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ــان ــى يېزىلغ ــازىر بهزى ، يىل ھ
كىتابخان ، كهسكىن پهرقلهر بار

دوستالرنىڭ چۈشۈنىشىنى ئۈمىد 
  ] .قىلىمهن



 ئــــۇزاق تارىخقــــا، پــــارالق 
ــۆپ ن ــيهتكه، ك ــگه مهدهنى ــقا ئى ۇپۇس

ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئۆتمـــۇش -خهلقىمىـــز
تارىخىغا، بۈگۈنىگه، ئهتىسىگه كۆڭۈل 

مانـا . بۆلۈدىغان چاغ بۇلۇپ قالـدى
پهش دىگـــۈچه -يېڭـــى ئهســـىر ھهش

يېتىپ كېلىپ ئـۆز جامـالىنى نامـايهن 
قىلدى، قارىماققا خـۇددى ئـادهتتىكى 
كـــۈنلهردهكال، كـــۈن ئىلگىرىكىـــدهك 

ـــت ـــپ تهپتارتماس ـــرقتىن چىقى ىن مهش
يېڭـى ئهســىر،  .مهغـرىپكه پېتىۋاتىــدۇ



 »كونــا مۇقـــام«يېڭــى دهۋرده يهنه 
بــويىچه مارشــقا دهســسهش الزىممــۇ؟ 
ــز  ــۆز ئهقلىمى ــشىمىز، ئ ــاۋۇر ئويلى ئهيت
بىلهن پىكىر قىلىشىمىز، جاھانغا قاراپ 
باشقىالر بىلهن ئـۆزىمىزنى جۈملىـدىن 

ئىقتىــسادى،  ئىجتىمــائى، سىياســى،
ـــــــيهت، پهن ـــــــا -مهدهنى تېخنىك

ھهتلهردىكى ئورنىمىزنى سېلىشتۇرۇپ جه
ئۆز تهغدىرىمىزنىڭ «كۆرۈشىمىز ھهمده 

 بۇلىشىمىز الزىم، ئۇيغۇر »تۆمۈرچىسى
كـــۆز كۆرســـىمۇ ئهقىـــل « دانـــالىرى



ــار ــسه بىك ــ د»كۆرمى ــارقىلىق ې يىش ئ
ــۇرى  ــايىن يۇق ــهتنى ئىنت ــل پاراس ئهقى

ئۇيغــۇر شــائىرلىرى ، ئۇرۇنغــا قۇيــۇدۇ
ــى  ــۆز-3«ئهقىلن ــدۇ، »ك  دهپ ئاتاي

ىزنىڭ كـۆزلىرىمىز نۇرغـۇن ئىـشالرنى ب
كۆرۈۋاتسىمۇ ئهقلىمىـز كۆرمهيۋاتىـدۇ، 
ــسىمۇ ئهشــۇ ئهقىــل  ــا ئهمــدى بول مان
كۆزىمىز بىلهن يهنه بىر خىل ئېيتقانـدا 

ـــۆزىمىزگه-3 ـــلهن ئ ـــۆزىمىز بى ۋه  ك
ئابدۇخالىق . باشقىالرغا قاراپ باقايلى

ئهي «ئۇيغۇرنىڭ تىلى بىلهن ئېيتقاندا 



ئويالن كۆپ .....پېقىر ئۇيغۇر ئويالن
  ».ئۇزاق

ئۇيغــۇر مىللىتــى جوڭخــۇا خهلــق 
جۇمھۇرىيىتى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئـاپتۇنۇم 
ــقان  ــشىپ ئولتۇراقالش ــدا توپلى رايۇنى

ر  ئـا ئۇ ش يهرلىك تۈپ ئاھاله بۇلۇپ
ـــۇمى ن ـــسىدىكى ئۇم ـــى ودائىرى پۇس

، )يىلـى-1997 (40مىڭ 20مىليۇن 8
ــقا  ــدىن باش ــۇچهت ئۇن  دۆۋلهتلهردىم
  ۋهروسـىيه. ۇرالر بارخېلى ساندا ئۇيغ

ــستان ــارتۇق200دا قازاقى ــدىن ئ  ،مىڭ



، )هيدۇنى ئىگهلل1%پۈتۈن ئاھالىنىڭ(
 مىڭـــدىن ئـــارتۇق50دا قىرغىزىـــستان

، )هيدۇنى ئىگهلل1%پۈتۈن ئاھالىنىڭ(
ــستان ــڭ ئهتراپىــدا، 50 دائوزبهكى مى

ـــستان ـــهئۇدى ئهرهبى ـــۈركىيه، س  دات
ــستان50 ــدا، تۈركمهنى ــڭ ئهتراپى  دامى

. ئۇيغـۇرالر بـار ....، بىرقانچه مىڭ
ــادا ھــازىرقى ئۇمــۇمى  ئۇمــۇمهن دۇني

مىليوندهك بۇلۇپ دۇنيادىكى 9نۇپۇسى 
دهك 200نۇپۇسى مىليوندىن ئاشىدىغان 

مىللهتنىــڭ نۇپۇســىنى كــۆپتىن ئازغــا 



 نهچچىنچى ئۇرۇندا 90قاراپ تىزغاندا 
نۇپۇســـى كـــۆپ   دۇنيـــادابولـــۇپ،

  .مىللهتلهردىن بىرى سانىلىدۇ
پـۇل «-  بارمۇ؟ ئۇيغۇرالردا پۇل

  ».بولسا جاڭگالدا شورپا
دىال قارشــى دېگهنــبــۇ ســۇئال ھه 

ئېلىنماســـلىغى مـــۈمكىن، چـــۈنكى 
خهلقىمىزنىــڭ پۇلغــا بولغــان قارىــشى 
تېخـــى يېتىلگىنـــى يـــوق، تـــېخىچه 

ھهممه ئىقتىدارىغا «-كومۇنىزىم دهۋرى
ــاراپ  ــاراپ ئىــشلهش، ئېھتىياجىغــا ق ق



ــنىش ــۈرۈۋاتىدۇ »تهمىنلى ــۈنى س  چۈش
نى دىنــى رىــۋايهتلهردىكى ھهمــده بــۇ

. جهننهت بىلهن سېلىشتۇرماق بولىـدۇ
پـۇل « _شۇڭا ئۇيغۇر دانالىرى ئېيتقان
 دېــگهن »بولــسا جاڭگالــدا شــورپا

ـــاراش  ـــسىل ســـهلبى ق ـــاقىالنه تهم ئ
ســۈپۈتىده تۇنۇلۇۋاتىــدۇ، قانــداقال 
ــۆۋهن  ــسىيالىزىمنىڭ ت ــسۇن سوت بولمى
باسقۇچىدا تۇرىۋاتقان ئېلىمىز ئۈچـۈن 

ھهر بىـر   ئىنتايىن چـوڭ،پۇلنىڭ رولى
سوتسىيالىـــستىك قۇرۇلـــۇش ئۈچـــۈن 



ــرهك ــلهغ كې ــك مهب ــۇڭ . يېتهرلى پۇل
بولمىـــسا دانىـــشمهن ئهجـــداتلىرىمىز 

ــدهك  ــال «ئېيتقىنى ــپ ھ ــا بېقى ھالىغ
يوتقانغـا قـاراپ پـۇت «قـا، »تارتىش
، مانـا. قـا مهجبـۇر بـولىمىز»سۇنۇش

ئېلىمىزمۇ پىالنلىـق ئىگىلىكـتىن بـازار 
قويدى ھهمده خېلى ئىگىلىگىگه قهدهم 

ياخشى تهرهققىياتالرغا ئېرىشتى، بـازار 
ئىگىلىگــــى ئۇيغۇرالرنىمــــۇ چهتــــته 
قويماستىن سۆرهپ كىرىپ پۇلنىڭ زادى 
نېمىلىگىنى دهستلهپكى قهدهمده ھـېس 



قىلدۇردى، مهنمۇ شۇ قاتـاردا پۇلنىـڭ 
 قۇدرىتىنى ھېس قىلدىم ھهمده -كۈچ

پــۇل ھهققىــده كــۆپرهك ئوياليــدىغان 
ۇ قاتاردا ئۇيغـۇرالردا پـۇل بولدۇم، ش

 ســۇئال مېنــى دائىــم ؟ دېــگهنبــارمۇ
دىغان، جهمىيهتنـــــى ندۇرىـــــئويال

ــۇپ  ــدىغان بۇل ــشكه مهجبۇرالي كۈزىتى
راســت، قايــسى بىــر ئۇيغــۇر . قالــدى

ــپ  ــارلىغىنى ئېيتى ــۇلى ب ــك پ قانچىلى
بېرهلهيدۇ؟ مېنىڭچه ھازىر مانا مۇشـۇ 
بۈگــۈنكى كۈنــده ئۆزىــده قانچىلىــك 



 دهڭــسىمهيدىغانالر پۇلنىــڭ بــارلىغىنى
بۇنىــڭ . ئىنتــايىن ئــاز بولــسا كېــرهك

سهۋهبى ھهممهيلهنگه ئايدىڭ، چۈنكى 
ــسالھات  ــلهن ئى ــسالھاتى بى ــۆي ئى ئ

ئىـــــش ئورنىـــــدىن «دولقۇنىـــــدا 
 سىياســىتى يۈرگۈزۈلــۈپ، »قالــدۇرۇش

خىزمهتچىلهر ئىـش -بىر قىسىم ئىشچى
ــك  ــده ئىگىلى ــدى ھهم ــدىن قال ئورنى
تىكـــلهش يـــوللىرى ئۈســـتىده بـــاش 

اتۇردى، بۇنىڭغا ئهگىشىپ ئىسالھات ق
چوڭقۇرلىشىپ ئۆي ئىـسالھاتى ئېلىـپ 



ــدى ــاالدا «. بېرىل ــسام ت ــۆي ئالمى ئ
 »قالدىم، ئۆي ئالـسام بـاالدا قالـدىم

 ئۆينىڭ باھاسـىغا چىقىـش ،دهكدېگهن
ــۇق،  ــازهت چهكت ــۆپ رىي ــاي ك قىاللم

ئۆي ئااليمۇ؟ خۇتۇن ئااليمۇ؟  «ھهتتا
 ،ىـپدهپمۇ ئىلتىجا قىل» ئۆلۈۋااليمۇ؟

ــدۇق ــشقا چاقىرىل ــۆز . ئويلىنى ــۇل ئ پ
كۈچىنى، ئۆزىنى بىزگه تۇنۇتتى، مانا 
ئهمدى مۇالھىزه قىلىپ ئهمىلى پاكىت 

  :ئاساسىدا جاۋاپ بېرهيلى
  ئۇيغۇرالردا پۇل بارمۇ؟-



پۇلنىڭ بىر ئۇچى يۈرهكته، بىـر «
دهيــدۇ ئۇيغــۇر -»ئــۇچى بىلهكــته

دانـــالىرى، پۇلنىـــڭ ئـــۇچى بىـــلهن 
 ھهم »يۈرۈگى« رتۇتاشقان ئهشۇ ئۇيغۇ

نىـڭ قـۇدرىتى قانچىلىـك؟ »بىلىگى«
ھــــازىرچه ئېنىــــق ئىستاتىــــسكىلىق 

تىــن 80%مهلۇمــات يــوق، ئهممــا 
گىچه بولغان ئۇيغۇرنىڭ دېھقـان %85

ئىكهنلىگىــدهك ھهقىقهتنـــى ھىچكىـــم 
مهملىكىتىمىـزده ( ئىنكار قىلمىسا كېرهك

ــڭ  ــۇمى ئاھالىنى ــسى ئۇم ــزا ئاھالى يې



الرنىڭ ئۇيغۇر). نى ئىگهللهيدۇ%63.9
ـــدىكى  ـــسى ھهققى ـــك قۇرۇلمى ئىگىلى

ـــوق ـــات ي ـــانلىق مهلۇم ـــا ، س ئهمم
شىنجاڭنىڭ ئىشتىكى نۇپۇسى ئىچىـده 
جىــــــسمانى ئهمــــــگهك بىــــــلهن 
  شــــــۇغۇللىنىدىغانلىرى ئۇالرنىــــــڭ

ــىنجاڭ %92.61 ــدۇ، ش ــى ئىگهللهي ن
 87%بۇيىچه ئوتتۇرىچه سهۋىيه بولسا 

.  يۇقـــــــۇرى5.61%بۇلـــــــۇپ 
ــــــانچىلىق ــــــارۋىچىلىق، دېھق ، چ

ـــلهن ، چىلىقئورمـــان ـــق بى بېلىقچىلى



ـــــسبىتى ـــــۇغۇللىنىدىغانالرنىڭ نى   ش
 بۇلۇپ شىنجاڭنىڭ ئوتتۇرىچه %81.9

ئهقلى  . يۇقۇرى17.5%سهۋىيىسىدىن 
ـــۇغۇللىنىدىغانالر  ـــلهن ش ـــگهك بى ئهم

بۇلۇپ شىنجاڭنىڭ ئوتتـۇرىچه %7.39
ــــــسىدىن  ــــــۆۋهن13%سهۋىيى .  ت

ــلهر  شــىنجاڭدىكى ئــاز ســانلىق مىللهت
ـــــده  ـــــله-1ئىچى ـــــك بى ن ئىگىلى

ـــــــــــــۇغۇللىنىدىغانالر   83.2%ش
ـــسبىتى( ـــۇرىچه نى  شـــىنجاڭنىڭ ئوتت

ــسبىتى -2، )%66.3 ئىگىلىكتىكــى نى



شـــــىنجاڭدىكى ئومـــــۇمى (%5.63
-3، )16.22%نۇپۇستىكى نىـسبىتى 

ــــسبىتى  ــــى نى  11.17%ئىگىلىكتىك
شىنجاڭدىكى ئومۇمى ئاھاله ئىچىـده (

ـــۇپ بـــۇ ئازســـانلىق  )%17.48 بۇل
مىللهتلهرنىــــڭ نۇپۇســــى ئىچىــــده 

ۇرالرنىــڭ ئىگىلهيــدىغان نىــسبىتى ئۇيغ
ـــسبهت  ـــۇ نى ـــۇپ مۇش ـــۇرى بۇل يۇق

 .ئۇيغۇرالرنىڭ نىسبىتىگه يېقىن كېلىدۇ
بۇالرنىــڭ يىللىــق كىرىمــى قانــداق؟ 
رهئىس ئابلهت ئابدۇرېشىتنىڭ خىزمهت 



دوكالتىنـــى كۆرىـــدىغان بولـــساق 
دېھقانالرنىڭ يىللىق ئوتتـۇرىچه سـاپ 

يۇئهن ئىكهنلىگى مهلـۇم 1620كىرىمى 
بۇنى ئـايلىق سـاپ كىـرىمگه . ۇبولىد

ــان  ــۇر دېھق ــاق بهردهم ئۇيغ سۇندۇرس
ئائىلىلىرىنىڭ ئايلىق ئوتتـۇرىچه سـاپ 

بهزى ( يۇئهن بۇلىدۇ 135كىرىمى ئاران
كىــشىلهر بىــر دېھقاننىــڭ بىــر يىللىــق 
كىرىمـى مــۇز كــالتهك ســاتقۇچىالرنىڭ 

، ئۇنـداقتا )كىرىمىدىن تۆۋهن دهيـدۇ
ــۆش ــۇالر گ ــۇن -ئ ــدۇ، ئ ــاغ يىمهم ي



ــېت ــانس ــدۇ؟ -ىۋېلىپ ن ــاق يىمهم تام
ــر  ــدۇ، ئېلىكتى ــۈيى ئىچمهم ــا س تۇرۇب
چىــــراق ياندۇرمامــــدۇ؟ كىــــيىم 
ـــته  ـــالىلىرىنى مهكتهپ ـــدۇ؟ ب كهيمهم
ـــۇردا  ـــسا دوخت ـــدۇ؟ ئاغرى ئۇقۇتمام
داۋاالنمامـــدۇ؟ ئـــۇرۇغ، خېمىيىـــۋى 
ــۇت ســېتىۋالمامدۇ؟ مۇشــۇنداق  ئۇغ
بولغاندا ئۇيغـۇر دېھقانلىرىنىـڭ يىلـدا 

مۇ قۇلىدا ھېچ ھېرىپ چارچاپ ئىشلىسى
قۇلــدهك ئىــشلهپ «نهرســه قالمايــدۇ، 

 دهيـــدىغان ئۇيغـــۇرالر »بهگـــدهك يه



توغرىــسىنى ئېيتقانــدا بىــر يىــل جاپــا 
چېكىپ قۇرسىغىنى تويغۇزۇش ئۈچـۈن 

 مۇخبىرى »تۇرپان گېزىتى«.ئىشلهيدۇ
ئاســـىيا  «مـــۇھهممهت راخماننىـــڭ

 يىلــى -2000گېزىتىنىــڭ » كىنــدىكى
ــېالن قىلىن-8 ــانىدا ئ ــۇن س ــان ئىي  غ
دېھقانالرنىڭ كىرىمىنـى راسـتچىللىق «

ـــى ـــۇم قىاليل ـــلهن مهل ـــاملىق » بى ن
ــشىچه  ــسىدا يېزى ــىمان ماقالى ئوبزورس
بهزى شهخس ۋه ئۇرۇنالر دېھقانالرنىڭ 
كىرىمىنى يۇقۇرىغـا ئۆسـتۈرۈپ مهلـۇم 



قىلىـپ ئۆزىــدىن يۇقــۇرى دهرىجىلىــك 
ــۈمهتلىرىنى  ــق ھۆك ــارتىكوم ۋه خهل پ

ه خهلقنـى توغرىراق ئېيتقاندا پارتىيه ۋ
ــــسى  ــــسهپ دهسمايى ــــداپ مهن ئال

ماقالىـــده يېزىلىـــشىچه . قىلىـــدىكهن
تۇرپـــان ئايـــدىڭكۆل يېـــزا يهمـــشى 

 1159كهنتىدىكى ئهمىلى ساپ كىرىمى 
 1823 بولغان بولسا يېـزا بـۇنى يۈهن

 ھىـــساپلىغان، شـــۇ يېزىنىـــڭ يــۈهن
 ئانىجــــان كهنتــــى مهســــئۇللىرى

كهنتىمىزنىڭ ئۆتكهن يىللىـق كىـشى «



.  ئىدىيۈهن 1285مى بېشى ساپ كىرى
بۇ يىل يېزا ئىگىلىك مهھسۇالتلىرىنىڭ 

ــدى ــۆۋهن بول ــسبهتهن ت ، باھاســى نى
ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه تۈرلـــۈك تهبىئـــى 

. ئاپهتلهرنىــڭ زىيىنىمــۇ ئــاز ئهمهس
بۇ يىللىق كىشى بېـشى  مۆلچهرىمىزچه

ـــــز  ـــــاپ كىرىمىمى ـــــۈهن1000س  ي
لېكىن . ئۆپچۆرىسىده بۇلىشى مۈمكىن

شى بېـشى يېزىنى بىرلىك قىلـساق كىـ
گه يهتكۈزسهك يۈهن1800ساپ كىرىمىنى 

بۇنىڭغــا يۇقۇرىنىــڭ كىــشى . بۇلىــدۇ



ـــدىنقى  بېـــشى ســـاپ كىرىمىنـــى ئال
ـــدىن  ـــۈهن300يىلدىكى ـــۇرۇش ي  ئاش

ئـــۆلچىمىنى قوشـــساق كهنتىمىزنىـــڭ 
گه يۈهن2100كىشى بېشى ساپ كىرىمى 

ـــدۇ ـــدا پهرق . يېتى ـــداق بولغان بۇن
ـــۈهن1000 ـــدۇي ـــدا بۇلى  ». ئهتراپى

ا سانلىق مهلۇمات بىلهن بۇنداق ساخت
دېھقــــانالرنى بېيىتىــــپ پــــارتىيىنى 
ئالدايـــدىغان ۋابـــا ھهمـــمه جايـــدا 
دىگۈدهك بار بۇلۇپ خوتهن ۋىاليىتىده 
ــــايىت  ــــائىر روزى س ــــارلىغىنى ش ب



ـــىتىپ ئۆتىـــدۇ ـــېئىرلىرىدا كۆرس . ش
 دېھقانغا دىلكهش شائىر روزى سايىتنىڭ

ـــاق تهس« ـــان بولم ـــاملىق » دېھق ن
» يىغاليــدۇدېھقــان  «لېنتىــسىدىكى

شېئىرلىرى دېھقانالر تهرىپىدىن  قاتارلىق
 قارشـى ئېلىنىـشى سهۋهپـسىز ئهمهســمۇ
ـــڭ ـــۇھهممهت توختىنى ـــمه؟ نۇرم  نى

ــــدىن خهت« ــــاراتىمۇ » خوتهن ئاخب
ــانالر ئۈچــۈن ســۆزلهنگهن راســت  دېھق

سـىز دېھقـانالر  گهپتهك قىالمدۇ نىمه؟
ھۇرۇن ۋه ئهقىلسىز، شـۇڭا بېيىمىغـان 



ن ســىزگه دهپ قارامــسىز؟ يــاق، مه
كـۆرگهنلىرىم بىـلهن پـاكىتنى قۇشـۇپ 

  !سۆزلهپ بېرهي
ـــــا  ـــــشۈرۈش ماتېرىياللىرىغ تهك

شــىنجاڭ دېھقانلىرىنىــڭ  ئاساســالنغاندا
 بۇلـــــۇپ يـــــۈهن 1620كىرىمـــــى 

مهملىكهتنىڭ ئوتتۇرىچه سهۋىيهسـىدىن 
-1983.  تۆۋهن تۇرىـدىكهنيۈهن700

يىلى مهملىكهت بـويىچه دېھقانالرنىـڭ 
ىنجاڭ ئوتتــــۇرىچه كىرىمىــــدىن شــــ

 تـۆۋهن يـۈهن43دېھقانلىرىنىڭ كىرىمى 



 691 يىلىغـا كهلگهنـده -1999بولسا 
يىلــى -1983.  تــۆۋهن بولغــانيــۈهن

شىنجاڭ دېھقانلىرىنىڭ يېزا ئىگىلىگىـگه 
ســــالغان مهبلىغــــى مهملىكهتنىــــڭ 

ــسىدىن  ــۇرىچه سېلىنمى ــۈهن 13ئوتت  ي
ــسا ) %16.5( ــاز بول ــا -2000ئ يىلىغ

  ئـارتۇق مهبـلهغيـۈهن544 كهلگهنده
سالغان بۇلۇپ مهملىكهتنىڭ ئوتتۇرىچه 

 يۇقــــۇرى 83.2%سېلىنمىــــسىدىن 
  .بولغان

يىلىنـى -1983يىلى بىلهن -2000



سېلىــشتۇرساق شــىنجاڭ دېھقانلىرىنىــڭ 
 8ئائىله ئىگىلىگىدىن كىرگهن كىرىمـى 

، 10.3%ھهسسه ئاشقان بۇلۇپ يىلىغا 
كىشى بېـشىغا تـوغرا كهلـگهن كىـرىم 

. شقان ئا10.3% يىلىغا،  ھهسسه4.3
 17ئهمما ئائىله ئىگىلىگـى سېلىنمىـسى 

 ئاشقان بۇلۇپ 18.5%ھهسسه، يىلىغا 
كىـــشى بېـــشىغا تـــوغرا كېلىـــدىغان 
ئوتتۇرىچه ساپ كىرىمنىڭ ئېشىـشىنىڭ 

 xxxxx«. يېقىنلىـشىدۇ ھهسسىسىگه 3
   »)كۈنى-13ئاينىڭ -4يىلى -2001(



ـــزا   ـــڭ يې ـــىنجاڭ دېھقانلىرىنى ش
 89.9%ئىگىلىـــــــك كىرىمىـــــــده 

ــــانچى  باشــــقا 10.1%لىقتىن، دېھق
ئىـشالردىن كىرىـدىكهن، بـۇ نىـسبهت 

ــهن – 1985 ــلهن ئاساس ــدىكى بى يىلى
  .ئوخشاش ئىكهن

دېھقانالرنىـــــڭ دېھقانقچىلىققـــــا 
ــ ــى ن ــالىدىغان مهبلىغ ــۈن ېس مه ئۈچ

ئېــشىپ كېتىــدۇ؟ بۇنىــڭ ســهۋهپلىرى 
 تۈرلۈك، ئهمما دېھقاندىن ئىبـارهت بـۇ

بـۇزهكنى بـوزهك قىلمىـسا قىيــامهتته «



 لىغىنى بىلىدىغان ھهممه »بارسورىغى 
. ساھه ئـۇالرنى تـاالن تـاراج قىلىـدۇ

-25ئاينىڭ -3خهۋهرلهرگه قارىغاندا 
سـانائهتنى باشـقۇرۇش، -كۈنى سـودا
ــــك تېخنىكــــســــۈپهت  ا نازارهتچىلى

ــــومتىتى،  ــــالن ك ــــسى، پى ئىدارى
دېھقانچىلىق نازارىتى، تهمىنـات سـودا 

قاتـارلىق ئـۇرۇنالردىن ... كوپراتىۋى
ــكىللهنگه ــۇبى ۋه تهش ــا جهن ن گۇرۇپپ

شـــىمالى شـــىنجاڭدا دېھقـــانچىلىق 
كـــــۈن 15ۋاســـــتىلىرى بـــــازىرىنى 



تهكشۈرگهن بۇلۇپ جهنـۇپتىكى تـۆت 
ـــــت  ـــــاليهت(ئوبالس ـــــى ) ۋى تىك

ـــاختا، 11 ـــان س ـــدىال بايقالغ ناھىيى
سۈپهتــــسىز خېمىيىــــۋى ئۇغــــۇت 

توننا، ۋاقتى ئـۆتكهن سۈپهتـسىز 1150
 توننــا، 148دېھقــانچىلىق دورىــسى 

ــا، 68ز ئــۇرۇق ســاختا سۈپهتــسى  تونن
 توننـا، 292ساختا سۈپهتـسىز يۇپـۇق 

ــزا ئىگىلىــك ماشــىنىلىرىنىڭ ســاختا  يې
ــــــــلىرىدىن  ــــــــسىز زاچاس سۈپهت

ــى  ــڭ باھاس ــون 17بايقالغانلىرىنى مىلي



 دېـۋىزىيه -4.  ئىكهنيۈهن مىڭ 320
 توننىدىن كـۆپرهك 780 پولكتىن -64

سـاختا فوســفورلۇق ئۇغـۇت بايقالغــان 
 ،ئهكهلـگهن غۇلجىدىن ئېلىپ ،بۇلۇپ
ــ ــشلىتىدىغاندبۇغ  ،ايغا مهخــسۇس ئى

باھاسـى ( كىلوگىراملىـق 50خالتىسى 
ئۇغـــۇتنى ئامىرىكىــــدا ) يـــۈهن 50

ئىـــشلهنگهن فوســـفۇرلۇق ئۇغۇتنىـــڭ 
 113)  كىلــو50(خالتىــسىغا قــاچىالپ 

ك سـاختىلىق دېـمه. دىن سـاتقانيۈهنـ
ــــــشلهپچىقىرىش  ــــــانچىلىق ئى دېھق



كېرهكلىكلىـــرى بـــازىرىنى قـــاپالپ 
همـــده دېھقـــانالر قـــان كهتـــكهن، ھ

 بۇالنغــانتهرىــدىن كهلــگهن پــۇللىرى 
مۇشـــــۇنداق ھـــــالهتته شـــــىنجاڭ 
دېھقانلىرىنىـــــڭ يهرگه ســـــالىدىغان 
ـــڭ  ـــداقمۇ مهملىكهتنى ـــى قان مهبلىغ
ـــشىپ  ـــسىدىن ئې ـــۇرىچه سهۋىيى ئوتت

شـىنجاڭ  «كهتمىسۇن؟ ئىشهنمىـسىڭىز
 يىلـى -2000نىـڭ »ئىقتىسات گېزىتى

ــڭ -8 ــانىدىكى-18 ئاينى ــۈنى س   ك
ــتىش دېھ« ــۈكىنى يېنىكلى ــڭ ي قانالرنى



ـــشقا تهسېن ـــگهن» مى ـــالىنى دې  ماق
چه شىكۆرۈڭ، ماقالىده ئىنكـاس قىلىنىـ

يېــزا تــوك يــوللىرىنى ئۆزگهرتىــشته 
مىچۇئهن، توقـسۇ قاتـارلىق جـايالردا 
ئــاق ھــۆججهت بېرىــپ ئوشــۇق ھهق 

ــۇپ  ــان بۇل ــازار 100يىقق ــرى ب  مېتى
ــــىدا ــــىمنىيۈهن25 باھاس ــــك س  لى

  .دىن ساتقانيۈهن60
 ۋه توكنىـڭ باھاسـى ھهممىـال سۇ

جايدا يۇقـۇرى ئىكهنلىگـى، توكنىـڭ 
دهك قۇشـــــۇپ دېگهنـــــخورىـــــشى 



ئېلىنىـــدىغان ھهقلهرنىـــڭ كۆپلـــۈگى 
  .ھهممه بىلىدىغان ھهقىقهت

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتۇنۇم رايۇنى بىر 
) نېفىـــت(، بىـــر قـــارا)پاختـــا(ئــاق

ــا  ــدى، پاخت ئىستىراگىيىــسىنى بهلگىلى
ــۆلىمى  ــون 14ك ــ920مىلي ــڭ موغ ا  مى

ـــا  ـــكهت پاخت يېتىـــپ پۈتـــۈن مهملى
پاختـا .  ئىگىلىدى26.2%كۆلۈمىنىڭ 
 مىليون دهنـگه يېتىـپ 30مهھسۇالتى 

ــكهت ئومــۇمى مهھــسۇالتىنىڭ  مهملى
ــــدى %40 ــــا ( ئىگىلى ــــا پاخت دۇني



).  نى ئىگهللهيـدۇ8%مهھسۇالتىنىڭ 
ــسۇالتى  ــا مهھ ــشى پاخت ــو بې  100م

ـــڭ  ـــپ مهملىكهتنى ـــا يېتى كىلوگىرامغ
ــــــــى ــــــــۇرىچه سهۋىيهس نىڭ ئوتت

دۇنيا . ھهسسىسىگه توغرا كهلدى1.41
بــويىچه بىردىنبىــر مىليــون گېكتــار 
كۆلهمــــــدىكى پاختىلىقنىــــــڭ ھهر 

ــــدىن  ــــدىن 1500گېكتارى كىلوگىرام
ـــــۇرى  ـــــدىغان يۇق ـــــۇل ئالى ھۇس

. مهھسۇالتلىق رايـۇن بۇلـۇپ قالـدى
مىڭ 200 مىليون25 سېتىۋېلىنغان پاختا



دهنــگه يېتىــپ مهملىــكهت بــويىچه 
ـــېتىۋېلىنغان پاخت ـــڭس ، 50.6% ىنى

باشــقا جايالرغــا تۇشــۇلغان پاختىــسى 
ــــسىنىڭ  ــــكهت پاختى  41.5%مهملى

مهملىكهت بـويىچه ئـالى . ئىگهللىگهن
مىليـــون دهن 30 دهرىجىلىـــك پاختـــا

 بۇلــۇپ بۇنىــڭ ئىچىــده شــىنجاڭنىڭ
 86.6% مىليــــون دهن بۇلــــۇپ26

  .ئىگهللهيدۇ
 يىلى دۇنيـادا ھهر گېكتـار -2000

ــاختىلىقتىن  ــ581پ ــوگىرام ھۇس ۇل  كل



ــــان بولــــسا ئېلىمىــــزده   932ئالغ
ـــان،  ـــدىن ھۇســـۇل ئېلىنغ كېلوگىرام

 كېلوگىرام، پاكىستاندا 718دا اكىئامېر
 1517 كېلوگىرام، ئاۋىستىرالىيىده 473

ــسا  ــان بول ــۇل ئېلىنغ ــوگىرام ھۇس كېل
 كېلوگىرامدىن ھۇسۇل 1482شىنجاڭدا 

ئېلىنىپ خهلقارا ئوتتۇرىچه سـهۋىيىدىن 
  .ئېشىپ كهتكهن
اتـارلىق غهرپ ئهللىرىـده ئامېرىكا ق

پاختــــا شهخــــسى دېھقــــانچىلىق 
مهيدانلىرىدا تېرىلغان بۇلۇپ ئامېرىكـا 



تــى ئهنه شــۇنداق 90%پاختىــسىنىڭ 
دېھقانچىلىق مهيدانلىرى تېرىغان، ھهر 

ــلهن  ــساپ بى ــۇرا ھې ــائىله ئوتت  180ئ
ــار  ــو2700(گېكت ــاۋىتىرالىيهده ) م ، ئ

ــــار 1000 ــــو15( گېكت ــــڭ م ، ) مى
ــستاندا  ــار  گې9ئۆزبهكى ــو135(كت  ) م

بولسا شىنجاڭدا ھهر بىر ئائىله ئوتتۇرا 
 مـو پاختــا تېرىــپ 18ھېـساپ بىــلهن 
شـىنجاڭدا تېرىلغـان (ھېرىپ كهتكهن 

 تـى ئىــشلهپچىقىرىش 50%پاختىنىـڭ 
، )قۇرۇلـۇش بىڭتۇئهنلىرىـده تېرىلىـدۇ



ئهلۋهتته غهرپ دۆلهتلىـرى ئىلغـار پهن 
ا ۋه ماشـــــىنىالر بىـــــلهن تېخنىكـــــ
  .باشقۇرىدۇ
 » بــايلىق «دا ئهنگىلىيهنىــڭيېقىنــ

يىلدىكى جۇڭگولـۇق -2000ىلىدا ژورن
 باينى ئېالن قىلغان بۇلۇپ ئومۇمى 50

 نهچـــچه پىرســـهنتىنى 60ئاھالىنىـــڭ 
ــسىدىن  ــان تائىپى ــدىغان دېھق ئىگهللهي
بىرمۇ ئادهم يوق، ئهمما دېھقانچىلىققـا 
مۇناسىۋهتلىك سودا ساھهسـىدىن بهش 

مىليـون 120گۇاڭجۇدىكى . كىشى بار



ــــرى  ــــا دوللى ــــنهن (ئامېرىك تهخمى
ــار لىــن ) مىليــون خهلــق پــۇلى960 ب

ئائىلىــسىمۇ ھهرگىــز دېھقــانچىلىقتىن 
بېيىماســــتىن كهپــــتهر قاتــــارلىق 
جــانلىقالرنى بــېقىش، يېتىــشتۈرۈش 

بىـــلهن  كهســـپى شـــېركىتى قـــۇرۇش
 باي ئىچىده ياساش 50 مۇشۇ. بېيىغان

ــــلهن  ــــۇش كهســــپلىرى بى ۋه قۇرۇل
ـــــت  نهپهر، ئىن29بېيىغـــــانالر  تېرنې

ــڭ  ــۇرى پهن تېخنىكىنى ــارلىق يۇق قات
. نهپهر بولغـان14 پۇلىدىن بېيىغـانالر



يــاش 43 بۇالرنىــڭ ئوتتــۇرىچه يېــشى
 بۇلۇپ ئوتتۇرا ھىـساپ بىـلهن بىـرىگه

ـــدىن 200 ـــا دوللىرى ـــون ئامېرىك مىلي
مىليـــون 600مىليـــارت 1تهخمىـــنهن (

  .توغرا كېلىدۇ) خهلق پۇلى
مىليونىر دېھقان ئاتالغان پهيزىـۋات 

ھىيه شــورجهينهك كهنتىــدىكى روزى نــا
ـــدىغان  ـــگه قاراي ـــڭ ئىگىلىگى قادىرنى

 مـــــو يېرىنـــــى 2000بولـــــساق 
ــتۇرۇپ تېرىغانــدىن باشــقا  ماشىنىالش

ـــوي، 500 ـــاال، 70ق ـــتهر، 500ك كهپ



قىرغاۋۇل سـېتىۋېلىپ بـاقمىچىلىق 100
ــان ــسى قۇرغ ــى . فېرمى ــېغىل زاۋۇت ش

. قۇرغــان ۋه يــول قارىمايالشــتۇرغان
ھقانچىلىقتىن كۆره راستىنى ئېيتقاندا دې

ــان  ــك دهپ نامالنغ ــۇمچه ئىگىلى قۇش
ــپ  ــرىم قىلى ــتىن كى ــى ئىگىلىك ئاساس
ـــدا  ـــر يىل ـــدىن بى ـــان، جۈملى بېيىغ

 سـاپ يـۈهنمىـڭ 182 باقمىچىلىقتىنال
ئۇ بېيىغانـدىن كېـيىن . كىرىم قىلغان

دىن ئــارتۇق پــۇلىنى يۈهنــ مىــڭ 400
مائارىپ ۋه باشقا جامـائهت ئىـشلىرىغا 



  .سهرپ قىلغان
ــــاره ــــاي بىچ ــــڭ ب  دېھقانالرنى

بولماسلىغى ھهققىده كىـشىلهرنىڭ ھهر 
خىل مـۇالھىزىلىرىنى ئاڭلىـدىم، بهزى 
كىشىلهر ئۇالرنى ھورۇن دىسه، بهزىلهر 
ـــتال  ـــۇالر راس ـــدۇ، ئ ـــسىز دهي ئهقىل
شۇنداقمۇ؟ ئهلۋهتته ھهممه نهرسـىنىڭ 
ئىككى تهرىپـى بولغىنىـدهك ئۇالرنىـڭ 
ــڭ  ــا ئۇالرنى ــار، ئهمم ــۇ ب ھۇرۇنلىرىم

ــسبىت ــۇرى ئهمهسنى ــداق يۇق . ى ئۇن
 »ئۈچكه ۋهكىللىك قىلىش تهربىيىسى«



ــلهن  ــۇش«بى ــله بول ــۈچته بىل ــا »ئ ق
ــــۆيىگه چۈشــــكهن  ــــڭ ئ دېھقانالرنى
بولسىڭىز ئۇالرنىڭ جاپا مۇشهققهتلىك 
ئهمگىكىنى، تۇرمۇشىنى ھهمده ئالغـان 
ــده  ــى ھهققى ــاپ كىرىم ــۇل ۋه س ھۇس
ئازراق بولسىمۇ چۈشهنچىگه ئېرىشكهن 

ســــىزنىڭچه . ىنبولىـــشىڭىز مـــۈمك
ئۇالرنىـــڭ شـــۇنداق ئىـــشلهپ بـــاي 
بولماسلىغىدا قانداق سهۋهپلهر باردۇ؟ 

ــش ــانالر قى ــپ -دېھق ــا چېكى ــاز جاپ ي
ئىــشلهيدۇ، ئــۇالر بۇغــداي ئورىغــان، 



غىرىم ئىسـسىقتا سـىز ژخامان ئالغان پى
ئىشلىمهي يېرىم سائهت ئاپتاپتا تۇرۇپ 
بېرىڭ، خاالمسىز؟ بىراۋ سـىزگه پـۇل 

ىشىنىمهن، سىز پـۇل بېرهي دېسىچۇ؟ ئ
ــسىز ــسىمۇ خالىماي ــرهي دې ــر . بې ئېغى

ئاشلىق تاغارلىرىنى كۆتىرىـپ ئامبارغـا 
بارمايسىز، يۇغان پاختـا خـالتىلىرىنى 
كۆتۈرۈپ پاختا تېغىغـا ياماشمايـسىز، 

ــسىز ــسىمىڭىز . ئهســال خالىماي ــان بې ق
يۇقۇرى، شهكـسىزكى پاختـا تېرىـشنى 
ــاي  ــان قىلم ــېكىن دېھق خالىمايــسىز، ل



چـۈنكى ئـۇالر ياشىـشى  يـوق،ئامالى 
ئـــۇالر . بـــالىلىرىنى بېقىـــشى الزىـــم

 دېھقـانچىلىق قىاللمايـدۇ، »سهرخىل«
خنىكىلىــق ېيۇقارقىــدهك ئىجتىمــائى، ت

ســــهۋهپلهرنى تــــۆۋهن ســــهۋىيىلىك 
ــوغرا ئهمهس  ــزلهش ت ــانالردىن ئى دېھق

ئهمما دېھقانالرمۇ مهلۇم مهسئۇلىيهتنى (
ئۈســىگه ئالمىــسا بولمايــدۇ، چــۈنكى 

تېخنىكا سـهھىيه - شىنجاڭ پهنيېقىندا
نهشىرىياتى دېھقان چارۋىچىالرنىڭ پهن 
ــر  ــشىغا دائى ــپ بېيى ــا تايىنى تېخنىكىغ



  ئومۇمى تېمـا ئاسـتىدادېگهنكىتاپالر 
» چىــالن ئۆســـتۈرۈش تېخنىكىـــسى«

قاتارلىق بىـر قاتـار كىتـاپالرنى نهشـر 
قىلغان بۇلۇپ چىالنچىلىقنى زور كـۈچ 

ــهببۇ ــنى تهش ــلهن راۋاجالندۇرۇش س بى
قىلىۋاتقــان چــاقىلىق ناھىيىــسىگه بــۇ 
كىتاپ كهلگهندىن كېيىن نهچچه مىڭ 
ــده  ــۇ ناھىيى ــار ب ــان ب ــۇر دېھق ئۇيغ

لىك بۇ كىتاپتىن نهچچه پارچىمۇ يۈهن5
بىر يېزىنىـڭ رهھبهرلىـرى  سېتىلمىغان،

بــۇ بىــر يــۈرۈش كىتــاپالرنى كــۆرۈپ 



ھهمــمه مهھهللىــلهرگه ئېلىــپ بهرســهك 
ۇلغا بىـر ۇ بهلكىم بۇ پدېگهنبولغىدهك 

ئۈســـتهل تامـــاق يىيىـــشنى ئهۋزهل 
ـــاپنى  ـــنچىلهپ كىت ـــۇ ئىككى كۆرگهنم
سېتىۋېلىشقا يېزىدىن ياكى مهھهللىدىن 

دېھقـــانلىرىمىز . كهلمىـــگهن ئـــادهم
ــسه  ــالي دى ــانچىلىق قى ــهرخىل دېھق س

 پۇل يـوق، -ئۇالردا يېتهرلىك مهبلهغ
ىـسى يـوق، يېـزا تېخنىكدېھقانچىلىق 

ىدىغان ئىگىلىك ماشـىنىلىرىنى سـېتىۋال
دهسمايه يوق، پۇل تاپقىلى بولىدىغان 



ىنـــــى ئۇمۇمالشـــــتۇرغۇدهك، تېخنىك
باشــالمچىلىق قىلغــۇدهك زىيــالى، ئهل 
ســۆيهر ئــاگرانوم، جــان دىلــى بىــلهن 
ـــشلهيدىغان ھهم  ـــۈن ئى ـــق ئۈچ خهل
ــــاليدىغان  ــــشقا باش ــــۇالرنى بېيى ئ
ــاۋادا ھهر  ســهۋىيىلىك كــادىر يــوق، ن
يېزىــــدا باغۋهنچىلىــــك ئــــالىمى 

ىغـا ھهم ئهل تېخنىكهك ھهم ئۆمهرجاند
سۆيهرلىك يۈرهككه ئىگه ئوغالندىن بىر 
ئىككىــدىن بولغــان بولــسا چۇقــۇم 

جۈملىـدىن . ئهھۋال باشقىچه بوالتتى



يامالىق تېغىـدهك قـاغجىراپ كهتـكهن 
ئۇيغــۇرالر ھايــات بهخىــش يېــشىل 

ىالرغـا ئېرىـشىپ تېخنىكھاياتقا، يېڭى 
ـــىيالىغان  ـــدهك ياش ـــان، ئادهم بېيىغ

ــدىن  ــىيالىغان جۈملى ــقىالردهك ياش باش
بىــز ئــۆزىمىزنى بــاغۋهن . بــوالتتى

مىللهت دهپ، بارغانال دهشـت چـۆلنى 
ـــــز دهپ  ـــــتان قىلىمى ـــــاغۇ بوس ب
ماختــايتتۇق، لــېكىن مېۋىلىرىمىزنىــڭ 

 خهقنىـڭ ،باھاسى يىلـسېرى چۈشـۈپ
باھاسىال ئهمهس . يىلسېرى ئېشىۋاتىدۇ



يهنه سان ۋه سۈپۈتىمۇ ئۆزگىرىۋاتىدۇ، 
ـــڭ ـــۇ دهل بىزنى ـــڭ تېخنىك ب ىمىزنى

ئىپتىدائى باسقۇچتا قېلىۋاتقانلىغىـدىن 
دېرهك بېرىۋاتىدۇ، ئـاز قالـدۇق مىـۋه 

 نـامنى قولـدىن دېـگهنچىۋه ماكـانى 
بېرىــپ قــويغىلى، بهلكىــم بــۇ نــامنى 
ئهمدى تىلغا ئېلىش قۇرۇق الپ ئۇرۇش 

بىزنىڭ ئۈزۈملىرىمىز . بۇلىشى مۈمكىن
ندىن سېتىلـسا چهتئهلنىـڭ هنهچچه يۈ
. دىن بازار تېپىۋاتىدۇيۈهنون نهچچه ئ

بۇنىڭ سهۋهبى نهده؟ بهزىـلهر يهرنـى 



كۆپ تېرىپ ھهربىر دېھقان نهچچه يۈز 
مودىن تېرىسا باي بولمامـدۇ دهيـدۇ، 

ـــتتۇر ـــم راس ـــۇ بهلكى ـــنىڭچه . ب مې
ــسىمۇ  ــرى بول ــرى كهڭ شــىنجاڭنىڭ يې
ــــىنجاڭ  ــــك، ش ــــتانلىق كىچى بوس
ــى  ــادهم زىچلىغ ــتانلىقلىرىدىكى ئ بوس

ـــدىن ـــاز ئهمهس ئىچكىرىنىڭكى ھهر ( ئ
كۇۋادىرات كېلومېتىر بوستانلىققا توغرا 

 دىــن ئېــشىپ 256كهلــگهن ئــادهم 
، قۇرغـاق رايۇنالرنىـڭ ئـادهم )كهتتى

 ت نىـــڭ   د زىچلىغــى ھهققىـــده ب



سىدىن زور دهرىجىده ئېـشىپ مىبهلگىلى
كهتتى ۋه ئاجىز ئېكىلوگىيىسىگه تهسىر 

داۋاملىق تۈرده بوز يهر . كۆرسهتمهكته
ھقـــــانچىلىق قىلىـــــش ئېچىـــــپ دې

ـــــىز ئېكىلوگىيىلىـــــك  مۆلچهرلىگۈس
ــسىز،  ــى شهك ــاقىۋهتلهرنى كهلتۈرۈش ئ
ــشىمىز ۋه  ــى سۆيى ــز تهبىئهتن شــۇڭا بى

ئهمهلىيهتـته . ئۇنى ئاسرىـشىمىز الزىـم
ـــۆلهمنى  ـــاي ك ـــوز يهر ئاچم ـــز ب بى

ىلىـق ھالـدا تېخنىككۆپهيتمهي بهلكى 
ئىقتىسادى ئىگىلىكنى راۋاجالندۇرسـاق 



ــتىش مــۈمك ــى بېيى ــڭ خهلقن ىن، بۇنى
ئۈچــۈن كــۈچ قــۇدرىتىمىزگه تايىنىــپ 

شــارائىت يارىتىــشىمىز ھهمــده -شــهرت
دېھقانلىرىمىزنىــــــڭ سهۋىيىــــــسىنى 

مۇتىخهسىـسلهرنىڭ . ئۆستۈرىش الزىـم
ئېيتىشىچه باغالرغـا قۇيۇلىـدىغان سـۇ 
مۇۋاپىق بولسا مېۋىلىرىمىزنىڭ باھاسى 

ــــــىدىكهن%30 ــــــدا ئاش .  ئهتراپى
ر ئهمهلىـــيهت ئىـــسپاتلىدىكى بـــوز يه

ئېچىپ باي بولـۇش بىـر خىـل قـاالق 
ئۇســۇل، ئىمكـــان بولــسا ســـهرخىل 



دېھقـانچىلىقنى يولغـا قۇيـۇش ھهمــده 
يېزا بازار كارخانىلىرىنى بهرپـا قىلىـپ 
پىشــــشىقالپ ئىــــشلهش كهســــپىنى 
راۋاجالندۇرۇش كېرهك، ئۇيغۇرالرنىـڭ 
مۇتلهق كـۆپ قىـسمى يېـزا ئىگىلىگـى 
ــلهن مهشــغۇل، راســتىنى ئېيتقانــدا  بى

ــانالر پهقهت خــام ئهشــيا ئۇيغــۇر  دېھق
ــــدىكى  ــــارغۇچى بول ــــشلهپ چىق ئى
پىششىقالپ ئىشلهشكه تىرىشمىدى، بىر 

 ئىككى مودىن يۈهنكىلو بۇغداينى بىر 
دىن يۈهنسېتىپ ئۇننى ئاز كهم ئىككى 



سېتىۋېلىپ يىدى، نهچـچه يـۈز گىـرام 
 ،تهييار چۆپكه ئازراقال ئىـش قۇشۇلـسا

ســـايماق قىلىـــپ -تېـــشىغا مايمـــاق
 دهپ يېزىلـسا نهچـچه »انچهمۇسۇلم«

ــ ــز يۈهن ــدۇق، بى ــېتىۋېلىپ يى دىن س
مۇسۇلمان ھهم ئۆزگىچه يىمهك ئىچمهك 
ئاالھىدىلىگىگه ئىگه، بۇ بىر چوڭ بازار 

كتـۇر، بىـز ئالـدى بىـلهن مۇشـۇ دېمه
ــمهك  ــمهك ئىچ ــالپ يى ــاھهدىن باش س
ــازىرى  ــلهن مهھــسۇالت ب ســانائىتى بى
ئېچىپ دېھقـانچىلىق مهھـسۇالتلىرىنى 



ادىن سـانائهت مهھـسۇالتىغا خام ئهشي
شـــىنجاڭدا . ئايالندۇرىــشىمىز الزىـــم

شۇنچه كۆپ مۇسۇلمان تۇرۇپ ئۆزىمىز 
يهيــدىغان مهھــسۇالتالرنى ئىــشلهپ 
ــقهتهن  ــدا ھهقى ــا قارىغان چىقىرالمىغانغ

ـــشايمىز ـــدهك  .چـــاغلىق ئوخ يۇقارقى
ىلىـق ســهۋهپلهرنى تېخنىكئىجتىمـائى، 

تۆۋهن سهۋىيىلىك دېھقانالردىن ئىزلهش 
ــوغ ــائى، ت ــۈنكى ئىجتىم را ئهمهس، چ

تارىخى سهۋهپلهر تۈپهيلى ئۇالر تۆۋهن 
ــان ــهۋىيىده قالغ ــانلىق . س ــال س يهنى



مهلۇماتالرغا مۇراجهت قىلـساق بـۇنى 
غهربـى  «:ئېنىق كۆرىـۋېلىش مـۈمكىن

شىمالدا كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان 
ــرىم يهر ــۇرا 1.98 تې ــۇپ ئوتت ــو بۇل م

ال مودىن سـهل1.94قىسىم رايۇنالرنىڭ 
ئهممــا غهربــى شــىمالدا مــو . ئــارتۇق

ــشىدىن ــسۇالت 359 بې ــوگىرام مهھ كىل
ـــۇنالردا ـــسىم راي ـــۇرا قى ـــسا ئوتت  ئال

. كىلوگىرامدىن مهھسۇالت ئالغـان495
ـــسادى ئۈنۈمـــدارلىغى  يهرنىـــڭ ئىقتى

، ئوتتۇرا يۈهنمىڭ 180غهربى شىمالدا 



»  بولغانيۈهنمىڭ 681قىسىم رايۇندا 
-9يىــل  -2000 (شـىنجاڭ گېزىتـى«

ـــ.»)ۆكتهبىرئـــ ـــداق پهرق ن مه ې بۇن
  ئۈچۈن كېلىپ چىقىدۇ؟

ــــانچىلىغىنى  ــــڭ دېھق گېرمانىيهنى
ــڭ  ــۇمى ئاھالىنى ــساق ئۇم ــسال قىل مى

ــدىغان %7.1 ــانالر ئىگهللهي ــى دېھق ن
بۇلۇپ ئوتتۇرا ھىساپ بىلهن ھهر بىـر 

ئۇالرنىـڭ . ئادهمنى باقىـدۇ95 دېھقان
ــۇپ  ــۆلچهم بۇل ــتىمۇ ئ ــان بۇلۇش دېھق

تىزىم، ئالـــدى بىـــلهن چۇقـــۇم مـــۇن



سېــستىمىلىق كهســپى تهربىــيه قۇبــۇل 
كهسپى تهربىيه قۇبۇل . قىلىشى كېرهك

ــۇم  ــهرتى چۇق ــدىنقى ش ــشنىڭ ئال قىلى
توققۇز يىللىـق مهجبـۇرىيهت مائارىـپ 
ــچ  ــش، ھى ــۇل قىلى ــىنى قۇب تهربىيهس
بولمىغاندا، تۇلۇقسىز ئوتتۇرا مهكتهپ 

ــرهك ــى كې ــگه بۇلۇش ــىگه ئى . سهۋىيهس
ىز ئوتتـۇرا دېھقان بولىدىغانالر تۇلۇقس

مهكتهپنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن ئالدى 
بىلهن كهسپى مهخسۇس مهكـتهپلهرگه 
كىرىپ بىر يىل نهزىرىيىۋى بىلىملهرنـى 



ئىگىلىشى، دېھقانچىلىق مهيدانى ياكى 
ــرىگه  ــپى مهكتهپلى ــانچىلىق كهس دېھق
كىرىــپ ئــۈچ يىــل ئهتراپىــدا كهســپى 
جهھهتــتىن تهربىيىلىنىــپ، ئىمتاھانــدا 

ۇپ، ئۇقۇش پۈتتۈرۈش الياقهتلىك بۇل
ـــيىن،  ـــدىن كې ـــسى ئالغان گۇۋاھنامى
ئاندىن دېھقان بۇلۇش الياقىتىگه ئىگه 

  .بۇالاليدۇ
ـــشۈرۈش  ـــۇس تهك ـــا نۇپ ئامېرىك
ئىدارىــــسىنىڭ ئــــېالن قىلىــــشىچه، 

 ئـادهم 15%يىلـى -1950ئامېرىكىدا 



-80دېھقانچىلىق بىـلهن شۇغۇلالنـسا 
ـــــده  ـــــا كهلگهن   كه2.5% يىلالرغ

ــــــكهن،  ــــــى -1987چۈش  2%يىل
يىلـى دېھقـانچىلىق -1986. چۈشكهن

ــڭ  ــلهن شــۇغۇللىنىدىغان ئائىلىلهرنى بى
دولـالر 326مىڭ 23 ئوتتۇرىچه كىرىمى

ــــانچىلىق  ــــرى دېھق ــــۇپ، غهي بۇل
ـــى  ـــۇرىچه كىرىم ـــڭ ئوتت ئائىلىلىرىنى

 .دولـــــالر ئىـــــكهن632مىـــــڭ 29
يىــل -1990 »بــايىنغۇلىن گېزىتــى«(
كۈنىدىكى سـانىدىكى -12ئاينىڭ -5



 6000م پهرقـى مهلۇمات بۇلـۇپ كىـرى
  )دولالر ئهتراپىدا

ئهجابــا، كاپىتــالىزىم دۇنياســىنىڭ 
ــ ــانلىرى ن ــاي ھهم ېدېھق ــۈن ب مه ئۈچ

كىرىمى ياخشى، لـېكىن سوتـسىيالىزىم 
 دهۋرىــده ئېكىسپىتاتــسىيه بولمىغــان

ھهممه ئـۆز كـۈچىگه تايىنىـپ ئىـش «
دهۋرده نامرات بولىـدۇ؟  »كۆرىدىغان

يهرنىـــڭ ئۈنۈمـــدارلىغىنىڭ تـــۆۋهن، 
الرنىــڭ نــامرات بۇلىــشىدىكى دېھقان

تــۈپكى ســهۋهپ زادى نىــمه؟ بۇنىــڭ 



ـــازىرقى  ـــۋهتته ھ ـــارلىرى ئهل جاۋاپك
ـــــسىزلىگى،  ـــــڭ غايى زىيالىلىرىمىزنى
ــــاڭلىغىدىن  ــــسىزلىغى، بوش ۋىجدان
كۆرۈش مۈمكىن، چۈنكى بىزده خېلـى 
كۆپ ساندا يېزا ئىگىلىك مهكتهپلىـرى 

ــــ ــــۈرگهن ىتىۋه ئۇنۋېرس تلىرىنى پۈتت
ــسىمۇ  ــالىالر بول ــڭ زىي ــۇالر ئۆزلىرىنى ئ

قۇسۇغىغا نان، ئۇچىسىغا كىيىم بېرىپ 
ئۇقۇتقان ئهشۇ دېھقان قېرىنداشـلىرىنى 
بېيىتىش يولىدا قانچىلىك كۈچ سـهرپ 
ــا  ــق ئهمم ــۆۋهن تهننهرقلى ــدى؟ ت قىل



ىالردىن تېخنىكمهھسۇالت ئاشۇرۇدىغان 
ــــپ  ــــا چىقىرى ــــك ئوتتۇرىغ قانچىلى
دېھقانالرنىڭ بېيىشىغا ياردهم قىلـدى؟ 

ــــ ــــى ئهقهللى ــــقىالرنىڭ يېڭ سى باش
ـــــــانچىلىكنى  ـــــــسىدىن ق تېخنىكى
تۇنۇشتۇرۇپ بېيىشىغا ياردهم قىلـدى؟ 
ــلهن  ــانلىرى بى ــزۇ دېھق ــسالهن خهن مى
ـــسادى  ـــڭ ئىقتى ـــۇر دېھقانلىرىنى ئۇيغ
ھالىنى سېلىشتۇرايلۇق، مۇتلهق كۆپى 
ــق  ــدا تېرىقچىلى ــر زېمىن ــشاش بى ئوخ
قىلسىمۇ ئۇيغـۇر دېھقـانلىرى نـامرات، 



ي؟ گهپ شــۇ بــا خهنــزۇ دېھقــانالر
يهردىكــى خهنــزۇ دېھقــانالر كۆپــۈنچه 
ــۇالر  ــرائهت تېرىيــدۇ، ئ ئىقتىــسادى زى
ــالالردىن  ــق ماتېرىي ــۈك تېخنىكىلى تۈرل

ــشلهيدۇ ــق ئى ــدىلىنىپ تېخنىكىلى . پاي
ــى  ــڭ باھاس ــان كۆكتاتنى ــۇالر تېرىغ ئ
ئىزچىـــــل تـــــۈرده دېھقـــــانچىلىق 
ــۇرى، ئوخــشاش  ــدىن يۇق زىرائهتلىرى

ۇيغۇر ئىككى باغۋهننى مىسال قىلساق ئ
ــاپتۇلى  ــڭ ش ــدىن 2-1باغۋهننى يۇئهن

ـــڭ ئهت  ـــزۇ باغۋهننى ـــسا خهن سېتىل



ــاپتۇلى  ــ 7-6ش ــېتىلىدۇ، يۈهن دىن س
ــۇ ــۈپ تۇرۇپت ــا دهپ كۆرۈن . پهرق مان

دهيـــمهن يېـــزا  -  !شـــۇڭا ئىـــسىت
ىـسىنى ئىگىـلهپ ھىـچ تېخنىكئىگىلىك 

ــاۋاتقان  ــاي ياش ــهرپ قىلم ــىگه س نهرس
ئۇيغۇر ئاگرانۇمالرنىڭ ئۆتۈپ كهتكهن 

شــۇنداق، خهلــق باققــان، . هئــۆمرىگ
ــك  ــشىلهر قىلچىلى ــان بهزى كى ئۇقۇتق
مهنسهپكه ئېرىـشكهن ھامـان ئۆزىنىـڭ 
كىچىككىنه پايدىسى ھىسابىغا خهلقنى 
ــالالرنى  ــاختا م ــپ س ــا ئۇچرىتى زىيانغ



ئهكىلىپ مهجبۇرى سـاتىدىغان ئىـشالر 
كۆپ بولمىدىمۇ؟ شـۇڭا دېھقـانلىرىمىز 
 بېيىيالمىدى، بېيىغان ئاز ساندىكىلىرى
ــۇمچه  ــشنى قۇش ــرائهت تېرى ــسا زى بول
ئۇرۇنغــا قويغــان، باشــقا كــۆپ خىــل 
ئىگىلىكنى ئاسـاس قىلغـان جۈملىـدىن 
ــــــق،  ــــــك، بوداقچىلى باغۋهنچىلى

ۋه تىجـــارهت بىـــلهن  بـــاقمىچىلىق
ئــــامىتى كهلــــگهن  شــــۇغۇللىنىپ

خۇالسه قىلـساق ئۇيغـۇر . دېھقانالردۇر
دېھقانالردا پـۇل بـارمۇ؟ يـوق، ئهگهر 



غــا نۇپــۇس بېــشىغا بــار دىــسىڭىز ئېيى
 پۇل بىـلهن يۈهن140توغرا كېلىدىغان 

، ســۇبىــر ئــاي ئــۇن، گــۆش، يــاغ، 
ــات ئىــستىمال قىلىــپ ياشــاپ  كۆكت
كـــۆرۈڭ، تـــوك چىـــراغ يانـــدۇرۇڭ، 
ــۆلهڭ  ــۇلىنى ت ــۇش پ ــڭ ئۇق بالىڭىزنى
تۇرۇبــا ســۈيى ئىچىــڭ، بوپتــۇ كونــا 
كىيىملىرىڭىزنى كىيىڭ، خۇدا سـاقالپ 
 ئـــاغرىق ســـىالقتىن خـــالى بۇلـــۇڭ،

ئـويالپ  ندىمۇ ئهشۇ پۇل يېتهمدۇ؟شۇ
مهن بـــۇ يهرده ئېتىقـــاتلىق  !كـــۆرۈڭ



ئۇيغــۇر يازغۇچىـــسى نۇرمـــۇھهممهت 
شـائىرغا كېـسهل تهگـكهن «توختىنىڭ 

 ناملىق خاتىرىـسىده ئـېالن »كۈنلهرده
ـــــۈملىلهرنى  ـــــۇ ج ـــــان مۇن قىلىنغ
ـــىراتقا  ـــداق تهس ـــۇنىڭىزدا قان ئۇقۇغ

-ئاكـا« :كېلىدىغىنىڭىزنى بىلگۈم بار
 دىن جهمئـىيۈهن 20ىسى سېڭىل ئىكك

ــۈهن 40 ــشى ي ــۇلى تۆلى ــلۇق پ  ئۇقۇش
ــكهن ــرهك ئى ــدىن 360. كې ــۈن تاڭ  ك

-شامغىچه ئىـشلىگهن جاپـاكهش ئاتـا
ئانـــــا تۈگـــــۈمهس ســـــېلىق ۋه 



ــاران  ــۇرۇپ ئ ــانىلهردىن ئاش  20جېرىم
نى يـۈهنه مبـۇ يىگىـر.  بېرهلهپتۇيۈهن
 ياشلىق سىڭلىسىغا 10 ياشلىق ئاكا 13

تــۆلهپ بــۇ پــۇلنى ســىز " :ئۆتۈنۈپتــۇ
-." كىتاپ ئېلىـڭ، ياخـشى ئۇقـۇڭ

ــسىغاد ــۇ سىڭلى ــۇل . هپت ــۇم ئوغ مهس
ئـۆزى ، سىڭلىسىنى مهكتهپكه ئۇزۇتۇپ
كهچـته . مهھهللىنىڭ سىرتىغا كېتىپتـۇ

ئۇنىڭ جهسـىتىنى دوڭغـاق جىگـدىگه 
بـۇ . ئېسىلىۋالغان يېرىدىن تېپىـشىپتۇ

ـــڭ  ـــۇ بالىنى ـــاڭالپ ش ـــاجىئهنى ئ پ



مهكتىــپىگه ئۇلــۇغ ئــالىم، ئهدىــب 
رېھىم ئۆتكۈر ئهپهدىمنىڭ قىـزى، ئابدۇ

داڭلىق تېلـۋىزىيه دىكتـورى گۈلـشهن 
 يـۈهنئابدۇرهھىم يىغالپ تۇرۇپ مىڭ 

ئابدۇرهزاق سـايىم مىـڭ . ئىئانه قىپتۇ
 يۈهنباشقىالر مىڭ .  ئىئانه قىپتۇيۈهن

   »... ئىئانه قىپتۇ
دېھقانالرنىڭ كىشى بېـشىغا تـوغرا 
ــداق  ــى مۇن ــاپ كىرىمن ــدىغان س كېلى

ـــساپاليدۇ ـــدىن : ھى ـــۇمى كىرىم ئوم
ئىشلهپچىقىرىش داۋامىدا سهرپ قىلغان 



خىـــــــراجهت، ئىـــــــشلهپچىقىرىش 
ــى ، ســايمانلىرىنىڭ كــونىراش خىراجىت

مهھهلـــله ، تاپـــشۇرۇلىدىغان بـــاج
قالـــــدۇرۇقى قاتـــــارلىق تۈرلـــــۈك 
يىغىۋېلىنىدىغان پۇلالرنى ئېلىۋهتكهنده 
قېلىپ قـالغىنى ئانـدىن دېھقانالرنىـڭ 

تىيه ھـازىر پـار. ساپ كىرىمى بۇلـۇدۇ
ــى  ــشچى خىزمهتچىلهرن ــادىر ئى كهڭ ك
دېھقانالرنىڭ ھـال ئهھۋالىـدىن خهۋهر 

، بېيىشىغا ياردهمده بولـسۇن، ئالسۇن
يـول كۆرسهتـسۇن دهپ ئـۈچته بىـرگه 



ھهر بىـر ئۇيغـۇر ، بۇلۇشقا چۈشـۈردى
ـــــارۋىچى  ـــــان چ ـــــسى دېھق زىيالى
ـــۈنىنى  ـــال ك ـــلىرىمىزنىڭ ھ قېرىنداش

  .ئوبدان ئويالپ كۆرۈشى الزىم
 10%ۈن ئۇيغـۇر ئاھالىـسىنىڭ پۈت

-تىنــــى ئىگهللهيــــدىغان ئىــــشچى
 ھــالىنى كــۆرۈپ مــۇخىزمهتچىلهرنىڭ

  :باقايلى
بىر ئۇيغـۇر ئائىلىـسىده دۆلهتنىـڭ 
پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنى جان دىل 

ئانا -بىلهن ئىجرا قىلغىنى بويىچه ئاتا



ۋه ئىككى باال جهمئى تۆت نۇپۇس بار 
 .دۇدهپ قارىساق ئاساسهن توغرا بۇلىـ

ــى« ــسات گېزىت ــىنجاڭ ئىقتى ــڭ »ش نى
مـاي سـانىدا ئـېالن -15 يىل -2001

ئاساسالنغاندا ئىـش  قىلىنغان مهلۇماتقا
ئورنىــدىكى ئىــشچى خىزمهتچىلهرنىــڭ 

 8717يىلى ئوتتۇرىچه مۇئاشى -2000
 1106 بۇلۇپ ئالـدىنقى يىلـدىن يۈهن
 ئاشقانلىغى، مهملىـكهت بـويىچه يۈهن

ۆۋهن  تيۈهن 654ئوتتۇرىچه مۇئاشتىن 
 ئىكهنلىگــى، شــىنجاڭنىڭ شــاڭخهي



ــــــــۈهن18531( ــــــــڭ)ي  ، بېيجى
، )يـۈهن14976(، شىزاڭ)يۈهن16350(

 ، جېجــاڭ)يــۈهن13823(گۇئاڭــدوڭ
 ئـۆلكه 12قاتارلىق ... )يۈهن13076(

ـــــيىن  ـــــدىن كې ـــــاپتۇنۇم رايۇن ئ
شـۇڭا . تۇرىدىغانلىغى ئېالن قىلىنغـان

ــى  ــشچى خىزمهتچ ــادهتتىكى ئى ــز ئ بى
ل ئىككهيـلهن ئايا-سۈپىتىده ئېيىغا ئهر

 مۇئاش ئالىدۇ دهپ يۈهن1500جهمئى 
  .قارايلى

ئـۇن، يـاغ، : ئائىلىۋى خىـراجهت



، توك، قاتناش راسـخودى، ۇگۆش، س
بالىالرنىڭ ئۇقۇش پۇلى، خهۋهرلىشىش 

 يۈهن 800سىزنىڭچه ئايدا . خىراجىتى
-تۆكۈن، ئۆلـۈم-يېتهرمۇ؟ يهنه توي

-ئولتـۇرۇش يىتىم، ئـاغرىق سـىالق،
  قۇپۇشالرچۇ؟

 ئۇيغۇر ئهر بولغاندىكىن ئېيىغامهن 
ـــۈهن150 -100 ـــۇل ي ـــدا پ  ئهتراپى

خهجــلهپ تاماكــا چهكمىــسهم، كهم 
ئهتراپىــدا پــۇل  يــۈهن 80 دىمۇدېگهنـ

ــك  ــپ مىخاينى خهجــلهپ ھــاراق ئىچى



خوشـــــال بولمىـــــسام قانـــــداق 
ــــىيالمايمهن ــــدىن، . ياش يهنه دىنىم

ـــپ  ـــتىن ۋاز كېچى ـــى پهزىلهت ئهخالق
ه ئهجدادىمدىن قالغـان ئـۇدۇم بـويىچ

ئايالالردىن خوشاللىق تاپمىـسام مېنـى 
ــار  ــۈكى ب ــسىنىڭ ت ــداقمۇ مهيدى قان

  !ئهركهك دىسۇن كىشىلهر
ــان  ــال بولغ ــۇر ئاي ــر ئۇيغ مهن بى
ــــى  ــــمهن، ئهجــــدات ھىكمىت ئىكهن

 »ئاناڭنى داداڭغا پهدازسىز كۆرسهتمه«
گه ئهمهل قىلمىـــسام، ئـــالتۇن زېبـــۇ 



زىننهت ۋه كىـيىم كـېچهك بىـلهن ئـۆز 
هرگه نامـــايهن قىممىتىمنـــى كىـــشىل

قىلمىسام كىممۇ مېنى كۆزگه ئىلىـدۇ؟ 
بۇنىڭغا پۇل قانچه كۆپ بولسا شۇنچه 

  .ياخشى
ــاي  ــر ئ ــدا بى ــۇنداق بولغان مۇش

 ئهتراپىده ئېـشىنچه يۈهن 300ئىشلهپ 
پۇل قالىدۇ، نىمه ئىشهنمهمسىز؟ بـاي 

ــا ئــۆي دېمه ــاق، مان ــىز؟ ي كچىمۇس
ـــكارىالپ  ـــى ئاش ـــسالھاتى ھهممىن ئى

ســوم پــۇلنى مىــڭ 30قويمىــدىمۇ؟ 



ــــپ  ــــدىن ئېچىقى ــــانچىمىز بانكى ق
تاپشۇرالىدۇق؟ ئهمهلىيهتته ھهممىمىـز 
پـــارقىراپ رېـــستورانالردىن كهلـــمهي 

ـــلهن  ـــوينىغىنىمىز بى ـــدهك «ئ كهيگى
 »ئهڭلىمىز يوق، ئېتىم مارجـان بـۈۋى

ــــدۇقمۇ؟ جوڭگــــۇ خهلــــق  بولمى
ئۇنۋېرســـتۇتىنىڭ پېروففىـــسورى جـــو 
ـــشىچه ـــسىده يېزى ـــىياۋجېڭ ماقالى  ش

ـــــا « ـــــڭ ئامېرىك  80%ئاھالىلىرىنى
ئوتتۇرىھال تۇرمۇشتىكى سىنىپ ئىكهن، 
ــىدىكى  ــۇش سهۋىيهس ــال تۇرم ئوتتۇرىھ



ـــــى  ـــــسا جهمئىيهتن ـــــىنىپ بول س
ئۇالرنىـڭ  مۇقىمالشتۇرغۇچىالر بۇلـۇپ

مۇقىم خىزمىتى، ماشىنىسى، ئۆيى بـار 
ئىكهن ھهم بىر ئاي رۇخـسهت سـۇراپ 
دۇنيانى سهيله ساياھهت قىالاليدىكهن، 

ىھـــال تۇرمـــۇش مانـــا بـــۇ ئوتتۇر
 ،»سهۋىيىسىدىكىلهرنىڭ كـۈنى ئىـكهن

 10%ئهلۋهتته مۇندىن ئۆزگه بهلكىـم 
ياكى ئۇنىڭدىن كۆپرهك ئاھاله يۇقۇرى 
ــــــــىدىكى ــــــــۇش سهۋىيهس  تۇرم

ــستالر« ــۈمكىن، »كاپىتالى  بۇلۇشــى م



بولسا ماشـىنىلىق يـۈرۈپ 10%قالغان 
ئىـــش ئىزلهيـــدىغان، ئىشـــسىزلىق 
ــامراتالردۇر  ــدىغان ن ــسى ئالى سۇغۇرتى

 »يېـرىئىم ئـايلىق سـۆھبهت «.هلكىمب
ـــــڭ ژورن ـــــق -2000ىلىنى  -2يىللى

ســانىدىكى ماتىرىيالغــا ئاساســالنغاندا 
 مىليون دولالرغـا 3ئامىرىكىدا بايلىغى 

بىـز ، يهتسه ئاندىن باي سانىلىدىكهن
ئــــۆزىمىزنى ئۇالرغــــا سېلىــــشتۇرۇپ 
كــۆرهيلى، ھــالىمىز قانــداق؟ بىــز 

  بايمۇ؟



ــان ــۇرالردا دېھق ــارۋىچى، -ئۇيغ چ
 5%خىـزمهتچىلهردىن باشـقا -ئىشچى

ئهتراپىدا تىجارهتچى ۋه ھۈنهرۋهنلهرنى 
بىر قهدهر ھال كـۈنى ياخـشى دىـيىش 
مۈمكىن، ئۇالرنىڭ قانچىلىكتىن پـۇلى 

ــامهلۇم ــازىرچه ن ــارلىغى ھ ــا . ب ئهمم
ئۇمــۇمهن باشــقىالرغا قارىغانــدا ھــال 

سودا تىجـارهت بىـلهن . كۈنى ياخشى
شــــــــــۇغۇللىنىدىغان ئاشــــــــــۇ 

ىرىمىزنىڭ ياخــشى كــۈنى قېرىنداشــل
ــرنىمه  ــا بى ــدۇ؟ بۇنىڭغ ــا بارى قاچانغ



ك تهس، مۇسۇلمانالر ئاشخانىـسى دېمه
بولغان ئۇيغۇر ئاشخانىلىرىنى مىـسالغا 
ئالساق تازىلىغى ياخـشى بولماسـلىق، 
تامىغى ياخشى بولماسلىق، مۇالزىمىتى 
قوپــال بولــۇش قاتــارلىق ھهرخىــل 
سهۋهپلهر بىلهن خهنـزۇ ئاشـخانىلىرىغا 

ـــدۇقيۈگ ـــۇپ قال ـــدىغان بۇل . ۈرهي
ئۆزلىرىنى يهھـۇدىالردهك چاغاليـدىغان 
سودىگهرلىرىمىزنى ئالساق ئاز دهسـمايه 
بىلهن مالغا بېرىپ ئـاز مـال ئهكېلىـپ 
باھانى ئـۆره قىلىـپ سـاتاتتۇق، مانـا 



ــتىن  ــقا مىللهت ــزۇ ۋه باش ــدى خهن ئهم
بولغان سودىگهرلهر ئۇيغـۇرالر ياخـشى 

ــۆپله ــدىغان مهھــسۇالتالرنى ك پ كۆرى
ئهكىلىپ ئـازراق باھـا چـاپالپ كـۆپ 
ــۇر  ــپ ئۇيغ ــدا ئېلى ســېتىپ كــۆپ پاي
ـــوغالپ  ـــازاردىن ق ـــودىگهرلهرنى ب س

لهرنى ئېلىـــپ تىككـــۈچى. چىقارماقتـــا
ئېيتساق ئىككى قوللـۇق ئىـش قىلىـپ 
ــا،  ــپ قالماقت ــدىن ئايرىلى خېرىدارلىرى
لــېكىن خهنــزۇ تىككــۈچىلهر بولــسا 
رهختلهرنىمۇ ئهكىلىپ رهختنى ئۆزىدىن 



ئالـــسا رهخ باھاســـى ۋه مانجىـــسىدا 
ئېتىۋار بېرىش تاكتىكىـسىنى قوللىنىـپ 
ھهم ســۈپهتلىك ئىــش قىلىــپ بــازارنى 

  .مونوپول قىلماقتا
ازىر دۇنيـــا بىلىـــم ئىگىلىگـــى ھـــ

دهۋرىگه قهدهم قويـدى، بىـز بولـساق 
ـــېخىچه ـــدائى چۈشـــهنچىده  ت ئىپتى

تۇرمۇش ھهلهكچىلىگىده يۈرمهكتىمىز، 
ئۇيغۇرالر قۇرغان كارخانىالردا ئىشلهپ 
چىقىرىلغان مهھسۇالتالردىن قانچىلىك 

ــــته ــــار؟ ئهمهلىيهت ــــان «ب ، »ئارم



ــامىنه« ــدىيار«، »ئ ــۆھهر «، »گۈل گ
رۈشــلۈك مهھــسۇالتلىرى ۋه يۈ »زېمىــن

ــا  ــرى بازارغ ــابىتى دورىلى ــۇر تىب ئۇيغ
ئۇيغۇر تىبابىتى شۇنچه ئۇزاق (سېلىندى

تارىخقــا ئىــگه بولــسىمۇ ھــازىر زاڭــزۇ 
بابىتى ۋه موڭغـۇل تىبـابىتىچىلىكمۇ ېت

بىلىـم   بىزنىـڭ.)ئىناۋهت تاپالمىـدى
ئىگىلىگىــگه قهدهم بېسىــشىمىزغا يهنه 
قانچىلىــك ۋاقىــت بــاردۇ؟ ئۇيغــۇر 

ـــۇن ـــاش، -خوت ـــڭ قهلهمق قىزلىرىنى
ــپ  ــشىدا ئاجايى ــاچ بولى ــۇمبۇل س س



تۆھپىلهرنى قوشقان تهبىئى گۈزهللىك، 
ساغالملىق بۇيۇملىرى ئوسـما، يىلىـم، 
خېنىلهردىن بىز ۋاز كهچسهك باشـقىالر 
كهشپىياتى سۈپۈتىده مهھسۇالت قىلىپ 

ــالدى ــا س ــپ بازارغ ــشلهپ چىقىرى . ئى
ــــان  ــــدىلىق بولغ ــــاغالملىققا پاي س

لهس قاتارلىق بهزى ئىچىملىكلهر مۇسهل
ـــاي يهنه  ـــا قالم ـــسىزكى ئۇزاقق شهك
باشقىالر تهرىپىدىن ئىشلهپ چىقىرىلىپ 
بازار تېپىـشى مـۈمكىن، بىـز تـېخىچه 
ئۆزىمىزنى ۋه ئۆزىمىزنىڭ مهدهنىيىتىنى 



 تۇنۇپ بواللمايۋاتىمىز، ئۇيغۇرالرنىـڭ
ــ« ــا ئ ــا ھ ــاا ھ ــشىمۇ »ئ  دهپ كۈلى
 بۇلــۇپ داڭلىــق ماركىغــا» ۋاخاخــا«

ا تېخنىكـــــــپهن ۋه . ئايالنـــــــدى
جهھهتتىكــــــى قــــــاالقلىقىمىزدىن 
رايــــــۇنىمىزدىكى ئۆســــــۈملۈك ۋه 
جــانلىقالرنى تۇنــۇپ بواللمــايۋاتىمىز، 
بىز ئۇنىڭ قهدىر قىممىـتىگه يهتمهسـته 
يـــاۋايى ھـــايۋانلىرىمىزنى ئـــوۋالپ 
تۈگهتمهكته، چۈچۈك بويىغا ئوخشاش 
ھهممه يېـرى ئـالتۇن ئوسـۈملۈكلىرىمىز 



ــۈگى ــپ ت ــانى كولىنى ــز دۇني مهكته، بى
ــدۇرغان ــرهتته قال ــگه« ھهي ــوپ (چى ل

ـــدىرى ـــاالنىمۇ »)كهن ـــى ت دهك تهبىئ
ــاي ــهنمهي ، تۇنۇيالم ــى چۈش قىممىتىن

ـــۈرمهكتىمىز بىـــز ئـــۆزىمىزنى ۋه . ي
ــــالمىغىنىمىز  ــــى تۇنۇي مهدهنىيىتىمىزن
ــۋى  ــاددى ۋه مهنى ــېخىچه م ئۈچــۈن ت

. مهدهنىيهتــــته يۈكــــسىلهلمهيۋاتىمىز
 ئهشـيادىن دېھقانچىلىق قاتارلىق خـام

پىشــشىقالپ ئىــشلهنگهن مهھــسۇالتالر 
نهچچه ھهسسه قىممهت بۇلۇپ ئېلىـپ 



ـــۇ ـــدىغان قۇشـــۇمچه قىممهتم -كېلى
پايدىمۇ خېلى ياخـشى، بـۇ خـۇددى 
رهختنىــــــڭ باھاســــــى بىــــــلهن 
تىككۈچىلهرنىڭ ئالىدىغان باھاسـىنىڭ 
يېقىنلىشىدىغانلىغىنىڭ ئۆزى ئىسپاتالپ 

ــدۇ ــڭ زور تېخنىكپهن ۋه . بېرهلهي ىنى
قتىسادى قىمـمهت يارىتىـدىغانلىغىنى ئى

ھــــازىرقى ئهمهلىــــيهت ئىــــسپاتالپ 
ـــدۇ ـــى«.بېرى ـــۇر دۇنياس » كومپىيۇت

 يىللىـق -2000ىلىنىڭ ئۇيغـۇرچه ژورن
 قوشما سانىدا ئېالن قىلىنغان -4 ،-3



 يىلىدىكى -1999ماقالىده يېزىلىشىچه 
ــالى ئهڭ زور  ــويىچه كاپىت ــارى ب يهر ش

كـرو  كارخانه ئىچىده ئامېرىكا مى1000
ــىركىتى  ــوفت ش ــارت 407س  220 مىلي

ــى  ــرى مهبلىغ ــا دوللى ــون ئامېرىك مىلي
بـــۇ ( ئورۇنـــدا تۇرغـــان -1بىـــلهن 

يىلـى -2002، - 2001كارخـانه يهنه 
دۇنيادا ھهممه ئىـشىنىدىغان شـېركهت 

بۇ شېركهتنىڭ قۇرغۇچىـسى . )بولغان
 مىليـارت دولالرلىـق 102بېل گايتىس 

بــايلىغى بىــلهن دۇنيــادىكى بىرىنچــى 



  .ي ھېساپلىنىدۇبا
ـــۇس« ىلىـــدا ئـــېالن ژورن »فۇب

ــادىكى  ــان دۇني ــاي 10قىلىنغ  چــوڭ ب
ــېركىتىنىڭ  ــوفت ش ــرو س ــده مىك ئىچى

ئامېرىكا مهبلهغ ، لىدىرى بېل گايتىس
سېلىش بانكا خوجايىنى ۋولىن بافىـت 

ــالر35( ــارد دول ــك ، ) مىلي گېرمانىيىلى
 مىليـارت 26(ئاربورېشىت قېرىنداشـالر 

ت شـېركىتىنى مىكروسوف، ) مىليۇن800
 25(ھهمكارلىشىپ قۇرغان بارو ئهيلون 

ئــامېرىكىلىق ، ) مىليــۇن200مىليــارت 



 500 مىليـــــارت 23(الرى ئېرســـــون 
 20(جىم ۋولتۇن  ئامرىكىلىق، )مىليۇن

ئــامىرىكىلىق ، ) مىليــۇن800مىليــارت 
 700 مىليـــارت 20(يۇھـــان ۋورتـــۇن 

ئامىرىكىلىق ئـارىس ۋولتـۇن ، )مىليۇن
ــــــارت 20( ــــــۇن م500 مىلي ، )ىلي

 20(ئــامىرىكىلىق روپــسۇن ۋولتــۇن 
ئــامىرىكىلىق ، ) مىليــۇن500مىليــارت 

 400 مىليـــارت 20(ھـــايلۇن ۋولتـــۇن
ــــۇن ــــكهنالر)مىلي ــــڭ ،  ئى بۇالرنى

 باي 5ئىچىدىكى ۋولتۇن جهمهتىدىكى 



. بىر شېركهت جهمهتىنىـڭ ئهزالىرىـدۇر
ــېچ بىرســىمۇ  ــڭ ھ ــارقى بايالرنى يۇق

  .دېھقان تائىپىسىدىن ئهمهس
ىلـى ژورن» بـايلىق «يىلى -1999

 ياشــتىن تــۆۋهن 40ئــېالن قىلغــان 
ئىچىده   كىشى10دۇنيادىكى ئهڭ باي 

 ياشلىق لېـدىرى 34 شېركىتىنىڭ دهلل
 مىليـون 490 مىليارد 21مىكائىل دېل 

ــــلهن  ــــرى بى ــــا دوللى  -1ئامېرىك
  .باھاالنغان

ــــاپلىرى 35 ــــور كىت  ياشــــلىق ت



سودىگىرى ئاموزون شېركىتىنىڭ لېدىرى 
 مىليـون 740 مىليـارد 5ۋس جوف بىزو

  . بولغان-2ئامېرىكا دوللىرى بىلهن 
گاته ۋاي كومپىيوتۇر شـېركىتىنىڭ 

 5 ياشــلىق لېــدىرى تېــددىر ۋىــت 36
 مىليون ئامېرىكا دوللىـرى 440مىليارد 
 لىكــكه، تــور تاالشــتۇرۇپ -3بىــلهن 

ــېتىش شــىركىتى ئوبــاي نىــڭ   32س
 مىليـارد 3ياشلىق لېدىرى پىيېر ئومىيا 

 -4ليون دولـالر پـۇلى بىـلهن  مى690
ـــان ـــاخو . بولغ ـــقا ي ـــۇالردىن باش ب



 33شېركىتىنىڭ قۇرغۇچىـسىدىن بىـرى 
 120 مىليــارد 3ياشــلىق داۋى فىلــو 

يهنه بىــر ، مىليــون ئامېرىكــا دوللىــرى
 3 يۈهن ياشلىق ياڭ جى30قۇرغۇچىسى 

ــارد  ــۇللىرى 50مىلي ــالر پ ــون دول  مىلي
. بۇلۇپ باھاالنغان -6 ۋه -5بىلهن 
ــۇالرد ــۇنداق ئ ــقىالرمۇ ئهنه ش ىن باش
 ياشـتىن 40ىالر بىـلهن تېخـنىكئۆتكۈر 

 -10تۆۋهن ياشتىكى كىشىلهر بۇلـۇپ 
 33باھاالنغــان ئوبــاي شــېركىتىنىڭ 

ـــف  ـــسى جې ـــالىز ئۇستى ـــلىق ئان ياش



 مىليـــون 350 مىليـــارد 1ســـىكورنىڭ 
بىز . ئامېرىكا دوللىرى پۇلى بار ئىكهن

 40ئۆزىمىزگه قاراپ باقايلى، قانچىمىز 
ــك يا ــك ئىگىلى ــتا قانچىلى ــقا بارماس ش

ـــساد  ـــك ئىقتى ـــدۇق؟ قانچىلى تىكلى
ـــيهت  ـــاكى جهمئى ـــدۇق ي جۇغلىيالى
تهرهققىياتى ئۈچۈن قانچىلىك ھهسـسه 
قۇشالىدۇق؟ ئامېرىكـا قاتـارلىق غهرپ 
ــڭ  ــون پۇلنى ــون مىلي ــده مىلي ئهللىرى

ـــرى ـــست« ئىگىلى ـــڭ »كاپىتالى الرنى
تهڭــدىن تولىــسى ئىــشنى نۆلــدىن 



ــل پ ــۆز ئهقى ــالپ ئ ــىتى ھهم باش اراس
ــــا  ــــپ مىليونىرالرغ كــــۈچىگه تايىنى
ئايالنغان ئىكهن، دۇنيادىكى ئهڭ باي 
ــشۇمۇل  ــىده ئالهم ــۇتېر ساھهس كومپىي

 31تـــۆھپه قوشـــقان بېـــل گـــايتىس 
ــان ــا ئايالنغ ــشىدىال مىليادىرغ ئهر ، يې

بېـل ۋه مېيلىنـدا  «خۇتۇن ئىككىـسى
ــى ــدى جهمئىيىت ــارت 20گه »فون  مىلي

 پۇل ئىئانه ئامېرىكا دوللىرىدىن ئارتۇق
بىـز بولـساق تۈرلـۈك باھـانه . قىلغان

ســــهۋهپلهر بىـــــلهن ئۆزىمىزنىـــــڭ 



ـــــۇرۇپ  ئىقتىدارســـــىزلىغىمىزنى يۇش
ـــز، ـــوق« كهلمهكتىمى ، »شـــارائىت ي

ـــوق« ـــلهغ ي ـــدىراش« ،»مهب » ئال
دهك باھانه سهۋهپلهر بىـلهن ئـۆز دېگهن

ـــۆتمهكتىمىز ـــۆللهپ ئ ـــۆزىمىزنى گ . ئ
ئومــۇمهن مهيلــى دېھقــان، مهيلــى 

ــ ــاكى تىجــارهتچى مۇئاشــلىق ك ادىر ي
بولسۇن ئۆزىنىڭ ھازىرى ۋه كهلگۈسـى 

ــى ــدىغان ۋاق يهتت ــده ئويلىنى ، ھهققى
 انلىقىغاكىچىكىشكه ھهرگىز بولمايـدىغ

  .پۇل بشارهت بهرمهكته-ئىقتىساد



يىلــى -2001 »شــىنجاڭ گېزىتــى«
ــانىدا-27ئاينىــڭ -12 ــدىكى س  كۈنى
  مىليـــۇن ئاھـــاله200جوڭگـــۇدا «
تلىمىغـا قهدهم قا >ۇئازىيهژئوتتۇرا بۇر<

 خهۋهرده ئېيتىلىـشىچه دېگهن »قويدى
 دۆلهت ئۇچۇر مهركىزىنىڭ ئهمهلـدارى

ــدا« ــى بهش يىل ــۇدا ، كهلگۈس جوڭگ
ــــاله200 ــــون ئاھ ــــۇرا  < مىلي ئوتت
ئىـستىمالچىلىرى  >ۇئازىيه قـاتلىمىژبۇر

.  دهپ كۆرســهتكهن»قاتارىغــا ئۆتىــدۇ
: دېگهنبۇ ئهمهلدار ئىزاھالپ مۇنداق 



ـــۇرا بۇر<« ـــازژئوتت ـــاتلىمىۇئ  >ىيه ق
ــىدېگهن ــۇقىم كىرىم ــك م ــۆي، لى ، ئ

، ئاپتۇموبىل سېتىۋېلىش ئىقتىدارى بار
كىرىمىنـــى ســـاياھهت ۋه مائارىـــپ 
ئىستىمالىغا ئىـشلىتهلهيدىغان كىـشىلهر 

  ».توپىنى كۆرسىتىدۇ
ــشىچه ــده، ئىگىلىنى  ،غهرپ ئهللىرى

 دىكىلهر»  قاتلىمىبۇرژۇئازىيهئوتتۇرا «
ان تهرهققـى تاپقـ، خېلى كۆپ سـاننى

بـــۇ قـــاتالم ئومـــۇمى ، دۆلهتـــلهرده
  . نى ئىگگللهيدىكهن80%نۇپۇسنىڭ 



ــسىنىڭ  ــسكا ئىدارى دۆلهت ئىستاتى
ــسادى  ــائى ئىقتى ــهھهرلهرنىڭ ئىجتىم ش
ئهھۋالىنى تهكـشۈرۈش بـاش ئهترىتـى 
ـــسىنى  ـــرىملىكلهر مهسىلى ـــۇرى كى يۇق

ـــى -2000 ـــات -7يىل ـــدا تهتقىق ئاي
، شـاڭخهي، بېيجىـڭ، تېمىسى قىلىپ

ـــئهنجىن ـــڭچوڭچ، تى ـــاڭ، ى ، جېج
، خۇبېي، شهنشى، يۈننهن، گۇاڭدوڭ

ـــۆلكه  ـــون ئ ـــارلىق ئ ـــڭ قات لىياۋنى
 9956شهھهردىكى يۇقـۇرى كىرىملىـك 

ئـــائىلىنى ســـۇئالغا جـــاۋاپ بېـــرىش 



  .ئۇسۇلىدا تهكشۈردى
ــدا ــسىدىن قارىغان ــىپ نۇقتى ، كهس

كهسپى ئۇرۇنالر مهسـئۇللىرى ، كارخانا
ــپ ــ-ۋه كهس ــڭ تېخنىك ا خادىملىرىنى

ــهھهرلهردىكى يۇ ــرىملىكلهر ش ــۇرى كى ق
 تىـن 50%ئىچىده ئىگىلىگهن نىسبىتى 
ا تېخنىكــــ-ئاشــــىدىكهن، كهســــىپ

ــدىكىلهر  ــادىملىرى ئىككىنچــى ئۇرۇن خ
ــــۇپ ــــۇرى ، بۇل ــــهھهردىكى يۇق ش

نــــــى تى15.2%كىرىملىكلهرنىـــــڭ 
ــدىكهن ــالر . ئىگهللىي ــر نهچــچه يىل بى



ــشىلهر ــرى كى ــى ئهمــگهك  «:ئىلگى ئهقل
بىــلهن جىــسمانى ئهمگهكنىــڭ ئــورنى 

ــشى ــدىئالمى ــشكهنىدى»پ قال .  دىيى
ا تېخنىكــــكهســــىپ «ئهمــــدىلىكته 

ــۇرى  ــهھهردىكى يۇق ــڭ ش خادىملىرىنى
كىـرىملىكلهر ئىچىـدىكى نىـسبىتى تېــز 

ــتى ــڭ . ئاش ــم ئىگىلىگىنى ــۇ بىلى بۇم
ـــانلىقى ـــى قىلغ ـــدهك تهرهقق ، ئۇچقان

ـــــقانلىقىنىڭ تېخنىك ـــــڭ بازارالش ىنى
ئهگهر بىــز .  دىــيىلگهن»نهتىجىــسى

ــۇي ىچه مۇشــۇ خهۋهردىكــى نىــسبهت ب



ئادهمنىڭ  7، 6ئېيتساق جوڭگۇدا ھهر 
 قاتلىمىـدىكى بۇرژۇئازىيهبىرى ئوتتۇرا 

لىـــك دېگهنئىــستىمالچىغا ئايالنـــدى 
مۇشـــۇ نىـــسبهت بـــۇيىچه ، بۇلىـــدۇ

ھېساپلىـــساق ئۇيغۇرالردىنمـــۇ بىـــرهر 
مىليــون ئــادهم بــۇ قاتالمغــا كىرىــشى 
ــۇ  ــساق ب ــداق قىل ــز قان ــرهك، بى كې

   نىسبهتكه يېتهلهيمىز؟
ـــــ ـــــساپ مېنىـــــڭ يۇق ارقى ھې

كىتاپلىرىمنى كۆرگهنلهر بهلكىـم مېنـى 
پـۇل  «پۇلنى خۇدا دهپ بىلىـدىغان،



 نـى بىلمهيـدىغان،»تاپقىچه يۈز تـاپ
بېخىل بىـر بهنـده بۇلىـشى مـۈمكىن 
دهپ ئويلىشى مۈمكىن، مهيلى قانداق 
ئويلىماڭ مېنىڭ پۇل ھهققىده ئۆزگىچه 

چـۈنكى ئهمىلىـيهت . كۆز قارىشىم بـار
كهن، ســـىزگه ماڭـــا بـــۇنى كۆرســـهت

ــېتىۋالغان،  ــۆي س ــۇ ئ ئوخــشاش مهنم
بىر نـان  «پۇلنىڭ قۇدرىتىنى تېتىغان،

ــــــــدىغان ــــــــسا داپ چالى » تاپ
ــۈنىنى ھهم  ــال ك ــلىرىمنىڭ ھ قېرىنداش

يىراقنى قۇيۇپ يېقىننى، . ھېس قىلغان



ئادهتتىكى ئۇيغۇرالرنى قۇيۇپ ھازىرقى 
مهشھۇر شهخسلىرىمىزنى ئېلىپ ئېيتساق 

چىلىـك زور پۇل يـاكى مهبلهغنىـڭ قان
جـۈرئهت . كۈچى بارلىغىنى بىلهلهيمىز

ئۇبۇلقاسىم ئىككى قېتىم دۇنيا جىـنىس 
رېكورتىنى يارىتىدىغاندا پـۇل ئۈچـۈن 
ــــازهت چهكتــــى؟  ــــك رىي قانچىلى
ــــا  ــــۇبى قوۋۇقت ــــڭ جهن ئۈرۈمچىنى
ئۆشنىسىگه خۇرجۇننى ئارتىـپ يـاردهم 

   تىلىمىدىمۇ؟
سىياسى كـېڭهش شـىنجاڭ ئۇيغـۇر 



يىللىــق -2001ئــاپتۇنۇم رايۇنلــۇق 
مهخــسۇم ، يىغىنىــدا جــۈمه ئىــسمايىل

ــــارل ــــڭ ھــــاجى قات ىق ھهيئهتلهرنى
ـــرىگه قار ـــسادى پىكىرلى ـــدا ئىقتى ىغان

سهۋهپلىك خوتهن ۋىاليىتىدىكى دېھقان 
ـــالىي  ـــڭ ئ چـــارۋىچىالر پهرزهنتلىرىنى
مهكتهپــته ئۇقۇشــى يىلــدىن يىلغــا 

 :ئــۇالر مۇنــداق دهيــدۇ، قىيىنالشــقان
قـان خوتهن ناھىيىـسىدىكى كهڭ دېھ«

ـــــڭ  ـــــڭ پهرزهنتلىرىنى چارۋىچىالرنى
ــرىش ئهھــۋالى يىلــدىن  مهكــتهپكه كى



يىلغـا ناچارالشــماقتا، نــاھىيه بــۇيىچه 
ـــــى  ـــــچه 2000 -1800ھهر يىل  غى

ئۇقۇغۇچى ئوتتۇرا مهكتهپنى پۈتتۈرۈپ 
وم ۋه ئـالىي مهكـتهپكه تېخنىكئوتتۇرا 

ـــشىش ئىمتاھانىغـــا قاتنىـــشىدۇ،  ئې
گىچه ئۇقۇغۇچىغـا 500، 450بۇالردىن 

لــېكىن مهكــتهپكه ، اقىرىق كېلىــدۇچــ
بېرىپ نورمال ئۇقۇيااليـدىغىنى پهقهت 

 تهك 50% نهپهر ئهتراپىدا بۇلۇپ 250
ئۇقۇغــۇچى ئىقتىــسادى قىيىنچىلىــق 
ـــــته  ـــــالىي مهكتهپ ـــــهۋهپلىك ئ س



ــدىكهن ــڭ تهســىرى ، ئۇقۇيالماي بۇنى
ــــڭ  ــــان چارۋىچىالرنى ــــلهن دېھق بى
ـــۇق  پهرزهنىتلىـــرى تۇلۇقـــسىز ۋه تول

ــــۆ ــــا ئ ــــنى ئوتتۇرىالرغ رلهپ ئۇقۇش
  ».خالىمايدىغان بۇلۇپ قالغان

نىـڭ  »شىنجاڭ ئىقتىـساد گېزىتـى«
ئۇيغۇرچه  دىكىيانۋار-18يىلى -2002

: سانىدا مۇنـداق بىـر مهلۇمـاتمۇ بـار
ــان« ــدىن بۇي ــى يىل ــى ئىكك ، يېقىنق

مهملىكىتىمىزدىكى ئالىي مهكتهپلهرنىڭ 
ئۇقـۇش بهدهل پــۇلى ئارقــا ئارقىــدىن 



گىچه يـۈهن 600، 400يىلىغـا ، ئۆرلهپ
ــڭ  ــسىم مهكتهپلهرنى ــر قى ــان، بى بولغ

  .دىن ئېشىپ كهتكهنيۈهن 9000
ـــشىچه ـــالالردا كۆرسىتىلى  ،ماتىرىي

ـــت ـــىنجاڭ ئۇنۋېرس ـــچه ىش تىدىال نهچ
ئۇقـۇش يـاردهم قهرز ، يىلـدىن بۇيـان

پۇلى ئېلىشنى ئىلتىماس قىلغان نامرات 
  . دىن ئاشقان4000ئۇقۇغۇچى 

ئـاپتۇنۇم رايـۇنىمىز ، ئىگىلىنىشىچه
  دىن ئارتۇق ئۇنۋېرسـتىت20، يىچهبۇ

ۋه ئىنۇستۇتتا نامرات ئۇقۇغۇچىالرنىڭ 



   »... مىڭدىن ئاشىدىكهن40سانى 
ــــۇن  ــــىم تۇرس ــــارتچى قاس بېلي
ئهنگىلىيهده نىـمه كـۈنلهرنى كـۆردى؟ 

ئادىلجان ھۇشـۇرنىڭ  »پهلهك شاھى«
كهچمىــشلىرىدىن قانچىلىـــك كىـــشى 

-2خهۋهردار؟ غۇلجــــا شــــهھهرلىك 
قۇغۇچىــــسى ئوتتــــۇرا مهكــــتهپ ئۇ

كېسىلىگه  ياشلىق گۈلباھار ئاق قان16
ـــى  ـــۇپ شـــىنجاڭ تىبب ـــار بۇل گىرىپت

-1ئۇنۋېرســــتۇتى قارىمىغىــــدىكى 
ھهر ( ئاي داۋالىنىـپ 7دوختۇرخانىدا 



ســـاھه مېھرىبـــانلىغىنى يهتكـــۈزۈپ 
بىـر ئـاز ) لىك داۋالىنىپيۈهنمىڭ 200

ـــا  ـــيىن غۇلجىغ ـــشىالنغاندىن كې ياخ
بـۇ قايتقان ۋه بىر مهزگىلـدىن كېـيىن 

ــقان ــلهن خوشالش ــا بى ــداق . دۇني بۇن
 .... ئىـــــشالر ئـــــاز بولـــــدىمۇ؟

نهچچىلىــــگهن ســــهرۋى قامهتلىــــك 
قىزلىرىمىز پۇل تېپىش ئۈچۈن ئىچكىرى 
ئــۆلكىلهرگه بېرىــپ ئىــشلهيمىز دهپ 
ـــدى؟  ـــسهنده قىلىن ـــك دهپ قانچىلى

ــدۇ ــوغرا ئېيتى ــداتالر ت ــۇلى «: ئهج پ



بارنىڭ گېپى ئوڭ، پۇلى يوقنىڭ گېپى 
» سا جاڭگالدا شورپاپۇل بول«، »توڭ
ــانلىرىم . دهپ - ــارقى باي ــڭ يۇق مېنى

ھهرگىزمۇ پـۇلنى ھهممىـدىن ئۈسـتۈن 
ــا  ــىنىمۇ پۇلغ ــپهت نۇمۇس ــۆرۈپ ئىپ ك
ــــرىش  ــــشىۋاتقانالرغا مهدهت بې تېگى

ـــى ! ئهمهس ـــۇم كهب ـــڭ نۇزۇگ بىزنى
بـايلىقتىن -پاكلىقنى، ئىپپهتنـى پـۇل

ئۈستۈن بىلىدىغان ساپ نىيهت، ئىمان 
. لىرىمىز سانـسىزئېتىقاتلىق خۇتۇن قىز

گېپىمىزگه قايتـساق پۇلنىـڭ قـۇدرىتى 



لۈڭنى ئاسـان ۈچهكسىزدۇر، ئـۇ مۈشـك
  .قىلغۇسى

ئۇيغۇرالر ھهقىقهتهن شۇنچه نامرات 
ــده  ــڭ ئىچى ــاق، ئۇالرنى ــۇ؟ ي ئۆتتىم
بېيىغــانالرمۇ بولــدى، ئهممــا بــاي 
بولغانـــدىن كېـــيىن ماڭغـــان يـــولى 

ــــدى ــــشاش بولمى ــــداقتا . ئوخ ئۇن
انالر پــۇلىنى ئۇيغــۇرالردىن پــۇل تاپقــ

  قانداق خهجلىدى؟
ــــــاخاۋهتچى،  ــــــك س خوتهنلى
ــن  ــرهم ئىمى ــان كې ــپهرۋهر دېھق مهرىپهت



ــتهپ،  ــلهپ مهك ــۇل خهج ــۇن پ نۇرغ
  .دوختۇرخانا، كۆۋرۈك سالدى

غۇلجىلىق ئابلىمىت خالىس ھاجىم 
 پـۇل چىقىرىـپ يـۈهنمىـڭ 400ئۆزى 

تهشهببۇس قىلىشى بىـلهن مـۇھهممهت 
ــــادىقجان،  ــــاجىم، س ــــن قارىھ ئىمى

رېشىت قـادىر، دىلـشات سـابىت ئابدۇ
مىـڭ 100قاتارلىق ئهل ئوغالنلىرىنىـڭ 

 دىن پـۇل قۇشۇشـى نهتىجىـسىدهيۈهن
قۇرۇلغان غۇلجا مىللى مائارىپ خالىس 

مىليـــــون 1فونـــــدى جهمئىيىتـــــى 



مىڭــدىن ئــارتۇق مهبــلهغ بىــلهن 500
قۇرۇلۇپ نۇرغۇن ئۇقۇغۇچىنىـڭ قايتـا 
ـــــپ  ـــــهت يارىتى ـــــىغا پۇرس ئۇقۇش

ــ ــم س ــڭ ئىلى ــى ئۇيغۇرالرنى ۆيهر روھىن
  .نامايهن قىلدى

غۇلجىـــدىكى نۇرتـــاي ھـــاجىم 
 پۇل چىقىرىپ يۈهنمىڭ 500مىليون 1

يىـــتىم يىـــسىرالر مهكتىـــۋى قـــۇرۇپ 
ــى  ــاخاۋهتلىك روھىن ــڭ س ئۇيغۇرالرنى

  .نامايهن قىلدى
ــــران بۈركــــۈت  ــــۈرۈمچى قى ئ



شــېركىتىنىڭ لىــدىرى قــۇدرهت ھــاجى 
ــۈن  ــشلىرى ئۈچ ــائهت ئى ــتا جام ئاتۇش

دىن كـۆپرهك نـيۈهمىـڭ 500مىليون 1
  .پۇل خهجلهپ ساۋاپ تاپتى

ـــاجىم ۋه  ـــاۋۇت ھ ـــتىن س ئاتۇش
مىليوندىن كۆپ پـۇلىنى 2پهرزهنتلىرى 

  .جامائهت ئىشلىرىغا سهرپ قىلدى
ـــدۇلال  ـــقهر ئاب ـــقهردىن ئهس قهش

 پۇل چىقىرىپ مهكـتهپ يۈهنمىليون 1
  .سېلىپ مهرىپهت نۇرىنى چاچتى

ئۈرۈمچىلىك قاسساپ يۈسۈپ ئىمىن 



ۇن مهبلهغ چىقىرىـپ ئۆز يېنىدىن نۇرغ
  .پۇتبول مۇسابىقىسى ئۇيۇشتۇردى

ـــان داۋۇت  ـــۇم مامۇتج  500مهرھ
ــڭ  ــۈهنمى ــىر ي ــى ئهس ــپ يېڭ  چىقىرى

ئۇيغۇر ئهدهبىياتى گۈلزار مۇكاپـاتىنى 
  .تهسىس قىلغان

ــۆپ  ــېلىال ك ــسالالر خ ــداق مى بۇن
بۇلۇپ خهلقنى سۆيۈندۈرىدۇ، بهزىـلهر 
ــشاش  ــا ئوخ ــۇرالرنى يهھۇدىالرغ ئۇيغ

 دهپ تهرىپلهيدۇ، ئهممـا سودىدا ماھىر
يۇقارقىالرغا ئوخـشاش سـاخاۋهت  مهن



ــا ئوخــشاتقۇم  ــرىنىال يهھۇدىالرغ ئىگىلى
ـــدۇ ـــۇدىالر ئهنه . كېلى ـــۈنكى يهھ چ

ـــــك ھهم  ـــــۇنداق مىللهتپهرۋهرلى ش
ئىلىمپهرۋهرلىك بىلهن نۇرغـۇن قـانلىق 
كهچمىشلهرنى باشتىن كهچـۈرۈپ ئـۆز 
ــاي يهنه  مهۋجــۇتلىغىنى ســاقالپال قالم

ـــادا ئا ـــكه دۇني ـــر مىللهت ـــده بى الھى
مهلۇماتالرغــا قارىغانــدا . ئايالنغــان

دۇنيادا نوبىل مۇكاپاتى ئالغانالرنىـڭ 
مىليوندهك نۇپۇسـقا 14 تى ئاران %17

ئۇيغۇرالرنىـڭ . ئىگه يهھۇدىالر ئىـكهن



نۇپۇسى ئۇالرنىڭ يېرىمىـدىن كـۆپرهك 
ــۇ  ــادهم ب ــرهر ئ ــېخىچه بى ــسىمۇ ت بول

 .شهرهپلىك مۇكاپاتقا نائىل بواللمىدى
ئامېرىكىــدا ھهر بهش ئــالىي مهكــتهپ 
ئۇقۇغۇچىسىنىڭ بىرى يهھۇدى ئىكهن، 

  ئۇيغۇرالردىنچۇ؟
يــاپۇنىيهده ئۇقــۇپ دوكتۇرلــۇق 
ئۇنۋانىغا ئېرىـشكهن دوكتـۇر ئاشـتى، 

تىنىڭ پېروفىــسورى ىشــىنجاڭ ئۇنۋېرســت
مهمتىمىن غېنى ۋهتهنگه قايتىپ كېلىپ 

ا تېخنىكــ -ئىــشقا چۈشــكهنده پهن 



ــسه ــاتىنى يۈك ــۈن تهتقىق لدۈرۈش ئۈچ
ـــراجهت  ـــقا خى ـــانه قۇرۇش تهجرىبىخ

ــۆزى  ــا ئ ــڭ 300بولمىغاچق ــۈهنمى  ي
چىقىرىپ تهجرىبىخانه قۇرۇپ تهتقىقات 

  .ئۈچۈن شارائىت ياراتقان
دوكتــۇر ئاشــتى خــالمۇرات غۇپــۇر 
ئۇيغۇر تىبابهت تهتقىقات ئورنىغا ئادهم 

 پۇل يۈهنمىڭ 10الزىم بولغاندا ئۆزى 
ــشك ــۆتكهپ كېلى ــادىم ي ــپ خ ه چىقىرى

ــــان ــــۇۋهپپهق بولغ ــــڭ . م ئالىمنى
ـــان  ـــدىن خهۋهر تاپق مۇۋهپپهقيهتلىرى



ئهنگىلىيه ۋه باشقا چهتئهل شېركهتلىرى 
ئۇنى يۇقۇرى مۇئـاش بىـلهن تهكلىـپ 
قىلسىمۇ ۋهتهننى، مىللهتنى دهپ پۇل، 
يۇقۇرى تۇرمۇشـتىن كېچىـپ ۋهتهنـگه 

  .قايتقان
ــۇق  ــۇپ دوكتۇرل ــيهده ئۇق ئهنگىلى

ــشكهن مائارى ــا ئېرى ــشۇناس ئۇنۋانىغ پ
ــۇش  ــانىم ئۇق ــىدىن خ ــمه ئهرش ھهكى
داۋامىدا قهرز بۇلـۇپ قېلىـپ ئۇقـۇش 
پۈتتۈرگهنــدىن كېــيىن مهلــۇم ۋاقىــت 
ئىشلهپ قهرزلىرىنى تۈگۈتـۈپ ئانـدىن 



  .ۋهتهنگه قايتقان
يېقىنقى يىلالردىن بۇيان كۆپلىگهن 
مۇنهۋۋهر ئۇيغۇر ياشلىرى چهتـئهللهرگه 
چىقىپ ئىلىم تهھـسىل قىلـدى، غهرپ 

ىڭ يۇقۇرى مۇئـاش، يۇقـۇرى دۇنياسىن
 -3ئىــستىمال جهمئىيىتىــده ئالــدى 

ـــى 4 ـــدىن كهين ـــچه  10-8يىل يىلغى
ــۇالر تۇرمۇشــىنى قانــداق  ئۇقــۇدى، ئ
قامدىدى؟ ئۇقۇش پـۇللىرىنى قانـداق 
تۆلىدى؟ ئۇقـۇش يهنـى چهتـئهللهرده 
جوڭگۇغا، ئۇيغۇر مىللىتىگه ۋهكىللىـك 



ـــۇنچه  ـــۇش ش ـــدا ئۇق ـــان ھال قىلغ
 بىـر تهرهپـتىن ئاسانمىدۇ؟ ياق، ئۇالر

ــشلهپ  ــتىن ئى ــر تهرهپ ــا يهنه بى ئۇقۇس
مهن كــۆرگهن . تۇرمۇشــىنى قامدىــدى

ماتېرىيــالالردا يــاپۇنىيهده دوكتۇرلــۇق 
ئۇنۋانىغا ئېرىـشكهن ئۇيغـۇرالر باشـقا 
 مهملىكهتـــلهرده ئۇقۇغـــان ئۇيغـــۇر
دوكتۇرالردىن خېلـى كـۆپ، ئۇنـداقتا 
ئۇالر ئۇقۇغان توكيـو قاتـارلىق ئىلىـم 

ــڭ ــى مهركهزلىرىنى ــۇش خىراجىت  تۇرم
پايـــدىلىنىش  «قانـــداق؟ خهنـــزۇچه



يىللىق -2000گېزىتىنىڭ  »خهۋهرلىرى
ــانىدا -15 ــىنتهبىر س ــسارىيه «س شىۋىت

ــــدا  ــــسى دوكالتى ــــمه بانكى بىرلهش
دۇنيـادىكى شـهھهرلهر : كۆرسىتىلىشىچه

توكيودا كېتىـدىغان تۇرمـۇش  ئىچىده
خىراجىتــــى ئهڭ يۇقــــۇرى بۇلــــۇپ 

ردىن نېۋيــۇرك، ســىتوكھولېم، سۇلىــشال
ـــدىكهن ـــۇرى تۇرى ـــۆپ يۇق . ... ك

ــان  ــگه ئالغ ــۆز ئىچى ــى ئ يىمهكلىكلهرن
 شــهھهردىكى 58خىــل توۋارنىــڭ 39

ــۇرىچه  ــشتۇرغاندا ئوتت ــىنى سېلى باھاس



 ئامېرىكا دوللىـرى بولـسا 310باھاسى 
مۇشــــۇ توۋارالرنىــــڭ توكيــــودىكى 

ـــۇرىچه باھاســـى  ئامېرىكـــا  765ئوتت
 يـــازغۇچى .»....دوللىــرى ئىـــكهن

ىبراھىم يـاپۇنىيه يۇقـۇرى ئهبهيدۇلال ئ
ئىستىمالىنى تېتىپ كۆرگهنلهرنىڭ بىرى 

 گــرام 200بۇلــۇپ ئۇنىــڭ يېزىــشىچه 
 ،يـۈهن24تاتلىق ياڭيۇ خهلق پۇلىـدا 

، ئىككـى يـۈهن14ئىككى بـاش پىيـاز 
، بىـر كىلـوگىرام يـۈهن9بـاش سـهۋزه 

ــۈهن20گــۈرۈچ  ــارقىالر ي ــكهن، يۇق  ئى



خهلق پۇلىغا سۇندۇرۇلغان باھا بۇلۇپ 
ماق يىيىـشىڭىز ئۈچـۈن چۇقـۇم سىز تا

ــرهك ــشى كې ــۇلىڭىز بۇلى ــك پ . يېتهرلى
ــمه ــر دې ــان ھهر بى ــئهلگه چىقق ك چهت

ئۇقۇغــۇچى جــان تىكىــپ ئىــشلهپ 
ــۇر ــدىن دوكت ــۇپ ئان ــالىق ئۇق  -جاپ
. پهنلهر ئالىملىرىدىن بۇلـۇپ چىققـان

ئهگهر ســــىز چهتــــئهلگه چىقىــــپ 
ئۇقۇماقچى بولـسىڭىز ئامېرىكىـدا ھهر 

ىڭ دولالردىـن  م30بىر ئۇقۇش يىلىغا 
 250بۇلۇپ يىلىغـا تهخمىـنهن  ئارتۇق



 مىڭغىــچه خهلـق پــۇلى 300مىڭـدىن 
ئهنگىلىيىـده ھهر ئۇقـۇش . كېتىدىكهن

 يـۈهن مىـڭ 200يىلىغا كهم بولغاندا 
يــاپونىيهده بىــر مىليــون . كېتىــدىكهن

ــارتۇقراق پــۇل  ــاپونىيه يىنىــدىن ئ ي
ـــدىكهن،  ـــ مىـــڭ 150كېتى دىن يۈهن

ندىن بىر يىل ئارتۇق پۇل بولغاندىال ئا
ــدىكهن ــۇغىلى بولى ــانىيه ۋه . ئۇق گېرم

ئاۋىــستىرالىيه قاتــارلىق دۆلهتــلهرده 
 مىڭ 100كېتىدىغان يىللىق خىراجهت 

سـىز ئـۇ . دىن كهم بولمايـدىكهنيۈهن



ــــــز  ــــــېكىن ئېلىمى ــــــئهل، ل چهت
سوتسىيالىستىك جوڭگۇدا پۇل ئـۇنچه 
ــۈمكىن،  ــشىڭىز م ــۇھىم ئهمهس دېيى م

: غـدۇرايلىئۇنداقتا ئېلىمىـزگه نهزهر ئا
يېقىندا شىنجاڭ ئۈچۈن خوشـاللىنارلىق 

ىنجاڭ مالىيه شبىر ئىش بولغان بۇلۇپ 
يهنى سودا MBA ئىقتىساد ئىنۇستۇتىغا 

سانائهتنى مهمـۇرى باشـقۇرۇش ئىلمـى 
ماگېستىرلىق ئۇنۋانى بېرىش ھۇقـۇقى 
ـــا  ـــۇ ئۇنۋانغ ـــۇپ ب ـــرىلگهن بۇل بې
ئېرىشكهنلهرنىڭ كارخانىالردىكى ئورنى 



رى بۇلــۇپ مۇئــاش ئىنتــايىن يۇقــۇ
تهمىناتىمۇ شۇنىڭغا مۇناسىپ ئىـكهن، 
جۈملىدىن مۇشۇ ئۇنۋانغا ئېرىشىـشتىن 

مىڭ يۇئهن 33بۇرۇنقى يىللىق مۇئاشى 
ــۇنچى  ــۈرۈپ ت ــۇش پۈتت ــسا، ئۇق بول

ئۇنـداقتا .  بولغانيۈهنمىڭ 88يىلىال 
مۇشــۇ ئۇقــۇش ئۈچــۈن قانچىلىــك 
خىراجهت كېتىـدۇ؟ ئۇقـۇش پۇلىنىـڭ 

 مىڭ 60ستۇتىدا  ئۇنۋېرائۆزىال چىڭخۇ
مىڭ 50بېيجىڭ ئۇنۋېرستۇتىدا  ،يۈهن

ــۈهن ــداي ــۇلىمىز .  ئهتراپى ــدىال پ بول



بولمىغانـــدىكىن ئـــالى مهكـــتهپلهرده 
ــداق  ــتهپلهر قان ــالى مهك ــۇيلى، ئ ئۇق

ــــوالر؟  ــــالى -2000ب ــــق ئ  يىللى
 مهكتهپلهرنىـڭ يىللىـق ئۇقـۇش پـۇلى

نىـڭ شـۇ يىلـى »بايىنغۇلىن گېزىتى«
ــېالن قىل-6 ــابىر ســانىدا ئ ــان  نوي ىنغ

ــــتۇتى  ــــۇا ئۇنۋېرس ــــۇپ چىڭخ بۇل
، شـىمالى جوڭگـۇ قاتنـاش يۈهن4800

، تــوڭجى يــۈهن5500ئۇنۋېرســتۇتى 
ـــــتۇتى  ـــــۈهن6500ئۇنۋېرس ، ئهڭ ي

 ئهتراپىــدا يــۈهن3000 تۆۋهنلىرىنىڭمــۇ



بولــدىال ئــاۋۋال ئوتتــۇرا . بولغــان
ــوياليلى ــى ئ ــالنغۇچ مهكتهپلهرن ، باش

بالىلىرىمىز ئالىي مهكتهپكه ئۆتهلمىـسه 
مىغانـدا مـوزدۇز يـاكى بىـرهر ھېچ بول

شـىنجاڭ ئىقتىـساد «. ھۈنهرۋهن بـۇالر
ئاينىـڭ -9يىلى -2001نىڭ »گېزىتى

ـــۈرۈمچى -24 ـــدىكى ســـانىدا ئ كۈنى
يىللىـــق ئوتتـــۇرا -2001شـــهھرىنىڭ 

باشالنغۇچ مهكتهپلهرنىڭ پۇل يىغىـش 
ئۆلچىمىنى ئېالن قىلغان بۇلۇپ تولۇق 
ئوتتۇرا مهكتهپنىڭ مهۋسۈملۈك ئۇقۇش 



دېھقان چـارۋىچىلىق ، يۈهن 600پۇلى 
 بۇلۇپ ئـاپتۇنۇم يۈهن 400رايۇنىنىڭ 

رايۇنىمىزنىـــڭ نۇقتىلـــۇق ئوتتـــۇرا 
ــۋى  ــپ 50%مهكتى ــدا ئۆرلىتى  ئهتراپى

پىـالن سـىرتىدىكى . يىغسا بۇلىدىكهن
ـــۇچىالردىن  ـــۈهن 2500ئۇقۇغ  ھهق ي

ئېلىنىدىغان بۇلۇپ نۇقتۇلـۇق ئوتتـۇرا 
ـــتهلهر  ـــسا 50%مهك ـــتۈرۈپ ئال  ئۆس
ايــۇن ئــاتالپ ئۇقــۇش ر. بۇلىــدىكهن
ـــــــۈهن1000~600ھهققـــــــى گىچه ي
دېھقانلىرىمىزنى قۇيـۇپ  .»بۇلىدىكهن



ئـــــۆزلىرىنى بـــــاي چاغالۋاتقـــــان 
ــق  ــىدىن يىللى ــلىقالرنىڭ مۇئاش مۇئاش

 ئهتراپىـدا، يـۈهن3000ئېشىنچه پۇلى 
ئۇنداقتا پهرزهنتلىرىمىز ئۇقۇشقا بارسـا 
ئۇقۇش پۇلىدىن باشقا پۇلىنى قانـداق 

ىرىمىز بىر ياقىدىن ھهل قىالرمىز؟ بالىل
ــدىن  ــر ياقى ــشلهپ بى ــپ ئى ــش تېپى ئى
 ئۇقــــۇپ جــــان باقــــارمۇ يه؟ مهن

ــپ« ــا بېقى ــۇن يوتقانغ ــۇت س ۇپ »پ
ئۇقۇتمايمىكىن دهيمهن، ھېچ بولمىـسا 
دهسمايه ئاز كېتىدىغان موزدۇز بۇلـۇپ 



جان باقار، ھهممه ئـادهم ياالڭغىـداق 
ــــانلىرى  ــــدىغان خــــوتهن دېھق ماڭى

  بولمىغاندىكىن؟
ىڭ قـولى راسـتىنال پـۇل ئۇيغۇرالرن

سهك قهتئــى ېــكۆرمىــدىمۇ؟ ئۇنــداق د
بولمايدۇ، دېھقانلىرىمىز ئىلگىرى پاختا 
مهھــسۇالتلىرىنىڭ باھاســى يۇقــۇرى 

. تـــوال بېيىغـــان-چـــاغالردا ئـــاز
كادىرلىرىمىزنىــڭ مۇئاشــى كۈنــدىلىك 
تۇرمۇشــنى قامــدىغان، ئهممــا ئــازراق 
ئېــشىنچه پــۇل خېلــى بىــر قىــسىم 



ىــل ئويالرغـــا، ئــادهملىرىمىزنى ھهرخ
ــۈز  ــقه ي ــارتىيىگه، خهلق ــكه، پ دۆلهت

. كېلهلمهيدىغان ئىشالرغا راۋان قىلدى
بهزى بىر ئىشالر ئۇيغۇرالر ئىقتىسادىنى 
ـــتىلهرگه  ـــۇھىم ۋاس ـــدىغان م خورىتى

  .ئايالندى
تېخـى دۆلهت تهرىپىـدىن  :تاماكا 

چهكلهنمىـــــگهن زهھهر دهرىجىـــــسى 
دهرھــال كۆرۈنمهيــدىغان زهھهرلىــك 

ـــك ـــده ئۇ. چېكىملى ـــۇر ئائىلهلىرى يغ
 »ئۆپكىـسى بـار ئهرلهر«مۇتلهق كۆپ 



تاماكا چېكىدۇ، ئۇالرنىڭ پهرزهنتلىرى 
دادىلىرىــدىن ئۈگۈنــۈپ باشـــالنغۇچ 
ــــشنى  ــــپ چېكى ــــتىن تارتى مهكتهپ
ــائىلىلىرىنى  ــۇر ئ ــۇ ئۇيغ ــدۇ، ب ئۈگۈنى

 بىۋاســـته يـــۈهن150-100ئېيىغـــا 
ئامېرىكــا . ئىقتىــسادى زىيــان ســالىدۇ

لىشىچه تاماكـا ئالىملىرىنىڭ تهتقىق قى
ــۆرهك  ــگهر، ب ــۆپكه، جى ــده ئ چهككهن
ھهتتــا ئۇســتىخانغىچه كــۆپ ئهزاالرغــا 

بىر يېـرىم قـاپ . تهسىر كۆرسىتىدىكهن
تاماكا چهككهنده ئادهم بهدىنى قۇبۇل 



قېــتىم 300قىلغــان زىيــانلىق مــاددىالر 
ـــشۈرگهنگه  ـــدا تهك رېنتىگـــېن ئاپراتى

بىر تال تامـاكىنى . باراۋهر كېلىدىكهن
خىلـدىن 4000هككـۈچى چهككهنده چ

ئوشــــۇق خېمىيىلىــــك مـــــاددىنى 
توكيـــودا بىـــر ...ســـۈمۈرۈۋالىدىكهن

ــسهل 91ئالىمنىــڭ  ــڭ كې ــڭ ئايالنى مى
تهتقىق قىلىشىچه ئهرلىـرى  خاتېرىسىنى

تاماكا چېكىدىغان ئايالالرنىـڭ ئـۆپكه 
ــــــشى  ــــــار بۇلى ــــــا گېرىپت راكىغ
ــدىغانالرنىڭ ئايالىنىڭكىــدىن  چهكمهي



... ئىككى ھهسسه يۇقۇرى بولىدىكهن
شــۇڭا دۆلهت ھــازىرچه گهرچه تاماكــا 

ــسىمۇ ــول قوي ــشقا ي ــشلهپ چىقىرى  ،ئى
تاماكا چـېكىش سـاالمهتلىككه «قېپىغا 

ــانلىق ــگهن »زىي  ئاگاھالندۇرۇشــنى دې
تاماكـــا . چىقىـــرىش بهلگىلهنـــگهن

چهككۈچىلهر ئۆزلىرى زهھهرلهنگهنـدىن 
ـــىرت  ـــتىلىك 53.5%س ـــادهم ۋاس  ئ

زهھهرلهنمهكته، جۈملىدىن ئىـشخانىدا 
-شداشالر، ئائىلىــــده خوتــــۇنئىــــ

. بالىلىرىمىز ۋاسـتىلىك زهھهرلهنمهكـته



ھـازىر ئېلىمىـزده يىلىغـا بىـر مىليـون، 
ئــادهم تاماكــا چــېكىش 2000كــۈنىگه 

ســـهۋهبىدىن ھاياتىـــدىن ئايرىلماقتـــا 
تهكــشۈرۈشلهرگه قارىغانــدا . ئىــكهن

 32.22%ئــــۈرۈمچى ئاھالىــــسىنىڭ 
  .تاماكا چېكىدىكهن

ىزمۇ، ھــازىر ھــاراقنى ســ: ھــاراق 
ئـاپتۇر بـۇ (مهنمۇ، ئۇمـۇ ئىچىـۋاتىمىز

ـــــۇرۋىتىپتۇ، مهن  ـــــهل ئاش يهرده س
ئىچمهيــمهن، چهكمهيــمهن، مېنىــڭ 

ناھايىتى ئـاز  تۇققانلىرىمنىڭ –ئۇرۇق 



بىرقىـــسمىنىڭ چهككىنىنـــى ھېـــساپقا 
ئالمىغانــدا ئالالھقــا مىــڭ شــۈكىرىكى 

 ئـۇالر دۆلهت ، ئىچمهيدۇھىچقاندىقى
ـــشاق  ـــانىچى، ئۇش ـــۇرى، كارخ مهم

جارهتچى، ئالىي مهكتهپته، ئوتتـۇرا تى
 باشالنغۇچ مهكتهپلهرده ئوقۇتقۇچى –

بولۇپ، خىزمهتداشلىرى بىـلهن ئىنـاق 
ئۆتىدۇ، ئىچمىگىنى ياكى چهكمىگىنـى 
ئۈچۈن بىرهر مۇناسـىبهتلىرىگه دهخلـى 

ـــوق  ـــى ي ـــسىنى __ يهتكىن ئېلنۇسىخ
ــى ــشلىگۈچى ئىزاھ  ئهرلهرال ئهمهس )ئى



ـــدىغان ـــۇ ئىچى ـــۇن قىزلىرىمىزم  خوت
ـــدى ـــۇالر . بولىۋال ـــانلىق «ئ قهھرىم

 بـار ئۇيغـۇرالردۇر بهلكىـم »جاسارىتى
مهن بىر قـانچه ئۇيغۇرنىـڭ ئۆزىنىـڭ (

نهچــــچه توننــــا ھــــاراق ئىچىــــپ 
 نى پهخىرلىنىپ سۆزلىگىنىدىنبولغانلىغى
نىڭمۇ شــۇنىڭغا ىتۇرمۇشــ، ئاڭلىــدىم

ــــۆۋهن  ــــقىالردىن ت ــــىپ باش مۇناس
 كۆكتـاتتىن تارتىـپ ،تۇرىدىغانلىغىنى

-سۇالرغىچه باشقىالردىن پـاتئاچچىق
ــنىلىرىنىمۇ  ــۇم خوش ــوراپ خۇل ــات س پ



). زېرىكتۈرگهنلىگىدىنمۇ خهۋهر تـاپتىم
ھاراققا خهجلهيـدىغان پـۇلىمىز ئېيىغـا 

 ئهتراپىــدا بۇلىۋاتىــدۇ، يــۈهنيــۈز 
ھــاراقمۇ خــۇددى تاماكىغــا ئوخــشاش 
ھهتتــــا ئۇنىڭــــدىنمۇ دهھــــشهتلىك 
زىيانلىق بولسىمۇ شۇنداق بىر ئۇيغـۇر 

ــى شــهكىللهنگهنكى كىمىكــى جهمئىي ىت
ھــاراق ئىچمىــسه ئــۇ ئهر ئهمهس، ھهر 
ــمايدىغان،  ــا باس ــشى ئالغ ــداق ئى قان
ھاراقــسىز ئــۆز ئــارا ئىزلهشــمهيدىغان، 
دوستالر يىغىلـسا ھاراقـسىز كۆڭۈللـۈك 



ــائى  ــدىغان ئىجتىم ــۆھبهت قۇرالماي س
ئۆز ئـارا كىنـايه . مۇھىت شهكىللهندى

ئۇيغۇر بولغاندىكىن ھـاراق « قىلىشىپ
 دىيىـشىدىغان »ىچمهي نىـمه قىلىمىـزئ

ــدۇق ــمه . بول ــدا نى ــتىنى ئېيتقان راس
ئۈچۈن مۇنداق بىر بىرىمىـزگه زورالپ 
ــــــاراق  ــــــپ ھ ــــــدىن ئېزى ئهقىل
ئىچىدىغانلىغىمىزنى بىلگىلى بولمايدۇ، 
بىز ئهشۇ رېستورانالردا قان تهرىمىزدىن 
ــر بىرىمىزنــى  ــگهن پۇلىمىزغــا بى كهل
زورالپ ھـــاراق ئىچىـــپ مهس ئهلهس 



ــۇرۇقيۈر -گــۈنىمىزده قــۇلى قىــسقا ئ
ـــــــان ـــــــا، تۇقق ـــــــا-ئات ، ئان

قېرىنداشلىرىمىزدىن بىرقىـسىمىنىڭ بىـر 
قــان ، زار-ۋاق تامــاق ئۈچــۈن خــارۇ

يىغالپ مۇھتاجلىق ئىلكىده تـۇرغىنىنى 
قانچىلىغان . قهتئىي ئويالپمۇ قويمايمىز

بالىالرنىڭ مۇھتاجلىق تۈپهيلى قـولى 
ئهگـــرى بۇلـــۇپ قالـــدى، دوســـتالر 

ــ ــپ ك ــوپىمىز ئويلىنى ــوپ ت ۆرهيلى، ت
، بىلهن ھاراقكهشلىكتىن قـول ئـۈزهيلى

  .ئۇيغۇرلۇق يولىغا قايتايلى



يېقىنقى يىلالردىن بۇيان ئېلىمىـزده 
مىليـــون توننـــا ھـــاراق ئىـــشلهپ 25

دىـن 120شىنجاڭدا ھازىر . چىقىرىلغان
 80كــۆپ ھــاراق زاۋۇدى بــار بۇلــۇپ 

ـــشلهپ  ـــاق ھـــاراق ئى ـــسى ئ نهچچى
ــدۇ ــۋا زاۋۇدى . چىقىرى ــۈزۈم 18پى ، ئ

ــارىقى زاۋۇدى  ــاراق 17ھ ــېرىق ھ ، س
 بۇلـــۇپ يىللىـــق ئۇمـــۇمى 3زاۋۇدى 

مىـڭ توننـا، بۇنىـڭ 550مهھسۇالتى 
مىــڭ توننــا 150ئىچىــده ئــاق ھــاراق 

ئۇيغــــۇرالر قــــانچىلىگىنى (ئىــــكهن 



بىـر كىلــو ). ئىـستىمال قىلىدىغانــدۇ؟
ئاق ھاراق ئىشلهپ چىقىـرىش ئۈچـۈن 

 بىر كىلـوگىرام ؛كىلوگىرام ئاشلىق2.5
. گرام ئاشـلىق كېتىـدىكهن150ىۋىغا پ

ئـۈرۈمچى يهرمهنكىــسىده ئــاق ھــاراق 
خېلى كۆپ سالماقنى ئىگىلىگهن بولسا 
مانا تېلۋىزورلىرىمىزدا كـۈنىگه نهچـچه 
قېتىم ئاق ھاراق ئېالنى بېرىلىـپ كهڭ 
ـــۋىق  ـــش تهش ـــاراق ئىچى ـــۈرده ھ ت

ئادىـل ئهل سـۆيگهن قىلىنماقتا، ھهتتا 
مىزمۇ مىجىتقا ئوخـشاش سـهنئهتكارلىرى



خهلقنى ئېتىقادىدىن، ئهقلى ھۇشىدىن 
ئايرىلىـــپ ھـــاراق ئىچىـــشكه دهۋهت 

  .قىلماقتا
ــا  ــايىن :زىن ــسالمدا ئىنت ــى ئى  دىن

ـــا يهنه  ـــدىغان زىن ـــاتتىق چهكلىنى ق
قايتىــدىن بــاش كۆتــۈرۈپ مۇســۇلمان 
ئۇيغۇرالر ئۈچۈن نۇرغۇن پاالكهتلهرنى 

ـــته  ـــپ كهلمهك ـــى فهزالن «ئېلى ئىبن
ىـــــشىچه ده يېزىل»ساياھهتنامىـــــسى

ـــــان دهۋرلهرده  ـــــۇلمان بولمىغ مۇس
ئۇيغۇرالرنىڭ ئهجداتلىرىدىن بـولمىش 



ــاتتىق  ــايىن ق ــانى ئىنت ــارلۇقالر زىن ق
چهكلىگىنــــى ئۈچــــۈن زىنــــا يــــۈز 
بهرمهيــدىكهن، نــاۋادا يــۈز بهرســه 
ــۇالرنى گۇناھــدىن خــاالس  ئۆلــۈمال ئ

ئهيـــدىز شـــۇنداقالرغا ). قىلىـــدىكهن
بېــــــرىلگهن جــــــازا بۇلــــــۇپ 

رنى چالمـا كېـسهك زىناخورال(كهلمهكته
، )قىلىپ ئۆلتۈرۈش كېرهكمۇ قانـداق؟

 يىلىنىڭ ئاخىرىغىچه -1999 ئېلىمىزده
بايقالغــان ئهيــدىز كېــسىلى بىــلهن 

 83% مىڭ بۇلـۇپ500يۇقۇمالنغانالر 



يىلـى ئـاپتۇنۇم -1995. ئهرلهر ئىكهن
رايـۇنىمىزدا بايقالغــان ۋىــرۇس بىــلهن 

يىلـى -1996 بولسا، 9يۇقۇمالنغانالر 
گه، 1087يىلـــــــى -1998 كه، 370

ــى -1999 ــى -2000گه، 3656يىل يىل
-2001كه، 4436ئايغا كهلگهنـده -6

 ئايدا يۇقۇمالنغانالرنىڭ سانى -9يىلى
 كه يهتــــكهن بۇلــــۇپ بهزى 5755

مۇتهخهسىـــسلهر بـــۇ ســـان ئهمىلـــى 
يۇقۇمالنغۇچىالرنىــڭ بهشــتىن بىرىنــى 

ـــشمهكته ـــدۇ دىيى ـــت . ئىگهللهي گېزى



ىرۇسـى خهۋهرلىرىگه قارىغاندا ئهيدىز ۋ
ـــىنجاڭلىقالر  ـــان ش ـــلهن يۇقۇمالغ بى
مهملىكهتتىكى يۇقۇمالنغۇچىالر ئومۇمى 

ــانىنىڭ  ــدىكهن20%س ــى ئىگهللهي ، ن
بۇلتــۇر بىــر يىلــدىال ئهيــدىز ۋىرۇســى 
بىلهن يۇقۇمالنغـان شـىنجاڭلىقالرنىڭ 

 بۇلــۇپ ئهيــدىز ۋىرۇســى 1109ســانى 
بىلهن يۇقۇملـۇنىش ھـازىر ئـادهتتىكى 

ــاراپ يــۈزلهن ــگه ق ــا ئىچى مهكته ئامم
ــكهن ــاپتۇنۇم . ئى ــۇر ئ ــىنجاڭ ئۇيغ ش

ــۇنى يۇقۇمالنغۇچىالرنىــڭ ســانى  راي



جهھهتته مهملىكهت بويىچه ئىككىنچى 
)  ئۇرۇنـــدا-1يـــۈننهن (ئۇرۇنـــدا 

-تۇرىدۇ، ئهممـا تـارقىلىش سـۈرئىتى
 ئـادهم 5 -4 يۇقۇمالنغۇچىالر كۈنىگه

يۇقــۇملىنىش ســۈرئىتىده كــۆپهيگهن 
بۇلۇپ بۇ جهھهتته مهملىكهت بويىچه 

ـــىنجاڭ ـــون« ش ـــاپتۇنۇم . »چىمپىي ئ
ــــازىر  ــــۇنىمىزدا ھ ــــاليهت 15راي ۋى

 ناھىيه، شهھهر، تۇهن 68ئوبالستتىكى 
مهيدانــدا ئهيــدىز كېــسىلى بىــلهن 
يۇقۇمالنغــانالر بايقالغــان بۇلــۇپ بــۇ 



 كېـــسهلگه گېرىپتـــار بولغۇچىالرنىـــڭ
ــكهن، %92 ــتىن 20 ئهرلهر ئى  29 ياش

 ئىگهللىــگهن 73%ياشـقىچه بولغـانالر 
 زىنـا 70%هيدىز ۋىرۇسـىنىڭ بۇلۇپ ئ

ــدىكهن،  ــارقىلىق يۇقى ــى -2001ئ يىل
كــــۈنى شــــىنجاڭ -6ئاينىــــڭ -12

ــسى ــۋىزىيه ئىستاسى ــدىكى  «تېل كۆڭۈل
ـــۆز ـــشه »س ـــسىدا دىيىلى  پېرۇگىراممى

ــلهن  ــى بى ــدىز ۋىرۇس ــىنجاڭدا ئهي ش
ــــــڭ  ــــــن د80%يۇقۇمالنغانالرنى ى

. ئىگهللهيـدىكهن كۆپرهگىنى ئۇيغۇرالر



 ئېنىقالنغان ئهلۋهتته يۇقارقىالر ھازىرچه
ـــڭ  ـــۇپ ئېنىقالنمىغانلىرىنى ـــان بۇل س
ـــېچكىم  ـــى ھ ـــك ئىكهنلىگىن قانچىلى
ـــقهت  ـــر ھهقى ـــا بى ـــدۇ، ئهمم بىلمهي

-ئايـدىڭكى ئهدهپ قائىــده ۋه ئىمــان
ئېتىقاتىــدىن كهچــكهن بىــر بۆلــۈك 
زىناخورلىرىمىزغا ئـانچه ياخـشى كـۈن 

ئهلـــۋهتته بۇالرنىـــڭ (! قالمىغانـــدهك
ئىچىـــده زهھهرنـــى ئۇكـــۇل قىلىـــش 

ىلىق ئـۆز ئـارا يۇقتـۇرۇش ۋه قـان ئارق
بىلهن يۇقۇش قاتارلىقالرنىمۇ نهزهردىن 



ـــايمىز ـــاقىت قىلم ـــان ) س ـــا زىي ئهمم
ــاك  ــڭ پ ــال ئۇالرنى ــدىغىنى يهنى تارتى

بىغۇبـار،  ھهم دىيانهتلىك خوتـۇنلىرى
ب د ت  (ســهبى، پــاك پهرزهنتلىرىــدۇر

تارماقلىرىنىــڭ  نىــڭ مۇناســىۋهتلىك
ـــادا  ـــازىر دۇني ـــشىچه ھ ـــېالن قىلى ئ

ــۇن 13 ــدىز 400مىلي ــاال ئهي ــڭ ب  مى
سهۋهۋىدىن يىـتىم قالغـان بۇلـۇپ بـۇ 

يىلىغا بارغاندا كۆپۈيـۈپ -2010سان 
بايىنغۇلىن  «.) مىليۇنغا يېتىدىكهن25

 ) دىكـابىر-21يىل -2001 (»گېزىتى



ئـــېالن قىلغـــان تهرجىـــمه ماقالىـــده 
ئهيدىز كېـسىلى ۋىرۇسـى  «يېزىلىشىچه

بىــلهن يۇقۇمالنغــۇچىالر ۋه ئهيــدىز 
سىلى بىمارلىرىنىڭ يىللىق بالنىـستا كې

ئوتتۇرىچه قېتىم (يېتىپ داۋالىنىدىغان 
 89.6كۈن سـانى ،  قېتىمغا14 )سانى

ئوتتـۇرىچه ھهر يىلـى . كۈنگه يهتكهن
ھهر بىر ئادهمنىڭ داۋالىنىش راسخوتى 

ــڭ 54 ــۈهن 549 مى ــكهني .... گه يهت
مۇبادا كىسهلگه قارشى ۋىرۇس بۇيىچه 

بىـر بىمـار ، اداۋالىنىشنى قوبۇل قىلـس



ــــى  ــــڭ 23ھهر يىل ــــۈهن 857 مى  ي
راسخوتنى قايتىدىن قۇشۇپ داۋالىنىشقا 

ــدۇ ــوغرا كېلى ــخوتالرنىڭ . ت ــۇ راس ب
ــساق  ــسىنى يىغىنچاقلى ــڭ 78ھهممى مى

مۇتىخهسىسلهرنىڭ .  بۇلىدۇيۈهن 406
ئهيدىز كىسىلى ۋىرۇسى ، ھېساپلىشىچه

بىـــلهن يۇقۇمالنغۇچىالرنىـــڭ ســـانى 
هم جهمئىيهت ئازايسا ئوتتۇرىچه بىر ئاد

 ئىجتىمــائى يــۈهن مىــڭ 370ئۈچــۈن 
  ».بايلىق يارىتىپ بېرهلهيدىكهن

 ئـارتۇقچه :ئاق ئالۋاستى خىروئىن 



سۆزلهش نه ھاجهت، ئىنسانالر ئۇنىڭغا 
بهرگهن سىمۋول نـامى ئـاق ئالۋاسـتى 
ــدۇ؟  ــهندۈرۈپ بهرمهم ــى چۈش ھهممىن
گېتــار مــاھىرى ئهخمهتجــان ۋه باشــقا 

ىرىمىزنى خوشنا دوست بۇرادهرل-خۇلۇم
ــانلىغى،  ــاك قىلغ ــى غهمن ــۇپ ئهلن يۇت
ھېلىھهم ياۋۇزلىغى بىـلهن بىـزگه سـايا 

  تاشالپ تۇرغانلىغى ھهممىگه ئايانغۇ؟
ــاس  ــۈپ خ ــوۋىمىز يۈس ــۇغ ب ئۇل
 ھاجىـــپ ئۆزىنىـــڭ بىباھـــا ئهســـىرى

لىگىنــى دېگهنمه ې نــ»قۇتادغۇبىلىــك«



مه ېيهنى مۇندىن مىڭ يىـل بـۇرۇن نـ
ـــۆرۈڭ ھهم دېگهن ـــۇپ ك ـــى ئۇق لىگىن

  : لىنىپ بېقىڭئوي
1337.  

  ، زىنادىن سهن ئهيله ھهزهر، مهي ئىچمه
  .بۇ ئىشالر گادايلىق تونىن كهيدۈرهر

1338.  
  ، ھاراق مىڭ گۇناغا پاتۇرغاي سېنى

  .قاچار بهخت زىنادىن، يۈزۈڭ تۆكۈلهر
قايـسى زامانـدىن  ئۇيغۇر خهلقىده

كۈنلـۈك ئالهمـده 15«قالغىنى نامهلۇم 



هيدىغان  د»ئۆلۈمدىن باشقىسى تاماشا
ماقال بار بۇلۇپ خهلقىمىزده بىر قىسىم 
ــۇ  ــان ب ــدىن قالغ ــشىلهر ئهجدادى كى
ئۇدۇمغا قاتتىق ئهمهل قىلىپ كـۈنىنى 

. ئۇيــۇن تاماشــا بىــلهن ئۆتكــۈزمهكته
ئىشهنمىــــــــسىڭىز كوچىــــــــدىكى 
بىليارتخانىالرغا بېرىپ قاراپ بېقىـڭ، 
خهنزۇ يولداشالر پۇل تېـپىش ئۈچـۈن 

ــدۇ، ئه ــسى ئاچى ــارت تاختى ــا بېلي مم
ــۇر،  ــسى ئۇيغ ــدىغانالرنىڭ تولى ئويناي
ــۇندهك  ــىم تۇرس ــۇ قاس ــاۋادا ئۇالرم ن



ـــسىدى  ـــان بول ـــۇۋهپپهقيهت قازانغ م
ئۇالرغا رىغبهت بېرىش كېـرهك ئىـدى، 

ئۇالر بىرىنچىـدىن ۋاقىـت ...ئهپسۇس
ئىسراپ قىلسا يهنه بىر جهھهتتىن پۇل 
تىكىشىپ قىمـار شـهكىللهندۈرۈدۇ ھهم 

ۇيغـۇرالر ئ. قانۇنغا خىالپلىـق قىلىـدۇ
بىر مهزگىـل قهرتقـا مهسـتانه بولغـان 
بولسا مانـا ئهمـدى ماجـاڭ ئـارقىلىق 

ئۇنــدىن . قىمــار ئوينايــدىغان بولــدى
باشــقا ھهر خىــل قىمــارالر ئۇيغــۇرالردا 

ئۇمۇمهن قانـداق بىـر . راۋاج تاپماقتا



ــسا ئۇيغــۇر  ئويــۇن تاماشــا تــۈرى بول
ئهرلىرى باشچىالپ كىرىـدىغان بۇلـۇپ 

ـــــى ـــــاپىرىن ئ. كهتت ـــــۇنچى ئ ۇي
ـــزگه ـــا -21! ئهرلىرىمى ـــىرى مان  ئهس

داۋاملىق ئويناپ كۈلۈپ خوشال خورام 
  !ئۆتكهي

سۆزلهپ كهلسه گهپ توال، پاكىـت 
توال، مانا ئهمدى تهكلىۋىم ھهممهيلهن 
ئۆزىمىزگه، باشقىالرغا قاراپ باقـايلى، 
ـــقىالردىن  ـــڭ باش ـــايلى، بىزنى ئويلىن
ــل  ــارتۇق ئهقى ــز ئ ــز كهم نهرىمى نهرىمى



قـاراپ باقـايلى، ئهمـدى كۆزى بىلهن 
ھهممىگه ئهقىل كۆزى بىلهن قـارايلى، 
 چۈنكى ئهجداتلىرىمىز دانـالىق بىـلهن

 »كۆز كۆرسىمۇ ئهقىل كۆرمىسه بىكار«
ــمۇ ــدۇ ئهمهس ــق «! دهي ــۇ بىپهرۋالى ب

ئۇيقــۇ ئۆلۈمنىــڭ «، »زامــانى ئهمهس
 بىزمـۇ »بۇرادىرى ھهم مۇقهددىمىـسى

باشــقىالرمۇ ئــادهم، بىزمــۇ ! ئــادهم
ا ئوخــشاش ئــادهملىگىمىزنى باشــقىالرغ

ــادا  ــى، دۇني ــايهن قىاليل ــا نام دۇنياغ
ـــي  ـــر مهدهنى ـــدىغان بى ـــۇر دهي ئۇيغ



 غـــادۇنيامىللهتنىـــڭ مهۋجـــۇتلىغىنى 
ئادهملىگىمىزنى تونۇيلى، . بىلدۈرهيلى

 قهدىم مهدىنىيهتلىك بىر دېگهنئۇيغۇر 
ـــسلىرى  ـــدۇرۇس ۋارى ـــڭ تهن مىللهتنى
ــا  ــڭ تارىخت ــى، ئۇالرنى ئىكهنلىگىمىزن

ــــا  ــــۆھپه دۇني ــــتىگه زور ت مهدهنىيى
 مۇنــدىن كېيىنمـۇ ئــۆز ،قوشـقانلىغىنى

تۆھپىــسىنى قۇشــىدىغانلىغىغا ئىــشهنچ 
ـــۇزۇپ ـــىغا ،تۇرغ ـــم پهن دۇنياس  ئىلى

ىـــدىكى تېخنىكيـــۈرۈش قىلىـــپ پهن 
باراۋهرلىك بىلهن ئۆز مهۋجۇتلىغىمىزنى 



ــى ــايهن قىاليل ــ-پهن! نام ا ۋه تېخنىك
ــك  ــى باراۋهرلى ــسادى جهھهتتىك ئىقتى

اۋهرلىكنىـڭ مۇقهددىمىـسى، ھهممه بار
ــېكىن پهن ــ-ل ــسادىتېخنىك  ا ۋه ئىقتى

باراۋهرلىــك ھهمــمه كىــشىنىڭ ئــۆز 
تىرىـــشچانلىغى بىلهنــــال ۋۇجۇتقــــا 

يهڭگــۈچى، -ئۇيغــۇر«بىــز . چىقىــدۇ
    ئهمهسمۇ؟»ئهقىللىق، كۈچلۈك
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