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سىزچه، بازار ئىگىلىكى دهۋرىدىكى جۇڭگو بـازىرىنى ئـېچىش، . قويۇۋاتىدۇ
قانـداق قىلىـش كېـرهك؟ قانـداق يولـدا ماڭغانـدا بـۇ پۇت دهسسهپ تۇرۇشـتا 

 جهھهتته تېز ئۈنۈم ياراتقىلى بولىدۇ؟ 
بۇ سوئال مېنىڭ ئۆز كهسپىمدىن خېلـى يىـراق بىـر كهسـپىي دائىرىـده 

شۇنداق بولـسىمۇ بۇنىڭغـا مهن ئـۆزۈم . جاۋاب بېرىشىمنى تهلهپ قىلىدىكهن
 ئاساسـىدا جـاۋاب بېرىـپ ئوقۇغان ماتېرىيالالر ۋه ئۆزۈم كـۆزهتكهن ئهھـۋالالر

 . باقاي
ۆپرهك ۋاقىت جهريانىدا، جۇڭگـو ھهقىقهتهنمـۇ ك يىلدىن 20ئالدىنقى 

بازار ئىقتىسادىنى يولغا قويۇش يولىنى بـويالپ نۇرغـۇن مـۇھىم قهدهملهرنـى 
ــتى ــالنغاندا، . باس ــا ئاساس ــسلىرىنىڭ ئانالىزىغ ــساد مۇتهخهسسى بهزى ئىقتى

 : لهردىن ئىبارهتبۇنىڭ مۇھىم ئىپادىلىرى تۆۋهندىكى
جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ئاساسلىق ھۇلى بولغان دۆلهت ئىگىلىـدىكى ) 1

كارخانىالرنى ئۆز ئىچىگه ئالمىغان خۇسۇسىي ئىگىلىكتىكى كارخانىالر بىر 
 . غايهت زور ئىقتىسادىي كۈچ بولۇپ كۆتۈرۈلمهكته

بازار مهھسۇالت مهنبهسى بىـلهن بـازار ئېھتىيـاجى ئاساسـىدىكى باھـا ) 2
پىالنلىق ئىقتىساد دهۋرىده باھـا پۈتـۈنلهي . ېخانىزمى ۋۇجۇتقا كهلتۈرۈلدىم

ھـازىر بولـسا مـۇتلهق كـۆپ سـاندىكى . ھۆكۈمهت تهرىپىدىن بهلگىلىنهتتى
ئىــستېمال بۇيــۇملىرى ۋه مۇالزىمهتلهرنىــڭ باھاســى ســېتىۋالغۇچىالر بىــلهن 

 ھۆكۈمهت بۇ خىل ئهھۋال. ساتقۇچىالرنىڭ سودىسى ئارقىلىق بهلگىلهنمهكته
قـاتتىق مونوپــول قىلىۋالغــان خهۋهرلىـشىش، پوچتــا ۋه ئېلېكتىــر قاتــارلىق 

 . سانائهت دائىرىسىدىمۇ ۋۇجۇتقا كهلمهكته
كاپىتال بازىرى ئىجتىمائى بايلىقالرنى تهقـسىم قىلىـش ساھهسـىده ) 3

 . بارغانسېرى كۈچلۈك رول ئوينىماقتا
اتقـان بىـر قىـسىم ئۇزۇندىن بۇيان ھۆكۈمهت مونوپول قىلىپ كېلىۋ) 4

بـۇ سـانائهتلهر نېفىـت . سانائهتلهر ھازىر ئهركىن قويۇپ بېرىلىشكه باشلىدى
خىمىيه بۇيۇملىرى، خهۋهرلىشىش، ئېلېكتىر بىلهن تهمىنلهش، تۆمـۈر يـول 

بـۇ . قاتنىشى ۋه يولۇچىالر ھاۋا قاتنىـشى قاتـارلىقالرنى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ
ئـۇالر مهملىـكهت ئىچـى ۋه چهت ئهل سانائهتلهرنى ئهركىن قويۇپ بهرگهنده، 

 . كاپىتالىغا ئىگه بولۇش پۇرسىتىگه ئېرىشهلهيدۇ
يهنه بهزى ئىقتىساد مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ قارىـشىچه، جۇڭگـو تېخـى 

جۇڭگو ھازىرغـا قهدهر بـازار . بازار ئىقتىسادى ئۆلچهم سىزىقىدىن ئۆتهلمىدى
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ۇ بوسـۇغىدىن ئىقتىسادى بوسۇغىسىغا قهدهم قويغان بولـسىمۇ، لـېكىن، بـ
. بازار ئىقتىسادىنىڭ ھهر خىل تهركىبىـي قىـسىملىرى بـار. تېخى ئۆتهلمىدى

ــشىش  ــسادىنىڭ بازارلى ــويىچه جۇڭگــو ئىقتى ــسىمالر ب ــي قى ــۇ تهركىبى ئاش
دهرىجىسىگه قارىغاندا، ئىستېمال بۇيۇملىرى بازار ئىقتىسادى يـولى بـويىچه 

قتىسادىي تهركىبلهر تېخى ئهمما، قالغان ئى. مېڭىۋاتىدۇ، دهپ قاراشقا بولىدۇ
ـــدى ـــسادىغا قهدهم قويمى ـــازار ئىقتى ـــادىلىرى . ب ـــلىق ئىپ ـــڭ ئاساس بۇنى

 : تۆۋهندىكىدهك
جۇڭگـودىكى ھهر خىــل ئىگىلىكلهرنىــڭ كاپىتـال بىــلهن تهمىــن ) 1(

ھـازىرقى جۇڭگـودىكى . ئېتىلىشى ھـازىرمۇ ئىنتـايىن تهرهققىـي قىلمىغـان
رىگه ئوخشاش بولۇپ، ئۇالرنىڭ كاپىتال ئىگىلىرى قىمارخانىالرنىڭ ئىگىلى

ـــسى پهقهت  ـــشتىكى ستراتېگىيى ـــلهغ سېلى ـــام«مهب دهپ تهلهي » دهتتىك
ئــۇالردا مهبلهغنــى ھهر ســاھهلهرگه . سىناشــتىن ئىبــارهت بولــۇپ قېلىۋاتىــدۇ

تهڭشهپ سېلىش، كاپىتالنىڭ كۈچىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش ئىقتىـدارى 
ئىگىلىكلهرنىـڭ ئىقتىـساد نۇرغـۇن . يهنىال ئىنتـايىن كهمچىـل بولۇۋاتىـدۇ

ــا  ــار بولغاچق ــسى ناچ ــامى ۋه رېكوردى ــتىكى ن ــده (باشقۇرۇش ــۇ ئىنگلىزچى ب
"financial credit " دهپ ئاتىلىدۇ؛ مهن بۇ سۆزگه تېخىچه ئۇيغۇرچه مۇۋاپىق

 . ، بانكىالرمۇ ئۇالرغا قهرز بېرىپ تۇرۇشتىن قورقۇۋاتىدۇ)سۆز تاپالمىدىم
 كاپىتالىستالر vcلىرىدا خۇسۇسىي مهن بۇ سۆھبهتنىڭ ئالدىنقى قىسىم

بىلهن ئامېرىكـا ھۆكۈمىتىنىـڭ ھهر خىـل ئىگىلىكـلهرگه مهبـلهغ سـېلىش 
ئۇنىڭـدىن باشـقا ئامېرىكىـدا . ئهھۋالى توغرىسىدا بىر ئاز توختىلىپ ئۆتتۈم

شهخسىيلهر قۇرغان شىركهتلهرنى مهبلهغ بىلهن تهمىنلهيدىغان يهنه مۇنـداق 
مهبلهغ سـېلىش «ئۇنىڭ بىرسى . ئورگانالر بارئىككى ئاساسلىق ئىقتىسادىي 

يهنه بىــرى ). دهپ ئاتىلىــدۇ" Investment Bank"ئىنگلىــزچه (» بانكىــسى
ئوتتۇرا ۋه چوڭ دهرىجىلىك شىركهتلهر ئۆزلىرىنىڭ بىر تـارمىقى تهرىقىـسىده 

مهســـىلهن، . تهســـىس قىلغـــان شـــىركهتنىڭ مهبـــلهغ ســـېلىش بۆلـــۈمى
 cpuبىــرى بولغــان، كومپيۇتېرنىــڭ ئامېرىكىــدىكى چــوڭ شــىركهتلهرنىڭ 

»  كاپىتالintel«دېگهن شىركهتنىڭ » intel«سىنى ئىشلهپ چىقىرىدىغان 
دېـگهن شـىركىتىنىڭمۇ » Hitachi«ياپونىيهنىـڭ . دېگهن بىر تارمىقى بـار

»Hitachiئىككـى ئىقتىـسادىي 2بـۇ . دېـگهن بىـر تـارمىقى بـار»  كاپىتال 
رغا ئوخشاش يېڭىـدىن قۇرۇلغـان قۇرۇلمىمۇ خۇددى خۇسۇسىي كاپىتالىستال

ئۇنىڭدىن باشقا، قۇرۇلغىلى ئـۇزۇن بولغـان، . شىركهتلهرگه مهبلهغ سالىدۇ
ــۇش  ــۇقىرى بول ــۈمى ي ــسادىي ئۈن ــان، ئىقتى ــشى مېڭىۋاتق ــايىتى ياخ ناھ
. ئېھتىمــاللىقى كۈچلــۈك بولغــان باشــقا شــىركهتلهرگىمۇ مهبــلهغ ســالىدۇ
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ملىـك شـىركهتلهرنىڭ مهبـلهغ شۇنداقال، بۇ يهردىكـى ئوتتـۇرا ۋه چـوڭ كۆله
سېلىش تارماقلىرىنىڭ يهنه بىر خىزمىتى، مهھـسۇالتلىرى ئـۆزلىرى ئىـشلهپ 
چىقىرىۋاتقان بۇيۇمالرغا كېرهكلىك بولغان ھهر خىل كۆلهمـدىكى يـۇقىرى 
. تېخنىكىلىق شىركهتلهرنىڭ ئىگىلىـك تهرهققىيـاتىنى يۆلهشـتىن ئىبـارهت

ــۇلنى ــز كىچىــك شــىركهتلهرگه پ ــۇالر ھهرگى ــدۇئ ــا بهرمهي ئۇنىــڭ .  بىكارغ
ئهكسىچه، مهبلهغ سالغان پۇلىـدىن بانكـا ئۆسـۈمىگه قارىغانـدا يـۇقىرىراق 
ـــۆز  ـــرلىكته، ئ ـــلهن بى ـــۈرۈش بى ـــا كهلت ـــۈمنى قولغ ـــدىكى ئۆس دهرىجى
ئىگىلىكلىرىنـــى كېڭهيـــتىش ئۈچـــۈن كېرهكلىـــك بولغـــان باشـــقا 

رغـان شـۇنداق قىلىـپ، ئامېرىكىـدا شهخـسىيلهر قۇ. شىركهتلهرنىمۇ يۆلهيدۇ
شــىركهتلهرنى مهبــلهغ بىــلهن تهمىنلهيــدىغان خۇسۇســىي ئىقتىــسادىي 

ئۇنىڭدىن باشقا، ئامېرىكـا ھۆكۈمىتىمـۇ .  خىلى بار3ئورگانالردىن يۇقىرقى 
چىقارغان مهھسۇالتى دهرھال ئىقتىسادىي پايـدا بهرمهيـدىغان، ئهممـا يېڭـى 

نىكـا تېخ-تېخنىكىنى ۋۇجۇتقا كهلتـۈرۈپ، ئامېرىكىنىـڭ دۇنيـادىكى پهن
جهھهتتىكى باشالمچىلىق رولىنى كۈچهيتىشكه ھهمده دۆلهت مۇداپىئهسـىگه 
. پايدىلىق بولغان شىركهتلهرنى مهلۇم دهرىجىدىكى مهبلهغ بىلهن تهمىنلهيدۇ

بۇ مهبلهغلهرنىڭ تهقسىم قىلىنىـشى مهبـلهغ تهلهپ قىلغۇچىالرنىـڭ ئۆزئـارا 
ى تهرهپنىڭ ئۆزئـارا رىقابىتى ھهمده پۇل بهرگۈچى بىلهن پۇل ئالغۇچى ئىكك

بۇنداق رىقابهتته ھهممه . سودىلىشىپ كېلىشىشى ئاساسىدىال ئېلىپ بېرىلىدۇ
ــالىيهتلىرىمۇ  ــاراۋهر بولــۇپ، ئامېرىكىنىــڭ ھهمــمه ئىقتىــسادىي پائ ــادهم ب ئ

 . ئىنتايىن قاتتىق قانۇن ئارقىلىق نازارهت قىلىنىدۇ
نچه ھهپـته  گه ئىشقا چۈشۈشكه بىر قاJPLيىلى دېكابىردا، مهن -2003

 كىـشى بىرلىـشىپ قۇرغـان 3قالغاندا، ھېلىقى ئۆزۈمنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 
Telelase دېـــگهن شـــىركهتنىڭ رهئىـــسى مېنـــى چاقىرتىـــپ، شـــىركهت 

تهييارلىماقچى بولغان، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىن پـۇل تهلهپ قىلىـدىغان بىـر 
ـــى« ـــلهغ اليىھهس ـــزچه (» مهب ـــدۇ" Fund Proposal"ئىنگلى ) دهپ ئاتىلى

 2مهن ماقۇل بولۇپ، جهمئى . تهييارالشقا ياردهملىشىشىمنى ئىلتىماس قىلدى
. ھهپــته ئىــشتىن ســىرتقى ۋاقتىمنىــڭ ھهممىــسىده شــۇ ئىــشنى ئىــشلىدىم

ئهســلىده ئامېرىكــا ھۆكــۈمىتى بىــر يېڭــى ھهربىــي قومانــدان سىستېمىــسى 
ئىشلهپ چىقارماقچى بولۇپ، ئۇنىڭ خهۋهرلىـشىش تېخنىكىـسى توغرىـسىدا 

اليىھه قوبـۇل قىلىـدىغانلىقىنى، اليىھهسـى تالالنغـان شـىركهتلهرنى يېڭى 
ــانىكهن ــۇرۇش قىلغ ــدىغانلىقىنى ئۇقت ــلهن تهمىنلهي ــلهغ بى ــداق . مهب بۇن

خهۋهرلىشىش تورىنى ئىشلهتكهنده، ھهربىي قومانـدانالر ئۆزئـارا سۆزلىـشىپال 
 كىلــومېتىر كېلىــدىغان بىــر ئــۇرۇش مهيــدانىنىڭ 10قالمــاي، دىئــامېتىرى 
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ــدانلىق مهركىزىــدىكى كىــشىلهر چــوڭ تىپلىــق ئه مهلىــي ئهھــۋالىنى قومان
بۇنىڭغــا كېتىــدىغان . تېلېــۋىزور ئىكرانىــدا ئهيــنهن كــۆرۈپ تۇرىــدىكهن

بولـۇپ، ) Gbps 10( مىليارت بىـت 10خهۋهرلىشىش سۈرئىتى بىر سېكۇنتىغا 
بىـــراق، نـــۇر بۇلـــۇتتىن . چوقـــۇم الزېـــر نـــۇرى ئىشلهتمىـــسه بولمايـــدۇ

، بۇنداق سىستېمىنىڭ بۇلۇتلۇق كۈنلهردىمـۇ ئىشلىيهلىـشى ئۆتهلمىگهچكه
ئۈچۈن، الزېر نۇرى خهۋهرلىشىش ئۈسـكۈنىلىرى قاچىالنغـان ئايروپىالنـدىن 
بىر قانچىسى ئۇرۇش مهيدانىنىڭ ئۈستىدىكى ئاسماندا داۋاملىـق تـۇرۇپ، بىـر 

شۇنداق قىلغانـدا، . يهر بىلهن خهۋهرلىشىش تورىنى شهكىللهندۈرۈشى كېرهك
ماننىڭ بىـر يېـرىگه بۇلـۇت كېلىـپ قالـسا، بـۇ ئـايروپىالنالر بۇلۇتـسىز ئاس

ئورۇنغا يۆتكىلىپ، خهۋهرلىشىش نۇر سىگنالىنى بۇلۇتقـا يولۇقتۇرمـاي بىـر 
كېــيىن ئۇقــسام، بىــز . نۇقتىــدىن يهنه بىــر نۇقتىغــا ماڭــدۇرۇپ بېرهلهيــدۇ

ــى  ــۈرىگه جهمئ ــات ت ــر تهتقىق ــان بى ــاس قىلغ ــىركهتلهر 30-20ئىلتىم  ش
ــشىش ئىلت ــۇرى خهۋهرلى ــر ن ــده الزې ــڭ ئىچى ــۇپ، ئۇنى ــان بول ــاس قىلغ ىم

ئۈسكۈنلىرى ساھهسىده ئىگىلىك بىلهن شـۇغۇلالنغىلى كـۆپ يىـل بولغـان 
مهن بـۇ . شىركهتلهرمۇ كۆپ بولغاچقـا، بىزنىـڭ اليىھىمىـز تالالنمـاي قـاپتۇ
شــۇنداق . ئىــشتا ئۈمىــد چــوڭ ئهمهســلىكىنى بــۇرۇنال مــۆلچهرلىگهن ئىــدىم

ىلىــپ ســىناپ باقمىــسا، بىــر ئىــشنى ۋۇجۇدقــا چىقىرىــشنىڭ ق«بولــسىمۇ، 
دېـگهن پرىنـسىپقا ئاساسـهن، پۈتـۈن كۈچـۈم » ئېھتىماللىقى نول بولىـدۇ

 . بىلهن ئۇ اليىھىنى تهييارالپ يولالپ، سىناپ باقتىم
جۇڭگــودا تــېخىچه بىــر بىــرلىككه كهلتــۈرۈلگهن مهملىــكهت ) 2(

ــازىرى يــوق مىغان ئــۆلكىلهر ۋه ئوخــشى. مىقياســىدىكى ئهمــگهك كــۈچى ب
ئوخشىمىغان ئورۇنالر ئوتتۇرىسىدىكى مهمۇرى توسالغۇالر ھازىرمۇ مهملىكهت 
. ئىچىدىكى ئهمگهك كۈچلىرىنىـڭ ئهركىـن ئېقىـشىنى توسـۇپ تۇرۇۋاتىـدۇ

ئۇنىڭدىن باشقا، جۇڭگونىڭ ئىجتىمائى پـاراۋانلىق تـورى ئىنتـايىن تـار ۋه 
ــ ــسمى بۇن ــۆپ قى ــڭ ك ــگهك كۈچىنى ــۇپ، ئهم ــاجىز بول ــائى ئ داق ئىجتىم

بـۇ ئهھـۋال جۇڭگـو ئهمـگهك كۈچىنىـڭ مهھـسۇالت . پاراۋانلىقتىن مهھرۇم
 . چىقىرىش ئۈنۈمىگه زور دهرىجىده دهخلى قىلىۋاتىدۇ

مهن بۇ سـۆھبهتنىڭ ئالـدىنقى قىـسمىدا، بىـر شـىركهت ئـۆزىگه بىـرهر 
يېڭى خىزمهتچى ئالماقچى بولسا، بۇ خىزمهتچىنىڭ ئىش تهقـسىماتى بىـلهن 

ىقىمىنى ناھايىتى ئهستايىدىل ھېساپاليدىغانلىقىنى، بۇ چىقىم بۇ ئۇنىڭ چ
سىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدىغانلىقىنى " سۇغۇرتا"يېڭى خادىمنىڭ ساالمهتلىك 
ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقانـدا، بىـر شـىركهتنىڭ . ئېيتىپ ئۆتۈپ كهتكهن ئىدىم

پ ھهر بىــر خىزمهتچىــسىنىڭ ئىجتىمــائى پــاراۋانلىق ئىــشلىرى ئۈچــۈن ســهر
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قىلىدىغان ئىقتىسادىي چىقىمى ئۇ كىشىگه بېرىلىدىغان مائاشنىڭ ئۈچتىن 
بـۇ ئهھـۋال ئامېرىكىنىـڭ دۆلهت . گه تـوغرا كېلىـدۇ) 3/1يهنـى (بىر قىسمى 

قانۇنلىرى ۋه ھهر قايسى شىتاتالرنىڭ ئۆز ئالدىغا تۈزگهن قانۇنلىرى ئارقىلىق 
كهندهك، ئامېرىـدىكى بۇرۇنمۇ ئېيتىپ ئۆت. تولۇق كاپالهتكه ئىگه قىلىنغان

بىر ئادهم دۆلهتنىڭ ھهر قانداق بىر يېرىدىن خىزمهت تېپىـپ، شـۇ يهرگه ئـۆز 
ــدۇ ــۈپ كېتهلهي ــارلىغىچه كۆچ ــڭ . ئىختىي ــۆز خادىملىرىنى ــىركهتلهرمۇ ئ ش

ــر خىزمهتچــى  ــۆينى ھهر بى ــۇپ، ئ ــۆيىگه مهســئۇل ئهمهس بول ــدىغان ئ تۇرى
ن كىـشىلهرنىڭ خىـزمهت شۇڭالشقا بىر يهرده تۇرىدىغا. ئۆزلىرى ھهل قىلىدۇ

بىرىنـى -ئامېرىكىـدا قوشـنىالر بىـر. ئورۇنلىرى ھهر يهر ھهر يهرلهرده بولىـدۇ
ئامېرىكىدا كىـشىلهر ئهڭ كـۆپ . تونۇماسلىقىنىڭ سهۋهبىنىڭ بىرى مۇشۇدۇر
نهده خىـزمهت تېپىلـسا، شـۇ يهرگه . قىلىدىغان ئىشنىڭ بىرى ئۆي كۆچـۈش

لهر رايونىغـا كىرىـپ، بىـر ئـاز شۇڭا سىز بىـر ئـائىلىلىك. كۆچىدىغان گهپ
دېگهن خهت يېزىلغان تاختايالرنى داۋاملىق » ئۆينى ساتىمهن«ئايالنسىڭىز، 
ماڭـــا ئوخـــشاش يـــۇقىرى دهرىجىلىـــك خىـــزمهت ئورنىـــدا . ئۇچرىتىـــسىز

ئىشلهيدىغانالر بىر يېڭى خىزمهتكه ئېرىشىپ، بىر جايدىن يهنه بىـر جايغـا 
زمهتكه ئالغــان شــىركهت كــۆچمهكچى بولــسا، كۆچــۈش خىراجىتىنــى خىــ

ــدۇ ــۈنلهي كۆتۈرى ــدىغان . پۈت ــۈپ بېرى ــۆي كۆچ ــسۇس ئ ــدا مهخ ئامېرىكى
ئىنگلىزچىده (» ئۆي كۆچۈرۈش شىركىتى«شىركهتلهرمۇ كۆپ بولۇپ، ئۇنى 

"Moving Company ("18ئـــۆي كۆچـــۈش ماشـــىنىلىرىمۇ . دهپ ئاتايـــدۇ 
ۋاتقانالرنىـڭ  ئېغىزلىق ئۆيـده تۇرۇ4 توننىلىق ماشىنىالر بولۇپ، 20چاقلىق، 

بـۇ ئـۆي كۆچـۈش . ئۆيىنى بىر ماشىنا بىر قېتىمـدىال كۆچـۈرۈپ كېتهلهيـدۇ
ــۆزلىرى  ــاندۇققا ئ ــىلهرنى س ــدىكى نهرس ــادىملىرى ئۆي ــىركهتلىرىنىڭ خ ش
قاچىالپ، رهختىن تىكىلگهن يۇمشاق ئهدىيالالرغا ئوراپ، ماشىنىغا بېـسىپ، 

ېڭـى ئۆينىـڭ يېڭى ئورۇنغا ئۆزلىرى ئاپىرىـپ، يېڭـى ئـۆيگه ئهكىرىـپ، ي
ئىچىدىكى بىز دېگهن يهرگه قويۇپ، بىكار بولغان كارتۇشكا ساندۇقالرنى ۋه 
نهرسه ئوراشقا ئىشلهتكهن ماتېرىيـالالرنى ئېچىـپ، كېرهكـسىز نهرسـىلهرنى 

شـۇڭا، بىـر خىزمهتچـى ئۈچـۈن، ئـۆي كۆچۈشـمۇ . ئۆزلىرى ئېلىپ كېتىـدۇ
ئورۇنالشـقاندا،  الزېـر شـىركىتىگه ئىـشقا CVIمهن . ئىنتايىن ئاسـان ئىـش

 San«دېـگهن شـهھىرىدىن » Davis«شىركىتىم ئۆيۈمنى كالىفورنىيهنىڭ 
Ramon «بـۇ شـهھهرلهرنىڭ ئـارىلىقى . دېگهن شـهھىرىگه كۆچـۈرۈپ بهردى

مهن جپل غا ئىشقا كىرگهنـده، ئىـشقا چۈشۈشـتىن .  كىلومېتىر كېلىدۇ104
 2ئىـزدهپ بۇرۇن شـىمالىي كـالىفورنىيهدىن جهنـۇبىي كـالىفورنىيهگه ئـۆي 

 45ئىـشقا چۈشـۈپ دهسـلهپكى . چىقىمنى شىركهت كۆتهردى. قېتىم كهلدىم
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. بـۇ چىقىمنىمـۇ شـىركهت كـۆتهردى. كۈن ئىچىده بىر مېھمانخانىدا تـۇردۇم
بـۇ ئىـشالر ئامېرىكىـدىكى . ئۆينى كۆچۈرۈش چىقىمىنۇ شىركهت كـۆتهردى

لهرنىڭ شىركهتلهرده ئوخشىمىغان دهرىجىده يولغا قويۇلغـان بولـۇپ، كىـشى
 . بىر جايدىن يهنه بىر جايغا كۆچۈشى بىر ئادهتتىكىال ئىش

مۇشۇنداق بىر سىستېما بولغاچقا، ئـامېرىكىلىقالر تـاكى ئـۆزلىرى ئهڭ 
ياخشى كۆرىدىغان ھهمده ئۆزلىرى ئهڭ ياخشى قىالاليدىغان بىـر خىزمهتنـى 
ــتۇرىدۇ ــىركهت ئالماش ــزدهپ، ش ــزمهت ئى ــى خى ــاي يېڭ ــاپقىچه توختىم . ت

هرمۇ ئــۆزلىرىگه ئهڭ مۇۋاپىــق كېلىــدىغان خىزمهتچــى خــادىمىنى شــىركهتل
ــشلىيهلمىگهنلهرنى  ــاكى ئى ــشلىمىگهن ي ــشى ئى ــاي ياخ ــاپقىچه توختىم ت

شـۇڭا كىـشىلهر . ئىشتىن بوشىتىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا يېڭى خىزمهتچى ئالىدۇ
كـۆپىنچه كىـشىلهر . توختىماي بىر يهردىـن يهنه بىـر يهرگه ئېقىـپ تۇرىـدۇ

ى كۆرىدىغان شىركهتته ئۆزلىرى ئهڭ ياخشى كۆرىـدىغان ۋه ئۆزى ئهڭ ياخش
شۇنداق بولغاچقا خىزمهت . ئهڭ ياخشى قىالاليدىغان ئىشالرنى قىلىپ ياشايدۇ

 . قىلىش كۆپىنچه ئادهملهر ئۈچۈن بىر ھوزۇر قىلىدىغان ئىش ھېسابلىنىدۇ
پهرمــانالر -جۇڭگــودا ئهقلىــي مۈلــۈكنى قوغدايــدىغان قــانۇن) 3(

ياكى بولسىمۇ يېڭىدىن تۈزۈلگهن، يولىدا ئىجرا قىلىنمىغـان بولمىغاچقا، 
بولغاچقا، تېخنىكا يېڭىلىلىقلىرىنى ۋۇجۇتقا كهلتـۈرۈش ھهرىكىتـى ھـېچ 

بــۇ كىــشىلهرنىڭ ئىجادكــارلىق . قانــداق مــاددىي يــاردهمگه ئېرىــشمهيۋاتىدۇ
جۇڭگـودا چهت ئهللهرنىـڭ . روھىغا ئېغىر دهرىجىده سوغۇق سـۇ سـېپىۋاتىدۇ

مۈلكىنىمۇ قوغدىماسلىق ھازىر دۇنيا مىقياسىدا ئېغىـر خهلقئـارالىق ئهقلىي 
 .مهسىله سۈپىده قارىلىۋاتىدۇ

قىسقىــسى، جۇڭگــو پهقهت خۇسۇســىي ئىگىلىكتىكــى ئىقتىــسادىي 
قۇرۇلمىالرنى بازارالشتۇرۇش جهھهتته بىر قىسىم ئىلگىرىلهشـلهرنى ئهمهلـگه 

رنى سـتراتېگىيهلىك ئاشۇرغان بولسىمۇ، دۆلهت ئىگىلىكىـدىكى كارخـانىال
ھالدا قايتىدىن قۇرۇپ چىقىش جهھهتته قىلىشقا تېگىـشلىك ئىـشالر يهنىـال 

جۇڭگـودا بـازار ئىقتىـسادىنى ئومۇمالشـتۇرۇش قهدىمىنىـڭ . ئىنتايىن كـۆپ
ــامىلالرمۇ -ئاســتا بولۇشــىغا بهزى ئــۆرپ ــادهت ۋه مهدىــيهت جهھهتتىكــى ئ ئ

ىسادىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشـتا بازار ئىقت. سهۋهبچى بولۇۋاتقان بولۇشى مۇمكىن
مـۇھىمى ئۇنىـڭ مهزمـۇنىنى ئهمهلـگه . شهكىل قوغالشقان بىلهنـال بولمايـدۇ

تـۈپ ماھىيىتىـدىن ئېلىـپ ئېيتقانـدا، بـازار ئىقتىـسادى . ئاشۇرۇش كېـرهك
مۈلــۈك بىــلهن ئــادهمگه ھــۆرمهت قىلىــشنى، -دېگهنلىــك خۇسۇســىي مــال

ئــۆزى قــارار قىلىــش شهخــسىلهرنىڭ تولــۇق ئهركىــنلىككه ۋه ئــۆز ئىــشىنى 
بۇالرسـىز ھهقىقىـي بـازار ئىقتىـسادىنى . ھوقۇقىغا ئېرىشىشىنى كۆرسـىتىدۇ
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ئۆز ئىقتىدارىنى تولۇق جارى . ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئېھتىمال مۇمكىن ئهمهستۇر
قىلدۇرالمىغان بىر ئادهم مهلۇم دهرىجىده تۆمۈر قهپهزغه سوالپ قويۇلغـان بىـر 

ــشايدۇ ــقا ئوخ ــادىكى ئهڭ. قۇش ــۇ دۇني ــرىب ــشالرنىڭ بى ــارلىق ئى .  ئازابلىن
ئامېرىكىنىـــڭ بـــۇ دۇنيـــادىكى نۇرغـــۇن مىللهتلهرنىـــڭ ئىچىـــدىكى ئهڭ 
ئىقتىدارلىق ۋه ئهڭ تاالنتلىق كىشىلهرنى ئۆزىگه جهلـپ قىاللىـشى، ئۇنىـڭ 
ھهر بىر ئادهمگه ئۆز ئىقتىـدارىنى ئهڭ يـۇقىرى دهرىجىـده جـارى قىلدۇرۇشـى 

شـۇنداقال بـۇ پۇرسـهتلهردىن . هتلهردۇرئۈچۈن ھازىرالپ بهرگهن چهكسىز پۇرس
ھهمــمه ئادهملهرنىــڭ بــاراۋهر پايدىلىنىــشىنى كاپــالهتكه ئىــگه قىلىــدىغان 

ئامېرىكىدا بىر قانچه يىل ياشـاپ باققـان كىـشىلهر بـۇ . تۈزۈملهردۇر-قانۇن
ــدۇ ــېس قىالالي ــانال ھ ــۋالنى ئاس ــل ئهھ ــك . خى ــادىكى ئهڭ قابىلىيهتلى دۇني

مهسـىلهن، . ىلغـانلىقىنى ئاسـانال كۆرهلهيـدۇكىشىلهرنىڭ بـۇ دۆلهتـكه يىغ
بۇنىڭــدىن بىــر قــانچه يىــل بــۇرۇن ئامېرىكــا ئافغانىــستاننى تالىبانالرنىــڭ 
قولىـــدىن قايتۇرۋالغانـــدىن كېـــيىن، ئامېرىكىـــدا ياشـــاۋاتقان نۇرغـــۇن 
ــۇقىرى دهرىجىلىــك خىــزمهت  ئافغــانلىقالر ۋهتىــنىگه قايتىــپ، ھهر خىــل ي

ــدى ــورنىنى ئال ــڭ ئىقت. ئ ــشى دۆلهتنى ــر كى ــان بى ــستىرى بولغ ــساد مىنى ى
ئامېرىكىغا كېلىشتىن بۇرۇنمۇ ئاشۇ ۋهزىپىنى ئۆتىگهن بولـۇپ، ئامېرىكىـدا 
ياشاۋاتقان ۋاقتىدا شىمالىي كالىفورنىيهدىكى بىر ئافغـانلىقالر رېـستۇرانىغا 

ئامېرىكىــدا ئىقتىــدارلىق كىــشىلهرنىڭ . مۇئــاۋىن باشــلىق بولغــان ئىــكهن
بۇنـداق ئهھـۋال . ئاران شۇ خىزمهت تهگكهنىـدىكۆپلۈكىدىن، ئۇ كىشىگه 
  . ئامېرىكىدا ئىنتايىن كۆپ
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مــايغىچه ئامېرىكــا فلورىــدا -31مايــدىن -24  ئهركىــن ســىدىق ئهپهنــدى 
شىتاتىنىڭ ئورالندو شهھرىده ئوتكۇزۇلگهن خهلقارا ئوپتىكـا ئىنجىنىرلىـرى 

ـــى  ـــدا-2006جهمىيىت ـــات يىغىنى ـــي تهتقىق ـــق ئىلمى ـــىمده . يىللى رهس
بـۇ . رسىتىلگىنى ئهركىن سىدىق ئهپهندىنىڭ ئوزىنىڭ ئىلمىي ماقالىـسىكو

 . ماي كۇنى تارتىلغان-26يىلى -2006رهسىم 
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ئـــالهم تېلېـــسكوپى " James Webb"ئهركىـــن ســـىدىق ئهپهنـــدى 

بۇ مودېل يوقۇرقى خهلقـارالىق يىغىنغـا كهلگهنلهرنىـڭ . الدىدامودېلىنىڭ ئ
كورىشى ئۇچۇن تهييارالنغان بولۇپ، ئۇ ۋهكىللىـك قىلىـدىغان تېلېـسكوپ 

ئۇ ئالهم بوشلىغىغا چىقىرىلغاندىن كېـيىن، . يىلى قويۇپ بېرىلىدۇ-2013
ئـالهم " Hubble"ھازىر پۇتـۇن كائىنـاتنى تهكـشۇرۇشكه ئىـشلىتىلىۋاتقان 

تېلېـــسكوپى " Hubble"ئـــۇ چاغـــدا . كوپىنىڭ ئـــورنىنى ئالىـــدۇتېلېـــس
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ــدۇ ــشتىن توختاي ــوڭ . ئىشلىتىلى ــڭ چ ــسكوپ مودېلىنى ــىمدىكى تېلې رهس
كىچىكلىگى ۋه قۇرۇلمىسى ھازىر ياسىلىۋاتقان ھهقىقىي تېلېسكوپ بىـلهن 

 . ماي كۇنى تارتىلغان-26يىلى -2006بۇ رهسىممۇ . ئوخشاش-ئوپمۇ
ــوئال. 2 ــر: س ــدىنقى ئهس ــىنجاڭدا -90نىڭ ئال ــدىن باشــالپ ش يىللىرى

ئۇيغۇر قاتارلىق ئـاز سـانلىق مىلـلهت خۇسۇسـىي كارخـانىچىلىرى كـۆپلهپ 
شۇغىنىـسى، بـۇ شـىركهتلهر مهھـسۇالتلىرىنى . مهيدانغا كېلىشكه باشلىدى
ــدى ــدىن ھالقىتالمى ــداق . رايون ســىزچه خۇسۇســىي مىللىــي كارخــانىالر قان

 دىن ھالقىيااليدۇ؟ قىلغاندا ساھهدىن، رايوندىن، چېگرى
دهپ ئاتىلىـدىغان، ئۇيغۇرچىـده » Behavioral Science«ئىنگلىـزچه 

بـۇ . دېـگهن مهناغـا يـېقىن كېلىـدىغان بىـر ئىلىـم بـار» قىلمىش ئىلمى«
ــداق ــسى مۇن ــۈپ نهزهرىيى ــڭ ئهڭ ت ــڭ : ئىلىمنى ــاجى ئۇنى ــڭ ئېھتىي ئادهمنى

ــدۇ ــۈرۈپ چىقىرى ــسىتىنى كهلت ــسا ئۇن. مهق ــسىتى بول ــڭ مهق ــڭ ئادهمنى ى
 . ھهرىكىتىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

پهنـلهر مهۋجـۇت -بىرىگه ئوخشىمايدىغان نۇرغۇن ئىلىـم-دۇنيادا بىر
بىـرى بىـلهن -بولسىمۇ، ئۇالرنىـڭ ھهممىـسى ئوخـشىمىغان دهرىجىـده بىـر

ــر ــىۋهتلىك، بى ــدۇ-مۇناس ــان بولى ــلهن باغالنغ ــرى بى ــساد . بى مهن ئىقتى
ــۇ يهرده  يۇقىرىــدىكى ســوئالدا كهســپىنىڭ مۇتهخهسسىــسى بولمىغاچقــا، ب

ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئىگىلىك باشقۇرۇشـقا ئائىـت بىـر مهسـىلىنى يۇقىرىـدا 
 . بايان قىلغان قىلمىش ئىلمى نهزهرىيىسى ئاساسىدا چۈشهندۈرۈپ باقاي

سېتىقنىڭ كـۆلىمىنى كېڭهيتىـشته ئهڭ -مېنىڭچه ئىگىلىك ۋه سودا
 ئۇنىـڭ بىـرى، باشـقا .ھالقىلىق رول ئوينايدىغان مۇنداق ئىككى ئامىل بـار

ساھه، باشقا رايون ۋه باشقا دۆلهتلهردىكى كىـشىلهرنىڭ سـىز چىقىرىۋاتقـان 
ــاجى ــان ئهھتىي ــسۇالتقا بولغ ــان . مهھ ــىز چىقىرىۋاتق ــسا س ــرى بول يهنه بى

تۆۋهنده مهن مۇشۇ . مهھسۇالتالرنىڭ ئاشۇ ماكانالردىكى رىقابهتلىشىش كۈچى
 . يلىغانلىرىنى سۆزلهپ ئۆتهي ئامىلنى چۆرىدىگهن ھالدا، ئۆزۈمنىڭ ئو2

ــرى . 1 ــشالرنىڭ بى ــيىن ئى ــتىكى ئهڭ قى ــىركهت قۇرۇش ــر يېڭــى ش بى
مهملىكهت ئىچى ۋه سىرتىدىكى بازارالرنىڭ بۇ شىركهت چىقارمـاقچى بولغـان 

بـۇ ئهھـۋال . مهھسۇالتقا بولغان ئېھتىياجىنى توغرا مۆلچهرلهشـتىن ئىبـارهت
ــودا ــك ۋه س ــشكىمۇ ئو-ئىگىلى ــېتىقنى كېڭهيتى ــشلهيدۇس ــشاشال ئى . خ

ــۆپلىگهن  ــسا ك ــاكى بولمى ــى ي ــۇپ بولۇش ــىركهتلهرنىڭ مهغل نۇرھگــۇن ش
ئىقتىسادىي مهبلهغنى ئىسراپ قىلىۋېتىشىدىكى ئاساسلىق سهۋهبنىڭ بىـرى، 

شـۇڭا . ئۇالرنىڭ بازار ئېھتىياجىنى توغرا مۆلچهرلىيهلمىگهنلىكىدىن بولىدۇ
االھىــده ئهھمىــيهت ئىگىلىــك ئىگىلىــرى بــازار ئېھتىيــاجىنى كۆزىتىــشكه ئ
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بىر تهرهپـتىن ئوخـشىمىغان رايـونالردىكى بـازار ئهھـۋالىنى . بېرىشى كېرهك
ئۆزى بىۋاسىته، پىالنلىق ۋه قهرهللىك تهكشۈرۈپ تۇرۇشى، يهنه بىر تهرهپتىن 
مۇشۇ جهھهتته مهخسۇس تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىش بىلهن شـۇغۇللىنىدىغان 

ــېتىۋېلىپ ــۇر س ــدىن ئۇچ ــۇالزىمهت ئورۇنلىرى ــۇق م ــۇرالردىن تول ــۇ ئۇچ ، ش
سېتىق يىغىنـى -مهملىكهت ئىچى ۋه سىرتىدىكى سودا. پايدىلىنىشى كېرهك

شۇ ئارقىلىق يالغۇز ئۆز شىركىتى ھـازىر . ۋه كۆرگهزمىلىرىگه بېرىشى كېرهك
ئىشلهپ چىقىرىۋاتقان مهھسۇالتالرغا يېڭى بازار تاپاالپال قالماسـتىن، قانـداق 

بارلىقىنىمۇ بايقاپ، شـۇ ئـارقىلىق مهھـسۇالت يېڭى مهھسۇالتالرنىڭ بازىرى 
 . تۈرلىرىنىڭ سانىنىمۇ كۆپهيتىشكه ئاساس يارىتااليدۇ

مهن ئامېرىكىدا ئىشلهپ باققان شـىركهتلهرنىڭ ھهممىـسىده، شـۇنداقال 
مهن بىلىــدىغان ئوتتــۇرا ۋه چــوڭ كۆلهملىــك ۋه يــۇقىرى تېخنىكىلىــق بىــر 

» ق ۋه تهشـۋىقات بۆلـۈمىسـېتى-سـودا«قىسىم شىركهتلهرنىڭ ھهممىسىده 
دېگهن بۆلۈمـدىن بىـرى بـار بولـۇپ، بـۇ بۆلۈمنىـڭ ۋهزىپىلىرىنىـڭ بىـرى، 
ئىزچىل تۈرده مهملىكهت ئىچى ۋه سىرتىدىكى بازارالرنىـڭ يېڭـى يـۈزلىنىش 

بـۇ . ئهھۋالىنى كۆزىتىش ۋه تهكشۈرۈپ تهتقىـق قىلىـشتىن ئىبـارهت بولىـدۇ
 New Product Introduction«شـىركهتلهرنىڭ ھهممىـسىده ئىنگلىـزچه 

(NPI) Procedure « يېڭـى مهھـسۇالت بهرپـا «دهپ ئاتىلىدىغان، ئۇيغۇرچه
دېـگهن مهنـادىكى بىـر شـىركهت تـۈزۈمى بـار » باسقۇچلىرى-قىلىش قهدهم

تىـن ئىبـارهت » بازار تهتقىقـاتى ئېلىـپ بېـرىش«قهدىمى -1بولۇپ، ئۇنىڭ 
 . بولىدۇ

ــودا ــڭ س ــىركهتلهرنى ئۇالرنى ــان ش ــسىنىڭ يېڭــى قۇرۇلغ  ستراتېگىيى
ئۇنىڭ بىرى بازار ئـې . ئوخشىماسلىقىغا قاراپ ئىككى تۈرگه ئايرىشقا بولىدۇ

ــزچه  ــۇپ، ئىنگلى ــىركهت بول ــدۇرۇلۇدىغان ش ــا ئاساســهن راۋاجالن ھتىياجىغ
»Market driven development «ئـادهتته يېڭـى قۇرۇلغـان . دهپ ئاتىلىدۇ

ــدۇ ــۈرگه كىرى ــۇ ت ــسمى مۇش ــۆپ قى ــىركهتلهرنىڭ ك ــسا ي. ش ــرى بول هنه بى
تېخنىكىلىق ئېھتىياج ئاساسىدا راۋاجالندۇرۇلىدىغان شىركهت بولۇپ، ئـۇنى 

بۇنـداق . دهپ ئاتايـدۇ» Technology driven development«ئىنگلىـزچه 
شىركهتنى قۇرغان ئادهم مهلـۇم بىـر يېڭـى تېخنىكىغـا ئاالھىـده ئىـشتىياق 

ادىي مهبلىغى بار بولغان باغلىغان ھهمده ئۆزىنىڭ مهلۇم مىقتاردىكى ئىقتىس
بولــۇپ، ئــۇ ئالــدى بىــلهن بىــر يېڭــى تېخنىكىنــى راۋاجالنــدۇرۇپ، ئانــدىن 

مېـنىڭچه ئۇيغـۇر دىيارىـدا بۇنـداق شـىركهتلهر . ئۇنىڭغا خېرىدار ئىزدهيـدۇ
بىرىنچـى خىلـدىكى شـىركهتلهر . ھازىرچه يوق دېيهرلىـك بولۇشـى مـۇمكىن

 دهيدىكهن، چوقۇم مهملىـكهت ئۆزىنى تهرهققىي قىلدۇرىمهن ۋه كېڭهيتىمهن



  )2 (ۈلگهن يازما سۆھبهت ئهركىن سىدىق بىلهن ئۆتكۈز-ئۇيغۇر ئالىمى
 

 
15

ئىچــى ۋه ســىرتىدىكى بــازار ئېھتىيــاجىنى مــۇكهممهل چۈشــىنىش جهھهتــته 
پهقهت شـۇنداق قىلغانـدىال ئۈنۈملـۈك . ئاالھىده كۈچ سهرپ قىلىـشى كېـرهك

 . كېڭىيىش پۇرسىتىنى يارىتااليدۇ
كارخانا ئىگىلىرى ئۆزلۈكسىز تۈرده تېخنىكا يېڭىالپ، شۇ ئارقىلىق . 2
سۇالتىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، تهننهرخىنى چۈشۈرۈشـكه داۋاملىـق ئۆز مهھ

كهسكىن رىقـابهتته ئۇتۇشـنىڭ بۇنىڭـدىن باشـقا يـولى . تىرىشىشى كېرهك
ـــوق ـــك . ي ـــايىتى مۇۋهپپهقىيهتلى ـــدىغان، ناھ ـــدىكى مهن بىلى ئامېرىكى

مېڭىۋاتقان بىـر قىـسىم شـىركهتلهرنىڭ ئورتـاق ئاالھىـدىلىكى، ئـۇالر ئـۆز 
 پىرســهنتكىچه بولغــان قىــسمىنى يېڭــى 30 پىرســهنتىدىن 10كىرىمىنىــڭ 

بۇنى ئىنگلىـزچه . مهھسۇالت تهتقىقاتىغا ۋه ئۇنى راۋاجالندۇرۇشقا ئىشلىتىدۇ
»Research and Development « دهپ ئاتاپ، قىـسقارتىپ»R&D « دهيـدۇ
). دېـگهن سـۆزگه ۋهكىللىـك قىلىـدۇ» and« بهلگۈسى ئىنگلىـزچه » &«(

»R&D «پۇل دهسـلهپته ھـېچ قانـداق ئىقتىـسادىي قىمـمهت غا خهجلىگهن 
. ياراتمايدىغان بولغاچقا، نۇرغۇن كىشىلهر بۇ پۇلنى خهجلهشـنى خالىمايـدۇ

ھهقىقىي بىلىملىـك، يىراقنـى . شۇڭا ئۇالرنىڭ شىركىتىمۇ ياخشى ماڭمايدۇ
. كۆرهلهيدىغان كىشىلهر بولسا بۇ پۇلنى خهجلهشتىن ئازراقمۇ باش تارتمايـدۇ

ا بۇ جهھهتته مهخسۇس ئىلمىي تهتقىقات ۋه تهكـشۈرۈش ئاساسـىدا ئامېرىكىد
شۇڭا مهن ئۇيغۇر كارخانا ئىگىلىرىنىـڭ بـۇ . يېزىپ چىقىلغان دوكالتالر بار

بىر ئادهم ئازراق . مهسىلىگه ئاالھىده ئهھمىيهت بېرىشىنى تهشهببۇس قىلىمهن
سلىقى پۇل تاپقاندىن كېيىن، ھهرگىز ئۇنى خهجلهپ تۈگىتىشكه ئالدىرىما

بۇ پۇلنى قانداق خهجلىسهم، شىركىتىمنىڭ ئىگىلىكىنى تهخىمـۇ «. كېرهك
ــدۇرااليمهن؟ ــي قىل ــشىپ «، »تهرهققى ــدىن " a"مهن تىرى ــا " b"نۇقتى نۇقتىغ

» نۇقتىغا يېـتهلهيمهن؟" c"نۇقتىدىن " b"ئهمدى قانداق قىلسام . يېتهلىدىم
پـات -پـات. هكدېگهندهك سوئالالرنى ئۆزىدىن داۋاملىق سوراپ تۇرۇشـى كېـر

باشقا رايون ۋه باشقا ئۆلكىلهرگه بېرىپ، ھهتتـا چهت ئهللهرگىمـۇ چىقىـپ، 
باشقىالرنىڭ ئـۆزىنىڭكى بىـلهن ئوخـشاش كهسـپىي ساھهسـىده نىمىلهرنـى 
قىلىۋاتقــانلىقىنى، دۇنيــادا يهنه قانــداق يېڭىلىقالرنىــڭ بولۇۋاتقــانلىقىنى 

 . كۆزىتىپ تۇرۇشى كېرهك
 ئۆتۈپ كېتىشنى مۇۋاپىق كۆرگهن، ئامېرىكا مهن بۇ يهرده تىلغا ئېلىپ

ناھـايىتى . ۋه باشقا تهرهققىي تاپقان دۆلهتلهردىكى يهنه مۇنداق بىر ئهھۋال بار
كارخانىالرنىڭ ئىگىلىرى ھهرگىـز -مۇۋهپپهقىيهتلىك مېڭىۋاتقان شىركهت

غايهت زور بايلىققا ئېرىشكهن ھامان قانائهتلىنىپ توختـاپ قالىـدىغانالردىن 
ئۇالرنىڭ ئىچىـدىكى بىـر قىـسىملىرىنىڭ ئىگىلىـك يارىتىـشتىكى . ئهمهس
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ئۇالرنىڭ ئهسـلى . ئهسلى مهقسىدىمۇ ھهرگىز پۇل تېپىپ، باي بولۇش ئهمهس
ــۇقىرى  ــدىغان ئهڭ ي ــار بېرى ــانىيهت ي ــدارىنى ئىمك ــۆز ئىقتى ــسىدى، ئ مهق

ئـالهم ئالدىـدا ئۆزىنىـڭ -دهرىجىده جـارى قىلـدۇرۇپ، شـۇ ئـارقىلىق خهلـق
ـــارامىتىنى  ـــارهتك ـــشتىن ئىب ـــايهن قىلى ـــنچىكىلهپ . نام ـــىز ئهگهر ئى س

تهكشۈرسىڭىز، بۇنداق كىشىلهر ئاللىقاچان بىر ئۆمـۈر قانـداق خهجلىـسىمۇ 
ــسىز ــانلىقىنى بايقاي ــشىپ بولغ ــا ئېرى ــدىغان بايلىقق ــۇنداق . تۈگىمهي ش

بولسىمۇ، ئۇالر ئـۆزلىرى دهسـلهپته يېڭـى ئىگىلىـك باشـلىغان ۋاقىتتىكـى 
داشـلىق بېرىـپ، قـاتتىق تىرىـشىش روھىنـى ئـازراقمۇ مۇشـهقهتكه بهر-جاپا

بوشــاتمىغان بولــۇپ، بــۇرۇن ھهر بىــر كــۈنننى قانــداق ئۆتكــۈزگهن بولــسا، 
بىر ئۆمۈر ئاشۇنداق ياشاپ، ئاخىرىـدا . ھازىرمۇ بىر كۈنىنى شۇنداق ئۆتكۈزىدۇ

ئۆلـۈپ كېتىدىغانــدا، يىغقــان پۇللىرىنىــڭ بىـر قىــسمىنى ئــۆز پهرزهنــت ۋه 
لىرىغا قالدۇرسا، قالغـان بىـر قىـسمىنى ھهر خىـل پـاراۋانلىق تۇغقان-ئۇرۇق

ئهگهر ســىز ئامېرىكىــدىكى بىــرهر ئــالىي . ئورۇنلىرىغــا ئىئــانه قىلىۋېتىــدۇ
مهكــتهپكه بېرىــپ، ئۇالرنىــڭ بىنالىرىنىــڭ ئىــسىملىرىغا قارىــسىڭىز، 

بـۇ ئـادهم . كۆپىنچىسى بىرهر ئادهمنىڭ ئىسمىدا نـام ئالغـانلىقىنى بىلىـسىز
 ئاشۇ بىنانىڭ سېلىنىـشىغا ئهڭ كـۆپ پـۇل ئىئـانه قىلغـان كىـشى ئهسلىده

بولۇپ، شۇ ئادهمنىڭ شهرىپى ئـۈ چـۈن ئۇنىـڭ ئىـسمىنى شـۇ بىنانىـڭ نـامى 
 . قىلىپ بېكىتكهن بولىدۇ

ئامېرىكىدىكى كارخانا ئىگىلىرىنى ئىنچىكىلهپ كۆزهتـسهك، مۇنـداق 
نـدا پېنـسىيهگه شـىركهت قـۇرۇپ، مىليـونېر بولغا«. بىر ئهھۋالنى بايقايمىز

دهپ نىــشان تــۈزگهنلهر مهڭگــۈ مىليــونېر » چىقىــپ، راھهت ياشــايمهن
ــان ــۆز . بواللمىغ ــپ، ئ ــك يارىتى ــى ئىگىلى ــر يېڭ ــسىچه، بى ــڭ ئهك ئۇنى

قــابىلىيىتىنى دۇنياغــا نامــايهن قىلمــاقچى بولغــانالر مىليــونېر ۋه مىليــاردېر 
 النغانئۆتكهن يىلـى كـالىفورنىيهگه شـىتات باشـلىقى بولـۇپ سـاي. بولغان

Arnold Schwarzenegger 1968- ـــا ـــترىيهدىن ئامېرىكىغ ـــى ئاۋس يىل
ــگهن ۋه  ــۇپ، -1983كهل ــرگهن بول ــدانلىقىغا كى ــا گىراج ــى ئامېرىك يىل

 مىليــون دولــالر 850سايلىنىــشتىن بــۇرۇن يىغقــان بايلىقىنىــڭ قىممىتــى 
 مىليـون دولـالر 31يىلىـدىكى بىـر يىللىـق كىرىمـى -2000ئۇنىڭ . ئىكهن

ئاشۇنداق .  مىليون دولالر تاپشۇرۇپتۇ10ت ۋه دۆلهت بېجى ئۈچۈن بولۇپ، شىتا
بايلىق بىـلهن، ئۇنىـڭ كـالىفورنىيهدهك بىـر چـوڭ ۋه مـۇرهككهپ شـىتاتقا 
ــۆز  ــنىڭچه ئ ــېمه؟ مې ــسهت ن ــىدىكى مهق ــلىق بولۇش ــده باش ــابهت ئىچى رىق

 . ئىقتىدارىنى نامايهن قىلىشتىن باشقا نهرسه بولمىسا كېرهك
ئىگىلىـرى ئـۆز بىلىمىنـى ئۆزلۈكـسىز ئۆسـتۈرۈپ، ئۇيغۇر كارخانـا . 3
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ئىقتىساد باشقۇرۇش ئىلمىدىكى ھهقىقىي كهسپ ئهھلى بولۇشقا تىرىشىـشى 
 . كېرهك

ئۇيغۇر دىيارىدىكى كارخانـا ئىگىلىـرى مىكروسـوفتنىڭ قۇرغۇچىـسى 
بىل . بىل گېيتىس نىڭ ھېكايىسىنى خېلى كۆپ ئاڭلىغان بولۇشى مۇمكىن

رۋارد ئۇنىۋېرسـىتېتىده باكـاالۋر ئۇنـۋانى ئۈچـۈن گېيتىس ئامېرىكىنىڭ خـا
ــوفت  ــۆزى مىكروس ــپ، ئ ــپ كېتى ــتىن چىقى ــدا مهكتهپ ــان ۋاقتى ئوقۇۋاتق

ــز. شــىركىتىنى باشــلىغان ــدىكى داڭلىــق تې ــاق رهســتۇرانت -ئامېرىكى تام
نىـڭ قۇرغۇچىـسى دهننـي دېـگهن » Denny's«شىركىتىنىڭ بىرى بولغـان 

لمهي، شۇنىڭ بىلهن ئاسۇ شىركهتنى كىشى تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپنى پۈتتۈره
ئـۇ كىـشى (بۇ كىـشىنىڭمۇ ئامېرىكىـدا خېلـى داڭقـى بـار . باشلىغانىكهن

ــۈپ كهتتــى-2004 ــارىتىش ). يىلــى ئۆل ــۇقىرىقىالر ئىگىلىــك ي ــېكىن، ي ل
ــك  ــا ۋهكىللى ــز ئومۇمىلىقق ــۇ ھهرگى ــۇپ، ئ ــۆجىزىلهر بول ــى م جهھهتتىك

 تۇرمۇشىنى شۇ شىركهتتىن ئادهم بىر شىركهت ئېچىپ، پهقهت ئۆز. قىاللمايدۇ
كىرىدىغان كىرىم بىـلهن قامداشـنى نىـشان قىلـسا، ئـۇنى بىـر ئوقۇمىغـان 

. بۇنىڭ مىسالى ئۇيغۇر دىيارىـدا ئىنتـايىن كـۆپ. كىشىمۇ قىلىپ كهتهلهيدۇ
لــېكىن، ئــۆز ئىگىلىكىنــى كېڭهيتىــپ، بىــر قــانچه كىــشىلىك كىچىــك 

، نهچـچه يـۈز ۋه شىركهتتىن بىر قانچه يـۈز كىـشىلىك كىچىـك شـىركهتكه
نهچچه مىڭ كىشىلىك ئوتتۇرا كۆلهملىك شىركهتكه، ھهتتا چوڭ كۆلهملىك 
شــىركهتكه تهرهققىــي قىلدۇرۇشــى ئۈچــۈن، چوقــۇم ئىگىلىــك باشــقۇرۇش 

مهن مۇشـۇ سـۆھبهتنىڭ . پهننى ئۆگهنمىسه بولمايـدۇ-ساھهسىدىكى ئىلىم
 ھازىر ئـالىي  ياشالرغا كىرگهن، بىر كارخانىسى بار قوشنىمىزنىڭ50بېشىدا، 

ــدىم ــانلىقىنى تىلغــا ئالغــان ئى ــالالپ ئوقۇۋاتق . ماتېماتىكــا دهرســلىرىنى ت
ــر  ــڭ بى ــا ئىگىلىرىنى ــدىكى كارخان ــدا، ئامېرىكى ــتۇرۇپ ئېيتقان ئومۇمالش
كهسپىي ساھهده كهم دېگهنده بىردىن ئالىي مهكتهپ ئۇنۋانى بولۇپال قالماي، 

نهچـچه .  ئۇنۋانى بـاركهسپىده بىردىن ماگىستېرلىق» ئىگىلىك باشقۇرۇش«
يۈز كىشىلىك شىركهت خادىملىرى بار شىركهتلهرده بولسا، بۇنداق ئىگىلىك 

ــدۇ ــسى بولى ــر قانچى ــارالردىن بى ــۋانى ب ــپىده ئۇن ــقۇرۇش كهس ــۇڭا . باش ش
» ئىگىلىـــك باشـــقۇرۇش« ئامېرىكىـــدىكى ھهمـــمه ئـــالىي مهكـــتهپلهرده 

بولـۇپ، » Management and Business Administration«ئىنگلىـزچه (
كهسپى بـار بولـۇپال قالمـاي، پهقهتـال ) دهپ ئاتىلىدۇ» MBA«قىسقارتىلىپ 

MBA ئۇنۋانى بېرىدىغان كىچىك تىپتىكـى ئـالىي مهكتهپلهرمـۇ ئىنتـايىن 
بۇ كهسـىپ . نهگىال بارسىڭىز بۇنداق مهكتهپلهرنى ئۇچرىتىپ تۇرىسىز. كۆپ

نىـڭ دهرسـلىرى ئىشلهۋېتىپ ئوقۇيدىغانالر ئۈچۈن اليىھىلهنگهن بولـۇپ، ئۇ
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. يهكـشهنبه دهم ئـېلىش كـۈنلىرى ئۆتۈلىـدۇ-ئاساسهن ئاخشىمى ۋه شـهنبه
شۇڭا كىشىلهر بىر تهرهپتىن پۈتۈن كۈنلۈك خىزمىتىنى داۋامالشتۇرۇپ، يهنه 

كارخانا ئىگىلىرى بىلىم ئارقىلىق ئـۆزلىرىگه يېڭـى . بىر تهرهپتىن ئوقۇيدۇ
ــارقىلىق ئۆزلىرىن. پۇرســهت يارىتااليــدۇ ىــڭ رىقــابهت ئىقتىــدارىنى بىلىــم ئ

رىقــابهت مېخــانىزمى ئــۆ زلۈكــسىز كۈچىيىۋاتقــان جۇڭگــو . ئۆســتۈرهلهيدۇ
جهمئىيىتىده ھهمده ھهممه ئىگىلىك ئىنتـايىن كهسـكىن رىقـابهت ئىچىـده 
راۋاجلىنىدىغان چهت ئهللهرده پۇت تىـرهپ تـۇرۇش ئۈچـۈن، ئۇيغـۇر كارخانـا 

 يېڭى بىلىمـلهر بىـلهن ئىگىلىرى چوقۇم ئىگىلىك باشقۇرۇش ساھهسىدىكى
بــۇ ئىــش . ئــۆزلىرىنى ئۆزلۈكــسىز ۋه تولــۇق قورالالنــدۇرۇپ تۇرۇشــى كېــرهك

ئـادهمنى جهلـپ . دهسلهپته بىـر خىـل ئىـسراپچىلىقتهك تۇيۇلۇشـى مـۇمكىن
لېكىن، ئۇزۇن مـۇددهتنى كـۆزده . قىاللماي، زېرىكتۈرۈپ قويۇشىمۇ مۇمكىن

تهرهققىـي قىلغـان . ج يـوقتۇتقاندا، بۇ بىر قىيىن ئۆتكهلدىن ئـۆتمهي ئىـال
جهمئىــيهت ۋه مىللهتــلهر بىــلهن رىقابهتلىــشىش، ئۇالرنىــڭ بازىرىنىــڭ بىــر 
قىسمىنى ئىگىلهش ئۈچۈن، چوقـۇم ئـۆزىنى تهرهققىـي قىلـدۇرۇپ، بىلىـم، 
ئىقتىـــدار ۋه تېخنىكـــا جهھهتـــته ھـــېچ بولمىغانـــدا چوقـــۇم باشـــقىالرغا 

-ئۆز سـودا. ش كېرهكيېتىشىۋېلىش، مۇمكىن بولسا ئۇالردىن ئېشىپ چۈشۈ
ــشته  ــگه كېڭهيتى ــا ۋه چهت ئهل ــقا رايون؟غ ــا، باش ــقا جايغ ــېتىقىنى باش س

ئىگىلىـك باشـقۇرۇش ساھهسـىده بىلىـم ئـېلىش . بۇنىڭدىن باشقا يول يوق
ئۈچۈن چوقۇم بىر ئالىي مهكـتهپكه كىرىـپ ماگىـستېرلىق ئۇنـۋانى ئـېلىش 

ه ئــالىي دهســلهپته ئىگىلىــك باشــقۇرۇش كهســپىي ساھهســىد. شــهرت ئهمهس
. مهكتهپ دهرسىدىن بىرنى تالالپ ئوقۇشتىن باشلىسىڭىزمۇ پۈتۈنلهي بولىـدۇ

ــا  ــق ئهمهلىــي تهجــرىبىلهرگه ئۇيغــۇر كارخان ــانچه يىللى ــر ق ــنىڭچه، بى مې
ــتهپ  ــالىي مهك ــىدىكى ئ ــقۇرۇش ساھهس ــك باش ــۈن ئىگىلى ــرى ئۈچ ئىگىلى

نكى، مهن ئىشىنىمه. دهرسلىرىنى ئۆگىنىش ئۇنچىۋاال تهس توختاپ كهتمهيدۇ
ئاشـۇنداق . ئهگهر ئاشۇنداق قىلسىڭىز، ئۇنىڭ ئۈنۈمىنى بىر دهمدىال كۆرىسىز

بىر دهرسنى تالالپ ئۆزىڭىزنى سىناپ بېقىپ، بۇنداق ئوقۇشنى سىزنىڭ ئېلىپ 
كېتهلهيدىغانلىقىڭىزغا كـۆزىڭىز يهتـسه، سـىز يهنه تېخىمـۇ چوڭقـۇرالپ 

ىـستېرلىق ئۇنـۋانى ئوقۇسىڭىز، ھهمده مۇمكىن بولـسا ئاخىرىـدا مبـا ده ماگ
ئۇيغـۇر دىيارىـدا . ئېلىۋالسىڭىز ئۆزىڭىز ئۈچۈن چهكسىز پايدىـسى بولىـدۇ

ھــازىر بــۇ جهھهتتىكــى ئوقۇتــۇش ئىــشلىرى قانچىلىــك تهرهققىــي قىلــدى، 
ئهگهر ئۇنداق ئىشالر ھـازىرچه يـوق بولـسا، پـات . بۇنىسى ماڭا مهلۇم ئهمهس
ىغـان بولـسا، بۇنىڭـدىن ئـانچه تهرهققىـي قىلم. ئارىدا بار بولۇشى مـۇمكىن

چــۈنكى، بــۇ ھــازىرقى دۇنيانىــڭ . كېــيىن تهز تهرهققىــي قىلىــشى مــۇمكىن



  )2 (ۈلگهن يازما سۆھبهت ئهركىن سىدىق بىلهن ئۆتكۈز-ئۇيغۇر ئالىمى
 

 
19

ــا  ــۇر كارخان ــىجائهتلىك ئۇيغ ــۇپ، ش ــشى بول ــات يۈزلىنى ــۇقهررهر تهرهققىي م
ئىگىلىرىمۇ مۇقهررهر ھالدا بۇ ئېقىمنىڭ ئىچىگه تارتىلىپ كىرىدىغانلىقىغا 

 . ئىشىنىمهن
پ، ئــۆزى ئۈچــۈن توختىمــاي يېڭــى ئىجتىمــائى ئــاالقىنى كۈچهيتىــ. 4

ــرهك ــپىش كې ــدار تې ــدىكى . خېرى ــان، ئامېرىكى ــان قىلغ ــدا باي مهن يۇقىرى
سېتىق ۋه تهشۋىقات بۆلۈمىنىڭ يهنه بىر ۋهزىپىسى ئۆز -شىركهتلهرنىڭ سودا

ــقا  ــان باش ــاللىقى بولغ ــېلىش ئېھتىم ــۇپ ق ــى بول ــىركىتىنىڭ خېرىدارس ش
ــۇ شــىركهت ــزدهش ۋه ئ ــاي ئى ــىۋهتلىك شــىركهتلهرنى توختىم لهردىكى مۇناس

ئهمهلدارالر بىلهن تونۇشۇپ، ئۇالرغا يېقىنلىـشىپ، ئـۇالر بىـلهن مۇناسـىۋهت 
ـــۇنىغا  ـــدارالر قوش ـــڭ خېرى ـــۇالرنى ئۆزىنى ـــارقىلىق ئ ـــۇ ئ ـــپ، ش ئورنىتى

سىز باشقىالرغا ئۆزىڭىزنىڭ مهھسۇالتىنى سېتىش ئۈچـۈن، . كىرگۈزۈۋېلىش
ىدىن خهۋهردار قىلىـشىڭىز ئالدى بىلهن باشقىالرنى ئۆزنىڭىزنىـڭ مهھـسۇالت

خېرىدارالر بىـلهن بىۋاسـىته ئاالقىلىـشىش ۋه ئـۇالر بىـلهن بىۋاسـىته . كېرهك
ــدۇر ــۇلىنىڭ بىرى ــۈك ئۇس ــڭ ئهڭ ئۈنۈمل ــا بۇنى ــورنىتىش مان ــىۋهت ئ . مۇناس

ــى  ــېنجېن 10-5يېقىنق ــاڭخهي ۋه ش ــڭ ش ــده جۇڭگونى ــڭ مابهينى  يىلنى
ــــشله ــــودا ۋه ئى ــــان س ــــدىكى مىڭلىغ ــــونلىرى ئامېرىكى پچىقىرىش راي

شىركهتلىرىنى ئۆ زلىرىگه جهلپ قىلىپ، ئۆز مهھسۇالتلىرى بىلهن ئامېرىكـا 
شۇنىڭ بىـلهن جۇڭگـو ھـازىر خهلقئـارادا . بازىرىنى پۈتۈنلهي ئىگىلىۋالدى

مېــنىڭچه . دهپ ئاتىلىــدىغان بولــدى» دۇنيانىــڭ ئىــشلهپچىقىرىش زاۋۇتــى«
 كهلتۈرۈشـته جۇڭگو شـىركهتلىرىنىڭ مۇشـۇنداق بىـر ۋهزىيهتنـى ۋۇجۇتقـا

ئىشلهتكهن ئهڭ ئۈ نۈملۈك ئۇسۇلى، ئۇالرنىڭ ئامېرىكا شىركهتلىرى بىـلهن 
بىۋاسىته ئاالقىلىشىپ، ئـۇالرنى ئـۆز مهھـسۇالتلىرىنىڭ يـۇقىرى سـۈپىتى ۋه 
ـــا جهھهتتىكـــى  ـــىركهتلىرىنىڭ تېخنىك ـــۆز ش ـــنهرخىگه ۋه ئ ـــۆۋهن تهن ت
ـــ ـــۇنىنىڭ خىللىقىغ ـــشچىالر قوش ـــڭ ئى ـــۇكهممهللىكىگه، ئۆزلىرىنى ا م

جۇڭگو ماللىرىنىـڭ مۇشـۇنداق يـولالر . ئىشهندۈرگهنلىكى بولۇشى مۇمكىن
بىلهن ئامېرىكا بازىرىغا كهڭ دائىرىـده چوڭقـۇرالپ كىرىـشى نهتىجىـسىده، 
ھــازىر ئامېرىكىنىــڭ جۇڭگــو بىــلهن بولغــان يىللىــق سودىــسىنىڭ قىزىــل 

 .  مىليارت دولالردىن يۇقىرى بولۇۋاتىدۇ50رهقىمى 
ڭگودىكى چـوڭ شـىركهتلهرنىڭ ئامېرىكـا بـازىرىنى ئاخىرىدا، مهن جۇ

خهلقئارالىق بازارالرنى ئىگىلهش جهھهتـته قوللىنىۋاتقـان يهنه بىـر ئۇسـۇلى 
ــوختىالي ــسقىچه ت ــتىده قى ــڭ . ئۈس ــدا تىزغانلىرىمنى ــۇالرنى يۇقىرى مهن ب

سهۋهبى، بۇ ئۇسۇل جۇڭگودىكى ئىقتىـسادىي . بهشىنچىسى قىلىپ تىزمىدىم
ۈك بولغان ئهڭ چـوڭ كارخانىالرنىـڭ قوللىنىۋاتقـان كۈچى ئىنتايىن كۈچل
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ئۇسۇلى بولۇپ، ئۇ ئۇيغۇر كارخـانىلىرىگه ھـازىرچه ئۇيغـۇن كهلمهسـلىكى 
يېقىنقى بىر قانچه يىلنىڭ مابهينىـده، جۇڭگـودىكى بىـر قىـسىم . مۇمكىن

كارخانىالر ئامېرىكىدىكى ئۆزلىرىنىڭ بىلهن ئوخشاش مهھسۇالتنى ئىـشلهپ 
قئارالىق بازار ئاساسـى ئىنتـايىن كۈچلـۈك بولغـان بهزى چىقىرىدىغان، خهل

ــلهن  ــامى بى ــۆز مهھــسۇالتلىرىنى شــۇالرنىڭ ن شــىركهتلهرنى ســېتىۋېلىپ، ئ
ــورنىنى  ــازارالردىكى ئ ــارالىق ب ــڭ خهلقئ ــارقىلىق ئۆزلىرىنى ــۇ ئ ــېتىپ، ش س

تۆۋهنــدىكىلهر مانــا مۇشــۇنداق بىــر ئىقتىــسادىي . تىكلىمهكچــى بولۇۋاتىــدۇ
 : قتىسادىي پائالىيهتنىڭ بىر قانچه مىساللىرىدۇرستراتېگىيه ۋه ئى

ئامېرىكىنىـڭ »  گـۇرۇھىHaier«جۇڭگو دۆلهت ئىگىلىكىدىكى ) 1( 
-مهسىلهن، مۇزالتقۇ، مىكـرو(داڭلىق ئۆي ئىچى ئېلېكترونلۇق بۇيۇملىرى 

نـى ئىـشلهپچىقىرىش شـىركىتى بولغـان ) دولقۇن دوخوپكىـسى قاتـارلىقالر
»Maytag « مىليــارت دولــالر باھــا 1.28چــۈن ئۇنىڭغــا نــى ســېتىۋېلىش ئــۈ 

 .قويدى
 نېفىـت شـىركىتى CNOOCجۇڭگونىڭ دۆلهت ئىگىلىكىـدىكى ) 2( 

ـــڭ  ـــۈن » Unocal«ئامېرىكىنى ـــېتىۋېلىش ئۈچ ـــىركىتىنى س ـــت ش نېفى
ــــىركىتى  ــــت ش ــــر نېفى ــــڭ يهنه بى ــــلهن » Chevron« ئامېرىكىنى بى

 2ىــدىن  نىڭكChevronجۇڭگونىـڭ قويغــان باھاسـى . رىقابهتلىـشىۋاتىدۇ
مىليارت دولالر ئهتراپىدا يۇقىرى بولۇپ، ھازىر بۇ ئىش ئامېرىكىـدا ئىنتـايىن 

سهۋهبى، نېفىـت بىـر دۆلهتنىـڭ سـتراتېگىيهلىك . چوڭ غۇلغۇال قوزغاۋاتىدۇ
تهرهققىياتى بىلهن زىچ مۇناسىۋهتلىك بىـر ئىـش بولغاچقـا، بهزى كىـشىلهر 

» نى كونترول قىلماقچىجۇڭگو مۇشۇ ئارقىلىق ئامېرىكىنىڭ نېفىت بازىرى«
 . دهپ قاراۋاتىدۇ

يىلى ئهتىيازدا، جۇڭگونىڭ مهملىكهتلىـك دېڭىـز نېفىـت -2005) 3( 
ــادادىكى  ــاملىق شــىركىتىنىڭ »  ئېنېرگىيهســىMEG«شــىركىتى كان  17ن
جۇڭگونىڭ يهنه بىـر دۆلهت ئىگىلىـدىكى نېفىـت . پىرسهنتىنى سېتىۋالدى

ۇملۇقىــدىكى بىــر نېفىــت شــىركىتى كانادانىــڭ ئالبېرتــا رايونىنىــڭ ق
 .  پىرسهنتىنى سېتىۋالدى40پروجېكتىنىڭ 

ليهنـشياڭ (»لهۋونو گۇرۇھى«يىلى دېكابىردا، جۇڭگونىڭ -2004) 4( 
ئىبم نىڭ خۇسۇسىي كومپيۇتېر تـارمىقىنى سـېتىۋالىدىغانلىقىنى ) گۇرۇھى

 . ئېالن قىلدى
ئۆزىنىـڭ تېلېـۋىزور »  گـۇرۇھىTCL«يىلى، جۇڭگونىڭ -2004) 5( 
شــىركىتى بىــلهن » Thomson«ئىگىلىكىنــى فرانــسىيه  DVD لهنبىــ

ماركىسى بىـلهن تېلېـۋىزور ياسـايدىغان دۇنيانىـڭ » RCA«بىرلهشتۈرۈپ، 
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 . ئهڭ ئالدىنقى تېلېۋىزور شىركىتىنىڭ بىرىگه ئايالندى
»  خهۋهرلىــشىش گــۇرۇھىNetcom«يىلــى، جۇڭگونىــڭ -2002) 6( 

ىلىـــدىغان چـــوڭ تىپلىـــق دهپ ئات» Global Crossing«ئامېرىكىنىـــڭ 
خهۋهرلىـشىش شــىركىتىنىڭ ئاسـىيا تــارمىغىنى بىـر مىليــارت دولـالر پۇلغــا 

 . سېتىۋالدى

 
 رهسىمدىكىـسى. ده" كېننېدي ئـالهم بوشـلۇق مهركىـزى"فلورىدادىكى 

ئالهم بوشلىغىغا سۇنئى ھهمرا ۋه باشقا ئۇشقۇرلىرىنى قويۇپ بهرىش ئامېرىكا 
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ــى،  ــڭ رهڭگ ــۇپ، ئۇالرنى ــودېلى بول ــڭ م ــشلهتكهن راكېتاالرنى ــۇن ئى ئۇچ
-كىچىكلىگى ھهقىقىي راكېتاالرنىـڭ بىـلهن ئوپمـۇ-قۇرۇلمىسى ۋه چوڭ

  .ماي كۇنى تارتىلغان-28يىلى -2006بۇ رهسىم . ئوخشاش
 

 
 

 مهركىزىدىكى ئالهم بوشلۇق قاتناش كېمىـسى  كېننېدي ئالهم بوشلۇق
ئۇالرنىـڭ . بىلهن ئۇنى ئالهم بوشلىغىغا ئېلىپ چىققۇچى راكېتانىڭ مـودېلى

-كىچىكلىگى رهسـمىي نهرسـىلهرنىڭ بىـلهن ئوپمـۇ-رهڭگى بىلهن چوڭ
ئوخشاش بولۇپ، ئادهم ئۇالرنىـڭ قېـشىغا كهلمىگىـچه ئۇالرنىـڭ قانچىلىـك 

يىلى -2006بۇ رهسىم . ر قىلىش تهس ئىكهنچوڭ بولىدىغانلىغىنى تهسهۋۋۇ
 .ماي كۇنى تارتىلغان-28
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كېننېدي ئالهم بوشلۇق مهركىزىـدىكى ئـالهم ئۇشـقۇرلىرىنى راكېتاغـا 
 ئىچىـدىكى بىـر چـوڭ تىپلىـق راكېتا مۇشۇ بىنانىڭ. ئورۇنالشتۇرۇش بىناسى

تومۇر تاپانلىق ماشىنىنىڭ ئۇسـتىگه ئورۇنالشـتۇرۇپ، راكېتانىـڭ ئۇسـتىگه 
ھهمـمه ئىـشالر پۇتكهنـدىن كېـيىن، بـۇ . ئالهم ئۇشقۇرى ئورۇنالشـتۇرىلىدۇ

ئاندىن راكېتـا . تومۇر تاپانلىق ماشىنا ئالهمگه قويۇپ بېرىش مهيدانىغا بارىدۇ
بۇ بىنا دۇنيادىكى ئهڭ چـوڭ . ىغا قويۇپ بېرىلىدۇئاشۇ مهيداندا ئالهم بوشلىغ

بىناالرنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇنىڭ سىغىمى نىيوۋ يورك شهھرىدىكى ئېمپىراتـور 
مـاي -28يىلـى -2006بۇ رهسـىم .  ھهسسىسىگه توغرا كېلىدۇ3بىناسىنىڭ 

 .كۇنى تارتىلغان
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ــالهم قاتنــاش كېمىــسىنى  ــالهم بوشــلۇق مهركىزىــدىكى ئ كېننېــدي ئ
ئۇنىـڭ چـوڭ . ئالهمگه ئېلىپ چىققۇچى راكېتا مودېلىنىڭ ئاستىنقى تهرىپى

. ئوخشاش-كىچىكلىگى،قۇرۇلمىسى ۋه رهڭگى ھهقىقى راكېتا بىلهن ئوپمۇ
تىلىـپ چىقىـدىغان مۇرىغـا  يۇمالق نهرسه پارتىلىغـان ئـوت ئې5بۇ يهردىكى 

ئوخشاش نهرسه بولۇپ، ئۇنىڭ ھهر بىرسىنىڭ دىيامېتىرى بىر ئادهمنىڭ بويى 
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 . ماي كۇنى تارتىلغان-28 يىلى -2006بۇ رهسىم. بىلهن باراۋهر كېلىدىكهن
سىزچه، بىر مىللهت قۇدرهت تېپىشتا ئالدى بىلهن ئىقتىسادىي : سوئال. 3

رهكمۇ؟ ناۋادا شۇنداق بولسا، قانداق قىلىش ساھهده ئۆزىنى نامايان قىلىشى كې
 كېرهك؟ ئهكسىچه بولسىچۇ؟ 

ئهگهر بىز يېقىنقى زامان خهلقئارا تارىخىغا نهزهر سـالىدىغان بولـساق، 
 خىـل 2ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا، بىر مىللهتنىـڭ قـۇدرهت تېپىـشى مۇنـداق 

رىنچىـسى، بى: ۋاسىتىدىن پايدىلىنىپ ئىشقا ئاشۇرۇلغانلىقىنى كـۆرهلهيمىز
ھهربىي كۈچنى تهرهققىي قىلدۇرۇپ، شۇ ئـارقىلىق باشـقا مىلـلهت، رايـون ۋه 

تـاراج قىلىـش ئـارقىلىق -دۆلهتلهرنى بېسىۋېلىپ، ئۇالرنىڭ بايلىقىنى تاران
ئىككىنچىسى بولسا، ئىقتىسادنى تهرهققىي قىلـدۇرۇپ، شـۇ . قۇدرهت تېپىش

اپولىيون ئۇرۇشــى يىلــى نــ-1815. ئــارقىلىق دۇنياغــا ھۆكۈمرانلىــق قىلىــش
 يىـل 100دۇنيا ئۇرۇشى پارتىلىغىچه بولغـان -1يىلى -1914ئاخىرلىشىپ، 

ۋاقىت جهريانىدا، ئهڭلىيه دۇنيادىكى ئهڭ قۇدرهتلىـك كـۈچ بولـۇش رولىنـى 
ئۇنىڭ تايانغىنى ئۆزىنىـڭ تهرهققىـي تاپقـان، قۇدرهتلىـك دېڭىـز . ئوينىدى

 يهر شارىدىكى قۇرۇقلـۇق ئاخىر بولۇپ-ئارمىيه قوشۇنى بولۇپ، ئۇ ئىلگىرى
.  قىسمىنى بېسىۋالدى1/5 قىسمىنى ۋه دۇنيا ئاھالىسىنىڭ 1/4يهر زىمىنىنىڭ 

ــونلىرى شــىمالىي ئامېرىكــا، كــارىببىن،  ــسىۋالغان دۆلهت ۋه راي ئۇنىــڭ بې
 . ھىندىستان، ئاۋىسترالىيه، ئافرىقا قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ــده  ــى مهزگىلى ــا ئۇرۇش ــاپونىيه ئىككىنچــى دۇني ــلهن ي ــانىيه بى گېرم
بىرلىشىپ ئۆزلىرىنىڭ قۇدرهتلىك ھهربىي كۈچىـدىن پايـدىلىنىپ دۇنيانىـڭ 
نۇرغۇن يهرلىرىنى بېسىۋهلىپ، شۇ ئارقىلىق دۇنياغـا ھۆكۈمرانلىـق قىلىـشقا 

ئۇالر بۇ ئۇرۇشـتا مهغلـۇپ بولـدى، خهلقئـارا جهمئىـيهت ئۇالرنىـڭ . ئۇرۇندى
يدى، ئۇالر يۇقىرىقىدهك قورالغا تايىنىـپ ھهربىي تهرهققىياتىغا چهكلىمه قو

دۇنياغا ھۆكۈمرانلىق قىلىش مهقسىدىگه يېتهلمىگهندىن كېيىن، يۇقىرىـدا 
ئىقتىسادنى تهرهققىي قىلدۇرۇش ئارقىلىق قۇدرهت : يولنى-2تىلغا ئېلىنغان 

ھهممىمىزنىـڭ . تېپىپ، شۇ ئارقىلىق دۇنياغا ھۆكۈمرانلىق قىلىشنى تاللىدى
ھـازىر بـۇ . رغىنىدهك، ئۇالر بۇ مهقسىدىنى ئهمهلگه ئاشـۇردىھازىر كۆرۈپ تۇ

دۆلهتلهرنىڭ ھهر ئىككىلىـسى دۇنيـا ئىقتىـسادىدىكى زور كۈچلهرنىـڭ بىـر 
قىسمىغا ئايلىنىپ، دۇنيا تهرهققىياتىنىڭ ھهممه ساھهلىرىگه ئىنتايىن چوڭ 

بولۇپمــۇ يــاپونىيه ئۆزىنىــڭ زىمىنىــده ھېچقانــداق . تهســىر كۆرســىتىۋاتىدۇ
ىئىي بايلىقى يـوق بىـر كىچىـك ئـارال دۆلهت بولۇشـىغا قارىمـاي، دۇنيـا تهب

ــر -2ئىقتىــسادىدا پهقهت ئامېرىكىــدىن كېيىنكــى  ــدىغان بى ــدا تۇرى ئورۇن
شـۇڭا يـاپون مىللىتـى ئىقتىـسادىي سـاھهده . قۇدرهتلىك دۆلهتـكه ئايالنـدى
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ــكه  ــارقىلىق دۇنيــادىكى ئهڭ قۇدرهتلىــك مىللهت ــايهن قىلىــش ئ ــۆزىنى نام ئ
 . النغانالرنىڭ ئهڭ ياخشى مىسالى بوالاليدۇئاي

نهتىــجه نــۇقتىئىينهزهرى بــويىچه ئېيتقانــدا، يۇقىرىــدا مهن -ســهۋهب
ھهربىي كـۈچ بىـلهن ئىقتىـسادىي كـۈچنى تهرهققىـي قىلدۇرۇشـنى سـهۋهب، 

ئهمهلىيهتـته، بـۇ . مىللهتنى قۇدرهت تاپتۇرۇشنى نهتىجه قىلىپ تهسـۋىرلىدىم
يهنـى مهيلـى . نىڭ نهتىجىسى دهپ قاراشـقا بولىـدۇسهۋهبلهرنى يهنه بىر سهۋهب

ئهنگلىــيه بولــسۇن، يــاپونىيه بولــسۇن يــاكى گېرمــانىيه بولــسۇن، ئــۇالر 
ئۆزلىرىنىڭ ھهربىي كۈچى بىلهن ئىقتىسادىي كۈچىنى تهرهققىي قىلدۇرۇشـتا 

. تېخنىكىنـى تهرهققىـي قىلدۇرۇشـتۇر-تايانغان ۋاسىتىـسى مائارىـپ ۋه پهن
-رقىغــا يېنىــپ قارايــدىغان بولــساق، مائارىــپ ۋه پهنشــۇڭا، بىــر قهدهم ئا

تېخنىكىنى تهرهققىي قىلدۇرۇش سهۋهپ، ئۇالرغا تايىنىپ ھهربىي كۈچ بىلهن 
ئىقتىسادنى تهرهققىي قىلدۇرۇپ، شۇ ئـارقىلىق مىللهتنـى قـۇدرهت تـاپتۇرۇش 

گهرچه . بۇ جهھهتتىكى ئهڭ روشهن مىسال يـاپونىيهدۇر. بولسا نهتىجه بولىدۇ
ــاپونى ــسىمۇ، -2يه ي ــۇپ بولغــان بول ــا ئۇرۇشــىدا مهغل يىلىغــا -1945دۇني

كهلگهنده، ئۇالرنىڭ پۈتۈن خهلق مائـارىپىنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇپ بولغىنىغـا 
يىللىرى توكيو ئامېرىكىنىـڭ -1940شۇڭا، گهرچه .  يىل بولغان ئىدى100

ئايروپىالن بىلهن بومباردىمان قىلىشى نهتىجىسىده تۈپتۈز بولۇپ كهتـكهن، 
ــۈزۈلپۈ ــسادى ئ ــڭ ئىقتى ــاپون دۆلىتىنى ــۈن ي ــان -ت ــابۇت بولغ ــسىل ن كې

تېخنىكــا ئاساســى ناھــايىتى ياخــشى -بولــسىمۇ، ئۇالرنىــڭ مائارىــپ ۋه پهن
 يىلنىڭ ئىچىدىال بىر غايهت زور 30-20بولغاچقا، ياپون مىللىتى كېيىنكى 

ئهگهر ياپونىيهنىـڭ . ئىقتىسادىي كۈچ بولۇپ دۇنيا مىقياسىدا قهد كۆتـۈردى
ئارىپ ئاساسى بولمىغان بولسا، بۇنـداق بىـر مـۆجىزىنى تهسـهۋۋۇر قىلىـش ما

 . مۇمكىن ئهمهس ئىدى
جۇڭگـو «: ناپولىيون بىر چاغدا مۇنداق بىر مهشھۇر سۆزنى قىلغانىكهن

بىز ئۇنىـڭ يېتىـپ ئۇخلىـشىغا يـول ). غايهت زور ئادهم(بىر ئۇخالۋاتقان دىۋه 
ــايلى ــس. قوي ــپ كهت ــۇ ئويغىنى ــاي ئ ــداق قىلم ــران ئۇن ــانى ھهي ــۇ دۇني ه، ئ
بهزىلهرنىـڭ قارىـشىچه، بـۇ دىـۋه ھـازىر ئاللىقاچـان ئويغىنىـپ . »قالدۇرىدۇ
جۇڭگو دهسلهپته سودىدا، كېيىن تېخنىكىدا، ھازىر بولـسا ھهربىـي . بولدى

ئهگهر سـىز يېقىنقـى جۇڭگـو توغرىـسىدىكى . كۈچ جهھهتته قهد كۆتۈردى
قـات ئورۇنلىرىنىـڭ ئىلمىـي ھېكايه، باش ماقـاله ۋه ھهر خىـل تهتقى-خهۋهر

ــۆز ــدهك س ــسىڭىز، تۆۋهندىكى ــۆرۈپ چىق ــالىلىرىنى ك ــارىلهرنى -ماق ئىب
 : ئۇچرىتىشىڭىز مۇمكىن

 ھازىر دۇنيا مىقياسىدا چوڭ كۈچنىڭ يۆتكىلىشى بولۇۋاتىدۇ • 
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 جۇڭگو ئهڭ روشهن ئۆسۈۋاتقان كۈچتۇر • 
ــۈچكه •  ــسادىي ك ــاۋىي ئىقتى ــپ دۇني ــي قىلى ــز تهرهققى ــو تې جۇڭگ
 نماقتا ئايال

جۇڭگو ئاللىقاچان رايون خاراكتېرلىك دهرىجىدىن تاشقىرى كۈچكه • 
ــاراپ  ــشقا ق ــۈچكه ئايلىنى ــاۋىي ك ــازىر دۇني ــده ھ ــدى، ھهم ــپ بول ئايلىنى

 . مېڭىۋاتىدۇ
 . ئهسىرنىڭ ئهڭ كۈچلۈك دۆلىتى-21جۇڭگو • 

ــانلىقىنى  ــز ســۈرئهتته تهرهققىــي قىلىۋاتق ــسادىنىڭ تې جۇڭگــو ئىقتى
 مىليـون تـۇڭ 5 بهلگه شۇكى، جۇڭگو يېقىندا كۈنىگه كۆرسىتىدىغان بىر

 8ماي ئىستېمال قىلىدىغان ئىقتىـسادتىن كـۈنىگه ) »barrel«ئىنگلىزچه (
ــهكرىدى ــسادقا س ــدىغان ئىقتى ــستېمال قىلى ــاي ئى ــۇڭ م ــون ت بهزى . مىلي

يىلىغا بارغاندا، جۇڭگونىڭ ئىقتىـسادى -2010ئانالىزچىالرنىڭ پهرىزىچه، 
يىلىغـا -2020بىـر ھهسـسه يـۇقىرى بولۇشـى ھهمـده گېرمانىيهنىڭكىدىن 

 . بارغاندا ياپونىيهنى بېسىپ چۈشۈشى مۇمكىن
ــۇبىي ئاســىئا  ــدا، ھــازىر شــهرقىي جهن بهزىلهرنىــڭ ئېيتىــشىغا قارىغان

پۇلنى بىـرلىككه كهلتـۈرۈش توغرىـسىدا ) SJADB(دۆلهتلىرى بىرلهشمىسى 
دقا چىقىپ قالسا، ئـۇ ئهگهر بۇ ئىش ۋۇجۇ. ناھايىتى جىددىي ئويلىشىۋېتىپتۇ

يېقىنقـى بىـر قـانچه . دۇنيا ئىقتىسادىغا ناھايىتى چـوڭ تهسـىر كۆرسـىتىدۇ
ـــلهن  ـــرى بى ـــا دوللى ـــۇرو ئامېرىك ـــۇلى ئهئ ـــا پ ـــان ياۋروپ ـــدىن بۇي يىل

ئهگهر پۈتۈن ئاسىيادا پهقهت بىرال پـۇل يولغـا قويۇلـسا، . رىقابهتلىشىۋاتىدۇ
ىـشقا تېگىـشلىكى شـۇكى، دىقـقهت قىل. ئۇمۇ دولالر بىلهن رىقابهتلىـشىدۇ

يىلىدىن باشالپ سجادب نىڭ سـودا شـېرىكى بولـۇپ -1980ياۋروپا بىرلىكى 
يالغۇز ئىقتىسادىي جهھهتتىال ئهمهس، ياۋروپا بىرلىكى ھهربىـي . كېلىۋاتىدۇ

 . جهھهتتىمۇ جۇڭگوغا يېقىندىن ياردهم بېرىپ كېلىۋاتىدۇ
قىلىــشىدىكى بهزىلهرنىــڭ ئېيتىــشىچه، ياۋروپــا بىرلىكىنىــڭ بۇنــداق 

مهقسىدى، ئامېرىكىنىڭ بۇ دۇنيادىكى بىردىنبىر دهرىجىدىن تاشـقىرى كـۈچ 
 . بولۇشىغا يول قويماسلىق ئۈچۈندۇر

جۇڭگو ئىقتىـسادىنىڭ تهرهققىياتىغـا ئهگىـشىپ، يېقىنـدىن بۇيـان 
ــشلهپ  ــۇملىرىنى ئى ــانائهت بۇي ــى ۋه س ــودا دۇكىن ــدىنمۇ س ــۇرالر ئىچى ئۇيغ

. پ ماڭدۇرۋاتقانالر خېلى كۆپىيىشكه باشالپتۇچىقىرىش كارخانىلىرىنى قۇرۇ
مهن ئالدىنقى بىر يىل ئىچىده ئاشۇنداق كارخانا قۇرغۇچىالرنىڭ بىر قانچىسى 

لــېكىن، . بىــلهن تونۇشــتۇم ھهمــده ئــۇالردىن ئىنتــايىن پهخىرلهنــدىم
ــارىتىش  ــك ي ــۇرۇپ، يېڭــى ئىگىلى ــا ق ــدا، كارخان ــتۇرۇپ ئېيتقان ئومۇمالش
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ئـۇزۇن تـارىختىن بۇيـان، شـۇنداقال . ناھايىتى ئارقىداجهھهتته بىز ئۇيغۇرالر 
ئهسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدىمۇ ئۇيغۇرالر جۇڭگـودىكى بىـر سـودىغا -20

ئىنتايىن ماھىر، سودا قىلىش ئىقىتدارى ئىنتـايىن مـول مىلـلهت سـۈپىتىده 
 يىلنىـڭ مابهينىـده، ئۇيغـۇرالر 10-5لېكىن، يېقىنقى . ياشاپ كهلگهنىدى

ل سانائىتى ۋه كارخانا قۇرۇپ، يېڭـى ئىگىلىـك يـارىتىش سېتىق، قو-سودا
ــلهرده باشــقا مىللهتلهرنىــڭ، بولۇپمــۇ خهنزۇالرنىــڭ كــۆپ  ــارلىق جهھهت قات

مېــنىڭچه . ھــازىرقى ۋهزىــيهت ئــادهمنى بهك ئېچىندۇرىــدۇ. ئارقىــسىدا قالــدى
ئۇيغۇرالرنىڭ مۇشۇنداق بىر ھالهتكه چۈشۈپ قېلىشىنىڭ مۇنـداق بىـر قـانچه 

 : ۋهبى بارتۈرلۈك سه
ــانۇن ــودا ق ــدىن، جۇڭگ ــشى ۋه -بىرىنچى ــا قىلىنى ــڭ بهرپ تۈزۈملهرنى

ئۇالرنىڭ مۇۋاپىق ئىجرا قىلىنىـشى تېخـى مۇكهممهللىـشىپ بواللمىغـانلىقى 
ئۈچۈن، ئوخشىمىغان ئادهملهر ۋه ئوخشىمىغان مىللهتـلهر خىـزمهت تېـپىش 

بــۇ خىــل . جهھهتــته ۋه ئىقتىــسادىي پۇرســهت ئالدىــدا بــاراۋهر بواللمايۋاتىــدۇ
بۇنىڭ ئهڭ . ئهھۋالنىڭ ئۇيغۇرالر ئۈچۈن بولغان زىيىنى ئهڭ كۆپ بولۇۋاتىدۇ

ــالىي  ــۆلكىلهرده ئ ــدا ۋه ئىچكىركــى ئ تىپىــك بىــر مىــسالى، ئۇيغــۇر دىيارى
. مهكتهپنى پۈتتۈرگهن ئۇيغـۇر ياشـلىرىنىڭ خىزمهتـسىز قېلىۋاتقانلىقىـدۇر

ن، دۆلهت ئىنتـايىن بىر ياشنى ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرگىچه ئوقۇتۇش ئۈچـۈ
بۇ كهلگۈسىدىكى ئىقتىسادىي تهرهققىيات ئۈچـۈن . كۆپ پۇل سهرىپ قىلىدۇ

سېلىنغان بىر خىل مهبلهغ بولۇپ، ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرگهن ئوقۇغۇچىالر 
ئۆز كهسپىي ساھهسىده ئۆز ئىقتىدارىغا اليىق خىزمهت تېپىپ ئىشلىگهندىال، 

الغىنى، ئۇنىڭ پايدىسىنى كـۆرگىلى ئاندىن بۇ مهبلهغنىڭ ئورنىنى تولدۇرۇۋ
ياشالرنى ئوقۇتۇپ قويۇپ، ئۇالرغا مۇۋاپىق خىـزمهت تېپىـپ ئىـشلهش . بولىدۇ

. پۇرسىتى يارىتىپ بېرىلمىسه، بۇ بىر چوڭ ئىقتىسادىي ئىسراپچىلىق بولىـدۇ
. بۇنىڭ جهمئىيهت مۇقىملىقىنى ساقالشـقا بولغـان زىيىنىمـۇ ئېغىـر بولىـدۇ

ــالىي ھــازىرقى ئېچىنىــشلىق ئه ھــۋال شــۇكى، نۇرغــۇن ئۇيغــۇر ياشــلىرى ئ
ــات  ــال ھاي ــاي، نورم ــزمهت تاپالم ــيىن خى ــدىن كې ــى پۈتتۈرگهن مهكتهپن

مېنىڭ ئۇالرغـا ئىنتـايىن . كهچۈرۈش ۋاسىتىسىدىنمۇ قۇرۇق قالغىلى تۇرۇپتۇ
ــار ــسداشلىقىم ب ــۇر ھې ــاش . چوڭق ــات 22ي ــۇ ھاي ــن ئاشــقاندىن كېيىنم  دى

ــا ــايىنى-كهچــۈرۈش ئۈچــۈن ئات ــا ت ــايىن ئانىغ ــته ئىنت ــي جهھهت ش، روھى
شـۇڭا خىـزمهت پۇرسـىتى جهھهتتىكـى تهڭـسىزلىكنى . ئازابلىنارلىق ئىـش

يىلالردا جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئالىي مهكـتهپكه -80. تېزدىن يوقىتىش كېرهك
ئوقۇشقا كىرىش ۋه خىزمهتكه ئېرىشىش جهھهتته ئـاز سـانلىق مىللهتـلهرگه 

ت تهپىــش جهھهتــته ئۇيغــۇر ئهمــدىلىكته بولــسا، خىــزمه. ئېتىبــار قىالتتــى
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بۇنداق بىر قۇتـۇپتىن . ياشلىرى چهتكه قېقىلغىلى، كهمسىتىلگىلى تۇرۇپتۇ
. يهنه بىر قۇتۇپقا سهكرهش ھهر قانداق بىر جهمئىيهت ئۈچۈن مۇۋاپىـق ئهمهس

بۇنى ھهر دهرىجىلىك ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرى بۇلۇپمـۇ ھۆكۈمهتنىـڭ ئۇيغـۇر 
پهرمانلىرى دائىرىسىده ھهقىقىي -انۇنئهمهلدارلىرى جۇڭگونىڭ ھهر خىل ق

ئهھۋالنى مۇناسىۋهتلىك رهھبهرلىك ئورۇنلىرىغا يهتكۈزۈشى، شۇ ئارقىلىق بىر 
تــۈزۈمنى ۋۇجۇدقــا چىقىــرىش -قىــسىم ئۈنۈملــۈك تهدبىــر ۋه يېڭــى قــانۇن
ــدۇ ــوغرا كېلى ــشكه ت ــارقىلىق ئۆزگهرتى ــون . ئ ــۇ، راي ــڭ دۆلهت ئۈچۈنم بۇنى

ئامېرىكىـدا بـۇ .  غـايهت زور پايدىـسى بـارئۈچۈنمۇ ۋه شهخـسىيلهر ئۈچۈنمـۇ
ئامېركىنىڭ ئادهم تۈزۈلمىـسى دۇنيـا . دۇنيادىكى مىللهتلهرنىڭ ھهممىسى بار

كـالىفورنىيهده ھـازىر مهكـسىكولۇقالر نوپۇسـنىڭ . بويىچه ئهڭ مـۇرهككهپ
شۇنداق تۇرۇقلۇقمۇ، بۇ مىللهتلهر ئارىسىدا ھـېچ . كۆپ سانلىقى بولۇپ قالدى

جهمئىـيهت مۇقىمـسىزلىقى دېـگهن ئۇقـۇم . ۈركىلىش يـوققانداق مىللىي س
بۇنداق بولۇشتىكى تۈپ سهۋهپ، ئامېرىكىدا ئادهم، . ئاساسهن مهۋجۇت ئهمهس

مىللهت،دىن ۋه جىنسىي كهمسىتىشكه قارشـى تـۈزۈلگهن قـانۇن ئىنتـايىن 
ــاتتىق ــايىن ق ــشىمۇ ئىنت ــرا قىلىنى ــڭ ئىج ــۇ قانۇنالرنى ــۇپ، ب ــاتتىق بول . ق

رقى پرېزىدېنتى بـۇش بـۇرۇن تهكـساس شـىتاتىغا شـىتات ئامېرىكىنىڭ ھازى
 ياشـقا تولمىغـان قىـزى يېـشىنى 18باشلىغى بولـۇپ تۇرۇۋاتقانـدا، ئۇنىـڭ 

يوشۇرۇپ بىر ھاراق دۇكىنىدىن ھاراق ئالغـانلىقى ئۈچـۈن تۇتۇلـۇپ قېلىـپ، 
 ياشـقا تولمىغـان بىـر 18ئامېرىكىـدا (تۈرمىده نهچچه ئـاي يېتىـپ چىققـان 

مېـنىڭچه ئامېرىكىنىـڭ ). ئىستېمال قىلىشى قانۇنغا خىالپكىشىنىڭ ھاراق 
كۆپ مىللهتلىك بىر جهمئىيهتنى ئىداره قىلىـشتىكى يۇقىرىقىـدهك تـۈزۈمى 

 . جۇڭگوغىمۇ ئىنتايىن مۇۋاپىق كېلىدۇ
ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ ھازىرقى ئىشسىزلىق ھـالىتىگه ھهقىقىـي كۆڭـۈل 

م ۋه قـانۇن جهھهتـتىن ھهل بۆلىدىغان ئهمهلدارالر بۇ ئهھـۋالنى چوقـۇم تـۈزۈ
ــرهك ــشى كې ــشقا تىرىشى ــدىن . قىلى ــڭ بۇنىڭ ــش جۇڭگونى ــداق قىلى بۇن

كېيىنكى ماددىي ۋه مهنىـۋىي تهرهققىيـات ئېھتىيـاجى ۋه مهنپهئىتـى بىـلهن 
 . پۈتۈنلهي بىردهك

ئىككىنچىدىن، ئۇيغـۇر خهلقـى ئـۇزۇن مۇددهتلىـك بىـر دهۋر ئىچىـده، 
يىلىـدىن -1950. تا ياشـاپ كهلـگهنيېرى كهڭ، ۋه بايلىقى مول بىر مۇھىت

بۇرۇنقى بىر تىپىك ئۇيغۇرنىڭ تۇرمۇشىغا قاراپ باقىدىغان بولـساق، ئۇنىـڭ 
بىر كهڭرى ئۆيى، ئۆيىنىڭ ئۆپچۆرىسىده ھهر خىل يېمىشلهر بىلهن تولغـان 
بىر بېغى، كهڭرى كهتكهن، ئاشلىق تېرىغىلى بولىدىغان يېرى ۋه بىر تـوپ 

 . مېلى بار بولغان
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ئۇيغۇرالردا . دېھقانالرنىڭ بىردىن ئاشلىق ئىسكىالتىمۇ بولغانكۆپىنچه 
ــقا  ــلىق ۋه باش ــسىمۇ، ئاش ــان بول ــۇت بولمىغ ــانائهت مهۋج ــداق س ــېچ قان ھ

يىلالردىـن كېيىنمـۇ بـۇ خىـل -50. يېمهكلىك ئىنتـايىن كهڭـرى بولغـان
مهن كىچىـك ۋاقتىمـدا، . ئهھۋال ھېلى ئۇزۇن بىر مهزگىـل داۋام ئهتكهنىـدى

. يهمىـشنى سـاتالمايتتى- ئاقـسۇدا ھـېچكىم تۇخـۇمنى ۋه يهلمهن ياشىغان
ــايتتى ــېچكىم تۇتم ــى ھ ــتهڭدىكى بېلىقالرن ــالردىكى 7-6مهن . ئۆس  ياش

ۋاقتىمدا ئاقسۇنىڭ ئارال يېزىسىدىكى بىـر ئۆسـتهڭگه يـاز كـۈنلىرى كـۆپ 
سۇغا چۈشكهن بولۇپ، بهزىـده سـۇدا جىـم تۇرۇۋالـساق، ھهر چـوڭ بـېلىقالر 

هرســه ئوخــشايدۇ، دهپ ئــۇالر پــۇتىمىزنى چىــشلهشكه كېلىــپ، يهيــدىغان ن
 . ئۇرۇناتتى

كۆڭۈللــۈك بولغاچقــا، بىــز . پــۇتىمىز بۇنىڭغــا ئــازراقمۇ ئاغرىمــايتتى
ــايتتۇق ــشلىتىپ ئوين ــا چى ــۆزىمىزنى بېلىقالرغ ــق ئ ــدىغان . داۋاملى تونۇماي

ئادهملهرنىڭ ئۆيىگه بېرىپ، ئىسراپ قىلمىغان ئاساستا ئۇالرنىڭ بېغىـدىكى 
قىسقىـسى، ئـۇ .  يېسهك، ئۇالر ئىنتـايىن خـوش بولـۇپ كېتهتتـىيېمىشنى

چاغالردا مۇتلهق كۆپ ساندىكى ئۇيغۇر ئۈچۈن ياشاشـقا كېرهكلىـك بولغـان 
ئهڭ مۇھىم نهرسىلهرنىڭ ھهمممىسى ئۆزىدىن تېپىلىدىغان بولۇپ، ئۇنچىۋاال 
جاپا چهكمىسىمۇ، ھېچكىم بىلهن رىقابهتلهشمىسىمۇ، تاشقى دۇنيـا بىـلهن 

بـۇ خىـل ئهھـۋال . انداق ئاالقه قىلمىـسىمۇ بىمـاالل ياشـاپ ماڭـااليتتىھېچق
يېڭــى . ئۇيغــۇرالردا يېتىــشتۈرگهن بىــر مىــجهز ئادهملهرنىــڭ ھورۇنلۇقىــدۇر

جاپاغا چىـداپ بىـر ئىـشنى . مۇھىتقا ماسلىشىش ئىقتىدارىنىڭ تۆۋهنلىكىدۇر
ئۈچـۈن مانا بـۇ ئۇيغـۇرالر . ۋۇجۇتقا چىقىرىش ئىرادىسىنىڭ كهمچىللىكىدۇر
 . ياخشى ئىش يامان ئىشقا ئايالنغان بىر ئهمهلىيهت

يىلالردا ئىچكىرىكى ئۆلكىلهردىكى داڭلىق ئالىي مهكتهپلهرنىـڭ -80
بىر قىسمى شىنجاڭ ھۆكۈمىتىنىـڭ تهلىـپىگه بىنـائهن، شـىنجاڭغا يـاردهم 
ــاز ســانلىق مىلــلهت  قىلىــش تهرىقىــسىده بىــر ســىنىپتىن شــىنجاڭدىكى ئ

تۇرمۇشقا "لېكىن، ئارىلىقتا ئۇزۇن ئۆتمهي، . ل قىلدىئوقۇغۇچىلىرىنى قوبۇ
ــدۇق ــڭ " كۆنهلمى ــان تهلىپىنى ــتهپكه بولغ ــڭ مهك ــۇ ئوقۇغۇچىالرنى دهپ، ب

بـارا شـىنجاڭلىق -شـۇنىڭ بىـلهن بـۇ مهكـتهپلهر بـارا. ئاخىرى ئۈزۈلمىـدى
ــۇچى  ــرهر ســىنىپ ئوقۇغ ــا بى ــنچه ئۇالرغ ــپ، كېيى ــۇچىالردىن زېرىكى ئوقۇغ

ئـادهم ئوبـدان ئـويالپ . كۈل ئىشقا ئايلىنىپ قالـدىئالدۇرۇش ئىنتايىن مۈش
كىم كىمگه قهرزدار؟ كىم كىمگه ياخـشىلىق قىلىۋاتىـدۇ؟ . بېقىشى كېرهك

ئىچكىركى ئـۆلكىلهرگه تامـاق يېگىلـى، ئـۇخلىغى بارمىغانـدىكىن، بىـر 
قانچه يىل جاپا چهكسىڭىزمۇ، ئۆگىنىدىغاننى ئوبـدان ئۆگىنىۋېلىـپ، ئـۆز 
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 ىشكه تىرىشسىڭىز بولمامدۇ؟ تهقدىرىڭىزنى ئۆزگهرت
يىلنىڭ ئوتتۇرىلىرى ئامېرىكىنىـڭ سـان فرانكىـسكو شـهھىرىگه -90

 ئادهمنىڭ يهتتىسى خهنزۇ 8بۇ .  كىشىلىك ئۆمهك كېلىپتۇ8شىنجاڭدىن بىر 
بىـــز بـــۇ ئۇيغـــۇرنى بىـــر ئـــاز . بولـــۇپ، پهقهت بىرســـى ئۇيغـــۇر ئىـــكهن

 جهھهتـته ئىنتـايىن بىر تونۇشىمىزدىن ئۇ كىـشىنىڭ تامـاق. تونۇيدىكهنمىز
ــپ،  ــا كېلى ــسكو غ ــۇالر ســان فرانكى ــاڭالپ، ئ ــانلىقىنى ئ  كــۈن 3قىينالغ

 كىلــومېتىر يــول يــۈرۈپ، ئــۇ 130بولغانــدا، ئۆيــده پولــو ۋه مانتــا ئېتىــپ، 
ئۇنىـڭ . ئۇ كىشى ئىنتايىن خۇشال بولـۇپ كهتتـى. ئۇيغۇرنى يوقالپ باردۇق

ــا ــا قىينالغ ــشى تاماقت ــۇ كى ــشىچه، ئ ــپ بېرى ــزگه ئېيتى نلىقى ئۈچــۇن، بى
ـــان  ـــپ، س ـــدىن ۋاز كېچى ـــسكۇرسىيهنىڭ قالغىنى ـــدىكى ئېكى ئامېرىكى
فرانكىسكودىنال ۋهتهڭه قايتىپ كېتىش ئۈچۈن ئۆمهك باشلىقىقا ئىلتىمـاس 

 كىشىلىك ئۆمهك ئامېرىكىغا كېلىپ، ئۇنىڭغا بىـر 8شىنجاڭدىن . سۇنۇپتۇ
 كۈنـدىن 3ئۇيغۇرنى قوشۇپ قويسا، بـۇ ئۇيغـۇر تاماققـا كۆنهلمىـدىم، دهپ 

كېيىن كېتىمهن دهپ تۇرىۋالسا، ھهي، بىز ئۇيغۇرالر نېمه بولـۇپ كهتتـۇق؟ 
بۇنداق قىلساڭ بۇنىڭدىن كېيىن ئامېرىكىغا كېلىدىغان ئۆمهككه ئۇيغـۇر 
قوشامدۇ؟ بىر قانچه ھهپته يېرىم قورساق يۈرسهڭ، ئـۆزۈڭ ياخـشى كـۆرگهن 

 ئۆلـــۈپ ئايالىڭنىـــڭ مهززىلىـــك تـــامىقىنى يېيهلمىـــسهڭ نـــېمه بوپتـــۇ؟
قالمــايتىڭغۇ؟ ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن ئامېرىكىغــا ئېكىــسكۇرسىيهگه كــېلىش 
پۇرسىتى قانچىلىك تهسكه توختايدۇ، بىلهمـسهن؟ كهيىنكىلهرنىمـۇ ئـويالپ 
قويغان بولساڭ بولماسمىدى؟ مۇشۇ يازغانلىرىمدىن، مېنىڭ ئهينـى ۋاقىتتـا 

تهســهۋۋۇر قانــداق ھېســسىياتتا بولغــانلىقىمنى ھهر بىــر ئوقــۇرمهن ئوبــدان 
 . قىالاليدۇ

ئادهم . ئادهم تاماق يېيىش ئۈچۈن ياشىمايدۇ، ياشاش ئۈچۈن تاماق يهيدۇ
. ھازىر زامـان ئـۆزگهردى. ئۇخالش ئۈچۈن ياشىمايدۇ، ياشاش ئۈچۈن ئۇخاليدۇ

 نان 10بۇرۇن بىر ئادهمگه . كونا كۈنلهر كهلمهسكه كهتتى. جاھان ئۆزگهردى
ــازىر  ــسا، ھ ــگهن بول ــوغرا كهل ــاد10ت ــسه  ئ ــشىپ يېمى ــاننى تالى ــر ن هم بى

سهن نهگه بارساڭ، ئۆزۈڭ كۆنگهن . بولمايدىغان بىر جاھان ۋۇجۇتقا كهلدى
شۇڭا كۆزۈڭنى . تۇرمۇش شارائىتىنى ئۆزۈڭ بىلهن بىرگه ئېلىپ بارالمايسهن

يېڭى ماكاندىكى تۇرمۇش شارائىتىغا تىكىۋالماي، سهن ئـۇ يهرگه نېمىـشقا 
ــۇنىڭغا مه ــى ش ــگهن، زېھنىڭن ــتۈرگىنكهل ــدا . ركهزلهش ــۇ يېڭــى ماكان ب

ئېرىشىش مۇمكىنچىلىكى بولغان ھهممه بىلىمگه ۋه باشقا ھهمـمه نهرسـىگه 
بـــۇ جهريانـــدا يېـــيهلمىگهن . قـــاتتىق تىرىـــشىپ تولـــۇق ئېرىـــشىۋالغىن

 . تاماقلىرىڭنى يۇرتقا قايتىپ بارغاندىن يهنه تولۇقلىۋاالاليسهن
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 زامانغـا ماسلىـشااليدىغان ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنى ئۆزگهرتىپ، مۇشۇ يېڭى
يىللىرى جۇڭگـودا ئـاز سـانلىق مىللهتـلهرگه ئېتىبـار -80. قىلىشى كېرهك

بېرىلىدىغان ۋاقىتتا، مهن بىزنىڭ ياشلىرىمىزغا بۇنـداق ئېتىبـار بېرىـشنىڭ 
شۇ ۋاقىتتا زۆرۈر ئىكهنلىكىنى، ئهمما ئۇ بىر شهرهپلىك ئىش ئهمهسـلىكىنى، 

ئادهم باشقىالر بىـلهن ئىقتىـدار (نلىكىنى ئهكسىچه ئۇ بىر خىل نومۇس ئىكه
جهھهتته تهڭلىشهلمىگهنده، ئېتىۋار بېرىلىشكه مۇھتاج بولىـدۇ، شـۇڭا بـۇ 

، بىز تهدرىجى ھالدا ئېتىبار بېرىلىش ئاسـتىدا ئهمهس، باشـقىالر .)بىر نومۇس
بىــلهن رىقابهتلىــشىپ ياشــىيااليدىغان ۋهزىيهتنــى شهكىللهندۈرۈشــىمىز 

مانا ئهمـدى ئۇيغـۇرالر ئېتىبـار بېرىلمهيـدىغان . نىدىمكېرهكلىكىنى ئېيتقا
خىزمهت پۇرسىتى ۋه ئىقتىسادىي تهرهققىيات پۇرسىتى ئالدىـدا . بولۇپ قالدى

باشقا مىللهتلهر بىلهن باراۋهرمۇ بواللمايدىغان بىر ئهھۋالدا ياشاشقا مهجبـۇرى 
ــادهتت. بولۇۋاتىــدۇ ــۈزۈمگه بېرىــپ تاقىلىــدىغان ئىــشالردا ئ ــانۇن ۋه ت ىكى ق

پۇخراالر پهقهت ئۆزلىرىنىـڭ ئادهلهتلىـك، راسـچىل، ھهققـانىيهتكه ئۇيغـۇن 
ــر ــدۇ-پىكى ــا قوياالي ــرىنىال ئوتتۇرىغ ــانۇن. تهلهپلى ــانلىرى -دۆلهت ق پهرم

دائىرىسى ئىچىـده بۇنـداق ئهھـۋالنى ئـۆزگهرتىش ئاساسـهن ھهر دهرىجىلىـك 
ىغىنى، ھهر بىـــر ئۇيغـــۇر پۇقرالىرىنىـــڭ قىالاليـــد. ئهمهلـــدارالرغا بـــاغلىق

ــدارىنى  ــاش ئىقتى ــى ياش ــۇپ، يېڭ ــدىن قۇرۇت ــۈپ يىلتىزى ــۇقنى ت ھورۇنل
مۇشـــهققهتكه بـــاش ئهگـــمهي، باشـــقىالر بىـــلهن -يېتىلـــدۈرۈپ، جاپـــا

 . رىقابهتلىشىشتۇر
 يىل جهريانىدا، ئهرزان ئهمگهك كۈچىدىن پايـدىلىنىپ، 5-4يېقىنقى 

چىقىرىش كىرىمىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن، ئامېرىكىنىڭ نۇرغۇن سانائهت ئىشلهپ
ۋه يۇقىرى تېخنىكىلىق شىركهتلىرى ئـۆز شـىركىتىنى يـاكى ئۆزىنىـڭ بىـر 

بۇنــداق . قىــسىم ئىــشلهپچىقىرىش لىنىيهســىنى چهت ئهلــلهرگه يۆتكىــدى
شىركهتلهر ئهڭ كـۆپ يـۆتكهلگهن دۆلهت جۇڭگـو بولـۇپ، ھـازىر جۇڭگـو 

دهپ ئاتىلىـدىغان بولـۇپ » دۇنيـا ئىـشلهپچىقىرىش فابرىكىـسى«خهلقئارادا 
مۇشــۇنداق ئهھــۋالنى كــۆزده تۇتــۇپ، ئامېرىكىــدىكى بىــر قىــسىم . الــدىق

ئهمهلـدارالر ھــازىر يـالغۇز بىــر قىــسىم خىـزمهتلهرال چهت ئهلــگه يۆتكىلىــپ 
قالمــــاي، يــــۇقىرى دهرىجىلىــــك تېخنىكىمــــۇ چهت ئهلــــگه چىقىــــپ 
كېتىۋاتقانلىقىنى، شۇڭا بۇ خىل يولنى توسـۇش كېرهكلىكىنـى ئوتتۇرىغـا 

باشقىالر تارتىـپ ئاالاليـدىغان «امېرىكا ھۆكۈمىتى بولسا، لېكىن، ئ. قويدى
ئامېرىكىـــدىكى شـــىركهتلهر ھايـــات . تېخنىكىالرنـــى ئـــۇالر ئېلىۋهرســـۇن

ــى  ــدىغان تېخنىكىن ــقىالر دورىيالماي ــۇم باش ــدىكهن، چوق ــۈرىمهن دهي كهچ
ــۇن ــدۇرۇپ يېتىلدۈرس ــي قىل ــشلهپچىقىرىش ۋه . تهرهققى ــڭ ئى ئهگهر بىزنى
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چىقىــپ كېتىــشىنى توســۇپ قويــساق، ئامېرىكــا تېخنىكىمىزنىــڭ چهتــكه 
شىركهتلىرى يېڭى تېخنىكىنى كۆپلهپ بهرپا قىلماي، تهدرىجـى ھالـدا چهت 

، دېـگهن كـۆز قـاراش »ئهللهر بىلهن رىقابهتلىـشهلمهيدىغان بولـۇپ قالىـدۇ
بـۇ ئهھـۋال بىـزگه نېمىنـى . بىلهن ھېلىقى يولالرنى قىلچه توسۇپ قويمىدى

 ېرىكىنى ئامېرىكا قىلغان زادى نېمه؟ چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ؟ ئام
ئىقتىسادىي جهھهتته ئۆزىنى نامايهن قىلغان دۆلهت ۋه مىللهتلهرنىڭ يهنه 
بىر ئاالھىدىلىكى، ئۇالر يۈكـسهك دهرىجىـده سانائهتلهشـكهن ھهمـده ئـۇالردا 

يهھــۇدىي ئاھالىــسىنىڭ تــۆتتىن بىــر قىــسمى . ئىنجىنېــرالر ئىنتــايىن كــۆپ
ن نوپۇسىنىڭ ئوندىن بىر قىسمى يولۇچىالر ماشىنىسى ياپو. ئىنجىنېر ئىكهن

ئىـــشلهپچىقىرىدىغان ســـانائهت بىـــلهن مۇناســـىۋهتلىك خىـــزمهت بىـــلهن 
ــي قىلغــان . شــۇغۇللىنىدۇ ــارلىق باشــقا تهرهققى ــيه قات ــانىيه، ئهنگلى گېرم

ئۇيغۇرالردا بۇرۇن سانائهت ئاساسهن . دۆلهتلهرمۇ پۈتۈنلهي سانائهت دۆلهتلىرى
ئۇيغۇرالر ياراتقان خۇسۇسىي ئىگىلىكنىڭ . ىرمۇ ئاساسهن يوقھاز. بولمىغان

-ئورۇنـدا تۇرىـدىغىنى سـودا-2ئورۇندا تۇرىـدىغىنى ئاخـشانا، -1ئىچىده 
بـۇ ئىگىلىكـلهرگه زامـانىۋىي بىلىـم ۋه زامـانىۋىي . سېتىق بولۇشى مۇمكىن

مۇتلهق كۆپ ساندىكى ئۇيغۇرالرنىـڭ نهزهرىـده ھـازىرمۇ . تېخنىكا كهتمهيدۇ
دېـگهن ئۇقـۇم ئىجتىمـائىي پهنـلهر بىـلهن شـۇغۇللىنىدىغانالرنى " الىيزىي"

يىلالرغىـچه يـوق -80ئۇيغۇرالردا تهببىئىي پهنچىلهرمۇ تـاكى . كۆزده تۇتىدۇ
ئىقتىسادىي جهھهتته قهد كۆتۈرۈش ئۈچـۈن . دېيهرلىك ھالهتته بولۇپ كهلدى

ئوقۇشـى تهببىئىـي پهنـده . ئۇيغۇرالر بۇ خىل ھـالهتنى ئۆزگهرتىـشى كېـرهك
ئۇيغۇر زامانىۋىي سـانائىتىنى يـوقتىن بـار . ئىنجىنېر بولۇشى كېرهك. كېرهك

قىـسقا مـۇددهت ئىچىـده ۋۇجۇدقـا . بۇ بىر ئاسان ئىش ئهمهس. قىلىشى كېرهك
شۇڭا، ئۇيغۇرالر بـۇ ئىـشقا ھـازىردىن . چىقارغىلى بولىدىغان ئىشمۇ ئهمهس

ىن كېلىـپ چىققـان باشالپ چوڭقۇر ئهھمىيهت بېرىپ، تـارىخىي سـهۋهبلهرد
ھورۇنلىقىمىزنى تولۇق چۈشىنىپ، پۈتۈن مىللهت ئويغىنىپ، پۈتۈن مىللهت 
ھهرىكهتكه كېلىپ، رىقابهتته ئۆز ئىچى بىلهنال چهكلىنىـپ قالمـاي، باشـقا 

شـارائىتنى ھازىرلىـشىمىز -مىللهتلهر بىلهنمۇ رىقابهتلىـشهلهيدىغان شـهرت
شۇنداق قىلغاندا، ئۇيغۇرالر . كېرهك
ـــدىئانالر دۇچ ئامېرىك ـــدىكى ئىن ى

ــتىن  ــدىرگه ئۇچراش ــگهن تهق كهل
 .ساقلىنىپ قاالاليدۇ

ـــىم ـــۇرقى رهس ـــارا : يوق خهلق
ئوپتىكــــــــا ئىنجىنىرلىــــــــرى 
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جهمىيىتىنىڭ يىغىنى ئېچىلغـان ۋه يىغىـن ۋهكىللىـرى چۇشـكهن فلورىـدا 
ــاررىئوت مېھمانخانىــسى  ــزى م ــا مهركى ــدو شــهھرىدىكى دۇني شــىتاتى ئورالن

)www.marriottworldcenter.com .( ،بۇ مېھمانخانا ئىنتايىن چوڭ بولـۇپ
ــدىكى  ــۇ مهھمانخانى ــن مۇش ــى يىغى ــۇ قهتىمق ــل 6ب ــدا پاراللى ــن زالى  يىغى

 . داۋامالشتى
 

 
 

ــىم ــان رهس ــر :  چاپالنغ ــدىن بى ــى مهركىزى ــسنهي دۇنياس ــدو دى ئورالن
 . كورۇنۇش

ئامهرىكىدا چوڭ كولهملىك كوڭـۇل ئـېچىش باغچىلىرىـدىن دىـسنهي 
، كىنـــو ئىـــشلهش جهريـــانىنى چۇشهندۇرۇشـــنى )Disneyland(باغچىـــسى

 Universal(ساياھهت بىلهن بىرلهشتۇرگهن ئۇنىۋهرسال ستۇدىئو باغچىـسى 
Studio ( ۋه دېڭىز ھايۋاناتلىرىنىـڭ ئويـۇن كورسىتىـشىنى ئاسـاس قىلغـان

ــى  ــز دۇنياس ــۇالر )Sea World(دېڭى ــۇپ، ب ــار بول ــارلىقالر ب ــسى قات باغچى
بىرسى كالىفورنىيهنىڭ لوس ئانجىلېس . ىال جايالشقان جايىغ2ئامهرىكىنىڭ 

-29يىلـى -2006بۇ رهسىم . يهنه بىرى فلورىدانىڭ ئورالندوشهھرى. شهھرى
 . ماي كۇنى تارتىلغان
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 يىلـى -2006بـۇ رهسـىم . ىـر كۆرۈنـۈشئورالندۇ شهھهر مهركىزىـدىن ب
 .ماي كۇنى تارتىلغان-29

. پهنــده ئــالهمگه يــۈرۈش قىلىۋاتىــسىز-ســىز ھــازىر ئىلىــم: ســوئال. 4
ۋهسـلىنى -ۋهتهندىكى ئۇيغۇرالر بولسا ئاپىرىده بولغان شۇ جايىنىڭ ئهسـلى

دېمهكچى، سىزنىڭ نهزهرىڭىزدىكى دۇنيا بىـلهن . بىلمهس ھالهتته تۇرۇۋاتىدۇ
-دىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نهزهرىدىكى دۇنيا ھهققىـدىكى قـاراش قـارىمۇشىنجاڭ
 سىز بۇ ئوبيېكتىپ مهسىلىگه قانداق قارايسىز؟ . قارشى

» مىلـلهت يىلتىـزى«ئامېرىكىلىق يازغۇچى ئـالېكس ھـالهي ئۆزىنىـڭ 
ناملىق كۆپ قىسىملىق » يىلتىز«يۇرتىمىزدا بۇ رومان ئاساسىدا ئىشلهنگهن (

دېــگهن رومانىــدا ) ئۇيغــۇرچىگه تهرجىــمه قىلىنغــانتېلېــۋىزىيه تىيــاتىرى 
ئۆزىنىڭ كىملىكىنـى چۈشـىنىدىغان ئـادهم مهڭگـۈ «: مۇنداق دېگهن ئىدى

بىر مىلـلهت ئۈچۈنمـۇ . بۇ بىر ئادهم ئۈچۈن شۇنداق. »باشقىالرغا قۇل بولمايدۇ
مېنىڭچه يۇقىرىـدىكى سـوئالدا ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان مهسـىله . ھهم شۇنداق

ــۆز ــۆزىمىزگه-ئ ــۆزئ ــاراش، ئ ــداق ق ــىنىش - قان ــداق چۈش ــۆزىمىزنى قان ئ
 . مهسىلىسىگه بېرىپ تاقىلىدۇ

يىلى مهن يۇرتقـا تۇغقـان يـوقالپ بېرىـپ، بىـر كـۈنى كهچـته -1991
ـــپ  ـــده ســـهيله قىلى ـــڭ ئىچى ـــشلهيدىغان مهكتهپنى ـــك دادام ئى رهھمهتلى

بـۇ . مېڭىۋاتقاندا، مېنى تونۇيدىغان بىر ياش ئوقۇتقۇچىغـا ئـۇچراپ قالـدىم
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قۇتقۇچى بىر ئاز ھاراق ئىچىۋالغان بولۇپ، مېنى كۆرۈپال قولۇمنى مهھـكهم ئو
مېنىـڭ . بىر دهم پاراڭلىشايلى دهپ مېنى ياتىقىغـا تارتىـپ ماڭـدى«تۇتۇپ، 

ۋاقتىم بهك قىس بولغاچقا، ئۇنىڭ ياتىقىغا كىرىشنى رهت قىلىپ، ئۇ يهرگه 
ــاقتىم ــاز تىرىــشىپ ب ــ. كىرمهســلىككه بىــر ئ ــۇ . دىملــېكىن مهن ئۇتالمى ئ

ئوقۇتقۇچىنىــڭ ياتىقىغــا كىرگهنــدىن كېــيىن، بىــز بىــر دهم ئــۇ يهر، بــۇ 
ئاندىن، ئېھتىمال ھېلىقى ھاراقنىـڭ كـۈچى بىـلهن . يهرلهردىن پاراڭالشتۇق

ئۇنىـڭ ماڭـا . بولسا كېرهك، بۇ ئوقۇتقۇچى ماڭـا تـازا سۆزلهشـكه باشـلىدى
نچىلىـك ئۇلـۇغ ئېيتقان بىر قىسىم نهرسىلىرى ئۇيغۇرالرنىـڭ بـۇ دۇنيـادا قا

مىللهت ئىكهنلىكى، ئۇيغۇرالرنىـڭ دۇنيـا تارىخىـدىكى رولـى نهقهدهر چـوڭ 
بولغانلىقى، ھازىرمۇ ئۇنىڭغا ياپونىيه، ئامېرىكا قاتارلىق تهرهققىـي تاپقـان 

بـۇ ئوقۇتقـۇچى ئـالى . دۆلهتلهر نهقهدهر يۇقىرى باھـا بېرىـدىغانلىقى بولـدى
هن بولـۇپ، بىـرهر چهت ئهلـگه مهكتهپنى پۈتتۈرۈپال مۇشۇ مهكتهپكه كهلـگ

 يېـرىم يىـل، 2مهن بولسام ئـۇ ۋاقىتتـا يـاپونىيهده . چىقىپ باقمىغان ئىدى
 يىل ياشاپ باققان بولـساممۇ، بـۇ ئوقۇتقـۇچى ماڭـا مهن ھـېچ 3ئامېرىكىدا 

نېمىنى بىلمهيدىغاندهك مۇئامىله قىلىپ، مېنىڭ سۆز قىلىشىمغىمۇ پۇرسهت 
 ھازىرقى ئورنى ھهققىـده ماڭـا بىـر قېـتىم بهرمهي، ئۇيغۇرالرنىڭ دۇنيادىكى

 . دهرس ئۆتتى
بۇ بىر ئايرىم ۋهقه بولسىمۇ، ئۇ ھازىر ئۇيغۇرالر ئارىسىدا سـاقلىنىۋاتقان 

بـۇ . بىر قـانچه مهسـىلىلهرنى ناھـايىتى گهۋدىلىـك نامـايهن قىلىـپ بېرىـدۇ
 : مهسىلىنىڭ بىر قىسمى تۆۋهندىكىلهردىن ئىبارهت

يـۇقىرىقى ۋهقهده، . غـۇرالر سـهمىمىي ئهمهسبىر قىسىم ئوقۇغـان ئۇي. 1
ئهسلىده مهن ھېلىقى ياش ئوقۇتقۇچىغا ئۇيغۇرالرنىـڭ دۇنيـادىكى ھـازىرقى 
ئورنىنىــڭ قانــداقلىقىنى ئۆزۈمنىــڭ چهت ئهلــدىكى تهجــرىبهمگه ئاساســهن 
ئېيتىپ بهرگهن بولسام، ھېچ بولمىغاندا ئىككىمىز ئوخشاش ئورۇندا تۇرۇپ 

مهن يهنه مۇنـداق بىـر . ساق، سهل مۇۋاپىقراق بوالتتىپىكىر ئالماشتۇرغان بول
-ئامېرىكىدا ئوقۇۋاتقان بىر ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىنىڭ ئاتا: ئهھۋالنى ئۇچراتتىم

مېنىــڭ ئوغلــۇم دوكتورلــۇق «بىلىــشلىرىگه -ئانىــسى ئۈرۈمچىــده تونــۇش
 داڭلىـق 5-4ئۇنۋانى ئۈچۈن ئوقۇماقچى بولغانىدى، ئـۇنى ئامېرىكىـدىكى 

ئامېرىكىـدا باكـاالۋر، ماگىـستېرلىق ۋه » .ر تالىـشىپ قـاپتۇئالىي مهكتهپله
دوكتورلـــۇق ئۇنـــۋانلىرى ئۈچـــۈن ئوقۇشـــتا، بىـــرال ۋاقىتتـــا كـــۆپلىگهن 

ھهر بىـر مهكـتهپ ئـۇ ئوقۇغـۇچىنى . مهكتهپلهرگه ئىلتىماس قىلىشقا بولىدۇ
ئۆزىنىڭ شهرتلىرى بويىچه باھاالپ، ئهگهر شهرتى توشسا، ئۇنىڭغـا چـاقىرىق 

بىر مهكتهپ بىر ئوقۇغۇچىنىڭ باشـقا قـانچه مهكـتهپكه . ڭدۇرىدۇقهغىزى ما



  )2 (ۈلگهن يازما سۆھبهت ئهركىن سىدىق بىلهن ئۆتكۈز-ئۇيغۇر ئالىمى
 

 
37

بۇ ئوقۇغۇچى ئۆزى قوبۇل قىلىنغان . ئىلتىماس قىلغىنىنى ھهرگىز بىلمهيدۇ
مهكتهپلهرنى سېلىشتۇرۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدىكى ئـۆزى ئهڭ ياخـشى كـۆرگهن 

 10مهن دوكتورلۇق ئۇنۋانى ئۈچۈن ئوقۇيدىغاندا، جهمئى . مهكتهپنى تالاليدۇ
 مهكتهپـتىن ماڭـا 6ئۇالرنىڭ ئىچىـدىكى . مهكتهپكه ئىلتىماس قىلغانىدىم

 مهكـتهپ تالىـشىپ قالغـان 6يهنى، مېنى ھهرگىز بۇ . چاقىرىق خېتى كهلدى
 مهكتهپتىن 3مېنىڭ قىزىم ئالىي مهكتهپكه كىرگهندىمۇ، ئۇنىڭغا . ئهمهس

ۇيغـۇرالر ئۇيغۇرالر، بولۇپمۇ ئالىي تهربىيه كـۆرگهن ئ. چاقىرىق كهلگهنىدى
ئۆزىـده . ئۆزىگه ۋه باشقىالرغا سهمىمىي بولۇشـقا ئادهتلىنىـشى كېـرهك-ئۆز

ــۇ ۋه  ــارقىلىق ئۆزىنىم ــۇ ئ ــىتىپ، ش ــپ كۆرس ــار قىلى ــىلهرنى ب ــوق نهرس ي
. باشقىالرنىمۇ ئالداپ يۈرۈش بىر ئۇچىغا چىققان نـادانلىق ۋه ئهخمهقلىكتـۇر

نۇشـى ۋه چۈشىنىـشى ئۆزىنى توغرا تو-بۇنداق مىجهز بىلهن بىر ئادهمنىڭ ئۆز
 . بىر مىللهت ئۈچۈنمۇ ھهم شۇنداق. ھهرگىز مۇمكىن ئهمهس

نۇرغۇن كىشىلهر مهلۇم بىر مهسىله ياكى مهلۇم بىر كهسىپ جهھهتته . 2
ھېچ قانداق بىلىمگه ئىگه بولمىسىمۇ، ئۇ مهسىله ياكى كهسـپ ئۈسـتىدىن 
ــامراق ــايىن ئ ــشقا ئىنت ــۈم چىقىرى ــشاش ھۆك ــسكه ئوخ ــر مۇتهخهسسى . بى

مۇزىكىــدىن ھــېچ -هســىلهن، مهن ئامېرىكىــدا ســاز چېلىــشتىن ۋه ناخــشام
قانــداق خهۋىــرى يــوق بهزى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئۇيغــۇر گىتارچىــسى شــىرئهلىنى 

دهپ باھـاالپ » دۇنيا بويىچه گىتار چېلىشتا ئۇنىڭغا يېتىدىغان كىشى يوق«
الر بۇ خىلدىكى ئهھۋال ئۇيغـۇر. قىلغان سۆزلىرىنى داۋاملىق ئاڭالپ تۇرىمهن

تهرهققىـي قىلغـان دۆلهتلهردىكـى مهدهنىيهتلىـك . ئارىسىدا ئىنتايىن ئېغىـر
. مىللهتلهر يۇقىرىقىدهك ئهھۋالدا ھهرگىز ئۇ گىتارچىغا ئۆزى باھـا بهرمهيـدۇ

مهن شـــىرئهلىنىڭ گىتـــار مۇزىكىـــسىنى بهك ياخـــشى «ئۇنىـــڭ ئورنىغـــا 
 ئىچىـده مهن شىرئهلىنىڭ گىتار مۇزىكىسىنى مۇزىكىالر«، ياكى »كۆرۈمهن

شــىرئهلىنىڭ گىتــار چــېلىش ھۈنىرىنىــڭ . ، دهيــدۇ»ئهڭ ياخــشى كــۆرۈمهن
دۇنيادا قانداق ئورۇندا تۇرىدىغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن، دۇنيـادىكى گىتـار ۋه 
باشــقا شــۇنىڭغا ئوخــشاش مۇزىكــا كهســپىي ساھهســىده ئالــدىنقى ئورۇنــدا 

 . ىتىش كېرهكتۇرىدىغان بىر قانچه مۇتهخهسسىسلهرنى يىغىپ، شۇالرغا باھال
بهئـائۇتي ئىـس ئـون تـھه : "غهربلىكلهرنىڭ مۇنـداق بىـر سـۆزى بـار. 3
بولـۇپ، » گۈزهللىك ئادهمنىڭ كۆزىـده«بۇ سۆزنىڭ ئۇتتۇر مهنىسى ." ئهيهس

بىر نهرسىنىڭ گۈزهل ياكى گۈزهل ئهمهسـلىكى ئـۇنى كۆرۈۋاتقـان ئـادهمگه 
ــدۇ ــانى بىلدۈرى ــدهك مهن ــاغلىق، دېگهن ــهيئى تو. ب ــر ش ــۇم بى ــسىدا مهل غرى

يهنه . ئۇنىـڭ بىرسـى پاكىـت.  تۈرگه بۆلۈش مۇمكىن2ئېيتىلغان سۆزلهرنى 
مـاۋۇ ماشـىنا «ئهگهر مهن ئالدىمدا تۇرغان بىر ماشىنىغا قـاراپ . بىرسى پىكىر
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ئهگهر . دېسهم، مېنىڭ دېگىنىم بىر پاكىـت بولىـدۇ» قىزىل رهڭلىك ئىكهن
ــادىكى ئهڭ ياخــشى ماشــىنا«مهن  ــاۋۇ ماشــىنا دۇني ــ» م ــۇ مېنىــڭ دې سهم، ئ

مهن ئۈچـۈن بـۇ ماشـىنا ئهڭ ياخـشى بولـسىمۇ، باشـقىالر . پىكىرىم بولىـدۇ
بىز ئۇيغۇرالر ئۈچـۈن بىزنىـڭ ناخـشىمىز، . ئۈچۈنمۇ شۇنداق بولۇشى ناتايىن

ئـادىتىمىز -مۇزىكىمىز، ئۇسسۇلىمىز، تـامىقىمىز، مهدهنىيىتىمىـز ۋه ئـۆرپ
 لـېكىن، ئـۇالرنى دۇنيـا .قاتارلىق نۇرغـۇن نهرسـىلىرىمىز ئىنتـايىن ئېـسىل

ئـۇالر بىـز ئۈچـۈن ئىنتـايىن . بويىچه ئهڭ ياخشى، دهپ ئېيتقىلـى بولمايـدۇ
. ئېسىل بولغىنى بىلهن، باشقا مىللهتلهر ئۈچۈنمۇ شـۇنداق بولۇشـى ناتـايىن

بىر مىللهتكه خاس نهرسىلهر ئاساسىدا ئۇ مىللهت دۇنيـا بـويىچه ئهڭ ياخـشى 
ــانچه مۇۋ ــرىش ئ ــا بې ــلهت، دهپ باھ ــق ئهمهسمىل ــتىم . اپى ــۇنجى قې ــىز ت س

" ســاندۋىتچ"ئامېرىكىلىقالرنىــڭ ماكــدانول رېــستۇرانىغا كىرىــپ، ئۇنىــڭ 
دېگهن تامىقى بىلهن مايدا پىشۇرغان ياڭيوسـىنى يېـسىڭىز، ئـۇ ئىنتـايىن 

 كـۈن ئىككـى 2لېكىن سىز ئۇنى ئـۇدا . مىزىلىك تۇيۇلۇپ كېتىشى مۇمكىن
. قـاتتىق زېرىكىـپ كېتىــسىزۋاقلىـق تامـاق ئۈچـۈن يېــسىڭىز، ئۇنىڭـدىن 

 كــۈن ئىككــى ۋاق يىــسىڭىز ئۇنــداق زېرىكمهســلىكىڭىز 2لهغمهننــى ئــۇدا 
ئهگهر سىز بىر ۋىئېتناملىقالرنىڭ رېستۇرانى ئالدىدىن ئۆتسىڭىز، . مۇمكىن

ئهممـا شـۇ بىـز ئۈچـۈن سېـسىق . بۇرنىڭىزغا بىر خىل سېسىق پۇراق كىرىـدۇ
ڭ بۇنىمىزغـا پولـو پۇرىغانـدهك پۇراق ۋىئېتناملىقالر ئۈچـۈن خـۇددى بىزنىـ

ۋىئېتناملىقالرنىڭ تـامىقى ئىنتـايىن سېـسىق «شۇڭا بىز . پۇرىشى مۇمكىن
قىسقىسى، بىر مىللهتكه خاس نهرسىلهر ئۈسـتىده . دېسهك بولمايدۇ» ئىكهن

-توختالغانـــدا، ئىمكـــان قهدهر ســـىزنىڭ ئـــۇنى ياخـــشى كـــۆرگهن
ئهگهر . ن سـاقلىنىڭكۆرمىگهنلىكىڭىزنى ئېيتىپ، ئۇنىڭغا باھـا بېرىـشتى

سىز ئۇنى باھالىسىڭىز، سىزنىڭ ئېيتقىنىڭىز پهقهت ئۆزىڭىزنىـڭ پىكىـرى 
 . بولۇپ، ئۇنىڭ پاكىت بولۇشى ناتايىن

مهن يۇقىرىدا ئۇيغۇرغا باھا بېرىـشتىكى تـوغرا پوزىتـسىيه ۋه ئۇسـۇلغا 
بىز ئهمدى ئۇيغۇرنىـڭ . ئائىت بىر نهچچه مهسىلىلهر ئۈستىده سۆزلهپ ئۆتتۈم

ادىكى ئورنىنى قانداق چۈشىنىش كېرهكلىكـى توغرىـسىدا توختىلىـشقا دۇني
ــدۇق ــار بول ــۆزهتكهن ۋه . تهيي ــڭ ك ــتىده ئۆزۈمنى ــىله ئۈس ــۇ مهس ــده ب تۆۋهن

 :ئويلىغانلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتهي
. مهن گهپنى ئالدى بىلهن تـارىختىكى ئۇيغـۇرالر ئۈسـتىدىن باشـالي) 1

ــارتۇق 4000ۇرالر تــارىخىي خاتىرىلهرنىــڭ كۆرسىتىــشىچه، ئۇيغــ  يىلــدىن ئ
 مىـڭ يىللىـق تـارىخىي دهۋىـر جهريانىـدا، ئۇيغـۇرالر 4مۇشـۇ . تارىخقا ئىـگه

ئۆزىگه خاس مهدهنىيهتنى تهرهققىي قىلدۇرۇپ، دۇنيا مهدهنىيىتىگىمۇ كۆزگه 
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ئهسـىرنىڭ -20ئهسىرنىڭ ئاخىرى ۋه -19. كۆرۈنهرلىك تۆھپىلهرنى قوشقان
 بېرىلغـان ئىلمىـي ۋه ئارخېئولوگىيهلىـك باشلىرىدا ئۇيغۇر دىيارىدا ئېلىـپ

بـــۇددا (تهكـــشۈرۈشلهر ئـــارقىلىق نۇرغۇنلىغـــان ئۆڭكـــۈردىكى بۇدخانـــا 
، بـــۇددا ئىبادهتخانىـــسى قالـــدۇقلىرى، تـــام رهســـىملىرى، )مىڭئـــۆيلىرى

ياۋروپـا، . قىممهتلىك ئىـزاھ رهسـىملىرى، كىتـاب ۋه ھـۆججهتلهر بايقالغـان
لهر ئۇيغۇر دىيارىدا تېپىلغان سهنئهت ئامېرىكا ۋه ياپونىيهلىك تهكشۈرگۈچى

ــۋىقاتى  ــڭ تهش ــۇپ، ئۇالرنى ــان بول ــران قالغ ــايىن ھهي ــا ئىنت بايلىقلىرىغ
ھـــازىر . دۇنيـــادىكى قىزىققـــۇچى كىـــشىلهرنىڭ دىققىتىنـــى قوزغىغـــان

ئۇيغۇرالرنىــڭ قهدىمىــي مهدهنىــيهت بۇيــۇملىرى بېــرلىن، لونــدون، پــارىج، 
رىدا قويۇلغان بۇيۇمالرنىڭ ئىنتايىن توكيو، لېنىنگراد ۋه نهۋ دېلھى مۇزېيلى
مۇشـۇ مهدهنىـيهت بۇيـۇملىرى ھهمـده . مۇھىم بىر قىسمىنى تهشكىل قىلىـدۇ

ئۇيغــۇر دىيارىــدا تېپىلغــان قــول يازمــا ۋه باشــقا ھــۆججهتلهر ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ــلهت  ــكهن مىل ــسىگه يهت ــيهت دهرىجى ــۇقىرى مهدهنى ــايىن ي ــا ئىنت تارىخت

 . ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ
-7 ۋه -6.  خىــل يېزىــق ئىــشلىتىپ باققــان3ۇيغــۇرالر تارىختــا ئ

. ئهسىرلهرده ئۇالر كۆك تۈرك بىلهن بىرلىكته ئورقۇن يېزىقىنـى ئىـشلهتكهن
دهپ ئاتالغان بىر يېزىقنى » ئۇيغۇر يېزىقى«ئۇنىڭدىن كېيىن كېيىنلىكته 

ــان ــۇل قىلغ ــى . قوب ــۇرالر كېيىنك ــى ئۇيغ ــۇ يېزىقن ــدا 800ب ــل جهريانى  يى
ىپال قالماستىن، باشقا تۈرك خهلقلىرى، موڭغۇلالر، ھهتتا مانجۇالرمۇ ئىشلىت

ئهســىرده ئۇيغــۇرالر ئىــسالمغا كىرىــپ، ئهرهب يېزىقىنــى -10. ئىــشلهتكهن
 . ئهسىرده ئومۇمالشقان-11بۇ يېزىقنىڭ ئىشلىتىلىشى . قوبۇل قىلغان

ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمىي ئهدهبىي ئهسهرلىرىنىڭ كۆپىنچىسى بـۇددا دىنـى 
لهن مانى دىنى تېكىستلىرى بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىـده نهسـرىي، شـېئىرىي بى

ــار ــتانالرمۇ ب ــهرلهر ۋه داس ــانچه، . ئهس ــسمى گېرم ــر قى ــهرلهرنىڭ بى ــۇ ئهس ب
ئۇيغۇرالر ئىسالمغا كىرگهنـدىن . ئىنگلىزچه ۋه رۇسچىگه تهرجىمه قىلىنغان

ى كېيىنمــۇ ئۆزىنىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى مهدهنىــيهت جهھهتتىكــى يــۇقىر
دۇنياغــا داڭلىــق ئۇيغــۇر زىيــالىلىرى ۋۇجۇتقــا . ئــورنىنى ســاقالپ كهلــگهن

ئاشــۇ دهۋردىــن باشــالپ ياشــاپ . كېلىــپ، ئۇيغــۇر ئهدهبىيــاتى گــۈللهنگهن
كهلــگهن يــۈزلىگهن مــۇھىم ئهســهرلهرنىڭ ئىچىــده يۈســۈپ ھــاس ھاجىــپ 

دىۋانى لۇغهت «ئى، مهھمۇد قهشقىرىنىڭ »قۇتاتغۇ بىلىك«نىڭ ) 1069-70(
يــاكى (لىــرى »ئهتهبهتــۇل ھهقــايىق«ى ۋه ئهھــمهت يۈكنهكىنىــڭ ئــ»تــۈرك

 . بار") ھهقىقهتلهر بوسۇغىسى"
. ئۇيغۇرالرنىڭ تېبابهتچىلىك ۋه داۋاالشتا ئىنتايىن كهڭ بىلىمى بولغـان
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خاتىرىلىرىده كۆرسىتىشىچه، نـانتو ئىـسىملىك ) 960-906(سۇڭ سۇاللىسى 
 سـهپهر قىلىـپ، خهنـزۇالر بىر ئۇيغۇر دوختۇر شۇ چاغدىكى جۇڭگو دىيارىغـا

لى شـىجېن . ئۇقمايدىغان نۇرغۇن دورىالرنى ئۆزى بىلهن بىرگه ئېلىپ بارغان
تۈزگهن دۇنياغا داڭلىق جۇڭگو تېبابهتنىڭ قىسقىچه بايـانى ) 1518-1593(

 تۈرلـــۈك ئۆســـۈملۈك 103ئىچىـــگه ئۇيغـــۇرالر دورا قىلىـــپ ئىـــشلهتكهن 
ــۈزۈلگهن ــش. كىرگ ــڭ ئېيتى ــك زىيالىالرنى ــانجىپ «ىچه غهربلى ــنه س يىڭ

يېقىنقى يىلالردا ئۇيغۇر دىيارىدا . نى ئۇيغۇرالر ئىجاد قىلغان ئىكهن»داۋاالش
مهخــــسۇس ئۇيغــــۇر ئهنئهنىــــۋى دورىلىرىنــــى تهتقىــــق قىلىــــدىغان 

 . ئىنستىتۇتالردىن بىر قانچىسى قۇرۇلدى
ــارلىق  ئۇيغــۇرالر بىناكــارلىق، ســهنئهت، مۇزىكــا ۋه خهت بېــسىش قات

غهربلىــك . ىرى دهرىجىلىــك تهرهققىياتقــا ئېرىــشكهنســاھهلهردىمۇ يــۇق
تهتقىقاتچىالرنىڭ ئىلمىـي ماقالىلىرىغـا ئاساسـالنغاندا، ئۇيغـۇر دىيارىـدىن 
تېپىلغان ھۆججهتلهرنىڭ ئىسپاتلىشىچه، ياۋروپالىق دېھقانالرنىـڭ ئىچىـده 
ئۇنداق قىالاليدىغانالر ئانچه يوق بىر مهزگىلده ئۇيغـۇر دېھقـانلىرى قـانۇنىي 

ئـېالن قىلىنغـان دوكالتالرغـا . مىلوگىيه ئىشلىتىپ كېلىشىم يازالىغـانتهر
ئاساسالنغاندا، گۇتېنبېرگ خهت بېسىشنى كهشىپ قىلىشتىن نهچچه ئهسـىر 

ئوتتــۇرا . ئىلگىــرى ئۇيغــۇرالر كىتــاب بېــسىپ چىقىرىــشنى بىلىــپ بولغــان
هسـىم ئهسرده، خهنزۇالرنىڭ شېئىرىيهت، ئهدهبىيات، تىياتىرخانا، مۇزىكا ۋه ر
-981. سىزىش ئىشلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ تهسىرىنى زور دهرىجىده قوبۇل قىلغان

يىلىنىــڭ ئارىلىقىــدا قاراخوجــا ئۇيغــۇر پادىــشاھلىقىغا -984يىلــى بىــلهن 
ئامباسىدور بولـۇپ ئىـشلىگهن ۋاڭ يهنـدې ئـۆز تهرجىمىھالىـدا مۇنـداق دهپ 

ك مهن ئۇيغـــۇر پادىـــشاھلىقىدا كـــۆرگهن بـــۇ كهڭ كۆلهملىـــ«: يازغـــان
بۇ پادىـشاھلىقنىڭ ھهمـمه يهرلىرىـده . مهدهنىيهتكه ئىنتايىن ھهيران قالدىم

ياسالغان بۇدخانـا، بـۇددا ئىبادهتخانىـسى، تـام رهسـىمى، ھهيـكهل، مۇنـار، 
. گۈلىستان، ئۆي ۋه ئوردىالرنىڭ گۈزهللىكىنى تهسۋىرلهش مـۇمكىن ئهمهس

ل قاچىالر ياساشـقا كۈمۈش بۇيۇملىرى ۋه ۋازا ۋه ساپا-ئۇيغۇرالر قولدا ئالتۇن
بهزىلهرنىـڭ ئېيتىـشىچه تهڭـرى بـۇ خىـل تـاالنتنى . ئىنتايىن ماھىر ئىكهن

 » .مۇشۇ خهلققىال بهرگهن ئىكهن
ئىسالمدىن بـۇرۇن ئۇيغـۇرالر شـامانىزم، بـۇددىزم ۋه مـانىزم دىنلىرىغـا 

بۇددىزم ئۇيغۇر دىيارىغا بىزنىڭ دهۋرىمىزنىڭ بېـشىدا كىـرگهن . ئىشهنگهن
دىن كېــيىن ئــۇ ئۇيغــۇر دىيارىــدىكى تــۈركىي خهلقلىــرى بولــۇپ، شــۇنىڭ

مىڭئۆي دهپ ئاتالغان دۇنياغـا مهشـھۇر . ئارىسىدا ناھايىتى تېزال كېڭهيگهن
بۇددا ئىبادهتخانىلىرىنىڭ قالدۇغىنى كۇچا، تۇرپـان ۋه گـانجىلىق ئۇيغـۇرالر 
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ــىغان دۇنخۇئــاڭالردا ھــازىرمۇ كــۆرگىلى بولىــدۇ كۇچــا شــهھىرىده . ياش
 تىـن ئـارتۇق بۇتخانـا، 50رگه ياردهم قىلىـش ئۈچـۈن ياسـالغان كهمبهغهلله

خـوتهن شـهھىرىده چـوڭ . ساھاۋات ئورۇنلىرى بولغان-كۈتۈپخانا ۋه خهيرى
يىلـى -934ئۇيغـۇرالر .  بـار بولغـان14كۆلهملىك بـۇددا ئىبادهتخانىـسىدىن 

. قاراخانىالر ھۆكۈمدارى ساتۇق بۇغرا خان دهۋرىـده ئىـسالمنى قوبـۇل قىلغـان
. نىڭدىن باشالپ ئىسالم ئۇيغۇرالرنىڭ بىردىنبىر دىنى بولـۇپ كېلىۋاتىـدۇشۇ

ــي  ــارىخىي دهۋرلهرده تهرهققى ــۇزۇن ت ــى ئ ــۇدرىتى ۋه مهدهنىيىت ــڭ ق ئۇيغۇرنى
قىلىپ، ئوتتۇرا ئاسىيادا مىڭ يىلدىن ئـارتۇق ۋاقىـت ھۆكۈمرانلىـق ئـورنىنى 

 . تۇتۇپ كهلگهن
ۇزىـــدىن كېـــيىن يىللىرىـــدىكى مانجۇالرنىـــڭ تاجاۋ-1870ئهممـــا، 

-19شـۇ سـهۋهبتىن، ئۇيغـۇرالر . ئۇيغۇرالر قـاتتىق چېكىنىـشكه باشـلىدى
ئهسـىرنىڭ ئالـدىنقى يېرىمىـدىكى دۇنيـا -20ئهسرنىڭ ئاخىرقى يېرىمى ۋه 

ئىككىنچــى دۇنيــا . ســانائهت ئىنقىالبىغــا ھــېچ قانــداق تــۆھپه قوشــالمىدى
تلهرنىــڭ ئۇرۇشــىدىن كېيىنكــى ئىقتىــساتتا تېــز تهرهققىــي قىلغــان مىلله

ئهسـرنىڭ كېيىنكـى يېرىمىـدىكى خهۋهرلىـشىش -20. قاتارىغا كىرهلمىدى
دهۋرى، ئۇچۇر دهۋرى ۋه كومپيۇتېر دهۋرلىرىنى ئۆزى ئۈچۈن ئوبـدان خىـزمهت 

بـۇ جهريانـدا ئۇيغـۇرالردىن دۇنيـانى جهلـپ قىلغـۇدهك بىـرهر . قىلدۇرالمىدى
ۇ ئامېرىكـا ۋه نهرسه چىقمىغاچقـا، دۇنيـادىكى نۇرغـۇن مىللهتـلهر، بولۇپمـ

قېرىنداشـلىق مۇناسـىۋىتى يـوق -ياۋروپا ئهللىرىدىكى ئۇيغـۇر بىـلهن قـان
مىللهتلهر ئۇيغۇرنى ئاساسهن ئاڭالپ باقمىغان، بىر خىل ھالهت ھازىرمۇ داۋام 

ــا ــق، . قىلماقت ــي، تېخنىكىلى ــدىكى پهننى ــى زامان ــۇرالر يېقىنق ئهگهر ئۇيغ
اتالرغاقا يېقىندىن ئهگىشىپ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ۋه سىياسىي تهرهققىي

ماڭالىغــان بولــسا، ئۇيغــۇر دىيارىــدىكى يهر ئاســتى ۋه يهر ئۈســتى تهبىئــى 
بايلىقلىرى بىلهن، ھازىر ھېچ بولمىغاندا قاتار ۋه كۇۋهيت قاتارلىق دۆلهتنىڭ 

مهن . خهلقلىرى بىلهن ئوخشاش تۇرمۇش سهۋىيىـسىده ياشـىيالىغان بـوالتتى
بىـر غورۇرلـۇق ۋه ۋىجـدانلىق ئۇيغۇرغـا ياخـشى بىلىمهن، بۇ تهسۋىرلهر ھهر 

بىز تارىختا دۇنيادىكى، بولۇپمۇ ئوتتـۇرا . لېكىن، بۇ ئهمهلىيهت. ئاڭالنمايدۇ
. ئاسىيادىكى تهسـىرى ناھـايىتى چـوڭ مىللهتلهرنىـڭ بىـرى بولـۇپ باققـان

ئۇيغــۇرالر بــۇرۇن قولغــا كهلتــۈرگهن . لــېكىن، بىــز ھــازىر ئۇنــداق ئهمهس
شــۆھرهتلهر ئــۇالرنى ھــازىرقى دۇنيــادىكى ئــورنى -ه شــاندۇنيــاۋىي ئۇتــۇق ۋ

ئۇيغــۇرالر كهلگۈســىده قانــداق . ئۈســتۈن مىلــلهت قىلىــپ كۆرســىتهلمهيدۇ
بولىـدۇ، بـۇنى بىــز ئۇيغۇرالرنىـڭ بۇنىڭـدىن كېــيىن تۇتىـدىغان يــولىمىز 

 . بهلگۈلهيدۇ
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ئامېرىكىدىكى ئاق تهنلىكلهر تارىختا ئامېرىكىدىكى يهرلىك مىللهت ) 2
ـــا ـــق بولغ ـــك قىرغىنچىلى ـــتىدىن كهڭ كۆلهملى ـــدىيانلىكلهر ئۈس ن ئىن

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىلىـده گېرمـانلىقالر يهھـۇدىيالر . يۈرگۈزگهن
يـاپونلۇقالر بولـسا ئاسـىيادىكى . ئۈستىدىن قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈپ بـاقتى

بۇنىڭغــا . نۇرغــۇن مىللهتــلهر ئۈســتىدىن قىرغىنچىلىــق يۈرگــۈزۈپ بــاقتى
ر مىللهت باشقا بىر مىللهت ئۈستىدىن قىرغىنچىلىق يۈرگـۈزۈپ ئوخشاش، بى

لـېكىن، ئۇيغـۇرالر ئۆزىنىـڭ پۈتـۈن . باققان مىسالالر يهنه ئىنتـايىن كـۆپ
تارىخىدا ناھايىتى كهڭ قورساقلىق ۋه مهردلىك بىلهن باشـقا مىلـلهت، باشـقا 

ــۆرپ ــيهت ۋه ئ ــڭ -مهدهنى ــۇپ، ئۆزىنى ــول قوي ــا ي ــقا دىنالرغ ــادهت، ۋه باش ئ
پۇرســهت تاپقانــدا باشــقا مىللهتــلهرگه . نىلىرى بىــلهن ئىنــاق ئــۆتكهنقوشــ

ئـۆزىگه تهۋه نهرسـىلهرگه ۋه ئـۆز ئهمگىكىـگه تايىنىـپ، . ياردهمده بولغـان
ھهرگىز باشـقىالر ئۈسـتىدىن زوراۋانلىـق ۋه قىرغىنچىلىـق . باياشات ياشىغان

جىنـايىتى شۇڭا، ئۇيغۇرالر ھېچ قانداق بىر تارىخىي . ئېلىپ بېرىپ باقمىغان
بــۇ جهھهتــته ئۇيغــۇرالر دۇنيــا ئالدىــدا قهددىنــى ئېگىــز . يــوق پــاك مىلــلهت

 . ئۆزىدىن پهخىرلهنگهن ھالدا ياشاشقا تولۇق ھوقۇقلۇق-كۆتۈرۈپ، ئۆز
يىللىرىدىن كېـيىن ئۇيغـۇرالر ئىقتىـسادىي، ئىجتىمـائى ۋه -1870) 3

نـۇقتىالرنى سىياسى قاتارلىق ھهممه جهھهتلهرده ئۆز تارىخىدىكى ئهڭ تـۆۋهن 
لېكىن، ئۇالرنىڭ سانائىتى ئانچه تهرهققىي قىلمىغان بىـلهن، . بېسىپ ئۆتتى

ئۇالرنىڭ نوپۇسىغا نىسبهتهن تېرىلغۇ يهرلىرى ۋه يايالقلىرى ئىنتايىن كهڭ 
بولۇپ، دېھقانچىلىق ۋه چارۋىچىلىققا تايىنىپ، ئىنتايىن باياشـات تۇرمـۇش 

ــلهر بىــلهن .ھهچنېمىــدىن ئهندىــشه قىلمىغــان. كهچېــرگهن  باشــقا مىللهت
شۇ سهۋهبتىن، ئۇيغۇرالردا بىر ئاالھىده . رىقابهتلىشىشكه مهجبۇرى بولمىغان

خىلدىكى ئاقكۆڭۈل، يۇۋاش، مهرت، باشقىالرغا كۆيۈنىدىغان، باشـقىالرنى 
بۇ خىل . ئۆزىدىن ئۈستۈن كۆرىدىغان پسىخىكا تهرهققىي قىلىپ يېتىشكهن

مــاس كهلــگهن بولــۇپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ پــسىخىكا ئهينــى زامانغــا پۈتــۈنلهي 
يۇقىرىقىدهك مىجهزلهرگه ئىگه بولۇشـى ئـۇ چاغـدا بىـر خىـل ئـارتۇقچىلىق 

 دانه نان يـېگهن 10بۇرۇن بىر ئادهم . ھازىر جاھان پۈتۈنلهي ئۆزگهردى. ئىدى
شـۇڭا، .  ئـادهم بىـر دانه نـاننى تالىـشىپ يهيـدىغان بولـدى10بولسا، ھازىر 

ن قۇلـدهك ياشاشـنىڭ ئالـدىنى ئـېلىش ئۈچـۈن، ئۇيغۇرالر بۇنىڭدىن كېـيى
كىچىكىـدىن تارتىـپ باشـقا . يۇۋاشلىق بىلهن ھورۇنلۇقنى تاشلىشى كېـرهك

. مىللهتلهر بىـلهن رىقابهتلىـشهلهيدىغان ئىقتىـدارنى يېتىلدۈرۈشـى كېـرهك
ئۇيغــۇرالر دۇنيــادىكى ھهر قانــداق ئىلغــار مىللهتــلهر بىــلهن رىقابهتلىــشىش 

شــۇنداقال . پاراســهتكه ئىــگه-هلهيــدىغان ئهقىــلئىقتىــدارىنى يېتىلدۈر
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دۇنيادىكى ھهر قانداق ئىلغار نهرسـىلهرنى، بولۇپمـۇ ئىلغـار مهدهيهتنـى تېـز 
بـۇ نۇقتـا . سـهۋىيه ئاساسـىغا ئىـگه-قوبۇل قىالاليـدىغان مهدهنىـي ۋه ئـاڭ

مهن بىــر قېــتىم . ھــازىرمۇ ئىــسپاتلىنىۋاتىدۇ. تــارىختىمۇ ئىــستاپالنغان
لۇم بىر شهھىرىده ئۆتكۈزۈلگهن، ئـامېرىكىلىق يهرلىـك كالىفورنىيهنىڭ مه

مىلــــلهت بولغــــان ئىنــــدىيانلهرنىڭ ھــــازىرقى زامــــان نهتىجىلىرىنــــى 
بـۇ كۆرگهزمىـده ئىنـدىيانلهردىن . تهسۋىرلهيدىغان بىر كۆرگهزمىگه باردىم

 كىشى بـار 3يېتىشىپ چىققان مهشھۇر شهخسلهرنى تونۇشتۇرغان جايدا ئاران 
ن ئامېرىكا بويىچه تالالنغانالرمۇ، يـاكى شـۇ بىـر جايـدىن بۇالر پۈتۈ. ئىكهن

ئۇنىڭ بىرسى كېسهل داۋااليدىغان . چىققانالرمۇ، ئۇ مېنىڭ ئېسىمده قالماپتۇ
دوختــۇر، بىرســى ئــالىي مهكــتهپ پروفېســسورى، يهنه بىرســى بولــسا ئــۆزى 

ئامېرىكىدهك ھهممه ئادهم . شىركهت قۇرۇپ، ئىگىلىك ياراتقان كىشى ئىكهن
ن ئۆز ئىقتىدارىنىڭ ئهڭ يۇقىرى چهكلىمىـسىگىچه تهرهققىـي قىلىـش ئۈچۈ

پۇرسىتى بار بىر دۆلهتته، بىر مىللهتتىن كۆزگه كۆرۈنهرلىك كىشىدىن ئاران 
-1980ئۇنىـڭ ئهكـسىچه، ئۇيغـۇرالر .  ئادهم چىقىشى كىشىنى چۆچۈتىدۇ3

يىللىرىنىــڭ كېيىنكــى يېرىمىــدىن باشــالپ چهت ئهلــگه چىقىــپ ئوقــۇش 
ــشتىپۇرســىتى ــسقىغىنا . گه ئېرى ــدىغان ۋاقىــت 20مۇشــۇ قى  يىلغــا يهتمهي

ئىچىده، چهت ئهلگه چىقىپ ئوقۇش پۇرسىتىگه ئېرىشكهن بـۇ بىـر تۇركـۇم 
پهن ۋه تېخنىكــا ساھهســىده دۇنيــادىكى ئهڭ -ئۇيغــۇرالر ئىچىــدىن ئىلىــم

نوپۇزلــۇق كىــشىلهر بىــلهن بىــرگه دۇنيــادىكى ئهڭ ئىلغــار ئــورۇنالردا 
مېنىڭ پهرىـزىمچه . لهردىن نۇرغۇنلىرى يېتىشىپ چىقتىئىشلهيدىغان كىشى

 يىل ئىچىده ئۇيغۇرالردىن دوكتورلـۇق ئۇنۋانىغـا ئېرىـشكهنلهرنىڭ 20مۇشۇ 
مانا بۇ ئۇيغۇرالردا دۇنيـادىكى ئىلغـار .  تىن ئاشقان بولۇشى مۇمكىن50سانى 

مىللهتلهر قاتارىغا ئۆتۈشـتىكى يوشـۇرۇن كۈچنىـڭ قانچىلىـك كۆپلـۈكىنى 
 . الپ بېرىدۇئىسپات

مېنىڭ بىلىـشىمچه، ئۇيغـۇرالر ئىچىـده مىللهتنـى تهتقىـق قىلىـدىغان 
دۇنيادا مىللهتنى ئهڭ كۆپ تهتقىـق قىلىـدىغانالر . زىيالىالردىن بىرهرسى يوق

ئۇيغۇرالرنىـڭ بـۇ خىـل ھـالىتى . ئـۇالردىن قالـسا گېرمـانلىقالر. ياپونلۇقالر
ــ ــۇپ تۇرۇۋاتى ــاجىزلىقىمىز بول ــر ئ ــڭ يهنه بى ــلهت پهقهت . دۇبىزنى ــر مىل بى

سېلىشتۇرۇش ئارقىلىقال ئۆزىنىڭ قانداقلىقىنى ۋه باشقىالرنىڭ قانـداقلىقىنى 
سېلىشتۇرماي تۇرۇپ ئۆزىنى دۇنيا بـويىچه بىرىنچـى دهۋېلىـش . چۈشىنهلهيدۇ

مهن بۇ سۆھبهتنىڭ ئالـدىنقى بىـر قىـسمىدا . بىر ئۇچىغا چىققان نادانلىقتۇر
اياننامه تاللىۋېلىشنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى بىر ئادهم ئۈچۈن ئۆزىگه بىر ب

بۇنداق باياننـامىنى . بۇ بىر مىللهت ئۈچۈنمۇ ئىنتايىن مۇھىم. ئېيتىپ ئۆتتۈم
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ـــسى« ـــلهت تهربىيى ـــدۇ» مىل ـــقىمۇ بولى ـــڭ . دهپ ئاتاش ـــىلهن، مېنى مهس
چۈشىنىشىمچه ياپونلۇقالر ئۆز پهرزهنتلىرى ئۈچۈن ئېلىپ بارىدىغان مىلـلهت 

تولـۇق (ىيىسى مۇنداق بىر قانچه نۇقتىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ياكى دۆلهت تهرب
بولمىغــــان جــــايلىرىنى يــــاپونىيهده ئوقۇغــــان ۋه ئوقۇۋاتقــــان باشــــقا 

 ): ھهمشهھهرلهرنىڭ تولۇقالپ كېتىشىنى ئۈمىد قىلىمهن
شـۇڭا . ياپونىيه ھېچ قانداق تهبىئـى بـايلىقى يـوق بىـر ئـارال دۆلهت. 1

 بولماسلىق ئۈچۈن چوقۇم دهرىجىـدىن تاشـقىرى ياپونلۇقالر باشقىالرغا بوزهك
قاتتىق ئىشلهپ، باشقىالرنىڭكىدىن ياخـشىراق نهرسـه ئىـشلهپ چىقىرىـشى 

ياپوندا بىر مهزگىل تـۇرۇپ باققـان كىـشىلهر بـۇ ئۇقۇمنىـڭ ئۇالرغـا . كېرهك
ــدۇ ــېس قىالالي ــانال ھ ــى ئاس ــىڭىپ كهتكهنلىكىن ــدا . نهقهدهر س مهن ياپون

رۇن بىزنىڭ تهجرىبىخانىدا ئىشلهپ ئوقۇش پۈتتۈرۈپ ئوقۇۋاتقان ۋاقتىمدا، بۇ
چىقىپ كېتىپ، شىركهتته بىـر قـانچه يىـل ئىـشلهپ باققانالرنىـڭ ئېيتىـپ 

 يىـل ئىچىـده، 5بېرىشىچه، ئۇالر ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن كېيىن دهسـلهپكى 
 ســـائهت 12 كـــۈن، ھهر كـــۈنى كهم دېگهنـــده 7شـــىركهتته ھهپتىـــسىگه 

ــشلهيدىكهن ــاپ. ئى ــىز ي ــائهت ئهگهر س ــىڭىز، كهچ س  الردا 10ونىيهگه بارس
شـىركهت بىنالىرىنىـڭ چىرىغـى ئاساسـهن . ئۇالرنىڭ بىنالىرىغا قاراپ بېقىڭ

يورۇق ئىكهنلىكىنـى، ئۇنىڭـدا تـېخىچه كىـشىلهرنىڭ ئىـشلهۋاتقانلىقىنى 
 . كۆرىسىز

ئىشهنچلىك ئادهم بولۇش، كرېدىتى بار ئـادهم بولـۇش مـۇتلهق كـۆپ . 2
نىڭ كىشىلىك خاراكتېرى بولـۇپ، بـۇنى ھهر بىـر بالىغـا سانلىق ياپونلۇقالر

ئهگهر بىر يـاپونلۇق بىـرىگه ۋهده . كىچىكىدىن تارتىپ سىڭدۈرگهن بولىدۇ
بېرىپ، ئۆزىنىڭ شهخسىي ياكى سىرتقى سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن ئۆز ۋهدىـسىده 
ــدا،  ــادهمنى ئۇچراتقان تۇرالمىغــان بولــسا، كېيىنكــى قېــتىم ۋهده بهرگهن ئ

. دىدا ئۆز قارنىنى پىچـاق بىـلهن يېرىـپ ئۆلـۈپ بېرىـشى مـۇمكىنئۇنىڭ ئال
ياپونلۇقالردىكى ئىشهنچلىك بولۇش، كرېدىتى بار بولۇش كۆز قارىـشى مانـا 

شۇڭالشقا ئۇالرنىڭ ھهمكارلىشىپ ئىـشلهپ، . مۇشۇ دهرىجىگه بېرىپ يهتكهن
 . بىر ئىشنى ۋۇجۇتقا چىقىرىش قابىليىتى ئىنتايىن يۇقىرى

ئهگهر سىز ياپونىيهنىـڭ كوچىـسىدا .  توسالغۇ بولماسلىقباشقىالرغا. 3
كېتىپ بېرىپ، دىققهتسىزلىكتىن بىر كىشىنى سوقۇۋهتسىڭىز، سـىز ئهپـۇ 

بۇ ئهھۋالـدا ئـۇ كىـشىنىڭ . سوراشتىن بۇرۇن ئۇ كىشى سىزدىن ئهپۇ سورايدۇ
ئهگهر مهن دهل مۇشۇ پهيتته مۇشۇ ئورۇندا بولمىغان بولسام، ئۇ «ئويلىغىنى 

يــاپونىيهده پويىزغــا . ، دېگهنــدىن ئىبــارهت»مېنــى ســوقۇۋهتمهيتتىكىــشى 
چۈشسىڭىز ئادهم بىلهن لىق تولغان پويىز ۋاگونىـدا ھـېچكىم ھـېچ قانـداق 
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ــانلىقىنى  ــدىمۇ سۆزلهشــمهي، جىمجىــت ئولتۇرغ ــاي، تېلېفون ــاۋاز چىقارم ئ
مانا بۇ ئهتراپىـدىكىلهرگه دهخلـى يهتكـۈزۈپ قويماسـلىق ئۈچـۈن . كۆرىسىز
بــۇ ئىــشنىڭ بىــز بــۇ يهرده توختىلىۋاتقــان مهســىله بىــلهن ئــانچه . شــۇنداق

شۇنداقتىمۇ ئۇنى بـۇ يهرده تىلغـا ئېلىـشىمدىكى سـهۋهب، . مۇناسىۋىتى يوق
ـــاپون خهلقىـــدىكى مىلـــلهت ئېڭىنىـــڭ نهقهدهر يـــۇقىرى پهللىـــگه  ي

 . يهتكهنلىكىنى تهسۋىرلهشتىن ئىبارهت
ق تهشـۋىقات يـاكى كهڭ ياپونىيهده مىللهت ئېڭى توغرىسىدا ھېچ قاندا

 يېـرىم 2ھېچ بولمىغاندا مهن يـاپونىيهده تۇرغـان . كۆلهملىك پائالىيهت يوق
-لــېكىن، يــاش. يىــل جهريانىــدا مهن ئۇنــداق ئىــشنى كــۆرۈپ باقمىــدىم

ئۆسمۈرلهرده يۇقىرىقىدهك ئاڭنى كىچىكىدىن باشالپ يېتىلدۈرۈش، ھهر بىر 
ــان ــشىغا ئايالنغ ــاڭلىق ئى ــڭ ئ ــاپون خهلقىنى ــائا. ي ــتهپ ۋه -ت ــا، مهك ئان

ــر  ــاڭالر ھهر بى ــۇقىرىقى ئ ــارقىلىق، ي ــسى ئ ــاق تهربىيى ــڭ ئورت جهمئىيهتنى
 . ياپونلۇقتا پۇختا يېتىلگهن

مىللهت ئېڭى دېگهن نهرسه «ھازىر ئۇيغۇرالر ئۈچۈن بىرهر ئورتاقالشقان 
بۇ جهھهتته بالىالر ئۈچۈن پۈتۈن مىللهت مىقياسىدا ئېلىپ بېرىلىدىغان . يوق

ئۇيغۇرالر ئىچىده، بولۇپمۇ ئوقۇغان ۋه شـهھهردىكى . ق تهربىيه يوقھېچ قاندا
ئۇيغۇرالر ئىچىده ئىـشهنچلىك كىـشىلهر، ۋهدىـسىده تۇرىـدىغان كىـشىلهر، 

ــاز ــايىن ئ ــشىلهر ئىنت ــهمىمىي كى ــۇكى، . س ــدىغىنى ش ــادهمنى ئېچىندۇرى ئ
دېـگهن سـېزگه » كرهدىـت«ئۇيغۇرچىده تاكى ھازىرغىچه ئىنگلىزچىدىكى 

شۇڭا كىشىلهرنىڭ بۇ جهھهتتىكى ئېڭى . ىدىغان بىر سۆزلۈك يوقتوغرا كېل
شۇنى كهسكىن ئېيتىش مۇمكىنكى، ئۇيغـۇر . ھهققىده سۆز ئېچىشمۇ قىيىن

ئىشلىرىنىڭ راۋاج تاپماسلىقىدا، بىـر قـانچه ئـادهم بىرلىـشىپ، بىـرهر چـوڭ 
يوقلــۇقى، » كرهدىــت«ئىــشنى باشــقا ئېلىــپ چىقالماســلىقىدا، ئــادهملهرده 

ــدۇئادهمل ــوڭ رول ئويناۋاتى ــايىن چ ــلىكى ئىنت ــشهنچلىك ئهمهس ــڭ ئى . هرنى
ــار يــۇقىرى ســۈپهتلىك ئادهملهرنىــڭ كهمچىللىقــى  ئۇيغــۇرالردا كرېــدىتى ب

مۇشۇ . ئۇيغۇرنى دۇنياغا ساپاسى تۆۋهن بىر مىللهت قىلىپ نامايهن قىلىۋاتىدۇ
سهۋهبتىن، بىر قانچه ئادهم بىرلىشىپ بىر شـىركهت قۇرسـا يـاكى ئىگىلىـك 
. باشلىسا، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن چوقۇم خىيانهت قىلىدىغان ئـادهم چىقىۋاتىـدۇ

بىر گۇرۇپپا ئادهم بىرلىشىپ بىرهر چوڭ ئىشنى باشلىسا، ئۇالرنىڭ ئىچىـدىن 
چوقۇم ئورتاق قوبۇل قىلىنغان ۋهدىگه ئاسىيلىق قىلىدىـشان ئـادهم چىقىـپ 

رغانـدا، چوقـۇم بىر قانچه ئادهم بىرلىـشىپ بىـر ئىـش ئېلىـپ با. كېلىۋاتىدۇ
ــڭ  ــۈن ئومۇمنى ــپهئهت ئۈچ ــنه مهن ــاكى كىچىككى ــپهئهت ي ــسىي مهن شهخ

ئـاق . مهنپهئهتى يـاكى چـوڭ مهنپهئهتنـى قۇربـان قىلىـدىغانالر چىقىۋاتىـدۇ
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كۆڭۈل، سهمىمىي ئادهملهردىن ئۇيغۇرالرغا ياردهم قىلىمهن دهپ، بهزىلهرنىڭ 
ىشىدىن بۇرنىغا ئىشهنچلىك ئهمهسلىكىنىدىن، ئۆزى خالىغانچه ئۆزگىرىۋېل

يهپ، قــــاتتىق ھهســــرهتته قالغــــان، زىيانغــــا ئۇچرىغــــان ۋه قــــاتتىق 
بـۇ ئهھـۋال ئۇيغـۇر دىيارىـدىمۇ، چهت . ئۈمىدسىزلهنگهنلهر ئىنتـايىن كـۆپ

ئۇيغۇرالرنىـڭ . ئهمدى بۇ خىل ئهھۋالنى ئۆزگهرتىش كېرهك. ئهلدىمۇ شۇنداق
ــالىلىرى ئىزدىن ــۇغۇللىنىدىغان زىي ــلهن ش ــائى پهن بى ــۈن ئىجتىم ــپ، پۈت ى

مىللهت مىقياسىدا ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرىده يېتىلدۈرۈشكه تېگىشلىك مىلـلهت 
ئېڭى، مىللهت روھى ۋه مىللهت ئهخالقى توغرىسىدا تهكلىپلهرنـى ئوتتۇرىغـا 

ئهگهر ئۇنــداق قىلمىــساق، بىــز ئۇيغۇرالرنىــڭ . قويۇشــىنى ئۈمىــد قىلىــمهن
 .ئىشلىرىنى ياخشىلىنىشقا قاراپ بۇرىيالمايمىز

 
مۇســتهقىل ئىگىلىــك تىكلهشــكه بولغــان قاراشــلىرىڭىز :  ســوئال.5  

قانداق؟ قانداق قىلغانـدا ھهم تېـز ھهم مۇسـتهھكهم ئىگىلىـك تىكلىگىلـى 
 بولىدۇ؟ 

بۇ مهزمۇن ئىقتىساد ۋه ئىگىلىك باشقۇرۇش ساھهسىگه ئائىـت مهزمـۇن 
 بۇ سوئالنى كۆرگهندىن كېيىن، مهن بۇ سوئالغا بىر ئاز ئىزدىنىـپ،. ئىكهن

ئىگىلىــك باشــقۇرۇش كهســپىي چۈشــهنچىلىرىنى ئىــشلىتىپ تــۇرۇپ جــاۋاب 
ئهگهر ئۇنداق قىلـسام، بهرگهن . يوق، دهپمۇ ئويالندىم-بېرىشىم كېرهكمۇ

ــۇپ  ــوق بول ــى ي ــانچه پهرق ــۇنالردىن ئ ــابتىكى مهزم ــپىي كىت ــاۋابىم كهس ج
شـــۇنداق بولغاچقـــا، مهن بـــۇ يهرده ئۆزۈمنىـــڭ ئامېرىكىـــدا . قالىـــدىكهن
ىرىم ئاساسىدا، بىـر يېڭـى شـىركهت قـۇرۇش، يـاكى بىـر يېڭـى كۆزهتكهنل

ئىگىلىك يارىتىشتا قانداق يولالرنىڭ بارلىقى ئۈستىده سۆزلهپ بېرىشنى قارار 
 . قىلدىم

ئامېرىكىـدىكى خۇسۇســىي شــىركهتلهرنى ئۇنىــڭ ھۆكــۈمهتكه قانــداق 
خاراكتېرده تىزىمغا ئالـدۇرۇلغانلىقى، ئۇنىـڭ يېڭـى قۇرۇلغـان ۋاقتىـدىكى 

ىقتىــسادىي مهبــلهغ مهنبهســى، ئۇنىــڭ باشــقۇرۇلۇش خــاراكتېرى، ئۇنىــڭ ئ
ئىگىدارچىلىقى قاتارلىقالر ئاساسىدا نۇرغـۇن ئوخـشىمىغان تـۈرگه ئـايرىش 

ئۇنىـڭ ئورنىغـا، . مهن بۇ يهرده ئۇالرنى تهپسىلى تهسـۋىرلىمهيمهن. مۇمكىن
 : تۆۋهندىكىدهك سوئالالرغا جاۋاب يازىمهن

  قۇرماقچى بولسام، ماڭا قانداق يولالر بار؟ ئهگهر ئۆزهم بىر شىركهت
گهرچه مېنىــڭ يازىــدىغىنىم ئامېركىنىــڭ ئىــشى بولــسىمۇ، بۇالرنىــڭ 
ــارزۇ قىلىــدىغان ئۇيغــۇر  ــۆزى شــىركهت قۇرۇشــنى ئ ئۇيغــۇر دىيارىــدىكى ئ

 . ياشلىرىغا ئازراق ياردىمى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن
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كهت قۇرۇشتا، ئۇالر تۆۋهنده مهن ئامېركىلىقالر بىر يېڭى خۇسۇسىي شىر

ئـايرىم -ئۈچۈن مهۋجۇت بولغان شىركهت تۈرلىرى ۋه يولالر ئۈستىده ئايرىم
  :توختىلىمهن

 مهن بۇ خىـل شـىركهتلهر توغرىـسىدا .يۇقىرى تېخنىكىلىق شىركهت. 1
شـۇڭا . مۇشۇ سۆھبهتنىڭ ئالدىنقى قىسىملىرىدا خېلى تهپسىلى توختالـدىم

 قىسقىچه خۇالسـىلىگهنده، ئهگهر سـىزنىڭ .ئۇالرنى بۇ يهرده تهكرارلىمايمهن
يــۇقىرى تېخنىكىلىــق بىــر نهرســه توغرىــسىدا ئۆزىڭىزنىــڭ ھــېچ كىمــگه 
ئوخشىمايدىغان ياكى باشقىالرنىڭكىنى بېسىپ چۈشىدىغان بىرهر ئىـدىيه، 
ــدارلىق  ــا ئىقتى ــۆز يېنىڭىزغ ــىز ئ ــسا، س ــز بول ــاكى تېخنىكىڭى ــت ي پاتېن

ملىرىدىن بىر قانچىنى توپالپ، شۇ تېخنىكىلىق، كهسپىي ۋه باشقۇرۇش خادى
دهسـلهپكى . نهرسىنى ئىـشلهپ چىقىرىـدىغان شـىركهتتىن بىرنـى قۇرىـسىز

بىــر قىــسمىنى . مهبلهغنىــڭ ھهممىــسىنى ئــۆزىڭىز چىقارســىڭىزمۇ بولىــدۇ
ئـۆزىڭىز چىقىرىـپ، بىـر قىـسمىنى باشـقا شهخـسلهردىن، مهبـلهغ ســېلىش 

ىن يـاكى ھۆكـۈمهت قهرز كاپىتالىستلىرىدىن، مهبلهغ سـېلىش بانكىلىرىـد
يـــاكى ھهممىنـــى ســـىرتتىن ھهل . پۇلىـــدىن ھهل قىلـــسىڭىزمۇ بولىـــدۇ

 . قىلسىڭىزمۇ بولىدۇ
كۆلهمده مهۋجۇت بولغان ۋه پۈتـۈن مهملىكهتـكه -ئامېرىكىدا كهڭ. 2
كۆلهمده تارقالغان بىر خىل ئىگىلىك بار بولـۇپ، ئـۇنى ئىنگلىـزچه -كهڭ

"Small Business " ۋه"Family Owned Business "بۇالرنىڭ .دهپ ئاتايدۇ 
" ئـائىله ئىگىدارچىلىقىـدىكى ئىگىلىـك"ۋه " كىچىـك ئىگىلىـك"مهنىسى 

بـــۇالر كىچىـــك تىپتىكـــى مهھـــسۇالت ئىـــشلهپ . دېگهنلهردىـــن ئىبـــارهت
چىقىرىدىغان شىركهتلهر بىلهن ماددىي مهھسۇالتى يوق، پهقهت خېرىدارالرنى 

. شىركهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىـدۇمۇالزىمهت ئىشلىرى بىلهن تهمىنلهيدىغان 
 : تۆۋهندىكىلهر مۇشۇ تۈردىكى ئىگىلىككه كىرىدۇ

  ) (Advertising Servicesئېالن چىقىرىشى مۇالزىمىتى ) 1
 Air(ھــــاۋا تهڭــــشىگۈچ ۋه ئــــۆي ئىســــسىتىش بۇيــــۇملىرى ) 2

Conditioning and Heating)   
 Appliance(ئائىله ئېلېكترونلۇق ئۈسكۈنىلىرىنى رېمونت قىلىـش ) 3

Repair Service)   
   ھــۆججهتلهرنى باشــقۇرۇپ ۋه ســاقالپ بېــرىش مــۇالزىمىتى -رېكــورد) 4

Bookkeeping Serivice)(  
  )Building and Home Repairs(بىنا ۋه ئۆي رېمونت قىلىش ) 5 
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ــازىالش ) 6  ــلهم ت ــۇالزىمىتى ۋه گى ــلهم م  Carpet Service and(گى
Cleaning)  

  )(Childcare باال بېقىپ بېرىش) 7 
  )(Computer Service كومپيۇتېر مۇالزىمىتى) 8
مهسىلهن ئۆينىڭ ئالـدىغا سـېمونت ). Concrete(سېمونت ئىشلىرى ) 9

  .ياتقۇزۇش قاتارلىقالر
 Contractors(كېلىشىم بىلهن ئۆي قۇرۇلىشى ئىشلىرىنى قىلىـش ) 10

and Builders .(ــو ــق ئ ــر ئېغىزلى ــۆيىگه يهنه بى ــۇرۇنقى ئ ــىلهن، ب ي مهس
قوشۇش؛ ئاشخانىنى قايتىدىن ياسـاپ چىقىـش؛ مـۇنچىنى قايتىـدىن ياسـاپ 

  .چىقىش قاتارلىقالر
  )(Dressmaking and Alterations كىيىم تىكىش ۋه ئۆزگهرتىش) 11
  )(Electrical توك يوللىرى) 12
  )(Fencing ھويال تاملىرى) 13
الـدا مهسىلهن، مۇددهتلىـك ھ). Gardening Service(باغۋهنچىلىك ) 14

  .ئۆينىڭ ئالدىدىكى ۋه ئارقا ھويلىدىكى ئوتنى ئورۇش
قولىـدىن ھهر ). Handyman Service(ئىشچان ئـادهم مـۇالزىمىتى ) 15

. دهپ ئاتايـدۇ" Handyman"خىل ئىشالر كېلىدىغان ئادهمنى ئىنگلىزچىـده 
ئاشۇنداق ئادهملهر ئۆز ئالدىغا بىر شىركهت قـۇرۇپ، باشـقىالرنىڭ ئۆيىـدىكى 

كىتىدىكى ھهر خىـل ئىـشالرنى قىلىـپ بېرىـپ، سـائهتىگه يـاكى ياكى شىر
  .قىلغان ئىشىغا قاراپ پۇل ئالىدۇ

كونا ئۆيلهرنى بـۇزۇپ، ئۇنىڭـدىن ). Hauling(يۆتكهش شىركىتى ) 16
چىققان نهرسىلهرنى يۆتكهش؛ ئۆي ۋه ھويلىنى تازىالپ، ئۇنىڭدىن چىققـان 

  .الىدۇئهخلهتلهرنى يۆتكهش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئ
ــشىالش ) 17 ــۆينى ياخ ــىركهت ). Home Improvement(ئ ــداق ش بۇن

ئاشخانا بىلهن مۇنچىدىن باشـقا يهنه ئۆينىـڭ تورۇسـى، سـۇ تـۇرۇببىلىرى ۋه 
  .دهرىزىلهرنى ئالماشتۇرۇش قاتارلىقالرنىمۇ قىلىدۇ

  )(Landscaping ھويال قۇرۇلۇشى) 18
چـۈرۈش، ئـۆي كۆ). Moving and Storage(كۆچـۈش ۋه سـاقالش ) 19

  .ئۆيگه پاتمىغان نهرسىلهرنى ساقالپ بېرىش قاتارلىقالرنى قىلىدۇ
تېــشىنى -ئــۆي ۋه باشــقا بىناالرنىــڭ ئىچــى). Painting(ســىرالش ) 20

  .سىرالش، ھويال تاملىرىنى سىرالش قاتارلىقالرنى قىلىدۇ
  )(Plumbingسۇ تۇرۇببىلىرى ) 21
 Pool and(ىـش كۆلچهك ۋه ئىسسىق تهڭله ياساش ۋه رېمونـت قىل) 22
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Spa)   
  )(Roofingئۆگزىنى يېڭىدىن يېپىش ) 23
  )(Tree Serviceدهرهخ مۇالزىمهتلىرى ) 24
مهسىلهن، ياغـاچ ). Wood Processing(ياغاچنى بىر تهرهپ قىلىش ) 25

  . سۇپا ياساش
 ) Garage Door(ماشىنا گاراج ئىشىكى ) 26

ــسىي ئۆي ــدىكى شهخ ــسى ئامېرىكى ــڭ كۆپىنچى ــڭ يۇقىرىقىالرنى لهرنى
ئىشلىرى بىـلهن مۇناسـىۋهتلىك بولـۇپ، ئۇنىڭـدىن باشـقا تۆۋهندىكىـدهك 

 : شىركهتلهرمۇ بار
  رېستۇران) 27
  ماشىنا رېمونتخانا ) 28
  ساتىراشخانا ) 29
  گۈلخانا ) 30
  كىچىك كۆلهملىك سودا دۇكىنى) 31
  كىچىك تىپلىق يۈك توشۇش شىركىتى) 32
  تاكسى شىركىتى ) 33
  )ېرىيال نۇسخىالشمات(كوپىيخانا ) 34
 پوچتا مۇالزىمىتى شىركىتى ) 35

يــۇقىرىقىالر ھهرگىــز بىــر مــۇكهممهل تىــزىم ئهمهس؛ بــۇ يهرده تىلغــا 
بـۇ خىـل ئىگىلىـك . ئېلىنماي قالغانلىرىمۇ خېلـى كـۆپ بولۇشـى مـۇمكىن

بۇنـداق ئىگىلىكنـى باشـالش ئۈچـۈن ئـالىي . ئۇيغۇر دىيارىدىمۇ ئـاز ئهمهس
جهمئىيهت ئېھتىيـاجى . نۇرغۇن پۇلمۇ كهتمهيدۇ. مهكتهپ ئۇنۋانى كهتمهيدۇ

بار بىـر ئـورۇننى ۋه جهمئىـيهت ئېھتىيـاجى بولغـان بىـر كهسـپ يـاكى بىـر 
مهھسۇالتنى تـالالپ، ئـۇنى باشلىـسا، ئـۇنى يامـان ئهمهس ئېلىـپ مـاڭغىلى 

ئامېرىكىدا بۇ خىل سىنىپتىكى كىشىلهر كهمبهغهللهردىن يـۇقىرى، . بولىدۇ
يهنى، بۇ خىـل . تهبىقىلهردىن تۆۋهنرهك سهۋىيىده ياشايدۇئوتتۇرا دهرىجىلىك 

ئىگىلىك بىلهن شـۇغۇللىنىدىغانالر بهك بـايمۇ بولـۇپ كېتهلمهيـدۇ، يـاكى 
ئوقۇرمهنلهرنىڭ بۇ خىـل ئىگىلىكـتىن ناھـايىتى . يالىڭاچمۇ قالمايدۇ-ئاچ

 . ئوبدان خهۋىرى بار، دهپ ئوياليمهن
 ئارقىلىق ئوتتۇرا ۋه يۇقىرى يۇقىرىقىدهك شىركهتتىن بىرنى قۇرۇپ، شۇ
يىلى بىزنىڭ ماشىنا -2003. دهرىجىلىك سهۋىيهده ياشايدىغانالرمۇ ئاز ئهمهس

مهســىله گىــراج . گىراجىمىزنىــڭ ئىــشىكى ئېچىلمايــدىغان بولــۇپ قالــدى
ـــك  ـــقۇرۇلىدىغان ئېلېكتىرلى ـــراقتىن باش ـــدىغان، يى ـــشىكىنى ئاچى ئى
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نىڭ بۇزۇلغانلىقىنى تېپىپ ھهرىكهتلهندۈرگۈچته بولۇپ، مهن قايسى سايمان
ئۇ سايماننى سېتىۋېلىپ بۇزۇلغان نهرسىنى ئۆزۈم ياسـاش ئۈچـۈن، . چىقتىم

مهن گېزىتتىن ئۆزىمىزنىڭ شهھىرىدىكى بىر مهخسۇس گىراج ئىـشىكىنىڭ 
ئىشىنى قىلىدىغان شـىركهتنىڭ ئادرېـسىنى تېپىـپ، ئۇنىڭغـا بارسـام، ئـۇ 

ئۇ ئادهم ئۆيىده تۇرۇپ، . كهنئهسلىده ئاشۇ شىركهتنىڭ ئىگىسىنىڭ ئۆيى ئى
ئۇ كىـشىنىڭ : ئۆيىگه كىرىپ ھهيران قالدىم. بۇ شىركهتنى ماڭدۇرىۋېتىپتۇ

يهنــى، مېنىــڭ . ئــۆيى بىزنىــڭ ئۆيــدىن جىــق چــوڭ ۋه ھهيۋهتلىــك ئىــكهن
 . پهرىزىمچه، بۇ كىشىنىڭ كىرىمى مېنىڭكىدىن كۆپرهك بولۇشى مۇمكىن

 كهسپىي شىركهتلهر . 3
ىلغــان شــىركهتلهرنىڭ كــۆپىنچىلىرى كهســپىي يۇقىرىــدا تىزىــپ چىق

)professional (مهســىلهن، گىــراج ئىــشىكىنى . شــىركهتلهردىن ئىبــارهتتۇر
بۇنداق شىركهتلهرنىڭ . ئالماشتۇرۇش، سېمونت ئىشلىرىنى قىلىش قاتارلىقالر

بىــر ئورتــاق ئاالھىــدىلىكى، ئــۇالر مهلــۇم بىــر كهســىپته ئىنتــايىن يــۇقىرى 
ان ۋه سايمانالشقان بولۇپ، ئـۇالر ئۆزىنىـڭ كهسـپىنى دهرىجىده تېخنىكىالشق

شـۇنداقال كۆپـۈنچىلىرى قىلغـان . ئىنتايىن يۇقۇرى سـۈپهت بىـلهن قىلىـدۇ
 .  يىلدىن ئارتۇق ۋاقىتقا كاپالهت بېرىدۇ10ئىشىغا 

4" .Franchised "ــــىركهتلهر ــــۆزنىڭ " Franchised. "ش ــــگهن س دې
ھىده ھوقۇق بولۇپ، بۇ ئادهم بۇ بىر ئادهمگه بېرىلگهن ئاال"ئۇيغۇرچه مهنىسى 

ــىركهتنىڭ  ــۇقنى بهرگهن ش ــۇ ھوق ــۆزىگه مۇش ــدىلىنىپ ئ ــۇقتىن پاي ھوق
مهھسۇالتى يـاكى مـۇالزىمىتىنى مهلـۇم بىـر رايونـدا ساتـسا يـاكى تارقاتـسا 

 بۇنداق شـىركهتنىڭ بىـر مىـسالى ماشـىنا مېيـى .دېگهندىن ئىبارهت" بولىدۇ
" Shell", "Mobil"رىكىـــدا مهســـىلهن، ئامې. ســـاتىدىغان شـــىركهتلهردۇر

ئهسـلىده بـۇ . دېگهندهك ماشىنا مېيى ساتىدىغان پونكىتالر ھهمـمه يهرده بـار
دېــگهن شــىركهتلهر " Shell", "Mobil"پونكىتالرنىــڭ بــاش شــىركهتلىرى 

ــىركهتتىن  ــاش ش ــادهم ب ــر ئ ــونكىتنى بى ــر پ ــۇپ، ھهر بى " Franchised"بول
ــــدۇ ــــان بولى ــــهنتت. قىلىۋالغ ــــانچه پىرس ــــى ق ــــسىم كىرىمن ىن تهق

ــوق ــرىم ي ــڭ خهۋى ــشىدىغانلىقىدىن مېنى ــشىمىغان . قىلى ــال ئوخ ئېھتىم
مېنىڭ بىلىشىمچه . شىركهتلهر ئۈچۈن بۇ نىسبهتمۇ ئوخشىماسلىقى مۇمكىن

 150كالىفورنىيهده ئاشۇنداق ماي سېتىش پونكىتىدىن بىرنى قۇرۇش ئۈچـۈن 
 . مىڭ دولالر ئهتراپىدا پۇل كېتىدىكهن

بۇنىـڭ ئىچىـده ئهڭ كـۆپ ئومۇمالشـقىنى . تلهرزهنجىرسىمان شىركه. 5
زهنجىرسىمان رېستۇران ۋه زهنجىرسىمان سودا دۇكانلىرى بولۇپ، ئىنگلىـزچه 

ئوقۇرمهنلهر ئېھتىمال ھـازىر جۇڭگـودا . دهپ ئاتايدۇ" Chain Store"ئۇالرنى 
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ــستۇرانى  ــېمهكلىكلهر رې ــز ســۈرئهتلىك ي ــز كېڭىيىۋاتقــان تې ناھــايىتى تې
ــد" ــۇمكىن)MacDonald" (ماكدونال ــى م ــان بولۇش ــۆرۈپ باقق ــى ك ــۇ . ن ب

خىلدىكى شىركهتلهرنىڭ باشـقۇرۇش ئاپپـاراتى پهقهت بىـرال بولـۇپ، يېڭـى 
مهھسۇالتنى تهرهققىـي قىلـدۇرۇپ ئـېچىش، ئـېالن چىقىـرىش، بوغـالتىرلىق 

سـودا دۇكـانلىرى . قاتارلىق ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى بىر تۇتاش ئېلىـپ بارىـدۇ
يۇقىرىـدا تىلغـا ئېلىنغـان بىـر قـانچه . قالغان بولىدۇپۈتۈن مهملىكهتكه تار

 دۇكـاننى ماڭدۇرغانـدىكى 5تۈرلۈك ئىشالردا، بىر دۇكاننى ماڭدۇرۇش بىلهن 
 كىـچه بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن، نۇرغـۇن 1:5چىقىمنىڭ نىسبىتى ھهرگىزمـۇ 

ئامېرىكىـدا . ئىشالردا چىقىمنـى ئازايتىـپ، كىرىمنـى كـۆپهيتكىلى بولىـدۇ
 . الر ئېيتىپ تۈگهتكۈسىز دهرىجىده كۆپتۇربۇنداق مىسال

ئهمدى بىر ئادهمنىـڭ ئـۆزى بىـر شـىركهت باشلىـشىدا تۈرتكىلىـك رول 
ئوينايدىغان نهرسىنىڭ نېمه ئىكهنلىكـى توغرىـسىدا قىـسقىچه توختىلىـپ 

  :ئۆتهي
ـــر كهســـپكه ) 1(  ـــۇم بى ـــارتىپال مهل ـــدىن ت ـــادهملهر كىچىكى بهزى ئ

رتىپ بىر شىركهت قۇرۇشـقا ئهھمىـيهت قىزىقىدىغان بولۇپ، كىچىكىدىن تا
بېرىپ ھهمده ئۆزىنى ئاشۇ يۆنىلىشته تهرهققىي قىلـدۇرۇپ، چـوڭ بولـۇپ بىـر 
ياخشى پۇرسهتنى تاپقاندىال دهرھال ئـۆزى بىـر شـىركهت قـۇرۇپ، ئىگىلىـك 

دۇنيادىكى كېيىنچه ناھايىتى چـوڭ، ناھـايىتى مۇۋهپپىقىيهتلىـك . باشاليدۇ
هرهققىي تاپقـان شـىركهتلهرنى قۇرغۇچىالرنىـڭ شىركهتلهردىن بىرى بولۇپ ت

بۇنىـڭ ئهڭ تىپىـك مىـسالى . كۆپىنچىسى مانا مۇشۇ خىلـدىكى ئـادهملهردۇر
شىركىتىنىڭ قۇرغۇچىسى بىلل گېيتىس، ئاپپله ) Microsoft(مىكروسوفت 

كومپيۇتېر شىركىتىنىڭ قۇرغۇچىسى ستهۋه جـوبس، ۋه دهلـل ) Appleئالما (
)Dell (ىنىڭ قۇرغۇچىسى دهلل قاتارلىقالردۇركومپيۇتېر شىركىت . 

جان بېقىشنىڭ يولىنى ئىزدهش جهريانىدا پۇرسهت تېپىپ، شـۇنىڭ ) 2( 
يۇقىرىـدا تىلغـا ئالغـان كىچىـك تىپتىكـى ۋه . بىلهن شىركهت قۇرىدىغانالر

ئائىله ئىگىلىكىدىكى شىركهتلهرنىڭ قۇرغۇچىلىرىنىـڭ كۆپىنچىـسى مانـا 
 . مۇشۇنداق كىشىلهردۇر

ۆزى بىر نهرسىگه ئېھتىياجلىق بولۇپ قېلىپ، ئۇنى ھـېچ يهردىـن ئ) 3( 
تاپالمىغاندىن كېيىن، شۇ نهرسىنى چىقىرىش ئىدىيىسىگه كېلىپ، شۇنىڭ 

 10-5يېقىنقـى . بىلهن بـۇرۇنقى كهسـپىنى تاشـالپ شـىركهت قۇرىـدىغانالر
يىلنىــڭ مابهينىــده پۈتــۈن دۇنيــادا كىچىــك بالىالرنىــڭ گهپ قىالاليــدىغان 

-2001مهن . ق ۋه تهربىيه ئۈسكۈنىلىرى ئىنتايىن كۆپىيىپ كهتتىئويۇنچۇ
ــداق  ــالنغاندا، بۇن ــا ئاساس ــى دوكالتق ــر گېزىتتىك ــان بى ــرى ئوقۇغ يىللى
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ئويۇنچۇقالرنى ئىجات قىلغان كىشى كالىفورنىيهنىڭ سىلىكون جىلغىسىدا 
 ياشـقا 2ئۇ ئادهمنىـڭ بالىـسى . ئىشلهيدىغان بىر خىمىيه ئىنجىنېرى ئىكهن

نـــده ھهم بالىـــسىغا ئويۇنچـــۇق بولىـــدىغان، ھهم بالىـــسىغا بهزى كىرگه
لـېكىن ھهچ . كېرهكلىك بىلىملهرنى ئۆگىتىدىغان بىر ئويۇنچـۇق ئىزدهپتـۇ

شۇنىڭ بىلهن بۇ كىشى ئـۆزى شـىركهت . يهردىن ئۇنداق ئويۇنچۇق تاپالماپتۇ
قۇرۇش ئىدىيىسىگه كېلىپ، خۇسۇسىي كاپىتالىستالردىن مهبلهغ پۇلى ھهل 

كېيىن بۇ شىركهت . پ، ئۆزى ياشاۋاتقان شهھهردىال بىر شىركهت قۇرۇپتۇقىلى
تهرهققىي قىلىپ، ئـۇ كىـشىنىڭ ئـۆز پـۇل بـايلىقىمۇ نهچـچه ئـون مىليـون 

ئامېرىكىنىــڭ نېــۋادا شــىتاتىدا تۇرىــدىغان شــانه مــالهك . دولالرغــا يېتىپتــۇ
)Shane Malek (  ــى ــسىنىڭ چېچ ــيه مۇتهخهسسى ــر خىمى ــسىملىك بى ئى

ـــايى ـــۇئىنت ـــۈپ كېتىپت ـــۆپ چۈش ـــۆزى . ن ك ـــزدهپ، ئ ـــا دورا ئى ئۇنىڭغ
ئۆزى بۇرۇن ئىـشلهۋاتقىنى ئادهمنىـڭ . قانائهتلهنگىدهك بىر نهرسه تاپالماپتۇ

چېچى قويۇق يېرىنىڭ چېچىنى ئېلىپ، ئۇنى چېچى يوق ياكى چېچـى شـاالڭ 
يهرگه كۆچۈرىدىغان بىـر دوختۇرخانـا بولـۇپ، مـالهك بۇنـداق ئوپېراتـسىيه 

شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئـۆزى بۇنىڭغـا دورا ئىجـات قىلىـش . اقتۇرماپتۇئۇسۇلىنى ي
ــاچ  ــر چ ــۈرۈپ، بى ــشىپ ي ــل تىرى ــشكه باشــالپ، نهچــچه يى ــدا ئىزدىنى يولى
ئۆستۈرىدىغان ماينى ئىجات قىلىپ، ئـۆز ئالـدىغا بىـر شـىركهت قـۇرۇپ، بـۇ 

 Scalp"بۇ ماينىڭ ئىنگلىزچه ئىـسمى . ماينى ئىشلهپ چىقىرىپ سېتىۋاتىدۇ
Med "پ، ئۇ ئامېرىكىدا ھازىرمۇ كۆپ مىقتاردا سېتىلىۋاتىدۇبولۇ . 
ــشلهپ ) 4(  ــلهپ ئى ــر نهرســىنى اليىھى ــۇم بى ــر كهســپته، مهل ــۇم بى مهل

چىقىرىــدىغان شــىركهتته نۇرغــۇن يىــل ئىــشلهپ، تېخنىكىنــى ۋه بىلىمنــى 
پۇختا ئىگىلىۋالغاندىن كېـيىن، باشـقىالر ئۈچـۈن ئىـشلهيدىغان بـۇرۇنقى 

. پ، ئـــۆز ئالـــدىغا شـــىركهت قۇرىـــدىغانالرشـــىركهتتىن چىقىـــپ كېتىـــ
ـــڭ  ـــىركهت قۇرۇۋاتقانالرنى ـــسىدا ش ـــىلىكون جىلغى ـــڭ س كالىفورنىيهنى

مهن يۇقىرىـدا تىلغـا ئالغـان، . نۇرغۇنلىرى مانا مۇشۇ خىلدىكى كىشىلهردۇر
ئېلېكترونلۇق گىراج ئىـشىكىنى ئـاچقۇچىنى رېمونـت قىلىـدىغان ئـادهممۇ 

قىرىـدىغان شـىركهتته بىـر مهزگىـل ئېھتىمال ئاشـۇ ئهسـۋابنى ئىـشلهپ چى
ــۇر ــۇ نهرســىنىڭ ئۇج ــۇپ، ئ ــادهم بول ــشلىگهن ئ ــۈنلهي -ئى بۇجــۇرىنى پۈت

ئۆگىنىپ بولغاندىن كېيىن بـۇرۇنقى شـىركىتىدىن چىقىـپ كېتىـپ، ئـۆز 
 . ئالدىغا شىركهت قۇرغان بولۇشى مۇمكىن

قىسقىسى، شـىركهت قـۇرۇش، مۇسـتهقىل ئىگىلىـك تىكلهشـنىڭ ھهر 
بـۇ .  ئانچه كۆپ تاالنتى يوق كىشىلهرمۇ شىركهت قۇرااليـدۇ.خىل يوللىرى بار

ئۆزىــدىكى ئــارتۇقچىلىقالرنى تولــۇق -يهردىكــى ئهڭ مــۇھىم مهســىله، ئــۆز
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ــىنىش،  ــۇق چۈش ــاجىنى تول ــشىلهرنىڭ ئېھتىي ــيهت ۋه كى ــاش، جهمئى بايق
كهلگۈسىده بىرهر شىركهت قۇرۇش غايىـسىنى تىكلىگهنـدىن كېـيىن، بىـر 

ئــۆزىنى -ســهت ئىــزدهش، يهنه بىــر تهرهپــتىن ئــۆزتهرهپــتىن توختىمــاي پۇر
ئۆزىـده بىلىـم، -ئاشۇنداق بىر يۆنىلىـشنى بـويالپ تهرهققىـي قىلدۇرۇشـتۇر

بۇنداق ئىشتا كهم بولسا بولمايدىغان . تېخنىكا ۋه قابىلىيهت يېتىلدۈرۈشتۇر
بىر ئامىـل، ئادهمـده بىـر ئىـشنى باشـالپ، دهتتىكـوم دهپ كـۆرۈپ بېقىـشقا 

 capable of"بـۇنى ئىنگلىـزچه . رادىسى ۋه ئىقتىدارىـدۇرجۇرئهت قىلىش ئى
taking a risk "بـالىنى قـانچه ئهركىـن قويـۇپ بېرىـپ چـوڭ . دهپ ئاتايـدۇ

 . قىلسا، بالىنىڭ بۇ جهھهتتىكى ئىقتىدارىمۇ شۇنچه ياخشى تهرهققىي قىلىدۇ
ــى -2005 ــقۇرۇش -11يىل ــك باش ــان ئىگىلى ــازىرقى زام ــابىر كــۈنى، ھ نوي

 Peter( پىشىۋاسى دهپ ئاتالغان ئامېرىكىلىق پېتېر درۇككهر نهزهرىيىسىنىڭ
Drucker (  ئـۇ ئادهمنىـڭ قارىـشىچه، بىـر .  يېشىدا ۋاپات بولـدى95ئهپهندى

ــۇ  ــل ب ــاچقۇچلۇق ئامى ــىدىكى ئهڭ ئ ــك بولۇش ــىركهتنىڭ مۇۋهپپهقىيهتلى ش
شىركهتته ئۆزىنىڭ بارلىقىنى شىركهتكه ئاتىغان خادىمالرنىڭ بولۇشـىدىن، 

بىلهن ") marketing"ئىنگلىزچه (ال ئۆز مهھسۇالتىنى تهشۋىق قىلىش شۇنداق
يېڭىلىق يارىتىشقا ئىقتىسادىي كىرىمـدىنمۇ بهكـرهك كۆڭـۈل بۆلۈشـتىن 

 . ئىبارهت
 . بۇ ماقاله بىلىۋال تور بېتىدىن ئېلىندى

ئىــسالھات، ئېچىــۋېتىش سىياســىتى يولغــا قويۇلغانــدىن : ســۇئال. 6  
. ئهللهرگه چىقىپ ئوقۇيدىغان ئۇيغۇرالر كۆپهيدىبۇيان دۆلىتىمىزدىن چهت 

ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن كېيىن بۇالرنىڭ بهزىلىرى قايتىپ كهلدى، بهزىلىـرى 
 قېلىپ قالدى، سىز بۇ ئىككى مهسىلىگه قانداق قارايسىز؟ 

يىلالردىن باشالپ ئوقۇش يولى بىلهن ئامېرىكىغا -80مهن ئالدى بىلهن 
دا تۇرۇپ قېلىـشىنىڭ قانـداق باشـالنغىنىنى كهلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ ئامېرىكى

 . قىسقىچه تهسۋىرلهپ ئۆتهي
ئايدا، مېنىڭ تهشهببۇسـۇم ۋه تهشكىللىـشىم بىـلهن، -3يىلى -1993

 ئۇيغــۇر ئائىلىــسى بىرلىــشىپ، تهڭرىتــاغ ئوقۇغــۇچىالر 17ئامېرىكىــدىكى 
 Tengritagh Overseas Students and"ئىنگلىـــزچه (ئۇيۇشمىـــسى 

Scholars Association " بولۇپ، قىسقارتىلىپ"TOSSA "نى ) دهپ ئاتىلىدۇ
 نىڭ نىزامنامىسى بىلهن بىر چاقىرىق خېتى TOSSAشۇ چاغدا، مهن . قۇردۇق

  :  تۈرگه بولگهن3ئۇ خهتته مهن ئۇيغۇرالرنى مۇنداق . يازغان ئىدىم
  ،)(Inside peopleۋهتهن ئىچىدىكى ئۇيغۇرالر ) 1
  ،)(Outside peopleۋهتهن سىرتىدىكى ئۇيغۇرالر ) 2
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  ).In-Out people(كېلىپ تۇرىدىغان ئۇيغۇرالر -ۋهتهنگه بېرىپ) 3 
 نــى قۇرۇشــتىكى مهقــسىدىم، يــۇقىرىقى TOSSA مېنىــڭ شــۇ چاغــدا 

خىلدىكى ئۇيغۇرالرنى بهرپا قىلىش -3چاقىرىق خېتىده ئوتتۇرىغا قويۇلغان 
، ئهينـى مېنىڭ بـۇ يهرده بـۇ ئىـشالرنى تىلغـا ئېلىـشىمدىكى سـهۋهب. ئىدى

ــالىي  ــشلىيهلهيدىغان، ئ ــۇ ئى ــدىمۇ ۋه چهت ئهللهردىم ــده ۋهتهن ــا مهن ۋاقىتت
دهرىجىلىك بىلىمگه ياكى يۇقىرى تېخنىكىغا ئىگه بىر ئۇيغۇر قوشـۇنىنىڭ 
ــولغىنىنى  ــڭ ب ــۈك ئارزۇيۇمنى ــايىن كۈچل ــسىدا ئىنت ــى توغرى ــا بولۇش بهرپ

 . ئهسكهرتىپ ئۆتۈشتىن ئىبارهت
ىكىنىڭ شۇ چاغدىكى پرېزىدېنتى بـۇش يىلى سېنتهبىرده، ئامېر-1993

ــسى( ــنىڭ دادى ــورگه بۇش ــدېنتى گهئ ــڭ پرېزى ــازىرقى ئامېرىكىنى -89) ھ
" ھوقۇقلۇق بـۇيرۇق-تولۇق"يىلىدىكى تىئهنئهنمهن ۋهقهسى توغرىسىدا بىر 

)Executive Order ( ،ــتىقالپ ــى تهس ــى -1990ن ــۇرۇن -10يىل ــدىن ب ئاي
يېــشىل "ئامېرىكىــدا جۇڭگــودىن كهلــگهن ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ھهممىــسىگه 

دهپ ئاتىلىدىغان كېنىشكىنى بېرىـشنى ") Green Card"ئىنگلىزچه " (كارد
يېشىل كاردقا ئېرىشىش دېگهنلىك، ئامېرىكا نوپۇسىغا كىرىش . قارار قىلدى

دېگهنلىك بىلهن ئوخشاش بولۇپ، ئۇنىڭغا ئېرىشكهن ئـادهم مـۇتلهق كـۆپ 
.  ئوخشاش مۇئامىله قىلىنىـدۇساندىكى ئىشالردا خۇددى ئامېرىكا گراجدانىغا

ئۇالرنىڭ ئامېرىكا پۇخراسىغا سېلىشتۇرغاندا ئىككـى چـوڭ پهرقـى بولـۇپ، 
قالغان جهھهتلهرده، .  ئامېرىكا پاسپورتى يوق②.  سايالم ھوقۇقى يوق①: ئۇالر

ــالىي مهكــتهپ ئوقــۇش پــۇلى جهھهتتىمــۇ، ئامېرىكــا  ھهتتــا تۆلهيــدىغان ئ
 5 يېشىل كارد كېنىشكىگه ئېرىشىپ، مۇشۇ. پۇخراسىغا پۈتۈنلهي ئوخشاش

يىل ئۆتكهندىن كېيىن، بىر ئادهم ئامېرىكا پۇخرالىقىغـا ئىلتىمـاس قىلـسا 
شۇ چاغدا يېشىل كـارد ئالغـان جۇڭگولـۇق ئوقۇغۇچىالرنىـڭ سـانى . بولىدۇ

مېنىڭ بۈگـۈن ( مىڭدىن كۆپ بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىده 60مېنىڭ مۆلچهرىمچه 
قالغـانلىرى ئاساسـهن . پىدا ئۇيغۇر بار ئىـدى ئهترا10) ھېسابالپ كۆرۈشۈمچه

ئۇ ۋاقىتتا ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانى ئاران . خهنزۇالر ئىدى
.  كىـشى يېـشىل كـارد ئالـدى10 نهچچه بولغاچقا، ئـۇالردىن تهخمىـنهن 10

ئهينى ۋاقىتتـا، ئامېرىكىـدىكى ئۇيغـۇر ئوقۇغىچىالرنىـڭ ئىچىـده بـۇ يهرده 
بىزمـۇ يېـشىل كـارد . ئوياليدىغانالرمۇ ئاساسهن يـوق ئىـدىقېلىپ قېلىشنى 

خهۋىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، بىر ئايدىن كۆپرهك ۋاقىت ۋهتهنگه قايتىپ 
بىزنى قېلىپ قـېلىش يـولىنى تالالشـقا . كهتمهسلىكنى ئويالشتۇق-كېتىش

ئىلھامالندۇرغان بىر چوڭ ئىش شۇ بولدىكى، ئهينى ۋاقىتتىكى دېڭ شـياپىڭ 
ــچىلى ــا باش ــۇقىرىقى قارارىغ ــڭ ي ــۈمىتى ئامېرىكىنى ــو ھۆك قىدىكى جۇڭگ
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 مىڭـدىن ئـارتۇق ئوقۇغـۇچى 60ھېلىقـى . ھهقىقىي نارازىلىـك بىلدۈرمىـدى
ئىچىده ھۆكۈمهت راسخودى بىلهن كهلگهنلهرنىڭ نىسبىتى ناھايىتى يۇقىرى 
بولــسىمۇ، ئــۇالر كهم دېگهنــده باكــاالۋرغىچه بولغــان ئوقۇشــىنى جۇڭگــودا 

ىتــى بىــلهن تاماملىغــان بولــسىمۇ، جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى بىــر دۆلهت خىراج
مۇخبىرالرنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا بـۇ ئىـش توغرىـسىدا بىـر بايانـات ئـېالن 

 . قىلىپ قويۇپال، بۇ ئىشقا ھهقىقىي تۇرده نارازىلىق بىلدۈرمىدى
ــڭ  ــان جۇڭگونى ــن بۇي ــى يىلالردى ــسىز؟ يېقىنق ــشقا بىلهم ــۇ نېمى ب

ىسىنىڭ تېز سـۈرئهتته تهرهققىـي قىلىـشىدا تېخنىك-ئىقتىسادى بىلهن پهن
كېيىنچه ( مىڭدىن ئارتۇق كىشى ئىنتايىن چوڭ رول ئويناۋاتىدۇ 60ھېلىقى 

 مىڭ ئادهمنىڭ ئائىله تهۋهلىرىمۇ ئامېرىكىغا كېلىپ، بۇشنىڭ ھېلىقـى 60بۇ 
بۇيرۇقىنىــڭ ســهۋهبى بىــلهن ئــامېرىكىلىق بولۇۋالغــان خهنزۇالرنىــڭ ســانى 

ئۇالرنىڭ چهت ئهلده تۇرۇپ ).  مىڭدىن ئېشىپ كهتتى150مېنىڭ مۆلچهرىمچه 
ــلهن  ــسى بى ــۋال ئاستىدىكى ــان ئهھ ــا قايتق ــى، جۇڭگوغ ــان رول ئويناۋاتق

بـۇنى ئهينـى ۋاقىتتـا دېـڭ شـياپىڭ . سېلىشتۇرغاندا جىق كـۆپ بولۇۋاتىـدۇ
شـۇڭا جۇڭگـو ھۆكـۈمىتى بۇنىڭغـا قارشـىلىق . ناھايىتى ياخشى بىلهتتـى

 . كۆرسهتمىگهن ئىدى
ڭچه ئۇيغۇرالرنىڭ چهت ئهلده ئوقۇپ، ئوقۇش پۈتتۈرگهنـدىن چهت مېنى

 :  مهقسهت بار4ئهلده تۇرۇپ قېلىشىدا ئاساسلىغى مۇنداق 
پهن، يــۇقىرى تېخنىكــا ۋه ئــۆز كهســپىنىڭ ئهڭ يــۇقىرى -ئىلىــم) 1

 . پهللىسىگه چىقىش
ــۈزۈش، ) 2 ــتهپكه كىرگ ــالىي مهك ــيىلهپ ئ ــشى تهربى ــسىنى ياخ بالى

تېپىپ بېـرىش، يـاكى بولمىـسا كهلگۈسـىده بالىـسىنى بالىلىرىغا خىزمهت 
. ئهندىـشىلهردىن قۇتۇلـۇش-چهت ئهلگه ئوقۇشقا چىقىرىش يولىـدىكى غهم

چهت ئهلنىڭ ئىلغار مائارىپ شائارىتىدىن پايدىلىنىپ، بالىلىرىنى بېسىمسىز 
ھالدا ئهڭ يۇقىرى سهۋىيىگىچه ياخشى تهربىيىلهپ، شۇ ئارقىلىق بالىلىرىـڭ 

 . اخشى ھايات كهچۈرىشىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىشكهلگۈسىده ي
ئــۆز ئىقتىــدارىنى ئهڭ يــۇقىرى دهرىجىــده جــارى قىلــدۇرۇپ، مــاددىي ) 3

 . جهھهتته ياخشى تۇرمۇشقا ئېرىشىش، روھىي جهھهتته ئهركىن ياشاش
مىللهت ئۈچۈن ۋهتهنده تۇرۇپ قىلىپ بېرهلمهيـدىغان بهزى ئىـشالرنى ) 4

 . قىلىپ بېرىش
لــېكىن، مېــنىڭچه يــۇقىرىقى . تلهرمۇ بولۇشــى مــۇمكىنباشــقا مهقــسه

مهن ئهينـى ۋاقىتتـا ئامېرىكىـدا . تۆتىسى ئاساسلىق مهقـسهتلهردىن ئىبـارهت
 سـهۋهبنى كـۆزده تۇتقـان 4تۇرۇپ قېلىشنى قـارار قىلغانـدا، مانـا يـۇقىرىقى 
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ــدىم ــڭ چهت . ئى ــۇرمهنگه ئۆزىنى ــر ئوق ــدىكى ھهر بى ــۇ يهرده مهن چهت ئهل ب
 قېلىـشىدىكى سـهۋهبىنى بىـر ئـويالپ بېقىـشىنى تهكلىـپ ئهلدىكى تـۇرۇپ

نۇرغۇن جۇڭگولۇقالر ئۈچۈن چهت ئهلـده ياشاشـقا ھهممىـدىن بهك . قىلىمهن
بۇنداق بولۇشـىنى . سهۋهبلهر بولۇشى مۇمكىن-3 ۋه -2تۈرتكه بولۇۋاتقىنى 

يهنـى، جۇڭگـودا نوپۇسـنىڭ . جۇڭگونىڭ ھـازىرقى ئهھـۋالى بهلگىلىـگهن
هپنىڭ قىس بولۇشى، ئادهملهر ئۈچـۈن ئـۆز ئىقتىـدارىنى كۆپ بولۇشى، مهكت

ئهڭ يۇقىرى دهرىجىده جارى قىلـدۇرۇپ، ئـۆز ئۆمرىـده ئـۆز قـابىلىيىتى يـول 
ش پۇرسـىتىنىڭ بولماسـلىقى نۇرغـۇن هرلئۆقويغان ئهڭ يۇقىرى پهللىگىچه 

مهن مۇشـۇ سـۆھبهتنىڭ . كىشىلهرنى چهت ئهلگه چىقىپ كېتىشكه ئۈندهيدۇ
لىرىدىمۇ ئېيتىپ ئۆتۈپ كهتكهندهك، جۇڭگودا بالىالرنىـڭ ئالدىنقى قىسىم

كهلگۈسـىده بىـرهر ئـالىي . يېتىلىش شارائىتى ئانچه نورمـال ئهمهس-ئۆسۈپ
ســىنىپتىن -1ئــانىالر بــالىلىرىنى -مهكــتهپكه كىرگــۈزۈش ئۈچــۈن، ئاتــا

 نهچـچه 10بـالىالرنى كـۈنىگه . باشالپ قاتتىق بېـسىم بىـلهن تهربىيىلهيـدۇ
شــۇنداقتىمۇ بــۇ بالىالرنىــڭ .  قىلىــشقا مهجبۇراليــدۇســائهت ئــۆگىنىش

ئالىي . كهلگۈسىده بىرهر ئالىي مهكتهپكه كىرهلىشى كاپالهتكه ئىگه ئهمهس
مهكتهپكه كىرهلىگهن تهقدىردىمۇ، ئۇنى پۈتتۈرگهنـدىن كېـيىن ئوقۇغـان 
كهســپىگه، ئوقۇغــان دهرىجىــسىگه ۋه ئــۆز ئىقتىــدارىغا چۇشــلۇق خىــزمهت 

نوپۇس كۆپ، خىزمهت پۇرسـىتى بهك . الهتكه ئىگه ئهمهستاپالىشى يهنه كاپ
ــۆز  ــۆمرىنى ئ ــۈن ئ ــڭ پۈت ــشىلهر ئۆزىنى ــۇن كى ــا، نۇرغ ــل بولغاچق كهمچى
ئىقتىدارىدىن جىق تۆۋهن دهرىجىلىك بىر ئىشنى قىلىش بىلهن ئۆتكۈزۈشـكه 

ئىنـسانالر ئۈچـۈن ئـۆز ئىقتىـدارىنى جـارى قىلدۇرىـدىغان . مهجبۇرى بولىدۇ
ئۇنداق ئـادهملهر ئـۆزىنى . بىر ئىنتايىن ئېچىنىشلىق ئىشپۇرسهت بولماسلىق 

ئامېرىكىـدا چهت ئهلـدىن . خۇددى قهپهزدىكى ئۇچار جانىۋاردهك ھېس قىلىدۇ
دېگهن بىر " ئامېرىكا غايىسى"كۆچمهن بولۇپ كهلگهن كىشىلهر توغرىسىدا 

ــار ــده . ســۆز ب ــۇنى ئىنگلىزچى ــدۇ "Américan dream"ب ــى، . دهپ ئاتاي يهن
ئامېرىكـا "ا كېلىـدىغان كۆچمهنلهرنىـڭ مـۇتلهق كـۆپ قىـسمى ئامېرىكىغـ

ئۇنداقتا بۇ غـايه نـېمه؟ ئـۇ بولـسىمۇ، ئـۆز . نى قوغلىشىپ كېلىدۇ" غايىسى
ئىقتىــدارىنى ئهڭ زور دهرىجىــده جــارى قىلــدۇرۇپ، مــاددىي جهھهتــته رونــاق 

ئامېرىكىـدا . تېپىش، ھهمـده روھىـي جهھهتـته ئهركىـن ياشاشـتىن ئىبـارهت
مانـا بـۇ ئامېرىكىنىـڭ پۈتـۈن . هملهر ئۈچۈن مۇشۇنداق پۇرسهت بـارھهممه ئاد

دۇنيادىكى شۇنچه نۇرغۇن مىللهتنى ۋه شـۇنچه نۇرغـۇن كىـشىلهرنى ئـۆزىگه 
شـۇنداقال ئـۇ ئامېرىكىنىـڭ . بىـر سـهۋهبتۇر-جهلپ قىاللىـشىدىكى بىـردىن

. دۇنيادىكى ئهڭ كۈچلۈك دۆلهت بولۇپ تۇرالىـشىدىكى ئاساسـلىق سـهۋهبتۇر
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مېكسىكا بىـلهن كانـادا ئامېرىكـا بىـلهن : "ئۆزىدىن-ۇن كىشىلهر ئۆزنۇرغ
بىـرىگه قوشـنا -ئوخشاش بىر كونتىنېنتنىڭ ئۈسـتىده تـۇرۇپ، ھهمـده بىـر
. دهپ سورىـشىدۇ" تۇرۇپ، نېمه ئۈچـۈن ئامېرىكىـدهك تهرهققىـي قىاللمايـدۇ؟

ــسىمۇ دۆلهتنىــڭ سىياســىي  ــۇ بول بۇنىــڭ ئاســالىق ســهۋهبى پهقهت بىــرال، ئ
شـۇڭا مېكـسىكا . مىسىدىكى ۋه دۆلهت قانۇنىدىكى پهرقتىن ئىبارهتسىستې

ــڭ  ــسىمۇ، ئۇنى ــنا بول ــا قوش ــر يهرده، ھهم ئامېرىكىغ ــلهن بى ــا بى ئامېرىك
ئىقتىسادى دۇنيادىكى خېلـى كهمـبهغهل دۆلهتلهرنىڭكـى بىـلهن ئوخـشاش 

 . دهرىجىده تۆۋهن تۇرماقتا
ۇر مىللىتىنىـڭ  مىڭ كىشىدهك ئۇيغـ60ئۇيغۇر زىيالىلىرىمۇ يۇقىرىقى 

تېخنىكـا ۋه ئىقتىـسادىي تهرهققىياتىغـا تـۆھپه قوشــاالمدۇ؟ -مائارىـپ، پهن
تـۆھپه قوشۇشـنى خاالمـدۇ؟ مېـنىڭچه تـۆھپه قوشۇشـنى . ئهلۋهتته قوشااليدۇ

ئهمهلىيهتـته، چهت ئهلـلهرده . خااليدىغانالر مۇتلهق كۆپ سـاننى ئىگىلهيـدۇ
ىن ناچار شـارائىت ئاسـتىدىمۇ ئوقۇپ، ئۇيغۇر دىيارىغا قايتىپ بېرىپ، ئىنتاي

پهن، ئىلمىي تهتقىقات ۋه ئىگىلىك يـارىتىش جهھهتـلهرده -مائارىپ، ئىلىم
ناھــايىتى مــۇھىم ئىــشالرنى قىلىۋاتقــان، چــوڭ تــۆھپىلهرنى يارىتىۋاتقــان 

ئـۆز يانچۇقىـدىن پـۇل چىقىرىـپ، تهتقىقـات . ئۇيغۇر ياشلىرى خېلى كـۆپ
 ئىچىـده ياپونـدا ئوقۇغـانالر كـۆپرهك بۇنـداقالرنىڭ. مهركىزى قۇرغانالرمۇ بار

مهن بــۇ يهرده مىللهتنىــڭ مهنپهئىتىنــى ھهممىــدىن ئهال . ســاننى ئىگىلهيــدۇ
بىلىپ، چهت ئهلـدىكى ئوقۇشـنى پۈتتۈرگهنـدىن كېـيىن ئۇيغـۇر دىيارىغـا 
قايتىپ، ھازىر ئۇيغۇر خهلقى ئۈچۈن ھهر خىل خىزمهتلهرنى كۆرسـىتىۋاتقان 

 . ىن چوڭقۇر تهشهككۈر ئېيتىمهنبارلىق ياشالرغا چىن كۆڭلۈمد
. مهن بۇ يهرده تىلغا ئېلىپ ئۆتمىسهم بولمايدىغان يهنه بىر مهسـىله بـار

ئۇ بولسىمۇ، بىر قىسىم ئۇيغۇر زىيالىلىرىنىڭ چهت ئهلده تۇرۇپ، دۇنيادىكى 
ــار پهن ــشى -ئهڭ ئىلغ ــلهن رىقابهتلىشى ــقىالر بى ــىده باش ــا ساھهس تېخنىك

دۇنيادا، بىر مىللهتنىڭ ئىلغـار مىلـلهت . دىلىقئۇيغۇرالر ئۈچۈن ناھايىتى پاي
ئهمهســلىكى شــۇ مىللهتنىــڭ دۇنيــا تهرهققىياتىغــا قوشــقان -ئىكهنلىكــى

شــۇڭا شــارائىت يــار . كۆپلــۈكىگه قــاراپ بهلگىلىنىــدۇ-تۆھپىــسىنىڭ ئــاز
بهرگهن ۋاقىتتىمۇ، ھهممه ئۇيغۇر زىيالىلىرىنىڭ ۋهتهنـگه قايتىـپ، ئۇيغـۇر 

بۇنداق قىلغاندا . ى تهلهپ قىلىش توغرا ئىش ئهمهسدىيارىدا خىزمهت قىلىشىن
. ئۇيغۇر مىللىتىگه بولغان پايدىسىدىن زىيىنى چـوڭراق بولۇشـى مـۇمكىن

ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ دۇنيــادىكى ئىلغــار مىللهتــلهر بىــلهن سېلىــشتۇرغاندا 
ئهقىل، تاالنت ۋه ئىقتىدار جهھهتـته قانـداقلىقىنى بىلىـۋېلىش ھهمـده ئـۇنى 

ا نامايهن قىلىش ئۈچۈن، بىر قىسىم ئۇيغۇرالر چوقۇم چهت ئهلده دۇنياغا توغر
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دۇنيادىكى ئىلغـار بىلىـم بىـلهن ئهڭ يېڭـى تېخنىكىنـى . ئىشلىشى كېرهك
بـۇ . ئىگىلهپ، خهلقئارا سـهھنىده باشـقىالر بىـلهن رىقابهتلىشىـشى كېـرهك

 جهھهتته زۆرۈر بولغان بىر قىسىم ئىـشالرنى پهقهت ئۇيغـۇر دىيارىـدا تـۇرۇپال
دېــــگهن شــــىركهتته " WaveSplitter"مهن . قىلىــــش مــــۇمكىن ئهمهس

ئىــشلهۋاتقاندا، شــىركهتتىن بىــر قــانچه خىــل ئوپتىكىلىــق خهۋهرلىــشىش 
ــشلهپ  ــالرنى ئى ــق زاپچاس ــك تىپلى ــشلىتىدىغان كىچى ــكۈنىلىرىگه ئى ئۈس

مهن ئۇنى اليىھىلهپ، تهرهققى قىلدۇرۇشـتىكى ئهڭ . چىقىرىشنى قارار قىلدى
بـۇ ئوپتىكىلىـق . لىـق خادىمنىـڭ بىـرى بولـۇپ ئىـشلىدىممۇھىم تېخنىكى

 مىــڭ دولالرلىــق ئوپتىكىلىــق 120زاپچاســالرنى اليىھىــلهش ئۈچــۈن بىــزگه 
ئــۇنى شــىركهتتىن . اليىھىــلهش يۇمــشاق دېتــاللىرى كېــرهك بولغــان ئىــدى

ــېتىۋالدى ــۈن . س ــرىش ئۈچ ــشلهپ چىقى ــۇالرنى ئى ــك 10ئ ــون دولالرلى  مىلي
مۇ شىركهتتىن سېتىۋېلىپ، بىر چـوڭ شـىركهت ئۇنى. ئۈسكۈنه كېرهك ئىدى

ــى ــارالپ چىقت ــىدا تهيي ــدىال ئهمهس، . بىناس ــۇر دىيارى ــشالر ئۇيغ ــداق ئى بۇن
ـــۇمكىن ئهمهس ـــانلىقچه م ـــدىمۇ ئاس ـــقا جايلىرى ـــڭ باش مهن . جۇڭگونى

دېـگهن " ئۇيغۇرالرنىڭ قولىدىن ھېچ ئىش كهلمهيدۇ"كىچىكىمدىن تارتىپ 
يىلالردىن باشـالپ چهت ئهلـگه -80 ھازىر مانا. بىر مۇھىتتا چوڭ بولغانىدىم

ئۇيغۇرالرنىـڭ قولىـدىن "چىقىپ ئوقۇپ، چهت ئهلده تۇرۇپ قالغان ئۇيغۇرالر 
دېــگهن باھانىــڭ پۈتــۈنلهي خاتــا ئىكهنلىكىنــى، " ھــېچ ئىــش كهلمهيــدۇ

ئۇيغۇرالرنىڭمـــۇ تاالنـــت ۋه ئىقتىـــدار جهھهتـــته دۇنيـــادىكى ئهڭ ئىلغـــار 
ــدى ــده تۇرماي ــڭ كهينى ــسپاتلىدىمىللهتلهرنى ــا، . غانلىقىنىنى ئى ئامېرىك

ياپونىيه ۋه ياۋروپا ئهللىرىگه ئوقۇشقا چىققان ئۇيغۇرالرنىڭ ئهھۋالىغـا نهزهر 
سالساق، ئۇالرنىڭ ئىچىده نۇرغۇنلىرى ئۆز فاكۇلتېتىدا ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئهڭ 

ئۇالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىـسمى ئـۆزى ئوقۇغـان مهكـتهپلهرده . ئالدىدا ئوقۇدى
خشى تهسـىر قوزغـاپ، باشـقا دۆلهتـتىن كهلـگهن چهت ئهللىـك ئىنتايىن يا

چهت ئهلـده ئوقۇغـان ئوقۇغۇچىالرنىـڭ . ئوقۇغۇچىالرنى ھهيرانلىققـا قويـدى
نۇرغۇنلىرى ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن كېيىنمۇ ئىنتايىن مۇھىم خىـزمهتلهرگه 

 . ئورۇنالشتى
ىـر دېگهن ئىنتېرنېت ئىسمى قويۇۋالغـان ب" Jeck"مهن بۇ يهرده ئۆزىگه 

دېـگهن " مهشـھۇر كىـشىلهر"ۋهتهندىشىمىز يېقىندا ئىزدىنىش تور بېتىنىـڭ 
مهن بىلىـــدىغان بىـــر قىـــسىم ئۇيغـــۇر "سهھىپىـــسىده ئـــېالن قىلغـــان، 

دېگهن ماۋزۇدىكى يازمىـسىنى ئوقـۇپ چىقىـشىنى تهشـهببۇس " دوكتورلىرى
ــمهن ــۇر . قىلى ــسىم ئۇيغ ــر قى ــتۇرۇلغىنى پهقهت بى ــۇ يهرده تونۇش گهرچه ب
ىرىنىڭ قىسقىچه ئهھۋالى بولسىمۇ، ئۇنى ئوقۇش ئارقىلىق يېقىنقـى دوكتورل
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پهن ۋه تېخنىكـا ساھهسـىده قانچىلىـك - يىلنىڭ ئىچىده ئۇيغۇرالر ئىلىم20
ئىلگىرلهشلهرنى ھاسىل قىلغانلىقىنى، دۇنيادىكى باشـقا ئىلغـار مىللهتـلهر 

هلــۇم بىــلهن سېلىــشتۇرغاندا ئۇيغــۇرالر قانــداق ئورۇنــدا تۇرىــدىغانلىقىنى م
 . دهرىجىده چۈشىنىپ يهتكىلى بولىدۇ

ــدىم ــتىده توختال ــوڭالر ئۈس ــان چ ــۇرۇپ قالغ ــده ت ــدا چهت ئهل . يۇقىرى
ئۇالرنىڭ پهرزهنتلىرىچۇ؟ ئۇالرنىڭ پهرزهنتلىرى چهت ئهلـده قانـداقراق ئـورۇن 
تۇتۇۋاتىـــدۇ؟ مهن بىلىـــدىغان مـــۇتلهق كـــۆپ ســـاندىكى ئۇيغۇرالرنىـــڭ 

سـىز چهت . ىنتايىن ئهال دهرىجىده ئوقۇۋاتىـدۇپهرزهنتلىرى ئۆز مهكتهپلىرىده ئ
ئهلــدىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئــۆيلىرىگه كىرســىڭىز، ئۇالرنىــڭ پهرزهنتلىــرىگه 
ــتىن بهرگهن، تامغــا چــاپالغلىق تۇرغــان نۇرغــۇن مۇكاپــاتالرنى  مهكتهپ

مېنىڭ بىلىشىمچه چهت ئهلدىكى ئۇيغۇر پهرزهنتلىرىنىـڭ مـۇتلهق . كۆرىسىز
ــىنىپىنىڭ ــۆز س ــسمى ئ ــدۇكــۆپ قى ــدا ئوقۇۋاتى ــى .  ئهڭ ئالدى ــۆتكهن يىل ئ

ئامېرىكىدىكى بىر ئۇيغۇرنىڭ قىزى دۇنيادىكى ئهڭ داڭلىق بولغان ھـارۋارد 
ــردى ــدىغان . ئۇنىۋېرســىتېتىگه ئوقۇشــقا كى ــۇ يىــل كــالىفورنىيهده تۇرى ب

دوستىمىز ئادىل ئاتاۋۇلالنىڭ ئوغلى ئامېرىكـا بـويىچه ئهڭ يـۇقىرى ئورۇنـدا 
ــدىغان  ــالىي م15تۇرى ــستىكى  ئ ــوس ئانجېلې ــان ل ــرى بولغ ــڭ بى هكتهپنى

دۇنيـادىكى ئهڭ ئالـدىنقى . كالىفورنىيه ئۇنىۋېرسىتېتىگه قوبـۇل قىلىنـدى
 ئالىي مهكتهپنىڭ ئىچىدىكى مهكتهپلهرگه ئوقۇشـقا كىـرگهن ئۇيغـۇر 100

 . يىلغا كۆپىيىۋاتىدۇ-پهرزهنتلىرى ھازىر ئامېرىكىدا يىلدىن
 

ىرلىنىدىغان بىر ئۇيغۇر سـىڭلىمىزنى مهن بۇ يهرده ئۆزۈم ناھايىتى پهخ
بۇ سىڭلىمىزنىڭ ئىـسمى . قىسقىچه تىلغا ئۆتۈپ كېتىشنى مۇۋاپىق كۆردۈم

ــاكتۇر ــان ب ــۇر . رهيھ ــى ئۇيغ ــۇرا مهكتهپن ــلهن ئوتت ــالنغۇچ مهكــتهپ بى باش
ــان ــسمىدا ئوقۇغ ــۇبىي قى ــستېرلىق . دىيارىنىــڭ جهن ــلهن ماگى باكــاالۋىر بى
ــىتېت ــۇا ئۇنىۋېرس ــۋانلىرىنى چىڭخ ــانئۇن ــيىن . ىدىن ئالغ ــدىن كې ئۇنىڭ

) Clemson(ئامېرىكىنىــڭ جهنــۇبىي كارولىنــا شــىتاتىدىكى كلېمــسون 
ــۇق  ــويىچه دوكتورل ــپى ب ــق كهس ــر ئىنجىنېرلى ــىتېتىگه ئېلېكتى ئۇنىۋېرس

ــرگهن ــدا، . ئوقۇشــىغا كى ــاز قالغان ــۆتكهن يىلــى ئوقــۇش پۈتتۈرۈشــكه ئ ئ
ــارا را ــسى خهلقئ ــي ماقالى ــر ئىلمى ــڭ بى ــىڭلىمىز رهيھاننى ــي س ــو ئىلمى دىي

ـــدىن  ـــومىتېتى تهرىپى ـــك ك ـــدىكى مهملىكهتلى ـــڭ ئامېرىكى بىرلىكىنى
بۇ يىـل . ئۆتكۈزۈلگهن بىر ئىلمىي ماقاله كۆرىكىده بىرىنچىلىككه ئېرىشتى

شىتاتىنىڭ لوگان شهھىرىدىكى يۇتـا شـىتات ) ئۇتاھ(سىڭلىمىز رهيھان يۇتا 
ۈزدىن باشـالپ ئۇنىۋېرسىتېتىگه پروفېسسورلۇققا قوبۇل قىلىنىپ، بۇ يىل ك
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ــدۇ ــۇپ تۇرۇۋاتى ــمهكچى بول ــشقا چۈش ــتهپكه ئى ــۇ مهك ــق . ئهش ئىنجىنېرلى
كهسپىنى ئوقۇش ۋه ئىشلىتىش ناھايىتى قىيىن بولغاچقـا، ئامېرىكىـدىكى 

ئـۇنى . ئاق تهنلىك قىزالر ئىچىده بـۇ كهسـىپنى ئوقۇيـدىغانالر ئىنتـايىن ئـاز
ىن كېـيىن ئـالىي دوكتورلۇققىچه ئوقۇيدىغانالر، ئوقۇش پۈتتۈرۈپ بولغانـد

لـېكىن، . مهكتهپته مۇشۇ كهسپنىڭ پروفېسسورى بولىدىغانالر تېخىمـۇ ئـاز
 30سىڭلىمىز رهيھاننىڭ يېـشى تېخـى . بىر ئۇيغۇر قىزى بۇ ئىشنى قىاللىدى

ــدىغان،  ــا قويى ــىي ئورۇنغ ــاتنى ئاساس ــي تهتقىق ــۇرۇپ، ئىلمى ــدا ت ئهتراپى
رىكىـدىكى بىـر ئـالىي دوكتورلۇق ئوقۇغۇچىلىرىغىچه تهربىيىلهيدىغان ئامې

مهن بۇ يهرده رهيھاننىڭ ئىشلىرىنى بىـر قـانچه . مهكتهپكه پروفېسسور بولدى
جۈمله سۆز بىلهنال تهسۋىرلىگهن بولـساممۇ، ئۇنىـڭ ھازىرقىـدهك نهتىجىـگه 

-ئېرىـــشىش ئۈچـــۈن بېـــسىپ ئـــۆتكهن مۇساپىـــسى ۋه يهڭـــگهن جاپـــا
ــدىغانلىقىغا ئىــشىن ــر كىتــاب بولى ــان . ىمهنمۇشــاقهتلىرىنى يازســا بى رهين

ۋهتهندىكى ۋاقتىدىال تاغقا چىقىش تهنھهرىكىتـى بىـلهن شـۇغۇللىنىپ، ئـۆز 
ئامېرىكىغا كهلگهندىن كېيىنمۇ تاغقا چىقىش بىلهن . ئىرادىسىنى تاۋلىغان

تاغدا قار تېيىلىشنى ئۆزىنىڭ ئىرادىسىنى مۇستهھكهملهشـتىكى بىـر ۋاسـىته 
 . تهرىقىسىده داۋامالشتۇرغان

ــال ــدا ئ ــاردهمچى پروفېســسور ئامېرىكى ىي مهكــتهپ پروفېســسورلىرى ي
)Assistant Professor( دوتـسېنت پروفهسـسور ،)Associate Professor ( ۋه

دوكتورلـۇقنى .  دهرىجىـگه بۆلۈنىـدۇ3دهپ جهمئىي ) Professor(پروفېسسور 
ــاردهمچى  ــۇم ي ــرگهنلهر چوق ــۇپ كى ــۈرۈپ، پروفېســسور بول ــدىن پۈتت يېڭى

 يىـل 5دهسـلهپكى . هن خىـزمهت باشلىـشى كېـرهكپروفېسسور دهرىجىسى بىل
سـىناق مهزگىلــى بولــۇپ، بــۇ جهريانـدا ياخــشى ئىــشلىگهنلهر دوتــسېنتلىق 

ــسىگه  ــدۇكۆتدهرىجى ــيىن يهنه . ۈرۈلى ــدىن كې ــشى 3-2ئۇنىڭ ــل ياخ  يى
ئـادهتته دوكتورلـۇق . ئىشلىگهندىن كېـيىن رهسـمىي پروفېسـسور بوالاليـدۇ

كـتهپكه يـاردهمچى پروفېسـسور بولـۇپ ئۇنۋانىنى ئېلىـپ بولـۇپال، بىـرهر مه
ئۇيغــۇر دىيارىــدا تۇغۇلــۇپ . كىرىــشنىڭ ئــۆزىال ئــانچه ئاســان ئىــش ئهمهس

. ئۆسكهن بىر ئۇيغۇر قىزىنىڭ ئامېرىكىدا ئاشۇنداق قىاللىشى تېخىمۇ شۇنداق
 . كتۇردىن پهخىرلهنمهي تۇرالمايمىزهبىز سىڭلىمىز رهيھان ب

تـــۇرۇپ قالغانالرنىـــڭ چهت ئهلـــگه ئوقۇشـــقا چىقىـــپ، چهت ئهلـــده 
. ھهممىسىنىڭ كىندىكىنىڭ قېنى ئۇيغۇر دىيارىـدىكى تۇپراققـا تۆكـۈلگهن

بۇالرنىڭ كۆپىنچىسى باشالنغۇچ مهكتهپنى، ئوتتۇرا مهكتهپنى، ھهتتا ئالىي 
ــده  ــڭ ئىچكــى ئۆلكىلىرى ــاكى جۇڭگونى ــدا ي ــۇر دىيارى ــۇ ئۇيغ مهكتهپنىم

يغـۇر خهلقىـگه ۋىجـدانىي شۇڭا بىزنىڭ ئۇيغـۇر دىيارىغـا ۋه ئۇ. تاماملىغان
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ــار ــز ب ــي . قهرزىمى ــۇش مىللى ــده بول ــشىچه ياردهم ــولىمىزدىن كېلى ــا ق ئۇالرغ
بىز دۇنيانىڭ قانداق بىر يېرىـده ياشىـشىمىزدىن قهتئـى نهزهر، . بۇرچىمىز بار

بىزنىڭ . مۇشۇنداق بىر ۋىجدانىي قهرز ۋه مىللىي بۇرچىمىزدىن تېنىۋااللمايمىز
ىال ئۇيغـۇر مىللىتـى ئۈچـۈن بىـرهر ئاالھىـده چهت ئهلده ياشىـشىمىزنىڭ ئـۆز

-ئهگهر بىز يۇقىرىـدا تىلغـا ئېلىنغـان ئىلىـم. قىممهت ئېلىپ كېلهلمهيدۇ
پهننىڭ يۇقىرى پهللىسىگه چىقىـپ، چهت ئهلـدىكى ئهڭ ئىلغـار مىللهتـلهر 
بىلهن رىقابهتلىشىش ھهمده پهرزهنتلىرىمىزنى ياخـشى تهربىـيىلهپ چىقىـش 

لىساق، ئاندىن بىز ئۇيغـۇر مىللىتـى ئۈچـۈن بىـر ئـاز قاتارلىق ئىشالرنى قىال
 . قىممهت يارىتااليمىز

ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا، بىزنىڭ چهت . لېكىن، بۇمۇ يېتهرلىك ئهمهس
ــز  ــورنىمىز ۋه قىممىتىمى ــدىكى ئ ــك"ئهل ــر چهت ئهللى ــر "، "يهنه بى يهنه بى

بىزنىـڭ . تىن باشقا نهرسـه ئهمهس"  لىقXXXيهنه بىر "، ياكى "ئامېرىكىلىق
بولماسلىقىمىز بىـز ئىـشلهۋاتقان ئىـدارىگه يـاكى بىـز ياشـاۋاتقان -بولۇش

ــۇمكىن ــانچه چــوڭ تهســىر كۆرســىتىپ كهتمهســلىكى م ــكه ئ ئهگهر . دۆلهت
ئىدارىمىزده بىز بولمىـساق، ئورنىمىزغـا باشـقا بىـر ئـادهمنى ئاسـانال تېپىـپ 

چهت ئهلـده . مهسئهمما، ئۇيغۇر مىللىتى ئۈچۈن بىز ئۇنداق ئه. سهپلىيهلهيدۇ
ياشاپ تۇرۇپ، ئۇيغۇر دىيارى ۋه ئۇيغۇر خهلقى ئۈچۈن قولىـدىن كېلىـشىچه 

بىـز . ياردهمده بولىدىغانالر ئۇيغـۇرالر ئۈچـۈن ئىنتـايىن قىممهتلىـك بـايلىق
ــداق قىممىتىنــى ھهرگىــز ئېــسىمىزدىن چىقارماســلىقىمىز  ئۆزىمىزنىــڭ بۇن

ــرهك ــاددىي . كې ــسىدىمىز م ــۇقىرى ئهگهر بىزنىــڭ ئهســلى مهق ــتىن ي جهھهت
دهرىجىلىــك ئورۇنغــا ئېرىشىــشال بولغــان بولــسا، بىزنىــڭ چهت ئهلــگه 

نۇرغـۇنلىرىمىز چهت ئهلـگه . چىقىشىمىزنىڭ ھېچ قانداق ھاجىتى يوق ئىدى
ـــدان  ـــته ئوب ـــاددىي جهھهت ـــدىمۇ م ـــساق، ئۇيغـــۇر دىيارى چىقمىغـــان بول

ئهڭ . بىـر مهقـسهت ئهمهس-شـۇڭا مـاددىي تۇرمـۇش بىـردىن. ياشىيااليتتۇق
 . مۇھىم مهخسهتمۇ بولماسلىقى كېرهك

بىر ئادهمگه خۇشاللىق ۋه بهخت ئېلىپ كېلهلهيـدىغان نۇرغـۇن ئىـشالر 
بهزىلهر ياخشى . بهزىلهر ياخشى كىيىنگهنلىكتىن بهختلىك ھېس قىلىدۇ. بار

ــدۇ ــك ھــېس قىلى ــدىن بهختلى ــائىله . يېگهنلىكى ــار ئ ــر بهختىي ــلهر بى بهزى
بهزىــلهر باشــقا ئىــش ئۈچــۈن . س قىلىــدۇقۇرغــانلىقى ئۈچــۈن بهختلىــك ھــې

قانداق ئىش بىلهن ئۆزىنى ئهڭ بهختلىـك ھېـسابالش . بهختلىك ھېس قىلىدۇ
ــادهمگه بهختلىــك . ئــادهمگه قــاراپ ئوخــشاش بولمايــدۇ مهن بــۇ يهرده بىــر ئ

ئـۇ . تۇيغۇسى ئېلىپ كېلىدىغان باشقا بىر ئىشنى تىلغا ئالماي تۇرالمـايمهن
دىن كېلىشىچه ياردهم قىلىـپ، ئـۆز ئهتراپىـدىكى بولسىمۇ، باشقىالرغا قولى
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ــش ــدا قىلى ــۆزگىرىش پهي ــده ئ ــشىلهرنىڭ تهقدىرى ــسىم كى ــر قى ــۇنى . بى ب
دهپ " make a diffirence on others and your community"ئىنگلىـزچه 

بۇ ئىشنى ئهمهلگه ئاشۇرالىغان ئادهم ئۆزىده چهكسىز بهختلىك ھهس . ئاتايدۇ
 تۇيغۇسىنىڭ ئورنىنى باشـقا ئىـشالر بىـلهن ئېلىـشى بۇنداق بهخت. قىالاليدۇ

 . مۇمكىن ئهمهس
مهن يېقىندا تېلېۋىزوردا دۇنياغا داڭلىـق فىزىكـا ئـالىمى، نىـسپىيلىك 
ــالبېرت  ــشكهن ئ ــا ئېرى ــل مۇكاپىتىغ ــسى، نوبې ــسىنىڭ ئىجادچى نهزهرىيى

ئېينىــشتېيىن . ئېينىــشتېيىن توغرىــسىدا بىــر ھۆججهتلىــك فىلــم كــۆردۈم
ېرمانىيهدىكى بىر ئوتتـۇرا دهرىجىلىـك يـاھۇدىي ئائىلىـسىده يىلى گ-1879

يىلى گېرمانلىقالرنىڭ باستۇرۇشـىدىن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن -1933. تۇغۇلغان
ئامېرىكىغا قېچىپ كېلىپ، بىر قانچه داڭلىق ئۇنىۋېرسـىتېتتا ۋه تهتقىقـات 

ــشلهپ،  ــدا ئى ــى -1955ئورۇنلىرى ــولغىچه -18يىل ــات ب ــۇنى ۋاپ ــل ك ئاپرى
ــدا ف ــانئامېرىكى ــى ياراتق ــق يېڭىلىقالرن ــىده داۋاملى ــا ساھهس گهرچه . ىزىك

ئېينىشتېيىن چهت ئهلده تۇغۇلۇپ، ئاساسهن چهت ئهلدىال ياشاپ، گېرمانىيه 
ــشكهن  ــاردىمىگه ئېرى ــوڭ ي ــۇنچه چ ــڭ ش ــارلىق دۆلهتلهرنى ــا قات ۋه ئامېرىك
بولسىمۇ، ئۆلۈپ كېتىشتىن بۇرۇن ئۇ ئۆزىنىڭ ئىلمىي تهتقىقات يولىـدىكى 

. ال قول يازمىلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئىـسرائىلىيهگه تهقـدىم قىلغـانئورىگىن
 . مانا بۇ مىللهتپهرۋهرلىكنىڭ بىر ياخشى مىسالىدۇر

مهن چهت ئهلده ياشـاۋاتقان ھهر بىـر ئۇيغـۇر ۋهتهنداشـنىڭ تۆۋهنـدىكى 
مهن ئۇيغـۇرۇم . سوئال ئۈستىده ئازراق ئويلىنىپ بېقىشىنى تهۋسىيه قىلىمهن

لىپ بهردىم؟ مهن ئۇيغـۇرۇم ئۈچـۈن نـېمه ئىـش قىلىـپ ئۈچۈن نېمه ئىش قى
بېــرهلهيمهن؟ ئۇيغــۇر خهلقــى ھــازىر تارىختــا مىــسلى كۆرۈلــۈپ باقمىغــان 

ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرۈپ بولۇپمۇ، . دهرىجىده بىزنىڭ ياردىمىمىزگه مۇھتاج
ئانىسىغا باقتۇرۇۋاتقان ئۇيغۇر ياشـلىرى -خىزمهت تاپالماي، ئۆزلىرىنى ئاتا

ئهگهر سىز چهت ئهلـده پروفېسـسور . اردىمىمىزگه ئىنتايىن مۇھتاجبىزنىڭ ي
بولسىڭىز، ھهر يىلى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىدىن بىرنى ئېپكېلىش ئېھتىمـاللىغى 

ئهگهر سـىز چهت ئهلـده بىـرهر شـىركهت قـۇرۇپ . بارمۇ، ئىزدىنىپ باقـسىڭىز
ماڭـــدۇرۇۋاتقان بولـــسىڭىز، ســـىزنىڭ شـــۇ شـــىركىتىڭىزگه ئوخـــشاش 

رنــى ئۇيغـۇر دىيارىــدا قــۇرۇپ، ئۇنىڭغـا ئۇيغــۇر ياشــلىرىنى شـىركهتتىن بى
ــپ  ــارمۇ، ئويلىنى ــانىيىتى ب ــدۇرۇش ئىمك ــپ ماڭ ــپ ئېلى ــى قىلى خىزمهتچ

ياكى سىز چهت ئهلده بىـر مۇۋهپپهقىيهتلىـك ئىگىلىـك ياراتقـان . باقسىڭىز
بولــسىڭىز، ئۆزىڭىزنىــڭ كهســپىي ساھهســىده ئۇيغــۇر دىيارىــدىن ئۇيغــۇر 

قىلىپ ئېپكـېلىش ئېھتىمـاللىقى بـارمۇ، تهكـشۈرۈپ ياشلىرىنى خىزمهتچى 
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ــسىڭىز ــازىر . باق ــدهك، ھ ــده بولغىنى ــدىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ خهۋىرى ئامېرىكى
ئامېرىكىدا يۇمشاق دېتـال بىـلهن شـۇغۇللىنىدىغان كهسـپىي خادىمالرنىـڭ 

ئهينى ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ . كهم دېگهنده يېرىمى ھىندىستانلىقالر بولۇپ كهتتى
ىــشىدىكى يــولنى ۋه ھىندىــستاندىكى يۇمــشاق دېتــال ئامېرىكىغــا كېل

ــۇ دهل  ــش يولىنىم ــي قىلى ــدا تهرهققى ــۇنتىزىم ھال ــز ۋه م ــڭ تې ئىگىلىكىنى
ئامېرىكىـدىكى چـوڭ . ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان ھىندىستانلىقالر ئاچقان ئىدى

دوختۇرخانانىالردىكى سېـستىراالرنىڭ يېرىمىـدىن تولىـسى فىلىپىنلىقـتهك 
ندىستانلىقالرغا ئوخشاش، ئۇالرمۇ ئهينى ۋاقىتتا ئامېرىكا خۇددىي ھى. قىلىدۇ

دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن كۆچمهن قىلىپ ئهكهلـگهن فىلىپىنلىقالرنىـڭ -2
خۇددىي مۇشۇ مىللهتـلهرگه ئوخـشاش، قالغـان . ياردىمىگه ئېرىشكهن ئىدى

نۇرغۇن مىللهتلهرمۇ ئۆزىنىڭ ئهسلى دۆلىتىكى خهلقىنىڭ گۈللىلنىشىگه ۋه 
ـــ ـــدۇئۇالرنى ـــده بولۇۋاتى ـــشىغا ياردهم ـــپ راۋاجلىنى ـــگه چىقى . ڭ چهت ئهل

 .ه شۇنداق قىلىش مهجبۇرىيىتى بارئۇيغۇرالرنىڭمۇ ئهلۋهتت
يېقىنــدا مېنىــڭ ئامېرىكىــدا ئىگىلىــك باشقۇرۇشــتا ئوقۇيــدىغان بىــر 
تونۇشــۇم ماڭــا تېلېفــون قىلىــپ، ئــۆزى ئوقــۇش پۈتتۈرگهنــدىن كېــيىن 

غۇر ياشلىرى ئۈچۈن ئىگىلىك باشقۇرۇش ئىنتېرنېت ئارقىلىق ۋهتهندىكى ئۇي
مهن بـۇ خهۋهردىـن ئىنتـايىن . كهسپىي مهكتىپى ئېچىش ئارزۇسىنى ئېيتتـى

بـۇ . بىـر يېڭـى باشـلىنىش. چۈنكى، بۇ بىر يېڭى يۈزلىنىش. خۇشال بولدۇم
ــار  ــۇنلىرى ب ــشالردىن يهنه نۇرغ ــدىغان ئى ــدىكىلهر قىالالي ــاھهده چهت ئهل س

 مۇشـۇنداق چهت ئهلـده تـۇرۇپ، ئۆزلىرىنىـڭ ۋهتهندىكىلهر. بولۇشى مۇمكىن
 www.meripet.comمهن . غېمىنى يهيـدىغانالرغا ھـازىر ئىنتـايىن مۇھتـاج

ــۇرۇنقى ( ــى" www.uyghurscholars.org"ب ــور بېت ــپ، چهت ) ت ــى ئېچى ن
ئهلدىكى ئۇيغۇرالرغا ۋهتهندىكى ياش ئوقۇغۇچىالرنىڭ چهت ئهلـگه چىقىـپ 

لىغان بـۇ ئىـشىمغا ياردهمـده بولۇشـىنى ئوقۇشىغا ياردهم قىلىش ئۈچۈن باشـ
. ئىلتىماس قىلغاندىن كېيىن، ماڭا خېلى كۆپ كىشىلهردىن جاۋاب كهلدى

ئاۋىسترالىيه، تۈركىيه، فرانـسىيه، ئىتـالىيه، مااليـسىيا، كانـادا، دۇبهي ۋه 
-يــاپونىيه قاتــارلىق دۆلهتلهردىكــى بىــر قىــسىم ئــوت يــۈرهك ياشــالر ئارقــا

بـۇالر ئىچىـدىكى بىـر . ىلىـدىغانلىقىنى بىلـدۈردىئارقىدىن ماڭـا يـاردهم ق
قىسىملىرى ئۆزلىرى بىلىدىغان ئۇچۇرالرنى يىغىپ، رهتلهپ يېزىپ چىقىـپ، 

 تـور meripet.comھازىر بـۇ ئۇچۇرالرنىـڭ ھهممىـسى . ماڭا ماڭدۇرۇپ بهردى
ئهركىن ئاكا، سىز ئېھتىمال : "يهنه بىر قىسىم كىشىلهردىن ماڭا. بېتىده بار
ــازىر بهك ــۇمكىنھ ــىڭىز م ــكهن بولۇش ــۇپ كهت ــدىراش بول ــز .  ئال ئهگهر بى

ئـۇالرنى . قىالاليدىغان ئىشالر بولسا، ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى بىـزگه تاپـشۇرۇڭ
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بــۇ . دېگهنــگه ئوخــشاش ئىنتــايىن قىــزغىن خهتــلهر كهلــدى" بىــز قىاليلــى
تىنسىز ۋه نامسىز ھالدا مېنىڭ ۋهتهندىكى -كىشىلهر ھازىر ھهقىقهتهنمۇ ئۈن

 . رغا ياردهم قىلىش ئىشلىرىمغا ھهمكارلىشىپ بېرىۋاتىدۇياشال
 ئـېلخهت گۇرۇپپىـسىنى قـۇرۇپ Yahooئهپهندى ئۇيغۇرالرنىڭ " ئوقيا"

ماڭــدۇرۇپ، دۇنيانىــڭ ھهر جايلىرىــدىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئۆزئــارا ئۇچــۇر 
ئامېرىكىـدىكى مهمهت ئىمىـن . ئالماشتۇرىشىغا قواليلىـق ئېپكېلىـپ بهردى

دېـگهن بىـر ئـېلخهت گۇرۇپپىـسىنى ماڭـدۇرۇپ، " بولـۇڭساغالم "ئهپهندى 
مهن يـۇقىرىقى . ئۇيغۇرالرنى ساغالملىققا ئائىت ئۇچۇرالر بىلهن تهمىنلهۋاتىدۇ

ئهممـا، . ئۇالردىن ئىنتـايىن مىننهتتـارمهن. ۋهتهنداشالردىن ئىنتايىن رازىمهن
مـۇ مهن بۇ جهھهتته چهت ئهلدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ قىالاليدىغان ئىشلىرى تېخى

بولۇپمـۇ مهن ھـازىر چهت ئهلـده ئوقۇۋاتقـان ھهر بىـر . كوپ، دهپ ئـوياليمهن
ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىــدىن ئــۆزى ئوقۇۋاتقــان مهكتهپتىكــى ئۇيغــۇرالر ئوقــۇش 

يوقلـۇقىنى تولـۇق ئېـنىقالپ -مۇكاپات پۇلىغا ئېرىشىش ئېھتىماللىقى بـار
الرنى چىقىــپ، ئهگهر ئاشــۇنداق ئېھتىمــاللىق بولــسا، مۇناســىۋهتلىك ئۇچــۇر

ــمهن ــت قىلى ــۇ ئۈمى ــشىنى تولىم ــدۇرۇپ بېرى ــا ماڭ ــپ، ماڭ ــپ چىقى . يېزى
Meripet.comــسۇپ ــا مهن ــۈن ئۇيغۇرالرغ ــى پۈت ــور بېت ــدىكى .  ت چهت ئهل

ئۇيغــۇرالر ئۇنىڭــدىن پايــدىلىنىپ، ۋهتهنــدىكى ئۇيغــۇر ياشــلىرىغا يــاردهم 
 ھهمـده. قىلماقچى بولسا، مهن ئۇنداقالرنى ئىنتايىن قىزغىن قارشـى ئـالىمهن

پۈتۈن كۈچۈم بىلهن ئۇالرغا ياردهمـده بولـۇپ، ئۇالرغـا ئوڭـايلىق تۇغـدۇرۇپ 
 . بېرىمهن

ـــۆزىگه  ـــدىكى ئ ـــور بهت ئىـــسمى " HelloLife"ئۇيغـــۇر دىيارى دهپ ت
چهت ئهل كـۆرگهن ئۇيغـۇرالر بىـلهن "قويۇۋالغان بىر ۋهتهندىـشىمىز ھـازىر 

ىـشىمچه بـۇ ئاڭل. دېگهن بىر سۆھبهت خاتىرىسىنى تهييارالۋاتىـدۇ" سۆھبهت
بـۇ . قېرىندىشىمىز ئۇ سۆھبهتنى كېيىنچه بىر كىتاب قىلىـپ چىقىرىـدىكهن

.  تور بېتىده بـار ئىـكهنwww.izdinix.comئىش توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇش 
چهت ئهل كـۆرگهن . مېنىڭچه بۇمۇ مىلـلهت ئۈچـۈن زور پايـدىلىق بىـر ئىـش

نىمۇ تهشـكىل ئۇيغۇرالرنىڭ سانى ئومۇمىي ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ بىر پىرسـهنتى
ئۇيغــۇرالر نوپۇســىنىڭ مــۇتلهق كــۆپ قىــسمى ھــازىرمۇ ســىرتقى . قىلمايــدۇ

ــاۋاتىدۇ ــشهلمهي ياش ــىتىگه ئېرى ــۆرۈش پۇرس ــانى ك ــدىكى . دۇني چهت ئهل
ئۇيغۇرالرغا ھېچ قانداق قىممىتى يوق نۇرغۇن ئۇچۇرالر ۋهتهندىكىلهر ئۈچـۈن 

مۇنـداقتى، مهن ماۋۇ ئىش ئۇيغـۇر جهمئىيىتىـده . "يېڭىلىق بولۇپ تۇيۇلىدۇ
تۇرۇۋاتقان دۆلهتته، مهن بىلله ياشاۋاتقان مىللهتنىـڭ جهمئىيىتىـده مۇنـداق 

، دېگهنگه ئوخشاش نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى "ئىكهن
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ــار ــى ب ــۈن زور قىممىت ــز ئۈچ ــۇر . خهلقىمى ــدىكى ئۇيغ ــۇڭا مهن چهت ئهل ش
 قىزغىن ئاۋاز قوشـۇپ، ئهپهندىنىڭ چاقىرىقىغا" HelloLife"ۋهتهنداشالرنىڭ 

ئۆزلىرى كۆرگهن، ئاڭلىغان ۋه بېـشىدىن كهچـۈرگهن نهرسـىلهرنى يېزىـپ 
بىــز چهت ئهلــده . چىقىـپ، ئۇنىڭغــا ماڭــدۇرۇپ بېرىــشىنى ئۈمىــد قىلىــمهن

تۇرۇۋاتقــان ئۇيغــۇرالر، مهلــۇم مهنــادىن ئېلىــپ ئېيتقانــدا، تهلهيلىــك 
غـا ئېلىنغـان يـولالر ئىمكانىيهتنىڭ بـارىچه بىـز يۇقىرىـدا تىل. كىشىلهرمىز

بىلهن ئۇيغۇر دىيارىدىكى چهت ئهلنى كـۆرۈش پۇرسـىتىگه ئېرىـشهلمىگهن 
 . تهلهيسىز خهلقىمىزگه ياردهم قىلىشقا تىرىشايلى

ئهينـــى ۋاقىتتـــا دېـــڭ شـــياۋپىڭ ئامېرىكىـــدىكى جۇڭگولـــۇق 
ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئامېرىكىــدا قېلىــپ قېلىــشى مهسىلىــسىده ھهقىقهتهنمــۇ 

ئۇنىـڭ ئهشـۇ دانىـشمهنلىكىنىڭ جۇڭگونىـڭ . ن ئىـدىدانىشمهنلىك قىلغا
پېنـى، يـۇقىرى تېخنىكىـسى ۋه ئىقتىـسادىي تهرهققىيـاتى ئۈچـۈن -ئىلىم

ئـۇ تهسـهۋۋۇر قىلغـان ئىـشالر چهت . نۇرغۇن پايدىسى بولدى ھهم بولۇۋاتىدۇ
. ئهلدىكى ئۇيغـۇر ئوقۇغـۇچىالر ئۈچۈنمـۇ پۈتـۈنلهي مۇۋاپىـق كـېلهر ئىـدى

ئهلگه ئوقۇشقا چىقىـپ، ئوقـۇش پۈتتۈرگهنـدىن لېكىن، جۇڭگودىن چهت 
كېيىن چهت ئهلده تۇرۇپ قالغان خهنزۇ ئوقۇغۇچىالر بىلهن سېلىـشتۇرغاندا، 
تۈرلۈك ئهندىشه ۋه توسالغۇالر تۈپهيلىدىن، ئۇيغۇرالرنىـڭ ئۇيغـۇر دىيارىغـا 

ئــازاده بېرىــپ كېلىــشى، ئــۇ يهرگه مهبــلهغ ســېلىپ، ئىگىلىــك -ئهركىــن
ــۇ يهرن ــشى ۋه ئ ــميارىتى ــپ، ئىلى ــڭ مائارى ــا ۋه -ى ــۇقىرى تېخنىك پهن، ي

. ئىقتىــسادىغا تــۆھپه قوشۇشــى تــېخىچه دېگهنــدهك باشــلىنىپ كېتهلمىــدى
ئهگهر يهرلىــك ھۆكــۈمهتلهر سىياســىي جهھهتتىكــى ئهندىــشىنى يوقىتىــپ، 
مهمۇرىي جهھهتـته ئاسـانلىق تۇغـدۇرۇپ بهرسـه، چهت ئهلـده تـۇرۇپ قالغـان 

بېرىپ، ئۇ يهرگه ھهر خىل يولالر بىلهن ياردهم ئۇيغۇرالردىن ئۇيغۇر دىيارىغا 
 .قىلىدىغانالر چوقۇم كۆپىيىدۇ

 بۇ ماقاله ئهسلى بىلىۋال تور بېتىده ئېالن قىلىنغان
چهت ئهلده تۇرۇپ قالغان ئۇيغۇرالر ئۈچۈن قانداق قىلىـپ ئـۆز : سوئال. 7

پهرزهنتلىرىنــى ئۇيغــۇر قىلىــپ تهربىــيىلهش بىــر مۈشــكۈل ۋهزىــپه بولۇشــى 
بــۇ جهھهتتىكــى ئۆزىڭىزنىــڭ بىلگهنلىرىــدىن بىــر ئــاز ســۆزلهپ . ىنمــۇمك

 بهرگهن بولسىڭىز؟
سىز بۇ سوئالدا ھهقىقهتهنمۇ ھازىر چهت ئهلده ياشـاۋاقان ئۇيغـۇرالر دۇچ 

ئالـدىنقى . كېلىۋاتقان بىر ئىنتايىن مۇھىم مهسىلىنى ئوتتۇرىغـا قويۇپـسىز
 چىققان ئۇيغۇرالر چهت سوئالغا بهرگهن جاۋابىمدا، مهن چهت ئهلگه ئوقۇشقا

 مهقسهتنى كـۆزده 4ئهلده تۇرۇپ قېلىشنى قارار قىلغاندا كهم دېگهنده مۇنداق 
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 : تۇتىدىغانلىغىنى ئېيتقان ئىدىم
ــۇقىرىئى -ئىلىــم) 1 ــۆز كهســپىنىڭ ئهڭ ي ــالىي تېخنىكــا ۋه ئ پهن، ئ

 . پهللىسىگه چىقىش
ـــالىلىرىنى ياخـــشى ) 2 چهت ئهلنىـــڭ ئهۋزهللىكىـــن پايـــدىلىنىپ، ب

 . هربىيىلهشت
ئۆز ئىقتىـدارىنى ئهڭ يـۇقىرى دهرىجىـده جـارىي قىلـدۇرۇپ، مـاددىي ) 3

 . جهھهتته ياخشى تۇرمۇشقا ئېرىشىش
 . كۈچىنىڭ يېتىشىچه مىللهت ئۈچۈن بىر ئاز ئىش قىلىپ بېرىش) 4

جۇڭگـــودا نوپـــۇس كـــۆپ، ئۇيغـــۇرالر ئۈچـــۈن ئوقـــۇش ۋه ئوقـــۇش 
قىـس بولغاچقـا، مېـنىڭچه پۈتتۈرگهندىن كېيىنكى خىزمهت پۇرسىتى بهك 

مهقـسهت -2چهت ئهلده تـۇرۇپ قالغـان ئۇيغۇرالرنىـڭ كۆڭلىـده يـۇقىرىقى 
ئامېرىكىـدهك دۆلهتلهرنىـڭ شـارائىتى . خېلى يۇقىرى سـالماقنى ئىگىلهيـدۇ

ــېچ  ــته ھ ــداي جهھهت ــم ۋه ئىقتى ــى بىلى ــۆز پهرزهنتىن ــا، ئ ياخــشى بولغاچق
ده ياشـىيااليدىغان قىلىـپ بولمىغاندا ئوتتۇرا دهرىجىلىك ئىقتىسادىي سهۋىيى

ــا ــۇر ئات ــانلىق ئۇيغ ــۆپ س ــيىلهش ك ــكه -تهربى ــۈن بهك تهس ــانىالر ئۈچ ئ
بــۇ يهردىكــى يهنه بىــر ئهڭ مــۇھىم مهســىله، بــالىنى يهنه بىــر . توختىمايـدۇ

قىلىپ " ئۇيغۇر ئامېرىكىلىق"قىلىپ تهربىيىلهيمىزمۇ، ياكى " ئامېرىكىلىق"
رىكىــدىكى بــالىالر ھهر كــۈنى ئامې. تهربىيىلهيمىزمــۇ، دېگهنــدىن ئىبــارهت

 گىــچه چهت ئهل مۇھىتىــدا ياشــاپ، 6 دىــن كهچ ســائهت 7ئهتىــگهن ســائهت 
ــان  ــك بولغ ــا چىققىچىلى ــشىمى كارىۋاتق ــتال 4-3پهقهت ئاخ ــائهت ۋاقى  س
ــا ــايدىغان ئات ــۇرچه ياش ــۆزلهپ ئۇيغ ــۇرچه س ــرگه -ئۇيغ ــلهن بى ــا بى ئان

 ئىنگلىـز تىلىـدا بولغانلىقى، بۇ جهرياندىمۇ كۆرىـدىغان تېلېـۋىزور يهنىـال
بولغانلىقى ئۈچۈن، بالىدا ئۇيغۇرلۇق يىلتىزىنـى تهرهققىـي قىلـدۇرۇش بىـر 

ئـانىالر بالىـسىنى ئۇيغـۇر -نۇرغـۇن ئاتـا. ئىنتايىن مۈشكۈل ۋهزىپه ئىكهن
كىچىكىدىن تارتىپ بالىغا ئۆيده . قىلىپ تهربىيىلهش ئۈچۈن كۆپ تىرىشىدۇ

بىزنىـڭ . رچه سۆزلهشنى ئۆگىتىدۇئۆيده بالىغا ئۇيغۇ. ئۇيغۇرچىده سۆزلهيدۇ
بۇنىڭـدىن .  پىرسهنتتىن كۆپ ۋاقىتتا ئۇيغـۇر تامىقىـدۇر90تاماقلىرىمىزمۇ 

باشقا ئامېرىكىدا ئۇيغۇرالر بىر قهدهر توپلىشىپ ئولتۇراقالشـقان ۋاشـىنگتون 
ـــارلىق  ـــده كـــالىفورنىيه ۋه تېكـــساس قات ـــهھهرلىرى ھهم ـــورك ش ۋه نهۋ ي

ات بىـر يهرگه يىغىلىـپ ئولتـۇرۇش قىلىـپ، پ-شىتاتالردىكى ئۇيغۇرالر پات
يـاكى . ھهر قېتىم يىغىلغاندا باللىرىمىزنى بىرگه ئويناشقا قويـۇپ بېرىمىـز

يىلــــى مايــــدىن -2005. ھهر خىــــل پائــــالىيهتلهرگه ئورۇنالشــــتۇرىمىز
ئۆكتهبىرگىچه، جهنۇبىي كـالىفورنىيه بىـلهن شـىمالىي كـالىفورنىيهدىكى 
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 كهم دېگهنــده ھهر ئايــدا بىــر قېــتىم داال ئــايرىم ھالــدا-ئۇيغــۇرالر ئــايرىم
دهپ ئاتىلىـدىغان " picnic"بـۇ ئولتـۇرۇش ئىنگلىزچىـده . ئولتۇرۇشى قىلدى

بولۇپ، ئۇنىڭدا بىز ئۆزىمىزگه يېقىن بىـر ئـاممىۋىي بـاغچىنى يـاكى بىـرهر 
گۈزهل مۇھىتلىق ئورۇننى تالالپ، شۇ يهرگه شـهنبه يـاكى يهكـشهنبه كـۈنى 

.  بىر ئائىله كهم دېگهنـده بىـردىن تامـاق تهيياراليـدۇھهر. چۈشته يىغىلىمىز
يـېمىش ئېلىـپ، گۆشـته ئۇيغۇرالرنىـڭ -ئۆپچه گـۆش، ئىچىملىـك ۋه يهل

ــاراليمىز ــائهت . كــاۋىپىنى تهيي ــاكى كهچ س ــۇرىمىز7-6ت ــچه ئولت ــۇ .  گى ب
بهزىـده . جهرياندا تهنھهرىكهت ئويـۇنلىرى ۋه باشـقا ئويۇنالرنىمـۇ ئوينـايمىز

 سهيلى قىلىش ئۈچۈن ياساپ قويغـان يـولالردا بىـر قـانچه مهخسۇس ئادهملهر
شـــۇڭا بـــۇ يىغىلىـــشىمىزنىڭ شـــهكلى . كىلـــومېتىر مېڭىـــپ كېلىمىـــز

ــدۇ ــۇرچه بولى ــۈنلهي ئۇيغ ــۇنى پۈت ــا مهزم ــامېرىكىچه، ئهمم ــالىلىرىمىز . ئ ب
-2006. مۇشۇنداق يىغىلىپ، بىرگه ئوينىغاننى ئىنتـايىن ياخـشى كۆرىـدۇ

 كالىفورنىيهدىكى ئۇيغۇرالر نـورۇز بايرىمىـدا بىـر يىلى مارت ئېيىدا شىمالىي
ئۇنىڭــدا ئۇيغــۇرچه شــېئىر ئوقــۇش، نــورۇز ۋه ئۇيغــۇر . يىغىلىــش قىلــدى

تارىخىغا ئائىت سوئالالرغا جاۋاب تېپىش، ئۇيغۇرچه نومـۇرالرنى كۆرسـىتىش 
 نهچـچه ياشـقىچه بالىالرنىـڭ 10تۆت ياشتىن . قاتارلىق پائالىيهتلهرمۇ بولدى

ــۇالر بىزنىــڭ ئامېرىكىــدىكى ئۇيغــۇر . مــۇر كۆرســهتتىھهممىــسى نو ــا ب مان
ئـادىتى -پهرزهنتلىرىگه ئۇيغۇر تىلى، ئۇيغۇر مهدهنىيىتـى ۋه ئۇيغـۇر ئـۆرپ

. بىـر مـۇھىتىمىز بولـۇپ قېلىۋاتىـدۇ-قاتارلىقالرنى ئۆگىتىشتىكى بىـردىن
تى يهنى، بىز ئۇيغۇر مهدهنىيى". مهدهنىيهتسىز ياشايمىز"قالغان ۋاقىتالردا بىز 

 . ئادىتىدىن بهھرىمهن بواللمايمىز-ۋه ئۆرپ
ئۇيغۇر ئۆسـمۈرلىرىگه ئۇيغـۇر مهدهنىيىتـى، ئۇيغـۇر تىلـى ۋه دىنىنـى 
ئۆگىتىش ئۈچۈن، ۋاشـىنگتوندىكى ئۇيغـۇرالر بۇنىڭـدىن بىـر قـانچه يىـل 

بۇ مهكتهپ ھهر . دېگهن بىر مهكتهپنى قۇردى" ئۇيغۇر ئۈمىد مهكتىپى"بۇرۇن 
 سـائهت ۋاشـىنگتون شـهھىرى رايونىـدىكى ئۇيغـۇر شهنبه كۈنى بىـر قـانچه

يىللىق نورۇز بايرىمىدىكى يىغىلىـشتا، -2006. ئۆسمۈرلىرىگه دهرس ئۆتىدۇ
شىمالىي كالىفورنىيهدىكى ئۇيغۇرالرمـۇ بىـر ئۇيغـۇر مهكتىپـى قۇرۇشـنى ۋه 

بـۇ تـور . ئۇيغۇر ياشلىرى ئۈچۈن بىر تور بېتـى بهرپـا قىلىـشنى قـارار قىلـدى
بولـۇپ، ئـۇ تـور بېـتىگه " باشـقۇرغۇچى"ئۇيغۇر ئۆسـمۈرلىرى بېتىده ھهممه 

خالىغان باال ئۆزى بىر نهرسىلهرنى قويااليدىغان، بىـر نهرسـىنى يازااليـدىغان 
 . قىلماقچى بولدى

چهت ئهلـــده ئۆســـۈپ يېـــتىلىش جهريانىـــدا، بالىالرغـــا گهپ بىلهنـــال 
.  قىـيىنئۇيغۇرنىڭ قانداق مىللهت ئىكهنلىكىنى تولۇق چۈشهندۈرۈپ بولۇش
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گهپ بىلهنال ئۇيغۇرالرنىڭ رهھىمدىللىكى، ئاقكۆڭۈللۈكى، سهمىمىيلىكى، 
مهرتلىكى ۋه مېھماندوسـتلۇقى قاتـارلىقالرنى ھـېس قىلـدۇرۇش ئاسـانلىقچه 

ئــادهتلىرىنى -گهپ بىلهنــال ئۇيغــۇر مهدهنىيىتــى ۋه ئــۆرپ. مــۇمكىن ئهمهس
دىن باشـالپ يىلىـ-1996بىزنىڭ ئائىلىده، بىز . سىڭدۈرۈش مۇمكىن ئهمهس

ئىككى بالىمىزنى ھهر يىلى يـازلىق تهتىلـده، ھـېچ بولمىغانـدىمۇ ئىككـى 
ئۇالر يالغۇز ئۈرۈمچىـدىال تۇرمـاي، . يىلدا بىر قېتىم يۇرتقا ماڭدۇرۇپ تۇردۇق

ــاردى ــزىالرغىچه ب ــاھىيه ۋه يې ــاليهت، ن ــاق يهپ، . ۋى ــده تام ــانالر ئۆيى دېھق
بـۇ . لهن مهشـرهپ ئوينـاپ بـاقتىدېھقانانالر بېغىدا يېمىش يهپ، دېھقانالر بى

بىر قېتىم مهن ئـۇالر بىـر . ئىشالر ئۇالر ئۈچۈن ئىنتايىن قاتتىق تهسىر قىلدى
دادا، : "ئـايرىم ھالـدا-يېزىدا ۋاقتىدا تېلېفون قىلسام، ئىككى باالم ئـايرىم

دېھقـانالردىن بهك . بىز بۇ يهردىكى ۋاقتىمىـزدىن قـاتتىق بهھرىمـان بولـدۇق
بــۇرۇن بــۇ دۇنيــادا ئۇيغــۇر دېھقانلىرىــدهك ياخــشى مهن . تهســىرلهندۇق

چهت ئهلــده تۇرۇۋاتقــان . دېــدى" ئادهملهرنىــڭ بــارلىقىنى بىلمهپــتىكهنمهن،
پات يۇرتقـا ماڭـدۇرۇپ تـۇرۇش -ھهممه ئۇيغۇرالرنىڭ بىزدهك بالىلىرىنى پات

شۇڭا، مهلۇم مهنادىن ئېلىپ ئېيتقانـدا، ئـۇالر ئۈچـۈن باشـقا . شارائىتى يوق
ئانىالر بالىلىرىنى يۇرتقـا ماڭـدۇرۇپ - ئهگهر شارائىت بولسا، ئاتا.ئامال يوق

تۇرسا، ئۇالرغا مىڭ سـۆز بىـلهن قىلغـان تهربىيىنىـڭ ئۈنـۈمىنى يۇرتقـا بىـر 
شـۇڭا مهن بـۇ ئىـشنى قـاتتىق . قېتىم بېرىـپ كېلىـشى بىلهنـال قازىنااليـدۇ

 . تهشهببۇس قىلىمهن
ــز  ــدهك، بى ــۈپ كهتكىنىم ــپ ئۆت ــدا ئېيتى ــدىكى مهن يۇقىرى چهت ئهل

ئۇيغۇرالنىڭ كۆپىنچىسى كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچه پهرزهنتلىرىمىزنى ئۇيغـۇر 
 . قىلىپ يېتىلدۈرۈش ئۈچۈن تىرىشاۋاتىمىز

ــدۇ ــاققىم كېلىۋاتى ــوراپ ب ــوئال س ــر س ــۇ بى ــدى مېنىڭم ــۇر : ئهم ئۇيغ
 دىيارىدىكى ئۇيغۇرالر قانداق قىلىۋاتىدۇ؟ 

بىـر ئىـشقا ئىنتـايىن يېقىنقى بىر قـانچه يىلـدىن بۇيـان مهن مۇنـداق 
ــۋاتىمهن ــران قېلى ــر : ھهي ــىدىن بى ــدىكى بىرهرس ــۇر دىيارى ئهگهر مهن ئۇيغ

تېلېفون نومۇرىنى سورىسام، ئۇالر ماڭا چوقۇم رهقهملهرنى خهنزۇچه ئېيتىـپ 
ئـون نهچـچه . مومـايالرمۇ شـۇنداق- ياشتىن ئاشقان بـوۋاي80يېشى . بېرىدۇ

ـــۇنداق ـــالىالرمۇ ش ـــلىق ب ـــدىكىلهرم. ياش ـــۇنداقئۈرۈمچى ـــاليهت ۋه . ۇ ش ۋى
تېخى مهن ئۇالر خهنزۇچه دهپ بهرگهن سـاننى خاتـا . ناھىيىدىكىلهرمۇ شۇنداق

بولۇپ قالمىـسۇن، دهپ ئۇيغـۇرچه تهكرارلىـسام، ئـۇالر چۈشـىنهلمىگهندهك 
ــدۇ ــۇرۇپ قالى ــاڭگىراپ ت ــدى . گ ــدۇ؟ ئهم ــېمه بولىۋاتى ــا ن ــز ئۇيغۇرالرغ بى

، مۇشــۇ دهرىجىــگه كېلىــپ ئــۆزىمىزدىن ۋاز كېچىــپ، ئــۆزىمىزنى ئۇنتۇلــۇپ
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 يىلـدىن ئاشـقان 20قالدۇقمۇ؟ گهرچه ماڭا ئۇيغـۇر دىيارىـدىن ئـايرىلغىلى 
ــدا سۆزلىــشىپ باققــان  ــده، مهن تېلېفون ــسىمۇ، ســان ساناشــقا كهلگهن بول
ۋهتهندىكى نۇرغۇن كىشىلهر بىلهن سېلىشتۇرغاندا، مېنىڭ ئۇيغۇرچهم كۆپ 

لقـقه بىرهرسـى رهقهمنـى مېـنىڭچه ئۇيغـۇر دىيارىـدىكى خه. ياخشى ئىـكهن
ئــارا خهنــزۇچه -ئۇيغــۇرالر ئــۆز. خهنــزۇچه دېيىــشكه مهجبــۇرالۋاتقىنى يــوق
ئهگهر ئـۆز تىلىمىزنـى ئـۆزىمىز . سۆزلىشىشكه بىرهرسى مهجبۇرالۋاتقىنى يوق

ئاسرىمىساق، ئۆز تىلىمىزگه ئۆزىمىز كۆيمىـسهك، ئـۆز تىلىمىزنـى ئـۆزىمىز 
ــزگه  ــم بى ــقا ھــېچ كى ــۇنى باش ــساق، ئ ــدۇقوغدىمى ــۆز. قىلىــپ بهرمهي -ئ

ئۆزىمىزنىڭ كونتروللۇقى ئاستىدا بولمىغـان ئىـشالر ئۈچـۈن بىزنىـڭ ئـانچه 
لــېكىن بىــز ئــۆزىمىزگه ھــازىر يــول قويۇلغــان شــارائىتنى . ئامــالىمىز يــوق

ئـاڭلىق . ئىنتايىن قهدىرلىشىمىز، ئۇنىڭدىن تولـۇق پايـدىلىنىمىز كېـرهك
ئۇنـداق . پ قېلىـشىمىز كېـرهكھالدا ئۆز تىلىمىزنى قوغدىشىمىز، ئۇنى ساقال

قىلمــاي تــۇرۇپ، مىللهتنىــڭ بۇنىڭــدىن كېيىنكــى تهقــدىرىنى ياخــشىالش 
 .مۇمكىن ئهمهس

 بۇ ماقاله بىلىۋال تور بېتىدىن ئېلىندى
ســىزچه مىللهتپهرۋهرلىــك، ۋهتهنپهرۋهرلىــك تهربىيىــسىنىڭ  : ســوئال.8

 يوق؟-رهكمۇئهھمىيىتى بارمۇ؟ بۇ تهربىيىنى بالىالردىن باشالپ تۇتۇش كې
قـا بېرىـپ تاقالـسا، " توغرا ئىش قىلىش"بۇ سوئالنىڭ ئالدىنقى قىسمى 

مهن سوئالدا . مهسىلىسىگه ئائىت ئىكهن" ئىشنى توغرا قىلىش"كېيىنكىسى 
سورالغان مهسىلىنىڭ ئۆزى ئۈستىده توختىلىشتىن بۇرۇن، ئالدى بىلهن ئـۆز 

 .بېشىمدىن ئۆتكهن بىر قانچه ئىشنى تهسۋىرلهپ ئۆتهي
ــــدىغان  ــــدهك، مهن قىلى ــــده بولغىنى ــــۇ خهۋىرى ئوقۇرمهنلهرنىڭم
ــۇزالرنى  ــقا يۇلت ــېقىن باش ــسىغا ي ــاش سىستېمى ــڭ بىرســى قۇي پروجهكتنى
ئايلىنىــپ تۇرىــدىغان پالنهتــاالرنى تهكــشۈرۈپ، ئۇنىڭــدا بىــزگه ئوخــشاش 

ــار ــڭ ب ــسكوپى -ھاياتلىقنى ــالهم تېلې ــر ئ ــدىغان بى ــۇقىنى ئېنىقالي يوقل
دېـگهن " ئىنسانالرنىڭ كېلىـپ چىقىـش مهنبهسـى"ڭ بۇ ناسا نى.  اليىھىلهش

 3بىر چوڭ تهتقىقات نىشانىنىڭ بىر قىـسمى بولـۇپ، بـۇ تهتقىقـات مۇنـداق 
 :سوئالغا جاۋاب تېپىشنى مهقسهت قىلىدۇ

 نهدىن كهلگهن؟) يهنى يهر شارى ۋه ئىنسانالر(بىز ) 1
 كائىناتتا بىز يالغۇزمۇ؟) 2
 بىز نهگه بارىمىز؟) 3

ــتىم ــۇقىرىقى مهن ھهر قې ــز 3 ي ــسىمگه بى ــدا، ئې ــوئالنى ئۇچراتقان  س
ــدۇ ــپ قالى ــۇرالر كېلى ــى : ئۇيغ ــڭ كىملىكىن ــۇرالر ئۆزىنى ــك ئۇيغ قانچىلى
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بىلىدىغانـــدۇ؟ قانچىلىـــك ئۇيغـــۇرالر ئۆزىنىـــڭ نهدىـــن كهلگهنلىكىنـــى 
بىلىدىغاندۇ؟ قانچىلىك ئۇيغـۇرالر ئۆزىنىـڭ نهگه قـاراپ مېڭىۋاتقـانلىقىنى 

 ئوياليدىغاندۇ؟
ى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلگهنده، ئامېرىكا ۋه غهرب يىل-1991

ئهللىرى ھۆكۈمهتلىرى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركىي مىللهتلىرىنىڭ تـۈركىيه 
خهلقى بىلهن بىرلىشىپ، خۇددى ئوسمان ئىمپېرىيهسـىگه ئوخـشاش يېڭـى 

شـۇ . بىر ئىمپېرىيهنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈپ قېلىشىدىن ئىنتـايىن ئهنـسىرىدى
جۇرناللىرىدا مۇشۇ -ىكى بىر قانچه يىل ئىچىده، ئامېرىكىنىڭ گېزىتۋاقىتت

شـۇ چاغـدا مهن . ئارقىدىن ئـېالن قىلىنـدى-مهسىلىگه ئائىت ماقالىلهر ئارقا
ئۇ ماقالىنىڭ ئاپتورى . بىر پارچه ئۇيغۇرالرغا ئائىت ماقالىنىمۇ كۆرۈپ قالدىم

ىــڭ مهركىزىــي ئۇيغــۇر دىيارىغــا بېرىــپ، ئــۈرۈمچى ۋه بىــر قىــسىم ۋىاليهتن
شـهھهرلىرىدىكى ئۇيغـۇرالر توپلىـشىپ ســودا قىلىـدىغان بازارالرغـا بېرىــپ، 

ــۇرالردىن ــان ئۇيغ ــېمه؟: "ئۇچراتق ــز ن ــىزنىڭ مىللىتىڭى ــوراپتۇ" س . دهپ س
مهن "، "مهن قـاغىلىقتىن"، "مهن قهشـقهرلىك: "كۆپىنچه ئۇيغۇرالر ئۇنىڭغا

ــق ــالىق"، "غۇلجىلى ــسۇلۇق"، "مهن كۇچ ــده" مهن ئاق ــاۋابالرنى دېگهن ك ج
مېنىـڭ مىللىـتىم : "ئىنتايىن ئاز ساندىكى كىشىلهر بولسا ئۇنىڭغا. بېرىپتۇ
: شۇنىڭ بىـلهن ئـاپتور ماقالىـسىنىڭ ئاخىرىـدا. ، دهپ جاۋاب بېرىپتۇ"ئۇيغۇر

ـــى  ـــك ئېڭ ـــر مىللىيهتلى ـــگهن بى ـــرلىككه كهل ـــى بى ـــۇرالردا تېخ ئۇيغ
ــۇرالردىن ئهن ــپ، ئۇيغ ــه چىقىرى ــهكىللهنمهپتۇ، دهپ خۇالس ــسىمۇ ش سىرىمى

ئهگهر ھازىر بىر كىشى ئۇيغـۇر .  بولىدىكهن، دېگهندهك نهرسىلهرنى يېزىپتۇ
ــۇرالردىن ــارلىق ئۇيغ ــدىكى ب ــېمه؟: "دىيارى ــز ن ــىزنىڭ مىللىتىڭى ، دهپ "س
، دهپ جـاۋاب "مېنىڭ مىللىـتىم ئۇيغـۇر: "سورىسا، ئۇالرنىڭ قانچه پىرسهنتى

 پىرسـهنتى پهخىرلىنىـپ دېگهنلهرنىـڭ ئىچىـده قـانچه" مهن ئۇيغۇر"بېرهر؟  
تۇرۇپ، قانچه پىرسـهنتى ئۇياتقانـدهك بولـۇپ جـاۋاب بېـرهر؟  ھـازىر ئـۆزىنى 

دهيـــدىغانالر كۆپىيىۋاتامـــدۇ يـــاكى " مهن ئۇيغـــۇر"پهخىرلىنىـــپ تـــۇرۇپ 
 ئازىيىۋاتامدۇ؟

يىلى مهن، مېنىڭ كالىفورنىيه ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئۇسـتازىم -1993
ۇنقى ساۋاقدىـشى ئـۈچىمىز بىرلىـشىپ ئاندره كنوئهسـهن ۋه ئۇنىـڭ بىـر بـۇر

ئامېرىكىدىكى بىر ئهڭ يۇقىرى دهرىجىلىك ئىلمىي تهتقىقات جۇرنىلىدا بىـر 
ئۇسـتازىمنىڭ ساۋاقدىـشىنىڭ ئىـسمى . پارچه ئىلمىي ماقـاله ئـېالن قىلـدۇق

بـۇ مهن چهت ئهلـگه . جوسهپھ مائىت بولۇپ، ئۇنىڭ مىللىتى يهھۇدىي ئىكهن
ئۇستازىم بىلهن ئىككىسى .  ان يهھۇدى ئىدىچىقىپ، تۇنجى قېتىم تونۇشق

جوسـهپھ ئامېرىكىنىـڭ . دوكتورلۇق ئۇنۋانى ئۈچۈن بىرگه ئوقۇغانالر ئىكهن
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نيۇ يورك شىتاتىغا جايالشقان بىر داڭلىـق مىلىتـاري تهتقىقـات مهركىزىـده 
بىز ئۇ ماقالىنى ئېالن . ئىشلهيدىغان بولۇپ، ئۇ ھازىرمۇ شۇ يهرده ئىشلهۋاتىدۇ

زۇن ئــۆتمهي، مهن جوســهپھ بىــلهن ئامېرىكىــدا ئېچىلغــان بىــر قىلىــپ ئــۇ
بىـز بىـرگه . خهلقئارالىق ئىلمىي تهتقىقات يىغىنىدا بىـرگه بولـۇپ قالـدىم

پاراڭلىشىش جهريانىدا، ئۇ مهندىن مېنىـڭ نـېمه مىلـلهت ئىكهنلىكىمنـى، 
شـۇنىڭ بىـلهن مهن . ئىسمىم ئۇنىڭغا بهك يېڭى تۇيۇلغـانلىقىنى سـورىدى

. ويىچه ئۇنىڭغــا ئۇيغــۇر توغرىــسىدا بىــر مهيــدان دهرس ئۆتتــۈمئــادىتىم بــ
ئاندره نىڭ دهپ بېرىـشىچه : "سۆزۈمنى تۈگهتكهندىن كېيىن مهن ئۇنىڭدىن

. ھهئه، مهن بىـر يهھـۇدى: "ئـۇ. دهپ سورۇدۇم" ھه؟-سهن يهھۇدى ئىكهنسهن
دهپ ." مهن ئۆزۈمنىڭ بىر يهھۇدى بولغانلىقىـدىن ئىنتـايىن پهخىـرلىنىمهن

. مهن بـۇ سـۆزگه قارىتـا ئـۆزۈمنى مهجبـۇرالپ كۈلـۈپ قويـدۇم.  بهردىجاۋاب
. قانداقتۇ بۇ سۆزدىن كېيىن مېنىڭ كۆڭلۈم ئىنتايىن بىئارام بولۇپ كهتتـى

مهن ئـۇ كىـشىدىن ئۆزۈڭنىـڭ بىـر . "ئازراق زهربه يېگهندهكمۇ ھهس قىلدىم
ماڭـا دهپ سورىمىغان تۇرسام، ئۇ ' يهھۇدى ئىكهنلىكىڭگه قانداق قارايسهن؟

شۇ كۈنـدىن . دهپ قورسۇقۇممۇ بىر ئاز كۆپتى" نېمىشقا بۇنداق جاۋاب بېرىدۇ؟
ھهر قېـتىم بـۇ . باشالپ بۇ سۆز يۈرىكىمنىڭ چوڭقۇر يېرىگه ئورنـاپ كهتتـى

نېمه ئۈچـۈن يهھـۇدىيالر بىـر كىـشى سورىمىـسىمۇ : "ۋهقهنى ئهسلىگىنىمده
ــــــدىن ناھــــــايىتى  ــــــڭ يهھــــــۇدى بولغانلىقى باشــــــقىالرغا ئۆزىنى

ــداق په ــز ئۇيغــۇرالر ئۇن ــېمه ئۈچــۈن بى ــدۇ؟ ن ــدىغانلىقىنى ئېيتاالي خىرلىنى
مهن ئامېرىكىغـا كهلـگهن " دېمهيمىز؟ نېمه ئۈچۈن بىز ئۇنداق دېيهلمهيمىز؟

دهسلهپكى مهزگىلده بالىالرنىڭ مهكتىپىده بهزى پائالىيهتلهر بولۇپ قېلىـپ، 
چ قانـداق سـادا شۇ پائالىيهتته مهن ئۇيغۇرالرنى تونۇشتۇرسام، تۆۋهنـدىن ھـې

ئامېرىكىلىقالر بىلهن ئايرىم پاراڭالشقاندا ئۇالرغا ئۆزۈمنى . چىقمىغان ئىدى
ۋه ئۇيغــــۇرنى تونۇشتۇرســــام، بهزىلىــــرى مېنىــــڭ دېگهنلىــــرىمگه 

كۆپىنچه ۋاقىتالردا . ئهجهبلىنىۋاتقاندهك چىراي ھالىتىنى ئىپادىلىگهن ئىدى
 . تتىئۇالر بۇ پاراڭ مهزمۇنىغا ئانچه قىزىقىپ كهتمهي
ئۇالر دېموكراتىيهنىمـۇ ئىجـات . يهھۇدىيالر كوممۇنىزمنى ئىجات قىلغان

ئىنــسان تارىخىــدىكى ئهڭ مهشــۇر فىزىكــا ئــالىمى ئېينىــشتېينمۇ . قىلغــان
يىلىغىـــچه ئامېرىكـــا فېدېراتـــسىيه -2005يىلىـــدىن -1987. يهھـــۇدىي

بانكىسىنىڭ رهئىسىلىك ۋهزىپىسىنى ئۆتىگهن كىشى ئـاالن گـرېن سـپانمۇ 
ئهينى ۋاقىتتا بۇ كىشىنىڭ ھهر بىر ئېغىز سـۆزى پۈتـۈن دۇنيانىـڭ . ھۇدىييه

 سـېنهتورىمۇ 2كالىفورنىيه شىتاتىنىڭ . پايچهك بازىرىغا تهسىر كۆرسىتهتتى
ـــۇدىي ـــسىملىرىدا . يهھ ـــان قى ـــازىرغىچه بولغ ـــۆھبهتنىڭ ھ ـــۇ س مهن مۇش
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ـــۇدىي  ـــشكهن يهھ ـــا ئېرى ـــل مۇكاپىتىغ ـــاھهلهرده نوبې ـــشىمىغان س ئوخ
بۈگـۈن ئىنتېرنېتنـى .  كىـشىنى تىلغـا ئالـدىم3دىن ئاز دېگهنده ئالىملىرى

 160ئىزدهپ كۆرسهم، يهھۇدىيالردىن نوبېـل مۇكـاپىتى ئالغانالرنىـڭ سـانى 
بۇ سان دۇنيادىكى باشقا ھهرقانداق مىللهتنى بېـسىپ . كىشىدىن ئاشىدىكهن

ياھۇدىيالرنىـڭ قولغـا كهلتـۈرگهن نهتىجىلىرىنـى مۇشـۇنداق . چۈشىدىكهن
ۇشتۇرۇش ئۈچۈن كهم دېگهنـده بىـرهر كىتـاب يېزىـشقا تـوغرا كېلىـشى تون

لېكىن، ئۇالرنىـڭ باشـقا مىللهتـلهرگه ۋه ئىنـسانىيهتكه قىلغـان . مۇمكىن
تېخى يېقىندا ئۇالر خـۇددى بىـر خوتـۇنى . جىنايى ئىشلىرىدىنمۇ خېلى كۆپ

قـاچىالرنى چاققـان -بىلهن ئۇرۇشۇپ قېلىپ، خاپا بولۇپ، ئۆيىـدىكى چىـنه
لىۋانغا بېـسىپ ) دهپ ئاتايدۇ" ئا ماد مان"ئىنگلىزچىده بۇنى (رگه ئوخشاش ئه

 ئاي بومباردىمـان قىلىـپ، نۇرغـۇن شـهھهرلهرنى ۋهيـران 2كىرىپ، ئۇ يهرنى 
 دىــن ئــارتۇق پــۇقرانى 1000قىلىــپ، دېڭىــز بــويىنى مــاي بىــلهن بۇلغــاپ، 

تال بولـسا مۇشۇنداق تۇرۇقلۇقمۇ، ئـۇالر يهنه پۇرسـه. ئۆلتۈرۈپ چىقىپ كهتتى
، "مهن ئۆزۈمنىڭ بىر يهھـۇدىي بولغانلىقىمـدىن پهخىـرلىنىمهن"باشقىالرغا 

 .دهيدۇ
يىلى مهن ئامېرىكىدىكى بىـر قىـسىم ئۇيغـۇرالر بىـلهن خېلـى -2000

پاراڭلىـشىش . ئارىلىشىپ باققان بىر ئامېركىلىق بىلهن بىرگه بولۇپ قالدىم
ىكهنلىكىنى، ئۇنىڭ قانداق جهريانىدا ئۇ مهندىن ئۇيغۇرنىڭ قانداق مىللهت ئ

مهن ئۇنىڭغـا ئـۆزۈم بىلـگهن . تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشى بارلىقىنى سـورىدى
سۆزۈمنىڭ ئاخىرىدا ئۇ مېنىڭ قولۇمنى مهھـكهم . ئهھۋالالرنى سۆزلهپ بهردىم

ئهركىن، مهن بۇ سوئالالرنى ھازىرغىچه خېلـى كـۆپ ئۇيغـۇرالردىن : "سىقىپ
. ۈم قانائهتلهنگىـدهك جـاۋاب ئااللمىغـانلېكىن، بىرهرسىدىن ئـۆز. سورىغان

مانا بۈگۈن سېنىڭ جاۋابىڭنى ئاڭالپ تۇنجى قېتىم ئۇيغـۇر توغرىـسىدا بىـر 
 .  دېدى." ساڭا رهھمهت. ئاز چۈشهنچىگه ئىگه بولغاندهك ھېس قىلدىم

ــۇنى  ــۇ ســورۇندا ئ ــسهك، ب ــۆزىگه كهل ــۇقىرىقى ســوئالنىڭ ئ ــدى ي ئهم
. الپ تۇرۇپ جـاۋاب بېـرىش مۇۋاپىـق ئهمهسئۇيغۇرالرغا ۋه ئۇيغۇر دىيارىغا باغ

شۇڭا مهن بۇ مهسىلىگه ئامېرىكىدىكى ئىجتىمـائى پهن مۇتهخهسسىـسلىرى 
قانداق قارايدىكهن، شۇ توغرىسىدا ئۆزۈمنىڭ چۈشهنچىسىنى ئـازراق سـۆزلهپ 

بىلهن ۋهتهنپهرۋهرلىك ") nationalism"ئىنگلىزچه  (مىللهتپهرۋهرلىك. بېرهي
بىـرىگه ئىنتـايىن يـېقىن - مهنا جهھهتتىن بىر")patriotism"ئىنگلىزچه (

. بولۇپ، ئۇالرنى ئومۇمالشـتۇرۇپ چۈشهندۈرۈشـمۇ ئاساسـهن مـۇمكىن ئهمهس
 ئۇقۇمنىــڭ قانــداق كونكرېــت مهزمــۇنالرنى ئــۆز ئىچىــگه 2يهنــى، بــۇ 

ئالىــدىغانلىقى بىــر دۆلهت، بىــر رايــون ۋه بىــر مىللهتــكه قــاراپ ئوخــشاش 
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سىرده بىر قىسىم دىكتـاتۇرچىالر خهلقنىـڭ ئـۆز ئه-20مهسىلهن، . بولمايدۇ
دۆلىتىگه بولغان ۋهتهنپهرۋهرلىك مۇھهببىتىنى ئۇرغۇتۇپ، ئۇنى ئۆزى ئېلىپ 
بېرىۋاتقان ئۇرۇشنىڭ مـاھىيىتىنى ئـاقالش ۋه خهلقنـى تىـزگىنلهش ئۈچـۈن 

دېموكراتىيهلىــك رېــسپۇبلىكىالرده بولــسا، ئاشــۇنداق . خىــزمهت قىلــدۇردى
شى ئېلىپ بېرىلغان كۈرهشلهرنى ۋهتهنپهرۋهرلىك كۈرىشى، دىكتاتۇرلۇققا قار
 .  دهپ ھېسابلىدى

ــلهت  ــدا، مىل ــويىچه ئېيتقان ــسى ب ــۇغهتتىكى ئېنىقلىمى ــزچه ل ئىنگلى
دېگهن سۆز بىر خىل ئېتنىـك ئائىلىـسىدىن كېلىـپ ") nation"ئىنگلىزچه (

ــدىكى  ــڭ ئىچى ــۇ توپنى ــۇپ، ب ــان بول ــا قارىتىلغ ــادهملهر توپىغ ــان ئ چىقق
بىرىگه ناھايىتى -هرنىڭ ھهممىسى ئوخشاش بىر خىل تىلنى ياكى بىرئادهمل

مىلــلهت توغرىــسىدا يېقىنــدا ئــۆزىگه . يــېقىن بولغــان تىلنــى ئىــشلىتىدۇ
دېگهن ئىنتېرنېت ئىسمى قويۇۋالغان بىر قېرىندىـشىمىز بىلىۋالغـا " ئاپتاپ"

ېـگهن مىللهت د"ئۇ ماقالىنىڭ ماۋزۇسى . بىر ئىنتايىن ياخشى ماقاله چىقاردى
 :بولۇپ، ئىنتېرنېت ئادرىسى" نېمه؟

http://www.biliwal.com/modules.php?name=Forums&file=
viewtopic&p=2389#2389  . 

:  غىمــــــۇ قويــــــۇپ قويــــــدۇمwww.Meripet.comمهن ئــــــۇنى 
http://www.meripet.com/Academy/Millet.htm . مهن ئوقۇرمهنلهرنىــڭ

ــى ــشىنى تهۋس ــۆرۈپ بېقى ــتىم ك ــر قې ــۇنى بى ــمهنئ ــده . يه قىلى ــۇ ماقالى ب
 مـۇھىم 3ئېيتىلىشىچه، مىللهتنىڭ تىـل، غـورۇر ۋه مهدهنىيهتـتىن ئىبـارهت 

ــدۇ ــامىلى بولى ــڭ . ئ ــي مهدهنىيهتنى ــسا مىللى ــل بول ــده، تى ــڭ ئىچى بۇالرنى
. شهكىللىنىشى ۋه ئۇنىڭ مـۇكهممهل مهۋجـۇت بولـۇپ تۇرۇشـىدىكى ۋاسـىته

ــسى ــڭ ئىپادىچى ــلهت روھىنى ــسا مىل ــت بول ــلهت مهدهنىئهي ــۇنداقال مىل ، ش
غـورۇر بولـسا مىللهتنىـڭ روھـى، . پۈتۈنلۈكىنى ۋۇجۇدقا چىقارغۇچى شىلىم

 . تىل ۋه مهدهنىيهتنىڭ كىملىك كېنىشكىسى
مىلــلهت ســۆيۈملۈكنىڭ ئــوبيېكتى بولــۇپ، بىــر ئــادهم ئــۆز مىللىتــى 

بىـر ئادهمنىـڭ ئـۆز مىللىتـى . ئارقىلىق ئـۆزىنى باشـقىالردىن پهرقلهندۈرىـدۇ
زىگه خاس بۇرچى ۋه كاپالهتكه ئىگه قىلىنغان بىر قىسىم ئاالھىده ئىچىده ئۆ

دېگىنىمىز ئـۆز مىللىتىنىـڭ تـارىخى، " بۇرچى"بۇ يهردىكى .  ھوقۇقى بولىدۇ
مهدهنىيىتــى، ئاساســىي قــانۇنى ۋه جۇغراپىيهســى قاتــارلىقالرنى بىلىــش 

 بىر قىسقارتىپ ئېيتقاندا، مىللهتپهرۋهر كىشىلهر. مهسئۇليىتىنى كۆرسىتىدۇ
ئىنستىتۇتنى ۋه ئۇنىـڭ خـاراكتېرلىرىگه ۋهكىللىـق قىلىـدىغان ئـامىلالرنى 

روشهنكى، ئـۆز مىللىتىنـى سـۆيۈش ۋه شـۇ ئـارقىلىق مىللهتـپهرۋهر . سۆيىدۇ



  )2 (ۈلگهن يازما سۆھبهت ئهركىن سىدىق بىلهن ئۆتكۈز-ئۇيغۇر ئالىمى
 

 
74

بولۇش ئۈچۈن چوقۇم ئۆز مىللىتىنى، بولۇپمۇ يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغـان ئـۆز 
ئۆسـمۈرلهرگه -ياش. مىللىتىگه خاس بىر قىسىم نهرسىلهرنى بىلىش كېرهك

بۇ نهرسىلهرنى مىللهتپهرۋهرلىك تهربىيىسى ئـارقىلىق ئـۆگىتىش دۇنيـادىكى 
مــۇتلهق كــۆپ ســاندىكى مىللهتــلهر قوللىنىــدىغان ئهڭ ئۈنۈملــۈك ئۇســۇل 

لـېكىن ئۇيغـۇرالر ئۈچـۈن ھـازىر بۇنـداق قىلىـش ئاسـان . بولۇشى مـۇمكىن
ئـانىالر - ئاتـاھازىر بۇ جهھهتتىكى ئىشالر پهقهت تهربىـيه كـۆرگهن. ئهمهس

شــۇ . ئۆيىــده ئــۆز پهرزهنتلىــرىگه ســۆزلهپ بېــرىش بىلهنــال چهكلىنىۋاتىــدۇ
سهۋهبتىن مهن يۇقىرىـدا تهسـۋىرلهپ ئـۆتكهن بىـر قـانچه مىـسالالردىكىدهك 

 . ئهھۋالالر يۈز بېرىۋاتىدۇ
. ۋهتهنپهرۋهر كىشىلهر بىر خىل ئىدىيه ۋه ئۇنىڭ پرىنسىپلىرىنى سۆيىدۇ

ـــڭ مۇ ـــارۋهتهنپهرۋهرلىكنى ـــدىلىكلىرى ب ـــداق ئاالھى ـــك : ن ۋهتهنپهرۋهرلى
ــرى  ــشىنى ئىلگى ــالىيهتلىرىگه قاتنىشى ــىي پائ ــشىلهرنىڭ دۆلهت سىياس كى

بۇ سىياسىي پائـالىيهتلهر سـايالمدا بـېلهت تاشـالش، مهملىكهتلىـك . سۈرىدۇ
ئىجتىمائىي ھهرىكهتلهرگه قاتنىشىش، سوتقا چىقىپ دهۋالىـشىش، ئهسـكهر 

. لىرىدا ئىشلهش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىـدۇبولۇش ۋه ھۆكۈمهت ئورگان
كـــۆپلىگهن كىـــشىلهر مۇشـــۇنداق دۆلهت سىياســـىي پائـــالىيهتلىرىگه 
قاتناشقاندا، دۆلهت سىياسىتىنىڭ تېخىمـۇ ياخشىلىنىـشى ۋه تېخىمـۇ ئادىـل 

 .بولۇشىنى ئهمهلگه ئاشۇرااليدۇ
هپ مهن مۇشۇ سوئالنى كورگهندىن كهيىن، ئامېرىكا جهمئىيىتى مهكـت

ئوقۇغۇچىلىرىغا ۋهتهنپهرۋهرلىك تهربىيىسى بېرىشكه قانداق قارايـدىغانلىقى 
توغرىسىدا ئـازراق ئىزدىنىـپ، تاپقـان ماتېرىيـالالرنى تېـز سـۈرئهتته ئوقـۇپ 

مهن كۆرگهن ماتېرىيالالرغا ئاساسالنغاندا، ئامېرىكىلىقالر ئاساسـهن . باقتىم
ــشكه ق ــسى بېرى ــك تهربىيى ــته ۋهتهنپهرۋهرلى ــكهنمهكتهپ ــى ئى ــۇالر . ارش ئ

 :كۆرسهتكهن سهۋهبلهرنىڭ بىر قىسمى مۇنۇالردىن ئىبارهت
بهزىلهر ۋهتهنپهرۋهرلىكتىن پايدىلىنىپ، بىر دۆلهتتىكـى ئهركىـن ۋه . 1

مۇكهممهل ئاساسقا ئىگه سىياسىي مۇنازىرىنىڭ داۋاملىشىـشىغا توسـقۇنلۇق 
 .قىلىدۇ
 ھهمـده قانۇنـسىز ۋهتهنپهرۋهرلىك ئايرىمچىلىقنى ئىلگىرى سـۈرىدۇ،. 2

ھالدا ئۆز گراجدانلىرىنى باشقا ئىنسانالردىن ئۈستۈن كۆرىـدىغان ئىـدىيهنى 
بولغىنىـدهك، ) يهنى سهۋهبـسىز" (قارغۇ"بارلىق مۇھهببهتلهر . تهرغىپ قىلىدۇ

كىشىلهرنىڭ بىر دۆلهتكه بولغان مۇھهببىتى ئۇ دۆلهتنىڭ يېتهرسـىزلىكىنى 
 .كۆرمهسلىككه ئېلىپ بېرىشى مۇمكىن

بىــر قــانۇنلۇق ھۆكــۈمهت ئــۆزى باشــقۇرغان كىــشىلهرنىڭ ئــۆز . 3
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ئهگهر . ئىختىيارلىقى بىلهن سهمىمىي قوللىشى ئاساسـىغا قۇرۇلغـان بولىـدۇ
ــۇچىلىرى  ــتهپ ئوقۇغ ــۇقىنى مهك ــايهت زور ھوق ــڭ غ ــۈمهت ئۆزىنى ــر ھۆك بى
ــقا  ــۈمهتنى ياقتۇرۇش ــۇ ھۆك ــۇچىالرنى ب ــۇ ئوقۇغ ــشلىتىپ، ئ ــتىدىن ئى ئۈس

لدا خهلقنىڭ بۇ ھۆكۈمهتنى قوللىـشى سـهمىمىي بولمـاي مهجبۇرلىسا، ئۇ ھا
 . قالىدۇ
ئوقۇغۇچىالرغا ۋهتهنپهرۋهرلىكنـى چىقىـش نۇقتىـسى قىلىـپ تـۇرۇپ . 4

تارىخ سۆزلىگهنده، تـارىخنى ئـۆزگهرتىش ۋه يالغـان تـارىخ ياساشـقا ئېلىـپ 
 ئۇنداق ئهھۋال ئاستىدا ئوقۇغۇچىالرغا تارىختا نېمه ئىش بولغانلىقىنى. بارىدۇ

مهن . (ۋه نــېمه ئۈچــۈن شــۇنداق بــولغىنىنى ئهيــنهن ســۆزلىگىلى بولمايــدۇ
 قېتىم 3نى ئوتتۇرا ۋه ئالىي مهكتهپته جهمئىي " جۇڭگو كومپارتىيه تارىخى"

ئهينـــى ۋاقىتتىكـــى سىياســـىي ۋهزىيهتنىـــڭ . دهرس قىلىـــپ ئوقـــۇدۇم
  قېتىملىق دهرسـنىڭ مهزمۇنىـدا پهرق ئىنتـايىن3ئوخشىماسلىقىغا قاراپ، بۇ 

 .)چوڭ بولدى
ئامېرىكـــا مهكتهپلىـــرى ئوقۇغۇچىالرنىـــڭ دىققىتىنـــى مونوپـــولىيه 

ئۇالر ھهر خىل سىياسونالر بىلهن، يهنى ھۆكۈمهت سىياسـىتىنى . قىلىۋالمايدۇ
قولاليـــدىغان ۋه ئۇنىڭغـــا قارشـــى تۇرىـــدىغان سىياســـونالر بىـــلهن، 

دىنىـي دۆلهتنىڭ ھهقىقىي ئىگىـسى خـۇدا، دهپ قارايـدىغان . رىقابهتلىشىدۇ
ـــشىدۇ ـــۇ رىقابهتلى ـــچىالر بىلهنم ـــشنى ئهمهس، . باش ـــىغا قاتنىشى سىياس

ــۇ  ــىركهتلىرى بىلهنم ــودا ش ــوڭ س ــۈرىدىغان چ ــرى س ــستېمالنى ئىلگى ئى
بــۇ جهھهتــته مهكتهپنىــڭ بىــر ئوقۇتقۇچىــسى خــۇددى بىــر . رىقابهتلىــشىدۇ

پادىشاھقا ئوخشاش بولۇپ، ھېچ قانداق كىشى ئۇ ئوقۇتقىچىنىڭ دهرسخانىدا 
شۇڭالشـــقا ئوقۇتقـــۇچىالر . دهپ دهرس سۆزلىـــشىگه ئارىلىـــشالمايدۇنـــېمه 

ــى ۋه  ــسبهتهن، دۆلهت ئىچ ــهتلىرىگه نى ــوڭ سىياس ــل چ ــڭ ھهر خى دۆلهتنى
ســـىرتىدىكى ھهر خىـــل چـــوڭ سىياســـىي ۋهقهلهرگه نىـــسبهتهن ئېلىـــپ 

ــان بهس ــۆزلهپ، -بېرىلىۋاتق ــى تهڭ س ــى تهرىپىن ــڭ ھهر ئىكك مۇنازىرىنى
. تهقىل ئـويالش ۋه تهھلىـل قىلىـشقا چاقىرىـدۇئوقۇغۇچىالرنى ئۆزلىرى مۇسـ

ــهببۇس  ــشىنى تهش ــۆزى چىقىرۋېلى ــاخىرقى خۇالســىنى ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئ ئ
. يىللىغىـدا ئوقۇيـدۇ-3مېنىڭ ئوغلـۇم ھـازىر تولـۇق ئوتتۇرىنىـڭ . قىلىدۇ

ئۇنىڭ تارىخ ئوقۇتقۇچىسى ھهر قېتىملىق دهرسته ئالدى بىلهن ئامېرىكىنىـڭ 
ل ئىچكى ۋه تاشقى مهسـىلىلهر توغرىـسىدىكى چـوڭ تېما بولۇۋاتقان ھهر خى

ئۇنىــــڭ ئوقۇغۇچىالرغــــا . مۇنــــازىرهلهرنى چۈشــــهندۈرۈپ تــــۇردى-بهس
چۈشهندۈرگهن نۇرغـۇن نهرسـىلىرى ئامېرىكـا پرېزىـدېنتى بۇشـنىڭ تاشـقى 
ــايرىم  ــشىلهرنىڭ ئ ــسىم كى ــر قى ــۇرۇنغان بى ــا يوش ــىتى ۋه ئۇنىڭغ سىياس
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. هرسىلهرمۇ ئىنتايىن كـۆپ بولـدىمۇددىئاسى بولۇپ، بۇشنى چۈشۈرىدىغان ن
مهن نۇرغۇن گېزىت ئوقۇپ چۈشىنىپ ماڭغـان نهرسـىلهرنى مېنىـڭ ئوغلـۇم 

نۇرغۇن سىياسىي ئىـشالردا . مهكتهپتىكى دهرس ئارىقىلىقال چۈشىنىپ ماڭدى
 . مهن ھازىر ئوغلۇم بىلهن خېلى ئۇزۇن ئوخشاش سهۋىيهده پاراڭلىشااليمهن

ېرسـىتېتىنىڭ مادىـسون شۆبىـسىده ئامېرىكىدىكى  ۋىسكونسىن ئۇنىۋ
"Kevin Barrett " ئىـسىملىك بىـر پروفېسـسور بولـۇپ، ئـۇ سـىنىپىدا دهرس

سـىنتهبىر ۋهقىـسىنى ئامېرىكـا ھۆكـۈمىتى -11سۆزلىگهنده ئوقۇغۇچىالرغا 
پىالنالپ كهلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى، ئۇنداق قىلىشىدىكى مهقسىدى ئوتتـۇرا 

بـۇ .  ئېرىشىش ئىكهنلىكىنـى ئېيتقـانشهرقتىكى ئۇرۇشتا سىياسىي پايدىغا
ۋهقهدىــن كېــيىن ئامېرىكــا جۇمھــۇرىيهتچىلهر پارتىيىــسىنىڭ بىــر قىــسىم 
رهھبهرلىــرى بــۇ پروفېســسورنى مهكتهپــتىن قــوغالپ چىقىــرىش توغرىــسىدا 

. لېكىن، ئۇ مهكتهپ بۇ پروفېسسورنى ئىـشتىن بوشـاتمىدى. تهكلىپ بهردى
ــويىچه ــا ب ــۈن ئامېرىك ــڭ ئهكــسىچه، پۈت ــولالش ئۇنى ــۇ پروفېســسورنى ق  ب

جۇرنــالالردا ئــۇنى قولاليــدىغان نۇرغــۇن -ھهرىكىتــى قوزغىلىــپ، گېزىــت
شۇنىڭ بىـلهن بـۇ پروفېسـسور بىـر مهملىكهتلىـك . ماقالىلهر ئېالن قىلىندى

مهن بۈگۈن ئىنتېرنېتنى ئـاختۇرۇپ .  بولۇپ قالدى" چولپان"قهھرىمان ياكى 
-11قـا ئوخـشاش، " Kevin Barrett"كۆرسهم، ئامېرىكىدىكى بىـر ئـورۇن 

ان، دهپ قـاراپ سىنتهبىر ۋهقهسىنى ئامېرىكـا ھۆكـۈمىتى كهلتـۈرۈپ چىقارغـ
مهيدانغا چىققان، پۈتۈن مهملىكهت بويىچه داڭلىـق كىـشىلهردىن جهمئىـي 

 . نهپهرنى تىزىمالپتۇ44
مهن ئوقـۇرمهنلهردىن بـۇ يهردىكـى . يۇقىرىقىالر ئامېرىكىنىڭ ئهھـۋالى

ا ۋه ئۇيغـۇر جهمئىيىـتىگه ئـۆزلىرى تهدبىقلىۋېلىـشىنى ئۇقۇمالرنى ئۇيغۇرغ
بۇ يهرده تهكىتلهپ قويۇشقا تېگىشلىك بىـر نهرسـه شـۇكى، . ئۈمىد قىلىمهن

خۇددى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتۈپ كهتكهندهك، بىر ئادهم ئۆزىنى مهلۇم بىر 
مىللهتنىــڭ بىــر ئهزاســى، دهپ ھېــساباليدىكهن، ئــۇ چوقــۇم ئــۆز مىللىتــى 

ــدىكى ــشى كهرهكئىچى ــادا قىلى ــۇرچنى ئ ــر ب ــداق بى ــڭ :  مۇن ــۆز مىللىتىنى ئ
تارىخىنى، مهدهنىيىتىنـى، ئاساسـىي قـانۇنىنى، ۋه جۇغراپىيهسـىنى ياخـشى 

 . ئۇيغۇرالر ھازىر بۇ جهھهتته ئىنتايىن ئاجىز.  ئىگىلىۋېلىش
بۇ يىـل يـازدا ئـۈرۈمچىگه بارغانـدا، مهن بىـر پۈتـۈن ئـۆمرىنى ئۇيغـۇر 
جۇرنالىستلىقى بىلهن ئۆتكۈزگهن پىشقهدهم ئۇيغۇر زىيالىسى بىلهن يېرىم 

ئۇ ئاكىمىز ھازىرغىچه ئۇيغـۇر جهمئىيىتىـدىكى . سائهت پاراڭلىشىپ قالدىم
خېلـى . نۇرغۇن مهسىلىنى نهزهرىيه جهھهتـتىن تهھلىـل ۋه تهتقىـق قىلىپتـۇ

ئۇنىڭ ھازىر باسـمىغا تهييارالۋاتقـان كىتابىنىـڭ . كۆپ كىتابمۇ چىقىرىپتۇ
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. مهزمۇنىــدىن مهن ئــازراق خهۋهر تېپىــپ، ئىنتــايىن ھاياجانلىنىــپ كهتــتىم
ــاش  ــتىده ب ــىله ئۈس ــداق مهس ــده بۇن ــۇرالر ئىچى ــۇرۇن ئۇيغ ــهۋهبى، مهن ب س

ـــسىرهيتتىم ـــوقمىكىن، دهپ ئهن ـــادهملهر ي ـــدىغان ئ ـــد. قاتۇرى ه ئۈرۈمچى
مهن ئۇالرغـا . ئاقـسۇدىمۇ ھهم شـۇنداق. كىتابخانىالر ئانچه كـۆپ ئهمهسـكهن

ناھـايىتى ياخـشى . بىر قىـسىم كىتـابالرنى ۋاراقـالپ بـاقتىم. كىرىپ باقتىم
بىـر قىـسىم ئـوت يـۈرهك ئۇيغـۇر زاتلىـرى . يېزىلغان كىتـابالر بـار ئىـكهن

ېغىـر توسالغۇنىڭ قانچىلىـك كـۆپ بولۇشـى، قىيىنچىلىقنىـڭ قانچىلىـك ئ
بولۇشــى، شــارائىتنىڭ قانچىلىــك ناچــار بولىــشىغا قارىمــاي، ئۆتمۈشــتىكى 
ئۇيغۇر مهدهنىيىتىنىـڭ ئىچىـدىكى ھهر خىـل گـۆھهرلهرنى قېزىـپ تېپىـپ، 
. ئۇنى كىتاب قىلىپ چىقىرىپ، ئۇيغۇر خهلقىنىڭ پايدىلىنىـشىغا سـۇنۇپتۇ

يىـسى بۇ كىتابنىڭ ئاپتورلىرىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى ئالىي مهكـتهپ تهربى
لېكىن، يازغان نهرسىلىرىنىڭ سۈپىتى ناھايىتى يۇقىرى . كۆرمىگهن ئىكهن

بىر كۈنى مهن بىر چوڭ بازار بىناسىنىڭ ئىچىده كېتىۋاتـسام، مېنـى . ئىكهن
ئۇ ئۇكىمىز شۇ بـازاردا بىـر كىچىـك يهرنـى ئىجـارىگه . بىر ئۇكىمىز چاقىردى

سىمىمنى بۇرۇن تـور مېنىڭ ره. ئېلىپ، ئۇيغۇر كىتاب دۇكىنى ئاچقان ئىكهن
ــكهن ــشى ئى ــپ چاقىرى ــى تونۇۋېلى ــا، مېن ــۆرگهن بولغاچق ــدىن ك . بهتلىرى

پهقهت تولۇقسىز ئوتتـۇرا مهكـتهپ . ئىككىمىز ئولتۇرۇپ بىر دهم پاراڭالشتۇق
 خىل 3سهۋىيىسىگه ئىگه بۇ ئۇكىمىز ئۆزى يېزىپ چىقارغان كىتابتىن ماڭا 

مېنىڭ ئىگىلىشىمچه، . دىپۇل بهرسهم ھهرگىز ئالمى. كىتاب سوۋغات قىلدى
ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدا بىر يازغۇچى مۇشـۇنداق كىتـاب چىقارسـا، ئۇنىڭـدىن 

شۇڭالشـقا باسـقاندىمۇ ھهر .  دانه ئهتراپىدا سېتىلىدىكهن3000جهمئىي ئاران 
تهخمىـنهن .  دانه ئهتراپىـدا بېـسىپ چىقىرىـدىكهن3000بىر خىـل كىتـابنى 

ر خهلقىـدىن مۇشـۇنداق كىتـابالرنى سهككىز مىليون نوپۇسقا ئىـگه ئۇيغـۇ
ــاران  ــېتىۋالىدىغانالردىن ئ ــدىكهن3000س ــشى چىقى ــڭ .  كى كىتابخانىالرنى

. ئىچىده ئادهم ئىنتايىن ئاز بولۇپ، كىشىگه ناھايىتى سوغۇق تۇيۇلىـدىكهن
. بۇنىڭ بىلهن سېلىشتۇرغاندا، ئۇيغۇر رېستۇرانلىرى باشقا بىر دۇنيـا ئىـكهن

 بولسۇن، مهيلى كهچلىك تاماق ۋاقتـى بولـسۇن، مهيلى چۈشلۈك تاماق ۋاقتى
يهكــشهنبه دهم ئــېلىش -مهيلــى ھهپــته ئــارىلىغى بولــسۇن، يــاكى شــهنبه

كــۈنلىرى بولــسۇن، ئۇيغــۇر رېــستۇرانلىرى ئىچىنىــڭ ئــاۋاتلىقى كىــشىنى 
مهن ئامېرىكىـدا ئۇيغـۇر دىيارىـده كۆرگهننىـڭ دهل . ھهيران قالدۇرىـدىكهن
. مىـغ ئـادهم بىـلهن لىـق تولغـان-ر مىـغكىتابخـانىال: ئهكسىنى كـورىمهن

 ھهپـته 3بۇنىڭـدىن . رېستۇرانتار بولسا ئادهمسىز چۆللۈككه ئوخشاپ قالغان
ئايـال دوسـتىمىز ئۆزلىرىنىـڭ يىللىـق تـوي خـاتىره -بۇرۇن بىزنىڭ بىر ئهر
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كۈنى مۇناسىۋىتى بىلهن ئايالىم بىلهن ئىككىمىزنى بىر ئىرانلىقالر ئاچقـان 
ئـۇ بىـر جـۈمه كـۈنى كهچتىكـى ئىـش بولـۇپ، . ىلدىرېستۇرانغا تهكلىپ ق

ئادهتته بۇنداق ۋاقىت ئامېرىكىنىڭ رېستۇرانلىرىدا ئادهم ئهڭ كۆپ بولىدىغان 
بـۇ بىـر ئـاۋات  بازارغـا جايالشـقان، دهرىجىـسى خېلـى يـۇقىرى . ۋاقىت ئىدى

رېستۇران بولۇپ، نهق مهيداندا ساز چېلىپ ناخشا ئېيتىـدىغان ئادهملىرىـدىن 
مهخــسۇس ئۇســسۇل ئوينايــدىغان ســورۇنىمۇ بــار . ىمى بــار ئىــكهن ئــاد5-6

لېكىن، ئۇ كۈنى كهچته بۇ رېستۇرانغا بىزدىن باشقا پهقهت يهنه بىر . ئىكهن
 6سازچىالر بىزنىمۇ ئۆز ئىچىـگه ئالغـان ھالـدا جهمئىـي . جۈپ ئادهمال كهلدى

 . گىچه ساز چېلىپ، ناخشا ئېيتىپ بهردى11خېرىدارغا كهچ سائهت 
ــل  ــده جپ ــقان قهۋىتى ــشخانام جايالش ــڭ ئى ــڭ مېنى ــار بىنانى ده مهن ب

ئۇ بېشىغا داۋاملىـق يهھۇدىيلهرنىـڭ كىچىـك . ئىشلهيدىغان بىر يهھۇدىي بار
خاالغا ماڭغاندىمۇ قولىدا بىرهر كىتاب ياكى جۇرنال . دوپپىسىنى كىيىۋالىدۇ

ا، مهن قولىدىكى كىتابقا قاراپ، يولغا قارىمايدىغان بولغاچق. ئوقۇپ ماڭىدۇ
ــلهن ئۈسۈشــۈپ  ــده، ئۇنىــڭ بى ــۋاتقىنىنى كۆرگهن ــم ئۇنىــڭ كېلى ھهر دائى

بىر نهچچه قېتىم مهن .  كهتمهي، دهپ ناھايىتى ئېھتىياتلىق بىلهن ماڭىمهن
ئۇنىڭ خاالدا ئۆره تۇرۇپ، كىچىك تهرهت قىلىۋاتقاندىمۇ بىر قولىدا كىتاب بار 

ه ئهھـۋال بولـۇپ، مهن بـۇ بۇ ئاالھىد. بولۇپ، ئۇنى ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆردۈم
ـــدىم ـــى كۆرمى ـــداق قىلغىنىن ـــقىالرنىڭ بۇن ـــشىدىن باش ـــېكىن، . كى ل

پهن قاتـارلىق بىـر -يهھۇدىيالرنىڭ دۇنيادىكى بارلىق مىللهتلهردىـن ئىلىـم
. قىسىم ساھهلهرده ئېشىپ كېتىشىده مانا مۇشۇنداق روھنىڭ چـوڭ رولـى بـار

ڭ ئالېكس ئىـسىملىك قىسمىدا تىلغا ئالغان مېنى-1مهن مۇشۇ سۆھبهتنىڭ 
ئـۇ قهتئىـي تېلېـۋىزور .  يهھۇدى دوستۇمنىڭ ئۆيىده بىرهرمۇ تېلېـۋىزور يـوق

كىتـاب ئوقۇشـتىن . جۇرنال ئوقۇيـدۇ-كۆرمهي، بوش ۋاقىتلىرىدىمۇ كىتاب
بىر ئىنـسان .  خۇددى باشقىالر تېلېۋىزور كۆرۈپ ھوزۇرالنغاندهك ھوزۇرلىنىدۇ

 ۋه ئۇنىڭغا ئادهتلىنىش ئاسان ئىـش ئۈچۈن بۇنداق بىر ياشاش يولىنى تالالش
.  ياشالرغا كىرىپ قالغان ئالېكس ھازىر شۇنداق قىلىۋاتىدۇ55لېكىن . ئهمهس

ــۆيىنى -80مهن  ــدىكى ئ ــدوڭنىڭ جۇڭنهنخهي ــائو زې ــشىدا م ــڭ بې يىلالرنى
 2ئــۇ كىــشىنىڭ ئۇخاليــدىغان كــارىۋىتى . ئېكىــسكۇرسىيه قىلىــپ باققــان

ۆزى ئۇخاليدىكهن، قالغـان يېرىمىغـا كىشىلىك كارىۋات بولۇپ، يېرىمىدا ئ
كــۆرگهزمه خادىملىرىنىــڭ . لىــق كىتــاب تىزىقلىــق ئىــكهن-بولــسا لىقمــۇ

 سائهتال ئۇخالپ، قالغان ۋاقىتتـا 4-3ئېيتىشىچه، ئۇ كىشى كۈنىگه پهقهت 
خاالدىكى  ئورۇننىڭ ئالدىغا ۋه يېنىغا بىردىن كىچىـك . كىتاب ئوقۇيدىكهن

. لىق كىتاب قويۇلغـان ئىـكهن-غىمۇ لىقمۇئۈستهل قويۇلغان بولۇپ، ئۇالر
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مهن يېقىندا جپـل ده ئادهمنىـڭ ئۇخلىـشى ھهققىـده بىـر مۇتهخهسسىـسنىڭ 
ئۇنىڭ دېيىشىچه ئادهم ھهرگىزمۇ ئۇخلىمىغانغا ئۆلۈپ . دوكالدىنى ئاڭلىدىم

لېكىن، ئىلمىي نۇقتىـدىن ئېلىـپ ئېيتقانـدا، ئـادهم نورمـال (قالمايدىكهن 
مهن ئۆمرۈمــده ). ئهت ئۇخلىــشى كېــرهك ئىــكهن ســا9-6ئهھۋالــدا كــۈنىگه 

ئۇيغۇرالرنىــڭ تــوال كىتــاب ئوقۇيــدىغان، يــاكى مهكتهپــته بهك تىرىــشىپ 
كهچكىچه كىتاپال ئوقۇيـدىكهن، يـا بىـرهر "ئوقۇيدىغان كىشىلهرگه قارىتا 

شـۇنداق، . دېـگهن گېپىنـى كـۆپ قېـتىم ئاڭلىـدىم" ئالىم بواللمايدىكهن
ئـالىم بولمـاق ئۇنـداق . ئالىم بولغىلى بولمايدۇئازراق كىتاب ئوقۇپ قويۇپال 

خهقلهر كىتاب ئوقۇپ يۈرسه، سىز ئۇالردهك كىتاب ئوقۇشـنىڭ . ئاسان ئهمهس
ئورنىغا ئۇالرنى مهسخىره قىلىپ يۈرسىڭىز، ئۇالر ئالىم بواللمىـسىمۇ سـىزگه 

ســىز تهدرىجــى ھالــدا ئۇالرغــا قــۇل بولــۇپ قېلىــشىڭىز . خوجــايىن بوالاليــدۇ
ــور بېــتىگه ي.  مــۇمكىن كىتاپقــا ئىــشتىياق باغلىغــان "ېقىنــدا بىلىــۋال ت

. ، دېـگهن بىـر قىـسقا يازمـا چاپالنـدى"مىللهت، ئۈمىدكه تولغـان مىلـلهت
يىلالرنىڭ -80كىتابقا ئىشتىياق باغلىمىغان مىللهت قانداق بولۇپ كېتهر؟  

ھهرىكىتـى " ئىتتىپـاقلىق ئېيـى"ئوتتۇرلىرىدىكى بىر يازدا، ئۇيغۇر دىيارىدا 
ــڭ  ــر خاالنى ــىتېتىدىكى بى ــىنجاڭ ئۇنىۋېرس ــا، ش ــر ۋاقىتت ــان بى بولۇۋاتق

، "مهن ئۇيغۇرالرنىڭ ئهرلىرىنى قۇل، ئاياللىرىنى خخخ قىلىمهن"ئىشىكىگه 
شــۇنىڭ بىــلهن ئۈرۈمچىــده خېلــى بىــر .  دېــگهن بىــر جــۈمله خهت يېزىلــدى
 يىلـدهك 20ئـۇ خهت يېزىلغىلـى ھـازىر .  مهزگىل چوڭ ۋهقهلهر بولۇپ كهتتى

 ھازىر ئۇيغۇرالرنىڭ ئهھۋالى قانداقراق؟. بولۇپ قاپتۇ
ــۈش،  ــكه كۆي ــۆيۈش، مىللهت ــى س ــگهن مىللهتن ــك دې مىللهتپهرۋهرلى
مىللهتنىڭ ئىستىقبالىغا كۆڭۈل بۆلۈش، ھهر بىر ماكانـدا، ھهر بىـر زامانـدا 

كۆپ كىتاب ئوقۇغانـدا، ئۇيغـۇرالر . ئۇيغۇرنىڭ غېمىنى يېيىش، دېگهن سۆز
ته باشقىالرنى بېسىپ چۈشهلمىگهن تهقـدىردىمۇ، قۇللـۇق تهرهققىيات جهھهت

مۇشـۇنداق مهنـادىن ئېلىـپ ئېيتقانـدا، . ئورنىغا چۈشۈپ خارلىنىپ قالمايـدۇ
ــهرتىدۇر ــدىنقى ش ــنىڭ ئال ــپهرۋهر بولۇش ــۇش، مىللهت ــۆپ ئوق ــابنى ك .  كىت

ــشنى  ــوغرا قىلى ــشنى ت ــشىنى ۋه ئى ــشنى قىلى ــوغرا ئى ــده ت ــۇرالر ئىچى ئۇيغ
لـېكىن ھـازىر ئۇالرنىـڭ ئـۆزلىرى ئويلىغـانلىرىنى .  كۆپبىلىدىغانالر خېلى

ــوق ــگه ئاشۇرۇشــقا ئىمكــانىيهت ي ئۇيغــۇر جهمئىيىــتىگه ناھــايىتى . ئهمهل
ئۇيغۇن كېلىدىغان، ئۇيغۇرالرنى ۋه ئۇيغۇر دىيارىنى تهرهققىـي قىلدۇرۇشـقا 
ناھايىتى پايدىلىق بولغان ئىلغار سهۋىيهلىك، يۇقىرى سۈپهتلىك ئىـدىيه ۋه 

يۇقىرىـدا تىلغـا ئېلىنغـان -ىلهر كـۆپلهپ مهيـدانغا كېلىۋېتىپتـۇچۈشهنچ
كىتابالر ۋه مۇشۇ سۆھبهتنىڭ ئالدىنقى قىسىملىرىدا تىلغا ئېلىنغان ئۇيغـۇر 
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لـېكىن، بـۇ . ئىنتېرنېت تهرهققىياتلىرى مانا مۇشۇنىڭ تىپىك مىـساللىرىدۇر
 يېتىـپ ئىدىيه، چۈشهنچه ۋه بىلىملهر ھازىر ئۇيغۇر خهلـق ئاممىـسىغا ئـانچه

 كىتابنى ئۆزئارا ئارىيهت ئېلىپ، ئۇنىڭدىن 3000سېتىلغان .  بارالمايۋېتىپتۇ
بـۇ .   ئـادهم بولىـدۇ10000 ھهسسىدىن ئارتۇق ئادهم ئوقۇيدۇ، دېسهكمۇ، ئۇ 3

 پىرسـهنتىنى تهشـكىل 0.125 مىليـون ئۇيغـۇر نوپۇسـىنىڭ ئـاران 8ئادهملهر 
ئۇيغــۇرالر . قال ياخــشىدېگهنــدىن ئــازرا" يــوق"دېــمهك، بــۇ ســان .  قىلىــدۇ

ئارىسىدىكى ئىنتېرنېت ئىـشلىتىدىغان ئادهملهرنىـڭ سـانىمۇ ئىنتـايىن ئـاز 
نــاھىيه ۋه يېزىالرغــۇ ئــۇ ياقتــا تۇرســۇن، ۋىــاليهت شــهھهرلىرىدىمۇ . ئىــكهن

كومپيۇتېرى بارالر ۋه كومپيۇتېرىنى ئىنتېـرنېتكه ئۇلىغـانالر ئىنتـايىن ئـاز 
اب يېزىۋاتقانالر، ئىلغار ماقاله ۋه باشـقا شۇڭالشقا، ئىلغار كىت. ساندا ئىكهن

ئهدهبىي ئهسهر يېزىۋاتقانالر، ئۇيغـۇر تىلىـدىكى ئىنتېرنېـت تـور بهتلىرىنـى 
ياســاۋاتقانالرنىڭ نــۆۋهتتىكى ئهڭ مــۇھىم ۋهزىپىــسى، قانــداق قىلىــپ ئــۆز 

ــسۇالتلىرىنى كهڭ ئۇيغــۇر خهلــق ئاممىــسىغا يهتكــۈزۈش بولۇپمــۇ . مهھ
ــانۇن ھــازىرغىچه ئۇيغــۇرالر ئۈچــ ــمه ۋه ق ــۈزۈم، بهلگىلى ۈن چىقىرىلغــان ت

پهرمانالر ئىچىده، ئاپتونۇم رايون نىزاملىرى ئىچىده ئۇيغـۇرالر پايدىلىنىـشقا 
بولىدىغان، لېكىن ھازىرغىچه كۆمۈلۈپ قالغان ياكى ھېچ قانداق ئهھمىيهت 

ئۇيغــۇر . بېـرىلمىگهن قانـداق مهزمـۇنالر بـار، بــۇ ھهقـته ئىـزدىنىش كېـرهك
تهرهققىياتىغــا پايــدىلىق قــانۇنىي يــولالرنى تېپىــپ چىقىــش ئىــشلىرىنىڭ 

ئاشۇ يـولالردىن پايـدىلىنىپ، ئۇيغـۇر خهلقىنـى تـوغرا يۆنىلىـشكه . كېرهك
يېقىنــدا ۋارىــس ئابــدۇكېرىم جانبــاز ئىــسىملىك بىــر .  يېــتهكلهش كېــرهك

ئۇيغۇر تىلىنى ئىشلىتىش ۋه تهرهققىي قىلدۇرۇش توغرىـسىدا "قېرىندىشىمىز 
ــپ ــانۇند" تهكلى ــان ق ــۇپ تۇرغ ــۇت بول ــازىر مهۋج ــۈنلهي ھ ــگهن، پۈت -ې

بهلگىلىمىلهر ئۈستىگه قۇرۇلغان بىـر تهكلىپنـى تهييـارالپ، ئـۇنى ئۇيغـۇر 
ــى ۋه  ــۈن ۋهتهن ئىچ ــولالش ئۈچ ــا ي ــىۋهتلىك ئورۇنالرغ ــدىكى مۇناس دىيارى

مانـا بـۇ مهن يۇقىرىـدا . سىرتىدىكى ئۇيغۇر قېرىنداشالردىن ئىمزا توپالۋاتىدۇ
قانۇنىي يول ئارقىلىق ئۆز مهنپهئىتىنى .  ىشنىڭ بىر تىپىك مىسالىئېيتقان ئ

قوغداش، قانۇنىي يول ئارقىلىق ئـۆزى ئۈچـۈن يـول ئـېچىش، قـانۇنىي يـول 
مهن بـارلىق . ئارقىلىق ئۆز ئىشلىرىنى راۋاجالندۇرۇشنىڭ بىـر تىپىـك مىـسالى

ـــانۇن ـــى ۋه ئۇنىڭغـــا مۇناســـىۋهتلىك ق ـــۇ تهكلىپن -ئوقۇرمهنلهرنىـــڭ ب
  .لىمىلهرنى بىر ئوقۇپ چىقىشىنى چىن كۆڭلۈمدىن ئۈمىد قىلىمهنبهلگى
جۇڭگـو مائارىپىـدا، ئـالىي مهكـتهپلهرده ئىجتىمـائىي پهن، : سوئال. 9

 يىلـدىن بۇيـان ئىجتىمـائىي 25بىزده يېقىنقى . تهبىئىي پهن دهپ ئايرىلغان
سـىزچه تهبىئىـي پهنـده ئوقـۇش . پهنده ئوقۇغانالر ھهقىـقهتهن كـۆپ بولـدى
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 منىڭ خوجايىنى بولۇشنىڭ مۇقهددىمىسىمۇ؟ئاله
ئايدا، ئۇيغۇر دىيارىـدىن يـاپونىيهگه تـۇنجى قېـتىم -4يىلى -1988

ئوقۇشقا چىققان ئـالىي مهكـتهپ ئوقۇتقـۇچىلىرى ئوقۇشـىمىزنى تامـامالپ، 
بىز كېلىپ ئۇزۇن ئـۆتمهي شـىنجاڭ گېزىتىنىـڭ . يۇرتمىزغا قايتىپ كهلدۇق

. ىلهن بىر سـۆھبهت يىغىنـى ئۇيۇشـتۇردىئۈرۈمچىدىكى باش ئىدارىسى بىز ب
شۇ چاغدا يىغىن ئېچىلغان ئىشخانىنىڭ تېمىغا قارىـسام، تامـدا بىـر پـارچه 

يېزىـق ئۆزگهرتىـشته "ئۇنىڭغـا يېزىلغىنـى . مۇكاپاتنامه ئېسىقلىق تۇرۇپتۇ
دېگهنگه ئوخشاش " ئىلغار ئورۇن بولۇپ باھاالنغىنى ئۈچۈن تهقدىم قىلىندى

بــۇ ســۆھبهت يىغىنىــدا ســۆزلهش نــۆۋىتى ماڭــا . بىــر جــۈمله ســۆز ئىــكهن
مهن تامـدىكى : "كهلگهنده، مهن تامدىكى تهقدىرنامىنى كۆرسـىتىپ تـۇرۇپ

ئهگهر يېزىق ئىشلىرىنى ئۆزگهرتىـشكه مهن مهسـئۇل . تهقدىرنامىنى كۆردۇم
، "بولغان بولـسام، مهن سـىلهرگه مۇكاپـات ئهمهس، جـازا بهرگهن بـوالتتىم

. ئهسلىده سورالغان سـوئالغا يـۆتكهپ داۋامالشـتۇردۇمھهمده سۆزۈمنى . دېدىم
. بۇ چاغدا يىغىنـدىكىلهر مېنىـڭ يـۇقىرىقى سـۆزۈمگه بىـر نهرسـه دېمىـدى

لېكىن، كېيىن بىلسهم، گېزىتخانىدىكى بىـر خـادىم مهن بىـلهن ياپونغـا 
سـۆزلىگهن بـۇ كىـشى كىـم بولىـدۇ؟ ئهجهپ : "بىرگه بارغانالردىن بىرسىگه

 . ، دهپتۇ!"كهنا بۇئالجىپ قالغان كىشى
ئايـدا يـاپونىيهگه ئوقۇشـقا ماڭغانـدا، -9يىلـى -1985 مهن ،شۇنداق

-1مهن باشــالنغۇچنىڭ . ئۇيغــۇرالر تــېخىچه التىــن يېزىقىنــى ئىــشلىتهتتى
سىنىپىدىن تارتىپ، تاكى ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرگىچه ئاشۇ يېڭى يېزىقتـا 

يېزىقتىن يېڭى يېزىققا مېنىڭ داداممۇ ئۇيغۇر يېزىغى كونا . ئوقۇغان ئىدىم
ئۆزگهرگهندىن كېيىن نهچچه يىل تىرىشىپ، يېڭى يېزىقتىكـى ئۇيغـۇرچه 
ماتېرىيــالالرنى بىمــاالل ئوقۇيااليــدىغان، ھهمــده ئاشــۇ يېڭــى يېزىقتــا تېــز 
. ســۈرئهتته ماقــاله يازااليــدىغان ســهۋىيهگه ئاللىقاچــان يېتىــپ بولغانىــدى

ــېكىن،  ــسهم، بى-1988ل ــاپونىيهدىن كهل ــى ي ــا يىل ــۇرۇنقى كون ــڭ ب زنى
 . يېزىقىمىز ئهسلىگه كهلتۈرۈلۈپ بولۇپتۇ

مهن يــاپونىيهگه بارغانـــدىن كېــيىن، تهرهققىـــي قىلغـــان دۆلهت ۋه 
مىللهتلهرنىڭ ئهھۋالىنى بىر قهدهر ياخـشىراق چۈشـىنىش پۇرسـىتىگه ئىـگه 

ئامېرىكـا ۋه ياۋروپـادىكى تهرهققىـي قىلغـان نۇرغـۇن دۆلهتلهرنىـڭ . بولدۇم
تىن يېزىقى ئىشلىتىدىغانلىقىنى، ئۇالردا قولىغـا قهلهم ئېلىـپ، ھهممىسى ال

خهتنى قـول بىـلهن يازىـدىغان ئىـشالر ئاساسـهن ئهمهلـدىن قالغـانلىقىنى، 
كىشىلهر خهت ياكى ماقاله يازغاندا خهت يېزىش ماشىنىسى ياكى كومپيـۇتېر 

 ياپونلۇقالرنىڭمۇ ئۆز يېزىقىـدىكى خهنـزۇچه. ئىشلىتىدىغانلىقىنى كۆردۈم
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ــۆزلهرنى  ــزچه س ــا ئىنگلى ــڭ ئورنىغ ــپ، ئۇنى ــانقهدهر ئازايتى ــى ئىمك خهتن
 . دهسسىتىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم

مهن شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىده ئوقۇۋاتقـان ۋاقتىمـدا، بىزنىـڭ رهسـمىي 
بىــز . باســمىخانىالردا بېــسىلغان دهرســلىك كىتــابىمىز ئاساســهن يــوق ئىــدى

لهرگه ياكى بولمىـسا ئـۆزىمىز ئاساسهن مهكتهپ ئۆزى تهييارلىغان لېكسىيه
بهزى يـۇقىرى دهرىجىلىـك . قالدۇرغان دهرس خاتىرىسىگه تايىنىپ ئوقۇيتتۇق

مهن . كهسپىي دهرسلهر ئۈچۈن خهنزۇچه كىتابالرنى بىۋاسىته قولالنغان ئىدۇق
دهرستىن تېزرهك ۋه تولۇقراق خاتىره قالدۇرۇش ئۈچۈن، بهزى ۋاقىـتالردا دهرس 

تهبىئى پهنـلهرده . نىۋالغان كونا يېزىقتا قالدۇراتتىمخاتىرىسىنى ئۆزۈم ئۆگى
ــك  ــاتىكىلىق ۋه خېمىيهلى ــپ، ماتېم ــولغا يېزى ــدىن س ــستلهرنى ئوڭ تېكى
فورمۇالالرغا ياكى سانلىق رهقهملهرگه دۇچ كهلگهنده ئۇالرنى سولدىن ئوڭغـا 

بهزىــده فورمــۇال ۋه ســانلىق رهقهمــلهرگه قانچىلىــك ئــورۇن قۇيــۇپ . يــازاتتىم
زىشنى باشالشنى بىلمهي، قويغان ئارىلىق قىسقا كېلىـپ قېلىـپ، ئاندىن يې

مانا بۇ كونـا . بۇرۇن يازغان تېكىستنىڭ ئۈستىگه يېزىشىمغا توغرا كېلهتتى
ئۇيغـۇر ئهرهپـچه . يېزىقنىڭ تهبىئى پهندىكى بىر ئاجىز ۋه ناچار يېرى ئىـدى

ۇ بىـر نىڭ بۇنىڭدىن باشقا يهنه بىر ئهڭ چوڭ ئاجىزلىقى، ئـ) UEY(يېزىقى 
مىللهتنىڭ دۇنيادىكى نۇرغۇنلىغان تهرهققىي تاپقان مىللهتلهر بىلهن يېزىـق 

مهسـىلهن، . ئىشلىرىدا ئورتاقلىشىشىغا ئېغىر دهرىجىده توسـقۇنلۇق قىلىـدۇ
ناخشا ۋه مۇزىكا نوتىلىرىغا قارايدىغان بولساق، ئۇالر خهلقئـارادا بىـرلىككه 

ناخـشا . وڭغـا يېزىلىـدۇكهلتۈرۈلگهن نهرسه بولـۇپ، ھهممىـسى سـولدىن ئ
 دا يېـزىش مـۇتلهق مـۇمكىن UEYنوتىلىرىنىڭ ئۈستىگه ناخشا تېكىستىنى 

 . ئهمهس
ھازىر التىن يېزىقى ئىشلىتىدىغان مىللهتلهرنىڭ ھهممىسى كومپيـۇتېر 
ــسىدىن ۋه  ــشىش ۋاسىتى ــخهت ئاالقىلى ــدىغان ئهل ــپ بېرىلى ــارقىلىق ئېلى ئ

قتىدارىـــدىن بىمـــاالل يانفوننىـــڭ تېكىـــست ئـــارقىلىق ئاالقىلىـــشىش ئى
ئۆز دۆلىتـى ئىچىـدىال ئهمهس، ئـۆز دۆلىتـى بىـلهن دۇنيانىـڭ . پايدىلىنااليدۇ

لـــېكىن، ئهرهب يېزىقـــى . باشـــقا جـــايلىرى بىلهنمـــۇ شـــۇنداق قىالاليـــدۇ
ــداق ئهمهس ــلهر ئۇن ــشلىتىدىغان مىللهت ــسۇس . ئى ــا مهخ ــۇالر كومپيۇتېرغ ئ

. رنى قاچىلىـشى كېـرهكئىشلهپ چىقىرىلغان باشقا ئاالھىده يۇمـشاق دېتـالال
الر " خهلقئارالىق يـانفۇن. "بولۇشى كېرهك" يهرلىك يانفۇن"يانفۇنمۇ چوقۇم 

تهبىئى پهن، يۇقىرى . ئۇنداق دۆلهت ياكى رايونالردا ئىشلىمهسلىكى مۇمكىن
تېخنىكا، ئىنجىنېرلىق ۋه سانائهت ساھهسىنىڭ ھهممىسىده التىن يېزىقىنـى 

. دا ساناق تۈگهتكۈسـىز ئهۋزهللىكلىـرى بـارقوللىنىشنىڭ ئهرهبچىگه قارىغان
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دىــن كېــيىن ئۆزۈمنىــڭ »ســېنتهبىر ۋهقهســى-11«يىلىــدىكى -2001مهن 
ئىشخانىسىدا، دوختۇرخانىدا ساقالپ ئولتۇرغاندا ۋه باشقا ئاممىۋىي سورۇنالردا 

UEYئاشـكارا - دا يېزىلغان ئۇيغۇرچه ماتېرىيال يـاكى كىتـابالرنى ئوچـۇق
ســهۋهبى مېنـى باشـقىالر كۆرسـه، مېنىــڭ .  قالـدىمئوقۇيالمايـدىغان بولـۇپ

نى ئوقۇۋاتقىنىمنى باشقىالر كۆرسـه، ئـۇالر مېنـى ياقتۇرماسـلىقى " ئهرهبچه"
ئهگهر دوختـۇر بولـسا ماڭـا . ماڭـا ئـۆچ بولـۇپ قېلىـشى مـۇمكىن. مۇمكىن

بۇنداق دېسهم بهزىلهر ھهيـران بولـۇپ . ياخشى مۇئامىله قىلماسلىقى مۇمكىن
بىلهن ئۇيغۇرنىـڭ » سېنتهبىر ۋهقهسى-11« ھهقىقهتهنمۇ .قېلىشى مۇمكىن

لـېكىن، ھـازىر قانـداقتۇ ئامېرىكىـدا ئۇنىـڭ . ھېچ قانداق مۇناسىۋىتى يـوق
ۋه ئۇنىڭ بىلهن چېتىشلىق نهرسىلهر بىلهن مۇناسـىۋىتى بـار بولـۇپ " ئهرهب"

. ئۇنىڭغـا ئېچىـنىمهن. بۇ ئهھۋالنى مهن ئازراقمۇ ياخشى كـۆرمهيمهن. قالدى
ــېكى ــۆزگهرتهلمهيمهنل ــۇنى ئ ــۇپ . ن، مهن ئ ــاللىق بول ــر رېئ ــازىر بى ــۇ ھ ئ

بۇ يهرده ئوقۇرمهنلهرنى ئامېرىكىنىڭ باشقا بىر يېڭى نهرسىسىنى . تۇرۇۋاتىدۇ
چۈشىنىۋالسۇن، دهپ ئۇيغۇر يېزىقى بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولغان بۇ ئىـشنى 

ۈرمهكچى ئهمهلىيهتته ئۇنىڭ مهن بۇ يهرده ئىلگىـرى سـ. تىلغا ئېلىپ قويدۇم
 . بولغان ئاساسىي ئىدىيه بىلهن ئانچه چوڭ مۇناسىۋىتى يوق

نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ خهۋىرىده بولغىنىدهك، مۇستافا كهمـال تـۈركىيه 
ئۇ تـۈركىيهگه پرېزىـدېنت بولـۇپ . تارىخىدىكى ئهڭ داڭلىق ئىسالھاتچىدۇر

يىلىنىـڭ ئارىلىقىـدا، پۈتـۈن -1938يىلى بىلهن -1924يۈرگهن دهۋردىكى 
كىيه مىقياسىدا كهڭ كۆلهملىك ئىـسالھات ئېلىـپ بېرىـپ، تـۈركىيه ۋه تۈر

تۈركلهرنىــڭ قىيــاپىتى ۋه ئۇالرنىــڭ دۇنيــا سهھنىــسىدىكى ئورنىــدا مىــسلى 
مۇســتافا كهمالنىــڭ . كــۆرۈلمىگهن بىــر چــوڭ ئۆزگىرىــشنى پهيــدا قىلــدى

تارىخىي ئورنىنى تولۇق نامايهن قىلىش ئۈچۈن، تۈركلهر شۇنىڭدىن تارتىـپ 
 . دهپ ئاتاپ كېلىۋاتىدۇ" ئاتا تۈرك "ئۇنى

مۇستافا كهمال ئېلىـپ بارغـان ئىـسالھاتنىڭ بىـر چـوڭ قىـسمى تـۈرك 
-دۇنيا تارىخىدا بىر دۆلهتنىـڭ ھۆكـۈمىتى ئـۆز خهلقىنىـڭ تىـل. يېزىقىدۇر

يېزىقىنى قىسقا ۋاقىـت ئىچىـده شـىددهتلىك ھالـدا ئۆزگهرتىـپ، ئـۇنى ئـۆز 
. غـان دۆلهتـلهر ئـانچه كـۆپ ئهمهسخهلقىگه غـايهت زور بېـسىم بىـلهن تاڭ

يېزىـق -ئۇ تىـل. لېكىن، مۇستافا كهمال مانا ئاشۇنداق قىلغانالرنىڭ بىرسى
ئىسالھاتىنى بىر يېڭـى تـۈركىيه بىـلهن بىـر يېڭـى، زامانىۋىالشـقان تـۈرك 
ــر قىــسمى، دهپ  ــدىغان بى ــسا بولماي ــا قىلىــشنىڭ كهم بول مىللىتىنــى بهرپ

ــان ــل. قارىغ ــۈرك تى ــۆزگهرتىلگهن ت ــى -ئ ــر يېڭ ــۈركلهرگه بى ــى ت يېزىق
مىللىيهتلىك ۋه مىللىي كىملىـك بهرپـا قىلىـش چارىلىرىنىـڭ بىرسـى، دهپ 
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ــۇپ -1928شــۇڭا . قارىغــان ــۈركىيه رېسپۇبلىكىــسى قۇرۇل  يىــل 5يىلــى ت
يېزىقنى ئىسالھات قىلىپ، تـۈرك يېزىقىنىمـۇ -ئۆتكهندىن كېيىن، ئۇ تىل

ئۇ مۇشۇ ئۆزگهرتىشلهرنى . هنئهرهبچىدىن ھازىرقى التىنچه يېزىققا ئۆزگهرتك
يهكــشهنبه كــۈنلىرى -ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان ۋاقىــتالردا، ئــۆزى ھهر شــهنبه

تۈركىيهدىكى چـوڭ ئـاممىۋىي باغچىالرغـا بېرىـپ، تـۈرك خهلقىـگه التىـن 
تۈركلهر مانا بۈگـۈنكى كۈنـدىمۇ . يېزىقى دهسرسىنى ئۆزى بىۋاسىته ئۆتكهن

 . ىۋاتىدۇدهپ ئاتىش" ئاتا تۈرك"مۇستافا كهمالنى 
ئاتا تۈركنىـڭ ئهينـى ۋاقىتتىكـى يېزىـق ئۆزگهرتىـشىنىڭ پايدىـسىنى 

ــدۇ  ــازىرغىچه كۆرۈۋاتى ــاكى ھ ــر قهدهر -ت ــادىكى بى ــۈركىيه گهرچه دۇني  ت
) مېـنىڭچه(تهرهققىي تاپقان دۆلهتـلهر بىـلهن تهڭ تۇرالمىـسىمۇ، ئـۇ ھـازىر 
ھنىـسىدىن بارلىق مۇسۇلمان دۆلهتلىرىنىڭ بىر ئۈلگىسى سۈپىتىده دۇنيا سه

لـېكىن، بىـز ئۇيغـۇرالر مۇسـتافا كهمـال ئهرهبـچه . ئورۇن ئېلىپ تۇرۇۋاتىـدۇ
 يىـل 60-55يېزىقنى تاشالپ، ئۇنىڭ ئورنىغا التىن يېزىقىنى قوبۇل قىلىـپ 

يىللىرى ئۆزىمىزگه پۈتۈنلهي ئۆزلىشىپ بولغان التىـن -87-1986ئۆتكهن 
وللىنىـشنى ئهسـلىگه يېزىقىنى تاشالپ، ئۇنىڭ ئورنىغا ئهرهبچه يېزىقىنـى ق

 . كهلتۈرۈۋالدۇق
ــپ -1980مهن  ــۆزگهرتىش ئېلى ــق ئ ــدا يېزى ــۇر دىيارى ــرى ئۇيغ يىللى

سهۋهبى مهن ئـۇ چاغـدا . بېرىلغان ۋاقىتتىكى ئارقا كۆرۈنۈشلهرنى بىلمهيمهن
مېنىڭ بۇ ئىشنى بۇ يهرده تىلغا ئېلىشىمدىكى مهقـسىدىم . ياپونىيهده ئىدىم

زگهرتىشكه تـۈرتكه بولغـان ئۇيغـۇر كهسـپ ھهرگىز ئهينى ۋاقىتتا يېزىق ئۆ
يهنه بىر قېتىملىق يېزىـق . ئهھلىلىرىنى ياكى رهھبهرلهرنى ئهيىپلهش ئهمهس

 نـى التىـن يېزىغىغـا ئۆزگهرتىـشنى، تهشـهببۇس UEYئۆزگهرتىشنى، يهنى 
 ئهگهر ھازىرقى ۋهزىيهت داۋاملىشىۋهرسه، ئۇيغۇرالرغا يهنه ...قىلىشمۇ ئهمهس 

ــق  ــتىم يېزى ــر قې ــۇ بى ــيىن مهڭگ ــدىن كې ــىتى بۇنىڭ ــۆزگهرتىش پۇرس ئ
مېنىــڭ قىلىــۋاتقىنىم ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىنتــايىن . كهلمهســلىگىمۇ مــۇمكىن

شـۇنداقال بـۇ . يېقىنقى بىر تارىخىدا يۈز بهرگهن بىر ۋهقهنى ئهسـلهپ ئۆتـۈش
ـــا  ـــدىن ئهرهب يېزىقىغ ـــن يېزىقى ـــڭ التى ـــى يېزىقىمىزنى ـــڭ، يهن ۋهقهنى

ئۈچۈن ئىنتايىن زىيانلىق ئىكهنلىكىنى، بىز ئۆزگهرتىلگىنىنىڭ، ئۇيغۇرالر 
ۋه بىـــزدىن كېيىنكـــى ئهۋالدالر ئۇنىـــڭ زىيىنىنـــى خېلـــى بىـــر مهزگىـــل 

 . تارتىدىغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتۈشتىن ئىبارهت
ــدۇ ــىلهرمۇ بولى ــشلىك نهرس ــشقا تېگى ــداپ قېلى ــته قوغ ــر مىللهت . بى

اكى يوقىتىـشقا ئۆزگهرتىشكه، ئىسالھات قىلىشقا ۋه تهرهققىي قىلدۇرۇش يـ
ئۇيغۇر تىلى پۈتۈن مىلـلهت بـارلىق كـۈچى . تېگىشلىك نهرسىلىرىمۇ بولىدۇ
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لـېكىن ئـۇ ھـازىر ئېغىـر . بىلهن قوغداپ قېلىشقا تېگىـشلىك نهرسـه ئىـدى
ئۇيغۇر يېزىقىنى تهرهققىـي تاپقـان جهمئىـيهتكه ۋه . تهھدىت ئاستىدا قالدى

ئهگهر ئۇيغـۇر . ئىـدىتهرهققىي تېپىش ئېھتىياجىغـا ماسالشـتۇرۇش كېـرهك 
كونا يېزىقىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشتىكى ئاساسىي سهۋهب ئـۇنى قـول بىـلهن 
ناھايىتى تېز يازغىلى بولىدىغانلىقىدىن ئىبارهت بولغـان بولـسا، ئـۇ ھالـدا 

 نـى ئهسـلىگه كهلتۈرۈشـىمىز تهرققىـي قىلماسـلىق يولىنىـڭ UEYبىزنىڭ 
 . ئېھتىياجىغا ماسلىشىش ئۈچۈن بولغان بولىدۇ

ياپونلۇقالرنىــڭ خهنــزۇچه خهتلهرنــى تاشــالپ، ئىنگلىــزچه ســۆزلهرگه 
يۈرۈش قىلىشىدىكى سهۋهب دۇنيانىڭ ئهڭ ئىلغار تهرهققىياتىغا ماسلىـشىش 

بىـز قـول بىـلهن ئىتتىـك يـازغىلى بولىـدىغان يېزىققـا ئهمهس، . ئۈچۈندۇر
دۇنيادىكى مۇتلهق كۆپ ساندىكى مىللهتـلهر ئىـشلىتىدىغان ماشـىنا بىـلهن 

ــا ــنىكىالردىن ي ــانىۋىي تېخ ــى زام ــازىرقى دهۋردىك ــدىغان، ۋه ھ زغىلى بولى
ــقا  ــاندىكى باش ــۇتلهق كــۆپ س ــادىكى م ــارا ھهم دۇني ــدىلىنىپ ھهم ئۆزئ پاي
. مىللهتلهر بىلهن ئاالقىلهشكىلى بولىدىغان يېزىققا ئۆتۈشىمىز كېرهك ئىدى

ـــشىش  ـــق، ۋه سانائهتلى ـــا، ئىنجىنېرلى ـــۇقىرى تېخنىك ـــى پهن، ي تهبىئ
بىز . اجىغا ئهڭ ئۇيغۇن كېلىدىغان يېزىقنى تاللىشىمىز كېرهك ئىدىئېھتىي

مهيلى نېمىنـى قوغـداپ قـااليلى، نېمىنـى ئـۆزگهرتهيلى، بىزنىـڭ ئـاخىرقى 
نىــشانىمىز ھــېچ بولمىغانــدا مىللهتنىــڭ ئىنــسانالر دۇنياســىدا بىــر مىلــلهت 
 سۈپىتىده ياشىيالىشىغا، بىر مىلـلهت سـۈپىتىده مهۋجـۇت بولـۇپ تۇرۇشـىغا

ئـۇنى دۇنيـا سهھنىـسىده بىـر ئـۆزىگه . كاپالهتلىك قىلىش بولۇشـى كېـرهك
ئۇنى ئۆزىگه چۇشلۇق بىر سـهۋىيىده ياشـاش . چۇشلۇق ئورۇندا ساقالپ تۇرۇش
بـارا تهرهققىـي -ياكى بولمىسا مىللهتنـى بـارا. ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىش

ارىـدا ئـورۇن قىلدۇرۇپ، ئۇنى دۇنيادىكى ئهڭ تهرهققىي قىلغان مىللهتـلهر قات
بىزنى مۇشۇنداق نىشانغا يهتكۈزمهيدىغان، ياكى ئۇنداق قىلىشقا . ئالغۇزۇش

توســـقۇنلۇق قىلىـــدىغان ئـــۆزگهرتىش ۋه ئىـــسالھاتالرنىڭ ھهممىـــسىنىڭ 
ئۇيغۇرالر دۇچ كهلگهن بـۇ مهسـىلىده، . ئۇيغۇرالر ئۈچۈن بىرهر قىممىتى يوق

ئۇنىـڭ . ال كۇپايه ئىـدىئهگهر ئۇيغۇر التىن يېزىقى ئىسالھ قىلىنغان بولسى
ئۇئهي غا ئۆزگهرتىلىشى ئۇيغۇرالرنى نهچچه ئون يىل ئارقىغا چېكىندۈرگهن 

 . بولۇشى مۇمكىن
تهرهققىـي تاپقـان ۋه . ئهمدى يۇقىرىقى سـوئالنىڭ مېغىزىغـا كېلهيلـى

ــائى ۋه  ــسىدا زور ئىجتىم ــازىر تهرهققىــي قىلىۋاتقــان دۆلهتلهرنىــڭ ئوتتۇرى ھ
ــار ــلهر ب ــسادىي پهرق ــشىدىكى . ئىقتى ــپ چىقى ــڭ كېلى ــداق پهرقلهرنى بۇن

سهۋهبلهرنىڭ كۆپىنچىسى ئاشۇ دۆلهتلهرنىڭ تهرهققىيات تارىخى بىـلهن زىـچ 
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مۇناسىۋهتلىك بولۇپ، ئۇالر ئىجتىمائى، مهدهنىي ۋه ئىقتىـسادىي ئـامىلالرنى، 
تارىخىي ۋه سىياسـىي ئـامىلالرنى، خهلقئـارا مۇناسـىۋهتنى ۋه جۇغراپىيهلىـك 

لـېكىن، بـۇ سـهۋهبلهر يـالغۇز يـۇقىرىقىالرال . ز ئىچىگه ئالىـدۇئامىلالرنى ئۆ
ئىجتىمائى ۋه ئىقتىسادىي سهۋىيه جهھهتتىكى بۇنداق ئىككـى خىـل . ئهمهس

پهن ۋه تېخنىكـا قۇرۇلمىـسىدىكى -دۆلهتلهرنىڭ ۋۇجۇتقا كېلىشىده ئىلىـم
پهن بىلهن تېخنىكىنىـڭ ئومۇملىشىـشىدىكى پهرقـلهر ئهڭ -پهرق ۋه ئىلىم

 . ول ئوينىغانمۇھىم ر
بىر دۆلهتنىڭ تېخنىكا سهۋىيىسىنى يۇقىرىلىتىـشتىكى ئهڭ ئالـدىنقى 

مهن . شهرت ئۇنىڭدا بىر ياخشى مائارىـپ سىستېمىـسى بولۇشـىدىن ئىبـارهت
مۇشۇ سۆھبهتنىڭ ئالدىنقى قىسىملىرىدا ئېيتىپ ئۆتكهنـدهك، ياپونىيهنىـڭ 

 يىلـدىن 100ئىقتىسادىي جهھهتتىكى ھازىرقىـدهك يۈكسىلىـشىگه ئۇنىـڭ 
ئارتۇق ۋاقىتتىن بۇيان يولغا قويۇپ كېلىۋاتقان مائارىـپ سىستېمىـسى ئهڭ 

 . مۇھىم ھهل قىلغۇچ رولىنى ئوينىغان
ــلهر  ــان دۆلهت ــي قىلىۋاتق ــشاش بهزى تهرهققى ــستانغا ئوخ ــۇرۇن ئهرهب ب

پهن بىلهن تېخنىكىنىڭ تهرهققىياتىغـا ئىنتـايىن مـۇھىم -دۇنيانىڭ ئىلىم
. هزىلىرى ھهتتا يول باشلىغۇچ رولىنىمۇ ئويناپ باققانب. تۆھپىلهرنى قوشقان

ئهسـرده -17پهن بىـلهن تېخنىكىنىـڭ مېغىزىنـى چـېقىش -بىراق، ئىلىـم
ياۋروپادا باشلىنىپ، ئۇنىڭ پايدىـسىنى پهقهت ئىنتـايىن ئـاز سـاندىكى بىـر 

شـۇنىڭ بىـلهن يـالغۇز مهدهنىيهتنىـڭ مـاددىي . قىسىم دۆلهتـلهرال كـۆرگهن
دۆلهتـلهر بىـلهن باشـقىالر ئوتتۇرىـسىدا پهرق پهيـدا بولـۇپال جهھهتلىرىده بۇ 

يهنى، تهرهققىـي تاپقـان . قالماي، ئىجتىمائىي مۇھىتتىمۇ پهرق پهيدا بولغان
پهننىـڭ تېخنىكـا ئـارقىلىق ئهمهلىـي قوللىنىلىـشى بـۇ -دۆلهتلهرده ئىلىـم

پهنگه تېخىمـۇ كۆڭـۈل بولـۇش تهرهپـكه -دۆلهتلهرنى مائارىپ بىلهن ئىلىم
پهن ئىـشلىرىغا زور مهبـلهغ ئـاجرىتىش بىـر -ئۇالردا ئىلىـم. ىپ ماڭغانئېل

كهم بولسا بولمايدىغان ئۇزۇن مۇددهتلىك مهبلهغ سېلىشتۇر، دېگهن ئـاڭنى 
ھازىر تهرهققىي قىلغان دۆلهتلهرده ئاساسـىي ۋه قوللىنىـشچان . يېتىشتۈرگهن

")applied ("ىـر ئهڭ ئىلمىي تهتقىقات ئىشلىرىنى كـۈچهپ ئېلىـپ بېـرىش ب
ئـالىي مهكـتهپلهرده . مۇھىم ئۇزۇن مۇددهتلىك مهبلهغ سېلىش، دهپ قارىلىـدۇ

ئوقۇغۇچىالرنىـــڭ ئىلمىـــي ۋه تېخنىكىلىـــق تـــاالنتىنى ئـــۇرغىتىش ۋه 
شـۇنىڭ نهتىجىـسىده مائارىـپ بىـلهن . يېتىلدۈرۈشكه ئهڭ ئهھمىيهت بېرىدۇ

قىيـاتتىكى تهرهق. ئىقتىسادىي تهرهققىيات ناھايىتى زىچ بىرلهشكهن بولىـدۇ
-يۇقىرى سۈرئهت بىلهن يۇقىرى ئۈنۈم ئالىي مهكتهپلهردىكى ئىلمىي تهلىم

 . تهربىيهنى قولالش ۋه يۈكسهلدۈرۈش ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشۇرۇلىدۇ
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دهرىجىلىـك -2پهنـگه -تهرهققىي قىلىۋاتقـان دۆلهتـلهر بولـسا ئىلىـم
زلىرىنىـڭ ئۇالرنىـڭ كۆپىنچىـسى ئۆ. ئىشالر قاتارىدا مۇئامىله قىلىپ كهلدى

پهن بىلهن تېخنىكىنـى ئـۆز -ئارقىدا قالغان قاالق ھالىتىنى زامانىۋىي ئىلىم
جهمئىيىتىگه سىڭدۈرۈش ئارقىلىقال ئۆزگهرتكىلى بولىدىغانلىقىنى تونـۇپ 

بهزىلىــرى ئــۇنى تونــۇپ يهتــكهن بولــسىمۇ، ئۇنىڭغــا ھهقىقىــي . يهتمىــدى
نىــڭ مۇۋاپىــق پهن قۇرۇلمىلىرى-بــۇ دۆلهتــلهرده ئىلىــم. كۆڭــۈل بولمىــدى

بولماسلىقى ئۇالرنىڭ تهرهققىيات يولىدىكى بىر چوڭ ۋه ھـالقىلىق توسـالغۇ 
 . بولۇپ تۇرماقتا

ــۇرۇنقى  ــۆھبهتنىڭ ب ــۇ س ــسالى، مهن مۇش ــك مى ــر ئهڭ تىپى ــڭ بى بۇنى
قىــسىملىرىدا بايــان قىلىــپ ئۆتــۈپ كهتــكهن ئامېرىكىــدىكى باشــالنغۇچ، 

ـــودىكى  ـــلهن جۇڭگ ـــتهپلهر بى ـــالىي مهك ـــۇرا ۋه ئ ـــڭ ئوتت مهكتهپلهرنى
ئامېرىكىدا ئۆسمۈرلهرگه زېھنىي جهھهتتىن ھېچ . ئوقۇتۇشىدىكى پهرقلهردۇر
. ھهرگىز بىر نهرسىنى قارىغۇالرچه يادالتقۇزمايدۇ. قانداق بېسىم ئىشلهتمهيدۇ

ــــز  ــــۇ ھهرگى ــــدىغان كــــۆپهيتىش كهررىلىرىنىم باشــــالنغۇچتا ئۆگىتى
 قېـتىم قوشـۇش 4ىگه ئـۆز- نى ئۆز5 نى كۆپهيتىش 4بهشكه . يادالتقۇزمايدۇ

، 4×5=20 ، ھهرگىـز)4×5=5 + 5 + 5 + 5يهنـى (ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ 
 6-4باشالنغۇچ مهكـتهپ ئوقۇغـۇچىلىرىنى كـۈنىگه . دهپ يادقا ئالغۇزمايدۇ

باشـالنغۇچتىن تولـۇق ئوتتـۇرىنى . سائهت تـاالدا ئويناشـقا رىغبهتلهندۈرىـدۇ
 سـائهت 10-9رنىڭ كـۈنىگه ئۆسـمۈرله-پۈتتۈرگىچه بولغان ئارىلىقتا ياش

ـــا ـــانىالردىن تهلهپ قىلىـــدۇ-ئۇخلىـــشىغا كاپالهتلىـــك قىلىـــشنى ئات . ئ
ــان  ــپ باقمىغ ــقىالر قىلى ــانقهدهر باش ــۇچىالر ئىمك ــۇچىالرنى ئوقۇتق ئوقۇغ
ــان  ــا يېزىلغ ــۆزىگه ۋه كىتابت ــڭ س ــز ئۆزىنى ــشقا، ھهرگى ــشالرنى قىلى ئى

مهنمـۇ بىـر . "دۇيۈز ئىشىنىپ كهتمهسلىككه دهۋهت قىلى-نهرسىلهرگه يۈزده
بـۇ جهھهتـته بىزنىـڭ . ئادهم، كىتابنى يازغىچىمۇ بىر ئادهم، سهنمۇ بىر ئادهم

ــوق ــز ي ــداق پهرقىمى ــۆز ." ھــېچ قان ــۆزىگه ئىشىنىــشكه، ئ دهپ، ياشــالرنى ئ
ـــۆۋهن  ـــقىالردىن ت ـــۆزىنى باش ـــز ئ ـــشكه، ھهرگى ـــابىلىيىتىگه ئىشىنى ق

ئـۆزىگه -شـقا، ئـۆزچاغلىماسلىققا، ھهر قانداق ئهھۋالدا ئۆز غورۇرىنى ساقال
بولغان ھۆرمهتنى ساقالشقا، باشقىالرنىڭ ئىرادىسى بويىچه ئهمهس، ئۆزىنىگ 

 . يۈرهك ئارزۇسى بويىچه ئىش قىلىشقا رىغبهتلهندۈرىدۇ
سـىنىپىدا -1يۇرتقـا بېرىـپ، باشـالنغۇچ ) يىلـى-2006(مهن بۇ يىـل 

 كۆزۈم ئهمدى ئوقۇشنى باشلىغان تۇغقىنىمنىڭ بىر ئوغلىنىڭ ئهھۋالىنى ئۆز
كــۈنىال بېــرىلگهن -1مهكــتهپ باشــلىنىپ، . بىــلهن كــۆرۈپ كهلــدىم

 سـائهتتهك 4تاپشۇرۇقنى تۈگىتىش ئۈچۈن، بالىنىڭ دادىسى بالىـسى بىـلهن 
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بۇ ئوقۇغۇچى بىر قوش تىللىـق سـىنىپتا بولـۇپ، . بىرگه تاپشۇرۇق ئىشلىدى
. پتـۇئۇنىڭغا ئۇيغۇر تىلىدىنمۇ، خهنزۇ تىلىـدىنمۇ تهڭـال تاپـشۇرۇق بېرىلى

ــدىم ــويالپ قال ــالىالر : مهن ئ ــن 6ئهگهر ب ــۇنداق زېھى ــدىال مۇش ــاش ۋاقتى  ي
جهھهتتىن ئېغىر بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىسا، ئۇالر چـوڭ بولغانـدا نـېمه ئىـش 
قىالاليدۇ؟ بالىالرنى بۇنداق كۈنگه قويۇشنىڭ بىرهر ئىلمىي ئاساسى بارمىـدۇ؟ 

باشـقا تهرهققىـي قىلغـان ئهگهر بار بولسا نېمه ئۈچۈن ئامېرىكا، ياپونىيه ۋه 
ئهللهر پۈتۈنلهي باشـقىچه يـول تۇتىـدۇ؟ مهنـده ھـازىر مۇشـۇنداق جاۋابـسىز 

 . قالغان سوئالالر ئىنتايىن كۆپ
" پهن-ئىلىـــم"مهن يۇقىرىـــدا تهرهققىـــي قىلىۋاتقـــان دۆلهتلهرنىـــڭ 

، تېخنىكـا ۋه "تهبىئـى پهن"مهسىلىسىنى تىلغا ئالغاندا، ئاساسهن ئۇالرنىڭ 
يهنــى، تهرهققىــي قىلىۋاتقــان .  مهسىلىــسىنى كــۆزده تۇتقــانئىنجىنېرلىــق

دۆلهتلهرنىڭ ئارقىدا قالغىنى ئۇالرنىڭ تهبىئى پهن، تېخنىكا ۋه ئىنجىنېرلىق 
يىلىدىكى ئىـراق ئۇرۇشـىدىن كېـيىن، كۇۋهيتنىـڭ -1990. تهرهققىياتىدۇر

ئىچىملىك سۇ تۇرۇبىلىرىنى ئامېرىكـا شـىركهتلىرى بېرىـپ رېمونـت قىلىـپ 
ـــۋىزىيه . بهردى ـــوڭ تېلې ـــك چ ـــڭ مهملىكهتلى ـــا ئامېرىكىنى ـــۇ ۋاقىتت ش

ئىستانسىلىرىنىڭ بهزىلىرى مۇشۇ ئىشالرنى خهۋهر قىلغاندا، كۇۋهيتنىڭ سـۇ 
تۇرۇببىــسىنى ياســىغىدهك ئىنجىنېرلىرىنىڭمــۇ يوقلــۇقىنى تىلغــا ئېلىــپ، 

ــدىم ــى كۆرگهنى ــخىره قىلغىنىن ــاتتىق مهس ــايىن ق ــۇالرنى ئىنت ــى، . ئ يهن
دىي تۇرمۇش سهۋىيىـسى دۇنيـادىكى ئهڭ ئالـدىنقى دۆلهتـلهر كۇۋهيتنىڭ ماد

قاتارىدا بولسىمۇ، ئۇالرنىـڭ تېخنىكـا ۋه ئىنجىنېرلىـك ئىـشلىرى ئىنتـايىن 
بۇنىڭ ئهكسىچه، مهن مۇشۇ سۆھبهتنىڭ بېشىده . تهرهققىي قىلمىغان ئىكهن

.  ئادهمنىڭ بىرسى ئىنجىنېر ئىكهن4تىلغا ئالغاندهك، ئىسرائىلىيهدىكى ھهر 
امېرىكــا، يــاپونىيه، ئهنگلىــيه قاتــارلىق تهرهققىــي قىلغــان دۆلهتلهردىمــۇ ئ

تېخنىكىلىق خادىمالر ۋه ئىنجىنېرالر دۆلهت ئاھالىسىنىڭ ئىنتـايىن يـۇقىرى 
 . نىسبىتىنى ئىگىلهيدۇ

ئۇيغۇرالر تهرهققىي قىلىۋاتقان مىللهتـلهر كاتېگورىيىـسىگه كىرىـشى 
ــۇمكىن ــان تهر. م ــدا ئېيتق ــۇڭا مهن يۇقىرى ــلهر ش ــان دۆلهت ــي قىلىۋاتق هققى

ـــدۇ ـــۇن كېلى ـــهن ئۇيغ ـــۇ ئاساس ـــانالر ئۇيغۇرالرغىم ـــسىدىكى باي . توغرى
پهننـى ۋه بىلىـم -شۈبھىسىزكى، ئۇيغۇرالر بىر مائارىپنى، بىلىمنى، ئىلىـم

ـــلهت ـــدىغان مىل ـــى قهدىرلهي ـــهۋهبلهر . ئىگىلىرىن ـــل س ـــېكىن، ھهر خى ل
ۇرالر دۇنيـادىكى يىللىرىدىن كېيىن، ئۇيغ-70ئهسرنىڭ -19تۈپهيلىدىن، 

پهن ۋه تېخنىكىلىق يۈكسىلىشلهردىن ئاساسهن بهھرىمهن بواللمـاي -ئىلىم
بولۇپمــۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ بــۇ جهريانــدا تاشــقى دۇنيــا بىــلهن بولغــان . قالــدى
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پهننىـڭ تهرهققـى -ئاالقىسىنىڭ ئۈزۈلۈپ قېلىشى، ئۇيغـۇر دىيارىـدا ئىلىـم
پهن بىـلهن - ئىلىـم.قىاللماسلىقىغا كۈچلـۈك دهرىجىـده سـهۋهبچى بولـدى

تېخنىكىنىڭ تهرهققىي قىلماسلىقى تۈپهيلىـدىن ئۇيغـۇر سـانائىتىمۇ بهرپـا 
ئۇيغــۇر . بهرپــا بولغــانلىرىمۇ ھــېچ قانــداق تهرهققــى قىاللمىــدى. بولمىــدى

ئاھالىسى ئىچىده ئىشچىالر قوشۇنى دېگهن بىـر تهركىـب قهتئىـيال ۋۇجۇدقـا 
هبىئى پهن ۋه تېخنىكىنىـڭ شۇ سهۋهبتىن ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ت. كېلهلمىدى

جهمئىيهت ۋه مىللهت تهرهققىياتىـدىكى رولىغـا بولغـان كـۆز قارىـشى يـوق 
شۇ سـهۋهبتىن ھـازىرمۇ . دېيهرلىك بولۇپ، ئۇ ھازىرمۇ داۋاملىشىپ كېلىۋاتىدۇ

دېسه پهقهت شائىر، يازغۇچى ۋه تـارىخچىالرنىال كـۆزده تۇتىـدىغان " زىيالىي"
  غـــاUEY دىـــن ULYيىللىـــرى -1980مهن . ئهھـــۋال ئىنتـــايىن ئېغىـــر

ئۆتۈشىمىزدىمۇ يۇقىرىقى ئارقا كۆرۈنۈشلهر خېلى چـوڭ رول ئوينىغـان، دهپ 
ئۇيغۇرالرنىـڭ ھازىرقىـدهك ). مـۇخبىر__بۇنىڭغا قىل سىغمايدۇ (ئوياليمهن 

ئـۆز رايونىــدا ۋه رايـون ئــاتالپ رىقابهتلىــشىش ئىقتىـدارىنىڭ تــۆۋهن بولــۇپ 
مهن يېقىنـدا . ىرىقى ئـامىلالردىن كـۆرۈمهنقېلىشىنىڭ بىر سهۋهبىنىمۇ يـۇق

ئــۈچ خىــل مىلــلهت ۋه "مهرھــۇم ئابدۇشــۈكۈر مــۇھهممهتئىمىن ئهپهنــدىنىڭ 
دېـگهن ماقالىـسىنى ئوقـۇپ، ئۇنىـڭ " مىللىيهتلىكتىكى ئۈچ خىل قىممهت

ئۇيغۇرنىڭ ھازىرقى ھـالىتى توغرىـسىدىكى تۆۋهنـدىكى بايـانلىرىنى خېلـى 
 سـۆزلهپ ئـۆتكهن سـهۋهبلهر ئۇيغۇرالرنىـڭ مهن يۇقىرىـدا. ياقتۇرۇپ قالـدىم

تۆۋهندىكى بىر ھالهتكه چۈشۈپ قېلىشىغا سهۋهب بولغان مۇھىم ئامىلالرنىڭ 
 : بىر قىسمى بولىشى مۇمكىن

: مهرھۇم ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهتئىمىن ئهپهندىنىڭ ماقالىـسىدىن نهقىـل
ئـۆي -قېنى ئويالپ كۆرۈڭچـۇ، بۈگـۈنكى كۈنـده مهنـسهپ تاپـسا ئۆيمـۇ"

مهدىنىگه زىيارهت، بـۇ ئىككىـسى بولمىغانـدا -پهت، پۇل تاپسا مهككهزىيا
ھېسىپ چاغلىق تىجارهتتىن باشقىـسىغا قـۇربىتى -پاقالچاق، ئۆپكه-كالال

يهتمىگهن خهلق يهنىال كونا مۇقامغـا يورغىلىـسا، ئهسـر ئالماشـقان بىـلهن 
 ! ئۇنىڭ رىسقى نېسىۋىسى ئالمىشارمۇ؟
» ۋلىيــا چهتــتىن، مۇرىــت بىــزدىنئه«يېقىنقــى بهش ئهســر مابهينىــده 

بولۇپ، ئىچكى نىزا ۋه تهپـرىقىچىلىكته ئېرىـشكىنىمىز زادى نـېمه بولـدى؟ 
ــۇرت ــلهن م ــك بى ــي مهزھهپچىلى ــان دىنى ــردىن بۇي ــى بهش ئهس -يېقىنق

ــق ــۋازلىقى، يۇرتۋازلى ــسلىق پىرقى ــاكى -مۇخلى ــولالم ي ــق، م مهھهللىۋازلى
ــق، ئهل غېم ــك گۇرۇھۋازلى ــدىلىرىمىزدىكى كىچى ــا ئهپهن ــۇز دهرياغ ــى م ىن

بالداق ھېرىسمهنلىكى، تۈركـۈم ئېڭـى -پىرقىرىتىپ چۆرۈۋهتكهن مهنسهپ
-ۋه مىللىي مهدهنىـيهت ئىنكارچىلىقىنىـڭ تهلـۋه دهبـدهبىلىرى بىـلهن دهل
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ئىغـــۋا -دهرهخـــسىز جهزىرىـــدىكى قۇيۇنتـــازدهك مهسئۇلىيهتـــسىز پىتـــنه
» ىدهك ئۇيىماقئوغۇز سۈت«تۆھمهتخورلۇقى قاتارلىق ئالته زهھهر تۈپهيلىدىن 

كه »ئېچىغـان سـۈت«ئۇيۇشـۇش كـۈچىنى » ئۇيغـۇرالر«دېگهن مهنىـدىكى 
بولـۇپ » ئىسمىمىز ئۇيغۇر، ئىشىمىز ئۇرغۇي«نهتىجىده . ئايالندۇرۇپ قويدى

 ." چىقتى
يۇقىرىــدا بايــان قىلىنغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ ھــازىرقى ھــالىتى كىــشىنى 

. ڭقـۇر ئويغـا سـالىدۇشـۇنداقال كىـشىنى ئىنتـايىن چو. ئىنتايىن ئازاباليـدۇ
ئۆزۈمـدىن -ئۇيغۇرالر زادى قانـداق قىلىـشى كېـرهك؟ مهن بـۇ سـوئالنى ئـۆز

پهنلىــرى ئىنــسانالرنىڭ -ھــازىرقى زامــان ئىلىــم. داۋاملىــق ســورايمهن
ئىقتىــسادىي ۋه ئىجتىمــائى تۇرمۇشــىنىڭ ھهمــمه ســاھهلىرىگه ســىڭىپ 

ت ۋه مىلـلهت شۇڭالشقا، تهرهققىياتنى ئىستهيدىغان ھهر بىـر دۆله. كىرگهن
چوقۇم مائارىپ، تهتقىقات ۋه تېخنىكىغا تهرهققىياتنى تېزلىتىـدىغان قـورال 

بــۇ جهھهتتىكــى پىالنــالش ۋه . ســۈپىتىده ئاالھىــده ئېتىبــار بېرىــشى كېــرهك
. باشــقۇرۇش ئىــشلىرىنى زور كــۈچ بىــلهن ياخــشى ئېلىــپ بېرىــشى كېــرهك

هتتىكـى ئىـشالردا ھهممىمىزگه مهلۇم بولغىنىدهك، ئۇيغۇرالر ھـازىر بـۇ جهھ
ئۇيغۇرالرنىڭ تهبىئى پهنـده . ئۆزىگه ئىگه بوالاليدىغان ھالهتته ئهمهس-ئۆز

ئوقۇغان كىشىلىرى سانىنىڭ ئىنتايىن ئاز بولۇشـىغا قارىمـاي، شـۇ ئوقـۇش 
پۈتتۈرگهن ناھـايىتى ئـاز سـاندىكى كىـشىلهرنىڭ خىـزمهت تېپىـشىمۇ بىـر 

ر ئوقۇغــان نهرســىلىرىنى نۇرغــۇن ياشــال. ئىنتــايىن ئېغىــر مهســىله بولماقتــا
پۈتۈنلهي تاشالپ، جان بېقىش ئۈچۈن ھېچ قانداق ئالىي دهرىجىلىك مائارىـپ 
ــپ  ــى تېپى ــك خىزمهتن ــۆۋهن دهرىجىلى ــدىغان ت ــسىنى تهلهپ قىلماي سهۋىيى

چوڭ شهھهرلهردىكى ھۆكـۈمهت قارىمىغىـدىكى . ئىشلهشكه مهجبۇر بولماقتا
ــدىمۇ ئه ــقانالرنىڭ ئىچى ــدارىلهرگه ئورۇنالش ــپىنى ئى ــان كهس ــلىده ئوقۇغ س

بـۇ ئهھـۋال . پۈتۈنلهي تاشالپ، باشقا كهسپنى قىلىۋاتقانالر ئىنتـايىن كـۆپ
 . كىشىنى ئىنتايىن ھهيران قالدۇرىدۇ

مهن بىــرقهدهر ياخــشىراق بىلىــدىغان ئامېرىكــا بىــلهن يــاپونىيهده ھهر 
قېتىم ئىقتىسادنىڭ يۈكسىلىش سۈرئىتى تېزلهشكهن ۋاقىتتا، تهبىئى پهنده 

نۇرغـۇن شـىركهتلهر ھهر قايـسى ئـالىي . قۇغان ئوقۇغـۇچىالر يېتىـشمهيدۇئو
مهكتهپلهرگه بېرىپ، تېخى ئوقۇش پۈتتۈرمىگهن ئوقۇغۇچىالرنى خىـزمهتكه 

بـۇ دۆلهتـلهرده ئـالىي مهكتهپنـى پۈتتۈرگهنلهرنىـڭ ئومـۇمى . ئېلىپ بولىـدۇ
ــۇقىرى ــايىن ي ــسبىتىمۇ ئىنت ــدىكى نى ــاله ئىچى ــۇ . ئاھ ــۇ ئ ــۇنداق تۇرۇپم ش

ئالىي بىلىملىك ئهمـگهك كـۈچى "دېگهن نهرسه " تېز تهرهققىيات"ۆلهتلهرده د
لـېكىن، ئۇيغـۇر دىيارىـدا . دېگهن نهرسىدىن دېرهك بېرىـدۇ" يېتىشمهسلىك
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يېڭى ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرگهن ئۇيغـۇر ياشـلىرى دۇچ . ئۇنداق ئهمهسكهن
تهبىئـى ئۇيغۇرالرنىـڭ . كېلىۋاتقان ئهھۋال ئىنتـايىن ئېچىنىـشلىق ئىـكهن

پهن، تېخنىكــا، ئىنجىنېرلىــك ۋه ســانائهت ساھهســىدىكى ئىــشلىرىنىڭ 
ـــاراپ تهرهققىـــي  ـــشكه ق ـــسى يۆنىلى ـــداق ۋه قاي ـــيىن قان بۇنىڭـــدىن كې
. قىلىدىغانلىقى ئاساسىي جهھهتتىن ھۆكۈمهتنىـڭ تۇتقـان يولىغـا بـاغلىق

ــلهن  ــىركهتلىرى بى ــانائهت ش ــتهپلهر ۋه س ــالىي مهك ــۈمهت ئ ــك ھۆك يهرلى
ېخنىكا، ھهرخىل بايلىق ۋه ئىش بېجىرىش ئۇسۇلى جهھهتتىكـى بىرلىكته، ت

ھهر خىل ئېھتىياجالر، شۇنداقال يهرلىك خهلقنىڭ ئېھتىيـاجى ئاساسـىدا بىـر 
پهن تهرهققىيــاتى سىياســىتىنى تــۈزۈپ چىقالىــسا، ئــۇنى قــانۇنىي -ئىلىــم

ۋاسىتىلهر بىـلهن قـاتتىق ئىجـرا قىاللىـسا، بولۇپمـۇ يهرلىـك مىللهتلهرنىـڭ 
ت پۇرسىتى جهھهتته چـوڭ مىلـلهت بىـلهن بـاراۋهر بولۇشـىغا مـۇتلهق خىزمه

كاپالهتلىك قىاللىسا، شـۇ چاغـدىال ئۇيغۇرالرنىـڭ تهبىئـى پهن، تېخنىكـا، 
. ئىنجىنېرلىق ۋه سانائهت ئىـشلىرىمۇ ئۆزلۈكـسىز ھالـدا تهرهققىـي قىالاليـدۇ

ــول  ــۈك ي ــقا ئۈنۈمل ــۈن بۇنىڭــدىن باش ــۇرالر ئۈچ ــارائىتتا ئۇيغ ــازىرقى ش ھ
 .بولماسلىقى مۇمكىن

  
 :ئاليار ئهپهندىمنىڭ ئىنكاسى

 ! ئهسساالمۇئهلهيكۇم ئهلهيكۇم ئهركىن ئاكا
ــۇپ  ــوزۇق بول ــز ئۈچــۈن دائىــم روھــى ئ ــازمىللىرىڭىز بى ســىزنىڭ ئىلھــامبهخىش ي

دىكــى جاۋابلىرىڭىزغــا " ســۆھبهت"مهن ۋهتهنــدىكى ئۇيغۇرالرغــا ۋاكــالىتهن. كهلمهكــته
  .تهشهككۈر ئېيتىمهن

ـــــۇ .9 ـــــىلىلهرنى مهن ئس ـــــتىكى بهزى مهس ـــــاۋابىڭىزدىكى باش الغا بهرگهن ج
لىش ئۈچۈن بىر ئىككى سـوئال ېچۈشىنهلمىدىممۇ ياكى توغرا چۈشىنهلمىدىممۇ ئىنىقلىۋ

 : سوراشنى مۇۋاپىق تاپتىم
دهپ چۈشــهندىم، " كهرېــيېزىــق ئــۆزگهرتىش ك"مهن پهقهت بــۇ يــازمىلىرىڭىزنى  .1

نىڭچچه ېـم .بۇنىـڭ ئهكـس تهسـىرى كۈچلـۈك بولىـدۇ .پتۇۈنۈشـۈباشقىالرمۇ مهنـدهك چ
 نــى ئهســلىدىكى يۇنۇلــۇش بــويىچه يانــداش يېزىــق ســۈپىتىده تهرىــپلهپ ULYبولغانــدا 

 . چۈشهندۈرۈش ۋه تهشۋىق قىلىش زۆرۈر ئىدى
 غا ئۆزگهرتىشنى تهشـهببۇس ULY دىن UEYسىز راستىنىال يېزىق ئۆزگهرتىشنى يهنى 

رهك بىر ئىدىيىنى ئىلگىرى سـۈرمهكچىمۇ؟ئىنىقراق چۈشـهنچه قىلماقچىمۇ ياكى باشقىچى
 . بهرگهن بولسىڭىز

بۇ يازمىنىڭ ئهسلىدىكى تېما بىلهن قىلچه مۇناسىۋىتى يوقتهك ھېس قىلدىم، بۇ  .2
 .ھهقتىكى ئويلىغانلىرىڭىزنى بىلىپ بېقىشقا بوالرمۇ؟ تهلىمىڭىزگه مۇھتاجمهن

 :مۇخبىر ئهپهندىمنىڭ ئىنكاسى
ىرلىقنىال ئـالىملىق ئيىلگهن گهپ بىلهن تېما تازا ماسالشقان، يهنـى شـامېنىڭچه دې

دهپ چۈشــىدىغان كىــشىلهرگه يېزىقنىــڭ تهبىئىــي پهن، ســانائهت بىــلهن بولغــان 
ــــان ــــا قويۇلغ ــــلىكى ئوتتۇرىغ ــــىۋىتىنىڭ زۆرۈر ئهمهس ــــسىمۇ، ئهرهب . مۇناس دېمى
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لتۈرۈلـۈش ۋاقتىـدا نىڭ يېزىقى ئاساسـىدىكى ئۇيغـۇر يېزىقـى ئهسـلىگه كه!)ئهبلهخلهر(
الرنىـڭ گېپـى ئاسـاس "زىيـالىي"تهبىئىي پهندىن مۇتلهق ساۋاتسىز، ئىجتىمائىي پهنچـى 

بۇنىڭ زىيىنىنى ھـازىر نۇرغـۇن . كهلگۈسىنى كۆزده تۇتۇش كهم بولدى. قىلىنىپ كهتتى
كىشى مۆلچهرلهپ بواللمايدۇ، بىز مۇشۇ يېزىق تۈپهيلى باشقىالردىن ھامان بىرمۇنچه يىـل 

ماقالىده كىشىلىرىمىزده تهبىئىي پهن، سانائهت پهنلىرىنـى . ماڭغىنىمىز ماڭغانكېيىن 
تهرهققىـــي قىلـــدۇرۇش نۇرقىتىـــسىدىن مهســـىلىلهرنى كـــۆزىتىش يـــوق ئىكهنلىكـــى 

ئهينــى چاغــدا ئهرهب يېزىقــى ئاساســىدىكى يېزىققــا كۆچۈشــنىڭ . ئهســكهرتىلگهن
هخـمهت ئهپهنـدى، ئاتـاقلىق زىيانلىقلىقىنى تىلـشۇناسلىرىمىزدىن پروفېسـسور تـۇردى ئ

بىـزدىن ئهرهب . تهرجىمان ئابدۇساالم ئابباسنىڭ ئوتتۇرىغا قويغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدۇق
ئـۆزلىرى . پۇرىقى چىقىشنىڭ قانـداق پايدىـسى بـارلىقىنى مهن قهتئىـي چۈشـىنهلمىدىم

يېزىق بېزىلهر (بىلهنمۇ ئىتتىپاقلىشالمىغان ئهرهبلهرنى ئۆزىمىزگه دىن قېرىنداش دېيىش 
 ! تولىمۇ نادانلىقتۇر) جهھهتته شۇنداق قارايدىكهن

مۇنــازىره قىلىــشى ئــايىغى -بىــزدهك ئــادهتتىكى پۇقراالرنىــڭ بــۇ ھهقــته بهس
چىقمايدىغان ئىـشتۇر، قايـسى يېزىقنىـڭ ئهڭ ئىلغـارلىقىنى تىلـشۇناسالر ئهڭ ياخـشى 

قا قاراپ يۈزلهنـسه، بىلىدۇ، گهپ ناباب جامائهت پىكرىنىڭ بېسىمىدا، بىر شهيئى زاۋاللىق
 ! ئۇنى ھهرقانداق كۈچمۇ قۇتقۇزۇۋااللمايدۇ

ــشىلهر ھه دهپ  ــارىمىزدىكى بهزى كى ــازىر ئ ــن ULYھ ــۇ دى ــا، ب ــا ھۇجــۇم قىلماقت  غ
ــاالس ــهكلى خ ــۆزگهرگهن ش ــڭ ئ ــزده UEY! تهلۋىلىكىنى ــرى بى ــدىن بې ــزگه كىرگهن  بى

ر ئهپهنـدى ۈۈكنهرسـه پهقهتـال شـېىردهكال ھـېس قىلىـمهن، ئابدۇشـ" تهرهققىي قىلغـان"
شۇنىڭدىن بېرى بىزدىن بوياقچىدىن ئارتۇقراق خىمىك، تۆمۈرچىـدىن ئـارتۇقراق فىزىـك 
چىقمىدى دهپ بهكمۇ توغرا ئېيتىپتىكهن، سىلهرچه قانـداق؟ يېزىقنـى تـوال ئـۆزگهرتىش 
ئهلۋهتته زىيانلىق، ئهمما ئهينى چاغـدا نېمىـشقا مۇشـۇنداق دهيـدىغان ئـادهم چىقمىـدى؟ 

بـۇ ! توك شېىرنى قوغداش ئۈچۈنمۇ؟- چىقىدۇ؟ ئاشۇ تارىختىكى تۆت توكنېمىشقا ئهمدى
يامان غهرهزلىك كىشىلهرنىڭ دېپىغا ئۇسسۇل ئوينىغانلىقمۇ قانداق؟ ئويلىنىـپ كـۆرۈش 

 . كېرهك
ــش ئهمهس ــال ئى ــز نورم ــشىش ھهرگى ــا يېپى ــالپ، قالىقىغ ــارىنى تاش ئهگهر . ئىلغ

ــسه ئ ــوغرا كهل ــالالش ت ــارىنى ت ــڭ ئىلغ ــدىغا يېزىقالرنى ــز ئال ــى ھهرگى ــڭ يېزىق هرهبنى
 . مۇنازىره قىلىش ھاجهتسىز-ئۆتهلمهيدۇ، بۇنى بهس

بــۇرادىرىمىز ھىجــران ئهپهنــدى بىلىــدۇ، ئــۇ فرانــسىيىده دوكتورلۇقتــا ئوقۇۋاتقــان 
مهزگىلده، فرانسىيىدىن پاتىغىز دېگهن بىـر ئاغىنىـسىنى يۇرتىمىزغـا باشـالپ كهلـگهن 

تېررورىـستالرنىڭ "ئۇيغۇرچه ۋىۋىسكىالرنى كـۆرۈپ ئىكهن، ئۇ ئاغىنىسى ئۈرۈمچىدىكى 
بـۇنى ماڭـا بـۇرادىرىمىز بورانقـۇش دهپ بهرگهن . دهپتـۇ" يېزىقى بۇ يهردىمۇ بار ئىكهنغـۇ

بــۇ ئهلــۋهتته بىــر شهخــسنىڭ پىكــرى، ئهممــا، بۇنــداق پىكىرنــى ئهبــلهخ ئهرهب . ئىــدى
 ! چوشقىلىرى كهلتۈرۈپ چىقارغان

! ىــده ئهرهبــلهر بولمىــسا خــۇدا بولمايدىغانــدهكالبىزدىكــى بهزى كىــشىلهرنىڭ نهزىر
 !بۇ نادانلىقنى! خۇدايا توۋا! ئهرهبلهرنىڭ ھهممىسى پهيغهمبهردهكال

 :ئهركىن سىدىقنىڭ جاۋابى
ھۆرمهتلىك ئاليار ئۇكام، مهن ئالدى بىلهن سىزنىڭ ۋهتهندىكىلهرنىڭ بـۇ سـۆھبهت 

ــرىش ــازىرالپ بې ــارائىت ھ ــق ش ــىغا قۇاليلى ــسىنى ئوقۇش ــىڭدۈرگهن خاتىرى ــدا س  يولى



  )2 (ۈلگهن يازما سۆھبهت ئهركىن سىدىق بىلهن ئۆتكۈز-ئۇيغۇر ئالىمى
 

 
93

 . سىزگه كۆپ رهھمهت. كۆپ تهشهككۈر ئېيتىمهن-ئهمگىگىڭىزگه كۆپتىن
 UEYھـازىر يېزىقنـى "سوالنىڭ جاۋابىدا مهن ھهرگىزمـۇ -9بۇ قېتىم ئېالن قىلغان 

يـاكى، ھـېچ . دېگهن ئىـدىيىنى ئوتتۇرىغـا قويمىـدىم"  غا ئۆزگهرتىش كېرهكULYدىن 
بـۇ نـۇقتىنى . ى ئىلگىرى سۈرۈش نىيىتىده ئهمهس ئىدىمبولمىغاندا، مهن ئۇنداق ئىدىيىن

 : مۇشۇ جاۋابىدا يېزىلغان تۆۋهندىكى سۆزلهردىنمۇ كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ
مېنىڭ بۇ ئىشنى بۇ يهرده تىلغا ئېلىشىمدىكى مهقـسىتىم ھهرگىـز ئهينـى ۋاقىتتـا "

لهرنـى يېزىق ئۆزگهرتىشكه تۈرتكه بولغـان ئۇيغـۇر كهسـىپ ئهھلىلىرىنـى يـاكى رهھبهر
 نى التىن يېزىغىغا UEYيهنه بىر قېتىملىق يېزىق ئۆزگهرتىشنى، يهنى . ئهيىبلهش ئهمهس

 ئهگهر ھـازىرقى ۋهزىـيهت داۋاملىـشىۋهرسه، -ئۆزگهرتىشنى، تهشهببۇس قىلىشمۇ ئهمهس 
ئۇيغۇرالرغا يهنه بىـر قېـتىم يېزىـق ئـۆزگهرتىش پۇرسـىتى بۇنىڭـدىن كېـيىن مهڭگـۈ 

 ." كهلمهسلىگىمۇ مۇمكىن
دېگهن مهنه چىقىپ قالغـان " يېزىق ئۆزگهرتىش كېرهك"ئهگهر مېنىڭ يازغىنىمدىن 

ــۇ ســورايمهن ــۇرمهنلهردىن ئهپ ــسا، مهن ئوق ــر قېــتىم يېزىــق . بول ھهقىقهتهنمــۇ، يهنه بى
ئاشـۇنداق بىـر . ئۆزگهرتمهسلىك ھازىر بىزنىـڭ ئىرادىمىزغـا بـاغلىق ئهمهس-ئۆزگهرتىش

دېـگهن چـاقىرىقنى ئوتتۇرىغـا "  ئـۆزگهرتىش كېـرهكيېزىق"شارائىت ئاستىدا ئهگهر مهن 
شـۇڭا مهن ھهرگىزمـۇ ئۇنـداق . قويسام ئۇنىڭ ھېچ قانداق قىممىتـى يـوق بولـۇپ قالىـدۇ

 . ئىشنى قىلمايمهن
ــئۇي ــۈن غ ــارىپى پۈت ــۇر مائ ــدىغان ئۇيغ ــلهن ئېلىــپ بېرىلى ــى بى ــى ۋه يېزىق ۇر تىل

مېنىـڭ . قىلغان مائارىپ ئىدىجۇڭگودىكى ئاس سانلىق مىللهتلهر ئىچىده ئهڭ تهرهققىي 
يىللىرى ئۇيغـۇر مائـارىپى سـوۋىهت ئىتتىپاقىـدا ئوقـۇپ كهلـگهن -1949ئاڭلىشىمچه، 

ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىالر ۋه سوۋىهتتا بېسىلغان ئۇيغۇرچه دهرسلىكلهرنىڭ كۈچى بىلهن بهزى 
ــدۇق ــتۈن تۇرىدىكهنى ــدىنمۇ ئۈس ــڭ ماارىپى ــاھهلهرده ھانزۇالرنى ــڭ . س ئهگهر ئۇيغۇرالرنى

 ئاساسىدىكى ئۇيغۇر مائارىپىنى تېخىمـۇ ULYئاشۇنداق ئهھۋالى داۋاملىشىۋهرگهن بولسا، 
يۈكــسهلدۈرۈپ، ئــۇنى دۇنيــادىكى تهرهققىــي قىلغــان دۆلهت ۋه مىللهتــلهر سهۋىيىــسىگه 

ــار ئىــدى ــدا، . يېتىــشتۈرۈش ئىمكــانىيىتى ب -80مۇشــۇنداق مهنىــدىن ئېلىــپ ئېيتقان
 غا ئۆزگهرتىشنىڭ زۆرۈرىيىتـى يـوق بولـۇپال UEYىن  دULYيىلالردىكى ئۇيغۇر يېزىقىنى 

النىڭ جاۋابىــدا ئســو-9مېنىــڭ . قالمــاي، ئۇنــداق قىلىــش ئۇيغۇرالرغــا زىيــانلىق ئىــدى
 . دېمهكچى بولغىنىم مانا مۇشۇدۇر

ھازىر ئۇيغۇر ئىشلىرى ئۈستىدىن قارار چىقىرااليدىغان بىرهر ھوقۇقدار ئۇيغـۇرالردىن 
"UEYىلهر يـاكى  نى ئىشلىتىـشنى خاالمـسULYشـۇڭا . دهپ سـورىغىنى يـوق"  نىمـۇUEY 

شۇڭالشـقا، .  ئوتتۇرىسىدا بهس مۇنازىره قىلىـشنىڭ ھـېچ بىـر قىممىتـى يـوقULYبىلهن 
 نى ئهسلىدىكى يۈنۈلۈش بـويىچه يانـداش ULYھازىر ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئهڭ پايدىلىق يول 
 . يېزىق سۈپىتىده ئىشلىتىشتىن ئىبارهت

ــۈز بهر-80 ــۆزگهرتىش ۋهقهســىنىڭ UEY نــى ULYگهن يىلــالردا ي ــا ئ ســوالدا -9 غ
پهن، يـۇقىرى تېخنىكـا، -يهنى، تهببىى. سورالغان مهسىله بىلهن بىر ئاز مۇناسىۋىتى بار

ئىنجىنىرلىك ۋه سانائهتنى ئۈنۈملـۈك تهرهققىـي قىلدۇرۇشـتا، بـۇ جهھهتـته دۇنيـا بىـلهن 
 بـۇ يهرده ئوتتۇرىغـا قويغـان مهن.  كـۆپ پايـدىلىقULYئورتاقلىشىشتا ئۇيغۇرالر ئۈچۈن 

 . نهرسه ۋه ئىلگىرى سۈرمهكچى بولغان ئىدىيه دهل مۇشۇنىڭدىن ئىبارهت
UEYكۆڭلۈمگه ئىنتـايىن يېقىملىـق .  مېنىڭ كۆزۈمگه ئىنتايىن ئىللىق كۆرۈنىدۇ
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بۇ جهھهتته ئۇنى ئهرهبلىكلهرنىڭ ئهرهب يېزىقى بىلهن سېلىشتۇرۇش ھهرگىزمۇ . تۇيۇلىدۇ
 مېنىڭ كۆڭلۈمگه ئۇيغۇرالرنىڭ ئهرهبچه يېزىقـى ئهرهبلهرنىـڭ ھـازىر -مۇمكىن ئهمهس 

ــده  ــدا كهم دېگهن ــشلىتىۋاتقان يېزىغىغــا قارىغان ــدۇ100ئى .  ھهســسه يېقىملىــق تۇيۇلى
لېكىن، ئهقىللىق مىللهت ئۆزىنىڭ چوڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن، ئۆزىگه گۈزهل تۇيۇلىـدىغان 

چوڭ ئىشالر توغرىسىدا قارار . لىشى كېرهكبىر قىسىم نهرسىلىرىدىن ۋاز كېچهلهيدىغان بۆ
. چىقارغاندا، ئۇنىڭغا خۇسۇسىي ياكى مىللىي ھېسـسىياتنى ئارىالشتۇرماسـلىقى كېـرهك

كۆز ئالدىنىال ئويلىماي، مىللهتنىڭ ئۇزۇن مۇددهتلىك مهنپهئهتى ۋه تهقـدىرىنى ئويلىـشى 
 . كېرهك

ى تازا بىلـمهي يـۈرگهن يىلالردىكى يېزىق ئۆزگهرتىشنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشىن-80مهن 
ئىككى كۈن بۇ توغرىسىدا قاتتىق ئويالپ، بۇنىڭدىن بىرهر يىل بۇرۇن -مۇشۇ بىر. ئىدىم

كېيىن قارىـسام ئـۇ ئهسـلىده . بۇ مهسىله توغرىسىدا بىر ماقاله ئوقۇغان ئېسىمگه كهلدى
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بىر ئوقۇتقۇچىسى يازغان ئىلمىـي ماقـاله بولـۇپ، مهن ئـۇنى 

ــا  ــى ۋاقىتت ــان www.Meripet.comئهين ــۇپ قويغ ــسىگه قوي ــدىكى سهھىپى ــڭ تۆۋهن  نى
 : ئىكهنمهن

http://www.meripet.com/Bio/ULY.htm  
يىلالردىكـى يېزىـق ئۆزگهرتىـشنىڭ -80مۇشۇ جاۋابىمنىڭ ئاخىرىغا بۇ ماقالىنىـڭ 

ىللىرى ي-85-1984مهن (ئارقا كورىنىشى بىلهن مۇناسىۋهتلىك قىسمىنى چاپالپ قويدۇم 
چهتكه ئوقۇشقا چىقىشنىڭ تهييارلىق ئىشلىرى بىلهن ئالدىراش بولـۇپ كېتىـپ، يېزىـق 

مهن ئـۇنى ). ئۆزگهرتىش ئۈستىده ئېلىپ بېرىلغان ئىشالردىن خهۋهرسىز قالغان ئىكهنمهن
 ULY نـى UEYيىلالردىكى -60بىزنىڭ زىيالىيلىرىمىز : ئوقۇپ، مۇنداق تهسىراتقا كهلدىم

يىلالردا -80شۇڭا .  خىل سولچىل سىياسهتنىڭ نهتىجىسى دهپ قارىغانغا ئۆزگهرتىش بىر
ـــېچ  ـــده، ھ ـــۆزلىرىگه بهرگهن ـــۇقىنى ئ ـــرىش ھوق ـــارار چىقى ـــسىدا ق ـــق توغرى يېزى

مېــنىڭچه بــۇ .  نــى ئهســلىگه كهلتــۈرگهنUEY نــى تاشــالپ، ULYئىككىلهنمهنــستىنال 
 پۈتـۈنلهي ئايرىلىـپ  يىل ئىچىده ئۇيغۇرالر سىرتقى دۇنيادىن10ۋهقهدىن بۇرۇنقى نهچچه 

پهن، يـۇقىرى تېخنىكـا، ئىنجىنىرلىـك ۋه -ياشىغان بولغاچقا، ھهمده ئۇيغۇرالردا ئىلىم
ــا  ــى دۇني ــۇ جهھهتتىك ــا، ب ــهۋىيىده بولغاچق ــۆۋهن س ــايىن ت ــشلىرى ئىنت ــانائهت ئى س
تهرهققىياتىن ئۇيغۇرالرنىڭ ئاساسـهن خهۋىـرى بولمىغاچقـا، بىـر قىـسىم زىيالىيالرنىـڭ 

لـېكىن، مېـنىڭچه . ېلىقىدهك يولنى تاللىغىنىدىن يامانلىغىلى بولمايدۇيىلالردا ھ-80
 . ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ يولنى تاللىشى ئۆزلىرى ئۈچۈن ئىنتايىن زىيانلىق

ئاخىرىدا سىزنىڭ بۇ مهسىلىنى ئوتتۇرىغا قويغىنىڭىزغا چىن كۆڭلۈمدىن رهھـمهت 
 . ئېيتىمهن

  
 : رچهدىن بىر پا" ئۇيغۇر يېزىقى ھهققىده"

  يىلىدىكى كونا يېزىققا قايتىش - 1984
يولــداش دېــڭ شــياۋپىڭ تــۆتنى زامانىۋىالشــتۇرۇش مهزمــۇن قىلىنغــان يېڭــى دهۋر 

 يىلىدىن كېيىنكى كـۆپلىگهن - 1957باشالنغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغاندىن كېيىن، 
ون يىـل  يىلـى بىكـار قىلىنغىنىغـا ئـ- 1978. چىللىـق دهپ قارالـدى" سول " خاتالىقالر 

بولغــان دۆلهت مىللىــي ئىــشالر كــومىتېتى قايتــا ئهســلىگه كهلتۈرۈلــۈپ، ئــاز ســانلىق 
 يىلالرنىڭ بېشىدا، يېڭـى - 1980. مىللهتلهر سىياسهتلىرىنى يولغا قويۇشقا تهييارالندى
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بـۇ . يېزىق بىلهن كونا يېزىقتا نهشر قىلىنغان ئهسهرلهرنىڭ ئۇسلۇبىدا پهرق شهكىللهندى
 يىللىقالر ئۈچۈن ۋه بىرقىسىم بالىالر كىتـابلىرى يېڭـى - 1 باشالنغۇچ مهزگىلده پهقهت

ــدى ــر قىلىن ــا نهش ــان . يېزىقت ــىۋهتلىك بولغ ــيهتكه مۇناس ــۋى مهدهنى ــۇر ئهنئهنى ئۇيغ
 . نۇرغۇنلىغان ئهدهبىي ئهسهرلهر كونا يېزىقتا نهشر قىلىندى

نلىق  نۆۋهتلىـك ئـاز سـا- 3 كـۈنى ئۆتكـۈزۈلگهن - 2 ئاينىـڭ - 1 يىل - 1980
ــل  ــلهر تى ــپ، -مىللهت ــهتلهر تهكىتلىنى ــا سىياس ــت يۈرگــۈزۈلگهن خات ــدا ئائى  يېزىقى

ــل  ــڭ تى ــيىن ئۇيغۇرالرنى ــدىن كې ــۆزلىرى -بۇنىڭ ــهتلهرنى ئ ــر سىياس ــا دائى  يېزىقىغ
ــهتتى ــمايدىغانلىقىنى كۆرس ــڭ ئارىالش ــي ھۆكۈمهتنى ــدىغانلىقىنى، مهركىزى . بهلگىلهي

و تۈركىي تىلالر تهرهققىيات جهمئىيىتى ۋه ئـاز شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا بېيجىڭدا جۇڭگ
ــدى ــى قۇرۇل ــى جهمئىيىت ــا يېزىق ــلهت كون ــانلىق مىل ــيهت . س ــى جهمئى ــۇ ھهر ئىكك ب

 .  يېزىق تهتقىقاتىغا ئىلھام بهردى-ئۇيغۇرالرنىڭ تىل 
ئۇيغۇر يېڭى يېزىقىنىڭ سىناق قىلىنغان ۋاقىتتىن باشالپ ھېسابلىغاندا، بۇ يېزىق 

ن ئارتۇق قوللىنىلغان بولسىمۇ، ئهينى ۋاقىتتىكى ۋهزىيهتنى تهھلىـل  يىلدى20اليىھىسى 
ــهرت  ــشنىڭ ش ــق ئۆزگهرتى ــش، يېزى ــك -قىلى ــنىڭ يېتهرلى ــارائىتلىرىنى مۆلچهرلهش  ش

چىل خاتـا لۇشـيهننىڭ تهسـىرى، يېزىـق اليىھىلهشـنىڭ ئۆزىـده " سول " بولمىغانلىقى، 
ئهنىۋى ئادهت كۈچىنىڭ تهسـىرى بىرمۇنچه مهسىلىلهرنىڭ ساقالنغانلىقى، شۇنىڭدهك ئهن

سهۋهبلىك، ئۇيغۇر يېڭى يېزىقىنى ئومۇمالشتۇرۇش ئۈچۈن ماددىي ۋه مهنىـۋى جهھهتـتىن 
جهمئىيهتـته . ناھايىتى زور كۈچ سهرپ قىلىنغان بولسىمۇ، خهلق ئـۇنى قوبـۇل قىلمىـدى

 -ھهر ســاھهدىكى خهلــق ئاممىــسىنىڭ بــۇ يېزىققــا نىــسبهتهن پىكىــر . ئومۇمالشــمىدى
 كۈنگه كۆپىيىپ، ھهرقايسى سـاھهلهرنىڭ خىزمهتلىـرىگه مهلـۇم -پلىرى كۈندىن تهله

نهتىجىده ئاپتونوم رايونلۇق خهلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كـومىتېتى، . دهرىجىده تهسىر يهتتى
ئاپتونوم رايونلۇق خهلق ھۆكۈمىتى كهڭ كۆلهمـده تهكـشۈرۈپ تهتقىـق قىلىـش، خهلـق 

 نۆۋهتلىك خهلق قـۇرۇلتىيى - 5ئاپتونوم رايونلۇق ئاممىسىدىن پىكىر ئېلىش ئاساسىدا، 
ــڭ  ــي كومىتېتىنى ــل - 1982دائىمى ــڭ - 9 يى ــدىكى - 13 ئاينى ــانلىق - 17 كۈنى  س

 ئاينىـڭ - 11 يىـل - 1982يىغىنىنىڭ قارارى، ئاپتونوم رايونلۇق خهلق ھۆكۈمىتىنىـڭ 
ــۈك يولغــا '" كۈنىــدىكى - 11 ــا يېزىقلىرىنــى ئومۇميۈزل ــازاق كون قويــۇش  ئۇيغــۇر، ق

غـا ئاساسـهن، ئۇيغـۇر "  نى تارقاتقانلىق ھهققىدىكى ئۇقتۇرۇشى'توغرىسىدىكى دوكالتى
يېڭى يېزىقىنـى قـوللىنىش توختىلىـپ، ئهرهب ئېلىپبهسـى ئاساسـىدىكى ئۇيغـۇر كونـا 

التىـن ئېلىپبهسـى ئاساسـىدىكى ئۇيغـۇر يېڭـى يېزىقـى . يېزىقى ئهسلىگه كهلتۈرۈلدى
ا ساقالپ قېلىنىپ، زۆرۈر تېپىلغـان سـورۇنالردا ئىـشلىتىش فونېتىكىلىق بهلگىلهر قاتارىد

بۇنىڭ بىلهن التىن يېزىقى پهقهت بىر قىسىم ماتېرىيالالرنى نهشـر قىلىـش . قارار قىلىندى
 .  ئاستا ئىشلىتىشتىن قالدى-بىلهن چهكلىنىپ قالدى ۋه ئاستا 

ــدىكى بهس  ــايتىش ھهققى ــا ق ــا يېزىقىغ ــۇر كون ــ-ئۇيغ ــازىره جهمئىيهتنى ڭ  مۇن
 يىل بۇرۇن ئۇيغۇر كونا يېزىقىنىڭ شـهكىل 20. ھهرقايسى قاتالملىرىدا قانات يايدۇرۇلدى

جهھهتتىكى يېتهرسـىزلىكلىرى قانچىلىـك كـۈچهپ كۆرسـىتىلگهن، سـىالۋيان، التىـن 
 - 80ئېلىپبهســىنىڭ ئــارتۇقچىلىقلىرى قانچىلىــك كــۆككه كۆتــۈرۈلگهن بولــسا، 

ھمىيىتـى، يېڭـى يېزىقنىـڭ كهمچىلىكلىـرى يىلالرنىڭ دهسلىپىده كونـا يېزىقنىـڭ ئه
" بۇ ھهقته غاپپار مۇھهممىدى، سالى خۇدابهردى قاتارلىق زىيالىيالر . كۈچهپ كۆرسىتىلدى

يېزىـق " ، "يېڭى يېزىقنـى قولالنغـان ياخـشىمۇ، كونـا يېزىقنـى قولالنغـان ياخـشىمۇ؟
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، كونا يېزىق ھهققىده دېگهن تېمىالردا ماقاله ئېالن قىلىپ" توغرىسىدا بهزى قاراشلىرىمىز 
كونا يېزىقنىڭ ئهۋزهللىكلىرىنى تهكىتلهپ، . لهرنى پاش قىلدى" ناھهق ئهنزه " توقۇلغان 

 . يېڭى يېزىقنىڭ نۇقسانلىرىنى بىرمۇبىر كۆرسىتىپ ئۆتتى
 يىلغــا يــېقىن قوللىنىــشتىن توختــاپ قالغــان ئهرهب ئېلىپبهســى ئاساســىدىكى 20

 ئاالقه - ئوقۇتۇش، مهتبۇئات، نهشرىيات، خهت -ۇ ئۇيغۇر يېزىقى ئهسلىگه كېلىپ، ئوق
ۋه ھۆججهتلهرده ئومۇميۈزلۈك قوللىنىلىشقا باشلىغاندىن كېيىن، ئىمـالدا بـۇ يېزىقنىـڭ 
بۇرۇن ھهل قىلىنمىغان ئېلىپـبه جهدۋىلىـگه ۋه ئىمـال قائىدىـسىگه مۇناسـىۋهتلىك بهزى 

ــلىدى ــكه باش ــك كۆرۈلۈش ــىزلىكلىرى گهۋدىلى ــىلىل. يېتهرس ــۇ مهس هرنى ھهل قىلىــش ب
 - 1983 يېزىـق خىزمىتـى كـومىتېتى -يۈزىسىدىن، ئاپتونوم رايونلۇق مىللهتلهر تىـل 

 ئايدا ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئهدهبىـي تىلىنىـڭ فونېمـا سىستېمىـسى ۋه يېزىـق - 4يىلى 
ئهنئهنىــسىگه ئاساســهن كهڭ كۆلهمــده مۇھــاكىمه قىلىــش، پىكىــر ئــېلىش ئــارقىلىق، 

ۇر ئهدهبىـي تىلىنىـڭ ئېلىپبهسـىنى ئىـشلهپ چىقتـى ۋه بـۇ ئېلىپـبه ھازىرقى زامان ئۇيغـ
 يېزىــق ئىلمىــي مۇھــاكىمه يىغىنىــدا -ئــاپتونوم رايــون بــويىچه ئۆتكــۈزۈلگهن تىــل 

 - 23 ئاينىـڭ - 9 يىـل - 1983ماقۇللىنىپ، ئاپتونوم رايونلۇق خهلـق ھۆكۈمىتىنىـڭ 
 باشـالپ ئومۇميۈزلـۈك  كۈنىـدىن- 1 ئاينىـڭ - 1 يىل - 1984كۈنىدىكى تهستىقى ۋه 

 . قوللىنىش ھهققىدىكى ئۇقتۇرۇشى بىلهن رهسمىي ئېالن قىلىندى
 يېزىـق خىزمىتـى -شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئـاپتونوم رايونلـۇق مىللهتـلهر تىـل 

ھازىرقى زامان ئۇيغۇر يېزىقىنىـڭ ئېلىپبهسـى ۋه ئۇيغـۇر ئهدهبىـي تىلىنىـڭ " كومىتېتى 
ئۇنىڭ ئېلىپبه قىسمىدا ھهرپلهرنىڭ شهكلى، تهرتىپى، . لدىنى ئېالن قى" ئىمال قائىدىسى

نامى ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئهدهبىي تىلىنىڭ فونېما سىستېمىسى ۋه يېزىـق ئهنئهنىـسىگه 
بـۇ قېتىمقـى ئېلىپـبهده ئۇزۇنـدىن بېـرى ھهل بولمـاي . ئاساسهن قايتىـدىن بېكىتىلـدى

لهن ئىپـادىلهش مهسىلىـسى كهلگهن تۆت لهۋلهشكهن سوزۇق تاۋۇشـنى ئىككـى ھهرپ بىـ
ئۈنۈملۈك ھهل قىلىنىپ، بۇرۇنقى ئىككى بهلگىنى ئو، ئۇ تاۋۇشلىرى ئۈچۈن قالدۇرۇپ، ، 

" ئـو " ان غفونېمىلىرى ئۈچۈن لهۋلهشكهن سوزۇق تاۋۇشالرنىڭ ئاساسىي ھهرپ شهكلى بول
. دىھهرپلىـرى ئىپـاده قىلىنـ" ئـۈ"، "ئۆ"، قويۇپبهلگىلىرىنى  " ١" ،  "٧" نىڭ ئۈستىگه 

 - تاۋۇشـنىڭ ھهربىـرىگه بىـر 32شۇنىڭ بىلهن ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئهدهبىي تىلىدىكى 
ــان  ــق بولغ ــدىن پهرقلى ــادىلهش 32بىرى ــڭ ئىپ ــۇر يېزىقىنى ــپ، ئۇيغ  ھهرپ بهلگىلىنى

  .ئىقتىدارى ئاشۇرۇلدى
  

 :ياۋۇز ئهپهندىمنىڭ ئىنكاسى
خۇددى ئهركىن . مهسىله ئهمهسبۇ ئهسلىده بۇنچىۋاال تالىشىپ كېتىشكه تېگىشلىك 

مۇئهللىم كېيىنكى يازمىسىدا ئېيتقاندهك، يېزىقنى ئۆزگهرتمىسهكمۇ، بۇ ئىككى خىـل 
تىـل بىـر بولغانـدىن كېـيىن ناھـايىتى . يېزىقنى تهڭ قوللىنىش ئىمكانىيىتى بار ئىدى

 بولـسۇن ئىككىـسىنىڭ ULY بولسۇن ياكى UEY ئون كۈن سهرپ قىلىپ مهيلى -ھهپته 
رىنى ئۆگىنىۋالسىال بولىدىغان ئىش، مهيلى قايسىال يېزىـق بولـسۇن ھـازىر بـۇنى ھهرپلى

 ULYئهمدى بۇ يهردىكى مهسىله بىز ھـازىر ئېيتىۋاتقـان . كۆپلىگهن ئۇيغۇرالر ئوقۇيااليدۇ
بىلهن بۇرۇن ئىشلهتكهن ئۇيغۇر يېڭـى يېزىقـى ئوتتۇرىـسىدىكى بىـر نهچـچه ھهرپنىـڭ 

نىال ئىگىلىۋالسا باشقا جهھهتلهرده چوڭ قىيىنچىلىقالر مۇشۇ. ئوقۇلۇش جهھهتتىكى پهرقى
مۇمكىن بولغىنىدا ئهگهر نهشـرىيات ھۆكـۈمهت ئورگـانلىرى ماسالشـقان شـارائىتتا . يوق
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 دىمۇ كىتاب گېـزىتلهر چىقىرىلـسا بـۇ يېزىقنىـڭ ئومۇملىشىـشىغا ULYئۇيغۇر دىيارىدا 
ق ئهھــۋال ئاســتىدا تــور كــوپ پايدىــسى بــوالتتى، لــېكىن ھــازىر ئــۇ ئىمكــانىيهتلهر يــو

 نـى ئومۇمالشـتۇرۇش ULYدۇنياسىدىكى پايدىلىق شـارائىتالردىن ئۈنۈملـۈك پايـدىلىنىپ 
مهن يېزىقنى ئۆزگهرتىشنى قولالپ كهتمىـسهممۇ، لـېكىن . خىزمىتىنى ئىشلهش مۇمكىن

ئىككى خىل يېزىقنـى تهڭ ئىشلىتىـشنى تهشـهببۇس قىلىـمهن، چـۈنكى مېـنىڭچه ھهر 
   com.Biliwal.www. ىڭ ئۆزىگه خاس بولغان ئارتۇقچىلىقى بارئىككى خىل يېزىقن

  
كـۆز -ئـۆزىنى كـۆز» پېـشقهدهملهر«مىللىتىمىز ئارىـسىدا : سوئال. 10

قىلىش، ياشالرنىڭ ئۇتۇقلىرىغا ئاكتىپ، توغرا باھا بهرمهسلىك مهسىلىسىمۇ 
پىـشىۋالىرىمىزدا بـازار ئىگىلىكـى شـارائىتىدا دېمهكچـى، بىزنىـڭ . مهۋجۇت
مهۋجـۇت، » كهڭ قورساق بولماسـلىق«يېتىلىۋاتقان ياشلىرىمىزغا -ئۆسۈپ

 چهت ئهللهرنىڭ بۇ ساھهدىكى ئىشلىرى قانداق؟
. مېنىڭچه بۇ جهھهتتىكى ئهھۋالالر دۆلهتلهرگه قاراپ ئوخشاش بولمايـدۇ

دۆلهت، ئوخشاش رايـون ۋه ئوخشاش . مىللهتلهرگه قاراپمۇ ئوخشاش بولمايدۇ
مهن . ئوخشاش مىللهتتىمۇ كىشىلهر تهبىقىـسىگه قـاراپ ئوخـشاش بولمايـدۇ

ــارلىق  ــا قات ــاپونىيه ۋه ئامېرىك ــاڭخهي، ي ــونى، ش ــۇر راي ــازىرغىچه ئۇيغ ھ
ــاقتىم ــاپ ب ــلهرده ياش ــون ۋه دۆلهت ــشىمىغان راي ــشچى، . ئوخ ــان، ئى دېھق
ى، ئوقۇتقۇچى، ئـالىي رېمونتچى، ئوقۇغۇچى، بىلىم ئاشۇرغۇچى، تهتقىقاتچ

دهرىجىلىــك ئىنجىنېــر ۋه ئوقۇغــۇچىالر ھهم شــىركهت ئىچىــدىكى باشــلىقمۇ 
بىرىگه پهقهت ئوخشىمايدىغان ئىـشالرنى -مۇشۇ جهرياندا بىر. بولۇپ باقتىم

مېـنىڭچه يـۇقىرىقى سـوئالغا ئۆزۈمنىـڭ يـاپون ۋه . ۋه ئادهملهرنى ئۇچراتتىم
 دۆلهتـته 2بـۇ . اب بهرگىنىم ياخشىئامېرىكىدا كۆزهتكهنلىرىم ئاساسىدا جاۋ

. مهن بىــر قهدهر يــۇقىرى تهبىقىــدىكى ئــادهملهر بىــلهن كــۆپرهك ئارىالشــتىم
ــدىن ۋه ئوخــشىمىغان  ــڭ ئوخــشىمىغان جايلىرى ــده دۇنيانى ــڭ ئىچى ئۇالرنى

شۇڭا مهن شۇالر بىلهن ئارلىشىش . مىللهتلهر ئارىسىدىن كهلگهن ئادهملهر بار
 . س قىلغانلىرىمنى يېزىپ باقايجهريانىدىكى كۆزهتكهن ۋه ھې

-مېنىڭ ئهڭ چوڭقۇر ھېس قىلغىنىم، بىـر مىللهتنىـڭ مهرت بولـۇش
تار بولۇشى، ئاقكۆڭۈل ياكى قارا نىـيهت -بولماسلىقى، كورسىقىنىڭ كهڭ
بولماسلىقى قاتارلىقالر شۇ مىللهت ياشىغان -بولۇشى ۋه ئىنسانپهرۋهر بولۇش

ىمـائى تهرهققىيـات ئهھـۋالى بىـلهن، دۆلهت ۋه رايوننىڭ ئىقتىسادىي ۋه ئىجت
ئادهتلىرى بىـلهن -ئۇالرنىڭ بۇرۇنقى تارىخى ۋه ھازىرقى مهدهنىيهت ھهم ئۆرپ

 . ئىنتايىن مۇناسىۋهتلىك بولىدىكهن
مهن ياپونىيهگه يېڭى بارغاندا، ئۆزۈمنىڭ تهتقىقاتتىكى ئۇستازىمنىڭ 

ىـڭ ئېلىـپ ئۇ كىشى ماڭـا ئۆزىن. ئىنتايىن سوغۇق مۇئامىلىسىگه ئۇچرىدىم
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بېرىۋاتقـــان تهتقىقـــاتىنى ۋه تهجرىبىخانىـــسىنىڭ ئهھـــۋالىنى قىـــسقىچه 
ژورنالالرنى كۆتۈرۈپ چىقىـپ، -تونۇشتۇرغاندىن كېيىن، بىر قۇچاق كىتاب

ــاالق ــتىلىمگه پ ــزمهت ئۈس ــڭ خى ــدى-مېنى ــۈپ قوي ــۇق تۆك ــدىن . پۇل ئان
ــكۈنلىرىمىزنى ۋه مېنىــڭ " ــرىبه ئۈس ــڭ تهج ــاڭ، بىزنى ــۇالرنى ئوقۇس مۇش

مهنـدهك دۇنيانىـڭ بىـر . ، دېـدى"قاتىمنى تهلتۆكۈس چۈشىنهلهيـسهنتهتقى
قاالق يېرىدىن كهلگهن، ئۆمرىده بىرهر قېتىم يۇقىرى سهۋىيهلىك تهتقىقـات 
بىــلهن شــۇغۇللىنىپ باقمىغــان بىــر ئــادهم ئۈچــۈن بــۇ مۇئــامىله ئىنتــايىن 

شــۇ چاغــدا . ھهتتــا كۆڭلــۈم بىــر ئــاز زهربىمــۇ يېــدى. نــامۇۋاپىق تۇيۇلــدى
ۋاقىتنىـڭ . ، دهپ ئويلىـدىم"ونلۇقالر ئىنتايىن رهھىمسىز مىللهت ئىكهنياپ"

ئۆتۈشـى بىـلهن ئۇالرنىـڭ دۇنيـادىكى ئهڭ ئـاقكۆڭۈل، ئهڭ رهھىمـدىل بىـر 
 . مىللهت ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدىم

ياپونىيهنىڭ توكيو شهھىرىگه يېقىن بىر جايـدا ياشـايدىغان ھاسـۇمى 
بـۇ كىـشى پـۇلى . ۋهتچى كىـشى بـارماسايو ئىسىملىك بىر مهرىپهتچى، ساخا

خېلى كۆپ بايالرنىـڭ بىـرى بولـۇپ، ئـۇزۇن يىلالردىـن بۇيـان يـاپونىيهگه 
ئوقۇشــقا بارغــان ئۇيغــۇر ئوقۇغــۇچىالرنى ھهقــسىز ياتــاق بىــلهن تهمىــنلهپ 

بىلىۋال تـور . ئۇيغۇر رايونىغىمۇ خېلى كۆپ پۇل ئىئانه قىلىپتۇ. كېلىۋاتىدۇ
:  بىـر يازمـا بـار بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئادرېـسىبېتىده ئـۇ كىـشىنى تونۇشـتۇرغان

http://www.biliwal.com/GoogleTap_SG_article_1023.html . ــــــۇ ئ
كىشى بىر قانچه يىلنىڭ ئالدىدا ئۈرۈمچىگه بارغاندا، باشقىالردىن شۇ چاغـدا 

شۇنىڭ بىـلهن ئـۇ . ئۈرۈمچىده سۇ ئىنتايىن قىس بولۇپ كهتكىنىنى ئاڭالپتۇ
 كـۈن جهريانىـدا، سـۇنى ئىقتىـساد قىلىـش 5-4كىشى ئۈرۈمچىده تۇرغـان 

ماسـايو ئهپهندىـدهك بىـر نهچـچه . ئۈچۈن بىر قېتىممـۇ مۇنچىغـا چۇشـمهپتۇ
مىليون، ياكى نهچچه ئـون مىليـون دولـالر پـۇلى بـار كىـشىنىڭ مۇشـۇنداق 

 . قىلىشى كىشىنى ھهيران قالدۇرماي قالمايدۇ
 تـارىخىنى تهتقىـق مهن ياپونىيهده ئوقۇۋاتقان ۋاقتىمدا ئوتتـۇرا ئاسـىيا

قىلىدىغان، ئۇيغۇر تارىخىنىمۇ ئوبدان بىلىدىغان بىر قانچه ئـالىي مهكـتهپ 
-شهنبه. پروفېسسورلىرى بىلهن تونۇشۇپ قېلىپ، ئۇالر بىلهن يېقىن ئۆتتۈم

يهكـــشهنبه كـــۈنلىرى غېرىبـــسىنىپ قالغـــان يـــاكى زېرىكىـــپ قالغـــان 
 پاراڭلىـشىپ، تامـاق ۋاقىتلىرىمدا ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىگه بېرىپ، يېـرىم كـۈن

ئۇالرنىڭ ئۆيلىرى مهن تۇرۇۋاتقان شـهھهردىن خېلـى . يهپ قايتىپ كېلهتتىم
يىراق بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئۆيىگه بىر قېتىم بېرىپ كېلىش ئۈچۈن پـويىز يـول 

ئهگهر ئۇالر مېنـى چاقىرغـان بولـسا، .  دولالر پۇل كېتهتتى15-10كىراسىغا 
قىدىغانــدا، ئــۇالر بىــر لىپاپىنىــڭ ھهر قېــتىم ئۇالرنىــڭ ئۆيىــدىن ئــۇزاپ چى
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 مىـڭ يـېن يـاپون پـۇلىنى سـېلىپ، ئـۇنى ماڭـا يـول كىراسـىغا 2ئىچىگه 
بـۇ . (مهن ئـۇنى ئالمىـسام ئـۇالر ھهرگىـز ئۇنىمـايتتى. ئىشلىتىشكه بېرهتتى

دېگهن ياپون پۇلىنىڭ بىرلىكى بولۇپ، بىر مىڭ يهن ھـازىر " يېن"يهردىكى 
ئۇالرنىـڭ نهزهرىـده بىـزگه شـىنجاڭ ). ىـدۇ دولالرغا تـوغرا كېل8.5تهخمىنهن 

شـۇڭا . ھۆكۈمىتى بهرگهن تۇرمۇش خىراجهت پـۇلى ئىنتـايىن تـۆۋهن ئىـدى
ــسىرهپ  ــشىمىزدىن ئهن ــپ قېلى ــتىن قىينىلى ــسادىي جهھهت ــڭ ئىقتى بىزنى

 . يۇقىرىقىدهك قىالتتى
ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشـى بىـلهن، مهن ياپونلۇقالرنىـڭ كۆپىنچىـسى خـۇددى 

 ئوخــشاش ئــاقكۆڭۈل ئىكهنلىكىنــى چوڭقــۇر ھــېس ئۇيغــۇر دېھقانلىرىغــا
كهسىپ ۋه تهتقىقات جهھهتتىمۇ، مېنىـڭ ئۇسـتازىم ئـۆزى يىغقـان . قىلدىم

مهن گهرچه . تهتقىقات ماتېرىيالىنى ۋه ئۆز بىلىمىنى مهندىن زادىال ئايىمىـدى
قىسقا ۋاقىت ئىچىـده تهتقىقـات جهھهتـته مهكـتهپ بـويىچه خېلـى كـۆزگه 

مهكتهپ مۇدىرىدىن تارتىپ باشقا پروفېسسورالرغىچه، كۆرۈنگهن بولساممۇ، 
ـــاپونلۇق  ـــشلهيدىغان ي ـــدا ئى ـــر تهجرىبىخانى ـــلهن بى ـــۇنداقال مهن بى ش

ئۇنىـڭ . ئوقۇغۇچىالرغىچه ھهممىسى ماڭا قىلچىمۇ ھهسـهتخورلۇق قىلمىـدى
ئهكسىچه مهن باشقا پروفېسسورالر بىلهن مهكتهپ يـاكى بىناالرنىـڭ ئىچىـده 

 . ا چوڭقۇر تازىم قىلىپ، مېنى ناھايىتى ھۆرمهتلىدىئۇچرىشىپ قالسام ماڭ
كېيىن چۈشهنسهم، ئۇسـتازىمنىڭ ماڭـا بىـر قۇچـاق كىتـابنى تاشـالپ 
ـــشى  ـــشىمنى تهلهپ قىلى ـــۇپ چۈشىنى ـــڭ ئوق ـــۇالرنى ئۆزۈمنى ـــپ، ئ بېرى
ياپونىيهدىكى بىر ئورتاق ئهھۋال بولۇپ، بۇ ئۇالرنىڭ يېڭى ئالىي مهكتهپنـى 

قىل ئىش قىلىش ئىقتىدارىنى يېتىلدۈرۈش ئۈچۈن پۈتتۈرگهن ياشالردا مۇسته
ئوسـاكا ئۇنىۋېرسـىتېتىنىڭ بىـر پروفېسـسورى بىـلهن . تۇتقان يولى ئىكهن

ئۇنىڭ بىر قانچه ئاسپرانىتلىرى بىر تهتقىقـات مهسىلىـسىنى ھهل قىاللمـاي، 
ئۇنى مهن ھهل قىلغاندا، ئۇالر ماڭا ھهسهتخورلۇق قىلىشنىڭ ئهكسىچه مېنى 

كى ھهپتىلىك تهتقىقات مۇزاكىره يىغىنىغا تهكلىـپ قىلىـپ ئۆز مهكتىپىدى
مهن . مېنىـڭ يـول كىرايىمنىمـۇ شـۇالر ئـۆزى چىقىرىـپ بهردى. قاتناشتۇردى

تهقسىم قىلىنغان ئالىي مهكتهپته ماگىستېرلىق ياكى دوكتورلـۇق ئۇنـۋانى 
ــويىچه  ــاپونىيه ب ــدىن ي ــۆز مهكتىپىم ــا، مهن ئ ــوق بولغاچق ــدا -3ي ئورۇن

ــ ــدىغان ئوس ــا تۇرى ــى ئوتتۇرىغ ــۆتكىلىش تهلىپىن ــىتېتىگه ي اكا ئۇنىۋېرس
دهپ " بىزنى ياراتمـاپتۇ"شۇنداق ۋاقىتتىمۇ مېنىڭ مهكتىپىمدىكىلهر . قويدۇم

ماڭا قورسىقى كۆپۈش ئـۇ ياقتـا تۇرسـۇن، مهكـتهپ مـۇدىرى ئـۆزى ئوسـاكا 
ھهمـده شـىنجاڭ . ئۇنىۋېرسىتېتىگه بېرىپ، بۇ ئىـشنى ھهل قىلىـپ كهلـدى

تىنىڭ بىـر ئـۆمىكى بىزنىـڭ مهكـتهپكه كهلگهنـده، بىزنىـڭ مائارىپ نازارى
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مهكتهپنىڭ مۇدىرى ئۇالرغا باش ئېگىپ تازىم قىلىپ تۇرۇپ، مېنىڭ مهكتهپ 
لـېكىن، مهن . (ئالمىشىشىمغا ماقۇل بولۇشىنى يالۋۇرۇپ تۇرۇپ تهلهپ قىلدى

مۇشۇ سۆھبهتنىڭ ئالدىنقى قىسمىدا ئېيتىپ ئۆتكهندهك، شۇ قېـتىم مېنىـڭ 
 ئالمىشىشىم شىنجاڭدىكىلهرنىڭ قوشۇلماسلىقى بىلهن يهنىال ھهل مهكتهپ
 .) بولمىدى

ئومۇميۈزلۈك قىلىپ ئېيتقاندا، ئامېرىكىلىقالر ياپونلۇقالرغـا قارىغانـدا 
نهگىـال قارىـسا، قاچـانال قارىـسا ئۇالرنىـڭ . ناھايىتى جىق خۇشخۇي كېلىدۇ

ه دېگهنـدىن ئهندىـش-كۈلۈمسىرهپ يۈرگهنلىكىنى، ئۇالرنىـڭ يۈزىـده غهم
مهكـــتهپ ۋه . ئهســـهرمۇ كۆرۈنمهيـــدىغانلىقىنى ھـــېس قىلغىلـــى بولىـــدۇ

شىركهتنىڭ يىغىنلىرىدىمۇ، ئوتتۇرىغا قويۇلىدىغان مهسىلىنىڭ قانچىلىـك 
ــقۇرغۇچى ۋه  ــن باش ــنهزهر، يىغى ــدىن قهتئىي ــىله ئىكهنلىگى ــددى مهس جى
يىغىنـــدىكى ســـۆزلىگۇچىلهر ئىمكـــانقهدهر يۇمۇرلـــۇق گهپلهرنـــى كـــۆپ 

يىلــى مهن -2002. تىپ، ئــاڭلىغۇچىالرنى كۈلدۈرۈشــكه تىرىــشىدۇئىــشلى
خىــزمهت ئالمىــشىش قارارىغــا كېلىــپ، بىــر تــۈرك قۇرغــان، ئوپتىكىلىــق 
خهۋهرلىشىش ئۈسكۈنلىرىنى ياساپ چىقارماقچى بولغان بىر شىركهت بىـلهن 

ئۇالر چىقارغان خىـزمهت ئېالنىـدا ئالمـاقچى بولغـان ئـادهمگه . ئاالقىلهشتىم
ئادهمنىـڭ تاسـما "تهلهپلىرىنى تىزىپ كېلىپ، ئۇنىڭ ئهڭ ئاخىرىغـا بولغان 

بهلۋىغىنى ئۈزۈۋېتىدىغان دهرىجىده باشـقىالرنى كۈلدۈرهلهيـدىغان بولۇشـى 
مهنده كىشىلهرنى ئۇ دهرىجىـده . ، دېگهن بىر ماددىنى قوشۇپ قويۇپتۇ"كېرهك

ۇ شىركهت شۇنداق بولسىمۇ مېنى ئ. كۈلدۇرهلهيدىغان يۇمۇرلۇق ئىقتىدار يوق
لـېكىن، ئهڭ ئـاخىرى مهن ئۇنىڭغـا بهزى سـهۋهبلهر . خىزمهتكه ئالغانىـدى
مهن بـۇ شـىركهتنى سـۆھبهتنىڭ ئالـدىنقى قىـسمىدا (تۈپهيلىدىن بارمىدىم 

 ). شۇڭا بۇ يهرده تهكرارلىمايمهن. تىلغا ئالغانىدىم
ــۇزۇن  ــڭ ئ ــىنى ئۇالرنى ــخۇي بولۇش ــداق خۇش ــڭ بۇن ئامېرىكىلىقالرنى

يهنـى ئـامېرىكىلىقالر ئهزهلـدىن . مۇش ھـالىتى بهلگىلىـگهنمۇددهتلىك تۇر
يوقسىزلىقنىڭ، تۇرمۇش قاتتىقچىلىغىنىڭ دهردىنى تارتىپ باققـان ئـادهملهر 

ئهگهر . ئۇالر ئۈچۈن باياشاتلىق تۇرمـۇش ئاساسـهن كاپـالهتكه ئىـگه. ئهمهس
مهلۇم سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن ئىقتىسادىي قىيىنچىلىققا ئـۇچراپ، بانكىنىـڭ 

قىرى ئۆسۈملۈك پۇلىغا قهرز بولـۇپ قالـسىمۇ، يهنه ئۇنىڭـدىن قۇتۇلـۇش يۇ
مهسىلهن، بهزى كىشىلهر قىيىنچىققا دۇچ كېلىـپ، بانكىـدىن . يوللىرى بار

پۇل قهرز ئېلىپ، ئۇنى بىر قانچه يىل تۆلىيهلمىسه، مهلـۇم شـهرتلهر ئاسـتىدا 
سا، ئـېالن قىلـ") personal bankrupcy"ئىنگلىـزچه (خۇسۇسىي كرىـزىس 

بۇنـداق قىلىـشنىڭ زىيـانلىق تهرىپىمـۇ . بانكا ئۇنىڭ قهرزىنى كۆتۈرۈۋېتىدۇ
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 يىـل ئىچىـده 10خېلى كۆپ بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىرى بۇنداق ئـادهم كېيىنكـى 
 يىــل 10بــانكىالر ئۇالرغــا كېيىنكــى . بانكىــدىن قايتــا قهرز پــۇل ئااللمايــدۇ
 قىيىنچىلىقـى بـار ئائىله ئىقتىـسادىي. ئىچىده كرېدىت كارتىسىمۇ بهرمهيدۇ

. ياشالرمۇ پۈتۈنلهي بانكىدىن قهرز پۇل ئېلىپ، ئالىي مهكتهپـته ئوقۇيااليـدۇ
ئوقۇغۇچىالر ئۈچـۈن بېرىلىـدىغان بۇنـداق قهرز پۇلنىـڭ ئۆسـۈمى ئىنتـايىن 

ئوقۇغـۇچىالر ئوقـۇش . تۆۋهن بولۇپ، ئۇنى ھۆكۈمهت مهخسۇس بهرپا قىلغـان
قـۇش پۈتتـۈرۈپ بولغانـدىن كېـيىن جهريانىدا بۇ قهرز پۇلىنى قايتۇرماي، ئو

مۇشـۇنداق يـول بىـلهن ئامېرىكىـدا ئوقـۇش . تهدرىجى تۆلهپ بولسىمۇ بولىدۇ
 . ئارزۇسى ۋه ئىرادىسى بار ھهر بىر ياشقا ئوقۇش پۇرسىتى ھازىرالپ بېرىلگهن

 300ئــۆكتهبىر كــۈنى ئامېرىكىنىــڭ نوپۇســى ســاق -17يىلــى -2006
). ئانژېلىس دهۋىر گهزىتىدىن كـۆردۈممهن بۇ خهۋهرنى لوس (مىليونغا يهتتى 

ـــۆپ  ـــۇتلهق ك ـــادىكى م ـــايلىقى دۇني ـــى ۋه ب ـــڭ يهر زېمىن ـــېكىن ئۇنى ل
شۇنداقال يېقىنقى بىرهر يۈز يىلنىڭ مابهينىده ئۇالر . دۆلهتلهرنىڭكىدىن كۆپ

ــازابىنى ئاساســهن تارتىــپ باقمىغــان ــازابىنى، يوقــسىزلىقنىڭ ئ . تۇرمــۇش ئ
ــ ــسا كې ــهۋهبتىن بول ــۇ س ــال مۇش ــدا، ئېھتىم ــتۇرۇپ ئېيتقان رهك، ئومۇمالش

ــدۇ ــاق كېلى ــايىن كهڭ قورس ــامېرىكىلىقالر ئىنت ــر . ئ ــتىم بى ــر قې مهن بى
يـــېمهكلىكلهر دۇكىنىـــدا نهرســـه ئېلىـــپ، پـــۇل تۆلهيدىغانـــدا ئالغـــان 

 سـېنت 100بىر ئامېرىكـا دوللىـرى ( سېنت كهلدى 3 دولالر 10نهرسىلىرىمگه 
 دولـالر 20مهن مال سـاتقۇچىغا . )دهپ يازىدۇ" cent"بولۇپ، ئۇنى ئىنگلىزچه 

يـاق، مهنـده "مهن . دهپ سـورىدى"  سېنت بارمۇ؟3سهنده "بهرسهم، ئۇ مهندىن 
 سـېنت ئېلىـپ، 3، دهپ جاۋاب بهرسهم، مال ساتقۇچى ئۆز يانچۇقىـدىن "يوق

مهن بــۇ .  دولــالر قــايتۇرۇپ بهردى10مېنىــڭ پۇلۇمغــا قوشــۇپ تــۆلهپ، ماڭــا 
ىڭچه جۇڭگـودا بۇنـداق ئىـشنى ھهرگىـز مېـن. ئىشتىن خېلى تهسـىرلهندىم
ئامېرىكىدا بولسا بۇنداق ئىشنى نهچـچه قېـتىم . تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ

. ئامېرىكىلىقالرنىــڭ ئىنــسانپهرۋهرلىكىمۇ ئىنتــايىن كۈچلــۈك. ئــۇچراتتىم
ئادهم شهخسىي ئۆيلهر جايالشقان رايونالردا يول يۈرسه، بهزىده كىـشىلهر ئـۆز 

ن بىرهرنى ياكى باشقا ئائىله جابـدۇقلىرىنى يـول بويىغـا ئۆيىدىكى سافاالردى
بــۇنى بىكارغــا ئېلىــپ كهتــسىڭىز "ئېپچىقىــپ قويــۇپ، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه 

دهپ يېزىـپ قويغـانلىقىنى كـۆرگىلى ") Free to take"ئىنگلىزچه " (بولىدۇ
يهنى، ئۇالر بۇ نهرسىلهرنى ئهخلهتخانىغا تاشالۋهتمهي، بـۇنى كېـرهك . بولىدۇ

بۇنـداق . نالر ئىشلىتىۋالسۇن، دهپ يولنىـڭ بويىغـا قويـۇپ قويىـدۇقىلىدىغا
 . ئىشالرنى ئامېرىكىدىكى تۇرمۇشنىڭ بارلىق ساھهلىرىده ئۇچراتقىلى بولىدۇ

پهن -ئامېرىكىلىقالرنىڭ كهڭ قورساقلىقى ۋه ئادهمگهرچىلىكى ئىلىـم
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مهن قولىـدا ئىـشلهپ . ۋه ھهر خىل كهسپ ساھهلىرىدۇ تولۇق ئهكس ئهتـكهن
ــمبا ــڭ ئىلى ــتازلىرىم مېنى ــۇچى ئۇس ــان ئوقۇتق ــۇۋهپپهقىيهت -قق ــده م پهن

ــداق  ــېچ قان ــڭ ھ ــپ، ئۆزىنى ــارزۇ قىلى ــدىن ئ ــن كۆڭلى ــشىمنى چى قازىنى
. پۈتۈن كۈچى بىلهن ماڭا ياردهم قىلـدى. نهرسىسىنى مهندىن ئاياپ باقمىدى

مهن بىرهر مهسىله ئۈستىده ئۇالرنىڭ قېـشىغا سـوئال سـوراپ كىرسـهم، ئـۇالر 
مغا ئهستايىدىل جاۋاب بېرىـپ، ئانـدىن ئـۆزى ئاشـۇ سـاھهده يىغقـان سوئالى

پهن كىتـابلىرىنى شـۇ -بارلىق ئىلمىي ماقـاله توپالنمىـسىنى يـاكى ئىلىـم
ئۇالر ئـۆزلىرى كـوپىي قىلىۋېلىـپ . ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال ماڭا تۇتقۇزۇپ قويدى

 بـۇالرنى ئـۆزۈڭگه كـوپىي قىلىۋېلىـپ،"يىغقان ئىلمىي ماقاله تـوپلىمىنى 
يـاكى ئىـشلىتىپ بولغانـدىن كېـيىن قـايتۇرۇپ . ئاندىن ماڭا قايتۇرۇپ بهر

ئىـشلىتپ بولـۇپ ئانـدىن "كىتـابالرنى بولـسا . ، دهيتتـى"بهرسهڭمۇ بولىدۇ
ــايتۇرۇپ بهر ــى"ق ــان . ، دهيتت ــپ بارغ ــده ئېلى ــڭ يېتهكچىلىگى مهن ئۇالرنى

دىغان تهتقىقاتنىڭ نهتىجىلىرىنى ئىلمىـي ماقـاله جۇرناللىرىـدا ئـېالن قىلىـ
-1ۋاقىتتا، ئۇالر مېنىڭ تۆھپهمگه ئاساسهن، قىلـچه ئىككىلهنـمهي مېنـى 

ــاپتور قىلــدى  تهرهققىــي قىلغــان دۆلهتلهرنىــڭ ھهممىــسىده تهتقىقــاتنى (ئ
ئــاپتور -1ئاساســلىق كىــشى بولــۇپ ئېلىــپ بارغــان كىــشى تهبىئــى ھالــدا 

ــدۇ ــۆھبهتنىڭ ). بولى ــۇ س ــۇ -1مهن مۇش ــدهك، ب ــپ ئۆتكهن ــسمىدا ئېيتى قى
ازلىرىمدا مېنــى كۆرهلمهســلىك ئاالمهتلىرىــدىن ئهســهرمۇ يــوق بولــۇپال ئۇســت

قالمـــاي، ئۆزلىرىنىـــڭ قولىـــدىن مهنـــدهك ئوقۇغۇچىنىـــڭ چىققىنىـــدىن 
 . پهخىرلىنىپ، پۇرسهتال بولسا مېنى ماختاپ يۈردى
ــــسى،  ــــاندىئا دۆلهت تهجرىبىخانى ــــۇقىرى JPLمهن س ــــقا ي  ۋه باش
 خىــل ئــادهملهر بىــلهن 2نــداق تېخنىكىلىــق شــىركهتلهرده ئىــشلىگهنده، مۇ

شىركهتتىكى بۇنـداق . بىرى مېنىڭ باشلىقىم. خىزمهت مۇناسىۋىتىده بولدۇم
دهپ ئاتايدىغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئۇتتۇر " manager"باشلىقالرنى ئىنگلىزچىده 

ــسى  ــقۇرغۇچى"مهنى ــارهت" باش ــدىن ئىب ــسا JPL. دېگهن ــورۇنالردا بول  دهك ئ
"supervisor "دېگهنـگه " نازارهتچى"ۇپ، ئۇنىڭ مهنىسى دهپ ئاتايدىغان بول

يهنـى بـۇ ئورۇنـدا ئىـشلهيدىغانالرنىڭ ھهممىـسى دېگىـدهك . توغرا كېلىـدۇ
" باشـقۇرغۇچى"يۇقىرى دهرىجىلىك تېخنىكا خـادىملىرى بولغاچقـا، ئۇالرغـا 

ــازارهتچى"ئهمهس، پهقهت  ــدۇ" ن ــايه قىلى ــڭ . لهرال كۇپ ــۇ بىزنى ئهمهلىيهتتىم
قى بىر مهزگىلده قىلىدىغان ئىشىمىزنى تاپـشۇرۇپال باشلىقىمىز بىزگه يېقىن

ئۇ . قويۇپ، بىزنىڭ ئۇنى قانداق قىلىشىمىز بىلهن ھېچ قانداق كارى بولمايدۇ
بىز زۆرۈر . ئىشالرنى قايسى ئۇسۇل بىلهن قىلىش پۈتۈنلهي ئۆزىمىزگه باغلىق

ن شۇ سـهۋهبتىن مه. تېپىلغاندا باشلىقىمىزغا دوكالت قىلىپ قويساقال بولىدۇ
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بىر ھهپتىنىڭ ئىچىده باشلىقىمنى بىرهر قېتىممۇ كۆرمهيدىغان، بهزىده ئۇنى 
يۇقىرىدىكى . ئىزدهپمۇ بىرهر قېتىم تاپالمايدىغان ۋاقىتلىرىم ئىنتايىن كۆپ

خىزمهت ئورۇنلىرىـدا باشـلىقالرنىڭ ماڭـا بولغـان مۇئامىلىـسى ئوقۇتقـۇچى 
شۇڭا بۇ يهرده . ولدىئۇستازلىرىمنىڭ مۇئامىلىسى بىلهن ئاساسهن ئوخشاش ب

 . ئۇ ئىشالرنى تهپسىلى تهسۋىرلىمهيمهن
شىركهتتىكى باشلىقالر بىلهن بولغان مۇناسىۋهتته ئوخشىمايدىغان بىر 
ــىركهت  ــىركهتنى ش ــر ش ــسىده، بى ــڭ چۈشهنچى ــه، ئامېرىكىلىقالرنى نهرس

شـۇڭا كـۆپىنچه ئهھـۋالالردا . قىلىدىغان ئۇنىڭ خىزمهتچىلىرىـدىن ئىبـارهت
تتىكى باشلىقلىرىم ئۆزلىرىنى مهندىن ئۈسـتۈن قويۇۋالمـاي، مېنىڭ شىركه

بــۇنى (ماڭــا يېقىنــدىن ياردهمــده بولــۇپ، ئــۆزلىرىنى مېنىــڭ خىــزمهتچىم 
ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆيىدىكى بـاال بـاققۇچىالر . دهپ ئاتايدۇ" servant"ئىنگلىزچه 

دهك ئورۇنـدا تۇتـۇپ، پۈتـۈن ۋۇجـۇدى ) قـا كىرىـدۇ" servant"مانا ئاشۇنداق 
ــ ــۈكرهك بولۇشــى ۋه بى ــشىمنىڭ ئوڭــايراق بولۇشــى، ئۈنۈمل لهن مېنىــڭ ئى

كۆپىنچه ۋاقىتالردا مهن ئۇالرنىڭ . مۇۋهپپهقىيهتلىك بولۇشى ئۈچۈن كۈچىدى
 . كۆزىگه ئهمهس، ئۇالر مېنىڭ كۆزۈمگه قارىدى

. خىلدىكى كىشىلهر مېنىڭ خىزمهتداشلىرىم-2مهن بىرگه ئىشلىگهن 
لهن بولغان مۇناسىۋىتىم يۇقىرىقىدىن سهل مېنىڭ بۇ خىلدىكى كىشىلهر بى

ئامېرىكىدىكى شىركهتلهر خىزمهتداشالر ئارىـسىدىكى . مۇرهككهپرهك بولدى
شـۇنىڭ بىـلهن بىـرگه ھهمكارلىـشىپ . دوستانه رىقابهتنى تهشهببۇس قىلىدۇ

" team work"بـۇنى ئىنگىزچىـده . ئىشلهشنى ئىنتايىن قاتتىق تهكىتلهيدۇ
 ئادهم ئېلىش ئېالنلىرىنىـڭ كۆپىنچىـسىده ئالمـاقچى خىزمهتكه. دهي ئاتايدۇ

بولغان كىشىنىڭ ھهمكارلىشىپ ئىشلهش ئىقتىدارىغا ناھـايىتى ئهھمىـيهت 
بۇنداق بولۇشىدىكى سهۋهب، ئهگهر بىـر گۇرۇپپـا ئادهمنىـڭ ئىچىـده . بېرىدۇ

ئادهمدىن بىـرى بولـۇپ قالـسا، ئـۇ " ناچار"باشقىالر بىلهن چىقىشالمايدىغان 
 ياخشى ئىشلىمهيال قالماسـتىن، پۈتـۈن گۇرۇپپىنىـڭ خىـزمهت كىشى ئۆزى

ــدۇ شۇڭالشــقا، ئامېرىكــا شــىركهتلىرى يېڭــى . ئۈنۈمىنىمــۇ تۆۋهنلىتىۋېتى
ــلهن  ــداتالر بى ــلهپ، كاندى ــۇل خهج ــۇن پ ــشتا نۇرغ ــى ئېلى ــۈز "خىزمهتچ ي

" job interview"بـۇنى ئىنگلىـزچه (پائالىيىتى ئورۇنالشـتۇرۇپ " كۆرۈشۈش
اندىداتنىڭ كىشىلىك مىجهزىنىڭ قانـداقلىقىنى ئېنىقالشـقا ، ك)دهپ ئاتايدۇ

مهن ھازىرغىچه ئۆزۈمنىڭ خىزمهتداشـلىرى ئىچىـده ئـاق . ئىنتايىن تىرىشىدۇ
ــلىقلىرىمغا  ــتازىم ۋه باش ــۇچى ئۇس ــڭ ئوقۇتق ــۇددى مېنى ــڭ خ تهنلىكلهرنى
ئوخــشاش كهڭ قورســاق، مهرت، ئــاقكۆڭۈل ۋه ئىنــسانپهرۋهر ئىكهنلىكىنــى 

ــۇالر كــۆپىن. كــۆردۈم ــسام، ئ ــر نهرســه سورى ــۇالردىن بى ــتالردا مهن ئ چه ۋاقى
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شـۇڭا ئـۇالر . سهمىمىيلىك ۋه قىزغىنلىق بىلهن جـاۋاب يـاكى يـاردهم بېرىـدۇ
باشـقا . بىلهن مۇناسىۋهت قىلىش، ئۇالرغا يېقىنلىشىش ئىنتايىن ئاسان ئىش

مىللهتلهر بولسا ئاق تهنلىكـلهرگه سېلىـشتۇرغاندا ئوخـشىمىغان دهرىجىـده 
ــۆۋ ــۇردىت ــستانلىقالر ۋه . هن ت ــستانلىقالر، ھىندى ــزۇالر، پاكى ــۇ خهن بولۇپم

فىلىپپىــنلىقالر قاتــارلىق ئاســىيالىقالر ھهمــده يهھــۇدىيالر كــۆپىنچه ھالــدا 
ناھايىتى ئىچى تار، ھهممىنى باشقىالردىن يوشـۇرىدىغان، باشـقىالرغا ئـانچه 

ــى  ــا ئىچ ــرى ھهتت ــدىغانلىقىنى، بهزىلى ــدىغان كېلى ــاردهم بهرمهي زهھهر ي
بۇ خىل ئهھۋالنى ئامېرىكىـدىكى باشـقا ئۇيغـۇر . كېلىدىغانلىقىنى كۆردۈم

مهن تهدرىجى ھالـدا بىـرگه ئىـشلهيدىغان . ۋهتهنداشالردىنمۇ كۆپ ئاڭلىدىم
خهنزۇ خىزمهتداشالردىن بىر نهرسه سـوراپ بارسـام، ئۇنىڭـدىن تولـۇق يـاكى 

 قىلىـپ بارىـدىغان توغرا جاۋاب ئااللمايـدىغانلىقىمغا ئىـدىيىۋى تهييـارلىق
بىزنىڭ ھازىرقى گۇرۇپپىدا جۇڭگونىڭ چـوڭ قۇرۇقلىقىـدىن . بولۇپ قالدىم

بىــز ئــادهتته ئــۆزىمىز يازغــان كومپيــۇتېر . كهلــگهن بىــر خهنــزۇ خــادىم بــار
ــڭ  ــسىنى بىزنى ــڭ ھهممى ــۇھىم ھۆججهتلهرنى ــقا م ــى ۋه باش پروگرامىلىرىن

قويــۇپ ") computer server"ئىنگلىــزچه (ئىــدارىنىڭ مــۇالزىمېتىرىگه 
ـــويىمىز ـــشتا . ق ـــداق قىلى ـــار2ئۇن ـــسهت ب ـــهرۋهرلهردىكى .  مهق ـــرى، س بى

ئىنگلىــزچه (ھۆججهتلهرنىــڭ ھهممىــسى ھهر كــۈنى مهخــسۇس ســاقالپ 
"backup (" قويىلىــدىغان بولغاچقــا، ئهگهر بىــرهر ســهۋهبتىن ئۆزىمىزنىــڭ

 كومپيۇتېرىدىن كاشىال چىقىپ قالسىمۇ، بىز تهييارلىغان پروگرامما بىـلهن
يهنه بىــرى، بىــر گۇرۇپپىــدىكى . ھــۆججهتلهر يوقــاپ كهتمهســلىك ئۈچــۈن

بىرىنىڭ پروگرامما ۋه ھۆججهتلىرىدىن بىمـاالل پايـدىلىنىش -كىشىلهر بىر
يهنى، مهن ئۆزۈمنىڭ كومپيۇتېرى ئـارقىلىق باشـقىالرنىڭ سـهرۋهرده . ئۈچۈن

رنى ئـۇال. ساقلىغان پروگرامما ۋه ھۆججهتلىرىنىڭ ھهممىـسىنى كـۆرهلهيمهن
لــېكىن ئــۇالرنى بىۋاســىته . ئۆزۈمنىــڭ كومپيۇتېرىغــا كۆچــۈرۈپ ئــاالاليمهن

ـــۆزگهرتهلمهيمهن  ـــسهم (ئ ـــسىنى ئۆزگهرت ـــان نۇسخى ـــۆزۈم كۆچۈرۈۋالغ ئ
بىر قېتىم مېنىڭ باشلىقىم ماڭا بىر ئىشنى تاپشۇرۇپ، بىزنىـڭ ). بولىۋېرىدۇ

ــازراق قىلىــپ  ــۇرۇن ئ ــۇ ئىــشنى ب ــزۇ خــادىم ب ــدىكى ھېلىقــى خهن گۇرۇپپى
اققــانلىقىنى، شــۇڭا ئهگهر مهن ئۇنىــڭ يازغــان پروگراممىلىرىنــى كــۆرۈپ ب

شـۇنىڭ . باقسام، ئېھتىمال ماڭا پايدىسى بولـۇپ قالىـدىغانلىغىنى ئېيتتـى
بىلهن مهن ئۇنىڭ سهرۋهردىكى ھۆججهتلىرىنى تهكشۈرۈپ كورسـهم، ئۇنىـڭ 
سهرۋهردىكى ھۆججهت سـاقالش ئـورنى ئاساسـهن قـۇرۇق بولـۇپ، ئـۇ يهردىـن 

يهنـى، ئـۇ ئـۆزى تهييارلىغـان نهرسـىلهرنى سـهرۋهرگه . چنېمه تاپالمىدىمھې
بۇنداق ئهھۋالنى ئامېرىكىدىكى ئـاق تهنلىكـلهر ئىچىـدىن . پهقهتال قويماپتۇ
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 . ئۇچراتماق تهس
مېنىڭ بۇ يهرده بىر ئهسكهرتىپ قويۇشۇمغا تېگىشلىك ئهھۋال، مېنىـڭ 

، دۆلهت ئامېرىكىـــــدىكى ئـــــۆمرۈم ئاساســـــهن ئـــــالىي مهكـــــتهپلهرده
ــۇقىرى  ــسىده ۋه ي ــۇقىرى دهرىجىلىــك تېخنىكــا ئىدارى تهجرىبىخانىــسىدا، ي

بۇ ئورۇنـدىكى كىـشىلهر جهمئىيهتتىكـى . تېخنىكىلىق شىركهتلهرده ئۆتتى
مائارىپ سهۋىيىسى بىر قهدهر يـۇقىرى كىـشىلهردىن بولـۇپ، ئـۇالر ئامېرىكـا 

ــدۇ ــلهرگه كىرى ــۇقىرى تهبىقى ــده ي ــۆۋهن دهرى. جهمئىيىتى ــۇڭا ت ــك ش جىلى
ــان  ــدا ئېيتق ــۋالى مهن يۇقىرى ــشىلهرنىڭ ئهھ ــشلهيدىغان كى ــورۇنالردا ئى ئ

ئۇنىڭدىن باشقا، مهن بـۇ . ئهھۋالالردىن پۈتۈنلهي پهرقلىك بولۇشى مۇمكىن
. يهرده ئوتتۇرىغا قويغان ئهھۋالالرنىڭ ھىچ قايسىسى مۇتلهق ئهھـۋال ئهمهس

ۇم ياخـشى ئـادهملهر، بىر گۇرۇپپا بولۇپ توپالشقان ئادهملهرنىڭ ئىچىده چوقـ
بـۇ ھهمـمه دۆلهت ۋه ھهمـمه . ئوتتۇرا ھـال ئـادهملهر ۋه ناچـار ئـادهملهر بولىـدۇ

مىللهت ئۈچـۈن ئورتـاق بۇلـۇپ، ئوخـشىمىغان دۆلهت بىـلهن ئوخـشىمىغان 
مىللهتــلهرده ياخــشى ئــادهم بىــلهن ئهســكى ئادهمنىــڭ نىــسبىتى ئوخــشاش 

ــۇمكىن ــلىقى م ــ. بولماس ــسىده ي ــڭ ھهممى ــېكىن ئۇالرنى ــل 3ۇقىرىقى ل  خى
باشـقا مىللهتـلهر . بۇ ئۇيغـۇرالر ئۈچۈنمـۇ شـۇنداق. ئادهملهرنىڭ ھهممىسى بار

 .ئۈچۈنمۇ ھهم شۇنداق
سىنىپىدىن تارتىپ باشقىالرغا يـاردهم قىلىـشنى -1مهن باشالنغۇچنىڭ 
بـارا باشـقىالرغا يـاردهم قىلىـش ئـۆزۈم ئۈچـۈن بىـر -باشلىغان بولۇپ، بـارا

ىك ۋه بىر خىل بهختلىك ئىـشتهك تۇيۇلىـدىغان خۇشاللىق، بىر خىل شهرهپل
ئامېرىكىغا كېلىپ، ھهقىقىي تهتقىقاتچىلىق ئىشىمنى باشلىغاندىن . بولدى

. كېيىن، مېنىڭ باشقىالرغا ياردهم قىلىشتىكى تېخنىكاممۇ ئۆسـۈپ ماڭـدى
يىلىــدىن باشــالپ، مهن ئــۆزۈم ئېلىــپ بارغــان ھهر بىــر تهتقىقاتتــا، -1992

ىجىـلهر ۋه پايـدىالنغان ماتېرىيالالرنىـڭ تىزىملىكـى ئىشلهپ چىقارغـان نهت
ئۇالرنىڭ . تهييارلىدىم" تهتقىقات دوكالدى"قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 

. كومپيۇتېردا تهييارلىغىلى بولىدىغان قىـسمىنى كومپيـۇتېردا تهييارلىـدىم
ئـۇالرنى بېـسىپ . ئۇنداق قىلغىلى بولمايدىغان قىسمىنى قول بىلهن يـازدىم

 10cm-5ئايرىم تـۈپلهپ، -چىقىرىپ ياكى نۇسخىالپ، يىل بويىچه ئايرىم
مهن ئـــۇالردىن ئىلمىـــي ماقـــاله . قېلىنلىقتىكـــى كىتـــابتهك قىلىۋالـــدىم

كېيىنكـى ۋاقىـتالردا ئېلىـپ بارغـان تهتقىقـاتىم . يازىدىغاندا پايدىالنـدىم
. النـدىمبۇرۇنقىسى بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولغان ۋاقىتتا، ئۇالردىن يهنه پايدى

. ھهمده ئۇالرنى مهندىن يـاردهم سـوراپ كهلگهنـلهرگه كهڭ تـۈرده تارقـاتتىم
ئهركىــن، مــاۋۇ مهســىلىنى قانــداق ھهل "مهســىلهن، بىرســى ماڭــا كېلىــپ، 
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. مهن ئۇنى بـۇرۇن ھهل قىلىـپ بولغـان"دهپ سورىسا، مهن ئۇنىڭغا " قىلىدۇ؟
 دوكالدىمـدىن ، دهپ قولىغـا"ماۋۇ دوكالدنى كوپىي قىلىۋېلىپ، كۆرۈپ بـاق

شـۇنداق قىلىـپ مۇشـۇ دوكالدلىـرىم كـالىفورنىيه . بىرنى تۇتقۇزۇپ قويـدۇم
ئىـدارىلهرده كىـشىلهر -ئۇنىۋېرسىتېتىده ۋه مهن ئىشلىگهن باشقا شـىركهت

ــۈردى ــپ ي ــسىدا كهڭ تارقىلى ــازىرمۇ . ئارى ــده ھ ــان -1992مهن ــدىن بۇي يىل
 ھـازىرقى ئىـدارهم مهن. ئاشۇنداق تهييارلىغان دوكالدلىرىمنىڭ ھهممىسى بـار

ــان  ــڭ JPLبولغ ــتىم مېنى ــر قې ــيىن، بى ــكهندىن كې ــزمهتكه چۈش  گه خى
ئهركىن، "كالىفورنىيه ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئۇستازىمدىن تېلېفون كېلىپ، 

 نهرسه توغرىسىدىكى دوكالدىڭنىڭ كوپىيسى الزىم بولۇپ XXXماڭا سېنىڭ 
لىپ ماڭـا دهرھـال بولسا ئۇنى كوپىي قى. ئۆزۈمدىكىسىنى تاپالمىدىم. قالدى

ماڭــا بــۇرۇن ســاندىئا دۆلهت . مهن شــۇنداق قىلــدىم. دېــدى" ماڭدۇرۋهتــسهڭ
ــا  ــيىن گېئورگىئ ــۇپ، كې ــتازى بول ــتدوكتور ئۇس ــسىدا پوس تهجرىبىخانى
تېخنىكا ئىنستىتۇتى فىزىكا فاكۇلتېتىنىڭ مۇدىرى بولغان ئۇسـتازىمدىنمۇ 

ويىچه بېجىرىـپ ئۇنىمـۇ دېگىنـى بـ. بىر قېتىم ئاشۇنداق تهلهپ كهلگهنىدى
 غا كىرگهندىن بۇيان، مهن قىلىـدىغان تهتقىقاتنىـڭ تـۈرى ۋه JPL. بهردىم

. كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان نهتىجىلهرنىڭ مىقتارى ناھايىتى كۆپىيىپ كهتتـى
شۇنىڭ بىلهن مهن تهيياراليدىغان ھېلىقىدهك تهتقىقات دوكالدىنىڭ سـانىمۇ 

-2006كۈنىـدىن -1ڭ ئاينىـ-7يىلى -2005مهن . بهك يۇقىرىالپ كهتتى
كۈنىگىچه تهييارلىغان تهتقىقـات دوكالدىنىـڭ سـانى -30ئاينىڭ -6يىلى 

يازدا ئېلىپ بېرىلغـان يىللىـق ) يىلى-2006( گه يهتكهن بولۇپ، بۇ يىل 74
 : باھاالشتا، باشلىقىم مۇنداق باھا يازدى

ھهمـده چىقارغـان .  ئهركىن خىزمهتنى پهۋقۇلئادده ياخشى ئىـشلىدى-
 ىنى گۇرۇپپىدىكى ھهممهيلهندىن ياخشى ھۆججهتلهشتۈردى نهتىجىلىر

ـــزچه ( ـــۇ "). documented"ئىنگلى ـــى ھهقىقهتهنم ـــۆز زېھنىن ـــۇ ئ ئ
 . پروجهكتالرنىڭ مۇۋهپپهقىيهتلىك بولۇشىغا مهركهزلهشتۈردى

ئـۇ .  ئهركىن باشقىالر بىلهن ئىنتايىن ئۈنۈملۈك مۇناسىۋهت قىالاليدۇ-
 .  ھهمده ئۇالرغا ياردهم قىلىدۇباشقا ھهممه كىشىلهرگه كۆيۈنىدۇ

ــى - ــۇپ، يېڭ ــگه بول ــدارغا ئى ــۇقىرى ئىقتى ــايىن ي ــن ئىنت  ئهركى
ئۇ نۇرغۇن ئىشالردا مۇتهخهسىـسلهر . نهرسىلهرنىمۇ ناھايىتى تېز ئۆگىنهلهيدۇ

") an expert among experts"ئىنگلىـزچه (ئىچىـدىكى مۇتهخهسىـسلىك 
 . ساالھىيىتىگه كۆتۈرۈلدى

رگه ئىشلىگهنلهرنىڭ ھهممىسى ئهركىننىڭ قىلغان  ئۇنىڭ بىلهن بى-
ئىـــشلىرىنىڭ ئهال دهرىجىلىـــك ئىكهنلىكىنـــى، ناھـــايىتى ئۈنۈملـــۈك 
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ئىكهنلىكىنى، ھهمده ئۇنىڭ باشقىالر بىلهن ھهمكارلىشىشقا ئىنتايىن ماھىر 
يىللىق باھاالشـتا باشـلىقىمىز باشـقا : ئهسكهرتىش. (ئىكهنلىكىنى باھالىدى
ىڭمۇ پىكىرىنـى ئالىـدىغان بولـۇپ، بـۇ يهردىكىـسى بىر قىسىم كىـشىلهرن

 .) شۇالرنىڭ ئېيتقانلىرىنىڭ خۇالسىسىدۇر
 ئهركىن گۇرۇپپىمىزدىكى ئىشالرنىڭ ھهممىـسىگه ئاالھىـده تـۆھپه -
 . قوشتى
ـــلىغىم ( ـــۇقىرىقىالر باش ـــاالش -2006ي ـــى باھ ـــدا مېن ـــى ئىيۇل يىل

قــول جهدىۋىلىــدىكى ئوخــشىمىغان كــاتېگورىيهگه تولــدۇرۇپ يازغــان 
 .) يازمىسىنىڭ ئهينهن تهرجىمىسى

دوكالدنىڭ سانى مۇشۇنداق كۆپىيىپ كهتكهن بولغاچقا، مهن تهدرىجـى 
. ھالــدا بــۇ دوكالدالرنــى بېــسىپ چىقىرىــپ، تــۈپلهپ قويۇشــنى توختــاتتىم

لــېكىن، ئــۇالر ناھــايىتى ئېنىــق ئىــسىمالر بىــلهن تهرتىــپلهنگهن بولــۇپ، 
مهسـىلهن، بىـر دوكالدنىـڭ . اسـانئۇالردىن بىرهرسـىنى تېـپىش ئىنتـايىن ئ
 : كومپيۇتېردىكى ھۆججهت ئىسمى مۇنداق

ES06-19-P4-V3-HCIT-4th_New  
 : بۇنىڭ مهنىسى مۇنداق

ES ئهركىن سىدىق نىڭ باش ھهرىپى :دېگهنلىك  
 يىلى -2006 :دېگهنلىك 06
19-P4-V3 3قىــسىم -4نۇمۇرلــۇق دوكــالد، -19: دېگهنلىــك-

 نۇسخىسى
HCIT ئىسمىنىڭ باش ھهرىپلىرى  تۈر:دېگهنلىك ")High-Contrast 

Imaging Testbed ( 
4th دهرىجىلىك ماسكا -4 :دېگهنلىك 

New بۇ ماسكىنىڭ يېڭى الھىيىسى :دېگهنلىك  
دوكالدنىڭ سانى ئىنتايىن كۆپ بولغان بىـلهن، ئۇالرغـا يۇقىرىقىـدهك 

نىـڭ مې. ئىسىم قويغاندا، ئۇالرنى ئىـزدهپ تېـپىش ئىنتـايىن ئاسـان بولىـدۇ
باشلىقىم بهزىده ماڭا تېلېفـون قىلىـپ، مهن بـۇرۇن قىلغـان بىـر ئىـشنىڭ 

ئۇ تېلېفوندا ماڭا مهسىلىنى چۈشـهندۈرۈپ بـولغىچه، . نهتىجىسىنى سورايدۇ
مهن بۇ مهسىله توغرىـسىدىكى دوكالدنـى تېپىـپ، ئـۇ ھـۆججهتنى ئېچىـپ، 

 10 نهچچه بۇنىڭغا. باشلىقىم سورىغان سوئالنىڭ جاۋابىنى تېپىپ بوالاليمهن
بهزىـده . بهزىده باشلىقنىڭ سوئالىغا جاۋاب بېرىمهن. سېكۇنتال ۋاقىت كېتىدۇ

بىر قانچه ئادهم . شۇ ھۆججهتنى شۇنداقال ئېلخهت ئارقىلىق ماڭدۇرۇپ بېرىمهن
بىر گۇرۇپپا بولۇپ ئىشلىگهن تهتقىقات توغرىسىدىكى دوكالدنى پۈتتـۈرۈپ 
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ئىدارىـدىكى . رۇپ بېـرىمهنبولۇپال گۇرۇپپىـدىكى ھهمـمه كىـشىگه ماڭـدۇ
ــىله  ــدىغان مهس ــۇزاكىره قىلى ــرلىكته م ــلىقالر بى ــك باش ــۇقىرى دهرىجىلى ي
توغرىسىدىكى دوكالدنـى شـۇ يىغىنغـا قاتنىـشىدىغان بـارلىق كىـشىلهرگه 

خىزمهتداشلىرىم ياردهم سـوراپ كهلـسه، . ئېلخهت ئارقىلىق ئهۋهتىپ بېرىمهن
نى ئېلخهت ئـارقىلىق ئۇالرغىمـۇ ئۇالرغا مۇشۇنداق دوكالدنى چۈشهندۈرۈپ، ئۇ

ھازىر بىزنىڭ باشـلىق گۇرۇپپـا يىغىنىـدا باشـقىالرنىڭ ئېغىزاكـى . بېرىمهن
ئـۇنى ئهركىـنگه ئوخـشاش دوكـالد "دوكالدىنى ئاڭالپ بولغاندىن كېـيىن، 

ئاڭلىـشىمچه مهن مۇشـۇنداق . ، دهيـدىغان بولـدى"قىلىپ يېزىـپ چىقـساڭ
نىــڭ بــاش ئىشخانىــسىمۇ  NASAتهييارلىغــان بهزى ھــۆججهتلهرنى ھــازىر 

 . ئىشلىتىۋېتىپتۇ
ئـۆزۈم . قىسقىسى، مهن كىشىلهردىن ھهرگىـز يـاردىمىمنى ئايىمىـدىم

ياردهم قىالاليدىغانال ئىش بولسا، چوقۇم ئۇنداق ئىـشالرنى ئـۆز ئىـشىمدىنمۇ 
مۇھىم ئىشالر قاتارىغا قويۇپ، ئۇنى پۈتۈن كۈچۈم بىلهن بېجىرىپ بېرىشكه 

يېقىندىن بۇيان ماڭا ۋهتهندىكى ئۇيغۇر ياشـالردىن . نتىرىشىپ كېلىۋاتىمه
كۈنگه كۆپىيىپ، ئۆزۈم يۇرتىمىز ئۈچـۈن -كېلىدىغان تهلهپلهرمۇ كۈندىن

ــتىم  ــېلىش ۋاق ــۆزۈمگه تهۋه دهم ئ ــپ، ئ ــشلىرىممۇ كۆپىيى ــان ئى قىلىۋاتق
لېكىن، مهن باشقىالر ئۈچـۈن بىـر ئـاز كېرهكلىـك . بارغانسېرى ئازىيىۋاتىدۇ

 . هلىگهنلىكىمدىن ئىنتايىن خۇشالمهنئىش قىلىپ بېر
بىر ئادهم باشقىالرغا يـاردهم قىلـسا، ئـۇنى يـاردهمگه ئېرىـشكهن ئـادهم 

لـېكىن مهن ئـۇنى ئـالالھ . بىۋاسىته قايتۇرۇشى يـاكى قايتۇرالىـشى ناتـايىن
شــۇڭا بىــر ئــادهم . چوقــۇم باشــقا يــولالر بىــلهن قايتۇرىــدۇ، دهپ ئــوياليمهن

 بهرسه، ھهرگىزمۇ ئۇنىڭ ئـۆزىگه قانـداق قايتىـپ باشقىالرغا بىر ئىش قىلىپ
ئـۆز بېـشىمدىن ئـۆتكهن ئىـشالر ۋه مهن . كېلىشىنى ئويلىماسلىقى كېـرهك

كۆزهتكهن ئىـشالردىن شـۇنى ھـېس قىلـدىمكى، ئىچـى تـار ئـادهملهر ئـۆزى 
بىلىدىغان ئىشالرنى شۇنچه باش قاتۇرۇپ باشقىالردىن يوشۇرسىمۇ، ئۇالرنىـڭ 

 كــۆپىنچه ئهھۋالــدا ئــاقكۆڭۈل، كهڭ قورســاق، ۋه ئهڭ ئــاخىرقى تهقــدىرى
باشقىالردىن ھېچ قانداق ياردهمنى ئايىمايدىغان ئادهملهرنىڭكىـدىن ياخـشى 

مهسىلهن، ئامېرىكىدىكى . بهزىده ئۇالر تېخى بهكرهك زىيان تارتىدۇ. بولمايدۇ
شىركهتلهرده ئادهم چىقىرىش بولسا، ئالدى بىلهن ئاشۇنداق باشـقىالر بىـلهن 

 . ارلىشالمايدىغان ئادهملهرنى ئىشتىن بوشىتىدۇھهمك
ـــــــــــده  ـــــــــــر ماقالى ـــــــــــان بى ـــــــــــدا ئوقۇغ مهن يېقىن

)http://www.meripet.com/Academy/MAbduxukur.htm(، مهرھــــۇم 
 3ئابدۇشۈكۈر مـۇھهممهتئىمىن مـۇئهللىم دۇنيـادىكى مىللهتلهرنـى مۇنـداق 
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 ۋه سىياسىي ئېتنولوگىيىلىك مىللهت، ئىجتىمائىي مىللهت،: تۈرگه ئايرىپتۇ
ــلهت ــۇرالر . مىل ــده ئۇيغ ــۇ ماقالى ــلهت"ئ ــك مىل ــۈرىگه، " ئېتنولوگىيهلى ت

. تـۈرىگه ئـايرىلىپتۇ" سىياسىي مىلـلهت"ياپونلۇقالر بىلهن يهھۇدىيالر بولسا 
مهن ئوقۇرمهنلهرنىڭ بـۇ ماقـالىنى بىـر قېـتىم ئوقـۇپ چىقىـشىنى تهۋسـىيه 

 : سىدا مۇنداق دهيدۇئاپتور ياپونلۇق بىلهن ياھۇدىيالر توغرى. قىلىمهن
ــدا، " ــيه تهتقىقاتى ــىي نهزهرى ــۇر ۋه ئاساس ــۋىي تهپهكك ــۇالر نهزهرىيى ئ

ئىنــسانىيهت تــارىخىنى كهلگۈســى كامــالهتكه ئېرىــشتۈرۈش ئىزدىنىــشىده 
توپلىشىپ ياشايدىغان يـاپونالر بىـلهن . ھهممىنىڭ دىققىتىنى جهلپ قىلدى

رغـا نهزهر سالـساقال تارقىلىپ ياشاش ئازابىنى باشـتىن كهچـۈرگهن يهھۇدىيال
ياپونالر كىچىككىنه ئۈنۈمـسىز، تـاغلىق ئـارالنى ماكـان قىلغـان، . كۇپايه

ئۇالردىكى ياشـاش . مهدهنىيهت تارىخىغا خېلىال كېيىن قهدهم قويغان مىللهت
رىقابهت كۈچى، تۈركـۈم ئېڭـى ۋه مىللهتنىـڭ قـاتتىق ھهمـدهملىكىگه شـۇ 

ــڭ ــۇالر ئۆزىنى ــكهنكى، ئ ــچ مهركهزلهش ــدىكى ۋه چهت قهدهر زى ــۆز زېمىنى  ئ
ئهلدىكى ھهر بىـر قهدىمـى، ھهر بىـر سـۆزى، ھهر بىـر ھهرىكىـتىگه مىللىـي 

ئۇالر خهلق ئىگىلىكـى بىـلهن خهلـق . ئىپتىخارىنى ئۆلچهم قىلغان-نومۇس
 ." تۇرمۇشىنى يۇقىرى ئۈنۈمدارلىق مۇمكىنلىكى ئۈستىگه ئۇيۇشتۇرغان

لىـك " يىلىـك مىلـلهتئېتنولوگى"دېمهك، بىـز ئۇيغـۇرالر ئۆزىمىزنىـڭ 
ــاپونلۇقالر ۋه ياھۇدىيالرغــا ئوخــشاش  كاتگوريىــسىدىن ھالقىــپ ئۆتــۈپ، ي

كاتېگورىيىــسىگه ئــۆتمهكچى بولــساق، ھهر قانــداق " سىئايــسىي مىلــلهت"
ۋاقىت ۋه ھهر قانداق جايـدا بولۇشـىمىزدىن قهتئـى نهزهر، پهقهت ئـۆزىمىزنىال 

، مىللهتـكه مهسـئۇل ئويالپ ئهمهس، مىللهتنـى قهلـبكه پـۈككهن ئاساسـتا
شــۇنداق قىاللىغــان ۋاقىتــتىال . بولغــان ئاساســتا ئىــش قىلىــشىمىز كېــرهك

 . ئۇيغۇرالر بىر يۇقىرى سۈپهتلىك مىللهت بولۇش تهرهپكه قاراپ ماڭااليدۇ
ئامېرىكا دۇنيانىڭ ھهممه يېرىدىكى ئوخـشىمىغان ئارقـا كۆرۈنۈشـلۈك 

ۇ ھـازىر دۇنيـادىكى بىـر ئهڭ ئاشۇنداق تۇرۇپمۇ ئـ. مىللهتلهر توپالنغان دۆلهت
تهرهققىـــي قىلغـــان ۋه ئهڭ مهدهنىيهتلىـــك دۆلهت قاتارىـــدا قهد كۆتـــۈرۈپ 

مهن بـــۇ دۆلهتنىـــڭ ھازىرقىـــدهك ھـــالهتكه يېتهلىـــشىدىكى . تۇرىۋاتىـــدۇ
بىـر دۆلهت، . سهۋهبلهرنى تهھلىل قىلىپ، مۇنداق بىر نهرسىنى ھېس قىلـدىم

 2ك بواللىشى ئۈچۈن تۆۋهنـدىكى بىر رايون ياكى بىر مىللهتنىڭ مهدهنىيهتلى
ئۇنىـڭ بىـرى، . نهرسىنىڭ ھېچ بولمىغاندا بىـرى كهم بولـسا بولمايـدىكهن

ــسمى ــانۇن-ئى ــي ق ــق ھهقىقى ــسمىغا اليى ــان. جى ــرى ئىم ــڭ . يهنه بى مېنى
 پىرســهنتتىن كــوپرهكى بىــرهر دىنغــا 60بىلىــشىمچه ئامېرىكــا نوپۇســىنىڭ 

ــشىنىدۇ ــستى. ئى ــن خىرى ــوڭ دى ــدىكى ئهڭ چ ــۇپ، ئامېرىكى ــى بول يان دىن
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مېنىڭ . دۆلهتنىڭ نۇرغۇن ئهخالقىي قۇرۇلمىسى مۇشۇ دىن ئاساسىغا قۇرۇلغان
.  مىليونـدىن ئاشـىدۇ5بىلىشىمچه ئامېرىكىـدىكى مۇسـۇلمانالرنىڭ سـانىمۇ 

پهرمانلىرى دۇنيـا بـويىچه ئهڭ -ئۇنىڭدىن باشقا ئامېرىكىنىڭ دۆلهت قانۇن
شـۇنچه ئهبـجهش بولۇشـىغا، شۇڭا بـۇ دۆلهتتىكـى مىللهتلهرنىـڭ . كۈچلۈك

ئۇالرنىــڭ ئــاڭ سهۋىيىــسى ۋه مهدهنىــيهت سهۋىيىــسىنىڭ شــۇنچه پهرقلىــك 
بولۇشىغا قارىماي، بۇ دۆلهت دۇنيادىكى ئهڭ مهدهنىيهتلىك ۋه ئهڭ كۈچلـۈك 

قانۇن بىلهن ئىمان ئهھـۋالى ئۇيغـۇر دىيارىـدا . دۆلهتلىك ئورنىنى تۇتۇۋاتىدۇ
 .قانداقراق؟ جۇڭگودىچۇ؟

ھـازىر ئۇيغـۇرالردا چهت ئهلـلهرگه چىقىـشقا قىزىقىـدىغان  :ئالوس. 11
ــار ــار. ھــالهت ب . ھــازىر دۆلىتىمىــزده بۇنىڭغــا ئىلھــام بېــرىش سىياســىتى ب

سـىزنىڭ بـۇ . مهسىلىـسى ئېغىـر» كـۆز قورقـۇش«شۇغىنىسى، بۇ جهھهتـته 
 جهھهتتىكى قارىشىڭىز قانداق؟ 

ىڭ مۇنداق مېنىڭچه چهت ئهللهرگه چىقىپ ئوقۇش ئىشىدا كۆز قورقۇشن
  :سهۋهبلىرى بولۇشى مۇمكىن

 ئۆزىگه تولۇق ئىشهنچ باغلىيالماسلىق؛ . 1
ئىشنى نهدىن باشالشنى ھهمـده نـېمه ۋه قانـداق تهييـارلىق قىلىـشنى . 2

 بىلمهسلىك؛ 
ــانىنى . "3 ــۇچىالر س ــدىغان ئوقۇغ ــۇل قىلى ــودىن قوب ــا جۇڭگ ئامېرىك

 ىرىگه ئۇچراش؛ ، دېگهنگه ئوخشاش خاتا تهشۋىقاتنىڭ تهس"ئازايتىپتۇ
ئـايرىم توختىلىـپ -تۆۋهنده بـۇ مهسـىلىلهر ئۈسـتىده بىـر ئـاز ئـايرىم

  :ئۆتهي
 ئۆزىگه تولۇق ئىشهنچ باغلىيالماسلىق . 1

-يېقىنقى بىر قانچه يىلـدىن بۇيـان، مهن ئۇيغـۇر دىيارىـدىكى يـاش
ئـۆزىگه -ئۆسمۈرلهر بىلهن ئاالقه قىلىش جهريانىدا، نۇرغۇن ياشـالرنىڭ ئـۆز

. ىشهنچىــسىنىڭ ئىنتــايىن تــۆۋهنلىكىنى چوڭقــۇر ھــېس قىلــدىمبولغــان ئ
مېنىڭچه ئۇيغۇرالر ئۈچۈن بۇنداق ئهھۋالنىڭ كېلىپ چىقىشىدىكى سهۋهبنى 

بىر ئادهمنىڭ قانداق بولۇپ ئۆسـۈپ . ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىدىن كۆرگىلى بولمايدۇ
ئانىنىـڭ تهربىيىـسى، مهكـتهپ تهربىيىـسى ۋه جهمئىـيهت -يېتىلىشى ئاتـا

ھهممه كىـشىدىن ئوخـشاش سـىزىقنى بـويالپ . ىسىگه باغلىق بولىدۇتهربىي
مېڭىش، ئوخشاش ئىجتىمائىي ۋه سىياسـىي ئاڭغـا ئىـگه بولـۇش ۋه ھهمـمه 
ئىشتا ئوخشاش ئويالش تهلهپ قىلىنغـان، كىـشىلهرنىڭ مۇسـتهقىل ئـويالپ 
ئىش قىلىشى قىلچىمۇ تهشهببۇس قىلىنمىغان ياكى پۈتۈنلهي چهكلهنگهن، 

 ئۆزىگه خاس ئاالھىدىلىكى ۋه غۇرۇرى ئازراقمۇ ھىمايىگه ئىگه كىشىلهرنىڭ
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ئۆسمۈرلهرنىڭ -بولمىغان ياكى تهرهققىي قىلدۇرۇلمىغان جهمئىيهتته، ياش
ئۆزىگه تولۇق ئىشهنچ باغلىيااليدىغان بولۇپ چوڭ بولۇشـى ئىنتـايىن -ئۆز

 بۇ جهھهتته ئامېرىكا بىلهن جۇڭگو، جۈملىـدىن ئۇيغـۇر. قىيىنغا توختايدۇ
مهكتهپ ۋه جهمئىيهت بـۇ . زېمىن پهرق بار-جهمئىيىتى ئوتتۇرىسىدا ئاسمان

ئىشقا ھېچ قانـداق كۆڭـۈل بۆلمهيـدىغان ھازىرقىـدهك بىـر شـارائىتتا، ئـۆز 
يېتىلىشىگه كاپالهتلىك قىلىـش -پهرزهنتلىرىنى بۇ جهھهتته ساغالم ئۆسۈپ

ر بىـر شۇڭالشـقا ھه. ئانىالرنىـڭ ئۈسـتىگه چۈشـىدۇ-يۈكى پۈتـۈنلهي ئاتـا
-پهرزهنتلىـرى ئـاق. ئانىالر بۇ ئىشقا ئىنتايىن كۆڭۈل بۆلۈشى كېرهك-ئاتا

قــارىنى بىــر ئــاز پهرق ئېتهلهيــدىغان بولغــان ۋاقىتــتىن باشــالپال، ئۇالرنىــڭ 
ئـۆزىگه -مۇستهقىل ئويالش ۋه مۇستهقىل ئىش قىلىـش ئىقتىـدارىنى ۋه ئـۆز

 . ېرهكئىشىنىش ئېڭىنى يېتىلدۈرۈشكه ئاالھىده دىققهت قىلىش ك
مهن مۇشۇ سـۆھبهتنىڭ ئالـدىنقى بىـر قىـسمىدا، ئامېرىكىنىـڭ كىنـو 
بازىسى بولغان ھولليۋوئودتىكى ئوسكار مۇكاپاتىغا ئېرىـشكهن بهزى كىنـو 
چولپــانلىرىنى تونۇشــتۇرۇپ كېلىــپ، ئــۇالر ئوســكار مۇكاپــاتى مۇراســىمىدا 
ــا ــۇۋهپپهقىيهتنى قولغ ــۇنداق م ــپ مۇش ــداق قىلى ــڭ قان ــۆزلهپ، ئۆزلىرىنى  س

-بولـۇپ ئـۆز ئاتـا-1كهلتۈرگهنلىكى ئۈستىده توختالغاندا، ئورتاق ھالـدا 
ئانىــسىغا رهھــمهت ئېيتىــپ، ئهگهر ئۇالرنىــڭ ئــۆزىگه بولغــان قوللىــشى ۋه 
ئىشهنچىــــسى بولمىغــــان بولــــسا، ئۆزلىرىنىــــڭ بۈگــــۈنكى كۈنىمــــۇ 

ئامېرىكىدا بۇ ئهھـۋال . بولمىغانلىقىنى ئېيتقانلىقىنى تهسۋىرلىگهن ئىدىم
تولۇقـسىز ئوتتـۇرا . ز كىنـو ئارتىـسلىرى بىلهنـال چهكلهنـگهن ئهمهسيالغۇ

مهكتهپنى پۈتتۈرۈش مۇراسىمى، تولـۇق ئوتتـۇرىنى پۈتتـۈرۈش مۇراسـىمى ۋه 
ــالىي مهكتهپنــى پۈتتــۈرۈش مۇراســىمىنىڭ ھهممىــسىده ســۆزگه چىققــان  ئ

ئانىالرغـا -ئوقۇغۇچىالر ۋهكىللىرى ۋه مهكتهپ باشلىقلىرى ئالدى بىلهن ئاتا
ئانىالرنىڭ شۇ كۈنگه كهلگۈچه ئـۆز پهرزهنتلىرىنىـڭ -ئاتا. ھمهت ئېيتىدۇره

تهرلىــرىگه تهشــهككۈر -ياخــشى تهربىــيه ئېلىــشى يولىــدا ئاققۇزغــان قــان
بۇ ئامېرىكىدىكى ئىنتايىن ئومۇميۈزلۈك ئهھۋال بولۇپ، بۇنىڭدىن . ئېيتىدۇ

ىالرنىـڭ ئان-يېتىلىشىده ئاتا-بىز بالىالرنىڭ ھهر جهھهتتىن ساغالم ئۆسۈپ
بۇ يهرده ئىنتايىن ئاددىي . رولىنىڭ نهقهدهر چوڭ ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىز

ــار ــا: بىــر ئۇقــۇم ب ئانىــسى تــۇرۇپ ئۇنىڭغــا -ئهگهر ســىز بالىڭىزنىــڭ ئات
ئىشهنمىسىڭىز، سىز جهمئىيهتتىكى باشقا ھـېچ قانـداق كىـشىلهردىن ئـۆز 

 . بالىڭىزغا ئىشىنىشنى ئۈمىد قىاللمايسىز
قىــسمىدا، ئوغلــۇم دىلــشاتنىڭ ئــۆزى بىــر -1ۆھبهتنىڭ مهن مۇشــۇ ســ

ئـۆتكهن . كومپيۇتېر قۇراشتۇرۇش پىالنىنىڭ بـارلىقىنى تىلغـا ئالغـا ئىـدىم
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يازلىق تهتىلده، ئۇ كومپيـۇتېر زاپچاسـلىرى توغرىـسىدا ) يىلى-2005(يىلى 
بىر تهپسىلىي تهكشۈرۈپ تهتقىـق قىلىـپ، ئالـدى بىـلهن قايـسى زاپچاسـنى 

ىن سـېتىۋېلىش، ھهر بىـر زاپچاسـنىڭ باھاسـى ۋه ئومـۇمىي قايسى شـىركهتت
دىلــشات بــۇ . چىقىــم توغرىــسىدا بىــر تهپــسىلىي جهدۋهل ئىــشلهپ چىقتــى

جهدۋهلگه ئـۆزى پۈتـۈنلهي قانـائهتلهنگۈدهك بولغانـدىن كېـيىن، مهن ئـۇ 
ھهمــده . جهدۋهلنــى ئهســتايىدىللىق بىــلهن بىــر قېــتىم كــۆزدىن كۆچــۈردۈم

بـۇ چاغـدا دىلـشات كومپيـۇتېر . ئالالرنى سورىدىمدىلشاتتىن خېلى كۆپ سو
ــك  ــۇكهممهل ۋه كهڭ دائىرىلى ــايىن م ــسىدا ئىنت ــاللىرى توغرى ــاتتىق دېت ق
بىلىمــگه ئىــگه بولــۇپ بولغــان بولغاچقــا، مېنىــڭ بىــرهر ســوئاللىرىمدىمۇ 

.  دولـالر پـۇل بهردىـم2600شـۇنىڭ بىـلهن مهن ئۇنىڭغـا . تۇتۇلۇپ قالمىـدى
ىچه، بـۇ پۇلنىـڭ يېرىمىنـى مهن ئۇنىڭغـا بهرگهن بۇرۇن دېيىشكىنىمىز بوي

دىلـشات ئىنتېرنېـت ئـارقىلىق قـاتتىق . بولۇپ، قالغـان يېرىمـى قهرز ئىـدى
 كـۈن ئولتـۇرۇپ 2دېتالالرنى بۇيرۇتۇپ ئېلىپ، ھهممه نهرسـه تهل بولغانـدا، 

ــۇتېرنى قۇراشــتۇردى ــۇتېر . كومپي ــۇ كومپي ــده ب ــال -1ھهم قېتىمــدىال نورم
بىز ئائىلىمىزده بۇ غهلىبىنى ئازراق ). رهسىم-2 ۋه -1 تۆۋهندىكى(ئىشلىدى 

كومپيۇتېر پۈتۈپ بىـر ھهپـته ئۆتكهنـدىن كېـيىن، دىلـشات . تهبرىكلىدۇق
 كىلـومېتىر 13كـۈنىال ئـۆيگه -1ھهمـده . ئۆزى خىزمهت ئىزدهشنى باشلىدى
ــدىغان، كالىفورنىيىــده  ــار بىــر كومپيــۇتېر 20كېلى ــچه دۇكىنــى ب  نهچ

ــاپتى شــىركىتىدىن خىــزمهت  ــدا شــوپۇرلۇق -2005دىلــشات (ت يىلــى ئىيۇن
كىنىشكىسى ئېلىـپ بولغـان بولـۇپ، مهكـتهپكه ۋه باشـقا يهرلهرگه ئـۆزى 

قىلىـدىغان ئىـشى خېرىـدارالرغا ياردهملىـشىپ ). ماشىنا ھهيدهپ بېرىۋاتـاتتى
كومپيــۇتېر ۋه ئۇنىــڭ قــاتتىق دېتــاللىرىنى تــالالش ۋه ســېتىش ھهمــده 

اتــاقلىرىنى ئوڭــشاش قاتــارلىقالر بولــۇپ، كومپيۇتېرنىــڭ بهزى كىچىــك چ
يازلىق تهتىلنىڭ قالغان قىسمىدا پۈتـۈن .  دولالر بولدى8.5سائهتلىك مائاشى 

بىــر ئــاي ئۆتكهنــدىن كېــيىن، . ئىــشلىدى)  ســائهت40ھهپتىــسىگه (كــۈن 
ئـايلىق "شىركهت بـويىچه ھهر بىـر دۇكانـدىن بىـرال ئـادهمگه بېرىلىـدىغان 

ئـۆتكهن يىلـى كـۈزده ئوقـۇش . پاتقـا ئېرىـشتىدېگهن بىـر مۇكا" نهمۇنىچى
.  سائهتتىن سهل ئـارتۇقراق ئىـشلىدى20باشالنغاندىن كېيىنمۇ ھهپتىسىگه 

مېنىڭ قهرزىمنى تولۇق قايتۇرۇپال قالمـاي، كومپيۇتېرغـا . نۇرغۇن پۇل تاپتى
داۋاملىق ئۇنى ھهيۋهتلىك كۆرسىتىدىغان ياكى ئۇنىـڭ سـۈرئىتىنى تېخىمـۇ 

بىــر . رســىلهرنى ئېلىــپ، ئــۇالرنى قۇراشــتۇرۇپ ئوينىــدىتېــز قىلىــدىغان نه
مهزگىــل ئــۆزى ۋه ھهدىــسى ئۈچۈنمــۇ تاپقــان پــۇلىنى پۇخــادىن چىققــۇچه 

- دولالرلىـق، ئـۆز160بۇ يىل مېنىڭ تۇغۇلغان كۈنۈمده ئۇ ماڭا . خهجلىدى
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ئۆزىنى تازىاليدىغان ئېلېكترونلۇق ساقال ئالغۇچتىن بىرنـى ئېلىـپ سـوۋغا 
) ئهمهلىيهتته پۈتۈن ئائىلىگه(دا ماڭا " ئاتىالر بايرىمى"نىڭ ئامېرىكى. قىلدى

 تهخسىـسىگه ئالىـدىغان، تېخـى DVD دولالرلىق، سـۈرهتنى بىۋاسـىته 850
. يېقىندا بازارغا سېلىنغان ۋىدېئو كامېرىدىن بىرنى ئېلىپ سـوۋغات قىلـدى

ئايدا ئوقۇش باشالنغاندىن كېيىن، ئـالىي مهكـتهپكه ئىلتىمـاس -9بۇ يىل 
لىش ئىشلىرى بىلهن ئالدىراش بولۇپ كېتىپ، ئـۇ خىزمىتىـدىن ئىـستېپا قى

ئـايالردىن كېـيىن، ئـالىي -2 ياكى -1كېلهر يىلى . بېرىپ چىقىپ كهتتى
مهكتهپكه ئىلتىماس قىلىـش ئىـشلىرى بىـرهر قـۇر ئاخىرالشـقاندا، ھېلىقـى 

 مهن. دۇكاندىكى خىزمهتنى قايتا قىلىش ئۈچۈن بېرىپ باقماقچى بولۇۋاتىـدۇ
دىلشاتنىڭ بۇ خىزمهت تېپىش ۋه ئۇنىڭدىن ئىستېپا بېرىشتىكى ھېچ قانداق 

 دولالرنـى 1300ئهگهر مهن ئۇنىڭغا ئىـشهنمىگهن، . جهريانىغا ئارىالشمىدىم
ــان  ــالمىغان ۋه قالغ ــلهغ س ــسام، 1300مهب ــان بول ــپ تۇرمىغ ــى بېرى  دولالرن

لىرىغــا دىلــشاتمۇ باشــقا نۇرغــۇن ئــامېرىكىلىق ئوتتــۇرا مهكــتهپ ئوقۇغۇچى
ئوخــشاش رېــستۇران يــاكى باشــقا تۇرمــۇش بۇيــۇملىرى ســودا دۇكانلىرىــدا 

ئۇنـداق .  دولـالر ئالغـان بـوالتتى6.75سـائىتىگه ئـاران . ئىشلىگهن بـوالتتى
 . خىزمهتلهرده ھېچ قانداق تېخنىكا ئۆگىنهلمىگهن بوالتتى

نويـابىر كـۈنى كهچـته، دىلـشاتنىڭ -6يىلـى -2006يېقىندا، يهنـى 
شــهرهپ جهمئىيىتىنىــڭ يىللىــق پوتلــۇك -مهملىكهتلىــك شــانمهكتىپىــده 

بۇ زىيـاپهتكه قاتناشـقان ھهر بىـر . زىياپىتى بولدى") potluck"ئىنگلىزچه (
ئائىله بىردىن تاماق تهييارالپ كېلىپ قىلىدىغان زىياپهت بولۇپ، يىغىلغـان 

ر ئـانىال-تاماقالرنى بىر جايغا قويۇپ، ئۇنىڭغا يىغىنغا كهلگهن ھهممه ئاتـا
دىلــشات بــۇ جهمئىيهتنىــڭ ئــۆز . ۋه قېرىنداشــالر بىــرلىكته ئېغىــز تهگــدۇق

ــۇپ  ــس بول ــا رهئى ــپ ئۇنىڭغ ــدىن تارتى ــسى قۇرۇلغان ــدىكى شۆبى مهكتىپى
تاماق يېيىلىـپ بولغانـدىن كېـيىن، بىـر سـائهتتهك يىغىنمـۇ . ئىشلهۋاتىدۇ
 Dustin"يىغىنغـا سـۆزگه چىققـان بىـر ئوقۇغۇچىنىـڭ ئىـسمى . ئېچىلدى
Walker" ،بولۇپ، ئۇ بۇ يىل يازدا ئامېرىكا پايتهختىدىكى ئاقسارايغا بېرىپ 

ــداق .  ئــاي ئوقۇغــۇچى خىزمهتچــى بولــۇپ ئىــشلهپ كهلــگهن ئىــكهن2 بۇن
ــزچه  ــى ئىنگلى ــا " page"خىزمهتچىلهرن ــۇپ، ئامېرىك ــدىغان بول دهپ ئاتاي

ھۆكــۈمىتى ئــاۋام پاالتاســى ئهزالىــرى يــازلىق تهتىــل جهريانىــدا ئــۆزلىرىگه 
چى قىلىپ تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىدىن بىرنـى ئهكېلىـپ ياردهم

ــدىكهن ــسه بولى ــۇچى . ئىشلهت ــۇنداق ئوقۇغ ــسارايدا ئاش ــازدا ئاق ــل ي ــۇ يى ب
ــدىن  ــشلهپتۇ73خىزمهتچى ــشى ئى ــساراينىڭ .  كى ــشى ئاق ــڭ كىيىنى ئۇالرنى

رهسمىي خىزمهتچىلىرى بىلهن ئوخشاش بولۇپ، مهن مۇشۇ سـوئال جاۋابنىـڭ 
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 بىلهن ئوغلـۇم دىلـشاتنىڭ بىـرگه چۈشـكهن رهسـىمىدىن Dustinئاخىرىغا 
ئانىـسى باشـلىق -نىـڭ ئاتـاDustin). رهسـىم-3(بىرنى قىستۇرۇپ قويدۇم 

ئۇ ئوقۇشى ناھايىتى ياخشى ۋه كـېلهر يىلـى ئوقـۇش پۈتتۈرىـدىغان . ئهمهس
شــهرهپ جهمئىيىتىنىــڭ بىــر ئهزاســى بولــۇپ، ئــۆزى -مهملىكهتلىــك شــان

ــايىن  ــۇپ سىياســىيغا ئىنت ــر ســېنىتور بول ــانلىقى، كهلگۈســىده بى قىزىقق
ئىشلهش ئارزۇسى بولغـانلىقى ئۈچـۈن، بىزنىـڭ شـهھهر جايالشـقان رايونغـا 

 house"ئىنگلىـزچه (قاراشلىق ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئـاۋام پاالتاسـى ئهزاسـى 
representetive ("گه ئېيتىپ، ئاشۇ خىزمهتنى ئۆزى ھهل قىلىپتـۇ .Dustin 

 ئـايال ئىـشلىگهن بولـسىمۇ، 2رچه ئـۇ ئاقـسارايدا پهقهت نىڭ دېيىشىچه، گه
ــۇ ــده ئېچىلىپت ــىز دهرىجى ــهۋۋۇر قىاللمىغۇس ــۆزى تهس ــڭ ك ــا . ئۇنى ئامېرىك

ھۆكۈمىتىنىڭ خىزمىتـى قانـداق ئىـشلىنىدىغانلىقى توغرىـسىدا ئىنتـايىن 
بــۇرۇن ئــۇخالپ چۈشــىگىمۇ كىرمهيــدىغان . كــۆپ بىلىمــگه ئىــگه بولۇپتــۇ

بــۇ ئىــشنىڭ ئۇنىــڭ پۈتــۈن . ىگه ئىــگه بولۇپتــۇئىــشالرنى قىلىــش پۇرســىت
دىلشاتنىڭ يهنه بىـر ئهسـلى تېگـى . ئۆمرىگه تهسىر كۆرسىتىشىده گهپ يوق

ئۇنىــڭ ئوقۇشــىمۇ ئىنتــايىن ياخــشى بولــۇپ، ئــۇ . كورىيهلىــك دوســتى بــار
ــاش  ھــازىردىن باشــالپال كهلگۈســىده ئامېرىكىنىــڭ كــورىيهده تۇرۇشــلۇق ب

 . نى نىشان قىلىۋېتىپتۇئهلچىخانىسىنىڭ باشلىقى بولۇش
ئـۆزىنى -ئۆزىگه ئىشهنچ تۇرغۇزۇشـىغا، ئـۆز-ئامېرىكا ياشالرنىڭ ئۆز

-ئـۇنى ئاتـا. سىناپ بېقىشىغا مانا مۇشۇنداق شـارائىتالرنى يارىتىـپ بېرىـدۇ
 . ئانىالرمۇ ناھايىتى يېقىندىن قولاليدۇ

ئـۆزىگه بولغـان -ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ھـازىرقى شـارائىتىدا، بـالىالر ئـۆز
ــ ــائى ــدۇ-شهنچنى يېتىلدۈرۈشــىده، ئات ــاچقۇچلۇق رول ئوينىياالي ــانىالر ئ . ئ

 غىــچه بولغــان بىــر ئۆلچهمــده 10 دىــن 1بــالىڭىز قىلغــان بىــر ئىــشنى بىــز 
ئهگهر بــالىڭىز قىلغــان .  ئهڭ ناچــار بولــسۇن1 ئهڭ ياخــشى، 10. ئــۆلچهيلى

 يـاكى( ئـۆلچىمى ناچـار 7، قالغـان )ياكى توغرا( ئۆلچىمى ياخشى 3ئىشنىڭ 
ــا ــداقراق ) خات ــشنى ئۆزىنىــڭ قان ــۇ ئى ــالىڭىز ســىزدىن ب ــسا، ب بولغــان بول

 ئـــۆلچىمىنى 3قىلغـــانلىقىنى ســـورىغاندا، ســـىز ئالـــدى بىـــلهن ئۇنىـــڭ 
مهن . ماۋۇ، مـاۋۇ يېرىنـى ناھـايىتى ياخـشى قىلىپـسهن. "مۇئهييهنلهشتۈرۈڭ

 . ، دهڭ"ئۇنىڭدىن ئىنتايىن خۇش بولدۇم
داق قىلغان بولساڭ ياخشىراق بـوالر مېنىڭچه ماۋۇ يېرىنى مۇن"ئاندىن، 

شۇنداق دېسىڭىز، بالىڭىز خاتـالىقىنى . دهڭ" سهن قانداق قارايسهن؟. ئىكهن
ــدۇ ــېس قىلى ــۆزى ھ ــدۇ ۋه ئ ــۆزى تاپى ــۇنى . ئ ــوي دۆت"ئهگهر ئ ــالالڭ ! ھ ك

دهپ تىلالپ چۈشۈپ كهتسىڭىز، بالىڭىز سىزنىڭ مۇشـۇنداق " ئىشلىمىدىمۇ؟
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بالىڭىزنىـڭ كاللىـسى .  بولـۇپ قالمايـدۇ"ئهقىللىـق"تىللىغىنىڭىز ئۈچۈن 
ـــدۇ ـــۇپ قالماي ئۇنىـــڭ دهل ئهكـــسىچه، . ياخـــشىراق ئىـــشلهيدىغانمۇ بول

بارا ئـۆزى -ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىسى ئاجىزلىشىپ، بارا-بالىڭىزنىڭ ئۆز
مۇستهقىل ئىش قىلىشقا جۈرئهت قىاللمايدىغان، ئۆزى قىلغان ھهممه ئىـشقا 

 .  قالىدۇئىشهنچ باغلىيالمايدىغان بولۇپ
ياشالرنىڭ چهت ئهلگه چىقىپ ئوقۇش ئىرادىسى، ھهمده ئـۇنى ئهمهلـگه 

ئانــا ئىنتــايىن -ئاشــۇرااليدىغان ئىشهنچىــسى بىــلهن چــوڭ بولۇشــىدا ئاتــا
بـالىڭىز ئوتتـۇرا مهكـتهپكه چىققانـدىن كېيىـنال، . ھالقىلىق رول ئوينايدۇ

ــارزۇ قىلــسىڭ ىز، ئهگهر ئۇنىــڭ كهلگۈســىده چهتــكه چىقىــپ ئوقۇشــىنى ئ
پۇرسـهتال بولـسا بالىڭىزغـا چهتـكه چىقىـپ . بالىڭىزغا بۇنى ئېنىق ئېيتىڭ

ــۇرۇڭ ــۆزلهپ ت ــسىنى س ــنىڭ پايدى ــايىگه . ئوقۇش ــۇ غ ــڭ تىرىشــسىال ب ئۇنى
سىزنىڭ ئىـشهنچىڭىز كامىـل . يېتهلهيدىغانلىقىنى قۇلىقىغا سېلىپ تۇرۇڭ

 سـهن چهت ئهلـگه چىقالىـساڭ، بىـز"ھهرگىز . ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ تۇرۇڭ
ئۇنـداق ۋهده . ، دهپ ۋهده قىلمـاڭ" مىڭ سـوم پـۇل يىغىـپ بېرىمىـز100ساڭا 

بىـز سـېنىڭ "ئۇنىـڭ ئورنىغـا . كۆپىنچه ھالهتته كاپالهتكه ئىـگه بولمايـدۇ
. كهلگۈسىده چهت ئهلگه چىقىپ ئوقۇشۇڭنى يۈزدهيـۈز پىرسـهنت قـولاليمىز

نى چهت بـالى. ، دهپ تـۇرۇڭ"ساڭا قولىمىزدىن كېلىـشىچه ياردهمـده بـولىمىز
لېكىن، ئـۇنى چهت . ئهلگه چىقىرىپ ئوقۇتۇشتا ئىقتىساد بىر مۇھىم مهسىله

ئهلدىكى مهكتهپنىڭ ئوقۇش مۇكاپات پۇلىغـا ئېرىـشىش يـولى بىـلهن ھهل 
بۇ مهسىله ۋه چهتكه ئوقۇشقا چىقىشتىكى باشـقا مـۇھىم . قىلغىلىمۇ بولىدۇ

 . نئۆتكهللهر ئۈستىده مهن تۆۋهنده يهنه تهپسىلىي توختىلىمه
مهن مهرىپهت تور بېتىـده ئۇيغـۇر دىيارىـدىكى ياشـالرغا قارىتـا يازغـان 
ـــشنىڭ  ـــۇۋهپپهقىيهت قازىنى ـــر م ـــدىكى بى ـــده، تۆۋهن ـــۇراجىئهت خېتىم م

 : فورمۇالسىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدىم
 پۇرسهت + تىرىشچانلىق + تاالنت = مۇۋهپپهقىيهت 

سا ھهمـده زۆرۈر بۇنىڭ مهنىسى، ھهر بىر تاالنت ئىگىسى قـاتتىق تىرىشـ
بولغــان پۇرســهتكه ئېرىشهلىــسه، قىلغــان ئىــشىدا چوقــۇم مــۇۋهپپهقىيهت 

بۇ فورمـۇال كهلگۈسـىده چهت ئهلـگه چىقىـپ ئوقۇمـاقچى بولغـان . قازىنىدۇ
يهنـى، تـاالنتلىق ياشـالر كىچىـك . ياشالر ئۇچۇن ئىنتايىن مۇۋاپىق كېلىـدۇ

ــۇش ــگه چىقىــپ ئوق ــدىن باشــالپال كهلگۈســىده چهت ئهل ــسىنى ۋاقتى  غايى
كۆڭلىگه پۈكۈپ قاتتىق تىرىشسا، چوقۇم چهت ئهلگه چىقىـش پۇرسـىتىنى 

ــدۇ ــگه چىقىــپ ئوقۇياالي ــدىكى . يارىتىــپ، چهت ئهل ــته چهت ئهل ــۇ جهھهت ب
 . ئۇيغۇرالر ئارىسىدا مىسالالر ئىنتايىن كوپ
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. بۇ يهرده تىلغا ئېلىپ ئۆتۈپ كهتمىسهم بولمايدىغان يهنه بىر ئىـش بـار
ا تولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتۈرگهنـدىن كېـيىن ئـالىي مهكـتهپكه ئۇيغۇر دىيارىد

بـۇ ھهرگىـز ئـۇ . ئوقۇشقا كىرهلمهيدىغانالر مۇتلهق كوپ سـاننى ئىگىلهيـدۇ
ياشالرنىڭ تاالنتلىق ياكى ئهقىللىق ئهمهسلىكىدىن بولماسـتىن، جۇڭگـودا 
ــايىن  ــانىنىڭ ئىنت ــڭ س ــالىي مهكتهپنى ــشتۇرغاندا ئ ــلهن سېلى ــۇس بى نوپ

جۇڭگودا ئالىي مهكتهپكه كىرهلمهي، كېـيىن چهتـكه . لغانئازلىقىدىن بو
. چىققاندىن كېيىن ناھايىتى ياخشى ئوقۇپ كهتكهن كىشىلهر كۈرمىڭ توال

ئهگهر بىـر . ئىمكان بولسا تولۇق كۇرسنى جۇڭگودا ئوقۇۋاتقانغـا يهتمهيـدۇ
ياش جۇڭگودا ئالىي مهكـتهپكه ئـۆتهلمهي قالـسا، ھهرگىـز ئـۇنى ئىـشنىڭ 

يېڭى پۇرسهتنى داۋاملىق ئىزدىشى . دهپ ئويلىماسلىقى كېرهكتۈگهشكىنى، 
جۇڭگودا تولۇق كۇرسنى ئوقۇمىغانالر ئۇچـۇن چهت ئهلـگه چىقىـپ . كېرهك

. ئوقۇش ئۇچۇن كېتىدىغان ئىقتىـسادنى ھهل قىلىـش ئاسـانغا توختىمايـدۇ
ئهگهر ئاشــۇنداق ئىقتىــسادنى ھهل قىالاليــدىغانالر بولــسا، چهتــكه چىقىــپ 

 . نى سىناپ باقسا بولىدۇئوقۇش يولى
ئىشنى نهدىن باشالشنى، ھهمده نېمه ۋه قانـداق تهييـارلىق قىلىـشنى . 2

 بىلمهسلىك 
يىلالردىن بـۇرۇن ۋهتهنـدىكى ئۇيغۇرالرنىـڭ چهت ئهلـگه چىقىـپ -80

چهت ئهل تىلى ئۆگىنىشمۇ . ئوقۇش ئىشلىرىدىن ئاساسهن خهۋىرى يوق ئىدى
لـى شـىنجاڭ ئۇنىۋېرسـىتېتىدا بىـر يى-1979. ئاساسهن يوق دېيهرلىك ئىدى

يىللىق خهنزۇ تىلى ئۆگىنىشنى تۈگىتىپال، مهن ئهخـمهت نىيـاز ئىـسىملىك 
بىر ساۋاقدىشىم بىلهن بىرلىكته ئۆزلۈكۈمدىن ئىنگلىـز تىلـى ئۆگىنىـشنى 
باشــلىغىنىمدا، مهن نۇرغــۇن كىــشىلهرنىڭ مهســخىره قىلىــشىغا ئۇچرىغــان 

ــدىم ــڭ كه. ئى ــيىن مېنى ــدىن كې ــرىم يىل ــۇچى يې ــۇش، ئوقۇغ ــپىي ئوق س
ـــۆگىنىش  ـــى ئ ـــز تىل ـــدىن ئىنگلى ـــش ۋه ئۆزلۈكۈم ـــى قىلى خىزمهتلىرىن
ــاز  ــر ئ ــسىدا بى ــانلىقى توغرى ــشى ماڭغ ــسىنىڭ ياخ ــشلىرىمنىڭ ھهممى ئى
تهشۋىقاتالر بولغانـدىن كېـيىن، مهكتهپـته چهت ئهل تىلـى ئـۆگىنىش بىـر 

. وخـشىمايدۇھازىر ئهھۋال ئۇ چاغدىكىگه پۈتۈنلهي ئ. دولقۇنغا ئايالنغانىدى
ئۇالرنىـڭ ئىچىـده ئـالىي . ھازىر دۇنيانىـڭ نۇرغـۇن يهرلىرىـده ئۇيغـۇرالر بـار

ئوقــۇش پۈتتــۈرۈپ، ئۇيغــۇر . مهكــتهپلهرده ئوقۇۋاتقــانالرمۇ ئىنتــايىن كــوپ
شۇڭا ھازىر چهت ئهلگه چىقىپ . دىيارىغا قايتىپ كهتىپ ئىشلهۋاتقانالرمۇ بار

شىلهرنى تېپىش ئۇنـداق تهس ئوقۇش توغرىسىدا مهسلىھهت بېرهلهيدىغان كى
چهت ئهلــگه ئوقۇشــقا چىقىــش ئۇچــۇن قانــداق تهييــارلىق قىلىــش . ئهمهس

 . توغرىسىدىكى ئۇچۇرالر ئىنتېرنېتتىمۇ كهڭ كۆلهمده تېپىلىدۇ
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چهت ئهلگه ئوقۇشقا چىقىشقا قانداق تهييـارلىق قىلىـشنى بىلىـۋېلىش 
ـــگه ئوقۇشـــقا چىقىـــشتىكى قىـــيىن  ئۇچـــۇن، ئالـــدى بىـــلهن چهت ئهل
ــرهك ــىنىۋېلىش كې ــدان چۈش ــى ئوب ــېمىلهر ئىكهنلىكىن ــڭ ن . ئۆتكهللهرنى

مېنىڭچه چهت ئهلگه چىقىپ ئوقۇشتا دۇچ كېلىدىغان ئهڭ قىيىن ئۆتكهللهر 
 : مۇنۇالردىن ئىبارهت

 بۇرۇنقى مهكتهپلهرده ئهال نهتىجه بىلهن ئوقۇش ) 1
 ئالىي مهكتهپ كهسپىنى ئوبدان تالالش ) 2
 ا ئۆگىنىش چهت ئهل تىلىنى پۇخت) 3
 چهت ئهلده ئوقۇش ئۇچۇن كېتىدىغان ئىقتىسادنى ھهل قىلىش ) 4

چهت ئهلده ئوقۇشقا تولۇق ئىشهنچ قىاللمىغان ياشالرنىڭ كۆپىنچىـسى 
.  ئۆتكهلدىن ئۆتۈشكه كۆزى يهتمىگهنلىكـتىن شـۇنداق بولىـدۇ4يۇقىرىقى 

 لېكىن، ئالدى بىلهن شۇنى ئېيتىپ ئۆتـۈش كېرهككـى، ئىرادىلىـك ياشـالر
ھازىر چهت . ئۈچۈن يۇقىرىقىالر بۆسۈپ ئۆتكىلى بولمايدىغان ئۆتكهل ئهمهس

ــلىرىنىڭ  ــۇر ياش ــان ئۇيغ ــۇپ باقق ــۇرۇن ئوق ــاكى ب ــان، ي ــده ئوقۇۋاتق ئهل
كــۆپىنچىلىرى يــۇقىرى ئۆتكهلــدىن ئــۆزلىرى ئۆتــۈپ ئانــدىن چهت ئهلــگه 

 جۇڭگو. يهنى، بۇ جهھهتته ئۇيغۇرالر ئىچىده مىسال ئىنتايىن كوپ. چىققان
ــۇنداق ــدىمۇ ھهم ش ــپ ئېيتقان ــىدىن ئېلى ــۆۋهنكى . مىقياس ــته ت ــۇ جهھهت ب

 ئــۆتكهل 4ھــازىر يــۇقىرىقى . قىــسىمالردا مهن يهنه تهپــسىلىي تــوختىلىمهن
 ئـۆتكهلنى 4گهرچه بـۇ يهرده مهن . بىرلهپ توختىلىـپ ئـۆتهي-ئۈستىده بىر

بىـرى بىـلهن ئىنتـايىن زىـچ -ئايرىم تىزغان بولساممۇ، ئۇالر بىـر-ئايرىم
بۇ نۇقتا تۆۋهندىكى چۈشهندۈرۈش ئارقىلىق تېخىمۇ ياخشىراق . مۇناسىۋهتلىك

ــشىدۇ ــىدا . ئايدىڭلى ــۋالى ئاساس ــڭ ئهھ ــهن ئامېرىكىنى ــۇ يهرده ئاساس مهن ب
لېكىن، ئوتتۇرىغا قويغان نهرسىلهرنىڭ كۆپىنچىـسى ياۋروپـا، . سۆزلهيمهن

 . دۇياپونىيه قاتارلىق باشقا نۇرغۇن چهت ئهللهرگىمۇ ئۇيغۇن كېلى
ئامېرىكىدىكى ئالىي . بۇرۇنقى مهكتهپلهرده ئهال نهتىجه بىلهن ئوقۇش) 1

قىلماسـلىقتا، -مهكتهپلهر بىـر چهت ئهللىـك ئوقۇغـۇچىنى قوبـۇل قىلىـش
ئالدى بىلهن ئۇنىڭ ئوز دۆلىتىدىكى ئوقۇغان مهكتىپى ۋه شـۇ مهكتهپتىكـى 

 چىڭخۇا مهسىلهن، جۇڭگونى ئېلىپ ئېيتساق،. ئوقۇش نهتىجىسىگه قارايدۇ
ـــنىش  ـــۇل قىلى ـــر ئوقۇغۇچىنىـــڭ قوب ـــۈرگهن بى ئۇنىۋېرســـىتېتىنى پۈتت
ـــر  ـــۈرگهن بى ـــىتېتىنى پۈتت ـــاش ئۇنىۋېرس ـــىئهن قاتن ـــاللىقى، ش ئېھتىم

ئۇنىڭـــدىن قالـــسا، ھهر بىـــر . ئوقۇغۇچىنىڭكىـــدىن يـــۇقىرىراق بولىـــدۇ
ئوقۇغۇچىنىــڭ جۇڭگــودىكى ئــالىي مهكتهپــته ئالغــان ئوقــۇش نهتىجىــسى 

الغۇز ئامېرىكـا مهكتىـپىگه قوبـۇل قىلىـنىش ئۈچـۈنال يـ. ئىنتايىن مـۇھىم
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ـــا  ـــات پۇلىغ ـــۇش مۇكاپ ـــڭ ئوق ـــر مهكتهپنى ـــدىكى بى ئهمهس، ئامېرىكى
ئېرىشىشتىمۇ جۇڭگودا ئوقۇغان مهكتهپ بىلهن ئاشۇ مهكتهپتىكـى ئوقـۇش 

 . نهتىجىسى ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ
ــى ــوڭ پهرق ــر چ ــڭ بى ــلهن ئامېرىكىنى ــارىپى بى ــالىي مائ ــو ئ ، جۇڭگ

جۇڭگودىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىر دهرستىكى ئوقـۇش نهتىجىـسى كـۆپىنچه 
بۇ نومـۇر . ھالدا مهۋسۇملۇق ئىمتىھاندا ئالغان نومۇرى ئارقىلىق بهلگىلىنىدۇ

 نومۇر ئالـسىڭىز، سـىزنىڭ ئوقـۇش 90يهنى، سىز بىر دهرسته . مۇتلهق بولىدۇ
كىــدا بولــسا، ئامېرى. دهپ يېزىلىــدۇ"  نومــۇر90"نهتىــجه جهدۋىلىڭىزگىمــۇ 

 گىــچه بولغــان 100 دىــن 0 ۋه ئىمتىھانالرغــا Projectگهرچه تاپــشۇرۇق، 
دائىرىده نومۇر قويۇلىدىغان بولسىمۇ، ئالدى بىلهن بىر دهرس نهتىجىسى شـۇ 

 نى Projectبىر مهۋسۇمدىكى تاپشۇرۇق، يېرىم مهۋسۇملۇق ئىمتىھان، دهرس 
ــارلىقالر  . ئاساســىدا چىقىرىلىــدۇۋه مهۋســۇملۇق ئىمتىھــان نهتىجىلىــرى قات

مهســىلهن، مهن بىــر قېــتىم ئوقۇغۇچىالرغــا نهتىــجه بهرگهنــده، تاپــشۇرۇق 
 پىرســهنت، ئىككــى قېتىملىــق مهۋســۇم ئوتتۇرىــسىدىكى 20نهتىجىــسىنى 

ــىنى  ــڭ ھهر بىرس ــانىنى 20ئىمتىھانىنى ــۇملۇق ئىمتىھ ــهنت، مهۋس  40 پىرس
ــدىم ــسابلىغان ئى ــهنت، دهپ ھې ــدىك. پىرس ــۇنداقال ئامېرىكى ــۇش ش ى ئوق

 نومۇرلـۇق سىـستېمىنى 4يهنى، ئوقـۇش نومـۇرى . نهتىجىسى نىسپىي بولىدۇ
بـۇ . قوللىنىدىغان بولۇپ، دهرس نهتىجىسى ئېلىپـبه ھهرپـى بـويىچه بولىـدۇ

يهنـى بىـر . A=4 ،B=3 ،K=2 ،D=1 ،F=0: ھهرپلهر تۆۋهندىكىدىن ئىبـارهت
" F. "ولىـدۇب" 4"ئالغان ئوقۇغۇچىنىـڭ شـۇ دهرسـتىكى نومـۇرى " A"دهرسته 

ھهرپــى دهرســتىن ئــۆتهلمىگهن ئوقۇغۇچىغــا بېرىلىــدىغان بولــۇپ، ئۇنىــڭ 
 پىرسـهنت 15مهن بۇ دهرسته "ئوقۇتقۇچى مهۋسۇم بېشىدا . نومۇرى نۆل بولىدۇ
ــا،   پىرســهنتكه د، 20 پىرســهنتكه ك، 30 پىرســهنتكه ب، 30ئوقۇغۇچىغــا ئ

ــان  ــرىمهن5قالغ ــا ف بې ــهنت ئوقۇغۇچىغ ــش" پىرس ــگه ئوخ ــر ، دېگهن اش بى
مهۋسۇم ئاخىرىدا بولسا بـارلىق ئوقۇغۇچىالرنىـڭ دهرس . بهلگىلىمه چىقىرىدۇ

 پىرسـهنت ئوقۇغۇچىغـا 15نومۇرىنى چىقىرىپ، نومۇرى ئهڭ يۇقىرى بولغان 
"A "پىرسهنت ئوقۇغۇچىغا 5ئهڭ ئاخىردىكى . بېرىدۇ "F "قالغانلىرى . بېرىدۇ

نىـڭ " F"بىـلهن " A "يۇقىرىدىكى ئالدىن بېكىتىلگهن بهلگىلىـمه بـويىچه
مۇشـــۇنداق بولغاچقــا، بىـــر ســـىنىپ . ئارىلىقىــدىكى نهتىجىنـــى ئالىــدۇ

 تىن 60ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ مهلۇم بىر ئىمتىھانىدا ئالغان ئهڭ يۇقىرى نومۇرى 
ــسىمۇ  ــپ (ئاشمى ــيىن چىقىرىلى ــوئاللىرى بهك قى ــان س ــىلهن، ئىمتىھ مهس

وقۇغۇچىلىرىنىـڭ ئهڭ ، بۇ ئهھۋال بۇ بىر سـىنىپ ئ)قالغانلىق سهۋهبى بىلهن
دېـمهك، بـۇ . ئاخىرقى دهرس نهتىجىسىگه ھېچ قانـداق تهسـىر كۆرسـهتمهيدۇ
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جۇڭگـو مائارىـپ تـۈزۈمى . ھهقىقهتهنمۇ بىر ئىلغار ۋه ئىلمىـي سىـستېمىدۇر
بىــلهن ئامېرىكــا تۈزۈمىــدىكى مۇشــۇنداق پهرق تۈپهيلىــدىن، جۇڭگــو 

 شـۇنداق بولـسىمۇ، .ئوقۇغۇچىلىرى زىيان تارتىۋاتقان ئهھـۋال خېلـى ئېغىـر
جۇڭگودىكى ئـالىي مهكـتهپ ئوقـۇش نهتىجىـسى تـۆۋهنرهك بولـۇپ قالغـان 
ئوقۇغۇچىالر ئامېرىكىدىكى بىرهر مهكتهپكه ئىلتىماس قىلغاندا، يـۇقىرىقى 
ئهھۋال توغرىـسىدا بىـر ۋاراق چۈشـهنچه يېزىـپ، ئـۇنى ئىلتىمـاس جهدۋىلـى 

ــى  ــسى بولۇش ــوپ پايدى ــڭ ك ــا، ئۇنى ــرگه ماڭدۇرس ــلهن بى ــۇمكىنبى . م
ــدىن  ــۇقىرى ئهھۋال ــودىكى ي ــتهپلهر جۇڭگ ــۇن مهك ــدىكى نۇرغ ئامېرىكى

شۇنداق بولسىمۇ ئۇ ئهھۋالنى قايتا چۈشهندۈرۈشنىڭ پايدىسى بولسا . خهۋهردار
 . بولىدۇكى، ھهرگىز زىيىنى يوق

مهن ئۇيغـــۇر ئوقۇغـــۇچىالر ئامېرىكىـــدىكى مهكـــتهپكه ئىلتىمـــاس 
ـــسىنى ـــۇش نهتىجى ـــودىكى ئوق ـــدا، جۇڭگ ـــا قىلغان ـــا نومۇرىغ  ئامېرىك

 خىل ئـۆلچهم 3ئايالندۇرۇشىغا ئاسانلىق بولسۇن ئۇچۇن، تهكلىپ سۈپىتىده 
 : ئۇنىڭ ئادرېسى. تۈزۈپ چىقىپ، ئۇنى مهرىپهت تور بېتىگه قويۇپ قويدۇم

http://www.meripet.com/Main/ScoreTable.htm  
دىن ئامېرىكـا گراژدانلىرىـ. ئالىي مهكتهپ كهسپىنى ئوبـدان تـالالش) 2

ماتېماتىكـــا، فىزىكـــا، خىمىـــيه، بىئولـــوگىيهلهرگه ئوخـــشاش ئـــايرىم 
: بۇنىـڭ ئاساسـلىق ئىككـى سـهۋهبى. ئىلىملهرنى ئوقۇيدىغانالر كۆپ ئهمهس

يهنه بىرسى ئـۇ كهسـىپلهرنى . بىرسى بۇ كهسىپلهرنى ئوقۇش بىر قهدهر قىيىن
ــيىن ــپىش قى ــزمهت تې ــيىن خى ــدىن كې ــا، . پۈتتۈرگهن ــۇنداق بولغاچق ش

ىكىدىكى ئالىي مهكتهپلهر يۇقىرىدهك كهسىپلهرده ئوقۇمـاقچى بولغـان ئامېر
شـۇنداقال، . چهت ئهللىك ئاسپىرانت ئوقۇغۇچىلىرىنى ئاسانراق قوبۇل قىلىـدۇ

ئاشۇنداق ئوقۇغۇچىالرنى بهكرهك جهلپ قىلىش ئۈچۈن، ئاشۇنداق بىر قىسىم 
ــايرىم ئىلىــم ۋه ئىنژېنېرلىــق كهســىپلىرىده چهت ئهللىــك ئاســپىرا نت ئ

ئامېرىكىـدا ئهڭ . ئوقۇغۇچىلىرىغا ئوقۇش مۇكاپات پۇلىنىمۇ ئاسانراق بېرىدۇ
كوپ ئاقىدىغان ئېلېكتر ئىنژېنېرلىقىغا ئوخشاش بهزى كهسـىپلهرده بولـسا 

ــدۇ ــۇلى بهرمهي ــات پ ــۇش مۇكاپ ــز ئوق ــپ . ھهرگى ــاتى قىلى ــۇش مۇكاپ ئوق
ر بېرىلىدىغان كهسـىپلهردىكى پـۇل ئاساسـهن خۇسۇسـىي شـىركهتلهر ۋه بىـ

يهنـى، بـۇ شـىركهت ۋه . قىسىم شهخسىيلهر ئىنئام قىلغان پۇلدىن كېلىـدۇ
شهخسىيلهر بهزى ئاساسلىق پهنلهرنى تهرهققىـي قىلـدۇرۇش، يـاكى بولمىـسا 
بهزى ئىنژېنېرلىق ياكى يۇقىرى تېخنىكىلىق مهسـىلىلهرنى ھهل قىلـدۇرۇش 

ده بۇنـداق ئىجتىمائىي پهنـلهر. ئۇچۇن ئالىي مهكتهپلهرگه پۇل ئىنئام قىلىدۇ
ــك  ــساد، ئىگىلى ــده ئىقتى ــده، ھهم ــائىي پهن ــا، ئىجتىم ــش بولمىغاچق ئى
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باشقۇرۇشقا ئوخشاش كهسىپلهرده چهت ئهل ئوقۇغۇچىلىرى ئۈچۈن ئاساسـهن 
شۇڭا كهلگۈسىده چهت ئهلگه چىقىپ . ئوقۇش مۇكاپات پۇلى مهۋجۇد ئهمهس

الر چوقـۇم ئوقۇشتا پهقهت ئوقۇش مۇكاپات پۇلىغا تايانمىسا بولمايدىغان ياش
جۇڭگودا ئوقۇماقچى بولغان تولۇق كۇرسـنىڭ كهسـپىنى ياخـشى تاللىـشى 

مهن تۆۋهندىكى تـور بېـتىگه كـالىفورنىيه ئۇنىۋېرسـىتېتىنىڭ بىـر . كېرهك
ــىپلىرىنى  ــوگىيه كهس ــق ۋه بىئول ــي پهن، ئىنژېنېرلى ــسىنىڭ تهبىئى شۆبى

 : كىرگۈزۈپ قويدۇم
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بىــرى بىــلهن زىــچ -تهبىئىــي پهن ۋه ئىنژېنېرلىــق كهســىپلىرى بىــر
مۇناســىۋهتلىك بولغاچقــا، ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىكى بىــر كهســىپتىن يهنه بىــر 

ئۇنىڭ ئۈسـتىگه، ئامېرىكىـدىكى . كهسىپكه ئۆزگهرمهك ئانچه تهس ئهمهس
ئالىي مهكتهپلهر ماگىستىرلىق ئۇنۋانىنى بىر كهسىپته ئوقـۇپ، دوكتورلـۇق 

يـاكى بىـر . نىنى باشقا بىر كهسـىپته ئوقۇشـقا پۈتـۈنلهي يـول قويىـدۇئۇنۋا
كهسىپتىكى ماگىستىرلىق ئۇنۋانى ئوقۇشىنى پۈتتۈرۈپ بولـۇپ، باشـقا بىـر 
. كهسىپته يهنه بىر ماگىستىرلىق ئۇنۋانى ئېلىشقىمۇ پۈتۈنلهي يـول قويىـدۇ
ت مهسىلهن، ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىچىده بـۇرۇنقى كهسـپى سىياسـه

ــپى  ــى كهس ــۇتېر ئىلم ــيىن كومپي ــدىن كې ــا كهلگهن ــۇپ، ئامېرىكىغ بول
ــار ــانالر ب ــا . ئوقۇغ ــۇپ، ئامېرىكىغ ــى بول ــز تىل ــپىي ئىنگلى ــۇرۇنقى كهس ب

جۇڭگــودىكى . كهلگهنــدىن تهبىئىــي پهن ئوقۇغــانالردىنمۇ نهچچىــسى بــار
تولۇق كۇرسنى ئىجتىمائىي پهنده ئوقـۇپ، ئامېرىكىغـا بىـر تهبىئىـي پهنـده 

ــستىرل ــدۇماگى ــۇل قىلى ــۇش ئۈچــۈن ئىلتىمــاس قىلغــانالرنىمۇ قوب . ىق ئوق
يهنى، ئۇالر ئامېرىكىـدا . لېكىن، ئۇنداقالرنى شهرتلىك ئاساستا قوبۇل قىلىدۇ

ئوقۇماقچى بولغان كهسىپنىڭ ماگىستىرلىق ئوقۇشـىنى باشالشـتىن بـۇرۇن، 
 5 تىن 3چوقۇم ئالدى بىلهن تولۇق كۇرسنىڭ شۇ كهسىپتىكى دهرسلىرىدىن 

بۇنــداق . ه بولغــان ئاساســلىق دهرســلىرىنى تولــۇقالپ ئوقۇشــى كېــرهككىــچ
قىلىشنىڭ بىر يېتهرسىزلىك، بۇ خىل يول بىـلهن ئوقـۇش مۇكاپـات پۇلىغـا 

 . ئېرىشىش ئاساسهن مۇمكىن ئهمهس بولۇشى مۇمكىن
دېمهك، ئهگهر سىزنىڭ ئهسلىدىكى قىزىقىدىغان كهسـپىڭىز ئېلېكتـر 

ا ئوقۇشقا ئۆزىڭىزنىڭ پۇلى بولمىـسا، سـىز ئىنژېنېرلىقى بولۇپ، ئامېرىكىد
جۇڭگودا تولۇق كهسىپنى فىزىكىدا ئوقـۇپ، ئـامېرىكىغىمۇ ماگىـستىرلىق 
ئوقۇشى ئۇچۇن فىزىكا كهسـپىگه كىرىـپ، ئوقـۇش مۇكاپـات پـۇلى بىـلهن 
ــۇق ئوقۇشــىنى يهنه ئوقــۇش  ــدىن دوكتورل ــۈرۈپ، ئان ماگىــستىرلىقنى پۈتت

. ېرلىقى كهسـپىده ئوقۇسـىڭىز بولىـدۇمۇكاپات پۇلى بىلهن ئېلېكتر ئىنژېن
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ـــىپ مهسىلىـــسىنىمۇ، ئىقتىـــساد  ـــۇنداق قىلىـــش ئـــارقىلىق كهس مۇش
 . مهسىلىسىنىمۇ ھهل قىالاليسىز

ــده بولغىنىــدهك، مهن ئامېرىكىغــا دهســلهپته  ئوقۇرمهنلهرنىــڭ خهۋىرى
فىزىكىـــدا ماگىـــستىرلىق ئوقۇشـــى ئۇچـــۇن كېلىـــپ، ماگىـــستىرلىقنى 

ــ ــدىن كېــيىن دوكتورل ــدا ئوقۇغــان تۈگهتكهن ــر ئىنژېنېرلىقى ۇقنى ئېلېكت
ئىككى يىلنىڭ ئىچىده، جۇڭگودا كومپيۇتېر ئىلمـى -ئالدىنقى بىر. ئىدىم

كهسپىده ئوقۇپ، بىرهر يىل بىر خۇسۇسىي شىركهتته يۇمشاق دېتال كهسپىده 
ئىشلهپ، ئاندىن ئامېرىكىدىكى بىر مهكـتهپكه كومپيـۇتېر ئىلمـى بـويىچه 

ولۇق ئوقـۇش مۇكاپـات پـۇلى بىـلهن كهلـگهن دوكتورلۇق ئوقۇشى ئۈچۈن ت
ــۇچراتتىم ــسىنى ئ ــر قانچى ــدىن بى ــۇر ئوقۇغۇچى ــاالۋر . ئۇيغ ــۇنداق باك مۇش

ــزمهت  ــانچه يىــل ئىــشلهپ، خى ــر ق ــدىن كېــيىن، بى ئوقۇشــىنى پۈتتۈرگهن
تهجرىبىسىگه ياكى بىر قىسىم ئىلمىي تهتقىقات تهجرىبىـسىگه ئېرىـشىپ، 

س قىلغانـدا، قوبـۇل قىلىـنىش ۋه ئاندىن ئامېرىكىـدىكى ئوقۇشـقا ئىلتىمـا
 . ئوقۇش مۇكاپات پۇلىغا ئېرىشىش ئېھتىماللىقى جىق يۇقىرى بولىدىكهن

بـۇ دۇنيـادىكى ھهر قانـداق بىـر . چهت ئهل تىلىنى پۇختـا ئـۆگىنىش) 3
ــهرت ــر ش ــدىغان بى ــۇم تهلهپ قىلىنى ــا چوق ــكه بارس ــدىكى . دۆلهت ئامېرىكى

 بىـلهن TOEFLۇن، چوقـۇم ئاسپىرانتلىق ئوقۇشىغا ئىلتىماس قىلىـش ئۇچـ
GRE ئىمتىھانىغا قاتنىشىپ، ئۇالردا ئـۆلچهمگه يېـتىش 2 دهپ ئاتىلىدىغان 
 دا تهپسىلىي ئۇچۇر بـار بولـۇپ، مهن www.meripet.comبۇ ھهقته . كېرهك

جۇڭگونىـڭ ئىچكـى ئۆلكىلىرىـده . ئۇالرنى بۇ يهرده قايتـا تهكرارلىمـايمهن
، تولۇق كۇرسنى پۈتتۈرۈپ بولغۇچه ئوقۇغان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىچىده

TOEFL بىلهن GRE دا الياقهتلىك بولۇپ بولۇپ، ئوقۇش پۈتتـۈرۈپ بولـۇپال 
دېـمهك، بۇنـداق قىلىـش . ئامېرىكىغا ئوقۇشقا كهلگهن ياشـالر خېلـى كـۆپ

ئۇيغۇر دىيارىدا ئۇيغۇرچه سىنىپتا ئوقۇغـان ياشـالر تىـل . پۈتۈنلهي مۇمكىن
بـۇ جهھهتـته . ى بىلهن ئۆتۈشكه توغرا كېلىـدۇئۆتكىلىدىن ئوز تىرىشچانلىق

ــا ــدۇ-ئات ــوڭ رول ئوينىياالي ــايىن چ ــانىالر ئىنت ــكه . ئ ــسىنى چهت ــوز بالى ئ
ئانىالر چوقـۇم تىـل ئـۆگىنىش جهھهتـته -چىقىرىشنى ئارزۇ قىلىدىغان ئاتا

ئىشنى بالدۇر باشالپ، بالىسىغا ئىنچىكىلىك بىـلهن يېتهكچىلىـك قىلىـپ، 
تىـل . ىتىنى ئوبـدان يارىتىـپ بېرىـشى كېـرهكشـارائ-تىل ئۆگىنىش شهرت

ئۆگىنىش قىـسقا ۋاقىـت قـاتتىق تىرىـشىپ ئېرىـشكىلى بولىـدىغان نهرسـه 
ــدىغان نهرســه. ئهمهس ــر جۇغلىنىــپ ماڭى ــۇ بى ــا . ئ ــز تىلىنــى پۇخت ئىنگلى

ياپون تىلى ئـۆگىنىش .  يىل ۋاقىت كېتىدۇ3ئۆگىنىش ئۇچۇن كهم دېگهنده 
شۇڭا بۇ جهھهتته ئىشنى قانچه بالـدۇر . دۇئۇچۇن كهم دېگهنده بىر يىل كېتى
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تىــل ئۆگىنىــشنى قــانچه ئۈزۈلــدۈرمهي ئىزچىــل . باشلىــسا شــۇنچه ياخــشى
تىل ئـۆگىنىش بىـرهر كهسـپىي دهرس ئوقۇشـقا . داۋامالشتۇرسا شۇنچه ياخشى

ــدا جىــق قىــيىن ــا . قارىغان ــۇرۇن چوقــۇم پۇخت شــۇڭا ئىــشنى باشالشــتىن ب
 ئىــشنى باشــقا ئېلىــپ چىقمىغــۇچه .ئىــدىيىۋى تهييــارلىق بولۇشــى كېــرهك
 . بوشاشماسلىق ئىرادىسى بولۇشى كېرهك

. چهت ئهلــده ئوقــۇش ئۇچــۇن كېتىــدىغان ئىقتىــسادنى ھهل قىلىــش) 4
مهن يۇقىرىــدا . نۇرغــۇن كىــشىلهر ئۇچــۇن بــۇ ئهڭ قىــيىن ئۆتكهلــدۇر

ــوللىرىنى  ــشنىڭ بهزى ي ــا ئېرىشى ــات پۇلىغ ــۇش مۇكاپ ــدىكى ئوق ئامېرىكى
ئۇنىڭدىن باشقا، فرانـسىيىده ئوقـۇش مۇكاپـات پـۇلى، . تهسۋىرلهپ ئۆتتۈم

ئوقۇش مۇكاپات پۇلى، ۋه تـۈركىيهده ئوقـۇش مۇكاپـات " فورد"ئامېرىكىنىڭ 
يېقىنقـى بىـر . پۇلى دېگهندهك بىر قىسىم ئوقـۇش مۇكاپـات پۇللىرىمـۇ بـار

ئوقـۇش مۇكاپـات " فـورد"قانچه يىلدىن بۇيان، بىر نهچچه ئۇيغۇر ياشـلىرى 
بۇ يىل مهن ۋه يالقۇن تـاش ئىـسىملىك بىـر .  ئامېرىكىغا كهلدىپۇلى بىلهن

ــۈركىيهده ئوقــۇش  ئــۇكىمىز ئىككىمىــز بىــر قىــسىم ئۇيغــۇر ياشــلىرىغا ت
بـۇ يىـل تـۈركىيهگه ئوقۇشـقا كهلـگهن ئـۇ . پۇرسىتىنى ھهل قىلىپ بهردۇق

ئىككىنچــى يىلىــدىن باشــالپ . ياشــالر ھــازىر ئىنتــايىن ياخــشى ئوقۇۋاتىــدۇ
ىــدىكى ياخــشى ئوقۇغانالرنىــڭ ھهممىــسى دۆلهت ئوقــۇش ئۇالرنىــڭ ئىچ

بـۇ ئىـشنىڭ . بۇ ئىش بۇنىڭدىن كېيىنمۇ داۋاملىشىدۇ. مۇكاپاتىغا ئېرىشىدۇ
تهپسىالتىنى بىلمهكچى بولغانالر مهن بىلهن ئېلخهت ئـارقىلىق ئاالقىلهشـسه 

ــدۇ ــا . بولى ــرهر ئۇچۇرغ ــسىدا بى ــاتلىرى توغرى ــۇش مۇكاپ مهن مۇشــۇنداق ئوق
بهزى . ئۇالرنى دهرھال مهرىپهت تور بېتىگه چىقىرىپ قويۇۋاتىمهنئېرىشسهم، 

سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن ئۇ يهرگه چىقىرىشقا بولمايـدىغان ئۇچـۇرالرنى بولـسا 
 . مهندىن ئېلخهت ئارقىلىق سورىغانالرغا ئهۋهتىپ بېرىۋاتىمهن

قىسقىسى، ئوز بالىلىرىنى چهت ئهلگه ئوقۇشقا چىقىرىشنى پىالنلىغان 
يـاكى بولمىـسا . نىالر يـاكى ئـۆزلىرى ئىقتىـساد توپلىـشى كېـرهكئـا-ئاتا

 . يۇقىرىدا مهن تهسۋىرلىگهن يولالردىن بىرهرىنى ھهل قىلىشى كېرهك
، دېگهن خاتا "ئامېرىكا چهت ئهللىك ئوقۇغۇچىالر سانىنى ئازايتىپتۇ. "3

 تهشۋىقاتنىڭ تهسىرىگه ئۇچراش 
ۇرالرنى مۇسۇلمانكهن دهپ ئامېرىكا ئۇيغ"مهندىن بهزى ئۇيغۇر ياشلىرى 

ئامېرىكـا "يهنه بهزىلىـرى . دهپ سـورىدى" بـۇ راسـتمۇ؟. ئالمايدىغان بولۇپتۇ
بـۇ . دهپ سوراشـتى" بـۇ راسـتمۇ؟. جۇڭگولۇق ئوقۇغۇچىالر سانىنى ئازايتىپتۇ
ئىنگلىـزچه بىلىـدىغان ھهمـده بـۇ . سۈزلهرنىڭ ھېچ قايسىسى تـوغرا ئهمهس

 : هندىكى ماتېرىيالنى ئوقۇپ باقسا بولىدۇمهسىلىگه قىزىقىدىغان ياشالر تۆۋ
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-2003ئامېرىكا ھۆكۈمىتى چىقارغـان بـۇ ھـۆججهتته ئېيتىلىـشىچه، 
 ئوقـــۇش يىلىـــدا جۇڭگـــودىن ئامېرىكىغـــا قوبـــۇل قىلىنغـــان 2004

امېرىكىدا شهخسىي پـۇل ئ.  مىڭدىن ئارتۇق ئىكهن60ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانى 
ئوقۇش مۇكاپات پۇلىغا ئېرىـشكهنلهرمۇ مۇشـۇنىڭ (بىلهن ئوقۇشقا كهلگهن 

ۋىزىـسى، ھۆكـۈمهت پـۇلى بىـلهن كهلـگهن " F-1"ئوقۇغۇچىالرغا ) ئىچىده
ۋىزىـسى " J-1"غـا ) مهسىلهن، بىلىـم ئاشۇرۇشـقا كهلگهنـلهر(ئوقۇغۇچىالر 

 ئوقۇغـۇچى 16169  ۋىزىـسى بىـلهنF-1يىلـى -2003جۇڭگـودىن . بېرىدۇ
يهنـى، .  ئوقۇغـۇچى كېلىپتـۇ18089يىلـى بولـسا -2004كهلگهن بولـۇپ، 

يـۇقىرى ھـۆججهتته ئېيتىلىـشىچه، جۇڭگـودىن . ئوقۇغۇچى سانى ئۆسۈپتۇ
قوبۇل قىلىنىدىغان ئوقۇغـۇچىالر سـانى بۇنىڭـدىن كېـيىن يهنه تهدرىجىـي 

 . ھالدا ئۆستۈرۈلىدىكهن
ــدىغا ــران قالدۇرى ــايىن ھهي ــى ئىنت ــارمېن ــۋال ب ــر ئهھ ــداق بى : ن مۇن

 مىليـارد، ئۇيغـۇر دىيارىـدىكى ئۇيغۇرالرنىـڭ 1.3جۇڭگونىڭ نوپۇس سـانى 
ئهگهر مۇشۇ نوپۇس سانى نىسبىتى بىـلهن .  مىليون بولسۇن8نوپۇس سانىنى 

ئوخشاش نىـسبهتتىكى ئۇيغـۇرالر ئامېرىكىغـا ئوقۇشـقا كهلـدى، دېـسهك، 
! رى ئۇيغـۇر بولۇشـى كېـرهك نهپىـ369 ئوقۇغۇچىنىڭ ئىچىده 60000يۇقىرى 

لېكىن، مېنىڭ بىلىشىمچه ھازىر بىر يىلدا ئامېرىكىغا كېلىۋاتقـان ئۇيغـۇر 
ئامېرىكىـــدىكى بـــارلىق .  كىـــشىگىمۇ بارمايـــدۇ5ئوقۇغۇچىنىـــڭ ســـانى 

مهن .  ئارىلىقىدا بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ700-500ئۇيغۇرالرنىڭ سانىمۇ تهخمىنهن 
دېــگهن يهنه بىــر " Glandale"ئىــشلهيدىغان شــهھهرگه يــېقىن بىــر يهرده 

مهن يېقىندا بىر گېزىتته ئوقۇسام، بۇ شهھهرنىڭ نوپۇسى . كىچىك شهھهر بار
 مىڭ كىشى، ئهرمىنىيىلىـك 48 پىرسهنتى، يهنى 40 مىڭ بولۇپ، ئۇنىڭ 120

.  مىليونغـا بارمايـدۇ10يهھۇدىيالرنىـڭ پۈتـۈن دۇنيـادىكى نوپۇسـى . ئىكهن
ــدىكى  ــېكىن، ئۇالرنىــڭ ئىچى ــدا ياشــايدۇ م3.3ل . ىليــون كىــشى ئامېرىكى

دېمهك، ئامېرىكا .  مىليوندىن ئاشىدۇ1.5ئامېرىكىدىكى خهنزۇالرنىڭ سانىمۇ 
يارىتىپ بهرگهن شارائىتتىن تولۇق پايـدىلىنىش ئۇچـۇن، ئۇيغـۇرالر خـېلىال 

ــدا ئېيتىــپ ئۆتــۈپ كهتــكهن . غهيــرهت قىلىــشى كېــرهك ئهگهر مهن يۇقىرى
 دىـن ئـارتۇق 300ىلـسا، ھهر يىلىغـا چوقـۇم جهھهتلهرده پۇختا تهييـارلىق ق

 . مهن بۇنىڭغا تولۇق ئىشىنىمهن. ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى ئامېرىكىغا كېلهلهيدۇ
چهت ئهلگه چىقىپ ئوقۇش توغرىسىدا تهپسىلىي ئۇچۇرغا ئېرىشمهكچى 
ـــــقۇرۇۋاتقان  ـــــىغان ۋه باش ـــــلهن مهن ياس ـــــدى بى ـــــسىڭىز، ئال بول
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www.meripet.comمهن بۇ تور بېتىنـى يېڭـى . ڭ تور بېتىنى زىيارهت قىلى
يېقىنـدا ئـۈرۈمچى . ئۇچۇرالر بىلهن داۋاملىق تولـۇقالپ ۋه يـېڭىالپ تـۇرىمهن

كهچلىك گېزىتىنىڭ مۇخبىرى، گۈلنار تىيىپ سىڭلىمىز نۇرغۇن ئىزدىنىـپ 
ــاله  ــر ماق ــۈن بى ــانالر ئۈچ ــاقچى بولغ ــپ ئوقۇم ــگه چىقى ــۈرۈپ، چهت ئهل ي

  :ئۇنىڭ ئادرېسى. تهييارلىدى
 http://www.meripet.com/Oqush/Bolum1.htm   

بولۇپ، مهن كهلگۈسىده چهت ئهلگه چىقىپ ئوقۇشنى ئارزۇ قىلىـدىغان 
ياشالرنىڭ ھهممىسىنىڭ بۇ ماقالىنى بىر قېتىم ئوقـۇپ چىقىـشىنى تهۋسـىيه 

 تـور بېتىـدىمۇ www.Biliwal.comمهرىپهت تور بېتىدىن باشـقا، . قىلىمهن
ئۇنىڭدىنمۇ تولۇق . چهتكه چىقىپ ئوقۇش توغرىسىدا خېلى كۆپ يازمىالر بار

 . پايدىالنسىڭىز بولىدۇ
ــسىدىكى  ــيىلهش توغرى ــداق تهربى ــالىنى قان ــۇرمهنلهردىن ب ــا ئوق ماڭ
مهزمــۇننى ئىمكــانقهدهر كــۆپرهك يېزىــشىم توغرىــسىدا داۋاملىــق تهلهپــلهر 

بولغاچقا، گهرچه بۇ يهردىكى مهزمۇن بىلهن ئانچه چوڭ شۇنداق . كېلىۋاتىدۇ
مۇناسىۋىتى بولمىسىمۇ، مهن ئېسىمگه كهلگهن بهزى نهرسىلهرنى بـۇ يهرگه 

ــالىنى بىــر مهســىله ئۈســتىده . قىــستۇرۇپ قويــاي بۈگــۈن قانــداق قىلىــپ ب
نهتىــجه مۇناســىۋىتى بــويىچه ئوياليــدىغان قىلىــپ -لوگىكىلىــق، ســهۋهب

مهن بالىــسى يهرگه . ا قىــسقىچه توختىلىــپ ئــۆتهيتهربىــيىلهش توغرىــسىد
يىقىلىپ كهتىپ يىغلىسا، ئـۇ بالىـسىنىڭ يىغىـسىنى تـوختىتىش ئۇچـۇن 

ئانىلىرىنى خېلى كوپ -يهرنى ئۇرۇپ، تېپىپ، تىلالپ بېرىدىغان ئۇيغۇر ئاتا
بالىڭىزنى يىقىتىۋهتكهن . بۇنداق قىلىش ھهرگىزمۇ توغرا ئهمهس. ئۇچراتتىم

ئۇ بالىڭىزنىڭ دىققهتـسىزلىكىدىن، .  باشقا نهرسه ئهمهسيهر ئهمهس، ياكى
. ياكى كىچىكلىكىدىن كېلىپ چىققان بولۇپ، سهۋهب بالىڭىزنىـڭ ئۆزىـده

بــاالم، ئــۆزۈڭ يىقىلىــپ "شــۇڭا ســىز يهرنــى تېپىــپ يــاكى ئــۇرۇپ بهرمهي، 
. دهڭ" بۇنىڭدىن كېيىن قـاراپ مـاڭ. ئورنۇڭدىن تۇرغىن. يىغلىما. چۈشتۈڭ

شـۇنداق .  ئـۆزى قوپـالىغۇدهك بولـسا، سـىز يۆلهپمـۇ قويمـاڭئهگهر بالىڭىز
بىــر قــانچه قېــتىم . قىلــسىڭىز، بــۇ بالىڭىزغــا ئهڭ كۆيۈنگهنلىــك بولىــدۇ

ئاشۇنداق قىلـسىڭىز، بـالىڭىز يىقىلىـپ چۈشـسه قىلـچه يىغلىمايـدىغان، 
ئۇنـداق . ھهمده سىزگىمۇ قاراپ يۈرمهي، ئورنىدىن ئـۆزى تۇرىـدىغان بولىـدۇ

ــالىڭىزدا لوگىكىلىــق تهپهككــۇر قىلىــش ئىقتىــدارى، ۋه قىلمىــسىڭىز،  ب
نهتىـجه نۇقتىـسى بـويىچه تـوغرا ئـويالش ئىقتىـدارىنىڭ -ئىشالرنى سهۋهب

شۇنداقال بالىڭىز ھه دېسىال سىزگه يـاكى . ئۆسۈپ يېتىلىشىگه تهسىر يېتىدۇ
مهن يېقىنقى بىـر قـانچه يىلـدىن . باشقىالرغا يۆلىنىۋالىدىغان بولۇپ قالىدۇ
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، ئىنتېرنېت ئارقىلىق ئېلىـپ بېرىلىۋاتقـان چهت ئهلـدىكى ئۇيغـۇرالر بۇيان
مۇنازىرىلهرگه قاراپ، ئۇيغۇرالرنىڭ شهيئىلهر -ئارىسىدىكى بىر قىسىم بهس

ـــدارىنىڭ نهقهدهر  ـــۈزۈش ئىقتى ـــۇر يۈرگ ـــق تهپهكك ـــتىده لوگىكىلى ئۈس
بىرسى بىر مهسىله توغرىسىدا ئـۆز كۆزقارىـشىنى . تۆۋهنلىكىنى ھېس قىلدىم

 مهرتهمـگه بارمـاي 3-2ئـارا پىكىـر ئالماشـتۇرۇش -تتۇرىغا قويـسا، ئـوزئو
سـهن "دهسـلهپته مۇنـازىره . تۇرۇپال مۇنازىرىنىڭ مهزمۇنى ئۆزگىرىـپ كېتىـدۇ

دېگهن سىزىق بىلهن مېڭىپ، بىر دهمدىن كېيىـنال " XXXئوتتۇرىغا قويغان 
ن دېگهنگه ئۆزگىرىـپ، يهنه بىـر دهمـدىن كېـيى"  ئىدىڭXXXسهن بۇرۇن "
ــېنىڭ داداڭ " ــدىXXXس ــڭ .  ئى ــېنىڭ تۇغقىنى ــدىYYYس ــگه "  ئى دېگهن

ئۆزگىرىپ، ئاخىرىدا قارىـسىڭىز بـۇ مۇنـازىره يېڭـى باشـالنغاندا ئوتتۇرىغـا 
بىرىنـى -ئاندىن ئهڭ ئاخىرىدا بىـر. قويۇلغان مهزمۇندىن ئهسهرمۇ قالمىغان

ــۇزۇپ تىلالۋاتقــان ــاغزىنى ب ــس. ئ ــدىكى ئۇيغــۇرالر ئارى ىدا ھــازىرمۇ چهت ئهل
ئىنتېرنېت ئارقىلىق بىر ئىلمىي مۇنازىره ياكى پىكىـر ئالماشـتۇرۇش ئېلىـپ 

مۇنازىرىگه قاتناشقان خېلى كۆپ كىـشىلهر ئۆزىنىـڭ . بېرىش ئىنتايىن تهس
بــۇ جهھهتتىكــى ئىــشالر مهن . نــېمه ئىــش قىلىــۋاتقىنىنى ئۆزىمــۇ بىلمهيــدۇ

ڭكىــدىن ھــازىرغىچه ئــۆزۈم كــۆرۈپ باققــان ئــاق تهنلىكــلهر جهمئىيىتىنى
ئــانىالر بــۇ جهھهتتىكــى -شۇڭالشــقا، ئاتــا. ئىنتــايىن چــوڭ پهرق قىلىــدۇ

ئىشالرغا باال تېخـى كىچىـك ۋاقتىـدىن باشـالپ ئىنتـايىن دىقـقهت قىلىـشى 
ئالــدى بىــلهن ئــۆزلىرى ھهر بىــر ئىــشنى ئىنتــايىن ئهســتايىدىل، . كېــرهك

سـۆزى لوگىكىلىق تهپهككۇر بىلهن ئوياليدىغان بولۇشى، ئۆزىنىڭ ھهر بىـر 
ۋه ھهر بىر ھهرىكىتىنىڭ بالىسىغا قانـداق تهسـىر بولىـدىغانلىقىنى ئالـدىن 

مـاۋۇ . "بىر تال ئىشتىمۇ بىخهستهلىك قىلماسـلىقى كېـرهك. ئويلىشى كېرهك
ئىشنى باالمغا نېمه ئۈچۈن دهيمهن؟ ماۋۇ ئىشنى باالم ئۈچۈن نـېمه مهقـسهتته 

ــداق نهتىجىــگه ئېرىــشمهكچ ــۆز" ى؟قىلىــمهن؟ مهن ئۇنىڭــدىن قان -دهپ ئ
پۇرسهت بولسىال بالىڭىز بىلهن ئوخـشاش ئورۇنـدا . ئۆزىڭىزدىن سوراپ تۇرۇڭ

ھهرگىــز يېڭىــۋېلىش ئۈچــۈن . مۇنــازىره ئېلىــپ بېرىــڭ-تــۇرۇپ بهس
ـــاڭ ـــسىزلىك قىلم ـــېنىڭ داداڭ. "ئادالهت ـــگهن س ـــۇرى !" مهن دې دهپ مهجب

ۇرى سىز بالىڭىزنى ئۆزىڭىزگه ئادالهتـسىزلىك بىـلهن مهجبـ. بويسۇندۇرماڭ
بويسۇندۇرسىڭىز، باشقىالرمۇ بالىڭىزغا ئاشۇنداق قىلغانـدا بـالىڭىز قىلـچه 

تىنسىز ھالدا قوبـۇل قىلىـدىغان بولـۇپ -قارشىلىق كۆرسهتمهي، ئۇنى ئۈن
ـــدۇ ـــوڭ بولى ـــدارنى . چ ـــشى ئىقتى ـــىنى ۋه ياخ ـــوغرا نهرس ـــا ت بالىڭىزغ

ىـل سـىز ئاد. ئۆگىتهلىسىڭىز، مۇنازىرىده يېڭىلىپ قالسىڭىزمۇ كېرهك يوق
بولسىڭىزال، سىزنىڭ بالىڭىز كۆڭلىدىكى ئـابرويىڭىز ھهرگىزمـۇ چۈشـۈپ 
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ئۇنىڭ ئهكسىچه بالىڭىز سىزنى ئۆزىگه تېخىمۇ بهكـرهك ئـۆرنهك . كهتمهيدۇ
  .قىلىدىغان بولىدۇ

  
ئهركىن سىدىقنىڭ ئوغلى دىلـشات ئۆزىنىـڭ ياتـاق : ىمدهيۇقىرىقى رهس 

  .ئۆيىده بىر كومپيۇتېر قۇراشتۇرماقتا
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دىلـشات قۇراشـتۇرۇپ چىققـان كوپيۇتېرنىـڭ بىـر : يۇقىرىقى رهسـىمده
 .كۆرۈنۈشى

  

 
نويابىر كـۈنى كهچـته، دىلـشاتنىڭ -6يىلى -2006: يۇقىرىقى رهسىم

شــهرهپ جهمئىيىتىنىــڭ يىللىــق پوتلــۇك -مهكتىپىــده مهملىكهتلىــك شــان
يهتنىـڭ ئـۆز دىلـشات بـۇ جهمئى. زىيـاپىتى بولـدى") potluck"ئىنگلىزچه (

ــۇپ  ــس بول ــا رهى ــپ ئۇنىڭغ ــدىن تارتى ــسى قۇرۇلغان ــدىكى شۆبى مهكتىپى
تاماق يېيىلىپ بولغاندىن كېـيىن، بىـر سـائهتلىهك يىغىنمـۇ . ئىشلهۋاتىدۇ
" Dustin Walker"رهسىمدىكىــسى يىغىنغــا ســۆزگه چىققــان . ئېچىلــدى

 .ئىسىملىك ئوقۇغۇچى بىلهن دىلشاتتۇر
  مۇخبىربىلىۋال تور بېكىتىدىن: تهھرىر

ھهققىده ئىككـى » سورۇن مهدهنىيىتى«ئامېرىكىلىقالرنىڭ : ئالوس. 12
 كهلىمه سۆزلهپ ئۆتهمسىز؟ 

ــوغرىراق قىلىــپ  ــاكى، تېخىمــۇ ت ــر كــۆپ مىللهتلىــك، ي ئامېرىكــا بى
ــادىتى  ــدارچىلىق ئ ــدا، ھهمــمه مىللهتلىــك دۆلهت بولغاچقــا، مېھمان ئېيتقان

سۆز بىلهن ئامېرىكـا ئهھـۋالىنى دېگهن " ئامېرىكىلىق"ئۈستىده توختالغاندا 
-چوقـۇم ھهر بىـر مىلـلهت ئۈسـتىده ئـايرىم. توغرا تونۇشتۇرغىنى بولمايدۇ
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ــدۇ ــوغرا كېلى ــشقا ت ــايرىم توختىلى ــشىمچه، . ئ مهســىلهن، مېنىــڭ كۆزىتى
ــبهغهل  ــستانلىقالرغا ئوخــشاش كهم ــدىكى مېكــسىكىلىق، ھىندى ئامېرىكى

كۆڭۈل ئېچىـشنى ئاساسـىي دۆلهتلهردىن كهلگهن مىللهتلهر زىياپهت بىلهن 
كـورېيهلىقالر بولـسا . مهزمۇن قىلغـان مېھمانـدارچىلىقنى كـۆپرهك قىلىـدۇ

زىياپهتسىز مهدهنىي پائالىيهتلهرنى، مهسىلهن كىچىـك بالىالرنىـڭ پىئـانىنو 
چـــېلىش مۇسابىقىـــسى، ۋه چوڭالرنىـــڭ پۇتبـــول ئوينـــاش مۇسابىقىـــسى 

 زىياپهتنى ئۆز ئىچىگه ئالغـان ئۇيغۇرالر بولسا. قاتارلىقالرنى كۆپرهك قىلىدۇ
دهرىجىـدىن "ھهر خىل يىغىلىشالرنى ئېلىپ بېرىش جهھهتـته دۇنيـا بـويىچه 

 . بوالاليدىغانلىقىغا ئىشىنىمهن" تاشقىرى مىللهت
 يىلدىن بۇيان، مېنىڭ ئۇيغـۇردىن باشـقا 18مهن ئامېرىكىغا كهلگهن 

. ايىن ئـاز بولـدىمىللهت ئۇيۇشتۇرغان سورۇنالرغا بېرىپ باققان ۋاقتىم ئىنتـ
ھـازىر سـاناپ . ئامېرىكىلىقالرنىڭ تويىدىن پهقهت بىرسىگىال بېرىپ بـاقتىم

باقسام ئۆيىگه بېرىپ مېھمان بولۇپ باققان ئامېرىكىلىقالر ئائىلىـسى پهقهت 
بىز ئامېرىكىـدا ئهڭ كـوپ قاتناشـقان نهرسـه ھهر يىلـى .  ئهتراپىدا ئىكهن10

دهپ ئاتىلىـدىغان " پىكنىك"نگلىزچه يازدا شىركهتتىن ئۇيۇشتۇرىدىغان، ئى
. دهپ ئاتـايمهن" پىكنىـك"بۇ ئولتۇرۇشنى مهن تۆۋهنده . داال ئولتۇرۇشى بولدى

 . ئارا ئولتۇرۇشىدۇر-قالغانلىرى بولسا بىز ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز
 تـۈرگه 2مهن قاتنىشىپ باققـان يـۇقىرىقى ئـامېرىكىلىقالر سـورۇنىنى 

ئايرىمـدىن بىـر -ر ئـادهمگه ئـايرىمئۇنىڭ بىرسـى ھهر بىـ. ئايرىش مۇمكىن
مهسىلهن، بىـز قاتناشـقان تـوي ئهنه . كىشىلىك تاماق تهيياراليدىغان سورۇن

 4-3تويغا قاتناشقان بارلىق مېھمانالر ئالدىن بېكىـتىلگهن . شۇنداق بولدى
تاماق ۋاقتىدا ھهر بىر ئـادهمگه ئـۆزى . خىل تاماقنىڭ ئىچىدىن بىرنى تالاليدۇ

تاماقنىڭ پهرقى ئاساسهن ئۇنىڭـدىكى گۆشـته . هلتۈرۈلىدۇتاللىغان تاماق ك
بولــۇپ، بىرســى توخــۇ گۆشــى، بىرســى كــاال گۆشــى، يهنه بىرســى بېلىــق 

ئۇنىڭغا قوشۇمچه بىر ئـاز يـاڭيۇ يـاكى گـۈرۈچ، ھهمـده . دېگهندهك بولىدۇ
كهلتـۈرۈلگهن تاماققـا ئـادهم . كۆكتاتالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ-ئازراق سهي

). تويمايــدىغانالرمۇ چوقــۇم ئــاز بولماســلىقى مــۇمكىن (ئــارانال تويىــدۇ
ئىككىنچى سورۇن ھهممه تاماقنى بىر جايغا قويۇپ، مېھمانالر ئۆزى خالىغان 
تاماقالرنى بىر تهخسىگه ئېلىـپ، ئـۆزى خالىغـان جايغـا بېرىـپ يهيـدىغان 

بـۇ خىلـدىكى سـورۇن ئامېرىكىـدا ئهڭ ئومۇمىيالشـقان . سورۇندىن ئىبـارهت
ىر بىر رايوندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ھهممىسى بىـر يهرگه جهم بولـۇپ بولۇپ، ھاز

. ئېلىــپ بارىــدىغان يىغىلىــشالردىمۇ مۇشــۇنداق قىلىــدىغان بولــۇپ كهتتــى
بۇنداق سورۇندىمۇ ئولتۇرغان جـايىڭىزدا تامـاق بولمىغـان بولغاچقـا، تامـاق 
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ئـانچه  مىنۇت ئهتراپىدا داۋاملىشىپ، قالغان ۋاقىتالردا تاماق 30يېيىش پهقهت 
تامــاق . ئۇيغــۇر دىيارىدىكىــدهك چــوڭ تامــاق ئۈســتىلى يــوق. يېيىلمهيــدۇ

شۇڭا ھهممه ئـادهم . ئۈستىلىنىڭ ئوتتۇرىسىدا چۆرگىلهيدىغان قىسمىمۇ يوق
بىر ئۈستهلگه توپالشقان ئوپچه سورۇن ۋه ئوپچه سورۇندىكى ئورتاق پـاراڭمۇ 

مېھمــان ئــامېرىكىلىقالر پىكنىــك قىلغانــدا، يــاكى ھويلىــسىدا . يــوق
شـىركهتنىڭ . كۈتكهنده، ھهرگىز سورۇننى بىر ئورتـاق سـۆزدىن باشـلىمايدۇ

پىكنىكلىرىدىمۇ ھېچ قانداق باشلىق، ھېچ قانداق كىشى كوللېكتىپقا سۆز 
پىكنىكنىڭ مهقسىتى پهقهت يېيىش ۋه كۆڭۈل ئېچىش بولغاچقا، . قىلمايدۇ

 ســـورۇنى مهن ئامېرىكىنىـــڭ مېھمانـــدارچىلىق. شـــۇنىال قىلىـــپ تارقايـــدۇ
 . توغرىسىدا مۇشۇ جاۋابنىڭ ئاخىرىدا يهنه ئازراق توختىلىمهن

ئامېرىكىلىقالرنىڭ ئۆيىگه بېرىپ مېھمان بولۇش سهرگۇزهشتلىرىمدىن 
شۇنى ھېس قىلدىمكى، ئۇالرنىڭ تهييارلىغان تامىقى ئېشىپ قالسا، ئـۇ بىـر 

. مـاۋۇ كىچىككىـنه ئېـشىپ قالـدى"ئـوي ئىگىـسى . نورمالسىزلىق ئىـكهن
بـۇ جهھهتـته بىـز ئۇيغـۇرالر . دهپ توۋالپ كېتىدىكهن" ايسىڭالر يهيسىلهر؟ق

بىز چوقۇم راۋۇرۇس ئېشىپ قـالغۇدهك تامـاق : دهل ئۇنىڭ ئهكسىچه ئىكهنمىز
تامــاق "ئۇنــداق قىلمــاي، تامــاق تــۈگهپ كهتــسه، . تهييارلىــشىمىز كېــرهك

 . بولۇپ، ئۆي ئىگىسى ئىنتايىن نومۇس قىلىپ كېتىمىز" يېتىشمىگهن
ئامېرىكىدىكى ئاسىيالىق مىللهتلهر ئاچقان رېستوراندا بىر قىسىم چوڭ 
ــڭ  ــقا مىللهتلهرنى ــۇپ، باش ــار بول ــېمهكلىكلهر ب ــدىغان ي ــسىده چىقى تهخ
. رېستورانلىرىدا ئۇنداق ھهممه ئادهم بىلله يهيدىغان نهرسىلهر ئاساسـهن يـوق

 تـامىقىنى بىر توپ ئادهم بىر رېستورانغا كىرسـىمۇ، ھهر بىـر ئـادهم ئۆزىنىـڭ
بىـز بهزىـده بىـر چـوڭ تـۈرنى تامـامالپ، ئـۇنى تهبـرىكلهش . ئۆزى بۇيرۇيـدۇ

يۈزىسىدىن باشلىقىمىز بىزنـى ئـۆز پـۇلى بىـلهن بىـر رېـستورانغا چاقىرىـپ 
ئۇنىـڭ پۇلىـسىنى . ئايرىم بۇيرۇيمىز-قالسىمۇ، تاماقنى ھهر بىرىمىز ئايرىم

رۇننىڭ بىـــر مۇشـــۇنداق ئـــوپچه تامـــاق يـــوق ســـو. باشـــلىقىمىز تۆلهيـــدۇ
ئامېرىكىلىقالر . ئاالھىدىلىكى، ئۇنىڭدا ئاساسهن ئىسراپچىلىق بولمايدىكهن

ــدۇ ــاكىز يهپ تۈگىتى ــامىقىنى پ ــسا، . بۇيرۇتقــان ت ئهگهر يهپ بواللمــاي قال
ئـادهمنى ھهيـران قالدۇرىـدىغىنى شـۇكى، . ئېشىپ قالغىنىنى ئېلىپ كېتىدۇ

زراق گۈرۈچنىمـۇ ئېلىـپ مهن كۆپىنچه ئهھۋالدا ئۇالرنىڭ ئېـشىپ قالغـان ئـا
ئامېرىكىـدىكى ھهمـمه رېـستورانالر تامـاقنى ئـۆيىگه . كهتكىنىنى كـۆردۈم

ئهكېتىدىغان خېرىـدارالر ئۈچـۈن قهغهز قاچـا ۋه پىالسـتىك خالتـا تهييـارالپ 
قويغان بولۇپ، سىز ئۇالردىن قانچىلىك سورىسىڭىز ئۇالر سىزگه شـۇنچىلىك 

ى ئۆزلىرى قهغهز قاچىغا قاچىالپ، ئـۇنى بهزى رېستورانالر تېخى تاماقن. بېرىدۇ
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. پىالســتىك خالتىغــا ســېلىپ، ھهتتــا چىرايلىــق چىگىــپ تهييــارالپ بېرىــدۇ
كىشىلهر نهزىرىده بۇ بىر خىـل ئېـسىل ئهخـالق بولـۇپ، ھـېچ قانـداق ئـادهم 

ئۇنىڭغا ئىنتايىن نورمال ئىـش قاتارىـدا . بۇنداق قىلىشتىن نومۇس قىلمايدۇ
 . مۇئامىله قىلىدۇ

مهسـىلهن، (قىزىـل گـۆش . نلۇقالر ئاساسهن قورۇغان تاماق يېمهيدۇياپو
يهيـدىغان . نىمـۇ ئاساسـهن يېمهيـدۇ) قوي گۆشى ۋه كـاال گۆشـى دېگهنـلهر

گۆشى ئاساسهن دېڭىز ھايۋانلىرىنىڭ گۆشى بولۇپ، ھهر ۋاقلىق تامـاقنى ئـاز 
شـۇڭا يـاپونلۇقالردا سـېمىز ئـادهمنى تاپمـاق . لېكىن كۈچلۈك قىلىپ يهيدۇ

مېنىڭ ئاڭلىشىمچه ياۋروپالىقالرنىڭ بىـر ۋاقلىـق تـامىقى . ئىنتايىن قىيىن
ــۆزلهپ  ــڭ س ــان ئۇيغۇرالرنى ــپ باقق ــا بېرى ــۇپ، ياۋروپاغ ــاز بول ــايىن ئ ئىنت
بېرىشىچه، ئۇيغۇرالر ئۇ يهردىكى رېـستوراندا سـېتىلىدىغان بىـر كىـشىلىك 

ھهر بىـر ياۋروپالىقالرنىـڭ . تاماققا تويۇش ئاساسهن مۇمكىن ئهمهس ئىـكهن
ۋاقلىق تاماق ئۈچۈن ئىستېمال قىلىدىغان ئاشۇنداق ئاز بولغاچقا، ئۇ يهردىمۇ 

 . سېمىز ئادهملهر ئىنتايىن كهم ئۇچرايدىكهن
مهن بۇ يىـل يـازدا ئۇيغـۇر دىيارىغـا بېرىـپ، ئـۈرۈمچى ۋه ئاقـسۇدىكى 

ئۇيغۇرالرنىـڭ . رېستوران تهرهققىياتلىرىنى كۆرۈپ، ئىنتايىن ھهيران قالدىم
-توران ساھهسىده ئىگىلىك يارىتىش ۋه ئهنئهنىۋى ئۇيغـۇر بىناكـارلىقرېس

ــدۇرۇش  ــي قىل ــۇالرنى تهرهققى ــدۇرۇش ۋه ئ ــارى قىل ــهنئىتىنى ج ــۇش س قۇرۇل
ھهمـده . جهھهتته قولغا كهلتۈرگهن نهتىجىلىرىدىن ئىنتـايىن تهسـىرلهندىم

خـادىن  ھهپته جهريانىدا تازا پۇ3ئۇ رېستورانالرنىڭ تامىقىدىن يۇرتتا بولغان 
ئۇيغۇرالرنىـڭ قۇرۇلـۇش تېخنىكىـسى، ۋه ئـوي . چىققۇچه ھۇزۇرلىنىۋالـدىم

ئىچىنى چىرايلىق نهقىش ۋه گۈزهل رهڭلهر بىلهن بېزهش تېخنىكىـسىغا مهن 
مېنىڭ بۇنداق تۇرمۇشنى كهچۈرمىگىنىمگه، بۇنداق . ئىنتايىن قايىل بولدۇم

 ئامېرىكىــدا بىــز.  يىــل بولغــان ئىــدى15تهرهققىيــاتالرنى كــۆرمىگىنىمگه 
ھهقىقهتهنمۇ ئۇيغۇر مهدهنىيىتىدىن ئايرىلغان ھالـدا ياشـايدىغانلىقىمىزنى 

بىزنىــڭ بــۇ يهرده ئىــشىمىز ئىنتــايىن . ئىنتــايىن چوڭقــۇر ھــېس قىلــدىم
جىددىي، يولغـا كېتىـدىغان ۋاقتىمىـز ناھـايىتى ئـۇزۇن بولغاچقـا، ھهپـته 

ىل ئۇيغـۇر تـامىقى ئارىلىقلىرىدىكى ھهر بىر كۈننىڭ كهچلىكى ئاران بىر خ
چۈشـلۈكى بولـسا ئالـدىنقى ئاخـشىمى ئېـشىپ قالغـان . ئېتىپ يېيهلهيمىز

ئۇيغـۇر (ياكى بولمىسا ئىدارىنىڭ ئاشخانىـسىدىن . تاماقنى ئهكېتىپ يهيمىز
بهزىـده . باشقا مىللهتلهرنىـڭ تـامىقىنى ئېلىـپ يهيمىـز) تامىقى بولمىغاچقا

 كۆتۈرۈپ بازارغا چىقـساقمۇ، باشقىچىراق بىر نهرسه يېگۈمىز كېلىپ، پۇلنى
ــېمه تېپىلمايــدۇ  ــز ياشــاۋاتقان لــوس -ئاغزىمىزغــا تېتىغــۇدهك ھــېچ ن  بى
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بهزىـده . ئاڭهلهس رايونىدا ھېچ قانداق ئۇيغۇر ياكى تۇڭگان رېستورانى يـوق
ــلهر  ــارلىق باشــقا مۇســۇلمان مىللهت ــستانلىق قات ــق، ئافغانى ــۈرك، ئىرانلى ت

 لـېكىن ئۇالرنىـڭ تاماقلىرىنىـڭ تهمىمـۇ .رېستورانىغا تاماق يىگىنى بارىمىز
بىزنىڭكىــدىن جىــق پهرقلىــق بولغاچقــا، ئــۇ تامــاقالر بىــز ئۈچــۈن پهقهت 

ـــخهتهر" ـــڭ تامىقىغـــا بولغـــان " بى ـــۆز يۇرتىمىزنى ـــڭ ئ ـــۇپ، بىزنى ال بول
-شۇڭالشقا ئۇيغۇر تـامىقى ۋه تـوي. سېغىنىشىمىزنى ئازراقمۇ قاندۇرالمايدۇ
 بىز ئۈچۈن ئامېرىكىدا تېپىلمايدىغان تۆكۈنگه ئوخشاش ئۇيغۇر سورۇنلىرى

 . ئىنتايىن ئاز بىر قىسىم نهرسىلهرنىڭ بىر قىسمىدۇر
ده ساقلىنىۋاتقان بىـر قـانچه " سورۇن مهدهنىيىتى"ئهمدى ئۇيغۇرالرنىڭ 

بـۇ مهسـىلىلهر . مهسىلىلهر ئۈستىدىمۇ قىسقىچه توختىلىـپ ئۆتـۈپ كېـتهي
مهن داۋاملىــق - ئهمهسنۇرغــۇن ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن ســېزىلمىگهن نهرســىلهر

باشقىالردىن بۇ مهسىلىلهر ئۈستىده غودۇرلىغىنىنى ۋه شـىكايهت قىلغىنىنـى 
ئېھتىمال ئۇيغۇر دىيارىدا بۇ ھهقته ئاز بولمىغان نهرسىلهرمۇ . ئاڭالپ تۇرىمهن

. يېزىلغان ۋه بىر قىسىم تهشـۋىقاتالرمۇ ئېلىـپ بېرىلغـان بولۇشـى مـۇمكىن
ئهندىشه قىلىۋاتقان بىر قانچه مهسىلىنى تىلغا شۇنداق بولسىمۇ مهن بۇ يهرده 

 . ئېلىپ ئۆتۈپ كېتهي
 ئۇيغۇر دىيارىدىكى چـوڭ شـهھهرلهرده ئۆتكـۈزۈلگهن .ئىسراپچىلىق. 1

تۆكۈنلىرىـدىكى ئىـسراپچىلىق ھهمـمه ئـادهم بىلىـدىغان، ۋه -ئۇيغۇر توي
ــادهم قاقــشايدىغان بىــر مهســىله ئىــكهن -ئهمىليهتتىمــۇ، تــوي. ھهمــمه ئ

ى ئىــسراپچىلىق ئۇيغۇرالرنىــڭ ئهڭ قــاالق تهرىــپىگه ۋهكىللىــك تۆكۈنــدىك
ھهرقانــداق . قىلىــدىغان نهرســىلهرنىڭ بىــرى، دېيىــشكه پۈتــۈنلهي بولىــدۇ

ئۆلچهم بىـلهن قارىغانـدىمۇ، ئۇنىڭـدىن ھـېچ قانـداق ئىلمىيلىـك تېـپىش 
لېكىن، مېنى ھهيـران قالدۇرىـدىغىنى شـۇكى، گهرچه بـۇ . مۇمكىن ئهمهس

 يىـل بولغـان بولـسىمۇ، بـۇ 10گه ئايالنغىلى نهچـچه " سىلهمه"مهسىله بىر 
مهسىله ئۈستىده كىشىلهر ئهڭ كوپ قاقشايدىغان بولـسىمۇ، ئـۇ ۋىـاليهت ۋه 

ــېخىچه تۈزىتىلمهپتــۇ ــۇقىرى دهرىجىلىــك شــهھهرلهرده ت بهزى . ئۇنىڭــدىن ي
ئۆزگىرىـشنى . جهھهتته تېخى بارغانسېرى ئېغىرلىـشىپ كهتكىلـى تۇرۇپتـۇ

مــۇتلهق كــوپ ســاندىكى كىــشىلهر ئۈچــۈن خېلــى قىيىنغــا قوبــۇل قىلىــش 
شۇنداق بولسىمۇ، چوقۇم بىـرهر ئـادهم چىقىـپ، بىـر . توختايدىغان بىر ئىش

ھهممه ئادهم شـىكايهت . ئۆزگىرىشنى، بىر يېڭىلىقنى باشالپ بېرىشى كېرهك
قىلىــپ، لــېكىن ھــېچ كىــم ئۆزگهرتمىــسه، مهســىله مهڭگــۈ داۋاملىــشىپ 

امېرىكىغا ئوقۇشقا كهلگهن بىـر يـاش تونۇشـۇم ئـۆزى مېنىڭ ئ. كېتىۋېرىدۇ
ـــداق ھـــاراق  ـــۈن ھـــېچ قان ـــوي ســـورۇنلىرى ئۈچ ـــوي قىلغانـــدا، ت ت
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ــويى  ــڭ ت ــلهن ئۇنى ــۇنىڭ بى ــانلىغىنى، ش ــوي"تهييارلىمىغ ــسىز ت " ھاراق
ئهمهسـمۇ -مهن بـۇ بىـر ئومۇمالشـقان ئىـشمۇ. بولغانلىقىنى ئېيتىـپ بهردى

ھهمــده . ىنتــايىن تهســىرلهندىملــېكىن مهن ئــۇ تونۇشـىمدىن ئ. بىلمهيـمهن
ئۇنىــڭ ئۈچۈنمــۇ بۇنــداق قىلىــشتا جهمئىــيهت بېــسىمى ئــاز . پهخىرلهنــدىم

" مهدهنىـيهت"ناچار . لېكىن ئۇ ئاشۇنداق قىالالپتۇ. بولمىغان بولۇشى مۇمكىن
ۋه ئادهتلهرنى ئۆزگهرتىشته، ۋه يېڭىلىـق يارىتىـشتا بىـزگه مانـا مۇشـۇنداق 

. مانا مۇشۇنداق يول باشالمچىالر كېرهك. كېرهكقىالاليدىغان ئۇيغۇر ياشلىرى 
ئهگهر خاتا ئىكهنلىگىنى سىز ئىلمىي جهھهتتىن تولۇق چۈشهنسىڭىز، ئۇنى 

مهن ئالدىنقى بىر سوئالغا يازغـان جاۋابتـا، بىـر . داۋامالشتۇرۇشنى توختىتىڭ
يــاپونلۇق مىليونېرنىــڭ ئۈرۈمچىــده ســۇ قىــسلىقىنى ئــاڭالپ، ئۇيغۇرالرغــا 

 كۈن ئىچىـده 6-5نى كۆڭلىگه پۈكۈپ، ،ئۈرۈمچىده تۇرغان كۆڭۈل بۆلۈش
ئۇيغـۇرالر ئىچىـده . بىر قېتىممۇ مۇنچىغا چۈشمىگهنلىكىنى سۆزلهپ ئۆتتۈم

ھهر كۈنى بىرهر ۋاق قورسىقى تويغىچه تامـاق يېيهلمهيـدىغان، يىلـدا بىـرهر 
لهغمهن يېيهلمهيدىغان ئۇيغۇر دېھقانلىرى كۈرمىڭ تولىغۇ؟ -قېتىممۇ پولو

ـــر ـــوي بى ـــپ ت ـــك تهييارلىتى ـــشىلىك يېمهكلى ـــچه كى ـــا نهچ  مېھمانغ
-قىلىۋاتقانالرنىــڭ ئېــسىگه ئاشــۇ دېھقــانالر زادىــال كهلمهمدىغانــدۇ؟ تــوي

بىرســى .  نهرســه مهقــسهت قىلىنغــان2تۆكــۈنگه تامــاق تهييارلىتىــشتا 
ــدۇرۇش ــىقىنى توي ــل . مېھمانالرنىــڭ قورس ــا ھهر خى يهنه بىرســى مېھمانالرغ

بـۇ . دىن بهھرىمهن بولۇش پۇرسىتىنى يارىتىپ بېرىشيېمهكلىكلهرنىڭ تهمى
ئـۇ .  مهقسهتكه يېتىش ئۈچـۈن ھهرگىزمـۇ ھازىرقىـدهك قىلىـش كهتمهيـدۇ2

مهسـىلهن، . مهقسهتلهرگه يېتىشنىڭمۇ ئىنتايىن ئىلغار ئىلمىي ئۇسۇلى بـار
ــاقتىم ــاق يهپ ب ــپ تام ــستورانغا كىرى ــر رې ــداق بى ــده مۇن : مهن كالىفورنىيى

ــستوراندىكى تام ــۇرى رې ــڭ ت ــستوران 20اقنى ــۇپ، رې ــدا بول ــل ئهتراپى  خى
خادىملىرى ھهر بىر خىل تاماقنى بىر كىچىك تهخـسىگه سـېلىپ، ئـۇنى بىـر 
. ھارۋىغــا رهتلىــك بېــسىپ، ھــارۋىنى مېھمــانالر ئارىــسىدا ســۆرهپ يۈرۈيــدۇ

مېھمانالر بىر ھارۋا قېشىغا كهلگهنده ئۇنىڭدىكى ئۆزى ياخـشى كۆرىـدىغان 
تاماقنى يهپ بولۇپ قايتىشىدا، ھهر بىر خېرىـدار .  ئېلىۋالىدۇتاماقالرنى تالالپ

ئۆزى تـالالپ قۇرۇقـدىغان تهخـسىلهرنى كۆتـۈرۈپ، رېـستوران ئىـشىكىنىڭ 
ھهمده ھهر بىر تهخسىگه بىر دولالر . قېشىدىكى پۇل تۆلهش پوكىيىگه بارىدۇ

ــادهم پهقهت ئــۆزى ياخــشى كــۆرگهن . تاپــشۇرىدۇ ــارقىلىق ھهمــمه ئ مۇشــۇ ئ
 . ىال يهپ، ھېچ قانداق تاماقنى ئىسراپ قىلمايدۇتاماقن

ــۆۋهن دهرىجىلىــك  ــاھىيه ۋه ئۇنىڭــدىن ت ــازىر ن ــشىمچه ھ مېنىــڭ بىلى
يىگىـت ھهر ئىككـى تهرهپنىـڭ -يېزىالردا بىـر تـوي زىيـاپىتى ئۈچـۈن قىـز
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يهنـى ئـۇ يهرلهرده .  سومدىن ئاز پـۇل كېتىـدىكهن5000چىقىمىنى قوشقاندا 
بولۇپمـۇ دىنىـي ئېتىقـادى كۈچلـۈك . يـدىكهنئىسراپچىلىق ئاساسـهن بولما

لـېكىن، . يىگىتلهر بۇ جهھهتته ھهرگىـز ئىـسراپچىلىق قىلمايـدىكهن-قىز
ئۈرۈمچىدهك چوڭ شـهھهرلهرده بولـسا بىـر تـوي زىيـاپىتى ئۈچـۈن كـۆپىنچه 

 سـومغا بارىـدىغان 20000.  سومدىن كوپ پـۇل كېتىـدىكهن10000ئهھۋالدا 
ھوشى جايىدا ھهر بىر ئۇيغۇرنىڭ مىللىـي -لىمهن ئهق. ۋاقىتالرمۇ بار ئىكهن

تۈركۈم ئېڭى، مىللىي ھهمكارلىق ئېڭىنى ئۆستۈرۈشكه، ھهمده ھهر زامان ۋه 
ئىپتىخـارىنى ئـۆلچهم -ھهر ماكاندىكى ھهر بىر ھهرىكىتىگه مىللىي نومۇس

ـــمهن ـــد قىلى ـــشىنى ئۈمى ـــيهت بېرى ـــده ئهھمى ـــشقا ئاالھى ـــۇر . قىلى ئۇيغ
اپچىلىق ھهرگىز ئـابرۇيلۇق يـاكى شـهرهپلىك جهمئىيىتىدىكى ھازىرقى ئىسر

 . بىر خىل مىللىي نومۇس-ئۇ بىر خىل نومۇس. ئىش ئهمهس
ــارتۇقچه يهۋېلىــش. 2  بۇنىــڭ ئىــسپاتى ئۈچــۈن، ئــۈرۈمچى .تامــاقنى ئ

 ياشــتىن ئاشــقان 40شــهھىرى، ھهمــده ۋىــاليهت ۋه نــاھىيه شــهھهرلىرىدىكى 
 ياشـتىن 40قى بىـلهن ئۇيغۇر ئهرلىرىنىڭ دومبىيىپ چىقىپ قالغـان قورسـى

بــۇ . ئاشــقان ئۇيغــۇر ئاياللىرىنىــڭ ســېمىزلىكىگه قاراشــال كۇپــايه قىلىــدۇ
مهسىلىنىڭ ھازىر ئۇيغۇر جهمئىيىتىگه ئېلىپ كېلىۋاتقان زىيىنى ئىنتايىن 

 تىـن ئاشـقان ئۇيغۇرالرنىـڭ ئىچىـده 40مهسـىلهن، يېـشى . چوڭ بولۇۋاتىدۇ
 نىـــسبىتى ســـىزچه ئېغىـــر ســـاالمهتلىك مهسىلىـــسى يـــوق كىـــشىلهرنىڭ

 تىـن ئاشـسىمۇ 80 پىرسهنتكه بـارارمۇ؟ ئامېرىكىـدا يېـشى 30قانچىلىكتۇر؟ 
ئۆزى ماشىنا ھهيدهپ، ئۆزىنىڭ ھهر خىل ئېھتىياجىدىن ئـۆزى چىقىـدىغانالر 

 دىـن ئاشـتى، 80ئۇيغـۇرالر ئۈچـۈن يېـشى . مۇتلهق كوپ ساننى ئىگىلهيـدۇ
نىڭ كېلىپ چىقىـشىدا، دېگهن نىمىدىن دېرهك بېرىدۇ؟ مۇشۇنداق چوڭ پهرق

شهھهردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئومۇميۈزلـۈك سـهمرىپ كېتىـشىده ئۇيغۇرالرنىـڭ 
ئولتۇرۇشــنى كــوپ قىلىــشى ھهمــده مېھمانــدارچىلىق ســورۇنلىرىدا تامــاقنى 

سـهمرىپ كېتىـشنىڭ ئـادهم . ئارتۇقچه يهۋېلىشى ئىنتايىن زور رول ئوينايـدۇ
ئامېرىكىـدىكى دوكتـۇر . وپساالمهتلىكى ئۈچۈن بولغان زىيىنى ئىنتايىن ك

  . مهمهت ئهمىن بۇنداق زىيانالرنى تۆۋهندىكىدهك تىزىپ چىققان
  :مهنبهسى

http://health.groups.yahoo.com/group/SaghlamBolung/message/35  
 
 (Coronary Artery Disease)ومۇر كېسىلى تاجسىمان يۈرهك قان ت) 1
 (Arteriosclerosis) قىزىل قان تومۇر قېتىشىۋېلىش) 2
 (High blood pressure)يۇقىرى قان بېسىمى ) 3
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 (stroke) مېڭه قان تومۇر كېسىلى) 4
 (Type 2 diabetes)دىئابېت كېسىلى ) 5
 (Clone cancer)ئايالالرنىڭ چوڭ ئۈچهي راكى ) 6
 (Esophagus cancer) ۆڭگهچ راكىقىزىل ئ) 7
 (Kidney cancer)بۆرهك راكى ) 8
 (Osteoarthritis)سۆڭهك بوغۇم ياللۇغى ) 9

 Gallbladder) ئۆتته تاش بولۇش قاتـارلىق ئـوت كېـسهللىكلىرى) 10
disease) 

 ( Fatty liver disease) مايلىق جىگهر كېسىلى) 11
 ن بولۇشى ئۆپكىنىڭ نهپهسلىنىش ئىقتىدارىنىڭ تۆۋه) 12
 (Sleep apnea)ئۇخلىغاندا نهپىسى توختاپ قىلىش ) 13
ــى ) 14 ــڭ بهدهن ئېغىرلىق ــان بوۋاقنى ــى تۇغۇلغ ــاكى 8يېڭ ــڭ ي  4 جى

كىلودىن ئېشىپ كهتكهنده بوۋاقنىـڭ ئهقلـى قـابىلىيىتى مهلـۇم دهرىجىـده 
 . تهسىرگه ئۇچرىشى مۇمكىن

گلىـزچه يۇقىرىدا ئىسكوپكا ئىچىگه يېزىلغىنـى شـۇ كېـسهلنىڭ ئىن( 
بۇالرنىڭ ئىچىده، ئۇيغۇرالرغا ئهڭ تونۇشلۇق بولغىنى دىئابىت ). ئاتىلىشىدۇر

دوكتـــور مهمهت ئهمىـــن نىـــڭ ســـاغالملىق . كېـــسىلى بولۇشـــى مـــۇمكىن
توغرىسىدىكى باشقا يـازمىلىرىنى ئوقۇمـاقچى بولـسىڭىز، تۆۋهنـدىكى تـور 

 : بېتىنى زىيارهت قىلسىڭىز بولىدۇ
http://health.groups.yahoo.com/group/SaghlamBolung / 

 تاماكىنىـــڭ زىيىنـــى ئامېرىكـــا .تاماكىنىـــڭ زىيىنىغـــا ئـــۇچراش. 3
تېلىــۋىزورلىرى ۋه مهكــتهپلهرده ئهڭ كــوپ تهشــۋىق -جهمئىيىتــى، رادىئــو

ئامېرىكـا . قىلىنىدىغان بىر نهرسىگه ئايالنغىلى خېلى ۋاقىتالر بولۇپ قالـدى
ىزچىـل تـۈرده چىـڭ تۇتـۇپال ھۆكۈمىتى يالغۇز بـۇ ھهقتىكـى تهشـۋىقاتنى ئ

قالماســتىن، تاماكــا چېكىــشنى ئــازايتىش جهھهتــته مهمــۇرى جهھهتتىنمــۇ 
بــۇ تهدبىرنىــڭ بىرســى . ئىنتــايىن كۈچلــۈك تهدبىــر قوللىنىــپ كېلىۋاتىــدۇ

يېقىنقــى يىلالردىــن بۇيــان . تاماكىنىــڭ باھاســىنى ئۆستۈرۈشــتىن ئىبــارهت
امېرىكىغا يېڭى كهلگهنده مهن ئ. ئارقىدىن ئۆستۈرۈلدى-تاماكا بېجى ئارقا

 3ھـازىر بولـسا . بىر قاپ تاماكىنىڭ باھاسى بىر دولالردىن سهل يۇقىرى ئىدى
ئۇنىڭـدىن باشـقا ئامېرىكىـدا ئـاممىۋى . يېرىم دولالر ئهتراپىغا كۆتۈرۈلـدى

مـۇتلهق كـوپ سـاندىكى . سورۇنالردا تاماكـا چـېكىش قـاتتىق چهكلهنـگهن
ىـڭ ئىچىـده تاماكـا چېكىـشكه يـول شىركهتلهر ھـېچ قانـداق بىنان-ئىداره

ــدۇ ــسىنىڭ . قويماي ــۆز ئىدارى ــسا ئ ــدارىلهر بول ــالىي مهكــتهپلهر ۋه ئى بهزى ئ
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دائىرىسىدىكى ھهر قانداق زېمىندا، مهيلى ئۇ بىـرهر بىنانىـڭ ئىچـى بولـسۇن 
ياكى تاال بولسۇن، تاماكـا چېكىـشكه بولمايـدىغانلىقى توغرىـسىدا تـۇزۇم 

ڭ تاماكـــا چېكىـــشنى بـــۇ دهرىجىـــده ئامېرىكـــا ھۆكۈمىتىنىـــ. چىقـــاردى
چهكلىــشىدىكى ئاساســلىق ســهۋهب، تاماكىنىــڭ كىــشىلهر ســاالمهتلىكىگه 

يېقىنقــى تهكــشۈرۈشكه . كهلتۈرىــدىغان غــايهت زور زىيىنىــدىن ئىبــارهتتۇر
ئاساسالنغاندا، تاماكا ھهر يىلى ئولتۇرىدىغان ئادهمنىڭ سانى دۇنيادىكى ئهڭ 

تاماكا .  نهچچه ھهسسه يۇقىرى ئىكهنۋهھشىي يۇقۇملۇق كېسهلنىڭكىدىنمۇ
 خىلدىكى ئوخشىمىغان راك كېسىلىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان بولـۇپ، 17

ــدا  ــان پهي ــوپ ۋه ئهڭ ئاس ــسىلىنى ئهڭ ك ــۆپكه راك كې ــده ئ ــڭ ئىچى ئۇنى
ــدىكهن ــشۈرۈشكه . قىلى ــي تهك ــان بهزى ئىلمى ــپ بېرىلغ ــدا ئېلى ئامېرىكى

ه بولغان ئارىلىقتا، تاماكـا يىلىغىچ-2001يىلىدىن -1997ئاساسالنغاندا، 
چــېكىش يــاكى تاماكــا چهكــكهن كىــشىنىڭ يېنىــدا تــۇرۇش تۈپهيلىــدىن 

.  ئىكهن438000ئامېرىكىدا ھهر يىلى بالدۇر ئۆلۈپ كهتكهن كىشىنىڭ سانى 
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى مۇشۇنداق ئۆلۈم تۈپهيلىدىن تارتىۋاتقان يىللىـق زىيـان 

غا تاماكا چېكىشتىن كېلىپ چىققان ئهگهر بۇنىڭ.  مىليارد دولالر ئىكهن92
كېسهللهرنى داۋاالش ئۈچۈن سهراپ قىلىنغان پۇلنى قوشقاندا، ھـازىر يىللىـق 

ــان  ــان زىي ــدىن تارتىلغ ــېكىش تۈپهيلى ــا چ ــن 167تاماك ــارد دولالردى  مىلي
 . ئاشىدىكهن

ــرهر ئىلمىــي  ــته ئېلىــپ بېرىلغــان بى ــۇ جهھهت ــدا ب مهن ئۇيغــۇر دىيارى
. قىلىنغــان ئىلمىــي دوكالتنــى كــۆرۈپ باقمىــدىمتهتقىقــاتنى يــاكى ئــېالن 

تۆكۈن ۋه باشقا -توي. لېكىن، مهن كۆرگهن ئهھۋال ئىنتايىن ئېچىنىشلىق
. ئولتۇرۇش سورۇنلىرىنىڭ ھهممىسى تاماكا ئىسى بىلهن توشۇپ كېتىـدىكهن

بۇ ئهھـۋال كىچىـك . كىشىلهر ئۆز ئۆيىده بهخىرامان تاماكا چېكىۋېرىدىكهن
خىـزمهت ئورۇنلىرىمـۇ ھهم شـۇنداق . دىمۇ ئوخـشاش ئىـكهنبالىالر بار ئائىلى

يېقىنقى بىر قىسىم ئىلمىي تهتقىقاتالر نهتىجىسىگه ئاساسالنغاندا، . ئىكهن
 جان ئادهم بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىده بىرسـى ئـوي ئىچىـده تاماكـا 5بىر ئۆيده 

چهكسه، يالغۇز تاماكا چهككۈچىنىـڭ ئـۆزى ئېغىـر سـاالمهتلىك خهۋپىـگه 
 كىـشى ئۇنىڭـدىنمۇ ئېغىـر ساغالمـسىزلىق 4بولۇپال قالماي، قالغـان دۇچار 

-بۇ ئهھـۋال ئۇيغـۇر جهمئىيىتىـدىكى بـارلىق چـوڭ. تهھدىتىگه ئۇچرايدۇ
ــشاش ــۇ ئوخ ــورۇنلىرى ئۈچۈنم ــدارچىلىق س ــك مېھمان ــدهك . كىچى يۇقىرىقى

ئۇچۇرالرنىڭ ئۇيغۇر جهمئىيىتىگه نـېمه ئۈچـۈن يېتىـپ بارمايـدىغانلىقىنى 
 ئۇيغۇرالر ئىچىده كېسهللىكنىڭ ئىنتايىن كۆپلـۈكى، ئهممـا ئـۇ .بىلمىدىم

ــايىن  ــدىغانالرنىڭ ئىنت ــسادىي چامىــسى يېتى ــسهللهرنى داۋاالشــقا ئىقتى كې
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تاماكا چېكىـشنى چهكـلهش . ئازلىقى ھهممه كىشى بىلىدىغان بىر ھهقىقهت
شـۇنداقال ئـۇ . بالدۇر ئۆلۈپ كېتىشنى ئازايتىـشنىڭ ئهڭ ئۈنۈملـۈك ئۇسـۇلى

 بولۇپ بولغانـدىن كېـيىن داۋاالش بىـلهن سېلىـشتۇرغاندىمۇ كـوپ كېسهل
ئۇيغۇر خهلقى بۇ جهھهتته ئۆز ئېڭىنى تهز سـۈرئهتته يـۇقىرى . ئاسان ئۇسۇل

 . كۆتۈرۈشكه جىددىي موھتاج
ئامېرىكىدىكى دوكتور مهمهت ئهمىـن سـاغالم ياشـاش ۋه ئـۇزۇن ئۆمـۈر 

ى تىزغانــدا، تاماكــا كۆرۈشــكه بىۋاســىته تهســىر كۆرســىتىدىغان ئــامىلالرن
مهن ھهر بىر ئوقۇرمهنلهرنىڭ بۇ يـازمىنى بىـر . ئورۇنغا قويغان-1چېكىشنى 

 : ئۇ يازمىنىڭ تور ئادرېسى. قېتىم ئوقۇپ بېقىشىنى تهۋسىيه قىلىمهن
http://health.groups.yahoo.com/group/SaghlamBolung/message/37  

هخــسۇس چوڭالرنىــڭ ئامېرىكىــدا م. بالىالرغــا بولغــان زىيــانالر. 4
ئاخشاملىرى ھاراق ئىچىپ، ناخشا ئاڭالپ، ئۇسۇل ئويناپ كۆڭـۈل ئېچىـشى 

. دهپ ئاتىلىـدىغان شـاراپخانىلىرى بـار" بـار"ئۈچۈن قۇرۇلغـان، ئىنگلىـزچه 
ئۇنىڭ بهزىلىرىده ناخشا، ئۇسۇل، شـارابتىن باشـقا، پهقهت چـوڭالر ئۈچـۈن 

هردىكـى مۇزىكىالرمـۇ ئىنتـايىن ئۇ ي. تهييارالنغان قېلىن چاقچاقالرمۇ بولىدۇ
بىــرىگه نورمــال ئــاۋاز -يــۇقىرى ئــاۋازدا قويۇلىــدىغان، كىــشىلهرنىڭ بىــر

ــۇمكىن ئهمهس ــشى م ــراپ . سۆزلىشى ــاتتىق ۋارقى ــادهمگىمۇ ق ــشىدىكى ئ قې
. بىرىنىـڭ سـۆزىنى ئاڭلىيالمايـدۇ-ئۇنداق قىلمىـسا بىـر. سۆزلىشى كېرهك

ــېت ــاراق س ــسۇس ھ ــورۇنالر ۋه مهخ ــداق س ــېكىن، بۇن ــانالر ل ىلىدىغان دۇك
ئائىلىلىكلهر جايالشقان رايونالردىن مهلۇم ئارىلىق يىراقلىقتا بولۇشى قانۇندا 

ــداق ســورۇن ۋه دۇكانالرغــا يېــشى . بهلگىلهنــگهن  ياشــتىن كىچىــك 21بۇن
ئۆسمۈرلهرنىڭ كىرىشى قاتتىق مهنئى قىلىنغان بولـۇپ، دۇكـان ئىگىلىـرى 

رنى كۆرگهن ھامـان، ئـۇالردىن يېشى كىچىكرهك كۆرۈنىدىغان بىرهر خېرىدا
شوپۇرلۇق پىراۋانى ياكى باشقا كىملىك كىنىشكىسىنى كۆرسىتىشنى تهلهپ 

توي .  ياشتىن كىچىكلهرگه ھېچ قانداق ئورۇن تاماكىمۇ ساتمايدۇ21. قىلىدۇ
ــا ــارلىق چــوڭ ســورۇنالرغا ئات ــاپىتى قات ــالىلىرىنى -زىي ــانىالر ئاساســهن ب ئ

 بالىغـا قـاراپ بېرىـدىغان بـاال بـاققۇچى چوقـۇم ئـۆيىگه كېلىـپ. ئاپارمايدۇ
تېپىـــپ، بالىـــسىنى بىـــر قـــانچه ســـائهت شـــۇالرغا بـــاققۇزۇپ، ئـــۆزلىرى 

ئۇيغـۇر جهمئىيىتىـده مېھمانـدارچىلىق . مېھماندارچىلىق سورۇنلىرىغا بارىدۇ
سورۇنلىرىنىڭ ئهڭ چوڭ زىيىنىغا ئۇچراۋاتقانالر بالىالر ئىكهنلىكىنـى ھـېس 

چوڭالر ) 1:  دېگهنده تۆۋهندىكىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇبۇ زىيانالر كهم. قىلدىم
ــۆز ــشقان بولمىغــۇر گهپ-ئ ــارا قىلى ســۆز ۋه چاقچاقالرنىــڭ تهســىرىگه -ئ

ــۇچراش ــۈرده ھــاراق ســورۇنىغا ) 2. ئ كىچىــك ۋاقتىــدىن باشــالپال ئىزچىــل ت
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يۇقىرى ) 4. تاماكا ئىسىنىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچراش) 3. ئارىلىشىپ قېلىش
 سائهت ئهتراپىدا تۇرۇپ، ئۇنىڭ 5ۋازى ئىچىده ئىزچىل تۈرده مۇزىكا ئا-ناخشا

ئامېرىكىـدىكى مۇتهخهسسىـسلهرنىڭ ئېيتىـشىچه، بىـر . زىيىنىغا ئـۇچراش
 دېتسبېلدىن يۇقىرى ئاۋازنىڭ تهسىرىگه ئىزچىـل ئۇچراۋهرسـه، بـۇ 85ئادهم 

ئۇيغـۇر . ئادهمنىڭ ئاڭالش ئىقتىـدارى تهدرىجىـي ھالـدا زهخىمـگه ئۇچرايـدۇ
 دېتـسبېلغا يېتىـشى 150مۇزىكىنىڭ ئاۋازى -ۆكۈنلىرىدىكى ناخشات-توي

بۇنداق يۇقىرى ئاۋاز بالىالرغا شـۇ ۋاقىتنىـڭ ئۆزىـدىال كۆرۈنهرلىـك . مۇمكىن
تهسىر كۆرسهتمىگىنى بىـلهن، ئۇالرنىـڭ ياشىنىـشىغا ئهگىـشىپ، قـۇلىقى 

چارچاش ۋه ) 5. ئاڭلىماس بولۇپ قېلىش جهريانىنى جىق تېزلىتىشى مۇمكىن
ئۇيغـۇرالردا . ېتهرلىك ئۇخلىماسلىق تۈپهيلىـدىن زېھنىنىـڭ ئاجىزلىشىـشىي
 سائهت داۋام قىلىدىغان، يېـرىم كېچىـدىن ئاشـقىچه داۋام قىلىـدىغان 5-8

بۇنـداق سـورۇنالردا چوڭالرنىـڭ كۆڭـۈل ئـېچىش . سورۇنالر ناھـايىتى كـوپ
ــسمانىي  ــى ۋه جى ــۇالر زېھن ــده ئ ــانلىقى، ھهم ــۈپ قالمىغ ــالىيىتى ئۈزۈل پائ
. جهھهتــتىن كۈچلــۈك بولغــانلىقى ئۈچــۈن ئــۇالر ئــانچه چارچــاپ قالمايــدۇ

بـالىالر ئۈچـۈن اليىھىلهنمىـگهن . لېكىن، بۇ بالىالر ئۈچـۈن ئىنتـايىن تهس
بۇنداق سورۇن ئۇالر ئۈچۈن ھېچ قانداق كۆڭۈل ئېچىش بولۇپ تۇيۇلماسلىقى 

ده  سـائهت ۋاقىـت ئىچىـ8-5ئۇنىڭ ئۈستىگه سـورۇن داۋامالشـقان . مۇمكىن
ئۇالر قـاتتىق چارچـاپ، ئولتـۇرۇش بولغـان كـۈنى يېتهرلىـك ئۇخلىيالمـاي، 

ئولتـۇرۇش . ئۇالرنىڭ زېھنى تهدرىجىـي ھالـدا زهخىمـگه ئۇچرىـشى مـۇمكىن
ـــۈك  ـــالىيهتلىرى ئۈنۈمل ـــقا پائ ـــۇش ۋه باش ـــسىدىكى ئوق ـــڭ ئهتى كۈنىنى

ا ئانـ-شۇڭا بىر ئولتۇرۇشقا بارماقچى بولغان ئاتا. بولماسلىقىمۇ تۇرغان گهپ
، دهپ ئۆزىـدىن بىـر قېـتىم سـوراپ قويۇشـى "بـاالم قانـداق قىلىـدۇ؟"چوقۇم 
ئۆزىڭىز كۆڭۈل ئېچىپ، بالىڭىز زىيانغا ئۇچرىسا، سىزگه بولغـان . كېرهك

 ئاخىرقى پايدا نېمه بولىدۇ؟ 
 مهن يۇقىرىــدا ئېيتىــپ ئهتكهنــدهك، .ۋاقىــت جهھهتتىكــى زىيــانالر. 5

ــ ــقا مىللهت ــۇردىن باش ــدىكى ئۇيغ ــاكى ئامېرىكى ــۆيىگه ي ــسىدا ئ لهر ئارى
ياپونىيه ۋه ياۋروپادىكى . رېستورانغا مېھمان چاقىرىدىغان ئىش ئاساسهن يوق

ــۇنداق ــۇ ھهم ش ــڭ ئهھۋالىم ــار مىللهتلهرنى ــان ئىلغ ــي قىلغ ــقا تهرهققى . باش
ئامېرىكىدا ھهر يىلـى يـازدا شـىركهتتىن ئورۇنالشـتۇرىدىغان داال ئولتۇرۇشـى 

ئاينىـڭ ئـاخىرى شـىركهتلهر بىـر قېـتىم -12. بىر قېتىم بولىدۇ" پىكنىك"
خۇسۇسىي شىركهتلهر بۇ يىغىلىشالرنىڭ . ئۆتكۈزىدۇ" چرىسماس يىغىلىشى"

ھۆكـۈمهتكه تايىنىـدىغان بىـزنىڭكىگه . چىقىمىنى شىركهتتىن چىقىرىدۇ
نىــڭ چىقىمىنــى ئــۆزىمىز " چرىــسماس يىغىلىــشى"ئوخــشاش ئىــداره بولــسا 
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قاتناشماسلىق ئۆز ئىختىيارلىقىمىزدا -شۇڭا ئۇنىڭغا قاتنىشىش. كۆتۈرىمىز
مۇراسىمى ۋه ئۆلۈم بولغان ۋاقىتتـا تۇغقـان ۋه -ئامېرىكىلىقالر توي. بولىدۇ

 نهچچىنچى كۈنى بولىدىغان 20ئاينىڭ -11. دوستلىرىنى بىر قېتىم يىغىدۇ
ده ") Thanksgiving holiday"ئىنگلىــزچه " (رهھــمهت ئېيــتىش بــايرىمى"

ئىداره ياكى شـىركهتلهرده بىـر چـوڭ . يگه جهم بولىدۇبولسا تۇغقانالر بىر ئۆ
نهتىــجه قــازىنىش بولغانــدا، بىــر گۇرۇپپــا ئــادهم يــاكى شــىركهت بــويىچه 
ــا  ــا زالىغ ــاكى مېھمانخان ــستورانغا ي ــرهر رې ــسىدىن بى ــرىكلهش نۇقتى تهب

مهن ئامېرىكىـدىكى بۇنىڭـدىن باشـقا مېھمانـدارچىلىق . يىغىلىشالر بولىدۇ
مهن ھازىرغىچه يهھۇدىيالرنىـڭ ناخـشا . ىمگه ئااللمىدىمپائالىيهتلىرىنى ئېس

ياپوننىــڭ كوچىلىرىــدا . ئېيتىــپ، ئۇســۇل ئــوينىغىنىنى كــۆرۈپ باقمىــدىم
ماڭسىڭىز يـاكى پويىزىغـا چىقـسىڭىز ئاساسـهن قـاپىقى تـۈرۈك، قـاتتىق 

ـــسىز كۈلۈمـــسىرىگهن كىـــشىلهرنى . ئويلىنىۋاتقـــان كىـــشىلهرنىال كورى
دۇنيادا ئىنتايىن ئېچىنىشلىق، ئىنتايىن خهتهرلىـك . ئاسانلىقچه تاپالمايسىز

-ئهھۋال ئاستىدا قالسىمۇ، يهنه ناخـشا ئېيتىـپ، ئۇسـۇل ئوينـاپ، كۈلـۈپ
يــايراپ ياشــىيااليدىغان مىللهتلهردىــن ئۇيغــۇردىن باشقىــسى بولماســلىقى 

بــۇ جهھهتــته ئۇيغــۇرالر دۇنيــا بــويىچه بىــر مــۆجىزه يــاراتتى، دهپ . مــۇمكىن
يايراشــالر ۋاقىــت -لــېكىن ھــازىر بۇنــداق كۈلــۈپ. كىنئېيتالىــشىمىز مــۇم

ـــدۇ ـــگه كېلىۋاتى ـــسراپچىلىق بهدىلى ـــوڭ ئى ـــايىتى چ ـــى ناھ . جهھهتتىك
ـــادىتى نۇرغـــۇن  ـــورۇپ ئ ـــدارچىلىق جهھهتتىكـــى ئ ئۇيغۇرالرنىـــڭ مېھمان
كىشىلهرنىڭ ئۆز كهسپىده باشقىالرنى بېـسىپ چۈشىـشىگه، يـاكى بېـسىپ 

اقالپ تۇرالىـشىغا ئېغىـر دهرىجىـده چۈشهلىگهن تهقدىردىمۇ ئاشۇ ئورنىنى سـ
كـوپ ئوينايـدىغان مىلـلهت كـوپ ئوياليـدىغان مىلـلهت . زىيان سېلىۋاتىدۇ

بۇنى ھازىر ھهمـمه ئـادهم كـۆرۈپ . بىلهن بىرگه ياشىسا چوقۇم زىيان تارتىدۇ
بۇنداق ياشاش مۇھىتىنى ئۆزگهرتىش مۇمكىن بولمىسا، ئۇ ھالـدا . تۇرۇۋاتىدۇ

ارىدا ياشىيالىشى ئۈچـۈن كـوپ ئوينايـدىغان مىلـلهت بىر نورمالنى ئادهم قات
مۇزىكـا ۋه -ئهسلىده ئۇيغۇرالرنىـڭ سـاز. ئۆزىنى بىر ئاز ئۆزگهرتىشى كېرهك

ئۇسۇلغا ماھىر بولۇشى ئۇالرنىـڭ بىـر چـوڭ مىللىـي ئـارتۇقچىلىقى -ناخشا
ئهقىل ئىـشلىتىپ، ئىلمىـي يوسـۇندا ئىـش كۆرگهنـده، ئهسـلىده بـۇ . ئىدى

ۇرالرنىڭ ئىجادىيهت تۇرمۇشىغا ھېچ قانداق ئهكسى تهسـىر ئاالھىدىلىك ئۇيغ
كۆرسىتىپال قالماي، ئۇنىڭ ئهكسىچه ئۇالرنىڭ ئىجادىيهت تۇرمۇشىنى يـاكى 

تېخنىكا ۋه كهسىپ جهھهتتىكى ئىلگىرىلىـشىنى تېخىمـۇ ئىلگىـرى -پهن
بــۇ جهھهتــته ھــازىر ئۇيغــۇرالر ئىچىــده نهمۇنىلىــك رول . ســۈرگهن بــوالتتى

لـېكىن، ئومۇميۈزلـۈك قىلىـپ ئېيتقانـدا، . ىسالالر ئـاز ئهمهسئويناۋاتقان م
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تاماشـىغا بېرىلىـپ كېتىـپ، ئـۆز كهسـپى -ھازىر ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئويۇن
ھهمـده . جهھهتته باشقىالرنىڭ ئارقىسىدا قېلىۋاتقان ئهھۋال ئىنتايىن ئېغىـر

پال بالىڭىز ماڭغان ۋاقىتتىن تـارتى. ئۇ بارغانسېرى ئېغىرلىشىپ كېتىۋاتىدۇ
ئـۇ سـىزگه . ئۇسۇل ئويناشنى مهشىق قىلىپ چوڭ بولغىنى بىر ياخـشى ئىـش

ئۇنىـڭ بالىڭىزنىـڭ بىـر ئۇيغـۇر . نۇرغۇن خۇشاللىقالرنى ئېلىپ كېلهلهيدۇ
لـېكىن، بالىڭىزغـا . بولۇپ ساغالم ئۆسۈپ يېتىلىشىگىمۇ كوپ پايدىسى بار

لـۇپ ئۇسۇل ئۆگىتىش بىلهن بىـرگه كىتـاب ئوقۇشـنى ئۆگىتىـشنىمۇ ئۇنتۇ
بــالىڭىز كهلگۈســىده ناخــشىچى يــاكى ئۇســسۇلچى بواللماســلىقى . قالمــاڭ
ئهگهر ھهممه ئۇيغۇر بالىلىرى ئۇسۇل ئويناشنى ئـۆگىنىش بىلهنـال . مۇمكىن

چوڭ بولۇپ، چوڭ بولغاندا ھهممىسى ئۇسسۇلچى بولۇپ كهتسه، ئۇيغۇرنىڭ 
ياخـشى بالىڭىز ئۇسۇلدىن باشقا ھهر قانداق بىر كهسـىپنى . تۈگهشكىنى شۇ

قىلىشى ئۈچۈن، باشقىالر بىـلهن رىقابهتلىـشهلهيدىغان بواللىـشى ئۈچـۈن، 
چوقۇم كىتاب ئوقۇشنى ۋه بىلىم ئېلىشنى ياخشى كۆرىـدىغان بولـۇپ چـوڭ 

 . بولۇشى كېرهك
دهپ ئوياليــدىغان " ئىــشالر بۇزۇلــۇپ كهتتــى"كىــشىلهرنىڭ ھهممىــسى 

مـۇ بۇزۇشـقا قـاراپ يـول بولۇپ قالغاندا، ئۇالر كۆپىنچه ئهھۋالدا ئىشنى تېخى
ئۇيغۇر مېھماندارچىلىقىـدىكى ئىـسراپچىلىق ھـازىر مانـا مۇشـۇنداق . تۇتىدۇ

ئۇيغـۇر . دهرىجىسىگه بېرىپ يهتكهنـدهك قىلىـدۇ" بۇزۇلۇپ كهتكهن ئىشالر"
ـــده ئۇيغـــۇرالرنى  ـــۇم دهرىجى ـــدارچىلىقنىڭ ھـــازىرقى ھـــالىتى مهل مېھمان

ھمانـدارچىلىقتىكى تامـاق ۋه ئاجىزالشتۇرۇش رولىنـى ئويناۋاتقـانلىقىنى، مې
ۋاقىت ئىسراپچىلىقى، ئارتۇق يهۋېلىش، تاماكـا ئىـسى ۋه يـۇقىرى ئاۋازنىـڭ 
زىيىنىغا ئـۇچراش قاتارلىقالرنىـڭ بىـر ئېغىـر مهسـىله ئىكهنلىكىنـى تـوغرا 
چۈشىنىش ھهرگىـز ئىلغـار مىلـلهت، ئىلغـار مىللىـي مهدهنىـيهت ۋه ئىلغـار 

غرىـسىدىكى كهڭ دائىرىلىـك بىلىمنـى ئادهت قاتـارلىقالر تو-مىللىي ئورۇپ
ئۇالرنىڭ بىر ئېغىر مهسىله ئىكهنلىكىنى چۈشىنىش ئۈچۈن . تهلهپ قىلمايدۇ
ھوشى جايىدا كىشىلهر ئۆز ئهقلىنـى ئـازراق ئىـشقا سالـسىال -ھهر بىر ئهقلى

كىشىلهرده مهلۇم بىر ئىشنىڭ ئوڭشىلىشىغا نىسبهتهن ئۈمىد پهيـدا . كۇپايه
هنىيهتلىك ۋه ئىلمىي يوسۇندا ياشاشقا قاراپ مېڭىپ، ئۇ بولغاندا، ئۇالرمۇ مهد

ــۈرىدۇ ــرى س ــشىنى ئىلگى ــشنىڭ ئوڭشىلى ــۋالنى . ئى ــارقى ئهھ ــۇڭا يوق ش
ئۆزگهرتىشنىڭ بىردىن بىر ئۇسۇلى، ئۇيغـۇرالردا ئىـشنى ئوڭالشـقا بولغـان 

بۇ جهھهتته چوقۇم بىر قىسىم كىشىلهر، بولۇپمـۇ . ئىشهنچىنى پهيدا قىلىش
 . ى بولۇشى كېرهكياشالر باشالمچ

. ئاخىرىــدا مهن بــاال تهربىيىــسى توغرىــسىدا ئــازراق توختىلىــپ ئــۆتهي
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ھازىرقى مېڭه تهرهققىياتى توغرىسىدىكى ئىلمىي تهتقىقـات نهتىجىـسىنىڭ 
كۆرسىتىــشىچه، بىــر ئــادهم ئۆزىنىــڭ كىچىــك بــالىلىق دهۋرىــده بهشــىدىن 

ــى ۋه ئهق ــق جهھهتتىك ــى، فىزىكىلى ــي جهھهتتىك ــۈرگهن روھى ــي كهچ لى
جهھهتتىكى مۇھىت شۇ كىشىنىڭ مېڭىسىنىڭ تۈزىلىشىگه ناھـايىتى چـوڭ 

ئانىـسىنىڭ ۋه باشـقا بـاال -بىر كىچىك بالىغا ئۇنىڭ ئاتا. تهسىر كۆرسىتىدۇ
باققۇچىالرنىڭ قانداق قارىغانلىقى بـۇ بالىنىـڭ كېلهچهكتىكـى مهكـتهپ ۋه 

ۇر تهسـىر ئۇنىڭدىن كېيىنكى جهمئىيهت ھاياتىنىڭ قانداق بولۇشىغا چوڭق
 ياشــقا 5شــۇڭا ئامېرىكــا بــاال قۇچــاقتىكى ۋاقىتــتىن باشــالپ . كۆرســىتىدۇ

ئانىالر ئۇالرنى قانداق تهربىيىلىـسه بـالىالر -كىرگىچه بولغان ئارىلىقتا ئاتا
ئهڭ ســـاغالم ئۆســـۈپ يېتىلهلهيـــدىغانلىقى جهھهتـــته يېتهكچىلىـــك رول 

ورۇنلىرىنى قـۇرۇپ ئوينايدىغان ئومۇميۈزلۈك ۋه مهركهزلهشكهن مۇالزىمهت ئـ
. چىققان بولۇپ، بـۇ ئـورۇنالر جهمئىـيهت ئۈچـۈن ھهقـسىز خىـزمهت قىلىـدۇ

" كالىفورنىيه پهرزهنتلهر ۋه ئائىلىلهر كـومىتېتى"مۇشۇنداق ئورۇننىڭ بىرسى 
 : دىن ئىبارهت بولۇپ، ئۇنىڭ تور بهت ئادرېسى

http://www.ccfc.ca.gov 
يېزىـپ، مهنـدىن مۇشـۇ نۇرغۇن ئۇيغۇر يـاش ئـانىلىرى ماڭـا ئـېلخهت 

سۆھبهتته ئىمكانقهدهر ئامېرىكىلىقالرنىڭ باال تهربىيىلهش ئۇسـۇلىغا ئائىـت 
قانداق قىلغانـدا بـالىنى . "مهزمۇنالرنى كۆپرهك كىرگۈزۈشۈمنى تهلهپ قىلدى

، دهپ ئايرىم سوئال چىقارغان قېرىنداشالرمۇ "ياخشى تهربىيىلىگىلى بولىدۇ؟
باال تهربىيىسى توغرىـسىدىكى بىلىـم ۋه ئۇچـۇر ھهقىقهتهنمۇ ئامېرىكىدا . بار

 22 كالىفورنىيه ئۇنىۋېرسىتېتى بىلهن 10كالىفورنىيىدىكى . ئىنتايىن كوپ
" بــالىالر تهرهققىيــاتى"كــالىفورنىيه شــتات ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ھهممىــسىده 

دېـگهن مهخـسۇس فـاكۇلتېتالر بـار ") Child Development"چه ئىنگلىـز(
ىـسىده ئىـشلهيدىغانالر كهم دېگهنـده مۇشـۇ كهسـىپته بولۇپ، بـالىالر يهسل

بـۇ . نـى تاماملىـشى كېـرهك) "Unit"ئىنگلىزچه ( ئوقۇش نومۇرى 12ئوقۇپ، 
 مهۋســۇمغا بۆلىنىــدىغان 2 ســائهت ئۆتىلىــدىغان، بىــر يىــل 3ھهپتىــسىگه 

ئۇنداق قىلمايـدىكهن ئـۇالرنى .  دهرسكه توغرا كېلىدۇ4مهۋسۇملۇق دهرستىن 
ــالىالر  ــز ب ــدۇھهرگى ــزمهتكه ئالماي ــسىگه خى ــشىمچه، . يهسلى ــڭ بىلى مېنى

باشالنغۇچ مهكتهپكه ئوقۇتقۇچى بولىدىغانالر كهم دېگهنده مۇشۇ كهسـىپته 
مهن يۇقىرىقىـدهك بالىلىرىغـا . باكالۋۇر ئۇنۋانىغا ئېرىشكهن بولۇشى كېرهك

ھهقىقىي كۆيۈنىدىغان، بالىلىرىنىـڭ ھهر جهھهتـتىن سـاغالم ۋه ئهتراپلىـق 
تىلىــشىگه ھهقىقىــي كۆڭــۈل بولىــدىغان ئۇيغــۇر ئانىلىرىــدىن ئۆســۈپ يې

قۇلۇمـدىن كېلىـشىچه ئـۇالرنى . ئـۇالردىن پهخىـرلىنىمهن. ئىنتايىن رازىمهن
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لــېكىن، ئهگهر مهن . قولالشــنى، ئۇالرغــا يــاردهم قىلىــشنى ئــارزۇ قىلىــمهن
يۇقىرىقىدهك سوئالغا قانائهتلىنهرلىك جاۋاب بېرىمهن دېـسهم، يـاكى ئـۆزۈم 

دېــگهن كهســپىده ئوقۇشــۇم " بــالىالر تهرهققىيــاتى"ئــالىي مهكتهپنىــڭ بىــر 
ياكى بولمىسا ئاشۇ كهسـىپكه ئائىـت كىتـابالرنى ئـۆزۈم ئۆگىنىـپ . كېرهك

. ئۇنىڭدىن كېيىن ئـۆزۈم بىـر كىتـاب يېزىـشىم كېـرهك. چىقىشىم كېرهك
. لېكىن، مېنىڭ ھازىرقى ئهھۋالىم ئۆزۈمنىڭ ئۇنداق قىلىشىغا يول قويمايدۇ

ــۇ ــى ش ــده ئىنگلىزچىن ــدىغان ھهم ــاھهگه قىزىقى ــۇ س ــده ب ڭا ئهگهر ۋهتهن
ــاال  ــان، ب ــك بولغ ــۆزلىرىگه كېرهكلى ــا ئ ــسا، مهن ئۇالرغ ــدىغانالر بول بىلى
تهربىيىلهشكه ئائىت ھازىرقى زامان بىلىملىرى بار ئىنگلىزچه تور بهتلىرىنـى 

ــور بېتىنىــڭ . ئىــزدهپ تېپىــپ بېرىــشنى خــااليمهن ــۇقىرىقى ت مهســىلهن، ي
هندىكى سهھىپىسىده باال تهربىيىسىگه ئائىت ئىنتايىن مـۇھىم ئۇچـۇرالر تۆۋ

 : بار ئىكهن
http://www.ccfc.ca.gov/pubs.htm  

ئۇنىڭدىن باشقا، باال تهربىيىسىگه ئائىت مهلۇم بىـر مهسـىله ئۈسـتىده 
ئايرىم سوئالى بـارالر بولـسا، ماڭـا سـوئالىنى ئـېلخهت ئـارقىلىق ماڭـدۇرۇپ 

لىزچه ماتېرىيالالر ئارقىلىق ئىزدىنىپ، ئـۇ سـوئالغا جـاۋاب بهرسه، مهن ئىنگ
تېپىــشقا تىرىــشىپ باقــساممۇ، ھهمــده ئــۆزۈم قانــائهتلهنگۈدهك بىــر نهرســه 
. يازالىسام، ئۇنى تور بېتى ئارقىلىق ھهممه ئوقۇرمهنلهرگه سۇنـساممۇ بولىـدۇ

  erkinsidiq@gmail.com :مېنىڭ ئاالقىلىشىش ئېلخهت ئادرېسىم
پهرزهنـت كـۆرۈپ، ئـۇنى بىـر . ۆرۈشنىڭ ئۆزىال تـۆھپه ئهمهسپهرزهنت ك

جهمئىيهتكه ئهسقاتىدىغان ئادهم قىلىپ تهربىـيىلهپ يېتىلدۈرمهسـلىك بىـر 
مهن داۋاملىـق . ئۇ ھهتتا بهزىده بىر خىـل جىنـايهت. چوڭ مهسئۇلىيهتسىزلىك

ــاد ــڭ ش ــا-ئۆزلىرىنى ــستهيدىغان ئات ــۇراملىقىنى ئى ــۆز -خ ــڭ ئ ئانىالرنى
نىڭ ئېھتىياجىنىمۇ ھهر زامان ۋه ھهر جايـدا ئېـسىدىن چىقىرىـپ پهرزهنتلىرى

قويماسلىقىنى، بالىسىنى سـاغالم ۋه ئهتراپلىـق تهربىـيىلهپ يېتىلدۈرۈشـكه 
خۇددى بىر سىستېما ئىنژېنېرلىقى پروجهكتىغا ئوخشاش مۇئـامىله قىلىـپ، 

 .ئۇنى مۇكهممهل ئېلىپ بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمهن
 
 
 

 .ھبىتىمىز شۇنىڭ بىلهن تامام بولدىئىككىنچى قېتىملىق سۆ
  بىلىۋال تور بېتى: مهنبه

  



  )2 (ۈلگهن يازما سۆھبهت ئهركىن سىدىق بىلهن ئۆتكۈز-ئۇيغۇر ئالىمى
 

 
142

  
 :بىلىك تورىدىكى بىر قانچه ئىنكاسالر

ھهقىقىـي  ئهركىن سىدىقنىڭ مۇۋاپىقىيتى بىـزگه قانـداق ياشـاش كېرهكلىكىنـى،
ئادهمنىڭ قانداق ياشىسا ھاياتىنىڭ مهنىـسى بولىـدىغانلىقىنى چۈشـهندۈرۈپ بېرىـدۇ،بىز 

قىاللمىغـان  ئىنسانىيهتكه پايدىلىق قانچىلىك ئىشالرنى قىاللىـدۇق؟ ىمىز؟قانداق ياشاۋات
قانــداق  بولــساق بــالىالرنى ئىنــسانىيهتكه پايــدىلىق قايــسى ئىــشقا دهۋهت قىلىــۋاتىمىز،

 تهربىيىلهۋاتىمىز؟ مۇشۇالرنى ياخشى ئوياليلى
************************** 

 كۆرۈپ كېلىۋاتقىلى خېلى بولـدى، ىلىرنىغۇمزنىڭ باشقا تېمىئهركىن سىدىق ئاكى
 مىليون قېتىمدىن ئاشقان تېمىنى ئهمدى كۆرۈشۈم ، 10لېكىن بۇ كۆرۈلۈش قېتىم سانى 

تېمىنى يولىغـۇچى ئهليـار ئهپهنـدىمنىڭ ئهركىـن سـىدىق ئاكىمىزنىـڭ تىنـى سـاالمهت 
 ! بولسۇن

************************** 
 !ر ،سىلهرگه ئالىي ئېھتىرام سىرداشال-ئهسسهالمۇ ئهلهيكۇم، ئېزىز تورداش

بۇ تور بېتىگه تۇنجى قېتىم خهت يازاالۋاتقانلىغىمـدىن ئىنتـايىن > ئارىف< كهمىنه 
 ! ھاياجاندىمهن 

مهنمۇ بارلىق تورداشلىرىمغا ئوخشاش ئۇيغۇر ئالىمى ئهركىن سـىدىق ئاكىنىـڭ سـۆ 
 . نالرنىڭ بېرىمهن ھبىتى ۋه مهزكۇر سۆھبهتنىڭ داۋامىغا ئىزچىل كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقا

بىلىــك تــور بېتــى ۋه باشــقا تــور بهتلىرىنىــڭ ئۇيغــۇرالردىن چىققــان ... خهيــرىيهت 
 ئالىمالرغا، بولۇپمۇ ئهركىن سىدىققا ئوخشاش 

ــــات  ــــڭ، ھاي ــــك ئالىملىرىمىزنى ــــرى قابىلىيهتلى ــــۋى ھهم پىك ھهم تېخنىكى
للىرىنى نىـــڭ ئهڭ ياخـــشى ئۇســـۇ> مىللهتنـــى گۈللهنـــدۈرۈش < پائـــالىيهتلىرىنى ۋه 

 .سهۋرچانلىق بىلهن، جانلىق تهشۋىق قىلىشىنى سهمىيمى ئۈمىد قىلىمهن 
************************ 

 ............مىللىتىمىزنىڭ ئاۋانگارتلىرى: ئهسساالمۇئهلهيكۇم ئهلهيكۇم
بىزدهكلهرنىـڭ ....  شهرىپىڭالر ، ئاققۇزغان تهرلىرىڭالر-سىلهرنىڭ ئېرىشكهن شان 

ــامغ ــلىرىغا ي ــلىقىنى باش ــۈپ قالماس ــۇنداقكۈنلهرنىڭ ئۈزۈل ــدىغان مۇش ــۇپ ياغى ۇر بول
 .رهھمهت سىلهرگه!!!! تىلهيمهن

************************ 
مهن سۆھبهتنى باشتىن ئاخىر تولۇق كۆردۈم ، ئوقۇغانسېرى كـالالم بىـر خىـل بىـر 

ھېسالرغا نهرسىنى چۈشىنىۋاتقاندهك ، بىر نهرسىلهرگه تۇيۇقسىز جاۋاب تېپىپ قالغاندهك 
تولۇپ قالدىم ، مهن بـۇ سـۆھبهتنىڭ داۋامىنـى كـۈتىمهن ، ئۇنىـڭ بىـز ئۈچـۈن تېخىمـۇ 

 !كۆپرهك نهرسىلهرنى سۆزلهپ بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمهن
*********************** 

كــۆپرهك . ســۆھبهتنىڭ تهربىيىــۋى ئهھمىيىتــى ناھــايىتى زور بولــدى دهپ قــارايمهن
، ئۆزىمىز ھهققىدىكى مـۇالھىزىلهردىن خهۋهردار بولـۇپ مۇشۇنداق دۇنيادىكى خهۋهرلهردىن

مۇمكىن بولسا ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه باشـقا دۆلهتلهردىكـى . تۇرۇش كېرهك دهپ قارايمهن
ئالىمالر بىلهنمۇ ئاالقىلىشىپ، ئـۆزىمىزنى تونۇۋېلىـشىمىزنى ئۈچـۈن ئهيـكهن بولۇشـنى 

 .ئۈمىد قىلىمهن
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********************** 
ــۇر  ــڭ  تومۇ-توم ــالىملىرىمىز نى ــان ئ ــى ئېقىۋاتق ــڭ قىن ــاپ ئۇيغۇرنى ــدا س رلىرى

بارىكالال ئۇيغۇرنىڭ . ئېيتقانلىرى مهنده ھهقىقهتهن ئۇنتۇلغۇسىز تهسىراتالرنى قالدۇردى 
 ..............ئۇمىدۋارى 

************************* 
اشـقا ئالىم ئهركىن سىدىق ھهقىقهتهن بىـزدهك ئـالىي مهكـتهپ ئوقۇغـۇچىلىرى ۋه ب

ئـالال ئىـگهم ئـۇزۇن ئۆمـۈر ئاتـا ! ئىشلىرى روناق تاپقاي. زىيالىيالر ئۈچۈن ماياك ئىكهن 
 ! قىلغاي

 جىق نهرسىلهرنى بىلىۋالدىم، رهھمهت سىلهرگه
 

************************************** 
مهن ھهربىر ئۇيغۇرنىڭ ئهركىن سىدىقنىڭ پۈتكۈل ماقالىسىنى ھهر ئايدا بىر قېتىم 

 .تا ئوقۇپ چىقىشىنى ئوياليمهنقاي
************************************* 

ئالىمىمىز ئهركىـن سـىدىق ئهپهنـدىنىڭ شـۇنچه قىممهتلىـك ۋاقتـى ئىچىـدىن يهنه 
ۋاقىت چىقىرىـپ بىـزگه شـۇنداق ئېـسىل تېمىالرنـى يوللىغىنىغـا، ئهليـار ئهپهنـدىنىڭ 

 . دۈرىمهنتارتقان جاپاسىغا چىن دىلىمدىن تهشهككۈرۈمنى بىل
ئالىمىمىز ئهركىن سىدىق ئهپهندىنىڭ ھهر بىر سوئالغا بهرگهن جـاۋابى گويـا مېنـى 

 .يېڭى بىر يۈكسهكلىككه كۆتۈرگهندهك ھېس قىلىمهن
************************************ 

ھايات مۈشكۈالت ۋه غهلىبه قىلىشالر بىلهن مهناالرغا تولىدۇ، ھهۋهس قىلىـش بىـلهن 
پ، ئېرىــشىش بىــلهن تويۇنــۇپ تونۇلــۇش بىــلهن كامــالهتكه يىتىــدۇ، قــۇۋۋهتكه كېلىــ

.!!!!!!!!!!!!!! ماياكالر ئارىمىزدا!!!!!!!!! ھهممىمىز يۈكسهك كامالهتكه يىتىش ئۈچۈن ئويغىنايلى
 .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!نىشان ھامان كۆز ئالدىمىزدا
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