلىـرى سـاقچى، . قالغانالرنىڭ بهزىلىرى ئىشچى بولدى

-1991 ۋه -1989مهن . يهنه بهزىلىرى بولسا يېزىغا بېرىـپ دېھقـان بولـدى
مېنىـڭ . چىـدا ئـۇچراتتىميىللىرى يۇرتقا بارغاندا، ئۇالرنىڭ بهزىلىرىنـى كو

لـېكىن، . ئۇالر بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۇالر بىلهن بهكمۇ پاراڭالشـقىم بـار ئىـدى
ئىنتايىن . مهن ئىنتايىن ھهسرهتلهندىم. ئۇالر مېنى كۆرۈپال ئۆزىنى ئهپقاچتى

ئۇالر ئاشۇنداق بىر تارىخىي دهۋردىكى سىياسهتنىڭ قۇربانى بولۇپ . ئازابالندىم
ــى ــۇالرنى د. كهتت ــلهيمهنمهن ئ ــق ئهس ــانچه . اۋاملى ــر ق ــېكىن، پهقهت بى ل

بىزنىـڭ بىـرهر پـارچه سـىنىپ . ساۋاقدىشىمنىال كۆز ئالدىمغا كهلتۈرهلهيمهن
ئهمىلىيهتته باشـقا خىلـدىكى رهسـىملهردىنمۇ ھېچقانـدىقى . رهسىمىمىز يوق

ئامېرىكىـدا . ئۇ چاغدا كىچىك تىپتىكى رهسىم ئاپاراتى تېخى يوق ئىدى. يوق
سىنىپىدىن تارتىپ تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپ ئاخىرالشقىچه، -1ڭ باشالنغۇچنى

دېــگهن ئىــسىملىك بىــر كىتــاپ ئىــشلهپ " يىلنــامه"مهكتهپــتىن ھهر يىلــى 
ئــۇ كىتابقــا شــۇ يىلــى شــۇ مهكتهپــته ئوقۇغــان ھهمــمه . بېرىــدىكهن

ئوقۇغۇچىالرنىــــڭ ئــــايرىم چۈشــــكهن رهســــىمى، ســــىنىپ رهســــىمى، 
 يىلــدىكى ئاالھىــده پائالىيهتلهرنىــڭ ئوقۇتقۇچىالرنىــڭ رهســىمى ۋه شــۇ بىــر

ــدىكهن ــىملهرنى كىرگۈزى ــان رهس ــۇن قىلغ ــلىرىنى مهزم ــر . كۆرۈنۈش ھهر بى
. رهسىمنىڭ ئاستىغا شۇ رهسىمدىكى كىشىنىڭ تولۇق ئىـسمى يېزىلىـدىكهن

مهن بالىلىرىمغـا ھهر يىلـى ئېلىـپ .  دولالر ئهتراپىدا65بۇ كىتابنىڭ باھاسى 
: ئۆسمۈرلهرگه بىر تهۋىسىيهم-ۋهتهندىكى ياش. بېرىپ، ساقالپ قويۇۋاتىمهن

ياخشى ئۆتكهن بولساڭالرمۇ، ياخشى . رهسىمگه چۈشۈپ، خاتىره قالدۇرۇڭالر
سىلهرنىڭ زامانىڭالر بىر گـۈزهل . ئۆتمىگهن بولساڭالرمۇ خاتىره قالدۇرۇڭالر

  . ئۇ بىر كهتسه، مهڭگۈ قايتىپ كهلمهيدۇ. زامان
ـــنىمىزنىڭ  ـــام قوش ـــز ت ـــدا مهن بى ـــلهن يېقىن ـــادهم بى ـــر ئ يهنه بى

ــدىم ــاڭالپ قال ــۆزىنى ئ ــشىۋاتقان س ــسىي . پاراڭلى ــنىمىزنىڭ شهخ ــۇ قوش ئ
: ئۇ كىشى مۇنـداق دهيـدۇ. شىركىتى بار بولۇپ، قۇرۇلۇش بىلهن شۇغۇللىنىدۇ

. مهن كىچىكىمده ياخشى ئوقۇماي، مۇشۇ كهسپكه كىرىپ قالغـانىكهنمهن"
قانـداق بىلىـم يـاكى ئهمدى كهسپ ئۆزگهرتهي دېـسهم، باشـقا سـاھهده ھېچ

ئهمدى بىـر ئـالىي مهكـتهپكه . بۇ ئىشتىن بىر ئاز زېرىكتىم. ئىقتىدارىم يوق
مهن ئۆتكهن يىلـى ئـۆي ئـېلىش جهريانىـدا ." ئوقۇسام بولىدىغان ئوخشايدۇ

يېقىنـدا ئـۇ كىـشى بىـلهن ئۆينىـڭ . تونۇشۇپ قالغان يهنه بىـر قوشـنام بـار
" رىڭ قانداقراق؟ ئالدىراشـمۇ؟ئىشلى"ئالدىدىكى كوچىدا ئۇچرىشىپ قېلىپ، 

لېكىن، يېقىندىن . خىزمىتىمغۇ ئالدىراش ئهمهس: "دهپ سورىسام، ئۇ كىشى
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بۇيان بىر ئاز بىلىمگه ئېھتىياجىم چۈشۈپ قېلىـپ، ئـالىي مهكتهپنىـڭ بىـر 
ھازىر شۇ دهرسنىڭ تاپشۇرۇقلىرى مېنـى . ماتېماتىكا دهرسىنى تاللىغان ئىدىم

قېرىغاندا ئۇنداق نهرسـىنى ئـۆگىنىش ئاسـان . ىئىنتايىن ئالدىراش قىلىۋهتت
بۇ كىـشىنىڭمۇ خوتـۇنى بىـلهن بىرلىـشىپ ئاچقـان شهخـسىي ". ئهمهسكهن

 ياشــالرغا يېقىنلىــشىپ قالغانــدا، ئــالىي مهكــتهپ 50ھــازىر . شــىركىتى بــار
يىلــى ماگىــستېرلىق -1990مهن . ماتېماتىكــا دهرســىنى ئوقۇشــقا باشــالپتۇ

تتۈرۈش مۇراسىمىدا سهھنىگه چىقىپ، كېنىشكه ئۇنۋانى ئالغاندا، ئوقۇش پۈ
ئـۇ كىـشى سـهھنىگه .  ياشلىق بىر كىشى بـار ئىـدى65ئالغانالرنىڭ ئىچىده 

چىققاندا، زالدىكىلهر ئۇنىڭ ئاشۇنداق قېرىغاندا ئوقۇغانلىقىنى تهبرىكلهپ، 
 كىچىـك 3مېنىڭ بىر ئۇيغۇر دوستۇمنىڭ . قاتتىق چاۋاك چېلىپ كهتكهنىدى

ۇپ، يېقىندىن بۇيان ھهم پۈتۈن كۈن ئىشلهپ، ھهم بىر ئالىي بالىسى بار بول
ــدۇ ــۈن ئوقۇۋاتى ــۈن ك ــته پۈت ــسا . مهكتهپ ــۆزى تاپمى ــى ئ ــائىله كىرىمىن ئ

يېقىندا مهن ئۇنىڭغا بىر . بولمىغاچقا، ئاشۇنداق قىلىشقا مهجبۇر بولغانىدى
ئهركىن، مهن ھازىر دهھشهت : "قېتىم تېلېفون قىلسام، ئۇ ماڭا مۇنداق دېدى

ئۆينىڭ ئىچىده ماۋۇ ئۆيدىن ئاۋۇ ئۆيگه ماڭـساممۇ . الدىراش بولۇپ كهتتىمئ
كېچىـسى . تاپشۇرۇقۇمنى تاماق يهۋېتىپ ئىـشلهيمهن. قولۇم قۇرۇق ماڭمايدۇ

خـۇدايىم نېمىـشقىمۇ ئـادهملهرنى .  سـائهت ئـۇخاليمهن4ئهڭ كۆپ بولغانـدا 
ــده كــۈنىگه . كېچىــسى ئۇخاليــدىغان قىلىــپ قويغــانكىن هت  ســائ24بهزى

  ". ئىشلهۋېرىدىغان قىلىپ ياراتسا بولماسمىدى، دهپ ئوياليمهن
مهن ئامېرىكىغــا كهلگهنــدىن بۇيــان، مهن بىــلهن بىــرگه ئىــشلىگهن 
ــزۇ ئوقۇغــۇچىالردىن نۇرغــۇنلىرى مهنــدىن جۇڭگــودىكى  جۇڭگولــۇق خهن

مهن ھهر قېـتىم  .قايسى ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرگهنلىكىمنى سـوراپ بولـدى
دهپ جاۋاب بېرىـپ " شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنى"هنگهن ھالدا ناھايىتى پهخىرل

ــدىم ــىتېتىنى، . كهل ــسفورد ئۇنىۋېرس ــڭ ئوكى ــازىرغىچه ئهنگلىيهنى مهن ھ
 قاتـارلىق مهكتهپلىرىـده MIT ،Caltechئامېرىكىنىڭ خـارۋارد، سـتانفورد، 

. دوكتورلۇق ئۇنۋانى ئالغان كىشىلهردىن نۇرغۇنلىرى بىلهن ئىشلهپ بـاقتىم
. ده ئوساكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى بىلهن ئىـشلهپ بـاقتىمياپونىيه

ــاقتىم ــۇرۇپ ب ــم ئاش ــل بىلى ــر يى ــىتېتىدا بى ــاش ئۇنىۋېرس ــاڭخهي قاتن . ش
ــق،  ــدىيهلىك، ئىرانلى ــك، فىنالن ــك، ئهنگلىيىلى ــامېركىلىق، ياپونىيىلى ئ
ھىسدىستانلىق، شاڭگاڭلىق، تهيۋهنلىك، كورىيهلىـك، ۋېنگىرىيهلىـك ۋه 

اتارلىق يوقۇرى دهرىجىلىك ئىنژىنېـرالر ۋه يـۇقىرى تېخنىكىلىـق كانادالىق ق
ئۇالرنىـڭ چوڭقـۇر ھـۆرمىتىگه . شىركهت باشلىقلىرى بىلهن ئىشلهپ باقتىم

كهســپ جهھهتــته مهنــدىن ئاالھىــده ئېــشىپ چۈشــىدىغان بىــرهر . ئېرىــشتىم
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ھازىرغىچه مېنىڭ ئاقسۇ . جۇڭگولۇق خهنزۇ ئىنژىنېرنى ئۇچرىتىپ باقمىدىم
ئوتتـــۇرا مهكتهپـــته ۋه شـــىنجاڭ -1النغۇچ مهكتهپـــته، ئاقـــسۇ باشـــ-4

ــان ئهمهس ــپ باقق ــانلىقىم چېنى ــىتېتىدا ئوقۇغ ــر . ئۇنىۋېرس ــڭ بى ئۆزۈمنى
ـــان ئهمهس ـــپ باقق ـــۇم چېنى ـــۇ مهكـــتهپلهرده . ئۇيغۇرلۇق ـــڭ ئاش ئۆزۈمنى

ــرلىنىمهن ــايىن پهخى ــدىن ئىنت ــشىلهر . ئوقۇغانلىقىم ــاندىكى كى ــۆپ س ك
همهس، رىقابهتنىــڭ دهرىجىــدىن تاشــقىرى ئىقتىــدارىنىڭ يوقلۇقىــدىن ئ

. يۇقىرىلىقى ۋه پۇرسهتنىڭ بولماسلىقىدىن داڭلىق مهكـتهپكه كىرهلمهيـدۇ
  . ئهگهر داڭلىق مهكتهپكه كىرهلىسىڭىز، ئۇ يهرده سىزمۇ ئوقۇپ كېتهلهيسىز

قانـــداق بىـــر ئائىلىـــده تۇغۇلۇشـــنى ســـىز . شـــۇڭا ئوبـــدان ئـــويالڭ
چ مهكـتهپ، قايـسى ئوتتـۇرا مهكـتهپكه قايسى باشالنغۇ. بهلگىلىيهلمهيسىز

ــسىز ــهن بهلگىلىيهلمهي ــىز ئاساس ــشنى س ــى . كىرى ــىغان دهۋردىك ــىز ياش س
ئـۆزىڭىز . سىياسهتنىڭ قانداق بولۇشى سىزنىڭ ئىرادىڭىزگه بـاغلىق ئهمهس

كونترول قىاللمايدىغان ئىشالر ئۈستىده قانچىلىك ئـاھ ئـۇرۇڭ، يـولىڭىزنى 
سـتىده قانچىلىـك شـىكايهت قىلىـڭ، بـۇ سهۋهبلهر ئۈ-تۈز قىلمىغان باھانه

ــته ســىزنىڭ دهۋاتقىنىڭىــز قانچىلىــك ئهقىلــگه مۇۋاپىــق بولــسۇن،  جهھهت
ئۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ سىز ئۈچـۈن، سـىزنىڭ ئىـستىقبالىڭىز ئۈچـۈن ھهچ 

كۈن بويى باشقا ئىش قىلماي، باشـقىالر ۋه جهمئىـيهت . قانداق قىممىتى يوق
ــىز  ــسىڭىزمۇ، س ــىكايهت قىل ــتىده ش ــۇرۇنقى ئۈس ــڭ ب ــال ئۆزىڭىزنى يهنى

ــسىز ــۇرۇپ قېلىۋېرى ــالىتىڭىزده ت ــانه . ھ ــلىققا باھ ــشى ئوقۇماس ــۇڭا ياخ ش
سـىزگه يۆلهنچـۈك بولمىـسا، ھـېچ . ياخشى ئوقۇشقا يول ئىزدهڭ. ئىزدىمهڭ

ھازىرقى سـىزگه تهۋه بولمىغـان نهرسـىلهرگه ئالـدىنىپ، . كىمگه يۆلهنمهڭ
زنىڭ ھايــاتىڭىزنى باشــقا ســى. كهلگۈســىدىكى رىقــابهتنى ئۇنتــۇپ قالمــاڭ

كېــسىل -ئــۈزۈل. ئــۇنى ئــۆزىڭىز ياشايــسىز. ھــېچكىم ياشــاپ بېرهلمهيــدۇ
ئىزدىنىپ، ئۆزىڭىزنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى، سىزنىڭ ئاالھىـدىلىكىڭىزنىڭ 
نـــېمه ئىكهنلىگىنـــى، ئۆزىڭىزنىـــڭ كهلگۈســـىده قايـــسى تهرهپـــته ئهڭ 

ۇنىڭغا ئاساسـهن ش. مۇۋهپپهقىيهتلىك بوالاليدىغانلىقىڭىزنى تېپىپ چىقىڭ
ــدىن ئاشــۇ . ئۆزىڭىزنىــڭ كهلگۈســى نىــشانىڭىزنى تۇرغــۇزۇپ چىقىــڭ ئان

ئهته باشـاليمهن ئهمهس، . نىشانىڭىزنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچـۈن ئاتلىنىـڭ
. ئانـدىن مهڭگـۈ بوشاشـماڭ. ھېلىراق ئهمهس، ھازىر باشـالڭ. بۈگۈن باشالڭ

مهن شـۇنىڭغا . زئاشۇنداق قىلسىڭىز، سىز چوقـۇم مـۇۋهپپهقىيهت قازىنىـسى
  .قهتئى ئىشىنىمهن

پهن ساھهسـىده ئهڭ -ئۆسـمۈرلهر ئىلىـم-يۇرتتىكى يـاش: سوئال. 10 
ــاتى ــل مۇكاپ ــرى نوبې ــڭ بى ــدىغان تېمىالرنى ــىده . قىزىقى ــىزچه كهلگۈس س
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ئۇيغۇرالردىنمــۇ نوبېــل مۇكاپــاتى ئالىــدىغان ئــادهم چىقــارمۇ؟ بــۇ توغرىــدا 
  ؟ئويلىغانلىرىڭىزنى سۆزلهپ بهرگهن بولسىڭىز

مهن ئالدى بىـلهن نوبېـل مۇكاپـاتىنى قىـسقىچه چۈشـهندۈرۈپ : جاۋاب
بولۇپ تهسىس قىلىنغان خهلقئـارالىق مۇكاپـات -1نوبېل مۇكاپاتى . ئۆتهي

يىلى فىزىكا، خىمىيه، فىزىئولوگىيه يـاكى مېدىتـسىنا، -1901بولۇپ، ئۇ 
. ئهدهبىيــات ۋه تىنچلىــق قاتــارلىق ســاھهلهر بــويىچه بېرىلىــشكه باشــلىغان

خاتىرىـسى نوبېلنىڭ  ئالفرېدبانكىسى ) دسىيهشىۋې (Swedenيىلى -1968
ھهر . ئۈچۈن ئىقتىساد ئىلمى ساھهسىدىمۇ نوبېل مۇكاپاتىنى تهسىس قىلغان

ۋه پۇلـدىن ) گۇۋاھنـامه(بىر مۇكاپـات بىـردىن مېـدال، خۇسۇسـىي دىپلومـا 
هت  دۆل10نوبېـل مۇكاپـاتىنى ئهڭ كـۆپ ئالغـان ئالـدىنقى . تهركىب تاپىـدۇ

  ):2002-1901(تۆۋهندىكىلهردىن ئىبارهت 
: فرانـسىيه.4؛ )61: (گېرمـانىيه.3؛ )79: (ئهنگلىيه.2؛ )261: (ئامېرىكا.1

ـــــسارىيه.5؛ )28( ـــــىيه.6؛ )22: (شىۋېت ـــــىيه.7؛ )18: (شىۋېدس ؛ )11: (روس
جۇڭگـو تېخـى بىرنىمـۇ ). 7: (يـاپونىيه.10؛ )8: (دانىيه.9؛ )9: (گولالندىيه.8

  .ئااللمىغان
ئۇنىـڭ .  خىل بولىـدۇ2الر ئۆزلىرىگه تۇرغۇزۇشقا تېگىشلىك نىشان ياش

بىرى، ئۆزىنىڭ تاالنتى بىلهن ئۆز تىرىشچانلىقىغىال مۇناسـىۋهتلىك بولـۇپ، 
. يېتهرلىك دهرىجىـده تىرىشـسا، ئهمهلـگه ئاشـۇرغىلى بولىـدىغان نىـشاندۇر

مهن چــوڭ بولغانــدا چوقــۇم بىــر "مهســىلهن، ئهگهر ســىز كىچىكىڭىــزدىال 
، دېگهننى ئۆزىڭىزگه نىشان قىلىپ، شۇ نىـشانغا يېـتىش "وختۇر بولىمهند

ــۇر  ــۇم دوخت ــىز چوق ــسىڭىز، س ــشچانلىق كۆرسهت ــك تىرى ــۈن يېتهرلى ئۈچ
مهن كىچىكىمــدىن . بــۇ جۇڭگودىمــۇ، ئامېرىكىــدىمۇ شــۇنداق. بوالاليــسىز

مانـا ھـازىر ئاشـۇ . تارتىپ رادىئو ئېلېكترونىكا كهسـپىگه قىزىققـان ئىـدىم
يهنه بىـرى بولـسا، ئـۇ پهقهت ئـۆز . ڭ بىـر تارمىقىـدا ئىـشلهۋاتىمهنكهسپنى

ــقىرى  ــدىن تاش ــان، دهرىجى ــىۋهتلىك بولمىغ ــشچانلىقىڭىزغىال مۇناس تىرى
. رىقابهت ۋه بهلگىلىك دهرىجىدىكى تۇغما تاالنت تهلهپ قىلىدىغان نىـشاندۇر

مهسىلهن، بىر ناخشىچى بولۇش، ھولليۋودقا كېلىپ، كىنو چولپىنى بولۇش 
-خىلـدىكى نىـشاننىڭ ئهمهلـگه ئېـشىش-2. ۋه نوبېل مۇكاپـاتى ئـېلىش

ئاشماسلىقى پهقهت ئۆزىڭىزگىال مۇناسىۋهتلىك بولمىغاچقـا، ئـۇنى ھهرگىـز 
ئهگهر ســىزنىڭ (ئۆزىڭىزنىــڭ ئاساســلىق نىــشانى قىلماســلىقىڭىز كېــرهك 

ئاۋازىڭىز ياخشى بولسا، ناخـشىچى بولۇشـنى ئاساسـلىق نىـشان قىلـسىڭىز 
ــۋهتته ــدا، ئــۆزىڭىزگه ).  بولىۋېرىــدۇئهل خىلــدىكى -1كــۆپىنچه ئهھۋال

خىلـــدىكىنى قوشـــۇمچه -2نىـــشاندىن بىرنـــى تۇرغۇزۇۋېلىـــپ، ئانـــدىن 
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  .قىلىشىڭىز كېرهك
نوبېل مۇكاپاتى ھهر يىلـى ھهر بىـر سـاھهده دۇنيـا بـويىچه پهقهت بىـرال 

ۆپىنچه بۇ مۇكاپاتنى ئالغانالر ك. ئادهمگه ياكى بىر گۇرۇپپا ئادهمگه بېرىلىدۇ
ۋاقىتالردا ئۆزلىرىنىڭ ئـۇنى ئاالاليـدىغانلىقىنى تـاكى ئهڭ ئاخىرىـدا نوبېـل 

شۇڭا . مۇكاپاتى كومىتېتىنىڭ ئاۋاز بېرىش نهتىجىسى چىقمىغىچه بىلمهيدۇ
. ئۇالر ھهرگىز ئۆمۈر بويى نوبېل مۇكاپاتى ئېلىش ئۈچۈن تىرىـشقانالر ئهمهس

 ئۈچۈن پۈتۈن ئۆمرىنى پهننىڭ يۇقىرى پهللىسىگه چىقىش-لېكىن، ئىلىم
ـــۇ ئادهملهرنىـــڭ كـــۆپىنچىلىرى ئۈچـــۈن ئۇالرنىـــڭ ئهڭ . ئاتىغـــانالردۇر ب

ھوزۇرلىنىدىغان، ھهممىدىن مۇھىم ئىشى ئۆزلىرى شۇغۇللىنىۋاتقان ئىلمىي 
شۇڭا، بۇ ئادهملهرنىڭ كـۆپىنچىلىرى ئۈچـۈن، مهن . تهتقىقاتتىن ئىبارهتتۇر

غــان ئىــشالرنىڭ مۇھىملىــق بــۇ ســۆھبهتنىڭ ئالــدىنقى قىــسمىدا بايــان قىل
  .تهرتىپىنىڭ ئهڭ ئالدىدا ئۆزىنىڭ تهتقىقاتى تۇرىدۇ

 California Institute of"يهنـى،  (Caltechمهن يېقىندا بىـر قېـتىم 
Technology "بىزنىڭ ئىـداره . دېگهن ئالىي مهكتهپنى دېمهكچىJPL ئاشـۇ 

ڭ ياتاقلىرىغـا باكاالۋر ئوقۇغۇچىلىرىنىـ. زىيارهت قىلدىم) مهكتهپكه قارايدۇ
-1بۇ مهكتهپكه كىرگهن ھهر قانداق باكاالۋر ئوقۇغۇچىـسى . كىرىپ باقتىم

يىلى چوقۇم مهكتهپ تهمىنلىگهن، مهكتهپنىڭ ئىچىـدىكى ياتاقتـا تۇرۇشـى 
بۇ مهكـتهپكه ھهر يىلـى ئالىـدىغان باكـاالۋر ئوقۇغۇچىنىـڭ . كېرهك ئىكهن

ــۇپ،  ــاز بول ــايىن ئ ــانى ئىنت ــكهن200س ــدا ئى ــڭ ھ.  ئهتراپى ــده ئۇالرنى هم
لهردىن ئهمهس بولۇپ، ئوتتـۇرا " نورمال ئادهم"كۆپىنچىسى تاالنت جهھهتتىن 

ــكهن ــانالر ئى ــپ باقق ــات قىلى ــه ئىج ــرهر نهرس ــته بى مهكتهپتىكــى . مهكتهپ
 3يهنــى، ھهر .  ئىــكهن1:3پروفېســسور بىــلهن ئوقۇغۇچىنىــڭ نىــسبىتى 
ۇ مهكتهپتىكـى دېمهك، ب. ئوقۇغۇچىغا بىردىن پروفېسسور توغرا كېلىدىكهن

. پائالىيهتنىڭ ئاساسىي قىسمى دهرس ئۆتۈش ئهمهس، پهن تهتقىقاتى ئىـكهن
Caltech نهپهر 30 ته ھازىرغىچه نوبېـل مۇكاپاتىغـا ئېرىـشكهنلهرنىڭ سـانى 
  .ئىكهن

ــۇ  ــڭ ب ــدهك، ئۇيغۇرالرنى ــدا ئېيتقان ــوئالنىڭ جاۋابى ــدىنقى س مهن ئال
ئۇيغۇرالرمـۇ باشـقا . ى يـوقدۇنيادىكى باشقا مىللهتلهردىن ھېچ قانـداق پهرقـ

-يـۇرتىمىزدىكى يـاش. مىللهتلهر قىاللىغان ئىشنىڭ ھهممىسىنى قىالاليـدۇ
" قايتـا تهربىـيه ئـېلىش"، "مهدهنىـيهت ئىنقىالبـى"ئۆسمۈرلهر ئۈچۈن ھـازىر 

پهننىـڭ يـۇقىرى پهللىـسىگه -دېگهن ئىشالر بولمىغاندىكىن، ئۇالر ئىلىم
 ياشـقا كىـرمهي 28ىق تىرىشـسىال، چىقىشقا ھهقىقىي ئىـراده بـاغالپ، قـاتت

مانا شـۇ ياشـالرنىڭ ئىچىـدىن، ھهمـده . تۇرۇپ دوكتورلۇق ئۇنۋانىنى ئاالاليدۇ
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ھازىر چهت ئهلده ياشاۋاتقان ئۇيغۇر پهرزهنتلىرىنىڭ ئىچىدىن ئامېرىكىدىكى 
ــتانفورد،  ــارۋارد، س ــتهپكه Caltech ، MITخ ــق مهك ــشاش داڭلى  گه ئوخ

ۇ مهكتهپلهرنىڭ بىرهرسىده تهتقىقات ئېلىـپ كىرهلهيدىغانلىرى چىقىپ، ئاش
. بارسا، ئۇيغۇرالر ئىچىدىنمۇ نوبېل مۇكاپـاتى ئالىـدىغانالر چوقـۇم چىقىـدۇ

  .مهن بۇنىڭغا قهتئىي ئىشىنىمهن
مهن بۇ يهرده تهكىتلهپ ئۆتۈپ كېتىـشنى اليىـق كـۆرگهن مۇنـداق بىـر 

ــار ــش ب ــم. ئى ــالىالرنى ئىلى ــشقا -ب ــسىگه چىقى ــۇقىرى پهللى ــڭ ي پهننى
سىنىپىدىن باشالپ ھهر -1رىغبهتلهندۈرۈش، ھهرگىز ئۇالرنى باشالنغۇچنىڭ 

.  نهچچه سائهت ئـۆگىنىش قىلىـشقا مهجبـۇرالش دېگهنلىـك ئهمهس10كۈنى 
. ئۇنداق قىلىش بالىالرنىڭ نورمال ئۆسـۈپ يېتىلىـشىگه ئىنتـايىن زىيـانلىق

. لمهيـدۇئامېرىكىدا باشالنغۇچ مهكتهپ بالىلىرىغـا ئاساسـهن تاپـشۇرۇق بېرى
تولۇقسىز ئوتتۇرا مهكتهپتىمۇ تاپشۇرۇق بىـر قهدهر يهڭگىـل بولـۇپ، تولـۇق 

باشـالنغۇچتا . ئوتتۇرا مهكتهپكه چىققاندىن كېيىن تاپشۇرۇق ئېغىرلىـشىدۇ
ئـانىالردىن پهقهت بالىلىرىغـا كـۆپلهپ كىتـاب ئوقـۇپ بېـرىش ھهمـده -ئاتا

.  تهلهپ قىلىنىـدۇبالىلىرىنى ئۆزلۈكىدىن كىتاب ئوقۇشـقا رىغبهتلهنـدۈرۈش
 ســائهت ئوينىــشىغا كاپالهتلىــك قىلىــش تهلهپ 4-3بالىالرنىــڭ ھهر كــۈنى 

ئامېرىكىدىكى ئاق تهنلىكلهرنىڭ بالىلىرىغا كىتاب ئوقۇپ بېرىش . قىلىنىدۇ
ۋه كىتــاب ئوقۇتــۇش ئــادىتى ئىنتــايىن ئومۇمالشــقان بولــۇپ، بهزىــلهر 

وقـۇپ بېرىـۋاتقىنىنى قورسىقىدىكى تېخى تۇغۇلمىغان بالىالرغىمۇ كىتـاب ئ
يـاش ئۆسـمۈرلهر كىتـابتىن نۇرغـۇن كىـشىلىك . ئۆز كۆزۈم بىلهن كـۆردۈم

ئانا بـۇ مهسـىلىگه -شۇڭا ھهر بىر ئاتا. تۇرمۇش تهجرىبىلىرىنى ئۆگىنهلهيدۇ
ئهگهر ئىمكانىيهتال يار بهرسه، بالىڭىزغـا . ھهرگىز سهل قارىماسلىقى كېرهك

. ممىـــسىنى ئېلىـــپ بېرىـــڭئـــۇالر ياخـــشى كۆرىـــدىغان كىتابالرنىـــڭ ھه
ـــاق  ـــر ئورت ـــسىنىڭ بى ـــڭ كۆپىنچى ـــاق تهنلىكلهرنى ـــدىكى ئ ئامېرىكى

سـۆزگه، باشـقىالر بىـلهن مۇناسـىۋهت قىلىـشقا -ئاالھىدىلىكى، ئۇالر گهپ
شــۇنداق . ئــۆزلىرى شــىركهت ئېچىــشقا ئىنتــايىن مــاھىر. ئىنتــايىن ئۇســتا

ــاھهده ئ ــرهر س ــسىمالر بى ــر قى ــدىكى بى ــڭ ئىچى ــا، ئۇالرنى ــده بولغاچق االھى
ئىقتىدارنى يېتىلدۈرمىگهن تهقـدىردىمۇ، ئۆزلىرىنىـڭ راۋان تىلـى ئـارقىلىق 
باشقىالر بىلهن ئۈنۈملۈك مۇناسىۋهت قىلىش ئىقتىدارىغا تايىنىپ، ناھـايىتى 

بـۇ جهھهتـته كىچىكىـدىن تارتىـپ كىتـاب ئوقۇشـقا . ئوبدان جان باقااليـدۇ
-ىـدا كىچىـك يـاشجۇڭگـو مائارىپ. ئادهتلىنىشنىڭ رولى ئىنتـايىن چـوڭ

بــۇنى ئــالىي . ئۆســمۈرلهرگه بولغــان بېــسىم ھهددىــدىن تاشــقىرى يــۇقىرى
مهكتهپكه كىرىـشتىكى رىقابهتنىـڭ كۈچلۈكلـۈكى كهلتـۈرۈپ چىقارغـان 
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بولۇپ، مېنىڭچه ياشالرنىڭ نورمـال ئۆسـۈپ يېتىلىـشىگه ئىنتـايىن ئېغىـر 
مالردا ئېيتىـپ يۇقىرىقىالردىن باشقا، مهن ئالدىنقى قىسى. زىيىنى بولۇۋاتىدۇ

ئۆسمۈرلهرنىڭ ئـۆزى ياخـشى كـۆرگهن بىـرهر ئـۆي -ئۆتۈپ كهتكهن، ياش
ھـــايۋىنىنى بېقىـــشى ۋه ئـــۆزلىرى ياخـــشى كـــۆرگهن بىـــرهر تهنتهربىـــيه 
ھهرىكهتلىرىگه قاتنىشىشىمۇ ئۇالرنىڭ ساغالم، ئىقتىدارلىق بولـۇپ ئۆسـۈپ 

لىگهن بىـر مېنىڭ ئوغلۇم باشالنغۇچتا ئىش. يېتىلىشىگه ئىنتايىن پايدىلىق
پروجهكت، ئۆزىنىڭ ئهڭ ياخشى كۆرىـدىغان تـۇغقىنى، دوسـتى، كىتـابى، 
تامىقى، ئويۇنى، ئۆي ھـايۋىنى، تهنتهربىـيه تـۈرى قاتـارلىقالرنى رهسـىملهر 
بىلهن بىر چـوڭ تاختايغـا تىزىـپ، ئـۇالر توغرىـسىدا چۈشـهندۈرۈش يېزىـپ 

ك، ئامېرىكىـدا دېمه. ئاندىن بۇ تاختاينى مهكتهپته كۆرگهزمه قىلىش بولدى
كىتاب ئوقۇش، ئويناش، ئۆي ھايۋىنى بـېقىش ۋه تهنتهربىـيىگه قاتنىـشىش 
ــسا بولمايــدىغان بىــر تهركىــبكه  ــالىالر ھاياتىــدىكى كهم بول ــارلىقالر ب قات

  .ئايالنغان
مهن كهلگۈسـىده ئامېرىكـا پرېزىـدىنتى "ئامېرىكىدا ھهر قانداق ئادهم، 

بويالپ، ئـۆز ئىقتىـدارى يـار بهرگهن ھهمده ئاشۇ يولنى . دېيهلهيدۇ" بولىمهن
يـاش ئۆسـمۈرلهرده ئۇالرنىـڭ تىرىشـسىال . ئهڭ يۇقىرى پهللىگىچه چىقااليدۇ

ـــسىنى  ـــسىدىكى ئىشهنچ ـــدىغانلىقى توغرى ـــشنى قىالالي ـــداق ئى ھهر قان
ئـانىالر بـالىلىرى كىچىـك ۋاقتىـدىن -ئاتـا. يېتىلدۈرۈش ئىنتايىن مـۇھىم

ــا، ــشى ئوقۇس ــۇالر ياخ ــالپال، ئهگهر ئ ــالىم باش ــوڭ ئ ــىده چ ــۇالر كهلگۈس  ئ
ــسىدا ســۆزلهپ  ــدىغانلىقى توغرى ــدىغانلىقى، چــوڭ شــىركهت قۇراالي بوالالي

شۇنداق قىلغاندا بالىالرنىڭ يۈكـسهك غـايىلهر بىـلهن چـوڭ . تۇرۇشى كېرهك
  .بولۇشىغا ناھايىتى زور تهسىر كۆرسىتهلهيدۇ

ــسىدىن ســىزنىڭ ئۇيغــۇرالر : ســوئال-11 ــۇقىرىقى ســۆھبهت خاتىرى ي
ىدىكى ئۆگىنىش، خىـزمهت ۋه تۇرمـۇش جهھهتلهرنىـڭ ھهممىـسىده بىـر ئىچ

ــــرى  ــــشىلهرنىڭ بى ــــۈرگهن كى ــــات كۆچ ــــك ھاي قهدهر مۇۋاپىقىيهتلى
ــدۇ ــى كــۆرۈۋالغىلى بولى ــنى . ئىكهنلىكىڭىزن ــشىلىك تۇرمۇش ــىزنىڭ كى س

ئاشــۇنداق ئېلىــپ ماڭالىــشىڭىزدىكى ئهڭ مــۇھىم كىــشىلىك خــاراكتېرالر 
ۆتكهن سهرگۈزهشـتىلهر بىـلهن بىرلهشـتۈرۈپ قايسىالر؟ ئۆز بېـشىڭىزدىن ئـ
  سۆزلهپ بهرگهن بولسىڭىز؟

بىـــر ئادهمنىـــڭ كىـــشىلىك ھاياتىنىـــڭ قانـــداق بولۇشـــىنى : جـــاۋاب
بهلگىلهيدىغان بىر مۇھىم ئامىل، ھهقىقهتهنمۇ شۇ كىشىنىڭ ئۆزىگه خـاس 

  .خاراكتېرىدىن ئىبارهت-مىجهز
ه يىغىنچاقالش  ئېغىز سۆزگ5خاراكتېرىمنى تۆۋهندىكى -مېنىڭ مىجهز
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  :مۇمكىن
  سهمىمىيلىك ) 1
  قىيىنچىلىققا بهرداشلىق بېرىش )2
  ئىجادكار بولۇش ) 3
  ئىشنى تهلهپتىن يۇقىرى قىلىش ) 4
  توختىماي ئىزدىنىش) 5

 نهچـچه يىـل بـۇرۇن مهن ئوتتـۇرا مهكتهپـته ئوقۇۋاتقـان 30بۇنىڭدىن 
: قـان ئىـدىمهزگىلده، مېنىڭ سىنىپ مۇدىرىم ماڭا مۇنـداق سـۆزلهرنى ئېيت

ئهگهر . يېتهرسـىزلىكىمۇ بولىـدۇ. ھهر بىر ئادهمنىـڭ ئـارتۇقچىلىقى بولىـدۇ"
ــدىكى نهرســىلهرگه  ــر خۇرجۇننىــڭ ئىچى ــۈرىڭىزدىكى بى ــۇنى ســىزنىڭ م ئ
ئوخشاتــــساق، ئــــارتۇقچىلىقىڭىز خۇرجۇننىــــڭ ئالــــدى خالتىــــسىدا، 

ئــادهملهر . يېتهرســىزلىكىڭىز بولــسا خۇرجۇننىــڭ ئارقــا خالتىــسىدا بولىــدۇ
ۆپىنچه ۋاقىتتــا، خۇرجۇننىــڭ پهقهت ئالدىــدىكى خالتىــسىنىال كــۆرۈپ، كــ

ئـادهم خۇرجۇننىـڭ . بـۇ ئىنتـايىن خهتهرلىـك. ئارقىسىدىكىنى كۆرهلمهيـدۇ
ــوغرا  ــقىالرغىمۇ ت ــۇ ۋه باش ــدىن ئۆزىگىم ــدىال، ئان ــسىنىمۇ كۆرهلىگهن ئارقى

باشالپ مهن شۇنىڭدىن ". مۇئامىله قىالاليدۇ، ھهمده توختىماي ئالغا باسااليدۇ
-مهن ئىزچىــل تــۈرده ئــۆز. بــۇ ســۆزلهرنى ئېــسىمدىن چىقىرىــپ باقمىــدىم

ـــلىرىمغا، ۋه  ـــتلىرىمغا، خىزمهتداش ـــدىكىلهرگه، دوس ـــۆزۈمگه، ئائىلهم ئ
ئـۆزۈمنى -ئـۆز. باشلىقىمغا راستچىل، سهمىمىي بولۇشقا تىرىشىپ كهلـدىم

لۇق ئۆزۈمگه توغرا باھا بېرىشكه، ئاجىزلىقىمنى تو-توغرا چۈشىنىشكه، ئۆز
. بىلىپ، توختىماي ئالغا ئىلگىرىلهشكه ئاالھىـده كۆڭـۈل بۆلـۈپ كهلـدىم

ئــۆزۈمنى داۋاملىــق ئهڭ يــۇقىرى دهرىجىــده تــوغرا چۈشــىنىپ تۇرغــان -ئــۆز
بولغاچقـــا، ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه مهن ئادالهتـــسىزلىككه، نـــاھهقچىلىككه، 
كهمسىتىــشكه ۋه باشــقىالرغا زىيــان سېلىــشنىڭ بهدىلىــگه پايــدا ئېلىــشقا 

ايىن ئــۆچ ھهم قارشــى بولــۇپ، ئۇنــداق ئىــشالرنى قىلىــشتىن قهتئىــي ئىنتــ
ساقلىنىدىغان، باشقىالرنىڭ كـۆڭلىنى ئهڭ يـۇقىرى دهرىجىـده ئايايـدىغان 
بولغاچقا، ئۆزۈم توغرا دهپ قارىغان يولۇمنى مېڭىۋېرىپ، باشقىالرنىڭ ماڭـا 

 ئهڭ چۈنكى، باشـقىالر ماڭـا. قانداق باھا بېرىشىگه ئانچه كۆڭۈل بۆلمىدىم
  .توغرا باھا بىرهلىگهندىمۇ، پهقهت مېنىڭ ئۆزۈمچىلىك باھا بېرهلهيتتى

مهن كىچىكىمدىن تارتىپال جهمئىيهتنىڭ ۋه خهلقىمنىـڭ ماختىـشىغا  
ــدۇم ــازاۋهر بول ــىنى . كــۆپ س ــا بهرگهن باھاس ــقىالرنىڭ ماڭ ــتىم باش ھهر قې

ڭغا مهن بۇنى: "ئۆزۈمدىن سورايدىغىنىم-بولۇپ ئۆز-1ئاڭلىغاندا، مېنىڭ 
گېزىتلهرده مهن توغرىلىق -رادىئو. دېگهندىن ئىبارهت بولدى" ئهرزىيمهنمۇ؟
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ــسىلىي  ــۇنىنى تهپ ــڭ مهزم ــال ئۇنى ــسا، مهن دهرھ ــېالن قىلىن ــه ئ ــر نهرس بى
تهكشۈرۈپ، ئۇنىڭ قانچىلىك دهرىجىده توغرىلىقىنى، يېزىلغـان نهرسـىنىڭ 

ــار ــسىملىرىنىڭ ب ــۈرۈۋېتىلگهن قى ــۈن كۆت ــۈچهيتىش ئۈچ ــىرىنى ك -تهس
ھهرگىـز . وقلۇقىنى ۋه ئۇنىڭ دهرىجىسىنى ئهسـتايىدىل تهكـشۈرۈپ تـۇردۇمي

ئامېرىكىـدا . ئـۆزۈمنى ئالـداپ يۈرمىـدىم-ئۆزۈمده يوق نهرسىلهر بىلهن ئـۆز
ــق  ــدىن داۋاملى ــان، مهن ئۆزۈم ــلىغاندىن بۇي ــشلهشنى باش ــىركهتلهرده ئى ش

 مهن ئالغــان مائاشــىمغا چۇشــلۇق: "تۆۋهنــدىكى ســوئالالرنى ســوراپ تــۇردۇم
ئىشلهۋاتىمهنمۇ؟ مهن يېڭى ئىقتىدار، يېڭى بىلىم ئۆگىنىۋاتىمهنمۇ؟ ئهگهر 
بۇ شىركهتتىن چىقىپ كېتىپ قالسام، باشقا يېڭـى خىـزمهت تاپـااليمهنمۇ؟ 
مهنده باشقا شىركهتلهرنى جهلپ قىالاليدىغان قانـداق نهرسـىلهر بـار؟ مېنىـڭ 

  "لهمدۇ؟ھازىر قىلىۋاتقان ئىشىم مهنده يېڭى ئىقتىدار يېتىلدۈره
ئامېرىكــا جهمئىيىتــى رىقــابهت بىــلهن تولغــان، بىــر پــارچه گۆشــنى 

كۈچلۈك . بۆرىلهرنىڭ ئۇۋىسىغىال ئوخشايدۇ-تالىشىۋاتقان بىر توپ يولۋاس
ئهگهر ئاجىز بولـسىڭىز، ئـاز . بولسىڭىز پهللىمۇ پهلله ئۆرلهپ كېتىۋېرىسىز
هر بىر خىزمهت مهن ھازىرغا قهد. كۈندىن كېيىن جهمئىيهتته لهيلهپ قالىسىز

بىلهن يهنه بىر خىزمهتنىڭ ئارىلىقىدا ئهڭ ئۇزۇن خىزمهتـسىز تـۇرۇپ باققـان 
 ھهپته بولۇپ، ھهر قېتىم يېڭـى خىـزمهتكه كىرگهنـده، ماڭـا ئهڭ 3ۋاقتىم 

ــده  ــدى2كهم دېگهن ــاقىرىق كهل ــىركهتتىن چ ــشلىگهن .  ش ــۇرۇن ئى مهن ب
"Wawesplitter " چىقىرىۋهتكهن يىلى نويابىردا-2002دېگهن شىركهتتىن 

) يىلـى-2004(دوكتۇرلۇق ئۇنۋانى بار بىر ئامېرىكىلىق تېخى ئۆتكهن يىلـى 
شۇ ۋاقىتتا چىقىرىۋهتكهن دوكتۇرلۇق ئۇنـۋانى . ئايدا ئاران خىزمهت تاپتى-7

بار بىر فرانسىيىلىك ئىنژىنىر تېخىچه خىزمهت تاپالماي، ھازىر بىر تهرهپـتىن 
پۇرات ئوقۇتقۇچىلىـق خىزمهتلىرىنـى -خىزمهت ئىزدهپ، بىر تهرهپتىن پارچه
مهن باشقىالر بىـلهن بىرلىـشىپ قۇرغـان . تېپىپ ئىشلهپ كۈن كهچۈرىۋاتىدۇ

ــار، -1 ــۋانى ب ــستىرلىق ئۇن ــدا ماگى ــكهن، فىزىكى ــىركهتكه ياردهملهش ش
 نهچچه يىل ئىنژىنىر بولۇپ ئىشلىگهن بىر كىـشى 10سىلىكون جىلغىسىدا 

ىڭ ئىچىده ئۇ خىـزمهت تاپالمىـدىم، دهپ بار بولۇپ، ئالدىنقى بىر قانچه يىلن
يېقىندا ئۇنىڭغا تېلېفون قىلسام، ئۇ ھازىر بىـر كوفىخانىـدا . يۈرگهن ئىدى
مۇشۇ يهرده كوفى دهملهشـنى ئۆگىنىۋېلىـپ، ئانـدىن ئـۆزۈم . "ئىشلهۋېتىپتۇ

بۇ كىشى بـۇرۇنقى يىلىغـا . ، دهيدۇ"ئايرىم كوفىخانا ئېچىشنى ئويالۋاتىمهن
الر مائاش ئالىدىغان ئىنژىنىرلىق خىزمىتىدىن ئايرىلىـپ،  نهچچه مىڭ دول80

 مىڭ دولالر ئهتراپىدا مائاش ئالىدىغان كوفىخانىنىڭ ئىشىنى 30ھازىر يىلىغا 
  .قىلىۋېتىپتۇ
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-يېتىلىشىده، ئاتـا- بىر كىچىك بالىنىڭ قانداق ئادهم بولۇپ ئۆسۈپ 
هقلىنـى بـالىالر سـهل ئ. ئانىنىڭ ئۈلگىلىـك رولـى ھهممىـدىن چـوڭ بولىـدۇ
. ئانىدىن ئۆگىنىـدۇ-تاپقاندىن تارتىپ، دهسلهپكى نۇرغۇن نهرسىلهرنى ئاتا

شۇڭا مهن بالىلىرىمنىڭ ئالدىـدىمۇ سـهمىمىيلىك ۋه راسـتچىللىق جهھهتـته 
بـالىلىرىمغىمۇ راسـتچىل بولـۇش . ئۆزۈمگه ئىنتايىن يۇقىرى تهلهپ قويـدۇم

ۋهتته ھهممىـدىن ھهمـده ھـاال. جهھهتته تهربىيىنـى ئىزچىـل بوشاشـتۇرمىدىم
كېيىن، جاپادا ھهممىنىـڭ ئالدىـدا تـۇرۇپ، بالىلىرىمغـا ھهمـمه جهھهتـتىن 

يىلـى، ئايـالىم -1988ئامېرىكىغا مهن . ياخشى ئۈلگه يارىتىشقا تىرىشتىم
ــانگۈل  ــزىم -1989ئام ــى، قى ــۇم -1991يىل ــى، ۋه ئوغل ــى -1993يىل يىل

ىـپ ئاشـۇنداق يىلى ياپونىيهگه بارغاندىن تارت-1985كهلگهن بولۇپ، مهن 
يىلى ئـاخىرى ئائىلىـدىكى -1993. پىرهڭ تۇرمۇشنى باشلىغان ئىدىم-تېره

-1ئوغلـۇم باشـالنغۇچنىڭ . ھهممىمىز جهم بولۇپ ياشـىيااليدىغان بولـدۇق
سىنىپىدا ئادهتتىكى ھېسابالرنى ئىشلىيهلهيدىغان بولغاندا، مهن بىر كـۈنى 

مــانگۈل بىــلهن قىــزىم بىــلهن ئىككىــسىنى چاقىرىــپ كېلىــپ، ئۇالرغــا ئا
ئىككىمىزنىڭ بىر ئايدا ئـۆيگه ئهكىـرگهن مائـاش چېكىمىزنىـڭ كـۆتىكى 

چــوڭ ئىــشالرغا خهجلىــگهن پۇلنىــڭ -بىــلهن شــۇ بىــر ئــاي ئىچىــده چــوڭ
ھـۆججهتلىرىنى بېرىـپ، ئـۇالردىكى پۇلنىـڭ سـانلىرىنى قوشـۇپ، ئاخىرىـدا 

ئانــام -ئــۇ چاغــدا مېنىــڭ ئاتــا. پهرقىنــى ھېــسابالپ چىقىــشنى تاپــشۇردۇم
ئامېرىكىغا بىزنىـڭ يېنىمىزغـا كهلـگهن بولـۇپ، ئـۇ بىـر ئاينىـڭ ئىچىـده 

ئۇالر پۇلنى . بىزنىڭ كىرىمىمىزگه قارىغاندا، چىقىمىمىز يۇقىرى بولغانىدى
ــڭ كــۆپ  ــزده پۇلنى ــازىر بى ــا ھ ــيىن، مهن ئۇالرغ ــدىن كې ــسابالپ بولغان ھې
ــسا  ــدهل قىل ــسىدا كــۆپ جې ــۇالر ئويۇنچــۇق توغرى ئهمهســلىكىنى، شــۇڭا ئ

ــهندۈردۈمبول ــدىغانلىقىنى چۈش ــاتالر . ماي ــانلىق مهلۇم ــدا س ــڭ ئالدى ئۇالرنى
شـۇنىڭدىن كېـيىن . بولغاچقا، ئۇالرمۇ مېنىڭ سۆزۈمگه تېزال قايىل بولـدى

دۇكانالرغا بېرىپ، بالىالر ئويۇنچۇق توغرىسىدا ئـارتۇقچه جىـدهل قىلغانـدا، 
 بـالىالرنى .ھېلىقى ھېسابنى تىلغـا ئالـسام، ئـۇالر يامانلىمايـدىغان بولـدى

ئۆينىڭ ئىقتىسادىي ئهھۋالىدىن داۋاملىق، ئهينهن خهۋهرلهنـدۈرۈش بىزنىـڭ 
سىنىپتا ئوقۇۋاتقاندا، بىر كۈنى ئۇنىـڭ -1ئوغلۇم . ئائىلىنىڭ بىر ئادىتىدۇر

ئهگهر : "ئوقۇتقۇچىسى سىنىپتىكى بالىالردىن مۇنداق بىر نهرسـىنى سـوراپتۇ
ــدىن  ــىلهر كوچى ــساڭ100س ــۇل تېپىۋال ــالر پ ــېمىگه  دول ــۇلنى ن ــۇ پ الر، ئ

قىـزالر . كۆپىنچه ئوغۇلالر ئۇنىڭغا ئويۇنچۇق ئالىمىز، دهپتۇ" خهجلهيسىلهر؟
دىلشاتقا . بهزىلىرى دىسنېي باغچىسىغا بارىمىز، دهپتۇ. قوچاق ئالىمىز، دهپتۇ

، "دادام ئۇنىڭغـا ئـۆي ئالىـدۇ. مهن پـۇلنى دادامغـا بېـرىمهن"كهلگهنده، ئۇ 
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قۇتقـۇچى قـاتتىق تهسـىرلىنىپ، ئۇنىـڭ كۆزىـدىن بۇنى ئاڭلىغان ئو. دهپتۇ
ئـانىالر يىغىنىغـا بېرىـپ، ئـۇ -كېيىن مهن بىر ئاتـا. ياش چىقىپ كېتىپتۇ

مهن (ئوقۇتقۇچى بىلهن كۆرۈشكهنده، ئۇ ماڭا بۇ ھېكايىنى سـۆزلهپ بېرىـپ 
سىلهر ئۆيده داۋاملىق بىر ئۆي "، ئاندىن )ئۇنى دىلشاتتىن ئاڭلىمىغان ئىدىم

ئهمهلىيهتته بىـز ئۇنـداقمۇ . دهپ سورىدى" نى قىلىشامسىلهر؟ئېلىشنىڭ گېپى
 دولـالر 1000مېنىڭ مهكتهپـتىن كىرىـدىغان مائاشـىم ئېيىغـا . قىلمايتتۇق

ــۇ  ــۇ ھهرگىزم ــخودىغا ئ ــۇش راس ــۇلى ۋه تۇرم ــۇش پ ــۇپ، ئوق ــدا بول ئهتراپى
شۇڭا، ئۇ چاغدا ئايالىم بىزنىڭ شهھهردىكى بىرسىنىڭ ئۆيىـده . يېتىشمهيتى

ئۇ ئۆيدىمۇ بىر ئوغۇل، بىر قىز بار بولۇپ، ئۇالرنىـڭ يېـشى . قان ئىدىباال باق
ئامـانگۈل ئـۇ ئـۆيگه بىزنىـڭ . بىزنىڭ بالىالرنىڭكى بىلهن ئوخشاش ئىـدى

بالىالرنىمۇ ئاپىرىپ، تۆت بالىنى ئوينىغىلى قويۇپ بېرىپ، ئـۆزى ئـۆگىنىش 
ر مهنـدىن ئۇ كىشىلهرنىڭ بىر چوڭ ئۆيى بولغاچقا، بىزنىـڭ بـالىال. قىالتتى
: بىر قېـتىم مهن. دهپ سورايتتى" دادا، بىز قاچانلىققا ئۆي ئالىمىز؟: "داۋاملىق

: ، دېـسهم، ئـۇالر دهرھـال"ھازىر ئالىـدىغانغا پـۇلىمىز يـوق. كېيىن ئالىمىز"
  . دهپ سورىدى" دادا، سهنده چهك بارغۇ؟ چهك يېزىپ بهرسهڭ بولمىدىمۇ؟"

ىز، ئـۇالر سـىزگه شهخـسىي ئامېرىكىدا سىز بىر بانكىغا پـۇل قويـسىڭ
سىز بۇ چهكـلهرگه پۇلنىـڭ قىممىتىنـى يېزىـپ، ئىمـزا . بانكا چېكى بېرىدۇ

چهكنــى . قويــۇپ، ئــۇنى خــۇددى نهق پــۇل خهجلىگهنــدهك ئىشلىتهلهيــسىز
. تاپشۇرۇپ ئالغان كىشى ئۇ پۇلنى سىزنىڭ بانكا ھېسابىڭىزدىن ئېلىۋالىـدۇ

ىلى بولىـدىغان چهك ئهمهس مهندىكى ئۇ چهك بانكىدا پۇل بولمىـسىمۇ يـازغ
بىر قېتىم بىز بىر دوستىمىزنىڭ . بالىالر ئۇنى چۈشهنمهيتتى). چاخچاق(ئىدى 

ئۇالرنىـڭ . ئۆيىگه بارغىچه دىلشات بىـر قۇتـا ئىچىملىكنـى ئىچىـپ ماڭـدى
ئۆينىڭ ئالدىغا كهلگهنده، ئۇ قۇتىنى تاشاليلى دېـسهك، ئهخـلهت سـاندۇقى 

قۇتىنى ياتاق بىناسىنىڭ ئىشىكى ئالـدىغا شۇنىڭ بىلهن مهن ئۇ . تاپالمىدۇق
دادا، بۇنداق قىلساڭ قانـداق بولىـدۇ؟ سـهن بىزنـى : "قويۇپ قويسام، دىلشات

شـۇنىڭ بىـلهن مهن ھېلىقـى . دهپ تۇرۇۋالدى" ئۇنداق قىلماڭالر دهيتتىڭغۇ؟
بىـر قېـتىم . قۇرۇق قۇتىنى دوستۇمنىڭ ئـۆيىگه كۆتىرىـپ كىرىـپ كهتـتىم

قانــدا، بــالىالر ئۇقۇشماسـلىقتىن مېنــى يالغــانچىلىق تـۆتىمىز قهرت ئويناۋات
ھه دادا، ســهنمۇ يالغانچىكهنــسهنغۇ؟ بۈگــۈن يالغــانچىلىق "قىلــدى، دهپ، 

دهپ، !" دادام يالغـانچى! دادام يالغـانچى"دهپ، ئۆينىـڭ ئىچىـده " قىلدىڭغۇ؟
مهن ھهرگىــز يالغــان گهپ قىلمايــدىغان بولغاچقــا، . سهكرىــشىپ كهتتــى
" يالغــانچىلىق"اشــۇنداق بىلىــنگهن بــۇ بىــر قېتىملىــق ئۇقۇشماســلىقتىن ئ

  .بالىلىرىم ئۈچۈن بىر چوڭ ۋهقه بولۇپ كهتكهنىدى
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ماڭا كىچىكىمدىن سـىڭىپ كهتـكهن بىـر ئـاڭ شـۇكى، ئـادهم جاپـا  
. چهككهنگه ئۆلۈپ قالمايدۇ؛ ئۆلۈپال قالمىسا، باشقا ئىشنىڭ كارى چـاغلىق

ڭ ئاپامنىـڭ قېـشىغا يـازلىق مهن كىچىك ۋاقتىمدا يېزىدىكى رهھمهتلىك چو
 كىلـومېتىر يىراقلىقتىكـى بىـر 2تهتىلده بارغاندا، چوڭ ئاپام مېنى ئۆيدىن 

ئۆچىرهتته ئـادهم كـۆپ . تۈگمهنگه بېرىپ، ئۇن تارتىپ كېلىشكه بۇيرۇيتتى
بولغاچقا، ماڭا نۆۋهت تېگىپ، ئۇننى تارتىپ بولغاندا، ۋاقىت يېـرىم كـېچه 

گه قايتىدىغان يولدا باشقا ئۆيلهر ئاساسـهن تۈگمهندىن ئۆي. بولۇپ كېتهتتى
ســايماق جىگــده دهرىخــى بىــلهن -يــوق، يولنىــڭ ئىككــى تهرىپــى مايمــاق

مهن كىچىكىمـدىن . توشقان، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه زهرهتگـاھلىقتىن ئـۆتهتتى
تارتىپال جىننىڭ ھېكايىسىنى كۆپ ئاڭالپ، يېزىدا كېچىـسى يـول ماڭـسام 

شـۇڭا، بـۇ بىـر زهرهتگـاھلىقتىن . ىـدىمخېلىال قورقۇدىغان بولۇپ قالغـان ئ
 كىلومېتىر يولنى مېڭىـپ، ئـۆيگه قايتىـپ كېـتىش، 2كېسىپ ئۆتىدىغان 

چــوڭ . مهن ئۆمرۈمــده دۇچ كهلــگهن ئهڭ مۈشــكۈل ئىــشالرنىڭ بىــرى ئىــدى
شۇڭا، ئهڭ ئاخىرىدا، . ، دېيىشتىن نومۇس قىالتتىم"مهن قورقىمهن"ئاپامغا 

باشقىـسى . م، چوقۇم ئۆلۈپ كهتمهيمهنمهن مۇشۇ يول بىلهن ئۆيگه قايتسا"
زهرهتگاھلىقتىن ئـۆتكىچه پـۇتلىرىم تىتـرهپ . ، دهپ يولغا چىقاتتىم"مهيلى

جىگـدىلهرنىڭ ئـاي . ھهم جانسىزلىنىپ، يول ماڭـالمىغىلى تـاس قـاالتتىم
غارايىـپ كۆرۈنىـدىغان -نۇرى ئاسـتىدىكى شـولىلىرى كـۆزۈمگه ئاجايىـپ

ېيتىپ ماڭساممۇ، ھېلىقى زهرهتگاھلىققـا بولغاچقا، ئاسمانغا قاراپ ناخشا ئ
لـېكىن، ئـۆزۈم ئويلىغانـدهك، . كهلگهنده ناخشىنىمۇ داۋامالشتۇرالمايتتىم

بىـز قايتـا . ساالمهت يېتىپ بارغانىدىم-ھهر قېتىم ئۆيگه ئۆلۈپ قالماي ساق
گه بارغان ياشـالر شـۇنداق "قايتا تهربىيه"(تهربىيهگه بارغاندا، زىيالىي ياشالر 

ئـۇ . يېزىـدا كاپـالهتكه ئىـگه بولغـان نهرسـه پهقهت بىـرال ئىـدى) ىئاتىالتت
بىزگه پهقهت تاماقنى بىكارغـا -بولسىمۇ، بىز ئاش قېلىپ ئۆلۈپ قالمايتتۇق

يىلبــويى بىكارغــا . ئهممــا، بىــزگه بىــر تىيىنمــۇ پــۇل بهرمهيتتــى. بېرهتتــى
مهن . ئانىمىزغـا تايىنـاتتۇق-كېچهكـته يهنىـال ئاتـا-كىيىم. ئىشلهيتتۇق

 كىلـومېتىر يىراقلىقتـا 12قايتا تهربىيه ئېلىشقا بارغان يېزا بىزنىڭ ئۆيدىن 
كونىشهھهرنىڭ ناھىيه بازىرىدىنمۇ يىراق بولغاچقا، نـاھىيه بازىرىغـا . ئىدى

ئائىلىمىزنىـڭ ئىقتىـسادىي . بېرىپ، ئاپتوبۇسقا چۈشۈشـمۇ قواليـسىز ئىـدى
. نالمىغـان ئىـدىمقىيىنچىلىقى تۈپهيلىـدىن، مهن بىـرهر ۋېلىـسپىتقا چىقى

ــيىن،  ــكهندىن كې ــشتىن چۈش ــته ئى ــۈنى كهچ ــهنبه ك ــقا، ھهر ش شۇڭالش
ئاقـسۇدىن بارغـان باشـقا . ئاقسۇدىكى ئۆيىمىزگه پىياده قايتىـپ كېلهتـتىم

يولنى قىـسقارتىش ئۈچـۈن، . ئوغۇل باال بولمىغاچقا، ئۆزۈم يالغۇز ماڭاتتىم
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 كىلــومېتىر 12. مئېتىزلىقالرنىــڭ قىرلىرىــدا، ئۆســتهڭ بويلىرىــدا ماڭــاتتى
يهكشهنبه كۈنى كهچـته .  سائهتته مېڭىپ، ئاندىن ئۆيگه كېلهتتىم2يولنى 

يېزىدا قايتا تهربىـيه .  سائهت يول يۈرۈپ، ئۇ يېزىغا قايتىپ كېتهتتىم2يهنه 
 .ئالغان بىر يېرىم يىلدىن كۆپرهك ۋاقىتنىڭ ھهممىسىده ئاشۇنداق قىلدىم

ـــىنجاڭ ئۇ-1983  ـــانۋاردا، مهن ش ـــى ي ـــۈرۈپ  يىل ـــىتېتىنى پۈتت نىۋېرس
ــىتېتىگه  ــاش ئۇنىۋېرس ــاڭخهي قاتن ــى ش ــاكۇلتېتتىن مېن ــۇمغىال، ف بولۇش

دولقۇن تېخنىسىكى بـويىچه -ماگنىتلىق دولقۇن بىلهن مىكرو-ئېلېكترو
ــقا ماڭــدۇردى ــم ئاشۇرۇش ــلهن . بىلى ــۇ كهســىپ بى ــىنجاڭدا ب ــدا ش ــۇ چاغ ئ

ىــده بىــر كىــشى بولمىغاچقــا، بىــر يىلنىــڭ ئىچ-2شــۇغۇللىنىدىغان 
ئۆگىنىشكه تېگىشلىك نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى ئۆگىنىپ، بۇ ساھهده بىـر 

بهلگىلهنـگهن دهرسـلهرنى . نوپۇزلۇق ئـادهم بولـۇپ چىقىـشقا بهل باغلىـدىم
ئوقۇشتىن سىرت، مهن يهنه يېتهكچى ئوقۇتقۇچۇمغا ياردهملىـشىپ، مىكـرو 

بىـر . هردىمدولقۇن تهجرىبهخانىسىنى تهييارالپ، ھهمده ئۇ دهرسنى ئۆتۈشۈپ ب
.  مهۋســۈمنىڭ ھهر ئىككىلىــسىده ئاشــۇنداق قىلــدىم2يىلنىــڭ ئىچىــدىكى 

 4يــازلىق تهتىلــده يۇرتقــا قايتمــاي، نهنجىڭــده ئېلىــپ بېرىلىــدىغان بىــر 
ئهينى ۋاقىتتىكى فىزىكا . ھهپتىلىك پراكتىكىغا قاتنىشىشنى تهلهپ قىلدىم

ن ئــۇ فاكۇلتېتىنىــڭ مــۇدىرى، ئوقۇتقۇچــۇم ســۇلتان ئاكــا مهكتهپــتى
پراكتىكىنـى نهنجىڭـدىكى . پراكتىكىنىڭ خىراجىتىنى ھهل قىلىـپ بهردى
بـۇ زاۋۇتنىـڭ رادارنـى سـىناق . بىر مهخپىي ھهربىي رادار زاۋۇتىدا ئېلىپ باردۇق

بىز ئۇ سىناق ئورنىغا . قىلىدىغان ئورنى نهنجىڭدىكى بىر چهت يېزىدا ئىكهن
ھېچقانــداق بىــر كــۈنى بارغانــدا، چۈشــلۈك تامــاق ئۈچــۈن ئــۇ يهردىــن -1

ئۇ . شۇنىڭ بىلهن چۈشلۈك تاماق يېمىدىم. مۇسۇلمان ئاشخانىسى تاپالمىدىم
. چاغدا جۇڭگـودا تېخـى توڭالتقـۇ دېگهنـدهك نهرسـىلهر چىقمىغـان ئىـدى

ئىككىنچــى كۈنىــدىن باشــالپ، مهن ئهتىگهنلىــك تامــاق ۋاقتىــدا چۈشــلۈك 
چۈشـته تامـاق . م يهۋالدى4-3 گراملىق ھور نېنىدىن 100تاماقنىمۇ قوشۇپ، 

پـات مۇشـۇنداق ئىـشالر بىـلهن ئۆزۈمنىـڭ ئىرادىـسىنى  -مهن پات. يېمىدىم
ئوغلۇمغا مۇشۇنداق ھېكايىلهرنى داۋاملىق ئېيتىـپ بېرىـپ، . سىناپ تۇرىمهن

ئوغلۇم، ئهگهر ھازىر سهن بىر جاڭگالـدا قېلىـپ، يهيـدىغان بىـر نهرسـهڭ "
االمـسهن؟ سـاقالش ئۈچـۈن بولمىسا، ئۇ يهرده جېنىڭنى بىـرهر ھهپـته ساقلىي

دادا، مېنىـڭ سـىزنىڭ : "ئۇ كۆپىنچه. دهپ سوراپ قويىمهن" قانداق قىلىسهن؟
بىـزده ھـازىر . ئهمما، ھازىر ئۆتمـۈش ئهمهس. ئۆتمۈشىڭىزگه ئىچىم ئاغرىيدۇ

شۇنداق بولسىمۇ، مهن شۇ ئوخشاش گهپنـى . دهپ جاۋاب بېرىدۇ" ئاش كهڭرى
  .تهكرارالپ تۇرىمهن
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ده ئىشلىگهن تهتقىقات بىر مـاگنىتلىق مىكـرو دولقـۇن  مهن ياپونىيه 
ــشى  ــاتىكىلىق فورمۇالالشتۇرۇلى ــڭ ماتېم ــۇپ، ئۇنى ــتىده بول ــسى ئۈس زاپچى

بىر فورمۇالنىڭ ئۇزۇنلۇقى نورمال ئىش قهغىزىـده . ئىنتايىن مۇرهككهپ ئىدى
 بهت كېلىدىغان بولۇپ، بىرهر پىلۇس يـاكى مىنـۇس بهلگۈسـىده خاتـالىق 2

بـۇ زاپچاســنىڭ . ، ئهڭ ئـاخىرقى نهتىــجه تـوغرا چىقمــايتتىبولـۇپ قالــسىمۇ
ــۈن،  ــرىش ئۈچ ــۈرۈپ چىقى ــىنى كهلت ــلىق فورمۇالس ــۇال 30-20ئاساس  فورم

مهن ئاشۇنداق ماتېماتىكىلىق مهسىلىنى يېشىپ، . چىقىرىشقا توغرا كېلهتتى
 ئايـــدىن كېـــيىن، بىرىنچـــى ئىلمىـــي ماقـــالىنى 3يـــاپونىيهگه بېرىـــپ 

ــا ي ــك يىغىنغ ــدىممهملىكهتلى ــيىن . وللى ــدىن كې ــالته ئاي ــالىنى -2ئ ماق
 مهن ئىككىنچـى قېتىمقـى يىغىنـدا ماقـالهمنى دوكـالت قىلىـپ  .يوللىدىم

بولغاندا، ئوساكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بىـر پروفېسـسورى قېـشىمغا كېلىـپ، 
مهن ئـۆزۈم . بۇنىڭدىكى فورمۇالنى كىم ئىـشلهپ چىقارغـانلىقىنى سـورىدى

كىشى ھهيران قېلىپ، دهرھال مېنىڭ ئۇسـتازىم ئۇ . قىلغانلىقىمنى ئېيتتىم
ئهسـلىده، بـۇ پروفېسـسورنىڭ بىـر ماگىـستىرلىق ۋه بىـر . بىلهن كۆرۈشـتى

دوكتۇرلۇق ئوقۇشىدىكى ئوقۇغۇچىسىمۇ بىزنىڭكى بىلهن ئوخشاش مهسـىله 
ئۈســتىده تهتقىقــات ئېلىــپ بېرىۋاتقــان بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ گۇرۇپپىــسى بــۇ 

. رمۇالسـىنى ئىـشلهپ چىقىرالمىغـان ئىـكهنمهسىلىنىڭ ماتېمـاتىكىلىق فو
.  گۇرۇپپا بىرلىشىپ، بىر ماقاله ئېالن قىلىـدىغان بولـدۇق2شۇنىڭ بىلهن بۇ 

ئۇ ماقاله ئامېرىكىدا چىقىدىغان، مىكـرو دولقـۇن ساھهسـىده دۇنيـا بـويىچه 
 Ieee transachtions on" ئهڭ يـــۇقىرى دهرىجىلىـــك ژورنـــال بولغـــان

michrowawe technology "ــىد ــا چىقت ــگهن ژورنالغ ــاپتور -1مهن . ې ئ
شۇنىڭدىن كېيىن ئوساكا ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ھېلىقى پروفېسسور . بولدۇم

ــول  ــارلىق ي ــڭ ب ــپ، مېنى ــۇل چىقىرى ــخوتىدىن پ ــات راس ــڭ تهتقىق ئۆزىنى
كىرايىمنى تۆلهپ، ئۆزلىرىنىـڭ ھهر ھهپتىـده بىـر قېـتىم ئۆتكۈزۈلىـدىغان 

مهن ئـۆزۈم ئىـشلهۋاتقان ئـالىي . ۇردىتهتقىقات مۇزاكىره يىغىنىغا قاتناشـت
مهكتهپته ئاالھىده كۆزگه كۆرۈنگهندىن كېيىن، ئۇالر ماڭا ياردهم قىلىشنى 

ــپ،  ــارار قىلى ــستىرلىق -1987ق ــىتېتىنىڭ ماگى ــاكا ئۇنىۋېرس ــى ئوس يىل
ــدى ــۆتكهپ قويىــدىغان بول ئوســاكا ئۇنىۋېرســىتېتىمۇ مېنــى . ئوقۇشــىغا ي

شــىنجاڭدىن بىــر ھۆكــۈمهت  اغــدا دهل شــۇ چ.ئىمتىھانــسىز قوبــۇل قىلــدى
بىـر  مـۇدىرى-1ۋهكىللهر ئۆمىكى كهلـگهن بولـۇپ، بىزنىـڭ مهكتهپنىـڭ 

 بۇ. يىغىندا مېنىڭ مهكتهپ ئالماشماقچى بولغان ئىشىمنى ئوتتۇرىغا قويدى
ۋهكىللهردىن ھىچ قانداق ئىنكـاس چىقمىغاچقـا، مهكـتهپ مـۇدىرى ئۇالرغـا 

ىـن بىـر ئاالھىـده تـاالنتلىق يـاش ئهرك: "تۇرۇپ، مۇنداق دىـدى تازىم قىلىپ
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قىلــساڭالر، ئــۇ كهلگۈســىده قــالتىس ئىــشالرنى  ئۇنىڭغــا يــاردهم. ئىــكهن
". بىـر ئويلىـشىپ باقـساڭالر. تارتمايـسىلهر سىلهر ھهرگىـز زىيـان. قىالاليدۇ

كېـيىن، ئۇسـتازىم مېنـى ئـۆز  يىغىنـدىن. بۇنىڭغا يهنه جـاۋاب چىقمىـدى
ئـۇالر ھهرگىـز  الرنىـڭ بىـر ئـادىتى،ئهركىـن، ياپونلۇق"يېنىغـا چاقىرىـپ، 

ئـۇالر  باشقىالرغا تازىم قىلىشقا توغرا كهلگهنـده،. باشقىالرغا باش ئهگمهيدۇ
بۈگـۈن . ئۇنىڭ ئورنىغا ئۆز قارنىغـا پىچـاق تىقىـپ، ئـۆزىنى ئۆلتۈرىۋالىـدۇ

مـۇدىرى سـهندهك بىـر ئۇيغـۇر ئۈچـۈن بىـر قـانچه -1مهكتهپنىـڭ  بىزنىـڭ
سهن بۇنىـڭ . رغا تازىم قىلىپ تۇرۇپ يالۋۇردىئۇال .جۇڭگولۇققا باش ئهگدى

گهپلهرنـى دهۋاتقانـدا، ئۇسـتازىمنىڭ  بـۇ". قىممىتىنى ھهرگىز ئۇنتۇپ قالما
مهن ئۇنتــۇپ . ئىــدى ئــاۋازى تىتــرهپ، كــۆزلىرى يــاش بىــلهن لىــق تولغــان

  . بۇنىڭدىن كېيىنمۇ مهڭگۈ ئۇنتۇپ قااللمايمهن. قالمىدىم
ــ ــىتېتىدىكى ھېلىق ــاكا ئۇنىۋېرس ــالىفورنىيه ئوس ــتازىم مهن ك ى ئۇس

ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ۋاقتىمدا مېنىڭ قېـشىمغا كېلىـپ، مهن ئىـشلهيدىغان 
ئـۇ بـۇ . تهجرىبىخانىنى كۆرۈپ، بىزنىڭ ياتاقتا مېھمان بولۇپ باققـان ئىـدى

يىــل ئاپرېلــدا ئامېرىكىغــا يىغىنغــا كېلىــدىغان بولــۇپ، مهن بىــلهن 
  .كۆرۈشكىلى بىزنىڭ ئۆيگه يهنه كهلمهكچى

مېنىڭ شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇغىنىم رادىئـو ئېلېكترونىكىـسى  
كهسپى بولۇپ، ئامېرىكىدا مېنى دهسلهپته ئوقۇشـقا قوبـۇل قىلغـان فىزىكـا 

جۇڭگودا ئوقۇغانـدا، .  دهرس تاللىدىم3مهۋسۇمده -1مهن . فاكۇلتېتى ئىدى
ى ئوقۇتقۇچى ھهر بىر دهرستىن بۇرۇن دوسـكىغا بۈگـۈن قايـسى بـاپ، قايـس

ـــاتتى ـــپ قوي ـــدىغانلىقىنى يېزى ـــاراگرافنى ئۆتى ـــداق . پ ـــدا ئۇن ئامېرىكى
مهن . دهرسـنى كىتـابتىكى تهرتىـپ بويىچىمـۇ ئۆتمهيـدىكهن. قىلمايدىكهن

ئوقۇتقۇچى كىـرىش سـۆز "ئۇنى ئۇقمىغاچقا، دهسلهپته ئۆتۈلگهن دهرسلهرنى 
تاللىغـــان دهرســـنىڭ بىـــرى كۇۋانتـــوم . دهپ ئـــويالپتىمهن" ســـۆزلهۋاتىدۇ

ــۆينىكىنى فىزى ــان، ك ــۇ كىيىۋالغ ــۇچى نيۇزهيك ــۇپ، ئوقۇتق ــسى بول كى
ساڭگىلىتىپ قويغان، ھهمده گالىستۇك تاقىۋالغان بولۇپ، داۋاملىق قولىدا 
ئــۈزۈم كۆتۈرۈۋېلىــپ، بىــر تهرهپــتىن ئــۈزۈم يهپ، بىــر تهرهپــتىن دهرســنى 

كىــرىش ســۆز قىــسمىنى نېمىــشقا بۇنچىــۋاال ئــۇزۇن "مهن . ســۆزلهيتتى
ــۆزلهيدىغاندۇ؟ ــوياليتتىم" س ــسور . دهپ ئ ــۇ پروفېس ــدىن 3ئ ــته ئۆتكهن  ھهپ

مهن . دېـدى" كېلهر دۈشهنبه كۈنى ئىمتىھـان ئـالىمهن"كېيىنكى بىر كۈنى 
دهپ " پروفېسسور، سىز دهرسنى قاچان باشـلىغان ئىـدىڭىز؟"ھهيران قېلىپ، 

دهپ جـاۋاب " سائىتىدىال باشلىغان-1مۇشۇ مهۋسۇمنىڭ "ئۇ كىشى . سورىدىم
ئهسلىده ئۇ كىـشىنىڭ سـۆزلهۋاتقىنى كىـرىش .  چۆچۈپ كهتتىممهن. بهردى
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مهن ئـۇ ئىمتىھـاننى ئىنتـايىن ناچـار ! سۆز ئهمهس، رهسمىي دهرس ئىكهندۇق
فىزىكا توغرىسىدا ئىنگلىزچه سۆزلۈكلهر ئۇ ياقتا تۇرسۇن، خهنزۇچه . بهردىم

لـېكىن، كىتـاب ئوقۇيـدىغانغا ۋاقىـتال . ھهتتا ئۇيغۇرچىنىمـۇ بىلمهيتـتىم
لسا، ھهر قانداق نهرسىنى ئۆگىنهلهيدىغانغا ئىشهنچىم بـار بولغاچقـا، بـۇ بو

بىـراق، مېنىـڭ ئىـشىم . مهكتهپكه ھېچقانداق ئىككىلهنمهيال كهلگهنىدىم
 ســائهت 20 تهجــرىبه دهرســى ئۆتــۈپ، 3ھهر ھهپتىــده . پهقهت ئوقۇشــال ئهمهس
جۇڭگـو ئىنگلىز تىلىنى ئۇ تىلنى سۆزلىمهيدىغان . ئىشلىمىسهم بولمايتتى

بىــلهن يــاپونىيهده ئــۆگهنگهن بولغاچقــا، دهســلهپته مېنىــڭ ســۆزلهش 
ئۇنىڭ ئۈستىگه ھهر بىـر تهجـرىبه . ئىقتىدارىممۇ ئانچه ياخشى ئهمهس ئىدى

 بهتلىـك دهرسـلىكنى كـۆرۈپ، دهرس ئۆتۈشـكه 30دهرسىنى ئۆتۈش ئۈچـۈن، 
 مهن ئۈچۈن ۋاقىت ئىنتـايىن قىـس بولـۇپ. تهييارلىق قىلىشىم كېرهك ئىدى

ئىــالج بولمــاي، ئوقــۇش . كىتــاب كۆرۈشــكه ۋاقىــت يېتىــشمهيتى. كهتتــى
.  ھهپته ئۆتكهنده، كۇۋانتوم فىزىكىسى دهرسـىدىن چىقىۋالـدىم3باشلىنىپ 

ــۇمده پهقهت  ــسىدىن 2بىرىنچــى مهۋس ــۇپ، ھهر ئىككىلى ــنىال ئوق " A" دهرس
. ئىككىنچـى مهۋسـۇمدىن باشـالپ سـىنىپنىڭ ئهڭ ئالـدىغا ئۆتتـۈم. ئالدىم
" B"ئېلىـپ، پهقهت بىـرال دهرسـته " A" پۈتتۈرگىچه ھهممه دهرسلهرده ئوقۇش
دېــگهن دهرس بولــۇپ، ئــۇ " ئېلېكتــرو ماگنىــت مهيــدانى"بــۇ دهرس . ئالـدىم

ئۇ دهرسنى ئۆتكهن ئوقۇتقۇچى گېرمانىيهلىك رىكتهر . مېنىڭ كهسپىم ئىدى
ئىــسىملىك پروفېســسور بولــۇپ، دهرســته يــۇقىرى تهلهپ قويۇشــتا مهكــتهپ 

دهرس سۆزلىشى ئىنتايىن ياخشى بولۇپ، دوسكىغا . چه داڭقى بار ئىكهنبويى
ــرهر پهش ــا، بى ــه يازس ــر نهرس ــۇق -بى ــاي تول ــۇپ قالم ــۇ ئۇنتۇل چهكىتنىم

ئــۇ كىــشى ھهر قېــتىم دهرس ئۆتكهنــده ســىنىپتىكى قىــز . يازىــدىكهن
. ئوقۇغۇچىالر ئىمتىھانـدىن ئـۆتهلمهي، مهكـتهپكه ئهرز قىلىـپ بارىـدىكهن

ىكىدا بىر پروفېسسور نىڭ بىر پادىشاھ بىلهن ئوخشاش ھوقۇقى لېكىن، ئامېر
ــدىكهن ــېمه قىاللماي ــچ ن ــشىنى ھى ــۇ كى ــتىن ئ ــا، مهكتهپ ــۇ . بولغاچق ب

پروفېسسورنىڭ يهنه بىـر ناچـار يېـرى، ئهگهر سـىز ئۇنىـڭ دهرسـىنى تـالالپ 
بولۇپ، كېيىن ئۇنىـڭ دهرسـىدىن چىقىـۋالىمهن دېـسىڭىز، ئۇنىڭغـا يـول 

فــاكۇلتېتتىكى قالغــان ). تته بۇنىڭغــا يــول قويۇلىــدۇئــاده(قويمايــدىكهن 
ئوقۇتقۇچىالرمۇ ئۇنىڭغا ئۆچ بولغاچقا، ئۇنىڭغا باشقا بىر بىنادىن ئىـشخانا 

ئۇ كىشى بۇ دهرسته بىزنىـڭ ئىمتىھاننىـڭ يېرىمىنـى يېپىـق، . بهرگهنىكهن
سـىز ئالـدى بىـلهن يېپىـق قىـسمىنى تۈگىتىـپ، . يېرىمىنى ئوچۇق ئالـدى

ــان قهغ ــسمىنى ئىمتىھ ــدىن ئوچــۇق قى ــيىن، ئان ــشۇرغاندىن كې ــى تاپ ىزىن
ئىمتىھانى ئىنتايىن تهس بولۇپ، مهن ئـۇ دهرسـنى . ئىشلىگىلى يول قوياتتى
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. ئالـدىم" B"شـۇڭا مهن . بهرمىدى" A"ئوقۇغان چاغدا ئۇ كىشى ھېچكىمگه 
بۇ دهرسنى تۈگهتكهندىن . لېكىن، بۇ دهرسنى ئىنتايىن پۇختا ئۆگىنىۋالدىم

. زۈمنى بۇ ساھهده رهسمىي مۇتهخهسسىس بولغاندهك ھېس قىلدىمكېيىن، ئۆ
مهن بۇ مهكتهپكه كېلىشتىن بۇرۇن، فاكۇلتېتتىكىلهر مېنىـڭ تهتقىقـاتىم 

ئـۇ كىـشى . ئۈچۈن بىر ياپونلۇق پروفېسـسورنى بهلگىـلهپ قويغـان ئىـكهن
 نىــڭ زهرهت فىزىكىــسى Chaltechمۇشــۇ مهكتهپنىــڭ پروفېســسورى ھهمــده 

فاكۇلتېـت بـويىچه تهتقىقاتتـا ھهممىـدىن ئاكتىـپ . ئىكهنتهتقىقاتچىسى 
ماگىستىرلىق ماقالهم ئۈچـۈن، مهن يـاپونىيهدىكى تهتقىقاتىمنىـڭ . ئىكهن

بۇ تهتقىقاتتا بىز ياپونىيهده ھهل قىاللمىغان بىر مهسىله بار . داۋامىنى قىلدىم
ىزده ئۇ بولسىمۇ بىز نهزهرىيىۋىي جهھهتتىن بىزنىڭ تهتقىقات مهسىلىم. ئىدى

بۇرۇنقى . ئېنېرگىيهنىڭ ساقلىنىش قانۇنىنى ئىسپاتالپ چىقىرالمىغان ئىدۇق
ئىلمىي ماقالىنى ئېالن قىلىدىغاندا، بىز بۇ ئهھۋالنى ئىلمىي ژورنالنىڭ بـاش 

ئېنېرگىيه ساقلىنىش شهرتىده چىققـان خاتـالىق . تهھرىرىگه ئېيتقان ئىدۇق
ن تهجرىبه نهتىجىلىرىنىـڭ ئىنتايىن كىچىك، ئۇنىڭ ئۈستىگه نهزهرىيه بىله

ناھــايىتى يــېقىن چىققــانلىقىنى كــۆزده تۇتــۇپ، ئــۇالر بــۇ ماقــالىنى ئــېالن 
لېكىن، بۇ ئېنېرگىيهنىڭ ساقلىنىش قانۇنىدىكى . قىلىشنى قارار قىلغانىدى

مهن ئوقــۇش پۈتتۈرىــدىغانغا بىــر . مهســىله ئامېرىكىــدىمۇ داۋام قىلغانىــدى
ــشلهپ چىق ــۆزۈم ئى ــدا، ئ ــۇم قالغان ــى مهۋس ــات نهتىجىلىرىن ــان تهتقىق ارغ

ئۇســتازىمغا كۆرســىتىپ، شــۇ ئاساســتا ماقــاله يېزىــشنى باشالشــقا رۇخــسهت 
. لــېكىن، ئــۇ كىــشى ئىنتــايىن جىددىيلىــشىپ كهتتــى. ئالمــاقچى بولــدۇم

ئهركىــن، ســهن ئېنېرگىيهنىــڭ ســاقلىنىش "ئىنتــايىن كهســكىن قىلىــپ، 
قىلمايدىكهنسهن، ئوقۇش ئۇنداق . قانۇنىنى ئىسپاتالپ چىقارمىساڭ بولمايدۇ

ئهگهر ئــۇ مهســىلىنى ھهل قىلمىــساڭ، مېنىــڭ قېــشىمغا . پۈتتۈرهلمهيــسهن
شهرهپ -شان. بۇ مهن ئۈچۈن بىر ئېغىر سىناق بولدى. دېدى" قايتىالپ كهلمه

بىلهن ئوقۇش پۈتتۈرمهكچى بولغان ئادهم، بىراقال ئوقـۇش پۈتتۈرهلمهسـلىك 
. لۇمغــا ھىــچ ئىــش بارمىــدىبىــر قــانچه كــۈن قو. خهتىــرىگه دۇچ كهلــدىم

ـــان  ـــسىده قولالنغ ـــات مهسىلى ـــۇ تهتقىق ـــيىن مهن مۇش ـــدىن كې ئۇنىڭ
ئۇ ئالىي مهكـتهپلهرده . ماتېماتىكىنىڭ ئهسلىدىكى كىتابىدىن بىرنى تاپتىم

ئۇ بولـسىمۇ . ئۆتىلىدىغان دهرس بولمىغاچقا، ماڭا پهقهت بىرال يول بار ئىدى
ماتېماتىكىنى .  شۇنداق قىلدىممهن دهل. ئۇ كىتابنى ئۆزۈم ئۆگىنىپ چىقىش

ــان  ــۈرۈپ چىقارغ ــۇرۇن كهلت ــۆزۈم ب ــيىن، ئ ــسىلىي چۈشــهنگهندىن كې تهپ
. فورمۇالالرنىڭ ھهممىسىنى ناھايىتى ئىنچىكىلهپ قايتا تهكـشۈرۈپ چىقـتىم

ئهسلىده مهن بۇ مهسىلىنى يېشىشكه باشلىغاندا، . ئاخىرىدا مهسىلىنى تاپتىم
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تۈرۈپ چىقىپ كهتكهن بىـر دوكتۇرلـۇق ئوساكا ئۇنىۋېرسىتېتىنى بۇرۇن پۈت
ئهسـلىده ئاشـۇ . ئوقۇغۇچىسىنىڭ دىسسېرتاتسىيهسىگه ئاساسالنغان ئىـدىم

دىسسېرتاتسىيهده ئىككـى ماتېمـاتىكىلىق ئوپهراتۇرنىـڭ ئـورنى ئالمىـشىپ 
شــۇ ســهۋهبتىن ئېنېرگىيهنىــڭ ســاقلىنىش قــانۇنى تــوغرا . قالغــان ئىــكهن

 مىنـى باشـقىچه ھۆرمهتلهيـدىغان بۇ ئىـشتىن كېـيىن ئۇسـتازىم. چىقماپتۇ
مېنىڭ ماقالهم ئامېرىكىدا چىقىـدىغان يـۇقىرى دهرىجىلىـك فىزىكـا . بولدى

ــورنىلى  ــي ج ــدى"Journal of applied phisichs"ئىلمى ــېالن قىلىن . دا ئ
 2ماگىستىرلىق دىسسېرتاتسىيهنى كىتـاب قىلىـپ چىقارغانـدا، ئۇنىڭـدىن 

 ئۇسـتازىمغا بىـردىن ماڭـدۇرۇپ 2 نۇسخىنى ئارتۇق چىقىرىپ، ياپونىيهدىكى
 2يۇقىرىقىــدهك ئوقــۇش نهتىــجهم بىــلهن، بــۇ مهكتهپــته ئوقۇغــان . بهردىــم

يىلنىڭ ھهر بىرىده، بىـر يىلـدا فاكۇلتېـت بـويىچه پهقهت بىـرال ئاسـپىرانت 
 .ئوقۇغۇچىغا بېرىلىدىغان مۇكاپاتتىن بىرىگه ئېرىشتىم

 كېلىـدىغان ئهڭ  ئامېرىكىغا ئوقۇشـقا كهلـگهن چهت ئهللىكـلهر دۇچ 
. چوڭ قىيىنچىلىقنىڭ بىرى، ئىقتىسادنى قانداق ھهل قىلىـش مهسىلىـسىدۇر

مهن ماگىستىرلىق ئوقۇشىغا بىر قانچه پىشقهدهملىرىمىزنىڭ ياردىمى بىلهن، 
. كىـردىم ھهمده كهسىپ ئۆزگهرتىپ، تولۇق ئوقـۇش مۇكاپـات پـۇلى بىـلهن

. رائىت يـوق ئىـدىشـا-لېكىن، دوكتۇرلۇق ئوقۇشـىدا ماڭـا ئۇنـداق شـهرت
. شۇڭالشقا، ئامېرىكىغا كېلىپال بۇ مهسىله ئۈسـتىده ئويلىنىـشقا باشـلىدىم

تۈگىتىپ )  مهۋسۇمده3يهنى (مهن ماگىستىرلىق دهرسلىرىنى بىر يېرىم يىلدا 
ــات  ــي تهتقىق ــۈرۈش ئىلمى ــۇش پۈتت ــۇمنى ئوق ــاخىرقى مهۋس ــۇپ، ئهڭ ئ بول

هڭ ئـاخىرقى مهۋسـۇمده شـۇڭا، بـۇ ئ. ماقالىسى يېزىشقا ئاجرىتىـپ قويـدۇم
شـۇنىڭ بىـلهن ئـۆز فاكۇلتېتىمـدىكى . ۋاقتىم خېلى كهڭرى بولۇپ قالـدى

 ســائهت قىلىــدىغان ئوقۇتقۇچىلىقىمــدىن باشــقا، مهن يهنه 20ھهپتىــسىگه 
 سـائهت 10ده ھهپتىـسىگه " ئاكادېمىيه ياردهم بېرىش مهركىزى"مهكتهپنىڭ 

ــشلىدىم ــدا ئى ــشته ق. ئهتراپى ــى ئۆگىنى ــۇ مهكتهپتىك ــار ب ــى ب ىيىنچىلىق
ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن تهسىس قىلىنغان ئورۇن بولۇپ، ھهر بىر ئوقۇغـۇچى ھهر 

بـۇ . ھهپتىسى بۇ يهرگه كېلىپ، بىر سائهت مهخسۇس ياردهمگه ئېرىشهلهيتى
. دهپ ئاتىالتتى" Tutor"يهرده دهرس چۈشهندۈرىدىغان ئوقۇتقۇچى ئىنگلىزچه 

مهندىن بىر قېـتىم دهرس ئېلىـپ . تى دولالر ئهتراپىدا پۇل بېرهت8.5سائىتىگه 
باققان ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهممىسى مهندىن ئىنتـايىن رازى بولـۇپ، داۋاملىـق 

ــاالتتى ــۇپ ق ــدىغان بول ــى تالالي ــده . مېن ــر ھهپتى ــائهت 10شــۇڭا، مهن بى  س
لىــق ئوقۇغــۇچى - ســائهتنىڭ ھهممىــسىگه لىقمــۇ10ئىشلىــسهم، بــۇ 
نچه كهلمهيدىغان، ھهممه ۋاقىتتـا قېشىغا ئوقۇغۇچىالر ئا(ئورۇنالشتۇرۇالتتى 
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ئۇنىڭـدىن ). الرمۇ ئـاز ئهمهس ئىـدى Tutor تاپشۇرۇق ئىشلهپ ئولتۇرىدىغان
ــۆز  ــويىچه ئ ــىپلىرى ب ــر كهس ــا ۋه ئېلېكت ــا، ماتېماتىك ــقا، مهن فىزىك باش

.  دولــالر ئالــدىم12ســائىتىگه . لــۇق قىلــدىم Tutorئالــدىمغىمۇ شهخــسىي 
بـۇ . نىڭ ئىچىگه ئېالن چاپالپ قويـدۇمدهسلهپته مهكتهپنىڭ ئوقۇش بىنالىرى

ــشى  ــنى ياخ ــڭ دهرس ــيىن، مېنى ــدىن كې ــاي قىلغان ــچه ئ ــر نهچ ــشنى بى ئى
ئۆتۈدىغانلىقىمدىن خېلى كـۆپ ئوقۇغۇچىالرغـا خهۋهر تېپىـپ، مېنـى ئـۇالر 

ــدى ــدىغان بول ــزدهپ كېلى ــۆزلىرى ئى ــز . ئ ــده ئې ــڭ ئىچى ئوقۇغۇچىلىرىمنى
 بولـۇپ، ئهتراپتىكـى باشـقا مهكتىپىمدىكى ئۆگىنىـشى ئهڭ ناچـارالرمۇ بـار

ئــالىي مهكتهپتىكـــى ئۆگىنىــشته ئهڭ ياخـــشى ئوقۇغۇچىالرمــۇ، ھهتتـــا 
ــــسىنىڭ  ــــانجهلهس شۆبى ــــوس ئ ــــىتېتىنىڭ ل ــــا ئۇنىۋېرس كالىفورنىئ

ـــدى ـــار ئى ـــۇ ب ـــڭ ھهر . ئوقۇغۇچىلىرىم ـــشهنبه كۈنلىرىنى ـــهنبه ۋه يهك ش
 12ئىككىلىسىده ماڭا ئوقۇغۇچىالر لىق ئۆچىرهت بولـۇپ كېتىـپ، كـۈنىگه 

كهچته ياتاققا قايتىپ بارغاندا، بىر كـۈن توختىمـاي . سائهت دهرس ئۆتهتتىم
سۆزلىگهن بولغاچقا، ئايـالىم ئامـانگۈلگه گهپ قىلـسام ئـاۋازىم چىقمـاي 

 2 ئـايلىق ۋاقتىـدىال سـۈتتىن ئايرىۋېتىـپ، 7ئامانگۈل ئوغلىمىزنى . قاالتتى
سـلهپته زادىـال بالىنى ئۈرۈمچىده قويۇپ ئامېرىكىغـا كهلـگهن بولغاچقـا، ده

ئىنگلىز تىلى ئۆگىنىش ئۈچۈن قولىغا كىتاب ئالسا، كـۆزىگه . كۆنهلمىدى
پاراڭلىـشاي دېـسه .  باال كىتابنىـڭ قىرغىقىـدا ئولتۇرغانـدهك كـۆرۈنهتتى2

بىـر يـاش ئانـا . مهن بولـسام كۈنبـويى مهكتهپـته. ئهتراپتا باشقا ئـادهم يـوق
مېرىكىغـا يېڭـى كهلـگهن ئا. ئۈچۈن بۇ ناھايىتى كۈلپهتلىك كۈنلهر ئىـدى

كهلگۈسـىنى دهپ، ئـۆزىنى . يىلنىڭ ئىچىده ئامـانگۈل كـۆپ يىغاليتتـى-1
  .ئىنگلىز تىلى ئۆگىنىشكه مهجبۇراليتتى

ـــدىكى  ـــۈن ئامېرىكى ـــى ئۈچ ـــۇق ئوقۇش ـــالىي 10مهن دوكتۇرل  دهك ئ
ئۇنىـڭ . مهكتهپنىڭ ئېلېكتر ئىنجىنىرلىقـى كهسـپىگه ئىلتىمـاس قىلـدىم

لـېكىن، بىرىمـۇ ماڭـا . ڭا ئوقۇش چاقىرىقى كهلدى مهكتهپتىن ما6ئىچىده 
ئېلېكتر ئىنجىنىرلىقى كهسـپى ئامېرىكىـدا . ئوقۇش مۇكاپات پۇلى بهرمىدى

ئېھتىيــاجى بىــر قهدهر يــۇقىرى بولغــان كهســىپ بولغاچقــا، بــۇ كهســىپكه 
يىلـى ئوقـۇش يـاردهم -1كهلگهن چهت ئهللىك دوكتۇرلۇق ئوقۇغۇچىلىرىغا 

ن ئامالسىز، بىـر يىـل ئىـشلهپ، ئانـدىن ئوقۇشـنى مه. پۇلى بېرىلمهيدىكهن
يىللىــرى ســوۋېت -1990-1989ئهممــا، . داۋامالشــتۇرۇش قارارىغــا كهلــدىم

ئىتتىپــاقى پارچىالنغانــدىن كېــيىن، ئامېرىكىنىــڭ ئىقتىــسادى ئىنتــايىن 
مهن ئوقـۇش . ناچارلىشىپ، خىزمهت تېپىش ئىنتـايىن قىيىنلىـشىپ كهتتـى

بـۇرۇنال خىـزمهت ئىزدهشـكه باشـالپ، پهقهتـال پۈتتۈرۈشتىن بىر قـانچه ئـاي 
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ــدىم ــزمهت تاپالمى ــقا . خى ــتۇراندا كۈتكــۈچى بولۇش ــاي، رهس ــاخىرى بولم ئ
ئهمما، ئۇالر مېنىڭ ئىلتىمـاس جهدىۋىلىمـدىن . ئىلتىماس قىلىشقا باشلىدىم

سـهن بـۇ يهرده "مېنىڭ فىزىكىدا ماگىستىرلىق ئۇنۋانىم بارلىقىنى كۆرۈپال، 
ـــۇددهت ئىشلى ـــۇزۇن م ـــسهنئ ـــدى"مىگىدهك ـــشقا ئالمى ـــى ئى . ، دهپ مېن

ھولليۋوئودنىڭ كىنو ئارتىسلىرى تۇرىدىغان بهرۋهلهي ھىلل دېگهن رايونـدا 
كىچىــك بــالىالرنى باقــسا، پــۇلنى خېلــى كــۆپ تــاپقىلى بولىــدىكهن، دهپ 

سـىڭىللىرىنى خېلـى بېقىـپ -مهن كىچىكىمده ئۆزۈمنىڭ ئۇكا. ئاڭلىدىم
ــىناپ ــۇ س ــا، بۇنىم ــان بولغاچق ــدىمباقق ــارار قىل ــشنى ق ــا، مهن .  بېقى ئهمم

بىـز "گىزىتتىكى ئېالننـى كـۆرۈپ، ئـۆي ئىگىلىـرىگه تېلېفـون قىلـسام، 
. ، دهپ، ماڭا ئۆزۈمنى تونۇشتۇرۇش پۇرسىتىنىمۇ بهرمىدى"ئهرلهرنى ئالمايمىز

ئۇنىڭدىن كېيىن مىڭ تهسلىكته بىر ئېلېكترونلۇق توك يـولى تاختىـسىنى 
ه كىــشىلىك كىچىــك شــىركهتتىن ئىــش  نهچــچ10ســىناپ تهكــشۈرىدىغان 

بـۇ شـىركهتنىڭ ئىگىـسى بىـر ئـاق تهنلىـك بولـۇپ، قالغانالرنىـڭ . تاپتىم
ئـارا -شۇڭا ئۇالر ئـۆز. مهندىن باشقىسىنىڭ ھهممىسى مهكسىكىلىقالر ئىدى

شـىركهتتىكى رادىئونىمـۇ ئىـسپانچه قانالغـا . ئىسپان تىلىـدا سۆزلىـشهتتى
ئۇنۋانىم بىلهن ئاساسهن مۇناسىۋىتى يوق ئۇ مېنىڭ ئوقۇغان . قويۇپ قوياتتى

بـۇ يهرده بىـر .  دولالر بېرهتتـى5بىر قارا خىزمهت بولۇپ، ماڭا سائىتىگه ئاران 
ئاي ئىشلهپ قارىسام، بىر ئايلىق كىرىمىمنىڭ بىر قىسمىنى ياتاققا تـۆلهپ، 

ئىككـى -بىر قىسمىنى تۇرمۇشقا ئىشلهتكهندىن كېيىن، بىزگه ئـاران بىـر
بۇنىڭ بىـلهن بىـر يىلـدا كېيىنكـى مهكتهپنىـڭ . ۇل قالىدىكهنيۈز دولالر پ

مهن داۋاملىق ئىـزدهپ يـۈرۈپ، . ئوقۇش پۇلىنى تېپىش مۇمكىن ئهمهس ئىدى
ئۇ ئېلېكتـر .  دولالر بېرىدىغان ئىش تاپتىم6.5يهنه بىر شىركهتته سائىتىگه 

شـۇنىڭ بىـلهن . توك يولى تاختىسىنى ئىشلهپ چىقىرىدىغان شىركهت ئىدى
شـىركهتته چۈشـتىن -2 دىـن چۈشـكىچه، 8ىركهتته ئهتىگهن سائهت ش-1

.  لهرگىـچه ئىـشلهيدىغان قىلـدىم11-10 دىن كهچ سائهت 1كېيىن سائهت 
 دىـن كېـيىن 11 ده چىقـسام، كهچـته سـائهت 7ئهتىگىنى ئۆيـدىن سـائهت 

ــتىم ــپ كېلهت ــۈنى . قايتى ــر ك ــۈپ، -1بى ــشتىن چۈش ــىركهتتىن ئى -2ش
 2رىـپ كېتىۋاتـسام، پاراڭلىـشىپ تۇرغـان بـۇ شىركهتكه بېرىپ، بىناغا كى

 كىـشى يـېقىن 2ئهسـلىده بـۇ . شىركهتنىڭ ئىگىلىرىگه ئۇچرىشىپ قالدىم
ئهركىـن نېمىـشقا بـۇ يهرده "شـىركهتنىڭ باشـلىقى -1. دوستالردىن ئىكهن

ــدۇ؟ ــورىدى" يۈرۈي ــلىغى -2. دهپ س ــىركهتنىڭ باش ــىركهتته "ش ــڭ ش بىزنى
ــشلهيدۇ ــاۋاب بهردى" ئى ــۇنىڭ . دهپ ج ــڭ ش ــلهن، مېنى ــىركهتته تهڭ 2بى  ش

ئــۇالر مېنىــڭ بىــر ئىــشىمنى . ئىــشلهۋاتقانلىقىم پــاش بولــۇپ قالــدى



  )1(ئهركىن سىدىق بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن يازما سۆھبهت -ئۇيغۇر ئالىمى
 

 72

شـىركهتنى -1شـۇنىڭ بىـلهن مهن . قىسقارتىشىمنى قهتئىـي تهلهپ قىلـدى
.  ســائهت ئىــشلهيدىغان قىلــدىم12شــىركهتته ھهر كــۈنى -2قىــسقارتىپ، 

 500يـدىغان پـۇل يهنه كېيىن قاراپ باقسام، بۇ يول بىـلهن ھهر ئايـدا يىغاال
ئۇنىڭ ئۈستىگه، مېنىڭ باشلىقىم ئۆزى ئىرانـدىن . دولالرغىمۇ بارمايدىكهن

 ئىلگىرى كهلـگهن، ئهممـا ئېـرى ئامېرىكىغـا كـېلهلمىگهن بىـر ئايـال 15
ــدى ــار ئى ــايىن ناچ ــۇلى ئىنت ــقۇرۇش ئۇس ــۇپ، باش ــسىكىلىق . بول ــۇ مېك ئ

لغــان بولغاچقــا، ئوقۇمىغــان قــارا خىزمهتچىلهرنــى باشــقۇرۇپ ئۆگىنىــپ قا
ــامىله قىلــدى ــاڭىمۇ دهل ئاشــۇنداق مۇئ ھهر كــۈنى ئهتىــدىن كهچكىــچه . م

بهزىــده ئىــشلهۋهتىپ بىــر ئۆيــدىن يهنه بىــر ئــۆيگه . كــۆزۈمگه كىرىــۋاالتتى
مهن . دهپ سـورايتتى" ئهركىـن، نـېمه ئىـش قىلىۋاتىـسهن؟"كېتىپ بارسام، 

. پ جـاۋاب بېـرهتتىمده!" ماۋۇ يهردىن ئـاۋۇ يهرگه مېڭىـۋاتىمهن"ئاچچىقىمدا 
روھىي جهھهتتىن خۇددى ئاسماندىن يهرگه چۈشكهندهك بولـۇپ، ھهر كـۈنى 

. پهقهت پۇل ئۈچۈنال ئىشلهيتتىم. ئىشقا بوينۇمنى باغالپ تارتقاندهك باراتتىم
بۇ شىركهتنىڭ مۇئاۋىن رهئىسى مىسىرلىق كىشى بولۇپ، مېنىـڭ ھهر كـۈنى 

ىمنى كۆرگهندىن كېيىن، بىـر روھىم ئىنتايىن چۈشكۈن ئىشقا كېلىۋاتقىن
مهن . كۈنى مېنى ئۆزىنىڭ ئىشخانىسىغا چاقىرىپ، مهندىن ئهھـۋال سـورىدى

ـــۇ يهرده  ـــۈن ب ـــش ئۈچ ـــۇل يىغى ـــقا پ ـــا ئوقۇش ـــڭ دوكتۇرلۇقت ئۆزۈمنى
ئهركىـن، : "ئىشلهۋاتقانلىقىمنى چۈشهندۈرگهندىن كېيىن، ئۇ كىشى ماڭـا

هر قانـداق ۋاقىتتـا ئهگهر ياخشىراق خىـزمهت تاپالىـساڭ، بـۇ شـىركهتتىن ھ
ھهرگىـز بىزنىـڭ كـۆڭلىمىزنى ئايـاش ئويىـدا . چىقىپ كهتسهڭ بولىۋېرىدۇ

. مهنمۇ ئهينى ۋاقىتتا ساڭا ئوخشاش يـولالرنى بېـشىمدىن كهچـۈرگهن. بولما
فىزىكىدا دوكتۇرلـۇق ئۇنـۋانى ئېلىـپ بولغانـدا، مهن ھېچـيهردىن خىـزمهت 

ۇق ئۇنـۋانى بـارلىقىنى شـۇنىڭ بىـلهن مهن ئۆزۈمنىـڭ دوكتۇرلـ. تاپالمىدىم
 يىلـدهك 5. ھېچكىمگه دېمهي، مۇشۇ شىركهتكه قارا ئىشچى ئورنىدا كىردىم

مانـا ئهمـدى ئـۆز . ئىشلىگهندىن كېـيىن، ئانـدىن ئـۆزۈمنى ئاشـكارىلىدىم
شـۇڭا سـهن بۈگـۈن . ئىقتىدارىمنى ھهقىقىي جارىي قىلدۇرااليدىغان بولـدۇم

 كهتسهڭمۇ، مهن ھهرگىز خاپا بىر ياخشىراق خىزمهت تاپساڭ، ئهتىال چىقىپ
بۇ يول بىلهن يېتهرلىك پۇل يىغىش ئىمكانىيىتى بولمىغاچقـا، ". بولمايمهن

مهن ئاخىرى مېنى قوبۇل قىلغان مهكتهپلهرنىڭ بىـرى بولغـان كـالىفورنىيه 
ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ئېلېكتــر ۋه كومپيــۇتىر ئىنژىنىرلىقــى فاكۇلتېتىنىــڭ 

ىگه ئۆزۈمنىڭ ئوقۇتقۇچىلىقتا ئىنتـايىن ئۇ كىش. مۇدىرىغا تېلېفون قىلدىم
ياخشى ئىكهنلىكىمنى، شۇ سهۋهبتىن كالىفورنىيه شىتات ئۇنىۋېرسـىتېتىدا 
بىر ئىلغار ئوقۇتقۇچى دېگهن مۇكاپاتقا ئېرىشكهنلىكىمنى ئېيتىپ، مېنىڭ 
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ــق  ــا ئوقۇتقۇچىلى ــدىردىمۇ، ماڭ ــۈرۈۋهتمىگهن تهق ــۇمنى كۆت ــۇش پۇل ئوق
ئۇ كىشى مېنىـڭ بـۇرۇنقى مهكتىپىمـدىن . مخىزمىتى بېرىشنى تهلهپ قىلدى

 خىــزمهت 25%يــۇقىرىقى ئهھــۋالنى تهكــشۈرۈپ باققانــدىن كېــيىن، ماڭــا 
 سائهت ئىشلهيدىغان خىزمهت بولـۇپ، ئامېرىكىـدا 10بۇ ھهپتىسىگه . بهردى

ئىـشلهشكه )  سـائهت20يهنى  (50%پۈتۈن كۈنلۈك ئوقۇغۇچىالر ھهپتىسىگه 
ئىككىمىـز قانـداق قىلىـش توغرىـسىدا بىـر ئامانگۈل بىـلهن . يول قويۇلىدۇ

ــته مهسلىھهتلهشــتۇق ــا. ھهپ ــۇل ســانىدۇق-قايت ــا پ نهچــچه كېچىنــى . قايت
 دولـالر 500ماڭا ئـۇ خىـزمهتتىن كېلىـدىغان مائـاش . ئۇخلىماي ئۆتكۈزدۇق

.  دولالر ئىدى13000ئهتراپىدا بولۇپ، ئۇ مهكتهپنىڭ بىر يىللىق ئوقۇش پۇلى 
تاقلىرىمىزنى ھهر بىرىنـى -نى قارار قىلىپ، يۈكئاخىرى ئۇ مهكتهپكه بېرىش

 كىلـومېتىر 500 كىچىـك ماشـىنىغا قـاچىالپ، 2 دولالردىن سـېتىۋالغان 700
ئــۇ مهكــتهپكه . يــول يــۈرۈپ، شــىمالىي كــالىفورنىيهگه كۆچــۈپ كهتتــۇق

.  گه كۆتــۈرۈپ بهردى50%بارغانــدىن كېــيىن، ئــۇالر مېنىــڭ خىزمىتىمنــى 
رۇش ئۈچــۈن، ئامــانگۈل ھهر خىــل جاپــالىق قالغــان كهم يهرلىرىنــى تولــدۇ
 مهۋسـۇم بولـۇپ، مهن 3ئۇ مهكتهپته بىر يىل . خىزمهتلهرنى تېپىپ ئىشلىدى

يىلى ئۆگىنىش ۋه ئوقۇتقۇچىلىق جهھهتـته خېلـى كـۆزگه كۆرۈنهرلىـك -1
ــا،  ــشكهن بولغاچق ــلهرگه ئېرى ــڭ -2نهتىجى ــاكۇلتېتتىن مېنى ــى ف  3يىل

شــۇ چاغــدا بىــر .  كۆتــۈرۈۋهتتىمهۋســۇملۇق ئوقــۇش پۇلۇمنىــڭ ھهممىــسىنى
مهۋسۇملۇق ئوقۇش مۇكاپات پۇلىغىمـۇ ئېرىـشهلمىگهن جۇڭگولـۇق خهنـزۇ 
ئوقۇغۇچىالر بار بولۇپ، ئۇالرنىڭ بهزىلىـرى فاكۇلتېـت مۇدىرىنىـڭ قېـشىغا 

شۇنداق قىلىپ، مېنىـڭ دوكتۇرلـۇق . مېنىڭ ئۈستۈمدىن ئهرز قىلىپ بېرىپتۇ
 ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، مهن ئالغـان ئوقۇشۇمدا ئايالىمنىڭ قوشقان تۆھپىسى

 .دوكتۇرلۇق ئۇنۋاننىڭ بىر قىسمى ئامانگۈلگه تهۋهدۇر
بۇ جهھهتته ھېكايىلىرىم ئىنتايىن كۆپ بولـۇپ، ھـازىرچه مۇشـۇ يهرده 

مهن ئۆزۈم ئىـشلهپ باققـان ھهر بىـر ئورۇنـدا، يۇقىرىـدا تىزغـان . توختىتاي
. ا ئېرىـشىپ كهلـدىمشهخسىي خاراكتىرىم بىـلهن ناھـايىتى يـۇقىرى باھاغـ
 مهن ھـازىرغىچه -: مهسىلهن، ماڭا بېـرىلگهن بىـر قىـسىم باھـاالر مۇنـداق

 . ئۇچرىتىپ باققان ئهڭ ياخشى ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىرى
پهنچــى - مهن ھــازىرغىچه ئۇچرىتىــپ باققــان ئهڭ ئهقىللىــق ئىلىــم-

")Scientist ("نىڭ بىرسى . 
جاناب، ئهڭ ئىقتىدارلىق  مهن ھازىرغىچه ئۇچرىتىپ باققان ئهڭ ئالىي -

 . ئىنژىنىرنىڭ بىرسى
 ئىلمىــي تهتقىقاتتــا، ئىــشالرنى داۋاملىــق ئــۆز نورمىــسىدىن ئــارتۇق -
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 . قىلىدۇ
 .  ھهممه خىزمهتنى تهلهپتىن كۆپ يۇقىرى ئورۇناليدۇ-
ــسورنىڭ - ــشى پروفېس ــان ئهڭ ياخ ــپ باقق ــازىرغىچه ئۇچرىتى  مهن ھ
 .بىرسى

ـــسى- ـــسورالرنىڭ ھهممى ـــسا، مهن  ئهگهر پروفېس ـــدهك بول  ئهركىن
 .ھازىرقىدىن يۇقىرى ئوقۇش پۇلى تۆلهشكه رازىمهن

مهن دوكتورلۇق ئۇنۋانىنى ئېلىپ، بىر يېرىم يىل ئامېرىكىنىڭ ساندىئا 
بىـــلهن  ) Post doctor( دۆلهتلىـــك تهجرىبىخانىـــسىدا دوكتـــور ئاشـــتى 

 Aleks  دېــگهن بىــر شــىركهتنىڭChwi laserشــۇ جهريانــدا . شــۇغۇلالندىم
 Post doctorېگهن مۇئـاۋىن رهئىـسى بىـلهن شـىرىك ئىـشلىگهن بولـۇپ، د

-بۇ كىشىنىڭ ئاتا. تامامالنغاندا، ئۇ مېنى ئۆز شىركىتىگه خىزمهتكه ئالدى
ــۇپ، ــگهن يهھــۇدىيالردىن بول ــا  Aleks ئانىــسى رۇســىيهدىن كهل نېۋيوركت

ـــكهن،  ـــۇپ ئۆس ـــالىفورنىيه  MITتوغۇل ـــاكالۋۇر، ك ـــىتېتىدا ب ئۇنىۋېرس
. ىتېتىنىڭ بهركهلهي شۆبىسىده دوكتورلۇق ئوقۇغان كىـشى ئىـدىئۇنىۋېرس

لـېكىن . تۇغما ئهقىللىق بولـۇپ، كهسـىپته ئىنتـايىن قابىلىيهتلىـك ئىـدى
كىچىكىــدىن تارتىــپ ئائىلىــسىده خــارلىق ئىچىــده چــوڭ بولغــان بولــۇپ، 

دهسـلهپته مېنـى . كىشىلهر بىلهن بولغان مۇناسـىۋهتته بىـر ئـاز ناچـار ئىـدى
لـېكىن . ھه دېسىال ماڭا قوپال مۇئامىله قىلـدى. كۆزگه ئىلمىدىتۈزۈكرهك 

. بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن، بىز ناھايىتى ياخـشى چىقىـشىپ كهتتـۇق
-بىر نهرسه ياساپ چىقىرىشتا، ئۇ كىـشى بىـر تېخنىكىنىـڭ ئىـشلهيدىغان
مهن . ئىشلىمهيدىغانلىقىنى ئالدىنئاال مۆلچهرلهشـكه ئىنتـايىن قـادىر ئىـدى

م، ئۇنى الھىيىلهپ، ئۇنىڭغا كېتىدىغان زاپچاسالرنى تېپىـپ ئېلىـپ، بولسا
كېيىـنچه ئىككىمىـز . ئۇنى تهجرىبىخانىـدا ياسـاپ چىقىـشقا قـادىر ئىـدىم

. بىرلهشسهك، بۇ دۇنيادا بىز قىاللمايدىغان ئىش يوقتهك تۇيۇلىدىغان بولدى
تىمنى، مهن بىلهن ئارىلىشىش جهريانىدا ئۇيغۇرالرنى، مېنىـڭ بـالىلىق ھايـا

ھهمده مېنىڭ ئۇيغۇر مىللىتىگه بولغـان چهكـسىز سـۆيگۈ ھېسـسىياتىمنى 
ئۇ تېخى كهلگۈسىده ۋاقتىمىـز چىققانـدا، ئىككىمىـز . تولۇق بىلىپ كهتتى

بىرلىشىپ مېنىڭ ھاياتىمنى ئىنگلىزچه يېزىپ، كىتاب قىلىـپ چىقىرىـشنى 
چىكىمـده قـارا، مهن كى"مهن پـاراڭالر ئارىـسىدا ئۇنىڭغـا، . تهكلىپ قىلدى

ئۆستهڭنىڭ پاسكىنا سۇلىرىنى -قوسۇغۇم تويغىچه تاماق يېيهلمهي، ئېرىق
ئىچىپ چوڭ بولغان بولساممۇ، ھـازىر سـهندهك بىـر ئهقىللىـق يهھۇدىيـدىن 

شارائىتتا ئۆسۈپ يېـتىلگهن -ئهگهر مهن سهن ئۆسكهن شهرت. قېلىشمايمهن
ۇرۇپ بېـشىنى دېسهم، ئۇ كۈلۈپ ت" بولسام، سهندىن جىق ئهقىللىق بوالتتىم
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ئۆستهڭنىڭ سـۈيىنى ئىچىـپ چـوڭ -مهن ھهقىقهتهنمۇ ئېرىق. لىڭشىتاتتى
بىزنىڭ ئىدارىنىڭ ئالدىدا بىر كىچىك ئېرىق بار بولـۇپ، بىـز . بولغان ئىدىم

بـۇ ئېرىقنىـڭ بهشـى تـارىم دهرياسـى . سۇنى شۇ يهردىن ئهكىرىپ ئىچهتتـۇق
جـايالردا بـۇ سـۇنى بولۇپ، بىزنىڭ ئىدارىنىڭ ئالدىغا كهلگىـچه قانچىلىـك 

ئۇالقالر ئىچىـدىغانلىقى، قانچىلىـك يهرلهرده كىچىـك بـالىالر ئۇنىـڭ -ئات
مهن يېزىدا قايتا . بېشىدىكى ئۆستهڭگه سۇغا چۈشىدىغانلىقى مهلۇم ئهمهس

تهربىيه ئېلىۋاتقان مهزگىلدىمۇ، قىش كـۈنلىرى بىـر تـوڭالپ قالغـان ھـور 
ىــپ بېرىــپ، ســۇنى شــۇ نېنىنــى ئېلىــپ، ئۆســتهڭ بويىغــا بىــر چاشــكا ئېل

ئۆســتهڭدىن ئېلىــپ، تــوڭالپ قالغــان ھــور نېنىنــى غــاجىالپ يهۋاتقانــدا، 
ئۆستهڭنىڭ بېشىدا سۇغا كېچىپ تـۇرۇپ سـۇ ئىچىۋاتقـان مـالالرنى كـۆرۈپ 

يېزىدىكى تۇغقانالرنىڭ قېشىغا بارغاندا، ئېرىق بويلىرىغـا ياسـاپ . تۇراتتىم
ــده قويغــان كىچىــك كۆلچهكنىــڭ ســۈيىنى قــول بىــلهن ئى ــده، بهزى چكهن

بىز قۇمچـاقنى پـۈۋلهپ . چىقىپ قاالتتى) پاقىنىڭ بالىسى(قولىمىزغا قۇمچاق 
ــۇق ــۇنى ئىچهتت ــولىمىزدىكى س ــۈرۈۋېتىپ، ق ــۇرىنى . چۈش ــۇق ئوتت مهن تول

   كېيىنچه . پۈتتۈرهي دېگهنده ئاندىن ئاقسۇ شهھىرىده قۇدۇق پهيدا بولغانىدى
Aleks ئىككـى يىلنىـڭ . لـۇپ كهتتـىمهندىن ناھايىتى تهسىرلىنىدىغان بو

بىـر كـۈنى ئـۇ مېنىـڭ قېـشىمغا . ئۆسـتۈرۈپ بهردى 50ئىچىده مائاشىمنى ٪
ئهركىن، مهنده سهندهك كىشىلىك پرىنـسىپى دېـگهن بىـر نهرسـه "كېلىپ، 

ــكهن ــوق ئى ــسىدىن، . ي ــش يۈزى ــۆرمهت قىلى ــا ھ ــاڭا ۋه ئۇيغۇرالرغ مهن س
بـۇ كىـشى . دىـدى، "بۈگۈندىن باشالپ چوشقا گۆشى يېيىشنى توختىتىمهن

ــى ــىنىمۇ يهۋېرهتت ــقا گۆش ــۇرۇن چوش ــشهنمىگهچكه، ب ــا ئى ــڭ . دىنغ بىزنى
ئـۇ كىـشى . دوستلۇقىمىز شۇنىڭدىن باشالپ ئىزچىل داۋاملىشىپ كېلىۋاتىدۇ
ھهر قېـتىم . ھازىر فلورىدا شىتاتىدا بولۇپ، ئۆزى بىر ئايرىم شىركهت قـۇردى

ونـۇپ، مهن بىـلهن كالىفورنىيهگه كهلسه، چوقۇم بىزنىڭ ئۆيگه كېلىـپ ق
  .پاراڭلىشىپ كېتىدۇ

نــى مهن تونۇشــتۇرۇپ، بىزنىــڭ  Aleks   يىلىنىــڭ ئــاخىرلىرى -2000
Wawesplitterئـۇزۇن ئـۆتمهي ئىككىلىمىـز .  دېگهن شىركهتكه ئالدۇردۇم

باشـقا گۇرۇپپىالرغـا باشـلىق -شىركهتنىڭ ئىنژىنىرلىق بۆلۈمىدىكى باشـقا
ن قىلىۋاتقان پروجهكتنىڭ بىر قىسىم ئۇ ئۆز خىزمىتىدىن باشقا، مه. بولدۇق

ئــۇ مهن ئۈچــۈن . مېخــاينىكلىرىنى اليىھىلهشــكه ياردهملىــشىدىغان بولــدى
بىـــر جىـــددىي ۋهزىپىنىـــڭ . ئاجايىـــپ جـــان كۆيـــدۈرۈپ ئىـــشلهپ بهردى

 سـائهتتىن ئـارتۇق 12 ھهپته ھهر كـۈنى 3-2ھۆددىسىدىن چىقىش ئۈچۈن، 
ن ئامېرىكىنىڭ نۇرلۇق تاال لېكىن، بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيى. ئىشلىدى
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 Aleks. خهۋهرلىشىش ساھهسىدىكى ئىقتىـسادىدا زور چېكىـنىش يـۈز بهردى
 ئاي ئىشلىگهندىن كېيىن، شىركهتته بىـر چـوڭ 9بىزنىڭ شىركهتته پهقهت 

. خىزمهتتىن بوشـىتىش بولـۇپ، شـۇ قېـتىم ئۇنىمـۇ ئىـشتىن بوشـىتىۋهتتى
 دېگهن چـوڭ الزېـر Lambda-Fizik شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ گېرمانىيهنىڭ 

شىركىتىنىڭ فلورىدادىكى تهتقىقات مهركىزىدىن ئىـش تېپىـپ، شـۇ يهرگه 
 يـاش 15ئۇنىـڭ ئـۇ شـىركهتتىكى باشـلىقى بىـر ئۆزىـدىن . كۆچۈپ كهتتـى

بىـر .  تازا بوزهك قىلىپتۇ نى Aleks كىچىك گېرمانلىق بولۇپ، ئۇ گېرمانلىق
ئهركىـن، ئهينـى : " ماڭابىلهن تېلېفوندا سۆزلهشسهم، ئۇ Aleks كۈنى مهن

ۋاقىتتا مهن ساڭا قانداق مۇئامىله قىلغان بولـسام، مېنىـڭ باشـلىقىم ھـازىر 
. بۇنىڭغــا ھهر كــۈنى ئــازابلىنىۋاتىمهن. ماڭــا شــۇنداق مۇئــامىله قىلىۋاتىــدۇ

لېكىن، ھهر قېتىم مهن ئۇنىـڭ ئهسـكى مۇئامىلىـسىگه ئـۇچراپ، كۆڭلـۈم 
-شۇنىڭ بىلهن ماڭا باشقىدىن كۈچ. يېرىم بولغاندا، مهن سېنى ئوياليمهن

، دهپ ئــۆزۈمگه "ئهركىــن قىاللىغــاننى مهنمــۇ قىالاليــمهن. قــۇۋۋهت كىرىــدۇ
. ھازىر سهن مېنىـڭ ئـۆگىنىش ئـۈلگهم بولـۇپ قالـدىڭ. ئىلھام بېرىۋاتىمهن

باشقىالر بىلهن بولغان مۇناسـىۋهتتىال ئهمهس، يهنه باشـقا نۇرغـۇن ئىـشالردا 
بــۇ مېنىــڭ چىــن كۆڭلۈمــدىن . ىۋاتىمهنمهن ســېنى ئــۈلگه قىلىــپ تىرىــش

  .، دېدى"چىققان گهپ
 ئامېرىكىدا ھهر قېتىم بىـر يېڭـى خىـزمهتكه كىرىـشته، سـىز ئالـدى  

ئۇ شىركهت سىزنى بىر ئـاز مۇۋاپىـق . بىلهن ئۇ شىركهتكه ئىلتىماس قىلىسىز
كۆرسه، ئالدى بىلهن سىزنى شىركهتكه چاقىرتىپ، دوكتورلـۇق ئۇنـۋانى بـار 

بىـرلهپ كۆرۈشـۈپ -ر بىلهن شىركهتنىڭ ھهممه باشلىقلىرى بىـركاندىداتال
بهزىــده ســىزنى بىــر گۇرۇپپــا . بهزىــده ســىزدىن ئىمتىھــان ئالىــدۇ. چىقىــدۇ

ئادهمنىڭ ئالدىدا ئۆزىڭىزنىڭ بۇرۇن قىلغان ئىشلىرىڭىز توغرىسىدا دوكـالت 
بــۇ تۈگىگهنــدىن كېــيىن، ئهگهر ســىز ئۇالرغــا . بېرىــشكه ئورۇنالشــتۇرىدۇ

 Professional"ئىنگلىـزچه ( گـۇۋاھچى ئـادهم 4ڭىز، ئۇالر سـىزدىن يارىسى
References "نىڭ تىزىمىنى ئېلىـپ، ئـۇالر بىـلهن تېلېفونـدا ) دهپ ئاتىلىدۇ

بىــرلهپ كۆرۈشــۈپ، ســىز توغرىلىــق تېخىمــۇ كهڭ دائىرىــده ئهھــۋال -بىــر
يالغـانلىقىنى -ھهمده سىزنىڭ ئۇالرغا ئېيتقانلىرىڭىزنىڭ راست. ئىگىلهيدۇ

ھازىر مېنىڭ تىزىمىمدا مهن بىلهن بۇرۇن بىرگه ئىـشلهپ باققـان . ېنىقاليدۇئ
ــا  ــلىقلىرىدىن، ماڭ ــوڭ باش ــىركهتلهرنىڭ چ ــر ۋه ش ــسور، ئىنژىنى پروفېس

 گه يېقىن 20گۇۋاھچى بولۇپ بېرىشنى خااليدىغانلىقىنى بىلدۈرگهنلهردىن 
ئـادهم  4ئۆتكهن يىل جپل گه خىـزمهتكه كىرگهنـده، تۆۋهنـدىكى . ئادهم بار

  :گۇۋاھچى بولۇپ بهردى
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مېنىڭ دوكتورلۇق ئۇستازىم، كالىفورنىيه ئۇنىۋېرسىتېتى ئېلېكتر ) 1  
ئـــۆزى . ۋه كومپيـــۇتېر ئىنژىنىرلىقـــى فاكۇلتېتىنىـــڭ مۇئـــاۋىن مـــۇدىرى

ئـــافرىقىلىق ئـــاق تهنلىـــك بولـــۇپ، يېـــشى مهن بىـــلهن تهڭ، بـــالىلىرى 
وقۇغـان بولغاچقـا، ئهمما، ئۇ كىـشى ئۈزۈلـدۈرمهي ئ. مېنىڭكىدىن كىچىك

 يىل بۇرۇن گهئورگىئـا تېخنىكىلىـق ئىنـستىتۇتىدا دوكتۇرلـۇق 10مهندىن 
مهن ئېلىــپ بارغــان تهتقىقاتىمنىــڭ . ئۇنــۋانى ئېلىــپ، پروفېســسور بولغــان

يىلـى -1995پهقهت يېرىمى بىلهن دوكتورلۇق دىسسېرتاتـسىيهسى يېزىـپ، 
لىـشىپ، فاكۇلتېتنىـڭ  دىن ئارتۇق دوكتورلۇقنى ئالغانالر بىـلهن رىقابهت15

دېگهن مۇكاپاتىغا ئېرىشىپ، بۇ " ئهڭ ئالىي دوكتورلۇق دىسسېرتاتسىيهسى"
  .شهرهپ كهلتۈرگهن ئىدىم-كىشىگه چوڭ شان

  .Aleks مهن يۇقىرىدا چۈشهندۈرۈپ ئۆتۈپ كهتكهن) 2
مېنىـــڭ ســـاندىئا دۆلهت تهجرىبىخانىـــسىدىكى پوســـتدوكتورلۇق ) 3

 Georgia institute(ېخنىكا ئىنـستىتۇتى ئۇستازىم، ھازىر گه جىئورجىيا ت
of technology (ئـۇ كىـشى دوكتورلـۇقنى . فىزىكا فاكۇلتېتىنىـڭ مـۇدىرى

ســتانفوردتىن ئالغــان بولــۇپ، دهرىجىــدىن تاشــقىرى قىــسقا ئوپتىكىلىــق 
پۇلسنى ئۆلچهش جهھهتته بىر يېڭى ئۇسۇلنى كهشپ قىلىپ، پۈتۈن دۇنياغـا 

ــان ــۇقىر. تونۇلغ ــدا ئهڭ ي ــپ ئامېرىكى ــاتالرنى ئېلى ــك تهتقىق ى دهرىجىلى
دۆلهت تهجرىبىخانىـسى شـۇالرنىڭ . بارىدىغان بىر قـانچه قـاتالم ئـورۇنالر بـار

يىلى مهن دوكتورلۇقنى تۈگهتكهندىن كېيىن، مېنى سـاندىئا -1995. بىرى
لـېكىن، مهن ئـۇ . دۆلهت تهجرىبىخانىسى پوسـتدوكتورلۇققا قوبـۇل قىلـدى

چقا، مېنىـڭ بـۇ تهجرىبىخانىنىـڭ ئىچىـگه چاغدا جۇڭگو گىراجدانى بولغا
جۇڭگــو گىراجــدانلىرى بــۇ (كىرىــپ ئىشلىــشىمگه يــول قويۇلمىــدى 

ــكهن ــگهن ئى ــدىن چهكلهن ــڭ ). تهجرىبىخانى ــۇالر مېنى ــلهن، ئ ــۇنىڭ بى ش
ــارقىلىق بهردى ــالىي . مائاشــىمنى كــالىفورنىيه ئۇنىۋېرســىتېتى ئ مهن شــۇ ئ

 مهن شۇ چاغـدا اليىھىلىـگهن .مهكتهپته تۇرۇپ ئۇالرنىڭ تهتقىقاتىنى قىلدىم
 الزېر شـىركىتىگه كىرگهنـدىن كېـيىن ياسـاپ چىققـان بىـر الزېـر CVIۋه 

سىستېمىسى ھازىر ئاسـماننىڭ يـۇقىرى قاتلىمىـدىكى ئـوزۇن قهۋىتىنـى يهر 
  .يۈزىده تۇرۇپ كۆزىتىدىغان لىدار ئۈسكىنىسىگه ئىشلىتىۋاتىدۇ

ى شـىركهتنىڭ  دېگهن شىركهتته ئىشلىگهندىكWawesplitterمهن ) 4
يهنـــى (، ھـــازىر ئىنتىـــل شـــىركىتى )Chto(بـــاش تېخنىكـــا ئوفىـــسورى 

نىـڭ فوتونىـك )  سىنى ئىشلهپ چىقىرىدىغان شىركهتCPUكومپيۇتېرنىڭ 
دىن ئېلىـپ،  MITئۇ كىشى دوكتورلۇقنى . گۇرۇپپىسىنىڭ باش دىرىكتورى

 بۇرۇن ئامېرىكىدا ئهڭ دهسـلهپ قۇرۇلغـان، تېلېفـوننى ئىجـاد قىلغـان بېـل
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ھهمـده نۇرلـۇق تاالنىـڭ . تهجرىبىخانىسىنىڭ بىر ئالىمى بولـۇپ ئىـشلىگهن
مهن ئۇ . دهسلهپته تهرهققىي قىلدۇرۇلۇشىغا خېلى چوڭ تۆھپه قوشقان ئىكهن

  . يىلدىن ئارتۇق بىرگه ئىشلىدىم3كىشى بىلهن 
.  كۈنلۈك ئىنژىنېرالر كۇرسـىغا قاتناشـتىم3 نىڭ بىر JPL مهن يېقىندا 

 ئهتراپىـدىكى 25ئهتلىك دهرسنىڭ بېشىدىال، سـىنىپتىكى سا-1ئوقۇتقۇچى 
ــر ــى -ئىنژىنى ــۇرا مهكتهپن ــسى ئوتت ــڭ قاي ــسلهردىن ئۆزلىرىنى مۇتهخهسسى

ــدى ــشىنى تهلهپ قىل ــپ بېرى ــىنىپتىكىلهرگه ئېيتى ــۈرگهنلىكىنى س . پۈتت
مهن . قارىسام بۇ سىنىپتا چهت ئهلدىن كهلگهنلهردىن پهقهت مهنال ئىكهنمهن

هكـــتهپ بـــۇ يهر شـــارىنىڭ قهيهرىـــده ئىكهنلىكىنـــى ئوقۇغـــان ئوتتـــۇرا م
 جۈمله سۆزنى ئـارتۇق قىلىـشقا 5-4چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن ماڭا باشقىالردىن 

مهن . لېكىن، مهن ئىنتايىن ھاياجانلىنىـپ تـۇرۇپ سـۆزلىدىم. توغرا كهلدى
CVI ،الزېر شىركىتىده ئىشلهۋاتقاندا، بىر قېتىم گېزىتكه ئـېالن چىقىرىـپ 

 نى تالالپ بىزنىـڭ شـىركهتكه 3 كىشىنىڭ ئىچىدىن 80ى ئىلتىماس قىلغۇچ
ئۇالرنىڭ قىلىدىغان ئىـشى يـۇقىرى دهرىجىلىـك بوشـلۇق . خىزمهتكه ئالدىم

بـۇنى ئىـشلهيدىغان . ئىشلهپ چىقىرىش ئىدى زاپچاسلىرىنى الزېر هچهمبهرىد
 قول بىلهن كۆزنى تهڭ ئىشقا 2ماشىنىنى باشقۇرۇش ئىنتايىن قىيىن بولۇپ، 

ئهگهر . ، يۈكسهك دهرىجىده زېھنىنى مهركهزلهشتۈرمىـسه بولمـايتتىسالمىسا
 مىـڭ دولالرغىـچه بولغـان زاپچـاس بۇزۇلـۇپ 10بىرهر خاتالىق بولۇپ قالـسا، 

ھهممىـسى .  دولالر ئهتراپىدا مائـاش بېرىلهتتـى17ئۇالرغا سائىتىگه . كېتهتتى
ىندىستانلىق، ئالىي مهكتهپته باكالۋۇر ئۇنۋانى ئالغانالر بولۇپ، ئىككىسى ھ

مهن ئۆزۈمنىـڭ پۈتـۈن ۋۇجـۇدى بىـلهن . قالغان بىرسى ۋىئېتنـاملىق ئىـدى
 ھهپته بۇ ماشـىنىنى باشقۇرۇشـنى ئـۆگهتكهن بولـساممۇ، ئـۇالردىن 2ئۇالرغا 

 ھهپتىــدىن كېــيىن ئــۇ 2شــۇنىڭ بىــلهن . ئىككىــسى زادىــال ئۆگىنهلمىــدى
ــدۇم ــ. ئىككىــسىنى ئىــشتىن بوشىتىــشقا مهجبــۇرىي بول شتىن ئهتىــسى ئى

بـۇرۇنقى سهرگۈزهشـتلىرىم . بوشىتىدىغان كېچىسى ئاساسـهن ئۇخلىمىـدىم
ــدىم ــدىمغا كېلىــپ، ئۇالرغــا ئىچىــم ئاغرىــپ، ئىنتــايىن ئازابالن . كــۆز ئال

ئۇالرنىڭمۇ ئائىلىسى، بالىلىرى بار ئهمهسمۇ؟ ئۇالرمۇ جان باقمىـسا بولمايـدۇ 
ىـپ، ئۇالرنىـڭ بىردىن چاقىرىـپ كېل-ئهمهسمۇ؟ ئۇالرنى ئىشخانامغا بىردىن

ئىشتىن چىقىرىلغـانلىقىنى ئېيـتىش، مېنىـڭ ئۆمرۈمـدىكى ئهڭ مۈشـكۈل 
  .ئىشالرنىڭ يهنه بىرى بولدى

ئـادىتى، ئهنئهنىـسى، -دۇنيادىكى مىللهتلهرنىـڭ مهدهنىيىتـى، ئـۆرپ
. بىـرىنىڭكىگه ئوخـشاپ كهتمهيـدۇ-مىجهزلىـرى قاتـارلىقالر بىـر-قىلىق

ا تىزغان كىشىلىك خاراكتېر بولـسا، لېكىن، ئهگهر بىر ئادهمده مهن يۇقىرىد
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ھهمده ھهممه جايدا، ھهممه ۋاقىتتا ئۆزىگه تهلهپنى يۇقىرى قويسا، ئـۇ ئـادهم 
ــداق مىللهتنىــڭ ھــۆرمىتىگه ئېرىــشهلهيدۇ ــۇ دۇنيــادىكى ھهر قان ئۇيغــۇر . ب

مىللىتىنىڭ باشقا مىللهتلهر ئالدىـدىكى ۋه خهلقئـارادىكى ئـوبرازى ھهر بىـر 
ىكــى ئىپادىــسى، جهمئىــيهتكه قوشــقان تۆھپىــسى ئۇيغۇرنىــڭ جهمئىيهتت
پهزىـلهت ۋه خىـزمهت -ئهگهر سىز خۇسۇسـى ئهخـالق. ئارقىلىق بهلگىلىنىدۇ

ئىقتىدارى جهھهتته باشقىالر بىلهن ھېچ بولمىغاندا تهڭلىشهلمىسىڭىز، بـۇ 
. دۇنيادىكى ھهر قانداق مىللهتنىڭ ئارىسىغا بېرىڭ، سىز يهنىـال خارلىنىـسىز

چاقچـاقلىرى -ئۇسـسۇل-ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ناخـشا. ايسىزنهزهرگه ئېلىنم
بىز ئۇيغۇرالر ئۈچـۈن ئهڭ قىممهتلىـك بولغـان، بـۇ دۇنيـادىكى ئهڭ ئىلغـار 

بىز ئۇنى پۈتۈن كۈچىمىز بىلهن قوغدىشىمىز، ئـۇنى . مهدىنىيهتلهرنىڭ بىرى
لېكىن، بىزنىڭ يېقىنقى زاماندىن بۇيـانقى . تهرهققىي قىلدۇرىشىمىز كېرهك

-ئۇســۇل-لىمىز ئىــسپاتالپ تۇرغىنىــدهك، بىــز ئۆزىمىزنىــڭ ناخــشائهھــۋا
چاقچاقلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنىڭ باشقا مىللهت ئالدىـدىكى ۋه دۇنيـادىكى 

مهن ھازىرغىچه . بۇ دۇنيا ئۇنداق ماڭمايدۇ. ياخشى ئوبرازىنى تىكلىيهلمهيمىز
پ بىر يهھۇدىينىڭ ناخـشا ئېيتقىنىنـى يـاكى ئۇسـسۇل ئـوينىغىنىنى كـۆرۈ

يهھـــۇدىيالر، . رېئـــاللىقتىمۇ، كىنودىمـــۇ كـــۆرۈپ باقمىـــدىم. باقمىـــدىم
. چاقچـاقنىمۇ ئـانچه بىلمهيـدۇ. گېرمانلىقالر، ۋه ياپونلۇقالر ئانچه كۈلمهيدۇ

. لېكىن، مهلۇم مهنادىن ئېلىـپ ئېيتقانـدا ئـۇالر ھـازىر دۇنيـانى سـوراۋاتىدۇ
يغـۇرالر ئۈچـۈن بـۇ ئۇ. دۇنيادىكى مىللهتلهر پۇرسـهت ئالدىـدا بـاراۋهر ئهمهس

بۇ جهھهتته بىز كۈنلهپ، يىلـالپ شـىكايهت قىلـساقمۇ بىـز . تېخىمۇ شۇنداق
لېكىن، ئۇنىڭ پايدىسى نېمه؟ ئۇنىـڭ ھـازىرقى . يوللۇق بولۇشىمىز مۇمكىن

ئهھــۋالنى ئۆزگهرتىــشكه پايدىــسى بــارمۇ؟ ئهگهر پايدىــسى بولمىــسا، بىــز 
منى كهمـسىتىدىغان باشـقا مهن ئـۆزۈ: ئۆزىمىزدىن سوراپ باقمىساق بولمايدۇ

ــــده  ــــلهن ئوخــــشاش دهرىجى ــــشىم بى ــــتىن بولغــــان خىزمهتدى مىللهت
ــاپ  ــۇرۇش ئوين ــۇ يهرلهرده ئولت ــۇ يهر ب ــسىال ئ ــشىۋاتىمهنمۇ؟ مهن ھه دې تىرى
يۈرگهنده، باشقا مىللهتتىن بولغان خىزمهتداشلىرىم نېمه ئىش قىلىۋاتىـدۇ؟ 

-ه تىكلىـشىنىڭ بىـردىنئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ئوبرازىنى ئۆزىگه اليىق تهرىقىد
بىر يولى، ھهر خىل سۈپهت ۋه ئىقتىدار جهھهتـته ھـېچ بولمىغانـدا باشـقىالر 

  .بىلهن تهڭلىشىش، ئهڭ ياخشىسى باشقىالرنى بېسىپ چۈشۈش
  . بىزگه ھازىرچه ئۇنىڭدىن باشقا يول يوق

ئىـزدىنىش -چهت ئهل ياشلىرىنىڭ ئۆزلۈكـسىز ئـۆگىنىش: سوئال-12
  هرسىڭىز؟روھى ھهققىده سۆزلهپ ب

ئىـزدىنىش رۇھـى -چهتئهل ياشـلىرىنىڭ ۆزلىكـسىز ئـۆگىنىش: جاۋاب
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 مهن ئالـدى بىـلهن ئامېرىكىنىـڭ ئـالىي  توغرىسىدا سۆز ئېچىشتىن بۇرۇن،
دهرىجىلىك مائارىـپ سىستېمىـسى، ھهمـده ئوقـۇش بىـلهن كهلگۈسـىدىكى 
. خىزمهت، كىرىمنىڭ مۇناسىۋىتى توغرىـسىدا قىـسقىچه توختىلىـپ ئـۆتهي

 يىلدىن بۇيان پهقهت كـالىفورنىيهدىال تۇرغـان 16امېرىكىغا كهلگهن مهن ئ
بولغاچقا، يۇقىرىقى ئىـشالردا كالىفورنىيهنىـڭ ئهھـۋالىنى سـهل ياخـشىراق 

  .شۇڭا مهن كالىفورنىيهنى مىسالغا ئېلىشنى اليىق كۆردۈم. بىلىمهن
 مىليون ئهتىراپىـدا بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئىچىـده 300ئامېرىكىنىڭ نوپۇسى 

 35 دىــن بىــر قىــسمىغا، يهنــى 10ورنىيهنىــڭ نوپــۇس ســانى ئۇنىــڭ كالىف
لــېكىن، كالىفورنىيهنىــڭ يىللىــق ئىقتىــسادىي . مىليونغــا تــوغرا كېلىــدۇ

 تىـن بىـر 5كىرىمى ئامېرىكىنىڭ دۆلهت يىللىـق ئىقتىـسادىي كىرىمىنىـڭ 
 شـىتات بـولغىنى بىـلهن، پهقهت 50ئامېرىكىـدا . قىسمىنى تهشكىل قىلىـدۇ

 پهرســهنتتىن كــۆپىنى 20ال ئامېرىكــا ئىقتىــسادىي كىرىمىــڭ كــالىفورنىيه
يهنـى، كـالىفورنىيه ئامېرىكـا بـويىچه ئـالىي مائارىـپ ۋه يـۇقىرى . يارىتىدۇ

تېخنىكىلىق سـانائهت قاتارلىقالرنىـڭ ھهممىـسىده مهملىـكهت بـويىچه ئهڭ 
  . ئالدىدا تۇرىدۇ

  :مۇمكىن تۈرگه ئايرىش 4كالىفورنىيهدىكى ئالىي مهكتهپلهرنى جهمئى 
 شۆبىسى بار 10بۇ مهكتهپنىڭ جهمئىي .  كالىفورنىيه ئۇنىۋېرسىتېتى )1

بــۇ مهكــتهپلهرگه .  مىــڭ ئهتراپىــدا ئوقۇغــۇچى بــار20بولــۇپ، ھهر بىرســىده 
ئوتتــۇرا مهكتهپنــى پۈتتــۈرگهن ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئىچىــدىكى ئهڭ ياخــشى 

ىق ۋه بــاكالۋىر ، ماگىــستېرل.  پىرســهنت ئــادهمنى ئالىــدۇ12.5ئوقۇغــان 
ئۇالر تهتقىقات بىلهن ئالىي . دوكتۇرلۇق ئۇنۋانلىرىنىڭ ھهممىسىنى بېرهلهيدۇ

دهرىجىلىــك تېخنىكىلىــق خــادىمالرنى يېتىــشتۈرۈشنى ئۆزىنىــڭ ئوخــشاش 
  .نىشانىسى قىلغان مهكتهپلهردۇر

 شۆبىسى بـار 22ئۇنىڭ جهمئىي .  كالىفورنىيه شىتات ئۇنىۋېرسىتېتى )2
ئهڭ ياخشى ئوقۇغـان .  مىڭ ئهتراپىدا30چى سانى بولۇپ، ھهر بىرنىڭ ئوقۇغۇ

.  پىرسهنتى بۇ مهكتهپلهرگه كىرهلهيدۇ33ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ 
ئـۇالر ئوقۇتۇشـنى ئاسـاس . باكالۋىر ۋه ماگىستېرلىق ئۇنۋانلىرىنى بېرهلهيـدۇ

قىلغان بولۇپ، كالىفورنىيهنىـڭ ئاساسـلىق ئوتتـۇرا ۋه يۇقـۇرى دهرىجىلىـك 
  . لىق خادىملىرىنى يېتىشتۈرىدۇتېخنىكى

" Community College"ئىنگلىـزچه ( جهمئىيهت ئىنـستىتۇتلىرى  )3
 شۆبىـــسى بـــار بولـــۇپ، ئۇنىڭـــدا 106ئۇنىـــڭ جهمئىـــي ). دهپ ئاتىلىـــدۇ

ئوقۇيالىغىدهك ئىقتىدارى بار، تولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتۈرگهنلهرنىڭ ھهممىسى 
 يىلــدىن 2 يىــل بولــۇپ، 2ئوقــۇش مــۇددىتى . بــۇ مهكــتهپلهرگه كىرهلهيــدۇ



  )1(ئهركىن سىدىق بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن يازما سۆھبهت -ئۇيغۇر ئالىمى
 

 81

دهپ " Associate in Science"ۋه " Associate in Art"كېيىن ئىنگلىزچىده 
. ئۇنۋانى بىلهن ئوقۇش پۈتتۈرسىمۇ بولىدۇ" كاندىدات باكالۋىر "ئاتىلىدىغان 

يــاكى بولمىــسا، كــالىفورنىيه ئۇنىۋېرســىتېتى يــاكى كــالىفورنىيه شــىتات 
 ئۇنۋانى ئالـسىمۇ  يىل ئوقۇپ، باكالۋىر 2ئۇنىۋېرسىتېتىغا يۆتكىلىپ، يهنه 

 مىڭ ئهتراپىـدا بولـۇپ، 15ھهر بىر مهكتهپتىكى ئوقۇغۇچىنىڭ سانى . بولىدۇ
ــۇقىرىقى قالغــان  ــۇلى ي ــدا كــۆپ ئهرزان2ئوقــۇش پ ــۈرگه قارىغان شــۇڭا .  ت

 يىلنـى مۇشـۇ 2ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقى بار نۇرغۇن ئوقۇغۇچى دهسـلهپكى 
 .  يىللىق ئالىي مهكتهپكه يۆتكىلىدۇ4پ، ئاندىن مهكتهپلهرنىڭ بىرىده ئوقۇ

بــۇ ئىقتىــسادىي راســخودنى شــىتات يــاكى . خۇسۇســىي ئــالىي مهكــتهپلهر) 4
دۆلهتتىن ئالمايـدىغان مهكـتهپلهر بولـۇپ، كـالىفورنىيه خۇسۇسـىي ئـالىي 

بــۇ .  ئــالىي مهكــتهپ بــار ئىــكهن77مهكتهپلىــرى بىرلهشمىــسى قارىمىقىــدا 
 ۋه Stanford, Caltechۇنياغا داڭلىق مهكتهپلهردىن مهكتهپلهرنىڭ ئىچىده د

ــىتېتى  ــالىفورنىيه ئۇنىۋېرس ــۇبىي ك ــزچه (جهن  University of"ئىنگلى
Southern California "قاتارلىقالر بار) دهپ ئاتىلىدۇ.  

 215 مهن يۇقۇرىدا تىزغان مهكتهپلهرنىڭ سانىنى قوشقاندا، ئۇ جهمئـى  
هدىكى ئالىي مهكتهپلهرنىڭ ئهمهلىي سانى كالىفورنىي. ئالىي مهكتهپ بولىدۇ

 مىليون نوپۇسـى بـار بىـر شـىتاتتا 35. بۇنىڭدىنمۇ يۇقىرى بولۇشى مۇمكىن
.  ئالىي مهكتهپنىڭ بارلىقى، كىـشىنى ھهقىقهتهنمـۇ ھهيـران قالدۇرىـدۇ215

دۇنيادا بۇنىڭغا يېقىن كېلىدىغان باشقا بىر دۆلهت ياكى رايون بولماسـلىقى 
 ھازىر نېمه ئۈچـۈن كالىفورنىيهنىـڭ دۇنيـادىكى بـارلىق بۇ پاكىت. مۈمكىن

ئورۇنـدا تۇرىـدىغان -5دۆلهتلهر ۋه رايونالر ئىچىدىكى ئىقتىسادىي كىرىمـى 
  .بىر رايون بواللىغانلىقىنى مهلۇم دهرىجىده چۈشهندۈرۈپ بىرهلهيدۇ

ئامېرىكىدا ئوقۇغان بىـلهن ئوقىمىغانالرنىـڭ مائاشـى ئىنتـايىن چـوڭ 
لىفورنىيه ئامېرىكا بويىچه كىرىم ۋه تۇرمۇش سهۋىيىـسى ئهڭ كا. پهرقلىنىدۇ

يــۇقىرى بولغــان شــىتات بولــۇپ، بــۇ شــىتاتتىكى كىــشىلهرنىڭ مائاشــىمۇ 
. يــۇقىرى، نهرســىلهرنىڭ، بولۇپمــۇ ئۆينىــڭ باھاســىمۇ ھهممىــدىن يــۇقىرى

ــىلهن، يېقىنقــى بىــر دوكالتقــا ئاساســالنغاندا، لــوس ئــانژىلىس -مهس
.  مىڭ دولالر ئهتراپىدا ئىـكهن450وتتۇرىچه باھاسى ناھىيىسىدىكى ئۆينىڭ ئ

ئانژىلىس ناھىيىـسىده سـېتىلغان ئۆيلهرنىـڭ -بۇ دېگهنلىك يېقىندا لوس 
 مىڭ دولالردىن تـۆۋهن، قالغـان يېرىمىنىـڭ باھاسـى 450يېرىمىنىڭ باھاسى 

ئىجـارىگه بېرىلىـدىغان .  مىڭ دولالردىن يۇقىرى دېگهنلىكتىن ئىبارهت450
.  دولالر دائىرىـسىده1800-1000اتاقنىڭ بىر ئايلىق ئىجارىسىمۇ ئېغىزلىق ي2

ئېلېكتىر، يۇمـشاق دېتـال، مېھانىكـا، خىمىـيه، ۋه بىئولـوگىيه قاتـارلىق 
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ساھهدىكى ئالىي مهكتهپته ئوقۇمىغان تېخنىكالر ۋه ئالىي مهكتهپته ئوقۇغان 
ىك ئىنژىنىرالرنىڭ يېڭى خىزمهتكه كىرگهن ۋاقتىدىكى ئوتتـۇرىچه سـائهتل

بـۇ بىـر ئومۇمالشـتۇرۇپ (مائاشىنى تهخمىنهن مۇنداق دهپ ئېيـتىش مـۇمكىن 
ئوتتۇرىغا قويغان مۆلچهر بولۇپ، ئـايرىم شهخـسلهرنىڭ مائاشـى بۇنىڭـدىن 

ئـالىي مهكـتهپ پۈتتـۈرمىگهن (: كۆپ پهرقلىق بولۇشـى پۈتـۈنلهي مـۇمكىن
ــنىكالر ــانالر10: تېخ ــاكالۋىرلىق ئالغ ــالر؛ ب ــس20:  دول ــالر؛ ماگى تېرلىق  دول

  . دولالر ۋه ئۇنىڭدىن يۇقىرى35:  دولالر؛ دوكتۇرلۇق ئالغانالر25: ئالغانالر
بـۇ ھېـساب مهن . مهن ھازىر سىلهرگه بىر ئاددىي ھېساپ ئىشلهپ بېـرهي

تۆۋهنده بايان قىلماقچى بولغان بىر قىـسىم نهرسـىلهرنى چۈشـىنىش ئۈچـۈن 
  .ئىنتايىن پايدىلىق

 10ئالىي مهكتهپته ئوقۇمىغان بىر يـاش  دولالر ئالىدىغان، 10سائهتىگه 
 ھهپـته بـار بولـۇپ، 52يىلدا قانچىلىك پۇل تاپىدۇ؟ ھهر بىر يىلنىڭ ئىچىـده 

 سائهت ئىشلهيدىغان بولغاچقـا، 8 كۈن، بىر كۈن 5ئامېرىكىدا بىر ھهپتىده 
  10شۇڭا.  سائهت ئىشلهيدۇ40بىر ئادهم بىر ھهپتىده 

) = سـائهت (x 40 )ھهپـته ( x52 )يىـل (x10   دولـالر10= يىللىق كىرىم  
  . مىڭ دولالر208

 يىلـدا 10 ئۇنۋانى بار بىر يـاش   دولالر ئالىدىغان، باكالۋىر20سائهتىگه 
  قانچىلىك پۇل تاپىدۇ؟

 مىڭ 416= يۇقىرىقى پۇلنىڭ ئىككى ھهسسىسى = ئون يىللىق كىرىم  
 يىــل 4 ئۇنــۋانى ئــېلىش ئۈچــۈن  لــېكىن، بــۇ يــاش بــاكالۋىر. دولــالر

 يىللىــق ئوقۇشــى ئۈچــۈن 4شلىيهلمهيدۇ، ھهمــده بىــر يىللىــق كىرىمــى ئىــ
 مىـڭ 208 يىللىـق كىرىمىمـۇ 10كېتىدۇ، دېسهك، بـۇ ياشـنىڭ دهسـلهپكى 

  .دولالر بولىدۇ
.  ئۇنـۋانى ئېلىـپ بولىـدۇ  يېشىدا باكالۋىر22نورمال ئوقۇغان بىر ياش، 

ىن بــۇ  يىلــدىن كېــي10 يىلنــى قوشــساق، يــۇقىرىقى 5بۇنىڭغــا يــۇقىرىقى 
 ئۇنـۋانى بـار ياشـنىڭ  بـۇ چاغـدا، بـاكالۋىر.  يـاش بولىـدۇ27ياشنىڭ يېشى 

 15 دولالرغا، ئالىي مهكتهپته ئوقۇمىغان ياشنىڭ مائاشى 30سائهتلىك مائاشى 
. ئامېرىكىــدا بــۇ پۈتــۈنلهي مــۇمكىن(دولالرغــا ئۆســكهن بولۇشــى مــۇمكىن 

ـــۋانى  ـــۇق ئۇن ـــسىدا دوكتۇرل ـــىلىكون جىلغى ـــڭ س ـــار كالىفورنىيهنى ب
 دولالردىـن ئاشـىدىغانالر 60-50ئىنژىنېرالرنىڭ ئىچىـده سـائهتلىك مائاشـى 

 65ئامېرىكىــدا ( ياشــقىچه ئىشلىــسه 60ئهگهر بــۇ ئىككــى يــاش ). كۈرمىــڭ
 33، بـۇ يېڭـى مائـاش بىـلهن يهنه )ياشقىچه ئىشلهيدىغانالر ئىنتايىن كـۆپ

 ئۇنۋانى  باكالۋىر يىلدا قانچىلىك پۇل تاپىدۇ؟ 33ئۇالر بۇ . يىل ئىشلىيهلهيدۇ
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 1 مىڭ دولـالر، ئـالىي مهكتهپـته ئوقۇمىغـان كىـشى 59 مىليون 2بار كىشى 
بۇالردىن باشقا، ئوقۇمىغان ئادهمنىڭ يېڭى ��. مىڭ دولالر تاپىدۇ30مىليون 

نهرسىلهرنى ئۈگىنىش، كهسىپ جهھهتته توختىماي ئىلگىرلهش ئىقتىدارىمۇ 
ــا، مائاشــى ئۆ ــدىغان بولغاچق ــۆۋهنرهك بولى ــر ســهۋىيهگه ت ــۇم بى ســۈپ مهل

ئوقۇغانالر ئۈچۈن بولـسا، كهسـىپته . يهتكهندىن كېيىن توختىشى مۈمكىن
 .ۋه ئىقتىسادىي كىرىمده ئۆمۈر بويى توختىماي ئىلگىرلهش پۇرسىتى بولىدۇ

ئوقۇغان بىـلهن ئوقۇمىغاننىـڭ پهرقـى يـالغۇز ئىقتىـسادىي كىرىمـدىال �� 
 ۋه تېخنىكـا جهھهتـته بىـر ئـاز ئوقۇغانالرنىڭ قىلىـدىغىنى كهسـىپ. ئهمهس

يــوقىرى دهرىجىلىــك خىــزمهت بولغاچقــا، ئۇالرنىــڭ جهمىيهتتىكــى ئــورنى، 
  .ئېرىشىدىغان ھۆرمىتىمۇ يوقىرى بولىدۇ

مهن بۇ ھېسابنى نېمه ئۈچۈن ئىشلىدىم؟ چـۈنكى، بـۇ ئامېرىكىـدىكى 
ــساپ ــشلهيدىغان ھې ــلهر ئى ــاق تهنلىك ــانلىق ئ ــۆپ س ــۇدىيالر، . ك ــۇ يهھ ئ

، گېرمــانالر، ۋه ياۋروپــادىكى تهرهققىــي تاپقــان دۆلهتلهردىكــى يــاپونلۇقالر
ھهر قانـداق بىـر . نۇرغۇن كىشىلهر ئۆيىده چوقۇم ئىشلهپ كۆرىدىغان ھېساب

تهرهققىي تاپقان ئهلدىن كېلىپ چىققان كىشى بىلهن پاراڭالشسىڭىز، سىز 
ــۇالر مهيلــى بىــر ئىگىلىــك پىالنــى  شــۇنى چوڭقــۇر ھــېس قىلىــسىزكى، ئ

ا سۆزلىسۇن، مهيلى تۇرمۇشتىكى بىـرهر ئـاددى ئىـشالر توغرىـسىدا توغرىسىد
ئـۇالر . سۆزلىسۇن، ئۇالرنىڭ سـۆزلىرىده سـانلىق مهلۇمـاتالر ئىنتـايىن كـۆپ

تهبىئىـي پهن، ئىنژىنېرلىـق ۋه . ھهممه ئىـشالرنى ھېـسابالپ تـۇرۇپ قىلىـدۇ
مهن بولۇپمـۇ، . ئىقتىسادال ئهمهس، ئىجتىمائىي پهن ۋه سىياسهتتىمۇ شۇنداق

ــۇدىيالر ئهنه  ــاپونلۇقالر ۋه يهھ ــان ي ــشىپ باقق ــۇرراق ئارىلى ــر قهدهر چوڭق بى
" ئىلمىي ئۇسۇل بىلهن ئىش قىلىش"بۇ تهرهققىي تاپقان ئهللهردىكى . شۇنداق

، دهپ ئاددىالشــتۇرۇپ "ھېــسابالپ تــۇرۇپ ئىــش قىلىــش"دېــگهن ئۇقــۇمنى، 
 يــۇقىرىقى ئــانىالر-يهھــۇدىي ئاتــا. چۈشهنــسىڭىز، ھهرگىــز خاتاالشمايــسىز

ھېسابنى بهك ياخشى بىلگهچكه، ئـۆزلىرى قانچىلىـك جاپـا چېكىـشىدىن، 
. خارلىنىشىشىدىن قهتئىينهزهر، پۈتۈن كـۈچى بىـلهن بـالىلىرىنى ئوقۇتىـدۇ

. ئهڭ قىـيىن كهسـپلهرده ئوقۇتىـدۇ. مهكتهپنىڭ ئهڭ ياخشىـسىدا ئوقۇتىـدۇ
) مىدىتسىنا (شۇڭالشقا، ئامېرىكىدا كىرىمى ئهڭ يۇقۇرى بولغان دوختۇرلۇق

بۇيۇم، سـهنئهت -كهسپى، ئادۋوكاتلىق كهسپى، ئىقتىساد كهسپى، ئالتۇن
ۋه كىنو ئىـشلهش قاتـارلىق كهسـپلهرده يهھۇدىيالرنىـڭ نىـسبىتى ئۇالرنىـڭ 

  .نوپۇس سانى بىلهن سېلىشتۇرغاندا ئىنتايىن يۇقۇرى
ــۆگىنىش ــسىز ئ ــالرنىڭ ئۆزلۈك ــانلىق ياش ــۆپ س ــدىكى ك -ئامېرىكى

ڭ كېلىپ چىقىشىدىكى ئهڭ مۇھىم ھهرىكهتلهندۈرگۈچى ئىزدىنىش روھىنى
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ــاتالردىن  ــانلىق مهلۇم ــۇقىرىقى س ــاۋابىنى ي ــوئالنىڭ ج ــۇ س ــېمه؟ ب ــۈچ ن ك
ــۆرۈۋېلىش تهس ئهمهس ــۇقىرىراق . ك ــدا، ي ــتۇرۇپ ئېيتقان ــى، ئومۇمالش يهن

ــشىراق  ــىدىغان ياخ ــگه ئاش ــارقىلىق ئهمهل ــۇ ئ ــرىم ۋه ش ــسادىي كى ئىقتى
دىكى ياشـالرنىڭ كۆپىنچىـسى كهلگۈسـىده ئامېرىكىـ. تۇرمۇشتىن ئىبـارهت

باشقىالردىن ياخشىراق ياشاش ئۈچۈن ئوقۇيدىغانلىقى، ھهمـده كۆپىنچىـسى 
ئوقۇش پۇلىنى ئۆز يانچۇقىدىن تۆلهيدىغانلىغى ئۈچۈن، ئۇالرنى ھـېچ كىـم 

  .مهجبۇرلىمىسۇ، ناھايىتى تىرىشىپ ئوقۇيدۇ
ولـۇپ، دهرس  نومۇرلۇق سىستېما ب4ئامېرىكىنىڭ مائارىپ سىستېمىسى 

 شـۇڭا ھهمـمه F=0. ۋه, A=4, B=3, C=2, D=1: نهتىجىلىرى مۇنداق بېرىلىدۇ
 بولــۇپ، بــۇ 4.0دهرســلهرده تولــۇق نومــۇر ئالغانالرنىــڭ ئوتتــۇرىچه نومــۇرى 

ـــده  ـــۇر ئىنگلىزچى ـــۇرىچه نوم ـــاكى "Grade Point Average"ئوتت ، ي
ىرى ئوتتــۇرا مهكــتهپ ئوقۇغــۇچىل(دهپ ئاتىلىــدۇ " GPA"قىــسقارتىلىپ 

ئارىــسىدىكى ئوقۇشــتا ئاالھىــده ياخــشى ئوقۇغۇچىالرغــا بىــر خىــل ئاالھىــده 
مهن كـالىفورنىيه ).  دىن يـۇقىرى نومۇرمـۇ بېرىلىـدۇ4.0كاتېگورىيه بويىچه 

دىــگهن " Sacramento"بىــلهن " Northridge"شــىتات ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ 
ىده دېــگهن شۆبىــس" Davis"شۆبىــسىده، كــالىفورنىيه ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ 

نورمـال دهرسـنىمۇ، ۋه تهجـرىبه دهرسـلىرىنىمۇ . ئوقۇتقۇچىلىق قىلىپ باقتىم
تهجــرىبه دهرســلىرىده، دهرســكه كهلمىــگهن ئوقۇغۇچىنىــڭ . ئۆتــۈپ بــاقتىم

دهرسـكه كېلىـپ، . تهجرىبه دوكالتـى يېزىـپ تاپـشۇرۇشىغا يـول قويمىـدىم
كشۈرۈپ تهجرىبه ئىشلهپ، ئۇنىڭدىن دوكالت تاپشۇرغانالرنىڭ دوكالتىنى ته

دهرسخانىدا ئۆتۈلىدىغان نورمال دهرسكه كهلسهك، مېنىڭ كىم . نومۇر بهردىم
. دهرسكه كهلدى، كىم كهلمىدى، ئۇنىـڭ بىـلهن ھهرگىـز كـارىم بولمىـدى
. ئهمىلهيتــته ئــۇ ئىــشالر بىــلهن كــارى بولۇشــنىڭ ھهرگىزمــۇ ھــاجىتى يــوق

هقىقىي سىنىپتىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ كۆپىنچىسى ھهقىقىي بىلىم ئېلىش، ھ
ئىقتىدار يىتىلدۈرۈش ئۈچۈن ئوقۇيـدىغان بولغاچقـا، ئـۇالر ھهمـمه ۋاقىتتـا 

دهرســكه خــۇددى ئوقۇتقۇچىــدا . كــۆپرهك نهرســه ئۆگىنىۋېلىــشقا تىرىــشىدۇ
مهن مهكـتهپكه پـۇل تۆلىـدىم، شـۇڭا سـىز دهرسـنى : قهرزى باردهك كىرىـدۇ

چىككىـنه  دهرس سـۆزلهۋاتقاندا كى .ياخشى ئۆتۈشىڭىز كېـرهك دهپ قارايـدۇ
خاتالىق بولۇپ قالسىمۇ، ئۇالر دهرھال بىلىۋېلىپ، قـولىنى كۆتـۈرۈپ سـوئال 

ئهگهر شـۇ چاغنىـڭ ئۆزىـدىال . سىز شۇ نهق مهيداندا جاۋاپ بېرىـسىز. سورايدۇ
جاۋاب بېرهلمىسىڭىز، ئوقۇغۇچىالرغا دهپ قويۇپ، كېيىنكـى دهرسـته جـاۋاب 

ــسىز ــش. بېرى ــر دهرســنى ئۆتۈشــنى تاپ ــىزگه مهكــتهپ ســىزگه بى ۇرغاندا، س
ئوقۇغۇچىالر مۇشۇ دهرسـنى ئوقـۇپ بولغانـدىن كېـيىن نېمىلهرنـى بىلىـشى 
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قايسى كىتابنى ئۆتىـسىز، قانـداق تهرتىـپ . كېرهك، شۇنى بهلگىلهپ بېرىدۇ
بويىچه ئۆتىـسىز، قانچىلىـك تاپـشۇرۇق بېرىـسىز، قـانچه قېـتىم ئىمتىھـان 

ــدا ــسىنى قان ــاخىرقى دهرس نهتىجى ــده ئهڭ ئ ــسىز، ھهم ــۇ ئالى ــسىز، ب ق بېرى
 ئوقۇغۇچىلىرىغـا دهرس  ئـادهتته، بـاكالۋىر. پۈتۈنلهي ئۆزىڭىزنىڭ ھوقـۇقى
 پىرســهنت، يېــرىم مهۋســۇملۇق 30تاپــشۇرۇق : نهتىجىــسى مۇنــداق بېرىلىــدۇ

سـىنىپنىڭ ئهڭ .  پىرسـهنت40 پىرسهنت، مهۋسۇملۇق ئىمتىھان 30ئىمتىھان 
 30ن كېيىنكــى ئۇنىڭــدى, "A" پىرســهنت ئوقۇغۇچىغــا 15-10ئالدىــدىكى 

 پىرسـهنت ئوقۇغۇچىغـا 30، ئۇنىڭـدىن كېـيىن "B"پىرسهنت ئوقۇغۇچىغـا 
"C" ــا ــلهن " D"، قالغانالرغ ــدۇ" F"بى ــڭ . بېرىلى ــرهر ئىمتىھاننى ــز بى ھهرگى

. نهتىجىسى شۇ بويىچه ئوقۇغۇچىنىڭ دهرس نهتىجىسى بولـۇپ ھېـسابالنمايدۇ
ــۇچىالر ھ ــامېرىكىلىق ئوقۇغ ــدا، ئ ــتۇرۇپ ئېيتقان ــم ئومۇمالش ــي بىلى هقىقى

ئورۇنغـا -2ئورۇنغـا، ئىمتىھانـدا يـۇقىرى نومـۇر ئېلىـشنى -1ئىگىلهشنى 
-مهن ھــازىرغىچه ئۇچراتقــان ئاســىيالىقالر بولــسا، بۇنىــڭ قــارمۇ. قويىــدۇ

  . قارشىسىنى قىلىدۇ
مهكــتهپ پۈتتــۈرۈپ بولــۇپ، خىــزمهت تېپىــشتا، ئوتتــۇرىچه مهكــتهپ 

يېڭـى بىـر شـىركهتكه . رىـدۇ نومۇردىن يۇقىرى بولـسا بولىۋې2.5نهتىجىسى 
 ئۇنــۋانى بارالرنىــڭ مهكــتهپ نهتىجىــسى  خىــزمهتكه كىرگهنــده، بــاكالۋىر

 ئورتـۇچه نومـۇر بىـلهن پۈتتـۈرگهنلهرنى 4.0ئالىي مهكتهپنى . تهكشۈرۈلىدۇ
. دهپ قارايـــدىكهن" بىــر ئـــاز چــاتىقى بـــار ئوخــشايدۇ"بهزى شــىركهتلهر 

ڭ نهتىجىـسىگه ئـانچه قـاراپ ماگىستېرلىق ۋه دوكتۇرلـۇق ئۇنـۋانى بارالرنىـ
  لېكىن، ماگىستېرلىق ۋه دوكتۇرلۇقتا ئوقۇش ئۈچۈن، بـاكالۋىر. كهتمهيدۇ

 دىــن يــۇقىرى بولۇشــى 3.5، ئهڭ ياخشىــسى 3.0نهتىجىــسى كــام دېگهنــده 
  .كىرهك

ئىزاھالپ ئۆتۈپ كېتىشكه تېگىشلىك بىر ئىش شۇكى، بىـر كىـشىنىڭ 
 چوقــۇم بىــرهر خىــزمهتكه بىــرهر ئۇنــۋانى بولۇشــى، ھهرگىــز ئــۇ كىــشىنىڭ

مهن يۇقىرىـدا . ئورۇنلىشىشى كاپالهتكه ئىگه، دېگهنـدىن دېـرهك بهرمهيـدۇ
چۈشهندۈرگهن ھهر خىل دهرىجىدىكى مائاشنى چوقۇم ئاالاليدۇ، دېگهنـدىنمۇ 

بۇ ئامىلالر بىر كىـشىنىڭ ئۇنـۋانى بىـلهن ئۇنىـڭ ھهقىقىـي . دېرهك بهرمهيدۇ
ھهر بىر شىركهت سـىزنى . مۇناسىۋهتلىكبىلىمى ۋه خىزمهت ئىقتىدارى بىلهن 

ــۆز  ــىزنى يهنه ئ ــانىكهن، س ــزمهتكه ئااللىغ ــلهن خى ــارلىقى بى ــۆز ئىختىي ئ
يىلىنىــڭ ئــاخىرى -2000. ئىختىيــارلىقى بىــلهن شــىركهتتىن بوشــىتااليدۇ

دېــگهن شــىركهتكه فــۇدهن ئۇنىۋېرســىتېتىدا " WaveSplitter"بىزنىــڭ 
 Purdueغان خۇسۇسـىي مهكـتهپ باكالۋىر ، ئامېرىكىنىڭ خېلى داڭلىق بول
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لېكىن، . ئۇنىۋېرسىتېتىدا دوكتۇرلۇق ئۇنۋانى ئالغان بىر خهنزۇ قىزنى ئالدى
مهن بىرهرسـى بىـلهن تېخنىكىلىـق . ئۇ قىز ئىشنى زادىال ياخـشى قىاللمىـدى

ــوغرىلىقچه  مهســىلىلهر ئۈســتىده پاراڭالشــسام، ئاســتا قېــشىمغا كېلىــپ ئ
مېنىـڭ ئـۇ .  پهقهت پىكىر قاتناشتۇرالمايتتىئىنژىنېرالر يىغىنىدا. ئاڭاليتتى

ــارلىق  ــان ب ــۈن تهييارلىغ ــىركهت ئۈچ ــۆزۈم ش ــپ، ئ ــم ئاغرى ــا ئىچى قىزغ
ھهر قانــداق . "تېخنىكىلىــق ماتېرىيــاللىرىمنى ئۇنىڭغــا نۇســخىالپ بهردىــم

لېكىن، بۇ قىز . دهپ تۇردۇم" ۋاقىتتا سوئالىڭ بولسا، مهندىن تارتىنماي سورا
ــال قولى ــى زادى ــپ خىزمهتن ــىركهتكه كىرى ــيىن، ش ــدىن كې ــا ئااللمىغان  5غ

نۇرلۇق تـاال "يىلى مهن -2003. ئايالردىن كىيىن، ئۇنى شىركهتتىن بوشاتتى
خهلقارالىق يىغىنىغا بارغاندا، بۇ قىزنى شـۇ يىغىـن زالىنىـڭ " خهۋهرلىشىش

ئـۇ قىـز شـۇ چـاغقىچه باشـقا . خىزمهت ئىـزدهش ئورنىـدا ئۇچرىتىـپ قالـدىم
چىڭخۇدا بـاكالۋىر لىـق ئېلىـپ، ئامېرىكىـدىكى . يۈرۈپتۇخىزمهت تاپالماي 

 ئۇنىۋېرسـىتېتىدا دوكتۇرلـۇق پرىنـسېتونيهنه بىر داڭلىق مهكتهپ بولغـان 
ئالغان يهنه بىـر خهنـزۇ بـاال بـار بولـۇپ، ئۇنىـڭ بـۇرۇن ئوقـۇغىنى ئاكتىـپ 

بىزنىــڭ شــىركهتته قىلىــدىغىنى پاســسىپ . ئوپتىكىلىــق زاپچاســالر ئىــكهن
لۇپ، ئۇ باال ئىنژىنېرالر گۇرۇپپىسىدا زادىـال ئىـشلىيهلمىگهندىن زاپچاسالر بو

 Sales and"ئىنگلىـزچه (سېتىق بۆلـۈمى -كېيىن، ئۇنى شىركهتنىڭ سودا
Marketing Deparment "لېكىن، ئـۇ يهردىمـۇ . گه يۆتكهپ قويدى) دهيدۇ

. ياخشى ئىشلىيهلمىگهچكه، ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇنىمـۇ ئىـشتىن بوشـىتىۋهتتى
يهرده ھهرگىز خهنزۇ بالىالرنىـڭ ھهممىـسى ياخـشى ئىـشلىيهلمهيدۇ، مهن بۇ 

يـۇقىرىقىالر ناھـايىتى داڭلىـق مهكـتهپلهرده ئۇنـۋان . دېمهكچى ئهمهسـمهن
ئااللىغان بولسىمۇ، خىزمهت ئىقتىدارى تۆۋهن، ھهمده يېڭـى شـارائىتقا تېـز 
ــارهت ــساللىرىدىنال ئىب ــانچه مى ــر ق ــڭ بى ــابىلىيىتى يوقالرنى ــشىش ق . ماسلى

ئامېرىكىدا ياخشى ئىشلهپ، ئۆز كۈنىنى ياخشى ئېلىپ كېتىۋاتقان خهنزۇالر 
. ئۆزلىرى يۇقىرى تېخنىكىلىق شىركهت قۇرغانالرمۇ خېلى بار. ئىنتايىن كۆپ

مهن بۇنىڭدىن بىر قانچه يىل بۇرۇن ئوقۇغان بىر ماتېرىيالغا ئاساسـالنغاندا، 
ۋه تهيۋهنـدىن كالىفورنىيهنىڭ سـىلىكون جىلغىـسىدا جۇڭگـو، شـاڭگاڭ 

كهلگهن، يۇقىرى تېخنىكىلىق شىركهتته ئىشلهيدىغان خهنزۇ خـادىمالردىن 
  .  مىڭدىن كۆپ ئادهم بار ئىكهن50

ئامېرىكىــدىكى شــىركهتلهر ھهقىقىــي ئىقتىــدارى يــوق، شــىركهتنىڭ 
ئىشلىرىغا ئۆز ساالھىيىتىگه چۇشـلۇق تـۆھپه قوشـالمايدىغانالرنى ئىـشتىن 

، شـىركهت ئۈچـۈن مـۇھىم كىـشىلهرنى پۈتـۈن تېزال بوشىتىۋهتكهن بىـلهن
مهن بۇنىڭدىن بىـر قـانچه يىـل بـۇرۇن، سـىلىكون . كۈچى بىلهن قوغدايدۇ
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جىلغىــسىدىكى يهنه بىــر شــىركهتكه تېلېفــون قىلىــپ، ئۇنىــڭ ئاساســلىق 
ئۇالر ماڭـا ئارىزونـا شـىتاتىنىڭ بىـر تېلېفـون . تېخنىكا خادىمىنى ئىزدىدىم

سـىلهرنىڭ "مهن . ېفـون قىلىـشىمنى ئېيتتـىنومۇرىنى بېرىپ، شۇيهرگه تېل
بىزنىــڭ . يــاق"دهپ سورىــسام، ئــۇالر " ئارىزونــادىمۇ بىــرهر شــۆبهڭالر بــارمۇ؟

. شىركهت بۇرۇن ئارىزونادا بولۇپ، كېيىن كالىفورنىيهگه يۆتكهپ كهلـگهن
لېكىن ئۇ كىشى كالىفورنىيهگه كهلگىلى ئۇنىمىغاچقا، ئۇنىڭغا ئارىزونادا 

ــشخان ــايرىم ئى ــر ئ ــپ بهردۇقبى ــدى"ا ئېچى ــى -2003مهن . ، دې  Waveيىل
Splitter  ــمه ــڭ ھهم ــدا، ئۆزۈمنى ــاز قالغان ــدىغانغا ئ ــپ كېتى ــن چىقى  دى

مېنىڭ . تونۇشلىرىغا يېڭى ئىش ئىزدهۋاتقانلىقىم توغرىسىدا ئېلخهت يازدىم
دۆلهت تهجرىبىخانىـسىدىكى ئۇسـتازىم، ھـازىر  ) Sandia(بۇرۇنقى سـاندىئا

Georgia ئىنستىتۇتى فىزىكا فاكۇلتېتىنىڭ مۇدىرى مېنى ئـۆز  تېخنىكىلىق
مهكتىپىنىڭ تارمىقىـدا ئهمـدىال قۇرۇلغـان، پهقهت بىـر رهئىـسى بىـلهن بىـر 
ــۈن  ــىركهت ئۈچ ــار، ش ــادىمى ب ــال ئ ــارهت ئىككى ــسىدىن ئىب ــاۋىن رهئى مۇئ
ئىقتىــسادىي مهبلهغنــى ھهل قىلىــپ بولغــان بىــر شــىركهتنى تونۇشــتۇرۇپ 

لهپ چىقارمــاقچى بــولغىنى، ھهر خىــل دورا ۋه بــۇ شــىركهتنىڭ ئىــش. قويــدى
يوقلـۇقىنى -يېمهكلىكلهر شىركىتى دورا بىلهن يېمهكلىكـته مىكـروپ بـار

ــۇ مېنىــڭ  ــۇپ، ئهســلىده ئ ــارات بول ــر ئوپتىكىلىــق ئاپپ تهكــشۈرىدىغان بى
ئۇستازىمنىڭ بىر قانچه پاتېنتىغـا ئاساسـالنغان بولـۇپ، مېنـى شـىركهتنىڭ 

ــاش تېخنىكــى قىلىــپ ئالمــاقچى ــدىب ــۇرى .  بول مهن كالىفورنىيهنىــڭ يۇق
مائاشىغا كۆنـۈپ قالغـان بولغاچقـا، ئۇالرنىـڭ ماڭـا بهرگهن مائاشـىنى ئـاز 

شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ماڭا مائاش قوشۇپ بهرگهنىدى، مېنىڭ مائاشـىم . كۆردۈم
ئاتالنتانىــڭ تۇرمــۇش ( كىــشىنىڭكىدىن يــۇقىرى بولــۇپ كهتتــى 2قالغــان 

ن جىق تـۆۋهن بولـۇپ، كـالىفورنىيهده بىـر سهۋىيىسى كالىفورنىيهنىڭكىدى
ماڭـا ).  ئـۆي ئـالغىلى بولىـدۇ2ئۆي ئالغـان پۇلغـا ئـۇ يهرده كـام دېگهنـده 

شـۇنىڭ بىـلهن .  پىرسهنتىنى بهرگهنىدى، ئۇنىمۇ ئاز كـۆردۈم3شىركهتنىڭ 
 Georgiaئهڭ ئاخىرىـدا بىزنىـڭ ئـۆينى .  پىرسهنتكه كۆتۈرۈپ بهردى7ئۇنى 

 ھهپـته 4ىرىگه يۆتكهپ بېرىـشتىن بـۇرۇن، مهن ھهر شىتاتىنىڭ ئاتالنتا شهھ
ھهپتىسى ئۆيگه قايتىپ كېلىـپ، ئۆيـده بىـر ھهپـته -5ئاتالنتادا ئىشلهپ، 

لېكىن، . ئۇالر بۇنىڭغىمۇ ماقۇل بولدى. ئىشلهيمهن، دېگهن شهرتنى قويدۇم
دهل شۇ چاغدا، بىز تۇرۇۋاتقان شهھهرنىڭ قېشىدىكى شـهھهرگه جايالشـقان، 

. يه تېخنىكىسى شـىركىتىدىن ماڭـا خىـزمهت چىقىـپ قالـدىبىر بىئولوگى
بۇنداق دېسهم، بهزىلهر . شۇنىڭ بىلهن مهن ئاتالنتادىكى شىركهتكه بارمىدىم

بـۇ ئامېرىكىـدا بىـر . ئۈچۈن مهن ئاجايىپ يۈزسـىزدهك تويۇلۇشـۇم مـۇمكىن
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بىـر . مهن بىر شىركهت ئۈچۈن ئاشۇنداق قىالاليـمهن. ئىنتايىن نورمالنى ئىش
يىلـى مېنىـڭ ئايالىمنىـڭ -2001. هت مهن ئۈچۈنمۇ ئاشۇنداق قىالاليدۇشىرك

ــدى ــۇل قىل ــادهم قوب ــازراق ئ ــىركىتى ئ ــالالر ش ــشاق دېت ــۇل . يۇم يېڭــى قوب
قىلىنغانالرنىڭ ئىچىدىكى بهزىلىرى، بۇ يېڭى خىزمهتنى باشالشتىن بۇرۇن، 

 شۇ دهل. ئىككى ئاي تاماشا قىلماقچى بولۇپ كېتىپتۇ-ياۋروپاغا بېرىپ، بىر
چاغدا شىركهتنىڭ ئىقتىسادىي ئهھۋالىدا چوڭ ئـۆزگىرىش بولـۇپ، ھېلىقـى 
ئىشقا ئېلىپ بولغان، ئهمما تېخى خىزمهت باشلىمىغانالردىن بىر قانچىسىنى 

شۇنىڭ بىلهن شىركهت ياۋروپادا تاماشا . شىركهتكه ئالماسلىقنى قارار قىلىپتۇ
ــا  ىزنىــڭ شــىركهتكه ئهمــدى ب. ســىزنى ئىــشتىن بوشــاتتۇق"قىلىۋاتقانالرغ

  .دهپ خهت ماڭدۇرۇپتۇ" كهلمىسىڭىزمۇ بولىدۇ
مېنىڭ ئاتالنتادىكى بـۇرۇنقى ئۇسـتازىم بىـلهن بولغـان مۇناسـىۋىتىم  

يۇقىرىقى شىركهتتىكى ئۇ ئىككى ئـادهم بىلهنمـۇ . ھازىرمۇ ئىنتايىن ياخشى
 مهن بارمايدىغانلىقىمنى ئېيتقاندا، ئـۇالر. ھېچ قانداق يامانلىشىپ قالمىدىم

، دهپ ئىلتىمـاس قىلىۋېـدى، مهن "بىزگه بىرهر ئـادهم كۆرسـىتىپ بهرسـهڭ"
ـــۈرۈش  ـــۇش پۈتت ـــتازىمنىڭ ئوق ـــىتېتىدىكى ئۇس ـــالىفورنىيه ئۇنىۋېرس ك

كېـيىن ئۇقـسام، ئـۇالر . ئالدىدىكى بىر ئوقۇغۇچىسىنى كۆرسىتىپ بهردىـم
ئۆزلىرىنىــڭ شــىركىتىگه جهنــۇبىي كــالىفورنىيه ئۇنىۋېرســىتېتىنى يېڭــى 

  . ن بىر ياشنى ئېلىپتۇپۈتتۈرگه
مهن . مهن يۇقىرىــدا ئامېرىكــا توغرىــسىدا خېلــى كــۆپ ســۆزلىدىم

  تهسۋىرلىگهن بۇ ئىشالرنى بىزنىڭ يۇرتقا قانداق تهدبىقالش مۇمكىن؟ 
ھۆكـۈمهت ) 1 : تهرهپ بـار3يۇرتىمىزدا بۇ ئىشالر بىلهن ئاالقىـدار مۇنـداق 

 ئوتتـۇرا ۋه ئـالىي مهكـتهپ )3. ئانىالر-ئوقۇتقۇچى، ۋه ئاتا) 2. ئهمهلدارلىرى
  .ئوقۇغۇچىلىرى

ئامېرىكىنىڭ بۇ دۇنيادىكى نۇرغۇن تاالنت ئىگىلىرىنى ئـۆزىگه جهلـپ  
قىلىپ، ئىقتىـسادىي جهھهتـته بـۇ دۇنيـادىكى ئهڭ كۈچلـۈك دۆلهت بولـۇپ 
تۇرالىشىدىكى ئهڭ تۈپ سهۋهبلهرنىڭ بىرى، ئامېرىكىدا ھهممه ئادهم ئۈچـۈن 

درىتى يېتىدىغان ئهڭ يۇقىرى دهرىجىـده بىلىـم ئۆزى خالىغان، ئۆزىنىڭ كۇ
ۋه ئىقتىدار ئىگىلهيدىغان، ھهمده بۇ بىلىم بىلهن ئىقتىـدارنى ئهڭ يـۇقىرى 

يېقىنقى بىر قانچه يىلالردىن بۇيان، . دهرىجىده ئىشلىتهلهيدىغان پۇرسهت بار
دىـگهن سىياسـهت، " خىزمهتنى بىر تۇتـاش تهقـسىم قىلىـش"شىنجاڭدىكى 

بـۇ . دېـگهن يېڭـى بىـر سىياسـهتكه ئۆزگىرىپتـۇ" ى تېـپىشخىزمهتنى ئۆز"
ئامېرىكىـدا ئهينـى . جهمئىيهت تهرهققىياتىنىڭ بىـر مـۇقهررهر يۈزلىنىـشىدۇر

يوق، مېنىڭ بۇ جهھهتتىكى -ۋاقىتتا مۇشۇنداق بىر ئۆتكۈنچى دهۋر بولغانمۇ
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ھهمـمه ئـادهم، ئۇنىـڭ "لېكىن، ھـازىر ئامېرىكىـدا . تارىختىن خهۋىرىم يوق
ــسى ــال قاي ــاكى ئاي ــشى، ئهر ي ــا ئىشىنى ــسى دىنغ ــن بولۇشــى، قاي  مىللهتى

دېگهن " بولۇشىدىن قهتئىي نهزهر، خىزمهت پۇرسىتى ئالدىدا پۈتۈنلهي باراۋهر
خىزمهت تېپىشتا بىر ئادهم ئـازراق كهمسىتىـشكه . ئىنتايىن قاتتىق قانۇن بار

 شىركهتنىڭ ئهگهر. ئۇچراپ قالسا، ئۇ ئادهم شىركهت ئۈستىدىن ئهرز قىالاليدۇ
ئادهم كهمسهتكهنلىكى راست بولۇپ چىقسا، بـۇ شـىركهت ئىنتـايىن ئېغىـر 

ھهرىكهتلهر ئۇ ياقتا تۇرسـۇن، -ئادهم كهمسىتىدىغان ئىش. جازاغا تارتىلىدۇ
خىزمهتنـى "ئهگهر شـىنجاڭدا . سۆزنى قىلىشمۇ قـاتتىق چهكلهنـگهن-گهپ

 رىقابهت ئالدىـدا خىزمهت پۇرسىتى ۋه"تۈزۈمى يولغا قويۇلۇپ، " ئۆزى تېپىش
دېگهن بىرهر قانۇن تۈزۈپ چىقىرىلمىسا، " ھهممه ئادهم، ھهممه مىللهت باراۋهر

ھهمده بۇ قانۇن قاتتىق ئىجرا قىلىنمىسا، خۇددى ھازىرقىدهك، شىنجاڭدىكى 
توك ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرگهن ئۇيغۇر ياشلىرى خىزمهت -شۇ ئىككى توك

ــدۇ ــشىلهر. تاپالماي ــدارلىق كى ــىز ئىقتى ــۆز س ــڭ ئ ــدۈرۈپ، ئۇالرنى نى يىتىل
شـارائىت -ئىقتىدارىنى ئهڭ يۇقـۇرى دهرىجىـده جـارىي قىلدۇرىـشىغا شـهرت

ــان ۋه  ــسادىي زىي ــر ئىقتى ــدا بى ــېچ بولمىغان ــۇ ھ ــسىڭىز، ب ــازىرالپ بهرمى ھ
دۇنيانىـڭ ئىلغـار تېخنىكىلىـق سهۋىيىـسىگه "ئىسراپچىلىق ئهمهسـمۇ؟ بـۇ 

جهمئىـيهت "ۋه " ت بهرپـا قىلىـشماددىي ۋه مهنىۋىي مهدهنىـيه"، "يېتىۋېلىش
ــاقالش ــۇقىملىقىنى س ــشىغا زور " م ــگه ئېشى ــۇئارالرنىڭ ئهمهل ــدهك ش دېگهن

  دهرىجىده زىيانلىق ئهمهسمۇ؟ 
ـــم  ـــي بىلى ـــشىپ، ھهقىقى ـــدىن تىرى ـــلىرىنى ئۆزلۈكى ـــۇر ياش ئۇيغ

ئانىالرنىـڭ رولـى ئىنتـايىن -ئىگىلىشىگه ئۈندهشته ئوقۇتقـۇچىالر ۋه ئاتـا
ــدۇ ــوڭ بولى ــدىن . چ ــدهك زور 10بۇنىڭ ــودا بۈگۈنكى ــۇرۇن، جۇڭگ ــل ب  يى

بۇنىڭـدىن . ئۆزگىرىشلهرنىڭ بولۇشىنى كۆپىنچه ئادهملهر پهرهز قىاللمـايتتى
 يىلدىن كېيىن قانداق ئۆزگىرىشلهر بولىدۇ؟ 30 يىل، 20 يىل، 10كېيىنكى 

ســـىز ئوقۇغۇچىڭىزغـــا يـــاكى پهرزهنتلىرىڭىـــزگه يـــول كۆرســـهتكهنده، 
ھـېچ . سـىده كېلىـدىغان بىـر دهۋرگه سـېلىڭنهزهرىڭىزنى ئاشۇنداق كهلگۈ

بولمىغانــدا، ھــازىرقى ۋهزىــيهتكه قــاراپ، ســىزنىڭ روھىڭىــز ئۆزىڭىزنىــڭ 
ــسۇن ــۈپ كهتمى ــراق چۈش ــدىن بهك ــاكى بالىڭىزنىڭكى ــسى ي . ئوقۇغۇچى

ئۆزىڭىزنىـــڭ روھـــى چۈشـــۈپ كهتـــسه، ياشـــالرغا ھهرگىزمـــۇ يـــول 
  .كۆرسىتهلمهيسىز

ن بولۇپ ئۆتـۈپ كهتـكهن ئىـشالر بىر ئادهمنىڭ ئۇلۇغلۇقى، ئۇنىڭ بۇرۇ
ـــوغرا يهكـــۈن چىقىرالىغانلىقىـــدا ئهمهس ـــسىدا ت بىـــر ئادهمنىـــڭ . توغرى

ــــوغرا  ــــشالرنى ت ــــدىغان ئى ــــىده بولى ــــڭ كهلگۈس ــــۇقى، ئۇنى ئۇلۇغل
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  .مۆلچهرلىيهلىشىده
تهرهققىي تاپقان دۆلهتلهرنىـڭ جهمئىيىتىنىـڭ ھهممىـسى خـۇددى بىـر 

ــۆره . نىڭ ئۇۋىــسىغا ئوخــشايدۇيولۋاســالر-پــارچه گۆشــنى تالىــشىۋاتقان ب
جۇڭگو جهمئىيىتىمـۇ ھـازىر دهل ئاشـۇنداق بىـر جهمئىـيهت بولۇشـقا قـاراپ 

ئهگهر سىز ھازىر ۋاقىتنى زايـا قىلمـاي، ئـۆزىڭىزده ھهقىقىـي . يۈزلىنىۋاتىدۇ
بىلىم بىلهن ھهقىقىي ئىقتىدارنى يېتىلدۈرسىڭىز، كهلگۈسىده پۇرسـهت ۋه 

هر بولىدىغان بىر جهمئىيهت شـهكىللهنمهي رىقابهت ئالدىدا ھهممه ئادهم باراۋ
ئهگهر . قالغاندىمۇ، ھهچ بولمىغاندا سـىزگه ھـېچ قانـداق زىيىنـى بولمايـدۇ

پۇرسهت ۋه رىقابهت ئالدىدا ھهممه ئادهم، ھهممه مىللهت باراۋهر بولىدىغان بىر 
جهمئىــيهت شــهكىللىنىپ قالــسا، ســىز ھــازىر ئىگىلىــگهن بىلىــم بىــلهن 

ئۆتۈپ كهتـكهن ۋاقىـت .  بىر بىباھا گۆھهرگه ئايلىنىدۇئىقتىدار سىز ئۈچۈن
ــشايدۇ ــا ئوخ ــكهن تۇققىنىغ ــۈپ كهت ــڭ ئۆل ــر ئادهمنى ــۇددى بى ــر . خ ــۇ بى ئ

ئهگهر يهنه بىر كۈن ھايات . "كهتكهندىن كېيىن، مهڭگۈ قايتىپ كهلمهيدۇ
ئهگهر يهنه بىر ئـاي ھايـات "، "بولغان بولسا، ماۋۇنى قىلىپ بهرگهن بولسام

، بۇالرنىڭ ھهممىسى مـۇمكىن "، ئاۋۇنى قىلىپ بهرگهن بولسامبولغان بولسا
. ئۇ چاغدا سىز مىڭ يىغلىسىڭىزمۇ، تۇققىنىڭىز تىرىلىـپ بهرمهيـدۇ. ئهمهس

شۇڭا، تۇققىنىڭىز ھايات ۋاقتىدا، سىز قىلىپ بهرىشكه تېگىـشلىك ۋه سـىز 
ھـازىردىن باشـالپ . قىلىپ بېرهلهيدىغان ئىشالرنىڭ ھهممىنى قىلىـپ بېرىـڭ

ئاشۇنداق قىلسىڭىز، تـۇققىنىڭىز ئۆلـۈپ كهتكهنـده . لىپ بهرگهچ تۇرۇڭقى
مېنىڭچه، سىز ئۇ چاغـدا پهقهتـال -ھهچ قانداق يىغلىمىسىڭىزمۇ بولىۋېرىدۇ

  .يىغلىمىسىڭىزمۇ، تۇققىنىڭىز چوقۇم سىزدىن رازى بولىۋېرىدۇ 
چهت ئهللىكلهرنىـڭ تۇرمۇشـىدا كىتـاب ئوقـۇش ھهققىـده : ئالوس-13

  ىڭىز قايسىالر؟ كۆزهتكهنلىر
مهن ئامېرىكىلىقالرنىــڭ كىتــاب ئوقۇشــقا ئائىــت ئــادهتلىرىنى : جــاۋاب

مهن . ئۆزۈمنىـــڭ بىۋاســـىته كـــۆرگهنلىرى ئـــارقىلىق تهســـۋىرلهپ بېـــرهي
كــالىفورنىيه ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ داۋىــس شۆبىــسىده ئوقۇۋاتقــان ۋاقتىمــدا، 

غان، ئـۆزى بىزنىڭ ئۆيگه باشقا بىر شىتاتنىڭ كىچىـك بىـر يېرىـده تۇرىـدى
مۇسۇلمان، ئهمما ئېرى ئامېرىكىلىق بىر دوسـتىمىز بىـر قـانچه كـۈن تاماشـا 

.  ئاخشام قۇنـۇپ قالـدى2قىلىش مۇناسىۋىتى بىلهن كېلىپ، بىزنىڭ ياتاقتا 
بۇ دوستىمىزنىڭ ئېرى ئاشۇ دوسـتىمىز بىـلهن تـوي قىلىـش ئۈچـۈن ئىـسالم 

 بازارغـا چىقىـپ ئۇالر بىزنىـڭ ئـۆيگه كېلىـپ ئهتىـسى. دىنىغا كىرگهنىدى
 4-3قايتىپ كهلگهنده، ئۇ ئامېرىكىلىقنىڭ قولىـدا ئىـسالم دىنىغـا ئائىـت 

ئۇالر تاماشا قىلىش جهريانىـدا، مهخـسۇس بىـر . ئىنگلىزچه كىتابنى كۆردۈم
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ــوق  ــده ي ــت ئۆزلىرى ــا ئائى ــسالم دىنىغ ــپ، ئى ــا بېرى ــانچه كىتابخانىالرغ ق
 كىتـابالرنى ۋاراقـالپ مهن بـۇ. كىتابالرنىڭ ھهممىسىنى سـېتىۋالغان ئىـكهن

. كۆرۈپ بېقىپ، ناھايىتى تهسـىرلهندىم، ھهمـده ئىنتـايىن خىجىـل بولـدۇم
دهپ ھېـسابالپ » مهن مۇسـۇلمان«چهت ئهلده تـۇرۇپ، ئـۆزلىرىنى "ئىچىمده، 

يۈرۈيدىغان ئۇيغۇرالر ئىچىده ئۆز دىنى توغرىـسىدا مۇشـۇنداق ئىزدىنىـدىغان 
  .مدهپ ئويلىدى" ئادهملهردىن قانچىسى بار؟

كىتاب ئوقۇش ئامېرىكىلىقالرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشـىدىكى ئىنتـايىن 
مۇھىم تهركىبلهرنىڭ بىرى بولۇپ، كىتاب ئوقۇش ئادىتى ئۇالرنىـڭ بـالىلىق 

 غىـچه 30 دىـن 10كالىفورنىيهدىكى ھهر بىـر ناھىيىـده . دهۋرىدىال باشلىنىدۇ
 سـىزنىڭ .شهھهر بار بولۇپ، ھهر بىـر شـهھهرنىڭ بىـردىن كۇتۇپخانىـسى بـار

 جان ئادهم بولـسا، سـىزنىڭ ئـۆيىڭىز جايالشـقان شـهھهرنىڭ 4ئائىلىڭىزده 
ــائىلىڭىزدىكى  ــسى ئ ــسىز 4كۇتۇپخانى ــسىگه ھهق ــڭ ھهممى ــان ئادهمنى  ج
 كه كىـرگهن 3بـۇ كۇتۇپخـانىالردا يېـشى . كۇتۇپخانا كېنىشكىسى بېرىـدۇ

ر بالىدىن تارتىـپ، چـوڭالرغىچه ھهمـمه ئـادهمگه بـاپ كېلىـدىغان كىتـابال
كىتابتىن باشقا، مهخسۇس بالىالرنى تهربىيىلهشـكه تهييارالنغـان . قويۇلىدۇ

ئۈنئــالغۇ ۋه ســىنئالغۇ لىنتىلىرىمــۇ بــار بولــۇپ، ھهر بىــر كۇتۇپخانىــدىكى 
ھهر . كىتابالرنىڭ ئهڭ كهم دېگهنده يېرىمى بالىالرغا ئائىت كىتـابالر بولىـدۇ

ن چهكلىمىـسى يـوق قېتىم ئارىيهت ئالىـدىغان كىتـاب ۋه لىنتىالرنىـڭ سـا
 ھهپتىلىك، لىنتىالرنى بىر ھهپتىلىـك ئـارىيهت بېرىـپ 3بولۇپ، كىتابالرنى 

بۇ كۇتۇپخانىالرنىڭ راسخودىنىڭ بىر قىسمىنى شىتاتلىق ھۆكۈمهت، . تۇرىدۇ
قالغــان قىــسمىنى ھهر بىــر شــهھهر بىــزدىن يىغقــان يهر بېجــى كىرىمىــدىن 

اق تهنلىك ئايالالرنىڭ ئىچىده كىچىك بالىلىرى بار ئامېرىكىلىق ئ. چىقىرىدۇ
ئىشلىمهي، ئۆز بالىسىنى پۈتۈن كۈن باقىدىغانالر خېلى يـۇقىرى نىـسبهتنى 

ئۇنداقالرنىڭ بىر ئادىتى ھهر كۈنى بالىلىرىنى ئـۆز شـهھىرىدىكى . ئىگىلهيدۇ
كۇتۇپخانىالرغا ئېپكېلىپ، بالىسى ھېرىپ قـالغىچه ئۇالرغـا كىتـاب ئوقـۇپ 

اندا ئۇالرنى ئۆزى خالىغان كىتابالرنى كۆرۈشـكه بېرىش، بالىسى ھېرىپ قالغ
ئۇنىڭــدىن باشــقا، ئوقــۇرمهنلهر . بىــر مهزگىــل قويــۇپ بېرىــشتىن ئىبــارهت

ـــاق  ـــدهك، ئ ـــۆرۈپ تۇرىدىغىنى ـــۆپ ك ـــىدىنمۇ ك ـــڭ كىنوس ئامېرىكىنى
تهنلىكلهرنىڭ ئۇخالشتىن بۇرۇن كىچىك بالىلىرىغا كىتـاب ئوقـۇپ بېـرىش 

ئــۇخالش "بــۇنى ئــۇالر . ش ئــادىتى بــاريــاكى ئۇالرغــا ھېكــايه ئېيتىــپ بېــرى
ئاشـۇنداق . دهپ ئاتايدۇ" ) Bed time story"ئىنگلىزچه" (ۋاقتىدىكى ھېكايه

قىلغاچقا، ئۇالرنىڭ بالىلىرى كىچىكىدىن تارتىپ كىتاب ئوقۇشـنى ياخـشى 
بىر قېتىم ئايالىم بىلهن ئىككىمىز بىزنىـڭ . كۆرىدىغان بولۇپ چوڭ بولىدۇ
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رىش ئۈچۈن بىزنىڭ كۇتۇپخانىمىزغا بېرىپ، كىتـاب بالىغا كىتاب ئېلىپ بې
 ياش ئهتراپىدىكى ناھايىتى ئوماق قىزچاقنىڭ ئاۋازىنى تازا 3ئىزدهۋاتساق، بىر 

بىز ئۇ قىزنىڭ ئارقىسىغا ئۆتۈپ . قويۇپ بېرىپ كىتاب ئوقۇۋاتقىنىنى كۆردۇق
تــازا دىقــقهت قىلىــپ قارىــساق، ئــۇ قىــز بىــر بهتنــى . بىــر دهم قــاراپ تــۇردۇق

ۈگهتمهيال يېڭى بىر بهتنى ئېچىپ بولغـان بولـسىمۇ، ئالـدىنقى بهتتىكـى ت
ئهســلىده، بــۇ قىــز تېخــى كىتــاب . تېكىــستنى ناھــايىتى تــوغرا ئوقۇۋاتىــدۇ

ئوقۇشنى بىلمهيدىغان بولـۇپ، ھېلىقـى كىتابنىـڭ تېكىـستىنى پۈتـۈنلهي 
شۇڭا، كىتابنى ئېچىپ، شۇ بىر بهتـكه تـوغرا كهلـگهن . يادلىۋالغان ئىكهن

. ېكىستنى پۈتۈنلهي يادقا ئوقـۇپ، ئانـدىن يېڭـى بىـر بهتنـى ئاچىـدىكهنت
ئېھتىمال بۇ ئۆزىنىڭ ئىنتايىن ياخشى كۆرىدىغان كىتابى بولۇپ، ئاپىسىغا 

بىزمـۇ . قايتا ئوقۇتۇپ، ئاخىرى ئۆزىگه ياد بولۇپ كهتكهن ئوخـشايدۇ-قايتا
ر كۈنى بىر ئىككى بالىمىز ئامېرىكىغا كهلگهن كۈندىن تارتىپ، ئۇالرنى ھه

كۆپىنچه ۋاقىتتا ئـۆزلىرىگه . سائهت ئهتراپىدا كىتاب ئوقۇشقا ئادهتلهندۈردۇق
خاتـالىقىنى تۈزىتىـپ . ئوقۇتۇپ، بىرىمىز ئۇالرنىڭ قېشىدا ئاڭالپ ئولتۇردۇق

بهزىده ئۇالرغا كىتاب ئوقۇش پهقهت خوش ياقماي قالسا، كىتابنى بىز . بهردۇق
ـــۇپ بهردۇق ـــا ئوق ـــهن ھه. ئۇالرغ ـــڭ ئاساس ـــدهك ئۆزىمىزنى ـــته دېگى ر ھهپ

بـالىلىرىمىز چـوڭ . كۇتۇپخانىسىغا بېرىپ، كىتـابنى ئالماشـتۇرۇپ تـۇردۇق
ــدىن  ــۇپ قالغان ــدىغان بول ــا قىزىقماي ــدىكى كىتابالرغ ــۇپ، كۇتۇپخانى بول
تارتىپ، بىز ئۇالرغا ئۆزلىرى ياخشى كۆرۈدىغان كىتـابالرنى سـېتىپ ئېلىـپ 

زنىـڭ ھـازىرمۇ ئۇخالشـتىن بـۇرۇن شۇڭا ئىككـى بالىمى. بېرىدىغان بولدۇق
ئوقۇيدىغان كىتابلىرى بار بولۇپ، ئۇخالشتىن بۇرۇن ئازراق كىتـاب ئوقـۇش 

ئامېرىكىدا داڭلىقراق ئالىي مهكتهپكه . ئۇالرغا پۈتۈنلهي ئادهت بولۇپ كهتتى
ســهۋىيه "قوبــۇل قىلىنىــشتا، ئوتتــۇرا مهكــتهپ نهتىجىــسىدىن باشــقا يهنه 

  Scholastic Assessment Test" ئىنگلىـزچه دېگهن،" باھاالش ئىمتىھانى
(SAT) " ــسىگىمۇ ــان نهتىجى ــك ئىمتىھ ــر مهملىكهتلى ــدىغان بى دهپ ئاتىلى
مېنىــڭ ئوغلــۇم ھــازىر شــۇ ئىمتىھانــدا ســىنىلىدىغان ئىنگلىــزچه . قارايــدۇ

سۆزلۈكلهرنى يادالۋاتقان بولۇپ، ھهر كۈنى كهچـته مېنـى چاقىرىـپ، يېڭـى 
 كۈن ئىچىده ئۆگهنگهن سۆزلۈكلهرنى 4لدىنقى يادلىغان سۆزلۈكلهرنى ۋه ئا

 مىنۇتتىن كۆپرهك ۋاقىت كېتىدىغان بولـۇپ، 20ئۇنىڭغا . ماڭا سىنىغۇزىدۇ
ئوغلۇم قانداق ۋاقىتتا تهييار بولسا، مهن ئۆزۈم قىلىۋاتقان ھهر قانداق ئىشنى 

ئهگهر . ۈكلهرنى ئۆتكـۈزىمهنتوختىتىپ قويۇپ، ئۇنىڭ بىلهن ھېلىقى سۆزل
تېلېــۋىزوردا ئــۆزۈم ناھــايىتى ياخــشى كۆرۈدىغــان بىــر نهرســه كۆرۈۋاتقــان 
ــڭ  ــساممۇ، ئوغلۇمنى ــان بول ــالىنى يېزىۋاتق ــۇ ماق ــاكى مۇش ــساممۇ، ي بول
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قىلىۋاتقان ئۇ ئىشىنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى بىلـدۈرۈش، ئـۇنى داۋاملىـق 
 تاشـالپ قويـۇپ، ئۆزۈمنىـڭ رىغبهتلهندۈرۈپ تۇرۇش ئۈچـۈن، ئـۆز ئىـشىمنى

ناھايىتى چارچاپ كهتكهنلىكىـگه قارىمـاي، ئوغلۇمنىـڭ ئـۆيىگه كىرىـپ، 
  .ئۇنىڭ بىلهن بىلله سۆزلۈكلهرنى تهكراراليمهن

ئانىالر بالىالرغا كۇتۇپخانىدىن كىتاب ئارىيهت ئېلىـپ -ئامېرىكىدا ئاتا
 بولۇپمۇ ئـاق .بهرگهندىن باشقا، بازاردىنمۇ نۇرغۇن كىتابالرنى سېتىپ ئالىدۇ

تهنلىكلهرنىڭ بالىلىرىنىڭ ئۆيىگه قارايدىغان بولسا، چوقۇم بىردىن كىتاب 
بالىالر چوڭ بولغانـدا، يـاكى بـۇ . ساقالش ئورنى بارلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ

ئـانىالر ئـۇ كىتـابالرنى ئـۆز شـهھىرىدىكى -كىتابالردىن زېرىككهنده، ئاتـا
 كۇتۇپخانىــدا ئىئــانه قىلغــان شــۇڭا ھهر بىـر. كۇتۇپخانىغـا ئىئــانه قىلىــدۇ

. كىتابالرنى قويۇپ قويىدىغان مهخـسۇس ئـورۇن ۋه قهغهز سـاندۇقالر بولىـدۇ
بهزى كۇتۇپخانىالر يىغىلغان كىتابالرنى ئۆزلىرى بىـر تهرهپ قىاللمايـدىغان 

بۇ يهردىكى كىتابالرنى ئۆزىڭىز خالىغـانچه ئېلىـپ "ھالهتكه كېلىپ قالسا، 
  . ېزىپ قويىدۇدهپمۇ ي" كهتسىڭىز بولىدۇ

بــالىالرنى كىتــاب ئوقۇشــقا ئۈنــدهش پۈتــۈن ئامېرىكــا جهمئىيىــتىگه 
ئانـا، ۋه ھهر -سىڭىپ كهتكهن بىر ئىش بولۇپ، مهكتهپ، ئوقۇتقۇچى، ئاتا

ساھهدىكى داڭلىق ئهرباپالرنىڭ ھهممىسى بۇ ئىشنى ئۆزلىرىنىڭ ئهڭ مـۇھىم 
نغۇچ ۋه تولۇقـسىز ئامېرىكىـدىكى باشـال. بۇرچلىرىنىڭ بىرى قاتارىدا تۇتىدۇ

قىلىــپ " كىتــاب ئوقــۇش ئېيــى"ئوتتــۇرا مهكــتهپلهر ھهر يىلــى بىــر ئــاينى 
بهلگىلهپ، بـۇ بىـر ئاينىـڭ ئىچىـده پۈتـۈن مهكـتهپ ئوقۇغىلىرىغـا مهلـۇم 

ۋهزىپىنــى . ســاندىكى كىتــابنى ئوقــۇپ بولۇشــنى تاپــشۇرۇق قىلىــپ بېرىــدۇ
كىتـاب "المنىـڭ مهن ئىككـى با. ئاشۇرۇپ ئورۇنلىغانالرغـا مۇكاپـات بېرىـدۇ

زىيـاپىتىگه كــۆپ " Ice-cream"تۈگىگهنــدىن كېيىنكـى " ئوقـۇش ئېيـى
ــاقتىم ــشىپ ب ــتىم قاتنى ــقا . قې ــاب ئوقۇش ــالىلىرىنى كىت ــالنغۇچنىڭ ب باش

" كىتـاب يهرمهنكىـسى"قىزىقتۇرۇش ئۈچۈن، ھهر بىـر مهكتهپـته ھهر يىلـى 
نهشر قىلىـدىغان بۇ پائالىيهتته بالىالر كىتابلىرىنى . پائالىيىتى ئېلىپ بارىدۇ

شىركهتلهر مهكتهپكه كېلىپ، ئۆزلىرى نهشىر قىلغان ئهڭ يېڭى كىتابالرنى 
بىـر قېـتىم مهن ئوغلۇمنىـڭ . كۆرگهزمه قىلىدۇ ھهمده نهق مهيدانـدا سـاتىدۇ

مهكتىپىدىن باالمغا مهخسۇس كىتـاب بۇيرۇتـۇش توغرىـسىدا بىـر تهكلىـپ 
تــاب بۇيرۇتقانىــدىم،  دولــالر خهجــلهپ بىــر كى5پهقهت . تاپــشۇرۇپ ئالــدىم

بۇ . مهخسۇس مېنىڭ ئوغلۇم ئۈچۈن بېسىلغان بىر كىتابنى تاپشۇرۇپ ئالدىم
كىتابنىڭ ئىچىدىكى ئاساسـىي رولچـى مېنىـڭ ئوغلـۇم بولـۇپ، كىتابنىـڭ 

. مهن قــاتتىق تهســىرلهندىم. تهشــىغىمۇ ئوغلۇمنىــڭ ئىــسمى بېــسىلغانىدى
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ــڭ ــدىكى-2001 ئامېرىكىنى ــىنتهبىر-11 "يىلى ــى " س ــۈز بهرگهن ۋهقهس ي
ۋاقىتتا، ئامېرىكا پرىزىدىنتى بۇش بىر باشالنغۇچ مهكتهپنىڭ كىتاب ئوقۇش 

ئامېرىكىنىـڭ ھۆكـۈمهت خـادىملىرى شـۇ . پائالىيىتىگه قاتنىـشىۋاتقانىدى
- نيـۇ       مهكتهپكه بېرىپ، بىـر سـىنىپتا بۇشـنىڭ قۇلىقىغـا پىچىـرالپ،

ى باشــقا ئاتــاقلىق ئامېرىكىــدىك. يوركتــا بولغــان ۋهقهنــى دوكــالت قىلىــدۇ
ــۇپ  ــاب ئوق ــا كىت ــپ، بالىالرغ ــتهپلهرگه بېرى ــالنغۇچ مهك ــاپالرمۇ باش ئهرب

  . بېرىۋاتقانلىقىنى بىز تېلېۋىزوردا داۋاملىق كۆرۈپ تۇرىمىز
-1990 دېــگهن شــهھىرىده Davisبىــز شــىمالىي كالىفورنىيهنىــڭ 

ــدىن  ــچه -1997يىلى ــۇردۇق7يىلىغى ــل ت ــاتىقىمىز .  يى ــان ي ــڭ تۇرغ بىزنى
ــالىف ــۇچىالرغىال ك ــان ئوقۇغ ــوي قىلغ ــىتېتىنىڭ پهقهت ت ورنىيه ئۇنىۋېرس

ئىجارىگه بېرىدىغان ياتاق بىنا رايونىـدا بولـۇپ، ئـۇ يهرده تۇرىـدىغانالرنىڭ 
-2004يىلىـدىن -1997. ھهممىسى ئاشۇ مهكتهپنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى ئىـدى

ــالىفورنىيهدىكى  ــىمالىي ك ــسىغىچه ش ــڭ ئوتتۇرى  San Franciscoيىلىنى
 San Ramonىــلهن ســىلىكون جىلغىــسىغا يــېقىن جايــدىكى شــهھىرى ب

بۇ شـهھهر . دېگهن شهھهرده ئۆزىمىز سېتىۋالغان ئايرىم بىنالىق ئۆيده تۇردۇق
ئامېرىكىدىكى تۇرمۇش سهۋىيىسى ئوتتۇرا ۋه يـۇقىرى دهرىجىلىـك كىـشىلهر 
تۇرىدىغان شهھهر بولۇپ، بـۇ شـهھهردىكىلهرنىڭ ئوتتـۇرىچه يىللىـق ئـائىله 

 30كـالىفورنىيهده يىللىـق ئـائىله كىرىمـى . ( مىڭ دولالر ئىكهن87كىرىمى 
 تـا مهكتهپنىـڭ Davis) مىڭ دولالردىن تۆۋهنلهر كهمـبهغهللهر ھېـسابلىنىدۇ

بىر چوڭ سۇ ئۈزۈش كۆلى بار بولۇپ، ياز كۈنلىرى بىز بالىلىمىزنى داۋاملىـق 
ىچىـك  شهھىرىده بولـسا، بىزنىـڭ بىـر كSan Ramon. شۇ يهرگه ئاپىراتتۇق

. توپ مهيدانى بار ئىـدى" tennis"رايونغا تهۋه بىر سۇ ئۈزۈش كۆلى بىلهن بىر 
ــا  ــان ۋاقىتت ــۇالرنى خالىغ ــز ئ ــۇپ، بى ــار بول ــاچقۇچى ب ــڭ ئ ــزده ئۇالرنى بى

 ياشتىن كىچىـك بـالىالر سـۇ 15بۇ كۆللهرنىڭ بىر تۈزۈمى، . ئىشلىتهلهيتۇق
ى ياشـتىكى ئـادهم  تىـن يـۇقىر18ئۈزگهنده، ئۇالرنىڭ قېشىدا چوقۇم بىـرهر 

بىـز بـالىلىرىمىزنى سـۇ ئۈزۈشـكه ئاپارغانـدا، كـۆزىمىزگه . بولۇشى كېـرهك
ئـانىالر بـالىلىرىنى سـۇدا -داۋاملىق چېلىقىدىغان بىـر ئىـش، نۇرغـۇن ئاتـا

ئوينىغىلى قويۇپ بېرىپ، ئۆزلىرى بىر تهرهپتىن بالىلىرىنى كۆزهتكهچ، بىـر 
ــارهت ئىــدى ــونىمىزدا بى. تهرهپــتىن كىتــاب ئوقۇشــتىن ئىب ــاق راي زنىــڭ يات

ــېرىلغۇچ، گۈلهڭگــۈچ،  ــالغان س ــۈن ياس ــاش ئۈچ ــالىالر ئوين مهخــسۇس ب
 مېتىـر ئىگىزلىكتىكـى قـۇرۇلمىالر ۋه 3-2يامىشىپ چىقىـپ ئوينايـدىغان 

قۇملۇقالر بار بولۇپ، ئىشلىمهيدىغان ئانىالر بالىلىرىنى شۇ يهرده ئـوينىغىلى 
 San Ramonبىزنىـڭ . تتىقويۇپ بېرىـپ، ئـۆزلىرى كىتـاب ئوقـۇپ ئولتـۇرا
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دىكى قوشنىلىرىمىزنىڭ ھهممىسى دېگىدهك گېزىتكه مۇشتىرى بولغانىـدى 
ھهر كۈنى تاڭ سهھهرده گېزىت توشۇغۇچى گېزىتلهرنى ھهر بىر مۇشتىرىنىڭ (

ــدا  ــشقا ماڭغان ــز ئى ــا، بى ــدىغان بولغاچق ــالپ قويى ــدىغا تاش ــڭ ئال ئۆيىنى
). كـۈنى كـۆرۈپ تـۇرىمىزقوشنىالرنىڭ ئۆيىنىـڭ ئالدىـدىكى گېزىتنـى ھهر 

ــسىڭىز،  ــسىغا قارى ــا ھويلى ــڭ ئارق ــسىي ئۆيلهرنى ــالىفورنىيهدىكى شهخ ك
مهخسۇس كىتاب ئوقۇش ئۈچۈن تهييارالنغان ھهر خىل ئورۇنـداقالرنى چوقـۇم 

مهن بىلهن بىر مىنىبۇستا ئىشقا بارىدىغان خادىمالرنىـڭ ئىچىـده، . كۆرۈسىز
  . ىسى باريول بويى كىتاب ئوقۇيدىغانالردىن بىر قانچ

بىز ئاپتوبۇس بېكىتىده ئـاپتوبۇس سـاقالپ تۇرغـان، پـويىز بېكىتىـده 
ــاقالپ  ــايروپىالن س ــسىدا ئ ــايروپىالن ئىستانسى ــان، ئ ــاقالپ تۇرغ ــويىز س پ
تۇرغانالرنىڭ كۆپىنچىسى گېزىت ياكى كىتاب ئوقۇپ تۇرغانلىقىنى كـۆرۈپ 

 كىتــاب ئــايروپىالن ۋه پــويىزدىكى يولۇچىالرنىــڭ كۆپىنچىــسىمۇ. تــۇرىمىز
باغچىالردىكى چىملىقنىڭ ۋه دېڭىـز بويىـدىكى . ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆرىمىز

قۇملۇقنىڭ ئۈستىده ئاپتاپ سىنىۋېتىپ، كىتاب ئوقـۇپ ياتقـان كىـشىلهرنى 
دوكـانالردا پـۇل تۆلهشـكه ئـۆچرهت تۇرغانـدا، نـۆۋىتى . داۋاملىق ئۇچرىتىمىز

ىلىرىنى ئـېلىش كهلگهن ئايالالرنىڭ سومكىسىدىن پـۇل يـاكى بانكـا كـارت
ئۈچۈن، ئالدى بىلهن سومكىسىدىكى كىتابنى ئېلىـپ بىـر تهرهپـكه قويـۇپ 

مېنىـــڭ پهرىـــزىمچه، ســـومكا . قـــويغىنىنى داۋاملىـــق كـــۆرۈپ تـــۇرىمىز
ــدىن  ــا، يېرىمى ــسىنى ئاختۇرس ــڭ سومكى ــان ئامېرىكىلىقالرنى كۆتۈرىۋالغ
 كۆپىنىڭ سومكىسىدىن كهم دېگهنده بىرهر كىتاب، ژورنـال يـاكى گېزىـت

ــۇمكىن ــشى م ــۇ . چىقى ــابالر، بولۇپم ــۇن كىت ــى نۇرغ ــدىكى خېل ئامېرىكى
رومانالرنىــڭ ئۇزۇنلــۇقى بىــلهن كهڭلىگــى ئــادهتتىكى كىتاپالرنىڭكىــدىن 

  . شۇڭا ئۇالرنى كۆتۈرۈپ يۈرۈش ئىنتايىن قواليلىقدۇر. كىچىك بولىدۇ
تهرهققىي تاپقان جهمئىيهتنىڭ بىر ئاالھىـدىلىكى، بـۇ جهمئىيهتتىكـى 

. بىرى بىلهن ئېغىز ئارقىلىق ئاالقه قىلىشقا ئىنتايىن قادىردۇر-بىركىشىلهر 
. ئامېرىكا جهمئىيىتىـده، نۇرغـۇن ئىـشالر تېلېفـون ئـارقىلىقال بېجىرىلىـدۇ

تېلېفون ئارقىلىق بېجىرگىلى بولىدىغان ئىشالر ئۈچۈن ھېچ كىم مهخسۇس 
ت بهلگىلىــك مهدهنىــيه. يــول يــۈرۈپ، قارشــى تهرهپنىــڭ قېــشىغا بارمايــدۇ

ــتىده  ــىله ئۈس ــر مهس ــداق بى ــلهن ھهر قان ــشىلهر بى ــگه كى ــسىگه ئى سهۋىيى
ــدۇ ــر يۈرگۈزهلهي ــۇق پىكى ــايىتى ئورۇنل ــۇالر ناھ ــسه، ئ ــۇالر . سۆزلهش ــا ب مان

ــڭ  ــلىق ئادىتىنى ــويى تاشلىماس ــۈر ب ــنى ئۆم ــاب ئوقۇش ــدهك كىت يۇقىرىقى
 ئۇنۋانىــــدىن يــــۇقىرىنى تهلهپ قىلىــــدىغان  بــــاكالۋىر. نهتىجىــــسىدۇر

مـۇكهممهل "ڭ ئېالنلىرىغا قارىسىڭىزمۇ، ئۇالرنىڭ ھهممىـسىده خىزمهتلهرنى
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" ئېغىز بىلهن قهلهم ئارقىلىق ئاالقىلىشىش ئىقتىدارى چوقۇم بولۇشى كېرهك
بۇ ئامېرىكـا جهمئىيىتىـده ئېغىـز بىـلهن . دېگهن جۈملىنى چوقۇم كۆرىسىز

 ئارا ئۈنۈملۈك ئاالقىلىشىـشنىڭ قانچىلىـك مـۇھىم رول-قهلهم ئارقىلىق ئۆز
ـــدۇ دېـــگهن " CVI Laser"مهن . ئوينايـــدىغانلىقىنى چۈشـــهندۈرۈپ بېرى

شىركهتته ئىشلىگهن ۋاقتىمدا، بىزنىڭ بـۇ شـۆبه شـىركىتىمىزده مهخـسۇس 
.  كىـشى بـار ئىـدى3سېتىق قىلىدىغان خادىمدىن -تېلېفون ئارقىلىق سودا

 كىـشىنىڭ 3بهزىده ئاغرىق ۋه تهتىل قىلىپ دهم ئېلىش سهۋهبلىرى بىلهن بـۇ 
ېچقايسىسى ئىشقا كهلمهي قالغاندا، مېنىـڭ باشـلىقىم مېنـى شـۇ ئىـشقا ھ

ئۇنىڭدىن باشـقا، بهزى خېرىـدارالر ئـۆزىگه الزىـم بولغـان . سېلىپ قوياتتى
ئاپپاراتنىڭ فۇنكىسىيىسىنى بىزنىڭ تىجارهت خادىملىرىمىزنىڭ بىرهرسـىگه 

غـا ئېيتىپ، ئۇنىـڭ اليىھىـسى قانـداق بولـسا ياخـشىلىقىنى، ھهمـده ئۇنىڭ
ــڭ  ــۇ خادىمنى ــورىغاندا، ئ ــدىغانلىقىنى س ــسا بولى ــالرنى ئال ــسى زاپچاس قاي

مهن . تېخنىكىدىن يېتهرلىك خهۋىرى بولمىغاچقا، مېنى ياردهمگه چاقىراتتى
ئۇنــداق خېرىــدارغا تېلېفونــدىال بىــرهر نهرســىنى اليىھىــلهپ چۈشــهندۈرۈپ، 

.  بېـرهتتىمئۇنىڭغا قايسى زاپچاسالرنى ئىشلهتسه بولىدىغانلىقىنى ئېيتىـپ
بىر قېتىم بىر ئالىي مهكتهپنىـڭ پروفېسـسورى ئـۆزىگه بىـر ئاالھىـده الزېـر 
ــىركهتنىڭ  ــڭ ش ــڭ بىزنى ــۇ ئهينهكنى ــا ئ ــى، ئهمم ــڭ الزىملىقىن ئهينىكىنى
مهھسۇالت تىزىملىكىـده يوقلـۇقىنى ئېيتىـپ، مېنىـڭ ئاشـۇنداق ئهينهكنـى 

. ىجا قىلدىقايسى شىركهتنىڭ چىقىرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بېرىشىمنى ئىلت
مهن بىزنىــڭ شــىركهتنىڭ ئىــسكىالتىدىن زاپچــاس تېپىــپ بېرىــدىغان بىــر 
خادىمنى خۇسۇسـىيىتى ھېلىقـى ئهيـنهككه يـېقىن كېلىـدىغان بىـر خىـل 

 دانىسىنى قايتا ئۆلچهپ، ئۇنىڭ نهتىجىسىنى ماڭا ماڭـدۇرۇپ 10ئهينهكتىن 
ىقــى نهتىجىــسى چىققانــدا، ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىكى ھېل. بېرىــشكه بــۇيرۇدۇم

پروفېسسورغا الزىم ئهينهككه ئهڭ يـېقىن كېلىـدىغان بىرىنـى تـالالپ، ئـۇ 
. ئـۇ پروفېسـسور ماڭـا جىـق رهھـمهت ئېيتتـى. پروفېسسورغا سېتىپ بهردىـم

ھهمده ئۆز تهجرىبىسىنى بۇ ئهينهك بىـلهن غهلىبىلىـك ئىـشلهپ، تهتقىقـات 
ېالن نهتىجىـسىنى بىــر يــۇقىرى دهرىجىلىــك ئىلمىــي تهتقىقــات ژورنىلىــدا ئــ

قىلغاندا، ماقالىسنىڭ ئهڭ ئاخىرسىدا مېنىڭ ئىسمىمنى ئاتـاپ تـۇرۇپ ماڭـا 
ئــۇ پروفېســسور بــۇ ۋهقهنــى ئۆزىنىــڭ باشــقا . قايتىــدىن رهھــمهت ئېيتىپتــۇ
شۇنىڭ بىلهن بىر مهزگىل بىر قـانچه ئـالىي . تونۇشلىرىغىمۇ ئېيتىپ بېرىپتۇ

ېلىش ئۈچـۈن مهكتهپنىڭ پروفېسسورلىرى بىزنىڭ شىركهتتىن بىر نهرسـه ئـ
بىـز دوكتـۇر ئهركىـن سـىدىق بىـلهن "تېلېفون قىلسا، تېلېفوننى ئېلىپال، 

بـۇ ئىـشتىن كېـيىن مېنىـڭ ئهينـى . دهيدىغان بولۇپ قالـدى" كۆرۈشهتتۇق
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ناھايىتى تهسىرلىنىپ، شۇنىڭدىن كېيىن بىز Aleks   ۋاقىتتىكى باشلىقىم 
پال قالمـاي، ناھـايىتى سهن كارامهت ئىنژىنېر بولۇ"پاراڭالشقان ۋاقىتتا ماڭا 

. دهيدىغان بولـدى" ئىكهنسهن) 'salesperson'ئىنگلىزچه (ئۇستا سېتىقچى 
-دېگهن شىركهتته ئىشلهۋاتقاندا، شىركهتنىڭ سودا" Wave Splitter"مهن 

ــڭ  ــپ، بىزنى ــاپونىيهگه بېرى ــشىپ، ي ــدىكىلهرگه ياردهملى ــېتىق بۆلۈمى س
ـــارلىق چـــوڭ  Sumitomo ۋه NEC, Hitachi, Fujitsuشـــىركهتنىڭ  قات

. لىرىگه قاتناشـتىم»تېخنىكىلىق سۆھبهت«شىركهتلهر بىلهن ئېلىپ بارغان 
ــدىن  ــاپونچه تىلىم ــلهن ي ــدارى بى ــق ئىقتى ــڭ تېخنىكىلى ــده ئۆزۈمنى ھهم
پايدىلىنىپ، بىزنىڭ ئۇ ياپونلۇق خېرىدارلىرىمىزنى خېلى تهسـىرلهندۈرۈپ، 

ك تــۆھپه ســېتىق ئىــشلىرىغا كــۆزگه كۆرۈنهرلىــ-شــىركىتىمىزنىڭ ســودا
يىلى فېۋرالدا مهن شىركهتتىن بىر ھهپته رۇخـسهت سـوراپ، -2002. قوشتۇم

ئامېرىكىنىڭ باشقا بىر شىتاتىغا دهم ئېلىشقا كهتكهنده، بىزنىڭ شـىركهتته 
بىــر چــوڭ كۆلهملىــك خــادىم قىــسقارتىش بولــۇپ، مېنىــڭ ئۈســتۈمدىكى 

ىـسىنى  مۇئـاۋىن رهئىـسنىڭ ھهر ئىككىل2ئىنژىنېرلىك بۆلـۈمىگه مهسـئۇل 
شــۇنىڭ بىــلهن شــىركهتنىڭ ســودا ســېتىقىغا . شــىركهتتىن چىقىرۋېتىپتــۇ

مهسئۇل مۇئاۋىن رهئىـسى مېنىـڭ ئىگىـسىز قالغانلىقىمـدىن پايـدىلىنىپ، 
دهم . سـېتىق بۆلـۈمىگه يۆتكىۋاپتـۇ-مېنى ئىنژىنېرلىق بۆلۈمىـدىن، سـودا

ئېلىــشتىن قايتىــپ كېلىــپ، بــۇ ئىــشتىن خهۋهر تاپقانــدىن كېــيىن، مهن 
مهن ئىنژىنېر بۆلۈمىده تۇرۇۋېرىـپ، سـىلهرگه "ئۇالرغا . تىق نارازى بولدۇمقات

شـۇڭا مېنـى . قانچىلىك يـاردهم كېـرهك بولـسا، شـۇنچىلىك ئىـشلهپ بهرهي
ئهگهر مۇشۇنداق مهجبۇرى يۆتكىسهڭالر، مهن بۇ شـىركهتتىن . يۆتكىمهڭالر

ىـزچه مهن ئۇ چاغـدا شـىركهتنىڭ ئىنگل. دېدىم" كېتىشكه مهجبۇر بولىمهن
"Planar Light wave Circuits " يىغىنچـاق نـۇر يـولى "دهپ ئاتىلىـدىغان

بىز مۇشۇ . دېگهن بىر ئهڭ يېڭى تېخنىكىسىغا مهسئۇل ئىدىم" تېخنىكىسى
تېخنىكا ئارقىلىق چىقىرىلىدىغان بىر زاپچاسنىڭ ئهڭ ئـاخىرقى باسـقۇچىغا 

كمـۇ ئـارزۇ كهلگهن بولۇپ، مهن ئۇنى ئۆزۈم بىر باشـقا ئېلىـپ چىقىـشنى به
ســېتىق ئىــشلىرى بىــلهن -ئۇنىــڭ ئۈســتىگه، ئامېرىكىــدا سـودا. قىالتـتىم

شــۇغۇللىنىدىغانالر ئىنتــايىن كــۆپ بولــۇپ، شــىركهتته ئــادهم قىسقارتــسا، 
ئۇنىڭ ئهكـسىچه، ئىنژىنېرلىـك ئهڭ . ئالدى بىلهن شۇنداقالرنى قىسقارتىدۇ

 كهسـىپ ئهتىبارلىق خىـزمهت بولـۇپ، ئـۇ كىـم بولـسا شـۇ قىلىۋېرىـدىغان
ئاخىرىــدا . شــۇڭا مېنىــڭ ئىنژىنېــرلىقتىن ئــايرىلغىم يــوق ئىــدى . ئهمهس

  .بىزنىڭ شىركهت مېنىڭ تهلىپىمگه قوشۇلدى
ھېكايه، رومان ۋه ھهر خىل دهرسـلىك كىتـابالردىن باشـقا، ئامېرىكىـدا 
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ئــادهم تهســهۋۋۇر قىالاليــدىغان ھهر بىــر كهســىپته، بــۇرۇنقىالر ئۆزلىرىنىــڭ 
ــ ــي تهجرىبىلى ــلهن ئهمىلى ــۇبىيىتى بى ــۈزگهن مهغل ــشىدىن ئۆتك رىگه، بې

قازانغان مۇۋهپپىقىيهتلىرىگه، ئۆزى ئېلىپ بارغان ئىلمىي تهتقىقاتلىرىغـا، 
ۋه پۈتۈن دۇنيانىڭ كۆپ يىللىق ئىلمىي تهتقىقـات نهتىجىلىـرىگه ئاساسـهن 

بـۇ . يېزىپ چىقىپ ئېالن قىلغان كىتابالردىن بىر قانچىنى تېـپىش مـۇمكىن
ۇنقىالر ياراتقــان بىلىــم جۇغالنمىــسى بولــۇپ، ئهگهر مۇۋاپىــق كىتــابالر بــۇر

پايدىلىنىلـــسا، ئـــۇالر كېيىـــنكىلهر ئۈچـــۈن مۆلچهرلىگۈســـىز دهرىجىـــده 
بىــز داۋاملىــق . ئىقتىــسادىي، ئىجتىمــائى ۋه سىياســىي قىمــمهت يارىتااليــدۇ

دېگهنلىك، ئۆزىمىز قىلغان ھهر " ئىلمىي ئۇسۇلدا ئىش قىلىش"ئاڭاليدىغان 
تا، بۇرۇنقىالر ياراتقان بىلىمدىن تولۇق پايـدىلىنىش دېگهنلىكـتىن بىر ئىش

بۇ يهرده مهن شۇنى تىلغا ئېلىشقا مهجبۇرىمهنكى، بىـز ئۇيغـۇرالر . ئىبارهتتۇر
ــوغرا " ئىلمىــي ئۇســۇلدا ئىــش قىلىــش" ــۈرده ت نىــڭ مهناســىنى ھهقىقىــي ت

تايىن چۈشىنىپ، ئۇنى ئۆزىمىزنىڭ ئهمهلىي ھهرىكىتىمىزگه تهتبىقالشتا ئىن
بىزنىڭ نۇرغۇن كىشىلىرىمىز ئۆزىنىڭ ئىلمىي ئاساسىي بولمىغـان . ئاجىزمىز

ــادهت  ــشنى ئ ــش قىلى ــپ ئى ــسىياتىغا تايىنى ــسىي ھېس ــزىگه ۋه شهخ پهرى
بارغانـسېرى . بۇنىڭ زىيىنىنى بىز ھـازىر يهتكىـچه تـارتىۋاتىمىز. قىلىۋالغان

اتقـانلىقى كۆپ ئۇيغۇر ھۈنهرۋهنلىرىنىڭ ئـۆز ئىگىلىكىنـى يوقىتىـپ قويۇۋ
ــسپاتىدۇر ــر ئى ــا مۇشــۇ ئاقىۋهتنىــڭ بى ــان بىلىمنىــڭ . مان ــۇرۇنقىالر ياراتق ب

ھهممىسى، سىز ئـۇالردىن پايدىلىنىـدىغان ۋاقىتتـا، سـىزدىن شـۇ كهسـىپته 
تولۇقسىز ۋه تولـۇق ئوتتـۇرا . ئالىي مهكتهپ ئۇنۋانى بولۇشنى تهلهپ قىلمايدۇ

ان كىتـابالرمۇ ساناقـسىز مهكتهپنى پۈتتۈرگهنلهرمۇ ئوقـۇپ پايدىلىنااليـدىغ
ــار ــاقچى . ب ــىل قىلم ــۈم ھاس ــر ئۈن ــۇم بى ــشلىرىمىزدىن چوق ــۆز ئى ــز ئ بى

بولىدىكهنمىز، بۇرۇن يارىتىلغان بىلىمدىن تولـۇق پايـدىلىنىپ، ھهقىقىـي 
  . تۈرده ئىلمىي ئاساستا ئىش قىلىشىمىز كېرهك

مهن كىچىكىمدىنال بىر ئىشنى قىلىـشتىن بـۇرۇن، ئـۇنى قىلىـشتىكى 
نى، ھهمده ئۇنى قانـداق قىلـسا تـوغرا قىلغىلـى بولىـدىغانلىقىنى مهقسىدىم

ــۇ  ــۇپ، ئهگهر ب ــادهتلهنگهن بول ــشقا ئ ــۇق ئايدىڭالشتۇرىۋېلى ــايىتى تول ناھ
بـۇ ئادهتنىـڭ . نهرسىلهر ئېنىق بولمىسا، ئۇ ئىشنى ھهرگىزمۇ باشلىيالمايمهن

ڭ پايدىسىنى مهن يالغۇز ئۆزۈمنىڭ كهسپىي خىزمىتىمدىال ئهمهس، ئۆزۈمنىـ
يىلـى مهن -1995. شهخسىي تۇرمۇشىمدىمۇ داۋاملىـق كـۆرۈپ كېلىـۋاتىمهن

دوكتۇرلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىـشىپ، پوسـتدوكتۇرلۇق خىزمىتىنـى باشـلىغاندا، 
ئۆزىمىزنىڭ ئىقتىساد قىلىپ يىغىدىغان كىرىمىمىـزدىن قانـداق پايدىالنـسا 
ــۋېلىش ئۈچــۈن، ئامېرىكىنىــڭ بانكــا ــدىغانلىقىنى بىلى  ئهڭ ياخــشى بولى
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بىرىنچـى . سىستېمىسى توغرىـسىدىكى بىـر كىتـابنى سـېتىۋېلىپ ئوقـۇدۇم
ـــيىن،  ـــلىغاندىن كې ـــزمهت باش ـــىركهتته خى ـــشنىڭ "ش ـــايلىق يىغى  5ب

مېنىـــڭ . دېـــگهن بىـــر كىتـــابنى ســـېتىۋېلىپ ئوقـــۇدۇم" پرىنـــسىپلىرى
ئىقتىسادتىن خېلـى خهۋىـرىم بـار بولـۇپ، ئامېرىكـا ۋه دۇنيـا ئىقتىـسادىي 

ــۇق ــى تول ــازىرىنى خېل ــقىالرنىڭ ب ــساممۇ، باش ــدىغان بول ــىنىپ ماڭى  چۈش
. يۈقىرىقى مهسىلىده قانـداق تهكلىپلىـرى بـارلىقىنى بىلگىـم كهلگهنىـدى

ـــۇرۇن، -1997 ـــشتىن ب ـــۆي سېتىۋېلى ـــى ئ ـــۆي "يىل ـــتىم ئ ـــۇنجى قې ت
ــۇھىم ئىــشالر ــشقا تېگىــشلىك م ــر " ســېتىۋالىدىغانالر بىلىۋېلى ــگهن بى دې

ۆينىـڭ ئارقـا ھويلىـسىغا بىـر يىلـى ئ-1998. كىتابنى سېتىۋېلىپ ئوقۇدۇم
 مېتىـر كېلىـدىغان ياغـاچ سـۇپا ياسـاش 10 مېتىر، ئۇزۇنلـۇقى 5كهڭلىكى 

دېگهن بىـر كىتـابنى " ئۆزى سۇپا ياساشنىڭ ئۇسۇللىرى توغرىسىدا"ئالدىدا، 
چهك بـازىرى ئىنتـايىن -يىلى ئامېرىكىدا پـاي-1999. سېتىۋېلىپ ئوقۇدۇم

دېگهن بىر كىتـابنى " هك بازىرىچ-ئامېرىكىنىڭ پاي"قىزىپ كهتكهنىدى، 
ــۇدۇم ــېتىۋېلىپ ئوق ــه . س ــۇپ، يېڭــى نهرس ــاب ئوق ــته كىت كهســىپ جهھهت

دوكتۇرلـۇق ئۇنـۋانى . ئۆگىنىش بىز ئۈچـۈن داۋاملىـق بولىـدىغان بىـر ئىـش
ــڭ  ــادىكى بىلىملهرنى ــىده دۇني ــپىمىز ساھهس ــۆز كهس ــز ئ ــېلىش، ھهرگى ئ

ئـۇ پهقهت بىـزده . ۇھهممىسىنى ئۆگىنىپ بولغانلىقىمىزدىن دېـرهك بهرمهيـد
ئۆزىمىز كىتاب ئوقـۇپ، يېڭـى نهرسـىلهرنى ئـۆزىمىز ئۆگىنىـپ، ئـۇنى ئـۆز 
ــدارنىڭ  ــسىم ئاساســلىق ئىقتى ــر قى ــشلىتهلهيدىغان بى ــزده ئى ئهمهلىيىتىمى

مهن مۇشۇ سۆھبهت خاتىرىسىنى يېزىـشنى . يېتىلگهنلىكىدىن دېرهك بېرىدۇ
نهرسـىنى ئۆگىنىـپ، باشلىغاندىن بۇيان، ئۆز كهسپىمده بىـر قـانچه يېڭـى 
ئـــادهم قـــانچه كـــۆپ . ئـــۇالرنى ئـــۆز تهتقىقاتىمـــدا پايـــدىلىنىپ بولـــدۇم

شـۇڭا، . ئۆگهنگهنسېرى، ئۆز بىلىمىنىڭ كهملىكىنى شۇنچه ھـېس قىلىـدۇ
ياخشىراق تۇرمۇش كهچۈرۈشنى ئىستهيدىغان ھهر قانداق بىر ئـادهم، كىتـاب 

. ىلىـشى كېـرهكئوقۇپ، يېڭى بىلىم ئىگىلهشنى ئۆزىنىڭ ئۆمۈرلۈك ئىشى ق
ــۇنداق  ــادهملهر دهل ئاش ــانلىق ئ ــۆپ س ــى ك ــان دۆلهتلهردىك ــي تاپق تهرهققى

  .ئادهملهردۇر
ــدىن  ــى 30بۇنىڭ ــيهت ئىنقىالب ــدىكى مهدهنى ــڭ ئالدى ــچه يىلنى  نهچ

جهريانىدا، مهن يېزىدىكى دېھقانالرنىـڭ بىـر يىـل ئىـشلهپمۇ يهنه ئۆزىنىـڭ 
هن بىــلهن بــاراۋهر ئاشــلىق پــۇلىنى تۆلىيهلمهســلىك تۈپهيلىــدىن، يېــشى م

كېلىدىغان بالىلىرىنى ئوقۇتمـاي، ئېتىزلىقنىـڭ ئهمگىكىـگه سـېلىۋاتقان 
 ئاشـۇنداق   يىـل بـۇرۇنقى30. ( ئهھۋالنى كۆرۈپ، ئىنتايىن ئېچىنغان ئىدىم

-ئهھۋال تهكلىماكانغا گىرهلىشىپ كهتـكهن خهنـۇبىي شـىنجاڭنىڭ چهت
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ــۈت ــازىرغىچه مهۋج ــا ھ ــدا ت ــا رايۇنلىرى ــدىنتهھرىرلىگۈ. ياق ئهگهر ) " . چى
ھۆكۈمهت مۇشۇ بالىالرنىڭ ئاشلىق پۇلىنى كۆتۈرىـۋهتكهن بولـسا، ئۇالرنىـڭ 

. ، دهپ ئويلىغـان ئىـدىم"كۆپىنچىسى خۇددى مهندهك ئوقۇيالىغـان بـوالتتى
ھـازىر يېـزىالردا ئوقۇيالمـاي .  نهچچه يىل ئۆتۈپ كهتتـى30ھازىر ئۇنىڭدىن 

ر قانچىلىك نىسبهتنى ئىگىلهيـدۇ، يوق، بولسا ئۇال-قېلىۋاتقان بالىالر بارمۇ
ئهممـا، ماڭـا ناھـايىتى ئېنىـق بىـر ئىـش شـۇكى، . بۇالر ماڭا مهلـۇم ئهمهس

ئوقۇيالمىغان كىشىلهر مىللهت سۈپىتىنى يۇقىرىلىتىشقا ھېچ قانداق تـۆھپه 
ئۇنىــڭ ئهكــسىچه، ئــۇالر كهلگۈســىده جهمئىــيهت ئۈچۈنمــۇ، . قوشــالمايدۇ

ــۇپ ق ــۈك بول ــر ي ــۇ بى ــلهت ئۈچۈنم ــدۇمىل ــۈپىتىنى . الى ــڭ س ــر مىللهتنى بى
ئۆســـتۈرۈش، پۈتـــۈن مىللهتـــتىن ناھـــايىتى ئـــۇزۇن ۋاقىـــت توختىمـــاي 

-2يـاپونىيه . تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنى تهلهپ قىلىـدىغان جاپـالىق ئىـش
 يىل بۇرۇنال پۈتـۈن خهلـق مائـارىپىنى ئومۇمالشـتۇرۇپ 100دۇنيا ئۇرۇشىدىن 

 كېـيىن ئۇچقانـدهك تهرهققىـي دۇنيا ئۇرۇشـىدىن-2شۇڭا ئۇالر . بولغانىدى
  . قىاللىدى

ھازىرقى شارائىتتا، ئۇيغۇرالر ئـۆز مىللىتىنىـڭ سـۈپىتىنى ئۆستۈرۈشـى 
ئۈچۈن قانداق قىلىشى كېرهك؟ بۇ ئىشتا ھهر بىر ئادهم قانـداق رول ئوينىـشى 

  كېرهك؟ 
ــكه  ــدىغان، مىللهت ــڭ كهلگۈســىگه كۆڭــۈل بۆلى ــۇر مىللىتىنى ئۇيغ

 بـۇ مهسـىله توغرىـسىدا داۋاملىـق، ئهسـتايىدىل كۆيۈنىدىغان ھهر بىر ئادهم
ھهمده، ئۆزىنىڭ ئىقتىدارى يهتكهن دائىره ئىچىده مۇۋاپىـق . ئويلىشى كېرهك

. ئۇنداق قىلمايدىكهنمىز، ۋاقىـت ئۆتـۈپ كېتىۋېرىـدۇ. ئىش كۆرۈشى كېرهك
  .بىز بىر ئىزىمىزدا توختاپ قېلىۋېرىمىز. دهۋىر ئىلگىرلهۋېرىدۇ

لهرنىــــڭ تىــــل ئۆگىنىــــشى ھهققىــــده چهت ئهللىك: ســــوئال-14
  كۆزهتكهنلىرىڭىز قايسىالر؟

ئامېرىكــا كــۆپ مىللهتلىــك دۆلهت بولــۇپ، ئۇنىڭــدا دۇنيانىــڭ ھهمــمه 
يىلـدىكى ئومـۇمىي نوپـۇس -2000. يېرىدىن كهلگهن مىللهتلهر تېپىلىـدۇ

ســـاناش نهتىجىـــسىگه ئاساســـالنغاندا، ئامېرىكىـــدىكى يهر شـــارىنىڭ 
لىـپ چىققـان نوپۇسـىنىڭ نىـسبىتى مۇنـداق ئوخشىمىغان جايلىرىدىن كې

  :ئىكهن
   پىرسهنت75.1ئاق تهنلىكلهر 
   پىرسهنت12.3قارا تهنلىكلهر 

   پىرسهنت0.9ئامېرىكىدىكى ئىندىيانالر ۋه ئالياسكىلىقالر 
   پىرسهنت3.6ئاسىيالىقالر 
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   پىرسهنت0.1ھاۋايلىقالر 
   پىرسهنت7.9قالغان مىللهتلهر 

، ئالــدىنقى بۆلۈمــدا ئېيتىــپ ئۆتــۈپ ئامېرىكىنىــڭ جهمئىــي نوپۇســى
ــي  ــدهك جهمئى ــدۇر300كهتكهن ــون ئهتراپىدى ــكهرتىپ .  مىلي ــۇ يهرده ئهس ب

دېـگهن " ئـاق تهنلىكـلهر"ئۆتۈشكه تېگىشلىك بىر ئىش شۇكى، يـۇقىرىقى 
كاتىگورىيهگه دۇنيادىكى ئوخـشىمىغان مىللهتـتىن كېلىـپ چىققـان ئـاق 

بىـر ئـاق تهنلىـك بـولغىنى شـۇڭا ئـۇالر . تهنلىكلهرنىڭ ھهممىـسى كىرىـدۇ
. باشقا بولغان مىللهتلهردىن تهركىپ تاپقان-بىلهن، تىلى ۋه مىللىتى باشقا

ــسىيهلىك ۋه  ــانلىق، فران ــك، گېرم ــك، ئىتالىيهلى ــىلهن، ئهنگلىيهلى مهس
يىلى مـارتقىچه چهت -2000يىلى مارتتىن -1999. مىكسىكىلىق قاتارلىقالر

 مىليـون 1.7 نوپۇسـنىڭ سـانى ئهلدىن ئامېرىكىغا كۆچمهن بولۇپ كهلگهن
مېنىـــڭ مۆلچهرىمـــده، ھـــازىر كىچىـــك بـــالىالرنىمۇ قوشـــقاندا، . ئىـــكهن

 نىـڭ ئهتراپىـدا بولۇشـى 500 بىـلهن 400ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانى 
  .مۇمكىن

ئامېرىكىدا يۇقىرىقىدهك كۆپ سانلىق مىللهتـلهر بولغاچقـا، ئوخـشاش 
ئـارا سۆزلهشـكهنده ئـۆز تىلـى -ۆزبىر مىللهتتىن كېلىپ چىققان كىشىلهر ئ

-ئوخشىمىغان مىللهتتىن كېلىپ چىققان كىشىلهر ئـۆز. بىلهن سۆزلىشىدۇ
ئهگهر چوڭراق بىـر . ئارا سۆزلهشكهنده، ھهممهيلهن ئىنگلىز تىلىدا سۆزلهيدۇ

سودا سارىيىغا كىرىپ بىر دهم ماڭسىڭىز، ھهر خىـل ھهر يـاڭزا تىـل بىـلهن 
  .ىتىسىزسۆزلىشىۋاتقان كىشىلهرنى ئۇچر

ھهممهيلهننىڭ خهۋىرىده بولغىنىدهك، بۇ دۇنيادىكى ئهڭ ئىلغار ۋه ئهڭ 
يېڭى نهرسـىلهرنىڭ ھهممىـسى، ئۇنىـڭ قايـسى دۆلهتـته ۋه قايـسى مىلـلهت 
تهرىپىدىن ئىجات بولشىنىدىن قهتئىي نهزهر، چوقۇم ئىنگلىز تىلىـدا ئـېالن 

ارسـا ئاساسـهن ھهمده ئىنگلىـز تىلـى دۇنيانىـڭ قانـداق يېـرىگه ب. قىلىنىدۇ
ئهشۇ سهۋهبتىن، ئامېرىكىلىقالر ئۆز مىللىـتىگه تهۋه بولمىغـان چهت . ئاقىدۇ

يېقىنقـى . ئهل تىلىنى ئۆگىنىش جهھهتته دۇنيا بويىچه ئهڭ ئارقىـدا تۇرىـدۇ
 يىلنىــڭ مابهينىــده دۇنيــادىكى ئوخــشىمىغان دۆلهتــلهر 10بىــر قــانچه 

شىگه ئهگىـشىپ، بـۇ ئوتتۇرىسىدىكى خهلقئارالىق ھهمكارلىقنىڭ كۈچىيى
يېڭى زامـان تهرهققىياتىغـا ماسلىـشىش مهخـسىتىده، ئامېرىكـا ھۆكـۈمىتى 
مهخسۇس مهبلهغ ئاجرىتىپ، ئامېرىكىدا چهت ئهل تىلى ئۆگىنىـشنى قانـداق 

يىلـى دهسـلهپكى -1996ھهمـده . ئومۇمالشتۇرۇشنى مهخسۇس تهتقىق قىلدى
ىـده بـۇ ھهقـته كهين-يىلىنىـڭ ئالـدى-2000اليىھهنى ئوتتۇرىغا قويـۇپ، 

شـۇنداقال ئامېرىكىـدا . مهخسۇس پىالن ۋه بهلگىلىمىلهرنى ئوتتۇرىغا قويـدى
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. قىلىپ تهبرىكلهشنى قـارار قىلـدى" چهت ئهل تىللىرى يىلى"يىلىنى -2005
تهتقىقاتچى خادىمالر ئۆز تهتقىقـاتى جهريانىـدا بايقىغـان يېڭـى بىـر ئىـش 

دا ئوقۇغـــۇچىالردا چهت ئهل تىلـــى ئـــۆگىنىش جهريانىـــ: مۇنـــداق بولغـــان
ــۇالر ئوقۇشــنى چهت ئهل تىلــى  ــدار شــۇكى، ئ ــر ئىقتى ــدىغان يهنه بى يېتىلى

شـۇنىڭ . ئۆگهنمىگهن ئوقۇغۇچىالرغـا قارىغانـدا ياخـشىراق ئېلىـپ ماڭىـدۇ
بىلهن، ئامېرىكىدىكى تولۇقسىز، تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپ ۋه ئـالىي مهكـتهپ 

ــۇلدى ــۇك قوش ــى ئومۇمىيۈزل ــلىكىگه چهت ئهل تىل ــۇرا .دهرس ــده ئوتت  ھهم
مهكتهپتىكـــى چهت ئهل تىلـــى دهرســـى ئوقۇغـــۇچىالر چوقـــۇم ئوقۇمىـــسا 

  . بولمايدىغان مهجبۇرى دهرس قىلىپ بېكىتىلدى
بالىلىرىمنىڭ ھهر ئىككىلىـسى ئوتتـۇرا مهكتهپـته ئىـسپان يېزىقىنـى 

ئـارا ئىـسپان -ئۇالر ھازىر ئۆز. ئوغلۇم ئۇنى ھازىرمۇ ئۆگىنىۋاتىدۇ. ئۆگهندى
ــ ــده تىلىــدا مهق ــۇپ، بهزى سىتىنى ئۇقتۇرااليــدىغان ســهۋىيىگه يهتــكهن بول

ئائىلىمىزدىكى تـۆتىمىز بىلـله قهرت ئوينىغـان ۋاقتىمىـزدا، ئـۇ ئىككىـسى 
. ئىسپانچه سۆزلىشىپ، ئايالىم بىلهن ئىككىمىزنى بوزهك قىلغان ۋاقتىمۇ بار
نى مهن بۇ يازمامدا بىزنىڭ ئائىلىدىكى تۆتىمىزنىڭ قهرت ئوينايدىغانلىقىمىز

ئهمىلىيهتته بىز قهرتنى بىر يىلـدا بىـر قـانچه . بىر قانچه قېتىم تىلغا ئالدىم
قهرت ئوينـاش بالىلىرىمىزنىـڭ ياخـشى كۆرىـدىغان . قېتىم ئويناپ بـاقىمىز

پائالىيىتى بولغاچقـا، ئۆيـدىكى ھهممىمىزنىـڭ ۋاقتـى يهتـكهن ۋاقىـتالردا، 
يىلى ئوغلـۇم -1993. ىزئائىله پائالىيىتى تهرىقىسىده تۆتىمىز قهرت ئوينايم

ئامېرىكىغا يېڭى كهلگهن ۋاقىتتا، پۈتـۈن شـىمالىي كـالىفورنىيهده پهقهت 
شـۇڭا ئۇيغـۇر . بىزنىڭ ئائىلىدىن ئىبارهت بىرال ئۇيغۇر ئائىلىسى بـار ئىـدى

ئـۇ . مهدىنىيىتىمۇ بىـز ئۈچـۈن پهقهت بىزنىـڭ ئۆينىـڭ ئىچىـدىال بـار ئىـدى
. ھازىر جىق ئازالپ كهتتـى.  كۆپ قىالتتۇق نى"ئائىله پائالىيىتى "چاغالردا بىز

بۇ يهرنى ئوقۇغاندىن كېيىن، بهزى قىرىنداشالر مېنىـڭ بالىلىرىمنىـڭ نـېمه 
مېكـسىكا . ئۈچۈن ئىسپانچىنى ئۆگهنگهنلىكىگه ھهيران قېلىشى مـۇمكىن

كالىفورنىيه بىلهن چېگرىداش بولغاچقا، ئۇ دۆلهتـتىن كـالىفورنىيهگه ھهر 
مهن بولـۇپ كېلىـدىغان مىكـسىكىلىقالرنىڭ سـانى خىل يولالر بىلهن كۆچ

شۇڭا كالىفورنىيهدىكى ئىسپان تىلىنـى ئانـا تىلـى قىلغـان . ئىنتايىن كۆپ
ــۇپ،  ــۆپ بول ــايىن ك ــىمۇ ئىنت ــسىكىلىقالرنىڭ نوپۇس ــى -2000مېك يىل

ــڭ  ــىنىڭ 35كالىفورنىيهنى ــون نوپۇس ــسىكىلىقالر 11 مىلي ــونى مېك  مىلي
 كالىفورنىيه شىتاتىدا ئىسپان تىلىنـى مۇشۇ سهۋهب تۈپهيلىدىن،. ئىكهندۇق

بولۇپمــۇ باشــالنغۇچ ۋه ئوتتــۇرا مهكــتهپ . ئۆگىنىــدىغانالر ئىنتــايىن كــۆپ
ــوڭ  ــى چ ــدىغانالر خېل ــى بىلى ــسپان تىلىن ــده ئى ــڭ ئىچى ئوقۇتقۇچىلىرىنى



  )1(ئهركىن سىدىق بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن يازما سۆھبهت -ئۇيغۇر ئالىمى
 

 103

بۇ ئوقۇتقۇچىالر ئامېرىكىغا كۆچمهن بولۇپ كهلگهن، . مىقدارنى ئىگىلهيدۇ
دىغان مېكـسىكىلىق ئۆسـمۈرلهرنى ياخـشى ئىنگلىز تىلىنى ياخشى بىلمهيـ

بـۇ خـۇددى ئىچكىركـى . ئوقۇتۇش ئۈچۈن ئىسپان تىلىنـى ئـۆگهنگهنلهردۇر
ئۆلكىلهرگه ئوقۇشـقا بارغـان ئۇيغـۇر ئوقۇغـۇچىالرنى ياخـشىراق ئوقۇتـۇش 
ئۈچۈن، ئۇ يهرلهردىكى خهنزۇ ئوقۇتقۇچىالر ئۇيغۇر تىلى ئـۆگهنگهن بىـلهن 

  . ئوخشاش ئىشتۇر
هن دۇنيــادىكى داڭلىــق ئهربابالرنىــڭ كۆپىنچىــسى كهم تارىختــا ئــۆتك

بـۇ ھهقـته مهن تهپـسىلىي .  چهت ئهل تىلىنى پۇختا ئۆگهنگهن4~3دېگهنده 
توختالمىساممۇ، ئوقۇرمهنلهر ئۆز ئۆمرىده كۆپ ئاڭلىغـان ۋه ئوقۇغانلىقىغـا 

. يىغىنچاقالپ ئېيتقاندا، تىل بىلىم ئىسكىالتىنىڭ ئاچقۇچىدۇر. ئىشىنىمهن
نچه كـۆپ خىلـدىكى تىلالرنـى بىلـسىڭىز، سـىز شـۇ تىلـالردا يېزىـپ سىز قا

يالغۇز ئۇنداقال بولۇپ . توپالنغان بىلىملهرنىڭ ھهممىسىدىن پايدىلىنااليسىز
قالماي، بۈگۈنكى كۈنده بىر قانچه تىل بىلىش، نورمال ھايات كهچۈرۈشنىڭ 

مهن شــــىنجاڭ . كهم بولــــسا بولمايــــدىغان بىــــر شــــهرتىگه ئايالنــــدى
ېرسىتېتىدا ئوقۇۋاتقان ۋاقىتتا، بىز ھهر يىلى يېڭـى قوبـۇل قىلىنغـان ئۇنىۋ

يېڭـى ئوقۇغـۇچىالرنى قارشـى ئـېلىش "ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن مهكتهپ بويىچه 
ــى ــۇق"يىغىن ــرگهن .  ئۆتكۈزهتت ــدا مهكــتهپكه يېڭــى كى ــۇ چاغ ــڭ ش مېنى

ھـازىرقى زامانـدا بىـر  ":ئوقۇغۇچىالرغا دهيدىغان بىـر گېـپىم مۇنـداق ئىـدى
. هت يهنه بىر مىللهتنىڭ قۇلى بولۇپ قالىدىغان ئىشالر ئانچه كۆرۈلمهيدۇمىلل

لېكىن، بىر مىللهت يهنه بىر مىللهت تىلىنىڭ قۇلى بولۇپ قېلىش پۈتـۈنلهي 
بىر مىللهتنىڭ تىلىنى ئۆگىنىش بىلهن ئۇ مىللهتكه قارىتـا قانـداق . مۇمكىن

هر كهلگۈسـىده ئهگهر سـىل. باشـقا ئىـش-ھېسىياتتا بولۇش پۈتۈنلهي باشقا
ياخشىراق ياشايلى، دېسهڭالر، بـۇ ئـالىي مهكتهپتىكـى پۇرسـهتتىن تولـۇق 

مهن ئۇ چاغـدا چهتـكه . "پايدىلىنىپ، خهنزۇچىنى چوقۇم ياخشى ئۆگىنىڭالر
چىقىش ئۇ ياقتا تۇرسۇن، شىنجاڭدىن باشقا يهرلهرگىمۇ تـۈزۈكرهك بېرىـپ 

قىـتقىچه بولغـان باقمىغان بولـۇپ، يـۇقىرىقى سـۆزلىرىم ئۆزۈمنىـڭ شـۇ ۋا
ــدى ــسى ئى ــر خۇالسى ــڭ بى ــاڭخهي، . ھاياتىمنى ــيىن ش مهن ئۇنىڭــدىن كې
بـۇ جهريانـدا يـۇقىرىقى سـۆزلهرنىڭ . ياپونىيه ۋه ئامېرىكىالردا ياشاپ باقتىم

يېقىنقـى بىـر نهچـچه يىلنىـڭ . نهقهدهر توغرىلىقىنى تېخىمۇ ھـېس قىلـدىم
ــس ــر قى ــدىكى بى ــسى جايلىرى ــڭ ھهر قاي ــده، دۇنيانى ــۇرالر مابهينى ىم ئۇيغ

ئۇالرنىـڭ ئىچىــده يـۇقىرى ئۇنۋانغــا . ئامېرىكىغـا كـۆچمهن بولــۇپ كهلـدى
ئېرىــشىپ، ئهســلىدىكى دۆلهتــلهرده ناھــايىتى يــۇقىرى كهســپىي ئــورۇنالردا 

لېكىن، ئامېرىكىغا كهلگهنـدىن كېـيىن، . ئىشلهپ باققانالرمۇ خېلى كۆپ
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ــدا ي ــز تىلى ــشىلهر ئىنگلى ــسىم كى ــر قى ــدىكى بى ــڭ ئىچى ــشى ئۇالرنى اخ
بولمىغانلىقى ئۈچـۈن، ئۆزىنىـڭ كهسـپىي ئۇنـۋانى ۋه سهۋىيىـسىگه اليىـق 
خىـــزمهتلهرگه ئورۇنلىـــشالماي، ئـــادهتتىكى خىـــزمهتلهر بىـــلهن ھايـــات 

بىـر قـانچه يىـل . بىر تىلنىڭ قـۇلى بولـۇش دېـگهن ئهنه شـۇ. كهچۈرىۋاتىدۇ
جاپالىق دهۋىرنى ئـۆز بېـشىدىن كهچـۈرۈپ، شـۇ جهريانـدا ئىنگلىـز تىلىنـى 
پۇختا ئۆگىنىپ، ئاندىن ھهقىقىي تۈرده ئۆزىگه اليىـق خىـزمهت تاپقـانالرمۇ 

  . بار
يىلى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسـىتېتىدىكى بىـر يىللىـق خهنـزۇچه -1979مهن 

باشلىغاندا، ئۆگىنىشنى ئۆگىنىشنى تامامالپال، ئۆزلۈكۈمدىن ئىنگلىز تىلى 
ــز  ــانالردىن ئىنگلى ــته ئوقۇغ ــۇرچه مهكتهپ ــۇرۇن ئۇيغ ــدىن ب ــى مېنىڭ تىل

نۇرغــۇن . ئــۆگهنگهنلهر بولمىغاچقــا، بهزىــلهر مېنــى مهســخىره قىلغانىــدى
كىشىلهرنىڭ پهرىزىده، مهندهك بىـر ئۇيغـۇر مهكتهپنىـڭ ئوقۇغۇچىـسىنىڭ 

ــدى ــۇمكىن ئهمهس ئى ــشى م ــى ئۆگىنهلى ــا . چهت ئهل تىل ــرىم يىلغ مهن يې
شـۇنىڭدىن كېـيىن مهكـتهپ . قالماي، ئۇنىڭ مۇمكىنلىكىنى ئىسپاتلىدىم

چه ئۇيغــۇر مهكتهپــته ئوقۇغــان نۇرغــۇن ئوقۇغــۇچىالر چهت ئهل تىلــى بــويى
  . ئۆگىنىشكه ئاتالندى

جۇڭگـو جهمئىيىتىـده يېقىنــدىن بۇيـان يــۈز بېرىۋاتقـان دهرىجىــدىن 
تاشقىرى تېز سـۈرئهتلىك ئۆزگىرىـشلهر تۈپهيلىـدىن، ئۇيغـۇر دىيارىـدىكى 

 بولسىمۇ ئوقۇش ئۇ. ياشالر بىر ناھايىتى كهسكىن مهسىلىگه دۇچ كېلىۋاتىدۇ
مېنىڭ خىزمهت كۈتـۈپ ياتقـان ھهر . پۈتتۈرگهندىن كېيىن خىزمهت تېپىش
شـۇنىڭ بىـلهن بىـرگه، ھـازىر ئوتتـۇرا . بىر ياشقا چوڭقۇر ھېسداشلىقىم بار

مهكتهپته ئوقۇۋاتقان ۋه بۇنىڭدىن كېـيىن ئوتتـۇرا مهكـتهپكه كىرىـدىغان 
  :ياش ئۆسمۈرلهرگه مۇنداق تهشهببۇسۇممۇ بار

ــ ــۇق تولۇق ــى، تول ــۇر تىلىن ــولغىچه ئۇيغ ــۈرۈپ ب ــۇرىنى پۈتت سىز ئوتت
ئوتتۇرىنى پۈتتۈرۈپ بولغىچه خهنزۇ تىلىنـى ۋه ئـالىي مهكتهپنـى پۈتتـۈرۈپ 

  .بولغىچه ئىنگلىز تىلىنى پۇختا ئىگىلهپ بولۇڭ
دۇنيادىكى بارلىق جانلىقالرنىڭ ئىچىده، ئىنسانالرنىڭ يېڭـى مۇھىتقـا 

  .  بولىدۇماسلىشىش ئىقتىدارى ئهڭ كۈچلۈك
ســىز كهلگۈســىده ئوتتــۇرا يــاكى ئــالىي مهكتهپنــى پۈتتۈرگهنــده دۇچ 

  كېلىدىغان يېڭى مۇھىت قايسى؟ 
بــۇ ســوئالغا جــاۋاب تېــپىش ئۈچــۈن ســىز ئوتتــۇرا ۋه ئــالىي مهكتهپنــى 

ئۇنىگغـا ھـازىرال جـاۋاب . پۈتتۈرگىچه سـاقالپ تۇرۇشـنىڭ زۆرۈرىيىتـى يـوق
ئۆزىڭىزنىـڭ ئهتراپىـدا يــۈز . سـانبـۇ جـاۋابنى تېـپىش ئىنتـايىن ئا. تېپىـڭ
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بېرىۋاتقان ھادىسىلهرنى ۋه سىياسىي، ئىجتىمائىي ۋه ئىقتىسادىي ۋهزىيهتنـى 
ــايه ــسىڭىزال كۇپ ــدان كۆزهت ــسمىنى . ئوب ــر قى ــڭ بى ــى مۇھىتنى مهن يېڭ

  . سۆھبهتنىڭ ئالدىنقى قىسىملىرىدا بايان قىلىپ ئۆتتۈم
ۇھىم شـهرتلهرنىڭ ئهڭ مـ. بىر ئۇيغۇر بولۇشنىڭ نۇرغۇن شهرتلىرى بـار
ئۇيغـۇر بىـر مهدىنىيهتلىـك . بىرسى، ئۇيغۇر تىلىنى ناھايىتى پۇختا بىلىـش

مهدىنىيهتلىك بىر مىللهتنىـڭ ھهر بىـر ئهزاسـى ئـۆز تىلىنـى پۇختـا . مىللهت
ئۇنىڭـدىن باشـقا، سـىز باشـقا تىلالرنـى ئۈنۈملـۈك ھالـدا . بىلىشى كېـرهك

ۇم ئانـا تىلغـا پۇختـا ھهقىقىي تـۈرده ياخـشى ئىگىلىـشىڭىز ئۈچـۈن، چوقـ
ـــرهك ـــىڭىز كې ـــا . بولۇش ـــا تىلىغ ـــڭ ئان ـــى پهقهت ئۆزىنى چهت ئهل تىلىن

مهن نۇرغـۇن . سېلىشتۇرۇپ ئۆگهنگهنده، ئاندىن ياخشى ئۆگهنگىلى بولىدۇ
ئۇيغۇر ۋهتهنداشالرنى كۆزىتىپ، شۇنى چوڭقۇر ھېس قىلـدىمكى، كـۆپىنچه 

 ئۇيغۇر تىلىنى ياخـشى ئهھۋالدا، ئهگهر بىر كىشى ئۆزىنىڭ ئانا تىلى بولغان
ئانىالر -ھازىر نۇرغۇن ئاتا. بىلمىسه، باشقا تىلالرنىمۇ ياخشى ئۆگىنهلمهيدۇ

ئـانىالر مۇنـداق بىـر -بـۇ ئاتـا. ئۆز پهرزهنتلىرىنى خهنـزۇ مهكـتهپكه بېرىـدۇ
مهن باالمغا ئۇيغـۇر تىلىنـى قانـداق : سوئالنى ئۆزىدىن سوراپ بېقىشى كرهك

ھهر خىــل شــهكىلدىكى چهت ئهل تىلــى ئــۆگىتىمهن؟ ئۇيغــۇر دىيارىــدا 
مېـنىڭچه بولـسا ئۇيغـۇر تىلـى . ئۆگىنىش سىنىپلىرى ئېچىلغىلـى تۇرۇپتـۇ

بۇ مهسىله ئۈستىده ھهر بىر ئۇيغۇر ناھايىتى . سىنىپلىرىمۇ ئېچىلىشى كېرهك
بىر ئادهم ئۈچـۈن ئانـا تىلىنـى يوقىتىـپ . چوڭقۇر ئويلىنىپ بېقىشى كېرهك

ئۇيغـۇرالر ئۈچـۈن ئۆزىنىـڭ ئانـا تىلىنـى . شقويۇش ئىنتايىن خهتهرلىك ئىـ
ئـۇ بىـر . پۇختا بىلىش ھهرگىز بىر قولغا كهلتۈرگهن ئاالھىده نهتىجه ئهمهس

  . ئادهم چوقۇم قىلىشقا تېگىشلىك ئىش
مهن ئۇنىڭـدىن پۈتـۈنلهي ۋاز . ئۇيغۇر دېـگهن ناچـار مىلـلهت"بهزىلهر 

مهن .  مـۇمكىنئۇيغۇر بولماسلىققا تىرىشىشى. ، دېيىشى مۇمكىن"كهچتىم
سـىز ئۇيغـۇر : ئالدى بىلهن ئۇنداقالردىن مۇنداق بىـر سـوئالنى سـوراپ باقـاي
ئهھۋالىنىـــڭ -تهقـــدىرىنىڭ ياخـــشىراق بولۇشـــىغا، ئۇيغۇرالرنىـــڭ ھـــال

 20ياخشىلىنىشىغا نـېمه ۋه قانچىلىـك تـۆھپه قوشـتىڭىز؟ مهن چهت ئهلـده 
    :قوياييىلدهك ياشىغان تهجرىبهمگه ئاساسهن، سىزگه شۇنى ئېيتىپ 

ياخـشى ئهمهسـكهن دهپ ۋاز كهچـكهن ئىنـسان " ئانىسىدىن-ئۆز ئاتا"
 ئۆز مىللىتىدىن ۋاز كهچكهن كىشى ئۆز ئائىلىسىگه  .ياخشى ئىنسان ئهمهس

ھهقىقىـي ئۇيغـۇر بالىـسى . خائىنلىق قىلغان كىـشى بىـلهن بـاراۋهر بولىـدۇ
 ئــۆز ھهقىقىــي ئۇيغــۇر ھهرگىــز. ھهرگىــز ئــۆز دادىــسىغا مــۇش كۆتۈرمهيــدۇ

-كـېچهك، يـۈرۈش-سـىز كېـيىم. قېرىندىشىغا زىيانكهشـلىك قىلمايـدۇ
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تۇرۇش ۋه تىلدا باشـقا مىللهتـكه قانچىلىـك ئوخـشاپ كهتكهنلىگىڭىـزدىن 
ــــۆزىڭىزنى   دهپ "مهن ئۇيغــــۇر"قهتئىــــي نهزهر، ئهگهر ســــىز ئۇالرغــــا ئ

تونۇشتۇرمىــسىڭىز، ئــۇالر ســىزنىڭ ئۇيغــۇرلىقىڭىزنى بىلىۋالغــان ھامــان، 
سـىزنىڭ قانچىلىـك بىلىملىـك، . لغان پۈتۈن ھۆرمىتىنى يوقىتىدۇسىزگه بو

قانچىلىك ئىقتىدارلىق ۋه قانچىلىك داڭلىق بولۇپ كېتىـشىڭىزدىن قهتئىـي 
نهزهر، باشقا مهدهنىيهتلىك بىر مىللهت يۈزىڭىزده ھىجىيىپ قويغـان بىـلهن، 

تۈن شۇڭا سىزنىڭ تهقدىرىڭىز پۈ. كۆڭلىده سىزنى ئازراقمۇ كۆزگه ئىلمايدۇ
شۇڭا سىز جهمئىيهتـته ئوبـدانراق . ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ تهقدىرىگه باغالنغان

ئــورۇن تۇتــۇپ، ياخــشىراق ياشــاي دېــسىڭىز، پۈتــۈن ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ 
ــۈچ  ــلهن ك ــۇدىڭىز بى ــۈن ۋۇج ــۈن پۈت ــۆتىرىش ئۈچ ــۇقىرى ك ــىنى ي ساپاس

ھــازىر پۈتــۈن دۇنيانىــڭ ھهمــمه جايلىرىــدا ياشــاۋاتقان خهنــزۇالر . چىقىرىــڭ
جۇڭگونىڭ دۇنيادىكى ئالدىنقى قاتارىدىكى دولهتلهرگه باراۋهر كېلىـدىغان 
. كۈچلۈك دۆلهت بواللىشى ئۈچـۈن قولىـدىن كېلىـشىچه يـاردهم قىلىۋاتىـدۇ

بۇنىــڭ ســهۋهبى، جۇڭگــو كۈچلــۈك دۆلهتــكه ئايالنــسا، ئۇالرنىــڭ كۈنىمــۇ 
ن پۈتۈن ئۇيغۇر مىللىتـى ھهقىقـى كـۈچهيگه. ھازىرقىدىن ياخشىراق بولىدۇ

ــر ئهزاســى ھهقىقىــي ياخــشى ياشاشــقا  كــۈن، ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ ھهر بى
شۇڭا ئۆز تهقدىرىگه كۆڭۈل بولىدىغان . باشلىغان كۈن بولۇپ ھېساپلىنىدۇ

ــال ــۈن مىللهتنىــڭ ھ ــر ئۇيغــۇر پۈت ــشىغا -ھهر بى ئهھۋالىنىــڭ ياخشىلىنى
  .قۇدرىتىنىڭ يېتىشىچه تۆھپه قوشۇشى كېرهك

 a"بۇنى ئىنگلىزچىده . الزىم" ياشاش يولى"ئۇيغۇر ياشلىرىغا ھازىر بىر 
path to survival "مهن يۇقىرىـدا ئوتتۇرىغـا قويغـان ئۇيغـۇر . دهپ ئاتايـدۇ

تىلى، خهنزۇ تىلى ۋه ئىنگلىز تىلى توغرىسىدىكى ۋاقىت جهدۋىلـى مانـا شـۇ 
نىـڭ " ياشـاش يـولى"بـۇ . ياشاش يولىنىڭ ئهڭ مۇھىم بىر تهركىبىي قىسمى

ه؟ بــۇ توغرىــسىدا ســىلهر ئــۆزۈڭالر ئوبــدان ئويلىنىــپ تولــۇق مهزمــۇنى نىــم
مهن بۇ سۆھبهتنىڭ ھازىرغىچه بولغان قىسىملىرىدا، ئۆزۈم بېسىپ . بېقىڭالر
.  نى ئىمكان قهدهر تهپسىلىي بايان قىلىشقا تىرىشتىم"ياشاش يولى"ئۆتكهن 

ھهممهيلهننىڭ خهۋىرىده بولغىنىدهك، يهھۇدىيالر بۇ دۇنيـادىكى ئهڭ ئـۇزۇن 
مهن ئۇالر بىلهن خىزمهتداش ۋه . ئهڭ ۋهھشى خارالنغان مىللهتلهرنىڭ بىرىۋه 

ھــازىرمۇ . دوسـت بولــۇش ئــارقىلىق، ئــۇالرنى بىـر قهدهر چوڭقــۇر چۈشــهندىم
ئۆزۈمنىڭ ئىدارىسى بولغان ئامېرىكا ئالهم بوشلۇقى تېخنىكىـسى تهتقىقـات 

. اتىمهن ده بىر يـاپونلۇق ۋه يهھـۇدىي بىـلهن بىـرگه ئىـشلهۋJPL-مهركىزى
يىلى -2009يىلى، -2006 ئهتراپىدا ئادهم بار بولۇپ، بىز 15بىزنىڭ بۆلۈمده 

 دانه ئـالهم تېلېـسكوپىنىڭ ئىـشىنى 3يىلى قويـۇپ بېرىلىـدىغان -2016ۋه 
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يۇقىرىدا تىلغـا ئالغـان يـاپون، يهھـۇدىي ۋه مهن بولـۇپ مۇشـۇ . قىلىۋاتىمىز
ڭ قىـيىن ئىـشلىرىنى ئۈچىمىز، ھازىر پۈتـۈن بۆلۈمنىـڭ ئهڭ جىـددىي ۋه ئه

. قالغانالر بىزگه چوڭقۇر ھۆرمهت قىلىدۇ ۋه بىـزدىن ئهيمىنىـدۇ. قىلىۋاتىمىز
ياشـاش  "شۇڭا بـۇ يهرده، مهن ئـۆزۈم خۇالسـىلهپ چىقارغـان يهھۇدىيالرنىـڭ

ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ تۆۋهندىكى بىر ئـابزاس سـۆزنى . نى ئېيتىپ بېرهي" يولى
  : ورايمهنبىر ئۆمۈر ئېسىدىن چىقارماسلىقىنى س

يهھۇدىيالر قايسى دۆلهتته، قايـسى مىللهتنىـڭ ئارىـسىدا ياشىـسا، شـۇ 
دۆلهت ياكى شۇ مىللهتنىڭ تىلىنى شۇ مىللهتنىڭ ئۆزىـدىنمۇ بهكـراق پۇختـا 

ئۆزىنىڭ ئانا تىلىنى پۇختا ئىگىلهپال قالماي، دۇنيانىـڭ قانـداق . ئىگىلهيدۇ
لىرىنى ئىـشقا بارمـاي بـايرام-يېرىده بولۇشىدىن قهتئىي نهزهر، ئـۆز ھېيـت

ئـادهتلىرىگه بـوي - باشـقىالرنى ئۆزلىرىنىـڭ ئـۆرپ-چوقۇم تهبرىكلهيـدۇ 
باشقا مىللهتكه قىلچه . ئۆزلىرى قاتتىق ھۆرمهتلهيدۇ-سۇندۇرىدۇ؛ ئۆزلىرىنى

ــسىنى  ــڭ تهخسى ــارائىتتا ئۇالرنى ــداق ش ــده ھهر قان ــدۇ ھهم ــامهت قىلماي خوش
ھهمـمه ئىـشتا . ىز يۆلهيـدۇبىرىنـى شهرتـس-پۈتۈن ئىـشتا بىـر. كۆتۈرمهيدۇ

ئۆزلىرىگه ناھايىتى يۈقىرى تهلهپ قويـۇپ، ھهمـمه ئىـشنى ئىلمىـي ئۇسـۇل 
بويىچه، ئهخالق بويىچه، قائىده بويىچه، تۈزۈم بويىچه، پىرىنـسىپ بـويىچه 

باشقا مىللهتتىن بولغان كىـشىدىن بىرسـى . ۋه قانۇن بويىچه ياخشى قىلىدۇ
ويىچه ئىـش قىلمايـدىكهن، ئۇنىـڭ قائىده بويىچه يـاكى ئىلمىـي ئۇسـۇل بـ

ئۆزىنىڭ سهپدىشى ياكى باشلىقى بولىشىدىن قهتئىي نهزهر، ئۇنىڭ كـۆزىگه 
كىرىۋېلىپ، قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرىدۇ؛ بىر قېتىممۇ ئۆتكۈزۋهتمهيدۇ؛ شـۇ 
ئارقىلىق ئۆزى يېڭهلمىگهن تهغدىردىمۇ، ئۇ كىشىنى ئۆز ئىچىـده بولـسىمۇ 

 ئىقتىــدار جهھهتــته باشــقىالرنىڭ مۈرىــسىگه بىلىــم ۋه. خىجىــل قىلدۇرىــدۇ
خىزمهت ئورنىدا ئۆز خىزمىتىگه كېرهكلىك بولغـان . دهسسهپ، ئىگىز تۇرىدۇ

ـــورال ـــسىل، ئهڭ ) مهســـىلهن، كومپيۇتېرنىـــڭ(بۇيۇمالرنىـــڭ -ق ئهڭ ئې
بۇيۇمالر ياخشى بولسا، قىلغان ئىـشىڭىزنىڭ -قورال(قىممىتىنى ئالغۇزىدۇ 

ۆزى بىلهن يهنه بىر باشقا بىر مىللهتتىن بولغـان ئ). ئۈنۈمىمۇ يۇقىرى بولىدۇ
 پۇرسـهتنىڭ ھهممىـسىنى ئـۆزى 10 پۇرسهت بولسا، ئـۇ 10كىشىنىڭ ئالدىدا 

شـۇڭا ئـۇالرنى .  باشقىالرغا قىلچه رهھىم قىلمايـدۇ-ئېلىۋېلىشقا تىرىشىدۇ 
 -باشقا نۇرغۇن مىللهتلهر ياخشى كۆرمهيدۇ، ئهمما يهھۇدىينى يىقىتالمايـدۇ

  . غانغا ئامال تاپالمايدۇيىقىتىدى
جۇڭگو قانۇنلىرى ئىچىـده، ئۇيغـۇرالر پايدىالنـسا بولىـدىغان قانـداق 

  قانۇنالر بار؟ 
  ئۇالرنى ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ قانچه پىرسهنتى ئوقۇپ باققان؟ 
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  قانچه پىرسهنىت ئۇيغۇر بولمىش ھوقۇق ئىگىلىرى ئوقۇپ باققان؟
قـــانۇن بهرگهن  ".بـــاال يىغلىمىـــسا، ئانـــا ئهمـــچهك ســـالمايدۇ" 

  .ئىمكانىيهتلهردىن پايدىلىنىش ئۈچۈن قانۇننى بىلىش كېرهك
ئهگهر بىر بالىڭىز بـار بولـۇپ، ئۇنىڭغـا سـىز ھـۆرمهت قىلمىـسىڭىز، 

ئـۆزىنى -ئهگهر ئۇيغـۇر مىللىتـى ئـۆز. باشقىالر تېخىمـۇ ھـۆرمهت قىلمايـدۇ
-بىـرئارا ياردهم قىلمىسا، -ئۆزىنى ھۆرمهتلىمىسه، ئۆز-قهدىرلىمىسه، ئۆز

بىرىنى ھىمايه قىلمىسا، باشقا مىللهتتىن ھېچ قانداق نهرسىنى ئۈمىد قىلىش 
  . مۇمكىن ئهمهس

خهنــزۇ تىلىنىــڭ خېتــى كــۆپ بولغــان بىــلهن، ئۇنىــڭ گىراماتكىــسى 
ئىنتايىن ئاددىي بولۇپ، شىنجاڭدا ياشـاۋاتقان بىـر ئۇيغـۇر ئۆسـمۈر ئۈچـۈن 

يۇقىرىـدا ئوتتۇرىغـا شـۇڭا مهن . ئۇنى ئۆگىنىش ئانچه قىـيىن ئىـش ئهمهس
قويغان نىشاننى ئهمهلگه ئاشۇرۇش، ھهر بىر ئىرادىلىك ئۇيغۇر يـاش ئۈچـۈن 

ئىنگلىز تىلىنى ئـۆگىنىش . ئېيىتقاندا، پۈتۈنلهي قىلغىلى بولىدىغان ئىش
. ئۇ ماتېماتىكا، فىزىكـا دېگهنـدهك پهنـلهرگه قارىغانـدا تهس. ئاسان ئهمهس

خهنزۇ تىلىنـى پۇختـا . تهلهپ قىلىدۇ يىل 2ۋاقىت جهھهتتىنمۇ كهم دېگهنده 
ئىنگلىـز . ئۆگىۋالسىڭىز، پۈتۈن جۇڭگونىڭ دهرۋازىسى سـىزگه ئېچىلىـدۇ

. تىلىنى پۇختا ئۆگىۋالسىڭىز، پۈتۈن دۇنيانىڭ ئىشىگى سـىزگه ئېچىلىـدۇ
ھىندىستاننى ئهينى ۋاقىتتا ئهنگلىيه بېسىۋېلىپ، ئۇالرغا ئىنگلىـز تىلىنـى 

ــازى ــۆگىتىپتىكهن، ھ ــۇرى ئ ــڭ مهجب ــى ئۇنى ــستان دۆلىت ــۈن ھىندى ر پۈت
ــدۇ ــسىنى كۆرۈۋاتى ــز تىلىنــى . پايدى ــالىي مهكتهپلىــرى ئىنگلى ئۇالرنىــڭ ئ

شۇڭا ئۇالر پۈتۈن ياۋروپا ۋه ئامېرىكا كهسپىي كىتاپلىرىدىن شـۇ . قوللىنىدۇ
ــدۇ ــتىچه پايدىلىناالي ــدىن . پې ــز تىلى ــا، ئىنگلى ــقا بارس ــا ئوقۇش ئامېرىكىغ
 يىلنىڭ ئىچىده، ئامېرىكىـدىكى 10-5ېقىنقى ي. ئىمتىھان تهلهپ قىلمايدۇ

نۇرغــۇن يۇمــشاق دېتــال قاتــارلىق ســانائهت شــىركهتلىرى ئــۆز شــىركىتىنى 
ھىندىــستانغا يــۆتكهپ، ئۇالرنىــڭ تۇرمــۇش سهۋىيىــسىنى بىــراقال يــۇقىرى 

ھازىر ئامېرىكىغا كېلىپ ئولتۇراقالشقان ھىندىستانلىقالرنىڭ . كۆتۈرىۋهتتى
ـــسى ـــزۇالردىن قال  ســـىنى CPUكومپيۇتېرنىـــڭ . ال ئهڭ كـــۆپســـانى خهن

ــدىغان  ــىركهتنىڭ "Intel"چىقىرى ــگهن ش ــسى 30 دې ــهنت خىزمهتچى  پىرس
  .ھىندىستانلىق بولۇشى مۇمكىن

ـــار ـــانۇنىيىتى ب ـــتىلىش ق ـــۈپ يې ـــال ئۆس ـــر نورم ـــڭ بى . بالىالرنى
ــاال  ــدا، ب ــپ ئېيتقان ــويىچه ئېلى ــۆلچىمى ب ــڭ ئ ــقا 18ئامېرىكىلىقالرنى  ياش

ئـانىالر -ئوتتۇرا مهكتهپنى پۈتتۈرگىچه، بالىنى ئاتاكىرگىچه، يهنى تولۇق 
ــدۇ ــسىلىي ۋه . باقى ــايىن تهپ ــانىنى ئىنت ــتىلىش جهري ــۈپ يې ــڭ ئۆس بالىنى
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ئهستايىدىل كۆزىتىپ، بالىسى قايسى ئىـشالردا كۈچلـۈك، قايـسى ئىـشالردا 
ئـــاجىزلىقىنى تولـــۇق چۈشـــىنىپ، بالىـــسىنىڭ ئـــاجىز تهرهپلىرىنـــى 

مېنىڭ قىزىم باشالنغۇچتا ئوقۇۋاتقاندا، بىـر . ۇكۈچلهندۈرۈشكه ياردهم قىلىد
ئولتـۇرۇش .  تهك قىزنـى چـاقىردى15قېتىملىق توغۇلغان كۈن ئولتۇرۇشـىغا 

تــۈگهپ، بــالىالر تارقــاپ بولغانــدا، بىــر قىزنىــڭ ئاپىــسى ئــۆيىمىزگه 
قارىــسام ســېنىڭ قىزىــڭ ئىنتــايىن . مېنىــڭ قىــزىم بهك يــۇۋاش"كېلىــپ،

ئهگهر مـاقۇل .  ئىنتـايىن يـۇقىرى ئىـكهنئاكتىپ، تهشكىللهش ئىقتىـدارى
كۆرســهڭ مهن ھهر كــۈنى قىزىمنــى ئهپكېلىــپ، دىلنــاره بىــلهن بىــر ســائهت 

، دهپ "بۇ جهرياندا سېنىڭ باالڭغىمۇ مهن قـاراپ بهرسـهم. ئوينىغىلى قويسام
ــدى ــدۇق. تهلهپ قىل ــاقۇل بول ــز م ــشىدىكى . بى ــۇش يې ــامېرىكىلىقالر ئوق ئ

.  ھهپتىـدىن ئـارتۇق ئايرىمايـدۇ4ولغانـدىمۇ بالىسىنى ئۆزىدىن ئهڭ ئۇزۇن ب
ــۈن  ــۇچىلىرى ئۈچ ــتهپ ئوقۇغ ــۇرا مهك ــدا ئوتت ــانىكول جهريانى ــازلىق ك ي

 دهپ ئاتىلىـــدىغان "summer camp"ئورۇنالشـــتۇرۇلغان، ئىنگلىـــزچه 
يازلىق داال پائالىيهتلىرى ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، بـۇ پائـالىيهتته بـالىالر ئـۆز 

-زهل مهنزىرىلىــك يهرگه بېرىــپ، تهلىــمشــهھىرىدىن يىراقتىكــى بىــر گــۈ
مــۇددىتى بىــر . تهربىــيه ۋه كۆڭــۈل ئــېچىش پائــالىيهتلىرىنى ئېلىــپ بارىــدۇ

ئـانىالر ئـۆزلىرى - ھهپتىگىچه بولۇپ، ئۇنىـڭ چىقىمىنـى ئاتـا4ھهپتىدىن 
بالىنى بۇ پائالىيهتكه ئهۋهتىشتىكى بىـر شـهرت شـۇكى، ئهگهر بـاال . تۆلهيدۇ

 دېسه، شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال ئـۆيىگه "كېتىمهنئۆيۈمگه "ئۆينى سېغىنىپ، 
 يىلىنـى 18بىر ئادهم نورمال ئهھۋالدا ئۆز ئۆمرىنىـڭ پهقهت . ئهكىلىپ قويىدۇ

" بـاال" يىل ئىچىـده 18مۇشۇ . ئانىسى بىلهن بىرگه ئۆتكۈزىدۇ-ئۆزىنىڭ ئاتا
 يىـل جهريانىـدا ئىمكـان قهدهر بـالىنى 18مېـنىڭچه، مۇشـۇ . بولۇپ ياشـايدۇ

پهقهت شـۇنداق قىلغانـدىال، بـاال ھهمـمه .  ياشىغىلى قويغان ياخـشىبالىدهك
يهنه بىر ئىش، بىر كىشىنىڭ ئـۆز مىللىتـى، . جهھهتتىن نورمال چوڭ بولىدۇ

تۇغقــانلىرى ۋه ئۆزىنىــڭ ئانــا تىلــى -ئانــا، ئــۇرۇق-ئــۆز يــۇرتى، ئــۆز ئاتــا
.  يىل جهريانىـدا شـهكىللىنىدۇ18توغرىسىدىكى نۇرغۇن دۇنيا قارىشى مۇشۇ 

ئهگهر بــاال ئوتتــۇرا مهكــتهپ يېــشىدىال ئــۆز يۇرتىــدىن ئايرىلــسا، ئۆزىنىــڭ 
كېيىنكى ھاياتىدا ناھـايىتى مـۇھىم بولغـان نۇرغـۇن نهرسـىلهردىن قـۇرۇق 

  . قېلىشى مۇمكىن
ئىنگىلىـــز تىلىنـــى ئۈنۈملـــۈك  "نۇرغـــۇن ئۇيغـــۇر ياشـــالر مهنـــدىن

ئـۆگىنىش ئۆگىنىشنىڭ ئۇسۇلى قايسى؟ ئىنگىلىز تىلـى گرامماتىكىـسىنى 
مهن بۇ سوئالنىڭ جاۋابىنى تور بېتىگه كىرگۈزۈپ .  دهپ سورىدى"ئۇسۇلىچۇ؟

بۇ سۆھبهتنىڭ بىر پۈتۈنلۈكىگه كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن، . قويغان ئىدىم



  )1(ئهركىن سىدىق بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن يازما سۆھبهت -ئۇيغۇر ئالىمى
 

 110

  .مهن ئۇنى بۇ يهرگىمۇ كىرگۈزۈپ قوياي
ئىنگىلىــز تىلىنــى ئۈنۈملــۈك ئۆگىنىــشنىڭ ئۇســۇلى قايــسى؟ : ســوئال

  تىكىسىنى ئۆگىنىش ئۇسۇلىچۇ؟ئىنگىلىز تىلى گرامما
بىـــر ئادهمنىـــڭ ئۈنۈملـــۈك ئـــۆگىنىش ئۇســـۇلى يهنه بىـــر : جـــاۋاب

ئۇنىڭدىن باشـقا، تىـل ئـۆگىنىش بىـر ئـۇزۇن . ئادهمنىڭكىگه ئوخشىمايدۇ
ــلهن  ــراده بى ــۇقىرى ئى ــايىتى ي ــۇپ، ناھ ــپه بول ــكۈل ۋهزى ــك، مۈش مۇددهتلى

ىنىش مـۇمكىن مۇستهھكهم بهل باغلىماي تۇرۇپ، بىر تىلنى مۇكهممهل ئـۆگ
شۇڭا باشتىن تارتىپ . تىل ئۆگىنىش ھېچ كىم ئۈچۈن ئاسان ئهمهس. ئهمهس

مهن شـىنجاڭ . بۇ توغرىدا مۇستهھكهم ئىدىيىۋى تهييارلىق بولۇشـى كېـرهك
يىلــى خهنــزۇ تىلىنــى ئۆگىنىــپ، -1ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئوقۇغــان ۋاقتىمــدا، 

چه ئۆگىنىـپ،  يىل ئىچىده ئىنگىلىز تىلىنـى قوشـۇم2ئۇنىڭدىن كېيىنكى 
 يىل ئىچىده 2 يىللىق دهرسلىگىنى 3تهببىئىي پهن خهنزۇ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ 

ئۆگىنىپ بولـۇپ، ئىنگىلىزچىنـى ئوقـۇپ تـۈگهتكهن خهنـزۇ ئوقۇغـۇچىالر 
. بىلهن بىرگه ئىمتىھانغا قاتنىشىپ، يۇقىرى نهتىجىـگه ئېرىـشكهن ئىـدىم

مــدىن ئۆگىنىــپ  يىــل جهريانىــدا يــاپون تىلىنىمــۇ ئۆزلۈكى2ئهڭ ئــاخىرقى 
  .بولدۇم

  : مهن قولالنغان ئۇسۇل مۇنداق
  .  دانه سۆز ئۆگىنىش20ھهر كۈنى يېڭى خام سۆزدىن ) 1(
  .  قېتىمدىن يېزىش3 كۈن، ھهر كۈنى 5بىر خام سۆزنى )2(
  . تېكىستنى پۈتۈنلهي يادلىۋېلىش)3(
  . تاپشۇرۇقنى بىرنىمۇ قالدۇرماي ئىشلهش) 4(

  :ىده قىسقىچه توھتىلىپ ئۆتهيتۆۋهنده ھهر بىر مهسىله ئۈست
تىل ئۆگىنىـشته ئهڭ قىيىنغـا توختايـدىغان بىـر نهرسـه يېتهرلىـك ) 1

يېتهرلىـك مىقتـاردىكى . ساندىكى خام سۆزنى يادالپ ئىگىلهشـتىن ئىبـارهت
چهت ئهل تىلى سۆزلۈكىنى يادلىۋېلىش قىسقا ۋاقىت ئىچىده قـاتتىق تۇتـۇپ 

ن مــۇددهت ئىزچىــل تىرىــشىش ئــۇزۇ. ئېرىــشكىلى بولىــدىغان نهرســه ئهمهس
شــۇڭا ئــۇنى كۈنــدىلىك ۋهزىــپه . ئــارقىلىق ئېرىــشكىلى بولىــدىغان نهرســه

 ده ئورنۇمـدىن تـۇرۇپ، 6مهن ھهر كۈنى ئهتىگهن سائهت . قىلىۋېلىش كېرهك
يهنـى .  سـۆزلۈكنى يادلىـدىم20ئالدىنقى كۈنى ئاخشىمى تهييارالپ قويغـان 

.  دهپ بېرهلهيـدىغان بولـدۇمخهنزۇچه مهنىـسىگه قـاراپ، ئىنگىلىزچىـسىنى
 مىنـۇت بالـدۇر بېرىـپ، دهرس 10-5ئهتىگهنلىك تاماقتىن كېيىن سـىنىپقا 

 كۈنـده 4 سـۆزلۈك ۋه ئالـدىنقى 20باشلىنىشتىن بۇرۇن، بۈگۈن ئۆگهنگهن 
 سـۆزلۈكنى خهنزۇچىـسىغا قـاراپ 100 سۆزلۈك بولۇپ جهمئىي 80ئۆگهنگهن 
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ن كېيىنكى دهرستىن بـۇرۇن ۋه بۇنى چۈشتى. تۇرۇپ ئىنگىلىزچىسىنى يازدىم
 5يهنـى ھهر كـۈنى .  قېـتىم تهكرارلىـدىم2كهچلىق تهكـراردىن بـۇرۇن يهنه 

ــۈك  ــۆزلۈكنى 100كۈنل ــتىم3 س ــپ چىق ــتىم يېزى ــۆزلۈكنى .  قې ــر س ھهر بى
 كۈن تهكرارلىـسام، ئـۇ مهڭگـۈ ئېـسىمدىن چىقمايـدىغان بىـر 5مۇشۇنداق 

تىق تۈزۈم قىلىۋالغان بولۇپ، بۇنى ئۆزۈمگه ئىنتايىن قات. نهرسىگه ئايالندى
سۆزلۈكنى يازمـاي تـۇرۇپ . سۆزلۈكنى يېزىپ بولماي تۇرۇپ كىنوغا بارمىدىم

تاماشىدىن ۋاز كهچسهممۇ بۇ تۈزۈمنى قهتئىـي -ئويۇن. ئولتۇرۇشقا بارمىدىم
  . بۇزمىدىم

ــتىم ) 2 ــدهك، ھهر قې ــدا ئېيتقان ــۈك ســۆزنى 5يۇقىرى ــى ( كۈنل  100يهن
ئهتىگهنلىـك دهرسـتىن بـۇرۇن، :  قېـتىم يـازدىم3 ھهر كۈنى. يازدىم) سۆزنى

  .چۈشتىن كېيىنكى دهرستىن بۇرۇن ۋه كهچلىك تاماقتىن كېيىن
مېنىڭ ئۆگهنگىنىم تهبئي پهن خهنزۇ ئوقۇغۇچىلىرىنىـڭ دهرسـلىك ) 3

ــردىن  ــردىن رهســمى تهكــستى ۋه بى ــر دهرســنىڭ بى ــۇپ، ھهر بى ــابى بول كىت
مهن ھهر ھهپتىـده . بار ئىدى) Reading Text" (ئىختىيارىي ئوقۇش تېكستى"

بىردىن يېڭى دهرس ئۆگهنگهن بولـۇپ، ھهپتىنىـڭ ئـاخىرىغىچه ھهر كـۇنى 
ئهتىگهنده تېكىستنىڭ بىر قىسمىنى يادالپ، ھهپته ئاخىرىغىچه تېكىـستنى 

بۇنىــڭ پايدىــسى، ســۆزلۈكنى پۇختــا ئېــسىڭىزگه . پۈتــۈنلهي يادلىۋالــدىم
سىنىمۇ پۈتـۈنلهي يادلىۋالىـدىغان ئېلىۋېلىپال قالماي، گرامماتىكـا قائىدىـ

بولغاچقا، كېيىنچه گرامماتكىنى جانلىق ئىشلىتىشىڭىز ئۈچۈنمۇ ئىنتايىن 
ــدىكهن ــسى بولى ــۇپ، "Reading Text"مهن . پايدى ــۈنى ئوق ــۇ ھهر ك  نىم

  .ئاساسهن ئېسىمگه ئېلىۋالدىم
ــۇمنى ) 4 ــده يېڭــى ئۇق ــداق پهن ــشلهش ھهر قان ــۇق ئى ــشۇرۇقنى تول تاپ

شۇڭا بۇ يهرده تهپسىلىي . ته كهم بولسا بولمايدىغان نهرسهپىششىق ئىگهلهش
  .توختالمايمهن

ــر داڭلىــق  ــده، بى ــدىنقى بۆلۈملىرىنىــڭ بىرى ــۇ ســۆھبهتنىڭ ئال مهن ب
ۋاقىتنـى مىنـۇت بـويىچه : "ئادهمنىڭ مۇنداق بىر سـۆزىنى تىلغـا ئالغانىـدىم

ھېـــــساباليدىغان ئادهمنىـــــڭ ۋاقتـــــى، ۋاقىتنـــــى ســـــائهت بـــــويىچه 
 بۇ سـۆزنى  ." ھهسسه كۆپ بولىدۇ 60انئادهمنىڭكىگه قارىغاندا ھىسابلهيدىغ

مهن شــىنجاڭ . تىــل ئۆگىنىــشكه تهدبىقلىغانــدا ھهقىقهتهنمــۇ شــۇنداق
ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇۋاتقان مهزگىلده، تاماققـا ئـۆچرهت تۇرغـان ۋاقتىمـدا، 

كهينىــده -ئاپتوبۇســتا يــول ماڭغــان ۋاقتىمــدا، يىغىنالرنىــڭ ئالــدى
  . ھهممىسىده ئىنگىلىزچه سۆزلۈك يادلىغان ئىدىمدېگهنلهرنىڭ 

ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ باشقا بىر مىلـلهت تهرىپىـدىن كـۆزگه ئىلىنىـشى، 
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ئــۇنى . ھهرگىــز باشــقا بىــر مىلــلهت ئۆزلىگىــدىن بېرىــدىغان نهرســه ئهمهس
ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ . ئۇيغــۇر مىللىتــى ئــۆزى قولغــا كهلتۈرۈشــى كېــرهك

نياغــا بىــر تــايىنى بــار مىلــلهت ســۈپىتىده ســۈپىتىنى ئۆســتۈرۈپ، ئــۇنى دۇ
مۇشۇنداق رولنـى . تونۇتۇشتا، ھهر بىر ئۇيغۇر ناھايىتى چوڭ رول ئوينىيااليدۇ

ئۈنۈملۇك ئويناشنىڭ بىر شهرتى، ھهر بىر ئىرادىلىك ئۇيغۇرنىڭ خهنزۇ تىلـى 
بۇ ئىككى تىلنى پۇختا . بىلهن ئىنگلىز تىلىنى پۇختا بىلىشىدىن ئىبارهتتۇر

نىڭمۇ بىر كهم " ياشاش يولى"ازىرقى شارائىتتا ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ بىلىش، ھ
ئانىالرنىڭ يېتهرلىك -مهن ئاتا. بولسا بولمايدىغان مۇھىم تهركىبىي قىسمى

يــول كۆرسىتىــشى ۋه يــاردهم قىلىــشى بىــلهن، بۇنىڭــدىن كېــيىن ئوتتــۇرا 
ئۆســمۈرلىرىنىڭ كــۆپ قىــسمىنىڭ -مهكــتهپكه كىرىــدىغان ئۇيغــۇر يــاش

  . ى تىل ئۆگىنىش نىشانىغا يېتىشىنى تولىمۇ ئۈمىد قىلىمهنيۇقۇرىق
 www.biliwal.com: ئهسلى مهنبهسى

ــده : ســوئال. 15 ــۆز تىــل"ئىنتېرنېــت خهۋىرى -ئۇيغــۇرالر جۇڭگــودا ئ
 مهشغۇالت سىستېمىسىغا Windowsيېزىقىدا تور بېكهتلىرىنى ئىشلىگهن، 

تور مهدهنىيىتـى ۋه دېيىلدى، ئۇيغۇر " مىللهت-2ئۆز يېزىقىنى كىرگۈزگهن 
 كومپيۇتېر بىلىملىرىنى ئومۇمالشتۇرۇش ھهققىده قانداق تهكلىپلىرىڭىز بار؟ 

مهن بـــۇ خهۋهرنـــى ئوقۇغانـــدا، ئىنتـــايىن ھاياجانالنـــدىم، : جـــاۋاب
تهســىرلهندىم ھهمــده ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ تــور بــېكهت مهدهنىيىتىنــى 

كـۈزۈش، ھهمـده راۋاجالندۇرۇش، ئۇنى خهلقئـارالىق يـۇقىرى سـهۋىيىگه يهت
ئۇنى ئومۇمالشتۇرۇش جهھهتته ھازىر ئهڭ ئالدىنقى سهپته ۋاقتىنى، كـۈچىنى 

ــۈن ــاي، ئ ــسادىنى ئايىم ــشچانلىق كۆرســىتىۋاتقان -ۋه ئىقتى ــسىز تىرى تىن
 . قېرىنداشالردىن ئىنتايىن پهخىرلهندىم

يىللىـرى مهن كــالىفورنىيه ئۇنىۋېرسـىتېتىنىڭ داۋىــس -1991-1992
يىللىـــق -1هپ ئىنژېنېرلىـــق كهســـپىنىڭ شۆبىـــسىده ئـــالىي مهكـــت

دېگهن دهرسـته » كومپيۇتېر پروگراممىسىنى تونۇشتۇرۇش«ئوقۇغۇچىلىرىغا 
»Fortran « بىلهن»Unix«  نى ئۆتۈۋاتقان ۋاقتىمدا، ئامېرىكىـدىكى ئـالىي

ئۇ چاغدا بىز تور . مهكتهپلهرده ئىنتېرنېت تور بېكىتى پهيدا بولۇشقا باشلىدى
 ئاتىغـان بولـۇپ، مهن دهپ» Mosaic«پروگراممىنـى بېكىتىنى ئاچىـدىغان 

ئوقۇغۇچىالرغا ئامېرىكىنىڭ سابىق مۇئاۋىن پرېزىدېنتى ئالگورنىڭ ئـاۋازلىق 
نۇتقى بار بىر تور بېكىتىگه كىرىپ ئاڭالپ بېقىـشنى دهرس ۋاقتىـدىكى بىـر 

ــدىم ــپه قىلغانى ــور . ۋهزى ــت ت ــدا ئىنتېرنې ــپ، ئامېرىكى ــۇنىڭدىن تارتى ش
اق تهرهققىي قىلىـپ ماڭغـانلىقىنى ئىزچىـل تـۈرده كـۆرۈپ بېكىتىنىڭ قاند

مۇشــۇ جهريانــدا يــۇرتىمىزدىكى تــور بــېكهت ئىــشلىرىنىڭ قانــداق . تــۇردۇم
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بولۇۋاتقــانلىقىنى ئىنتــايىن بىلگــۈم بولــسىمۇ، مهن ئىــشلىگهن يــۇقىرى 
تېخنىكىلىق شىركهتلهرده داۋاملىـق ناھـايىتى قىـسقا ۋاقىـت ئىچىـده دۇنيـا 

ــ ــويىچه ئهڭ ئىلغ ــساق ب ــسۇالتالرنى چىقارمى ــق مهھ ــۇقىرى تېخنىكىلى ار، ي
بولمىغاچقا، ئالدىراشلىقتا يۇرتىمىزنىڭ تـور بـېكهت ئىـشلىرى توغرىـسىدا 

بـۇ قېـتىم بىلىـۋال بىـلهن بـۇ سـۆھبهتنى . ئانچه ئۇچـۇر ئااللمىغـان ئىـدىم
باشلىغاندىن كېيىن، ۋهتهنـدىكى تـور بـېكهت ئىـشلىرى توغرىـسىدا سـهل 

ھهمده ئىنتايىن . گه ئىگه بولۇش پۇرسىتىگه ئېرىشتىمچوڭقۇرراق چۈشهنچى
دۇنيانىڭ ئىلغار سهۋىيىسىدىن ھېچ قانداق قېلىشمايدىغان، . ھهيران قالدىم

ئۇيغۇر كونا يېزىقى بىلهن التىنچه يېڭى يېـزىقتىن پايـدىلىنىپ ياسـالغان 
شــامال، مىــسران، نهۋرۇز،  بىلىــك، بىلىــۋال، دىيــارىم، ئىزدىيــارى، مهيىــن

 ،)Uyghur Nuke(  كومپيۇتېر ئىلمىـي جهمئىيىتـى، ئۇيغـۇر نـۇكهئۇيغۇر
ــدانغا … ئۇيغۇرســوفت ــور بېكهتلىــرى مهي ــۇقىرى ســۈپهتلىك ت ــارلىق ي قات

ــۇ  ــڭ (كېلىپت ــور بېكهتلىرىنى ــۈپهتلىك ت ــۇقىرى س ــۇرتىمىزدىكى ي مهن ي
شـۇڭا ئوقۇرمهنلهرنىـڭ . ھهممىسىنى بۇ يهرده تىلغا ئېلىپ بواللمايدىكهنمهن

بىر قىسىم ئۇيغۇر ئىنتېرنېت شـىركهتلىرىمۇ ). شىنى سورايمهنتوغرا چۈشىنى
بهزى ئۇيغـۇر شـىركهتلىرى ئـۆز ئىگىلىكىنـى ئۈنۈملـۈك . بارلىققا كېلىپتۇ

ھـازىرقى زاماننىـڭ . ماڭدۇرۇشتا تـور بېكىتىـدىن پايدىلىنىـدىغان بولۇپتـۇ
ـــل ـــۇر تى ـــشىش، ئۇيغ ـــا ماسلى ـــىدىكى -تهرهققىياتىغ ـــى ساھهس يېزىق

ــانچىلىقال ــى قااليمىق ــن يېزىق ــۇر التى ــۈن ئۇيغ ــۈگىتىش ئۈچ ) ULY(رنى ت
توغرىسىدا قارار ئېلىش قاتارلىق ناھـايىتى ئىلمىـي ۋه ئهھمىيهتلىـك ئىـشالر 

 : تۆۋهندىكى تور بهتلىرىنى كۆرۈڭ: قىلىنىپتۇ
http://www.ukij.org/uly/modules.php?name=Content&pa=s

howpage&pid=4  
http://www.biliwal.com/modules.php?name=Forums&file=

viewtopic&t=141   
ئۇيغـۇرچه -ئىنگلىزچه ئىنگلىزچه-ھهمده تور بېكهتتىكى ئۇيغۇرچه

 ،قوش يۆنىلىشلىك لۇغهتنىـڭ دهسـلهپكى نۇسخىـسىمۇ مهيـدانغا كېلىپتـۇ
http://uighurdict.uni.cc/modules.php?name=NukeWrap&page=c

gi-bin/eudict.pl.  
دا ئېيتىلغىنىــدهك، ئۇيغــۇرالر ھــازىر ســوئالشــۇ ئــارقىلىق، يــۇقىرىقى 

 مهھسۇالتلىرىنى Windowsيېزىقىدىكى تور بېكىتى ۋه -جۇڭگودا ئۆز تىل
ىق ئىجتىھـاتل. مىللهتلىك ئـورۇننى ئېلىپتـۇ-2تهرهققىي قىلدۇرۇش بويىچه 

ھهم شهخسىيهتسىز تۆھپه قوشۇش روھىغا ئىـگه ياشـلىرىمىزنىڭ ئۇيغـۇرچه 
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مهشــغۇالت سىستېمىــسىدىن باشــقا، ئۇيغــۇر تــور مهدهنىيىــتىگه قۇاليلىــق 
 ULY تـور بهت سىستېمىـسى، PHP.Nuke ،POST.Nukeيارىتىش ئۈچۈن 

بىـرىگه ئايالنـدۇرغۇچ، ئۇيغـۇر -دىكى بهتلهرنىـڭ يېزىقىنـى بىـر UEYۋه 
ــدىت ــۇغىتى ۋه )Uyghur Edit(ئې ــور ل ــۇرچه ت ــت Skype، ئۇيغ  ئىنتېرنې

تېلېفــون سىستېمىــسىغا ئوخــشاش سىــستېمىالرنى تهرجىــمه قىلىــپ يــاكى 
تــۈزۈپ ئىــشلهپ ھهقــسىز تارقىتىــشتهك مهدهنىيىتىمىــزگه خــالىس تــۆھپه 

 . قوشۇش روھى كىشىنى ھهقىقهتهنمۇ قايىل قىلىدۇ، تهسىرلهندۈرىدۇ
كىشىلىك تۇرمۇشتا قانچىلىك مـۇھىم رول تور بېكىتىنىڭ ئىگىلىك ۋه 

ئېلىپ بېرىلغان مۇشـۇ سـۆھبهتتىن دا  Biliwal.comئوينىيااليدىغانلىقىنى 
مهن . ئىبارهت بىر مىسال ئارقىلىقمۇ خېلى چوڭقۇر چۈشـىنىۋېلىش مـۇمكىن

نىڭ جاۋابىنى يېزىپ پۈتتۈرۈپ، ئـۇنى بىلىـۋال باشـقۇرغۇچىلىرىغا سوئالبىر 
 يــازغىنىمنى تهھرىــرلهپ، بىلىــۋال تــور بېكىــتىگه ئــۇالر مېنىــڭ. بېــرىمهن

چىقارغان ھامان، شىنجاڭ ۋه دۇنيانىڭ باشـقا جايلىرىـدىكى ھهر قانـداق بىـر 
ئـۇ پهقهت بىـر ئادهمـدىن ئىنتېرنېـت تـور . ئۇيغۇر ئـۇنى دهرھـال كۆرهلهيـدۇ

بۇنداق يول بىلهن بىر . بېكىتىگه كىرىش ۋاسىتىسى بولۇشنىال تهلهپ قىلىدۇ
ېرىشىشنىڭ تهننهرخى ئىنتـايىن ئهرزان، سـۈرئىتى تهز ۋه ئۇسـۇلى ئۇچۇرغا ئ

شۇڭا ئىنتېرنېت ئامېرىكىدا ھازىر ناھـايىتى . ئىنتايىن قۇاليلىق ۋه ئاددىيدۇر
يىلىدا ئـېالن قىلىنغـان -2003ئامېرىكىنىڭ . يۇقىرى دهرىجىده ئومۇمالشتى

 ياشـتىن 18بىر تهكشۈرۈش دوكالتىغا ئاساسالنغاندا، ئامېرىكىدىكى يېـشى 
 پىرسـهنت ئـادهم ئىنتېرنېتقـا كىـرىش 58يۇقىرى كىشىلهرنىڭ ئىچىـدىكى 

ھــازىر ئامېرىكــا قاتــارلىق تهرهققىــي قىلغــان . ۋاسىتىــسىگه ئىــگه ئىــكهن
دۆلهتــلهرده ئىنتېرنېتــسىز خىــزمهت ۋه ھايــاتنى تهســهۋۋۇر قىلىــش مــۇمكىن 

 . ئهمهس
ېكتـر تـوك مهن كالىفورنىيه ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ داۋىـس شۆبىـسىده ئېل

يــولى دهرســىنى ئــۆتكهن ۋاقىتتــا ئوقۇغۇچىالرغــا بهرگهن بهزى تاپــشۇرۇق ۋه 
دهپ ئاتىلىــدىغان تــوك يــولى اليىھىــلهش يۇمــشاق » SPICE«پــروجهكتالر 

دېتالى ئارقىلىق بىـر ئهمهلىـي تـوك يـولى اليىھىـلهش بولـۇپ، ئوقۇغـۇچىالر 
مهن ئۇالرنىـڭ . تىئۆزلىرىنىڭ اليىھىسىنى ماڭا ئىنتېرنېت ئارقىلىق ماڭدۇرات

پروگراممىسىنى كومپيۇتېرىمغا چۈشـۈرۈۋېلىپ، ئـۇالرنى ئىجـرا قىلـدۇرۇپ، 
بىزنىڭ شـىركهتتىكى نۇرغـۇن . چىققان نهتىجىسىگه قاراپ نهتىجه بېرهتتىم

ئاالقىلىــشىش ۋه ھــۆججهت ئالماشــتۇرۇش ئىــشلىرىمىز ئىنتېرنېــت ئــارقىلىق 
كهتلهرنىڭ ھهممىـسى يىلىدىن باشالپ ئىـشلىگهن شـىر-2000مهن . بولىدۇ

ماڭا بىردىن خاتىره كومپيۇتېر ئېلىـپ بهرگهن بولـۇپ، ئـۇالرنى شـىركهتكه 
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ـــسهم،  ـــادهتتىكى كومپيۇتېرىمغـــا قوشـــۇمچه قىلىـــپ ئىشلهت ـــدا ئ بارغان
ــۆيگه  ــۇنى ئ ــېلىش كــۈنلىرى ئ ــهنبه، يهكــشهنبه، دهم ئ ئاخــشاملىرى ۋه ش

ش ۋاقتـى تهلهپ  نهچچه سائهت ھېـسابال10قايتۇرۇپ كېلىپ، بىر قانچه ھهتتا 
. قىلىدىغان اليىھىلهش ئىشلىرىنى ئۆيده بىر تهرهپتىن دهم ئالغاچ ئىـشلىدىم

ھازىر بهزى كۈنلىرى . شۇ ئارقىلىق نۇرغۇن اليىھىلهش ئىشلىرىنى تاماملىدىم
ــاتىره  ــسام، خ ــاي قال ــىركهتكه بارالم ــپ، ش ــپ قېلى ــشىم چىقى ــده ئى ئۆي

ىنىــشى ئــارقىلىق كومپيــۇتېرىمنى يــۇقىرى ســۈرئهتلىك ئىنتېرنېــت ئۇل
ــىركهتنىڭ ســېرۋېرىگه ئــۇالپ، ھهمــمه ئىــشالرنى خــۇددى ئۆزۈمنىــڭ  ش

شـۇڭا بىـر تهرهپـتىن . شىركهتتىكى ئىشخانىسىدا ئولتۇرغاندهك قىالاليـمهن
ئۇزۇن ۋاقىت تهلهپ قىلىـدىغان ھېـسابالش ۋه اليىھىـلهش پروگراممىلىرىنـى 

. قىلىـمهنماڭدۇرۇپ قويـۇپ، بىـر تهرهپـتىن ئۆزۈمنىـڭ شهخـسىي ئىـشىنى 
باشـقا شـتات ھهتتـا چهت . شىركىتىم بۇنداق ئىشالرغا پۈتۈنلهي يول قويىـدۇ

ئهلگه يىغىن ياكى خىزمهت مۇناسـىۋىتى بىـلهن بېرىـپ قالـساممۇ، خـاتىره 
ــۇالپ،  ــېرۋېرىگه ئ ــىركهتنىڭ س ــارقىلىق ش ــت ئ ــۇتېرىمنى ئىنتېرنې كومپي

 ئهگهر ماڭـا .شىركهتته بولۇۋاتقان ئىشالردىن تولۇق خهۋهر تېپىـپ تـۇرىمهن
جىددىي ۋهزىپه چۈشۈپ قالسا، ئۆزۈمنىڭ نهده ئىكهنلىكىمـدىن قهتئىيـنهزهر 

ئايـالىم ئامېرىكىـدىكى بىـر مهملىكهتلىـك . دهرھال ئۇنى ئىشلهپ بېـرىمهن
چوڭ دوختۇرخانىنىڭ سانلىق ئامبار باشقۇرۇش يۇمـشاق دېتالىنىـڭ ئىـشىنى 

 شـىركهتنىڭ سـانلىق قىلىدىغان بولۇپ، بهزى شهنبه ۋه يهكشهنبه كۈنلىرى
ئامبىرىدا مهسىله كۆرۈلسه، خاتىره كومپيـۇتېرىنى شـىركهتنىڭ سـهرۋهرىگه 

 . ئۇالپ، چىققان چاتاقنى ئوڭالپ بېرىدۇ
ـــــازىر  ـــــارالش Windowsمهن ھ ـــــۆججهت تهيي ـــــىدىكى ھ  ئاساس

، ZEMAX ،Code V ،BeamProp (RSoft)پروگراممىسىنىڭ ھهممىسىنى، 
BBV (Kymata) ،TFCal ،Film Wizard ــلهش ــارلىق ئوپتىكــا اليىھى  قات

ــالىنى،  ــشاق دېت ــاراتلىرىنى LabViewيۇم ــر ئاپپ ــدىغان ئېلېكت  دهپ ئاتىلى
 دېـــگهن Ashlar CAD Drawingباشـــقۇرۇش يۇمـــشاق دېتـــالىنى، 

، MatLab ،FORTRAN ،Cمېخانىكىلىق اليىھىـلهش يۇمـشاق دېتـالىنى، 
Visual C++ ،Windows programmingــسابالش ي ــارلىق ھې ــشاق  قات ۇم
 دهپ ئاتىلىــدىغان SPICE مهشــغۇالت سىستېمىــسىنى، Unixدېتــاللىرىنى، 

 دېگهن تـور HTMLئېلېكترونلۇق توك يولى اليىھىلهش يۇمشاق دېتالىنى ۋه 
» Code V«بۇنىـڭ ئىچىـده . بېكىتى ياساش يۇمشاق دېتـاللىرىنى بىلىـمهن

ــگهن ــشىپ دې ــقا قاتنى ــر ھهپتىلىــك مهخــسۇس كۇرس ــالنى بى ــشاق دېت  يۇم
گهنگهندىن باشقا، قالغانلىرىنىڭ ھهممىسىنى مهن ئۆز تهتقىقات ۋه باشقا ئۆ
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ــۆز ــدا ئ ــۇرى بولغان ــشكه مهجب ــده ئىشلىتى ــپ -خىزمىتىم ــۆزۈمگه تايىنى ئ
ــۆگهنگهن ــۇقىرى . ئ ــان ي ــاپ چىقق ــلهپ ياس ــۆزۈم اليىھى ــا قهدهر ئ ھازىرغ

 ئاپپاراتالرنىـــڭ ھهممىـــسىده ئېلېكتـــر تـــوك يـــولى، 4-3تېخنىكىلىـــق 
ــاراتنى باشــقۇرىدىغان ئوپتىكىلىــق ال يىــھه، مېخــانىكىلىق قۇرۇلمــا ۋه ئاپپ

ئۇنىڭدىن باشقا . يۇمشاق دېتال قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسىنى ئۆزۈم ئىشلىگهن
ئۆزۈمنىڭ ھازىرقى كۈندىلىك تهتقىقات ۋه باشـقا خىزمهتلىرىمـده ئوپتىكـا، 
ا ئېلېكتر ئىنژېنېرلىقى، فىزىكـا، ماتېماتىكـا، ئاسـترونومىيه بهزىـده ھهتتـ

 . بىئولوگىيه قاتارلىقالرنى ئىشلىتىپ تۇرىمهن
مهن ئىنتېرنېت تور بېكىتى مهسىلىسى ئۈستىده تۆۋهندىكى بىـر قـانچه 

 . نۇقتا ئۈستىده توختىلىپ ئۆتۈشنى اليىق كۆردۈم
تور بېكهت تېخنىكىـسى ۋه مهدهنىيىتـى ئۇيغـۇرالر ئۈچـۈن ھـازىرچه . 1

نىـڭ تۇرمۇشـى، جهمئىيىتـى ۋه ئۇنىـڭ ئۇيغۇرالر. يهنىال بىر يېڭى شهيئىدۇر
ئۇيغۇرالر بىلهن مۇناسىۋهتلىك ئىگىلىك ساھهلىرىده تېز تهرهققىـي قىلىـپ، 
ئۇيغۇرالر ئۈچۈنمۇ ئۆز رولىنـى تولـۇق جـارى قىلدۇرىـدىغان بىـر ۋهزىيهتنـى 
قىــسقا مــۇددهت ئىچىــده بارلىققــا كهلتۈرۈشــته، كــۆپلىگهن كىــشىلهرنىڭ 

دىــن ) ULY(يغــۇر التىــن يېزىقــى بىــلهن ئۇ) UEY(ئۇيغــۇر ئهرهب يېزىقــى 
 خىــل يېزىقتىكــى، ئوخــشىمىغان شــهكىل ۋه مهزمۇنــدىكى تــور 2ئىبــارهت 

ئۇنىڭسىز . بېكهتلىرىنى قۇرۇشى ناھايىتى مۇھىم، زۆرۈر ۋه پايدىلىق ئىشتۇر
. ئۇيغۇرالرنىڭ تور بېكهت ئىشلىرىنى تهرهققىـي قىلـدۇرۇش مـۇمكىن ئهمهس

 يېڭى تېخنىكىنى تهرهققىي قىلدۇرۇش غهرب ئهللىرىنىڭ يېقىنقى زاماندىكى
ھهر قېـتىم بىـر . جهريانىغا قارايدىغان بولساق، مۇنداق بىر ئىشنى بايقـايمىز

ــۇ  ــلهرده ش ــان دۆلهت ــي تاپق ــدا، تهرهققى ــدانغا چىققان ــا مهي ــى تېخنىك يېڭ
تېخنىكىنى تهرهققىـي قىلدۇرىـدىغان ھهمـده ئۇنىڭـدىن پايـدىلىنىپ بىـرهر 

. ان شــىركهتلهردىن نۇرغــۇنلىرى قۇرۇلىــدۇمهھــسۇالت ئىــشلهپ چىقىرىــدىغ
 يىلغىچه بولغان ئارىلىقتا، بۇ شىركهتلهرنىڭ 5 يىلدىن 3ئۇنىڭدىن كېيىن 

ئارا قوشۇلىدىغىنى قوشـۇلۇپ، -تهرهققىي قىلىدىغىنى تهرهققىي قىلىپ، ئۆز
ــدا ئۇنىــڭ ســانى بىــر قــانچه   غــا 10يىقىلىــدىغىنى يىقىلىــپ، ئهڭ ئاخىرى

» dot-com«يىللىرىـدىكى -2000-1997ۋالنى مهن بۇ خىل ئهھ. چۈشىدۇ
ـــىركهتلىرى( ـــال ش ـــشاق دېت ـــلهن ) يۇم ـــسى بى -2003-2000تېخنىكى

ــر قهدهر  ــىده بى ــسى ساھهس ــشىش تېخنىكى ــاال خهۋهرلى ــۇر ت ــدىكى ن يىللىرى
يىلـى مهن خهلقئـارالىق نـۇر تـاال خهۋهرلىـشىش -2000. تهپسىلىي كـۆردۈم

، ئـۇ زالنىـڭ چوڭلـۇقى ۋه يىغىنىغا بېرىپ، كۆرگهزمه زالىغا كىرگىنىمـده
كۆرگهزمىگه قاتناشقان شىركهت بىـلهن ئادهمنىـڭ كۆپلۈكىـدىن بىـر كـۆز 
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ئۇنىڭغا قاتناشقان . يهتمهس جاڭگالغا كىرىپ قالغاندهك ھېس قىلغانىدىم
 مىڭدىن ئاشقان بولـۇپ، 30 دىن، ئادهمنىڭ سانى 3000شىركهتلهرنىڭ سانى 

ــۆرگهزمىلهرن ــى ك ــۈن ۋاقتىمن ــر ك ــۈن بى ــان مهن پۈت ــكه ئاجراتق ى كۆرۈش
 3000ھـازىر ھېلىقـى . بولساممۇ، ئۇالرنى تولـۇق كـۆرۈپ بواللمىغـان ئىـدىم

 گىمـۇ 100مىڭدىن ئـارتۇق شـىركهتتىن مهۋجـۇت قااللىغانلىرىنىـڭ سـانى 
بىزنىڭ ۋاۋهسپلىتتهر دېگهن . قالغانلىرى يوقاپ كهتتى. بارماسلىقى مۇمكىن

الر ئهتراپىـدىكى مهبلىغىنـى  مىليـون دولـ120 يىلنىڭ ئىچىـده 4شىركهتمۇ 
تۈگىتىپ، ئامېرىكىدىكى ئىنژېنېرلىق ئىگىلىكىنـى توختىتىـشقا مهجبـۇر 

يىلى ئاڭلىغـان بىـر دوكالتـتىن ئېـسىمده قېلىـشىچه، -2003مهن . بولدى
 يىـل ئىچىـده، 2يىلىغىـچه بولغـان -2003يىلىدىن -2001كالىفورنىيهده 

»dot-com «شىركهتلىرىنىڭ ۋهيران شىركىتى بىلهن نۇر تاال خهۋهرلىشىش 
ون دولالردىن ئ ترىللى2.3بولۇشى بىلهن يوقاپ كهتكهن ئىقتىسادىي قىممهت 

پهريـات دهپ -ئامېرىكـا مۇشـۇنداق زىيـانالرغىمۇ ئۇنچىـۋاال دات. ئاشىدىكهن
يېڭى تېخنىكىالرنىڭ بـازار ئىگىلىكـى سىستېمىـسىغا چوڭقـۇر . كهتمىدى

 ئىچىــده تهرهققىــي قىلىــپ ســىڭىپ كهتــكهن قــاتتىق رىقــابهت مېخــانىزمى
يېقىنقـى بىـر قـانچه يىلـدىن بۇيـان يـۇقىرى . مېڭىشىغا قويۇپ بېرىۋاتىدۇ

ــدى ــسىغا يۆتكهل ــوگىيه تېخنىكى ــسى بىئول ــۇھىم نۇقتى . تېخنىكىنىــڭ م
قىسقىـــسى، مېـــنىڭچه ھـــازىرچه كـــۆپلىگهن ئۇيغـــۇر تىلىـــدىكى تـــور 

ئۇيغـۇر تـور . بېكهتلىرىنىڭ مهيدانغا چىقىشى ھهرگىز زىيانلىق ئىش ئهمهس
ــاي ــدا ھارم ــدۇرۇش يولى تالمــاي خــالىس -بېكهتچىلىكىنــى تهرهققىــي قىل

خىزمهت قىلىۋاتقان ھهممه ئوت يۈرهك ياشلىرىمىز بىزنىڭ ھهقىقىـي مىلـلهت 
سۆيهر ئهزىمهتلىرىمىـز بولـۇپ، ئـۇالر ھهممىمىزنىـڭ چوڭقـۇر ھـۆرمىتىگه، 

 . قهدىرلىشىگه ۋه مهدھىيىسىگه سازاۋهردۇر
 تور بېكهتلىرىده ئىشلىتىلىۋاتقان ئۇيغۇر التىن يېزىقى ھازىر ئۇيغۇر. 2

)ULY(ئۇنىـڭ شـىنجاڭ، ئامېرىكـا، ياۋروپـا، .  نىڭ تۈرلىرى ئىنتايىن كۆپ
تۈركىيه ۋه ئوتتۇرا ئاسىيا قاتارلىق دۆلهتلهرگه قـاراپ ئوخـشىمىغان شـهكلى 
بولۇپال قالماسـتىن، ھهر بىـر دۆلهتتىمـۇ يهنه بىـر قـانچه كىچىـك تىپتىكـى 

ئهگهر ھازىر ئۇيغـۇر ئهمهس، . شىمىغان تۈرلىرى مهۋجۇت بولۇپ تۇرماقتائوخ
ئهمما ئۇيغۇرچىنى بىلىدىغان بىـر ئـادهم پۈتـۈن ئۇيغـۇر تـور بېكهتلىـرى ۋه 
ئىنتېرنېت مۇنبهرلىرى ئۈستىده تهكـشۈرۈش قىلىـدىغان بولـسا، ئۇيغـۇرنى 

ىلـلهت ساۋاتى ياخشى چىقمىغان، تايىنى يوق، ئىنتايىن چېچىالڭغۇ بىر م«
بۇ بىر ئىنتايىن ئېچىنىـشلىق . دېگهن خۇالسىگه كېلىشى مۇمكىن» ئىكهن

ئۇيغـۇر . ئهھۋال بولۇپ، ئۇ ھهر بىر ئۇيغۇرنىڭ دىققىتىنى قوزغىـشى كېـرهك
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تــور بېكىتىنىــڭ كۆپىنچىــسى ئۇيغــۇر خهلقىــگه خىــزمهت قىلىــش ئۈچــۈن 
ــان ــڭ . قۇرۇلغ ــانلىق ئۇيغۇرالرنى ــۇالر كــۆپ س ــكهن، ئ ــان ئى ــۇنداق بولغ ش

. مهنپهئىتىنى كۆزده تۇتۇپ، يېزىق جهھهتتىكى بىرلىكنى قوغدىـشى كېـرهك
مهن يۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتۈپ كهتكهنـدهك، يـۇرتىمىزدىكى بىـر قىـسىم 

 يىـل ئىلمىـي مۇنـازىره، 5-4تىل مۇتهخهسسىسلىرى ۋه ئوت يـۈرهك ياشـالر 
يېزىقىنــى بىــرلىككه  ULYمــۇزاكىره يۈرگــۈزۈش ۋه ئىــزدىنىش ئــارقىلىق، 

ھهمـده يـۇرتىمىزدىكى . نى بارلىققا كهلتۈرۈپتۇ ULYكهلتۈرۈش مهقسىتىده 
بۇ توغرىـسىدىكى . بىر قىسىم تور بېكهتلىرى مۇشۇ يېزىقنى قوللىنىۋېتىپتۇ

 تهپسىلىي مهلۇماتنى 
http://www.ukij.org/uly/modules.php?name=Content&pa=s

howpage&pid=4  
http://www.biliwal.com/modules.php?name=Forums&file=

viewtopic&t=141  
توغرىـسىدا كهم  ULYمهن بۇ . تور بېكهتلىرىدىن كۆرۈۋېلىش مۇمكىن

  : ئاالھىدىلىك بارلىقىنى ھېس قىلدىم2دېگهنده مۇنداق 
ئۇنى ئىنگلىز تىلىدا سۆزلىشهلهيدىغان ھهممه مىللهتلهر شۇ پېـتىچه ) 1

ــدىكهن  ــىلهن،(ئوقۇياالي ــلهن » Qimen’gül «مهس ــى » Cimen’gül«بى ن
ــا  ــدۇ، ئهمم ــوغرا ئوقۇيالماي ــدىكىلهر ت ــز تىلى ــى » Chimen’gül«ئىنگلى ن

، ھهمده تېز يېزىشقا توغرا كهلگهنده، چهت ئهلدىكى ئۆلچهملىك )االيدۇئوقۇي
كومپيۇتېرنىڭ ھهممىسىده چېكىتسىز ھهرپلهر بىلهن تېز سۈرئهتته يـازغىلى 

  .بولىدىكهن
شلىرى خالىس ئىشلهش ئارقىلىق، بىـر بىر قىسىم ئوت يۈرهك ئۇيغۇر يا) 2 

خىلــدىكى يۇمــشاق دېتــالنى ئىــشلهپ چىققــان بولــۇپ، شــۇنى ئىــشلىتىش 
 دىكــى ھــۆججهتلهرنى ئــۆز ئــارا ئايالنــدۇرغىلى UEYۋه  ULYئــارقىلىق بىــر 

مهن بۇ ياشالرغا ھهمده ئۆزىنىڭ پـۇلى، ۋاقتـى ۋه كـۈچى بىـلهن (بولىدىكهن 
ياســـاۋاتقان ھهمـــده ئـــۇالرنى ھهر خىـــل ئىنتېرنېـــت تـــور بېكهتلىرىنـــى 

ـــقۇرۇۋاتقان يۇرتداشـــالرغا چىـــن كۆڭلۈمـــدىن مىننهتـــدارلىقىمنى  باش
ھهقىقىــي مىللهتپهرۋهرلىــك دېــگهن مانــا مۇشــۇنداق بولۇشــى . بىلــدۈرىمهن

ئهمدى بۇ يېزىق توغرىسىدا ئامېرىكـا، ياۋروپـا، تـۈركىيه، ئوتتـۇرا ). كېرهك
ئـايرىم مۇنـازىره ۋه مـۇزاكىره -ئاسىيا قاتارلىق جـايالر ئـۆز ئالـدىغا ئـايرىم

نى تۈزۈپ چىقىشىنىڭ ھېچقانداق ھـاجىتى  ULYقىلىپ، ئۆز ئالدىغا بىردىن 
ئۇنداق قىلىش بىر ئۇچىغا چىققان نادانلىق بولۇپ، ئۇيغـۇر مىللىتىنـى . يوق

شـۇڭا . دۇنياغا بىر تايىنى بار مىللهت سۈپىتىده تونۇتۇشقا ئىنتايىن زىيانلىق
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ــ ــده ئوقۇغ ــا مهن چهت ئهل ــار، ئهمم ــى ب ــشۇناسلىقىدا بىلىم ــۇر تىل ان، ئۇيغ
توغرىسىدا قارار ئـېلىش جهريانىغـا قاتنىـشالمىغان ئۇيغـۇر  ULYيۇرتىمىزدا 

قارارىغا بوي سۇنۇشىنى، ئـۆز ئالـدىغا ئـايرىم  ULYزىيالىيلىرىنىڭ ھازىرچه 
ULY تۈزۈپ چىقىپ ئىشلهتمهسلىكىنى تهۋسىيه قىلىمهن.  
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ئۇنداق قىلمايدىكهنمىز بىـز ئۇيغـۇر ئىـشلىرىنى ئىلگىـرى سـۈرگۈچى 
بىـز بـاش قاتۇرمىـساق بولمايـدىغان، . ئهمهس، ئۇنى بۇزغۇچى بولۇپ قالىمىز

كۆڭۈل بۆلمىسهك بولمايدىغان، ئىزدهنمىسهك بولمايدىغان نۇرغۇن مـۇھىم 
ــارۋه ج ــددىي ئىــشالر ب ــڭ ئــۆز بىلىمىنــى . ى ئۇيغــۇر بىلىــم ئىگىلىرىنى

ئىشلىتهلهيدىغان ۋه ئىشلىتىشكه تېگىشلىك ئىشالر ۋه سـورۇنالر ئىنتـايىن 
نى ئوتتۇرىغا چىقىرىش ئۇنىـڭ بىـرى  ULY ئهمما، مېنىڭچه يېڭى بىر. كۆپ

بىـر قېـتىم قـارار قىلىنىـپ بولغـان ئىـشنى يهنه قايتـا . بولماسلىقى كېرهك
بىـر ئىـش توغرىـسىدا ئـاخىرى . زاكىره ۋه قارار قىلىشنىڭ زۆرۈرىيىتى يـوقمۇ

ئۈزۈلمهيدىغان مۇنازىره ۋه مۇزاكىره قىلىش بىز ئۇيغـۇرالر ئۈچـۈن ئىنتـايىن 
شۇڭا مهن ھهممه ئادهمنىڭ ئۇيغۇرنىـڭ تـۈپ مهنپهئىتىنـى كـۆزده . پايدىسىز

نـى ULY تۇتۇپ، يېڭـى يېزىقتـا تـۈزۈلگهن تـور بېكهتلىرىـده بىـر تۇتـاش
سـىنىپتىن تارتىـپ -1مهن باشـالنغۇچ . ئىشلىتىشنى تهشـهببۇس قىلىـمهن

لـېكىن، . ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرگـۈچه ئۇيغـۇر يېڭـى يېزىقىـدا ئوقۇغـان
 بىلهن ئۇيغۇر سىالۋيان يېزىقىنى ئۆگىنىۋالغان بولۇپ، UEYباشالنغۇچتىال 

ئىزچىـل  نىمـۇ UEYشۇنىڭدىن كېيىن ئۆزۈمنىڭ تۇرمۇشى بىلهن ئوقۇشىدا 
ئهينـى ۋاقىتتـا ئۇيغـۇرالر ئىچىـده . تۈرده قوشۇمچه قىلىپ قوللىنىپ كهلدىم
 www.uyghurscholars.orgمهن . مۇشۇنداق قىلغانالر ئىنتايىن كۆپ ئىدى

بۇ تـور بېتـى ۋهتهنـده ئېچىلمايـدىغان بولـۇپ قېلىـپ، شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ (
www.meripet.comاسـىغاندا، تـور بېتىنـى دهسـلهپته ي)  غا ئۆزگهرتىلـدى

ULY  ــۇرۇن ئوقۇغــان نــى  ULYدىــن تولــۇق خهۋىــرىم بولمىغاچقــا، بىــز ب
ھـازىر . نـى ئىشلىتىـشكه باشـلىدىم ULYيېقىنـدىن بۇيـان . قولالنغانىدىم
Biliwal.com ئۈچۈن بېرىۋاتقـان سـۆھبهتنىڭ جـاۋابلىرىنى تۈگهتكهنـدىن 

ــپ،  ــت چىقىرى ــۇم ۋاقى ــيىن، چوق ــڭ www.uyghurscholars.orgكې  نى
مىللهت ئۈچۈن ياخشى . گه ئۆزگهرتىش پىالنىم بار ULYىنى پۈتۈنلهي يېزىق

ئىش قىلىپ بېرىشنى ئىستهيدىغان ھهر بىر ئادهم ئۈچۈن، ھهمده كهلگۈسىده 
 32دهك  ULYچوڭراق ئىشالرنى قىلىشنى نىشانلىغان ھهر بىـر يـاش ئۈچـۈن 

ئـۇ بىـر كىـشىنىڭ . ھهرپلىك يېزىقنى ئۆگىنىۋېلىش ھېچقانچه ئىش ئهمهس
بهلكى، ھـازىرقى . قولغا كهلتۈرگهن چوڭ نهتىجىسى بولۇپمۇ ھېسابالنمايدۇ

نى پۇختـا بىلىـش ھهمـده ئـۇالرنى تـوغرا  ULY ۋه UEYزاماندا ئۇيغۇر تىلى، 
ــڭ  ــر ئۇيغۇرنى ــساباليدىغان ھهر بى ــپهرۋهر ھې ــۆزىنى مىللهت ــشلىتىش، ئ ئى

 . قىلىشقا تېگىشلىك مهجبۇرىيىتىدۇر
ڭ جاۋابىـــدا، ئۇيغـــۇر ياشـــلىرىنىڭ نىســـوئال-14مهن يـــۇقىرىقى . 3

نىڭ بىر مۇھىم تهركىبىـي قىـسمى ئۇيغـۇر » ياشاش يولى«كهلگۈسىدىكى 
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تىلى، خهنزۇ تىلى ۋه ئىنگلىز تىلىنى پۇختا بىلىش ئىكهنلىكىنى ھهمـده بـۇ 
تىلالرنى ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرگۈچه ئۆگىنىپ بولۇشىنىڭ كېرهكلىكىنـى 

نىـڭ يهنه بىـر ئىنتـايىن مـۇھىم »يـولىياشـاش «بۇ . ئوتتۇرىغا قويغانىدىم
مهن بـۇ . ئۇ بولسىمۇ، كومپيۇتېرنى بىلىشتىن ئىبارهت. تهركىبىي قىسمى بار

ھـازىر ئامېرىكـا ۋه باشـقا . نۇقتىنى قانچىلىك تهكىتلىسهممۇ ئازلىق قىلىـدۇ
تهرهققىي قىلغان ئهللهرده كومپيۇتېر بىلمهي تـۇرۇپ، يهر ۋه بىنـا تـازىالش، 

شتهكلهردىن باشــقا ئهقلىــي ئهمــگهك تهركىبــى بــار بىــرهر قۇرۇلۇشــتا ئىــشله
شــۇڭا كىــشىلهر كومپيــۇتېر . خىــزمهت تېــپىش ئاساســهن مــۇمكىن ئهمهس

ــاليدۇ ــشىدىال باش ــك يې ــايىن كىچى ــشنى ئىنت ــى . ئۆگىنى ــۇرا مهكتهپن ئوتت
. پۈتتـــۈرۈپ بولغـــۇچه كومپيۇتېرغـــا ناھـــايىتى ئۇســـتا بولـــۇپ كېتىـــدۇ

رىـدىال كومپيـۇتېر تهجرىبىخانىـسى بـار ئامېرىكىنىڭ باشـالنغۇچ مهكتهپلى
سىنىپ بالىلىرىنىمۇ ھهپتىده بىر قانچه قېتىم كومپيۇتېر ئويۇنى -1بولۇپ، 

ئوتتــۇرا مهكتهپــته بولــسا كومپيــۇتېر ئىنتــايىن . ئويناشــقا ئورۇنالشــتۇرىدۇ
 دىـن ئهڭ 5ئومۇملىشىپ كهتكهن بولـۇپ، ھهر بىـر سـىنىپتا كهم دېگهنـده 

ئوقۇتقـۇچىالر بىـر قىـسىم . نى كۆرگىلى بولىـدۇيېڭى تىپتىكى كومپيۇتېر
تـور بېكىتـى ئـارقىلىقال ) مهسىلهن، ماقاله يېزىش تاپشۇرۇقىنى(تاپشۇرۇقنى 

ــشۇرۇقنىمۇ ئه ــشلهنگهن تاپ ــپ، ئى ــدۇ-تارقىتى ــارقىلىق يىغى ــل ئ مهن . ماى
يىلىال ئۆيگه شهخسىي كومپيۇتېر ئېلىشنى باشلىغان بولـۇپ، ھـازىر -1993

 دانه ماشـىنكا 2تىكى ۋه بىر دانه خاتىره كومپيـۇتېر ھهمـده  دانه ئادهت2ئۆيده 
ئۇنىڭدىن باشقا مېنىڭ شىركهتتىن بهرگهن بىر خـاتىره كومپيـۇتېرىم، . بار

ئامانگۈلنىڭمۇ شىركىتىدىن بهرگهن بىر خـاتىره كومپيـۇتېرى بـار بولـۇپ، 
ــى  ــڭ خىراجىت ــدا3ھهر بىرىنى ــالر ئهتراپى ــڭ دول ــۇ .  مى ــڭ 5ب  كومپيۇتېرنى

ى ئۆيىمىزدىكى ئـۆز خىراجىتىمىـز بىـلهن ئورۇنالشـتۇرغان يـۇقىرى ھهممىس
سۈرئهتلىك ئىنتېرنېتقا سىملىق ۋه سىمسىز يولالر بىلهن داۋاملىـق ئۇالغلىـق 

ئىككــى بــالىمىز ئوتتــۇرا مهكتهپتىكــى نۇرغــۇن تاپــشۇرۇق ۋه . تۇرىــدۇ
پروجهكتالرنى كومپيۇتېردا ئىشلىگهنلىكى ئۈچـۈن، ھـۆججهت تهييارالشـقا 

 يۇمشاق دېتاللىرىنىڭ كۆپىنچىسىنى ناھـايىتى Windowsىتىلىدىغان ئىشل
 بارمـاق 10تۆتىمىزنىـڭ ھهممىمىـسى كۇنۇپكىغـا قارىمـاي، . پۇختا بىلىـدۇ

 بارمـاق بىـلهن 10ئامېرىكىـدا كۇنۇپكىغـا قارىمـاي، . بىلهن خهت ئۇرااليمىز
 خهت ئۇرۇشنى ئۆگىتىدىغان مهخسۇس يۇمشاق دېتال بار بولـۇپ، پهرىـزىمچه

ھهتتـا ئاللىقاچـان بېرىـپ بولغـان (بۇ پات يېقىنـدا يۇرتىمىزغىمـۇ بېرىـشى 
ئاشۇنداق خهت ئۇرۇشنى ئۆگىنىۋالغاندا، ھهر بىـر مىنۇتتـا . مۇمكىن) بولۇشى

مېنىـڭ .  دانه ئىنگلىزچه سۆزنى ئـۇرۇپ كىرگـۈزگىلى بولىـدۇ55تهخمىنهن 
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ULY پ دىكــى ســۆز ئــۇرۇش ســۈرئىتىممۇ ئىنگلىــزچه ســۈرئىتىمگه ئوخــشا
ئوغلــۇم كومپيۇتېرغــا ئۆزلۈكىــدىن ئىنتــايىن قىزىقىــدىغان . كېتىــدۇ

. بولغاچقا، ھازىر كومپيۇتېر توغرىسىدا خېلى مـۇرهككهپ ئىـشالرنى بىلىـدۇ
ئۇيغۇر ۋهتهنداشالرنىڭ ئـۆيىگه مېھمانـدارچىلىققا بارغانـدا، ئـۇ بىـر قـانچه 

ىپ تـازىالپ الرنى تېپ" ۋىرۇس"قېتىم باشقىالرنىڭ كومپيۇتېرىغا كىرىۋالغان 
 نىـڭ تېزلىكىنـى CPUبۇنىڭدىن بىر يىـل بـۇرۇن ئـۇ ئۆزلۈكىـدىن . بهردى

دهپ » overclocked CPU«ئىنگلىـزچه (ئهسلىدىكى ئۆلچىمىدىنمۇ يۇقىرى 
، تۇرۇبىلىق سۇ بىلهن سـوۋۇتىدىغان بىـر كومپيـۇتېر اليىھىـلهپ، )ئاتىلىدۇ

ن بولـۇپ، ئـۇنى ئۇنىڭغا كېتىدىغان زاپچاسالرنىڭ تىزىمىنىمۇ تۈزۈپ چىققا
 مىـڭ دولـالر پـۇل تهلهپ 3ياساپ چىقىش ئۈچۈن شۇنىڭدىن بۇيـان مهنـدىن 

ئالــدى بىــلهن بىــر نورمــال ) 1:  شــهرت قويــدۇم2مهن ئۇنىڭغــا . قىلىۋاتىــدۇ
ئىشلىمهيدىغان كونا كومپيۇتېرنى چـۇۋۇپ، قايتىـدىن قۇراشـتۇرۇپ، ئـۇنى 

 دولالرنـى ئـۆزى 1500يازلىق كانىكولـدا ئىـشلهپ، ) 2. ئىشلهيدىغان قىلىش
 16ئامېرىكىـدا يېـشى .  دولالرنى مهن چىقىرىپ بېـرىش1500تېپىش، قالغان 

ئۇالرنىـڭ قىلىـدىغىنى ئـۇزۇن . دىن يۇقىرى بالىالر قـانۇنلۇق ئىـشلىيهلهيدۇ
 40مۇددهتلىك رهسمىي خىزمهت ئهمهس بولۇپ، يـازلىق تهتىلـده ھهپتىـسىگه 

 سـاهتكىچه ئىشلىـسه 20 سائهت، ئوقۇش باشالنغاندىن كېـيىن ھهپتىـسىگه
غـا ئوخـشاش  McDanoldالـدا ئىشقا ئالىدىغان ئورۇنالر كۆپىنچه ھ. بولىدۇ

. تېز تاماق چىقىرىدىغان رېستورانالر ۋه بهزى سـودا دۇكـانلىرى قاتـارلىقالردۇر
ز سـانلىق مىللهتلهردىـن  نىـڭ ئـاNASAئايـدا -3مېنىڭ ئوغلـۇم بـۇ يىـل 

ىلىرى ئۈچـۈن بهرپـا قىلغـان بىـر كېلىپ چىققان ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغـۇچ
خىزمهت ئـورنى بىزنىـڭ . يازلىق تهتىل پروگراممىسىغا ئىلتىماس قىلغانىدى

ئىدارىمىز جپل ده بولـۇپ، ئۇنىڭغـا ئىلتىمـاس قىلغـانالر ئوقۇشـتا ئاالھىـده 
 ئوقۇتقۇچىنىڭ گۇۋاھلىق خېتى ۋه ئۆزىنىڭ نېمه ئۈچـۈن 3ياخشى بولۇشى، 

ى توغرىسىدىكى بىر ماقالىسىنى يولالش شهرت بۇ ئىشنى قىلماقچى بولغانلىق
 ئوقۇغــۇچى 10ئاينىــڭ بېــشىدا سۈرۈشــته قىلــسام، پهقهت -4مهن . ئىــكهن

 تىن ئارتۇق كىشى ئىلتىمـاس قىلغـانلىقىنى 170ئالىدىغان بۇ پروگراممىغا 
ئامېرىكىدا مۇشۇنداق سۈرۈشته قىلىشقا بولىدۇ، لېكىن (ئېيتىپ بهرگهنىدى 

ئهگهر بىرىنىڭ ئارقـا ئىـشىكتىن . قا قهتئىي بولمايدۇئارقا ئىشىكته مېڭىش
ماڭغانلىقى بىلىنىپ قالسا، ئۇ شهخسمۇ ۋه ئىـدارىمۇ قـانۇن بـويىچه ئېغىـر 

دىلشاتقا ) ئاپرېل كۈنى-14يىلى -2005(ئالدىنقى ھهپته .) جازاغا تارتىلىدۇ
» ئـاز سـانلىق مىللهتـلهر«ئامېرىكىـدا . ئۇ قوبـۇل قىلىنمـاپتۇ. خهت كهلدى

نده كۆپىنچه قارا تهنلىكلهر، مېكسىكىلىقالر ۋه التىن ئامېرىكىسىدىن دېگه
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كهلگهنلهر كۆزده تۇتۇلىدىغان بولغاچقـا، بىزنىـڭ سـانىمىز قانچىلىـك ئـاز 
بولۇشــىدىن قهتئىيــنهزهر، بۇنــداق ئىــشالردا بىــز يهنىــال پايدىــسىز ئورۇنــدا 

 . قالىدىكهنمىز
نىــڭ ئهقلىــي ئۆزىنىــڭ بالىــسىغا كومپيــۇتېر ئېلىــپ بېــرىش بالى

ئـۇ . ئىقتىدارىنى تهرهققىي قىلدۇرۇشقا مهبلهغ سـېلىش بولـۇپ ھېـسابلىنىدۇ
خۇددى پۇل تۆلهپ بالىنى ياخشى باشالنغۇچ ۋه ئوتتـۇرا مهكـتهپلهرده ھهمـده 

شۇڭا بىرهر كومپيۇتېرنىڭ پۇلىغا . ئالىي مهكتهپته ئوقۇتقان بىلهن ئوخشاش
 ئىمكـــانقهدهر بالـــدۇرراق ئـــانىالر پهرزهنتلىـــرىگه-چىقىنااليـــدىغان ئاتـــا

كومپيۇتېرنىـڭ نۇرغـۇن نهرسـىلىرىنى . كومپيۇتېر ئېلىپ بهرگىنى ياخـشى
ـــدا  ـــشلىتىش جهريانى ـــۇنى ئى ـــپ، ئ ـــۆزىگه تايىنى دهرســـخانىدا ئهمهس، ئ

ــدۇ ــۋالغىلى بولى ــۇنداق. ئۆگىنى ــۇ ش ــۈن تېخىم ــالىالر ئۈچ ــك ب ــۇ كىچى . ب
بـۇ يهرده . دۇئامېرىكىدىكى ئۆسـمۈرلهرنىڭ كۆپىنچىـسى مانـا شـۇنداق قىلىـ

ئهسكهرتىپ ئۆتۈشكه تېگىشلىك بىر مهسىله، بالىنىـڭ كومپيـۇتېر ئويـۇنى 
كىچىــك بــالىالر كومپيــۇتېر بىــلهن . ئوينىــشىنى قانــداق كــونترول قىلىــش

تېلېــۋىزور ئالدىــدا بهك ئــۇزۇن ئولتــۇرۇپ كهتــسه، ئۇالرنىــڭ جىــسمانىي ۋه 
ده تهسـىر يېتىلىـشىگه ئېغىـر دهرىجىـ-ئهقلىي جهھهتـتىن نورمـال ئۆسـۈپ

بــۇ جهھهتــته ئامېرىكىــدا نۇرغــۇن قېــتىمالپ ئىلمىــي تهتقىقــاتالر . يېتىــدۇ
ئامېرىكىدا ئاشۇنداق ئهھۋالدىن سـاقلىنىش ھهمـده بالىلىرىنىـڭ . ئىشلهندى

تېلېــۋىزوردىن يامــان تهســىر يۇقتۇرۇۋېلىــشىنىڭ ئالــدىنى ئــېلىش ئۈچــۈن، 
شۇڭالشقا كىچىك . لىلهرمۇ خېلى كۆپئىئۆيىگه بىرمۇ تېلېۋىزور ئالمىغان ئا

بالىالرنىڭ كومپيۇتېرغا چىقىش ۋه ئۇنىڭدا ئويۇن ئويناش ۋاقتىنى كونترول 
مېنىڭ ئوغلۇممـۇ كومپيـۇتېر ئويۇنىغـا ئىنتـايىن . قىلىش ئىنتايىن مۇھىم

ئامراق بولۇپ، ئامېرىكىدا سـېتىلغان ئهڭ ئىلغـار ئويۇنالرنىـڭ ھهممىـسىنى 
ئــارا قىلــچه -دىكى ئــۆزبىــر قېــتىم ئامېرىكىــ. ســېتىۋېلىپ ئوينايــدۇ

تونۇشمايدىغان كىشىلهر ئارىسىدا ئىنتېرنېت ئـارقىلىق بولغـان كومپيـۇتېر 
بـۇ . ئويۇنى مۇسابىقىسىده ئۇتۇپ چىقىـپ، ئـازراق پـۇل مۇكـاپىتىمۇ ئالـدى

ــرهك ــش كې ــونترول قىلى ــلهن ك ــۈزۈم بى ــالىنى ت ــشتا ب ــۈزۈم . ئى ــداق ت بۇن
 setting a« يــاكى »setting a discipline«ا تۇرغۇزۇشــنى ئىنگلىزچىــد

boundary) شۇنداق قىلغانـدا ئاتـا. دهپ ئاتايدۇ» )چېگرا بېكىتىپ بېرىش-
سـاقالنغىلى، كومپيـۇتېر ئويـۇنى ئانا بىلهن باال ئوتتۇرىسىدىكى ماجىرادىن 

ئويناشنى بالىنىڭ ئهقلىي ئىقتىدارىنىڭ تېخىمۇ ياخشى تهرهققىي قىلىـشىغا 
ــدۇرغىلى بولىــدۇ ــزمهت قىل ــڭ چىق. خى ــۈزۈمىمىز مۇنــداقبىزنى : ارغــان ت

. دۈيشهنبىدىن پهيشهنبىگىچه كومپيۇتېر ئويۇنى ئويناشقا قهتئىي بولمايـدۇ
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جۈمه كۈنى مهكتهپتىن قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، ھهمده شهنبه كـۈنى ۋه 
لېكىن بىر كۈن كومپيـۇتېر ئويـۇنى . يهكشهنبه كۈنى ئۇنى ئوينىسا بولىدۇ

دىلـشاتمۇ بـۇ . تمهسـلىكى كېـرهك سـائهتتىن ئېـشىپ كه3ئوينىغان ۋاقتى 
تۈزۈمگه ئىنتايىن ئاڭلىق بوي سۇنىدىغان بولغاچقـا، بىزنىـڭ ئاىلىـده بـۇ 

-ھازىرغا قهدهر ئۇيغـۇر ئاتـا. جهھهتته ئاساسهن كۆڭۈلسىزلىك يۈز بهرمهيدۇ
ئانىلىرىنىڭ ئۆز پهرزهنتلىرىنىڭ ئهقلىي ئىقتىـدارىنىڭ تهرهققىيـاتى ئۈچـۈن 

بــۇ خىــل ئهھــۋال . تهرلىــك بولمــاي كهلــدىمهبــلهغ سېلىــشى دېگهنــدهك يې
ئۇنـداق بولمايـدىكهن ھـازىرقى . بۇنىڭدىن كېيىن ئۆزگهرتىلىـشى كېـرهك

بــالىالرنى ھــازىرقى زامانغــا . زاماننىــڭ تهرهققىياتىغــا ماسالشــقىلى بولمايــدۇ
 . مۇۋاپىق كېلىدىغان ياشاش ئىقتىدارىغا تولۇق ئىگه قىلغىلى بولمايدۇ

 سوئال بىلهن ئانچه مۇناسىۋىتى بولمىغان بىـر بۇ يهرده مېنىڭ يۇقىرىقى
ئوغلۇم دىلشات ھازىر ئوقۇۋاتقان ئوتتۇرا . ئىشنى سۆزلهپ بهرگىم كېلىۋاتىدۇ

ئىنگلىـزچه (جىلغـا تولـۇق ئوتتـۇرا مهكتىپـى مهكتهپنىڭ ئىـسمى ئـالتۇن 
»Golden Valley High School« ( بولۇپ، ئۇالر ئالدىنقى پهيشهنبه كـۈنى
ــى، ( ــ-2005يهن ــۈنى-14ى يىل ــل ك ــان) ئاپرې ــك ش ــهرهپ -مهملىكهتلى ش

ئالتۇن جىلغـا نىڭ ) »National Honor Society«ئىنگلىزچه (جهمئىيىتى 
يىغىنــدا بــۇ شــۆبىنىڭ قۇرۇلۇشــىغا . شۆبىــسى قۇرۇلــۇش مۇراســىمى بولــدى

دىلــشاتنىڭ تــۈرتكه بولغــانلىقى ھهمــده ئۇنىــڭ رهىــس بولغــانلىقى ئــېالن 
 مىـڭ ئوقۇغـۇچى 22ىك مهكتهپلهر تارمىقىـدا سانتا چالرىتا شهھهرل. قىلىندى

 نهپهر 28بــار بولــۇپ، بــۇ مهكتهپــتىن يــۇقىرىقى جهمئىــيهتكه تالالنغــانالر 
.  رهھبىرىنىڭ ھهممىـسى سـۆزگه چىقتـى4يىغىندا بۇ جهمئىيهتنىڭ . ئىكهن

ــدى  ــداق بول ــشاتنىڭ ســۆزلىگىنى مۇن ــۇپ، (دىل ــۆزى يازمىغــان بول ــۇنى ئ ئ
رهپ جهمئىيىتىنىـڭ بىـرهر ھۆججىتىـدىن شـه-يۇقىرىقى مهملىكهتلىك شان

ئۆگهنگۈچى دېگهنلىك ئۆگىنىشكه بهل باغلىغان بىـر «): ئالغان ئوخشايدۇ
سـاهتلهپ كىتـاب ئوقۇشـنى ۋه -بىـر ئوقۇغـۇچى سـاهت. ئادهمنى كۆرسـىتىدۇ

ئۆگىنىشنى خااليدۇ، ھهمده ياخشى تهربىيىلهنگهن روھىي دۇنيانىڭ مهڭگـۈ 
بىزنىـڭ مهكتهپتىكـى . نى ئوبدان بىلىدۇتۈگىمهس پايدىسى بولىدىغانلىقى

ئوقۇشــىمىز تامامالنغانــدىن كېيىنمــۇ بىــز ئۆگىنىــشنى داۋامالشتۇرۇشــىمىز 
كېــرهك، چــۈنكى، بىــر ئادهمنىــڭ تهلىــم ئــېلىش جهريــانى ئۇنىــڭ ھايــاتى 

ــشىدۇ ــدىن ئاخىرلى ــقاندىال ئان ــۇغ . ئاخىرالش ــڭ ئهڭ ئۇل ــم ھاياتلىقنى بىلى
ــا ــر ئ ــۇ بى ــۇپ، ئ ــسمى بول ــي قى ــك تهركىبى ــۇقىرى دهرىجىلى دهمنى ئهڭ ي

: ئــۇنى ئىگىلهشــنىڭ پهقهت بىــرال يــولى بــار. مــۇۋهپپهقىيهتكه ئېرىــشتۈرىدۇ
ئۆگىنىش بىر چىراقھ بولۇپ، بىز ئۇ ئـارقىلىق . سهمىمىيلىك ۋه تىرىشچانلىق
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ــده ئۆزىمىزنىــڭ كهلگۈســىنى  ــااليمىز، ھهم ئۆزىمىزنىــڭ ئۆتمۈشــىنى ئوقۇي
ىلىق تهمىــن ئېتىلىــدىغان پۇرســهتلهر كىــشىلهر بىلىــم ئــارق. يورۇتــااليمىز

  .»قۇدرهتكه ئىگهدۇر-ئارقىلىق ئۆز دۇنياسىنى كېڭهيتهلهيدىغان كۈچ

 
 

ئهركىـن سـىدىق ئـوغلى دىلـشاتجان بىلىـم چىرىغىغـا ئـوت : سۈرهتته
 .ياقماقتا

 www.biliwal.com: نبهسىئهسلى مه
ىتىدىكى ئسىز تۇرۇۋاتقـان ھهقىقىـي بـازار ئىگىلىكـى شـارا: سوئال. 16

ــېس  ــده ھ ــى ھهققى ــۇش ئېڭ ــسادچىل بول ــتا ئىقتى ــشىلهرنىڭ تۇرمۇش كى
 قىلغانلىرىڭىز قايسىالر؟ 

ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقانـدا، ئـامېرىكىلىقالر جۇڭگولـۇقالردىن، : جاۋاب
 2مېـنىڭچه بـۇنى بـۇ . قتىسادچىل كېلىـدۇجۈملىدىن ئۇيغۇرالردىن كۆپ ئى
قىيىنلىق دهرىجىسى بىلهن ئىلمىـي ئـاڭ -دۆلهتتىكى پۇل تېپىشنىڭ ئاسان

تـۆۋهنلىكى بـويىچه چۈشهنـسه ئهمهلىـيهتكه بهكـرهك -سهۋىيىنىڭ يۇقىرى
ئامېرىكىدا ئىگىلىكلهرنىڭ ھهممىسى دېگـۈدهك . ئۇيغۇن كېلىشى مۇمكىن

ادهم ئالمـاقچى بولـسا، شـىركهتنىڭ شـىركهتكه بىـرهر ئـ. شهخسنىڭ قولىـدا
ئىگىلىرى ئالـدى بىـلهن ئالىـدىغان ئادهمنىـڭ كهسـپىي ساھهسـى، ئۇنـۋان 
دهرىجىــسى، ئهمهلىــي تهجــرىبه توپلىغــان يىــل ســانى، ئــۇ كىــشىنىڭ بــۇ 
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شىركهتته قىلىدىغان كونكرېت ئىش تهقسىماتى، ئۇنىڭ يىللىـق مائاشـى ۋه 
تقى سـاالمهتلىك سۇغۇرتىـسى ئۇنىڭغا بىر يىلدا كېتىـدىغان مااشـتىن سـىر

قاتــارلىق نهرســىلهرگه كېتىــدىغان قوشــۇمچه چىقىمــى قاتارلىقالرنىــڭ 
ھهممىسىنى ئىنتايىن تهپسىلىي ھېسابالپ، بۇ ئـادهم شـىركهت ئۈچـۈن كهم 
ــمهت  ــسادىي قىم ــارتۇق ئىقتى ــسه ئ ــر ھهس ــدىن بى ــۆز چىقىمى ــده ئ دېگهن

. ى شـىركهتكه ئالىـدۇيارىتااليدىغان بولسا ئاندىن ئاشۇنداق ئادهمـدىن بىرنـ
شۇڭا بىر ئادهم بۇ شىركهتكه كىرگهندىن كېيىن، داۋاملىق ئۆز ئىقتىدارىنى 
ئهڭ يۇقىرى دهرىجىـده جـارى قىلـدۇرۇش ئـارقىلىق ئـاران تۈگىتهلهيـدىغان 

. داۋاملىـق قـاتتىق ئىـشلهيدۇ. دهرىجىدىكى خىزمهتنىڭ ھۆددىسىدىن چىقىدۇ
 ئۇ قىلىۋاتقـان ئىـش پۈتـۈنلهي بىر ئادهم شىركهتكه بىر مهزگىل كهلمىسه،

 5-4شۇڭا ئامېرىكىلىقالرنىڭ ھهر يىلدا ئىككى ھهپتىـدىن . توختاپ قالىدۇ
ھهپتىگىچىلىك تهتىل ۋاقتى بولسىمۇ، ئۇالر بىـر قېتىملىـق تهتىلـى ئۈچـۈن 

ئۆزى يىغقان تهتىل ۋاقتىنـى .  كۈندىن ئارتۇق رۇخسهت سورىمايدۇ10ئادهتته 
كـالىفورنىيه شـتات . ىگه بۆلـۈپ ئىـشلىتىدۇبىر يىلنىـڭ ئىچىـده بىـر قـانچ

- كــېچه بىــر5 تىــن 4ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ پروفېســسورلىرى ھهر مهۋســۇمدا 
كالىفورنىيه ئۇنىۋېرسـىتېتىنىڭ . بىرىگه ئوخشىمايدىغان دهرسلهرنى ئۆتىدۇ

ــلهن  ــاالۋر بى ــچه باك ــردىن ئىككىگى ــۇمدا بى ــسورى ھهر مهۋس ــر پروفېس بى
ــدۇ ــىنى ئۆتى ــپىرانتنىڭ دهرس ــىرت . ئاس ــدىن س ــارتۇق 5-4ئۇنىڭ ــن ئ  تى

ھهمـده . ماگىستىرلىق ۋه دوكتورلۇق ئوقۇغۇچىلىرىغا يېتهكچىلىـك قىلىـدۇ
ئۆزىمۇ مهلۇم بىر ساھهده تهتقىقات ئېلىپ بېرىپال قالماي، ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ 
تهتقىقــات خىراجىتىنــى تېــپىش ئۈچــۈن توختىمــاي ئــۇ يهر بــۇ يهرلهرنىــڭ 

شــۇڭا ئــۇالردا ئــائىله تۇرمۇشــى . ولاليــدۇتهتقىقــات فونــدلىرىغا ئىلتىمــاس ي
بۇالردىن باشـقا، ئامېرىكىـدىكى مـۇتلهق كـۆپ . دېگهن ئىنتايىن ئاز بولىدۇ

ئـازراقتىن -سانلىق كىشىلهر پۇلنى ئۆزى ئىشلهپ، نورمال يول بىلهن ئازراق
 . تاپىدۇ

ئامېرىكىدا تاپقان پۇلنىڭ مىقدارى يـۇقىرى بولغـان بىـلهن، تۇرمـۇش 
. نىڭكى بىلهن سېلىشتۇرغاندا جىق يۇقىرى ۋه مۇرهككهپچىقىمىمۇ جۇڭگو

بۇنى ئىنگلىزچه . مهسىلهن، بىزگه ھهر ئايدا نۇرغۇن ھېسابات تالونى كېلىدۇ
ھهمده ھهر قېتىملىق مااشىمىزنىڭ خېلى كۆپ قىسمىنى . دهپ ئاتايدۇ» بىلل«

 : ىدۇبۇالر مۇنۇالرنى ئۆز ئىچىگه ئال. باج ۋه باشقا نهرسىلهرگه تۇتۇپ قالىدۇ
 :  الر«bill»بىز ھهر ئايدا تۆلهيدىغان 

، )25(، گــاز پــۇلى )20(، ســۇ پــۇلى ) دولــالر45تهخمىــنهن (تــوك پــۇلى 
، ئۆينىڭ سىملىق تېلېفون )55(، سىملىق تېلېۋىزىيه پۇلى 18(ئهخلهت پۇلى 
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شهخسىي ئۆيـده ). 60(، ۋه يانفون پۇلى )55(بىلهن ئىنتېرنېت ئۇلىنىش پۇلى 
جارىگه ئېلىـپ ئولتۇرۇۋاتقـانالر سـۇ پـۇلى بىـلهن ئهخـلهت ئهمهس، ياتاق ئى
 . قالغانلىرىنى بولسا ئوخشاشال تۆلهيدۇ. پۇلىنى تۆلىمهيدۇ

 4بىـزدهك ( قېتىم ماشـىنا سـۇغۇرتا پـۇلى 2ئۇنىڭدىن باشقا، بىر يىلدا 
ۋه يىلـدا بىـر )  دولالردىـن ئـارتۇق تـۆلهيمىز1800ماشىنىسى بارالر بىر قېتىم 

 دولــالر ئهتراپىــدا 600بىــز ( تىــزىملىتىش پــۇلى تــۆلهيمىز قېــتىم ماشــىنىنى
بۇالردىن باشقا ماشىنا ماي پـۇلى ئۈچۈنمـۇ ھهر ئايـدا خېلـى كـۆپ ). تۆلهيمىز

 . پۇل خهجلهيمىز
 950( قېتىم ئۆيگه ئوت ئاپىتى سۇغۇرتا پۇلى 1بىزدهك ئۆيى بارالر يىلدا 

. تـۆلهيمىز)  دولـالر3000بىـز ھهر قېـتىم ( قېتىم يهر بېجـى 2، يىلىغا )دولالر
كالىفورنىيهدىكى شهخسىي ئۆيلهر ۋه ياتاقالرنىڭ ھهممىسى پۈتۈنلهي ياغـاچ 

شـۇڭا بىـزگه ئـۆي . بىلهن سېلىنىدىغان بولغاچقا، ئوت ئاپىتى كۆپ بولىدۇ
ئېلىش ئۈچۈن پۇل قهرز بېرىپ تۇرغان بانكا بىزدىن ئۆيىمىزگه ئـوت ئـاپىتى 

ر تهۋرهش سۇغۇرتىسىمۇ بار ھهمـده ئـۇ يه. سۇغۇرتىسى ئېلىشنى تهلهپ قىلىدۇ
ئايرىم بولۇپ، ئۇنىڭ بىر يىللىـق پـۇلى بهك يـۇقىرى بولغاچقـا، كـۆپىنچه 

 . كىشىلهر ئۇنى ئالمايدۇ
 ھهپتىده بىر قېتىم مائاش تارقىتىلىـدىغان 2كۆپىنچه كىشىلهرگه ھهر 

شـۇڭا بىـز . بولۇپ، ئۇ پۇل بىزنىـڭ بانكىمىزغـا بىۋاسـىته كىرىـپ كېتىـدۇ
بىزنىـڭ ھهر قېتىملىـق مااشـىمىزدىن مۇنـداق .  نهق پـۇل كـۆرمهيمىزھهرگىز

 : پۇلالر تۇتۇۋېلىنىدۇ
ــى- ــاش بېج ــك مائ ــدۇ.  دۆلهتلى ــبهغهللهردىن ئېلىنماي ــۇل كهم ــۇ پ . ب

تۆۋهنلىكىگه قاراپ ئېلىنىدىغان -قالغانالرنىڭ يىللىق كىرىمىنىڭ يۇقىرى
 . ىچه ئېلىنىدۇ پىرسهنتىگ35 پىرسهنتىدىن 15بولۇپ، ئادهتته كىرىمنىڭ 

كۆپلـۈكىگه قـاراپ -بۇمـۇ كىرىمنىـڭ ئـاز.  شتاتلىق مائـاش بېجـى-
 .  پىرسهنت ئهتراپىدا تۆلهيمىز8ئېلىنىدىغان بولۇپ، بىز 

ئامېرىكىدا پېنـسىيىگه چىققانـدىن .  ئىجتىمائىي كاپالهتلىك بېجى-
 ياشـتىن ئاشـقاندا كىرىمـسىز 65كىـشىلهرنىڭ . كېيىن مائـاش بېرىلمهيـدۇ

ىڭ ئالــدىنى ئــېلىش ئۈچــۈن، ئامېرىكــا ھۆكــۈمىتى بىزنىــڭ قېلىــشىن
كۈنىــدىن -1 پىرســهنتىنى خىــزمهت باشــلىغان 5مااشــىمىزنىڭ تهخمىــنهن 

باشالپ تۇتۇپ قېلىپ، ساقالپ قويۇپ، بىـز پېنـسىيىگه چىققانـدا ھهر ئايـدا 
كۆپلـۈكى -ئـۇ چاغـدا بېرىلىـدىغان ئـايلىق پۇلنىـڭ ئـاز. ئازراقتىن بېرىدۇ

كۆپلــۈكى بىــلهن -تۇتــۇپ قالغــان پۇلنىــڭ ئــازھۆكــۈمهت ســىزدىن 
ــىۋهتلىك ــشلهشنى . مۇناس ــازىرال ئى ــز ھ ــلهن ئىككىمى ــانگۈل بى ئهگهر ئام
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 دولـالر 1200 ياشتىن ئاشـقاندا ھهر بىرىمىـزگه ھهر ئايـدا 65توختاتساق، بىز 
ئــۇ چاغــدا بۇنــداق پــۇل يېتهمــدۇ؟ بىــز . ئهتراپىــدا پــۇل كېلىــشى مــۇمكىن

ۆلهپ بولـۇپ، ئۆيلـۈك بولىـدىغان بولغاچقـا ئۇنىڭغىچه ئۆينىڭ پـۇلىنى تـ
لېكىن، ھـازىرقى كىرىمـى يـۇقىرى ئهمهس ھهمـده . بىزگه يېتىشى مۇمكىن

ئۆي سېتىپ ئااللمىغانالر ئۈچۈن ھۆكۈمهتتىن كېلىدىغان بۇنداق پۇل ئـانچه 
چۈنكى، بىر ئايلىق ياتاق ئىجارىسى ئۈچـۈنال . يېتىپ كهتمهسلىكى مۇمكىن

يۇقىرىـــدا ئېيتىلغـــان قالغـــان . پـــۇل كېتىـــدۇ دولالردىـــن ئـــارتۇق 1000
 . نهرسىلهرگىمۇ پۇل بولمىسا بولمايدۇ

ـــى- ـــۇق داۋاالش بېج ـــدا .  دوختۇرل ـــقان 65ئامېرىكى ـــتىن ئاش  ياش
. كىــشىلهرنىڭ داۋاالش پۇلىنىــڭ ئاساســىي قىــسمىنى ھۆكــۈمهت كۆتۈرىــدۇ

ــىزنىڭ  ــۇلنى س ــدىغان پ ــىزگه خهجلهي ــدا س ــۇ چاغ ــۈمهت ش ــېكىن، ھۆك ل
مېنىـڭ پهرىـزىمچه مااشـنىڭ . ھازىردىن باشـالپ تۇتـۇپ قالىـدۇمااشىڭىزدىن 

 .  پىرسهنتى مۇشۇنىڭغا تۇتۇپ قېلىنىشى مۇمكىن2-1تهخمىنهن 
 خىل باج مهجبۇرى تۇتـۇپ قېلىنىـدىغان 4يۇقىرىقى .  پېنسىيه پۇلى-

دهپ ئاتىلىدىغان، ئۆزىڭىز » پىالنى-ك401«پۇلالر بولۇپ، ئۇنىڭدىن باشقا 
 13ھازىر بىر ئادهم بۇ پۇل ئۈچۈن يىلىغا . ىغان بىر پۇل بارئىختىيارىي تۆلهيد

 مىـڭ 50ئهگهر سىزنىڭ يىللىق كىرىمىڭىز . مىڭ دولالر قويۇپ قويسا بولىدۇ
 50 پىرسهنت دۆلهت بېجى تۆلهيـدىغان بولـسىڭىز، ئـۇ 20دولالر بولۇپ، سىز 

 بـۇ لېكىن، سـىز.  مىڭ دوللىرىنى دۆلهت بېجىغا تۆلهيسىز10مىڭ دولالرنىڭ 
 مىڭ دولالرنـى پېنـسىيه پۇلىغـا قويـسىڭىز، ئۇنىڭـدىن 13كىرىمىڭىزدىن 

 = 37000x0.2 مىـڭ دولالرغـا 37سـىز پهقهت قالغـان . دۆلهت بېجى ئېلىنمايدۇ
بـۇ كىـشىلهرنى پېنـسىيىگه پـۇل يىغىـشقا .  مىڭ دولالر باج تۆلهيسىز6700

پىالنىغـا -ك401رىغبهتلهندۈرۈپ يولغا قويغان بىر تۈزۈم بولـۇپ، سـىز بـۇ 
ــۇلنى  ــسىز65قويغــان پ ــرىمىگىچه ئېلىــپ خهجلىيهلمهي ئهگهر .  ياشــقا كى

جىددىي ئىش بولۇپ قېلىپ ئۇنى چوقۇم خهجلىمىسىڭىز بولمىسا، ئۇنىڭغـا 
 . جهرىمانه تۆلهيسىز

 بىزدهك بانكىدىن پۇل قهرز ئېلىپ، ئۆي ئالغانالر ھهر ئايدا قهرزنىـڭ -
مهسىلهن، بىر ئادهم بانكىـدىن . يمىزبىر قىسمى بىلهن ئۇنىڭ ئۆسۈمىنى تۆله

 مىـڭ دولـالر 300 پىرسـهنت ئۆسـۈمى بىـلهن 6 يىللىق قهرز تهرىقىـسىده، 30
-1.  دولالر تۆلىـشى كېـرهك1800ئالغان بولسا، ئۇ كىشى بانكىغا ھهر ئايدا 

 دوللىـرى 300 دوللىـرى قهرزنىـڭ ئۆسـۈمى بولـۇپ، 1500ئېيىدا بـۇ پۇلنىـڭ 
بۇ نىسبهت ھهر ئايدا ئۆزگىرىپ ماڭىدۇ ھهمده . ۇقهرزنىڭ بىر قىسمىغا ماڭىد

 دولالرنىــڭ يېرىمــى ئۆســۈمگه، قالغــان يېرىمــى 1800 يىلــدىن كېــيىن 21
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 . قهرزگه ماڭىدۇ
ــڭ  ــدىغان پۇلالرنى ــدا، تۆلهي ــچه ئوقۇغان ــۇ يهرگى ــالىنى مۇش ــۇ ماق ب
كۆپلۈكىدىن ئېھتىمال بهزىلىرىڭالرنىـڭ بېـشى قېيىـپ كهتـكهن بولۇشـى 

ھهر قېــتىم بــۇ . ســىپىر ھهقىقهتهنمــۇ شــۇنداق- ســانيــۇقىرىقى. مــۇمكىن
شـۇڭا ئىمكـانقهدهر . پۇلالرنى ئويلىغاندا، بىزنىڭ بېشىمىزمۇ قېيىپ كېتىدۇ

ئامېرىكىـدا كىـشىلهر پـۇلنى جىـق تاپقـان . ئۇنى ئويلىماسلىققا تىرىشىمىز
ـــدۇ ـــۆپ تارتى ـــۇ ك ـــلهن، چىقىمنىم ـــامېرىكىلىقالر . بى ـــز ئ ـــۇ ھهرگى ب

ئامېرىكـا دۇنيـا بـويىچه . ئىكهن دېگهنلىك ئهمهسجۇڭگولۇقالردىن بىچاره 
ئامېرىكىلىقالرنىڭ تۇرمـۇش سهۋىيىـسى دۇنيـا بـويىچه ئهڭ . ئهڭ باي دۆلهت

لېكىن، ئۇ ھهرگىز بېزىلهر پهرهز قىلغاندهك بىر غـايىۋى جهننهتمـۇ . يۇقىرى
يـۈز پىرسـهنت قـانۇنلۇق -ئادهملهر دولالرنى جاپالىق ئىشلهپ، يۈزده. ئهمهس

شۇڭا بىـز ئامېرىكىـدا پـۇل تېپىـشنىڭ . ئازراقتىن تاپىدۇ- ئازراقيول بىلهن
پـۇلنى . جۇڭگو بىلهن سېلىشتۇرغاندا ناھايىتى تهسلىكىنى ھـېس قىلىمىـز

يۇرتتىكى بىلهن سېلىشتۇرغاندا كۆپ تاپقان بىلهن، مۇتلهق كۆپ سـاندىكى 
بولۇپمـۇ . ئامېرىكىلىقالر پـۇل خهجلهشـته ئىنتـايىن ئېھتىياتچـان كېلىـدۇ

ئىچـمهك جهھهتـته ئىنتـايىن ئىقتىـسادچىل -كـېچهك ۋه يـېمهك-يىمكى
يۇرتىمىزدا چىقىمى بىر ئايلىق مائاشىنىڭ بىـر قـانچه ھهسسىـسىگه . كېلىدۇ

 نهچــچه 10كېچهكنـى ســېتىۋالىدىغانالر، -تـوغرا كېلىــدىغان بىـر كېــيىم
ئايلىق مااشىغا توغرا كېلىدىغان مىقداردىكى پـۇلنى خهجـلهپ، بىـر قېـتىم 

لېكىن، ئامېرىكىـدا ئۇنـداق ئىـشالرنى . تويى قىلىدىغانالر كۈرمىڭسۈننهت 
بىـر ئـايلىق مااشـىڭىزنىڭ ھهممىـسىنى . تهسهۋۋۇر قىلىـش مـۇمكىن ئهمهس

 ئاشۇنداق خهجلىۋهتسىڭىز، يۇقىرىقى چىقىمالرنى قانداق قىلىسىز؟ 
ئامېرىكىغا ئوخشاش تهرهققىي تاپقـان دۆلهتـلهرده بىـر ئـادهم يهنه بىـر 

قانچىلىك مائاش ئالىدىغانلىقىنى سوراش ئىنتـايىن ئهدهپـسىزلىك ئادهمنىڭ 
ئهمما، يۇرتۇمىزدىكى ئۇيغـۇرالر ئىچىـده بۇنـداق ئىـش خېلـى . ھېسابلىنىدۇ

شۇنداقتىمۇ ئامېرىكىدىكى ئۇيغـۇرالر باشـقىالرنىڭ قانچىلىـك مائـاش . كۆپ
-بىـز ئـادهتته ئـۆز ئاتـا. ئالىدىغىنى سورىشىنى قهتئىـي ياخـشى كۆرمهيـدۇ

تۇغقانلىرىمىزغىمۇ قانچىلىك مائاش ئالىـدىغانلىقىمىزنى -نىمىز ۋه ئۇرۇقئا
بۇنىـــڭ ئهڭ مـــۇھىم ســـهۋهبلىرىنىڭ بىـــرى، بىـــز ئـــۆز . دهپ بهرمهيمىـــز

بىز ئـۆز كىرىمىمىزنـى . كىرىمىمىزنى مائاش بىلهنال توغرا چۈشهندۈرهلمهيمىز
 بىـردىن-سـىفىرالرنى بىـردىن-توغرا چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن، يۇقىرىقى سان

جۇڭگـــودا ھۆكـــۈمهت تۇتىـــدىغان پۇلنىـــڭ . چۈشهندۈرۈشـــىمىز كېـــرهك
دهپ ئاتــاپ » مائــاش«ھهممىــسىنى تۇتــۇپ قېلىــپ، پۇقراغــا تېگىــشلىكىنى 
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ــدۇ ــسا . بېرى ــدا بول ــاش«ئامېرىكى ــدىن »مائ ــپ ئان ــدا بېرىۋېتى ــى ئالدى ن
شـۇڭا بىـز ئـۆز مااشـىمىزنى . يۇقىرىقىدهك نۇرغۇنلىغان پۇلنى تۇتۇپ قالىدۇ

 . بهرسهك، نۇرغۇنالردا خاتا چۈشهنچا پهيدا بولۇپ قالىدۇئهينهن دهپ 
دۇنيادىكى باشـقا تهرهققىـي تاپقـان دۆلهتـلهر بىـلهن سېلىـشتۇرغاندا، 

 8.50گۈرۈچ ) Kg25( جىڭ 50. ئامېرىكىدا يېمهكلىكلهر ھهقىقهتهنمۇ ئهرزان
 دولالر تاپىدىغان تۆۋهن دهرىجىلىـك خىزمهتچىنىـڭ 10يهنى ساىتىگه (دولالر 

ئامېرىكىدا ئېغىرلىق . ( جىڭ گۈرۈچ كېلىدۇ50 سائهتلىك ئىش ھهققىگه بىر
 دېگهن بىرلىكنـى »poundپوۇند«بىرلىكى ئۈچۈن كىلوگرام ئىشلهتمهي، 

.  گرام بولۇپ، بىـر جىڭغـا يـېقىن كېلىـدۇ454 پوۇند دېگهن 1. ئىشلىتىدۇ
دېگهننـى كـۆزده » پوۇنـد«دېگىـنىم ئهمهلىيهتـته » جىـڭ«مېنىڭ بۇ يهرده 

قوي گۆشـى قىممهتـرهك بولـۇپ، .  دولالر3.50 جىڭ بۇغداي ئۇنى 25). تىدۇتۇ
 2 دىـن 0.80توخـۇ گۆشـى .  دولـالر ئهتراپىـدا4.00-3.50بىر جىڭ لوق گۆش 

 0.50-0.20ئۈزۈمنىڭ بىر جىڭى بىر دولالر، تاۋۇزنىڭ بىر جىڭى . دولالرغىچه
ى بىـر دولـالر  دولالر، شـاپتۇلنىڭ بىـر جىڭـ0.50دولالر، ئالمىنىڭ بىر جىڭى 

 دولـالر 15ئوتتۇرا دهرىجىلىك رېستورانالردا تاماق يېسه، بىر ئادهمگه . ئهتراپىدا
شۇڭا، بىزگه ئوخشاش چهت ئهلدىن ئامېرىكىغا يېڭىدىن . ئهتراپىدا كېتىدۇ

كــۆچمهن بولــۇپ كهلــگهن كىــشىلهر ئاساســهن رېــستورانغا تامــاق يېگىلــى 
ايـدىغان يـېمهكلىكلهر ئاشـۇنداق ھهمـمه ئـادهملهرده بولمىـسا بولم. بارمايدۇ

ئهرزان بولغىنى بىلهن، بولسىمۇ بولىدىغان، بولمىـسىمۇ بولىـدىغان باشـقا 
ــداق ئهرزان ئهمهس ــى ئۇن ــىلهرنىڭ باھاس ــا ۋه . نهرس ــىلهن، مهن ھويلىغ مهس

ــڭ  ــۈپهتلىك توپىنى ــۇقىرى س ــدىغان ي ــۈل تىكى ــتهككه گ ــڭ 25تهش  جى
ئۆزىمىز ھهيدهيدىغان . ۋالىمهن دولالرغا سېتى12ئهتراپىدىكى بىر خالتىسىنى 

 مىڭ دولالر، 14 ئوتتۇرا ھېساب بىلهن Toyota Corollaئىچىده ماشىنىالرنىڭ 
Toyota Camry 18 ،مىـڭ دولـالر Toyota الر ۋه مىـڭ دولـ 28 بـۇس-مىنـى

 Toyotaبـۇس بىـلهن ئوخـشاش كېلىـدىغان -كىچىكلىكـى مىنـى-چوڭ
4Runner 30 كېلىدۇ مىڭ دولالرغا . 

ئىچـمهك، ئـۆي ياسـاش قاتـارلىق مـاددىي -ك، يـېمهككېچه-كىيىم
ئۇنىـڭ .  خىلغا بۆلۈش مـۇمكىن2تۇرمۇشتا تۇتقان يولىغا قاراپ، ئادهملهرنى 

ئىككىنچـى خىلـى بولـسا . خىلى ئۆزلىرى ئۈچـۈن ياشـايدىغان ئـادهملهر-1
ئىككىنچــى خىلــدىكى ئــادهملهر نۇرغــۇن . باشــقىالر ئۈچــۈن ياشــايدىغانالر

ئۆزىگه قانچىلىـك پايدىـسى .  كۆرسىتىش ئۈچۈن قىلىدۇئىشالرنى باشقىالرغا
تهگكهنلىكى، ئۆزىگه قانچىلىك مهنـپهئهت يهتكـۈزگهنلىكى بىـلهن ئـانچه 

خىلــدىكى -1ئامېرىكىلىقالرنىــڭ مــۇتلهق كــۆپ قىــسمى . كــارى بولمايــدۇ
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كىشىلهر بولۇپ، ئامېرىكىدا ھېچكىمنىڭ ھـېچ قانـداق ئـادهم بىـلهن كـارى 
رىڭىز ۋه قوشنىلىرىڭىز ھېچ قانداق ۋاقىتتـا سـىزنىڭ خىزمهتداشلى. بولمايدۇ

. تۇتقان ئۆيىڭىزگه قاراپ قويمايدۇ. كېيىمىڭىزگه دىققهت قىلىپ قويمايدۇ
بىـر . ئۇالردا ئۆيىگه مېھمان چاقىرىدىغان ئىشالرمۇ ئاساسـهن يـوق دېيهرلىـك

تۇغقانلىرى بىرىنىڭ ئۆيىگه جهم بولۇشتىن -قانچه چوڭ بايراملىرىدا ئۇرۇق
پات مېھماندارچىلىق ئوينايدىغان ئىشالر ئاساسهن -قا، ئۇيغۇرالردهك پاتباش

شۇڭا ئۇالر كىيىمنىڭ چىرايلىقلىرىنى ئهمهس، راھهتلىرىنى . مهۋجۇت ئهمهس
ــدۇ ــالالپ كىيى ــڭ . ت ــسىڭىز، ئۇنى ــپ قارى ــدارىگه كېلى ــڭ ئى ئهگهر بىزنى

ئامېرىكىدىكى ئىنتـايىن مـۇھىم ئـالهم تېخنىكىـسى تهتقىقـات مهركىـزى 
كىــشىلهرنىڭ كېيىــۋالغىنى ۋه باشــقا : ئىكهنلىكىــگه ئىــشهنمهي قالىــسىز

تۇرۇشــى ئىنتــايىن ئــاددىي بولــۇپ، ئهرلهرنىــڭ تهڭــدىن تولىــسى -ۈشيــۈر
مهن بۇ ئىدارىگه يېڭى ئىـشقا كىرگهنـده، . ن كىيىۋالىدۇ ئىشتا"نيۇزهيكۇ"

كــېچهك -بىزنىــڭ ئىــدارىنىڭ كىــيىم«بىــرهيلهن ماڭــا چاقچــاق قىلىــپ، 
بۇرۇلكىـدىن -ئۇ بولسىمۇ سـهن كاسـتيۇم. هقهت بىرال تۈزۈمى بارجهھهتته پ

ئۆيلىرىنى چىرايلىـق ئهمهس، . ، دېگهنىدى»باشقا نېمه كهيسهڭ بولۇۋېرىدۇ
رېــستورانغا بارســىڭىز، ھهمــمه . ئــۆز تۇرمۇشــىغا قۇاليلىــق قىلىــپ ياســايدۇ

ى ئادهمنىڭ ئۆزىگه چۇشلۇق تاماق بۇيرۇتىدىغانلىقىنى، ئهگهر ئالغان تـامىق
ئېشىپ قالسا، ئۇنىڭ قانچىلىك ئـاز بولۇشـىدىن قهتئىيـنهزهر چوقـۇم قهغهز 

خهلقئـارالىق چـوڭ . قاچىالرغا سـېلىپ ئېلىـپ كېتىۋاتقـانلىقىنى كۆرىـسىز
تۆكـۈن -يىغىن، شـىركهتلهرنىڭ يېڭـى يىللىـق چـوڭ ئولتۇرۇشـى، تـوي

. لىـدۇئايرىم ئهپكې-قاتارلىق زىياپهتلهردىمۇ ھهر بىر ئادهمگه تاماقنى ئايرىم
بهزى . سىزگه كهلتۈرۈلگهن نورمىلىـق تاماققـا قورسـىغىڭىز ئـارانال تويىـدۇ

زىياپهتلهرده تاماقالرنىڭ ھهممىـسىنى بىـر يهرگه قويـۇپ قويـۇپ، مېھمـانالر 
ئاشۇنداق سـورۇنالردىمۇ . تاماقنى ئۆزلىرى خالىغانچه ئېلىپ ئىستېمال قىلىدۇ

 ئامېرىكىلىقالرنىـڭ قىسقىـسى،. ھېچ قانـداق ئىـسراپچىلىقنى كۆرمهيـسىز
يېمهكلىككه بولغان كۆز قارىشى ئۆمرىنى ئېتىزلىقتا ئاشلىق تېرىش بىـلهن 

 . ئۆتكۈزگهن ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭكىگه ئوخشاپ قالىدۇ
مهن يېقىنقى بىر قانچه يىلنىڭ ئىچىده ئۇيغۇرالر چـوڭ شـهھهرلهردىكى 

ىــشالرنى رېــستوراندا ئۆتكۈزىــدىغان ئولتۇرۇشــالر توغرىــسىدا خېلــى كــۆپ ئ
ئادهمنىڭ تاماق يېيىشىده مۇنـداق . ھهمده ئىنتايىن ھهيران قالدىم. ئاڭلىدىم

ــاتلىقنى ســاقالش) 1:  ئاساســىي مهقــسهت بولۇشــى مــۇمكىن2 راھهت ) 2. ھاي
بىـــر ئادهمنىـــڭ ھايـــاتلىقىنى ســـاقالش ئۈچـــۈن زۆرۈر بولغـــان . يـــۈرۈش

هۋالسىڭىز، ئهگهر تاماقنى جىق ي. يېمهكلىكنىڭ مىقدارى ئانچه چوڭ ئهمهس
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ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئـۇ سـىزنى . شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىده ئانچه راھهت يۈرهلمهيسىز
ــشىڭىز . ســهمرىتىۋېتىدۇ ــسىڭىز، يې  ياشــالردىن ئاشــقاندا 45ســهمرىپ كهت

نۇرغۇن ساالمهتلىك مهسىلىسىگه دۇچار بولۇپ، ئۇ چاغدا سـاالمهتلىكىڭىزنى 
شــۇڭا . مــۇمكىننورمالالشــتۇرۇش ئۈچــۈن يهنه نۇرغــۇن جاپــا چېكىــشىڭىز 

ــېمهك ــامېرىكىلىقالر ي ــا -ئ ــڭ مىقتارىغ ــۈپىتىگه ۋه ئۇنى ــڭ س ئىچمهكنى
كىــشىلهر بــاي بولغانــسېرى گۆشــنى ئــاز يهپ، . ئىنتــايىن دىقــقهت قىلىــدۇ

: بىرى ماڭـا چاقچـاق قىلىـپ. كۆكتاتنى كۆپ يهيدىغان بولۇپ قالىدۇ-مېۋه
ھـازىر . ممهن كهمبهغهل ۋاقتىمدا گۆش ۋه ئېسىل تامـاقالرنى كـۆپ يهيتـتى«

ــېمىش ــۇپ، ي ــاي بول ــدىم-ب ــاتقىال چۈشــۈپ قال مهن . ، دېگهنىــدى»كۆكت
يۇرتىمىزدا سپورت يـاكى سـهنئهت قاتـارلىق بىـرهر سـاھهده ئاالھىـده نهتىـجه 
يارىتىپ، خهلق ئارىسىدا يۇقىرى نامغا ئېرىشىپ، بىر قانچه يىل ئۆتكهنـدىن 

اشـلىرىدىن كېيىن بهدهن قۇرۇلۇشى پۈتۈنلهي ئۆزگىرىپ كهتكهن ئۇيغـۇر ي
ئۇيغۇرالرنىــڭ . ئۇنىڭغــا ئىنتــايىن ئۆكۈنــدۈم. بىــر قــانچىنى كــۆردۈم

ئادىتى ۋه شۇ قاتاردىكى باشقا نۇرغۇن مهدهنىيىتىنىڭ -مېھماندارچىلىق ئۆرپ
بىزنىـڭ مانـا ئاشـۇنداق . قىممىتى ۋه جهلپكارلىقى ئىنتايىن ئۈستۈن-قهدىر
ىختا ھهر قېـتىم باشـقا ئادىتىمىز ۋه مهدهنىيىتىمىز بولغانلىقتىن، تار-ئۆرپ

بىــر مىلــلهت ئۇيغــۇرنى ئاسسىمىلياتــسىيه قىلمــاقچى بولغانــدا، ئۇالرنىــڭ 
لېكىن، بۇ . ئۆزلىرى ئۇيغۇرالر تهرىپىدىن ئاسسىمىلياتسىيه بولۇپ كهتكهن

ــرهك ــى كې ــق بولۇش ــشالردىمۇ ئىلمىيلى ــېمه . ئى ــۆزىمىزگه ن ــكه ۋه ئ مىللهت
 .  تۇرۇپ ئىش قىلىشىمىز كېرهكپايدىلىق، نېمه زىيانلىق، ئۇالرنى ھېسابالپ

تۆۋهنده مهن ئۆز بېشىمىزدىن ئۆتكۈزگهن بىر قانچه ھېكايىنى سـۆزلهپ 
  :بېرهي

كالىفورنىيه ئۇنىۋېرسىتېتىدا دوكتورلۇق ئۇنۋانى ئېلىش ئۈچۈن مۇنداق 
مهكتهپنىـڭ دوكتورلـۇق پروگراممىـسىغا ) 1.  ئۆتكهلدىن ئۆتـۈش كېـرهك4

ـــۇرۇنقى ئوقـــۇش ۋه تهتقىقـــات بۇنىڭـــدا ســـىزنىڭ. قوبـــۇل قىلىـــنىش  ب
 ئىمتىھان نهتىجىلىرىڭىز ئىنتـايىن GRE ۋه TOEFLھهمده نهتىجىلىرىڭىز 

ـــدۇ ـــۇھىم رول ئويناي ـــزچه ) 2. م دهپ » comprehensive exam«ئىنگلى
بۇ ئىمتىھاننى ئادهتته مهكتهپكه . تىلىدىغان ئومۇمىي ئىمتىھاندىن ئۆتۈشئا

 دهك 10ىزدىن تهلهپ قىلىنغـان  يىـل ئۆتكهنـده، سـ2كىرىپ بىر يىل يـاكى 
ــسىز ــدىن بېرى ــيىن ئان ــدىن كې ــۇپ بولغان . ئاســپىرانتلىق دهرســلىرىنى ئوق

ـــاالۋر  ـــۇددى باك ـــۇ خ ـــلىرىنىڭ تهلىپىم ـــپىرانتلىق دهرس ـــدا ئاس ئامېرىكى
دهرسلىرىنىڭكىگه ئوخشاش بولۇپ، باكاالۋر دهرسلىرىگه ئوخشاشال ئۆتۈلىدۇ 

 5 ئېلېكتـر ئىنجىنېرلىقىنىـڭ بىـزدىن. ھهمده قـاتتىق ئىمتىھـان ئېلىنىـدۇ
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 سـاھهنى ئـۆزىمىز تـالالپ ئىمتىھـان بېـرىش 3كهسپىي ساھهسى ئىچىـدىكى 
 كهسـپىي ســاھه بولغاچقـا، ھهر بىــر 3 دهرس ئهمهس، 3بــۇ . تهلهپ قىلىنغـان

ھهر بىـر .  دهرسىنى پۇختا بىلىش تهلهپ قىلىنىدۇ3-2ساھهده باكاالۋرلىقنىڭ 
وفېسسور سـىزنى ئولتۇرغـۇزۇپ قويـۇپ،  پر3ئىمتىھان يېرىم سائهت بولۇپ، 

ــورايدۇ-تهرهپ ــوئال س ــتىن س ــۇل . تهرهپ ــسىغا قوب ــۇق پروگراممى دوكتورل
ــۆتهلمهي  ــر قىــسمى مۇشــۇ ئىمتىھانىــدىن ئ قىلىنغــان ئوقۇغۇچىالرنىــڭ بى

ــدۇ ــپ كېتى ــتىن چىقى ــزچه ئىنگل) 3. مهكتهپ پ ده» qualifying exam«ى
بـۇ ئىمتىھـاننى دوكتورلـۇق . ئاتىلىدىغان ساالھىيهتنى بېكىتىش ئىمتىھانى

دىسسېرتاتسىيىسى ئۈچۈن ئېلىپ بارىدىغان تهتقىقات مهزمۇنىنى بېكىتىـپ 
بولغاندىن كېيىن، سىز خېلى چوڭ داىرىلىك دوكالت يىغىنى ئۇيۇشـتۇرۇپ، 

مۇنــداق مهزمــۇنالردا تهتقىقــات -مهن دوكتورلـۇق ئۇنــۋانى ئۈچــۈن مۇنـداق«
ىڭغـا سـىز تاللىغـان ۋه ئـۆزلىرى ئۇن. دهپ دوكالت بېرىسىز» ئېلىپ بارىمهن
ـــــۇلغان  ـــــان 3قوش ـــــب تاپق ـــــسوردىن تهركى ـــــۇق « پروفېس دوكتورل

ـــومىتېتى ـــاالش ك ـــسىنى باھ ـــده »دىسسېرتاتسىيى ـــرى ھهم ـــڭ ئهزالى نى
. فــاكۇلتېتتىكى باشــقا پروفېســسور ۋه ئاســپىرانت ئوقۇغــۇچىالر قاتنىــشىدۇ

قـاراپ،  پروفېسسور سىزنىڭ قىلمـاقچى بولغـان تهتقىقاتىڭىزغـا 3ئهگهر بۇ 
بۇ ئوقۇغۇچى مۇشـۇ تهتقىقـاتنى مۇۋهپپهقىيهتلىـك پۈتتۈرسـه دوكتورلـۇق «

. دهپ خۇالسـه چىقارسـا، سـىز بـۇ ئىمتىھانـدىن ئۆتىـسىز» ئۇنۋانى ئاالاليـدۇ
سىزگه يهنه بىـر . ئۇنداق دهپ خۇالسه چىقارمىسا سىز ئۇنىڭدىن ئۆتهلمهيسىز

ــدۇ ــهت بېرىلى ــق پۇرس ــي. قېتىملى ــتىن كې ــدهك ۋاقىت ــر يىل ــۇ بى ــىز ب ىن س
. ئىمتىھاندىن يهنه بىر قېتىم ئۆتهلمىسىڭىز، سىز مهكتهپتىن چىقىرىلىسىز

ئادهتته دوكتورلۇق پروگراممىسىغا قوبۇل قىلىنغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىچىده 
سىز ) 4.  ئىمتىھانىدىن ئۆتهلمهي مهكتهپتىن چىقىرىلىدۇ2 قىسمى مۇشۇ 3/1

تاتسىيىـــسىنى يېزىـــپ تهتقىقـــاتىڭىزنى تامـــامالپ، دوكتورلـــۇق دىسسېر
باسقۇچ بىلهن ئوخـشاپ كېتىـدىغان بىـر -3بولغاندىن كېيىن، يۇقىرىقى 

دوكالت يىغىنى ئۇيۇشتۇرۇپ، ئۆزىڭىزنىڭ تهتقىقات نهتىجىڭىزدىن دوكالت 
ـــــسىز ـــــڭ . بېرى ـــــى كومىتېتنى ـــــىزنىڭ 3ئهگهر ھېلىق ـــــى س  ئهزاس

قـۇش دىسسېرتاتسىيىڭىزنى تهستىقلىسا، سىز دوكتورلۇق ئۇنۋانى بىـلهن ئو
ئهگهر قولغا كهلتۈرگهن تهتقىقـات نهتىجىلىرىڭىـز يېتهرلىـك . پۈتتۈرىسىز

ــى  ــسى جهھهتلهرن ــىزگه قاي ــرى س ــڭ ئهزالى ــى كومىتېتنى ــسا، ھېلىق بولمى
تولۇقالشنى ئېيتىپ، تاكى ئۆزلىرى قاناهتلهنگىچه سىزنى تهتقىقـات ئېلىـپ 

كى ئامېرىكىنىـڭ ئىنژېنېرلىـق كهسـپىي ساھهسـىدى. بېرىشقا مهجبۇراليـدۇ
ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ دوكتورلــۇق ئۇنــۋانى ئــېلىش ئۈچــۈن ســهرپ قىلىــدىغان 
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 يىلدىن سهل ئـارتۇقراق 4 يىل بولۇپ، مهن ئوقۇشۇمنى 7-6ئوتتۇرىچه ۋاقتى 
ھهمده بۇ سۆھبهتنىڭ ئالدىنقى بىر قىسمىدا تىلغا . ۋاقىت ئىچىده تاماملىدىم

انىغا ئېرىـشكهن ئالغىنىمدهك، شۇ يىلى بىزنىڭ فاكۇلتېتتا دوكتورلۇق ئۇنۋ
 تهك ئادهمنىڭ ئارىسىدا رىقابهتته ئۇتۇپ چىقىـپ، بىـر يىلـدا پهقهت بىـرال 15

ــدىغان  ــشىگه بېرىلى ــسى«كى ــۇق دىسسېرتاتسىيى ــشى دوكتورل » ئهڭ ياخ
ــشتىم ــا ئېرى ــگهن مۇكاپاتق ــۈن . دې ــۋانى ئۈچ ــۇق ئۇن ــدا دوكتورل ئامېرىكى

 ئوقۇپال قالمـاي، مۇشۇنداق ئۇزۇن ۋاقىت كېتىشىنىڭ بىر سهۋهبى، بىز يالغۇز
ئۆزىمىزنىڭ تۇرمۇشىنى ئىقتىسادىي كىـرىم بىـلهن تهمىـنلهش ئۈچـۈن، ھهر 

 .  سائهت ئىشلهيمىز20ھهپتىسىده كهم دېگهنده 
مهن ئۆزۈمنىڭ ئومۇمىي ئىمتىھانىنىڭ بىرىنى بهرگهنده مۇنداق بىر ۋهقه 

 مهن.  پروفېسسور مهندىن ھهر بىر مىنۇتتا بىـردىن سـوئال سـورىدى3. بولدى
 پروفېسـسورنىڭ 3بـۇ . ھهممىسىگه ناھايىتى چاققان ۋه پۇختا جاۋاب بهردىـم

بىــرى ئــامېرىكىلىق ئــاق تهنلىــك بولــۇپ، بــۇ يېــرىم ســائهتلىك ئىمتىھــان 
 تۈگىگهندىن كېيىن ئۇ مهندىن، 

 . ئهركىن، سهن قايسى دۆلهتتىن كهلدىڭ؟ دهپ سورىدى-
 ... مهن جۇڭگونىڭ غهربىي شىمالىدىكى -
 ما؟ سهن ئۇيغۇر-
 سهن ئۇيغۇرنى قانداق بىلىسهن؟ ! شۇنداق-
مېنىڭ بىر يېقىن دوسـتۇم ھـازىر شـىنجاڭدا ئىنگلىـز تىلـى دهرسـى -

 . ئۇ ماڭا داۋاملىق ئۇيغۇرالر توغرىسىدا خهت يېزىپ تۇرىدۇ. ئۆتۈۋاتىدۇ
يىلى بولغان ۋهقه بولۇپ، مهن ئامېرىكىغا كهلگهن ئالدىنقى -1992بۇ 

ــ4 ــۆزۈم ب ــدا ئ ــده  يىــل جهريانى ــامېرىكىلىقالر ئىچى ــمايدىغان ئ ۇرۇن تونۇش
. ئۇيغۇرالرنى بىلىدىغان بىـرهر ئـادهمنى تېخـى ئۇچرىتىـپ باقمىغـان ئىـدىم

مېنىڭ شۇ چاغدا بىزنىڭ بىر ئامېرىكىلىق دوستىمىزدىن ئـارىيهتكه ئالغـان، 
ـــۇپ،  ـــار بول ـــز ب ـــاددىي دۇتتىرىمى ـــر ئ ـــوق بى ـــشى ي ـــداق نهقى ھـــېچ قان

 تهشۋىق قىلىش ئۈچۈن، پۇرسـهتال تاپـسام شـۇ ئهتراپىمدىكىلهرگه ئۇيغۇرنى
كهينىده ئۇيغۇر توغرىسىدا بىر قـانچه -دۇتارنى چېلىپ بېرىپ، ئۇنىڭ ئالدى
يىلـــى كـــالىفورنىيه شـــتات -1989. مىنـــۇت ســـۆزلهپ يـــۈرگهن ئىـــدىم

ــق  ــر قېتىملى ــۈزۈلگهن بى ــىتېتىدا ئۆتك ــىتىش«ئۇنىۋېرس ــت كۆرس » تاالن
باشـقىالر . م يـالغۇز دۇتـار چالـدىممۇسابىقىسىگه قاتنىشىپ، سهھنىده ئۆزۈ

ئورۇنلىغان مۇزىكا سايمانلىرىغا قارىغاندا، مېنىـڭ دۇتتىـرىم بهكـال ئـاددىي 
لـېكىن، ئهتىـسى مهكتهپنىـڭ . بولۇپ، يالغۇز دۇتار سهھنىده بىر ئاز چاندى

 تارىلىق مۇزىكـا 2ئۇيغۇر دۇتتارچىسى ئهركىن سىدىق بىر «گېزىتىگه مېنى 
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قىـزىم دىلنـاره ئامېرىكىغـا بۈگـۈنى .  خهۋهر قىلـدىدهپ» ئهسۋابىنى چالدى
ــسىال  ــپ، ئهتى ــلىغانىدى-1كېلى ــۇش باش ــپ ئوق ــىنىپقا كىرى ــڭ . س ئۇنى

مهكتىپىده ھهر قېتىم بىرهر پائالىيهت بولسا، بىز ئۇنىڭغـا قاتنىـشىپ، مهن 
بىـر نهچـچه قېـتىم بىـز . دۇتار چالدىم، دىلناره ئۇيغۇرچه ئۇسسۇل ئوينىـدى

بىـز . ن شهھهرنىڭ شهنبه بازىرىدىمۇ پائالىيهت بولغانىدىتۇرغان داۋىس دېگه
بىـز سـهھنىدىن . ئۇ يهردىمۇ دۇتار بىلهن ئۇيغۇر ئۇسسۇل ئويۇنى كۆرسهتتۇق

سهن قىزىڭنى قايسى ئۇسسۇل «چۈشكهنده بېزىلهر مېنىڭ قېشىمغا كېلىپ، 
ئهمهلىيهتـته بولـسا، دىلنـاره ئـۇ . دهپ سورىدى» مهكتىپىده ئوقۇتۇۋاتىسهن؟

قىچه ئۇســـسۇل مهكتىپىنىـــڭ قارىـــسىنىمۇ بىـــرهر قېـــتىم كـــۆرۈپ چـــاغ
پۈتۈن شـىمالىي كـالىفورنىيه بـويىچه بىـزدىن باشـقا ئۇيغـۇر . باقمىغانىدى

 بولمىغاچقا، ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇسسۇل ئوينايـدىغان ئولتۇرۇشـىنىمۇ ئائىلىسى
 الر تېخى چىقمىغـان VCDئۇ چاغالردا ئۇيغۇرچه . ئانچه كۆرۈپ باقمىغانىدى

ۇپ، ئوقۇش جهريانىـدا ئىقتىـسادىي ئهھـۋالىمىز ناچـار بولغاچقـا يۇرتقـا بول
بهزى . بارالمــاي، يــۇرتىمىزنى ۋه يــۇرتتىكىلهرنى ئىنتــايىن ســېغىناتتۇق

يهكشهنبه كۈنلىرى تېلېۋىزوردا ھىندىستاننىڭ پروگراممىسى چىقىپ قالسا، 
نى مېنىــڭ ئۇســسۇلنى ئــۇالردىن چىرايلىقــراق ئوينايــدىغان ۋه ناخــشى«مهن 

ئــۇالردىن ياخــشىراق ئېيتىــدىغان مىللىــتىم، مهنزىرىــسى ئۇالرنىڭكىــدىن 
دهپ ئـويالپ، بهزىـده ئـۆزۈمنى تۇتۇۋااللمـاي » گۈزهل يۇرتـۇم بـار ئهمهسـمۇ؟

يىلـى داۋىـستىكى -1992. تارام ياش ئېقىپ كېتهتتـى-كۆزلىرىمدىن تارام
  مىڭغــا20بــۇ مهكتهپنىــڭ (مهكتهپنىــڭ خهنــزۇ ئوقۇغــۇچىالر ئۇيۇشمىــسى 

ــدىكى  ــسى ئىچى ــېقىن ئوقۇغۇچى ــاڭگاڭ ۋه 1100ي ــو، ش ــرى جۇڭگ  نهپى
چاغان بايرىمى مۇناسـىۋىتى بىـلهن بىـر ) تهيۋهندىن كهلگهن خهنزۇالر ئىدى

يىغىلىش ئۇيۇشتۇرۇپ، بىزدىن ئۇيغۇرچه ئۇسسۇل ئورۇنالپ بېرىـشنى تهلهپ 
بۇ ئۇيغۇرالرنى تهشۋىق قىلىشنىڭ بىر ياخـشى پۇرسـىتى بولغاچقـا، . قىلدى

ىز ئۇالرنىڭ تهلىپىگه ماقۇل بولۇپ، دىلناره، ئامانگۈل ۋه مهن ئۈچىمىز بىـر ب
ئۇيغــۇرچه ناخــشا لېنتىــسىنى ماڭــدۇرۇپ، شــۇنىڭغا ئۇيغــۇرچه ئۇســسۇل 

ئهتىـسى داۋىـسنىڭ شـهھهرلىك . دىلناره بىزدىن ئۇزۇنراق ئوينىدى. ئوينىدۇق
مىغــا بهتنىــڭ يېرى-1گېزىتىــده بــۇ پائــالىيهت توغرىــسىدا خهۋهر بېرىــپ، 

دىلنارىنىڭ يالغۇز ئۇسسۇل ئويناۋاتقان چوڭ بىر پارچه رهسـىمىنى چىقىرىـپ 
داۋىـــستىكى كـــالىفورنىيه «ھهمـــده رهســـىمنىڭ ئاســـتىغا . قويۇپتـــۇ

ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ جۇڭگولۇق ئوقۇغـۇچىلىرى چاغـان مۇناسـىۋىتى بىـلهن 
ســىنىپىنىڭ -1رهســىمده باشــالنغۇچ . يىغىلىــش پــاالىيىتى ئۆتكــۈزدى

» سى دىلنــاره ئهركىــن ئۇيغــۇر يــالغۇز ئۇســسۇلىنى ئورۇنلىماقتــائوقۇغۇچىــ
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 . ئىزاھالپ قويۇپتۇ
ســهن «مهن ياپونىيىــده تۇرغانــدا، يــاپونىيىلىكلهر مهنــدىن داۋاملىــق 

» مهن بولــسام بىــر ئۇيغــۇر«مهن . دهپ ســوراپ تــۇراتتى» قايــسى دۆلهتــتىن؟
ن كۈچلـۈك دهپ ئىنتـايى» شـۇنداقمۇ؟! ھه«دېسهم، ئۇالر دهرھال چۈشـىنىپ، 

ئامېرىكا نوپۇسىنىڭ ئاساسلىق قىـسمى . قىزىقىش ھېسسىياتىنى بىلدۈرهتتى
باشقا دۆلهتلهردىن كهلگهن كىشىلهردىن تهركىب تاپقان بولغاچقا، ئۇالر بىر 
ئادهمنىــڭ قايــسى مىلــلهت ۋه قايــسى دۆلهتلىــك ئىكهنلىكىــگه ئــانچه پهرۋا 

ــدىكهن ــلهپكى مه. قىلماي ــگهن دهس ــا كهل ــۇڭا ئامېرىكىغ ــده مهن ش زگىل
ئامـانگۈل بىـلهن . ئىنتايىن ھهيران قالغانىدىم، كېيىـنچه كۆنـۈپ قالـدىم

ئىككىمىز بهزىده چوڭ سودا سارايلىرىدا پاراڭلىشىپ كېتىۋاتـساق، بېـزىلهر 
ســىلهر قايــسى دۆلهتــتىن؟ ســۆزلهۋاتقىنىڭالر مهن زادىــال ئــاڭالپ «بىــزدىن 

.  ســـورايدۇدهپ» بهك چىرايلىـــق تىـــل ئىـــكهن. باقمىغـــان تىـــل ئىـــكهن
ــــېخىچه  ــــانى ت ــــڭ س ــــدىكى ئۇيغۇرالرنى ــــسه، 500ئامېرىكى  گه يهتمى

ئامېرىكىـــدىكى مـــۇتلهق كـــۆپ ســـاندىكى كىـــشىنىڭ ئۇيغـــۇر كـــۆرۈپ 
 . ده-باقمىغانلىقى، ئۇيغۇرچه سۆزنى ئاڭالپ باقمىغانلىقى تۇرغانال گهپ

ئهمــدى ئهســلىدىكى گهپــكه كهلــسهك، يــۇقىرىقى پروفېســسورغا مهن 
شـۇنىڭ . ئۇمـۇ مهنـدىن ئىنتـايىن ھهيـران بولـدى. الدىمئىنتايىن ھهيران ق

 يـاش 10بۇ پروفېسسور مهندىن . بىلهن بۇ ئىككى ئائىله دوست بولۇپ قالدۇق
ــدا  ــۇ چاغ ــڭ ئ ــۇپ، ئۇنى ــوڭ بول ــدا چ ــكهن6ئهتراپى ــار ئى ــسى ب ئهڭ .  بالى

ئـادىتىمىز -دهسلهپته بىـز ئـۆز ئـۆرپ. كىچىكىنىڭ ئايىغى ئهمدىال چىقىپتۇ
ئامانگۈل پولۇ، مانتـا، . نى ئۆيگه چاقىردۇقئائىلىسىڭ پۈتۈن بويىچه ئۇالرنى

تـامىقىمىز ئۇالرغـا . سامسا، نان ۋه خامسهي قاتارلىق تامـاقالرنى تهييارلىـدى
ئــۇالر تامــاقنى قورســاق تــويغىچه يهپ بولغانــدىن . ئىنتــايىن يــاراپ كهتتــى

بىـرهر . بالىالر سىرتقا چىقىـپ ئوينىـدى. كېيىن، چوڭالر ئۆيده پاراڭالشتۇق
ئاخىرىدا . سائهتتىن كېيىن ئۇالر قايتىپ كىرىپ، تاماقتىن يهنه بىر ئاز يېدى

بۇ تاماقنى بىز ئىنتايىن ياخـشى «قايتىدىغاندا، ئۇ پروفېسسورنىڭ بالىلىرى 
دهپ » ماۋۇ ئېشىپ قالغىنىنى بىز ئۆيگه ئېلىـپ كهتـسهك بوالمـدۇ؟. كۆردۇق
ېسـسور ئهڭ كىچىـك بالىـسى ئـۇ پروف. بىز ئهلۋهتته ماقۇل بولـدۇق. سورىدى

ئۈچۈن بىر قۇتا سۈت ئالغاچ كهلگهن بولۇپ، قايتىدىغانـدا ئېـشىپ قالغـان 
 ھهپــته 3-2ئــارىلىقتىن . ســۈتنىمۇ ئــۆزلىرى بىــلهن بىلــله ئېلىــپ كهتتــى
داستىخان راسالش ۋاقتىـدا . ئۆتكهندىن كېيىن، ئۇالر بىزنى ئۆيىگه چاقىردى

ئىــشلىمىگهن بىرمــۇ ئــادهم . تىپۈتــۈن ئــائىله بىــر تۇتــاش ھهرىكهتــكه ئــۆت
يــولنى دهلــدهڭلهپ تهســته ماڭىــدىغان ئهڭ كىچىــك قىزىغىمــۇ . قالمىــدى
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ھهر بىر ئادهمنىـڭ يهيـدىغان . قوشۇقالرنى كۆتهرتىپ، ئۈستهلگه توشۇغۇزدى
ــپ  ــال قاينىتى ــر ت ــۇ بى ــۇپ، ئ ــېلىنغان بول ــسىگه س ــردىن تهخ ــامىقى بى ت

ــارچه كــاال گۆشــى  ــر پ ــاق، بى ــشۇرۇلغان قون ــئىنگل(پى  دهپ »steak«زچه ى
، بىـر دانه )ئاتىلىدىغان، ئامېركىچه كاۋاپدانـدا قـاقالپ پىـشۇرۇلغان گـۆش

پروفېسـسورنىڭ بىـر . كىچىك بولكا ۋه بىر ئاز كۆكتاتتىن تهركىـب تاپقـان
دهپ » دادا، مهن قونـاقتىن يهنه بىرنـى يېـسهم بوالمـدۇ؟«: ئوغلى دادىسىدىن
الــساڭ، باشــقىالرغا قونــاق يــاق، ســهن يهنه بىرنــى ئېلىۋ«ســورىۋېدى، ئــۇ 

دېمهك، بـۇ تامـاق ئـادهم بېـشىغا ھېـسابالپ . دهپ جاۋاب بهردى» يېتىشمهيدۇ
شـۇنىڭدىن باشــالپ، تـاكى مهن ئوقــۇش پۈتتۈرگـۈچه بــۇ . تهييارالنغانىـدى

ئـۇ مېنـى بىـر يهرده . بىرىمىزنـى چاقىرىـشىپ ئۆتتـۇق-ئىككى ئـائىله بىـر
دهپ » ىتى كىمـگه كهلـدى؟ئهركىن، بـۇ قېـتىم چـاقىرىش نـۆۋ«: ئۇچراتسا
يۇقىرىدا تىلغا ئالغان مۇكاپاتنى كىمگه بېرىشنى قارار قىلىـشتا، . سورايتتى

ئالدى بىلهن مۇشۇ مهكتهپته ئوقۇش جهريانىدا ئېالن قىلغـان ماقالىلىرىنىـڭ 
 كاندىداتنى تالالپ چىقىپ، ئاندىن فاكۇلتېتتىكى بـارلىق 3ئهھۋالىغا قاراپ 

.  ئوقۇغۇچىنىڭ ئىچىـدىن بىرىنـى تالاليـدىكهن3 پروفېسسورالر بىرلىكته بۇ
 كاندىداتنىڭ ئىچىگه بۇ دوستىمىزنىڭ بۇرۇن ئىبم شىركىتىده 3ئهسلىده بۇ 

 يىل ئىشلهپ، ئاندىن بۇ مهكتهپته ئوقۇغان بىر دوكتورلۇق ئوقۇغۇچىسىمۇ 7
بۇ مۇكاپاتنى مهن ئالغاندىن كېيىن، ئۇ پروفېسـسور مېنىـڭ . كىرگهنىكهن

ــ ــشىمغا كېلى ــاتنى «: پقې ــۇ مۇكاپ ــدىن ب ــڭ ئوقۇغۇچۇم ــن، مېنى ئهركى
ئهممــا، مهن ســهن ئۈچــۈن ۋه . بۇنىڭغــا بهك كۆڭلــۈم يېــرىم. تارتىۋالــدىڭ

 . دېدى» ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئىنتايىن خۇشالمهن
مېنىڭ دوكتورلۇق ئوقۇشۇمدىكى ئۇستازىم بىـر ئافرىقىـدىن كهلـگهن 

 3دهسـلهپكى . ىئاق تهنلىك بولۇپ، يېـشى مېنىـڭ يېـشىم بىـلهن تهڭ ئىـد
يىلنىڭ ئىچىده ئۇنىڭ ئايالى ئافرىقىدىن تېخى كېلىپ بواللمىغـان بولـۇپ، 

شۇڭا بىز ئۇنى ئۆيىمىزگه يىلدا بىر قانچه قېتىم چاقىرىـپ . ئۇ تهنھا ياشىدى
ــدۇق ــتىم . قوي ــۇنجى قې ــۆيىگه ت ــى ئ ــۇالر بىزن ــده ئ ــۇش پۈتتۈرگهن مهن ئوق
پ ئاتىلىدىغان، ده» Spagatti«ه ئۇالرنىڭ تهييارلىقىنى ئىنگلىزچ. چاقىردى

تهييــار چــۆپ بىــلهن تهييارالنغــان، بىزنىــڭ لهڭمهنــگه بىــر ئــاز ئوخــشاپ 
قالىدىغان بىرال تاماق بولۇپ، ھهر بىرىمىـزگه بىزنىـڭ ئـۆلچىمىمىز بـويىچه 

ئۇ پروفېسسور ناھـايىتى . يېرىم تهخسه كېلىدىغان مىقداردا تاماق ئهپكهلدى
تهك ۋاقىتنىڭ ئىچىده تامـاقنى يهپ، ئۇنىـڭ ئالدىراش بولغاچقا، بىز بىر ساهت
 . ئۆيىدىن ئۇزاپ چىقىپ بولدۇق

بىزنىڭ ئارمىن دېگهن بىر قوشنىمىز بار بولۇپ، ئۇنىـڭ دىلنـاره بىـلهن 
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. تهڭ ياشتىكى قىزىمۇ دىلنارىنىڭكى بىلهن ئوخـشاش مهكتهپـته ئوقـۇيتتى
ــسىدا ــڭ ماشىنى ــتهپكه ئۆزىمىزنى ــى مهك ــالىلىرىمىزنى ئهتىگهنلىك ــز ب  بى

ۋاقىـت بىـلهن مـاي پــۇلىنى . ئاپىرىـپ، كهچـته يهنه ئـۆزىمىز ئېپكېلهتتــۇق
ــتۇق ــلهن ھهمكارالش ــارمىن بى ــز ئ ــۈن، بى ــش ئۈچ ــساد قىلى ــداق . ئىقتى بۇن

) يهنــى بىــرى يهنه بىرىنىــڭ ماشىنىــسىغا چىقىۋېلىــشنى(ھهمكارلىشىــشنى 
ــزچه ــدۇcarpool» «ئىنگلى ــته .  دهپ ئاتاي ــر ھهپ ــۇالر بى ــته، ئ ــر ھهپ ــز بى بى

ئۇالر ئىنتايىن ئاق كۆڭۈل كىشىلهر بولۇپ، . شىپ بالىالرنى توشۇيتتۇقدهملى
بىر قېتىم بىـز ئـۇالرنى ئـۆيىمىزگه . بىز ناھايىتى ياخشى چىقىشىپ كهتتۇق

ئـادىتىمىز بـويىچه، ھهشـهمهتلىك ئۇيغـۇر تامىقىـدىن -ئۆز ئۆرپ. چاقىردۇق
.  كـۆردىئۇالرمۇ تـامىقىمىزنى ئىنتـايىن ياخـشى. نهچچه خىلنى تهييارلىدۇق

. ئارىلىقتىن بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن، ئۇالر بىزنى ئـۆيىگه چـاقىردى
ــاتىدىغان دورا ــار س ــدا تهيي ــارلىقىنى دۇكان ــڭ تهيي ــدا -ئۇالرنى دهرمهك ئۇنى

ــان  ــلهك بولكــا ن ــر دۈگى ــۆزلىرى پىــشۇرغان بى ــلهن، ئ ياســىغان شــورپا بى
شــورپىغا بولــۇپ، بىــز شــۇ بــولكىنى )  دهپ ئاتىلىــدۇbread»«ئىنگلىــزچه (

  .چىالپ يهپ چىقتۇق
مېنىڭ بـۇ يهرده . ئهلۋهتته ھهممه ئامېرىكىلىقالر يۇقىرىقىالردهك ئهمهس

كالىفورنىيهدىكى . ئۆزىمىز ئۇچراتقان بىر قانچه مىسالدىنال ئىبارهتيازغىنىم 
.  بـارئائىلىـسى ئىـسىملىك دوسـت John»« بىلهن Nancy»«ئۇيغۇرالرنىڭ 

مده شـىنجاڭ ئۇنىۋېرسـىتېتىدا رىپ باققان ھه قېتىم بې4-3ئۇالر شىنجاڭغا 
. ئۇالر بىزنـى ئاساسـهن ئۇيغـۇرچه كۈتىـدۇ. ئىنگلىز تىلى دهرسى ئۆتكهنىدى

ئۇالرنىڭ ئۆيى ھازىر بىر داڭلىق قار تېيىلىش مهيدانى بار تاغـدا بولـۇپ، بىـز 
ھهر قېتىم ئۇالرنىڭكىگه بارساق، ئۆيىده بىكارغا تـۇرۇپ، تامـاقنى بىكارغـا 

بىزنىڭ ئىككـى بالىمىزغـا ۋه ماڭـا تـاغ .  تېيىلىپ ئويناپ كېلىمىزيهپ، قار
. چوققىــسىدىن پهســكه قــاراپ قــار تېيىلىــشنى شــۇ جــوھن ئۆگهتكهنىــدى

يۇقىرىقىالرنىـــڭ ھهممىـــسىنىڭ بىـــر ئورتـــاق ئاالھىـــدىلىكى، ئۇالرنىـــڭ 
ئـۇالر . تهييارلىغان تامىقى ئاددىي بولغىنى بىلهن، ئۇالر ئىنتـايىن سـهمىمىي

 ئۆيىگه مېھمان چاقىرمايدىغان بولغاچقا، پهقهت بىزنىڭ ھۆرمىتىمىز ئادهتته
ھهمـده ئـۆزى نېمىنـى يېـسه، بىزنىمـۇ . ئۈچۈنال بىزنى ئـۆيلىرىگه چـاقىردى

بۇ يهردىكى بىر كۈچلۈك سېلىشتۇرما شۇكى، بىـز . ئوخشاش تاماققا چاقىردى
. مىز كىـشىلىك تامـاق تهييـارالي10 ئادهم چاقىرىش ئۈچۈن، كهم دېگهنـده 5

ئۆزىمىز ئادهتته ئېتىپ يېيهلمهيـدىغان تامـاقالرنى مېھمانغـا ئېتىـپ ئېلىـپ 
ئــامېرىكىلىقالر . مېھمــانالرنى ئــۆزىمىزدىن كــۆپ ئهزىــز كــۆرىمىز. چىقىمىــز

ئـادهت -بـۇ مهدهنىـيهت ۋه ئـۆرپ. بولسا، ھهرگىز ئۇنـداق قىلىـپ كهتمهيـدۇ
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 . جهھهتتىكى بىر چوڭ پهرقتۇر
تۆكۈنلىرىنى ۋه - ئۇيغۇرالر ئۆزىمىزنىڭ تويبىز ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان

ــېغىنىمىز ــايىن س ــلىرىمىزنى ئىنت ــگهن . ئولتۇرۇش ــا كهل  16مهن ئامېرىكىغ
بـۇ .  قېـتىم قاتنىـشىپ بـاقتىم4يىلدىن بۇيان ئۇيغۇرالرنىڭ تويىغـا ئـاران 

تويالرنىڭ ئىككىسى كالىفورنىيهده، بىرى ۋاشىنگتون شـتاتىدا، يهنه بىـرى 
بــۇ تويالرنىــڭ ھــېچ . پــايتهختى ۋاشــىنگتوندا بولــدىبولــسا ئامېرىكىنىــڭ 

ئامېرىكىـدا ئۇيغۇرالرنىـڭ ئازلىقىـدىن -قايسىسىدا قىز يۆتكهش بولمىـدى
بۇ يهردىكى تويالر يۇرتىمىزدىكى ئولتۇرۇشقا . ئۇنداق قىلىش مۇمكىن ئهمهس

ــپ . ئوخــشايدۇ ــتىم يىغىلى ــرهر قې ــدا بى ــر ئاي ــسا بى ــادهتته ئهڭ كــۆپ بول ئ
. الغان ۋاقىتتا ھهممىمىز ئالدىراش ئىشلهيمىز ياكى ئوقـۇيمىزق. ئولتۇرااليمىز

بۇ يهرده جىددىيچىلىك تۈپهيلىدىن ۋاقىت ئىنتايىن تېز ئۆتىـدىغان بولـۇپ، 
. بىز ئادهتته كۈننى بىر كۈن، بىر كۈندىن ئهمهس، بىـر ھهپتىـدىن سـانايمىز

ر ئـۇھ، يهنه بىـ«يهكشهنبه دهم ئېلىش كۈنى كهلگهنده، -ھهر قېتىم شهنبه
 . ، دهيمىز»ھهپته ئۆتۈپتۇ

شهھىرى ئهتراپىدا ھـازىر ئۇيغـۇرالردىن  Los Angeles كالىفورنىيهنىڭ
ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىـزگه ئهڭ .  كىشى بار49 ئائىله، بالىالرنى قوشقاندا 15

 كىلـومېتىر، ئهڭ 32يېقىن ئولتۇرىدىغىنىنىڭ بىز بىلهن بولغان ئـارىلىقى 
ــارىلىقى  ــوم240يىراقىنىــڭ ئ ــدۇ كىل ــر يهرگه يىغىلىــپ . ېتىر كېلى ــز بى بى

ئولتــۇرۇش ئۈچــۈن، چاقىرغــان يهرگه مانــا ئاشــۇنداق ئــارىلىقالردىن ماشــىنا 
كــۈنى، بىــز يېڭــى يىــل -31ئاينىــڭ -12يىلــى -2004. ھهيــدهپ بــارىمىز

. مۇناسىۋىتى بىلهن بىر تايالند مۇسۇلمان رېستۇرانىدا ئولتـۇرۇش ئۆتكـۈزدۇق
. ائىله بىـردىن تامـاق تهييـارالپ ئېپكهلـدىبۇ ئولتـۇرۇش ئۈچـۈن ھهر بىـر ئـ

يېمىش ۋه ئىچىملىك قاتـارلىق قالغـان نهرسـىلهرنى ئـوپچه ئېلىـپ، ئۇنىـڭ 
 ياشقىچه بولغان بالىالرنى يېرىم 10 ياشتىن 5. پۇلىنى ھهممهيلهنگه چاچتۇق

 ياشتىن كىچىكلهرگه 5 ياشتىن چوڭالرنى پۈتۈن ئادهم ھېسابالپ، 10ئادهم، 
 دولـالر 10ۇنداق قىلساق، بولغان چىقىم بىر چوڭ ئادهمگه ش. پۇل يىغمىدۇق

-16يىلـى -2005يهنـى (ئالـدىنقى شـهنبه كـۈنى . ئهتراپىدا توغرا كهلـدى
 كىلـومېتىر يىراقلىقتىكـى بىـر تهبىئىـي 7بىزنىـڭ ئۆيـدىن ) ئاپرېل كۈنى

بۇنــداق ئولتۇرۇشــنى ئىنگلىــزچه . ىــدا بىــز بىــر داال ئولتۇرۇشــى قىلــدۇقباغچ
»«picnicكالىفورنىيهلىكلهر ھاۋانىڭ ياخـشىلىقىدىن بۇنـداق . تايدۇهپ ئا د

بىز بۇ پىكنىكتا، يهنىـال ھهر بىـر ئـائىله . پائالىيهتنى ناھايىتى كۆپ قىلىدۇ
ئىككى ئائىله قوشۇمچه ئىشالرغا مهسئۇل . بىردىن تاماق تهييارالپ ئېپكهلدى

. يارلىـدىبولۇپ، ئىچىملىك ۋه يېمىشلهرنى ئېلىپ، كاۋاپمىڭ گۆشـىنى تهي
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چۈشـلۈك ۋه . ھهمده ئولتۇرۇش جهريانىدا كاۋاپ پىشۇرۇشقىمۇ مهسئۇل بولدى
ــوي گۆشــى كــاۋىپىنىمۇ  ــامىقىمىزنى ئاشــۇ پىكنىكــته يهپ، ق كهچلىــك ت

 دولالردىـن تـوغرا 7قانغىچه يېدۇق، كهتكهن چىقىم بىر چوڭ ئادهم ئۈچـۈن 
ىلىـشقاندىن پىكنىك جهريانىدا بىـز ئـۇزۇن پـاراڭ ۋه چاقچـاقالرنى ق. كهلدى

كىچىك بالىالر بىـر . باشقا، چوڭالر ۋه چوڭ بالىالر بىر تاغقا چىقىپ چۈشتۇق
كىچىك ئۆستهڭده سۇ كېچىپ ئوينىدى ھهمـده بـۇ باغچىنىـڭ بىـر كىچىـك 

ــۆردى ــايۋانالرنى ك ــدىكى ھ ــات زالى ــداق . ھايۋان ــالىلىرىمىز بۇن ــڭ ب بىزنى
بىـر باشـقا -ىـردىنئۇالر ئۈچـۈن بـۇ ب. پائالىيهتنى ئىنتايىن ياخشى كۆرىدۇ

بىز بۇنىڭـدىن كېـيىن بۇنـداق . ئۇيغۇر بالىلىرى بىلهن ئويناش پۇرسىتىدۇر
ئاشــۇنداق قىلــساق، بىــر . پىكنىكنــى ھهر ئايــدا بىــر قېــتىم ئۆتكــۈزمهكچى

ئاىلىگه بىر يىلدا ئاران بىر قېتىم پىكنىك ئورۇنالشتۇرۇش نـۆۋىتى كېلىـپ، 
يۇقىرىقى پىكنىكنىـڭ بىـر . ىزبىز تاكى نويابىرغىچه پىكنىك قىالاليدىكهنم

بىــز بهزىــده ئۆيگىمــۇ . چىقىرىلىپتــۇغــا  Biliwal.comقىــسىم رهســىملىرى 
ئـارا -ھهرگىز يۇرت ئايرىماي، ھهممىمىز ئوز. مېھمان چاقىرىشىپ ئۆتۈشىمىز

 . تۇغقاندهكال ئۆم بولۇپ ئۆتىمىز-ئۇرۇق
ــــان،  ــــىۋهتلىك بولغ ــــلهن مۇناس ــــلهش بى ــــۇل خهج ــــدا پ ئاخىرى

رنىڭ باال تهربىيىلهشتىكى بىـر ئۇسـۇلى توغرىـسىدا قىـسقىچه ئامېرىكىلىقال
ئامېرىكىلىقالر بالىلىرىغـا كىچىكىـدىن تـارتىپال . توختىلىپ ئۆتۈپ كېتهي

. ۇ دهپ ئاتايدallowance»«دا ئۇنى ئىنگلىزچى. بېرىدۇ» مائاش«ئاز مىقداردا 
ىـر بۇ ھهر ب. دېگهنگه يېقىن كېلىدۇ» ئاجرىتىلغان پۇل«ئۇيغۇرچه مهنىسى 

-ئانىنىڭ ئۆز بالىسىغا ھهر ئايدا بېرىدىغان پـۇل بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئـاز-ئاتا
 ياشتا پـۇل 6بىز بالىلىرىمىزغا . كۆپلۈكى ئوخشىمىغان ئاىلىده ئوخشىمايدۇ

بېرىشكه باشلىغان بولۇپ، دهسلهپته بىر ئايدا ھهر بىر يېشىغا بىر دولالردىن، 
 13.  دولالردىـن پـۇل بهردۇق7 يـاش ۋاقتىـدا 7 دولـالر، 6 ياش ۋاقتىـدا 6يهنى 

مهكــتهپكه مۇناســىۋهتلىك .  دولالردىــن بهردۇق20ياشــتىن ئاشــقاندا ئېيىغــا 
پاالىيهتلهر ھهمده پۇل سهل جىـق كېتىـدىغان پـاالىيهتلهر بولـسا، ئۇنىڭغـا 

ئـۇ . بۇنىڭ باال تهربىيىلهشته كۆپ تهرهپلىك پايدىسى بـار. ئايرىم پۇل بهردۇق
ىده مۇستهقىل تهھلىـل يۈرگـۈزۈش، ھۆكـۈم ۋه كىچىك بالىدا بىر ئىش ئۈست

كىچىـك بالىنىـڭ بۇنـداق مائاشـى . قارار چىقىرىش ئىقتىـدارىنى ئۆسـتۈرىدۇ
پۈتۈنلهي ئۆزىگه تهۋه پۇل بولـۇپ، ئـۇ پـۇلنى قانـداق خهجـلهش پۈتـۈنلهي 

شۇڭا ئۇالر بۇ پۇلنى خهجلىگهنـده . بالىنىڭ ئۆز ئىختىيارىغا قويۇپ بېرىلىدۇ
. ىل بولۇپ، بىر نهرسه ئالىدىغاندا خېلى ئويلىنىپ ئالىـدۇئىنتايىن ئهستايىد

بىر نهرسىنى ئېلىش ئۈچۈن بۇ ئايدا پۇلى يهتمىسه، بىر قانچه ئايلىق مااشىنى 
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نهرسـىلهرنىڭ ياخـشىلىرىنى تـالالش ئۈسـتىده بـاش . يىغىپ ئاندىن ئالىـدۇ
انىالر ئـ-ئالماقچى بولغان نهرسىنىڭ بىر قانچه تۈرلىرى بولسا، ئاتا. قاتۇرىدۇ
دهپ بۇيرۇق چۈشۈرمهي، بالىسىنىڭ قىلغان » باالم، ماۋۇنى ئالغىن«ھهرگىز 

ــداق  ــسى تۈرىنىــڭ قان ــا قاي ــدىن ئۇالرغ ــاڭالپ، ئان ــارارىنى ئهســتايىدىل ئ ق
ــال  ــشنى يهنى ــارارنى چىقىرى ــاخىرقى ق ــهندۈرۈپ، ئهڭ ئ ــى چۈش ئىكهنلىكىن

ش بالىــدا ئۇنىڭــدىن باشــقا، بالىغــا مائــاش بېــرى. بالىــسىغا قويــۇپ بېرىــدۇ
ھهمـده . مۇستهقىل پۇل خهجلهش ۋه پۇل باشقۇرۇش ئىقتىدارىنى يېتىلدۈرىدۇ

كىچىك بـالىالر ھهمـمه . ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىنى ئۆستۈرىدۇ-بالىنىڭ ئۆز
ئۆزىنىـڭ ئـازراق . جهھهتته چوڭالردهك رول ئويناپ بېقىشنى ياخـشى كۆرىـدۇ
 قىلـسا، ئۇالرنىـڭ پۇلى بولـسا، ئـۇ پۇلغـا پۈتـۈنلهي ئـۆزى ئىگىـدارچىلىق

ئۇالرنىڭ روھىي دۇنياسىنىڭ ئهتراپلىق ۋه . تۇيغۇسى ئىنتايىن ياخشى بولىدۇ
سـىز بهزىـده بالىڭىزنىـڭ . ساغالم ئۆسۈپ يېتىلىشىگه كۆپ پايدىسى بولىدۇ

ـــۇلنى ســـىز  ـــۇ پ ـــالىڭىز ب ـــشىغا ئارىالشـــسىڭىز، ب ـــر نهرســـىنى ئېلى بى
ئۇنى . هن مېنىڭ پۇلۇمئۇ دېگ«بېرىۋاتقىنىڭىزنى پۈتۈنلهي ئۇنتۇپ قېلىپ، 
ــارى ــڭ ئىختىي ــسهم ئۆزۈمنى ــداق خهجلى ــما. قان ــهن ئارىالش ــده، » س دېگهن

بـــالىنى مۇشـــۇنداق . كىـــشىنىڭ ئىنتـــايىن مهســـلىكىنى كهلتۈرىـــدۇ
ــىۋهتلىرىنىمۇ  ــۇل مۇناس ــۇچه پ ــيهتكه چىقق ــۇالر جهمئى ــده، ئ تهربىيىلىگهن

 .پۈتۈنلهي ئۆگىنىپ بولىدۇ
 www.biliwal.com: ئهسلى مهنبهسى

ھازىر جهمئىيىتىمىزده كىشىلىك مۇناسىۋهتنىڭ ھهممىسىنى : سوئال. 17
. پۇل بىلهن ئۆلچهيـدىغان كهيپىيـات قىـسمهن بـاش كۆتۈرۈشـكه باشـلىدى

 دىمۇ شۇنداقمۇ؟ "غهرب جهمئىيىتى"
 يىلدىن كـۆپرهك ۋاقىتـتىن بۇيـان 15مهن ئامېرىكىغا كهلگهن : جاۋاب

 مۇناسـىۋهتنى پـۇل بىـلهن ئهڭ كهم ئۇچراتقان ئىشالرنىڭ بىرى، كىـشىلىك
بۇ ئېھتىمال مهن ياشىغان جهمئىـيهت قـاتلىمى بىـلهن . ئۆلچهشتىن ئىبارهت

لېكىن، بىز گېزىت، رادىئـو ۋه تېلېـۋىزور . مۇناسىۋهتلىك بولۇشىمۇ مۇمكىن
 . خهۋهرلىرىدىمۇ بۇ جهھهتتىكى نهرسىلهرنى ئانچه كۆرمهيمىز
كهسـىپ «بىـرى، ئامېرىكا جهمئىيىتىدىكى ئهڭ كۈچلـۈك ئۇقۇمنىـڭ 

ـــى ـــارهت» ئهخالق ـــن ئىب ـــىركهت. دى ـــدىكى ش ـــدارىلهرنىڭ -ئامېرىكى ئى
ــارلىق  ــا ۋه ب ــۇپ، پهقهت پوچتىخان ــدا بول ــسىينىڭ قولى ــسى شهخ كۆپىنچى

بۇ ئىككى خىـل ئىگىلىكنىـڭ . ھۆكۈمهت ئورگانلىرىال ھۆكۈمهتنىڭ قولىدا
ورۇنغا بىر ئورتاق ئاالھىدىلىكى، ئۇالر كهسىپ ئهخالقىنى ئىنتايىن يۇقىرى ئ

سىز بىـر يېڭـى شـىركهتكه ئىـشقا كىرسـىڭىز، ئـۇالر سـىز ئىـشقا . قويىدۇ
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ــر -1چۈشــكهن  ــسى«كــۈنىال ســىزگه بى ــزمهتچىلهر قولالنمى ــگهن » خى دې
بۇ توپالمدا سىز مۇشۇ شىركهتتىكى ھايـاتىڭىزدا . ھۆججهت توپلىمىنى بېرىدۇ

ىرى تۈزۈمل-دۇچ كېلىدىغان ھهممه ئىشالر توغرىسىدىكى شىركهتنىڭ قاىده
تهپسىلىي يېزىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ ناھـايىتى مـۇھىم بىـر قىـسمى كهسـىپ 

چــوڭراق شــىركهتلهر يــالغۇز ســىزگه ئاشــۇنداق . ئهخالقىــدىن ئىبــارهت
ـــرگهن  ـــرىپال قالمـــاي، شـــىركهتكه يېڭـــى كى ـــى بې قولالنمىـــدىن بىرن
خىزمهتچىلهرنى يىغىپ، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا كهسىپ ئهخالقى ۋه شـىركهتنىڭ 

مهن ھـازىر . تهربىيه بېرىـدۇ-ۈملىرى توغرىسىدا مهخسۇس تهلىمتۈز-قائىده
تهربىيىنـى ھهر -ئىشلهۋاتقان جپل دېگهن ئىدارىده بـۇ جهھهتتىكـى تهلىـم

ئىدارىمىز ھهممه ئادهمدىن ئۇنىڭغا يىلـدا بىـر . يىلى بىر قېتىم ئېلىپ بارىدۇ
 . قېتىم چوقۇم قاتنىشىشنى تهلهپ قىلىدۇ

 
چۈن ئۇالر خىـزمهت قىلىـدىغان كىـشىلهر ئامېرىكىدىكى شىركهتلهر ئۈ

ئۇالرنىڭ خېرىدارلىرى بولۇپ، ئهگهر بىرهر خىزمهتچىـسى كهسـىپ ئهخالقـى 
قائىــدىلىرىگه بــوي ســۇنماي، ئۆزىنىــڭ خىــزمهت ھوقــۇقى يــاكى خىــزمهت 
ئورنىدىن پايدىلىنىپ خېرىداردىن بىرهر مهنپهئهتكه ئېرىشمهكچى بولسا، بۇ 

بىـز . ىركهتتىن دهرھالال قوغالپ چىقىرىلىـدۇبىر پاره يېيىش ھېسابلىنىپ، ش
مۇالزىمهت ئورۇنلىرىنىڭ ھهر قانداق بىرىگه ئىش بېجىـرىش ئۈچـۈن بارسـاق، 
قارشى تهرهپ بىـزگه خېرىـدار سـۈپىتىده ياخـشى مۇئـامىله قىلىـپ، بىزنىـڭ 

ـــدۇ ـــپ بېرى ـــشى بېجىرى ـــشىمىزنى ياخ ـــزمهت . ئى ـــال خى ـــڭ نورم ئۆزىنى
نىدا بىزدىن بىرهر شهخـسىي پايـدا تهلهپ فۇنكسىيىسىنى ئىجرا قىلىش جهريا

قىلىش ئۇ ياقتا تۇرسۇن، ئهگهر بىزگه نورمال مۇئـامىله قىلمايـدىكهن، بىـز 
سهن قول ئاسـتىڭدىكى «دهرھال ئۇ كىشىنىڭ باشلىقىنى چاقىرىپ كېلىپ، 

» ئادىمىڭنى قانداق باشقۇرىسهن؟ ماڭا مۇنداق مۇنداق مۇئـامىله قىلىۋاتىـدۇ؟
. ۇ باشلىقمۇ ئۆزىنىڭ خىزمهتچىسىگه دهرھال چـاره كۆرىـدۇئ. دهپ ئېيتااليمىز

ئهگهر ئۇ باشلىقمۇ يولسىزلىق قىلىپ، ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى بىـرهر قانۇنغـا 
ــسىز ــۇ شــىركهتنىڭ ئۈســتىدىن ئهرز قىالالي ــسا، ســىز ئ ــانۇن . خىــالپ بول ق

قارىـسىنى ئېـنىقالپ، ئـۇ شـىركهتته ھهقىـقهتهن -ئورۇنلىرى ئىشنىڭ ئـاق
. ىقىنى بېكىتسه، ئۇنىڭغا ئىنتايىن ئېغىر جهرىمانه قويۇۋېتىـدۇمهسىله بارل

مۇشۇنداق بولغاچقا، بىز ئامېرىكىدا ئارقا ئىشىكته مېڭىشنىڭ ۋه باشقىالرغا 
ھهممه ئىـشنى نورمـال . پاره بېرىشنىڭ زۆرۈرىيىتىنى ئازراقمۇ ھېس قىلمايمىز

 . مۇناسىۋهت بىلهن بېجىرىمىز
ا كېلىــدىغان بىــر قــانچه مىــسالالرنى مهن ھــازىر مۇشــۇ مهزمۇنغــا تــوغر
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ــرهي ــۆزلهپ بې ــلىقى . س ــڭ باش ــۈزده ئۆزۈمنى ــى ك ــۆتكهن يىل ــۇنى (مهن ئ ئ
دېگهنــگه » نــازارهتچى« دهپ ئاتايــدۇ؛ مهنىــسى superviser»«ئىنگلىــزچه 

. بىلهن ئىـدارىمىزنىڭ ئىچىـدىكى بىـر يىغىنغـا قاتناشـتىم) يېقىن كېلىدۇ
ئهركىـن، «: ىۋاتقانـدا، ئـۇ ماڭـايىغىن تۈگهپ، ئىشخانىمىزغا قايتىپ كېت

مهن ئۇنىڭغـا مـاقۇل بولـۇپ، ئۇنىـڭ . دېـدى» جور، كوفى ئېلىپ ئىچهيلـى
ــۇ ــسام، ئ ــۋهتمهكچى بول ــۇلىنى مهن تۆلى ــسىنىڭ پ ــز «: كوفى ــاق، ھهرگى ي

بۈگۈن سـېنى مهن . ئۇنداق قىلساڭ مهن پاره يېگهن بولۇپ قالىمهن. بولمايدۇ
مهن . ۇلىنى باشلىقىم تۆلىـۋهتتىدهپ، مېنىڭ كوفىيىمنىڭ پ» مېھمان قىالي

خاراكتېرىـدىكى بىـر » پـاره بېـرىش، پـاره يېـيىش« مۇشۇنداق سـهۋهبتىن، 
ــۇ  ــرهر قېتىمم ــۈمگه بى ــلىقىمنى ئۆي ــسىدىن، باش ــلىق يۈزى ــشنى قىلماس ئى

ــدارچىلىققا چاقىرالمــايمهن ــۇرۇنقى شــىركهتتىكى . مېھمان مهن ئۆزۈمنىــڭ ب
ۆيــۈمگه مېھمانــدارچىلىققا باشــلىقلىرىمنىڭ ئىچىــدىكى بىــر قانچىــسىنى ئ

ــان ــپ باقق ــىركهتلهردىن . چاقىرى ــۇ ش ــسىنى مهن ئ ــا، ئۇالرنىــڭ ھهممى ئهمم
بىر قېتىم بىزنىڭ ئىدارىدىكى بىـر گۇرۇپپـا . كهتكهندىن كېيىن چاقىردىم

. ئادهم ئىدارىنىڭ قېشىدىكى بىر تاغقا چىقىپ، بىر كۈنلۈك يىغىـن ئـاچتۇق
 ۋاقىتتـا دۇنياغـا داڭلىـق فىزىكـا يىللىرى ياسالغان، ئهينى-1920ئۇ تاغدا 

ئالىمى ئېينىشتېين ئىشلىگهن، مهخسۇس بىزنىـڭ قۇياشـنى كۆزىتىـدىغان 
ــۇ  ــاالىيىتىمىز ئاش ــۈك پ ــر كۈنل ــڭ بى ــۇپ، بىزنى ــار بول ــسكوپ ب ــر تېلې بى

شـۇ پائـالىيهت . تېلېسكوپنى زىيـارهت قىلىـشنىمۇ ئـۆز ئىچىـگه ئالغانىـدى
قىم تارتىپ، بىر قاتتىق قهغهز ئۈچۈن بىزنىڭ گۇرۇپپىنىڭ باشلىقى ئۆزى چى

مېنىڭ پهرىزىمچه ئۇنىڭغـا .  كوفى ئېلىپ چىقىپتۇStarbucksقاپتا بىر قاپ 
ئۇنىڭـدىن باشـقا، مهن .  دولالر ئهتراپىدا پۇل كهتكهن بولۇشـى مـۇمكىن50

بۇرۇن بىر گۇرۇپپا ئادهم بىرگه تاماققـا بېرىـپ، ئاخىرىـدا تاماقنىـڭ پـۇلىنى 
ېنىدىن تۆلىۋهتكهن ئهھۋالنى يهنه بىر قانچه قېتىم بىزنىڭ باشلىقىمىز ئۆز ي
 . ئۆز بېشىمدىن ئۆتكۈزدۈم

بىــر قېــتىم ئامــانگۈل بىــلهن ئىككىمىــز بىــز يېمهكلىــك دۇكىنىغــا 
دۇكاننىڭ بىر يېرىـده كـۆك ئۈزۈمنىـڭ . كۆكتات ۋه يېمىش ئالغىلى كىردۇق
رغـان بىز قېـشىمىزدىن ئۆتـۈپ كېتىـپ با. باھاسى تۇرۇپتۇ، ئهمما ئۈزۈم يوق

دهپ » سـىلهرده ئـۈزۈم يهنه بـارمۇ؟«ئىككى ئاق تهنلىـك ئهر خىزمهتچىـدىن 
دهپ جـاۋاب » بېرىپ چـوڭ ئاپاڭـدىن سـوراپ بـاق«ئۇالرنىڭ بىرى . سورىدۇق
ئاق تهنلىكلهرنىـڭ ئىچىـده مانـا . ھهمده ئىككىسى كۈلۈشۈپ كهتتى. بهردى

 ئـۇالرنى مۇشۇنداق باشقا دۆلهتلهردىـن كهلگهنلهرنـى كـۆزگه ئىلمايـدىغان،
ــار ــسىتىدىغانالرمۇ ب ــڭ . كهم ــپ، ئۇالرنى ــاچچىقىمىز كېلى ــڭ غهزهپ ئ بىزنى
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ئـۇ كىـشى بىـزدىن . باشلىقىنى تېپىپ، ئۇنىڭغا نېمه بـولغىنىنى ئېيتتـۇق
» ئىككـى جىـڭ«مهن . قانچىلىك ئۈزۈم ئالماقچى ئىكهنلىكىمىزنى سورىدى

پ، بىـر ئۇ كىشى دۇكاننىڭ ئىـسكىالتىغا كىرىـپ كېتىـ. دهپ جاۋاب بهردىم
بوالق ئۈزۈمنى كۆتۈرۈپ چىقىپ بىزگه بېرىپ، بىزدىن سهمىمىي ئۆزۈرخـالىق 
. سورىدى، ھهمده بۇ ئۈزۈمگه پـۇل تـۆلىمهي ئېلىـپ كېتىـشىمىزنى ئېيتتـى

ئـادهملىرىڭنى . بولدى، ماڭا ئهمدى سېنىڭ ئۈزۈمىـڭ كېـرهك ئهمهس«: مهن
 2ئـــۇ كىـــشى شـــۇ ۋاقىتـــتىال ھېلىقـــى . دېـــدىم» ياخـــشى باشـــقۇرغىن

ئـامېرىكىلىق . ىزمهتچىسىنى ئۆزىنىڭ ئىشخانىسىغا باشالپ كىرىپ كهتتىخ
خېرىدارالرنىڭ ئىچىده مۇشۇنداق بىر ۋهقهگه ئۇچرىغاندىن كېيىن، بـۇ سـودا 

دۇكاننىڭ يامـان نـامى . دۇكىنىغا ئىككىنچى كىرمهيدىغانالر ئىنتايىن كۆپ
ــۆز  ــايىنلىرى ئ ــڭ خوج ــۈن، دۇكاننى ــاقلىنىش ئۈچ ــشىدىن س ــپ قېلى چىقى

ئۇالرنىـڭ ھهممىـسىنىڭ . خىزمهتچىلىرىگه ئىنتـايىن قـاتتىق تهلهپ قويىـدۇ
سهن ئۇالرنىڭ سۆزىگه مۇتلهق قۇالق . خېرىدارالر ھهممه ۋاقىت توغرا«: ارىئشۇ

 . دېگهندىن ئىبارهت» سالمىساڭ بولمايدۇ
يهنه بىــر قېــتىم ئامــانگۈل ئــائىله دوختۇرىمىزنىــڭ دوختۇرخانىــسىغا 

ــهتكىلى بارغ ــسهل كۆرس ــسىنى كې ــۇغۇرتا كىنىشكى ــۇق س ــدا، دوختۇرل ان
ئــادهتته ئــۇالر بــۇ كىنىــشكىنى ھهر قېــتىم كېــسهل . ئۇنتۇلــۇپ قــاپتۇ

بـۇ قېـتىم بىـز سـۇغۇرتا شـىركىتىنى . كۆرسهتكهنده تهكشۈرۈپ يـۈرمهيتتى
ئالماشــتۇرغان بولغاچقــا، ئــۇالر يېڭــى كىنىــشكىنى كــوپىيه قىلىۋالمىــسا 

كىنىــشكاڭ «نــده، بىــر كاتىــپ نــۆۋهت ئامــانگۈلگه كهلگه. بولمايــدىكهن
دهپ، ئامـانگۈلنى دوختۇرنىـڭ يېنىغـا » بولمىسا، بىـز سـېنى كـۆرهلمهيمىز

-ئامانگۈل ئۇ كۈنى ئىشتىن سوراپ بارغـان بولغاچقـا، تىـت. كىرگۈزمهپتۇ
مهن بۇ دوختۇرخانىغا . تىت بولۇپ، مېنىڭ خىزمهت ئورنۇمغا تېلېفون قىلدى

. ه كۆرۈشـىدىغانلىقىمنى ئېيتـتىمتېلېفون قىلىپ، دوختۇر بىـلهن بىۋاسـىت
بىـز پۈتـۈن ئـائىله «دوختۇر تېلېفوننى ئالغانـدا، ئۇنىڭغـا ئهھـۋالنى دهپ، 

بىـزده ھـازىرغۇ .  يىـل بولـدى5-4بويىچه سېنىڭ قولۇڭدا داۋالىنىـۋاتقىلى 
ناۋادا ئـۇ بولمىغـان تهقـدىردىمۇ بىزنىـڭ ئۇنچىلىـك داۋالىـنىش . سۇغۇرتا بار

بىـز . يهلىگىدهك ئىقتىـسادىي ئىقتىـدارىمىز بـارچىقىمىنى ئۆزىمىزنىڭ تۆلى
ئهتىال بىر يهرگه قېچىپ كېتىدىغان ئادهملهردىن بولمىغانـدىكىن، بۈگـۈن 

ئــۇ دوختــۇر ماڭــا نۇرغــۇن . دېــدىم» ئامــانگۈلنى كۆرۈۋهتــسهڭ بولمامــدۇ؟
بىز ھېلىقى كـاتىپنى ئـۇ . ئۆزۈرخاھلىق ئېيتىپ، ئامانگۈلنى دهرھالال كۆردى

دوختـــۇر ئـــۇنى ئىـــشتىن . ىـــسىدا قايتـــا كۆرمىـــدۇقدوختۇرنىـــڭ ئىشخان
چىقىرىۋهتتىمــۇ، يــاكى دوختۇرنىــڭ تهنقىــدىگه چىــدىماي ئــۆزى چىقىــپ 
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ئامېرىكىـدا مـۇتلهق كـۆپ . كهتتىمۇ ۋه ياكى باشقا سـهۋهب بـارمۇ بىلمىـدۇق
ســاندىكى دوختۇرالرنىــڭ شهخــسىي دوختۇرخانىــسى بــار بولــۇپ، ھهر بىــرى 

ئهگهر بىـز . دا ئـۆزىگه خېرىـدار يىغىـدۇناھايىتى كۈچلـۈك رىقـابهت ئاسـتى
دوختۇرنى ئۆزىمىزنىڭ ئـائىله دوختـۇرى قىلىـپ تـالالپ، بىـر قـانچه قېـتىم 
ــساق، ئۆزىمىزنىــڭ ســاالمهتلىك  ــاي قال ــۇنى ياقتۇرم ــۈپ، ئ ئۇنىڭغــا كۆرۈن
سۇغۇرتا شىركىتىگه تېلېفون قىلىپ، ئـائىله دوختـۇرىمىزنى شـۇ ۋاقىتـتىال 

شۇڭالشـقا ھهر بىـر دوختۇرھانـا ئۆزىنىـڭ . ىزباشقا دوختۇرغـا ئـۆزگهرتهلهيم
بىزنىـڭ چىـش . خېرىدارلىرىنى يوقىتىپ قويماسـلىققا ئىنتـايىن تىرىـشىدۇ

دوختۇرىمىز مۇالزىمىتىنى ياخشى قىلىپ كۆرسىتىش ئۈچۈن، بىز ھهر قېـتىم 
ــدا  ــپ بولغان ــشىمىزنى تازىلىتى ــشىمىزنى (چى ــدا چى ــر يىل ــز بى ــتىم 2بى  قې

ــڭ چىقىم ــازىلىتىمىز؛ ئۇنى ــدۇت ــىركىتى كۆتۈرى ــۇغۇرتا ش ــى چىــش س ، )ىن
دوختۇرىمىز بىزگه چىش چوتكىسى ۋه چىش مهلھىمى قاتـارلىقالرنى بىكارغـا 

 مىنـۇت داۋام قىلىـدىغان 30بىر قېتىملىق چىش تـازىالش تهخمىـنهن . بېرىدۇ
 دولـالر 100بولۇپ، شۇ ئىش ئۈچۈن ئۇالر سۇغۇرتا شىركىتىدىن كهم دېگهنده 

 دولالرلىـق نهرسـىنى بىكارغـا 5ىـزگه بىـر قېتىمـدا ب. پۇل ئېلىشى مـۇمكىن
 دولالر كىرىم قىلسا، بۇ يهنىال بىزنى قاچۇرۇپ قويغانغـا 100بېرىپ، ئۆزىگه 

 . بۇ ھېساباتنى ئۇالر ناھايىتى ياخشى بىلىدۇ. قارىغاندا مىڭ ياخشى
مائاش تـۈزۈمى بـويىچه ئېلىـپ ئېيتقانـدا، ئامېرىكـا شـىركهتلىرىنىڭ 

ئايلىق ئالىدىغان خىـزمهتچىلهر ۋه :  خىلغا بۆلۈنىدۇ2داق خىزمهتچىلىرى مۇن
ــزمهتچىلهر ــدىغان خى ــاش ئالى ــاراپ مائ ــاهتىگه ق ــشلىگهن س ــلىق . ئى مائاش

 سـائهت ئىـشلهمدۇ، ھهر 10 سائهت ئىشلهمدۇ ياكى 6خىزمهتچىلهر بىر كۈنده 
ــاش ئالىــدۇ ــۇقىم مائ ــدا م ــسا، ھهر كــۈنى . ئاي ــزمهتچىلهر بول ســائهتلىك خى

قتىنـى تىـزىمالپ، جهمئىـي ئىـشلىگهن ۋاقتىغـا قـاراپ مائـاش ئىشلىگهن ۋا
 سـاهتكه چۇشـلۇق 6 سائهت ئىشلىگهن بولسا، شـۇ 6ئهگهر بىر كۈنى . ئالىدۇ

 8 سائهت ئىشلىگهن بولـسا، كـالىفورنىيهده 10ئهگهر بىر كۈنده . پۇل ئالىدۇ
 2سائهت ئۈچۈن نورمال ئۆلچهم بـويىچه مائـاش ئېلىـپ، ئـارتۇق ئىـشلىگهن 

يهنـى ئهگهر .  ھهسسىـسىنى ئالىـدۇ1.5 ئۈچۈن ئادهتتىكى مائاشـىنىڭ سائهت
 2 دولــالر ئالغــان بولــسا، ھېلىقــى ئــارتۇق ئىــشلىگهن 10ئــادهتته ســاىتىگه 

 15شـهنبه كۈنىمـۇ سـاىتىگه .  دولالردىـن بېرىلىـدۇ15ساهتنىڭ بىر ساىتىگه 
 دولالر 20يهكشهنبه ياكى بايرام كۈنلىرى ئىشلىسه ساىتىگه . دولالر بېرىلىدۇ

 . بۇ كالىفورنىيهده بىر قانۇندۇر. مائاش بېرىلىدۇ)  ھهسسه2يهنى (
دېــگهن شــىركهتته ئىــشلهۋاتقاندا، مهن مهســئۇل  WaveSplitterمهن 

 ياشالردىكى بىر 30بولغان بىر گۇرۇپپىدا ئاشۇنداق سائهتلىك ئىشلهيدىغان، 
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ىم يىلغىـچه بىزنىڭ ۋهزىپىمىـز بىـر يىلـدىن بىـر يېـر. خهنزۇ ئايال بار ئىدى
بولغـــان ۋاقىـــت ئىچىـــده، ئـــۇزۇن يوللـــۇق نـــۇر تـــاال خهۋهرلىشىـــشىگه 
ئىشلىتىلىدىغان بىر زاپچاسنى تهتقىق قىلىپ ۋه تهرهققىي قىلدۇرۇپ ئىشلهپ 

بۇ زاپچاسـنى چىقىـرىش ئۈچـۈن الزىـم بولغـان نـۇر تـاالنى . چىقىرىش ئىدى
 ئۈستىدىكى  بۇ مهشۇالتFujikuraئىشلهپ چىقىرىدىغان ياپونىيه شىركىتى 

ــلىغىلى  ــاتنى باش ــا 10تهتقىق ــسۇالتنى بازارغ ــۇ مهھ ــده ئ ــان ھهم ــل بولغ  يى
ئاللىقاچان سېلىپ بولغان بولغاچقـا، بىزنىـڭ ۋهزىپىمىـز ئىنتـايىن ئېغىـر 

ئهگهر بىز ئۇنى بهلگىلىـك ۋاقىـت ئىچىـده ئىـشلهپ چىقىرالمىـساق، . ئىدى
اغــدا مهن شــۇ چ. ئۇنىــڭ بــازىرى ئۆتــۈپ كېــتىش ئېھتىمــاللىقى بــار ئىــدى

ــتۇمدىن يهنه  ــۇر دوس ــان ئۇيغ ــۋانى ئالغ ــاالۋر ئۇن ــدا باك ــودا فىزىكى جۇڭگ
ئىككىسىنى مۇشۇ شىركهتكه خىزمهتكه ئالدۇرغان بولۇپ، شۇ چاغدىكى بىر 

 3يهنـى جهمئىـي (مهزگىل بۇ شىركهت ئامېرىكا بويىچه ئۇيغۇرالر ئهڭ كـۆپ 
مهن .  قالغانىدىبولغان بىر يۇقىرى تېخنىكىلىق شىركهت بولۇپ) ئۇيغۇر بار

بهزىـده مېنىـڭ بىـر . كۆپىنچه شهنبه كۈنىمۇ شىركهتكه بېرىپ ئىـشلهيتتىم
ــۇ مهھــسۇالتنى ئىــشلهش . ئۇيغــۇر دوســتۇم مهن بىــلهن بىــرگه كېلهتتــى ب

جهريانىدا، مهن يۇقىرىدا تىلغا ئالغان خهنزۇ قىز ئىنتـايىن قـاتتىق ئىـشلهپ 
تىپى جۇڭگـودىكى بىـر ئۇنىڭ ئوقۇغان ئهڭ يۇقىرى دهرىجىلىك مهك. بهردى

ئوتتــۇرا تېخنىكــوم بولــۇپ، بىزنىــڭ گۇرۇپپىغــا يېڭــى كهلگهنــده ئۇنىــڭ 
ئۇ ياخشى ئىـشلىگهنلىكى ئۈچـۈن، بىـر . ئىكهندۇق» تېخنىك«ساالھىيىتى 

يىلنىڭ ئىچىده مهن ئۇنىڭ خىزمهت دهرىجىسىنى ئىككى دهرىجه ئۆسـتۈرۈپ، 
ــر  ــدات ئىنژېنې ــزچه (كاندى ــۈرۈپ ) associate engineer""ئىنگلى گه كۆت

بىز بۇ مهھسۇالتنى چىقىرىـپ بولغانـدا، بازارنىـڭ ئۇنىڭغـا بولغـان . بهردىم
ئېھتىياجى ئاخىرلىشىپ، ئـۇ مهشـسۇالتنى بازارغـا سـالمايال بـۇ پروجهكتنـى 

ــــدۇق ــــۇر بول ــــشقا مهجب ــــائهتلىك . توختىتى ــــىركهتته س ــــڭ ش بىزنى
ۇ مهن بــ.  مىنــۇت ئىــدى30ئىــشلهيدىغانالرنىڭ چۈشــلۈك تامــاق ۋاقتــى 

پروجهكتنىڭ ئاخىرقى باسقۇچلىرىدا بۇ ئايالنىـڭ شـىركهتتىكى بىـر قـانچه 
ئىنژېنېـرالر مائاشـلىق (ئىنژېنېرالر بىلهن بىـرگه چۈشـلۈك تاماققـا كېتىـپ 

 ســــاهتكىچه يوقــــاپ 2، بىــــر ســــائهتتىن )خىــــزمهتچىلهرگه كىرىــــدۇ
ــۇ ئايالنىــڭ ۋاقىــت . كېتىۋاتقــانلىقىنى بايقىــدىم ــدا ئ ــاش بېرىلىدىغان مائ

مالش قهغىزىگه قارىسام، چۈشـلۈك دهم ئېلىـشقا چىققـان ۋاقتـى بىـرهر تىزى
كېيىن بـۇ ئايـال ھهر كـۈنى ئـۆزى .  مىنۇتتىن ئېشىپ كهتمهپتۇ30قېتىممۇ 

تاماققا مېڭىـشتىن بـۇرۇن، بىزنىـڭ گۇرۇپپىـدىكى يهنه بىـر خهنـزۇ قىزغـا 
ئېيتىــپ قويــۇپ، شــۇ قىــز ئۆزىنىــڭ ۋاقىــت جهدۋىلــى بىــلهن بــۇ ئايالنىــڭ 
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مېنىڭ كۆڭلۈم . لىگه تهڭال ۋاقىت تامغىسى ئۇرىدىغانلىقىنى بىلدىمجهدۋى
بىر يىلـدهك ۋاقىـت جهريانىـدا، مهن . بهك ئېچىندىم. ئىنتايىن يېرىم بولدى
 ســائهتتىن ئــارتۇق ئىشلىــشىگه ھهمــده بهزى شــهنبه 8ئۇالرنىــڭ ھهر كــۈنى 

 شـۇنىڭ بىـلهن شـۇ بىـر يىلـدا بـۇ. كۈنلىرىمۇ ئىشلىشىگه يول قويغانىدىم
لـېكىن، بـۇ .  مىڭ دولالردىن يـۇقىرى كىـرىمگه ئېرىـشهلىگهنىدى50ئايال 

بىزنىـڭ شـىركهتنىڭ . مهسىله توغرىسىدا بىر ئىـش كۆرۈشـنى ياقتۇرمىـدىم
مهخسۇس مۇشۇنداق ئىشالرغا مهسئۇل بۆلۈمى بار بولۇپ، خىزمهتچىلهرنىڭ بۇ 

ئـۇ شـۇڭا مېنىـڭ . تهربىيىسىگه ئاشۇالر مهسئۇل ئىـدى-جهھهتتىكى تهلىم
. ئۇ ئىـشنى باشـقا ھـېچ كىمگىمـۇ ئېيتمىـدىم. ئىشقا ئارىالشقۇم كهلمىدى

ــۇ  ــڭ گۇرۇپپىم ــيىن، بىزنى ــدىن كې ــت توختىتىلغان ــۇ پروجهك ــيىن ب كې
 ئـاي 3-2ئارىلىقتـا . ئۇ ئايال باشقا بىر گۇرۇپپىغا كهتتـى. تارقىتىۋېتىلدى

ئۆتكهنـــدىن كېيىنكـــى بىـــر كـــۈنى، مهن ئـــۇ ئايالنىـــڭ شـــىركهتتىن 
ئۇ ئايال ئۆزى شـىركهتتىن چىقىرىلغـان كـۈنى . نلىقىنى بىلدىمچىقىرىلغا

مېنى ئۆزىنىڭ بۇرۇن قانچىلىـك ياخـشى ئىـشلىگهنلىكىگه گۇۋاھچىلىققـا 
ئهممـا، ئـۇ ئايالنىـڭ . مهن ئاشۇنداق گۇۋاھچى بولـۇپ بهردىـم. تارتىپتىكهن

ــال  ــال يهنى ــۇ ئاي ــا، ئ ــالپ بولغاچق ــۈزۈمىگه خى ــىركهتنىڭ ت ــى ش قىلغىن
 . قىرىۋېتىلدىشىركهتتىن چى

مهن مۇشۇ سۆھبهتنىڭ ئالدىنقى قىـسمىدا، بىـر شـىركهتكه بىـر ئـادهم 
ئېلىشتا، ئـۇ شـىركهتنىڭ نېمىلهرنـى كـۆزده تۇتىـدىغانلىقىنى تهسـۋىرلهپ 

ئامېرىكىدىكى شـىركهتلهرنىڭ مـۇتلهق كـۆپ قىـسمى شهخـسىنىڭ . ئۆتتۈم
ىركهت قولىدا بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىر يېڭـى ئـادهم ئېلىـشىدىكى مهقـسىتى شـ

ئىگىلىكىنى تېخىمۇ تهرهققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن بولـۇپ، ھهرگىـز ئۆزىنىـڭ 
شـۇڭا ئـۇالر ئـۆز شـىركىتىگه ئـادهم . تۇغقىنىنى بېقىۋېلىش ئۈچـۈن ئهمهس

ئالغاندا، ئهگهر بىر خىزمهتكه بىـر تـۇغقىنى بىـلهن بىـر يـات ئـادهم تهڭـال 
وخـشاش ئىلتىماس قىلغان بولۇپ، بۇ ئىككىـسىنىڭ خىـزمهت ئىقتىـدارى ئ

ــۇمكىن ــشى م ــۇغقىنىنى ئېلى ــڭ ت ــسا، ئۆزىنى ــۇپ قال ــڭ . بول ئهگهر ياتنى
قابىلىيىتى تۇغقىنىنىڭ قابىلىيىتىدىن يۇقىرىراق بولـۇپ قالـسا، كـۆپىنچه 

ــاتنى ئالىــدۇ  ــۇقالر قۇرغــان (ھــالالردا چوقــۇم ھېلىقــى ي ــېكىن، جۇڭگول ل
ــر، دهپ  ــايىن ئېغى ــشالر ئىنت ــشاش ئى ــودىكىگه ئوخ ــىركهتلهرده جۇڭگ ش

ئامېرىكىلىقالر ئۆزىنىـڭ تۇغقىنىنىـڭ شـىركىتىده ئىـشلهشنى، ). ىدىمئاڭل
ئامېرىكىـدا . خوتۇن بىر شىركهتته ئىشلهشنى پهقهت ياخشى كۆرمهيـدۇ-ئهر

لـېكىن، مېنىـڭ . تونۇش ئارقىلىق خىزمهت تاپىدىغان ئىـشالرمۇ ئـاز ئهمهس
 تىــن ئاشــىدىغان 50بىلىــشىمچه، قــانۇن بــويىچه ئــادهم ســانى تهخمىــنهن 
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ئوخـشاش خىـزمهت پۇرسـىتى بېرىـدىغان «هتلهرنىڭ ھهممىسى ئۆزىنى شىرك
ــورۇن ــادهم » ئ ــدا ئ ــادهم ئالغان ــىركىتىگه ئ ــده ش ــشى ھهم ــېالن قىلى دهپ ئ

ــرهك ــسىتمهسلىكى كې ــىر. كهم ــداق ش ــزچه بۇن  Equal»كهتلهرنى ئىنگلى
Opportunity Employer» ــسقارتىپ ــاپ، قى ــدۇ«EOE»دهپ ئات .  دهپ يازى

ارىـسىڭىز، كۆپلىرىنىـڭ غان خىـزمهت ئېالنىغـا قشۇڭا، گېزىتكه چىقىرىل
سـىز ئهگهر مۇشـۇنداق بىـر .  دهپ يېزىلغانلىقىنى كۆرىـسىز«EOE»ئاستىدا 

ـــسىتىلگهنلىكىنى  ـــڭ كهم ـــپ، ئۆزىڭىزنى ـــاس قىلى ـــىركهتكه ئىلتىم ش
شـــۇڭا، . ئىسپاتلىيالىـــسىڭىز، ئـــۇ شـــىركهت ئېغىـــر جازاغـــا تارتىلىـــدۇ

ان ئاساســلىق رولــى، ئۆزىنىــڭ تونۇشــالرنىڭ خىــزمهت تېپىــشتا ئوينايــدىغ
شىركىتىده قانداق خىزمهتلهرنىڭ بارلىقىنى تونۇشىغا ئېيتىپ بېرىش ھهمـده 
ئۇنىڭغـــا ئىلتىمـــاس قىلىـــپ بولغانـــدىن كېـــيىن نهتىجىـــسى قانـــداق 

ئۇنىڭدىن باشـقا، . بولغانلىقىنى سۈرۈشته قىلىپ بېرىشتىن ئىبارهت بولىدۇ
، سىز بىـر كىـشىگه گـۇۋاھچى ئهگهر سىزنىڭ شىركهتته ئىناۋىتىڭىز بولسا
 دېـگهن شـىركهتتىكى CVI مهن .بولۇپ، ئۇنى ئاسانراق ئىشقا ئالدۇرااليـسىز
 دېـگهن WaveSplitterىـسىنى ئسابىق باشلىقىم، شـىركهتنىڭ مۇئـاۋىن ره

ى ئۇيغـۇر يـۇقىرىقى ئىككـ. شىركهتكه ئهنه شۇنداق ئىشقا ئالدۇرغان ئىدىم
 ئۇالرنى مهن تونۇشتۇرغان بولـساممۇ، .دوستۇمنىمۇ ئاشۇنداق ئىشقا ئالدۇردۇم

يهنىال نورمال رهسمىيهت بويىچه، شىركهتتىكى بىر قانچه كىشى ئۇالر بىـلهن 
ئــايرىم كۆرۈشــۈپ، نۇرغــۇن ســوئالالرنى ســوراپ، ئــۇالر ئۈســتىده -ئــايرىم

دېــگهن خۇالســىنى چىقارغانــدىن كېــيىن ئانــدىن ئــۇالرنى » بولىــدىكهن«
لېكىن ئـۇ ئامېرىكـا . الر كۆپ ئۇچرىمايدۇبۇنداق ئىش. شىركهتكه ئالغانىدى

. كىچىكرهك شىركهتته ئاشۇنداق قىلغىلـى بولىـدۇ. جهمئىيىتىدىمۇ مهۋجۇت
لېكىن، مهن ھازىر ئىشلهۋاتقان ئىدارىگه ئوخـشاش چـوڭ شـىركهتته بولـسا 

 . ئۇنداق قىلىش مۇتلهق مۇمكىن ئهمهس
هخالقـى ئامېرىكىدا مهن يۇقىرىدا ئېيتقانـدهك كىـشىلهرنىڭ خىـزمهت ئ

ــاڭ ــسىدىكى ئ ــشىلهر -توغرى ــۇپ، كى ــۇقىرى بول ــايىن ي ــسى ئىنت سهۋىيى
ئوتتۇرىــسىدىكى مۇناســىۋهت قــانۇن بــويىچه نورمــال خىــزمهت مۇناســىۋىتى 
تهرىقىسىده ئېلىـپ بېرىلىـدىغان بولغاچقـا، كىـشىلهر ئىنتـايىن كۆڭـۈل 

ــايدۇ ــده ياش ــازادىلىكى ئىچى ــسىزلىك، . ئ ــسىتىش، ھهققانىيهت ــادهم كهم ئ
. زلىق، ئادالهتسىزلىك دېگهندهك نهرسـىلهرنى ئـانچه ئۇچراتمـايمىزئهخالقسى

جۇڭگــودىكىگه ئوخــشاش بىــر ئادهمنىــڭ يهنه بىــر ئــادهمگه ھــاجىتى 
پـۇلال بولـسا، ھهمـمه ئىـشنى . چۈشىدىغان ئىـش ئاساسـهن مهۋجـۇت ئهمهس

مهن مۇشـۇ . قانۇنلۇق ياكى نورمال مۇناسـىۋهت بىـلهن ھهل قىلغىلـى بولىـدۇ
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 ســهلبىي مىــسال تېــپىش ئۈچــۈن خېلــى تىرىــشىپ باققــان ســوئالغا بىــرهر
ــسال  ــشى مى ــرهر ياخ ــدىن بى ــتلىرىمنىڭ ئىچى ــۆز سهرگۈزهش ــساممۇ، ئ بول

پهقهت كالىفورنىيه شتاتلىق ھۆكۈمىتىده بۇنىڭدىن بىـر قـانچه . تاپالمىدىم
دۇنيـادىكى ئهڭ . سىمگه كهلـدىيىل بۇرۇن يۈز بهرگهن مۇنداق بىر ئىش ئېـ

 «Oracle»اشـقۇرۇش يۇمـشاق دېتـالىنى چىقىرىـدىغان چوڭ سانلىق ئامبار ب
 كىلـومېتىر يىراقلىقتىكـى 10دېگهن شىركهت بىزنىڭ بۇرۇنقى ئۆيىمىزدىن 

بىر شهھهرده بولۇپ، كالىفورنىيه شتاتلىق ھۆكـۈمىتى بىـر قېـتىم ئـۇالردىن 
بـۇ .  مىليون دولالر قىممىتىدىكى يۇمـشاق دېتـالنى سـېتىۋاپتۇ30تهخمىنهن 

- دېــگهن شــىركهتتىكى ســودا«Oracle» بولغــان كىــشى ئىــشقا مهســئۇل
سېتىققا مهسئۇل كىشى بىـلهن يـېقىن بولـۇپ، سـودا پۈتكهنـدىن كېـيىن 

» مۇكاپـات پـۇلى«ئوراچله ھېلىقى ئهمهلدارغا بىرهر يۈزمىڭ دولالر ئهتراپىـدا 
ھۆكـۈمهت تهكـشۈرۈپ قارىـسا، . كېيىن بۇ ئىش پاش بولۇپ قالـدى. بېرىپتۇ

ــان يۇمــشاق دېت ــانى ئــۇنى ئىــشلىتهلهيدىغان خىزمهتچــى ئالغ النىــڭ س
شـۇنىڭ بىـلهن، شـتاتلىق ھۆكـۈمهت . خادىمالرنىڭ سانىدىنمۇ كۆپ ئىـكهن

ــتىدىن  ــودا ئۈس ــى س ــش« ھېلىق ــسىز ئى ــدا (» قانۇن  illegal»ئىنگلىزچى
practice»دېگهن خۇالسىنى چىقىرىپ، ئۇ يۇمشاق دېتالالرنىـڭ )  دهپ ئاتايدۇ

ت تۇرۇپ، ھېلىقـى ئهمهلـدار ئېرىـشكهن مۇكاپـابىر قىسمىنى ئوراچلهغـا قـاي
بـۇ يهردىمـۇ بىـر . پۇلىنى تارتىۋېلىپ، ئۇ ئهمهلدارنى ئىـشتىن بوشـىتىۋهتتى

ھېلىقى ئهمهلدارنىڭ يىللىق مائاشى چوقۇم بىـر يـۈز مىـڭ . ئاددىي ھېساب بار
مانا ئهمدى ئـۇ خىزمىتىـدىن قـۇرۇق قـېلىش بىـلهن . دولالردىن جىق يۇقىرى

ئۇ كىشىنىڭ باشقا بىر خىـزمهت . مۇ قۇرۇق قالدى، دېگهن سۆزبۇنداق مااشتىن
لېكىن، ئهگهر ئامېرىكىدا بىرى پاره يېمهكچـى . تېپىشى پۈتۈنلهي مۇمكىن

بولسا، ئۇ پارىنى خېلى كۆپ يېمىسه، ئۇ كىشىنىڭ تۇرمۇشىغا ئـانچه تهسـىر 
كۆرسهتمهسلىكى، ھهتتا ئۇنىڭ نهتىجىسىده چوڭ زىيانالرنى تارتىپ قېلىشى 

مۇشــۇنداق بىــر رېــاللىق ئامېرىكىــدا كىــشىلهر ئوتتۇرىــسىدىكى . ۇمكىنمــ
مۇناسىۋهتنىڭ بىر خىل نورمال خىزمهت مۇناسىۋىتى بولۇشـىدىكى ئاساسـلىق 

 . سهۋهبلهرنىڭ بىرى بولۇشى مۇمكىن
ــىۋىتى  ــىته مۇناس ــلهن بىۋاس ــوئال بى ــۇقىرىقى س ــدا، گهرچه ي ئاخىرى

رنى تهربىيىلهشتىكى يهنه بىـر بولمىسىمۇ، مهن ئامېرىكىنىڭ ياش ئۆسمۈرله
كۈنى ) ئاپرېل-28يىلى -2005(ئالدىنقى پهيشهنبه . ئىشىنى سۆزلهپ بېرهي

» ئانىـسىنىڭ ئىدارىـسىگه ئـاپىرىش كـۈنى-بالىسىنى ئاتا«كالىفورنىيهده 
ئانىـسىدىن ئۆزىنىـڭ خىـزمىتىگه -ئۆسمۈرلهر داۋاملىـق ئاتـا-ياش. بولدى

ه ئۆزىنىڭ چـوڭ بولغانـدا قىلىـدىغان ھهمد. ئاىت نهرسىلهرنى ئاڭالپ تۇرىدۇ
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شۇڭالشقا ئامېرىكا . خىزمىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى بىلگۈسى كېلىدۇ
ھۆكــۈمىتى يــۇقىرىقى كــۈننى بالىالرنىــڭ دادىــسى يــاكى ئاپىــسىنىڭ 
ئىدارىسىگه بېرىپ، بىر كۈن ئۇالر قىلىدىغان خىزمهتنىڭ پۈتۈن جهريـانىنى 

مهكتهپلهرمـۇ ئـۇ كـۈنى . تكهن ئىـكهنكۆرۈپ باقىدىغان كۈن قىلىپ بېكى
مهن . مۇشۇ ئىش مۇناسىۋىتى بىلهن مهكتهپكه كهلمهيدىغانالرغا يول قويىـدۇ

ئــادهتتىكىگه ئوخــشاشال بىــز . ئوغلــۇمنى ئۆزۈمنىــڭ ئىدارىــسىگه ئاپــاردىم
 ده ئۆيـدىن يولغـا 6:15 ده ئورنىمىزدىن تۇرۇپ، سـائهت 5:45ئهتىگهن سائهت 
رىنىڭ مىنىبۇسـى بىـلهن يىغىلىـش ئورنىـدىن ده ئىـدا6:30چىقىپ، سـائهت 

 گه يېقىن 500-400ئۇ كۈنى بىزنىڭ ئىدارىگه . يولغا چىقىپ ئىشقا باردۇق
. ھهممه يهرده بالىسىنى يېتىلهپ كېتىـپ بارغـانالرنى ئۇچراتتـۇق. باال بېرىپتۇ

 چوڭ گۇرۇپپىغا بۆلۈپ، نۆۋهت بويىچه بىـر چـوڭ 4چۈشتىن بۇرۇن بالىالرنى 
ئانىالر نېمه خىزمهتلهرنى قىلىدىغانلىقىنى، -ه بۇ ئىدارىده ئاتازالنىڭ ئىچىد

ئولتۇرغان . ئۇالرنىڭ ئۆز ئارا قانداق باغلىنىشلىق ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈردى
 نــى ئــۆز ئىختىيــارلىقى بىــلهن ســهھنىگه چاقىرىــپ 5-4ئــانىالردىن -ئاتــا

چىقىــپ، ئۇالرنىــڭ نــېمه ئىــش قىلىــدىغىنىنى ســوراپ، ئانــدىن ئــۇالردىن 
هرىـــكهت بىـــلهن ئـــۆز خىزمىنىتىنـــى قانـــداق ئىـــشلهيدىغانلىقىنى ھ

بىر قىسىم بالىالرنىمۇ سهھنىگه ئېلىـپ چىقىـپ، ئۇالرنىمـۇ . كۆرسهتكۈزدى
يىغىــن . ئانىالرغــا ياردهملهشــتۈرۈپ، بهزى ھهرىكهتلهرنــى قىلــدۇردى-ئاتــا

باشقۇرغۇچى ئىنتايىن قىزىقچى ئادهم بولـۇپ، ئۇنىـڭ سـۆزى ۋه قىلىقىنىـڭ 
ىقىدىن بۇ پاالىيهتنىڭ بېشىدىن تارتىپ ئـاخىرغىچه ھهمـمه ئـادهملهر قىزىقل

ــۇردى ــاقالپ كۈلۈشــۈپ ت ــدىن . قاق ــالىالرنى ئال ــيىن، ب ــاالىيهتتىن كې ــۇ پ ب
ماشــىنا (ئــۇ يهرده روبــوت .  تهجرىبىخانىغــا ئاپــاردۇق4-3تهييــارالپ قويغــان 

. هردىقاتارلىق نهرسىلهرنىڭ قانداق ئىـشلهيدىغانلىقىنى كۆرسـىتىپ ب) ئادهم
بىـزدىن . ئىدارىدىن ھهر بىر بالىغا بىـر خالتـا سـوۋغاتمۇ تهييـارالپ قويۇپتـۇ

بالىالردىن بىر قهدهممۇ ئايرىلماسلىق تهلهپ قىلىنغان بولۇپ، بىز پۈتۈن بىـر 
چۈشتىن كېيىن بىزنىڭ گۇرۇپپىنىڭ بىر . كۈن بالىمىز بىلهن بىرگه يۈردۇق

ئـۇ . قاتناشمىـسام بولمـايتتىتېخنىكىلىق يىغىنى بار بولۇپ، مهن ئۇنىڭغـا 
بىر ناياھىتى مهخپىـي يىغىـن بولـۇپ، ئـادهتته سـىرتتىكىلهرنى ھهرگىزمـۇ 

-مهن باشلىقىمدىن ئوغلۇمنى ئېلىپ كىرسـهم بولىـدىغان. كىرگۈزمهيتتى
شـۇنىڭ . دېـدى» ئېلىپ كىرىـۋهر«: بولمايدىغانلىقىنى سورىسام، ئۇ كىشى
ئـۆزى چۈشـهنگهن . اتناشـتىئـاخىر ق-بىلهن ئوغلۇممۇ بۇ يىغىنغا باشـتىن

بىزنىـڭ بـاش ئىـدارىمىز . بهزى گهپلهرنى مهندىن پىچىرالپ سوراپ ئولتـۇردى
ــدىن  ــڭ ئىدارى ــستىتۇتى بىزنى ــق ئىن ــالىفورنىيه تېخنىكىلى ــان ك  10بولغ
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كىلومېتىر يىراقلىقتـا بولـۇپ، دىلـشات بىـلهن ئىككىمىـز ئـۇ ئىـدارىگىمۇ 
بـۇ بىـر كـۈن ئىچىـده . دۇقبېرىپ، بىر سائهت ئۇ مهكتهپنـى ئايلىنىـپ كهلـ
مۇشۇنداق بولسىمۇ، ئامېرىكا . خىزمىتىمنىڭ ئاساسهن ھېچ ئۈنۈمى بولمىدى

ــاغالم ئۆســۈپ ــڭ س ــۇنداق -ھۆكــۈمىتى بالىالرنى ــشى ئۈچــۈن، مۇش يېتىلى
بـۇ . ئىقتىسادىي زىيانغىمۇ چىداپ، يىلدا بىر كۈننى بالىالر ئۈچۈن ئاجراتقان

ئانىالرنىـڭ ھهر ئايـدا ئـۆيگه - ئاتـاپاالىيهتنىڭ يهنه بىـر پايدىـسى بـالىالر
ئهكىرىدىغان پـۇلنى قانـداق ئىـشلهپ تاپىـدىغانلىقىنى ئـۆز كـۆزى بىـلهن 

شـۇ ئـارقىلىق بـالىالر كىچىكىـدىن تارتىـپ پـۇلنى قهدىرلهشـنى . كۆرۈشتۇر
ئـاران «بىزنىڭ ئاىلىده مهن بالىالرنىڭ بىـر نهرسـىنىڭ باھاسـىنى . ئۆگىنىدۇ

xxxۈنلهي مهنئى قىلغان بولۇپ، ئۇالر قىممىتـى دېيىشىنى پۈت»  پۇل ئىكهن
ئۇالرنىـڭ . بىر دولالردىن يۇقىرى نهرسىلهرگه بۇ سۆزنى ھهرگىز ئىشلهتمهيدۇ

پــۇلنى قهدىــرلهش ئــادىتىنى يېتىلــدۈرۈش ئۈچــۈن مۇشــۇنداق قاىــدىنى 
 . چىقارغانىدىم

 كىلومېتىر يىراقلىقتىكـى 40بىر قېتىم بىز بالىلىرىمىزنى ئۆيىمىزدىن 
 ئــارمىيه بازىــسىدا ئۆتكــۈزۈلگهن ھهربىــي ئــايروپىالن ئۇچــۇرۇش بىــر ھــاۋا

بۇمۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز پۇقرالىرىغا يىلـدا . ئويۇنىغا ئاپارغان ئىدۇق
بىر قېتىم ئۆتكۈزۈپ بېرىدىغان پائالىيهت بولۇپ، ئۇنىڭغـا ھـېچ كىمـدىن 

ىيهتكه ئامېرىكىلىقالرنىڭ نۇرغـۇنلىرى ھهر يىلـى بـۇ پائـال. پۇل ئېلىنمايدۇ
 مىڭ ئهتراپىدىكى ئـادهم 5بىز بارغان بازىغىمۇ ئۇ كۈنى . بالىلىرىنى ئاپىرىدۇ

ھهربىـي ئـايروپىالن . بارغان بولۇپ، كىچىك بالىالرمۇ ئىنتايىن كۆپ ئىـكهن
ــارى تىزىــپ قويۇلغــان ھهر خىــل  ــز قات ــيىن، بى ئۇچــۇرۇش ئويۇنىــدىن كې

بىـلهن بىـر چـوڭ تىپلىـق بىر تىك ئۇچار ئايروپىالن . ئايروپىالنالرنى كۆردۇق
بىزمـۇ . ھهربىي توشۇغۇچى ئايروپىالنغا تاماشىچىالرنى كىرگىلى قويىدىكهن

ــۇق ــپ، كــۆرۈپ چىقت ــگه كىرى ئامېرىكىنىــڭ ئهڭ يېڭــى . ئۇالرنىــڭ ئىچى
شـــهپهرهڭ شـــهكلىدىكى، رادار كۆرهلمهيـــدىغان -تىپتىكـــى چاشـــقان

ــار ئىــكهن مهنئــى ئۇنىــڭ ئىچىــگه كىــرىش . ئايروپىالنلىرىــدىن تارتىــپ ب
ئامېرىكىـدا .  مېتىر يېقىنلىققا كېلىـپ كـۆردۇق4-3قىلىنغان بولۇپ، بىز 

ئىشلهپ چىقىرىلغان ئايروپىالنالرنىڭ ھهممىسىدىن بىرهرسـى بـاردهك ھـېس 
بىــز شــىمالىي كــالىفورنىيهده تۇرۇۋاتقــان ۋاقتىمىــزدا، بىــر قېــتىم . قىلــدۇق

ى پـاراخوتى سـان ئامېرىكىنىڭ بىر چوڭ تىپلىق ھهربىي ئايروپىالن توشۇغۇچ
ئۇ پاراخوت سان فرانچىـسچودا تۇرغـان . فرانچىسچو دېڭىز بوغۇزىدا توختىدى

ئامېرىكا ھۆكـۈمىتى . كۈنلهرده ئۇمۇ پۇقراالرنىڭ كۆرۈشىگه ئېچىپ بېرىلدى
ئۆسـمۈرلهر ئۈچـۈن بۇنـداق ئىـشالرنى -ئۆز پۇقراسـى ۋه ئـامېرىكىلىق يـاش
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ــدۇ ــامېرىكىلىقالرم. ناھــايىتى كــۆپ قىلىــپ بېرى ــالىلىرىنى مۇشــۇنداق ئ ۇ ب
ــدۇ ــپ تۇرى ــاي ئاپىرى ــاالىيهتلهرگه ئېرىنم ــاش. پ ــۇنداق -ي ــمۈرلهر مۇش ئۆس

ئىشالرغا قاتنىشىش ئارقىلىق كـۆزى ئېچىلىـپ، چـوڭ بولغـۇچه دۇنيـادىكى 
 . نۇرغۇن يۇقىرى تېخنىكىلىق نهرسىلهرنى بىلىدىغان بولۇپ كېتىدۇ

 
ــدهك، بالى ــا ئالغان ــۇ تىلغ ــدىنقى بۆلۈملهردىم ــاغالم مهن ئال ــڭ س الرنى

) 3مهكـتهپ؛ ) 2ئانـا؛ -ئاتا) 1:  تهرهپكه باغلىق3تېرىلىشى مۇنداق -ئۆسۈپ
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ھهممه مهكتهپلهرگه ئوخـشاش مىقـداردىكى . جهمئىيهت

ــسىمۇ،  ــدىغان بول ــشاش قاراي ــتهپكه ئوخ ــمه مهك ــپ، ھهم ــلهغ ئاجرىتى مهب
ىـــلهن ئـــانىالر ب-ئوخـــشىمىغان مىللهتلهردىـــن كېلىـــپ چىققـــان ئاتـــا

ئوخــشىمىغان مىللهتنىــڭ جهمئىيىتــى ئوخــشاش بولمىغاچقــا، بالىالرنىــڭ 
ــدۇ ــشاش بولماي ــشىمۇ ئوخ ــالىفورنىيه . تهربىيىلىنى ــى ك ــىلهن، مهيل مهس

ــىتېتىدا  ــتات ئۇنىۋېرس ــالىفورنىيه ش ــاكى ك ــسۇن ي ــىتېتىدا بول ئۇنىۋېرس
بولسۇن، مهن مېكسىكىلىق ۋه قارا تهنلىك ئالىي مهكـتهپ ئوقۇغـۇچىلىرىنى 

. ئاســپىرانتالرنىڭ ئىچىــده بولــسا تېخىمــۇ شــۇنداق. تــايىن ئــاز كــۆردۈمئىن
يىلى ئېالن قىلغان بىر دوكالتقا ئاساسـالنغاندا، -2000ئامېرىكا ھۆكۈمىتى 

 12گهرچه ئامېرىكىــدىكى قــارا تهنلىكلهرنىــڭ ســانى نوپۇســنىڭ ئــاران 
 44پىرسهنتىنى ئىگىلىسىمۇ، ئامېرىكـا تۈرمىلىرىـدىكى جىنايهتچىلهرنىـڭ 

ئانـا ۋه جهمئىيهتنىـڭ بـاال -مانـا بـۇ ئاتـا. پىرسهنتى قارا تهنلىكلهر ئىـكهن
ئۇيغۇرالرچـــۇ؟ . نىـــڭ بوشـــلۇقىنىڭ نهتىجىـــسىدۇرتهربىيىلهشـــتىكى رولى

 كېـسىلىگه گىرىپتـار بولـۇش، ئـادهتتىكى AIDSيۇرتىمىزدا ئاق چېكىش، 
ىن تـۈرمىگه كىـرىش، بـۇ جهھهتـته ئۇيغۇرالرنىـڭ جىنايى ئىشالر تۈپهيلىـد

ىسبىتى قانـداق؟ مېنىـڭ ئاڭلىـشىمچه ئۇيغۇرالرنىـڭ نىـسبىتى ئىنتـايىن ن
ئامېرىكىلىقالر ئـۆز پهرزهنتلىرىنـى سـىرتقى مېھمـانالردىن، . يۇقىرى ئىكهن

ئـۆز . تۇغقانلىرىدىن مۇتلهق ئۈستۈن كۆرىـدۇ-ھهتتا ئۆزىنىڭ يېقىن ئۇرۇق
دىن بالىلىرىنىڭ ئېھتىيـاجىنى تولـۇق قانـدۇرۇپ، ئۇنىڭـدىن ئېشىنـسا ئانـ

 كىــشىلىك تامــاق 5ئۇيغۇرالرچــۇ؟ بىــر ئــادهمگه . باشــقىالرغا يــاردهم قىلىــدۇ
سـاپالىق تۇرمـۇش -بۇيرۇتۇپ، تاماقنى ۋهھشىيلهرچه ئىسراپ قىلىپ كهيپـى

ــك خهۋهر  ــدىن قانچىلى ــۆز بالىلىرى ــشىلىرىمىز ئ ــۇ كى ــان ئاش كۆچۈرۈۋاتق
 نـازارهت ئېلىۋاتىدۇ؟ ئۇيغۇر جهمئىيىتى ئۇيغۇر بـالىلىرى ئۈسـتىدىن ئـازراق

ئـۆزىگه كۆيۈنمهيـدىكهن، -قىلىش رولىنى ئۆتهمدۇ؟ ئهگهر ئۇيغـۇرالر ئـۆز
ــدۇ ــۇ كۆيۈنمهي ــقىالر تېخىم ــۆز. باش ــۇرالر ئ ــدىن خهۋهر -ئهگهر ئۇيغ ئۆزى

 . شۇڭا ئويلىنىش كېرهك. ئالمايدىكهن، باشقىالرنىڭ تېخىمۇ كارى يوق
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پـارچه  ھهپتىدىن ئىلگىرى يۇرتىمىزدىن كهلگهن بىر 2مهن بۇ بۆلۈمنى 
ـــتۇراي ـــلهن ئاخىرالش ـــڭ «: خهت بى ـــۇرا مهكتىپىنى ـــزا ئوتت ـــر يې مهن بى

ھهر دائىم كىتاب پـۇلى يىگىـدىغان . بۇ يهرده كىتاب پۇللۇق. ئوقۇتقۇچىسى
نۇرغۇن بالىالر كىتاب پـۇلى ئۈچـۈن . ۋاقتىمدا بىر قېتىم كۆز يېشى قىلىمهن

رىـشىمنى  دانه تۇخۇم ياكى توشقان، توخۇ كۆتۈرۈپ كېلىپ، كىتاب بې2-3
نۇرگـۇن قېـتىم مااشـىمنى . قاپقارا كۆزلىرى بىلهن تهلمۈرۈپ تۇرۇپ سورايدۇ
ئانىـسى -بالىالرنىـڭ ئاتـا. بالىالر ئۈچۈن تـۆلهپ، ئـۆزۈمگه پـۇل ئاشـمىدى

دا بىـز ئـۆيىگه بېرىـپ، چاقىرىـپ غـبـۇ چا. بالىسىنى مهكتهپكه ئهۋهتمهيدۇ
ئۇالرنىڭ دېيىـشىچه . دۇئانىالر بىزنى تىلالپ يولغا سالى-بهزى ئاتا. كېلىمىز

ــده ئىــش  ــۇل؟ ئۇنىڭــدىن ئۆي ــوق، مهكــتهپكه نهده پ ــدىغانغا نهرســه ي يهي
ــدۇ ــال گهپ قىلى ــسۇن، دهپ قوپ ــتىم . قىل ــر قې ــدا بى ــر يىل ــزىلهر بى يهنه بې

تويغــۇدهك گــۆش يېيهلمىگهنلىكىنــى، بــالىالرنى ئوقۇتۇشــنى تولىمــۇ 
ز يېشى قىلىشىپ خااليدىغانلىقىنى، ئهمما ئامال يوق ئىكهنلىكىنى دهپ، كۆ

ئـالىي مهكـتهپكه ئـۆتكهن . نۇرغۇن بـالىالر ئوقۇشـسىز قېلىۋاتىـدۇ. كېتىدۇ
تــارام يىغــالپ كهلــگهن -تهقــدىردىمۇ، ئوقــۇش پــۇلى تاپــشۇرالماي، تــارام

بىزنىڭمۇ تۇرمۇشىمىز ئارانال . قىزالرنى كۆرۈپ، چىدىيالماي قالىمان-ئوغۇل
 .»كېتىپ بارغاچقا، جىق ئامال قىاللمايمىز

 www.biliwal.com: لى مهنبهسىئهس
ئامېرىكىــدا يېڭــى شــىركهت قــۇرۇش ئىــشلىرى قانــداق :  ســوئال-18

ــۆزلهپ بهرگهن  ــتۈرۈپ س ــتلىرىگه بىرلهش ــڭ سهرگۈزهش ــدۇ؟ ئۆزىڭىزنى بولى
  بولسىڭىز؟
 شهھىرى قۇرۇقلـۇقتىن دېڭىـز San Franciscoكالىفورنىيهنىڭ : جاۋاب

 يهرگه جايالشـقان بولـۇپ، ئىچىگه سوزۇلغان، خۇددى بىر كىچىك ئارالـدهك
ئهگهر ئــۇ شــهھهرنىڭ ئۈســتىدىن ئــايروپىالن بىــلهن ئۆتــسىڭىز، بىــر تــوپ 

بـۇ بىنـاالردا . ئىنتايىن ھهيۋهتلىـك ۋه چىرايلىـق ئىگىـز بىنـاالرنى كۆرىـسىز
دهپ » Venture Capitalist«ئىشلهيدىغان ئادهملهرنىڭ ئىچىده ئىنگلىـزچه 

. ىـدىغان كهسـپتىكىلهر ئهڭ كـۆپدهپ ياز» VC«ئاتىلىدىغان، قىسقارتىپ 
دېگهن سـۆزنىڭ » Venture«بۇ يهردىكى . ئۇنىڭدىن قالسا ئادۋوكاتالر كۆپ

دهتتىكـام دهپ ئوتتۇرىغـا چۈشـۈپ، تهلهي سـىناپ «مهنىسىنى ئۇيغۇرچىـده 
يهنــى، بــۇ كاپىتالىــستالر . دهپ چۈشهنــسهك ئــانچه خاتاالشــمايمىز» بــېقىش

ئهگهر ئـۇ شـىركهت . لهغ سـالىدۇيېڭىدىن قۇرۇلىدىغان شـىركهتلهرگه مهبـ
 100 ھهسـسه ھهتتـا 10ياخشى مېڭىپ قالسا، ئۇالر مهبلهغ سالغان پۇلىـدىن 

ئهگهر ئۇ شىركهت مهغلۇپ بولۇپ كهتسه، ئۇالرنىڭ . ھهسسىلهپ پايدا كۆرىدۇ
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 دىن باشقا، سـىلىكون San Francisco. سالغان مهبلىغى يوق بولۇپ كېتىدۇ
ــسىغا جايال ــسىنىڭ ئوتتۇرى ــقان جىلغى ــهھهردىمۇ Palo Altoش ــگهن ش  دې

دهپ ئاتايــدىغان بىــر كوچــا بــار بولــۇپ، بــۇ » الر كوچىــسىVC«كىــشىلهر 
  . شىركهتلىرى جايالشقانVCكوچىنىڭ ئىككى تهرىپىگه نۇرغۇن 

ئهگهر بىر ئادهمده بىرهر يېڭى تېخنىكا ياكى يېڭى ئىـدىيه بولـسا، ئـۇ 
غـا يىغىـپ، بىـر شـىركهت ئادهم كهم دېگهنده يهنه بىر ئىككى ئادهمنى يېنى
ــدۇ ــى تۈزى ــك پىالن ــسىدا ئىگىلى ــۇرۇش توغرى ــىركهتنىڭ . ق ــۇ ش ــۇالر ئاش ب

 ئـادهم باشلىـسا، 2ئهگهر بىـر شـىركهتنى . قۇرغۇچىلىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
» باش ئىجرالىغۇچى ئهمهلـدار«، »رهئىس«ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرى ئادهتته 

لىـــپ، قىـــسقارتىلىپ دېيى» Chief Executive Officer«ئىنگلىـــزچه (
»CEO «ــدۇ ــاكى )دهپ ئاتىلى ــۆز » CEO ۋه Reis«، ي ــى ئ ــگهن ۋهزىپىن دې

بــۇ كىــشى شــىركهتنىڭ ئومــۇمىي ئىگىلىــك ئىــشلىرىغا، . ئىچىــگه ئالىــدۇ
بولۇپمــۇ دهســلهپكى مهزگىلــلهرده شــىركهتكه مهبــلهغ ئــېلىش ئىــشلىرىغا 

لىـزچه ئىنگ(» بـاش تېخنىكـا ئهمهلـدارى«يهنه بىـر ئـادهم . مهسئۇل بولىـدۇ
»Chief Technology Officer « ــسقارتىلىپ ــپ، قى دهپ » CTO«دېيىلى

بۇ كىشى شىركهت چىقارمـاقچى بولغـان . دېگهن ۋهزىپىنى ئۆتهيدۇ) ئاتىلىدۇ
يۇقىرى تېخنىكىلىق مهھسۇالتنى اليىھىلهش، ئۇ مهشۇالتنى چىقىرىشقا زۆرۈر 

ش، ئــۆزى ئاپپــارات ۋه ۋاقىــت جهدۋىلىنــى پىالنــال-بولغــان ئــادهم، ئهســۋاب
چىقارمــاقچى بولغــان، شــۇ ۋاقىتتــا باشــقا شــىركهتلهر تهرهپىــدىن ياســىلىپ 
ســېتىلىۋاتقان مهھــسۇالتالرنىڭ ئىــشلهتكهن تېخنىكىــسىنى تهپــسىلىي 

يېڭـى مهھـسۇالتنى . تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىش ئىشلىرىغا مهسـئۇل بولىـدۇ
شـۇ تهتقىق ۋه تهرهققىي قىلدۇرۇپ ئىشلهپ چىقىرىش ۋهزىپىـسى ئاساسـهن مۇ

كىشىگه يۈكلهنگهن بولغاچقا، بـۇ كىـشى شـىركهتنىڭ مۇۋهپپهقىيهتلىـك 
-3كۆپىنچه ئهھۋالدا . بولماسلىقىدا ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ-بولۇش

بىر كىـشىمۇ شـىركهتنىڭ قۇرۇلىـشىغا قاتنىـشىدىغان بولـۇپ، ئـۇ كىـشى 
سېتىقىغا مهسئۇل مۇئاۋىن رهئىـسلىك ۋهزىپىـسىنى ئـۆز -شىركهتنىڭ سودا

شـىركهتنىڭ ئهڭ دهسـلهپكى باسـقۇچىدىال مۇشـۇنداق بىـر . ستىگه ئالىدۇئۈ
كىشىنىڭ بولۇشى ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ، بـۇ كىـشى مهملىـكهت ئىچـى ۋه 
خهلقئارالىق بازارنىڭ ئهھۋالى توغرىسىدا ئىنتايىن مۇكهممهل تهكشۈرۈش ۋه 
تهتقىقــات ئېلىــپ بېرىــپ، بــۇ شــىركهت چىقارمــاقچى بولغــان يېڭــى 

نىڭ قانچىلىك بازىرى بارلىقى توغرىسىدا تهپسىلىي ئۇچۇرغا ئىـگه مهھسۇالت
شۇنداقال دهسـلهپكى مهزگىلـدىال بـۇ شـىركهت چىقارمـاقچى بولغـان . بولىدۇ

بۇمۇ شىركهت ئۈچۈن مهبلهغ ئېلىشتا . مهھسۇالتقا خېرىدار توپالشنى باشاليدۇ
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  . ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ
ــۇچىلىرى  ــىركهتنىڭ قۇرغ ــلهغ  كاپىتVCش ــدىغا مهب ــستالرنىڭ ئال الى

» ئىگىلىـك پىالنـى«تهلهپ قىلىپ بېرىشتىن بۇرۇن، چوقۇم بىر تهپـسىلىي 
بۇ پىالن كهم دېگهنده تۆۋهندىكىلهرنى ئۆز ئىچىـگه . تۈزۈپ چىقىشى كېرهك

  :ئالىدۇ
بۇ شىركهت ئىگه بولغان يېڭى ئىدىيه ۋه يېڭى تېخنىكـا ھهمـده بـۇ ) 1

رنىڭ كۆچۈرۋېلىـــشىنىڭ ئالـــدىنى شـــىركهتنىڭ تېخنىكىـــسىنى باشـــقىال
ئهگهر مۇشۇ شـىركهتنىڭ قۇرغۇچىلىرىغـا تهۋه . ئالىدىغان مۇھىم توسالغۇالر

بـۇ يېڭـى ئىـدىيه ۋه تېخنىكىنىـڭ . بىر قانچه پاتېنت بولسا تېخىمۇ ياخـشى
باشــقا تېخنىكىغــا سېلىــشتۇرغاندىكى ئاالھىــدىلىكلىرى تهپــسىلىي بايــان 

  . قىلىنىشى كېرهك
مهسىلهن، شـىركهتكه مهبـلهغ . ىقىرىش ۋاقىت جهدۋىلىمهھسۇالت چ) 2

نۇسخىـسىنى، بىـر يېـرىم -1بېرىلىپ بىـر يىلـدىن كېـيىن مهھـسۇالتنىڭ 
ــيىن  ــدىن كې ــمىي -2يىل ــيىن رهس ــدىن كې ــى يىل ــسىنى، ئىكك نۇسخى

تـۆت يىلـدىن . نۇسخىسىنى ئىشلهپ چىقىرىپ، مهھسۇالتنى بازارغـا سـېلىش
يىلـدىن كېـيىن پايـدا كـۆرۈش ئالته . چىقىم تهڭلىشىش-كېيىن كىرىم

  . قاتارلىقالر
ــقۇچلىرىدا ) 3 ــشنىڭ ئوخــشىمىغان باس ــشلهپ چىقىرى ــسۇالتنى ئى مهھ

  .ئىشلىتىلىدىغان ئادهملهرنىڭ كهسپىي تۈرلىرى ۋه سانى
ــقۇچلىرىدا ) 4 ــشنىڭ ئوخــشىمىغان باس ــشلهپ چىقىرى ــسۇالتنى ئى مهھ

 capital«ئىنگلىــزچه (ئۈســكۈنىلهر -ســېتىپ ئېلىنىــدىغان ئاپپــارات
equipment «نىڭ تۈرلىرى، سانى ۋه باھاسى) دهپ ئاتىلىدۇ.  

ــرىش ) 5 ــشلهپ چىقى ــدۇرۇپ ئى ــي قىل ــق ۋه تهرهققى ــسۇالتنى تهتقى مهھ
ئۈچۈن، ھهمده پايدا كۆرۈشكىچه بولغان ۋاقىت جهريانىدا چىقىم بولىدىغان 

  . پۇلنىڭ تهپسىلىي سانى، پىالنى ۋه جهمئىي مهبلهغ پۇلىنىڭ سانى
ىقىرىـدىغان نهرسـىگه باشـقا شـىركهتنىڭ زاپچاسـلىرى سىز ئىشلهپ چ

بىـرلهپ كۆرۈشـۈپ، سـىزگه -ئىشلىتىلىدىغان بولسا، سىز ئۇالر بىلهن بىـر
يوقلــۇقى، ئۇنىــڭ باھاســى قاتــارلىقالرنىمۇ -كېرهكلىــك نهرســىلهرنىڭ بــار
  . تهپسىلىي تهكشۈرۈپ چىقىسىز

ىلىـپ مۇشۇنداق بىر ئىگىلىك پىالنىنى يېـرىم يىلـدهك ۋاقىـت سـهرپ ق
پۈتتۈرگهنــدىن كېــيىن، شــىركهتنىڭ قۇرغــۇچىلىرى ئــۆزلىرى بىلىــدىغان 
ياكى بىر ئاز ئىشهنچ باغلىغان، كاپىتالىستالرنىڭ ئالـدىغا بېرىـپ، ئۇالرغـا 

بـۇ . ئۆز ئىگىلىك پىالنىدىن دوكالت بېرىپ، ئۇالردىن مهبـلهغ تهلهپ قىلىـدۇ



  )1(ئهركىن سىدىق بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن يازما سۆھبهت -ئۇيغۇر ئالىمى
 

 156

ــاال ــاھهده باك ــپىي س ــرهر كهس ــده بى ــستالر كهم دېگهن ــۋانى، كاپىتالى ۋر ئۇن
كۆپىنچه ھالالردا ماگىستېرلىق ھهتتـا دوكتورلـۇق ئۇنـۋانى ئالغـانالر ھهمـده 

 يىلـدىن ئـارتۇق ئىـشلهپ باققـانالر بولـۇپ، 10ئۆزىنىڭ كهسپىي ساھهسىده 
ئۇالرنىڭ ئاساسلىق قىلىدىغان ئىشى مهملىكهتلىك ۋه خهلقئارالىق تېخنىكـا 

شـۇڭا ئـۇالر بـازار . بولىـدۇبازىرىنى تهكشۈرۈپ تهتقىـق قىلىـشتىن ئىبـارهت 
ئهھۋالىدىنمۇ ھهمده تېخنىكا ئهھۋالىدىنمۇ تولـۇق خهۋهردار بولـۇپ، ئالـدىغا 

ئـۇالر . تهرهپلهردىن سـىقىپ تهرلىتىۋهتىـدۇ-پۇل سوراپ كهلگهنلهرنى تهرهپ
ــا ــدىغا كهلگهنلهرنىــڭ دوكالتىنــى قايت ــۇ -ئال ــۆزلىرى ب ــاڭالپ، ئ ــا ئ قايت

ۇنالرنى تهپسىلىي تهكشۈرۈپ، ئۇنىڭدا دىكى ھهممه مهزم» ئىگىلىك پىالنى«
ــىركهتنىڭ  ــۇ ش ــده ب ــتلىقىغا ھهم ــىلهرنىڭ راس ــان نهرس ــا قويۇلغ ئوتتۇرىغ
مۇۋهپپهقىيهتلىك بولىدىغانلىقىـدا ئۈمىـد بارلىقىغـا تولـۇق ئىـشهنگهندىن 
كېيىن، ئانـدىن بـۇ شـىركهتكه ئىنتـايىن قـاتتىق شـهرت ئاسـتىدا مهبـلهغ 

 پىرسـهنتىنى 50شـىركهتنىڭ : مكىنبـۇ شـهرت مۇنـداق بولۇشـى مـۇ. سالىدۇ
 مىليـون دولـالر مهبـلهغ 5بۇ، ئهگهر ئۇالر بـۇ شـىركهتكه . ئۆزلىرىگه بېرىش
 يىلــدىن كېــيىن بــۇ شــىركهتنىڭ پــاي چېكــى بازارغــا 5ســالغان بولــۇپ، 

 50 مىليـون دولالرغـا يارىـسا، ئۇنىـڭ 100سېلىنىپ، ئۇنىڭ بـازار قىممىتـى 
ئهگهر . ستالرنىڭ بولىدۇ، دېگهنلىكتـۇرمىليون دولالر قىسمى مۇشۇ كاپىتالى

 يىلدىن كېيىن بۇ شىركهت ئهسلىده پىالنلىغان مهھـسۇالتنى چىقىرالمـاي 5
قالسا، ئۇ ھالدا بۇ شىركهت تاقىلىپ، ھېلىقى كاپىتالىستالر مهبلهغ سـالغان 

شـىركهتنى قۇرغـۇچىالر .  مىليون دولالر پۇلىدىن پۈتـۈنلهي قـۇرۇق قالىـدۇ5
ئاڭلىـشىمچه، ئـادهتته . تتىن جاۋابكارلىققا تارتىلمايدۇھهرگىز قانۇن جهھه

ى مـۇۋهپپهقىيهت 3 شـىركهتنىڭ ئىچىـده 10كاپىتالىستالر مهبـلهغ سـالغان 
شۇنداقتىمۇ ياخشى ماڭغـان . قازىنىپ، قالغان يهتتىسى مهغلۇپ بولىدىكهن

 10 پىرسهنت شىركهتتىنال ئۆزلىرىنىـڭ مهبـلهغ سـالغان ھهمـمه پۇلىنىـڭ 30
شـۇڭا بـۇ . ن كۆپرهكىگه تهڭ كېلىـدىغان پايـدا كۆرىـدىكهنھهسسىسىدى

  . كهسپكه كىرىپ قالغانالر ھهرگىز باشقا كهسپنى قىلغۇسى كهلمهيدىكهن
كاپىتالىــستالر ئــۆزلىرى تېخنىكــا ۋه ســودا بــازارلىرىنى ئىزچىــل تــۈرده 
تهكشۈرۈپ، تهتقىق قىلغاندىن باشـقا، ئامېرىكىـدا يهنه نۇرغـۇن مهخـسۇس 

ه ئوخشىمىغان مهھسۇالتالرنى تهھلىل قىلىـپ، شـۇ ئاساسـتا كهسپلهر بويىچ
يېزىپ چىققان ئىلمىي دوكالتىنى باشقا شهخسلهر ۋه شـىركهتلهرگه سـېتىپ 

ئۇالر تېخنىكا ساھهسىدىكى يېڭى يۈزلىنىشلهرنى . بېرىدىغان شىركهتلهر بار
ئانالىز قىلىپ، كهلگۈسىدىكى بازار ھهققىـده ئىلمىـي مـۆلچهرنى ئوتتۇرىغـا 

  . دولالرغا سېتىۋالغىلى بولىدۇ1500ئۇالرنىڭ بىر دوكالتىنى ئادهتته . ىدۇقوي
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ئامېرىكىدا خۇسۇسـىي مهبـلهغ سـالىدىغان كاپىتالىـستالردىن باشـقا، 
ــى  ــق ئىگىلىكــلهر ئۈچــۈن ھهر يىل ــۇ كىچىــك تىپلى ئامېرىكــا ھۆكۈمىتىم

مېنىـڭ پهرىـزىمچه ھۆكۈمهتنىـڭ . بهلگىلىك پۇل ئاجرىتىپ مهبلهغ سـالىدۇ
لهغ ئۈچۈن ئاجراتقان پـۇلى پۈتـۈن ئامېرىكـا بـويىچه ھهر يىلـى مهبـلهغ مهب

ــنهن  ــۇمكىن10ســېلىنىدىغان پۇلنىــڭ تهخمى .  پىرســهنتىنى ئىگىلىــشى م
ھۆكۈمهت مهبلىغىنىڭ كۆپ قىسمى دۆلهت مۇداپىئهسى بىلهن مۇناسىۋهتلىك 

  . مهھسۇالت ئىشلهپ چىقىرىدىغان شىركهتلهرگه بېرىلىدۇ
 دهپ ئاتالغان VCمۇھىم مهسىلىنى چۇشهندۈرمىدىم مهن تېخى يهنه بىر 

كاپىتالىستالرنىڭ ئهسلىدىكى پـۇلى نهدىـن كېلىـدۇ؟ ئـۇنى ھهرگىـز ئـۇالر 
ئامېرىكىـدا مائاشـنى . ئۆزلىرىنىڭ ئىشلهپ تاپقان مائاشىدىن يىغقان ئهمهس

ــۇمكىن ئهمهس ــهن م ــوپالش ئاساس ــۇل ت ــك پ ــپ ئۇنچىلى ــڭ . يىغى ئۇالرنى
ــ ــى ۋاقىتت ــسى ئهين ــۇنى كۆپىنچى ــۇرۇپ، ئ ــىركهت ق ــر ش ــده بى ا كهم دېگهن
 يىلنىڭ ئىچىده ئـۆز شـىركىتىنىڭ پـاي 10-5مۇۋهپپهقىيهتلىك ماڭدۇرۇپ، 

. چېكىنى بازارغا سېلىپ، شۇ ئارقىلىق نهچچه مىليون دولالرلىـق بولغـانالردۇر
 دېگهن يېرىم ئۆتكۈزگـۈچ الزېـر نـۇرى SDLمهن سىلىكون جىلغىسىدىكى 

سـېتىققا مهسـئۇل -غان بىر شىركهتتىكى سـودازاپچىسى ئىشلهپ چىقىرىدى
ئۇ شـىركهتنىڭ پـاي چېكىنـى . بىر ئوتتۇرا دهرىجىلىك باشلىقىنى تونۇيتتۇم

ــاخىرلىرى -2000 ــڭ ئ ــالغانىدى، 20يىلىنى ــا س ــن بازارغ -2001 دولالردى
.  دولالرغـا چىقىـپ كهتتـى300يىلىنىڭ ئاخىرى بىر پاي چېچكنىڭ باھاسـى 

لدۇر كىرگهنلهرنىڭ ھهممىسى مىليونېر بولۇپ شۇنىڭ بىلهن ئۇ شىركهتكه با
مهن كېيىن بىر ئىـش بىـلهن ھېلىقـى تونۇشـۇمنى ئىـزدهپ بارسـام، . كهتتى

شىركهتتىكىلهر ماڭا ئۇ كىشىنىڭ بۇ شـىركهتتىكى خىزمىتىـدىن ئىـستېپا 
ئهگهر سـىز بىـر يېڭـى . بېرىپ، كاپىتالىست بولۇپ كهتكهنلىكىنى ئېيتتى

ــانچه ب ــىركهتكه ق ــان ش ــىزگه قۇرۇلغ ــىركهت س ــۇ ش ــىڭىز، ئ ــدۇر كىرس ال
دهپ ئاتىلىــدىغان پــاي چهكــتىن شــۇنچه كــۆپ ۋه » Option«ئىنگلىــزچه 

ــدۇ ــۇنچه ئهرزان بېرى ــېلىش. ش ــېتىپ ئ ــۇنى س ــڭ -ئ ــلىق ئۆزىڭىزنى ئالماس
ئهگهر شىركهت ئوبدان مېڭىپ، ئۇنىڭ پاي چېكىنى بازارغـا . ئىختىيارلىقىدا

ىركهت ســىزگه ســېتىپ ســالغاندىن كېــيىن ئــۇ پــاي چهكنىــڭ باھاســى شــ
بهرگهندىكى باھـادىن يـۇقىرى بولـسا، سـىز ئـۆزىڭىزگه تهۋه پـاي چهكنـى 

ئهگهر . شـۇنىڭ بىـلهن پايـدا كۆرىـسىز. سېتىۋېلىپ، ئـۇنى بـازاردا ساتىـسىز
  . شىركهت ياخشى ماڭمىسا، ئۇ پاي چهكنى ئالمايسىز

پۈتـۈن . دېگهن بىر چوڭ شـىركهت بـار» Cisco«سىلىكون جىلغىسىدا 
ــا ــۇقىرى دۇني ــشلىتىۋاتقان ي ــۈن ئى ــاش ئۈچ ــورلىرى ياس ــشىش ت دا خهۋهرلى
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ئاپپاراتالرنىڭ يېرىمىدىن تولىـسىنى مۇشـۇ شـىركهت -تېخنىكىلىق ئهسۋاب
بۇ ئاپپاراتالر بىر تهرىپىنىـڭ ئۇزۇنلـۇقى . ئىشلهپ چىقارغان بولۇشى مۇمكىن

يېرىم مېتردىن ئاشـمايدىغان قهلهي سـاندۇققا قاچىالنغـان بولـۇپ، ئۇنىـڭ 
ــۇقىرىبا ــايىن ي ــشىچه، . ھاســى ئىنت ــشلهپ » Cisco«بهزىلهرنىــڭ ئېيتى ئى

چىقارغان بىر ساندۇق بىلهن ھهجمـى شـۇ سـاندۇق بىـلهن ئوخـشاش بولغـان 
نىڭ ساندۇقى ئالتۇندىن جىق »Cisco«ئالتۇننىڭ باھاسىنى سېلىشتۇرغاندا، 

يىلى -2001بۇ شىركهتنىڭ پاي چېكىنىڭ باھاسىمۇ . قىممهت توختايدىكهن
ايىن ئۆســۈپ كېتىــپ، شــىركهتته بىــرهر باشــلىق دهرىجىــسى بــار ئىنتــ

شـۇ . كىشىلهرنىڭ ھهممىسى بىر يىلنىڭ ئىچىـدىال مىليـونېر بولـۇپ كهتتـى
 كىـــشىدىن 800دىكـــى مىليـــونېر بولغانالرنىـــڭ ســـانى » Cisco«يىلـــى 

  .ئاشىدىكهن
شۇنى ئهسكهرتىپ قويـۇش كېرهككـى، ئامېرىكىـدا شـىركهتنىڭ پـاي 

ولۇپ كېتىدىغانالرنىڭ بولغىنىدهك، شۇ پاي چهك بىـلهن چېكى بىلهن باي ب
يهنــى، ئىقتىــساد ياخــشى . كهمــبهغهل بولــۇپ كېتىــدىغان ئهھۋالالرمــۇ بــار

. بولغاندا، شىركهتلهرنىڭ ئىقتىسادىي قىممىتى ئۆسۈپ، ئادهملهر باي بولىدۇ
-ئىقتىساد ياخشى بولمىغاندا، شـىركهتنىڭ، جۈملىـدىن شـىركهتلهر پـاي

ىتى چۈشۈپ كېتىپ، كىشىلهر نۇرغۇن بايلىقتىن ئايرىلىـپ چېكىنىڭ قىمم
-2001مهن مۇشۇ سۆھبهتنىڭ ئالدىنقى بىر بۆلۈمىـده ئېيتقانـدهك، . قالىدۇ

 يىــل ئىچىــده، ئامېرىكــا ئىقتىــسادىنىڭ، 2يىلىغــا قهدهر -2003يىلىــدىن 
جۈملىــدىن كالىفورنىيهنىــڭ نۇرلــۇق تــاال خهۋهرلىشىــشنى مهركهز قىلغــان 

ــۇقىرى تېخنىك ــهۋهبىدىن، ي ــشى س ــشىپ كېتى ــانائىتىنىڭ ناچارلى ــق س ىلى
 ترىللىيون دولالر قىممىتىدىكى ئىقتىساد يوقىلىپ 2.3كالىفورنىيه شىتاتىدا 

 مىــڭ پــاي چېكىنــى بىــر دولالردىــن  »WaveSplitter «30ماڭــا. كهتــكهن
سۆزلهر كۈچىيىپ -ئارىلىقتا شىركهتنى بازارغا سالىدىغان گهپ. بهرگهنىدى
.  مىڭ دولالر خهجلهپ سـېتىۋالغانىدىم5 مىڭىنى 5ن ئۇنىڭدىن قالغاندا، مه

دهل شۇنىڭدىن كېيىن ئامېرىكىنىـڭ نۇرلـۇق تـاال خهۋهرلىـشىش سـانائىتى 
بىزنىــڭ . پهســكه چۈشۈشــكه قــاراپ مېڭىــپ، بىــر چۈشــكهنچه توختىمىــدى

 دولالرغـا ئۆسـكهن 9شىركهتنىڭ پاي چېكى دهپتهر ئۈستىده بىـر دولالردىـن 
ادنىڭ چۈشۈشى بىلهن ئۇنىڭ باھاسىمۇ چۈشۈپ، ئاخىرىدا بىر بولۇپ، ئىقتىس

 5مېنىـڭ . بولـۇپ قالـدى)  دولالر0.03يهنى ( سهنت 3پاي چېكىنىڭ قىممىتى 
 دولـالر پۇلمـۇ ماڭـا 150بۇ .  دولالرغا چۈشۈپ قالدى150مىڭ دولالر مهبلىغىم 

 بىزنىڭ شـىركهتتىكى يهنه بىـر. يوق، ئۇنىمۇ بىلمهيمهن-قايتىپ كېلهمدۇ
 مىـڭ دولـالر پۇلىـدىن 90 نهچچه يىـل يىغقـان 10باال مۇشۇنداق ئىش بىلهن 
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ئاشۇ ۋاقىتتا مهن رادىيـو خهۋهرلىرىـده ئىقتىـسادىي جهھهتـتىن . قۇرۇق قالدى
. ۋهيران بولۇپ، يىغـالپ كهتـكهن كىـشىلهرنىڭ ئـاۋازىنى خېلـى ئاڭلىـدىم

 چېكىنىـڭ دهپتهردىكـى-مهسىلهن، بىـر كىـشى شـىركهتتىن بهرگهن پـاي
 3قىممىتىنــى ھېــسابالپ، پايــدا تېخــى ئــۆز قولىغــا تهگمىــگهن بولــسىمۇ، 
. مىليــون دولالرلىــق ئۆيــدىن بىرنــى قهرزگه ئالغــان پــۇل بىــلهن ســېتىۋاپتۇ

ئۆيىنىـڭ باھاسـىمۇ . كېيىن ئۇ پاي چېكىنىڭ قىممىتى يوق بولۇپ كېتىپتۇ
ا يهنه ئۆيىنى سېتىپ، قهرز تـۆلهپ، بانكىغـ.  مىليون دولالرغا چۈشۈپ قاپتۇ2

شىركىتى يوقاپ كېتىپ، خىزمىتىدىنمۇ . بىر مىليون دولالر قهرز بولۇپ قاپتۇ
 پىرسـهنتلىك بىـر 6ئهگهر سـىزنىڭ بانكىغـا يىللىـق ئۆسـۈمى . قۇرۇق قاپتۇ

 دولـالر 5000مىليون دولالر قهرزىڭىز بولسا، ئۇنىڭ ئۆسۈمى ئۈچۈنال ھهر ئايدا 
شىلهر نۇرغــۇن شــهرتلهر يۇقىرىقىــدهك ئهھۋالــدا، كىــ. تۆلىــشىڭىز كېــرهك

ــــده  ــــتىدا ئىنگلىزچى ــــران » bankruptcy«ئاس ــــدىغان ۋهي دهپ ئاتىلى
ۋهيران بولغـانلىقىنى . بولغانلىقىنى ئېالن قىلىپ، قهرز پۇلىدىن قۇتۇالاليدۇ

مهسىلهن، سىز ئۇنىڭدىن كېيىنكى . ئېالن قىلىشنىڭ خېلى كۆپ زىيىنى بار
  .  ئااللمايسىز يىل ئىچىده بانكىدىن ھېچقانداق قهرز پۇل10

ئايــــدا، مهن ســــاندىئا دۆلهت تهجرىبىخانىــــسىدا -6يىلــــى -1996
ـــدىكى  ـــۇ ئىدارى ـــڭ ئاش ـــدا، مېنى ـــان ۋاقتىم ـــتىلىق قىلىۋاتق دوكتۇرئاش
ئۇستازىمنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلهن، بىر يۇقىرى تېخنىكىلىق يېڭى شىركهت 

بولغـان كىـشى » CEO«بىزگه .  كىشىنىڭ بىرى بولدۇم3قۇرماقچى بولغان 
 يېــشىدا كهلــگهن، ســىلىكون جىلغىــسىدا ئــۇزۇن يىــل 6ندىــستاندىن ھى

 قـا يېقىنلىـشىپ 60 شىركهت قۇرۇپ باققـان، يېـشى 2ئىشلهپ، ئۆزى بۇرۇن 
سـېتىققا مهسـئۇل مۇئـاۋىن رهئىـس بولـسا -سـودا. قالغان بىر كىشى ئىدى

ئهينى ۋاقىتتا سىلىكون جىلغىسىدىكى يىللىق سودىسى بىر قانچه مىليـارت 
سېتىقىغا مهسـئۇل مۇئـاۋىن رهئىـسى -ق بىر چوڭ شىركهتنىڭ سودادولالرلى

» CTO«مهن بولـسام . بىلهن يېقىن دوسـت ئىـدى» CEO«بولۇپ، بىزنىڭ 
» Tele«بولۇپ، بۇ يهردىكـى » Telelase«شىركىتىمىزنىڭ ئىسمى . بولدۇم

ــۇددى  ــسى خ ــڭ مهنى ــرام«دېگهننى ــون«، »تېلېگ ــدىكىگه » تېلېف دېگهن
ئىنگلىـزچه (بولـسا » Lase«.  مهنـانى ئۇقتـۇراتتىدېگهن» يىراق«ئوخشاش 

»Laser «بىزنىـڭ چىقارمـاقچى . نىـڭ بىـر قىـسمى ئىـدى) يهنى الزېر نـۇرى
 4 كىلــومېتردىن 1بــولغىنىمىز، الزېــر نــۇرىنى ھــاۋادا ماڭــدۇرۇپ، ئــارىلىقى 

ـــىغىملىق  ـــۇقىرى س ـــدا ي ـــڭ ئارىلىقى ـــان بىناالرنى ـــومېترغىچه بولغ كىل
ــۇرۇش ئۈ ــورى ق ــدىخهۋهرلىــشىش ت ــارات ئى ــشلىتىدىغان ئاپپ ــۇ . چــۈن ئى ب

ئاپپاراتنىڭ كۆرۈنۈشى بىر خىل تېلېسكوپقا ئوخشاش بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىده 
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ـــىگنالىغا  ـــر س ـــىگنالىنى ئېلېكتى ـــۇر س ـــقا يهنه ن ـــسكوپتىن باش تېلې
ئايالندۇرىدىغان يۇقىرى سـۈرئهتلىك زاپچاسـالر ھهمـده يـۇقىرى سـۈرئهتلىك 

شىش تورلىرىغـا يهتكـۈزۈپ بېرىـدىغان ئېلېكتىر سىگنالىنى باشقا خهۋهرلىـ
غا ئوخشاش چوڭ شهھهرلهر ۋه ئـالىي  San Francisco. . زاپچاسالرمۇ بار ئىدى

مهكتهپلهرده بىنـاالر بهك زىـچ بولغاچقـا، ئهگهر يهرنـى كـوالپ نۇرلـۇق تـاال 
كۆمۈپ، خهۋهرلىشىش تورى ياسىماقچى بولسا، ئۇنىڭغا ۋاقىت ۋه ئىقتىـساد 

بهزى جـايالردا بولـسا ئۇنـداق قىلىـش مـۇمكىن، . ىئىنتايىن كـۆپ كېتهتتـ
ئهگهر بىزنىـڭ ئاپپـاراتتىن ئىككىنـى . پۈتۈنلهي مۇمكىن بولمـايمۇ قالىـدۇ

ئىككى ھهپتىنىـڭ ئىچىـدىال ئىككـى -بىرىگه قارىتىپ ئورناتسا، بىر-بىر
 خىلنـى 3مهن مۇشۇنداق ئاپپـاراتتىن . بىرىگه ئۇلىغىلى بوالتتى-بىنانى بىر

ۈچىمىز بىرلىشىپ شىركىتىمىزگه ئىگىلىـك پىالنـى تـۈزۈپ، ئ. اليىھىلىدىم
لېكىن، بىزنىڭ ئىگىلىك پىالنىمىز . الرنىڭ قېشىغا ئاپاردۇق» VC«نۇرغۇن 

بـۇ جهريانـدا مهن ئـۆز . ئۇالرنى قانائهتلهندۈرهلمهي، بىز زادىال پۇل ئااللمىدۇق
نىڭ بىز.  مىڭ دولالردهك پۇلنى مۇشۇ شىركهت ئۈچۈن خهجلىدىم5يېنىمدىن 

يېڭــى قۇرغــان شــىركىتىمىزنىڭ مۇۋهپپهقىيهتلىــك بولۇشــى ھــېچ قانــداق 
نىــشانى -2كاپــالهتكه ئىــگه بولمىغاچقــا، مهن بــۇ شــىركهتكه ئۆزۈمنىــڭ 

تهرىقىــسىده مۇئــامىله قىلىــپ، ئۆزۈمنىــڭ رهســمىي خىزمىتىنــى زادىــال 
ال بۇ شىركىتىمىز ئۈچۈن پۈتۈن كـۈن » CEO«پهقهت بىزنىڭ . توختاتمىدىم

دېـگهن الزېـر شـىركىتىگه » CVI«ئايـدا، مهن -9يىلـى -1996. ىئىشلىد
ــردىم ــزمهتكه كى ــتىن . خى ــر تهرهپ ــال » CVI«بى ــى نورم دىكــى خىزمىتىمن

يهكشهنبه ۋه باشقا دهم ئـېلىش -داۋامالشتۇرۇپ، ھهر كۈنى ئاخشىمى، شهنبه
بىــز مهبــلهغ . نىــڭ ئىــشىنى قىلــدىم» Telelase«كۈنلىرىنىــڭ ھهممىــسى 

قـات قىيىنچىلىققـا دۇچ كهلـسهكمۇ، ھهرگىـز بـۇ -تمۇئېلىش جهھهتته قـا
يىلى ئامېرىكىدىكى غايهت چـوڭ -1998ئهمما، . شىركهتتىن ۋاز كهچمىدۇق
شـىركىتى ۋاشـىنگتون » Lucent Technology«شىركهتنىڭ بىرى بولغان 

دېـــگهن بىـــر » Terrabeam« شـــهھىرىده قۇرۇلغـــان Seattleشـــىتاتىنىڭ 
نىـــڭ » Terrabeam«بـــلهغ ســـالدى  مىليـــون دولـــالر مه500شـــىركهتكه 

-چىقارمــاقچى بولغىنىمــۇ بىزنىــڭ چىقارمــاقچى بــولغىنىمىز بىــلهن ئــوپ
بۇ ئىشتىن كېيىن بىزنىـڭ مهبـلهغ ئااللىـشىمىزدا ئاساسـهن . ئوخشاش ئىدى
شـۇنداق بولـسىمۇ بىـز باشـقا يـۇقىرى تېخنىكىلىـق نهرسـه . ئۈمىد قالمىدى

نىـڭ ئېھتىيـاجى » Telelase«مۇشـۇ جهريانـدا . چىقىرىش يولىدا ئىزدهندۇق
ــدىن ــلهن مهن ئۆزلۈكىم ــسى ۋه  پWindows بى ــارلىق SMNPروگراممى  قات

ــدىم ــده مهن ئىنتــايىن -2001. يۇمــشاق دېتــالالرنى ئۆگهن يىلىغــا كهلگهن
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. ھارغىنلىق ھـېس قىلىـپ، بـۇ شـىركهتتىكى ۋهزىپهمـدىن ئىـستېپا بهردىـم
»Telelase «بولـۇپ، ئـۇ ھـازىرمۇ بىر رهسمىي تىزىمغا ئالدۇرۇلغان شىركهت 

ھـازىر ئـۇنى . مهن يهنىال ئۇنىڭ بىر ئاساسـلىق پـاي چهك ئىگىـسى. مهۋجۇت
. بولغان كىشى ئـۆزى يـالغۇز ماڭدۇرۇۋاتىـدۇ» CEO«بىزنىڭ ئهينى ۋاقىتتا 

ئىدارىلهرگه مهسلىھهتچىلىك قىلىپ بېرىـپ، ئىـشخانىنىڭ -باشقا شىركهت
ھازىر بىز چىقارمـاقچى . اتىدۇئىجارىسى بىلهن ئۆزىنىڭ مائاشىنى تېپىپ ياشاۋ

بولغان ھېلىقى ئاپپـاراتنى چىقىرىـدىغان شـىركهتلهر ئامېرىكـا، يـاپونىيه، 
ھـازىر . ئىسرائىلىيه، ئهنگلىيه قاتارلىق نۇرغۇن دۆلهتلهرده قۇرۇلـۇپ كهتتـى

ـــشته  ـــسىدىكى خهۋهرلىشى ـــلۇقى ئوتتۇرى ـــالهم بوش ـــلهن ئ ـــارى بى يهر ش
ــــــــشىلتىدىغان   دهپ «Deep Space Network, DSN»ئى

دېگهنـگه » چوڭقۇر ئالهم بوشـلۇقى تـورى«ئۇيغۇرچه مهنىسى (ئاتىلىدىغان
بىـر مىكـرو دولقۇنلـۇق خهۋهرلىـشىش تـورى ئـارقىلىق ) يېقىن كېلىـدىغان

ھـازىر مارسـتىكى ئىككـى تهكـشۈرگۈچى ماشـىنا تارتقـان . ئېلىپ بېرىلىدۇ
بۇ تورنىـڭ . دۇرهسىملهرنىمۇ ئاشۇ تور ئارقىلىق يهر شارىغا ماڭدۇرۇپ تۇرۇۋاتى

ئـۇالر يهر .  ى بـار3ئانتېنناسى قازان شـهكلىده بولـۇپ، ئۇنىڭـدىن جهمئىـي 
 گىـــرادۇس ياســـىغان جايالرغـــا 120ئـــارا -شـــارىنىڭ ئۈســـتىدىكى ئـــۆز

ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ، ئۇنىڭ بىرى ئامېرىكىنىڭ كالىفورنىيه شـىتاتىدا، 
 34تېننانىڭ دىئـامېتىرى بۇ ئان. بىرى ئاۋىسترالىيهده، يهنه بىرى ئىسپانىيهده

 قهۋهتلىك بىنـا بىـلهن 10 مېتر چوڭلۇقتا بولۇپ، ئىگىزلىگى بىر 70مېتر ۋه 
مىكرو دولقۇنلۇق خهۋهرلىشىشنىڭ سۈرئىتى تېز بولمىغاچقا، . باراۋهر كېلىدۇ

ھـــازىر ئامېرىكـــا ۋه غهرب ئهللىـــرى يهر شـــارى بىـــلهن ئـــالهم بوشـــلۇقى 
بوشلۇقىدىكى ئۆز ئارا خهۋهرلىشىشنى ئوتتۇرىسىدىكى خهۋهرلىشىش ۋه ئالهم 

نۇر دولقۇنى ئارقىلىق ئېلىپ بېرىش توغرىسىدا نۇرغۇن تهتقىقاتالرنى ئېلىـپ 
  . بېرىۋاتىدۇ

تۆۋهنده يازىدىغان نهرسىنى چۈشىنىش ئاسان بولسۇن ئۈچـۈن، نۇرلـۇق 
خهۋهرلىشىشىگه ئائىـت ئـازراق ئۇقـۇم ) »optical-fiber«ئىنگلىزچه (تاال 

 بىـر  ھازىر كـۆپ سـانلىق نۇرلـۇق تـاال خهۋهرلىشىـشته. كېتهيبېرىپ ئۆتۈپ 
 گىگا بىت بولۇپ، ئۇنى قىـسقارتىپ 10كانالىنىڭ تېزلىكى بىر سېكۇنتىغا 

10 GBPS)  ــزچه ــدۇ) »giga bit per second 10«ئىنگلى ــر . دهپ ئاتاي بى
بىـر ئـاۋاز كانالىنىـڭ .  بولىدۇ40نۇرلۇق تاالدا مۇشۇنداق كانالدىن تهخمىنهن 

) بهزى بىــر يېڭــى تېخنىكىنىــڭ يــاردىمى بىــلهن(گىلهيــدىغان مىقتــارى ئى
بولغاچقا، بىر نۇرلۇق تاالدا )Kbps 10(بىت - كىلو10تهخمىنهن سېكۇنتىغا 

ــاۋاز 40 ــى تېلېفــون( مىليــون ئ ــدۇ) يهن ــالى ماڭــدۇرغىلى بولى -2001. كان
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نى يىلىنىڭ ئالدى كهينىده بىر نۇرلۇق تاال خهۋهرلىشىش كانالىنىڭ سـۈرئىتى
40Gbpsــدى ــلهر بول ــۇن گهپ ــسىدا نۇرغ ــش توغرى ــا .  قىلى ــۇ تېخنىكىغ ب

ئاپپـاراتالرنى ياسـايدىغان نۇرغـۇن شـىركهتلهر -كېرهكلىك بولغان زاپچاس
يىلىغا كهلگهنـده بـۇ تېخنىكىنىـڭ ئىقتىـسادىي -2003لېكىن، . قۇرۇلدى

ئۈنۈمى يۇقىرى ئهمهسلىكى بايقىلىپ، بۇ تېخنىكىنى ئومۇمالشـتۇرمايدىغان 
  .لۇپ، يېڭىدىن قۇرۇلغان نهچچه مىڭ شىركهت ۋهيران بولدىبو

كانادادا بىر تۈركىيهلىك ئۆمهر ئىـسىملىك تـۈرك قۇرغـان بىـر ئوپتىكـا 
 كىـشىلىك شـىركهت بولـۇپ، ئۇنىـڭ مهھـسۇالتى 200ئۇ بىـر . شىركىتى بار

دېــگهن » WaveSplitter«ۋه » CVI«مهن . ئامېرىكىــدىمۇ كــۆپ ســېتىلىدۇ
ۋاتقان ۋاقتىمدا، بۇ شىركهتتىن نهچـچه قېـتىم ئوپتىكـا شىركهتلهرده ئىشله

يىلىنىــڭ بېــشىدا بىــر خهلقئــارالىق -2001. زاپچاســلىرى ســېتىۋالغانىدىم
نۇرلۇق تاال خهۋهرلىشىش يىغىنىغا بېرىپ، كۆرگهزمه زالىدا بـۇ شـىركهتنىڭ 

ھهمــده بــۇ . كۆرگهزمىــسىنىمۇ زىيــارهت قىلىــپ، ئــۆمهر بىــلهن كۆرۈشــتۈم
رىكىدىكى بىر تهتقىقات ئىشخانىسىغا مهسئۇل بىر مۇئاۋىن شىركهتنىڭ ئامې

ئۇ بىر دوكتورلۇق ئۇنۋانى بار، زهينهپ ئىـسىملىك . رهئىسى بىلهنمۇ تونۇشتۇم
ئايال كىشى بولۇپ، ئۇمۇ تۈركىيهلىك تۈرك ھهمـده يېـشى ئۆمهرنىڭكىـدىن 

ــدى10 ــوڭ ئى ــالرچه چ ــتۇق.  ياش ــۆپ پاراڭالش ــسىدا ك ــپ توغرى ــز كهس . بى
ىڭ ئاخىرىدا زهينهپ مېنىـڭ ئۇالرنىـڭ شـىركىتىگه يۆتكىلىـپ، پارىڭىمىزن

گهرچه شــۇ چاغــدا بــۇ . ئــۇالر ئۈچــۈن ئىــشلهپ بېرىــشىمنى تهكلىــپ قىلــدى
گه قارىغاندا كۆپ پىـشىپ يېـتىلگهن شـىركهت »WaveSplitter«شىركهت 

بولۇپ، ئىستىقبالىمۇ كۆپ ياخشىدهك كۆرۈنگهن بولـسىمۇ، مهن ئـۇنى رهت 
هبى، مهن زهينهپ بىلهن پاراڭلىـشىۋاتقان ۋاقتىمـدا، بىـر بۇنىڭ سهۋ. قىلدىم

ئىـشلىمهي كهچكىـچه «قېتىم ئۆمهر بىزنىڭ قېشىمىزغا كېلىپ، زهينهپنـى 
. دېگهندهك گهپلهر بىلهن ئىنتايىن سهت سىلكىشلىۋهتتى» پاراڭ ساالمسهن؟

زهينهپ ئۆز شىركىتىنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن كۈچهۋاتقـان بولـۇپ، ئۆمهرنىـڭ 
هدىسىدهك بىر كىشىگه ئۇنداق مۇئامىله قىلىشى مېنـى ئىنتـايىن ئۆزىنىڭ ھ

شــۇڭا مهن ئۆزۈمنىــڭ ئــويلىنىغىنىنى زهيــنهپكه شــۇ . سهســكىندۈرگهنىدى
  . پهيتتىال ئېيتتىم

ــكه -2001 ــايرىم كۆرۈشۈش ــر ئ ــى بى ــنهپ مېن ــاخىرى زهي ــڭ ئ يىلىنى
چاقىرىــپ، ئۆزىنىــڭ بىــر يېڭــى شــىركهت قۇرمــاقچى بولغــان ئىدىيىــسىنى 

ھهمده مېنىڭ ئىنژىنېرلىققا مهسئۇل مۇئاۋىن رهئىس بولۇپ ئىـشلهپ . ئېيتتى
ـــدى ـــشىمنى تهلهپ قىل ـــال . بېرى ـــشاق دېت ـــقا يۇم ـــدىن باش ـــنهپ مهن زهي

مۇتهخهسسىــسىدىن بىرنــى ۋه ئېلېكتىــر ئىنژىنېرلىــق مۇتهخىسسىــسىدىن 
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ــانىكهن ــپ بولغ ــا يىغى ــۆز يېنىغ ــۇ ئ ــىركىتى . بىرنىم ــڭ ش ــۇالر ئۆمهرنى ئ
ىك شىركهتنىڭ رهئىس ۋه مۇئاۋىن رهئىـسلىرى بولـۇپ، سېتىۋالغان بىر كىچ

. زهينهپ بىلهن بىرلىكته بۇ يېڭـى شـىركهتنى قۇرۇشـقا مـاقۇل بولغـانىكهن
 لىـق نۇرلـۇق تـاال 40Gbpsبىزنىڭ چىقارماقچى بولغىنىمىز، ئۇزۇن يوللۇق، 

خهۋهرلىشىشىگه ئىشلىتىدىغان بىر ئاپپارات بولۇپ، مۇشۇنداق خهۋهرلىشىش 
 Polarization Mode بولــسا بولمايــدىغان، ئىنگلىــز تىلىــدا تورىــدا كهم

Dispersion PMD« « ــۇر ســىگنالىنىڭ دېــگهن بىــر خىــل ھادىــسىنىڭ ن
ــۇقىرى  ــى ۋه ي ــر يېڭ ــدىغان بى ــدىنى ئالى ــشىنىڭ ئال ــۈپىتىنى بۇزۇۋېتى س

ئـۇ بىـر يېڭـى نهرسـه بولغاچقـا، ئـۇنى بـۇرۇن . تېخنىكىلىق ئاپپارات ئىدى
ـــ ـــپ باقمىغانى ـــېچكىم قىلى ـــڭ . دىھ ـــگهن » WaveSplitter«بىزنى دې

 پـارامېتىرىنى ئۆلچهيـدىغان بىـر ئاپپـارات الزىـم PMDشىركىتىمىزده مۇشۇ 
بولۇپ قېلىپ، ئاشۇنداق ئاپپاراتنى چىقىرىدىغان بىر شىركهتنىڭ ئـادهملىرى 
ــۇ  ــۆز مهھــسۇالتىنى تونۇشــتۇرغاندا، مهن ئ ــپ، ئ بىزنىــڭ شــىركهتكه كېلى

مهن . ى پۈتــۈنلهي چۈشــىنىۋالغانىدىمئاپپاراتنىــڭ ئىــشلهش پرىنــسىپىن
ئـۇنى مهن اليىھىـلهپ .  ئاي ۋاقىت بېرىڭالر6ماڭا «ئۆزىمىزنىڭ شىركىتىگه 

»  ئـاي ۋاقتىمىـز يـوق6بىزنىـڭ «دېگهنده، شىركهتتىكىلهر » ياساپ چىقاي
  . مىڭ دولالرغا سېتىۋالغانىدى120دهپ، ئۇ ئۆلچهش ئاپپاراتىدىن بىرنى 

ىكى تهجرىبهمگه ئاساسـهن، بىزنىـڭ بـۇ د» Telelase«مهن ئۆزۈمنىڭ 
ساھهده تېخـى تهجرىبىمىـز يـاكى تېخنىكىمىـز يوقلـۇقىنى، شـۇڭا مهبـلهغ 
ئېلىشنىڭ ئىنتايىن تهسلىكىنى ئېيتقاندا، زهيـنهپ ئـۆزىگه پـۇل بېرىـشكه 

. كاپىتالىستالرنىڭ بارلىقىنى ئېيتتـى» VC«تهييار بولۇپ قالغان بىر قانچه 
چلۈك ئىـشهنچ پهيـدا بولـدى، مهن بـۇ يىڭـى شۇنىڭ بىلهن مهنده خېلى كۈ

شــىركهت مهبــلهغ ئېلىــپ بولغانـــدىال ئانــدىن ئۇنىڭــدا پۈتــۈن كـــۈن 
دىكـــى خىزمىتىمنـــى »WaveSplitter«ئىـــشلهيدىغانغا، ئـــۇنىڭغىچه 

بىـز تـۆت . تاشلىمايدىغانغا شهرت قويۇپ، زهينهپنىڭ تهلىپىگه ماقۇل بولدۇم
بىزنىـڭ بـۇ «زهيـنهپ پىالنغـا كىشى بىرلىشىپ ئىگىلىك پىالنى تۈزگهنده، 

مهن ئۇنىـڭ نېمىـشقا . دهپ يېزىـپ قويۇپتـۇ» ساھهده يېڭى تېخنىكىمىز بـار
بۇنداق قىلىدىغانلىقىنى سـورىغىنىمدا، ئـۇ ئهگهر بىـز ئۇنـداق قىلمىـساق، 

ئۇنــداق قىلىــش مېنىــڭ . كاپىتالىــستالر پــۇل بهرمهيــدىغانلىقىنى ئېيتتــى
ىمغا پۈتـۈنلهي خىـالپ بولـۇپ، كهسپىي ئهخالقىمغا ۋه كىـشىلىك پرىنـسىپ

 كىــشىگه 3شــۇنىڭ بىــلهن قالغــان . مهن بــۇ ئىــشنى ئــازراقمۇ ياقتۇرمىــدىم
دهپ يالغان ئېيتماي، بىزده ئاشۇنداق بىر ئاپپاراتنى » يېڭى تېخنىكىمىز بار«

ئىشلهپ چىقىرااليدىغان تاالنت ئىگىلىرى ۋه بىلىم بارلىقىنى، ئهگهر بىزگه 
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اپپاراتنى قىـسقا ۋاقىـت ئىچىـده اليىھىـلهپ ياسـاپ مهبلهغ سېلىنسا، بىز ئۇ ئ
لــېكىن مېنىــڭ . چىقىرااليــدىغانلىقىمىزنى ئېيتىــشنى تهشــهببۇس قىلــدىم

كاپىتالىـستالرنىڭ ئالـدىغا دوكـالت » VC«گېپىمنى قالغانالر ئاڭلىمىـدى 
ــى  ــك پىالنىمىزدىك ــڭ ئىگىلى ــۇالر بىزنى ــدا، ئ ــۈن بارىدىغان ــرىش ئۈچ بې

ىت مهزمۇن توغرىسىدا مېنىڭ دوكالت بېرىشىمنى ئوپتىكىلىق تېخنىكىغا ئائ
مهن ئــادهتتىكى ئىــشالردا . لــېكىن مهن ئۇنىڭغــا ئۇنىمىــدىم. تهلهپ قىلـدى

يالغان گهپ قىاللمايدىغان بىر ئادهم، بۇنداق يۇقىرى تېخنىكىلىق ئىـشالردا 
شـۇنداق بولـسىمۇ مهن بـۇ گۇرۇپپىنىـڭ . تېخىمۇ يالغـان سـۆزلىيهلمهيتتىم

ــاردهم قىلــدىمدوكالتىنــى تهيي ــۈن كۈچــۈم بىــلهن ي ــر . ارالشــقا پۈت ــز بى بى
كاپىتالىست شىركىتىگه بېرىـپ، ئۇالرغـا » VC«ھهپتىنىڭ ئىچىده ئىككى 

بىزنىڭ تېخنىكىمىز توغرىسىدىكى مهزمۇنالرنى زهينهپ ئۆزى . دوكالت بهردۇق
ئهمما، خـۇددى مهن پهرهز قىلغانـدهك، ھهر ئىككىلىـسىدىال . دوكالت قىلدى

كـېلهر . سىلهر ئۆزهڭالردا يېڭى تېخنىكا بارلىقىنى دېدىڭالر«تالر كاپىتالىس
دهپ، بىزنى » قېتىم شۇ تېخنىكا توغرىسىدا بىزگه تهپسىلىي ئۇچۇر بېرىڭالر

بىـز ئۆزىمىزنىـڭ پۇتىغـا ئـۆزىمىز پالتـا چېپىـپ، . چىرايلىق يولغـا سـالدى
بىـز دوكالتنـى يهنى، ئهگهر . ئۇالرنىڭ ئالدىغا قايتا بېرىشقا ئامالسىز قالدۇق

ــڭ  ــساق، بىزنى ــدهك بهرگهن بول ــهببۇس قىلغان ــدا تهش » VC«مهن يۇقىرى
ــرىبه ــلهن تهج ــاالنتى بى ــڭ ت ــستالرنى ئۆزىمىزنى ــرىگه -كاپىتالى بىلىملى

بىـز ئۇنـداق قىلمـاي، يالغـان گهپ . ئىشهندۈرۈش ئېھتىمـاللىقى بـار ئىـدى
رنىـڭ بـۇ شـۇ چاغـدا مهن قالغانال. قىلىپ، ئىنتايىن ئوسال ئهھۋالغا قالـدۇق

. ساھهده تېخـى مهنچىلىـك تهجـرىبىگه ئىـگه ئهمهسـلىكىنى ھـېس قىلـدىم
ئارىلىقتا بىر ئىككـى ئـاي ۋاقىـت ئۆتـۈپ، بىـز كېيىنكـى قهدهمنـى قانـداق 
ئېلىـــشنى مۇزاكىرلىـــشىۋاتقان مهزگىلـــده، ئامېرىكىنىـــڭ نۇرلـــۇق تـــاال 

 گــرادۇس بۇرۇلــۇپ، ئىنتــايىن تىــز ســۈرئهتته 180خهۋهرلىــشىش ســانائىتى 
شۇنىڭ بىلهن بىزنىڭ مهبلهغ ئااللىـشىمىزدىن ئۈمىـد . ۆۋهنگه قاراپ ماڭدىت

  . قالماي، بىز تۆتىمىز تارقىلىپ كېتىشكه مهجبۇر بولدۇق
دىـن چىقىـپ كېتىـپ، يېڭـى » CVI«يىلىنىڭ بېـشىدا، مهن -2000

 3ئـۇ .  شـىركهتكه تهڭـال ئىلتىمـاس قىلـدىم3خىزمهت تاپىدىغاندا جهمئىي 
» WaveSplitter«ئۇنىڭ بىرى . ۇ مېنى قوبۇل قىلدىشىركهتنىڭ ھهممىسىم

 4دهپ ئاتىلىدىغان، يىللىق سودىـسى » KLA-Tencor«بولۇپ، يهنه بىرى 
مىليارت دولالردىن ئاشىدىغان، يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئىشلهپچىقىرىش ئۈچـۈن 
ئىشلىتىلىدىغان چوڭ تىپلىـق ئۈسـكۈنىلهرنى ئىـشلهپ چىقىرىـدىغان بىـر 

بـۇ شـىركهتتىكى مېنـى قوبـۇل قىلغـان . هت ئىـدىخهلقئارالىق چوڭ شىرك



  )1(ئهركىن سىدىق بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن يازما سۆھبهت -ئۇيغۇر ئالىمى
 

 165

 يـــاش ئهتراپىـــدا چـــوڭ، ئهنگلىيهنىـــڭ ئوكـــسفورد 5كىـــشى مهنـــدىن 
ئۇنىۋېرسىتېتىدا دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكهن، بۇ شىركهتته ئىشلىگىلى 

 يىلدهك بولغان، شىركهتنىڭ مۇئاۋىن رهئىسى بولۇپ، شىركهتنىڭ پۈتۈن 10
ئـۇ . غان بۆلۈمىگه مهسئۇل كىشى ئىكهنـدۇقيېڭى تۈرلهرنى تهتقىق قىلىدى

مهنمۇ بىۋاسىته شۇ . ئهسلىده ئىرانلىق بولۇپ، چىرايى ئۇيغۇرغىال ئوخشايتتى
كىشىنىڭ قولىدا ئىشلهيدىغان بولۇپ، ئۇ مهنـدىن ھهر خىـل ئىمتىھـانالرنى 

 3ئېلىــپ بېقىــپ، مېنــى ئىنتــايىن يــاقتۇرۇپ قالــدى ھهمــده مېنــى ئالغــان 
لــېكىن، ئاخىرىــدا قــارار . ئاشــنىمۇ ئهڭ كــۆپ بهردىشــىركهتنىڭ ئىچىــده ما

ـــال  ـــدا، مهن يهنى ـــدىم»WaveSplitter«قىلىدىغان ـــى تاللى ـــهۋهبى . ن س
»WaveSplitter « پاي چېكى تېخـى بازارغـا سـېلىنمىغان يېڭـى شـىركهت

. بولغاچقا، پاي چېكى ئارقىلىق بىراقال باي بولۇش ئېھتىمـاللىقى بـار ئىـدى
غـان بولـساممۇ، شـۇنىڭدىن كېـيىن مېنـى غا بارمى»KLA-Tencor«مهن 

ئـۇنى بىـر قېـتىم . ئالغان ھېلىقـى ئىرانلىـق بىـلهن دوسـت بولـۇپ قالـدىم
ئــۇ بىزنىــڭ ئــۆي تۇتىــشىمىز ۋه دۇتتىرىمىزنىــڭ . ئۆيــۈمگه چــاقىردىم

ــران  ــۆزلىرىنىڭكى بىــلهن قانچىلىــك ئوخــشايدىغانلىقىغا ئىنتــايىن ھهي ئ
ئـۇ ئاللىقاچـان . ۆرۈشـۈپ تـۇردۇقپـات تېلېفونـدا ك-بىز ئادهتته پات. قالدى

يىلــى ئــۇ خىزمىتىــدىن ئىــستېپا -2002مىليــونېر بولــۇپ بولغــان بولــۇپ، 
بېرىپ، نۇرلـۇق تـاال خهۋهرلىـشىش ساھهسـىده شـىركهت قۇرمـاقچى بولـۇپ، 

ــدى ــشىمنى تهلهپ قىل ــرگه ئىشلى ــلهن بى ــڭ بى ــڭ ئۇنى ــدا . مېنى ــۇ چاغ ب
دهپ تــۆۋهنگه قــاراپ ئامېرىكىنىــڭ نۇرلــۇق تــاال خهۋهرلىــشىش ســانائىتى ھه 

مهن ئۇنىڭغا پۇل ئېلىشنىڭ ئىنتايىن تهسـلىكىنى، ھهتتـا . مېڭىۋاتقانىدى
» VC«ئاساســـهن مـــۇمكىن ئهمهســـلىكىنى ئېيتقانـــدا، ئۇمـــۇ ئۆزىنىـــڭ 

ـــۇل  ـــۇڭا پ ـــارلىقىنى، ش ـــلىرىنىڭ ب ـــېقىن تونۇش ـــستالردىن ي كاپىتالى
شتىن شۇنىڭ بىـلهن مهن شـىركهتكه پـۇل ئېلىـ. ئاالاليدىغانلىقىنى ئېيتتى

ــۇرۇن  ــۇل »WaveSplitter«ب ــشىمنى داۋامالشــتۇرىۋېرىدىغانغا، پ دىكــى ئى
شـىركهتكه . ئالغاندىن كېيىن ئاندىن رهسمىي ئىشلهيدىغانغا ماقۇل بولدۇم

  . ئۇ ئۆزى رهئىس، مهن ئىنژىنېرلىققا مهسئۇل مۇئاۋىن رهئىس بولدۇم
اال بىزنىڭ دهسلهپته چىقارماقچى بـولغىنىمىز ئـۇزۇن يوللـۇق نۇرلـۇق تـ

خهۋهرلىــشىش تورىغــا بىــر كانــالنى قوشــۇپ، بىــر كانــالنى چۈشــۈرىدىغان، 
دهپ » Optical Add/Drop Multiplexer, OADM«ئىنگلىــــزچه 

مهسىلهن، جهنۇبىي شـىنجاڭدىن بېـيجىڭغىچه . ئاتىلىدىغان ئاپپارات ئىدى
بولغان خهۋهرلىشىش تۈرىنى ئېلىپ ئېيتساق، بۇ تور ئـۈرۈمچىگه كهلگهنـده 

ى بىر كانالنى چۈشۈرۈپ، ئۇنىڭغـا يېڭـى بىـر كانـالنى قوشـۇش ئۇنىڭدىك
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شــۇنداق قىلغانــدىال قهشــقهردىن ئــۈرۈمچىگه ماڭــدۇرغان ئــېلخهت . كېــرهك
ــېلخهت بېيجىڭغــا، ۋه  ــۈرۈمچىگه، قهشــقهردىن بېيجىڭغــا ماڭــدۇرغان ئ ئ

مهن . ئۈرۈمچىدىن بېيجىڭغا ماڭدۇرغان ئېلخهت بېيجىڭغا يېتىـپ بارااليـدۇ
ـــادى ـــۈن دۇني ـــىركهتلهرنىڭ پۈت ـــدىغان ش ـــه چىقىرى ـــۇنداق نهرس كى مۇش

ــڭ  ــشۈرۈپ، ئۆزۈمنى ــسىنى تهك ــان »WaveSplitter«تېخنىكى ده قىلىۋاتق
. نهرسىلىرىمدىنمۇ پايدىلىنىپ، چىقىرىدىغان نهرسـىنى اليىھىـلهپ چىقـتىم

كاپىتالىـستالر بىـلهن كۆرۈشۈشـنى » VC«ئىگىلىك پىالنىنى تـۈزۈپ، بىـز 
لغىنىم، ئامېرىكىنىـڭ يـۇقىرى تېخنىكىلىـق مېنىڭ ھهيـران قـا. باشلىدۇق

سانائىتىده ناھايىتى مۇھىم ئورۇنالردا ئىشلهيدىغان ئىـرانلىقالر خېلـى كـۆپ 
ــدا تهســۋىرلهپ ئۆتــۈپ كهتــكهن . ئىــكهن » Cisco«مهســىلهن، مهن يۇقىرى

. سېتىققا مهسـئۇل مۇئـاۋىن رهئىـسى ئىرانلىـق ئىـكهن-شىركىتىنىڭ سودا
ــا» Hitachi« ياپونىيهنىــڭ ــلهغ خىت ــدىكى مهب چى شــىركىتىنىڭ ئامېرىكى

مهن ئــۇ ئىرانلىــق . ســېلىش ئىشخانىــسىنىڭ مهســئۇلىمۇ ئىرانلىــق ئىــكهن
شىرىكىمگه ئـۇزۇن يوللـۇق خهۋهرلىـشىش تـورى ئاپپـاراتى چىقىرىـدىغان، 

»OADM « نى ئىشلىتىش ئېھتىمـاللىقى بـار بىـر شـىركهتنى تونۇشـتۇرۇپ
ول باشــلىقىمۇ ئىرانلىــق قــ-1قويــسام، ئۇنىــڭ ئاساســلىق قۇرغۇچىــسى ۋه 

مۇشـۇنداق تونۇشـلىرىمىز بولغـان بولـسىمۇ، ئامېرىكىنىـڭ . چىقىپ قالـدى
ئهينى ۋاقىتتىكى بىزگه پايدىسىز ئىقتىسادىي ئهھۋالى تۈپهيلىدىن، بىز بـۇ 

شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭـدىن ۋاز كېچىـشكه . شىركهتكىمۇ پۇل ھهل قىاللمىدۇق
تـى بـار ھهر قانـداق بىـر مىللهتنـى ئامېرىكىدا ئۆزىنىـڭ دۆلى. مهجبۇر بولدۇق

سۈرۈشتۈرســه، ئۇالرنىــڭ ئامېرىكىــدا ياشــاۋاتقان ئــادهم نوپۇســىنىڭ خېلــى 
مېنىڭ پهرىزىمچه، ئامېرىكىدا ئۇيغۇردهك نوپۇسـى ئـاز . كۆپلۈكى بايقىلىدۇ

  . ئىككىنچى بىر مىللهت بولمىسا كېرهك
ر  تهك ئـادىمى بـا15بۇ ئىشتىن كېيىن، مهن سىلىكون جىلغىسىدىكى 

مهن . بىر يېڭى قۇرۇلغان شىركهتكه خىزمهت تېـپىش كۆرۈشۈشـىگه بـاردىم
ــىركهتنىڭ  ــان 6-5ش ــۇرۇن قىلغ ــڭ ب ــا ئۆزۈمنى ــلىق ۋه ئىنژىنېرلىرىغ  باش
توغرىــسىدىكى بىلىــدىغانلىرىم توغرىــسىدا بىــر » OADM«ئىــشلىرىم ۋه 

دوكالت جهريانىدا ئۇالر مهنـدىن ئۈزۈلـدۈرمهي سـوئال . سائهت دوكالت بهردىم
ئاپپاراتى چىقارماقچى بولغـان بىـر شـىركهت » OADM«بۇمۇ . وراپ تۇردىس

بولــۇپ، تېخــى قايــسى تېخنىكىنــى ئىشلىتىــشنى قــارار قىلىــپ بواللمىغــان 
ئهگهر «: باشلىقى مهندىن» CEO«دوكالتنىڭ ئاخىرىدا شىركهتنىڭ . ئىكهن

بىز قايسى تېخنىكىنى ئىشلىتىشنى سېنىڭ ئۆز ئىختىيارىڭغا قويساق، سهن 
 4500«مهن . دهپ سـورىدى»  نى قـانچه پۇلغـا پۈتتۈرهلهيـسهن؟OADMبىر 
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ساڭا بىر ھهپـته «: ئۇ كىشى. دهپ جاۋاب بهردىم»  دولالرغىچه6000دولالردىن 
 دولالرغـا پۈتىـدىغان 2500ئهگهر مۇشـۇ بىـر ھهپـته ئىچىـده . ۋاقىت بېرىمىز

OADMكهتكه  دىن بىرنى اليىھهلىسهڭ، بىر ھهپتىدىن كېيىن بىزنىڭ شىر
ئهگهر اليىھهلىمىـسهڭ، بىـز بىـلهن ئىككىنچـى . كېلىپ ئىـشقا چۈشـكىن

مهن بــۇرۇن قانــداق قىلىــپ قــاتتىق . دهپ مېنــى يولغــا ســالدى» ئاالقىلهشــمه
توغرىــسىدا كــۆپ » OADM«رىقــابهتته ئۇتــۇپ چىققىلــى بولىــدىغان 

دىــن بىــر پۈتتــۈرگىلى » OADM« دولالرغــا 2500ئىــزدهنگهن بولغاچقــا، 
شـۇڭا بـۇ كۆرۈشۈشـتىن چىقىـپال بـۇ . نلىقىنى ئوبدان بىلهتـتىمبولمايدىغا

 ئاي ۋاقىت ئۆتكهنده، 3-2بۇنىڭدىن . شىركهتنى پۈتۈنلهي ئۇنتۇپ كهتتىم
بۇ شىركهتتىكى مهن ئاالقىلهشكهن كىشىگه تېلېفون قىلسام، شـىركهتنىڭ 

ــشلىمىدى ــونى ئى ــۇالر . تېلېف ــدا ئ ــڭ » OADM«قارىغان ــا 2500نى  دولالرغ
كاپىتالىستالر يېڭى پـۇل بهرمهي، » VC«اليىھىسىنى تاپالماي، پۈتىدىغان 

سـىلىكون . شۇنىڭ بىلهن ئىشىكنى تاقـاپ ئـۆيلىرىگه كهتـكهن ئوخـشايدۇ
ئهگهر ھازىر سىز ئۇ يهرگه بېرىپ، . جىلغىسىدا بۇنداق ئىشالر ئىنتايىن كۆپ

ماشىنا بىلهن ئايالنسىڭىز، ئۇ يهردىكـى شـىركهت بىنالىرىنىـڭ يېرىمىنىـڭ 
يىلللىـرى نۇرغـۇن شـىركهتلهر -2003. چى قۇرۇق ئىكهنلىكىنى كۆرىسىزئى

تاقىلىپ كېتىپ، نۇرغۇن كىشىلهر سىلىكون جىلغىسىدىن باشقا جايالرغـا، 
ــى ــا باشــقا شــىتاتالرغا كۆچــۈپ كهتت ــده تىلغــا . ھهتت ــر بۆلۈم ــدىنقى بى ئال

ــهھىرىگه كۆچــۈپ  ــا ش ــىتاتىنىڭ ئاتالنت ــا ش ــۇ جورجىئ ــدهك، بىزم ئالغىنىم
  . ى تاس قالدۇقكهتكىل

دىـن چىقىـپ كېتىـپ، »WaveSplitter«يىلى ئهتىيازدا، مهن -2003
ــوگىيه  ــق بىئول ــۇقىرى تېخنىكىلى ــك، ي ــر كىچى ــارقىلىق بى ــت ئ ئىنتېرنې

مهن كىرىـشتىن بـۇرۇن . شىركىتىنى تېپىپ، شۇنىڭغا يېڭى ئىشقا كىردىم
ق  ئـادهم بـار بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ ئۈچىنىـڭ دوكتورلـۇ7بۇ شىركهتته جهمئىي 

ئۇنۋانى، بىرىنىڭ ماگىستېرلىق ئۇنۋانى، قالغانلىرىنىڭ باكاالۋر ئۇنۋانى بـار 
بۇالرنىڭ ئىچىـده بىـر ئـاق . دوكتور ئۇنۋانلىق خادىم بولدۇم-4مهن . ئىكهن

، بىـر ئـاق )شـىركهتنىڭ رهئىـسى(تهنلىك دوكتورنىڭ كهسـپى بىئولـوگىيه 
كتورنىـڭ كهسـپى تهنلىك دوكتورنىڭ كهسپى خىمىيه، يهنه بىر ئىرانلىق دو

 3قالغـان . مېخانىكا بولۇپ، مېنىڭ كهسپىم ئېلېكتىر بىلهن ئوپتىكا ئىدى
دۆلهتلىك تهجرىبىخانىـسى ۋه يهنه » Livermore«دوكتور كالىفورنىيهدىكى 

بىر شهخسىي شىركهتته بىرگه ئىشلىگهن دوستالردىن بولۇپ، ھهممىسى ئـۆز 
مۇكاپاتالرغا ئېرىشىپ كهسپىي ساھهسىده كۆزگه كۆرۈنگهن، مهملىكهتلىك 

ــكهن ــشىلهر ئى ــان كى ــسى . باقق ــىركهتنىڭ رهئى ــرو -2003ش ــق مىك يىللى
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ئېقىملىق ئۆلچهش ئهسۋابلىرى بويىچه ئېچىلغان بىر خهلقئارالىق يىغىننىڭ 
ئـۇالر قىلىۋاتقـان ئىـشالردىن بىـر قانچىـسى بولـۇپ، . رهئىسلىكىنى ئۆتىدى

ــك تىپ ــر كىچى ــۈمىتىگه بى ــا ھۆك ــرى ئامېرىك ــڭ بى ــاۋادىكى ئۇنى ــق، ھ لى
بىئولوگىيهلىك ۋه خىمىيهلىك قورالنى تهكشۈرۈپ ئېنىقاليـدىغان ئاپپـارات 

ئامېرىكـا ھۆكـۈمىتى ھهر بىـر تېخنىكىلىـق سـاھهده . ياساپ بېرىش ئىـكهن
مۇشۇنداق شىركهتلهردىن ھهر يىلى بىر قانچىسىگه مهبلهغ سـېلىپ، ئـۇالرنى 

تـۇپ چىقـسا، شـۇنى رىقابهتكه سېلىپ، قايـسى شـىركهتنىڭ مهھـسۇالتى ئۇ
 مىليـون دولـالر 1.5بۇ ئىش ئۈچۈن بۇ شـىركهتكه ھۆكـۈمهتتىن . ئىشلىتىدۇ

ئهگهر مۇۋهپپهقىيهتلىـك بولـسا، ياسـالغان نهرسـىنىڭ . پۇل بهرگهن ئىكهن
بـۇ ئاپپـارات . ئىراق ئۇرۇشىغا ئېلىپ بېرىلىش ئېھتىماللىقىمۇ بار ئىكهنـدۇق

 ئـارقىلىق ئۇنىـڭ DNAىـپ، ھاۋادىكى زهررىچىلهرنى يىغىپ، ئـۇنى كۆپهيت
تهركىبىنى ئانالىز قىلىپ، شۇ ئارقىلىق ھاۋادا بىئولوگىيهلىك ۋه خىمىيهلىك 

بۇ زهررىچىنىـڭ تهركىبىنـى . يوقلۇقىنى ئېنىقالپ چىقىدىكهن-قورالنىڭ بار
ئانالىز قىلىدىغان نهرسه بىر ئوپتىكىلىق ئاپپارات بولۇپ، مېنىڭ ئىشىم ئهنه 

مهن بـۇ ئوپتىكىلىـق قىـسمىنىڭ . ىقىرىش ئىدىشۇنى اليىھىلهپ ئىشلهپ چ
ئوپتىكا، ئېلېكتىر، مېخانىكـا ۋه يۇمـشاق دېتالالرنىـڭ ھهممىـسىنى ئـۆزۈم 

ھهمـده ئـۇنى ئامېرىكىـدا سـېتىلىۋاتقان، . اليىھىلهپ ھهمده ياساپ چىقـتىم
پهقهت بىرال ئىشنى قىالاليدىغان يهنه بىر ئاپپارات بىـلهن سېلىـشتۇرۇپ، مهن 

راتنىــڭ فۇنكــسىيهسى باشــقىالرنىڭكىدىن ســهل ياخــشىراق ياســىغان ئاپپا
شـىركهتتىكىلهر مهنـدىن ئىنتـايىن رازى . ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ چىقتىم

ــدى ــۈمهتكه . بول ــسۇالتنى ھۆك ــۇمىي مهھ ــۇ ئوم ــابىردا -2003ب ــى نوي يىل
تاپشۇرىدىغان بولۇپ، ۋاقىت توشقاندا ئۇنىڭ مىكرو ئېقىملىق زهررىچىلهرنـى 

شــۇنداق بولــسىمۇ، شــىركهت بــۇ .  قىــسمى ئىــشلىمىدىبىــر تهرهپ قىلىــش
بـۇ ئاپپـارات گهرچه . ئاپپاراتتىن بىرنى ئامېرىكىنىڭ پايتهختىگه ماڭدۇردى

دهپ » كۆتـۈرۈپ يـۈرگىلى بولىـدىغان«يهنـى » portable«ئىنگلىز تىلىدا 
بۇ ئاپپاراتنى . ئاتالغان بولسىمۇ، ئۇنى بىر بىر توننىلىق ماشىنا ئاران سۆرىدى

رۇپ بولۇپال، شىركهتنىڭ باشلىقلىرى بىزنىڭ ماگىـستېرلىق ئۇنـۋانى ماڭدۇ
ۋه كــۆپ يىللىــق تهجرىبىــسى بــار مېخــانىكىلىق ئىنژىنېرىمىزنــى ئىــشتىن 

ئهگهر بىر شىركهت ئۆزىنىڭ خېرىدارلىرىغا ئىـشلىمهيدىغان يـاكى . بوشاتتى
 سۈپىتى ناچار مهھسۇالتنى ماڭدۇرسا، ئۇ بۇ شـىركهتنىڭ ئۆمرىنىـڭ ئۇزۇنغـا

ــدۇ ــرهك بېرى ــدىن دې ــۇ شــىركهتته داۋاملىــق . بارمايدىغانلىقى شــۇڭا، مهن ب
تۇرۇشنىڭ ياخشى ئىستىقبالى يوقلۇقىنى ھېس قىلىپ، يېڭى ئىـش تېـپىش 

ئۇنىڭ قۇرغۇچىلىرى كهسپىي . بۇ شىركهت ھازىرمۇ مهۋجۇت. قارارىغا كهلدىم
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ـــۇالر ئامېرىكـــا  ـــۇق كىـــشىلهر بولغاچقـــا، ئ ـــته ناھـــايىتى نوپۇزل جهھهت
ــازىرمۇ ھۆ ــىركهت ھ ــاي، ش ــۈپ قالم ــلهغ ئۈزۈل ــدىغان مهب ــدىن ئالى كۈمىتى

  . مېڭىۋاتىدۇ
 JPLيىلــى نويــابىردا مهن ئۆزۈمنىــڭ ھــازىرقى ئىــدارهم بولغــان -2003

بىـلهن ئىنتېرنېــت ئــارقىلىق ئاالقىلىــشىپ، بىــر كۈنلــۈك خىــزمهت تېــپىش 
كۆرۈشۈشىگه ئېرىشتىم ھهمده مهن ئىشلهۋاتقان يۇقىرىـدىكى شـىركهتتىن 

. بىلهن كۆرۈشۈپ كهلـدىم» JPL«ئىككى كۈنلۈك تهتىل رۇخسىتى ئېلىپ، 
بــۇ كۆرۈشۈشــنىڭ رهســمىي نهتىجىــسى چىققىــچه مهن ئىلتىمــاس قىلغــان، 
ــى  ــىركهت مېن ــان ش ــى قۇرۇلغ ــر يېڭ ــسىدىكى يهنه بى ــىلىكون جىلغى س

 ,«Fuji-Xerox«بــۇ شــىركهت ياپونىيهنىــڭ . كۆرۈشۈشــكه چــاقىردى
«Hitachi « ــارلىق ــان  چــوڭ 3قات ــىركىتىدىن چىقق ــشىپ 3ش ــادهم بىرلى  ئ

قۇرغان شىركهت بولۇپ، ئۇنىڭ بىـر قىـسىم مهبلىغىنـى يـاپون ھۆكـۈمىتى 
شـىركهتنىڭ تهتقىقـات ۋه تهرهققىيـات بۆلـۈمى ئامېرىكىـدا . سالغان ئىكهن

بولـۇپ » ئوپتىكا اليىھىلهش دىرېكتورى«بولۇپ، مهن كىرسهم ئاشۇ بۆلۈمده 
ىــشلهپچىقىرىش فابرىكىــسى يــاپونىيهده شــىركهتنىڭ ئ. ئىــشلهيدىكهنمهن

 ئاي ۋاقىت ئىچىده بىـر تهجرىبىخانـا 6بولۇپ، مهن دهسلهپته ياپونغا بېرىپ، 
مهن ئۇالر بىلهن كۆرۈشۈشكه كېلىـشتىن بـۇرۇن، ئۇالرنىـڭ . قۇرىدىكهنمهن

 5000ئېالن قىلغان مائاشىنىڭ ئازلىقىنى، ماڭا يىللىـق مائـاش ئۈچـۈن يهنه 
 مىنۇتلـۇق 45ھهمـده . ئـۇالر مـاقۇل بولـدى. نى ئېيتتىمدولالر قوشۇپ بېرىشى
لــېكىن، مېنىــڭ دوكالتىــم باشــالنغاندىن كېــيىن، . دوكــالت ۋاقتــى بهردى

يىغىنغا كىرگهنلهر يالغۇز تېخنىكا ئهمهس، مهندىن شـىركهت باشـقۇرۇش، 
خېرىدار تېپىش، يېڭى شـىركهت قـۇرۇش توغىرىـسىدا ھهر خىـل سـوئالالرنى 

 سـائهتته ئـاران 3 بىـلهن بىزنىـڭ دوكـالت يىغىنىمىـز شۇنىڭ. سوراپ كهتتى
. شــىركهتنىڭ يــاپونلۇق باشــلىقلىرى مېنــى ئىنتــايىن يــاقتۇردى. تۈگىــدى

ــايرىم ــايرىم كۆرۈشــتى-دوكالتــتىن كېــيىن مهن بىــلهن يهنه ئ ــده . ئ بهزى
ئۇالر مېنى ئىشقا ئالىـدىغانلىقىنى شـۇ چاغـدىال قـارار . ياپونچىال سۆزلهشتۇق
مهن . رار قىلىـشىم ئۈچـۈن سـاق بىـر ھهپـته ۋاقىـت بهردىقىلىپ، مېنىڭ قـا

بىلهنمــۇ كۆرۈشــۈپ » JPL«ئــۇالردىن ئايرىلىــشتىن بــۇرۇن، ئۆزۈمنىــڭ 
ــانلىقىمنى، ئهگهر  ــۇم » JPL«بولغ ــسا، چوق ــپ قال ــزمهتكه ئېلى ــى خى مېن

»JPL«ــتىم ــدىغانلىقىمنى ئېيت ــۇ قىلغىنىمــدىن . گه كېتى ــۇالر مېنىــڭ ب ئ
ھهقىقهتهنمـۇ ئهخالقـى يـۇقىرى، سـهمىمىي  «ماڭـا. ئىنتايىن تهسىرلىنىپتۇ

ئارىلىقتا بىر ھهپته بولمايال ئۇالردىن ماڭـا . دهپ باھا بېرىپتۇ» كىشى ئىكهن
  : تېلېفون كهلدى
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ــىركهتكه - ــڭ ش ــهك، بىزنى ــتۈرۈپ بهرس ــىڭنى يهنه ئۆس  ئهگهر مائاش
  كېلهمسهن؟

نــى باھــانه قىلىــپ تــۇرۇپ، بــۇ شــىركهتتىكى »JPL«مهن .  رهھــمهت-
ئهگهر . مهن ئۇنـداق ئـادهم ئهمهس. نى ئۆستۈرۈۋېلىـشنى خالىمـايمهنمائاشىم

بىـر مهزگىـل . سىلهرنىڭ شىركهتكه بارسام، ھازىرقى مائاش بىلهنال بـارىمهن
ئىشلىگهندىن كېيىن، مېنىڭ ئىپادهمگه قـاراپ بېقىـپ ئانـدىن مائاشـىمنى 

ــدۇ ــهڭالر بولىۋېرى ــتۈرۈپ بهرس ــۇم » JPL«مهن . ئۆس ــاۋابىنى چوق ــڭ ج نى
  . ىسهم بولمايدۇكۈتم

-» JPL « ســاڭا قانچىلىــك مائــاش بهرســه، بىزمــۇ شــۇنچىلىك مائــاش
  شۇنداقتا كېلهمسهن؟. بېرهيلى
بـۇ پهقهت پـۇلنىڭال ئىـشى . ئهمما، مهن ئۇنداق قىاللمايمهن.  رهھمهت-
  .ئهمهس

ـــا  ـــۇالر ماڭ ـــيىن ئ ـــدىن كې ـــدارىنىڭ » JPL«ئۇنىڭ ـــوڭ ئى دهك چ
ـــلهن سې ـــىركهت بى ـــك ش ـــدهك كىچى ـــداق ئۇالرنىڭكى ـــشتۇرغاندا قان لى
ئۇالرنىڭ ماڭا دېگهنلىرى . يېتهرسىزلىكى بارلىقىنى تهپسىلىي چۈشهندۈردى
كىمـال » JPL«لـېكىن، . توغرا بولۇپ، مهن ئۇنىـڭ ھهممىـسىگه قوشـۇلدۇم

بولسا كىرهلهيدىغان ئورۇن ئهمهس، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئـۇ ئـالهم تېخنىكىـسى 
دهرىجىلىـك ھهم ئىنتـايىن بىلهن شۇغۇللىنىدىغان دۇنيادىكى ئهڭ يـۇقىرى 

نى ئـۇ شـىركهت بىـلهن سېلىـشتۇرغىلى » JPL«مۇقىم بىر ئورۇن بولغاچقا، 
ئۇالرمـۇ ئهسـلىدىكى . نىڭ جـاۋابىنى كۈتتـۈم» JPL«شۇڭا مهن . بولمايتتى

مېنىــڭ بىــر ھهپــته ئىچىــده جــاۋاب بېرىــشىم كېرهكلىگــى توغرىــسىدىكى 
» JPL«ماڭـا .  سـاقلىدىنىڭ جاۋابىنى» JPL«شهرتىنى ئۆزگهرتىپ، ئۇالرمۇ 

دىن رهسمىي خىزمهتكه قوبۇل قىلىش خېتى كهلگهندىن كېيىن، مهن ئـۇالر 
مهن . بىــلهن تېلېفونــدا يهنه بىــر ئــاز پاراڭلىــشىپ، چىرايلىــق خوشالشــتىم

بۈگۈن مۇشۇ قىسىمنى يېزىۋاتقانـدا، ئـۇ شـىركهتنىڭ تـور بېـتىگه كىرىـپ 
» شـىركهتنىڭ تـارىخى«كىن، لې. ئۇالرنىڭ تور بېتى ئېچىلدى. قاراپ باقتىم

قارىغاندا بـۇ . يىلىغىچه بولغان ئۇچۇر بار ئىكهن-2003دېگهن بهتته پهقهت 
  . يىلىنى چىقىرالمىغان ئوخشايدۇ-2004شىركهتمۇ 

ــهلبىي  ــشتىكى س ــك يارىتى ــى ئىگىلى ــدا يېڭ ــدا ئامېرىكى مهن يۇقىرى
كهت بۇ ھهرگىـز ئامېرىكـا بىـر ناچـار مهملىـ. نهرسىلهرنى كۆپرهك سۆزلىدىم

مهن بېــشىمدىن ئۆتكــۈزگهن بىــر قــانچه يىــل ئىچىــده، . دېگهنلىــك ئهمهس
مهن ئۇالرنى شـۇ پېـتىچه . ئامېرىكىدا ئهنه ئاشۇنداق ئىشالر بولۇپ ئۆتكهنىدى

پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدىن ئېيتقاندا، ئامېرىكا يهنىال يېڭى ئىگىلىك . يازدىم
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-دىكى يهڭى ئىلىـمدۇنيا. يارىتىشتىكى ئهڭ ئىلغار، ئهڭ ياخشى دۆلهتتۇر
پهن ۋه يېڭــى تېخنىكىنىــڭ كۆپىنچىــسىمۇ يهنىــال ئامېرىكىــدا ئىجــات 

ئامېرىكىدا شىركهتلهر دهسلهپته كىچىك قۇرۇلۇپ، سـېتىۋېلىش ۋه . قىلىنىدۇ
قوشۇلۇش ئارقىلىق ئۇ بارغانسېرى چوڭىيىپ ماڭىدۇ ھهمده يېڭى ئىگىلىـك 

ســـىلهن، مه. يـــارىتىش پۇرســـىتى ھهمـــمه مىللهتـــلهر ئۈچـــۈن ئوخـــشاش
 شـىركىتىنى ئهسـلىده  سىنى چىقىرىدىغان ئىنتېل» CPU«كومپيۇتېرنىڭ 

مېنىڭ بىلىـشىمچه، ئـۇ ئـادهم ھـازىرمۇ . بىر ۋېنگىرىيىلىك ئىنژىنېر قۇرغان
ئىگىلىــك يارىتىــشتا، بىــز . ســى بولــۇپ ئىــشلهۋاتىدۇ» CEO«ئىنتىلنىــڭ 

پ كېلىـپ مهن بـۇرۇن يۇرتىمىزغـا بېرىـ. ئۇيغۇرالردا نۇرغـۇن ئـاجىزلىق بـار
بىرى بىلهن كېلىـشهلمهي، -باال ئىككهيلهنمۇ بىر-يۈرگهن ۋاقتىمدا، ئاتا

بۇنىڭ زىيىنى . بىز بىرلهشمهي، بۆلۈنىمىز. دۇكان ئايرىغىنىنى كۆرگهنىدىم
 ئۇيغۇر دۇكان ئاچقان بولسا، ئۇالر 100مهسىلهن، ئۈرۈمچىده . ئىنتايىن چوڭ

. نجاڭغا مـال توشـۇيدۇ ئـادهم ماڭـدۇرۇپ، شـى100بېيجىڭغا كهم دېگهنـده 
ــۇ  ــسا، 100ئهگهر مۇش ــان بول ــان ئاچق ــوڭ دۇك ــر چ ــشىپ، بى ــادهم بىرلى  ئ

بېيجىڭدىن مـال توشـۇش ئۈچـۈن بىـر قـانچه ئـادهم ماڭدۇرۇلـسىال كۇپـايه 
ــى ــىمان ۋه . قىالتت ــى زهنجىرس ــڭ ئىگىلىك ــقا، ئامېرىكىنى ــدىن باش ئۇنىڭ

، ئهگهر بىـرى دېگىنىمىـز» زهنجىرسىمان«بۇ يهردىكى . ئومۇمالشقان بولىدۇ
 شـهھهرنىڭ 6دېگهن بىـر شـىركهتنى قۇرغـان بولـسا، » رابىيه سودا سارىيى«

» ئارمــان«(ھهممىــسىده بــۇ شــىركهتنىڭ ســودا ســارىيىدىن بىرنــى ئاچىــدۇ 
دېگىنىمىز، ئهگهر بىر ئادهم قهشـقهر بىـلهن » ئومۇملىشىش«). شىركىتىدهك

شـىركىتى ئاچقـان ئۈرۈمچىنىڭ ئارىلىقىدا قاتنايدىغان بىر يولۇچى توشـۇش 
ــۇ  ــسا، ب ــىدىغان 1500بول ــسى چۈش ــۇچىالر كېچى ــا يول ــومېتر ئارىلىقت  كىل

مېھمانساراي، يول بويى تاماق يهيدىغان ئاشخانا قاتارلىقالرنىمۇ مۇشـۇ ئـادهم 
زهنجىرسـىمان ئىگىلىـك بىـلهن ئومۇمالشـقان ئىگىلىكنىـڭ . ئۆزى قۇرىـدۇ

شى قاتارلىق ئىـشلىرى باشقۇرغۇچىلىرى، مالىيهسى، تهشۋىقاتى، مال يۆتكى
ئـايرىم ئىـش ئېلىـپ بارىـدىغان -بىر تۇتاش بولىدىغان بولغاچقـا، ئـايرىم

كىچىك شىركهتلهرگه قارىغانـدا، نۇرغـۇن چىقىمنـى ئازايتىـپ، پايـدىنىمۇ 
  . شۇنىڭغا ئوڭ تاناسىپ ھالدا كۆپهيتكىلى بولىدۇ

يىن ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ ئىشالردا ئاجىز بولۇپ قېلىشىنىڭ سهۋهبلىرى ئىنتا
ئۇيغۇرالرنىـڭ ) 1:  سهۋهپ مۇنداق بولۇشى مـۇمكىن3ئۇنىڭ ئىچىدىكى . كۆپ

ــۆۋهن؛  ــى ت ــيهت ساپاس ــان ) 2مهدهنى ــىرىكلىرىگه بولغ ــۆز ش ــۇرالردا ئ ئۇيغ
ئۇيغــۇرالر ھــازىرقى زامانــدا بىــر نورمــال ) 3ســهمىمىيهت يېتهرلىــك ئهمهس؛ 

 بىرىنــى شهرتــسىز يــۆلهپ-ھــالهتته ياشــاپ مېڭىــشى ئۈچــۈن، چوقــۇم بىــر
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  .مېڭىشى كېرهكلىكىنى تېخى تونۇپ يهتمىگهن
-ئۇنىـڭ راسـت. مهن بىر دوستۇمدىن مۇنداق بىر ھېكايىنى ئاڭلىغان 

يالغانلىقىنى بىلمهيمهن، لېكىن، ئۇ ھازىر ئۇيغۇرالر ئىچىده سـاقلىنىۋاتقان 
ــهندۈرۈپ بهرگهن ــانلىق چۈش ــايىتى ج ــىلىنى ناھ ــك مهس ــر گهۋدىلى ــۇ . بى ئ

  : ھېكايىده مۇنداق دېيىلگهن
چىــڭ سۇاللىــسى مهزگىلىــده، چىــڭ ئهســكهرلىرى ئۇيغــۇرالرنى زادىــال 
بېسىۋااللماي، پادىشاھ ئۆزىنىـڭ يـۇقىرى دهرىجىلىـك ئهمهلدارلىرىـدىن بىـر 

ئـۇالر . قانچىنى ئۇيغۇرغا ئوخشىتىپ ياسـاپ، ئۇيغـۇر دىيارىغـا ماڭـدۇرۇپتۇ
هڭگىـۋار ئۇيغۇر دىيارىغا كېلىپ قارىسا، ھهممه ئادهم ئىنتـايىن قـاۋۇل ۋه ج

بولۇپ، كىچىك بالىالرمۇ بىر ياغاچنى ئات قىلىپ مىنىـپ، يهنه بىـر تايـاقنى 
بۇالرنى كۆرگهن . قېلىچ قىلىپ، ئۇرۇش قىلىشنى مهشق قىلىپ ئوينايدىكهن

ئۇيغۇرالرنى ئۇرۇش بىلهن يـېڭىش مـۇمكىن «چىڭ پادىشاھىنىڭ ئادهملىرى 
 ئۇالرنىڭ بىرى بىر دهل شۇ چاغدا. دېگهن خۇالسىگه كېلىپتۇ» ئهمهس ئىكهن

قوغۇنچى ئۇيغۇرنىڭ قېشىغا بېرىپ، ئۇنىڭ قوغۇنلىرىنى كۆرۈپ، باھاسىنى 
ئۇنىڭدىن كېيىن مۇشۇ قوغۇنچىنىڭ يېنىـدىكى يهنه بىـر قوغـۇن . سوراپتۇ

ئۇنىڭ ياخـشى . ئۇنىڭ قوغۇنىنى ئالما«دۆۋىسىگه قاراپ ماڭسا، بۇ قوغۇنچى 
رنى چۈشۈرگهن بىلهن، ئۇنىـڭ سۇنى جىق قويۇپ، چىرايلىق قوغۇنال. ئهمهس

بۇنى كۆرگهن چىـڭ . دهپتۇ. »مېنىڭكى كۆپ ياخشى. قوغۇنى تاتلىق ئهمهس
-ئۇيغۇرالرنى ئۇرۇش بىلهن ئهمهس، ھېله بىلهن، بىر«پادىشاھىنىڭ ئادىمى 

-چۈنكى ئۇالردا ئـۆز. بىرىنى ئۇرۇشقا سېلىپ، ئاسانال يهڭگىلى بولىدىكهن
دېگهن خۇالسىگه كېلىپ، قايتىـپ » كهنئارا ھېچقانداق ساداقهتلىك يوق ئى

مىكىر بىلهن ئۇيغـۇرالرنى -شۇنداقال، راستتىنال كېيىنلىكته ھېله. كېتىپتۇ
  . يېڭىۋاپتۇ
يىلى يۇرتقا بېـرىش ئۈچـۈن بېيجىڭغـا بېرىـپ، شـىنجاڭ -1991مهن 

ئىش ئورنىغا چۈشكهنده، بىر قېتىم گهنجياكوغـا چۈشـلۈك تامـاق يېگىلـى 
قىن بىر ئۇيغۇر ئاشخانىسىغا كىرىـپ، يېـرىم سـائهت ياتاققا ئهڭ يې. باردىم

مهنـدىن كېـيىن . ساقلىسام، ئاشپهز ئۇستام ماڭا زادىـال تامـاق كهلتۈرمىـدى
. كىرگهن خهنزۇالردىن نهچچه گۇرۇپپا كىشىلهرگه تامـاق كهلتـۈرۈپ بولـدى

مېنىڭ قورسىقىم بهك ئېچىپ كېتىپ ھهم بۇ ئىـشالرغا قورسـىقىم كۆپـۈپ، 
ن نېمىشقا مهندىن كېـيىن كهلگهنـلهرگه مهنـدىن بـۇرۇن ئاشپهز ئۇستامدى

ئۇكام، سىز تاماقتىن ئاران بىر «تاماق بېرىدىغانلىقىنى سورىسام، ئۇ كىشى 
 كويلـۇق 50-40ماۋۇالر دېگهن بىر قېتىمـدىال . كىشىلىك بۇيرۇتىدىكهنسىز

يهنه سـهل . شۇڭا ئالدى بىلهن شۇالرنى كۈتمىسهك بولمايـدۇ. تاماق بۇيرۇيدۇ



  )1(ئهركىن سىدىق بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن يازما سۆھبهت -ئۇيغۇر ئالىمى
 

 173

مېنىـڭ غهزهپ ئـاچچىقىم كېلىـپ، بـۇ ئاشـخانىدىن . دېـدى» الپ تۇرۇڭساق
يهنه بىر ئاشخانىغا بېرىپ، ئـۇ يهرده يهنه بىـر ئـاز سـاقالپ، . چىقىپ كهتتىم

يهھـۇدىيالر ئارىـسىدا . ئاران تاماق ئېلىپ، بىـر ۋاق قورسـىقىمنى تويغـۇزدۇم
ــۇمكىن ئهمهس ــداق ئهھــۋالنى تهســهۋۋۇر قىلىــش م ــدىنقى . بۇن ــر مهن ئال بى

بىرىنـى -بىر«نى خۇالسىلىگهنده، » ياشاش يولى«بۆلۈمده، يهھۇدىيالرنىڭ 
بۇنىــڭ مهنىــسىنىڭ نــېمه ئىكهنلىكىنــى . دېگهنىــدىم» شهرتــسىز يۆلهيــدۇ

يـورك شـهھىرىنىڭ مانخـاتتون دېـگهن رايونىـدا -بىلهمسىز؟ ئامېرىكا نىيـۇ
 ئالمـاقچى يهھۇدىيالر ئىنتايىن كۆپ ئولتۇراقالشقان بولۇپ، ئۇالر بىـر نهرسـه

مېنىڭ ئاڭلىـشىمچه، . بولسا، پهقهت يهھۇدىيالرنىڭ دۇكىنىدىنال ئالىدىكهن
يهھۇدىيالرنىڭ ماللىرى باشقا يهردىن قىممهت ھهمده باشقا دۇكانالردا يوق بىر 

بهزى يهھۇدىيالرنىڭ ئۆيىنىـڭ يېنىـدىال . خىل ئاالھىده باج پۇلىمۇ بار ئىكهن
ىڭ دۇكىنى نهچچه كىلـومېتر يىراقلىقتـا باشقا دۇكانالر بار بولۇپ، يهھۇدىين

كېرهكنـى -بولسىمۇ، يهھۇدىيالر ئاشۇ يىراق يهرگه ئېرىنمهي بېرىپ، نهرسه
بىز شىمالىي كـالىفورنىيهده تۇرۇۋاتقـان ۋاقتىمىـزدا، . شۇ يهردىن ئالىدىكهن

كېـيىن ئـۇ بىزنـى . تاللىغان ئائىله دوختۇرىمىز بىر يهھۇدىي دوختۇر ئىكهن
تۇرى، كـۆز دوختـۇرى ۋه بـالىالر دوختـۇرى قاتـارلىق باشـقا بهل ئاغرىقى دوخ

دوختۇرغا ماڭدۇرغاندا، ئۆز شهھىرىمىزدىكى دوختـۇرنى كورسـىتىپ بهرمهي، 
بىـز دهسـلهپته . نهچچه شهھهر يىراقلىقتىكى دوختـۇرالرنى كۆرسـىتىپ بهردى

كېيىن ئۇقـساق، بىزنـى داۋالىغـان بـۇ . بۇنىڭ نېمىشقىلىقىنى بىلمهپتىمىز
» بىرىنـى شهرتـسىز يـۆلهش-بىر«. الرنىڭ ھهممىسى يهھۇدىي ئىكهندوختۇر

ــا شــۇ ــگهن مان ــاددىي . دې ــازراق م ــلهن سېلىــشتۇرغاندا، ئۆزىنىــڭ ئ ــۇالر بى ب
ــى  ــۆز مىللىتىن ــالىدىغان، ئ ــان س ــتىگه زىي ــۆز مىللى ــى دهپ، ئ مهنپهئهتىن
خاراليدىغان، ئۆز مىللىتىدىن يـۈز ئۆرۈيـدىغان ئۇيغـۇرالرنى بىـز نـېمه دهپ 

مېـنىڭچه، كـۆپ سـانلىق ئۇيغـۇرالر . اق بولىدۇ؟ مهن ئۇنى بىلمهيمهنئاتىس
ــلهت« ــالغۇز »مىل ــدىن ي ــڭ شهخــسىي مهنپهئهتى ــى ئۆزىنى ــڭ مهنپهئهتىن نى

ئېغىزدىال ئهمهس، ئهمهلىيهتتىمۇ ئۈستۈن قويـۇپ، قىلغـان ھهر بىـر ئىـشىدا 
ــۆز ــدا ئ ــاڭلىق ھال ــر-ئ ــارا بى ــى -ئ ــر ۋهزىيهتن ــشىدىغان بى ــى يۆلى بىرىن

رگهندىال، ئۇيغۇرنىڭ كۈنى ھازىرقىـدىن كـۆپ ياخشىلىنىـشقا شهكىللهندۈ
  . قاراپ مېڭىشى مۇمكىن

ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدا باشالنغۇچ ۋه ئوتتۇرا مهكـتهپلهرده خهنـزۇ تىلىـدا 
بۇ ئىـش . ئوقۇتۇشنى ئومۇمالشتۇرۇش ئىشلىرى ناھايىتى چىڭ تۇتۇلىۋېتىپتۇ

-ئۆسـمۈرلهر بـارا-ياشئهمهلگه ئاشقاندىن كېيىن، خهنزۇ تىلىدا ئوقۇغان 
ئۇ چاغدا . بارا ئۇيغۇر تىلىدا يېزىلغان كىتابالرنى ئوقۇمايدىغان بولۇپ قالىدۇ
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تهببىئى پهن ئۈچۈن پۈتۈنلهي خهنزۇچه كىتـابالرنى قوللىنىـدىغان بولـۇپ، 
ــانچه  ــابالرمۇ ئ ــائىي پهن ۋه ئۇيغــۇر ئهدهبىياتىغــا ئائىــت كىت ئهگهر ئىجتىم

لهنـسه، ئۇيغـۇر مىللىـي نهشـرىياتچىلىقى ئوقۇلمايدىغان بىر ھالهت شهكىل
ــۇمكىن ــشى م ــدكه ئۇچرى ــر تهھدى ــايىن ئېغى ــي . ئىنت ئهگهر ئۇيغــۇر مىللى

نهشىرياتچىلىقى ۋهيران بولـسا، شـېئىر، ھېكـايه، رومـان قاتـارلىق ئۇيغـۇر 
ئهدهبىي ئهسهرلىرىنى باشقا تىلدا يازغىلى بولمىغاچقا، ئۇيغـۇر ئهدهبىيـاتىمۇ 

ئهممـا، ئاشـۇنداق بىـر . ه دۇچ كېلىـشى مـۇمكىنبىر ئېچىنىـشلىق تهقـدىرگ
ئىككــى -شــارائىتتا، ئهگهر بىــر مىليــون ئۇيغــۇر ئائىلىــسى ھهر يىلــى بىــر

 سوم پۇلنى ئۇيغۇر تىلىدىكى 100مىھماندارچىلىقتىن ۋاز كېچىپ، بىر يىلدا 
كىتابالرنى سېتىۋېلىـشقا خهجلىـسه، ئۇيغـۇر مىللىـي نهشـرىياتچىلىقىنى، 

ه ئۇيغـۇر ئهدهبىيـاتى ۋه ئۇيغـۇر مهدهنىيىتىنىمـۇ يهنه شۇنىڭ بىلهن بىرلىكت
ــۇمكىن ــېلىش م ــداپ ق ــل قوغ ــر مهزگى ــۇرالر . بى ــز ئۇيغ ــشنى بى ــۇ ئى مۇش

  قىالالرمىزمۇ؟
ــوئال-19 ــوئاللىرىمىز :  س ــورايدىغان س ــىزدىن س ــازىرچه س ــڭ ھ بىزنى

سـىزنىڭ ئهڭ ئاخىرىـدا ئۇيغـۇر دىيارىـدىكى . يۇقىرىقىالر بىلهن ئاخىرالشتى
  رغا دهيدىغان يهنه قانداق سۆزلىرىڭىز بار؟ۋهتهنداشال

ئايــدا، مهن ئوتتــۇرا مهكتهپنــى پۈتتــۈرگهن -7يىلــى -1976: جــاۋاب
كــۆرپىلىرىم بىــلهن بىــر -كــۈنىال تىراكتــور ۋاگونىــدا ئولتــۇرۇپ، يوتقــان

كهتمهننى كۆتۈرۈپ، يېزىغا قايتا تهربىيه ئېلىـشقا ماڭغانـدا، مېنىـڭ كـۆز 
مهن ئۈچـۈن ئىـستىقبال دېـگهن . نمىگهنىدىئالدىمدا ھېچ قانداق نۇر كۆرۈ

 25مهن قاچانمۇ بىر ئېيىغـا «ئىچىمده . بىر قاپقارا ئۆڭكۈردىن ئىبارهت ئىدى
ـــزمهتكه  ـــقا خى ـــاكى باش ـــشچىلىق ي ـــر ئى ـــدىغان بى ـــاش بېرى ســـوم مائ

ۋهتهندىكى نۇرغۇن ياشـلىرىمىز ھـازىر دهل . دهپ ئوياليتتىم» ئېرىشهلهرمهن؟
كېلىپ، ئوتتـۇرا مهكـتهپ ھهتتـا ئـالىي مهكـتهپ ئاشۇنداق بىر ئهھۋالغا دۇچ 

ئوقۇشىنى بىر خىـل كـۆۋرۈكتىن ئۆتـۈش ئىـشى قىلىۋېلىـشقا يـۈزلهنگىلى 
مهن بــۇ ئىــشالر توغرىــسىدا كــۆپ ئويلىنىــپ، ئۇالرغــا . تۇرغانــدهك قىلىــدۇ

مېنىــڭ كۆڭلــۈم ئۇالرغــا نىــسبهتهن چوڭقــۇر . ئىنتــايىن ئىــچ ئــاغرىتتىم
مهن ئـازابلىنىش ئىچىـده ئۇالرغـا بىـرهر . ھېسداشلىق تۇيغۇسى بىلهن تولدى

ئىــش قىلىــپ بېرىــشكه يــول تاپالمــاي تۇرغــان بىــر ۋاقىتتــا، بىلىــۋال تــور 
بېكىتىنىڭ قۇرغۇچىسى قۇربانجان روزى ئهپهندىم بىلهن ئۇنىڭ ياردهمچىسى 

. ئهپهندىم ئۇشبۇ سۆھبهتنى ئېلىپ بېرىشنى ماڭا تهكلىپ قىلدى» مۇخبىر«
بىـز بـۇ سـۆھبهتنى .  خۇشـاللىق بىـلهن قوشـۇلدۇممهن ئۇالرنىڭ تهكلىپىگه

» مـۇخبىر« ئاي ئهتراپدىكى ۋاقىت جهريانىدا، قۇربانجان بىـلهن 3باشلىغان 



  )1(ئهركىن سىدىق بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن يازما سۆھبهت -ئۇيغۇر ئالىمى
 

 175

ئهپهندىلهر ئۆزلىرىنىڭ قانچىلىك ئالدىراشلىقىغا قارىماي، بـۇ ئىـش ئۈچـۈن 
مېنىڭ يازمامنى تهھرىـرلهپ، ئـۇنى ئـۆز . نۇرغۇن ۋاقىت ۋه كۈچ سهرپ قىلدى

 2ۇرمهنلهر بىلهن يۈز كۆرۈشتۈرۈش ئۈچـۈن، ئـۇالر كـېچه سـائهت ۋاقتىدا ئوق
مهن مۇشـۇ پۇرسـهتتىن پايـدىلىنىپ، . گىچه ئىشلىگهن ۋاقىتالر ئـاز ئهمهس

ئهپهندىمگه چىـن كۆڭلۈمـدىن » مۇخبىر«قۇربانجان روزى ئهپهندىم بىلهن 
بۇ ئىككى ئوت يۈرهك قېرىندىـشىمىزدىن باشـقا، بىلىـك . رهھمهت ئېيتىمهن

تىنىڭ باشقۇرغۇچىسى ئهليار ئهپهندىم بۇ سۆھبهتنى ئهڭ دهسلىپىدىن تور بې
غـا ) UEY(دىن ئۇيغۇر ئهرهپچه يېزىقى ) ULY(تارتىپال ئۇيغۇر التىن يېزىقى 

ــور بېــتىگه قويــۇپ،   نــى بىلمهيــدىغان ULYئۆزگهرتىــپ، ئــۇنى بىلىــك ت
ــايلىق  ــشىغا ئوڭ ــسىدىن پايدىلىنى ــۆھبهت خاتىرى ــۇ س ــڭ ب ئوقۇرمهنلهرنى

بــۇ يهرده مهن ئهليــار ئهپهنــدىمگىمۇ چىــن . رۇپ بېرىــپ كېلىۋاتىــدۇتۇغــدۇ
شۇنىڭ بىلهن بىرگه، مهيىن شـامال، نهۋرۈز . كۆڭلۈمدىن رهھمهت ئېيتىمهن

ۋه شــهھرىزات، ئىزدىيــارى ۋه باشــقا بىــر قىــسىم تــور بهتلىــرى بــۇ قېتىمقــى 
سۆھبهتنى ھهمده مهن يۇرتىمىزدىكى ئۇيغۇر ياشـلىرى ئۈچـۈن تهييارلىغـان 

com.meripet.www://http دېــگهن تــور بېتىنــى تهشــۋىق قىلىــش يولىــدا 
مهيىـن شـامال تـور بېتـى مېنـى . ئىزچىل تۈرده كـۈچ چىقىرىـپ كېلىۋاتىـدۇ

ــسىغا  ــاۋازلىق چايخانى ــڭ ئ ــى 2ئۆزلىرىنى ــپ، مېن ــپ قىلى ــتىم تهكلى  قې
تۈرۈشى بىلهن، مهن خۇددى ئـۆزۈمنى يۇرتىمىزدىكى ياشالر بىلهن يۈز كۆرۈش

ــپ، چهكــسىز  ــدهك ھــېس قىلى ــپ بارغان ــسىغا قايتى ــڭ ئارى ــۆز خهلقىمنى ئ
ــداق بىــر ھېســسىيات بولــۇپ . خۇشــاللىق ۋه ھاياجانغــا چۆمــدۈم ــده ئۇن مهن

مهن يـــۇقىرىقى تـــور بهتلىرىنىـــڭ .  يىلـــدىن ئاشـــقانىدى15بـــاقمىغىلى 
  . نى بىلدۈرىمهنباشقۇرغۇچىلىرىغىمۇ ئۆزۈمنىڭ سهمىمىي تهشهككۈرى

بىز بۇ سۆھبهتنى باشلىغاندىن كېيىن، نۇرغۇن كىشىلهردىن ئىنكـاس 
ئۇالر ئۆز ئىنكاسلىرىدا مهندىن تهلهپ قىلغان نهرسىلهرنىڭ . تاپشۇرۇپ ئالدۇق

ماڭــا كهلــگهن بــۇ . بىــرى، بــۇ ســۆھبهتنى ئىمكــان قهدهر ئــۇزۇنراق يېــزىش
قـــۇۋۋهت - كـــۈچماڭـــا زور. ئىنكاســالر مهن ئۈچـــۈن زور ئىلھـــام بولـــدى

شـۇنىڭ بىـلهن مهن ھهر بىـر سـوئالنىڭ جـاۋابىنى بارغانـسېرى . بېغىشلىدى
مهن . ئىمكانىيهتنىــڭ بــارىچه ئــۇزۇنراق قىلىــپ يازىــدىغان بولــۇپ كهتــتىم

ــشالرنىڭ  ــان ئى ــارزۇ قىلغ ــشنى ئ ــپ بېرى ــالرغا ئېيتى ــدىكى قېرىنداش ۋهتهن
قـا، مهن ھهممىسى توغرىسىدا بىردىن سـوئال چىقىـرىش مـۇمكىن بولمىغاچ

چىقىرىلغان سـوئالنى چۆرىـدىگهن ھالـدا، شـۇ چاغـدا ئېـسىمگه كهلـگهن 
بولۇپمۇ چهت ئهلـگه چىقىـش . نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى يېزىشقا تىرىشتىم

پۇرســىتىگه ئىــگه بواللمىغــان كهڭ ئوقۇرمهنلهرنىــڭ ئوقــۇپ پايدىلىنىــشى 
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ه ئۈچۈن، ئامېرىكىنىـڭ ھهر سـاھهدىكى ئهھـۋالىنى تونۇشـتۇرىدىغان ھهمـد
ــسىدىكى  ــدىغانلىقى توغرى ــداق تهربىيىلهي ــالىنى قان ــڭ ب ئامېرىكىلىقالرنى

مهن ئېلېكتىر ۋه ئوپتىكا ساھهسىدىكى . مهزمۇنالرنى كۆپلهپ قوشۇپ قويدۇم
ئهممـا، ئىجتىمـائىي پهن . كهسپ ئهھلى، ئىلمىـي تهتقىقـاتچى ۋه ئىنژىنېـر

ه، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگ. ساھهسىدىكى كهسپ ئهھلى يـاكى تهتقىقـاتچى ئهمهس
 20ماڭا ۋهتهندىن، ئۇيغـۇر تىلىـدا سۆزلىـشىدىغان مـۇھىتتىن ئـايرىلغىلى 

مهن بۇ سـۆھبهتنىڭ خاتىرىـسىنى ئاشـۇنداق بىـر سـاالھىيهت . يىلدىن ئاشتى
ئىجتىمــائىي پهن ساھهســىدىكى بهزى كهســپ نۇقتىــسىدىن . بىــلهن يــازدىم

الغـان قارىغاندا، يازغانلىرىمنىڭ بهزى يهرلىرى دېگهنـدهك تـوغرا بولمـاي ق
. مهن ئوقۇرمهنلهرنىــڭ تــوغرا چۈشىنىــشىنى ســورايمهن. بولۇشــىمۇ مــۇمكىن

ھهمده ماڭا ئىلھام بېرىـپ يازغـان ئـېلخهت ۋه باشـقا ئىنكاسـلىرى ئۈچـۈن، 
  . بارلىق ئوقۇرمهنلهرگه چىن كۆڭلۈمدىن رهھمهت ئېيتىمهن

بىلىۋال بىلهن مېنىڭ بۇ قېتىمقى سـۆھبهتنى ئېلىـپ بېرىـشىمىزدىكى 
يـۇرتىمىزدىكى يـاش ئوقۇغۇچىالرغـا قـولىمىزدىن : ز پهقهت بىـرالمهقسىدىمى

كېلىشىچه روھىـي جهھهتـتىن بولـسىمۇ بىـر ئـاز ئىلھـام بېرىـپ، ئۇالرنىـڭ 
كهلگۈسى ئۈچـۈن بىـر تـوغرا يـول تاللىۋېلىـشىغا ئـازراق بولـسىمۇ يـاردهم 

ــش ــز. قىلى ــل ئىگى ــنىڭچه، ماڭــا ئوخــشاش ھهر خى -پهس، ئهگــرى-مې
دىن كهچـۈرۈپ، كىـشىلىك ھاياتنىـڭ بىـر قىـسمىنى توقايلىقنى ئۆز بېـشى

ياشاپ بولغان ھهمده ئۆزى ئۈچۈن بىر قهدهر توغرا يول تېپىـپ، كىـشىلىك ۋه 
كهسپىي ھايـاتىنى بىـر قهدهر مۇۋهپپهقىيهتلىـك ئېلىـپ ماڭالىغـان ھهر بىـر 
ــا  ــاش ئوقۇغۇچىلىرىمىزغ ــۇرتىمىمىزدىكى ي ــشىمىزنىڭ، ي ــۇر قېرىندى ئۇيغ

ھازىر ئوتتـۇرا : ى تهشهببۇس قىلىش مهجبۇرىيىتىمىز بارمۇنداق بىر چۈشهنچىن
مهكتهپ ۋه ئالىي مهكتهپتىكى ئوقۇشنى قانداق داۋام قىلىـشتا، جۇڭگونىـڭ 

ــدىن  ــى ئهمهس، بۇنىڭ ــۆۋهتتىكى ۋهزىيىتىن ــل، 10ن ــا 20 يى ــل ھهتت  30 يى
جۇڭگو ھـازىر ئىنتـايىن . يىلدىن كېيىنكى ۋهزىيهتنى كۆزده تۇتۇش كېرهك

خىزمهتنـى بىـر تۇتـاش " يىل بۇرۇنقى 20-10بۇنىڭدىن . تىدۇتېز ئۆزگىرىۋا
-ئهگهر قـانۇن. تۈزۈمى ھازىر رىقابهت تۈزۈمىگه ئۆزگهردى" تهقسىم قىلىش

تۈزۈملهر مۇكهممهللىشىپ، رىقابهت ۋه خىزمهت پۇرسىتى ئالدىدا ھهممه ئادهم 
باراۋهر بولىدىغان بىـر ۋهزىـيهت شهكىللهنـسه، ھـازىر ئىگىلىـگهن بىلىـم، 

. ربىيىلهپ يهتىشتۈرگهن ئىقتىدارالر ئهڭ قىممهتلىك گـۆھهرگه ئايلىنىـدۇته
ئۇيغۇر خهلقىنىـڭ بـۇ جهھهتتىكـى چۈشهنچىـسىنى ئۆسـتۈرۈش جهھهتـته، 
ھازىرغىچه ئۇزۇن مۇددهت تىرىشىپ، چهت ئهلگه ئوقۇشقا چىقالىغان ھهر بىـر 

بـۇ مېنىـڭ . ئۇيغۇر ۋهتهندىشىمىز ئوخشىمىغان دهرىجىـده تـۆھپه قوشـااليدۇ
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. قېــتىم يېزىــپ چىققىــنىم ئۆزۈمــدىن ئىبــارهت بىــر ئادهمنىــڭ ھېكايىــسى
ئىشىنىمهنكى، ھازىر چهت ئهلده ئوقۇۋاتقان ۋه ئىـشلهۋاتقان يۇرتداشـالرنىڭ 

ــارالر ئىنتــايىن كــۆپ ــدهك ھېكايىــسى ب -ھهر خىــل ئهگــرى. ئىچىــده مهن
ىغـا توقايلىقنى ئۆز بېشىدىن كهچۈرۈپ، ئهڭ ئاخىرىدا بىر مۇۋهپپهقىيهت يول

ــا ــۆز ئائىلىــسى، ئات ــدا ئ ــۇ يول ــده ب ــشهلىگهنلهر ھهم ــۇرۇق-ئېرى ــا، ئ -ئان
شـهرهپ -تۇغقانلىرى ۋه ئۇيغۇر مىللىتى ئۈچۈن ئوخشىمىغان دهرىجىده شـان

كهلتۈرۈۋاتقــان، ئۇيغــۇر دېــگهن بىــر مىللهتنىــڭ مهۋجۇتلــۇقىنى دۇنياغــا 
. ۆپبىلدۈرۈش جهھهتته ئوخشىمىغان دهرىجىده تۆھپه قوشۇۋاتقانالر خېلى كـ

مۇۋهپپهقىيهت بالدىقىنىڭ ئهڭ يۇقىرىسىغا تېخى چىقىپ بواللماي، تـېخىچه 
مۇشهققهتلىك دهۋرىنى ئۆز بېشىدىن ئۆتكۈزۈۋاتقـان بولـسىمۇ، ۋهتهن -جاپا

ۋه مىللهتنىڭ كهلگۈسـى ئىـستىقبالىنى كـۆزلهپ، مـۇۋهپپهقىيهت قـازىنىش 
ــېچه ــدا ك ــاز ئهمهس-يولى ــشىۋاتقانالرمۇ ئ ــماي تىرى ــدۈز بوشاش  مهن .كۈن

شۇالردىن، ئۆز ھېكـايىلىرىنى ماڭـا ئوخـشاش يېزىـپ چىقىـپ، ئۇنىڭـدىن 
ۋهتهنــدىكى يــاش ئهۋالدالرنــى خهۋهردار قىلىــشىنى ســهمىمىيلىك بىــلهن 

شـۇڭا . ئهڭ ئاخىرىـدا ئۆلـۈپ كېتىمىـز. بىز ھهممىمىـز قېرىيمىـز. سورايمهن
الـدۇرۇپ يۇرتىمىزدىكى يېڭى ئهۋالدالر ئۈچۈن پايدىلىق نهرسىلهرنى ئۇالرغـا ق

بۇ يهرده، ھازىرغىچه ئـازراق بولـسىمۇ ئـۆز ھېكايىـسىنى ۋه ئۇيغـۇر . قويايلى
مهسىلىسىگه بولغـان كـۆز قارىـشىنى يېزىـپ، ئـۇنى بىلىـۋال تـور بېكىتـى 
ئارقىلىق كهڭ ئوقۇرمهنلهرگه سۇنغان ياپونىيهدىكى دوكتـور دىلـشات ئـابال 

  .ھمهت ئېيتىمهنئهپهندىم قاتارلىق ۋهتهنداشالرغىمۇ چىن كۆڭلۈمدىن ره
مهن ئـــۆزۈم بېـــسىپ ئـــۆتكهن يـــولنى خۇالســـىلهپ، مـــۇۋهپپهقىيهت 

  :قازىنىشنىڭ مۇنداق بىر فورمۇالسىنى خۇالسىلهپ چىقتىم
  پۇرسهت+ تىرىشچانلىق + تاالنت = مۇۋهپپهقىيهت 

باققــان  تــور بېتىنــى كــۆرۈپ  com.meripet.www://httpھــازىرغىچه 
ئهمهلىيهتـته، بـۇ بىـر يېڭـى . يۇرتداشالر ئۈچۈن بۇ فورمـۇال نـاتونۇش ئهمهس

 نهچـچه يىـل بـۇرۇن، شـىنجاڭ 20فورمۇال بولماستىن، مهن ئۇنى بۇنىڭـدىن 
ئېـسىمده . ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇۋاتقـان ۋاقتىمـدىال ئوتتۇرىغـا قويغانىـدىم

يېڭـى «كـۈزۈلگهن قېلىشىچه، مهن ئۇنى بىر قېتىملىق مهكتهپ بويىچه ئۆت
ــى ــوڭ يىغىن ــېلىش چ ــى ئ ــۇچىالرنى قارش ــۆزۈمگه » ئوقۇغ ــۆزلىگهن س دا س

ئهسلىده ئۇنى بىر چوڭ قهغهزغه يېزىپ، يىغىـن زالىنىـڭ . كىرگۈزگهنىدىم
سهھنىسىگه ئېـسىپ قويـۇپ تـۇرۇپ چۈشهندۈرۈشـنى ئويلىغـان بولـساممۇ، 

ئوقۇغـان بۇ قېتىمقى سۆھبهتنى تولـۇق . ئۇنىڭغا ئىمكانىيهت بولمىغانىدى
كىشى، مېنىڭ نېمه ئۈچۈن يۇقىرىقى فورمۇالدا كۆرسىتىلگهن بىر خۇالسىگه 
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 ئامىلنىــڭ ھهر 3بــۇ فورمــۇالدىكى . كهلگهنلىكىمنــى ئاســانال چۈشــىنهلهيدۇ
 تور بېتىـده بىـر قهدهر تهپـسىلىي   http://www.meripet.com  بىرىنى مهن
مهن بـۇ يهرده تىلغـا . شۇڭا ئۇالرنى بـۇ يهرده تهكرارلىمـايمهن. ۈمچۈشهندۈرد

ئېلىپ ئۆتۈپ كېتىشنى مۇۋاپىق كۆرگهن، ئامېرىكىلىقالرنىـڭ مۇنـداق بىـر 
  :مىجهزى بار

ئامېرىكىلىقالر ھهرگىز ئېرىشكهن مۇۋهپپهقىيىتى ئۈچۈنال ئهمهس، بىـر 
ـــۇ ـــڭ ش ـــدىردىمۇ، ئۆزىنى ـــشهلمىگهن تهق ـــۇۋهپپهقىيهتكه ئېرى ـــوڭ م  چ
ـــشچانلىقىدىن  ـــهتكهن تىرى ـــدا كۆرس ـــشىش يولى ـــۇۋهپپهقىيهتكه ئېرى م

  .پهخرلىنىدۇ
بىلهن » تاالنت«ھهر بىر ئادهم ئۈچۈن ئېيتقاندا، يۇقىرىقى فورمۇالدىكى 

لـېكىن، . نىڭ قانداق بولۇشى شۇ ئادهمنىڭ ئـۆزىگه بـاغلىق»تىرىشچانلىق«
» پۇرسـهت«ر ھازىر زور كۆپ مىقتاردىكى ئۇيغۇرال. ئۇنداق ئهمهس» پۇرسهت«

ئهممـا، بىـز . ئالدىدا ئۆزى ئۈچۈن بىر ئىنتايىن پايدىسىز ئورۇنـدا ياشـاۋاتىدۇ
بۇنىڭ ئۈچۈن ئـاھ ئـۇرۇپ، بىـر چۈشكۈنلىـشىش، يـوقىلىش يولىغـا قـاراپ 

چۈشكۈنلىـشىش ئۆزىمىزنىـڭ . ماڭساق، ئۇ ئۇچىغا چىققان نادانلىق بولىـدۇ
ىلىـش بىزنىـڭ ھـازىرقى ئۇنـداق ق. ئۆلۈمىنى سـاقالپ تۇرغـان بىـلهن بـاراۋهر

ئۇنـداق قىلىـشنىڭ بىـز ئۈچـۈن . ھالىتىمىزنى ئۆزگهرتىشكه ئېلىپ بارمايدۇ
ئۇنىڭ ئهكـسىچه، بىـز چۈشـكۈنلۈكنى كـۈچكه . ھېچ قانداق قىممىتى يوق

ئۆزىمىزگه بىر ياشاش يولى ئېچىش ئۈچۈن تىرىشىـشىمىز -ئايالندۇرۇپ، ئۆز
ۈك رول ئوينايـدىغىنى يېڭى پۇرسهت يارىتىش جهھهتـته ئهڭ كۈچلـ. كېرهك
مهن بـۇ سـۆھبهتته مۇشـۇنداق بىـر نـۇقتىنى تولـۇق نامـايهن قىلىـش . بىلىم

ئۆزۈمنىــڭ بــۇ دۇنيــادىكى ئهڭ ئىلغــار . ئۈچــۈن ئىنتــايىن كــۆپ تىرىــشتىم
مىللهتلهر ئارىسىدىن كېلىپ چىققـان ئهڭ ئىلغـار كىـشىلهر بىـلهن قانـداق 

قانـداق قىلىـپ ئـۆزۈمگه رىقابهتلهشكهنلىكىمنى ھهمده بۇ رىقابهت ئىچىـده 
. توختىماي يېڭى يول ئېچىـپ ماڭغـانلىقىمنى تهپـسىلىي يېزىـپ چىقـتىم

بىلىمنىڭ پۇرسهت ئېلىپ كېلىدىغانلىقى بىر دۇنياۋىي ھهقىقهت بولۇپ، ئـۇ 
مهن مۇشـۇ سـۆھبهتته نهقىـل كهلتـۈرگهن، . ھهممه مىلـلهت ئۈچـۈن ئورتـاق

هتته ئوقۇغــان، ئوغلــۇم دىلــشات ئۆزىنىــڭ مهكتىپىــدىكى بىــر پائــالىي
بىلىــم «: ئامېركىلىقالرنىــڭ بــۇ جهھهتتىكــى كــۆز قارىــشى مۇنــداق ئىــدى

ھاياتلىقنىــڭ ئهڭ ئۇلــۇغ تهركىبىــي قىــسمى بولــۇپ، ئــۇ بىــر ئــادهمنى ئهڭ 
ئۇنى ئىگىلهشـنىڭ پهقهت . يۇقىرى دهرىجىلىك مۇۋهپپهقىيهتكه ئېرىشتۈرىدۇ

بىـر چىـراق بولـۇپ، ئـۆگىنىش . سهمىمىيلىك ۋه تىرىشچانلىق: بىرال يولى بار
بىز ئۇ ئارقىلىق ئۆزىمىزنىـڭ ئۆتمۈشـىنى ئوقۇيـااليمىز، ھهمـده ئۆزىمىزنىـڭ 
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كىـشىلهر بىلىـم ئـارقىلىق تهمىـن ئېتىلىـدىغان . كهلگۈسىنى يورۇتااليمىز
قــۇدرهتكه -پۇرســهتلهر ئــارقىلىق ئــۆز دۇنياســىنى كېڭهيتهلهيــدىغان كــۈچ

رنىڭ بــۇ ســۆزلهرنى ئۆســمۈ-مهن يــۇرتىمىزدىكى ھهر بىــر يــاش. »ئىگىــدۇر
ئېسىده چىڭ تۇتۇپ، ئۆزىنىـڭ ياشـلىق دهۋرىنـى ئىـسراپ قىلمـاي، ۋاقتىنـى 

يۈز پىرسهنت بىلىم ئىگىلهش ئۈچۈن سهرپ قىلىشىنى تولىمۇ ئۈمىـد -يۈزده
  . قىلىمهن

. مهن بۇ سۆھبهتته يهھۇدىيالرنىڭ ئىشلىرىنى خېلى كۆپ تهسـۋىرلىدىم
شۇ خۇالسـىنىڭ . وتتۇرىغا قويدۇمنىمۇ خۇالسىلهپ ئ» ياشاش يولى«ئۇالرنىڭ 

ئـۇ بولـسىمۇ، يهھـۇدىيالر . ئىچىگه تېخى كىرگۈزۈلمىگهن يهنه بىر ئىش بار
داۋاملىق ئۆزلىرى دۇچ كـېلىش ئېھتىمـاللىقى بولغـان ئهڭ ناچـار ئهھـۋالنى 
. تهسهۋۋۇر قىلىپ، شۇنىڭغا ھهر تهرهپلىمه تهييارلىق كۆرۈپ تـۇرۇپ ياشـايدۇ

ئهگهر «رهيـدىغان رايونـدا ياشـاۋاتقان كىـشىلهر بۇ خۇددى بىر كـۆپ يهر تهۋ
دهپ سـوراپ تۇرغانغـا »  بال يهر تهۋرهپ قالسا، بىز قانـداق قىلىمىـز؟8ھازىرال 

شۇنداقال، بىر ئۇرۇش بولۇۋاتقان رايوندا ياشاۋاتقان بىر ئـائىله . ئوخشاش ئىش
ئهگهر ھازىرال بىزنىڭ ئۆينىڭ ئۈستىگه بىر بومبا چۈشـسه، بىـز «كىشىلىرى 

ھـازىر ئۇيغـۇرالر . دهپ سـوراپ تۇرغىنىغـا ئوخـشاش ئىـش» انداق قىلىمىـز؟ق
ــدۇ ــىلىلهرگه دۇچ كېلىۋاتى ــكىن مهس ــايىن كهس ــۆپ ۋه ئىنت ــايىن ك . ئىنت

ھوشى جايىدا، ھهقىقىي ۋىجدانى بار بىر كىشىنىڭ بۇنـداق -مېنىڭچه ئهقلى
كهســكىن ئهھــۋالالرنى كۆرمهســلىككه ســېلىپ، كاللىــسىنى پۈركىۋېلىــپ 

بىـز «ئـارىالپ، -شۇڭا ئۇيغۇرالرمـۇ ئـارىالپ. اڭالىشى ئاسان ئهمهسياشاپ م
-دهپ ئـۆز» دۇچ كېلىشىمىز مـۇمكىن بولغـان ئهڭ ناچـار ئهھـۋال قايـسى؟

ئۆزىـدىن -تېخىمـۇ مـۇھىمى، يـالغۇز ئـۆز. ئۆزىدىن سوراپ تۇرغىنى ياخشى
سوئال سوراپال قالماستىن، ئاشۇنداق ناچار ئهھۋالنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ ئالدىنى 

يهھـۇدىيالر دهل ئاشـۇنداق . ئېلىش ئۈچـۈن، توختىمـاي تىرىشىـشى كېـرهك
يهھۇدىيالرنىـڭ ئـانچه كـۆپ كـۈلمهي، ناخـشا ئېيتمـاي، ئۇسـسۇل . قىلىدۇ

ــدهك  ــالهتته تۇرغان ــددىي ھ ــل جى ــر خى ــا بى ــۆپىنچه ۋاقىتت ــاي، ك ئوينىم
ــۇمكىن ــى م ــهۋهبتىن بولۇش ــۇنداق س ــا مۇش ــشى، مان ــۇددى . كۆرۈنى ــۇ خ ب

مىدىرالپ تۇرغـان قـۇرۇت «:  تهمسىلىده ئېيتىلغاندهك ئىشئۇيغۇرالرنىڭ بىر
مهن يۇقىرىقى ئىشنى ئۆزىنىڭ ئادىتىگه ئايالندۇرۇشـنى . »كۆمۈلۈپ قالمايدۇ

ھازىر ئۆز ئىـستىقبالىدىن ئۈمىدسـىزلىنىپ، ئـانچه تىرىـشمايدىغان بولـۇپ 
ــاش ــۇر ي ــر ئۇيغ ــمهن-قالغــان ھهر بى ــۇ تهشــهببۇس قىلى . ئۆســمۈر ئۈچۇنم

 ھېچ بىـر ئىـش خـوش ياقمىغـان ۋاقتىڭىـزدا، ئـۆزىڭىزدىن چۈشكۈنلىشىپ
چوقـۇم چۈشـكۈنلۈكنى كـۈچكه . يۇقىرىقىدهك بىر سوئالنى سـوراپ بېقىـڭ



  )1(ئهركىن سىدىق بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن يازما سۆھبهت -ئۇيغۇر ئالىمى
 

 180

  .ھېچ بولمىغاندا، مهن شۇنداق بولۇشىغا تىلهكداشمهن. ئايالندۇرااليسىز
ئادهم جاپالىق ئىشلىگهنگه، ئىزچىل تۈرده قاتتىق تىرىـشقانغا ئۆلـۈپ  

ــدۇ ــقىالر قىيىن. قالماي ــشالردا باش ــيىن ئى ــمهي، ئهڭ قى ــاش ئهگ ــا ب چىلىقق
ئاسانلىقچه قىاللمىغان ئىشالرنى قىلىشقا جۈرئهت قىلىش ئارقىلىق، ئـۆزىگه 

مهن يۇقىرىقى يازمامدا بـۇ نـۇقتىنى . بارغانسېرى كۆپ يول ئېچىپ ماڭااليدۇ
مـارت -6) يىلى-2005يهنى (بۇ يىل . ئىلگىرى سۈرۈشكىمۇ كۆپ تىرىشتىم

 Betheئهسىرنىڭ ئهڭ مهشھۇر فىزىكا ئالىمىنىڭ بىـرى بولغـان -20كۈنى، 
دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىلىده ئامېرىكىنىڭ -2ئۇ كىشى . ئهپهندىم ئۆلۈپ كهتتى

ــوس ــڭ -ل ــاتتون پروجهكتىنى ــسىكى مانخ ــانژىلىس دۆلهت تهجرىبىخانى ئ
نهزهريىۋىي فىزىكا بۆلۈمىنىڭ باشلىقى بولـۇپ، ئـاتوم بومبىـسىنىڭ كهشـپ 

ــشىدا ــڭ قىلىنى ــاش ۋه يۇلتۇزالرنى ــده قۇي ــان ھهم ــاچقۇچلۇق رول ئوينىغ  ئ
ئىسسىقلىق ئېنېرگىيهسىنىڭ پهيـدا بولـۇش جهريـانىنى بايقـاش ئـارقىلىق 

يىلى تۇغۇلغـان  -Bethe 1906.  يىلى نوبېل مۇكاپىتىغا ئېرىشكهن-1967
بولۇپ، ئاپىـسى يهھـۇدىي بولغـانلىقى ئۈچـۈن، ئۆزىنىـڭ گېرمـانىيهدىكى 

يىلـى گېرمــانىيهدىن -1933زمىتىــدىن قـۇرۇق قېلىــپ، پروفېسـسورلۇق خى
 ئۇنىۋېرســىتېتىغا Cornellيىلــى ئامېرىكىنىــڭ -1935. قېچىــپ كهتــكهن

بۇ كىـشىنىڭ يۇقىرىقىـدهك بىـر قـانچه جـۈمله . پروفېسسور بولۇپ كىرگهن
مۇشـهقهتلهرنى ئـۆز -سهرگۈزهشتلىرىدىن ئۇنىڭ ئۆز ئۆمرىده قانچىلىك جاپـا

ى، قانچىلىك تىرىـشچانلىق كۆرسـهتكهنلىكىنى بېشىدىن ئۆتكۈزگهنلىكىن
 يىـل ئۆمـۈر 99شـۇنداق قىلىـپ تۇرۇپمـۇ، ئـۇ كىـشى . كۆرۈۋالغىلى بولىـدۇ

شۇڭا بىر ئادهم ھهرگىز ئۆزىنىڭ قـاتتىق ئىـشلهپ، ئاسـان قېرىـپ . كۆرۈپتۇ
. كېتىشىدىن يـاكى بالـدۇر ئۆلـۈپ كېتىـشىدىن ئهنـسىرىمهسلىكى كېـرهك

ىق ئىقتىـدارىنى ئهڭ يـۇقىرى دهرىجىـده ئىـشقا خاتىرجهم ھالدا ئۆزىنىڭ بارل
سېلىپ، ئۆزىنىڭ يوشۇرۇن كۈچىـدىن ئهڭ يـۇقىرى دهرىجىـده پايـدىلىنىش 

ــرهك ــۈر تىرىشىــشى كې ــر ئۆم باشــقىالر قىاللمىغــاننى قىلىــش، . ئۈچــۈن بى
باشقىالردىن ياخشىراق ياشاش ئۈچۈن، چوقۇم باشقىالرغا قارىغانـدا بهكـرهك 

  .باشقا يول يوقبۇنىڭدىن . تىرىشىش كېرهك
بىــر ئــادهم ئۆزىنىــڭ ئىــش ھهرىكىتىنــى بىــر نىــشان يــاكى باياننــامه 

ئارقىلىق كونترول قىلغاندا، ئۇنىـڭ ئۈنـۈمى ) » declaration«ئىنگلىزچه (
مهن ئوتتـــۇرا مهكتهپــته ئـــۆزۈم ئۈچـــۈن تـــۈزگهن . ئهڭ ياخــشى بولىـــدۇ

ىڭمــۇ باشــقىالر قىاللىغــان ئىــشنى ئۇيغۇرالرن«: باياننامىلهرنىــڭ بىــرى
ــدىغانلىقىنى ئىــسپاتالش ــۇم . بولغانىــدى» قىالالي ــامىنى مهل ــۇ بايانن مهن ب
ئــۇنى مهنــدىن باشــقا جۇڭگــودىكى ۋه چهت . دهرىجىــده ئهمهلــگه ئاشــۇردۇم
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ــسپاتلىدى ــلىرىمۇ ئى ــۇر ياش ــىجائهتلىك ئۇيغ ــۇن ش ــدىكى نۇرغ ــۇنى . ئهل ئ
بۇنىڭدىن كېـيىن يهنه كـۆپلىگهن تىرىـشچان ئۇيغـۇر ياشـلىرى داۋاملىـق 

  . ىسپاتاليدۇئ
مهن بۇ يهرده بارلىق ئوت يـۈرهك ئۇيغـۇر ياشـلىرىنىڭ ئـۆزلىرى ئۈچـۈن 

ــمهن ــامىنى تۈزۈشــىنى تهكلىــپ قىلى ــر بايانن ــداق بى مهن توختىمــاي «: مۇن
ــا  ــۇقىنى دۇنياغ ــڭ مهۋجۇتل ــر مىللهتنى ــارهت بى ــۇردىن ئىب ــشىپ، ئۇيغ تىرى

ته نۇرغۇن ھازىر بۇ جهھهت. »بىلدۈرۈش ئۈچۈن بىر كىشىلىك تۆھپه قوشىمهن
لـېكىن بـۇ قوشـۇن يهنىـال . كىشىلهر جاپالىق تىرىشچانلىق كۆرسـىتىۋاتىدۇ

بــۇ جهھهتــته بىــر ئــاز كــۆزگه . يهنىــال ئىنتــايىن ئــاجىز. ئىنتــايىن كىچىــك
كۆرۈنهرلىك نهتىـجه يـارىتىش ئۈچـۈن، يهنه نۇرغـۇن ئۇيغـۇر ياشـلىرى بـۇ 

  . قوشۇنغا قوشۇلىشى كېرهك
قىگىمـۇ ئـۆزلىرى ئۈچـۈن بۇنىڭـدىن مهن بۇ يهرده پۈتۈن ئۇيغـۇر خهل

كېــيىن ئهمهلــگه ئاشــۇرىدىغانغا مۇنــداق بىــر باياننــامىنى تاللىۋېلىــشىنى 
مهن توختىمــاي تىرىــشىپ، ئۇيغۇرنىــڭ كىملىكىنــى «: تهكلىــپ قىلىــمهن

ــۆھپه قوشــىمهن ــشىلىك ت ــر كى ــېلىش ئۈچــۈن بى ــۇ . »مهڭگــۈ ســاقالپ ق ب
ھهر بىـر . ك مۈشكۈل ۋهزىپهباياننامىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش بىر ئۇزۇن مۇددهتلى

ئۇيغۇرنىڭ بۇ سـاھهده ئوينىغـان رولىنىـڭ قانـداق بولۇشـى پۈتـۈن ئۇيغـۇر 
ـــدۇ ـــدىرىنى بهلگىلهي ـــىدىكى تهق ـــڭ كهلگۈس ـــڭ . مىللىتىنى ئۇيغۇرنى

ئىستىقبالىغا، ئۇيغۇرنىڭ كېيىنكى ئهۋالدلىرىغـا كۆڭـۈل بۆلىـدىغان ھهر 
. ى ئېلىپ قاچماسلىقى كېرهكقانداق بىر ئادهم، بۇنداق بىر باياننامىدىن ئۆزىن

بىز پهقهت شۇنداق قىلىش ئـارقىلىقال، ئۆزىمىزنىـڭ كهلگۈسـى ئهۋالدلىرىغـا 
: بىز پهقهت شۇنداق قىلغاندىال، ئۆزىمىز ئۆلىـدىغان ۋاقىتتـا. يۈز كېلهلهيمىز

چۈنكى، مهن ئۆزۈمنىڭ پۈتۈن ھايـاتىنى . مېنىڭ ھېچ قانداق ئارمىنىم يوق«
ياخـشى ئـادهم ئهڭ ئـاخىرى . دهپ ئېيتااليمىز» ۈمئىنتايىن مهنىلىك ئۆتكۈزد

بىـز ھهممىمىـز ئورتـاق . بىر ياخشى مىللهتمۇ شـۇنداق. چوقۇم ئۇتۇپ چىقىدۇ
تىرىشىپ، ئۇيغۇرنىڭ بىر ياخشى مىللهتلىكىدىن ئىبـارهت بىـر ھهقىقهتنـى 

  . ئىسپاتالپ چىقايلى
  ئهركىن سىدىق 

  ماي-19يىلى -2005
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 خۇالسه
  :ىنىڭ تهھرىر ئىالۋىسىتور بېت» بىلىۋال« 

تىـن »ئۇيغۇر ئالىمى ئهركىن سىدىق بىـلهن سـۆھبهت«شۇنداق قىلىپ 
ئىبارهت ئىلھـامبهخش ئهسـهرنىڭ تـور بېتىمىزنىـڭ ماقـالىلهر سهھىپىـسىده 

ئهممــا ھــازىرغىچه ئــېالن قىلىنغىنــى . بېرىلىــدىغان قىــسمى تامــام بولــدى
رى بويىچه ئېيتقاندا سۆھبهتنىڭ ئاساسىي قىسمى، شۇنداقال رهت تهرتىپ نومۇ

  .ئالدىنقى يېرىمى
قالغان سوئالالرغا ئهركىن ئهپهندى داۋاملىق جاۋاب بېرىدىغان بولـدى،  

 PDFسوئالالرغا تولـۇق جـاۋاب بېرىلىـپ بولغانـدا بىـز ئـۇنى تېزلىكتهتـوردا 
ئهگهر .  يېزىقىـــدا كىتـــاب قىلىـــپ چىقىرىمىـــزUEY ۋه ULYفورماتىـــدا، 

 رهســمىي باســما شــهكلىده چىقىرىــشىمىزمۇ ئىمكــانىيهت يــار بهرســه، ئــۇنى
مـــۇمكىن، بـــۇ چهت ئهلـــدىكى قېرىنداشـــالرنىڭ مهســـلىھهتى، شـــۇنداقال 

  .ۋهتهندىكى تورداشالرنىڭ ئۈمىدى
ــۇكهممهل ھهم   ــالپال بهرگهن م ــلهپتىن باش ــدىنىڭ دهس ــن ئهپهن ئهركى

ــــوئاللىرىمىز  ــــان س ــــپ چىقارغ ــــدىن ئىلھاملىنى ــــق جاۋابلىرى ئهتراپلى
ۇ رازى قىلـــدى، چـــۈنكى جـــاۋابالر بىزنىـــڭ تهســـهۋۋۇر تورداشـــلىرىمىزنىم

شـۇنداق . قىلغىنىمىزدىنمۇ كهڭ مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئېلىپ داۋام قىلـدى
ئېيتااليمىزكى، بۇ سۆھبهت بىزنىڭ پۈتكۈل ھايـات مۇسـاپىمىزگه ئىجـابىي 

بۇ يهرده بىز ئهركىن ئهپهندىگه يهنه بىر قېـتىم چوڭقـۇر . تهسىر كۆرسىتىدۇ
نى ئاخىرالشتى دېيىـشكه »سۆھبهت«ىزنى بىلدۈرۈش بىلهن بىلله، رهھمىتىم

ئېغىـــز ئاچمىقىمىزنىـــڭ تولىمـــۇ قىيىنغـــا توختىغـــانلىقىنى ئېيتمـــاي 
شۇڭا بىز بۇنىڭدىن . تۇرالمايمىز، بىز ئۇنىڭ سۆھبهتلىرىگه ھهمىشه مۇھتاج

ــا  ــلىرىمىزنىڭ رايىغ ــدا، تورداش ــشلهش جهريانى ــى ئى ــور بېتىمىزن ــيىن ت كې
ىققهت قىلىـپ، ئهتراپلىـق جـاۋاب بېرىـشكه تـوغرا كېلىـدىغان يېقىندىن د

مهســىلىلهر يولۇقــسا ئهركىــن ئهپهنــدىنىڭ يــاردىمىگه ئېرىشىــشنى ئۈمىــد 
  . قىلىمىز

  .ئهركىن ئهپهندى ۋه ئۇنىڭ ئائىلىسىگه بهخت تىلهيمىز
 تۈركۈمده جاۋاپ بىرىـشىگه يولالنغـان قالغـان -2ئهركىن ئهپهندىگه
  :دىن ئىبارهتسوئالالر تۆۋهندىكىلهر

جۇڭگو .ھازىر جۇڭگو خهلقئارادىكى ئهڭ چوڭ بازار دهپ قارىلىۋاتىدۇ .1
ستىراتېگىيىــسىنى يولغــا » غهربىــي رايــوننى كهڭ كۆلهمــده ئــېچىش«

سىزچه، بازار ئىگىلىكى دهۋرىدىكى جۇڭگو بـازىرىنى ئـېچىش، . قويۇۋاتىدۇ
غانـدا بـۇ پۇت دهسسهپ تۇرۇشـتا قانـداق قىلىـش كېـرهك؟ قانـداق يولـدا ماڭ
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  جهھهتته تېز ئۈنۈم ياراتقىلى بولىدۇ؟
ــدىنقى ئهســرنىڭ  .2 ــۇر -90ئال ــىنجاڭدا ئۇيغ ــدىن باشــالپ ش يىللىرى

قاتارلىق ئاز سانلىق مىللهت خۇسۇسـىي كارخـانىچىلىرى كـۆپلهپ مهيـدانغا 
كېلىشكه باشلىدى، شۇغىنىسى، بۇ شـىركهتلهر مهھـسۇالتلىرىنى رايونـدىن 

ــدى ــ. ھالقىتالمى ــىزچه خۇسۇس ــدا س ــداق قىلغان ــانىالر قان ــي كارخ ىي مىللى
  ساھهدىن، رايوندىن، چېگرىدىن ھالقىيااليدۇ؟

سىزچه، بىر مىللهت قۇدرهت تېپىشتا ئالدى بىلهن ئىقتىسادىي ساھهده  .3
ئۆزىنى نامايان قىلىشى كېرهكمۇ؟ ناۋادا شۇنداق بولسا قانداق قىلىش كېرهك؟ 

  ئهكسىچه بولسىچۇ؟ 
ده ئالهمگه يـۈرۈش قىلىۋاتىـسىز، ۋهتهنـدىكى پهن-سىز ھازىر ئىلىم .4

ۋهسـلىنى بىلـمهس -ئۇيغۇرالر بولسا ئاپىرىده بولغان شـۇ جايىنىـڭ ئهسـلى
ــدۇ ــالهتته تۇرۇۋاتى ــلهن . ھ ــا بى ــى دۇني ــىزنىڭ نهزهرىڭىزدىك ــى، س دېمهكچ

-شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نهزهرىدىكى دۇنيا ھهققىـدىكى قـاراش قـارىمۇ
  سىلىگه قانداق قارايسىز؟قارشى، سىز بۇ ئوبيېكتىپ مه

سىزچه مىللهتپهرۋهرلىك، ۋهتهنپهرۋهرلىك تهربىيىسىنىڭ ئهھمىيىتـى  .5
  يوق؟-بارمۇ؟ بۇ تهربىيىنى بالىالردىن باشالپ تۇتۇش كېرهكمۇ

مۇستهقىل ئىگىلىك تىكلهشكه بولغان قاراشلىرىڭىز قانداق؟ قانـداق  .6
  لىدۇ؟قىلغاندا تېز ھهم مۇستهھكهم ئىگىلىك تىكلىگىلى بو

ــان  .7 ــدىن بۇي ــا قويۇلغان ــىتى يولغ ــۋېتىش سىياس ــسالھات، ئېچى ئى
. دۆلىتىمىــزدىن چهت ئهلــلهرگه چىقىــپ ئوقۇيــدىغان ئۇيغــۇرالر كۆپهيــدى

ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن كېيىن بۇالرنىڭ بهزىلىرى قايتىپ كهلدى، بهزىلىـرى 
  قېلىپ قالدى، سىز بۇ ئىككى مهسىلىگه قانداق قارايسىز؟

ىپىدا، ئـالىي مهكـتهپلهرده ئىجتىمـائىي پهن، تهبىئىـي جۇڭگو مائار .8
 يىلـدىن بۇيـان ئىجتىمـائىي پهنـده 25بىـزده يېقىنقـى . پهن دهپ ئايرىلغان

سىزچه تهبىئىي پهنـده ئوقـۇش ئالهمنىـڭ . ئوقۇغانالر ھهقىقهتهن كۆپ بولدى
  خوجايىنى بولۇشنىڭ مۇقهددىمىسىمۇ؟

كـوز قىلىـش، -نى كـۆزئـۆزى» پېـشقهدهملهر«مىللىتىمىز ئارىسىدا  .9
ــسىمۇ  ــلىك مهسىلى ــا بهرمهس ــوغرا باھ ــپ، ت ــا ئاكتى ــالرنىڭ ئۇتۇقلىرىغ ياش

دېمهكچـى، بىزنىـڭ پىـشىۋالىرىمىزدا بـازار ئىگىلىكـى شـارائىتىدا . مهۋجۇت
مهۋجـۇت، » كهڭ قورساق بولماسـلىق«يېتىلىۋاتقان ياشلىرىمىزغا -ئۆسۈپ

  چهت ئهللهرنىڭ بۇ ساھهدىكى ئىشلىرى قانداق؟
ازىر ئۇيغۇرالردا چهت ئهللهرگه چىقىشقا قىزىقىدىغان ھالهت بـار، ھ .10

شۇغىنىـسى، بـۇ . ھازىر دۆلىتىمىزده بۇنىڭغا ئىلھـام بېـرىش سىياسـىتى بـار
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ــۇ جهھهتتىكــى . مهسىلىــسى ئېغىــر» كــۆز قورقــۇش«جهھهتــته  ســىزنىڭ ب
  قارىشىڭىز قانداق؟

 كهلىـمه ھهققىده ئىككى» سورۇن مهدهنىيىتى«ئامېرىكىلىقالرنىڭ . 11
  سۆزلهپ ئۆتهمسىز؟

بۇ سۇئالالرنىڭ جاۋابى يىقىن مهزگىل ئىچىده تور بىتكىتىمىزده ئىـالن 
  . قىلىپ تۇرغايسىزلهر قهدهم تهشرىپ. قىلىنىدۇ

  .بىرىنچى تۈركۈمدىكى سۆھبىتىمىز تامام
  :تهھرىرلىگۈچى

   بىلىۋال نىڭ باشقۇرغۇچىسى قۇربانجان رۇزى،مۇخبىر ئهپهندى
UEYررېكتورلۇق قىلغۇچى بۆلىگىنى كو:  

  ساداق ، ئهليار
  :ئىزاھات

ــپ )1 ــېالن قىلىنى ــۆھبهت ئ ــدا س ــش داۋامى ــۇق قىلى ــا كوررېكتورل قايت
  .بولغاندىن كېيىن ئۆزگهرتىلگهن تور بهت ئادرېسلىرى تهھرىرلهپ قۇيۇلدى

  .ئېلىپبهسى قۇشۇپ قۇيۇلدىULYبۆلۈمىگه -8) 2
  دا   com.biliwal.wwwنهشىرھوقۇقى 
  bbs/cn.bilik.www: تهييارلىغۇچى
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