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ـــــزچه ـــــڭ ىئنگلى ائمېرىكىنى
"Nasa "ــــــدىغان دەپ ائتىلى

ھــاۋا قاتنــاش ۋە ائلهم بوشــلۇق
ــــــقۇرۇش ــــــسىنى باش تېخنىكى
ىئدارىــسىنىڭ تارمىقىــدا، پۈتــۈن

ى ھهر خىـــــــــلدۇنيـــــــــادىك
ــان ــن تهركىــب تاپق مىللهتلهردى

ــدىن  ــشى بــار،5000ائدەم  كى
ـــدە  ـــڭ ىئچى  دەك1700ۇئالرنى

تېخنىكىلىـــــــق خادىمىنىـــــــڭ
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دوكتورلـــــۇق ۇئنـــــۋانى بـــــار،
ــــسمى  ــــزچه ىئ  Jet"ىئنگلى

Propulsion Laboratory"
"JPL"بولـــۇپ، قىـــسقارتىلىپ 

ــا ــر دۇنياغ ــدىغان بى دەپ ائتىلى
.تونۇلغان تهتقىقات مهركىزى بار

يىللىـــرى-1930بــۇ ىئــدارىنى 
ــــــالىفورنىيه ــــــڭ ك ائمېرىكىنى
شــــتاتىدىكى داڭلىــــق ائلىــــي

 كــــــالىفورنىيه--مهكــــــتهپ 
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تېخنىكـــا ىئنـــستىتۇتى قۇرغـــان
JPLبولۇپ، شۇنىڭدىن كېـيىن 

ــۈنىئي ــى س ــڭ بىرىنچ ائمېرىكىنى
ـــى ـــاپ چىقت ـــى ياس .ھهمراھىن
تـــــــۇنجى قېتىملىـــــــق ائلهم
ـــاردى ـــا چىق ـــۇرىنى ائيغ .ۇئچق

سىستېمىـسىدىكىھهمدە قۇياش 
 پالنېتىنىــڭ ھهممىــسىگه ائلهم8

ــــى ــــۇرى ەئۋەتت ــــۇ. ۇئچق ائش
ىئدارىدە ھازىر بىر ۇئيغۇر ائلىـي
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ــرى ــا ىئنژېنې ــك وئپتىك دەرىجىلى
ـــشلهيدۇ ـــۇپ ىئ ـــۇ. بول ۇئ مۇش

ـــــــــۈركىي ـــــــــدىكى ت ىئدارى
مىللهتلىرىــدىن كېلىــپ چىققــان

بىر يـۇقىرى دەرىجىلىـك-بىردىن
تېخنىكا خادىمى بولـۇپ، ۇئنىـڭ

ەئركىـن. ەئركىن سىدىقىئسمى 
يىللىرىنىــــڭ-1950ســــىدىق 

ائخىرلىرى جۇڭگـودا باشـالنغان
نىـڭ" مهدەنىيهت زور ىئنقىالبى"
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قااليمىقانچىلىقى ھهمـمه يهرنـى
قاپلىغــان مهزگىلــلهردە ائقــسۇدا

ـــان ـــى. تۇغۇلغ ـــالىلىق دەۋرىن ب
ــارچىلىق ــارىنى ائچ ــۇر دىي ۇئيغ
بېـــسىپ كهتـــكهن مهزگىلـــدە
قورســـىقى تويغـــۇدەك تامـــاق
ـــــــۈزگهن ـــــــيهلمهي ۆئتك .يې
ــــــــالنغۇچ مهكتهپنــــــــى باش

نىـڭ" مهدەنىيهت زور ىئنقىالبى"
قااليمىقانچىلىقى ىئچىدە ۇئيغـۇر
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-4تىلىدىكى ائقسۇ شـهھهرلىك 
بۇ(باشالنغۇچ مهكتهپته وئقۇغان

مهكتهپ ھـازىر خهنـزۇ مهكـتهپ
). مـــۇھهررىردىن قىلىـــۋېتىلگهن 

ــــى  ــــۇرا مهكتهپن ــــڭ"وئتت دې
ـــپ، ـــۈرەش قىلى ـــياۋپىڭنى ك ش
ىئشىكنى ېئچىپ قويۇپ مهكتهپ

ـــــقۇرۇش ـــــرى" باش ھهرىكهتلى
بولۇۋاتقــــــان دەۋردە ائقــــــسۇ

وئتتۇرا مهكتهپته-1ۋىاليهتلىك 
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ـــان ـــرى. وئقۇغ ـــۇن ۋاقىتلى نۇرغ
سىياسىي ھهرىكهتـكه قاتنىـشىش
ـــى ـــك بىلىملىرىن ـــزا ىئگىلى ۋە يې

زاۋۇتالرغا بېرىـپ-ۆئگىنىش، يېزا
تولـۇق. ىئشلهش بىلهن ۆئتـكهن

تۈرگهندىن كېيىن،وئتتۇرىنى پۈت
ـــهھهر ـــى كوناش ـــسۇ ۋىاليىت ائق

ـــسىدىكى ـــسۇ(ناھىيى ـــازىر وئن ھ
ناھىيىـــــــــسى دېيىلىـــــــــدۇ

قايتـا"بىر يېزىغا ) مۇھهررىردىن
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ېئلىش ۈئچۈن بېرىـشقا" تهربىيه
ــان ــۇر بولغ ــر. مهجب ۇئ يهردە بى

ـــۇپ ـــان بول ـــل دېھق ـــرىم يى يې
ـــشلىگهن ـــدا. ىئ ـــۇ چاغ دەل ش

جۇڭگونىڭ دۆلهت رەھبىرى دېڭ
ــياۋپىڭ ائ ــتهپلهرگهش ــي مهك لى

ــــش ــــۇل قىلى ــــۇچى قوب وئقۇغ
تۈزۈمىنى ىئسالھ قىلىـپ، ائلىـي
مهكــــــتهپ وئقۇغــــــۇچىلىرىنى
ىئمتىھـــان ائرقىلىــــق تــــالالش
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ـــدىن ـــا قويغان ـــۈزۈمىنى يولغ ت
-1977كېيىن، ەئركىن سىدىق 

ائيدا تۇنجى قېتىملىق-12يىلى 
ـــۇچى ـــي مهكـــتهپكه وئقۇغ ائلى
ــــا ــــش ىئمتىھانىغ ــــۇل قىلى قوب

ر تىلـى بـويىچهقاتنىشىپ، ۇئيغۇ
ـــۈن ـــدا پۈت ـــان ىئمتىھان ېئلىنغ

ـــويىچه  ـــارى ب ـــۇر دىي -2ۇئيغ
ــان ــدە . بولغ ــى-1978ھهم يىل

ــــــــــىنجاڭ-2 ــــــــــدا ش ائي
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ـــــوئ ـــــىتېتىنىڭ رادى -ۇئنىۋېرس
ېئلېكترونىكا كهسـپىگه وئقۇشـقا

 . كىرگهن
-1شىنجاڭ ۇئنىۋېرسـىتېتىدا 

يىلىدىكى پهقهت خهنـزۇ تىلىنـى
تهييــــــارلىق"ۆئگىنىــــــدىغان 

ــقۇچى ــى تۈگه" باس ــدىنن تكهن
كېـــيىن، ەئركىـــن ســـىدىق بىـــر
تهرەپــتىن باشــقا وئقۇغۇچىالرغــا
وئخــشاش كهســپىي دەرســلهرنى



19 

وئقۇپ، بىر تهرەپـتىن ھهر خىـل
وئقۇغۇچىالر خىزمىتىنى ىئشلهپ،
يهنه بىر تهرەپـتىن ۆئزلۈكىـدىن
ـــگهن ـــى ۆئگهن .چهت ەئل تىلىن
ھهمـــدە ۆئز ۈئســـتىگه ائلغـــان
مهكتهپ ىئتتىپـاق كومىتېتىنىـڭ

ـــ ـــتهپداىئمى ـــى، مهك ي ھهيىئت
ـــسى  ـــۇچىالر ۇئيۇشمى ۇئ(وئقۇغ

چاغدا ھازىرقىدەك وئقۇغـۇچىالر
ـــى ـــسى دېيىلمهيتت --بىرلهشمى
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نىـــڭ رەىئـــسى،) مـــۇھهررىردىن
)ۇئ ائ ر(ۇئيغۇر ائپتونوم رايـون 

ـــسىنىڭ ـــالر بىرلهشمى ـــۇق ياش ل
ــق ــسى، ۇئ ائ ر لى ــۇائۋىن رەىئ م
وئقۇغــــۇچىالر بىرلهشمىــــسىنىڭ
رەىئـــــسى، ۋە مهملىكهتلىـــــك
وئقۇغــــۇچىالر بىرلهشمىــــسىنىڭ
مــــۇائۋىن رەىئــــسى قاتــــارلىق
ۋەزىپىلهرنى ۆئتىگهندىن سـىرت،

 يىــــل ىئچىــــدە2دەســــلهپكى 
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ىئنگلىــــز تىلىنــــى مــــۇكهممهل
2ائخىرقى . ۆئگىنىپ تۈگهتكهن

ــپ، ــى ۆئگىنى ــاپون تىلىن ــل ي يى
ۇئنىڭ بارلىق گرامماتىكىلىرىنىمۇ

شـــۇنداق قىلىـــپ. تاماملىغـــان
ىللىــق ي5ائلىــي مهكتهپتىكــى 

ـــن ـــدا، ەئركى ـــاتى جهريانى ھاي
ــز ــى، ىئنگلى ــزۇ تىل ــىدىق خهن س
تىلى ۋە ياپون تىلىدىن ىئبـارەت

ــپ3 ــۇكهممهل ۆئگىنى ــى م  تىلن
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وئقـۇش پۈتتۈرگهنـدىن. بولغان
كېــــــــــيىن، ۇئ شــــــــــىنجاڭ
ــــۇچى ۇئنىۋېرســــىتېتىغا وئقۇتق

-1983. قىلىپ ېئلىپ قېلىنغان
يىلى ەئركىـن سـىدىق شـاڭخهي

 بىر يىـلقاتناش ۇئنىۋېرسىتېتىدا
ماگنېتىكىـــــسى ۋە-ېئلېكتـــــرو

ـــرو ـــسى-مىك ـــۇن تېخنىكى دولق
ــــم ائشــــۇرغان ــــويىچه بىلى .ب

ــى -1985 ــدا ۇئ ائ ر-9يىل ائي
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ھۆكــۈمىتى ياپونىيىــدە وئقۇشــقا
ەئۋەتىش ۈئچۈن تاللىغان يـاش
ائلىـي مهكـتهپ وئقۇتقــۇچىلىرى

ـــن ســـىدىق  ـــگه ەئركى -1ىئچى
بولـــۇپ تاللىنىـــپ، يـــاپونىيىگه

ـــان ـــقا بارغ ـــد. وئقۇش ە ۇئھهم
ائيغىچه-4يىلى -1988يهردە 

ىئككــــى يېــــرىم يىــــل بىلىــــم
يىلى چىققان-1991. ائشۇرغان

ــى" ــك گېزىت ــى كهچلى "ۈئرۈمچ
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نىــــڭ بىــــر ســــانىدا ەئركىــــن
ىئزلىرى مۇنداق-سىدىقنىڭ ىئش
 . خۇالسىلهنگهن

 :نهقىل
ەئركىــن ســىدىق شــىنجاڭ"

ــــــــا ــــــــىتېتى فىزىك ۇئنىۋېرس
ـــــڭ  ـــــق-77فاكۇلتېتىنى يىللى
ـــــسى ـــــۇراۇئ،. وئقۇغۇچى  وئتت

مهكتهپتىكى چاغلىرىدىال خهنـزۇ
.تىلىنى ۆئزلۈكىـدىن ۆئگهنـگهن
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كېيىن ائقسۇدا شـىنجاڭ بـويىچه
ۇئيغـــۇرچه قوبـــۇل(ىئككىنچـــى 

نهتىجه) قىلىش نومۇر ۆئلچىمىدە
بىـــلهن ىئمتىھانىـــدىن ۆئتـــۈپ،
ــــــىتېتىغا ــــــىنجاڭ ۇئنىۋېرس ش

ېئلېكترونىكىسى-رادىوئ. كىرگهن
ۆئگىــنىش. كهســپىدە وئقۇغــان

ـــداپ،جهر ـــا چى ـــدا جاپاغ يانى
ىئخــالس بىــلهن تىرىــشىپ ەئال
ـــــكهت ـــــانلىقتىن، مهملى وئقۇغ
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ـــــويىچه ۈئچـــــته ياخـــــشى ب
وئقۇغــۇچىالر ۈئلگىــسى بولــۇپ

مهكتهپــته ېئلىــپ. باھاالنغــان
ـــاپون ـــيىن، ي ـــدىن كې قېلىنغان
ــپ، ــدىن ۆئگىنى ــى ۆئزلۈكى تىلىن
ـــاپونىيىگه ـــپ ي ـــان بېرى ىئمتىھ

تىرىــــشىپ. وئقۇشــــقا بارغــــان
ـــــــرىلهپ  ـــــــدەىئلگى ياپونىيى

ـــــــــــۈزۈلگهن   دۆلهت72ۆئتك
ــــــۇق ــــــڭ نۇت وئقۇغۇچىلىرىنى



27 

ســـــــۆزلهش مۇسابىقىـــــــسىدە
ھـازىر. تۆتىنچىلىككه ېئرىـشكهن
ىئككــى. ائمېرىكىــدا وئقۇۋاتىــدۇ

ــدە ۇئ ــت ىئچى ــل ۋاقى ــرىم يى يې
19يــاپون، ىئنگلىــز تىللىرىــدا 

پارچه دىسسېرتاتسىيه ماقالىسى
بهزى. ېئـــــــــالن قىلـــــــــدى

ــــسىيه ماقــــالىلىر ىدىسسېرتات
ائمېرىكىــدىكى دۇنيانىــڭ ائلىــي
قاتلىمىغــــا مهنــــسۇپ ىئلمىــــي
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. ..." ژۇرناللىرىدا ېئالن قىلىندى
ـــــىنجاڭ-1991( ـــــى ش يىل

نهشــرىياتى بېــسىپ تارقاتقــان
 دېـــــگهن"دەۋر ىئلھـــــاملىرى"

.شــېىئرالر توپلىمىــدىن ېئلىنــدى
 .) بهزى سۆزلۈكلهر تۈزىتىلدى

يىلى-1988ەئركىن سىدىق 
ــــا بېر ــــۈزدە ائمېرىكىغ ــــپ،ك ى

ائمېرىكىــدىكى ماگىــستىرلىق ۋە
ــــــــىنى ــــــــۇق وئقۇش دوكتورل
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داۋامالشــتۇرۇۋاتقان مهزگىلــدە،
ـــى  ـــن-90يهن ـــالردا، ەئركى يىل

سىدىقنىڭ يۇقىرىدا خۇالسـىلهپ
تىلغـــا ېئلىنغـــان نهتىجىلىـــرىگه
ائساســـــــــهن، شـــــــــىنجاڭ
ۇئنىۋېرســىتېتى پۈتــۈن مهكــتهپ
بـــويىچه ەئركىـــن ســـىدىقتىن
ۆئگىــنىش پــاائلىيىتىنى قانــات

ـــــدۇرغانيا ـــــۇ. ي ـــــدە ب ھهم
ــاائلىيهتنى  ــىدىق"پ ــن س ەئركى
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ــۇ. دەپ ائتىغــان" ھادىسىــسى ب
بىـــــر" ھادىـــــسه"يهردىكـــــى 

پهن-ۇئيغۇرنىــــــڭ تهبىــــــىئ
ــى ەئڭ ــىدە خهلقائرادىك ساھهس
يـــۇقىرى دەرىجىلىـــك ىئلمىـــي
تهتقىقـــات ژۇرنىلىـــدا تـــۇنجى
بولـــۇپ ىئلمىـــي ماقـــاله ېئـــالن

2قىلغانلىقى، ھهمدە قىـسقىغىنه 
ىت ىئچىدە ىئلمىـييېرىم يىل ۋاق

تهتقىقاتتا دۇنيادىكى ەئڭ ىئلغار
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مىللهتلهرنىـــڭ بىرســـى بولغـــان
ـــــــران ـــــــاپونلۇقالرنىمۇ ھهي ي
قالدۇرىدىغان نهتىجىلهرنى قولغا
ــــسىنى ــــك ھادىسى كهلتۈرگهنلى

ــدى ــان ىئ ــۆزدە تۇتق ــى. ك ەئين
ــــا  ــــىدىق"ۋاقىتت ــــن س ەئركى
پاائلىيىتى شـىنجاڭ" ھادىسىسى

ۇئنىۋېرســـــىتېتىنىڭ مهكـــــتهپ
ســىدىن ھالقىــپ چىقىــپ،قورۇ

ۇئيغۇر دىيارىدىكى باشـقا ائلىـي
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ــتىلگهن ــۇ كېڭهي .مهكتهپلهرگىم
يىلى ۇئيغۇر دىيارىدىكى-1991

داڭلىق شـاىئر، شـىنجاڭ ۇئيغـۇر
ائپتونوم رايونىنىڭ شۇ چاغدىكى
رەىئسى تۆمـۈر داۋامهت ەئركىـن
ســـــــىدىقنى مهدھىــــــــيىلهپ
: تۆۋەندىكى شېىئرنى يازغانىدى

 ئهيلىدى تهڭرىتاغ بۈركۈتى

 پهرۋاز
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ــــۈتى ەئي ــــاغ بۈرك !تهڭرىت
 ەئركىن سىدىق،

بهســـتىڭدە چـــۆل، بوســـتان
 .ھارارىتى بار

-تېنىڭــدە ائقــسۇنىڭ گــۈل
 گىياھلىرى،

ــسىنىڭ خــۇش ــارىم توپى ۋە ت
 .بۇي ھىدى بار

ۇئچتۇڭــــسهن، ھالقىــــدىڭ
 تهڭرىتاغدىن ھهم،
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ـــر ـــۈچهيگهن بى ـــك ك ىئگىلى
 ەئلگه باردىڭ،

تىنچ وئكيان ۈئستىدىن سهن
 .ۈپ شۈدەمۆئت

ســـــهن كىچىـــــك بـــــالىلىق
 چاغلىرىڭدىال،

كۆرگهنسهن شېرىن ۋە گـۈزەل
 .چۈش بهلكى

ــــتى ــــلهر ەئمهس ــــۇ چۈش ش
 ائساسسىز خىيال،
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ەئمهستى گىرىمـسهن قاقـاس
 .چۆلدىكى

ۇئ ىئدى مۇستهھكهم ائسـاس
 ۈئستىگه،

ـــۈچ، ـــشهنچ، ك ـــان ىئ قۇرۇلغ
 .ەئقىدە-ەئجىر

مۇقامنىڭ كۈيىدىن ياڭرىغان
 بهلهن،
ــــاد<<ۋە  ــــكقۇت >>غۇ بىلى

 پهلسهپىسىدىن،
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ــــــان ــــــان وئينىغ قهمبهرخ
 ۇئسسۇلدىن لېۋەن،

وئيالندىڭ قـايتىالپ، ھايـات
 ھهققىدە،

ــــز ــــدىڭ نېمىمى ــــېس قىل ھ
 .كهملىكىنى سهن

غىچىـــرالپ ماڭىـــدۇ ېئـــشهك
 ھارۋىسى،

بېــــسىلغان كهبــــى كــــۆپ
 ەئسىرلهر يۈكى،
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يۈرىكىڭنى ېئزىپ ۆئتتـى ىئـز
 .سېلىپ

ـــــــــاقتىن ـــــــــى تاي ېئلىپن
 ن،ائيرىيالمىغا

بالىالر كۆزىنىڭ خىرە نۇرلىرى،
ـــا ـــى گوي ـــى قهلبىڭن ائغرىتت

 .سانجىلىپ
ـــــك-مـــــۇنهۋۋەر پهن تېخنى

 تاالنتلىرىنىڭ،
ــزدە ــدىڭ مىللىتىمى ــېس قىل ھ
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 كهملىكىنى سهن،
خىيـال بىـرەر-ۇئالرسىز خـام

 مىللهتنىڭ،
گۈللىنىش، تهرەققىـي قىلىـشى

 .جهزمهن
بايقىدىڭ ۋە تـالالپ ائلـدىڭ

 نىشاننى،
ڭـــدىڭ چىـــڭشـــۇ ياققـــا ما
 .قهدەملهر تاشالپ

تــــــــۈنلهرنى ۇئيقۇســــــــىز
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 ۆئتكۈزگىنىڭنى،
تهســهۋۋۇر قىلىــمهن ســېنىڭ

 .قانچىالپ
قانچىالپ سۈبھى كـۆز ائچـاي

 دېگهندە،
ياتقاندا تارىم جىم غهپلهتـته

 ۇئخالپ،
ـــــــلهن تهڭ ـــــــورازالر بى خ

 وئرنۇڭدىن تۇرۇپ،
ــۇنى ــۇدۇڭ ۇئيق ــابالر وئق كىت
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 .قوغالپ
مىلــــــلهت ۋە دۆلهتنىــــــڭ

 ى يوقتۇر،چېگراس
ىئرپانـدا ەئزەلـدىن-بىلىمدە

 .ەئبهد
ـــدا ۈئزدۈڭ بىلىمنىـــڭ دېڭىزى

 توختىماي،
ــــــى ــــــسانالر مهدەنىيىت ىئن

 جهۋھهرلىرىنى،
ـــــاس زور ـــــۈمۈردۈڭ قانم س
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 .ھهۋەسته پهقهت
ەئمگىكىڭ، ەئقلىڭدە ائچتىڭ

 --ائخىرى
ىئــشىكىن ســهن ائلىــي بىلىــم

 يۇرتىنىڭ،
بار ىئزالر مهكتهپنىـڭ ھهمـمه

 يېرىدە،
ـــسى ـــدە ىئـــشقبې لغان تهپتى
 .وئتۇڭنىڭ

يېڭى بىر مۇھىتتا ۆئگهنـدىڭ
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 شۇنداق،
يۈكسهلدى وئبرازىڭ ھارماس

 .ىئخالسمهن
ائرزۇيۇڭ، ىئستىكىڭ، خىيالى

 چۈشۈڭ،
ــتىغۇ ــگه ائش ــۋەت ەئمهل ائقى

 .ەئينهن
ھالقىـــــدىڭ شـــــىنجاڭدىن،

 جۇڭگودىنمۇ سهن،
ـــى ـــا چىقت ـــالهڭ يورۇقق ماق
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 --دۇنيانىڭ
ەئڭ ائلىــــــي قاتلىمىنىــــــڭ

 .رنىلىدا ھهمژۇ
ــــالر ــــېس قى ــــۇق ھ مهغرۇرل

 --خهلقىڭ، ىئپتىخار
ــاش ــالر يۇرتــداش ي ھــېس قى

 .دوستلىرىڭ ھهردەم
ــگه، ــدە ۈئل ــهن ۇئالر قهلبى س

 نهمۇنه،
ـــدە چـــوڭ ســـهن ۇئالر قهلبى
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 .وئبراز جهزمهن
ـــۈن ـــسى پۈت ـــڭ ھالقى نهزىرى

 دۇنيادۇر،
قهلــبىڭگه وئرنىغــان ۇئلۇغــۋار

 .ۋەتهن
تهۋرەنـــــمهس ىئـــــشهنچىڭ،

 هيرىتىڭ،سۇنماس غ
ـــــرىلهش ـــــزدىنىش، ىئلگى ىئ

 .دىلىڭغا ھهمدەم
چهت ەئللىك ائدەملهر بىـلهن
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 بهسلىشىش،
مىللهتنىـــــڭ گۈللىنىـــــشنى

 كۆزلهشتهك روھۇڭ،
ـــدى ـــا وئرنى ـــز قېتىغ قهلبىمى

 .مهھكهم
تهڭرىتاغ بۈركۈتى ەئيلىـدىڭ

 پهرۋاز،
جۆر بولۇپ تهمبۇرغا، يـاڭراق

 .مۇقامغا
پامىرنىڭ ھهيۋەتلىك مۇزلـۇق
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 چوققىسى،
تهڭرىتــاغ تىزمىــسى قالــدى

 .ائرقاڭدا
ـــدۇ ـــتىدا ائقى ـــڭ ائس نهزىرى

 تارىم،
ەئبهدىي توختىماي دولقـۇنالر

 .ۇئرۇپ
قاينــــــــامالر ياســــــــالغان

 شىددەتلىك ېئقىم،
ــار غــايهت زور ائدەمــدەك تىن
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 .تولغىنىپ
چـــــــاقىرار ىئلغـــــــارلىق ۋە

 مهرىپهتنى،
كۆتۈرۈپ توختىماس شـاۋقۇن

 .چۇقاننى
پهن-چـــــــاقىرار ىئلىـــــــم

 نىيهتنى،مهدە
چـــاقىرار قـــابىلالر تولغــــان

 .زاماننى
تهڭرىتاغ بۈركۈتى ەئيلىـدىڭ
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 پهرۋاز،
بىلله ېئپ ۇئچۇپسهن مىليون

 قهلبنى،
-ھهر مىللهت تىلىگهن تىلهك

 .ائرماننى
ـــڭ ـــىدىق ۆئزىنى ـــن س ەئركى
باشـــالنغۇچ مهكـــتهپ، وئتتـــۇرا
مهكتهپ ۋە ائلىـي مهكتهپتىكـى
ـــــــــهن، ـــــــــا ائساس ھاياتىغ

ـــــ شنىڭمـــــۇۋەپپهقىيهت قازىنى
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تۆۋەنـــدىكى بىـــر فورمۇلىـــسىنى
 :خۇالسىلهپ چىققان ىئدى

+ تاالنت = مۇۋەپپهقىيهت 
 پۇرسهت+ تىرىشچانلىق 

ــاتى ــىدىقنىڭ ھاي ــن س ەئركى
ــۇقىرىقى فورمۇلىنىــڭ ىئــسپاتى ي

ــــق توشــــقان ــــلهن لى ــــۇ. بى ب
فورمۇلىـــدىن باشـــقا، ۇئيغـــۇر
ـــسهك ـــان يۈك ـــتىگه بولغ مىللى
ــــــۈمى ۋە ــــــدىكى كۆي دەرىجى
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قى ائساســـىغامهســـۇئلىيهتچانلى
قۇرۇلغان پوالتتهك ىئـرادە، ھـېچ

مۇشهققهتكه بـاش-قانداق جاپا
ــــــرەت ــــــدىغان غهي -ەئگمهي

ـــم ـــاي بىلى شـــىجاەئت، توختىم
ۆئگىنىــدىغان، ۆئزىــگه ىئنتــايىن
ـــدىغان ۋە ـــۇقىرى تهلهپ قويى ي
ـــــــــــاي ائلغـــــــــــا توختىم
ىئلگىرىلهيــــــدىغان ىئزچىــــــل
ىئپادىسى بىلهن، ەئركىن سىدىق
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ــاىئتىگه ــا جام  يهنهپۈتــۈن دۇني
:بىــــر نهرســــىنى ىئــــسپاتلىدى
ــــشنى ــــان ىئ ــــقىالر قىاللىغ باش

 . ۇئيغۇرالرمۇ قىالاليدۇ
ـــر ـــۇ بى ـــىدىق ب ـــن س ەئركى
پــــاكىتنى ھــــازىرمۇ داۋاملىــــق

ۇئنىڭ قىلىۋاتقـان. ىئسپاتلىماقتا
پهن ۋە-كهســـــــپى تهبىـــــــىئ

ــىدىكى ەئڭ ــق ساھهس ىئنژېنېرلى
ـــى ـــىپلهرنىڭ بىرس ـــيىن كهس قى
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ــــازىرغىچه ەئڭ ــــۇ، ۇئ ھ تۇرۇپم
ىرى دەرىجىلىـــك خهلقـــائرايـــۇق

ـــى ۋە ـــات يىغىن ـــي تهتقىق ىئلمى
 پارچىدىن كـۆپ60ژۇرناللىرىدا 

ۇئ. ىئلمىي ماقاله ېئـالن قىلغـان
 دەNASA-JPLھـــــــــــازىر 

شـــــۇغۇللىنىۋاتقان ىئـــــشالرنىڭ
مــۇتلهق كــۆپ قىــسمى ائمېرىكــا
ــــــــــــيهتلىكىگه دۆلهت مهخپى
ياتىــدىغان ىئــشالر بولــۇپ، ۇئالر
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توغرىــــسىدا ىئــــدارە ســــىرتىدا
ۆزلهشكه، يـاكى ۇئ توغرىـسىداس

ىئلمىي تهتقىقات ماقالىسى ېئالن
قىلىشقا رۇخسهت قىلىنمايدىغان
ـــا ـــاۋى تېخنىك ـــسىمۇ، دۇني بول
ــزمهت ــڭ خى ــىدە ۆئزىنى ساھهس

 پىرسهنتىدە20ۋاقتىنىڭ پهقهت 
ېئلىپ بارغان ىئلمىي تهتقىقـاتى

يىلـى بىـر يىـل-2006بويىچه، 
ـــى ەئڭ ـــدىال، خهلقائرادىك ىئچى
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ەرىجىلىـــك ىئلمىـــييـــۇقىرى د
تهتقىقات ژۇرنىلىـدا ۇئ جهمىئـي

 پــارچه ىئلمىــي ماقــاله ېئــالن3
ــــــــدى ــــــــڭNASA. قىل  نى

ىئنـــــسانىيهتنىڭ مهنبهســـــى"
ىئنگلىـــــزچه" (پروگراممىـــــسى

"Origins Program("دەپ 
ــر پروگراممىــسى ائتىلىــدىغان بى
ــڭ ــۇ پروگراممىنى ــۇپ، ب ــار بول ب

 ســوائلغا3نىــشانى تۆۋەنــدىكى 
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 : هنجاۋاب تېپىش ىئك
نهدىـــن) ىئنـــسانالر(بىـــز . 1

 كهلدۇق؟ 
بىز كاىئناتتا يالغۇزمۇ؟ . 2
 بىز نهگه بارىمىز؟ . 3

3ەئركىــن ســىدىق ھېلىقــى 
ىئلمىـــي ماقالىـــسىنى يازغـــان

سـوائلغا-2تهتقىقات يـۇقىرىقى 
جاۋاب تېپىش يۈزىسىدىن ېئلىپ
ــر ــڭ بى ــان تهتقىقاتىنى بېرىلىۋاتق
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ـــــدا ـــــۇپ، يېقىن ـــــسمى بول قى
ــق ــدىن باش -2014ا يهنه ۇئنىڭ

ــــــــلۇقىغا ــــــــى ائلهم بوش يىل
ــدىغان  James Webb"چىقىرىلى

ـــــــسكوپى ـــــــڭ" ائلهم تېلې نى
ـــــشقا ـــــاتىغىمۇ قاتنىشى تهتقىق

 . باشلىغان
ـــــر ـــــىدىق بى ـــــن س ەئركى
ـــۇر ـــي ۇئيغ ـــبهغهل، ائددى كهم
ــۇر ــۇپ، ۇئيغ ــسىدە تۇغۇل ائىئلى



57 

ـــــالىق ـــــدىكى ەئڭ جاپ دىيارى
تۇرمۇشالرنى باشـتىن كهچـۈرۈپ

ىكى ەئڭۇئيغۇر دىيارىـد. باققان
.جاپالىق ىئشالرنى قىلىپ باققان
مهسىلهن، باشالنغۇچ مهكـتهپكه
ـــدا ـــۇرۇن، ۇئ يېزى ـــشتىن ب كىرى
ــــان ــــپ خام ــــا مىنىۋېلى كالىغ

باشــالنغۇچ ۋە وئتتــۇرا. تهپــكهن
مهكتهپته وئقۇۋاتقان مهزگىلـدە
يېزىدا ېئشهك ۋە كـاال ھارۋىـسى
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ـــۇت ـــا وئغ ـــدەپ، ېئتىزلىقق ھهي
كـــاال ســـۆرەيدىغان. توشـــىغان

.نى ھهيدەپ يهر ائغدۇرغانقوش
ـــۆرەمدە ـــۆرەيدىغان س ـــاال س ك

بۇغـداي،. يهرگه سۆرەم سـالغان
.قونـــاق، ۋە كۆكتـــات تېرىغـــان
كالىغــــا ســــۆرىتىپ، قىچــــا ۋە
زىغىــرالردىن مــاي چىقىرىــدىغان

كـېچىچه. جۇۋازدا ماي تارتقـان
تۈگمهنــدە ۇئخــالپ، تۈگمهنــدە
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ــان ــا. ۇئن تارتق ــاق يىلتىزىغ قون
ىقتا مايـساشـالل. توپا يـۆلىگهن

تىكــــــكهن ۋە شــــــاللىقتا وئت
وئرغاقتا بۇغداي، شـال. وئتىغان

.ۋە باشـقىالر. ۋە قوناق وئرىغـان
ۇئ ھازىر دۇنيادىكى ەئڭ يۇقىرى
دەرىجىلىك بىر ىئلمىي تهتقىقـات
وئرنىدا، ائلهم بوشلۇقىدا تۇرۇپ،
پۈتـــۈن كاىئنـــاتنى كـــۆزىتىش
ۈئچـــۈن ىئـــشلىتىلىدىغان ائلهم
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ــــسكوپلىرىنىڭ ته ــــاتىتېلې تقىق
 . بىلهن شۇغۇللىنىۋاتىدۇ

ەئركىــــن ســــىدىق قانــــداق
مۇســاپىلهرنى بېــسىپ، ھــازىرقى
ھـــــــالهتكه كېلهلىـــــــدى؟ ۇئ
ــــدە ــــا دۇچ كهلگهن قىيىنچىلىقق
ــڭ ــدۇ؟ ۇئنى ــول تۇتى ــداق ي قان
دۇنيـــا قارىـــشى نـــېمه؟ ۇئنىـــڭ
ائىئلىگه ۋە پهرزەنتلهرگه بولغان
قارىشى قانداق؟ مۇشـۇنداق بىـر
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دىنيــــــاپونىيه ۋە ائمېرىكىــــــ
 نهچـچه20 دۆلهتـته 2ىئبارەت 

يىل ياشاپ باققـان، دۇنيـادىكى
-ەئڭ يۇقىرى دەرىجىلىك تهبىىئ

پهن ۋە ىئنژېنېرلىــــــــــــــــــق
ــــدا ــــسلىرى قاتارى مۇتهخهسسى
ىئشلهۋاتقان بىر ۇئيغۇر بىز ھازىر
دۇچ كېلىۋاتقان ھهر خىل ۇئيغۇر
مهســىلىلىرىگه قانــداق قارايــدۇ؟
ېئھتىمال نۇرغۇن وئقۇرمهنلهرنىڭ
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.ىرىقىدەك سوائللىرى بـاردۇريۇق
ائيــــــدا،-3يىلــــــى -2005

ائمېرىكىدىكى بىلىۋال تـور بېتـى
ـــر ـــلهن بى ـــىدىق بى ـــن س ەئركى
ىئنتېرنېــــت يازمــــا ســــۆھبىتى

بــــۇ. ۆئتكۈزۈشــــكه باشــــلىدى
ســـــــــــۆھبهت ھـــــــــــازىرمۇ
داۋاملىــشىۋاتقان بولــۇپ، ۇئنىــڭ

)UEY(ۇئيغۇر ەئرەبچه يېزىقـى 
)ULY(ۋە ۇئيغۇر التىن يېزىقـى 
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ـــــــــــــخىلىرى   نۇس
http://www.Biliwal.com، 

http://www.bilik.cnۋە 
http://www.Bostan.cn 
بـۇ. قاتارلىق تور بهتلىرىـدە بـار

ســــۆھبهتته ەئركىــــن ســــىدىق
ـــــدەك ســـــوائلالرنىڭ يۇقىرىقى
.نۇرغۇنلىرىغا جـاۋاب بېرىۋاتىـدۇ

ىز ھهر بىر ۇئيغۇر ياشلىرىنىڭ بۇب
ســۆھبهتنى بىــر قېــتىم وئقــۇپ
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ـــز ـــىيه قىلىمى ـــشىنى تهۋس .بېقى
شــۇنداقال، چهت ەئلــگه چىقىــپ
وئقۇشنى ائرزۇ قىلىدىغان ۇئيغۇر

ۆئسـمۈرلىرىدىن، ەئركىـن-ياش
ــــۇرالر ۈئچــــۈن ــــىدىق ۇئيغ س
ياســــــــــــــــــــــــــــــــىغان

http://www.meripet.com 
دېـــگهن تـــور بېتىنـــى زىيـــارەت

.نى ۈئمىـد قىلىمىـزقىلىپ بېقىشى
ەئركىن سـىدىقنىڭ كهسـپىگه ۋە
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 تهتقىقاتىغا قىزىقىدىغانالر
http://www.meripet.com

/Main/Erkin_Bio.htm  
تــور بېتىنــى ۋە ۇئنىڭـــدىكى
ـــۆزدىن ـــالىلهرنى ك ـــي ماق ىئلمى

 .كهچۈرسه بولىدۇ
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ــىمدە ــىدىق: رەس ــن س ەئركى
ــلهن  ــانگۈل بى ــالى ائم JPLائي

  .نىڭ ائلدىدا
ـــــــالىز م ساھهســـــــىدەژورن
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ىئـــشلهۋاتقان ۇئيغـــۇر كهســـىپ
ـــسى ـــر قانچى ـــدىن بى ەئھلىلىرى
ەئركىـــــن ســـــىدىققا ۇئنىـــــڭ
تهرجىمىھالىنى بىر كىتاب قىلىپ
ـــسىدا ـــرىش توغرى ـــپ چىقى يېزى
تهكلىــپ بهرگهن، ھهمــدە بــۇنى
ــــۇئل ــــرى مهس ــــشقا ۆئزلى قىلى
.بولىــــدىغانلىقىنى بىلــــدۈرگهن

ـــېكىن،  ـــلىق40ل  نهچـــچه ياش
 ھـازىرەئركىن سىدىق بۇ ىئـشنى
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قىلىــش ســهل بالــدۇرلۇق قىلىــدۇ
دەپ قاراپ، كىتـاب چىقىرىـشنى

شۇڭا بـۇ. كهلگۈسىگه قالدۇرغان
ــسقىچه" ــىدىقنىڭ قى ــن س ەئركى

ــالى ــدىغىنى" تهرجىمىھ دا بېرىلى
ــت ــسقا ۋاقى ــىدىق قى ــن س ەئركى
ىئچىــــــــدە، ۋە ىئنتــــــــايىن
جىددىيچىلىك ىئچىدە ىئنتېرنېت
ــــــان، ۆئز ۈئچــــــۈن تهييارلىغ

.چه تهسۋىرىدۇرھاياتىنىڭ قىسقى
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بىز وئقۇرمهنلهرنىـڭ بـۇ يـازمىنى
ـــد ـــىنى ۈئمى ـــاقتۇرۇپ وئقۇش ي

 . قىلىمىز
ەئركىــن: تــۆۋەنكى رەســىمدە

قېتىم ائيغـا-1سىدىق ائمېرىكا 
ـــدا ىئـــشلهتكهن ائدەم چىقارغان

ـــۇچى  ـــا قونغ ـــزچه(ائيغ ىئنگلى
"Moon Lander" (ــــــڭ نى

 .مودېلىنىڭ يېنىدا
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 بۆلۈم -1 

ىلىق ئهركىن سىدىقنىڭ بال 

 دەۋرى

ـــــــڭ ھهمـــــــمه ۇئيغۇرالرنى
ـــارىم ـــدەك ت ـــدە بولغان خهۋىرى
ـــڭ ـــۇر دىيارىنى ـــى ۇئيغ دەرياس
ــقان ــسمىغا جايالش ــۇبىي قى جهن
ــدىن ــى وئتتۇرى ــسۇ ۋىاليىتىن ائق
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ۇئ ائقــــسۇ. كېــــسىپ ۆئتىــــدۇ
دەرياسى، ياركهنت دەرياسـى ۋە

3خــوتهن دەرياســى قاتــارلىق 
ــــــىدىن ــــــڭ قوشۇلۇش دەريانى

ــــــهكىللهنگهن ــــــت. ش ياركهن
اسىنى قوشۇپ ھېسابلىغاندا،دەري

ـــۇمىي ـــىنىڭ وئم ـــارىم دەرياس ت
ــــۇقى  ــــومېتىر2137ۇئزۇنل  كىل

كېلىدىغان بولۇپ، جۇڭگـودىكى
ەئڭ ۇئزۇن ىئچكـــى قۇرۇقلــــۇق
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ــسابلىنىدۇ ــۇپ ھې .دەرياســى بول
ـــــسۇ ـــــى ائق ـــــسۇ دەرياس ائق
ـــــــان ـــــــڭ ۇئچتۇرپ ۋىاليىتىنى
ـــسىغا ـــار يېزى ـــسى، ائقي ناھىيى
ــپ، ــگه ائيرىلى ــدە ىئككى كهلگهن

شـــــهھىرىگه يـــــېقىنائقـــــسۇ 
كهلگهندە قايتىـدىن قوشـۇلۇپ،

ــدۇ ــا ائيلىنى ــر دەرياغ ــسۇ. بى ائق
ــگه ــۇنداق ىئككى ــى مۇش دەرياس
ـــقا ـــا قوشۇلۇش ـــپ، قايت ائيرىلى
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بولغـــان ائرىلىقتـــا دەريانىــــڭ
وئتتۇرىــــــسىغا جايالشــــــقان

ـــــــــــــۇق  دەپ" ائرال"قۇرۇقل
ـــــــۇپ، ۇئ ـــــــدىغان بول ائتىلى
ـــــــسىگه ـــــــهھهر ناھىيى كوناش
قارايــــدىغان بىــــر يېزىــــدىن

ــــــــــــارەتتۇر گهرچه ائرال. ىئب
ـــــــسىگه ـــــــهھهر ناھىيى كوناش
ــىنىڭ ــسۇ دەرياس ــسىمۇ، ائق قارى
توسالغۇســــــى تۈپهيلىــــــدىن،
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ۇئنىڭغا كوناشهھهردىن بىۋاسىته
ــــدۇ ــــارغىلى بولماي ــــا. ب ائرالغ

كوناشــــــــهھهرنىڭ باشــــــــقا
يېزىلىرىـــدىن بېـــرىش ۈئچـــۈن،
چوقــۇم ائلــدى بىــلهن ائقــسۇ
شـــهھىرىگه كېلىـــپ، ائنـــدىن

ـــــــسۇدىن ۇئچتۇ ـــــــاائق رپانغ
بارىــدىغان يــول بىــلهن بېرىــشقا

ائرال يېزىـسى يهر. توغرا كېلىدۇ
كۆلىمى ناھـايىتى چـوڭ بولغـان
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بىر يېزا بولۇپ، ۇئنىڭ مهركىزىـي
ـــــــسمى  ـــــــت"قى دەپ" مهكى
ـــدۇ ـــسۇ. ائتىلى ـــڭ ائق مهكىتنى

شهھىرى بىلهن بولغـان ائرىلىقـى
. كىلومېتىر ەئتراپىدا كېلىـدۇ60

ــڭ ائقيــار يېزىــسى بىــلهن ۇئنى
ـــــــسىملىرىچېگ ـــــــداش قى رى

.دەپ ائتىلىـــــدۇ" جهگجـــــى"
ــــدىن ــــرىش ېئغىزى ــــا كى ائرالغ

ۇئچتۇرپان يولى بويىـدا-ائقسۇ
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پهقهت ىئككىال ېئغىز بار بولـۇپ،
ــسىدە ــڭ ھهر ىئككىلى ــۇ ېئغىزنى ب
چوقۇم ائقسۇ دەرياسىنى كېسىپ

يىلالردا يـاز-60. ۆئتۈش كېرەك
مهزگىللىرى كهلكۈن كېلىـپ، بـۇ

-پــاتېئغىزالردىكــى كــۆۋرۈكنى 
پات سۇ ېئلىـپ كېتىـپ، ائرالغـا
بارغىلى بولمايـدىغان ۋاقىتالرمـۇ

بىر قېتىملىق. كۆپ بولغان ىئدى
چوڭ كهلكۈن جهريانىدا، پۈتۈن
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ائرال يېزىــــسى ســــۇ ائســــتىدا
ــىدىقنىڭ ــن س ــانلىقى ەئركى قالغ

 . ھازىرمۇ ېئسىدە بار
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ائرالنىـــڭ ائقـــسۇ: رەســـىمدە 
 .خهرىتىسىدە كۆرسىتىلىشى

ىڭ دادىسىنىڭەئركىن سىدىقن
يۇرتى يۇقىرىقى ائرال يېزىسىنىڭ
جهگجـــــى كهنتـــــى بولـــــۇپ،
ائپىسىنىڭ يۇرتى بولسا مهكىـت

ەئركىــــن ســــىدىق. كهنتىـــدۇر
ائيدا ائرالنىـڭ-4يىلى -1958

ـــوۋا ـــدىكى ب ـــى كهنتى -جهگج
-دادىــسىنىڭ ائتــا(مومىــسىنىڭ 
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ـــسى ـــان) ائنى ـــدە تۇغۇلغ .ۆئيى
ەئركىـــــن ســـــىدىق بالىنىـــــڭ

2دىن ىئككىنچىسى بولۇپ، ۆئزىـ
ىئـسىملىك" ائبلهت"ياش چوڭ 

 . بىر ائكىسى بار
ــسى ــن ســىدىقنىڭ دادى ەئركى
سىدىق مهمهت جهگجىدىكى بىر
يوقـــــسۇز، نـــــامرات دېھقـــــان
ــۇپ ۆئســكهن ــسىدە تۇغۇل ائىئلى
بولۇپ، دەسـلهپته ىئـسالم دىنـى
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بولغـــۇچه" قــارى"مهكتىپىــدە 
وئقۇپ، كېيىن يېڭـى مهكتهپـته
تــــاكى ســــىفهن مهكتىپىنــــى

ــۈچ ــانپۈتتۈرگ دىنىــي. ه وئقۇغ
ــى ائساســى ياخــشى مهكتهپتىك
بولغاچقــا، يېڭــى مهكتهپــته ھهر
ــۇپ، ــالپ وئق ــىنىپ ائت ــى س يىل
وئقۇشــــنى ناھــــايىتى تېــــزال

شـــۇڭا ۇئ تولـــۇق. تاماملىغـــان
ـــــۇپ،  -1953ســـــاۋاتلىق بول
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يىلىــدىن باشــالپ ائرال يېزىلىــق
ــــۇپ ــــادىر بول ــــۈمهتته ك ھۆك

ــشلىگهن  ــزا(ىئ ــۇ يې ــدا ب ۇئ چاغ
دەپ" ائرال گۇڭشېــــــــــــسى"

ەئركىــن ســىدىقنىڭ). ائتىالتتــى
ــــسا ــــان بول ــــسى پاتهمخ ائپى
مهكىتتىكى يېرى كوپ، مۈلۈككه
بــاي بىــر دېھقاننىــڭ ائىئلىــسىدە

-1949. تۇغۇلــــۇپ ۆئســــكهن
ـــى ـــۇرۇن مهكىتتىك ـــدىن ب يىلى
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ـــسمى ـــۆپىنچه قى ـــڭ ك يهرلهرنى
پاتهمخاننىڭ ائپىـسى ۋە ۇئنىـڭ

 ائكـــــا، ىئنـــــى ۋە4قالغـــــان 
شـۇڭا. سىڭىللىرىغا تهۋە بولغان

يىلالردا ۇئيغۇر دىيارىدا يهر-50
ىئـــسالھاتى بولـــۇپ، جۇڭگـــو
خهلقىنىڭ داھىيسى مـاۋ زېـدۇڭ
چىقارغــــان ۆئلــــچهم بــــويىچه
دېھقــــــانالرنى وئخــــــشىمىغان
ســــــــىنىپالرغا ائيرىغانــــــــدا،
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ـــا ـــڭ ائت ـــسى-پاتهمخاننى ائنى
ـــڭ ـــگهن يېرىنى ـــرى ىئگىلى ۆئزلى

"پومېــــشچىك"كۆپلۈكىــــدىن 
ــــان ــــپ قالغ ــــۇپ ائيرىلى .بول

ىسىنىڭ قالغان قېرىنداشـلىرىائپ
ـــاكى  ـــسا ي ـــاي"بول ـــاللىق ب ھ

"بــاي دېھقــان"يــاكى " دېھقــان
ســىدىق مهمهت. بولــۇپ قالغــان

يىلــى پاتهمخــان بىــلهن-1953
تـــوي قىلىـــشنى تهلهپ قىلغـــان
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بولۇپ، دەسـلهپته پاتهمخاننىـڭ
كادىر دېگهن قهلهندەر"دادىسى 
، دەپ، پاتهمخــــاننى"كېلىــــدۇ

ىن بــۇكېــي. بېرىــشكه ۇئنىمىغــان
ىئــشقا ائرال يېزىلىــق ھۆكــۈمهت
ــدىن ــيىن ائن ــقاندىن كې ائرىالش

يىلــى-1958. مــاقۇل بولغــان
ـــدا، ەئركىـــن ســـىدىق تۇغۇلغان
ۇئنىڭ ائپىـسى پاتهمخـان ائران

سىدىق مهمهت.  ياشتا ىئدى18
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يىلــــــى كوناشــــــهھهر-1956
ناھىيىلىـــــــك ھۆكـــــــۈمهتكه
يۆتكهلگهن بولۇپ، بىـر يىلـدىن

ــڭ جهگ ــيىن يهنه ائرالنى ــىكې ج
كهنتىگه بىـر يىللىـق خىـزمهتكه

بۇ بىر يىل جهريانىـدا. چۈشكهن
خوتۇن ىئككىـيلهن سـىدىق-ەئر

ـــا ـــڭ ائت ـــسىنىڭ-مهمهتنى ائنى
ۆئيىدە تۇرغان بولـۇپ، ەئركىـن
ـــدە ـــا شـــۇ مهزگىل ســـىدىق مان
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 . تۇغۇلغان
ـــــى -1958 ـــــدا-7يىل ائي

"تۆمۈر-پوالت"سىدىق مهمهت 
تــاۋالش ھهرىكىتــى مۇناســىۋىتى

ــ ــلهن ۈئرۈمچى ــقبى ــر يىللى گه بى
ـــــــدى ـــــــزمهتكه ەئۋەتىل .خى
پاتهمخان ىئككى ياشلىق وئغلى

 ائيلىـق3ائبلهت بىلهن ەئمدى 
بولغان وئغلى ەئركىـن سـىدىقنى
ـــر قـــارا ماشـــىنىنىڭ ېئلىـــپ، بى
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ۇئ چاغــدا(ۈئســتىدە وئلتــۇرۇپ 
ــــڭ ــــلهن ۈئرۈمچىنى ــــسۇ بى ائق
وئتتۇرىـــــسىدا قاتنايـــــدىغان
يولـــۇچىالر ائپتوبۇســـى يـــوق

غىنىڭ ائقسۇ باي، تهڭرىتې)ىئدى
ناھىيىــسى تهۋەلىكىــدىكى بىـــر
ــــۈپ، ــــدىن ۆئت ــــز داۋىنى ېئگى

ۈئرۈمچىـدە. ۈئرۈمچىگه بارغـان
ــــپ ــــل تــــۇرۇپ قايتى ــــر يى بى
ـــىدىق ـــيىن، س ـــدىن كې كهلگهن
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ــــــسۇ ــــــلهپته ائق مهمهت دەس
ۇئچتۇرپان ناھىيىـسىدە، كېـيىن
ائقــسۇ ۋىاليهتلىــك گېزىتخانىــدا
.بىــر قــانچه ائيــدىن ىئــشلىگهن

ىاليهتلىك خهلقائندىن ائقسۇ ۋ
.ھۆكــۈمىتىگه تهقــسىم قىلىنغــان

ـــى ســـىدىق مهمهت-1960 يىل
ــرىگه  ــقا6ىئچكى ــق وئقۇش  يىللى

ــگهن  ــىدىق(ەئۋەتىل ــۇم س مهرھ
مهمهت پېــــــشقهدەم ۇئيغــــــۇر
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-60كادىرلىرىنىــــڭ ىئچىــــدە، 
ـــرى بېيجىڭـــدا ەئڭ ۇئزۇن يىللى
وئقۇغـــان بىـــر ائدەم بولـــسىمۇ،

ــى -1998 ــابىردا -3يىل 66نوي
ــات ب ــشىدا ۋاپ ــۇچه، ۆئزىيې ولغ

ــاۋاش ــايىتى ائقكۆڭــۈل ۋە ي ناھ
بولغاچقـــا، ائقـــسۇ دىكـــى بىـــر
ـــــدىن ـــــڭ مۇدىرلىقى مهكتهپنى
يـــۇقىرى ۋەزىـــپىگه قويۇلـــۇپ
ــــــۆپ ــــــڭ ك باقمىغان،ۆئمرىنى
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قىسمىنى بىر وئقۇتقـۇچى بولـۇپ
ـــــــۈزگهن ـــــــۇنداق.). ۆئتك ش

بولغاچقــــا، ەئركىــــن ســــىدىق
بالىلىق دەۋرىدە دادىـسى بىـلهن

.انائساســـهن بىـــرگه بواللمىغـــ
ۇئنىڭ ېئسىدە قالغىنى ھهر يىلـى
دادىسى يـازلىق تهتىلـدە ۆئيـگه
قايتىــپ كهلگهنــدە بېيجىڭــدىن

مـۇنچه-ائلغاچ كهلـگهن ائنـچه
ـــــارەت ـــــۇقالردىنال ىئب .وئيۇنچ



92 

ەئركىن سىدىقنىڭ ائپىسى دىنىي
ـــاۋاتىنى ـــۇپ س ـــته وئق مهكتهپ
ــۇپ، ــال بول ــر ائي ــان بى چىقارغ

يىلىغىـچه-64يىلىدىن -1960
سودا شـىركىتىدە،-ائقسۇ تاشقى

يىلىغىـچه-66ۇئنىڭدىن كېيىن 
ائقسۇ كهمپۈت زاۋۇتىدا ىئـشچى

بـۇ جهريانـدا. بولۇپ ىئـشلىگهن
بــالىالرنى پاتهمخاننىــڭ ائپىــسى
مهرەمخــــان وئســــمان بېقىــــپ
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مهرەمخان، ۇئنىڭ ېئرى. بهرگهن
ــان  ــز، ۋە قالغ 4ەئرشــىدىن ېئزى
قېرىنداشلىرىنىڭ ھهممىسى دىنى

چلـــۈك،ېئتىقــادى ىئنتــايىن كۈ
 ۋاق ناماز وئقۇيـدىغان5كۈنىگه 

كىشىلهر بولۇپ، ەئركىن سىدىققا
ـــالپال ـــدىن باش ـــالىلىق دەۋرى ب
ۇئالرنىـــــڭ دىنىـــــي ەئخـــــالق
تهربىيىــسى كۈچلــۈك دەرىجىــدە

ــايىن. ســىڭگهن مهرەمخــان ىئنت
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ساپ دىل، ائقكۆڭـۈل، قورسـىقى
كهڭ، ەئســـــتايىدىل، ھهمـــــمه
ىئــشتا ســالماق، ېئــسىل ســۈپهت

-مۇنـداق"نىڭ ائيال بولۇپ، ۇئ
مۇنداق قىلـساڭ يامـان بولىـدۇ؛

مۇنداق قىلساڭ سـاۋاپ-مۇنداق
دېـــگهن تهربىيىلىـــرى" بولىـــدۇ

ەئركىن سىدىقنىڭ يادىدا ھېلىمۇ
ــته ــاقلىنىپ كهلمهك -1980. س

يانۋاردا ۋاپات بولغـان-27يىلى 
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ـــمان ـــان وئس ـــۇم مهرەمخ مهرھ
ـــدە ـــىدىقنىڭ قهلبى ـــن س ەئركى
ھــــــېلىھهم ۇئ ەئڭ ھــــــۆرمهت

، بــــۇ دۇنيــــادا ائزقىلىــــدىغان
ـــــــي ـــــــدىغان ھهقىقى ۇئچراي
ــۇر ــۈپىتىدە چوڭق ــۇلمان س مۇس

ەئركىــن ســىدىق. وئرۇن ائلغــان
ۆئزىنىــــڭ ھـــــاجىم تاغىـــــسى

ســـادىق) دادىـــسىنىڭ ىئنىـــسى(
ــرى ــدىن بې ــلهن ۇئزۇن مهمهت بى
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"يهر شارىنىڭ شهكلى يـۇمىالق"
ــــتىدە ــــىله ۈئس ــــگهن مهس دې
مۇنازىرە قىلىپ كهلگهن بولـۇپ،

ـــــسىنىڭ ېئتى ـــــڭۇئ تاغى قادىنى
ـــــــدىن ۇئنـــــــى كۈچلۈكلۈكى
ھـــــازىرغىچه قايىـــــل قىلىـــــپ

 . بواللمىغان
يىللىـــــرى ۇئيغـــــۇر-1960

دىيارىــدا ائشــلىق مهھــسۇالتى
ناھــايىتى ياخــشى بولۇۋاتقــان
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ــالر ىئــدى ــېكىن، . يىل -1960ل
ائيـدا، سـابىق سـوۋېت-7يىلى 

ــو ــدىغا جۇڭگ ــاقى وئز ائل ىئتتىپ
بىــلهن بولغــان ىئقتىــسادىي ۋە

رلىقتېخنىكىلىـــــــق ھهمكـــــــا
.مۇناســىۋىتىنى ۈئزۈپ تاشــلىدى
ــودىن ــيىن جۇڭگ ــدىن كې ۇئنىڭ
بـــۇرۇن بېـــرىلگهن قهرزلهرنـــى

ائشــــۇ. تۆلهشــــكه قىــــستىدى
قهرزلهرنـــى تـــۆلهش ۈئچـــۈن،
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ۇئيغـــۇر دىيارىـــدىن چىققـــان
ائشلىقالرنىڭ زور قىسمىمۇ ېئلىپ

شـۇنىڭ بىـلهن پۈتـۈن. كېتىلدى
ۇئيغۇر خهلقى خېلى ۇئزۇنغىـچه

ــدە ي ــارچىلىق ىئچى ــقاائچ اشاش
ائشـۇ يىلالرنىـڭ. مهجبۇر بولدى

ـــــاي ـــــسۇنىڭ ب ـــــدە، ائق بىرى
ــــارچىلىقتىن ــــسىدە ائچ ناھىيى
ۆئلگهن كىشىنىڭ سـانى نهچـچه

شــــۇ. وئن مىڭــــدىن ائشــــقان
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ـــودا ـــۈن جۇڭگ ـــدە پۈت مهزگىل
ائچـــارچىلىقتىن ۆئلگهنلهرنىـــڭ

60 مىليونــــــدىن 30ســــــانى 
ــــــــــــــــــــونغىچه، دەپ مىلي

 . مۆلچهرلهنمهكته
ــالىلى ــىدىقنىڭ ب ــن س قەئركى

دەۋرى مانـــا شـــۇ ائچـــارچىلىق
يىلالپ. كۈنلىرىگه توغرا كهلگهن

يىلالپ گـۆش كۆرمهسـلىكقۇ بىـر
تهرەپــــته تۇرســــۇن، قورســــاق
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ـــاق ـــدىغانغا قون ـــويغىچه يهي ت
ــــان ــــۇ بولمىغ ــــلىق. نېنىم ائش

پۈتۈنلهي نورمىلىـق بولـۇپ، ھهر
بىر ائدەمگه ۇئنىڭ يېشىغا قاراپ

چوڭ ائپىـسى. ائشلىق بېرىلگهن
لغــــا كهتكهنــــدە،بهزىــــدە ائرا

كۈنـــدۈزلىرى ەئركىـــن ســـىدىق
ــدە ــرگه ۆئي ــلهن بى ــسى بى ائكى

ائپىـسى. ۆئزلىرى يالغۇز تۇرغان
ۇئالرغا چۈشلۈك تامـاق ۈئچـۈن
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ــــارالپ ــــاچ تهيي ــــردىن توق بى
ــــان ــــۇچه. قويغ ــــۈش بولغ چ

ــــپ، ــــپ كېتى ــــىقى ېئچى قورس
بــۇ(چۈشــتىن بــۇرۇن ســاەئت 

يازمىدا پۈتۈنلهي شىنجاڭ ۋاقتى
 باشــالپال دىــن10) ىئــشلىتىلىدۇ

ـــسىدىن ـــن ســـىدىق ائكى ەئركى
ھېلىقى توقاچنى يېيىشنى تهلهپ

ـــان ـــپ تۇرۇۋالغ ـــسى. قىلى ائكى
تېخــى چــۈش بولمىــدى، ســهل"
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ـــۇرايلى ـــاقالپ ت ـــسه، ۇئ" س دې
مهن بېرىــپ ســاەئتكه قــاراپ"

، دەپ، ىئـــدارىنىڭ بىـــر"باقـــاي
بىناسىغا ېئسىقلىق تام ساىئتىنىڭ
يېنىغـــــا يۈگـــــۈرۈپ بېرىـــــپ،

ــــوڭ ــــاەئتنىڭ چ ــــككى-س چى
ـــــى ـــــسترېلكىلىرىنىڭ وئرنىن ىئ
كۆرۈۋېلىـــــپ، يهنه يۈگـــــۈرۈپ

ـــــپ،  ـــــپ كېلى ـــــا،"قايتى ائك
ساەئتنىڭ چوڭ تىلـى مـانچىگه،
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.كىچىــك تىلــى مــانچىگه كهپتــۇ
ــــسهك ــــدى يې ــــاچنى ەئم توق

ــۇ. دەپ ســورايتتى" بوالمــدۇ؟ ب
يىلــالردا، ەئركىــن ســىدىق بهزى
ۋاقىتالرنى ائرالغـا بېرىـپ، چـوڭ

.هنائپىسىنىڭ ۆئيىـدە ۆئتكـۈزگ
ـــڭ ـــۇر دىيارىنى ـــا ۇئيغ ۇئ ۋاقىتت
يېزىلىرىـــــــــدىكى تامـــــــــاق

ــامىقى" ــپ ت ــۇپ،" كوللېكتى بول
ھــازىرقى بىــر(ھهر بىــر ەئتــرەت 
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ــدۇ ــوغرا كېلى ــتكه ت ــى) كهن تىك
دېھقانالر بىر يهرگه جهم بولـۇپ،
ۈئچ ۋاق تاماقنى بىـرگه ېئتىـپ،

ـــېگهن ـــرگه ي ـــانالر ھهر. بى دېھق
6-5كــۈنى ەئتىگهنــدە ســاەئت 

ــدى ــرلهردە وئرنى ــۇرۇپ، بى -ن ت
ــاەئت  ــى س ــۇن"ىئكك ــا" دولق غ

ــــاتتى  ــــدىكى(چىق ــــۇ چاغ ش
ــۇرۇنقى ەئتىگهنلىــك تامــاقتىن ب

ــــــگهك  ــــــۇن"ەئم دەپ" دولق
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دولقۇنـدىن قايتىـپ). ائتىالتتى
كېلىـــپ، ائنـــدىن ەئتىگهنلىـــك

ەئركىن سىدىق. تاماقنى يهيتتى
ەئتىگىنى وئرنىدىن تۇرۇپ، ائشۇ
ـــيىش ەئتىگهنلىـــك تامـــاقنى يې

ىــــــــــپۈئچــــــــــۈن كوللېكت
ــاراتتى" ائشخانىــسى" ــۇ. غــا ب ب

دېگىنىمىـز،" ائشخانا"يهردىكى 
ســىرتقى دالىــدىكى بىــر بــوش
ــر ــۇپ، ۇئ يهرگه بى ــى وئي وئرۇنن
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داش قـــــازاننى ېئـــــسىپ ائش
.ېئتىدىغان وئرۇننى كۆرسىتهتتى
ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ ېئـــسىدە
قالغان، ائشۇ ۋاقىتتا كوللېكتىـپ
ــــېگهن ــــپ ي ــــخانىغا بېرى ائش

قوناق ۇئنىنىەئتىگهنلىك تاماق 
ســـــۇغا چېلىـــــپ ەئتـــــكهن

شــــۇ. ۇئمــــاچتىنال ىئبــــارەتتۇر
ــرەر ــدە، ەئتىگهنلىكــى بى مهزگىل
دېھقاننىڭ ۆئيىنىـڭ مورىـسىدىن
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ــرەت ــسا، ەئت ــپ قال ــس چىقى ىئ
كــادىرلىرى ۇئ ۆئيــگه تۇيۇقــسىز

ۆئز ۆئيىـدە. بېرىپ تهكشۈرەتتى
بىـــــرەر ۋاق ائيـــــرىم تامـــــاق
ېئتىۋاتقان دېھقـاننى تۇتۇۋالـسا،

ېئغىر جهرىمانه قويـۇپ،ۇئنىڭغا 
"سىنىپىي دۈشـمهن"ياكى ۇئنى 

ـــپ، ـــكه تارتى ـــدا كۈرەش قاتارى
شـۇڭا ھـېچ. قاتتىق جـازااليتتى

ــازان ــرىم ق ــدە ائي ــم وئز ۆئيى كى
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 . ېئسىشقا پېتىنالمايتتى
ــسى ــن ســىدىقنىڭ دادى ەئركى
ىئــــــشلهيدىغان مهكتهپنىــــــڭ
ائلدىدا ائقسۇ شهھىرى ىئچىدىن

ـــدىغان  ـــپ ۆئتى ـــۈزۈك"ېئقى س
ــته ــك" ڭۆئس ــر كىچى ــگهن بى دې

ۆئستهڭدىن كېلىدىغان بىـر سـۇ
بــۇ ۆئســتهڭ(ېئرىقــى بــار ىئــدى 

ــوق ــهھىرىدە ي ــسۇ ش ــازىر ائق ھ
بولــۇپ، كهلگۈســى بهش يىللىــق
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شــهھهر قۇرۇلــۇش تهرەققىيــات
پىالنىـــدا ەئســـلىگه كهلتـــۈرۈش

). مـۇھهررىردىن پىالنغا ېئلىندى 
ەئينى ۋاقىتتا تېخى سۇ قـۇدۇقى

لـۇپ، بـۇمهيدانغا كهلمىـگهن بو
ـــسى ـــڭ ھهممى مهكتهپتىكىلهرنى
ەئنه شــــۇ ېئرىقنىــــڭ ســــۈيىنى

ـــى ـــن. ىئچهتت ـــال ەئركى ېئھتىم
6 ياشـــقا، ائكىـــسى 4ســـىدىق 

ــسا ــتالر بول ــرگهن ۋاقى ــقا كى ياش
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كېرەك، ائپىسى ىئشتىن قايتىـپ
ۇئكــــا-كهلگــــۈچه بــــۇ ائكــــا

ـــك قهلهي ـــر كىچى ىئككىـــسى بى
ـــر ـــا بى ـــڭ تۇتقۇچىغ چهينهكنى
ياغـــــــاچنى ۆئتكـــــــۈزۈپ، ۇئ

ــى ۆئزى،ياغا ــر تهرىپىن ــڭ بى چنى
يهنه بىـــر تهرىپىنـــى ائكىـــسى
كۆتــۈرۈپ، ېئــرىقتىن ۆئيــگه ســۇ
توشۇپ، ۆئيدىكى چېلهكنى سـۇ

بىـر چېلهكنـى. بىلهن تولدۇرغان



111 

 قېتىمــــدەك10تولــــدۇرغۇچه، 
.سـهپهر قىلىــشقا تــوغرا كهلــگهن
ـــۇ ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ ـــا ب مان
ېئسىدە قالغان، بالىلىق دەۋرىدە

ــــسىگه يــــاردەم  قىلىــــشائىئلى
يۈزىــــــسىدىن قىلغــــــان ۆئي

 . ىئشلىرىنىڭ بىرسىدۇر
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ەئركىــن: رەســىمدەيۇقــۇرقى 
ــــــسىدىكى ســــــىدىقنىڭ ائىئلى
ــــشىلهر ــــقا كى ــــدىن باش :ۆئزى
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ــسى،  ــسى، ائكى ــسى، ائپى 2دادى
 سىڭلىسى، ائكىسىنىڭ2ىئنىسى، 

بــۇ رەســىم. خــانىمى ۋە قىــزى
 يىللىرى ەئركىـن1985-1988

ســىدىق ياپونىيىــدە وئقۇۋاتقــان
گىلــدە تارتىلغــان بولغاچقــا،مهز

.ۇئنىڭغا ۆئزى كىرەلمهي قالغان
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ەئركىــن: رەســىمدەيۇقــۇرقى 

ــــدىكى ــــىدىقنىڭ دادا تهرىپى س
قۇرى،-2رەسىمنىڭ . تۇغقانلىرى
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ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ وئڭ قـــول
تهرىپىــدە تۇرغــانالر يېقىنــدىن
يىراققا قاراپ ماڭغانـدا ەئركىـن
سىدىقنىڭ دادىسىنىڭ سىڭلىـسى

ن، دادىـسىنىڭ ىئنىـسىرىزۋانىخا
ـــــاجى، ۋە ـــــادىق مهمهت ھ س
ـــــــــسى ـــــــــسىنىڭ ھهدى دادى

بــۇ قېــتىم ەئركىــن. ھاۋانىخــانالر
ـــــلهن  15ســـــىدىقنىڭ ۇئالر بى

يىلــــدىن كېيىنكــــى تــــۇنجى
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ــىم ــۇ رەس ــۇپ، ب كۆرۈشۈشــى بول
سېنتهبىر كـۈنى-1يىلى -2006

 .تارتىلغان
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ەئركىــن: رەســىمدەيۇقــۇرقى 
سىدىقنىڭ ائپا تهرىپىـدىكى بىـر

قـۇردىكى-2. تۇغقانلىرىقىسىم 
ەئركىــــن ســــىدىقنىڭ ىئككــــى

 كىشى بىـلهن6تهرىپىدە تۇرغان 
قۇردىكى چېچىغا بىر ائز ائق-1

7كىرىپ قالغـان ەئر بولـۇپ بـۇ 
ـــن ـــسى ەئركى ـــشىنىڭ ھهممى كى
ـــسىنىڭ ـــىدىقنىڭ چـــوڭ ائپى س
ـــڭ ـــاز قارىمىنى ـــسى مهتنىي ىئنى
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ــــڭ ــــۇپ، ۇئالرنى ــــالىلىرى بول ب
ــــدىكى  ــــاش4ىئچى ــــشى ي  كى
ركىــن ســىدىقتىنجهھهتــته ەئ

ەئركىـن سـىدىق ەئينـى. كىچىك
ــــدىكى نۇرغــــۇن ــــا ائرال ۋاقىتت
ۋاقتىنى ائشۇ تۇغقـانلىرى بىـلهن

ـــۈزگهن ـــرگه ۆئتك ـــاۋارەڭ. بى ھ
ياغىلىق ائرتىۋالغـان بـۇخهلچهم
ـــن ســـىدىقنىڭ ـــسى ەئركى ھهدى

يـــــانۋاردا-27يىلـــــى -1980
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ــسىغا ۋاپــات بولغــان چــوڭ ائپى
بۇ رەسىممۇ. ىئنتايىن وئخشايدۇ

سېنتهبىر كـۈنى-1يىلى -2006
 . تارتىلغان



120 

ەئركىــن: يۇقــۇرقى رەســىمدە
ــــىدىق  ــــى -2006س -30يىل

15ائۋغۇست كـۈنى ائيرىلغىلـى 
يىــل بولغــان يــۇرتى ائقــسۇغا
بارغانـــدا ائپىـــسى، تاغىـــسى،
ـــــڭ ـــــلىرى ۋە ۇئالرنى قېرىنداش
ــرگه ــلهن بى ــسىدىكىلهر بى ائىئلى

رەسـىمدىكى. چۈشكهن رەسـىمى
ـــىدىقنىڭ ـــن س ـــشىلهر ەئركى كى
ـــسى ـــسىنىڭ ىئنى ـــسى، ائپى ائپى
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وئتتۇرىدىكى سـاقاللىق كىـشى،(
،)ىئسمى ائبدۇشۈكۈر ەئرشـىدىن

ائكىــــسى ائبــــلهت ۋە ۇئنىــــڭ
ائىئلىـسىدىكىلهر، چـوڭ ىئنىـسى
ىئلھــــــــــــام ۋە ۇئنىــــــــــــڭ
ائىئلىسىدىكىلهر، چوڭ سىڭلىسى
چىمهنگـــــــــۈل ۋە ۇئنىـــــــــڭ
ــــك ــــسىدىكىلهر، ۋە كىچى ائىئلى
.سىڭلىسى باھـارگۈل قاتـارلىقالر

ىـــن ســــىدىقنىڭ كىچىــــكەئرك
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ىئنىسى ۆئمهر ھـازىر ائمېرىكىـدا
ــرمهي ــىمگه كى ــۇ رەس ــۇپ، ب بول

  .قالغان
  بۆلۈم-2

  باشالنغۇچ مهكتهپ

يىلى-1965 ەئركىن سىدىق 
ـــگه  ـــۈزدە ۆئيى  كىلـــومېتىر2ك

كېلىـــدىغان، ائقـــسۇ ھهربىـــي
رايـــــــــونى  ىئدارىـــــــــسىنىڭ
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باشــالنغۇچ-4ۇئتتۇرىــسىدىكى 
بــۇ. مهكـتهپكه وئقۇشـقا كىـردى

كتهپ خهنـزۇ وئقۇغۇچىالرمـۇمه
بار، ۇئيغـۇر وئقۇغۇچىالرمـۇ بـار،
ــدىكى ەئممــا ىئككــى خىــل تىلى

ائيـــــرىم-ســـــىنىپالر ائيـــــرىم
وئقۇيدىغان بىر مهكـتهپ ىئـدى

بۇ مهكتهپ ھازىر تولۇق خهنـزۇ(
مهكــــــــــتهپ قىلىنــــــــــدى

ـــــۇھهررىردىن ـــــتالر). م ۇئ ۋاقى
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ــــى" ــــيهت زور ىئنقىالب "مهدەنى
تۈپهيلىــدىن پۈتــۈن جهمىئــيهت

ـــــكهن،قا ـــــشىپ كهت اليمىقانلى
كىشىلهر ىئنتـايىن كهمـبهغهل ۋە
ــدىغان ــيىن تۇرمــۇش كهچۈرى قى

مهكتهپــــــته. دەۋرلهر ىئــــــدى
ىئشلىتىدىغان قهغهزنىـڭ رەڭگـى
قارامتۇل بولـۇپ، پىچـاق بىـلهن
-ۇئچــالپ ىئــشلىتىدىغان قــارا

قهلهمــــدە خهت يازســــا، قهلهم
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سىياســىينىڭ رەڭگــى قهغهزدىــن
خهتنـىبىر ائزال قارىراق بولۇپ، 

ـــــۇغىلى ـــــلىكته وئق ائران تهس
قهغهزنىــڭ ســۈپىتىمۇ. بــوالتتى

ىئنتايىن ناچار بولـۇپ، خـۇددى
ســاماننى قــاتتىق ســىقىپ قهغهز
قىلغاندەك، قهغهزنىڭ قېتىـدىكى
ـــرى ـــاچ ۇئۋاقلى ـــسىلغان ياغ قى

ـــۇراتتى ـــۈپال ت ـــن. كۆرۈن ەئركى
ســـىدىق مهكـــتهپ بىـــلهن ۆئي
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ائرىلىقىدا كېتىۋاتقانـدا، يولنىـڭ
كى ەئخـــــلهتبويىـــــدا يـــــا

دۆۋىلىرىنىــــڭ ىئچىـــــدە بىـــــر
ائلىقاندەك قهغهز كۆرۈپ قالـسا،

بۇنىڭـــدا"ۇئنـــى تېرىۋېلىـــپ، 
ـــــشلهيمهن ـــــساب ىئ دەپ" ھې
پهقهت. يانچۇقىغــا ســېلىۋاتاتتى

بىـــــرال قهلىمـــــى، ۋە بىـــــرال
ۆئچۈرگۈچى بار بولۇپ، ھهر بىـر

ـــۇقى  ـــاكى ۇئزۇنل ـــى ت 1قهلهمن



127 

ســانتىمېتىردەك قېلىــپ، بارمــاق
 بولمــاي قالغــانبىــلهن تــۇتقىلى

 .ۋاقىتقىچه ىئشلىتهتتى
ســىنىپقا-1ەئركىــن ســىدىق 

ــــدىن باشــــالپال ــــرگهن كۈن كى
ـــى ـــايىن قىزىقت ـــقا ىئنت .وئقۇش
مهكتهپكه بهك ائمراق ۋە ۋاقىتقا
ــايىن ــشى ىئنت ــۆز قارى ــان ك بولغ
ــى ــا، ەئتىگىن ــۈك بولغاچق كۈچل
ــــى ــــىنىڭ ۇئن ــــز بىرەرس ھهرگى
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وئيغىتىــپ قويۇشــىنىڭ ھــاجىتى
ـــــدى ـــــوق ىئ ـــــت. ي هپكهمهك

ــى ــدۇر كېلهتت ــانالردىن بال .قالغ
مهكتهپنىــــــــــڭ ھهمــــــــــمه
ـــپ، ـــارلىقلىرىنى ۆئزى قىلى تهيي
مهكتهپتىن قايتىپ كهلگهنـدىن
كېيىنمــۇ تاپــشۇرۇقالرنى بىرنىمــۇ
قويمــــــــاي ۆئزى ىئــــــــشلهپ

ــۈگىتهتتى ــدىمۇ. ت ــىنىپ ىئچى س
ــــۇپ، ــــپ بول ــــايىن ائكتى ىئنت



129 

ـــورىغاندا ـــوائل س ـــۇەئللىم س م
بولــــۇپ قــــول-1داۋاملىــــق 

پـات-مۇەئللىم پات. تىكۆتۈرەت
ەئركىندىن باشـقا كىـم جـاۋاب"

.دەپ سورايتتى" بېرىپ باقىدۇ؟
ـــىدىق  ـــن س ـــىنىپتا-1ەئركى س

وئقۇپ، ۇئيغۇر التىن يېزىقىـدىن
ـــــپ ۇئزۇن ـــــاۋاتىنى چىقىرى س
ــۇر ــسىدىن ۇئيغ ــال، دادى ۆئتمهي

نـــى) UEY(ەئرەبـــچه يېزىقـــى 
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ــدى ۇئ دادىــسى تېپىــپ. ۆئگهن
 ېئلىپـــــــــــــــبهUEYبهرگهن 

ى كۆتۈرۈۋېلىــپ، ھهرجهدۋىلىنــ
كۈنى مهكتهپتىن قايتىپ كېلىپال

UEYنى ۆئگىنىپ، تـاكى ۇئنـى 
ـــۇچه ـــپ بولمىغ ـــۇق ۆئگىنى تول
ــدى ــۇ چىقمى ــا وئينىغىلىم .تاالغ

 كــــۈن3-2شــــۇنداق قىلىــــپ 
ىئچىدىال بۇ ېئلىپبهنى پۈتـۈنلهي

ـــــــــپ،  ـــــــــىUEYۆئگىنى  ن
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ائرىلىقـتىن. يازااليدىغان بولدى
بىـــر قـــانچه ائي ۆئتكهنـــدىن

ــيىن، ــسىدىن ســىالۋىيانكې  دادى
يېزىقىنىمـــۇ ۆئگىنىۋېلىـــپ، شـــۇ
چاغـــدا ســـوۋېت ىئتتىپاقىـــدىن
ــــــىالۋىيان ــــــرگهن بهزى س كى
يېزىقىدىكى ۇئيغۇرچه كىتابالرنى

 .وئقۇپ يۈردى
يىلــــــالردا ائشــــــلىق-60

شهھهردىكىلهر ۈئچۈن نورمىلىـق
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بولــۇپ، ھهر بىــر ائىئلىــگه ھهر
ائيدا ۇئالرنىڭ جـان سـانىغا، ۋە

منىڭ يېشىغا قـاراپھهر بىر ائدە
مهســـىلهن،. ائشـــلىق بېرەتتـــى

 يــاش بولــسىڭىز،15ەئگهر ســىز 
ـــدا  ـــىزگه ھهر ائي ـــڭ15س  جى

 ياش16ەئگهر . ائشلىق بېرەتتى
 جىــــڭ16بولــــسىڭىز ســــىزگه 
كــــۆپرەك. ائشــــلىق بېرەتتــــى

ائشلىققا ېئرىـشىۋېلىش ۈئچـۈن،
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ـــــــڭ ۋە ـــــــشىلهر ۆئزلىرىنى كى
پهرزەنتلىرىنىڭ نوپۇستىكى يـاش

ــــر ــــاشســــانىنى بى ــــانچه ي  ق
شۇ سهۋەبتىن. يۇقۇرىلىتىۋاالتتى

ھازىر ۇئيغۇر دىيارىـدىكى يېـشى
ــــــن ائشــــــقان40-50  لهردى

ـــپ ـــته قىلى ـــشىلهرنى سۈرۈش كى
باقسىڭىز، ۇئالرنىڭ ھهممىسىنىڭ
ــشى ەئســلىدىكى نوپۇســتىكى يې
تــوغرا يېــشىدىن بىرقــانچه يــاش
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ــسىز ــى بىلى ــۇقىرى ىئكهنلىكىن .ي
ەئركىــــن ســــىدىقنىڭ ۆئيىــــگه

كېلىدىغان تۇغقـانلىرىيېزىدىن 
ـــــڭ ـــــا، ۇئنى ـــــوپ بولغاچق ك
ـــلىق ـــق ائش ـــسىدە ائيلى ائىئلى
ــــا ــــدىن ائيغ ــــسىنى ائي نورمى
ـــيىن ـــايىن قى ـــۈزۈش ىئنت يهتك

ائيغـا-نـورمىنى ائيـدىن. ىئدى
ۇئالش ۈئچــــــۈن، ائشــــــلىقنى
ىئمكانىيهتنىڭ بارىچه تېجىمىسه
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شۇڭا ەئركىن سىدىق. بولمايتتى
ــشىلهرگه ــان كى ــدىكى قالغ ۆئيى

مــــاقنى ائز يهپ،وئخــــشاش تا
.داۋاملىق قورسىقى ائچ يـۈرەتتى
شۇ چاغـدا باشـالنغۇچ مهكـتهپ

بىرىــدىن نــان-ســىنىپلىرىدا بىــر
ــايىتى ــدىغان ىئــش ناھ قهرز ائلى
وئمۇمالشــقان بولــۇپ، چۈشــلۈك
تامــــاقتىن بــــۇرۇن بىرســــىنىڭ
ــسه، يهنه قورســىقى ېئچىــپ كهت
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بىرسىدىن نـان قهرز ېئلىـپ يهپ
ـــۇراتتى ـــد. ت ـــان قهرز ائلغان ان

ـــوڭ ـــڭ چ ـــى-ۇئنى كىچىكلىگىن
ــداق  ــدىغان مۇن ــل3ۆئلچهي  خى

ـــــشلىتىلهتتى ـــــچهم ىئ )1: ۆئل
ائلىقىنىڭىزنى ېئچىـپ،: سۈزگۈچ

ۇئشتۇلغان ناننى ائلىقىنىڭىزنىـڭ
 بارماق قىسمىغىال قويسىڭىز بۇ4
تــورت(نــان بولىــدۇ " ســۈزگۈچ"

بارمــاقنى جــۈپلىگهن ۋاقىتتىكــى
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ـــــۈزگۈچكه ـــــر س ـــــهكلى بى ش
وئخـــــــشىغانلىقى ۈئچـــــــۈن
مۇشـــۇنداق ىئـــسىم قويۇلـــۇپ

ــان ــۇق) 2). قالغ ــاننى : قولت 4ن
ــاش ــدىن ب ــڭ ۇئچى بارمىقىڭىزنى
.بارمىقىڭىز بار يهرگىچه قويىسىز

ــــان) 3 ــــۈن: ائلىق ــــاننى پۈت ن
ـــــسىز ـــــا توشقۇزى .ائلىقىنىڭىزغ
ــش ۋە ــان قهرز ېئلى ــۇنداق ن مۇش
قهرز قايتۇرۇش ۋاقتىدا، ۇئشتقان
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ناننىــڭ شــهكلى ائلىقانغــا تــوغرا
لىقاننىــــڭ بىــــرەركهلــــمهي، ائ

بۇرجهكلىرى بوش قالـسا، نـاننى
ــــــا يهنه ۇئشــــــشاق پارچىالرغ
وئشــتۇپ، ھهمــمه بــوش قالغــان
يهرلهرنــى تولــدۇرۇپ بېرىــشكه

ەئركىن سىدىقمۇ. توغرا كېلهتتى
ــــا قالغانالرغــــا وئخــــشاش مان
ــم ــان قهرزى ېئلى ــۇنداق ن -مۇش

ۇئنىــڭ. بېرىمىنــى كــۆپ قىلــدى
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وئقۇشى سىنىپ بويىچه ائالھىدە
 بولـۇپ، ساۋاقداشـلىرىغاياخشى

ـــاردەم ـــشته ي ـــق ۆئگىنى داۋاملى
ــــــــا، ــــــــدىغان بولغاچق قىلى
ساۋاقداشلىرى بهزىدە ۇئنىڭ نان

ــۈرۈۋەتتى ــى كۆت ــاننى. "قهرزىن ن
بـۇ"  دەسسىسهڭ يامان بولىـدۇ

چوڭ ائپىـسى ەئركىـن سـىدىققا
.بهرگهن تهلىمنىــــڭ بىرســــىدۇر
ەئركىـــــن ســـــىدىق دېھقـــــان
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تۇغقانلىرىنىڭ ېئشهك، كاال ياكى
ائت ســــــۆرەيدىغان يارىيــــــار
ھارۋىــسىدا وئلتــۇرۇپ بىــر يهرگه
ماڭغاندا، ھارۋا ھهيـدىگهچ نـان
ــــڭ ــــان تۇغقىنىنى يهپ كېتىۋاتق
ــان ــارچه ن ــك پ ــر كىچى يهرگه بى
ــــارۋىنى ــــسه ھ ــــۈپ كهت چۈش
ــــــدىن ــــــپ ۋە ۇئنىڭ توختىتى
چۈشــــــۈپ، يهرگه چۈشــــــۈپ
كهتــكهن نــان پارچىــسىنى توپــا
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ــــى ــــپ، ۇئن ــــسىدىن تېپى ائرى
زىغا سالغانلىقىنىپۈۋلىۋېتىپ ائغ

بۇنىڭغـا ۇئ. كۆپ كۆرگهن ىئدى
.ائزراقمـــــۇ ەئجهبلهنمهيتتـــــى
كېيىــــنچه ۇئ قونــــاق تېــــرىش،
بۇغداي تېـرىش ۋە شـال تېـرىش
جهريانىنى ۆئز بېشىدىن بىر قـۇر
ۆئتكــۈزۈپ باققانــدىن كېــيىن،

نــــاننى"چــــوڭ ائپىــــسىنىڭ 
"دەسسىـــسهڭ، يامـــان بولىـــدۇ
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دېــگهن بــۇ ســۆزىنىڭ مهنىــسىنى
وڭقـــۇر چۈشـــىنىپتېخىمـــۇ چ

ــى ــالپ. يهتت ــتىن باش ــۇ ۋاقىت ش
يۈقـــــۇرقى كـــــۈنلهر ەئركىـــــن
ســــىدىقنىڭ ېئــــسىدىن زادىــــال

ـــــــــدى ـــــــــازىر ۇئ. چىقمى ھ
ــــــادىكى ــــــدەك دۇني ائمېرىكى
ائشلىققا ەئڭ بـاي بىـر دۆلهتـته
ـــــنى ـــــاۋېتىپمۇ، ۆئزى ائش ياش
ــــا ــــشقۇ ۇئ ياقت ــــسراپ قىلى ىئ
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تۇرســۇن، باشــقىالرنىڭ شــۇنداق
قىلغىنىنـــى كۆرســـىمۇ ۇئ زادىـــال

باشقىالرنىڭ. چىدىيالماي قالىدۇ
ــــى-ســــاپمۇ ســــاق يېمهكلىكن

تاشلىۋەتكىنىنى كۆرگهن ۋاقىتتـا
ۇئنىــڭ يادىغــا دەرھــالال ۇئيغــۇر

ەئگهر بــۇ. "دېھقــانلىرى كېلىــدۇ
تاماق ائشۇ ۇئيغۇر دېھقانلىرىغـا
بېرىلگهن بولسا، ۇئالر قانچىلىـك
"خوش بولۇپ كېتهر ىئدى، ھه؟
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 .دەپ وئياليدۇ
ق باشـالنغۇچتاەئركىن سـىدى

وئقۇۋاتقـــان ائشـــۇ مهزگىلـــدە،
وئقۇغۇچىالر ەئتىگىنى مهكتهپكه
ـــــرىش ـــــپ، ســـــىنىپقا كى بېرى
قوڭغۇرىقى جىرىڭلىغاندا، ھهممه
وئقۇغــۇچىالر ســىنىپنىڭ ىئــشىكى
.ائلــــدىغا كېلىــــپ تىزىالتتــــى
ـــيىن ـــدىن كې ـــىنىپقا كىرگهن س
ــويىچه ــىنىپ ب ــلهن س ــدى بى ائل
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ــۇرۇپ، ــدىن ت ــلهن وئرنى ھهممهي
ـــزد" ـــادېڭى ـــاراخوت رولچىغ ا پ

جۇڭگــو خهلقــى مــاۋ. تايىنىــدۇ
دېـــگهن" جۇشـــىغا تايىنىـــدۇ
ائنـــدىن. ناخـــشىنى وئقـــۇيتتى

ـــاۋ ـــتىدىكى م ـــكىنىڭ ۈئس دوس
ــىمىگه  ــدۇڭنىڭ رەس ــتىم3زې  قې

دەرســـــنى. تهزىـــــم قىالتتـــــى
ــــدىن ــــيىن ائن ــــدىن كې ۇئنىڭ

بىـــرەر وئقۇغـــۇچى. باشـــاليتتى
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ــــسا، دەرســــكه كېچىكىــــپ قال
ـــيىن ـــدىن كې ـــىنىپقا كىرگهن س
ـــــلهن ســـــىنىپنىڭ ـــــدى بى ائل
ــــاۋ ــــپ، م ــــسىغا كېلى وئتتۇرى
ـــاراپ ـــىمىگه ق ـــدۇڭنىڭ رەس زې
:تــــۇرۇپ دوكــــالت قىالتتــــى

مهن: قهدىرلىــك مــاۋ جۇشــى"
ـــدا ـــدە ائش ۋاقتى ـــۈن ۆئي بۈگ
پىـــــشماي ائزراق كېچىكىـــــپ

ـــدىم ـــۇ. قال ـــىزدىن ەئپ مهن س
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ســـىزگه بۇنىڭـــدىن. ســـورايمهن
كېيىن ۇئنداق قىلماسـلىققا ۋەدە

ـــــــرىمهن ـــــــ." بې ۇچىوئقۇتق
ــــــۇ ــــــيىن ب شــــــۇنىڭدىن كې
ــــــدا ــــــۇچىنى ۆئز وئرنى وئقۇغ
.وئلتۇرۇشــقا رۇخــسهت قىالتتــى
ۈئچىنچــى ســىنىپالرغا چىققانــدا

مهكتهپتىن ھهممه. بولسا كېرەك
وئقۇغۇچىالردىن مـاۋ زېـدۇڭنىڭ

ــــزمهت" ــــۈن خى ــــق ۈئچ خهل
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يۇگۇڭنىــڭ تــاغنى"، "قىاليلــى
ــــــشى ــــــۇننى"ۋە " يۆتكى بېتي

ــــــگهن " خــــــاتىرىلهيمىز 3دې
ادا ېئلىــشنى تهلهپەئســىرىنى يــ
ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ. قىلىنـــدى

باشالنغۇچ مهكتهپتىكـى وئقـۇش
ــا ــسمى مان ــۇن قى ــڭ نۇرغ ۋاقتىنى
ـــــۇنداق مـــــاۋ زېـــــدۇڭ مۇش
ەئســــــهرلىرىنى ۆئگىــــــنىش ۋە

 .يادالش بىلهن ۆئتكهن ىئدى
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ۇئ چاغـــــدا وئقۇغــــــۇچىالر
قاتنىشىدىغان ەئمگهكلهرمۇ بهك

ــدى ــۆپ ىئ ــشتا. ك ــى قى ھهر يىل
لىيىتىوئغــــۇت يىغىــــش پــــاائ

بولىـــدىغان بولـــۇپ، ھهر بىـــر
مهكـــتهپكه ھهر"وئقۇغۇچىغـــا 

 كىلـوگرام وئغـۇت100ھهپتىدە 
دېگهنــدەك ۋەزىــپه" تاپــشۇرۇش

ۇئ دەۋردە ھهر. قويــــــــــۇالتتى
ــۈنى ــش ك ــدىكى دەم ېئلى ھهپتى
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پهقهت بىر كۈن، يهنى يهكشهنبه
كــۈنى بولــۇپ، قىــش كــۈنلىرى
ـــۇچىالر بـــۇ دەم ېئلىـــش وئقۇغ

زىپىـسىنىكۈنىنى شـۇ وئغـۇت ۋە
.وئرۇنــالش ۈئچــۈن ىئــشلىتهتتى
ھهممه مهكتهپلهر بۇ پاائلىيهتنى
بىــرال ۋاقىتتــا ېئلىــپ بارىــدىغان
بولغاچقا، قىش كۈنلىرى وئغـۇت
تېــپىش ىئنتــايىن قىــيىن بولــۇپ

ائقـسۇ شـهھىرىدە ھهر. كېتهتتى
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يهكـــشهنبه كـــۈنى چـــوڭ بـــازار
بولىــدىغان بولــۇپ، بــۇ كــۈنى
-شــهھهرگه دېھقانالرنىــڭ ھــارۋا

چــــارۋىلىرى ىئنتــــايىن كــــۆپ
لـــــېكىن وئغـــــۇت. كېلهتتـــــى

ــــڭ ــــدىغان وئقۇغۇچىالرنى تېرى
ــــــولالردا ۋە ــــــدىن، ي كۆپلۈكى
ـــان ـــپ قويغ ـــارۋىنى توختىتى ھ
جايالردا پهقهت وئغۇت تـاپقىلى

شۇڭا ەئركىن سىدىق. بولمايتتى



152 

بىــر ســېۋەت بىــلهن بىــر كىچىــك
گۈرجهكنى كۆتۈرۈۋېلىپ، كېتىپ
بارغان ېئـشهك، كـاال يـاكى ائت
ــۇ ــدىن ائش ــڭ كهينى ھارۋىلىرىنى
ھايۋانالر تېزەكلهپ قـاالرمىكىن،

ــدته نهچــچه  ــگهن ۈئمى 100دې
مېتىــر ماڭغــان ۋاقىتلىــرى كــۆپ

ـــــرەر ۇئالق. بولغـــــان ەئگهر بى
ــسا  ــزەكلهپ قال ــالىالر3-2تې  ب

ــڭ ــپ، ۇئالقنى ــۈپ كېلى يۈگۈرۈش
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ــى تالىــشىپ، ۇئالقنىــڭ تېزىكىن
ـــــارە ـــــى پ ـــــارە-تېزەكلىرىن پ

ــــۋېتهتتى ــــۇ ائ. قىلى ــــقب رقىلى
ــــــــــال ــــــــــسىنى يهنى ۋەزىپى
ـــۇچىالر ـــدىيالمىغان وئقۇغ وئرۇن
يېرىم كېچىدە وئرنىدىن تـۇرۇپ،
ــگه ۋە ىئــدارىلهرگه شــهھهر ىئچى
ــــۇق ــــتى وئچ ــــالغان ائس ياس
ھاجهتخانىالرنىـــڭ ائســـتىدىكى
ــــــــان ائدەم ــــــــوڭالپ قالغ ت
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شـۇڭا. تهرەتلىرىنى وئغرىاليتتـى
بهزى ىئدارىلهر باشقىالر وئغرىالپ
ـــــــــــــــــــــسۇن، دەپ كهتمى

جهتخــانىلىرىنى تۆمــۈر تــورالرھا
بىلهن توسـۇپ، ۇئنىڭغـا قۇلـۇپ
سېلىپ قويغان ىئشالرمۇ بولغـان

ىئنــسان ۋە ھايۋانالرنىــڭ. ىئــدى
سۈيدىكى مۇشۇ دەرىجىدە-پوق

مــۇھىم بولــۇپ كېتىــپ، ۇئنــى
قۇلــــــۇپ ســــــېلىپ قويــــــۇپ
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قوغدايدىغان ھادىـسه ېئھتىمـال
باشــقا ھــېچ قانــداق تــارىخىي

ــڭ باشــقا  ھــېچدەۋردە، دۇنيانى
ــــۇپ ــــدا بول ــــداق جايلىرى قان

ۇئ(باقمىغــان بۆلىــشى مــۇمكىن 
مهزگىللهردە بارلىق مهكـتهپ ۋە
ـــــانچىلىق ـــــدارىلهرنىڭ دېھق ىئ
ىئشلهپچىقىرىـــــــشى بىـــــــلهن
ـــانچىلىق شـــۇغۇللىنىدىغان دېھق
مهيــدانلىرى بولغاچقــا وئغــۇت
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.يىغىــش ۋەزىپىــسى قويــۇالتتى
ــۇھهررىردىن ــرىش). م ــۇت تې وئغ

ۋەزىپىـــــــسىدىن باشـــــــقا، ۇئ
چاغدىكى وئقۇغۇچىالر مهكـتهپ
ىئچىنـــى ســـۈپۈرۈش، مهكـــتهپ
ىئچى ۋە كوچىالردا قار تازىالش،
ياز كـۈنلىرى وئرۇلـۇپ يىغىلىـپ
ــا ــداي ېئتىزلىقلىرىغ ــان بۇغ بولغ

يهنـــى،(بېرىـــپ بـــاش تېـــرىش 
دېھقــانالر وئرۇپ يىغىــپ بولغــان
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ېئتىـــزلىقالردا چۈشـــۈپ قالغـــان
ــشنى ــاقلىرىنى تېرى ــداي باش بۇغ

ـــــــــارلىققا) دېمهكچـــــــــى ت
 . ەئمگهكلهرنىمۇ كۆپ قىالتتى

ـــــــرى-1965-1970 يىللى
مهدەنىـــــيهت زور ىئنقىالبىـــــي
ــــــدىن شــــــهھهردىكى تۈپهيلى

 گۇرۇھقـــا بۆلۈنـــۈپ2كىـــشىلهر 
ــى ــنىڭ. كهتت ــل بۆلۈنۈش ــۇ خى ب

ــدە ــل ھهر رەڭ ــهۋەبى ھهر خى س
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بولۇپ، قېـتىم سـانىمۇ ىئنتـايىن
ـــدى ـــۆپ ىئ ـــق. ك ـــر قېتىملى بى

ــى ــر گــۇرۇھ ەئين بۆلۈنۈشــته، بى
قـول-1قىتتا ۇئيغۇر دىيارىغـا ۋا

باشــلىق بولغــان ۋاڭ ېئنمــاۋنى
ــر ــسا، يهنه بى ــدىغۇچىالر بول قوغ
ـــــى ـــــا قارش ـــــۇرۇھ ۇئنىڭغ گ

ــدى ــۇچىالر ىئ ــتىم. تۇرغ ــر قې بى
 گۇرۇھ2ائقسۇ شهھىرىدە مۇشۇ 

ــــاتتىق ــــسىدا ق ــــشىلهر ائرى كى
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ـــدى ـــوقۇش بول ـــر تهرەپ. س بى
قولىغـــا نهيـــزە، كـــالتهكلهرنى
ـــــــر تهرەپ ـــــــپ، يهنه بى ېئلى

گىلىۋالغـــــان يهرگه بېـــــسىپىئ
ـــى ـــانال ائدەملهرن ـــپ، تاپق بېرى

بــۇ قوشــۇن ەئركىــن. ۇئراتتــى
سىدىقنىڭ ائىئلىـسى تۇرىـدىغان
ـــپ، ـــدىغا كېلى ـــڭ ائل مهكتهپنى
ــــــسىدىكى ائقــــــسۇ گېزىتخانى
كىـــشىلهر بىـــلهن سوقۇشـــقاندا،
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ــڭ ــلهن ۇئنى ــن ســىدىق بى ەئركى
ائكىـــسى ىئككىـــيلهن پۈتـــۈن

ائخىــــر-جهريــــاننى باشــــتىن
ائشـۇ ۋاقىـتالردا. ىكۆرگهن ىئـد

نۇرغـــۇن ائدەمـــلهر مۇشـــۇنداق
سوقۇشۇشـــــنىڭ نهتىجىـــــسىدە

مۇشۇنداق ۆئلۈپ. ۆئلۈپ كهتتى
ــن ــى ەئركى ــڭ بىرس كهتكهنلهرنى
سىدىقنىڭ خانىمى ائمانگۈلنىـڭ
.چوڭ ائكىـسى ېئزىـز ەئيـسادۇر
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يـانۋار كــۈنى-11يىلـى -1968
ــسۇ ــۈرۈپ، ائق ــسىنى كۆت سومكى

وئتتــــۇرا مهكــــتهپكه دەرس-1
ـــكهن وئقۇشـــقا ـــرىم17 كهت  يې

ياشلىق ېئزىز ەئيـسا، مهكـتهپكه
يېقىن بارغاندا يولغـا تاشـالنغان
بىـر قــول بومبىــسىنىڭ پارتلىــشى
بىلهن قازا تېپىپ، كهچته ۇئنىڭ
ـــايتۇرۇلۇپ ـــگه ق جهســـىتى ۆئي

ــــدى  ــــسۇ(كېلىن ــــۇ ۋەقه ائق ب
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 وئتتۇرا مهكـتهپ-1ۋىاليهتلىك 
 يىللىقــــى60قۇرۇلغانلىقىنىــــڭ 

ــلهن ىئــ شلهنگهنمۇناســىۋىتى بى
ـــۇلىقى« ـــپهت ب ـــاملىق» مهرى ن

ــــــــۈزۈلگهن ــــــــا كىرگ كىتابق
ۇئ چاغــــــدا). مــــــۇھهررىردىن
. يـاش ىئـدى9ائمانگۈل تېخـى 

ـــڭ ـــۈن ائمانگۈلنى ـــڭ ۈئچ بۇنى
 يىل ېئسىنى يوقىتىپ،2ائپىسى 

كېسهل بولۇپ، ۆئلۈپ كهتكىلىمۇ
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بـــۇ بالىـــسىنىڭ. تـــاس قالـــدى
ــسى ــڭ ائپى ــى ائمانگۈلنى دەردىن

ابىردادېك-1يىلى -2005تاكى 
ـــل ـــچه ىئزچى ائلهمـــدىن ۆئتكى

ەئينــى. تــۈردە تارتىــپ كهلــدى
ۋاقىتتـــا ائمانگۈلنىـــڭ ائكىـــسى
وئينىغــــان بىــــر ۋاســــكېتبول

ــا ــڭ ائت ــسىنىڭ-ائمانگۈلنى ائنى
ۆئيىــــدە ھــــازىرمۇ ســــاقلىنىپ

ـــا ـــلهن. (تۇرماقت ـــانگۈل بى ائم
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ـــالنغۇچ، ـــىدىق باش ـــن س ەئركى
ـــى ـــي مهكتهپن ـــۇرا ۋە ائلى وئتت
شوئخشاش مهكتهپ ۋە وئخـشا

ــــسىمۇ، ــــا وئقۇغــــان بول ۋاقىتت
ائمانگۈلنىڭ وئقۇغىنى خهنزۇچه
تىل سىستېمىسى بولغاچقا، ۇئالر
ائلىـــي مهكـــتهپ وئقۇشـــىنىڭ

ــر ــرىمىغىچه بى ــلهن-يې ــرى بى بى
ــمىغان ــۇقىرىقى. تونۇش ــېكىن ي ل

ۋەقه ەئركىن سىدىقنىڭ كېيىنكى
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تۇرمۇشــىغا ناھــايىتى زور تهســىر
كۆرسهتكهن بىر ىئـش بولغاچقـا،

بـــۇ يهرگه قىـــستۇرۇلۇپۇئ ۋەقه 
 .)قويۇلدى

ەئركىـــن ســـىدىق بـــالىلىق
ــــله ــــارتىپال ائىئ ــــدىن ت ۋاقتى
ھايۋانلىرىغــا ىئنتــايىن ائمــراق
بولــــۇپ، ۇئالرغــــا ىئنتــــايىن
ـــى ـــدە ۇئالرن ـــۈنهتتى، ھهم كۆي
خۇددى ائدەمنـى ائسـرىغاندەك
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ـــــــرايتتى ـــــــڭ ەئڭ. ائس ۇئنى
دەسلهپته باققىنى بىر جۈپ ۆئي
ـــدى ـــسى بول .توشـــقىنىنىڭ بالى

ويلىسىدىكى يهرنى كوالپ، بىـرھ
ۇئۋا ياســـــاپ، توشـــــقانلىرىنى
ـــــسىدا ـــــۇ ۇئۋى ـــــسى ش كېچى

ــسا. ســاقاليتتى ــدۈزلىرى بول كۈن
ـــۇپ ـــگه قوي ـــسىنىڭ ىئچى ھويلى

ەئركىن سىدىق ىئككـى. بېرەتتى
ــــدە ــــويال ىئچى ــــقاننىڭ ھ توش
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يۈگــــۈرۈپ وئينــــاپ، بهزىــــدە
ــشىچه ــهكرىگهندە يهرگه يانپى س
ــــــــاتتىق ــــــــكىنىدىن ق چۈش

وش بولــــۇپھۇزۇرلىنىــــپ، خــــ
ــى ــوڭ. كېتهتت ــقانالر چ ــۇ توش ب

بولۇپ، بىر كۈنى ەئركىن سىدىق
چىشى توشقاننىڭ ائغزىغا قۇرۇق
وئتالرنى يىغىپ، ۇئۋىسىغا ېئلىپ
.كىرىپ كېتىپ بارغىنىنى كـۆردى
ـــــداق ـــــشقا ۇئن ـــــېكىن نېمى ل
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ـــــــدى ـــــــدىغىنىنى بىلمى .قىلى
 كۈن ۆئتـكهن بىـر20ۇئنىڭدىن 

كۈنى ەئركىن سـىدىق توشـقاننى
ــسى ــرەيۇئۋى ــوالپ، وئت بې غا س

 رەڭگارەڭ7-6دەپ قارىغىنىدا، 
ــۆردى ــالىلىرىنى ك ۇئ. توشــقان ب

ــــــۇپ، ھهم ھهم خۇشــــــال بول
ھاياجانلىنىپ، كۆزلىرىدىن ياش

ــى ــپ كهتت ــۈرگهن. چىقى ۇئ يۈگ
پېتى ۆئيىگه كىرىـپ، بـۇ خـۇش
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ـــــــــدىكى ـــــــــى ۆئيى خهۋەرن
.ھهممهيلهنـــــگه يهتكـــــۈزدى
ـــسى ـــىدىقنىڭ ائكى ـــن س ەئركى

ى بېقىـشىدىكىبىلهن بۇ توشقانن
مهقــسىتى ۇئالرنــى چــوڭ قىلىــپ

ۇئالر بۇ ىئشنى بىر. سېتىش ىئدى
بىـر. قانچه يىـل داۋامالشـتۇردى

ـــر ـــىدىق بى ـــن س ـــتىم ەئركى قې
دەرەخــكه چىقىــپ، ۇئنىڭــدىكى
بىـــــر قۇشـــــقاچ ۇئۋىـــــسىدىن



170 

ـــچه ـــى ائن ـــدىن چىققىل تۇخۇم
ـــــــى ـــــــان، تېخ ۇئزۇن بولمىغ
تۈكلىرىمۇ ۆئسمىگهن بىر قۇشقاچ

ھهمدە.  چۈشتىبالىسىنى ېئلىپ
ــۇرۇتى ــازاڭ ق ــوالپ س ــى ك يهرن
ــسىنى ــقاچ بالى ــۇ قۇش ــپ، ب تېپى
كــۈنىگه ۈئچ ۋاق قــۇرۇت بېرىــپ

تېخى كـۆزى ېئچىلمىغـان. باقتى
ــى ۆئزى ــقاچ يېمهكلىكن ــۇ قۇش ب

ـــن. يېيهلمهيتتـــى شـــۇڭا ەئركى
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ـــــلهن ـــــسى بى ـــــىدىق ائكى س
بىرلىــشىپ، بىرســى قۇشــقاچنىڭ
تۇمشۇقىنى ىئككـى قـۇلى بىـلهن

ـــه،  ـــپ بهرس ـــىېئچى يهنه بىرس
ــاالتتى ــا يهم س ــڭ ېئغىزىغ .ۇئنى
.ياكى قوشۇق بىلهن سۇ قوياتتى
ــــۇ ــــپ ۇئالر ب ــــۇنداق قىلى ائش
ــاي ــۇرۇپ قويم ــقاچنى وئلت قۇش

بـۇ قۇشـقاچ. بېقىپ چوڭ قىلدى
ــدا، ۇئ ۇئچــۇپ ۇئچــۇرۇم بولغان
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بهزىدە دەرەخكه قونۇپ، بهزىدە
ەئركىــن ســىدىقنىڭ مۈرىــسىگه

بـۇ ىئـش ەئركىـن. قونۇپ يۈردى
ــــىدى ــــسىزس ــــۈن چهك ق ۈئچ

ــدى ــاللىق ەئكهل ــن. خۇش ەئركى
سىدىق ۈئچۈن بۇ ۇئنىڭ بالىلىق
دەۋرىــــــدىكى بىــــــر چــــــوڭ

ۇئنىڭـدىن. مۇۋەپپهقىيهت ىئدى
ــيىن ائكــا ــيلهن-كې ــا ىئككى ۇئك

ــــسىر دەپ ــــۇق ۋە جىڭ تۇمۇچ
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ائتىلىــــدىغان، ۆئزى ىئنتــــايىن
چىرايلىــــــق، ۋە بهك گــــــۈزەل
ــــــــــدىغان ســــــــــايراپ بېرى

نىـڭۇئالر. قۇشقاچالرنىمۇ بـاقتى
ــــــۇ ــــــا، ب ــــــۇلى بولمىغاچق پ
قۇشـــقاچالرنى بـــېقىش ۈئچـــۈن
ۇئالر قۇرۇلــــــۇش ەئخـــــــلهت
دۆۋىلىرىدىن سىم تېرىپ كېلىپ،
.ۆئزلىــرى ســىم قهپهس ياســىدى

 يىلـدەك2ۇئالر بىر تۇمۇچۇقنى 
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ــۇق ــۇ تۇمۇچ ــۇپ، ب ــان بول باقق
خـــــــــۇددى ىئگىـــــــــسىنىڭ

نــــــــــى" ياخــــــــــشىلىقى"
ـــۈنى ـــدەك، ھهر ك قايتۇرۇۋاتقان

ــلۈك تا ــدىكىلهر چۈش ــاۆئي ماقق
يىغىلغانــــدا، بىــــر ســــاەئتتهك
ــق ــايىن چىرايلى توختىمــاي ىئنت

بىـــر كـــۈنى. ســـايراپ بېرەتتـــى
ـــتىن ـــىدىق مهكتهپ ـــن س ەئركى
قايتىپ كېلىپ قارىسا، تۇمۇچۇق
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ــوق ــدە ي ــلهن ۆئيى ــسى بى .قهپى
ـــا ـــلهن ائك ـــۇنىڭ بى ـــا-ش ۇئك

ــــــــدارىنىڭ ــــــــيلهن ىئ ىئككى
ـــــشىلهردىن ـــــدىكى كى ەئتراپى

بىـر كىـشى ۇئ. سۈرۈشته قىلـدى
اچنى قهپىــــسى بىــــلهنقۇشــــق

ـــڭ ـــىدىقنىڭ ۆئيىنى ـــن س ەئركى
ائرقىــــــسىدا وئلتۇرىــــــدىغان،
ــى ــىرتىدىكى بىرس ــدارىنىڭ س ىئ
وئغرىلىغــــــانلىقىنى، ھهمــــــدە
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تۇمۇچـــــۇقنى ۆئلتـــــۈرۈپ، ۆئز
ــسىگه تاشــلىۋەتكهنلىكىنى ۆئگزى

ەئركىـن سـىدىق. ېئيتىپ بهردى
ائكىـــسى بىـــلهن ۇئ ۆئگـــزىگه
چىقىپ، قۇشـقىچىنىڭ ۆئلـۈكىنى

ھــــۆڭرەپ يىغــــالپتاپقانـــدا، 
لېكىن ۇئ قوشنىـسى بىـر. كهتتى

ھېچ قانداق مهكتهپ كۆرمىگهن،
قــارا خىزمهتلهرنــى قىلىــپ جــان
باقىـــدىغان ائىئلىـــدىن كېلىـــپ
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چىققان، داۋاملىـق وئغرىلىـق ۋە
باشــقا ەئســكى ىئــشالرنى قىلىــپ
يۈرىــــدىغان بىرســــى بولــــۇپ،
قهپهسنى ۆئزىنىڭ وئغرىلىغىنىنـى
ھهرگىـــــز ېئتىـــــراپ قىلغىلـــــى

بۇ ىئـشنى ھهر قېـتىم. نىمىدىۇئ
وئيلىغىنىدا، ەئركىـن سـىدىقنىڭ

شۇ. كۆڭلى ھازىرمۇ غهش بولىدۇ
ــــن ســــىدىق ــــتالردا ەئركى ۋاقى
ــــلهن مهخــــسۇس ــــسى بى ائكى
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ــدىغان ــقاچ تۇتى ــۇنداق قۇش ائش
قهپهس ياســـاپ، تۇمۇچـــۇق ۋە

ـــــۇپ،  ـــــسىر تۇت  دەك10جىڭ
ــېتىپ ــقىالرغا س ــقاچنى باش قۇش

ـــــۇل. بهرگهن ىئـــــدى ائزراق پ
ائنىسىنىڭ يـۈكىنى-، ائتاتېپىپ

يېنىكلىــتىش ۈئچــۈن، ەئركىــن
سىدىق ائكىسى بىـلهن بىـرلىكته
ەئخـــلهت دۆۋىلىـــرى ىئچىـــدىن
ـــۇمىن، ـــۆڭهك، ائلي ـــۈر، س تۆم
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ســـوپۇن قۇتىـــسىغا تـــارلىقالرنى
دۆڭ. يىغىــــــــپ ســــــــاتاتتى

ائقسۇ شـهھىرىنىڭ(تۆپىسىدىكى 
ـــز ـــسىملىرىدىن ېئگى شـــهرقى قى
بولغاچقا شهرقى قىسىمدىكى بـۇ

ر رايونى دۆڭ تۆپىسى دەپشهھه
ــــــۇھهررىردىن ــــــدۇ  م )ائتىلى
ھهربىيلهر وئق ۋە بومبـا ېئتىـپ،
ــان يهرگه ــىق قىلغ ــي مهش ھهربى
ــدە ۇئ ــپ، مهشــىق تۈگىگهن بېرى
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 .يهردىنمۇ تۆمۈر تېرەتتى
ۇئ چاغالردا تۇرمۇش ىئنتايىن
قىــيىن بولــۇپ، قىــش كىرىــشتىن
بۇرۇن ھهممه ۆئيـلهر بىـر قـانچه

ــپ، ق ــۈر ېئلى ــا كۆم ــشنىڭتونن ى
ــى ــارلىقىنى قىالتت ــاتتىق. تهيي ق

كۆمۈر قىممهت بولغاچقا، نۇرغۇن
ائىئلىلهر توپا كۆمۈر سېتىۋېلىپ،
ــاكى زوۋۇال ــپ، ي ــى الي ېئتى ۇئن
تۇتــاتتى، يــاكى كۆمــۈر كېــسهك
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ھهمــدە ھهر. قۇيــۇپ قۇرۇتــاتتى
يىلــــى گهمه كــــوالپ، قىــــش
كىرىشتىن بۇرۇن بهسهي، ياڭيۇ،
ســـهۋزە قاتـــارلىق كۆكتـــاتالرنى

ىـــق ېئلىـــپ، ائشـــۇ گهمىـــگهج
چىقىمنى ائزايـتىش. سېلىۋاالتتى

ــش ــن ســىدىق قى ۈئچــۈن ەئركى
كـــۈنلىرى مهكتهپـــتىن قايتىـــپ
كهلگهنـــدىن كېـــيىن، ائكىـــسى
بىلهن بىرلىكته ۆئيـى تۇرۇشـلۇق
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مهكتهپتىكـــــى وئقۇغـــــۇچىالر
ىئسـسىنىپ بولــۇپ تۆكــۈۋەتكهن
وئچاق كۈلىنى تاسـقاپ، ۇئنىـڭ
ىئچىدىكى تېخى تولـۇق كۆيـۈپ

واللمىغان كۆمـۈر داشـقاللىرىنىب
وئقۇغــــــــۇچىالر(يىغــــــــاتتى 

ــــۇقىرى ــــشلىتىدىغىنى ەئڭ ي ىئ
سۈپهتلىك قاتتىق كۆمۈر بولۇپ،
ــقالالرمۇ ــان داش ــدىن قالغ ۇئنىڭ
).ىئنتـــايىن ياخـــشى كـــۆيهتتى
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قىــش كــۈنى تونــۇرنى قىــزدۇرۇپ
نان يېقىش ياكى ۆئيـدە باققـان
قويغا يهم قىلىپ بېرىش ۈئچۈن،

لهن ھهر يىلـىۇئكا ىئككىي-ائكا
ــــازاڭ ــــچه ائي غ ــــۈزدە نهچ ك
.ســـۈپۈرۈپ، غـــازاڭ يىغـــاتتى
قــاتتىق بــوران چىققانــدا، بــوران
چۈشــــۈرۈۋەتكهن، دەرەخنىــــڭ
قــــۇرۇپ قالغــــان شــــاخلىرىنى

بهزىــــدە ۆئيىــــدىن. يىغــــاتتى
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نهچچه كىلـومېتىر يىراقلىقتىكـى
جاڭگالغــا بېرىــپ، ۇئ يهردىــن
قــــۇرۇپ قالغــــان يانتــــاقالرنى

الپ،يىغىــــپ، ۇئالرنــــى بــــاغ
دۈمبىــسىگه ائرتىــپ كۆتــۈرۈپ

ـــى ـــگه ەئكىلهتت ـــدە. ۆئيى بهزى
ائپىــــسىغا ياردەملىــــشىپ ۆئي

ۆئيــدە باققــان بىــر. ســۈپۈرەتتى
قوي ۋە بىر قانچه توخۇالرغا يهم
بېرىش ۇئالر داۋاملىق قىلىـدىغان
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-ىئــشقىلىپ، ائكــا. ىئــش ىئــدى
ۇئكا ىئككىيلهننىڭ ۆئيـدە بـوش
قالىدىغان ۋاقتى ائساسـهن يـوق

ۆئيىدە بىر قوي. لىك ىئدىدېيهر
بېقىۋاتقان ائشۇ دەۋرنىڭ قوغـۇن
ـــن ـــىللىرى ەئركى ـــشقان پهس پى
ســـىدىقنىڭ ائىئلىـــسى ۈئچـــۈن

ۇئ. قىلغــان يهنه بىــر ىئــشمۇ بــار
بولسىمۇ قويغا يهم قىلىپ بېرىش
ـــــش .ۈئچـــــۈن شـــــاپاق يىغى
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ـــن ـــۈنلىرى ەئركى ـــشهنبه ك يهك
ـــشىدىكى ـــڭ قې ـــىدىق ۆئيىنى س
قوغـــۇن بازىرىغـــا بېرىـــپ، بىـــر

ـــ ـــكس ـــر ىئتتى ـــلهن بى ېۋەت بى
بىلهنگهن پىچـاقنى تۇتـۇپ، بىـر
ــــدا ــــسىنىڭ يېنى ــــۇن دۆۋى قوغ

ـــۇراتتى قوغـــۇن ســـېتىۋالغان. ت
بهزى خېرىــــدارالر تۇغقــــانلىرى
ياكى تونۇشلىرى بىلهن بىـرلىكته
ـــپ ـــى تىلى ـــدىال ۇئن ـــۇ جاي ش
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يېمهكچى بولۇپ، ۆئزىدە پىچـاق
بولمىغانـــدا ەئركىـــن ســـىدىقنى
ـــى ـــڭ پىچىقىن ـــپ، ۇئنى چاقىرى

ۇئنىڭ بهدىلىگه بـۇ. ىئشلىتهتتى
خېرىــدارالر قوغۇننىــڭ شــاپىقىنى
ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ ســـېۋىتىگه

بهزى رەھىملىــــــك. ســــــاالتتى
خېرىدارالر ەئركىن سىدىققا بىرەر

ەئركىـن. تىلىم قوغۇنمۇ بېرەتتى
ســىدىق يېــرىم كۈنــدەك ۋاقىتتــا
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ــېۋەتنى ــر س ــق بى ــۇ ائرقىلى مۇش
 .توشقۇزۇپ ۆئيىگه قايتاتتى

 بـــــــــالىالرۇئ چاغـــــــــدا
ــوق ــهن ي ــۇقلىرى ائساس وئيۇنچ
بولۇپ، شـهھهردىكى بـالىالر يـاز
:كــــۈنى ســــوقۇش وئينــــايتتى
ۆئزلىرى ياغاچتىن قورال ياساپ،
ـــۈپ، ـــا بۆلۈن ـــى گۇرۇپپىغ ىئكك
بىرسى دۈشمهن، بىرسى ائرمىـيه

ياغــــاچ. بولــــۇپ سوقۇشــــاتتى
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قورالــــــدىن ھــــــېچ نهرســــــه
چىقمىغاچقا، قارشى تهرەپتىكـى

هن ھامـان،بالىدىن بىرنى كـۆرگ
دەپ!" تـا-تـا-تا-تا"ائغزىدا 

.مهن ائلدىدا ائتـتىم"ۋارقىراپ، 
دەپ!" ۆئله! ۆئله. سهن ۆئلدۈڭ

مۆكۈشـــــمهك،. ۋارقىرىـــــشاتتى
وئشۇق وئيناش، نۇر پىرقىـرىتىش
ۋە تــوڭالپ قالغــان ۆئســتهڭ ۋە
قارنىــڭ ۈئســتىدە مــۇز تېــيىلىش
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.دېگهندەك وئيۇنالرمۇ بار ىئدى
ــــل ۋاقتــــى شــــهھهردە تهتى

لىــــدىغان ىئــــشنىڭ تــــايىنىقى
بولمىغاچقا، ەئركىن سىدىق ھهر
يىلـــــى يـــــازلىق ۋە قىـــــشلىق
ــــــــدىكى تهتىللهرنــــــــى ائرال
ــۈزدى ــلهن ۆئتك ــانلىرى بى .تۇغق

ــــى60 ــــومېتىر يىراقلىقتىك  كىل
ائرالغا تۇغقانلىرىنىـڭ ائت، كـاال
ــــدا ــــشهك ھارۋىلىرى ــــاكى ېئ ي
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بارىدىغان بولۇپ، قىش كـۈنلىرى
لىكـىبارغاندا ائقسۇدىن ەئتىگهن

 لهردە يولغـــــا6-5ســـــاەئت 
-9چىقسا، ائرالغا كهچ سـاەئت 

يـــاز.  الردا يېتىـــپ بـــاراتتى10
ــــا ــــشىمى يولغ ــــۈنلىرى ائخ ك
چىقىپ، ەئتىسى ەئتىـگهن تـاڭ
.ائتقانــــدا يېتىــــپ بــــاراتتى
ــــدىغان ھارۋىلىرىنىــــڭ وئلتۇرى
كۆپىنچىسى ياغاچتىن ياسالغان
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يارىيار ھارۋا بولۇپ، ۇئ چاغالردا
ق پىگىلــــورېــــزىنكه تاپــــانلى

.ھارۋىسىمۇ ىئنتايىن قىس ىئـدى
ــوردا ــاكى تراكت ــارۋا ي ــو ھ پىگىل
وئلتۇرۇش ۇئالر ۈئچۈن خـۇددى
ھازىرقى ائيروپىالنـدا وئلتۇرغـان
بىــــلهن وئخــــشاش ەئڭ راھهت

قىـش كـۈنلىرى ھـاۋا. ىئش ىئدى
قــــاتتىق ســــوغۇق بولىــــدىغان
بولغاچقــا، يۇقىرىقىــدەك ســهپهر
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قىلىــــش جهريانىــــدا ائيــــاق
 ياالڭلىقىدىن ەئركىنكىيىمىنىڭ

ســىدىقنىڭ ىئككــى چىمچىــالق
.پۇتى ۈئششۈپ كهتـكهن ىئـدى
ۇئ ىئككى چىمچىالق پۇتى تاكى
ھـــازىرغىچه ھهر يىلـــى ەئتىيـــاز
كىرگهندە بىـرەر ائي قىچىـشىپ،
ەئركىـــــن ســـــىدىققا ەئينـــــى
ــاتىنى ــالىق ھاي ــدىكى جاپ زامان

ـــا ـــار. ەئســـلىتىپ تۇرماقت يارىي
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اھارۋىدا سـهپهر قىلغانـدا، يولـد
ېئگىزرەك دۆڭـلهرگه كهلگهنـدە،
ھارۋىـــدىكى ھهممهيـــلهن يـــا
ھارۋىــــدىن چۈشــــۈپ پىيــــادە

ياكى بولمىسا ھارۋىنى. ماڭاتتى
ـــــــــــا ـــــــــــپ ۇئالغق ىئتتىرى

ائرالنىــــــڭ. ياردەملىــــــشهتتى
ـــــپ كـــــۆۋرۈكىنى ســـــۇ ېئقىتى
كهتكهندە، ۇئالر دەريانىڭ تېيىـز
جــايلىرىنى ىئــزدەپ، بىۋاســىته
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.ســــۇنى كېچىـــــپ ۆئتهتتـــــى
سـتىگه سـۇ چىقىـپھارۋىنىڭ ۈئ

كېتىدىغان ىئـشالر داىئـم بولـۇپ
بهزى ائدەمــــــلهر. تــــــۇراتتى

دەريادىن ۆئتۈش جهريانىدا سـۇ
ېئقىتىـــــپ كېتىـــــپ، ۆئلـــــۈپ
ــى ــدىغان ىئــشالرمۇ ھهر يىل كېتى
.دېگـــۈدەك كۆرۈلـــۈپ تـــۇراتتى
دېھقانالرغا بىر يىل ىئچىدە بىرەر
كۈنمــــۇ دەم ېئلىـــــش ۋاقتـــــى
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بولمىغاچقـــا، ەئركىـــن ســـىدىق
ــا ــانائرالغ ــپ بارغ ــل قىلى  تهتى

ۋاقتىــــــــدا، ىئمكــــــــانقهدەر
تۇغقانلىرىنىـــڭ وئرنىغـــا ىئـــشقا
ــۈن ــرەر ك ــڭ بى ــپ، ۇئالرنى چىقى
بولــــسىمۇ ۆئزىنىــــڭ ۆئيىنىــــڭ
ـــــــشىغا ىئـــــــشلىرىنى قىلىۋېلى
.ىئمكـــانىيهت يارىتىـــپ بهردى
ـــــك بهزى كـــــۈنلىرى ەئتىگهنلى
دولقۇنغا چىقىپ، تۇغقانلىرىنىـڭ
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ـــــىغا ـــــپ تۇرۇش ـــــاق ېئتى تام
ۇئ. رىتىپ بېرەتتىىئمكانىيهت يا

 يــــاش ۋاقتىــــدىكى يــــاز6-7
كـــۈنلىرى كالىغـــا مىنىۋېلىـــپ

ۇئنىڭدىن سهل. خامان تېپهتتى
چـــوڭ بولغانـــدا بىـــر چـــاقلىق
غـــــــالتهكته، ىئككـــــــى ائدەم
كۆتۈرىــدىغان زەمبىلــدە يــاكى
ـــدايلىققا ـــسىدا بۇغ ـــاال ھارۋى ك
وئغــــۇت توشــــۇش، زەمبىلــــدە
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ېئغىلالردىـــن قىـــغ ەئپچىقىـــش،
اش، ۋەشــــــاللىقتا وئت وئتــــــ

بۇغــداي، قونــاق، شــال وئرۇش
قاتــــــــارلىق دېھقــــــــانچىلىق
ىئشلىرىنىڭ كۆپ قىسمىنى قىلىپ

ــان ىئــدى ــپىش. باقق ــان تې خام
جهريانىدا ەئركىن سىدىق بىرگه
ىئشلهۋاتقان بالىالر بىلهن كۈنىگه
نهچچه قېـتىم ۆئسـتهڭگه سـۇغا

بهزىــدە ســۇدا جىــم. چۈشــهتتى
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چـوڭ بـېلىقالر-تۇرۇۋالسا، چوڭ
ركىـــن ســـىدىقنىڭكېلىـــپ، ەئ

پـــۇتىنى بىـــر خىـــل يېمهكلىـــك
.وئخــــشايدۇ دەپ غاجــــايتتى
بۇنىڭغا ائدەمنىڭ پۇتى ائزراقمۇ

ھـازىر چوڭالرنىـڭ. ائغرىمـايتتى
ېئيتىپ بېرىشىچه، ەئينى ۋاقىتتا
ائشلىق شـۇنچه قىـس ۋاقىتتىمـۇ
ـــــــڭ ۆئســـــــتهڭلىرىدە ائرالنى
ـــڭ ائشـــۇنداق چـــوڭ بېلىقالرنى
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بۆلىـشى، ۋە ۇئنـى ھـېچ كىمنىـڭ
مهســـــلىكىنىڭ ســـــهۋەبى، ۇئيې

يهردىكــى ۇئيغــۇرالر ۇئ چاغــدا
بېلىقنـــى ھهرگىـــز بىـــر خىـــل
ـــــگهن ـــــك، دەپ بىلمى يېمهكلى

-49ېئھتىمــــال بــــۇ . ىئــــكهن
ـــــدا ـــــۇرۇن ائرال ـــــدىن ب يىلى
ـــــــــقا ـــــــــلىقنىڭ ۋە باش ائش
يېمهكلىكلهرنىڭ ىئنتايىن كهڭرى

 .بولغىنىدىن بولسا كېرەك
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ەئركىن سىدىقنىڭ مهكىتتىكى
ــر  ــسىنىڭ بى ــوڭ ائپى ــچهچ نهچ

مولۇق شهخسى كۈزلۈك ائلما ۋە
ــۇپ، ــار بول ــى ب ــاپتۇللۇق بېغ ش

 قــۇر، ھهر5ائلمىــدىن جهمىئــي 
ــدا  ــر قۇرى ــا10بى ــۈپتهك ائلم  ت

ھهر يىلـى بـۇ. دەرىخى بار ىئدى
شــــاپتۇلالر-باغــــدىكى ائلمــــا

ــايىن وئخــشايتتى ــېمىش. ىئنت ي
پىشقان مهزگىلنىڭ كېچىلىـرى ۇئ
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ائكىسى ياكى باشقا تۇغقـانلىرى
ــلهن ــاغنىبى ــالپ، ب ــدا ۇئخ  باغ

.وئغرىــــــــدىن قوغــــــــدايتتى
ۇئخلىغىلـــى ياتقانـــدا ائلمىـــالر
ۇئنىــــڭ يۈزىنىــــڭ ۈئســــتىدىال
بولۇپ، كېچىسى بهزىدە ېئـسىدە
ـــــۇپ ـــــدىن قوپ يـــــوق يوتقان
ـــــــا ـــــــدا، ائلمىالرغ وئلتۇرغان

ــسى. ۈئســۈۋاالتتى ــدە كېچى بهزى
.ۇئنىڭ بېشىغا ائلمـا چۈشـهتتى
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كۈندۈزى ۇئ ائكىسى بىلهن بىلله
ــــــۈپ كهتــــــكهنيهرگه  چۈش

ــــــپ،  ــــــى تېرى 4-3ائلمىالرن
كىلــومېتىر يــول يــۈرۈپ گۇڭــشې
بازىرىغــا بېرىــپ، بىــر مــوچهنگه

يېرىم.  دىن ائلما ساتاتتى7-8
3-2كۈنــدەك وئلتــۇرۇپ، ائران 

موچهنلىك ائلما سېتىپ قايتىـپ
باغـــدىكى يـــېمىش. كېلهتتـــى

تــۈگهپ، ھــاۋا تېخــى ســوۋۇپ



204 

ـــلهردە ۇئالر ـــگهن مهزگىل كهتمى
.زىـسىدە ۇئخاليتتـىۆئينىڭ ۆئگ

بهزىـــدە ائيغـــا ۋە ائســـماندىن
ــا ــان يۇلتۇزالرغ ــپ كېتىۋاتق ېئقى
قـــــاراپ يېتىـــــپ، ھېكـــــايه

ەئركىـــن ســـىدىق. ېئيتىـــشاتتى
ھــــازىر ەئســــلىگىنىدە، ائشــــۇ
يىلالرنىـــڭ ۇئنىـــڭ ۆئمرىـــدىكى
ــــــتىن ەئڭ ياخــــــشى تهبىەئت
ھۇزۇرالنغان ۋاقىتالر ىئكهنلىكىنى
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كــالىفورنىيهدىكى. ھــېس قىلىــدۇ
كىلىقالرنىـــڭ بىـــر گـــۈزەلائمېرى

ــق ــپ، يهرگه ۋاقىتلى ــا بېرى جايغ
رەخت ۆئيلهرنـى وئرنىتىـپ، بىـر
ـــله يـــاكى ـــى كـــۈن ائىئ ىئكك
دوســتلىرى بىــلهن ائشــۇ يهردە
ـــــالپ ـــــپ، ۇئخ ـــــاق ېئتى تام

ــار ــى ب ــدىغان ائدىت ــى. كېلى ۇئن
ــزچه  دەپ" camping"ىئنگلى
يېقىنــــدىن بۇيــــان. ائتايــــدۇ
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كــالىفورنىيهدىكى ۇئيغۇرالرنىــڭ
"camping"سمىمۇ بىــــر قىــــ

ـــدى ـــدىغان بول ـــى بارى .قىلغىل
ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ بـــالىلىق
ــدەك ــان يۇقىرىقى ــدە قىلغ دەۋرى
ـــــته ەئڭ ىئـــــشلىرى ەئمهلىيهت

"camping"ياخـــــــــــــشى 
بىـــر يىلـــى. پـــاائلىيىتى ىئـــدى

ائرالــدىكى يهرلىــك ھۆكــۈمهت
ــــوڭ ــــىدىقنىڭ چ ــــن س ەئركى
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 قـۇر ائلمىـسىنى ۋە4ائپىسىنىڭ 
ــمه شــاپتۇللىرىنى ۇئالر ــڭھهم نى

ۇئالغ ۋە باشقا مۈلـۈكلىرى-ائت
بىلهن قوشۇپ مۇسـادىرە قىلىـپ

ــۇ ۋەقه بولغانــدىن. ېئلىۋالــدى ب
ــــۈمهت ــــى ھۆك ــــى يىل كېيىنك

 قـۇر ائلمـا4تارتىۋالغان ھېلىقى 
ــدى ــۋە بهرمى ــداق مې ــېچ قان .ھ
لېكىن ەئركىن سـىدىقنىڭ چـوڭ
ائپىــسىغا تهۋە ھېلىقــى بىــر قــۇر
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ــاتتىق ــشاشال ق ــا يهنه وئخ ائلم
ــــۋە بهر ــــڭ. دىمې ــــۇ ائلالنى ب

قۇدرىتىدىنمۇ ياكى پهرۋىـشتىكى
ــــسى ېئنىــــق ــــۇ ۇئنى پهرقتىنم

 . ەئمهس
ـــوڭ ـــىدىقنىڭ چ ـــن س ەئركى
دادىــــــــــسىنىڭ ســــــــــىنىپى

بولغاچقــا، ائشــۇ" پومېــشچىك"
يىللىــرى ۇئ داۋاملىــق كۈرەشــكه

بىر يىلى ۇئ كىـشىنىڭ. تارتىلدى
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كـــۆزى قـــارىغۇ بولـــۇپ قالغـــان
ــى ــرەتتىكىلهر ۇئن ــسىمۇ، ەئت بول

ــــــۇپ  ــــــڭقوي بهرمهي، كالىنى
قۇيرۇقىنى تۇتۇپ تۇرۇپ خامان

ەئركىن سىدىق. تېپىشكه سالدى
ھهر قېــتىم چــوڭ دادىــسىغا ســۇ
ــۇ ــپ، ب ــى بېرى ــپ بهرگىل ائپىرى
ېئچىنىشلىق ەئھۋالنى كۆرگهنـدە
ــــــــدىيالماي، ۇئنىڭغــــــــا چى

تــارام يــاش-كۆزلىرىــدىن تــارام
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ھهمـــــدە چـــــوڭ. تـــــۆكهتتى
ـــسىدىن  ـــدىن-1949دادى يىلى

نىڭ ھهممىــسىنىبــۇرۇنقى ىئــشالر
ۇئ چاغالردا. تهپسىلىي سورايتتى

ـــوپ ـــرى ك ـــڭ يې گهرچه ۇئالرنى
بولغــان بولــسىمۇ، ھهمــمه ائدەم
ــى ۆئزى ىئــشلهپ ــڭ يېرىن ۆئزىنى
تېرىغـــــان بولـــــۇپ، ھهرگىـــــز

يـاز. باشقىالرنى ىئزىش بولمىغان
كۈنلىرى وئرما مهزگىلىدە بولسا،
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ــــــــانالر ــــــــى دېھق ۇئ يهردىك
.ھهمكارلىشىپ ىئشلىگهن ىئكهن

 تىن3ھهر يىلى يېرىنىڭ پهقهت 
ــان ــپ، قالغ ــسمىنىال تېرى ــر قى بى

شـۇڭا. يهرلهرنى ائق قالـدۇرغان
ائشلىق ناھايىتى وئبدان بولۇپ،
ــڭ ائشــلىقى ــمه ائىئلىلهرنى ھهم

لېكىن،. ىئنتايىن كهڭرى بولغان
ەئركىـــن ســـىدىق باشـــالنغۇچتا
وئقۇۋاتقان دەۋرلهردە، دېھقـانالر
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بىــر يىــل ىئــشلهپمۇ، ۆئزىنىــڭ
.ائشــلىق پــۇلىنى تــۆلىيهلمىگهن
ـــــڭ ـــــدا ۇئالرنى ـــــل ائخىرى يى
ھهممىسىگه دېگۈدەك ەئترەتنىڭ
.ائشلىق قهرزى ائرتىلىپ قالغان
ــشلهپ، ــل ىئ ــر يى ــۇنداق بى مۇش
ائش پۇلىنىمۇ تـۆلىيهلمىگهچكه،
كـــۆپىنچه كىـــشىلهر بـــالىلىرىنى
ــــــــگهن ــــــــتهپكه بهرمى .مهك
دېھقانالرنىڭ قهرزگه تۆلهيدىغان
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 ەئتـــرەتپـــۇلى بولمىغاچقـــا،
ـــگه ـــڭ ۆئيى ـــادىرلىرى ۇئالرنى ك
كېلىـــپ تهكـــشۈرۈپ، ۇئالرنىـــڭ
ۆئيىـــــدىكى بىـــــر ائز پۇلغـــــا
ــــــىلهرنىڭ ــــــدىغان نهرس ياراي
.ھهممىـــسىنى ېئلىـــپ كهتـــكهن
ەئركىـــــــــن ســـــــــىدىق ۆئز
تۇغقانلىرىنىڭ ىئچىـدە بهزىلىـرى
ۆئيىــــدىكى تېخــــى تېــــشىلىپ
ــــــى، ــــــگهن كىگىزلىرىن كهتمى
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بهزىلىرى رادىوئسـىنى، بهزىلىـرى
لىلىرىنى بېرىـۋەتكىنىنىكـا-قوي

.وئز كۆزى بىلهن كۆرۈپ تۇرغـان
ــــولغىنى، ۇئالر ەئڭ ۋەھــــشىي ب
ەئركىن سىدىقنىڭ بىر تۇغقىنىنى
ۆئيىدىن چىقىرىۋېتىپ، ۆئيىنىـڭ
ۆئگزىـــسىنى ېئچىـــپ، ۆئگـــزىگه
جهگه ياغاچ قىلىـپ ىئـشلهتكهن
ياغــاچالرنى تامــاق پــۇلى قهرزى

ـــكهن ـــپ كهت ـــۈن ېئلى ۇئ. ۈئچ
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بىـلهن ۆئيـسىزدېھقانالر شـۇنىڭ 
ــــان ــــالنغۇچ. قالغ ــــى باش تېخ

ــن ــان ەئركى ــته وئقۇۋاتق مهكتهپ
ــايىن ــۋال ىئنت ــۇ ەئھ ــىدىققا ب س

ــــان ــــاتتىق تهســــىر قىلغ ۇئ. ق
چاغالردا ھهر كۈنى ھهممه ائدەم
توختىمــــــاي ائڭاليــــــدىغان
تهشـــــــۋىقات مهدەنىـــــــيهت
ىئنقىالبىنىــــڭ قانــــداق ۇئلــــۇغ
ــدە ــى، ھهم ــكهت ىئكهنلىك ھهرى
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ـــــــــڭ نهقهد ەردۆلهت تۈزۈمىنى
ەئۋزەللىكى توغرىسىدا بولغاچقا،
ەئركىن سىدىق وئز كۆزى بىـلهن
ــــــدەك ــــــان يۇقىرىقى كۆرۈۋاتق
.ەئھۋالالرغا زادىال ىئشىنهلمىگهن

بۇ يهردە چوقۇم بىرەر خاتالىق"
ھهمـــدە. دەپ وئيلىغـــان" بـــار

ــــۇپ" ــــلىق بول ەئگهر مهن باش
قالسام، ھهممه بالىالرنىڭ تامـاق

قشۇندا. پۇلىنى كۆتۈرۈۋېتهتتىم
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ـــسى ـــڭ ھهممى ـــسام ۇئالرنى قىل
،"مهكتهپكه بېرىپ وئقۇيااليتتى

لــېكىن ۇئ بــۇ. دەپمــۇ وئيلىغــان
ـــېچ كىمـــگه ـــانلىرىنى ھ وئيلىغ

سـهۋەبى ۇئ دەۋردە. دېيهلمىگهن
ـــايهتچىگه ـــڭ جىن ـــر ائدەمنى بى
ائيلىنىـــپ قېلىـــشى ىئنتـــايىن

مهسىلهن،. ائسان بىر ىئش ىئدى
ــسىز ــا بهزى ساۋات ــى ۋاقىتت ەئين

-اۋ زېــدۇڭنىڭ ســۆزدېھقــانالر مــ
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ــــڭ ــــار گېزىتنى ــــسى ب ۈئزۈندى
پارچىـــسىدا ۇئقمـــاي تاماكـــا
ـــۈن ـــالغانلىقى ۈئچ ـــۆگهپ س ي
جىنـــايهتچى بولـــۇپ قېلىـــپ،
كۈرەشـــكه تارتىلغـــان ھهتتــــا
تۈرمىگه تاشالنغان ۋەقهلهر كۆپ

 .بولغان ىئدى
ەئركىن سىدىقنىڭ مهكىتتىكى
چـــوڭ دادىـــسىنىڭ ائكىـــسىنىڭ
ـــــدا ىئـــــشلهيدىغان روزى ائرال
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 ىئسىملىك بىـر وئغلـى بـارتۇردى
مهدەنىيهت زور ىئنقىالبـى. ىئدى

ــدۈزى ــشىلهر كۈن ــدا، كى جهريانى
ۇئنىڭغا بىر ۇئزۇن قهغهز قالپـاق
كىيـــدۈرۈپ، مهھهلـــله ىئچىـــدە

ۇئ كىـشىنىڭ. سازايى قىلـدۇردى
بېــــشىدا ۇئزۇن قهغهز قالپــــاق،
بوينىــــدا بىــــر يوغــــان خهت
ــر ــدا بى ــاي، قولى يېزىلغــان تاخت

بولـۇپ، ۇئ كىـشىمېتال داپ بار 
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بىــر تهرەپــتىن مېڭىۋېتىــپ، بىــر
!داڭ! داڭ"تهرەپـــتىن داپنـــى 

ــسۇن روزى"ۇئرۇپ، !" داڭ يوقال
.، دەپ ۋارقىرايتتــــى!"تــــۇردى

ــاپ ــپ ســهل توخت ــپ كېتى ھېرى
.قالسا، باشقىالر كېلىـپ ۇئراتتـى
ائخشىمى بولسا ۇئنـى كۈرەشـكه

ــاتتى ــن. تارت ــشالر ەئركى ــۇ ىئ ب
ـــــــــۈرىكىنى ســـــــــىدىقنىڭ ي

ــــــــۋېت ۇئ چــــــــوڭ. هتتىېئزى
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ــــــۇردى ــــــسىدىن روزى ت دادى
ــا ــى خات ــسىنىڭ زادى نېمىن ائكى
.قىلغانلىقىنى تهپسىلىي سورىدى

ــــلىدە  ــــدىن- 1949ەئس يىلى
بۇرۇن، ائرالدا وئغۇل بالىسى بـار
ــۇلنى ــر وئغ ــگه بى ــمه ائىئلى ھهم
گومىنداڭغا ەئسكهرلىككه بېرىش

ــــان ــــۇرىيهت قىلىنغ ھهر. مهجب
ـــــكهرلىككه ائدەم ـــــتىم ەئس قې

ــــشق ــــدە،ېئلى ا كىــــشى كهلگهن
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كىـــــشىلهر وئغـــــۇللىرىنى يـــــا
ـــــا ـــــان، ي ـــــۈرۈپ قويغ مۆكت

بىـر قېـتىم ۇئالر. قاچۇرۇۋەتكهن
ـــــان ـــــۇردىنى مۆكۈۋالغ روزى ت
يېرىـــــــــدىن تېپىۋېلىـــــــــپ،
ەئســكهرلىككه تۇتــۇپ كهتــكهن
بولۇپ، بىر قانچه يىلدىن كېيىن
ــــگهن ــــپ كهل ــــدىن قايتى .ائن
ــــــى ــــــيهت زور ىئنقىالب مهدەنى

ــدىكىلهر ــدە ائرال ــىمهزگىلى  ۇئن
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"گومىنــداڭغا ەئســكهر بولغــان"
دېـــــگهن جىنـــــايهت بىـــــلهن
يۇقىرىقىـــدەك كـــۈنگه قويغـــان

ەئركىـــن ســـىدىق ەئڭ. ىئـــكهن
ـــۇردى ـــڭ روزى ت ـــرى ۇئنى ائخى
ـــڭ ـــايىتى ۇئنى ـــسىنىڭ جىن تاغى
ـــۇپ ـــا تۇغۇل ـــۇ دۇنياغ پهقهت ب
قالغانلىقىــدىن ىئبــارەت ىئــكهن،

 .دېگهن خۇالسىگه كهلگهن
ەئسلىدە باشالنغۇچ مهكـتهپ
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ــۇچىالر ي5 ــۇپ، وئقۇغ ىللىــق بول
.ائيدا پۈتتۈرەتتى-7مهكتهپنى 

ـــــېكىن، ەئركىـــــن ســـــىدىق ل
ــــــــالنغۇچ مهكتهپنــــــــى باش
پۈتتۈرىدىغان يىلـى مهدەنىـيهت
ـــــدىن، ـــــى تۈپهيلى زور ىئنقىالب
يىللىق وئقـۇش تاماملىنىـدىغان

ـــدىن -7ۋاقىـــت  ـــا-1ائي ائيغ
شۇنىڭ بىـلهن. ۆئزگىرىپ كهتتى

ــالنغۇچ ــىدىقنىڭ باش ــن س ەئركى
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ــى مهكت ــى وئقۇش -1970هپتىك
-1971ائيدا ەئمهس، -7يىلى 
 .ائيدا پۈتتى-1يىلى
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-4ەئركىن سىدىقنىڭ ائقسۇ 
باشـــــــالنغۇچ مهكتهپتىكـــــــى
ـــسى ـــلىرىنىڭ خاتىرى .ساۋاقداش
ــــۇر ــــى ق ــــىمدىكى بىرىنچ رەس

ـــولدىن  ـــن-4س ـــشى ەئركى كى
ــىدىق،  ــولدىن -2س ــۇر س -5ق

ـــن ســـىدىقنىڭ  ـــشى ەئركى 5كى
يىللىق سـىنىپ مـۇدىرى تۇخـان

:تارتىلغان ۋاقتـى. م بولىدۇخانى
بـــۇ. يىللىـــرى-1967-1969
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ــــىدىق ــــن س ــــىمنى ەئركى رەس
ـــا-2006 ـــازدا يۇرتىغ ـــى ي يىل

ــسا ــشى خهرنى ــدا ساۋاقدى بارغان
سوۋغات قىلىـپ بهرگهن بولـۇپ،
بۇنىڭ ۈئچۈن ەئركىن سىدىق ۇئ
.ساۋاقدىشىغا ىئنتايىن مىننهتدار
بۇ ەئركىن سىدىقنىڭ باشـالنغۇچ

بىردىنبىـرمهكتهپ مهزگىلىدىكى 
 .سۈرىتىدۇر

 



228 



229 

ــــــــىدىقنىڭ ــــــــن س ەئركى
يىلى يـازدا-1998پهرزەنتلىرى 

ائمېرىكا كالىفورنىيه شتاتى سان
ـــــــهھىرىنىڭ ـــــــسكو ش فرانسى
ــــا ــــڭ ائرق ــــشىدىكى ۆئيىنى قې

لىرىھويلىـــسىدا توشـــقان بـــالى
  . بىلهن وئينىماقتا

ــــــڭ ــــــىمدىكى ۇئالرنى رەس
3قېتىم تۇغقـان -1توشقىنىنىڭ 

بالىسى بولۇپ، ۇئنىڭدىن كېيىن
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 نى تۇغۇپ، شۇ يىلى13ۇئ يهنه 
18ەئركىن سىدىقنىڭ توشـقىنى 
بىـز. گه كۆپىيىپ كهتكهن ىئدى

مۇشۇ تهرجىمىھالنىـڭ ائخىرىـدا
توشقان"مۇشۇ قېتىم يۈزبهرگهن 

ە يهنه ائزراقھهققىـد" كرىزىسى
 . توختىلىمىز
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 بۆلۈم -3
 ئوتتۇرا مهكتهپ

 باشــــالنغۇچنى پۈتتــــۈرۈپ،
قىشلىق تهتىلنـى تۈگهتكهنـدىن

-1971كېيىن، ەئركىن سىدىق 
ائيدا ائقسۇ ۋىاليهتلىك-3يىلى 

وئتتــۇرا مهكتهپــته وئتتــۇرا-1
بـۇ. مهكتهپ ھاياتىنى باشلىدى

مهزگىل مهدەنىيهت زور ىئنقىالبى
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 جهمىئيهتتىكــــىەئۋج ېئلىــــپ،
-قااليمىقانچىلىق ۋە ناچار سـۆز

ھهرىكهتلهر ناھايىتى يۇقىرى بىر
پهللىـگه كۆتـۈرۈلگهن مهزگىلـگه

ۇئ چاغــــدا. تــــوغرا كهلــــدى
مهكتهپنىــــــــڭ ائساســــــــلىق
ۋەزىپىــــــــــسىمۇ ھهرگىــــــــــز
ــم ــي بىلى ــا ھهقىقى وئقۇغۇچىالرغ
ــقا ــتىن، باش ــتىش بولماس ىئگىلى
ھهمــمه ســاھهلهرگه وئخــشاش
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ھهرىكهتنىـڭۇئمۇ بىر سىياسـىي 
ــــدى ــــان ىئ ــــا ائيالنغ .قورالىغ
مهكتهپنىــڭ رەھبهرلىــك ھوقــۇقى
ىئشچىالر تهشـۋىقات ەئترىتىنىـڭ
ــــتهپ ــــكهن، مهك ــــا ۆئت قولىغ
خىزمىتىنىڭ ائساسلىق نۇقتىـسى

كۈرەش قىلىش، تهنقىـد قىلىـش"
قاتارلىق ھهر" ۋە ىئسالھ قىلىش

ۆئزىنـى ۋە باشـقىالرنى-خىل ۆئز
پاش قىلىـش، تهنقىـد قىلىـش ۋە
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ــ ــۇپ قالغــانك ۈرەش قىلىــش بول
وئقۇغۇچىالر وئقۇتقۇچىالر. ىئدى

ۈئســــتىدىن پــــاش قىلىــــش،
شـــىكايهت قىلىـــش ۋە كـــۈرەش
قىلىش ىئشلىرىغا ائتالنـدۇرۇلغان
بولـــۇپ، وئقـــۇش بىـــلهن ھـــېچ
كىمنىڭ كارى يوق بىـر ۋەزىـيهت

-1971. شــهكىللهنگهن ىئــدى
ائيــــدا لىــــن بيــــاۋ-9يىلــــى 

ەئكسىلىئنقىالبىي گـۇرۇھى پـاش
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ـــتهپبول ـــيىن، مهك ـــدىن كې غان
يېرىم كۈن وئقۇتۇش، يېرىم كۈن
ــــلهن ــــنىش بى سىياســــىي ۆئگى

تهبىىئـــــي پهن. شـــــۇغۇلالندى
ـــالنى ـــلىرى ۈئچـــۈن نورم دەرس

لـېكىن،. ماتېرىيالالر وئقۇتۇلدى
ەئدەبىيــــــات، سىياســــــهت ۋە
ــاىئي ــا وئخــشاش ىئجتىم تارىخق
ــدۇڭنىڭ ــلهر ۈئچــۈن مــاۋ زې پهن
ـــــېىئرلىرى ۋە ـــــهرلىرى، ش ەئس
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 تارىخى دەرسلىك قىلىـپپارتىيه
 . ۆئتۈلدى

ەئركىـــن ســـىدىق وئتتــــۇرا
مهكــتهپكه چىققانــدىن كېيىنمــۇ
ـــنى ـــشى وئقۇش ـــشىپ ياخ تىرى

ھهمـــــــدە. داۋامالشـــــــتۇردى
ســـىنىپنىڭ ۆئگىـــنىش باشـــلىقى
ـــــــــــۇپ ىئـــــــــــشلىدى .بول
وئقۇتقۇچىالرنىڭ جهمىئيهتته ۋە
ــى ــداق وئرن ــته ھــېچ قان مهكتهپ
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بولمىغاچقـــا، مـــۇەئللىم دەرس
ـــــد ـــــۇچىالرۆئتۈۋاتقان ا، وئقۇغ

ــۇراتتى ــپ وئلت ــاننى قىلى .خالىغ
ەئگهر وئقۇتقـــــۇچى بىـــــر ائز
باشقۇرماقچى بولسا، وئقۇغـۇچى
ۇئنىڭـــدىن نهچـــچه ھهســــسه
ۈئنلۈك ۋارقىراپ، بهزىـدە ھهتتـا
ــۇ ــا ائزراقم ــالپ، وئقۇتقۇچىغ تىل

وئقۇتقــۇچىالر. كــۈن بهرمهيتتــى
تهييــارالپ ەئكىــرگهن دەرســىنى
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ــ ــمهي، داۋاملى ــالنى ۆئتهل قنورم
ــدىال ــرەت ىئچى ــپ ھهس ائزابلىنى

بىـر يىلـى قىـشتا، بىـر. ۆئتهتتى
قانچه قېتىم ەئركىـن سـىدىقنىڭ
ســــــىنىپىدىكى بهزى وئغــــــۇل
وئقۇغــۇچىالر مــۇەئللىم دەرســكه
كىرىـــشتىن بـــۇرۇن، ســـىنىپنى
ىئســـــــسىتىدىغان مهشـــــــنىڭ
ۈئســــــــتۈنكى يــــــــاپقۇچىنى
ېئلىۋېتىــپ، وئتــۇننى مهشــنىڭ
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ۈئســـــتىگه قاتـــــارى قويـــــۇپ
پۈتــۈن ســىنىپنىڭكۆيــدۈرۈپ، 

ىئچىنــى ىئــسقا لىــق توشــقۇزۇپ،
ــــر ــــىنىپتىكىلهر بى ــــى-س بىرىن

.كۆرەلمهيدىغان قىلىـپ قويـدى
وئقۇتقۇچى سىنىپقا كىرگهنـدىن
كېيىن، ائمالسىز دەرس ۆئتـمهي

شـۇ ۋاقىتتـا بىـر. چىقىپ كهتتى
ــــال ــــدىغان ائي ــــيه ۆئتى خىمى
وئقۇتقۇچىنىــڭ ســىنىپقا كىرىــپ
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ــــى، ــــالپ كهتكىن ــــۇپال يىغ بول
ۇچىالرغـــــا بىـــــر قـــــۇروئقۇغ

ــپ ــىنىپتىن چىقى ــپ، س قارىۋېتى
كهتكىنـــى ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ

. يادىدا ھازىرغىچه ساقالنماقتا
ائرالــدا كــۆرگهن ۋەقهلهرنىــڭ
تهســــىرىدىن بولــــسا كېــــرەك،
ەئركىن سىدىق شۇ ۋاقىتتىكى بىر
قىـــــــــسىم تهشـــــــــۋىقاتالرغا

ـــــــشهنمهيتتى بولۇپمـــــــۇ. ىئ



241 

ــــوق" ــــى ي ــــڭ كېرىك "بىلىمنى
ـــــــــــــــــــسىگه، ۋە سهپسهتى
وئقۇتقۇچىالرنىــڭ بىــر ەئســكى
سىنىپقا تهۋە ىئكهنلىكىگه زادىـال

ـــشهنمهيتتى ـــى. ىئ ـــۇڭا مهيل ش
ــسۇن ەئمهلىــي مۇناســىۋەتته بول
ياكى كۆڭۈلدە بولـسۇن ەئركىـن

ۇئستازلىرى-سىدىق وئقۇتقۇچى
بىلهن ىئنتايىن يېقىن ۋە ياخشى

داۋاملىـق. مۇناسىۋەت سـاقلىدى
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وئقۇتقـــۇچى تهرەپـــته تـــۇرۇپ،
ــڭ د ــالنىۇئالرنى ــلهرنى نورم ەرس

ۆئتۈۋېلىــــــشىغا قۇدرىتىنىــــــڭ
شـــــۇ. يېتىـــــشىچه تىرىـــــشتى

ســـــهۋەبتىن ۇئ بىـــــر قىـــــسىم
كهپــــسىزراق ساۋاقداشــــلىرىنىڭ
زەربىــسىگىمۇ داۋاملىــق ۇئچــراپ

ەئركىن سـىدىق ۆئزىـگه. تۇردى
ـــچه ـــلهرگه ائن ـــرىلگهن زەربى بې
ـــۈلگهن ـــاي، ۆئت ـــسهنت قىلم پى
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دەرسلهرنى ىئزچىل تۈردە پۇختا
تولۇقـسىزنىڭ. دىۆئگىنىپ ماڭـ

يىللىقلىرىدا بولسا كېرەك، بىر-2
ــر يېڭــى ــدا بى ــتىم ماتېماتىكى قې
ــــدا، ــــدىغان چاغ ــــاب ۆئتىلى ب
ـــى ـــۇ تېخ ـــىدىق ب ـــن س ەئركى
ۆئتـــۈلمىگهن بـــابنى پۈتـــۈنلهي
ــــدىكى ــــپ، ۇئنىڭ ۆئزى ۆئگىنى
مهشـــىقلهرنىمۇ بىرنـــى قويمـــاي
ىئـــشلهپ بولغـــانلىقى ۈئچـــۈن،
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ــن ــسى ەئركى ــڭ وئقۇتقۇچى ۇئنى
رســكه قاتناشــماي،ســىدىقنى دە

ســـىرتتا وئيناشـــقا رۇخـــسهت
شۇنىڭ بىـلهن ائشـۇ بىـر. بهردى

دەرس ۋاقتىــدا پۈتــۈن مهكــتهپ
وئقۇغــــــــــــــــۇچىلىرى دەرس
ــىدىق ــن س ــدا، ەئركى وئقۇۋاتقان
ۆئزى يـــــــالغۇز ۋاســـــــكېتبول
.مهيدانىــــدا تــــوپ وئينىــــدى
ــىدىق تولۇقــسىزنىڭ ــن س ەئركى
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يىللىقلىرىــــدا وئقۇۋاتقــــان-3
 ماائرىپمهزگىللهر بولسا كېرەك،

ساھهســــىدە مــــاۋ زېــــدۇڭنىڭ
يــالغۇز وئقۇتقــۇچىالرال دوســكا"

ـــــــدىغا چىقىـــــــپ دەرس ائل
ـــــۇ ســـــۆزلىمهي، وئقۇغۇچىالرم
ــــرەك ــــشى كې ــــۆزلهپ بېقى "س
دېگهنگه وئخشاش بىر چاقىرىقى

شۇنىڭ بىـلهن بىـر. پهيدا بولدى
قىـــــسىم وئقۇشـــــتا ياخـــــشى
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وئقۇغـــۇچىالر دەرس ۆئتۈشـــكه
شـــۇالرنىڭ ىئچىـــدە. ســـېلىندى

ن سىدىقمۇ بـار بولـۇپ، ۇئەئركى
ۆئزىـــدىن بىـــر يىللىـــق تـــۆۋەن
وئقۇغۇچىالرغا بىر قـانچه ھهپـته
.ماتېماتىكـــــا دەرســـــى بهردى
ەئركىن سـىدىق ائشـۇ ۋاقىتـتىن
باشالپال ۆئزىگه ناھايىتى يۇقىرى
تهلهپ قويــۇپ، مهيلــى تهبىىئــي
پهن بولسۇن، يـاكى ىئجتىمـاىئي
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ــــــسۇن، ۆئتــــــۈلگهن پهن بول
ـــايىتى ـــادەرســـلهرنى ناھ  پۇخت
شـــــۇڭا. ۆئگىنىـــــپ ماڭـــــدى

ــۈردە ــل ت ــانالردىمۇ ىئزچى ىئمتىھ
ــــــدى ــــــۇر ائل ــــــۇق نوم .تول

يىلـــى بولـــسا-3تولۇقـــسىزنىڭ 
كېرەك، بىر قېتىملىق ەئدەبىيـات
ـــــــىنىڭ مهۋســـــــۇملۇق دەرس

 نومـۇر ېئلىـپ97ىئمتىھانىدا ۇئ 
قېلىپ، ۆئيىگه بارغاندىن كېيىن
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بىــر قــانچه ســاەئت يىغلىغــان
نىـڭۇئنىڭ ەئكـسىچه، ۇئ. ىئدى

ساۋاقداشلىرى ەئينـى ۋاقىتتىكـى
دېـگهن" بىلىمنىڭ كېرىكى يوق"

ــىرىگه ــۈر تهشــۋىقاتنىڭ تهس تهت
ــــدە ۇئچــــراپ، ــــر دەرىجى ېئغى
مۇتلهق كۆپ ساندىكى كىـشىلهر
.ائساسهن ياخشى وئقۇيالمىـدى
ــدا، ــى جهريانى ــسىز وئقۇش تولۇق
ــر فىزىكــا ەئركىــن ســىدىقنىڭ بى
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ــــــــق ــــــــسى يىللى وئقۇتقۇچى
ــۇق ــانىنى وئچ ــانىئمتىھ  ىئمتىھ

قىلىــپ ېئلىــپ، وئقۇغۇچىالرغــا
ىئمتىھــان ســوائلىنى تارقىتىــپ

ــــپ،  ــــيىن3بېرى ــــدىن كې  كۈن
شــــۇ. يىغىۋالىــــدىغان بولــــدى

كۈنىنىــــڭ ەئتىــــسى پۈتــــۈن
سىنىپتىكى وئقۇغۇچىالر ەئركىـن
ســــىدىقنىڭ ۆئيىــــگه كېلىــــپ،
ـــن ســـوائلنىڭ جـــاۋابىنى ەئركى
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شـۇ كـۈنى. سىدىقتىن كۆچۈردى
ىڭ ىئچى ېئغىزلىق ۆئيىن2ۇئنىڭ 

قهغهزنـى. ائدەمگه لىـق تولـدى
ــيىن، ــدىن كې ــشۇرۇپ بولغان تاپ
وئقۇتقــۇچى ەئھــۋالنى دەرھــالال

100سـېزىپ، ەئركىـن ســىدىققا 
نومۇر، قالغانالرنىـڭ ھهممىـسىگه

 .  نومۇر بهردى50
ەئركىن سـىدىق كىچىكىـدىنال
كىتاب وئقۇشقا ىئنتايىن ائمـراق
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لـــېكىن، ۇئ چـــاغالردا. ىئـــدى
تتــۇرا مهكــتهپباشــالنغۇچ ۋە وئ

ۆئسمۈرلىرى ۈئچۈن چىقىرىلغـان
ۇئيغۇرچه كىتابالر قهتىئيال يـوق

ـــــدى ـــــىدىق. ىئ ـــــن س ەئركى
ـــــسىزنىڭ  ـــــدا-2تولۇق يىللىقى

وئقۇۋاتقــــان مهزگىــــل بولــــسا
كېـــــرەك، ۇئيغـــــۇر دىيارىـــــدا
خهنزۇچىدىن تهرجىمه قىلىنغان

دېگهن" قىزىل پۆپۈكلۈك نهيزە"
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بىــــر كىتــــاب تــــۇنجى قېــــتىم
) التىن يېزىقىدايهنى(ۇئيغۇرچه 

ـــدى ـــسىلىپ تارقال ەئركىـــن. بې
ـــابنى دەرھـــالال ســـىدىق ۇئ كىت
ـــى ـــۇپ چىقت ـــېتىۋېلىپ وئق .س
ــيىن ســىنىپىدىكى ۇئنىڭــدىن كې
باشقا وئقۇغۇچىالرنىمۇ سهپهرۋەر
قىلىــپ، ۇئالردىــن پــۇل يىغىــپ،
كىتابخانىدىن ھېلىقـى كىتـابتىن

ــنهن   دانه ســېتىۋېلىپ15تهخمى
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ـــــپ، ساۋاقداشـــــلىرىغا ەئكېلى
ــــپ بهردىت ــــدىن. ارقىتى ۇئنىڭ

كېيىن مۇشۇنىڭغا وئخشاش لېـي
فېڭ توغرىسىدىكى ھېكـايىلهر ۋە

ـــــۆۋرۈك" ـــــۇنرۇينىڭ ك دۇڭ س
دېگهنگه وئخـشاش" پارتلىتىشى

كىتابالرنىڭ ھهممىـسىنى بىرنىمـۇ
.قالـــدۇرماي وئقــــۇپ تــــۇردى
ــــۇش ــــاب وئق ــــۇنداق كىت ائش
ـــدا ـــوڭ بولغان ـــدا ۇئ چ جهريان
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ــداق ــۇش، قان ــداق ائدەم بول قان
اشـــاش، قانـــداق قىلىـــپ بىـــري

ــــيهتكه ــــاب ۋە جهمىئ ائلىيجان
ـــــــۇش ـــــــاراملىق ائدەم بول ي
توغرىسىدا ىئزدىنىپ، ۆئزىدە بىر
ـــا ـــهنچه ۋە دۇني ـــۈرۈش چۈش ي
.قاراش ھاسىل قىلىشقا باشلىدى
بۇ چۈشـهنچه ۋە دۇنيـا قاراشـالر
ـــى ـــن ســـىدىقنىڭ كېيىنك ەئركى
ھاياتىدا ىئزچىـل تـۈردە مـۇھىم



255 

ركىـنەئ. رول وئيناپ كهلمهكـته
سـىدىق كىتــابنى ھهرگىـز نوقــۇل
ھالــدا ۇئنــى بىــر قېــتىم وئقــۇپ
.تــۈگىتىش ۈئچــۈن وئقۇمــايتتى
ـــاب ـــسىچه، ۇئ كىت ـــڭ ەئك ۇئنى
ـــــــڭ ـــــــدا جۈملىنى وئقۇۋاتقان
قۇرۇلۇشــــــىغا، شــــــهيىئلهرنىڭ
تهسۋىرلىنىش ۇئسـۇلىغا، ھهمـدە
ـــۇھىم ـــان م ـــا قويۇلغ وئتتۇرىغ
ىئدىيه ۋە يهكـۈنلهرگه ائالھىـدە



256 

ـــ. دىقـــقهت قىالتتـــى ر خهۋەربى
وئقۇســـــىمۇ، ۇئنـــــى وئقـــــۇپ

ــيىن  ــدىن كې ــڭ"بولغان خهۋەرنى
"تۈزىلىشى قانداق بولىدىغاندۇ؟

ۆئزىــدىن-دېــگهن ســوائلنى ۆئز
سوراپ، خهۋەرنى كۆزىـدىن يهنه
ــال ــتىم ۆئتكــۈزۈپ، پهقهت ــر قې بى
ــتىم ــر قې ــىنى بى ــڭ تۈزۈلۈش ۇئنى

ــــۆرەتتى ــــشۈرۈپ ك ەئگهر. تهك
كىتابتا بىـر يېڭـى ىئـدىيه يـاكى
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ولسا، كىتابنىڭ ائشۇچۈشهنچه ب
يېرىنى بىـر قـانچه قېـتىم تهكـرار
وئقۇپ، ۇئنى ېئسىدە قالدۇرۇشقا

ــشاتتى ــتىم. تىرى ــدە ھهر قې ھهم
كىتابنىڭ بىر باب ياكى بىر چوڭ
مهزمۇنىنى تۈگهتكهندىن كېيىن،

ــدىن -ۇئ ۆئز ــسىمدا"ۆئزى ــۇ قى ب
مهن ۈئچۈن يېڭىلىق بولغـان ۋە
مــۇھىم بولغــان نــېمه ۇئقــۇم بــار

مهن ۇئنىڭـدىن نېمىنـىىئكهن؟ 
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ېئسىمدە قالدۇرۇۋېلىشىم كېـرەك
دېگهندەك سـوائلالرنى" ىئكهن؟

شۇڭالشـــقا. ســـوراپ باقـــاتتى
كىتـــابالر ىئنتـــايىن چهكلىـــك
بولغـــــــان، دەرســـــــلىكلهرنىڭ
مهزمۇنىمــۇ ىئنتــايىن تــار داىئــرە
ــــــان ائشــــــۇ ــــــدە بولغ ىئچى
مهزگىللهردە، مهكتهپته دەرسلىك
ــىي ــۈلگهن ۋە سىياس ــپ ۆئت قىلى

ـــپۆئگ ـــاائلىيىتى قىلى ـــنىش پ ى



259 

3ېئلىپ بېرىلغان ماۋ زېدۇڭنىڭ 
تــوم ەئســهرلىرىنى ۋە ۇئنىڭــدىن

شــــېىئرلىرىنى-باشــــقا ەئســــهر
وئقـــۇش پـــاائلىيىتى ەئركىـــن
ـــتهپ ـــۇرا مهك ـــىدىقنىڭ وئتت س
ـــۇش ـــاب وئق ـــدىكى كىت ھاياتى
ــــــلىق ــــــڭ ائساس پاائلىيىتىنى
قىسمىنى تهشكىل قىلغان بولۇپ،
ائشۇ كىتاب وئقۇشالرغا ەئركىـن
ســـىدىق يۇقىرىقىـــدەك ھهمـــمه
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جهھهتـــتىن، ىئمكـــانىيىتى بـــار
بولغــــان ھهمــــمه بىلىملهرنــــى
ىئگىلىـــــۋېلىش پوزىتـــــسىيىنى
تۇتقانلىقى ۈئچـۈن، شـۇ چاغـدا
ــــن ــــم ەئركى ــــگهن بىلى ىئگىلى
ــــازىرغىچه ــــاكى ھ ســــىدىققا ت

يهنـــى،. ەئســـقېتىپ كهلمهكـــته
يىغىنچاقالپ ېئيتقاندا، بۇ بىلىـم

بىـــر: تۆۋەندىكىـــدىن ىئبـــارەت
رەككهپ شــــــهيىئگه دۇچمــــــۇ
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كهلگهندە، ائلدى بىـلهن ۇئنىـڭ
مـاھىيىتىنى تولـۇق چۈشىنىــشكه
تىرىــشىپ، ۇئنىــڭ مــاھىيىتىنى
تولۇق چۈشىنىۋالغاندىن كېـيىن،
ـــارىچه ـــڭ ب ـــى ىئمكانىيهتنى ۇئن
ائددىيالشـــــــتۇرۇپ ەئســـــــته
قالدۇرۇش، ھهمدە ۇئ توغرىسىدا
بىر نهرسه يازغاندىمۇ ۇئنـى ەئڭ
ــــدا تهســــۋىرله پائددىــــي تىل

بـــــۇ خىـــــل. چۈشـــــهندۈرۈش
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ەئھـــۋالنى ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ
بىلىۋال تـور بېتىـدە ۆئتكـۈزگهن
ـــــۆرۈۋېلىش ـــــۆھبىتىدىنمۇ ك س

بۇنـــداق ىئقتىـــدارنى. مـــۇمكىن
ەئركىـــــن ســـــىدىق وئتتـــــۇرا
مهكتهپتىكـــــــى ۋاقتىـــــــدىال
يېتىلــدۈرگهن بولــۇپ، ۇئنــى ۆئز
ــات ــي تهتقىق كهســپىدىكى ىئلمى
ماقـــالىلىرى ۈئچۈنمـــۇ ىئزچىـــل

ــــــــشل ــــــــۈردە ىئ ىتىپ، ۆئزت
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ــــلىرىنىڭ يــــۇقىرى خىزمهتداش
ــته ــشىپ كهلمهك ــىغا ېئرى .باھاس
دېمهك، بىـر ائدەم ۈئچـۈن يـوق
نهرسىلهر ۈئچۈن ائھ ۇئرۇشـنىڭ
.ھـــېچ قانـــداق قىممىتـــى يـــوق
مۇھىمى بار نهرسىلهردىن قانداق
قىلىـــپ تولـــۇق ۋە ۈئنۈملـــۈك

ـــــــشتۇر ـــــــۇرا. پايدىلىنى وئتت
مهكتهپنىڭ ائخىرقى مهزگىلىـدە

ــڭ ــارىخىيخهنزۇالرنى ــق ت  داڭلى
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ـــڭ ـــۈن نى ـــۇ ش ـــسى ل يازغۇچى
فېليهتـــــونلىرى ۇئيغۇرچىغـــــا
تهرجىمه قىلىنىپ نهشر قىلىنىشقا
ـــن ســـىدىق باشـــلىغاندا، ەئركى
.ۇئالرنىمۇ تولۇق وئقـۇپ تـۇردى
ۇئ لۇ شۈنگه وئخـشاش، ۇئيغـۇر
مهسىلىلىرى توغرىسىدا فېليهتون
يېزىشنى ائرزۇ قىلغـان بولـسىمۇ،

كـتهپۇئ چاغدا وئقۇغـۇچىالر مه
ســـىرتىدىكى ەئمگهكـــكه كـــۆپ
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قاتنىشىپ، ۆئيـدە ۋە مهكتهپـته
كۆپ تۇرالمىغانلىقى ۈئچـۈن، ۇئ
.پىالنىنى ەئمهلگه ائشـۇرالمىدى
ـــــېكىن، ەئركىـــــن ســـــىدىق ل
ـــى ـــشلىرىغا خېل ـــېىئرىيهت ىئ ش
قىزىققـــــان بولـــــۇپ، تولـــــۇق
وئتتۇرىدا وئقۇۋاتقـان مهزگىلـدە
ــارچه، شــۇ ــانچه پ ــر ق ۇئنىــڭ بى
ـــــــــىي ـــــــــى سىياس ۋاقىتتىك
ھهرىكهتلهرنــى مهزمــۇن قىلغــان
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شېىئرلىرى ائقسۇ گېزىتىدە ېئالن
 . قىلىنغان ىئدى

يىلـــــــى پۈتـــــــۈن-1974
مهملىكهت بويىچه ماۋ زېدۇڭنىڭ

سـاناەئتته"چاقىرىقىغا بىنـاەئن 
داچىڭـــدىن، يېـــزا ىئگىلىكىـــدە
داجهيــدىن، پۈتــۈن مهملىــكهت
خهلقــى ائزادلىـــق ائرمىيىـــدىن

.دولقــۇنى باشــالندى" ۆئگىــنىش
دولقۇننىــڭ تهســىرى بىــلهنشــۇ 
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ــشىش ــۇ ساناەئتلى مهكتهپلهردىم
ۋە يېزا ىئگىلىك ىئـشلهپچىقىرىش
ـــۇرا ـــپ، وئتت ـــۇنى قوزغىلى دولق
ــر مهكــتهپ وئقۇغۇچىلىرىنىــڭ بى

ــــدە  ــــل ىئچى ــــدىن 3يى 6 ائي
ائيغىـــچه دېھقـــانچىلىق بىـــلهن
.شۇغۇللىنىـــــشى بهلگىلهنـــــدى
ــــــــــىدىقنىڭ ــــــــــن س ەئركى
سىنىپىدىكىلهر ھهر يىلى يازنىـڭ

 مهزگىلىـــــدە ائقـــــسۇوئرمـــــا
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ــــــدىكى شــــــهھىرىنىڭ ەئتراپى
يهنــى(يېزىالرغــا وئرمــا وئرغىلــى 

)وئرغاق بىلهن بۇغـداي وئرغىلـى
ىئككـــى-بهزىـــدە بىـــر. بـــاردى

-ھهپــته ائشــۇ يېزىــدا ۇئخــالپ
وئرما وئرۇلۇپ. قوپۇپ ىئشلىدى

بولغاندىن كېيىن، بۇغداي بېشى
قىـش. تېرىش ىئشلىرىنىمۇ قىلدى
ققا قىـغكۈنلىرى بولـسا بۇغـدايلى

ۋە توپا توشۇش، ھهمدە ۇئالرنى
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كهتــــمهن بىــــلهن يېيىــــتىش
بۇرۇنقىـدەكال. ىئشلىرىنى قىلـدى

ـــــشتا ھهمـــــمه ـــــى قى ھهر يىل
وئقۇغۇچىالر وئغـۇت تاپـشۇرۇش
ــسا ــالپ تۇرمى ــسىنى وئرۇن ۋەزىپى

يىلى ائقـسۇ-1975. بولمايتتى
ــك  ــدىكى -1ۋىاليهتلى 2وئتتۇرى

 كهسپىي3تولۇق وئتتۇرا سىنىپى 
 يهنــى يېــزا ىئگىلىــكســىنىپقا،

ــــزا ــــىنىپى، يې ــــىنىلىرى س ماش
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ىئگىلىك سىنىپى، ۋە قىزىل ياالڭ
ائيـــــاق دوختـــــۇر ســـــىنىپىغا

ەئركىــــن ســــىدىق. بۆلۈنــــدى
ـــــك ـــــزا ىئگىلى ـــــۈنگهن يې بۆل

 وئغـۇل24ماشىنىلىرى سىنىپىدا 
وئقۇغۇچىال بـار بولـۇپ، ەئركىـن
سىدىق ۇئنىڭغا سىنىپ باشـلىقى

ــشلىدى ــۇپ ىئ ــۇق. بول دوختۇرل
ــــىنىپ ــــزس ــــسى قى ىنىڭ ھهممى

وئقۇغۇچىالر بولۇپ، پهقهت يېـزا
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ــــز ــــىنىپىدىال قى ــــى س ىئگىلىك
ـــــــۇل ـــــــۇ، وئغ وئقۇغۇچىالرم
ــــار ىئــــدى .وئقۇغۇچىالرمــــۇ ب

ــۈپ3مۇشــۇنداق   ســىنىپقا بۆلۈن
ۇئزۇن ۆئتمهيال، يېزا ماشىنىلىرى
سىنىپىنىڭ وئقۇغۇچىلىرى ائقـسۇ
شهھهرلىك تراكتور پونكىتىدا بىر
ـــــۇپ ـــــشچى بول ـــــۇم ىئ مهۋس

ـــل. شلىدىىئـــ ـــۇ ھهم ھهر خى ب
دېھقانچىلىققـــا ىئـــشلىتىلىدىغان
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تراكتورالرنى رېمونت قىلىدىغان،
ـــالغان ھهر ـــدىن ياس ھهم مېتال
خىل يېزا ىئگىلىك سـايمانلىرىنى
ىئـــشلهپ چىقىرىـــدىغان زاۋۇت
بولـــــۇپ، ەئركىـــــن ســـــىدىق
دەســــلهپته تراكتــــور رېمونــــت

 ائي3-2قىلىــــــــدىغان يهردە 
ـــشلىدى ـــدا ۇئ. ىئ ـــۇ جهريان ش

ــان ر ــپ بولغ -28ېمونــت قىلىنى
ــڭ ــورنى زاۋۇتنى ــۇق تراكت نومۇرل
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ىئچىدە ھهيدەپ يۈرۈپ، تراكتور
.ھهيدەشــــــنى ۆئگىنىۋالــــــدى
ۇئنىڭدىن كېـيىن ۇئ كـاال يـاكى
ـــــــــۆرىتىپ، يهر ـــــــــا س ائتق

ـــى(ھهيدەيـــدىغان  ـــى يهرن يهن
ـــدىغان ســـوقا-قـــوش) ائغدۇرى

ىئشلهپ چىقىرىـدىغان سـېختىمۇ
بىر قانچه ائي ىئشلهپ، ۇئ يهردە

ارلىق ىئـــــستانوكالرنى ۆئزىبـــــ
مۇســــتهقىل ىئــــشلىتهلهيدىغان
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ــى ــالهتكه يهتت -76-1975. ھ
يىللىرىغــا كهلگهنــدە، ەئركىــن
ســــىدىق بىــــلهن وئخــــشاش
قاراردىكى سىنىپالرنىڭ ھهممىسى

وئتتۇرىنىڭ-1ائقسۇ ۋىاليهتلىك 
يېزا ىئگىلىـك مهيـدانىغا بېرىـپ،

6-5قوپـۇپ، -شۇ يهردە يېتىپ
زلىرى اليۇئالر ۆئ. ائي ىئشلىدى

ېئتىـــــپ، كېـــــسهك قويـــــۇپ،
كېــسهكلهر قۇرۇغانــدا ۇئنىڭــدىن
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.قونــاق تېرىــدى. ۆئي ســالدى
يېمىش كۆچهتلىرىنى تىكىپ، باغ

ــىدى ــن. ياس ــدا ەئركى ــۇ چاغ ش
-28سىدىق بىـر قـانچه ھهپـته 

نومۇرلۇق تراكتورنى ۆئزى يالغۇز
ھهيدەپ، يهر ائغدۇرۇپ، قونـاق
ـــدىغان يهرگه ىئـــشلىگىنى تېرىي

شـۇ. ىدە ھـازىرمۇ بـارۇئنىڭ ېئس
ــۇچىالر يهر ــارلىق وئقۇغ ــتىم ب قې
تۈزلهش، چالما چوقۇش، ېئرىـق
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كــوالش، قــۇر ســېلىش، قونـــاق
تېرىش، قوناققا توپـا يـۆلهش ۋە
ۇئنىڭغا پهرۋىش قىلىش قاتارلىق
ــــانىنى ــــرىش جهري ــــاق تې قون

ــتىن ائخىــر ۆئز بېــشىدىن-باش
ـــتهپ. كهچـــۈرگهن ىئـــدى مهك
قوپــــۇپ-مهيدانىــــدا يېتىــــپ

 يۈرگهن ائشۇ مهزگىلدە،ىئشلهپ
ەئركىـــن ســـىدىق ســـىنىپىدىكى
ساۋاقداشلىرى ېئلىپ بارغان بىـر
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-دۇتارنى كهچقۇرۇنلىرى ائنـچه
ــار ــۈرۈپ، دۇت ــپ ي ــۇنچه چېلى م

ەئركىـن(چېلىشنى ۆئگىنىۋالدى 
ــــتهپكه ــــي مهك ــــىدىق ائلى س
ماڭغۇچه، ۇئنىـڭ ائىئلىـسى بىـر
ــــــى ــــــشقا تېخ ــــــار ېئلى دۇت

 ). چىقىنالمىغان ىئدى
دانىـــــــدامهكـــــــتهپ مهي

ـــۇ ـــدە، ش ـــشلهۋاتقان مهزگىل ىئ
ــويىچه ــكهت ب ــى مهملى ۋاقىتتىك
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ـــــان مـــــاۋ ـــــپ بېرىلىۋاتق ېئلى
خــۇنهن يېزىلىرىنــى"زېــدۇڭنىڭ 

دېـگهن" تهكشۈرۈشتىن دوكـالت
ەئسىرىنى ۆئگىنىش پـاائلىيىتىگه
ــتهپ ــۈن، مهك ــشىش ۈئچ ماسلى
ـــــــــق ـــــــــۇقىرى يىللى ەئڭ ي

ــــۇچىالردىن  ــــشىنى5وئقۇغ  كى
جهمىئيهتنــــى"يىغىــــپ، بىــــر 

نـــى" ۈرۈش گۇرۇپپىـــسىتهكـــش
ەئركىن سىدىق ۇئنىڭغـا. قۇردى
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ـــدى ـــسۇ. باشـــلىق بول ۇئالر ائق
ــــــدىكى شــــــهھىرىنىڭ ەئتراپى

5-4يېزىالرغا بېرىپ، ۇئالرنىـڭ 
ـــــــق ىئـــــــشلهپچىقىرىش يىللى

ـــشۈردى ـــۋالىنى تهك ـــاۋ. ەئھ م
ـــى ـــىرىنىڭ روھ ـــدۇڭنىڭ ەئس زې
بويىچه ېئيتقانـدا، ەئسـلىدە ھهر
بىــــر ەئتــــرەتكه كهمــــبهغهل

ەئتــــرەت باشــــلىقىدېھقــــانالر 
ــــــدا ىئــــــشلهپچىقىرىش بولغان
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ېئشىــشى، بــاي دېھقــان يــاكى
پومېــشچىكالر ەئتــرەت باشــلىقى
ـــــشلهپچىقىرىش ـــــدا، ىئ بولغان
ــشى ــۈپ كېتى ــسۇالتى چۈش مهھ

لــېكىن، ەئركىــن. كېــرەك ىئــدى
ســــــــىدىقنىڭ گۇرۇپپىــــــــسى
ـــــــڭ ـــــــشۈرگهن يهرلهرنى تهك
ھهممىــسىدە ۇئنىــڭ ەئكــسىچه

شــۇنىڭ بىــلهن،. بولــۇپ چىقتــى
رنــى تهكــشۈرۈپ قايتىــپيېزىال
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ـــن ـــيىن، ەئركى ـــدىن كې كهلگهن
ســىدىق مهكــتهپكه بىــر دوكــالت
يېزىـــپ، ىئگىلىـــگهن ەئھـــۋال
ـــى ـــى ۋاقىتتىك ـــىدا ەئين ائساس
ــر ــشىدىغان بى ــيهتكه ماسلى ۋەزى
دوكــــالت يېــــزىش مــــۇمكىن
.ەئمهسلىكىنى وئتتۇرىغا قويـدى
ـــل ـــۇ ىئـــشقا قايى ـــۇ ب مهكتهپم
بولــــۇپ، رەســــمىي دوكــــالت

 . ز كهچتىتهييارالشتىن ۋا



282 

ــسىزنىڭ  ــاكى -2تولۇق -3 ي
يىللىقلىرىدا وئقۇۋاتقـان بىـر يـاز
كۈنى، مهكتهپ وئقۇغۇچىالرنىـڭ
ــــق ــــر قېتىملى ــــسىگه بى ھهممى
ۆئتمۈشنى ەئسـلهش پـاائلىيىتى

پاائلىيهتنىــــڭ. ۇئيۇشــــتۇردى
وئرنــــى ائقــــسۇ كوناشــــهھهر
ناھىيىسىدە بولۇپ، وئقۇغـۇچىالر

 ائدەم بىـــر گۇرۇپپـــا2ۇئ يهرگه 
.ېلىسىپىت بىلهن باردىبولۇپ، ۋ
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ۇئ يهرگه بارغانـــــدىن كېـــــيىن
وئقۇغۇچىالر ائلدى بىلهن يېـرىم
ــــلهش ــــنى ەئس ــــۈن ۆئتمۈش ك
ـــــــۆزدىن ـــــــسىنى ك كۆرگهزمى

ـــاق. كهچـــۈردى ـــلۈك تام چۈش
ۋاقتى بولغاندا، ھهممهيـلهن بىـر
ـــۈتلۈك ـــدا س ـــوڭ داش قازان چ

يهنــى پهقهت ھــايۋانال(وئتنــى 
ـــى ـــاۋا وئتن ـــر ي )يهيـــدىغان بى

ـــپ، ۇئ ـــدايقاينىتى ـــا بۇغ نىڭغ
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ــان ــقاپ ائيرىۋالغ ــدىن تاس ۇئنى
ـــالغان ـــپ ياس ـــى چېلى كېپهكن
ۇئمــــــــــاچنى ىئچىــــــــــشكه

ــــتۇرۇلدى ــــز. وئرۇنالش بهزى قى
وئقۇغۇچىالر ۇئ ائشنى ىئچكىلـى
ۇئنىمىــسا، مهكتهپــتىن كهلــگهن
باشلىقالر ۇئالرنى ھېلىقى ائشـنى
.ىئچىشكه قـاتتىق مهجبۇرلىـدى
ــدىن ــنى ىئچكهن ــزىلهر ۇئ ائش بې

.ولــۇپ قۇســۇۋەتتىكېــيىن ھــۆ ب



285 

ـــشقا ـــۇ ىئ ـــىدىق ب ـــن س ەئركى
ىئنتــــايىن ېئچىنــــدى  ۇئنىــــڭ

ــــشىچه،  ــــدىن-1949بىلى يىلى
بۇرۇن ۇئيغۇر دىيارىدا يـاۋا وئت
بىــلهن كېپهكنــى ائرىالشــتۇرۇپ،
ۇئنى تاماق قىلىپ يـېگهن ىئـش
.ھهرگىزمۇ بولۇپ باقمىغان ىئدى
وئتتۇرا مهكتهپته وئقۇۋاتقـان
ـــىدىق ـــن س ـــدە، ەئركى مهزگىل

ىپ ۆئگىـــنىش باشـــلىقى،ســـىن
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ســــىنىپ باشــــلىقى، مهكــــتهپ
ــــــشۈرۈش ــــــى تهك جهمىئيهتن
گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى قاتـارلىق
ۋەزىپىلهرنى ۆئتىگهندىن باشـقا،
ـــــــاق ـــــــتهپ ىئتتىپ يهنه مهك
ـــــــڭ تهشـــــــكىلىي كومىتېتىنى
ــــق ــــى، مهكــــتهپ خهل ھهيىئت

)مىن بىڭ لـيهن(ەئسكىرى ليهن 
ســىنىڭ مــۇائۋىن باشــلىقى، ۋە

ـــسىنىڭمهكـــتهپ ۇئيغـــۇر شۆب ى
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رەھبهرلىــك گۇرۇپپىــسى ەئزاســى
قاتـــارلىق ۋەزىپىلهرنىمـــۇ ۆئتهپ

ــــان  ــــسۇ(باقق ــــدا ائق ۇئ چاغ
وئتتـۇرا مهكـتهپ-1ۋىاليهتلىك 

ۇئيغــۇر شۆبىــسى بىــلهن خهنــزۇ
 شــــۆبىگه2شۆبىــــسى بولــــۇپ 
بىــر مهزگىــل). ائيرىلغــان ىئــدى

پۈتــــۈن مهملىــــكهت بــــويىچه
ـــــارتىيه" ـــــشتا پ ـــــمه ىئ ھهم

"رۈشرەھبهرلىكىنى گهۋدىلهنـدۈ
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ــــۇ ــــپ، ائش ــــۇنى قوزغىلى دولق
ــشىش ۈئچــۈن ــيهتكه ماسلى ۋەزى
مهكتهپ رەھبهرلىـك گۇرۇپپىـسى

بـۇ. بىر مهخسۇس يىغىن ائچتى
ـــۇچىالر دەرس ـــدا، وئقۇتق يىغىن
سۆزلىگهندە، ھهر بىر جۈملىنىـڭ

ـــۇم  ـــشىغا چوق ـــڭ"بې پارتىيىنى
دېــگهن ســۆزنى" رەھبهرلىكىــدە،

.قوشۇپ سۆزلهش قارار قىلىنـدى
ىسال قىلىپ، يىغىنۇئنىڭغا بىر م
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مهســـىلهن،: "باشقۇرغۇچىـــسى
پارتىيىنىڭ رەھبهرلىكىدە، يهرگه
وئبدان پهرۋىش قىلىـپ بۇغـداي
ــايىتى ــدىن ناھ ــساق، ۇئنىڭ تېرى
ساغالم بۇغداي ۆئسۈپ چىقىـدۇ،

شـۇ. ، دېـدى"دېيىشىمىز كېـرەك
چاغدا ەئركىن سىدىقنىڭ قېشىدا
وئلتۇرغــــان بىــــر وئقۇتقــــۇچى

ــــــپ،  ــــــاق قىلى ەئگهر"چاقچ
پارتىيىنىڭ رەھبهرلىكى بولمىـسا،
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يهرگه بۇغداي تېرىسا، ۇئنىڭدىن
چوقۇم قونـاق ۆئسـۈپ چىقىـشى

شۇنىڭ بىـلهن. ، دېدى"مۇمكىن
يىغىنـــدىكى وئقۇتقۇچىالرنىـــڭ
.ھهممىـــسى كۈلۈشـــۈپ كهتتـــى
ەئينى ۋاقىتتـا، مهكـتهپ خهلـق
ــر ائالھىــدە ەئســكىرى ليهنــى بى
ۋەزىپه سـۈپىتىدە، ۋاقىـت يېـرىم

 ائشـــقاندىن دىـــن11كـــېچه 
ـــۈنگهن ـــرىگه بۆل ـــيىن، ۆئزلى كې
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ــپ، ــاكى ىئــدارىگه بېرى ــون ي راي
بىـرلهپ-كىشىلهرنىڭ ۆئيىنى بىر

ھهر بىـــر كىـــشىنىڭ. ائقتـــۇردى
قولىدا بىردىن وئقى يوق مىلتىق

ــار ىئــدى ــسىتى. ب ۇئالرنىــڭ مهق
شــــهھهرگه تۇغقــــان يــــوقالش
ــسىز ــدىن رۇخسهت ــۈن يېزى ۈئچ
كېلىــــپ قالغــــان دېھقــــانالرنى

ۇئ ۋاقىتتا ۇئنداق. ىتۇتۇش ىئد
ــشىلهر  ــارا نوپۇســالر"كى دەپ" ق
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ـــــارلىق. ائتالغـــــان ىئـــــدى ب
تۇرۇشلىرى-ائدەملهرنىڭ يۈرۈش

قاتتىق كونترول قىلىنغان بولۇپ،
ــر ــۇرۇپ، بى ــوق ت ــى ي ــول خېت ي
ائدەمنىڭ بىر جايـدىن يهنه بىـر
جايغا بېرىـشى مـۇمكىن ەئمهس

ــــن ســــىدىقنىڭ. ىئــــدى ەئركى
چىـسىتهلىيىگه يارىـشا، ۇئالر كې

ۋەزىپه ۆئتهشـكه چىققـان ائشـۇ
كۈنلهردە ۇئالرنىڭ قولىغا بىرەرمۇ
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ــــالر" ــــارا نوپۇس ــــۈپ" ق چۈش
 . قالمىدى

ەئركىـــن ســـىدىق وئتتــــۇرا
مهكــــــــتهپ مهزگىلىــــــــدىمۇ
ــشىپ، ھهر ــسىگه ياردەملى ائىئلى
ـــــشنى خىـــــل ىئـــــشالرنى قىلى

يـــاز كـــۈنلىرى. داۋامالشـــتۇردى
يامغۇر يېغىپ، ھـويال تـاملىرىنى

ــدە، ــلهنۆئرۈۋەتكهن ــسى بى  ائكى
ىئككىسى تامچىلىق قىلىپ، ۇئنى
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ـــۇردى ـــدىن قوپ ـــۈزدە. قايتى ك
ـــدى ۋە ـــسهك قۇي ـــۈردە كې كۆم

ـــدى ـــپ. گهمه كولى ـــهي ېئلى س
ـــالدى ـــگه س ـــوۋېتنىڭ. گهمى س

ھۇجۇمىــدىن مــۇداپىەئ كــۆرۈش
مهقــسىتىدە ھهمــمه ائىئلىــلهرگه
ـــــاراپ ـــــانىغا ق ـــــان س ۆئز ج
خۇسۇســــىي ائكــــوپ كــــوالش
ىئـــشلىرى قانـــات يايغانـــدا، ۇئ
ائىئلىسىدىكىلهرگه ياردەملىشىپ
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بــۇ دەۋرنىــڭ . )ائكــوپ كولىــدى
ــــۇ ــــۈپىتىدە ش ــــسى س يادنامى
ـــاۋا ـــان ھ ـــلهردە كوالنغ مهزگىل
ـــسۇ ـــوپلىرى ائق ـــۇداپىەئ ائك م
شــهھىرى بىــلهن كونــا شــهھهر
ــــا ــــسىدىكى يارداڭلىقت وئتتۇرى
ـــا ـــاقلىنىپ تۇرماقت ـــېلىھهم س ھ

ـــــۇھهررىردىن ـــــسىدە( م ىئدارى
ىلىپدەرەخ ۆئرۈگهندە، وئتۇن ق

قــــــاالش ۈئچــــــۈن ۇئنىــــــڭ
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ائپىـسىغا. يىلتىزلىرىنى كولىـدى
ياردەملىــــشىپ بىــــر مهزگىــــل

ھهمــــدە. گىلهممــــۇ توقــــۇدى
ائپىــسى پىچىــپ تهييــار قىلىــپ
ــــچ ــــتلهردىن ىئ ــــان رەخ قويغ
ــــش ــــيىم تىكى ــــى كى كىيىملهرن
ماشىنىــــــسىدا ۆئزى تىكىــــــپ

ەئركىــــن ســــىدىق. كىيــــدى
دەسلهپته ىئدارىسىنىڭ ەئخـلهت

ـــسىدىكى تاشـــلىۋ ېتىلگهن،دۆۋى
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ــــر ــــكهن ھېجى ــــپ كهت چېقىلى
چىنىلهرنىــڭ دۈگىــلهك ائســتىنى
ــــڭ ــــاپ، ۇئنى ــــق ياس چىرايلى
وئتتۇرىسىنى مىخ بىلهن تېشىپ،
ۇئنىڭدىن ىئككىسىنى بىر ياغـاچ
وئققا ۆئتكۈزۈپ، غالتهك ياساپ،
ـــىلهرنى ـــل نهرس ـــى ھهر خى ۇئن
ـــى ـــا ىئن ـــقا ۋە ۇئنىڭغ -توشۇش

ســـىڭىللىرىنى بېـــسىپ ســـۆرەپ
ـــش ـــشقا ىئ ـــۈرۈپ بېقى لهتكهني
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وئتتـــــۇرا مهكـــــتهپ. ىئـــــدى
مهزگىلىــــدە ائكىــــسى بىــــلهن
ىئككىـــسىنىڭ تېخنىكىـــسى بىـــر

ۇئالر بــازاردىن. دەرىــجه ۆئســتى
شـــارىكلىق چـــاق ســـېتىۋېلىپ،
ـــاچچىلىق ـــك ۋە ياغ تۆمۈرچىلى
ىئشلىرىنى ۆئزلىرى قىلىپ، خېلى
يــــۇقىرى ســــۈپهتلىك غــــالتهك

ەئركىــن. ياســايدىغان بولــدى
غانسىدىق مهكتهپكه تاپشۇرىدى
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ــــۇنداق ــــا مۇش ــــۇتنى مان وئغ
.غــالتهكته ائپىرىــدىغان بولــدى

يىللىقىــــدىن-2تولۇقــــسىزنىڭ 
ــــازلىق ــــى ي باشــــالپ، ھهر يىل
تهتىلدە ەئركىن سىدىق ائكىسى
بىلهن بىـرگه قۇرۇلۇشـتا ىئـشچى

ەئينـى ۋاقىتتـا. بولۇپ ىئشلىدى
ــــۇش ــــداق قۇرۇل ــــشىلهر بۇن كى

دەپ" شــياۋگۇڭ"ىئــشچىلىرىنى 
الرنىائتـــاپ، تـــامچى ۇئســـتام
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ــسا  ــان" داگــۇڭ"بول دەپ ائتىغ
ـــاتتىق ۋە. ىئـــدى ـــدە ق ۇئ بهزى

ــــتىدە ــــڭ ۈئس ــــلىق يهرنى تاش
 ســـــانتىمېتىر،80كهڭلىكـــــى 

ـــــر ـــــر مېتى ـــــۇقى بى چوڭقۇرل
كېلىدىغان تام ۇئلى ۆئڭكـۈرىنى

ـــازدى ـــاكى. ق ـــا ي ـــدە توپ بهزى
بهزىـــدە. ســـېمونت الي ەئتتـــى

ەئپكهش بىلهن بىر يهردىـن يهنه
ىـدەبهز. بىر يهرگه الي توشىدى
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يهردىن ۆئگزىگه الي ياكى خىش
ــاردى ــتالردا. چىق ــۆپىنچه ۋاقى ك

ـــــاك ـــــا ھ ـــــدىغان اليغ ېئتىلى
ىئلهشتۈرۈلىدىغان بولۇپ، پۇتنى
قوغــــــــداش ۈئچــــــــۈن الي
ـــزىنكه ـــا رې ـــدىغانالر پۇتىغ ېئتى

شـــۇنداق. ۆئتـــۈك كىيىـــۋاالتتى
ـــتالردا ـــۆپىنچه ۋاقى ـــسىمۇ ك بول
ـــپ ـــگه الي كىرى ـــڭ ىئچى پۇتنى
ــۇت ــدىكى ھــاك پ ــپ، الي نىكېتى
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ـــانىتىۋېتهتتى ـــپ ق ـــاك. يېرى ھ
سېلىنمىغان الينى بولسا تىـزدىن
ائشقىچه چوڭقۇرلـۇقتىكى اليغـا
كېچىــپ يــۈرۈپ ېئتىــشكه تــوغرا

ۇئ چاغالردىمۇ ائشلىق. كېلهتتى
ىئنتــايىن قىــس بولــۇپ، ەئركىــن
ســـىدىق ەئتىگهنلىـــك تامـــاق
ۈئچۈن ۇئماچ ىئچىپ، چۈشـلۈك
ــاق ــر دانه قون تامــاق ۈئچــۈن بى

-ائكــا. ىئــشلهيتتىنېنىنــى يهپ 
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ۇئكا ىئككىيلهن يازلىق تهتىلنىڭ
ــۇنداق ــا مۇش ــسىنى مان كۆپىنچى

8بىــــر كۈنــــدە . ۆئتكــــۈزەتتى
ســـاەئت ىئـــشلهپ، ھهر بىرســـى

. پــۇڭ پــۇل تاپــاتتى80ائران 
ۇئالر مۇشـــۇ ائرقىلىـــق تاپقـــان
پۇلنىڭ بىـر قىـسمىنى ىئـشلىتىپ

.كېچهك ائلدى-ۆئزلىرىگه كىيىم
رادىـوئقالغان بىر قىسمىدا بولسا 

زاپچاســلىرى ېئلىــپ، مهكــتهپ
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باشالنغاندىن كېيىنكى كهچلىـك
ۋە ائخشاملىق ۋاقىـتالردا رادىـوئ

شۇ چاغدا. قۇراشتۇرۇپ وئينىدى
ــــــستور  ــــــر دانه ترانزى ۇئچ(بى

نىڭ باھاسى بىر) قۇتۇپلۇق المپا
يـــۈز ســــوپۇنى. ســـوم ىئـــدى

قۇتىسىنىڭ ىئچىـگه پهقهت بىـرال
ــدىغان، پهقهت ــدە ماڭى باتارېيى

ـــ ـــار،بى ـــسى ب رال كۈچهيتكۈچى
ھهمــدە پهقهت قــۇالق كــانىيى
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ائرقىلىقـــــــال ســـــــۆزلهيدىغان
ــردىن ــى بى ــوئدىن ھهر بىرس رادى

بـۇ ىئـشالرغا ۇئسـتا. ياسىۋالدى
ۇئكــا-بولغانــدىن كېــيىن، ائكــا

ــۇر ــشىپ، ۇئيغ ــيلهن بىرلى ىئككى
ـــــىنى ـــــڭ رادىوئس دېھقانلىرىنى
رېمونــت قىلىــپ بېرىــپ، بىــر ائز

ېكتر ۋەۇئ چاغدا ېئل. پۇل تاپتى
رادىـوئ ساھهســىدە ھـېچ قانــداق
ــا، ــاب بولمىغاچق ــۇرچه كىت ۇئيغ
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ەئركىن سـىدىق ائكىـسى بىـلهن
ــشىپ ــۈرۈپ،-تىرى ــشىپ ي تىرمى

ــــا ائىئــــت ــــزۇچه رادىوئغ خهن
كىتابالردىكى ېئلېكتر تـوك يـولى
رەســــىملىرىنى كۆرەلهيــــدىغان،
ــــــــلىرىنىڭ ــــــــوئ زاپچاس رادى
ــق كۆرســهتكۈچلىرىنى تېخنىكىلى

ـــــىنهلهيدىغان بو ـــــدىچۈش .ل
ھهمـــــدە ۆئگهنگهنـــــسېرى ۆئز
بىلىمىنىڭ ائزلىقىنى ھېس قىلىـپ
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يهتتــــى، ۇئالر شــــۇ چاغــــدىن
ـــڭ ۋە ـــقا تىلالرنى ـــالپال باش باش
ــۇھىملىقىنى ــڭ نهقهدەر م بىلىمنى

 . چۈشىنىشكه باشلىغان ىئدى
-ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ ائتـــا

ــانلىرى ــدىكى تۇغق ائنىــسى ائرال
تۆكۈن قىلغاندا، داۋاملىـق-توي

ــته وئقۇۋ ــنمهكتهپ ــان ەئركى اتق
ۇئكـا ىئككىيلهننـى-سىدىق ائكا

ۆئيدە يالغۇز قالدۇرۇپ قويـۇپ،
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ــا  ــرى ائرالغ ــۈك4-3ۆئزلى  كۈنل
-شــۇڭا ائكــا. بېرىــپ كېلهتتــى

ۇئكا ىئككىيلهن ناھايىتى كىچىك
ـــايىتى ـــدىن باشـــالپال ناھ ۋاقتى
ـــــــۇپ ـــــــۇئلىيهتچان بول مهس

ھهمــدە ھهر خىــل. ائدەتلهنــدى
ــــــــشنىمۇ ــــــــاقالرنى ېئتى تام

ەئركىن سىدىقنىڭ. ىۆئگىنىۋالد
ائپىسى بىر مهزگىل ائقسۇ گىلهم
زاۋۇتىدا گىلهم توقۇش ىئشچىسى
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شـۇ مهزگىلـدە. بولۇپ ىئشلىدى
ــــــــــىدىقنىڭ ــــــــــن س ەئركى
ائىئلىسىدىكىلهر كهچلىك تامىقى
ــهن ســۇيۇقائش ــۈن ائساس ۈئچ
ېئتىـــدىغان بولـــۇپ، ەئركىـــن
ــتىن ــۈنى مهكتهپ ــىدىق ھهر ك س
كېلىــپ، سۇيۇقائشــنىڭ ســۈيىنى

-پ، ۇئنىڭغــــا پىيــــازقاينىتىــــ
ــېلىپ، ــوغراپ س ــامغۇرالرنى ت چ
خېمىــر يۇغــۇرۇپ، ۇئنــى يېيىــپ
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ــــى ــــيىن، وئتن ــــدىن كې بولغان
ۆئچۈرۈپ قويۇپ، گىلهم زاۋۇتىغا
بېرىــپ، ائپىــسىنى ۋېلىــسىپىت

ـــى ـــلهن ەئكىلهتت ـــمهن. بى لهڭ
خېمىرىنـــى يۇغـــۇرۇش، پىلتـــا
ــــۇ ــــشكىمۇ ش ــــش ۋە ېئشى قىلى
چاغدىن باشـالپال ۇئسـتا بولـۇپ

بــۇ ىئقتىــدار. ىكهتــكهن ىئــد
ەئركىـــن ســـىدىققا بىـــر ۆئمـــۈر

ۇئ يېزىغـا. ەئسقېتىپ كهلمهكـته
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قايتـــــا تهربىـــــيىگه بارغـــــان،
شـــاڭخهيگه بىلىـــم ائشۇرۇشـــقا
بارغــان، ۋە يــاپونىيىگه وئقۇشــقا
بارغان ۋاقىتلىرىنىڭ ھهممىـسىدە
ۋەتهنداشلىرىغا لهڭـمهن ېئتىـپ

ـــــدى ـــــازىرمۇ. بهرگهن ىئ ۇئ ھ
ــى ــمهن خېمىرىن ــدىكى لهڭ ۆئيى

ـــــدۇائ ـــــهن ۆئزى يۇغۇرى .ساس
ەئركىن سىدىق كىچىكىـدىنال ۆئز
ــــــشىلهرگه ــــــدىكى كى ەئتراپى



312 

ىئنتــايىن كۆيۈنىــدىغان بولــۇپ،
ــز يۇقىرىقىــدەك ىئــشالرنى ھهرگى

ــا ــشى-ائت ــسىنىڭ مهجبۇرلى ائنى
-بىــلهن ەئمهس، بهلكــى ائتــا

ائنىسىغا كۆيۈنـۈپ، ۇئالرغـا بىـر
ــۇش ــدە بول ــسىمۇ ياردەم ائز بول

 . ۈئچۈن قىلغان ىئدى
تۇرمۇشـــــــنى ىئنتـــــــايىن
ـــن ســـىدىق ســـۆيىدىغان ەئركى

يىللىقىــــدىن-3تولۇقــــسىزنىڭ 
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باشــــــــالپال مــــــــۇھهببهت ۋە
كهلگۈســـــــىدىكى تۇرمـــــــۇش
.توغرىسىدا ىئزدىنىشكه باشلىدى
ـــته ـــۇرا مهكتهپ ـــدا وئتت ۇئ چاغ

وئغۇلالرنىـــڭ-وئقۇۋاتقـــان قىـــز
ــــــــر ــــــــلهن-بى ــــــــرى بى بى

مۇھهببهتلىشىـــشى بىـــر خىـــل
ـــــــارىالتتى ـــــــايهتتهك ق .جىن

ـــسىدىكى ھهرمـــۇھهببه ت توغرى
ــڭ ــه بۇرژۇائزىيىنى ــداق نهرس قان
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نهرســىلىرى ۋە ەئكــسىلىئنقىالبىي
شـۇڭا. نهرسىلهر، دەپ قارىالتتى

بىرى بىلهن-وئقۇغۇچىالرنىڭ بىر
مۇھهببهتلىشىشى ائساسهن يـوق

ــسىمۇ. ىئــش ىئــدى شــۇنداق بول
ــاتىرە ــسىدا خ ــۇچىالر ائرى وئقۇغ
دەپــتهرگه يېزىلغــان مــۇھهببهت

ۇش، ۋە ۇئنـــىخهتلىرىنـــى وئقـــ
كۆچــۈرۈۋېلىش ىئــشلىرى بولــۇپ

ــۇردى ــر. ت ــن ســىدىقمۇ بى ەئركى
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ۋاقىتالردا ائشۇنداق خاتىرىلهرنى
.بىر خاتىرە دەپتىرىگه كۆچۈردى
ـــىم ـــىنىپىدىكى رەس ـــدە س ھهم
سىزىشقا ۇئستا بىر ساۋاقدىـشىغا
دەپ، ۇئ خاتىرە دەپتىـرىگه بىـر
ــېخىدا ــنىڭ دەرەخ ش ــۈپ قۇش ج

ىپبىرسـىگه قـاراپ سايرىـش-بىر
ــــى تۇرغــــان رەســــىمىدىن بىرن

شۇ ائرقىلىق ۆئزىـگه. سىزدۇردى
ــــسى ــــۇھهببهت خاتىرى ــــر م بى
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ھهمـــمه ىئـــشتا. تهييارلىـــدى
ــشقا، ــى چىقىــش قىلى ەئمهلىيهتن
ھهمدە ھهمـمه ىئـشنى يۈكـسهك
ــك مهســۇئلىيهتچانلىق دەرىجىلى
بىــلهن قىلىــشقا ائدەتلهنــگهن،
ـــــــڭ كهلگۈســـــــىدىكى ۆئزىنى
ــدىرىنىڭ پۈتــۈنلهي قــاپ -تهق

غۇ بىــر دۇنيــا ىئكهنلىكىنــىقــاراڭ
ېئنىق بىلگهن ەئركىن سىدىق، بۇ
ــشلىرىنى پهقهت ــى ىئ جهھهتتىك
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ىئمكــــان بولــــسا كهلگۈســــىدە
قانــداق ياشــاش، قانــداق بىــر
ــــسىدا ــــۇرۇش توغرى ــــله ق ائىئ
وئيلىـــنىش، ەئتراپىـــدىكىلهرنى
ىئنچىكىلىـــك بىـــلهن كۆزىتىـــپ،
ۆئزىنىـــڭ كهلگۈســـى ھايـــاتى
ۈئچــۈن قانـــداق بىــر جـــۆرىنى

هيدىغانلىقى توغرىــــسىداىئــــست
ىئـــزدىنىش بىلهنـــال چهكلىـــگهن
بولــــــۇپ، ھهمــــــمه ىئــــــشتا
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ســـىنىپىدىكى ساۋاقداشـــلىرىنىڭ
ـــشاش ـــلهن وئخ ـــسى بى ھهممى
دەرىجىــــدە ىئنــــاق ۆئتۈشــــكه

قىـــز ساۋاقداشـــلىرى. تىرىـــشتى
ــۈپ، ــددىيهت چۈش ــسىغا زى ائرى
ىئككى گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ قالغـان
ــــــــــى ــــــــــتالردا، ۇئالرن ۋاقى

شــــــقاياخــــــشىالشتۇرۇپ قويۇ
ـــۈچ ـــشىچه ك ـــڭ يېتى قۇدرىتىنى

 . چىقاردى
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ــن ــلهردە ەئركى ــۇ مهزگىل ائش
ــر ــڭ بى ــازلىق تهتىلنى ــىدىق ي س
قىسمى بىـلهن قىـشلىق تهتىلنـى
ائساسهن داۋاملىق تۈردە ائرالدا

كۈنــــــــدۈزى. ۆئتكــــــــۈزدى
تۇغقانلىرىنىـــڭ وئرنىغـــا ىئـــشقا

ــانلىرى. چىقتــى ائخــشىمى تۇغق
بىلهن بىر ۆئيگه يىغىلىـپ، قىـش

اڭ وئچىقىنىڭ ائلدىغاكۈنلىرى ك
ــــــــــــــستىلىپ7-8  ائدەم قى
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ــتىن وئت ــر تهرەپ ــۇرۇپ، بى وئلت
ــــــــىنىڭ ــــــــسىنغاچ بىرس ىئس
.ھېكايىـــــــسىنى ائڭاليتتـــــــى
ائبدۇشـــۈكۈر تاغىـــسى ھېكـــايه
ېئيتىشتا داڭلىق بولـۇپ، ۇئنىـڭ
ھېكايىـــسىنى مانـــا مۇشـــۇنداق
كــۆپ ائڭــالپ يــۈرۈپ، ەئركىــن
سىدىقمۇ خېلى يېتىشىپ قالغـان

نىــڭ" ېچهمىــڭ بىــر كــ. "ىئــدى
ھېكايىـــسىنى ائساســـهن يادقـــا
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ـــــى ـــــۇش. بىلهتت ـــــۇڭا وئق ش
داۋاملىـــــشىۋاتقان كـــــۈنلهردە،
ــدىغان ــگه قايتماي ــته ۆئيى چۈش
ساۋاقداشلىرىغا داۋاملىق ھېكايه

شۇ. ېئيتىپ بېرىپ يۈرگهن ىئدى
دەۋردىكى بىر قانچه يىل ىئچىدە

يېـــــزا"ھهمـــــمه يېـــــزىالردا 
ــتۇرۇش ــى گۇيخۇاالش "ىئگىلىگىن

لىــــپ بېرىلىــــپ،ھهرىكىتــــى ېئ
،10ائرالدىكى دېھقانالر نهچچه 
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ــچه  ــرى100نهچ ــن بې  يىلالردى
ــاغ ــاكى ب ــانلىق ي ــي وئرم تهبىىئ
ـــــگهن قىلىـــــپ ســـــاقالپ كهل
ـــوڭ ـــسىپ، چ ـــى كې دەرەخلهرن
كۆلهملىــك ېئتىــز بهرپــا قىلىــشقا

شۇنىڭ بىـلهن. مهجبۇرى بولدى
ۇئ يهردىكى دېھقانالر دەسلىپىدە
ــۇپ ــاي بول ــايىن ب ــا ىئنت وئتۇنغ

ــى ــدىن . كهتت ــېكىن ائرى 3-2ل
يىــــل ۆئتكهنــــدىن كېــــيىن،
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كهسكهن دەرەخلىرىنى پۈتۈنلهي
قاالپ تۈگىتىپ، يېڭى دەرەخلهر
ــدا ــاي، ائرال ــوڭ بولم ــى چ تېخ
ـــۇپ ـــس بول ـــۇن قى ـــراقال وئت بى

ــر ۋاق تامــاق ېئتىــپ. كهتتــى بى
-يېيىش ۈئچۈن كىـشىلهر يىـراق

يىراقالردىكـى جاڭگالغـا بېرىـپ،
-يانتاق، يۇلغۇن قاتـارلىق وئت

چاۋارالرنى كېـسىپ كېلىـپ ائش
كېـــيىن. ېئتىـــشكه ىئـــشلهتتى
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بۇالرمۇ تۈگهپ كېتىپ، ىئالجسىز
ـــقا ـــاال ۋە باش ـــدىكى ك جاڭگال

ۇئالغالرنــــى باقىــــدىغان-ائت
يهرلهرگه بېرىپ، قـۇرۇپ قالغـان
كــاال تېزىكىنــى يىغىــپ كېلىــپ،
شـــــــۇنى كۆيـــــــدۈرۈپ ائش

ـــدى ـــدىغان بول ـــڭ. ېئتى ائرالنى
جهگجـــــــــى كهنتىـــــــــدىكى

رىنىڭ قېـشىدا تۇرغانـدا،تۇغقانلى
ـــن ســـىدىقمۇ ائشـــۇنداق ەئركى
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ــۆپ ــشكه ك ــزەك تېرى ــۇرۇق تې ق
 . قېتىم چىققان ىئدى

يىلالرنىـــــڭ باشـــــلىرى-70
سىياسهتنىڭ تهسىرى" سولچىل"

ىئنتـايىن كۈچىيىـپ، ائرالـدىكى
ـــايىن ـــانلىرى ىئنت ۇئيغـــۇر دېھق
ــدى ــۈنلهرگه قال ــشلىق ك .ېئچىنى
يهرلىــــك ھۆكــــۈمهت ھهر بىــــر

ىـسىدىن ۆئيىـدىكىدېھقان ائىئل
جان سـانىغا قـاراپ، بىـر جانغـا
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بىـــــردىن چوشـــــقا بېقىـــــشنى
يهنـى،. مهجبۇرى ۋەزىپه قىلـدى

ەئگهر بىر دېھقاننىڭ ائىئلىـسىدە
 جان كىشى بولسا، ۇئ دېھقـان5

 دانه چوشــقا بــېقىش5چوقــۇم 
ۇئ چاغدىكى بىر. شهرت قىلىندى

مهزگىـــــل ۋاقىـــــت ىئچىـــــدە،
دېھقانالرغــا بۈگــۈن يهيــدىغان

شلىقنى شـۇ كـۈنى ەئتىگهنـدەائ
ـــۇپ ـــدىغان بول ـــپ بېرى تارقىتى
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قالغــان بولــۇپ، ھهمــمه يهردە
ائشــــلىق كرىزىــــسى بولــــۇپ

شۇڭا دېھقـانالر ائرىـسىدا.كهتتى
ـــاقنى ـــرىلگهن قون ـــقىغا بې چوش
ۆئزلىرى ىئستېمال قىلىۋالىـدىغان
ــــدى ــــوپ كۆرۈل ــــۇ ك .ەئھۋالم
بۇنىڭدىنمۇ ۋەھشىي بولغىنى، بىر
اقىــــسىم مهســــچىتلهر چوشــــق
.قوتىنىغـــا ائيالندۇرۇۋېتىلـــدى
ۇئيغۇر دېھقـانلىرى چوشـقىالرنى
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ــــاي، ــــدارە قىاللم ــــدان ىئ وئب
ــپ ــپ چىقى ــدىن قېچى قوتانلىرى
كهتكهن چوشقىالر يېـزا ىئگىلىـك
زىراەئتلىرىنــــــــى ۋەيــــــــران
قىلىۋېتىدىغان ىئـشالرمۇ ھهمـمه

ۇئ چاغـــــدا. يهردە كۆرۈلـــــدى
ــڭ نوپۇســى ــسۇدا خهنزۇالرنى ائق

ر بېقىلغــــانائز بولغاچقــــا، ۇئال
چوشـــــــقىالرنى زادىـــــــال يهپ

ــدى ــۈگىتهلمىگهن ىئ ــۇر. ت ۇئيغ
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يىلالپ-دېھقانلىرى بولسا يىلالپ
ــــتىم قــــوي گۆشــــى بىــــرەر قې
ــــــــيهت ــــــــيهلمىگهن ۋەزى يې

ــــدى ــــهكىللهنگهن ىئ ــــۇ. ش ش
چاغــدىكى قىــش پهســلىنىڭ بىــر
يهكشهنبه كۈنى ەئركىن سـىدىق
ائقــــسۇ شــــهھىرى ىئچىــــدە،
قۇچىقىدا بىر بـوۋاق بالىـسى بـار

ر ۇئيغۇر دېھقان ائيالنىـڭ بىـربى
ــسىغا  ــو ھارۋى ــچه10پىگىل  نهچ
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چوشـــقىنى بېـــسىپ ســـاتقىلى
ەئكېلىپ، بىر كۈن بازاردا تۇرۇپ
ۇئالرنىــڭ بىرىنىمــۇ ســاتالماي،
ـــدا ھـــۆڭرەپ كـــۈن كهچ بولغان
ـــدىكى ـــۇرۇپ، ھارۋى ـــالپ ت يىغ
چوشقىالرنىڭ ھهممىسىنى شهھهر
ـــدىكى كـــوچىغىال قويـــۇپ ىئچى

ىپ كېتىـپبېرىپ، يېزىسىغا قايت
قالغــانلىقىنى ۆئز كــۆزى بىــلهن

بـۇ ۋەقهنىـڭ تهسـىرىدە. كۆردى
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ەئركىن سىدىق بىـر ھهپـتىگىچه
ــشى ــۇنى ياخ ــشاملىق ۇئيق ائخ

ــدى ــن. ۇئخلىيالمى ــۇالر ەئركى ب
سىدىق ھازىرغىچه كـۆرگهن ەئڭ
ـــڭ ـــي خورلۇقنى ـــشىي مىللى ۋەھ
بىرســى بولــۇپ، بــۇ ۋەقه ۇئنىــڭ
ــــۇددى ــــازىرمۇ خ ــــسىدە ھ ېئ

ن ىئــــشتهكتۈنۈگــــۈنال بولغــــا
 . ساقلىنىپ كهلمهكته

ۇئ چاغالردا وئتتـۇرا مهكـتهپ
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ــــي  ــــسىمۇ،5جهمىئ ــــل بول  يى
يىلىغا كهلگهندە يىللىق-1976

وئقــۇش تاماملىنىــدىغان ۋاقىــت
ائيغا-7ائيدىن -1ەئسلىدىكى 
ـــــن. ۆئزگهردى ـــــۇڭا، ەئركى ش

-1سىدىقنىڭ ائقسۇ ۋىاليهتلىك 
-1976وئتتۇرىــدىكى وئقۇشــى 

ىــپ، ۇئائيــدا تاماملىن-7يىلــى 
ــــته  ــــۇرا مهكتهپ ــــل5وئتت  يى

 يېــرىم يىــل وئقۇشــقا5ەئمهس، 
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باشــالنغۇچ. مهجبــۇرى بولــدى
مهكتهپته ائرتۇق وئقۇغان يېرىم
ــــن ــــقاندا، ەئركى ــــى قوش يىلن
سىدىقنىڭ وئقۇشى جهمىئـي بىـر

 يىل ۇئزۇنغا سوزۇلغان بولدى
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ەئركىــن: يۇقــۇرقى رەســىمدە
ســـىدىق تولـــۇق وئتتۇرىـــدىكى

سـتى دىلـشاتساۋاقدىشى ۋە دو



335 

-1975بۇ رەسـىم . بىلهن بىرگه
 .يىللىرى تارتىلغان-76

ەئركىــن: يۇقــۇرقى رەســىمدە



336 

-1ســىدىق ائقــسۇ ۋىاليهتلىــك 
وئتتــــۇرا مهكتهپنىــــڭ ســــابىق
مــــۇدىرى رەھمــــان ۋايىــــت ۋە
وئتتۇرا مهكتهپتىكـى بىـر قىـسىم

بـۇ. ساۋاقداشلىرى بىـلهن بىـرگه
ساۋاقداشالرنىڭ تولۇق وئتتۇرىنى

 يىـل ۆئتكهنـدىن30 پۈتتۈرۈپ،
ــــۇپ، ــــىمى بول ــــى رەس كېيىنك

سېنتهبىر كـۈنى-2يىلى -2006
ەئركىن سىدىق يـۇرتنى يـوقالپ
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 . بارغاندا تارتىلغان
  

ەئركىــن: يۇقــۇرقى رەســىمدە
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ـــى ۋاقىتتىكـــى ســـىدىقنىڭ ەئين
ۇئســـــــتازلىرى ۋە ھـــــــازىرقى

وئڭدىن سولغا قاراپ. دوستلىرى
خۇدايىمبهردى، مهمهت سـىدىق

قنىڭ ســـابىقەئركىـــن ســـىدى(
ــــن)ســــىنىپ مــــۇدىرى ، ەئركى

ســابىق(سـىدىق، ەئھهت ائمــان 
ـــۇدىرى ـــتهپ م ـــان)مهك ، رەھم

ســـــابىق مهكـــــتهپ(ۋايىـــــت 
، تۇرسۇنجان ھېـزىم، ۋە)مۇدىرى
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يىلـى-2006. ائبدۇۋەلى تۆمۈر
 .سېنتهبىر كۈنى تارتىلغان-1

  



340 

ەئركىــن: يۇقــۇرقى رەســىمدە
سىدىق ۆئزىنىـڭ ۇئسـتازلىرى ۋە

ائقـــــسۇدوســـــتلىرى بىـــــلهن 
وئتتـــــــۇرا-1ۋىاليهتلىـــــــك 

ــــــانچىلىق ــــــڭ دېھق مهكتهپنى
ائرقىــدىكى ەئســكى. مهيدانىــدا

تـــام ەئركىـــن ســـىدىق تولـــۇق
ــان ــته وئقۇۋاتق ــۇرا مهكتهپ وئتت
ۋاقتىـــدا ساۋاقداشـــلىرى بىـــلهن
بىرلىكته ۆئزلىرى كېسهك قۇيۇپ،
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ــر ــڭ بى ــالغان ۆئينى ــرى س ۆئزلى
ـــــسمى ـــــى -2006. قى -1يىل

  . سېنتهبىر كۈنى تارتىلغان
  بۆلۈم-4

 يېزىدىكى قايتا تهربىيه 

يىلى-1976ەئركىن سىدىق 
ـــسۇ -7 ـــدا ائق ـــۇرا-1ائي وئتت

ــــر ــــۈرۈپ، بى ــــى پۈتت مهكتهپن
ائيدەك يازلىق تهتىل قىلغاندىن
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-7ائينىـڭ -8كېيىن، مهكتهپ 
ــــۇش ــــى وئق ــــۇ يىل ــــۈنى ش ك
ــــڭ ــــۈرگهن وئقۇغۇچىالرنى پۈتت
.ھهممىسىنى مهكـتهپكه يىغـدى
شــــۇ كــــۈنى بىــــر مهيــــدان

ـــــدۇغىلىق ـــــهپهرۋەرلىكداغ  س
يىغىنىدىن كېـيىن، وئقۇغـۇچىالر
ـــــور ـــــىنا ۋە تراكت ـــــارا ماش ق
ــسۇ ــۇرۇپ، ائق ــدا وئلت كوزۇپلىرى
شــهھىرىگه يــېقىن رايــونالردىكى
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ــــپ ــــسىم قىلىنى ــــدىن تهق ائل
قويۇلغان يېزىالرغا قايتا تهربىـيه

ـــــشقا ماڭـــــدى ـــــڭ. ېئلى ۇئنى
ـــــدە، ـــــلىرىنىڭ ىئچى ساۋاقداش
ائىئلىــسىدە ائالھىــدە ەئھــۋال

ېزىغـا بارماسـلىققا يـولبولۇپ، ي
ــــا ىئــــشىك ــــان ۋە ائرق قويۇلغ
ـــــانچه ـــــر ق قىالاليـــــدىغان بى
ساۋاقداشلىرىدىن باشـقا ھهمـمه

ــاراپ-ياشــالر تهرەپ تهرەپــكه ق



344 

ەئركىـن سـىدىقنىڭ. يول ائلدى
دادىــسى نۇرغــۇن يــول مېڭىــپ،

دەپ، ۇئنىڭغــا" ۆئيــگه يــېقىن"
كوناشـــهھهر شـــال ۇئرۇقچىلىـــق
مهيــدانى دەپ ائتىلىــدىغان بىــر
ـــان ـــپ قويغ ـــى ھهل قىلى يېزىن

ــن. ىئــدى ــلهن ەئركى ــۇنىڭ بى ش
-ســــىدىق ۆئزىنىــــڭ يۇتقــــان

كـــۆرپىلىرىنى، ۋە ائبدۇشـــۈكۈر
تاغىسى سوغا قىلغان بىر كىچىـك
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ــر ــپ، بى ــى ېئلى ــاق كهتمهنن وئم
ـــــڭ-28 ـــــۇق تراكتورنى نومۇرل

كوزۇپىدا وئلتۇرۇپ، ۆئز يېزىسىغا
بۇ چاغدا ەئركىن. قاراپ ماڭدى

 بىـــرســـىدىقنىڭ ائلدىدىكىـــسى
ــسىز كهتــكهن ۇئزۇن يــول چهك

ۇئنىڭ ىئستىقبالى بىر قارا. ىئدى
ۆئڭكــۈرگه وئخــشاش پۈتــۈنلهي

ۇئ ۆئزىنىــڭ ەئڭ. نۇرســىز ىئــدى
ائخىـــــرى نهگه بېرىـــــپ، نهدە
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تۇرىدىغانلىقىنى، ۆئمرىنـى نـېمه
ىئش بىـلهن ۆئتكۈزىـدىغانلىقىنى

ۇئنىــڭ ۆئزى بىــلهن. بىلمهيتتــى
ــــــان ــــــپ ماڭغ ــــــله ېئلى بىل

ــــىلىرىنىڭ ــــدە، يهنهنهرس  ىئچى
يېزىــدا وئبــدان ىئــشلهپ، شــۇ

 نهچچه سوم ائيلىق20ائرقىلىق 
ـــشچىلىق ـــرەر ىئ ـــدىغان بى بېرى
خىزمىتىگه ېئرىشىشتىن ىئبـارەت
بىر ائرزۇ، پىـالن ۋە ىئـرادىال بـار
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ـــــي. ىئـــــدى ـــــدا ائلى ۇئ چاغ
ـــپ، ـــان بېرى ـــتهپكه ىئمتىھ مهك
ـــــــلهر ـــــــدىن ۆئتكهن ىئمتىھان
ــۇپ، ــوق بول ــش ي ــدىغان ىئ بارى

ـــ ـــرەر ىئ ـــزمىتىگهبى شچىلىق خى
ېئرىشىش ۈئچۈنمـۇ، يېزىـدا كهم

 يىــل قايتــا تهربىــيه2دېگهنــدە 
شـــۇڭا ۇئ. ائلمىـــسا بولمـــايتتى

چاغــدىكى ياشــالر يۇقىرىقىــدىن
باشقا ھېچ نهرسىنى ۈئمىد يـاكى
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 . تهسهۋۋۇر قىاللمايتتى
ەئركىن سىدىق بارغان بۇ يېزا

 كىلـومېتىر،10ائقسۇ شهھىرىگه 
ــاھىيه باز ــهھهر ن ــا كوناش 4ىرىغ

كىلومېتىر كېلىـدىغان بىـر يهردە
بولـــــــۇپ، ۇئ يهرگه ائقـــــــسۇ
ـــقا ـــدىن باش ـــهھىرىدىن ۆئزى ش
پهرىدە ىئسىملىك يهنه بىر قىـزال

ۇئ يېزا شۇ يىلى يېڭىدىن. باردى
تهسىس قىلىنغان زىيالىيالر قايتا
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تهربىيه ېئلىش پـونكىتى بولـۇپ،
شۇ يىلى كوناشهھهر ناھىيىـسىدە

ــۇق وئ ــسىز ۋە تول ــۇرىنىتولۇق تت
ــــــــــۇر ــــــــــۈرگهن ۇئيغ پۈتت
وئقۇغۇچىالرنىــڭ بىــر قىــسمىمۇ
.ائشۇ يهرگه ەئۋەتىلـگهن ىئـدى

وئتتــۇرىنى پۈتتــۈرۈپ-1ائقـسۇ 
ـــقا ـــان باش ـــهھهرگه بارغ كوناش
وئقۇغۇچىالرمۇ بار بولسىمۇ، ۇئالر

 . باشقا يېزىغا بارغان ىئدى
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ــدا تېخــى ــا ۇئ چاغ ــۇ يېزىغ ب
توك ۇئالنمىغان بولـۇپ، ھهمـمه

ـــــشىلهر ۆئي ـــــاقلىرىنى-كى يات
ـــــلهن كىرســـــىن چىرىغـــــى بى

ۇئ يهرنىــــــــڭ. يورۇتــــــــاتتى
ىئــشچىلىرى ىئچىــدە پهقهت بىــر
ــۇپ، ــۇر بول ــشىال ۇئيغ ــله كى ائىئ
ـــــــڭ ـــــــانلىرى ىئچكىرىنى قالغ
وئخـــــشىمىغان يهرلىرىـــــدىكى
ۆئلكىلهردىن كهلـگهن خهنـزۇالر
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بۇ مهيـداننىڭ ائساسـلىق. ىئدى
ىئـــشلهپ چىقىرىـــدىغىنى شـــال
ـــۇپ، كوناشـــهھهر ـــى بول ۇئرۇق
ناھىيىسى ائلىي سۈپهتلىك شـال

ۇئ. ۇئرۇقــى بىــلهن تهمىنلهيتتــى
ــۈيى ــى نهم ۋە س ــڭ ھاۋاس يهرنى
ىئنتايىن كـۆپ بولغاچقـا، پاشـا

ـــدى ـــۆپ ىئ ـــايىن ك ـــاز. ىئنت ي
ــتىن ــا رەخت ــۈنلىرى ائدەم داك ك
ياسالغان كىچىك پاشـىلىقالرنىڭ
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ىئچىگه كىرىۋالمىـسا، ائخـشىمى
.ۇئخالش مۇمكىن ەئمهس ىئدى

 نهچـچه ائيـدا بىـرياز كـۈنلىرى
قېــتىم ناھىيىــدىن بــۇ مهيــدانغا
كىنو ەئكېلىپ قويۇپ بهرگهنـدە،
ائدەم پۈتۈن بهدىنىنى بىر نهرسه
بىــــــلهن وئراپ وئلتۇرمىــــــسا،
ـــىرتتا ـــدىن س ـــىنىڭ دەردى پاش
وئلتۇرۇپ كىنو كـۆرۈش مـۇمكىن

ــدى ــۆزىنىال. ەئمهس ىئ پهقهت ك
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ـــۇپ وئلتۇرســـىمۇ، وئچـــۇق قوي
پاشــــىالر ائدەمنىــــڭ كــــۆزىگه

شـۇڭا كىنـو. لۈشۈپ كېتهتتـىۆئ
كـــۆرۈش ەئمهلىيهتـــته كـــۆزىگه
وئلىــشىۋالغان پاشــىالرنى قــورۇپ
.وئلتــۇرۇش جهريــانى بــوالتتى
ۇئيغۇر زىيالىيالرنىـڭ تۇرىـدىغان
ۆئيى قۇرما تام بىلهن ياسـالغان
.ىئنتايىن ائددىي ۆئيـلهر ىئـدى
گۈرۈچ كۆپ چىقىدىغان بۇنـداق
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ــدىلىكى، ۇئ ــر ائالھى ــڭ بى يهرنى
ردە چاشقان ىئنتايىن كۆپيهرله
ەئركىن سـىدىق قالغـان. بولىدۇ

زىيالىيالر بىـلهن شـال وئرغانـدا،
ـــات ـــڭ -پ ـــات ېئتىزلىقنى 10پ

سانتىمېتىر چوڭقۇرلـۇقتىكى بىـر
يهرلىرىدىن ېئغىرلىقى بىرەر كىلو
ــاكىز ۋە ــايىن پ ــدىغان، ىئنت كېلى
ىئنتــــايىن پۈتــــۈن ائقالنغــــان

بۇ شال. گۈرۈچلهرنى تېپىۋاالتتى
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ـــدىغانېئتى ـــان باقى ـــدا ج زلىقى
ــشلىق ــڭ قى ــقانالر ۆئزلىرىنى چاش
يېمهكلىكى ۈئچـۈن تهييارلىغـان

.ىئدى" ىئسكىالتتىكى ائشلىقى"
بــۇ چاشــقانالر ۇئيغــۇر زىيــالىيالر
ياتاقلىرىنىــڭ تورۇســى ۋە قۇرمــا
تـــام ائرىلىقلىرىغىمـــۇ ىئنتـــايىن
ــان بولــۇپ، ــۆپ ۇئۋا تۈتىۋالغ ك
ــــى ائخــــشىمى ائدەم ۇئخلىغىل

مان، پۈتۈن چاشقانالرياتقان ھا
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كېچىلىــــــــك پــــــــاائلىيىتىنى
بهزىلىــــــرى. باشــــــلىۋېتهتتى

.تورۇســتىن چالمــا تاشــاليتتى
ـــاچىلىرىنى ـــاق ق ـــرى تام بهزىلى

بهزىلىرى ۈئستىدە. تاراڭلىتاتتى
ائدەم ياتقـــــــان كۆرپىنىـــــــڭ
ــدىن يهنه ــر تهرىپى ــتىنىڭ بى ائس
.بىر تهرىپىگه ۆئتمهكچى بوالتتى
ــــاۋۇزچىلىقى ــــقاننىڭ تاج چاش

ـــ ـــا،مۇش ـــر بولغاچق ۇنداق ېئغى



357 

كىشىلهرنىڭ كهچلىـك تامـاقتىن
كېــــيىن تامــــاق قاچىــــسىنى
-يۇيۇشنىڭ ھاجىتى يوق ىئـدى

يۇيۇلمىغان قاچىنى شـۇ پېتـى-
قويـــۇپ، ەئتىـــسى ەئتىگىنـــى
ــــــسا، ۇئ چاشــــــقانالرنىڭ قارى

پـاكىز-بىـلهن پـاك" تازىلىشى"
شۇڭا زىيـالىيالر. بولۇپ كېتهتتى

قاچىسىنى تامـاق يهپ بولغانـدا
مهس، تاماق يېيىشتىن بـۇرۇنەئ
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ــاتتى ــر. يۇي ــن ســىدىق بى ەئركى
قــــانچه قېــــتىم ەئتىگهنلىكــــى
وئرنىدىن تۇرغاندا، كۆرپىـسىنىڭ
ائســـتىدىن ۆئلـــۈك چاشـــقان

بۇالر كېچىـسى. تېپىۋالغان ىئدى
كۆرپه ائستىنىڭ بىـر تهرىپىـدىن

ـــپىگه  ـــر تهرى "ســـهپهر"يهنه بى
ـــدا، كـــۆرپه ـــپ كېتىۋاتقان قىلى

قـــان كىـــشىۈئســـتىدە ۇئخالۋات
ۇئيقــــۇ ىئچىــــدە ۆئرۈلگهنــــدە
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ــۈرۈپ ــسىۋېلىپ، ۆئلت ۇئقمــاي بې
بهزى. قويغـان چاشـقانالر ىئــدى

وئغۇلالر شـال وئرمىـسى ۋاقتىـدا
شال ېئتىزىـدىكى چاشـقانالردىن

 نى ۆئلتـۈرۈپ، ۇئالرنـى20-30
ـــر يهرگه ـــپ بى ـــۇددى تىزىلى خ
ـــــىتىپ ـــــدەك كۆرس مېڭىۋاتقان
قاتارى تىزىپ قويغـان ىئـشالرمۇ

 . دىبولغان ىئ
ۇئ چاغدا ساەئت بولمىغاچقا،
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زىيالىيالر تاڭ ائتقاندا وئرنىدىن
ـــۈن ـــپ، ك ـــۇرۇپ ىئـــشقا بېرى ت
.وئلتۇرغاندا ىئـشتىن چۈشـهتتى
تاماقنىڭ سۈپىتى ىئنتايىن ناچار

ائيـالپ-بولۇپ، كىشىلهر ائيالپ
لېكىن تامـاق. گۆش كۆرمهيتتى

ـــۇپ، ـــسىز بول ـــهن نورمى ائساس
قانچىلىــك يېــسه شــۇنچىلىك بــار

ەئتىگىنى يهيدىغىنى ھـور. دىىئ
ـــۇپ، ائشـــخانىدا وئت ـــان بول ن
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ــــسىتىدىغان مهش ــــاالپ ىئس ق
ــور ــۈنى ھ ــش ك ــا، قى بولمىغاچق
نــــانلىرى پۈتــــۈنلهي تــــوڭالپ

ـــاالتتى ـــپهزلىك. ق ـــدە ائش بهزى
قىلىـــدىغان زىيـــالىي شـــهھهرگه
كېتىـــــپ، ەئتىگىنـــــى نـــــاننى
ىئســـسىتىپ قويىـــدىغان ائدەم
ــدا، ەئركىــن يــوق بولــۇپ قالغان

 ائشــــۇنداق تــــوڭالپســــىدىق
قالغـــان ھـــور نېنىـــدىن بىرنـــى



362 

كۆتــۈرۈپ، ســۇ چاشكىــسىدىن
بىرنـــــى ېئلىـــــپ، ياتىقىنىـــــڭ
قېشىدىكى ۆئستهڭ بويىغا بېرىپ
وئلتــــۇرۇپ، بىــــر تهرەپــــتىن
ۆئستهڭدىن سۇ ېئلىپ ىئچـكهچ،
يهنه بىــــر تهرەپــــتىن ھېلىقــــى
تـــوڭالپ قالغـــان ھـــور نېنىنـــى

ائزراقــــتىن غاجىغــــان-ائزراق
ڭ ېئسىدە ھـازىرمۇەئھۋالالر ۇئنى

.ەئيـــنهن ســـاقالقلىق تۇرماقتـــا
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ـــــپ ـــــۇ ېئلى ـــــتهڭدىن س ۆئس
ىئچكهندە، ۇئنىڭ باش تهرىپىدە

ــــتهڭگه-ائت ــــڭ ۆئس كالىالرنى
ـــۋاتقىنى ـــۇ ىئچى ـــپ س كىرىۋېلى

چاشـــكىغا. كۆرۈنـــۈپ تـــۇراتتى
ائلغان سۇنىڭ ىئچىدە ائيلىنىـپ
ـــىلهر ـــل نهرس ـــۈرگهن ھهر خى ي
كۆرۈنـــۈپ تۇرىـــدىغان بولـــۇپ،

ــد ــيىن ســهلســۇنى ائلغان ىن كې
ـــۈرگهن ـــپ ي ـــاقالپ، ائيلىنى س
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نهرســـــىلهرنىڭ بىـــــر قىـــــسمى
چاشــكىنىڭ ائســتىغا وئلتــۇرۇپ،
قالغــان قىــسمى يهنىــال لهيــلهپ

. تۇرسىمۇ، سۇنى ىئچىۋېرەتتى
ــهنبه ــىدىق ھهر ش ــن س ەئركى
ـــكهندىن ـــشتىن چۈش ـــۈنى ىئ ك
كېــــيىن ائقــــسۇدىكى ۆئيىــــگه
قايتىپ كېلىپ، يهكشهنبه كـۈنى

ــسىغا يهنه ــپكهچــته يېزى  قايتى
ۇئنىـــــڭ. كېتىـــــپ تـــــۇردى
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ائىئلىــــــسىدە پهقهت بىــــــرال
ۋېلىسىپىت بولغاچقا، ھهر قېـتىم
ۇئ ۆئي بىـــــــلهن يېزىنىـــــــڭ

ــــدىكى  ــــومېتىر10ائرىلىقى  كىل
ــتى ــادە باس ــولنى پىي ــولنى. ي ي

قىـــسقارتىش ۈئچـــۈن ۇئ چـــوڭ
ـــدا ماڭمـــاي، جاڭگـــالمۇ -يول

ېئتىزلىـق،-جاڭگال، ېئتىزلىقمـۇ
ـــۈرەتتى ـــول ي ـــالغۇز ي .ۆئزى ي

رەت قىلىـپ ىئتتىـك ماڭـسا،غهي
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 سـاەئتته2 كىلومېتىر يولنى 10
ۆئيىـــــگه. بېــــسىپ بـــــوالتتى

ماڭغانـــــــــدا خۇشـــــــــال ۋە
روھلـــۇق ماڭـــسا،-كۆتۈرەڭگـــۈ

ەئتىــسى قايتىــپ كېلىدىغانــدا
ەئمگهكــتىن باشــقا ھــېچ نهرســه
يــــوق، روھىــــي تۇرمۇشــــتىن
ەئسهرمۇ يوق بـۇ جايغـا بىرسـى
بـــــوينىنى بـــــاغالپ تارتىـــــپ

تىنى سـۆرەپ،كېتىۋاتقاندەك، پۇ
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ــاتتى ــلىكته ماڭ ــايىن تهس .ىئنت
يولمۇ ناھايىتى يىـراق تۇيۇلـۇپ

بهزى دەم ېئلىـــــش. كېتهتتـــــى
4كـــۈنلىرى ۆئيىـــگه قايتمـــاي، 
كىلومېتىر يـولنى پىيـادە يـۈرۈپ
كوناشـــهھهر نـــاھىيه بازىرىغـــا
ـــلىرىنىڭ ـــپ، بهزى سهپداش بېرى

نـاھىيه. ۆئيىدە مېھمان بوالتتى
كۇلۇبىــــدا كىنــــو قويغانــــدا،

.تلىرى بىلهن كىنو كـۆرەتتىدوس
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يېزىـــدا بىـــرگه قايتـــا تهربىـــيه
ېئلىۋاتقان ىئسكهندەر ىئـسىملىك
بىـــر سهپدىـــشى بـــۇرۇن شـــۇ
ناھىيىلىك كىنوخانىدا ىئشلىگهن
ــو ــىدىق كىن ــن س ــۇپ، ەئركى بول
كــۆرگىلى بارغانــدا، ۇئنىڭــدىن
.بېلهت ائلمـاي كىرگـۈزۈۋېتهتتى
قايتا تهربىيه مهزگىلىدە ەئركىن

ان يېزىــــدىكىســــىدىق تۇرغــــ
ــداق ىئــش ــا ھــېچ قان زىيالىيالرغ
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ــــۇپ، ــــگهن بول ــــى بهرمى ھهقق
قورســاققا يــېگهن تــامىقى ائشــۇ
.زىيالىيالرنىڭ ىئش ھهققى ىئـدى
ــــايىن ــــالىيالر ىئنت ــــۇڭا زىي ش
ـــڭ ـــۇپ، ۇئالرنى ـــبهغهل بول كهم
نۇرغــۇنلىرى تاماكــا پۇلىــسىغىمۇ

ـــــايتتى ـــــقا. چىقىنالم شۇڭالش
وئغـــــــــۇلالردىن بىرســـــــــى

ـــى ـــدىن بىرن ـــۆگهپموخوركى  ي
چهكــسه، بىــر دەمــدىال باشــقىالر
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ۇئنىــــــڭ يېنىغــــــا كېلىــــــپ،
نۆۋەتلىشىپ ۇئ بىـر موخـوركىنى
چېكىش ۈئچۈن ۆئچىرەت بولۇپ

كوناشـــهھهرنىڭ دۆڭ. كېتهتتـــى
ــر ــدا بى ــېقىن جايى ــسىگه ي تۆپى
سۈيى ىئنتايىن تاتلىق بۇالق بـار
بولۇپ، ەئركىـن سـىدىق بهزىـدە
دوســـتلىرى بىـــلهن شـــۇ بـــۇالق

ىـدەپ وئلتـۇرۇپ،ەئتراپىدا چۆر
دۇتار چېلىـپ، ناخـشا ېئيتىـپ،
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ھېكـــايه ېئيتىـــشىپ وئلتۇرغـــان
مانـــا بـــۇ. ۋاقىتلىرىمـــۇ بولـــدى

ەئركىن سىدىقنىڭ يېزىـدا قايتـا
تهربىيه ېئلىۋاتقـان مهزگىلـدىكى

 . ەئڭ گۈزەل ەئسلىمىلىرىدۇر
يىلـــــى، ەئركىـــــن-1977

-4سىدىق ەئتىياز پهسـلىدىكى 
ائيدىن باشالپال رېـزىنكه ۆئتـۈك

ىيىۋېلىــپ ســۇغا كىرىــپ، شــالك
.تېرىش مهشـغۇالتىنى باشـلىدى
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ــدە يهر دەســلهپته ســۇغا كىرگهن
تېخى ېئرىپ بواللمىغان بولـۇپ،
توڭ يهرنىڭ ۈئسـتىگه دەسـسهپ

ۇئ. ىئـــشلهشكه تـــوغرا كهلـــدى
ـــــــز يېڭـــــــى نهرســـــــىنى تې
ــــمه ــــدىغانلىقى، ۋە ھهم ۆئگىنى
ــــلهن ــــك بى ىئــــشنى ىئنچىكىلى
ەئســــتايىدىل قىلىــــدىغانلىقى

 بــۇ ۋاقىــتقىچه ۇئ شــالۈئچــۈن،
-1تېرىـــــشتا مهيدانـــــدىكى 
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ـــۈچى ـــگهك ك ـــك ەئم دەرىجىلى
ۇئ. قاتارىدا وئرۇن ائلغان ىئـدى

شال تېرىش، مايسا ۆئسـتۈرۈش،
مايسا كۆچۈرۈش، وئت وئتـاش،
ۋە ەئڭ ائخىرى شال وئرۇشقىچه

ائخىــر-ھهمــمه ىئــشنى باشــتىن
ــى ــى ەئڭ. قىلىــپ چىقت شــۇ يىل

ائيالرغــــــا ائز-10ائخىــــــرى 
. سۇ ىئچىـدە ىئـشلىدىقالغۇچه

ـــڭ ـــان كۈنلهرنى ـــال وئرۇۋاتق ش
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ـــڭ ائي ـــدە، ۇئ ۇئيغۇرالرنى بىرى
شـــهكلىدىكى وئرغىقىنـــى تېـــز
ـــى ـــپ، ۇئن ـــۈرەئتته بىلهۋېتى س
ـــولدىن وئڭغـــا بىلىگهنـــدە، س
ـــدىن ـــى بىلهي ـــڭ ۇئچ وئرغاقنى
ســــىيرىلىپ چىقىــــپ كېتىــــپ،
ــــلهش ــــدۇرۇپ بى ــــا يان ائرقىغ
ھهرىكىتىنـــى قىلغانـــدا وئرغـــاق

ولنىـڭ ائســتىغابىـلهي تۇتقــان ق
چۈشـۈپ قېلىــپ، شــۇنىڭ بىــلهن
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3ەئركىن سـىدىقنىڭ بېلىكىنىـڭ 
سانتىمېتىر ۇئزۇنلۇقتىكى يېرىنـى
ـــسىپ، ائچىمـــاق شـــهكلىدە كې
بېلىكىنىڭ سۆڭىكىنى كۆرسـىتىپ

ەئركىـــن ســـىدىق بـــۇ. قويـــدى
ىئشتىن كېيىن بىلىكىنـى تېڭىـپ

لــــېكىن، وئرغــــاق. ســــاقايتتى
ــڭ ــول قولىنى كهســكهن جــاي س

ايــدىغان يېرىــدىنســاەئت تاق
سهلال ۈئستۈن بولۇپ، ۇئ يهر بىر
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ائچىماق شهكىلدە چوڭ تـارتۇق
بۇ تارتۇق ەئركىن. بولۇپ قالدى

سىدىقنىڭ بىلىكىدە ھـازىرمۇ بـار
بولۇپ، ۇئ ھهر قېتىم بىلىكىدىكى
ســاەئتكه قارىغانــدا، بــۇ تــارتۇق
ۇئنىڭغا ۇئ ەئينى ۋاقىتتا يېزىـدا
قايتا تهربىيه ېئلىـش جهريانىـدا
ــــــــۈرگهن ــــــــشىدىن كهچ بې
يۇقىرىقىدەك جاپالىق تۇرمۇشنى
.ەئســــــــــلىتىپ تۇرىــــــــــدۇ
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ائمېرىكىـــــــدىكى يـــــــۇقىرى
تېخنىكىلىــــق شــــىركهتلهردە ۋە

 دا ىئــشلهۋاتقانJPLھــازىرقى 
ۋاقىـــتالردا ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ
بهزى خىزمهتداشلىرى ۇئنىڭدىن
بىلىكـى نېمىــشقا تــارتۇق بولــۇپ

بۇ تارتۇق. قالغانلىقىنى سورىدى
دىغان تــارىخىي ھېكــايهســۆزلهي

ــشلىق ــايىن ۇئزۇن ۋە ېئچىنى ىئنت
بولغاچقــــا، ەئركىــــن ســــىدىق
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بىر"ۇئالرنى سۆزلهپ وئلتۇرماي، 
ـــــسىزلىكىمدىن ـــــتىم دىققهت قې

، دەپــال"پىچــاق كېــسىۋەتكهن
 . قويدى

شال تېرىشتىن باشقا، ەئركىن
ســىدىق بــۇ مهيدانــدا ھهر خىــل

كۆكتـــاتالرنى تېرىـــشقا،-ســـهي
ــاھىيه ــى ن ــدە ۇئن ــاھهم  بازىرىغ

.ائپىرىـپ سېتىـشقىمۇ قاتناشــتى
يىلى يازدا، ۇئ تېخى بىر-1977
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ــــسىنىڭ   دەك ائت،30ائي يېزى
كـــاال ۋە قـــويلىرىنى ھهيـــدەپ،
ۆئزىــدىن باشــقا ھــېچ قانــداق
ــــــــــڭ قارىــــــــــسى ائدەمنى
ــدا ــر جاڭگال ــدىغان بى كۆرۈنمهي

ــاقتى ــادا ب ــۇ ۇئالغ توپىنىــڭ. پ ب
ىئچىدە بىر جۇغى كىچىك، ەئمما

تتىــك يۈگرەيــدىغانىئنتــايىن ىئ
بىر جىگهررەڭ ائت بولۇپ، پـادا
باققىلى چىققانالرنىڭ ھهممىـسى
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لــېكىن. شــۇ ائتنــى مىنىــۋاالتتى
ــوق ــۇم ي ــدىغان توق ــا ائرتى ائتق
بولۇپ، ھهممهيلهن ۇئنى يايداق

ەئركىن سـىدىق. پېتىال مىنهتتى
ــلىغان ــشكه باش ــى مىنى ــۇ ائتن ب
ــــڭ ــــسى ۇئنى بىرىنچــــى ھهپتى

ــڭ دۈم ــۆڭگىچىنى ائتنى ــسىس بى
.غاجىالپ يېغىـر قىلىـپ قويـدى
ـــــايىن ـــــر ىئنت ـــــداق يېغى بۇن
ـــڭ ـــۇپ، ۇئنى ـــدىغان بول ائغرىي
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ــر ــىدىق بى ــن س ــدە ەئركى دەردى
قـانچه ھهپـته تـۈز وئلتۇرالمـاي،
بىر يهردە وئلتۇرسا سۆڭگىچىنىڭ
يېرىمىنــــى قويــــۇپ، قىيپــــاش

ـــۈردى ۇئ چاغـــدا. وئلتـــۇرۇپ ي
بىـــرەر رادىـــوئ يـــاكى شـــۇنىڭغا
ـــــسانغا ائز ـــــشاش ىئن راقوئخ

ھهمراھ بولـۇپ بېرىـدىغان ھـېچ
ۋاقىتنى بىـر ائز. نېمه يوق ىئدى

ــــــزرەك ــــــك ۋە تې ەئھمىيهتلى
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ـــن ۆئتكـــۈزۈش ۈئچـــۈن، ەئركى
ســىدىق پــادا بــېقىش جهريانىــدا
مــاۋ زېــدۇڭنىڭ يېڭىــدىن نهشــر

تــــومىنى ۋە لــــۇ-4قىلىنغــــان 
.شۈننىڭ فېليهتونلىرىنى وئقـۇدى
.بهزىدە خهنـزۇ تىلـى ۆئگهنـدى

 سىدىقتا بىـرەرۇئ چاغدا ەئركىن
ــاكى ــى دەرســلىكى ي ــزۇ تىل خهن

ۇئيغــۇرچه لــۇغهت-خهنــزۇچه
بولمىغاچقـــا، ۇئ بىـــر كىتابنىـــڭ
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ـــــــــلهن ـــــــــسى بى ۇئيغۇرچى
خهنزۇچىــــــــسىنى تهڭــــــــال
ـــر ـــى بى ـــپ، ۇئالرن -كۆتۈرۈۋېلى

بىرىگه سېلىشتۇرۇپ يـۈرۈپ تىـل
ـــــدى ـــــل. ۆئگهن ـــــداق تى بۇن

ۆئگىنىشنى پادا بېقىشتىن باشـقا
تى يارۋاقىتالردىمۇ، ۆئز ىئمكانىيى

بهرگهن ھهمــــمه ۋاقىــــتالردىن
ـــل ـــدىلىنىپ، ىئزچى ـــۇق پاي تول

 . تۈردە ېئلىپ باردى
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ــىدىق يېزىــدىكى ــن س ەئركى
ۋاقتىـــدىمۇ ۇئيغـــۇر ىئتتىپـــاق
ــــېكرېتارى، ــــسىنىڭ س ياچېيكى
ـــــاش ـــــاق ب ـــــدان ىئتتىپ مهي
ــــــۇائۋىن ــــــسىنىڭ م ياچېيكى
سېكرېتارى، مهيـدان باشـقۇرۇش
كومىتېتىنىــڭ ەئزاســى، مهيــدان

ۇرۇپپىــــسىنىڭخهۋەرلىــــشىش گ
گۇرۇپپــــا باشــــلىقى، مهيــــدان
تهشۋىقات ەئترىتىنىـڭ باشـلىقى
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.قاتــارلىق ۋەزىپىلهرنــى ۆئتىــدى
 دەك ۇئيغــۇر زىيــالىيالرنى10ۇئ 

ــر ســهنەئت ەئترىتــى يىغىــپ، بى
ۇئنىڭــــدا ۆئزى. تهشــــكىللىدى

شېىئر يېزىپ، يازغان شـېىئرالرنى
ەئينــــــى ۋاقىتتــــــا ۇئيغــــــۇر
ــۇپ ــدە مهۋجــۇت بول جهمىئيىتى

ن مۇزىكا ائھاڭىغا سـېلىپتۇرغا
ھهمــدە بهزىــدە. ناخــشا قىلــدى

دۇتار، بهزىـدە راۋاب، ۋە بهزىـدە
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داپ چېلىپ، سهنەئت وئيۇنلىرى
شـــــۇ ۋاقىتتـــــا. تهييارلىـــــدى

ۇئيغـــۇرالردا ھـــازىرمۇ ياخـــشى
ــدىغان  ســېنى"كۆرۈلــۈپ ېئيتىلى

ـــگهن ناخـــشا" ەئســـلهيمهن دې
ـــدىكى ـــى زامان ـــا ەئين ائھاڭىغ

ڭلىــقۋەزىــيهتكه ماسالشــقان، دا
ـــرى ـــاىئرلىرىدىن بى ـــۇر ش ۇئيغ
ــستىنى ــېىئر تېكى ــر ش ــان بى يازغ
كىرگۈزۈپ، سهنەئت ەئترىتىنىـڭ
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ـــــرى وئپـــــچه ھهمـــــمه ەئزالى
ـــپ ـــر كوللېكتى ـــدىغان بى وئقۇي

ۇئ(ناخشىـــسى قىلىـــپ چىقتـــى 
چاغــدا مــۇھهببهت خــاراكتېرىگه
ـــدىغان ھهمـــمه ناخـــشىالر ياتى

ــــشا" ــــېرىق ناخ تــــۈرىگه" س
ائيرىلىـــپ، ۇئالرنـــى ېئيـــتىش

).ىئي مهنىئ قىلىنغـان ىئـدىقهت
بۇ سهنەئت ەئترىتـى كوناشـهھهر
ناھىيىلىك كىنو كۇلۇبىدا شـهھهر
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ائھالىــسى ۈئچــۈن بىــر قېــتىم
ۇئ چاغـدا. وئيۇن قويۇپ بهردى

يېزىغــا قايتــا تهربىــيىگه بارغــان
ــــــدىكى ــــــڭ ائلدى زىيالىيالرنى

بىر چىقىش يولى ىئككى-بىردىن
يىل ياخشى ىئشلهپ، مهيداننىڭ

ا الياقهتلىـــــــكباھالىـــــــشىد
بولغانــدىن كېــيىن، نــان تېپىــپ
ــزمهتتىن ــۇدەك خى ــى بولغ يېگىل

ـــپىش ىئـــدى شـــۇڭا. بىرنـــى تې
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ەئركىـــن ســـىدىق ۆئزىـــال ھهر
جهھهتـــتىن قـــاتتىق تىرىـــشىپ
ياخشى ىئشلهپال قالمـاي، باشـقا
ۇئيغــۇر زىيــالىيالرغىمۇ ىئنتــايىن
كۆڭۈل بۆلۈپ، ۇئالرنى ۆئزلىرىگه
پايـــدىلىق يولغـــا يېـــتهكلهپ

ەئركىن سىدىق بـۇرۇنقى. ىتۇرد
رېكـــورتلىرى ائنـــچه ياخـــشى
بولمىغان بهزى زىيـالىيالر بىـلهن
يېقىن دوست بولۇپ، ۇئالر بىلهن
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بىرگه مهيدانغا پايدىلىق بولغان
ـــشالرنى ـــشى ىئ ـــل ياخ ھهر خى

ــدى ــالىيالر. قىل ــى زىي ۇئ يهردىك
ۈئچۈن بۇنىڭدىن باشقا چىقىـش

 . يولى يوق ىئدى
ــرى-1977 ــڭ ائخىرلى يىلىنى

دېــڭ شــياۋپىڭ باشــچىلىقىدىكى
جۇڭگــــو رەھبهرلىــــرى ائلىــــي
مهكـــتهپكه وئقۇغـــۇچى قوبـــۇل
قىلىش تۈزۈمىنى ىئسالھ قىلىـپ،
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ائلىي مهكـتهپ وئقۇغـۇچىلىرىنى
بىــر تۇتــاش ېئلىنغــان ىئمتىھــان
نهتىجىـــسىگه قـــاراپ تـــالالش

بــۇ. سىياســىتىنى يولغــا قويــدى
ــــن ســــىدىقنى ۋە ىئــــش ەئركى

10 ۇئنىڭغا وئخشاش مىڭلىغان،
مىڭلىغـــان ياشـــالرنى چهكـــسىز

ۇئالرغا بىر خىـل. خۇشال قىلدى
شـۇ يىلـى. ۈئمىد ېئلىپ كهلـدى

كـــۈزدىن باشـــالپ، ھهر يهر ھهر
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ـــــــيه ـــــــا تهربى يهرلهردە قايت
ــسىدا ــالىيالر ائرى ــان زىي ېئلىۋاتق
ائلىـــي مهكـــتهپ ىئمتىھانىغـــا
تهييــــارلىق قىلىــــش دولقــــۇنى

وئتتۇرا مهكتهپلهرنىڭ. قوزغالدى
ــــسى ائ ــــي مهكــــتهپھهممى لى

ىئمتىھانىغــا تهييــارلىق قىلىــش
ۈئچــــــۈن مهخــــــسۇس دەرس
تهكــــرارالش مهشــــغۇالتلىرىنى

ەئركىــن ســىدىق. ېئلىــپ بــاردى



393 

ــىدە ــاھىيه تهۋەس ــهھهر ن كوناش
بولغاچقــا، مهيــدان رەھبهرلىكــى
ۇئنىڭ ائقسۇغا قايتىپ، ۆئزىنىڭ
ـــدىكى دەرس ـــۇرۇنقى مهكتىپى ب
تهكـــــــرارالش كۇرســـــــلىرىغا

.يمىـــدىقاتنىشىـــشىغا يـــول قو
شۇڭا ۇئ ۆئز يېزىسىدىكى قالغان
زىيالىيالرغا وئخشاش، چۈشـتىن
بۇرۇن ىئشلهپ، چۈشتىن كېـيىن

ــدىكى  ــاھىيه بازىرى ــۇرا-1ن وئتت
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ــــــپ، دەرس ــــــتهپكه بېرى مهك
.تهكــرارالش كۇرســىغا قاتناشــتى
ـــدا، ۆئزى ائخـــشىمى ۆئز ياتىقى
ياســــــىۋالغان بىــــــر غېــــــرىچ
ــڭ ــن چىراغنى ــى جى ېئگىزلىكتىك

 دەرسيورۇقىــــــــــــــــدا ۆئزى
چىراغقــا ناھــايىتى. تهكرارلىــدى

يـــېقىن كهلمىـــسه كىتـــابتىكى
.خهتنـــى كـــۆرگىلى بولمـــايتتى
ـــدا ـــدىن تۇرغان ـــسى وئرنى ەئتى
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ــا ــسا، قولىغ ــۇرنىنى سىلى ائدەم ب
.قارا چىراغ ىئسى چىقاتتى-قاپ

شۇ يىلقى تۇنجى قېتىملىق ائلىي
مهكــتهپ ىئمتىھــانى كوناشــهھهر

ــسىدە  ــڭ -12ناھىيى -10ائينى
ــــــدىن  ــــــۈنىگىچه-12كۈنى ك

ەئركىن.  داۋام قىلدى3جهمىئي 
ســــىدىق بــــۇ ىئمتىھــــانالرنى
كوناشهھهر ناھىيىـسىدە بېرىـپ،
ىئمتىھان ائخىرالشقاندىن كېيىن
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ــــــى ــــــڭ ەئمگىكىن يهنه ۆئزىنى
ائرىلىقــتىن بىــر. داۋامالشــتۇردى

نهچـــچه ھهپـــته ۆئتكهنـــدىن
كېيىن، ەئركىن سـىدىق تۇرغـان

ائقــسۇدىن بىــر بــاال بــۇ"يېزىغــا 
ىمقى ىئمتىھانىدا پهۋقۇلائددەقېت

ــۇ ــۇر ائپت ــۇقىرى نوم ــگهن" ي دې
ــــر قــــانچه. خهۋەر كهلــــدى بى
بۇ پهۋقـۇلائددە"كۈندىن كېيىن 

ـــاال ـــان ب ـــۇر ائلغ ـــۇقىرى نوم ي
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، دېــگهن"كوناشــهھهردە ىئــكهن
ائرىلىقتـــا يهنه. خهۋەر كهلـــدى

بىـــر قـــانچه كـــۈن ۆئتكهنـــدىن
بــۇ بــاال"كېــيىن، ھهمــمه يهرگه 
قچىلىـــقكوناشـــهھهر شـــال ۇئرۇ

ــكهن ــدا ىئ ــاال"، "مهيدانى ــۇ ب ب
، دېـگهن"ەئركىن سىدىق ىئكهن
ەئركىـن. خهۋەرلهرمۇ تارقالـدى

سىدىق بۇ خهۋەرنى ائڭلىغانـدا،
ھهم خۇشــــــــــــــاللىنىپ، ھهم
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ــــدىن ــــپ، كۆزلىرى ھاياجانلىنى
.تارام ياش ېئقىپ كهتتـى-تارام

ــدە ــدە ىئچى ــۇدا: "ھهم .ائھ خ
ـــمهت ـــالرچه رەھ ـــاڭا مىڭ !"س

ـــــدى ـــــن ســـــىد. دې ىقەئركى
باشــــــالنغۇچتا وئقۇۋاتقــــــان

ـــۈن  ـــدىال ۆئزى ۈئچ ـــۇ"ۋاقتى ب
دۇنيادا قانچىلىك وئقۇش بولـسا،
"ۇئنىــڭ ھهممىــسىنى وئقــۇيمهن
ــگهن ــايىنى تىكلى ــر غ ــگهن بى دې
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لېكىن، وئتتۇرا مهكتهپكه. ىئدى
ـــۇ ـــيىن، بولۇپم ـــدىن كې چىققان
ـــــيىگه ـــــا تهربى ـــــا قايت يېزىغ
ــايه ــۇ غ ــيىن، ب چۈشــكهندىن كې
ـــكه ـــۇپ كهت ـــۈنلهي ۇئچ نپۈت

بۇ قېـتىم كهلـگهن خـۇش. ىئدى
خهۋەر ۇئنىــــــڭ ۈئمىـــــــدىگه
ـــۈزدى ـــان كىرگ ـــدىن ج .قايتى
كېـــيىن شـــۇ قېـــتىم ەئركىـــن
سـىدىقنىڭ ىئمتىھـان نهتىجىـسى
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پۈتۈن ۇئيغـۇر ائپتونـوم رايـونى
وئرۇنغــــــــــا-2بــــــــــويىچه 

 . ېئرىشكهنلىكى ېئنىق بولدى
ۇئنىڭدىن كېيىن جهمىئيهتته
ەئركىن سىدىقنى قوبـۇل قىلغـان

ــتهپ ت ــلمهك ــسىدا ھهر خى وغرى
.گهپــلهر تارقىلىــشقا باشــلىدى
دەســــــــــلهپته شــــــــــىنجاڭ
ــــرەك ۇئنىۋېرســــىتېتى، كېيىنچى
بېيجىـــــــڭ ۇئنىۋېرســـــــىتېتى،
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ــڭ خــۇائ ــيىن چى ۇئنىڭــدىن كې
ۇئنىۋېرســىتېتى، ەئڭ ائخىرىــدا
ـــى ـــى چىقت ـــڭ گېپ .چهت ەئلنى
ـــــېكىن، ەئركىـــــن ســـــىدىق ل
ۈئرۈمچىدىن باشـقا وئرۇنالرنىـڭ
.گېـــپىگه زادىـــال ىئـــشهنمىدى
ــــا ۇئ ــــى ۋاقىتت ســــهۋەبى ەئين
خهنزۇچىــــدىمۇ تېخــــى چــــاال
ــــۇپ، چهت ەئل ســــاۋاتلىق بول
ـــى ـــۇ بىلمهيتت ـــى قىلچىم .تىلىن
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ـــاقىرىق ـــى چ ـــتىن تېخ مهكتهپ
كېلىــپ بواللمىغــان بىــر پهيتــته،
كوناشـــهھهر ناھىيىلىـــك خهلـــق
ـــىدىققا ـــن س ـــۈمىتى ەئركى ھۆك

 سوملۇق بىـر26ائيلىق ماائشى 
ـــــــى ـــــــانلىق خىزمىت تهرجىم

ــــــسىدابېرىلگهنلى ــــــى توغرى ك
بـۇ خهۋەرنـى. ۇئقتۇرۇش قىلدى

ائڭلىغانــدىن كېــيىن، ەئركىــن
سىدىقنىڭ دادىـسى ۇئنـى ائلىـي
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-مهكــــــــتهپكه ەئۋەتىــــــــش
ەئۋەتمهســلىك توغرىــسىدا ســهل

ســـهۋەبى. ىئككىلىنىـــپ قالـــدى
ۇئالرنىڭ ائىئلىسى بـۇ ۋاقىـتقىچه
ىئقتىساد قىيىنچىلىقىنى ىئنتايىن

شۇ. كۆپ تارتىپ كهتكهن ىئدى
تىن، گهرچه ەئركىـــــنســـــهۋەب

ـــى ـــسىمۇ ەئين ـــىدىقنىڭ ائكى س
ــــته ــــۇرا مهكتهپ ــــا وئتت ۋاقىتت
ناھـــايىتى ياخـــشى وئقۇغـــان
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بولسىمۇ، ۇئنـى ائىئلىـسىدىكىلهر
ـــتهپ ـــي مهك ـــى ائلى ـــۇ يىلق ش
ــــتۇرمىغان ــــا قاتناش ىئمتىھانىغ

بۇ پۇرسهتتىن ۋاز كېچىش. ىئدى
ەئركىــن ســـىدىق ۈئچــۈن بىـــر
تهســـهۋۋۇر قىاللىغۇســـىز چـــوڭ

ـــي. زەربه ىئـــدى شـــۇڭا ۇئ ائلى
ـــۇ ـــشتا قىلچىم ـــتهپكه بېرى مهك
ـــڭ ـــايىن چى ـــمهي، ىئنت تهۋرەن

ەئگهر ائىئلىـــــسىنىڭ. تـــــۇردى
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ىئقتىــــسادىي ەئھــــۋالى يــــار
بهرمىسه، ۇئ ائىئلىـسىدىكىلهرگه
.تايانمايــــدىغانلىقىنى ېئيتتــــى
ــسىنىڭ ــن ســىدىقنىڭ دادى ەئركى
ــــتلىرىمۇ بــــۇ خهۋەرنــــى دوس
ــــڭ ــــيىن ۇئنى ــــدىن كې بىلگهن

هپ، ەئركىــندادىــسىنى ەئيىــبل
ـــسا ســـىدىقنى قهتىئـــي وئقۇتمى
ــــسىدا ــــدىغانلىقى توغرى بولماي

ــلهن. تهكلىــپ بهردى شــۇنىڭ بى
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ـــسى ـــىدىقنىڭ دادى ـــن س ەئركى
ــدى ــاقۇل بول ــلىكته م ەئڭ. تهس

ائخىرىدا، ەئركىن سىدىققا ۆئزى
ــــــــىنجاڭ ــــــــان ش ائرزۇ قىلغ
ۇئنىۋېرسىتېتى فىزىكا فـاكۇلتېتى
ـــــــسى ـــــــوئ ېئلېكترونىكى رادى

ــ ــۇش چ ــپىدىن وئق اقىرىقىكهس
شـــۇ يىلـــى ائقـــسۇ. كهلـــدى

وئتتـــــــۇرا-1ۋىاليهتلىـــــــك 
مهكتهپنىــــڭ تولــــۇق وئتتــــۇرا
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سىنىپىنى ەئركىن سـىدىق بىـلهن
3وئخشاش ۋاقىتتـا پۈتتـۈرگهن 
سىنىپ وئقۇغـۇچىلىرى ىئچىـدە،

ــــي3پهقهت  ــــۇچىال ائلى  وئقۇغ
مهكـتهپ ىئمتىھانىـدىن ۆئتـۈپ،
ــــىغا ــــتهپ وئقۇش ــــي مهك ائلى

ىـــكۇئالر يېـــزا ىئگىل. بارالىـــدى
ماشىنىلىرى سـىنىپىدىن ەئركىـن
سىدىق، دوختۇرلۇق سـىنىپىدىن
رەيھان ىئمىن، ۋە يېزا ىئگىلىكـى
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ســـىنىپىدىن گـــۈلزەپهر بولـــۇپ،
ـــسىنا ـــىنجاڭ مېدىت ـــان ش رەيھ
ۇئنىۋېرسىتېتىغا، گۈلزەپهر بولسا
شىنجاڭ ۇئنىۋېرسىتېتىنىڭ تارىخ

 . كهسپىگه قوبۇل قىلىندى
وئقۇش چاقىرىقىنى تاپشۇرۇپ

نـــدىن كېـــيىن، ەئركىـــنائلغا
ـــــــان ســـــــىدىق ۆئزى چېنىقق

كـۆرپىلىرىنى-يېزىدىكى يوتقـان
يىغىپ بـاغالپ، ھېلىقـى ۇئيغـۇر
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ىئشچى ائىئلىـسى ۋە يېزىـدا شـۇ
چاغدا تېخىچه تۇرۇۋاتقان باشقا
ـــــلهن ـــــالىيالر بى ـــــۇر زىي ۇئيغ
خوشلىــشىپ، ۋېلىــسىپىت بىــلهن
چېنىققىلى بىر يېرىم يىل بولغـان

نىــڭۇئ. بــۇ جايــدىن ائيرىلــدى
ـــــتىش ـــــرەر ۇئزى ـــــۈن بى ۈئچ

مهيـدان. پاائلىيىتىمۇ بولمىـدى
رەھبهرلىــــــرى خوشــــــمۇ دەپ

ـــــــدى ـــــــت. قويمى ۇئ جىمجى
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ــــــالغۇز ــــــدىن ۆئزى ي مهيدان
ـــتا ـــپ، ائس ـــۇغۇرۇلۇپ چىقى س
.ائقــسۇغا قــاراپ يــۈرۈپ كهتتــى
گهرچه ەئركىن سىدىق بۇ يېزىدا
ۆئزىنىــــــــڭ ەئڭ جاپــــــــالىق
ــــسمىنى ــــر قى ــــڭ بى ۋاقىتلىرىنى

ــسىمۇ ــۈزگهن بول ــاۆئتك ، ۇئنىڭغ
ــرى ــۇر مېھ ــى چوڭق ــال خېل يهنى

شـۇڭا ۇئ. سىڭىپ قالغان ىئـدى
ــسۇغا  ــدىن ائق -1978ۈئرۈمچى
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يىلى يازدا تهتىل قىلىپ قايتىـپ
كهلگهنــدە، ۋېلىــسىپىت بىــلهن
ــر ــا بى ــۇ يېزىغ ــان ب ۆئزى چېنىقق

ــــاردى ــــتىم ب ــــۇرۇن ۆئزى. قې ب
ىئشلىگهن يهرلهرنىڭ ھهممىسىگه
بېرىــپ، ۇئ يهرلهرنــى بىــر قېــتىم

بىرەر تونۇش. ىن كهچۈردىكۆزد
ــاالرمىكىن، دەپ بهك ۇئچــراپ ق
وئمۇنغان بولسىمۇ، ھـېچ كىمنـى

ــــــدى ــــــاي. ۇئچرىتالمى ۇئ ج
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ــــق ــــدا جى ــــا قارىغان بۇرۇنقىغ
شــۇنداق. جىمجىــت كــۆرۈنهتتى

قىلىـــپ ۇئ بـــۇ يهردىـــن ائســـتا
 . قايتىپ كهتتى

ــا ەئركىــن ســىدىق ۆئزى قايت
تهربىيىنــــى ائخىرالشــــتۇرغۇچه

ـــا  ـــان ائرىلىقت ـــگهنبولغ ۆئگهن
دېھقـــــانچىلىق تېخنىكىـــــسىنى
.ھازىرغىچه ىئشلىتىپ كهلمهكـته
ـــــالىفورنىيهدە ـــــىمالىي ك ۇئ ش
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ــۇنجى-1997 ــڭ ت ــى ۆئزىنى يىل
ــيىن، ۆئيىنــى ســېتىۋالغاندىن كې
ۆئينىـــڭ ائرقـــا ھويلىـــسىغا ھهر
خىـــل دەرەخلهرنـــى تىكىـــپ،

ــهي ــۇنى-س ــپ، ب ــات تېرى كۆكت
ـــدىغان ـــڭ كۆڭـــۈل ائچى ۆئزىنى

قىلىۋالغانىئشلىرىنىڭ بىر قىسمى 
 غاJPLيىلى -2004ۇئ . ىئدى

خىــزمهتكه كىرىــپ، ائىئلىــسىنى
ـــــالىفورنىيهدىكى ـــــۇبىي ك جهن
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يېڭىــدىن ســېتىۋالغان ۆئيىـــگه
كۆچۈرۈپ كهلگهندىن كېيىن، بۇ
ــسىنىڭ يهر ــا ھويلى ــڭ ائرق ۆئينى
ــــۈنلهي ۆئزى ــــىنى پۈت قۇرۇلۇش

4بۇ ھويلىغـا . اليىھىلهپ چىقتى
 تــۈپ ۈئزۈم، بىــر3تــۈپ ائنــار، 

، بىـــر تـــۈپ"لىمـــون "تـــۈپ
، ۋە بىر تۈپ گىالس"ائپېلسىن"

ـــى ـــى تىكت ـــۈل،. دەرىخ ەئتىرگ
قوغۇنگـــــۈل ۋە ھهشـــــقىپىچهك
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ھويلىنىـڭ بىـر. گۈللىرىنى تىكتى
بۇلۇڭىغــــــا ائزراق ۈئجمىمــــــۇ

يىلــــى ۇئ-2005. ۆئســــتۈردى
ھويلىـسىدا قوغــۇن بىـلهن تــاۋۇز

ـــاقتى ـــتۈرۈپ ب ـــل. ۆئس ـــۇ يى ب
ھويلىسىغا پهمىدۇر ۋە ائچچىـق

ــۇ ) زاال(مــۇچ   خىــل2تېرىــپ، ب
-كۆكتاتتا پۈتۈن يـاز ۆئز-سهي

ـــدى ـــى تهمىنلى ـــن. ۆئزىن ەئركى
ســـــىدىق ۈئچـــــۈن ھويلىـــــدا
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ائشۇنداق بىر قىسىم نهرسـىلهرنى
ۆئســــتۈرۈش ھــــازىرمۇ ۇئنىــــڭ
ىئـــشتىن قايتىـــپ كهلگهنـــدىن
ــي ــدىغان روھى ــيىن ھۇزۇرلىنى كې
تۇرمۇشىنىڭ بىر قىسمى بولماقتا
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ەئركىن سىدىق يېزىـدا قايتـا
تهربىيه ېئلىۋاتقـان مهزگىلـدىكى
كوناشهھهردە بىرگه ۆئتكهن بىـر
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قانچه زىيالىي ياش سهپداشلىرى
 .بىلهن دوستلىرى
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ەئركىن سىدىق بىـلهن ائقـسۇ
وئتتـۇرا مهكـتهپ-1ۋىاليهتلىك 

-1976لۇق وئتتۇرا سىنىپىنى تو
-1978يىلى بىرگه پۈتتـۈرۈپ، 

ائيــــدىكى تــــۇنجى-2يىلــــى 
ــــتهپ ــــي مهك ــــق ائلى قېتىملى
ىئمتىھانىـــدىن ۆئتـــۈپ، ائلىـــي

3مهكــتهپكه وئقۇشــقا بارغــان 
وئڭ تهرەپتىكىـسى. ساۋاقداشالر

گــــۈلزەپهر بولــــۇپ، ۇئ ھــــازىر
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ــارىخ ــىتېتى ت ــىنجاڭ ۇئنىۋېرس ش
ـــسى ـــڭ وئقۇتقۇچى .فاكۇلتېتىنى

ـــو ل تهرەپتىكىـــسى رەيھـــانس
بولـۇپ، ۇئ ھـازىر ۈئرۈمچىـدىكى
ـــڭ ـــي دوختۇرخانىنى ـــر ھهربى بى
زەھهرلىك چېكىملىككه ۆئگىنىـپ
ــش قالغــانالرنى داۋاالپ ۆئزگهرتى
ـــــۇپ ـــــۇر بول ـــــدا دوخت وئرنى

ــىم . ىئــشلهيدۇ ــۇ رەس -2006ب
 .ائيدا تارتىلغان-9يىلى 
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 ەئركىن سىدىقنىڭ جهنـۇبىي
ـــــقان ـــــالىفورنىيهگه جايالش ك

ـــــازى ـــــاھ ـــــڭ ائرق رقى ۆئيىنى
ـــى ـــر كۆرۈنۈش ـــسىنىڭ بى .ھويلى
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ھويلىدىكى چوڭ تهشتهك، تاش
ســــۇپا، يــــول ۋە وئتلــــۇقالرنى
ەئركىن سىدىق ۆئزى اليىھىلهپ،

ـــاتقان ـــالالپ ياس ـــۇ. ائدەم ي ب
يىلــــى يــــازدا-2005رەســــىم 

ــدىكى ــۇپ، ھويلى ــان بول تارتىلغ
ـــۈل ـــن-گ ـــى ەئركى دەرەخلهرن

)يىلـى-2005(سىدىق شۇ يىلى 
ــازدا  ــكهنەئتىي ــىمنىڭ. تىك رەس

ــدۇر ــسى پهمى ــول تهرىپىدىكى س
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 .كۆچهتلىرىدۇر
  

ۆئينىــڭ ائرقــا ھويلىــسىدىكى
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بـــۇ ائنـــارنى. بىـــر تـــۈپ ائنـــار
ــىدىق  ــن س ــى-2005ەئركى يىل

ــۇ ــۇپ، ب ــكهن بول ــازدا تىك ەئتىي
يىلــــى يــــازدا-2006رەســــىم 
 .تارتىلغان

 بۆلۈم-5
 ئالىي مهكتهپ

-6ائينىـڭ -3يىلى -1978
ىنجاڭكۈنى، ەئركىن سـىدىق شـ
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ـــق ـــر يىللى ـــىتېتىدا بى ۇئنىۋېرس
.خهنزۇ تىلى وئقۇشىنى باشلىدى
گهرچه ۇئالر وئقــۇش باشــلىغان

ـــل  ـــسىمۇ،-1978يى ـــى بول يىل
ــــش ــــۇل قىلى ــــۇچى قوب وئقۇغ

ـــــــى  ـــــــى-1977خىزمىت يىل
باشــالنغان بولغاچقــا، ەئركىــن
سىدىق بىلهن وئخـشاش ۋاقىتتـا
ــــرگهن ــــتهپكه كى ــــي مهك ائلى
وئقۇغۇچىالرنىـــــڭ ھهممىـــــسى
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ــۈن  ــويىچه پۈت ــو ب -77"جۇڭگ
ـــــق وئقۇغـــــۇچىالر دەپ" يىللى

ــــدى ــــۇرۇنقى. ائتال ــــڭ ب ۇئنى
وئقۇغۇچىالر خىزمىتى جهھهتـته
قىلغان ىئشلىرىغا قـاراپ، فىزىكـا
ـــــــۇچىالر ـــــــاكۇلتېتى وئقۇغ ف
ــاقۇپ ــۇئلى ي ــڭ مهس خىزمىتىنى
ــــــشى ۋە ــــــڭ تاللى مۇەئللىمنى
كۆرسىتىشى بىلهن، فـاكۇلتېتتىن
ۇئنـــــى ســـــىنىپ ىئتتىپـــــاق
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ــ ــسىنىڭ س ېكرېتارى، ۋەياچېيكى
ــــاق بــــاش ــــت ىئتتىپ فاكۇلتې
ــــــۇائۋىن ــــــسىنىڭ م ياچېيكى
.ســېكرېتارى قىلىــپ تهيىنلىــدى
ســىنىپتىكى ائيــرىم ۈئرۈمچىلىــك
وئقۇغــــۇچىالر دەســــلهپته بــــۇ
يېزىلىق تۈسىنى ائلغان ەئركىـن
ســىدىقنى ائنــچه كــۆزگه ىئلىــپ

لېكىن ائرىلىقتىن بىـر. كهتمىدى
قانچه ھهپته ۆئتمهيـال، ەئركىـن
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ـــىســـىدىق ۆئ ز ســـىنىپىدا مهيل
ــــاكى ــــسۇن ي ــــشته بول ۆئگىنى
ــــۆزگه ــــسۇن ك ــــزمهتته بول خى

ۇئنىـــڭ. كۆرۈنۈشـــكه باشـــلىدى
كىچىك پېىئـل، ائدەمـلهر بىـلهن
چىقىشقاق، باشـقىالرغا ىئنتـايىن
ــقىالرغا ــدىغان، باش ــۈل بۆلى كۆڭ
ياردەم قىلىشنى خۇشـاللىق دەپ
بىلىدىغان، خىزمهتنـى ىئـنچىكه
ـــــــــك ـــــــــايىن رەتلى ۋە ىئنت
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غان مىــجهزى، ھهمــدەىئــشلهيدى
يۈكــــــــسهك دەرىجىــــــــدىكى
تهشـــكىللهش، ھهر بىـــر ىئـــشنى
يۇقىرى ۆئلچهم ۋە يۇقىرى ۈئنۈم

بارا-بىلهن قىلىش ىئقتىدارى بارا
ــــشقا ــــل قىلى باشــــقىالرنى قايى

يىلـى كـۈزدە،-1978. باشلىدى
شـــــــىنجاڭ ۇئنىۋېرســـــــىتېتى

نۆۋەتلىـــك-10مهملىكهتلىـــك 
ىئتتىپاق قۇرۇلتىيىغا بىـر ۋەكىـل
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ـــ ـــدىتالالي ـــڭ. دىغان بول بۇنى
ــر ــلهن ھهر بى ۈئچــۈن ائلــدى بى
فاكۇلتېـــت بىـــردىن كاندىـــدات

ائنـدىن ھهمـمه. تالالپ چىقتـى
ـــــۇچىالر ـــــاكۇلتېتتىكى وئقۇغ ف
خىزمىتىنىـــڭ مهســـۇئللىرى بىـــر
يهرگه جهم بولـــــۇپ، ھېلىقـــــى
ـــدىن پهقهت ـــداتالر ىئچى كاندى
بىـــرال ۋەكىلنـــى تالاليدىغانـــدا،
ەئركىــــن ســــىدىقنىڭ ســــىنىپ
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شهرىپ مۇەئللىم بىـلهنمۇدىرى 
يۇقىرىقى ياقۇپ مۇەئللىمنىڭ زور
تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى بىلهن،
ــــــــنىش ۋە ەئخــــــــالق، ۆئگى
وئقۇغۇچىالر خىزمىتـى قاتـارلىق
ھهمـــمه جهھهتـــلهردە ەئركىـــن
ـــا ـــۇقىرى باھاغ ـــىدىق ەئڭ ي س
ېئرىشىپ، مهكتهپ ۋەكىللىكىـگه

يىلـى-1978ھهمـدە . تالالندى
-26كۈنىدىن -16ائينىڭ -10
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ـــــــــ ـــــــــداك ۈنىگىچه بېيجىڭ
ــــك ــــۈزۈلگهن مهملىكهتلى ۆئتك

نۆۋەتلىــــــك ىئتتىپــــــاق-10
 . قۇرۇلتىيىغا قاتناشتى

ــــرى-1978 ــــڭ ائخى يىلىنى
تهييــــــارلىق باســــــقۇچىدىكى
خهنزۇچه ۆئگىنىش ائخىرلىـشاي
دەپ قالغانــدا، ەئركىــن ســىدىق
ــــــشى ــــــىنىپىدىكى ساۋاقدى س
ەئھــمهت نىيــاز بىــلهن بىــرلىكته
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ــــى ــــز تىل ــــدىن ىئنگلى ۆئزلۈكى
گىنىـــشنى باشالشـــنى قــــارارۆئ

ــــدى ــــۇر. قىل ــــدا ۇئيغ ۇئ چاغ
مهكتهپته وئقۇغـان وئقۇغـۇچىالر
ائرىــــــسىدا چهت ەئل تىلــــــى
ــوق ــۇم ي ــگهن ۇئق ــنىش دې ۆئگى
ــــــشنى ــــــۇ ىئ ــــــا، ب بولغاچق
ائڭلىغانالرنىڭ ىئچىدە دەسلهپته
ەئركىن سىدىق بىـلهن ەئھـمهت
نىيـــازنى زاڭلىـــق قىلغـــانالرمۇ



434 

لېكىن ۇئالر باشـقىالرنىڭ. بولدى
ــۇگ ــاي، ش ــسهنت قىلم ــپىگه پى ې

ــــــــــــدا شــــــــــــىنجاڭ چاغ
ۇئنىۋېرســىتېتىنىڭ چه ەئل تىلــى
ــــى ــــز تىل ــــدا ىئنگلى فاكۇلتېتى
ــــــــۇپ ــــــــسى بول وئقۇتقۇچى
ىئشلهۋاتقان ھهكىمه ائپپايـدىن
ىئشنى نهدىن ۋە قانداق باشالش
ــسىدا مهســلىھهت ســوراپ، توغرى
ھهمـــــــدە ۇئنىڭـــــــدىن بهزى
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ـــپ، ـــيهت ېئلى ـــابالرنى ائرى كىت
نىــــشنىىئنگلىــــز تىلــــى ۆئگى

ھهكىــمه ائپپــايمۇ. باشــلىۋەتتى
ائقــسۇلۇق بولغاچقــا، ەئركىــن
سىدىق ائلىي مهكـتهپكه كېلىـپ

بىـرى-ۇئزۇن ۆئتمهيال ۇئالر بىـر
بىلهن تونۇشقان بولۇپ، ەئركىـن
سىدىق بىلهن ەئھـمهت نىيـاز ۇئ

ــات ــگه پ ــڭ ۆئيى ــات-ائپپاينى پ
كهسـپىي دەرس. كىرىپ تۇراتتى
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ۆئتۈلۈشكه باشلىغان دەسـلهپكى
زگىلــدە ۇئ وئقــۇش ەئركىــنمه

ســـىدىققا ھـــېچ قانـــداق ېئغىـــر
كهلمىگهنلىكى، ھهمدە ۇئ چاغدا
باشقا قوشـۇمچه ىئـشلىرىمۇ بهك
ـــۈن، ـــانلىقى ۈئچ ـــۆپ بولمىغ ك
ــى ــز تىل ــىدىق ىئنگلى ــن س ەئركى
ۆئگىنىــشكه خېلــى كــۆپ ۋاقىــت

-77تىل ۆئگىنىشنى . ائجراتتى
ـــزۇ ـــي پهن خهن ـــق تهبىىئ يىللى
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وئقۇغۇچىلىرىنىــــڭ دەرســــلىك
كىتابىـــدىن باشـــلىغان بولـــۇپ،

ـــــان2ۇئالر  ـــــدە وئقۇغ  ھهپتى
ــىدىق ۆئزى ــن س دەرســنى ەئركى
ۆئگىنىپ بىر ھهپتىـدە تۈگىتىـپ

ــدى ــازلىق-1979. ماڭ ــى ي يىل
ــاتتىق ــدىلىنىپ ق ــدىن پاي تهتىل
تۇتــۇش قىلىــش بىــلهن، ەئركىــن

-77ســـىدىق شـــۇ ۋاقىتتىكـــى 
يىللىــق خهنــزۇ وئقۇغۇچىالرنىــڭ



438 

ـــــــۈنلهي ـــــــسىگه پۈت سهۋىيى
ـــشى ـــزۇ. ۋالدىيېتى ـــى، خهن يهن

 مهۋسۇم دەرسلىك3وئقۇغۇچىالر 
ــــۈگهتكهن ــــۇپ ت ــــپ وئق قىلى
ــر ــىدىق بى ــن س ــنى ەئركى دەرس
مهۋسۇم ۋە بىـر يـازلىق تهتىلـدە
ــپ، ۆئزى ــپ تۈگىتى ۆئزى ۆئگىنى
بىـــلهن وئخـــشاش يىللىقتىكـــى
ــــــــا ــــــــزۇ وئقۇغۇچىالرغ خهن

 . يېتىشىۋالدى
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بـــــۇ ۋاقىـــــتقىچه ەئركىـــــن
ىئزلىرى پۈتـۈن-سىدىقنىڭ ىئش

ــــويىچه تهشــــۋىقمه ــــتهپ ب ك
ـــۇپ، ـــلىغان بول ـــشقا باش قىلىنى
ۇئنىڭ تۈرتكىسى بىـلهن ۇئيغـۇر
مهكتهپته وئقۇغـان وئقۇغـۇچىالر
ائرىــسىدا بىــر چهت ەئل تىلــى
ــشقا ــۇنى قوزغىلى ــنىش دولق ۆئگى

شــــــــــىنجاڭ. باشــــــــــلىدى
ــانچه ــر ق ــىتېتىدىكى بى ۇئنىۋېرس
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تهبىىئي پهن فاكۇلتېتلىرى چهت
ەئل تىلــى ۆئگىــنىش قىزغىنلىقــى
بــار ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىالرغــا رۇس
.تىلى كۇرسلىرىنى ېئچىپ بهردى
ــل كــۇرس يېڭــى باشــالنغاندا تى
ۆئگهنمهكچى بولغانالر ىئنتـايىن
كۆپ بولۇپ، سىنىپقا پېتىـشماي،
ۈئســتهللهر ائرىــسىدىكى بــوش
وئرۇنــــــــالر ۋە دوســــــــكىنىڭ
ەئتراپىــدىكى بــوش وئرۇنالرنىــڭ
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ـــاقچى ـــسى دەرس ائڭلىم ھهممى
. توشـۇپ كهتتـىبولغانالر بىلهن

ائرىلىقــتىن بىــرەر ائيــچه ۋاقىــت
ۆئتكهنـــدىن كېـــيىن، فىزىكـــا
ــىنىپتا ــان س ــدا ېئچىلغ فاكۇلتېتى
يهردە وئلتــــــــــــــۇرۇپ دەرس
ــــــهن ــــــدىغانالر ائساس ائڭالي

ــدى ــدەك. قالمى ــرەر ائي يهنه بى
ـــىنىپتا ـــيىن ۇئ س ـــتىن كې ۋاقىت
دەرس ېئلىۋاتقـــانالر ســـىنىپنىڭ
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يېرىمىنىمـــۇ توشـــقۇزالمايدىغان
ــۇپ قا ــۇنداق. لــدىبول بىــر. ش

چهت ەئل تىلىنــــى ۆئگىــــنىش
ســۆزلىمهككه ىئنتــايىن ائســان
بولــۇپ، ائدەمنىــڭ ېئغىزىــدىن

لېكىن. ىئنتايىن ائسانال چىقىدۇ
ۇئنــــى ەئمهلىيهتــــته ىئــــشقا
ائشــۇرۇش بىــر ىئنتــايىن قىــيىن

ــش ــر. ىئ ــىدىقنىڭ بى ــن س ەئركى
ائالھىدىلىكى، تىل ۆئگىنىـشتهك
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ۇئزۇن مۇددەت داۋامالشتۇرۇشنى
ـــــدۈرمهي ـــــا ۈئزۈل ۋە ائرىلىقت
ىئزچىــل ېئلىــپ بېرىــشنى تهلهپ
-قىلىـــدىغان ىئـــشالردا، ۇئ ۆئز

ۆئزىگه بىـر خىـل تـۈزۈم تـۈزۈپ
بۇنداق تۈزۈم ىئنگلىزچه(چىقىپ 

"discipline " دەپ
ائتىلىـــدىغان بولـــۇپ، ەئركىـــن

دىــن" تــۈزۈم"ســىدىق بۇنىڭغــا 
باشــــــقا ياخــــــشىراق ســــــوز
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، ۇئ تۈزۈمنى قـاتتىق)تاپالمىدى
ىئنگلىـــز تىلـــى. جـــرا قىلىـــدۇىئ

ۆئگىنىـــشنى باشـــالپال، ەئركىـــن
 تىـن25-20سىدىق ھهر كۈنى 

ــگه ــنى ۆئزى ــۆز يادالش ــى س يېڭ
ۇئ ھهر بىر سۆزنى. ۋەزىپه قىلدى

5 قېتىمـدىن جهمىئـي 3كۈنىگه 
كۈن يازىـدىغان بولـۇپ، ۇئنىـڭ
مۇشۇنداق تىل ۆئگىنىش ۇئسۇلى

 : تۆۋەندىكى تور بېتىدە بار
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ەئركىن سـىدىق ھهر كۈنلـۈك
خام سۆز ۋەزىپىـسىنى وئرۇنـالش
ـــگهن ـــۈنى ەئتى ـــۈن ھهر ك ۈئچ

شــىنجاڭ ۋاقتــى (6:00ســاەئت 
بولــۇپ، ائخىرقــى ىئككــى خانــا

ــــۇتنى كۆرســــىتىدۇ ــــال) مىن دى
ــك ــۇرۇپ، ەئتىگهنلى ــدىن ت وئرنى
تاماقتىن بۇرۇن شۇ كۈنلۈك خام
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ەئتىگهنلىـك. سۆزلهرنى يادلىدى
15-10دەرســكه باشــقىالردىن 

مىنـــۇت بالـــدۇر بېرىـــپ، دەرس
ــــام ــــۇرۇن خ ــــشتىن ب باشلىنى
ســـۆزلهرنى بىـــر قېـــتىم يېزىـــپ

چۈشتىن كېيىنكى دەرس. چىقتى
باشلىنىشتىن بۇرۇنمۇ، ۋە كهچته
كهچلىـــــــك تامـــــــاقنى يهپ،
ائخــشاملىق دەرس تهكرارالشــنى
ـــۇ شـــۇنداق باشالشـــتىن بۇرۇنم
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ــر كــۈن. قىلــدى ــرەربــۇنى بى ى بى
ــدى ــپ قويمى ــۇ توختىتى .قېتىمم

يهكـــشهنبه كۈنلىرىمـــۇ-شـــهنبه
دەم ېئلىش. توختىتىپ قويمىدى

كــۈنلىرى تۇغقانلىرىنىــڭ ۆئيىــگه
ـــدىمۇ، ـــۇپ بارغان ـــان بول مېھم

 مىنــۇت ۋاقىــت10-5ائرىلىقتــا 
چىقىرىــپ، خــام ســۆزنى يېــزىش

 . ۋەزىپىسىنى وئرۇنالپ تۇردى
يىللىـق-77ائلىي مهكتهپكه 
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ر كېلىـشتىن بـۇرۇنقىوئقۇغۇچىال
ـــتهپكه10 ـــدە مهك ـــل ىئچى  يى

ـــــــــــگهن وئقۇشـــــــــــقا كهل
ــــڭ سهۋىيىــــسى وئقۇغۇچىالرنى
ـــا، ـــۇقىرى بولمىغاچق ـــچه ي ائن
نۇرغۇن وئقۇتقۇچىالرنىڭ بىلىمـى

ـــر ائز  ـــشىپ"بى ـــان" داتلى قالغ
ۇئنىـڭ ۈئسـتىگه ەئركىـن. ىئدى

ـــىنجاڭ ـــىنىپى ش ـــىدىقنىڭ س س
ۇئنىۋېرســـىتېتى تـــۇنجى قېـــتىم
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ــــــوئ ــــــان رادى ــــــۇل قىلغ قوب
ېئلېكترونىكىسى كهسپى سـىنىپى

ــــۇڭا . ىئــــدى ــــق-77ش يىللى
وئقۇغۇچىالر كهلگهندىن كېـيىن،
ـــــــــۇچىالر ـــــــــدە وئقۇغ بهزى
ـــــدىرىتىپ ـــــۇچىنى ائل وئقۇتق
ـــۇپ ـــشالرمۇ بول ـــدىغان ىئ قويى

بهزى وئقۇتقــــۇچىالر. تــــۇردى
ـــــۆزلهۋاتقان ـــــپ س دەرس قىلى
ـــدان ـــۇ وئب ـــالنى ۆئزىم ماتېرىي
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مۇنـداق"بىلمىگهچكه، دەرسـنى 
ـــــداق ق ـــــداقمۇن ـــــسا، مۇن ىل
ــــدىكهن ــــايه"بولى ، دەپ، ھېك

مۇنداق"سۆزلىگهندەك سۆزلهپ، 
، دەپ كهســــــكىن"بولىــــــدۇ
ۇئ چاغدا تهبىىئـي. ېئيتالمايتتى

پهن توغرىسىدا رەسمىي بېسىلىپ
چىققان دەرسلىك كىتاب پهقهتال
يوق بولۇپ، وئقۇتقـۇچىالر ۆئزى
ۆئتىـــدىغان دەرس توغرىـــسىدا
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لېكــــسىيه تهييــــارالپ، ۇئنــــى
هپ باسمىخانىسىدا ائددىيالمهكت

بېسىپ چىقىرىپ وئقۇغۇچىالرغـا
بۇنـــداق. تارقىتىـــپ بېرەتتـــى

ـــۈپىتى ـــڭ س ـــسىيه كىتابىنى لېك
ىئنتايىن ناچار، نۇرغۇن يهرلىـرى
چاپاق بولـۇپ، وئقۇمـاق خېلـى

ــدى ــي. تهس ىئ ــتىم ائلى ــر قې بى
مهكتهپ ماتېماتىكىسى دەرسىنى
ۆئتىدىغان بىر وئقۇتقـۇچى قـول
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ېكـــــسىيهبىـــــلهن يېزىـــــپ ل
تهييــــارالپ، ۇئنــــى مهكــــتهپ
ـــدە، ۇئ ـــسىغا بهرگهن باسمىخانى
يهردە ىئــشلهيدىغانالرنىڭ ائلىــي
مهكــتهپ بىلىمىــدىن خهۋىــرى
ـــدىكى ـــا، ماتېماتىكى بولمىغاچق

كه ۋەكىللىـــك" چهكـــسىزلىك"
بۇ مۇەئللىم"قىلىدىغان بهلگىنى 

دەپ"  نـى يـاتقۇزۇپ قويۇپتـۇ8
"چهكـسىزلىك"وئيالپ، ھهمـمه 
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قىلىــپ بېــسىپ" 8"بهلگىــسىنى 
ــــــــۇ ھهمــــــــدە ۇئ. چىقىرىپت
مــۇەئللىم، ســىز: "وئقۇتقۇچىغــا

ـــــمه  ـــــاتقۇزۇپ8ھهم ـــــى ي  ن
ـــسىز ـــى. قويۇپتىكهن مهن ۇئالرن
بــۇ. ، دەپتــۇ"قوپــۇرۇپ قويــدۇم

مـــۇەئللىم ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ
سىنىپىغا كىرىپ، وئقۇغۇچىالرغـا
لېكسىيه كىتـابىنى تارقىتىـدىغان
ۋاقىتتــــا، يوپــــۇقى ەئھــــۋالنى
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الرغــا ســۆزلهپ بېرىــپ،وئقۇغۇچى
ــدى ــۈپ كهتكهنى ــاقالپ كۈل .قاق
ەئركىن سىدىق ۆئزىگه تهلهپنـى
تېخىمۇ يۇقىرى قويۇپ، كهسـپىي
ــالىالر ــزۇ ب بىلىــم جهھهتــته خهن
ـــهۋىيىدە ـــشاش س ـــلهن وئخ بى
وئقــــــۇش، شــــــۇ ائرقىلىــــــق
ۇئيغۇرالرنىڭ، جۈملىدىن ۇئيغۇر
مهكتهپــته وئقۇغانالرنىــڭ ائجىــز
ەئمهســــــلىكىنى ىئــــــسپاتالش
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ـــس ـــڭ-1979ىتىدە، مهق يىلىنى
ــڭ ــا فاكۇلتېتىنى ــلىرى فىزىك باش
ـــۇدىرى، ۆئزىنىـــڭ ـــۇائۋىن م م
كهســـپىي دەرس وئقۇتقۇچىـــسى
سۇلتان جانبوالتوۋ مۇەئللىمنىـڭ
قېشىغا كىرىـپ، ۆئزىنىـڭ خهنـزۇ
وئقۇغۇچىالر سىنىپىغا يـۆتكىلىش

ســۇلتان. ىئلتىماســىنى ېئيتتــى
:مۇەئللىم ۇئنىڭغا مۇنداق دېدى

ىڭ ھـازىرغىچهۇئكام، مهن سـېن"



456 

قىلغـــان ھهمـــمه ىئـــشلىرىڭدىن
ــايىن رازى ــهن. ىئنت ــنىڭچه س مې

كهلگۈســــىدە خېلــــى چــــوڭ
خهنـــزۇ. ىئـــشالرنى قىالاليـــسهن

ســىنىپقا يۆتكهلــسهڭمۇ ياخــشى
ــــدىغانلىقىڭغا وئقــــۇپ كېتهلهي

ــشىنىمهن ــۈنلهي ىئ ــېكىن،. پۈت ل
ــقا ــۇر ۋە باش ــازىر ۇئيغ ــهن ھ س

ـــارلىق ائز ـــلهت-ب ـــانلىق مىل س
ــڭ  بىــر ۋەكىلــىوئقۇغۇچىلىرىنى
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ــدىڭ ــۇپ قال ــزۇ. بول ەئگهر خهن
ـــــۇ ـــــسهڭ ب ســـــىنىپقا يۆتكهل
ساالھىيهتنى ائساسهن يوقىتىـپ

مېنىڭچه بولـسا سـهن. قويىسهن
ۇئيغۇر سـىنىپتا وئقۇۋېرىـپ، ۆئز
ــــسپاتلىغىن ــــابىلىيىتىڭنى ىئ .ق
شۇنداق قىلساڭ سېنىڭ تـۆھپهڭ

ــز. تېخىمــۇ چــوڭ بولىــدۇ ىئنگلى
تىلـــــى ۆئگىنىـــــشنى چوقـــــۇم

ەئگهر. چىڭ تـۇتقىنائخىرغىچه 
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ــــــدەكال ــــــشنى ھازىرقى ۆئگىنى
ـــىدە ـــاڭ، كهلگۈس داۋامالشتۇرس
ــپ ــكه چىقى ــزگه چهت مهكتىپىمى
وئقۇيــدىغان پۇرســهتتىن پهقهت
بهرســىال كېلىــپ قالــسا، ۇئنىڭغــا

ەئگهر. مهن ســېنى ماڭــدۇرىمهن
ۇئنـــــــداق ســـــــاندىن پهقهت
ىئككىسىال كېلىپ قالـسا، ۇئنىـڭ
بىرســـــىگه چوقـــــۇم ســـــېنى

ــــدۇرىمهن ــــۆزنى." ماڭ ــــۇ س ب
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ائڭلىغانــدىن كېــيىن، ەئركىــن
ســـــىدىق ۆئزىنىـــــڭ ســـــىنىپ
ــدى ــدىن يان ــشىش نىيىتى .ائلمى
كېيىنكــــى مهۋســــۇم ســــۇلتان
مـــۇەئللىم ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ

 قېتىم،2سىنىپىغا ھهر ھهپتىسى 
 سـاەئتلىك دەرسـكه2ھهر قېتىم 

ەئركىن سـىدىققا ۇئنىـڭ. كىردى
دەرســـى ھـــېچ قانـــداق قىـــيىن

ن ســىدىقتۇيۇلمىغاچقــا، ەئركىــ
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ۇئنىڭغــا پهقهت بىـــر قېتىملىـــق
دەرســــكىال بېرىــــپ، يهنه بىــــر
قېتىملىــق دەرس ۋاقتىــدا فىزىكــا
فاكۇلتېتىــــــــدىكى خهنــــــــزۇ

-1يىللىق -77وئقۇغۇچىالرنىڭ 
ســــىنىپىغا كىرىــــپ، ۇئالرنىــــڭ
ـــــىگه ـــــى دەرس ـــــز تىل ىئنگلى
ــــدى ــــشنى تهلهپ قىل .قاتنىشى
سۇلتان مۇەئللىم بۇنىڭغا مـاقۇل

نكى يهنهۇئنىڭدىن كېيى. بولدى
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ــىدىق ــن س ــۇم ەئركى ــر مهۋس بى
ۆئزىگه دەرس يوق ۋاقىتتـا چهت
ەئل تىلـــى فـــاكۇلتېتى ىئنگلىـــز

يىللىـــق-79تىلـــى كهســـپىنىڭ 
خهنــزۇ ســىنىپىغا بېرىــپ، شــۇ
سىنىپنىڭ وئقۇغـۇچىلىرى بىـلهن
ىئنگلىزچه دەرس ېئلىشنى تهلهپ

 ۇئيغـۇر ۋە2ۇئ سىنىپتا (قىلدى 
بىر قازاق وئقۇغۇچى بـار بولـۇپ،

زىر ۇئالرنىــــڭ ىئچىــــدىكىھــــا
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ســۇلتان). ىئككىـسى ائمېرىكىـدا
مۇەئللىم يول مېڭىپ، بۇنىڭغىمۇ
مهكتهپـــتىن رۇخـــسهت ېئلىـــپ

ــــــــــــڭ-1981. بهردى يىلىنى
ــــىدىق ــــن س ــــرى، ەئركى ائخى
شىنجاڭ ۇئنىۋېرسىتېتى تهبىىئـي

يىللىــــــق خهنــــــزۇ-77پهن 
وئقۇغۇچىلىرىنىڭ ىئنگلىز تىلىنـى
تامامالش ىئمتىھانىغا قاتنىشىپ،

ــاكۇلتېتى ف ــا ف ــق-77ىزىك يىللى
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وئرۇنغــا-5ســىنىپى بــويىچه -1
بۇ سىنىپ خهنزۇ تىلـى. ېئرىشتى

ســىنىپلىرىنىڭ ىئچىــدە مهكــتهپ
بـــويىچه ەئڭ ىئلغـــار ســـىنىپ

ــتىم  ــۇپ، نۇرغــۇن قې ىئلغــار"بول
ــپ ــا" كوللېكتى ــۇپ مۇكاپاتق بول

ۇئيغـۇر تىلـى(ېئرىـشكهن ىئـدى 
ــن ــدە ەئركى ــىنىپلىرىنىڭ ىئچى س

- 4يىللىق -77سىدىق وئقۇغان 
).سىنىپ شۇنداق بولغـان ىئـدى
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ـــــۇنداق قىلىـــــپ خهنـــــزۇ ش
ــــمىي دەرس ــــۇچىالر رەس وئقۇغ

 يىلــــدا وئقــــۇپ3ســــۈپىتىدە 
ـــنى، ۇئ ۆئزى ـــۈگهتكهن دەرس ت

 يىــــل2قوشــــۇمچه ۆئگىنىــــپ 
 . ىئچىدە تاماملىدى

ــــى ــــز تىل ــــۇمىي ىئنگلى وئم
دەرسىنى تۈگهتكهنـدىن كېـيىن،
ەئركىن سىدىق كهسپىي ىئنگلىـز

گىنىـــــــــشنىســـــــــۆزلۈكى ۆئ
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ۇئ ۆئز كهسـپىگه. داۋامالشتۇردى
ائىئت ىئنگلىزچه كىتابتىن بىرنى
تېپىپ، ۇئنى وئقـۇپ، ھهر كـۈنى

 خـــــام ســـــۆز25ۇئنىڭـــــدىن 
ـــــــــدا ـــــــــارالپ، يۇقىرى تهيي
ــويىچه تهســۋىرلهنگهن ۇئســۇل ب

ــدى ــادالپ ماڭ ــى ي ــۇ. ۇئالرن ش
يىلىنىــڭ-1981يهنــى (چاغــدا 
ـــشىدا ـــزۇچه) بې ـــىنجاڭ خهن ش

بىـر يـاپونرادىوئ ىئستانسىسىدا 
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ــان ــسى بېرىلىۋاتق ــى لېكسىيى تىل
ــسى  ــۇپ، ۇئ ھهپتى ــتىم،2بول  قې

. مىنـــۇت ىئـــدى30ھهر قېـــتىم 
ەئركىن سىدىق رادىوئدىكـى شـۇ
ــــسىنى يــــاپون تىلــــى لېكسىيى

ۇئنىڭ بىرەر. ائڭالشنى باشلىدى
ـــــا، ـــــىمۇ بولمىغاچق ۈئنائلغۇس
ــــپ ــــت قىلى پهقهت ۆئزى رېمون
ســــاقايتىۋالغان بىــــر كىچىــــك

لېكـسىيىنى. يىناتتىرادىوئغىال تا
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ۈئزۈلدۈرۈپ قويماسلىق ۈئچۈن،
ۇئ ۆئزىنىــــڭ نهدە بولۇشــــىدىن
قهتىئينهزەر، رادىوئنـى كۆتـۈرۈپ
يۈرۈپ، لېكسىيه ۋاقتى بولغاندا،
ـــالپ، ـــتايىدىل ائڭ ـــى ەئس ۇئن

لېكسىيه بىرەر. خاتىرە قالدۇردى
وئلتۇرۇشقا بارغان ۋاقتىغا تـوغرا
ـــسا، ۇئ ســـورۇندىن ـــپ قال كېلى

ـــ ـــرائســـتا چىقى ـــپ، بى پ كېتى
جىمجىت يهرنى تېپىپ، رادىوئنى
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ـــدىن30 ـــۇت ائڭـــالپ، ائن  مىن
لېكسىيه. سورۇنغا قايتىپ كىردى

تۇغقانلىرىنىــڭ ۆئيىــگه بارغــان
ۋاقىتقــا تـــوغرا كېلىـــپ قالـــسا،
ائدەمــلهر بــار ۆئيــدىن ائســتا

ــــــپ،  ــــــۇغۇرۇلۇپ چىقى 30س
مىنۇتلــۇق لېكــسىيىنى ائڭـــالپ
ـــورۇنغا ـــدىن س ـــپ، ائن تۈگىتى

ـــ ـــپ كى ـــۇنداق. ردىقايتى مۇش
 يىــــل ىئزچىــــل2ۆئگىنىــــشنى 



469 

ــــــىنجاڭ ــــــتۇرۇپ، ش داۋامالش
ۇئنىۋېرســىتېتىنى پۈتتۈرۈشــتىن
بــۇرۇن، يــاپون تىلىنىــڭ ھهمــمه
گرامماتىكىـــــــسىنى وئقـــــــۇپ
ــــاپون ــــگه ي ــــپ، ۆئزى تۈگىتى
تىلىدىنمۇ خېلى پۇختـا ائسـاس

 . سېلىۋالدى
كهسپىي دەرسلهرنىڭ يـۇقىرى
قىـــسمىغا كهلگهنـــدە، ەئركىـــن

ىنىپىدىكىلهرســــــىدىقنىڭ ســــــ
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بىۋاســىته خهنــزۇچه دەرســلىك
بۇ كىتابالر. كىتابالرنى ىئشلهتتى

ـــــــپ ـــــــك ماائرى مهملىكهتلى
ــــاش ــــر تۇت ــــستىرلىقى بى مىنى
ــــــڭ ــــــتۇرۇپ، نهنجى وئرۇنالش
ساناەئت ۇئنىۋېرسـىتېتى تـۈزۈپ
چىققــــان كىتــــابالر بولــــۇپ،
ــرى ۆئلكىلهردىكــى باشــقا ىئچكى
داڭلىق مهكتهپلهرمـۇ وئخـشاش

ەئركىن. هتتىدەرسلىكنى ىئشلىت
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ســـــىدىق يېڭـــــى دەرســـــنىڭ
كىتابتىكى مهزمـۇنىنى دەرسـتىن
ــتىم ۆئزى كــۆرۈپ ــر قې ــۇرۇن بى ب
ـــــۇپ، دەرس ـــــدىغان بول چىقى
ۆئتكهندە وئقۇتقۇچىنىڭ ھهر بىر
ېئغىــز ســۆزىگه قــاتتىق دىقــقهت

ەئگهر. قىلىــــــپ وئلتــــــۇراتتى
وئقۇتقــۇچى ســۆزلىگهن دەرســته
ــسا، ــۇپ قال ــالىق بول ــرەر خات بى

ـــــالال ـــــى دەرھ ـــــاپ،ۇئن  بايق
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وئقۇتقۇچىغــــــا كۆرســــــىتىپ
ۇئ ھهمــمه دەرســلهردە. بېرەتتــى

ائشۇنداق قىلىـدىغان بولغاچقـا،
ــتالردا ۇئ خــۇددى كــۆپىنچه ۋاقى
مۇەئللىمنىــــــــڭ دەرســــــــىنى
تهستىقالپ بېرىـدىغان بىرىـدەك

مۇەئللىم ەئركىن. رول وئينايتتى
سىدىققا قـاراپ دەرس سـۆزلهپ،
ــــــهل ــــــى س ــــــڭ چىراي ۇئنى

گهرســه، بهزىنورمالــسىزلىققا ۆئز
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مــــــۇەئللىملهر سۆزلهشــــــتىن
ەئركىــن، بىــر يېــرى"توختــاپ، 

ــدىمۇ؟ ــۇپ قال ــا بول ، دەپ"خات
ــورايتتى ــورىغان. س ــۇەئللىم س م

بولـۇپ جـاۋاب-1سوائلغىمۇ ۇئ 
تهبىىئـي پهنـدە دەرس. بېرەتتى

ــــى ــــۇرۇن يېڭ ــــتىن ب ۆئتۈلۈش
مهزمۇننى ۆئزى بىر قېتىم وئقـۇپ
چىقىــــــشنىڭ ناھــــــايىتى زور

ــار ــسى ب ۇنىــڭ ســهۋەبىب. پايدى
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ــــــــداق ــــــــى دەرس: مۇن يېڭ
ۆئتۈلگهندە، وئقۇغۇچىالر ىئككى
ـــىگه دۇچ ـــى نهرس ـــۈك يېڭ تۈرل

بىرســى يېڭــى كهســپىي: كېلىــدۇ
ــالغۇالر ــى. ائت ــى يېڭ يهنه بىرس

ــۇنالر ــپىي مهزم ــتىن. كهس دەرس
بۇرۇن يېڭى مهزمـۇننى ۆئزى بىـر
قېتىم كۆرۈۋالسا، گهرچه كهسپىي
مهزمۇننى تولـۇق چۈشـىنىۋېلىش

ـــۆپىنچ ـــۇمكىنك ـــتالردا م ه ۋاقى
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بولمىـــــــسىمۇ، ائدەم يېڭـــــــى
.ائتالغۇالر بىـلهن تونۇشـۇۋالىدۇ
شۇنىڭ بىلهن دەرس ۆئتۈلگهندە
زېھنىنى يېڭى مهزمۇنغـا تېخىمـۇ
.ۈئنۈملۈك مهركهزلهشـتۈرەلهيدۇ
دەرسلىك كىتابنىـڭ وئقۇتقـۇچى
ـــۆزلىمهي ۆئتـــۈپ كهتـــكهن س
ـــۇن ـــداق مهزم ـــسمىنىمۇ، قان قى

رىـسىداۆئتۈلمهي قالغانلىقى توغ
ــــگه ــــهنچىگه ىئ ــــر ائز چۈش بى
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ـــن ـــۇۋېلىش ۈئچـــۈن، ەئركى بول
سىدىق ۆئزى بىـر قېـتىم كـۆرۈپ

مۇشـۇنداق ۇئسـۇل ۋە. چىقاتتى
روھ بىلهن وئقۇغانلىقى ۈئچـۈن،
ــــــلهرنىمۇ ــــــپىي دەرس ۇئ كهس
ــــپ ــــا ۆئگىنى ــــايىن پۇخت ىئنت

مهۋســــــــۇملۇق. ماڭــــــــدى
ىئمتىھــانالردا ائنــچه قىينالمــايال

ائشــۇ. تولــۇق نومــۇر ائالتتــى
ــۇم ــى مهۋس ــر يىل ــڭ بى مهزگىلنى
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ائخىرىدا، فىزىكا فـاكۇلتېتى ھهر
بىر سىنىپتىكى ىئمتىھـانالردا ەئڭ
يۇقىرى نومۇر ائلغـان ۇئيغـۇر ۋە
خهنــزۇ وئقۇغۇچىالرنىــڭ ىئــسمى
بىلهن ەئڭ يۇقىرى نومۇر ائلغان

 دەرســـــتىكى مهۋســـــۇملۇق3
ــــر ــــسىنى بى ىئمتىھــــان نهتىجى
ـــان ـــپ قويغ ـــا چىقىرى تاختايغ

ىڭـدا پهقهت ەئركىـنبولۇپ، ۇئن
ــتىكى ــارلىق دەرس ــىدىقنىڭال ب س
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ــسى  ــۇپ100نهتىجى ــۇر بول  نوم
ەئركىـن سـىدىق. چىققان ىئدى

كهسپىي ۆئگىنىشتىمۇ ۆئزىگه بىر
ــۈنلهپ ــۇلنى يهك ــۈك ۇئس ۈئنۈمل
چىققان بولـۇپ، شـۇ ۇئسـۇلدىن
ـــۈردە ـــل ت ـــدىلىنىپ، ىئزچى پاي

ــــدى ــــڭ. ياخــــشى ۆئگهن ۇئنى
ــنىش ــلهرنى ۆئگى ــپىي دەرس كهس

تۆۋەندىكى تـور بېتىـدەۇئسۇلى 
 : خۇالسىلهنگهن
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http://www.meripet.com
/Academy/TebbiPen.htm 

-3ائينىـڭ -5يىلى -1979
كۈنىگىچه، ەئركىـن-9كۈنىدىن 

ـــان ـــدا ېئچىلغ ـــىدىق بېيجىڭ س
ـــــۇچىالر ـــــك وئقۇغ مهملىكهتلى

ــسىنىڭ  ــك-19بىرلهشمى نۆۋەتلى
.ۋەكىللهر قۇرۇلتىيىغـا قاتناشـتى
ــدا مهملىكهتل ــدە ۇئنىڭ ــكھهم ى

وئقۇغــــۇچىالر بىرلهشمىــــسىنىڭ



480 

مــــــــۇائۋىن رەىئــــــــسلىكىگه
ەئمهلىيهتــته بــۇ. تهيىنلهنــدى

16تهشكىالتنىڭ بىر رەىئـسى ۋە 
ــۇپ، ــار بول ــسى ب ــۇائۋىن رەىئ م

 سـان17قۇرۇلتايدىن بۇرۇن بـۇ 
 شهھهر، ۆئلـكه30جۇڭگودىكى 

ــسىم ــا تهق ــوم رايونالرغ ۋە ائپتون
بۇنىـڭ ىئچىـدە. قىلىنغان ىئـدى

يهنـى(رايونىغـا شـىمال -غهربىي
ــوم ــلهن ۇئيغــۇر ائپتون لهنجــۇ بى
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ــا ــۇائۋىن) رايونىغ ــر م پهقهت بى
.رەىئسلىك سانى بېرىلگهن ىئدى
ــــدىغانالرنىڭ ــــۇ ســــانغا كىرى ب
ـــــسى ۆئزى تۇرۇشـــــلۇق ھهممى
ــــــك جايــــــدىكى، مهملىكهتلى
وئقۇغــــۇچىالر بىرلهشمىــــسىنىڭ
ــــۇائۋىن ــــاكى م ــــسلىك ي رەىئ
رەىئسلىك وئرنى بولۇپ تالالنغان

 مهكتهپنىــــــڭبىــــــر ائلىــــــي
ــــسىنىڭ ــــۇچىالر ۇئيۇشمى وئقۇغ
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.رەىئــسى بولۇشــى كېــرەك ىئــدى
لــــېكىن، ۇئ چاغــــدا شــــىنجاڭ

يىللىــــق-77ۇئنىۋېرســــىتېتىدا 
وئقۇغۇچىالر قوبۇل قىلىنغانـدىن
ــــيىن تېخــــى وئقۇغــــۇچىالر كې
ۇئيۇشمىــــــسى قۇرۇلمىغــــــان
ـــىدىقنى ـــن س ـــسىمۇ، ەئركى بول
.ۋەكىل قىلىپ ەئۋەتـكهن ىئـدى

ــــــى -1979 ــــــدا-11يىل ائي
ــ ــىتېتىنىڭ ش -3ىنجاڭ ۇئنىۋېرس
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نۆۋەتلىك وئقۇغـۇچىالر ۋەكىلـلهر
ـــلهن  ـــى بى ـــك-8يىغىن نۆۋەتلى

ــپ، ــۇرۇلتىيى ېئچىلى ــاق ق ىئتتىپ
ــــتهپ ــــىدىق مهك ــــن س ەئركى
ــــسىنىڭ ــــۇچىالر ۇئيۇشمى وئقۇغ
ـــــتهپ ـــــسلىكىگه، ۋە مهك رەىئ
ىئتتىپــاق كومىتېتىنىــڭ داىئمىــي
ــــدى ــــەئتلىكىگه تهيىنلهن .ھهي

ــى -1980 ــڭ -8يىل -26ائينى
ــــــد ــــــۈنىگىچه-30ىن كۈنى ك
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ۈئرۈمچىــدە ېئچىلغــان ۇئيغــۇر
ــــۇنجى ــــۇق ت ــــوم رايونل ائپتون
قېتىملىق وئقۇغۇچىالر قـۇرۇلتىيى

نۆۋەتلىـــك ياشـــالر-3بىـــلهن 
قۇرۇلتىيىـــدا، ەئركىـــن ســـىدىق
ائپتونــوم رايونلــۇق وئقۇغــۇچىالر
ــــسى، ۋە ــــسىنىڭ رەىئ بىرلهشمى
ياشالر بىرلهشمىـسىنىڭ مـۇائۋىن

شـۇنداق قىلىـپ. رەىئسى بولدى
ەئركىن سـىدىقنىڭ وئقۇغـۇچىالر
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 كه5خىزمىتىــدىكى ۋەزىپىــسى 
 . كۆپهيدى

ــــــيهت ــــــت مهدەنى ۇئ ۋاقى
ىئنقىالبى ەئمدىال ائخىرلىـشىپ،

ــــۇرۇنقى  ــــل10ب ــــچه يى  نهچ
ــانچىلىقنى ــقان قااليمىق داۋامالش
يېڭىۋاشـــتىن رەتـــكه ســـېلىش
ــــگهن باســــقۇچىغا تــــوغرا كهل
بولغاچقا، نۇرغۇن ىئـشالر تېخـى

پ بواللمىغـانبىر رېتىمگه چۈشۈ
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ۇئنىڭ ۈئستىگه مهكـتهپ. ىئدى
رەھبهرلىكــــى تهلهپ قىلغــــاننى
وئقۇغـــــــــۇچىالر ياخـــــــــشى
كۆرمهيدىغان، وئقۇغۇچىالر ائرزۇ
قىلغــــان ىئــــشالرنى مهكــــتهپ
رەھبهرلىكى ياقتۇرمايدىغان بىـر
ـــۇت ـــددىيهتمۇ مهۋج ـــر زى ېئغى
بولـــۇپ، ىئـــشالرنى ھهر ىئككـــى
تهرەپنى رەنجىتمهي، ھهر ىئككى

ـــى ر ـــداتهرەپن ـــان ھال ازى قىلغ
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ــن ــۈكى ەئركى ــېڭىش ي ــپ م ېئلى
سىدىقنىڭ زىممىسىگه چۈشـكهن

ۇئنىڭدىن باشـقا ەئركىـن. ىئدى
سىدىق ۆئزىدىن بۇرۇنقى ۇئيغـۇر
وئقۇغۇچى كادىرلىرىنىڭ بۇرنىنى
ــقىالر يېــتىلهپ ماڭىــدىغان باش
ەئھۋالدىن قاتتىق نارازى بولۇپ،
ۇئيغۇرالرنىڭ ھهممه ىئشتا ائجىز

ىغان ۋەزىيهتنــىبولــۇپ كۆرۈنىــد
قهتىئي ۆئزگهرتىشكه قاتتىق بهل
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شـۇڭا ۇئ وئقۇغـۇچىالر. باغلىدى
خىزمىتىـــدىمۇ ھـــېچ كىمنىـــڭ
ائغزىغا قاراپ تۇرماي، ەئتراپلىق
ـــشىپ ـــاتتىق تىرى ـــپ، ق ىئزدىنى

مهكتهپ وئقۇغـۇچىالر. ىئشلىدى
ــــــۇر ــــــسىدىكى ۇئيغ ۇئيۇشمى
ـــــــزۇ ـــــــادىرالرغىمۇ ۋە خهن ك
كـــادىرالرغىمۇ ھهقىقىـــي تـــۈردە

ــش ــدىياخ ــالمچىلىق قىل .ى باش
ۇئنىڭ يېتهكچىلىكىدە، مهكـتهپ
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ـــسى ھهر ـــۇچىالر ۇئيۇشمى وئقۇغ
ــــــگهن ــــــى كهل ــــــى يېڭ يىل

يېڭــــــــى"وئقۇغۇچىالرغــــــــا 
"وئقۇغــۇچىالرنى قارشــى ېئلىــش
ـــــتۇردى ـــــىمى وئرۇنالش .مۇراس
ۇئيغۇر وئقۇغۇچىالرغا يىلـدا بىـر

ـــتىم  ـــسىيه"قې ـــېىئر دېكالمات ش
ــــــــش ــــــــسى" قىلى مۇسابىقى

ى يىللىـــرىبهز. وئرۇنالشـــتۇردى
ــــــهنەئت ــــــاكۇلتېتالر ائرا س ف
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.وئيۇنلىرى كۆرىگىمۇ ۆئتكـۈزدى
ــــــــۇچىالر ــــــــتهپ وئقۇغ مهك
ۇئيۇشمىـــــسى يىغىنلىرىـــــدا ۇئ
ائلدىـــدا ۇئيغـــۇرچه ســـۆزلهپ،
.كهينىدە خهنـزۇچه سـۆزلهيتتى
ــــان ــــا تهرجىم ــــۇڭا ۇئنىڭغ ش

خهنــزۇ وئقۇغــۇچى. كهتمهيتتــى
كادىرلىرىنىمۇ ھهممه جهھهتتىن
قايىـــــل قىلىـــــپ يېـــــتهكلهپ
ماڭغاچقــا، ەئركىــن ســىدىقنى
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.ۇئالرمۇ ىئنتايىن ھۆرمهتلهيتتى
شـــۇنداق قىلىـــپ ۇئ مهكتهپـــته

قـول-1بۇرۇن مهۋجۇت بولغان، 
ــــقىالر ــــۇر باشــــلىقنى باش ۇئيغ
ــا ــدىغان ەئھۋالغ ــتىلهپ ماڭى يې

-3. پۈتــۈنلهي خــاتىمه بهردى
نۆۋەتلىك مهكـتهپ وئقۇغـۇچىالر
ــــــۇددىتى ــــــسىنىڭ م ۇئيۇشمى

ىللىـق ي2توشۇپ، ۇئيۇشـمىنىڭ 
ــــــــالت ــــــــدىن دوك خىزمىتى
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يازىدىغاندا، ەئركىـن سـىدىق ۇئ
ـــــك، ـــــاڭ فامىلىلى ـــــشنى ي ىئ
ھهربىيلىكته نهچـچه يىـل كـادىر
بولــــۇپ ىئــــشلىگهن، تــــارىخ

يىللىق خهنزۇ-77فاكۇلتېتىنىڭ 
ـــــــسى، مهكـــــــتهپ وئقۇغۇچى

-1وئقۇغۇچىالر ۇئيۇشمىـسىنىڭ 
مۇائۋىن رەىئسىگه تاپـشۇرغاندا،
ـــداق ـــن ســـىدىققا مۇن ۇئ ەئركى

ەئركىـن، ەئگهر": گهن ىئـدىدې
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مهن مهكتهپنى دېسهم بۇ ىئـشنى
ــوق ىئــدى ــۇم ي .ھهرگىزمــۇ قىلغ
بىراق، مهن ۇئنى سـېنىڭ يـۈزۈڭ

 ۇئ ەئينى."ۈئچۈن قىلىپ بېرەي
ۋاقىتتىكـــــــــى مهكـــــــــتهپ
ــــسىم ــــر قى ــــڭ بى رەھبهرلىكىنى
ىئشلىرىنى ياقتۇرمىغان، مهكتهپ
رەھبهرلىكىــــــــدىن نــــــــارازى
ـــــــى ـــــــڭ بىرس وئقۇغۇچىالرنى

ا، يۇقىرىقىـــــــدەكبولغاچقـــــــ
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مهكتهپ. گهپلهرنى قىلغان ىئدى
وئقۇغۇچىالر ۇئيۇشمىسى ۇئيغـۇر
وئقۇغـــــــــۇچىالر ۈئچـــــــــۈن
ۇئيۇشـــــتۇرغان يۇقىرىقىـــــدەك
پــــــاائلىيهتلهر وئقۇغــــــۇچىالر
ائرىسىدا ىئنتـايىن چـوڭ تهسـىر
ــتهپ ــا مهك ــۇ ۋاقىتت ــاپ، ش قوزغ
وئقۇغۇچىالر ۇئيۇشمىسىدا كادىر
بولــۇپ ىئــشلهش بىــر يــۇقىرى

ـــ ـــاندەرىجىلى ـــهرەپكه-ك ش ش
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يىلــى-1981. ائيالنغــان ىئــدى
ـــــۇچىالر-3 ـــــك وئقۇغ نۆۋەتلى

ۇئيۇشمىنىڭ مـۇددىتى توشـۇپ،
نۆۋەتلىك ۇئيۇشـما ۋۇجۇدقـا-4

ـــىدىق ـــن س ـــدە، ەئركى كهلگهن
ـــــڭ ـــــۈردە ۇئنى ـــــق ت داۋاملى

 . رەىئسلىكىگه تهيىنلهندى
يىللىـــــرى ۇئيغـــــۇر-1978

ــسى ــلىق كرىزى ــدىكى ائش دىيارى
.تېخــى ائخىرالشــمىغان ىئــدى
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شۇڭا وئقۇغۇچىالرنىڭ تۇرمۇشـى
ـــــۇپ، ـــــيىن بول ىئنتـــــايىن قى
وئقۇغــۇچىالر وئپــچه ائشــخانىدا

وئقۇغـــۇچىالر. تامـــاق يهيتتـــى
ۈئســتهل بــويىچه گۇرۇپپىالرغــا
ائيرىلغان بولۇپ، بىر ۈئسـتهلدە

ائشپهز.  دىن كىشى بار ىئدى10
ۇئســـتامالر ھهر بىـــر ۈئســـتهل
ـــر داســـقا تامـــاقنى ۈئچـــۈن بى

قۇغۇچىالر بۇوئ. ۇئسۇپ بېرەتتى
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داسنى ۆئز ۈئستىلىگه ەئكېلىـپ،
.ۇئنىڭدىكى تاماقنى بۆلىـشهتتى
ۇئالرنىــڭ ەئتىگهنلىــك تــامىقى
دۇخوپكىــــدا پۇشــــۇرغان بىــــر
كىچىك قوناق نېنى يـاكى قونـاق
ھــور نېنــى بولــۇپ، بىرســىگه بىــر
ائدەمنىــــڭ قورســــىقى ائرانــــال

بۇ يهرلهرگه كېتىپ-ۇئ. توياتتى
قېلىــــپ، تاماققــــا كهلمىــــگهن
وئقۇغۇچىالرنىڭ نېنىنـى تاماققـا
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.كهلگهنلهر بۆلىشىپ ېئلىـۋاالتتى
ۇئ چاغــدا ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ

ـــدا  ـــار12ياتىقى ـــۇچى ب  وئقۇغ
ـــــۇپ، ۇئالر  ـــــوش6بول  دانه ق

.كىشىلىك كارىۋاتتـا ۇئخاليتتـى
ـــچه11ائخـــشىمى ســـاەئت   غى

ۆئگىـــــنىش قىلىـــــپ، چىـــــراغ
ۆئچۈرۈلگهنــدە ياتاققــا قايتىــپ

قىـدەككهلگهندىن كېـيىن، ھېلى
ــڭ ــارالر كارىۋاتنى ــى ب ــاق نېن قون
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قىرغىقىـــدا وئلتۇرۇۋېلىـــپ، بىـــر
چاشـــكىغا قاينـــاق ســـۇ يـــاكى
ــى ــپ، ۇئن ســوغۇق ســۇ قۇيۇۋېلى
ىئچكهچ ھېلىقـى قېتىـپ قالغـان

ــى ــاننى غاجــاپ يهيتت نېنــى. ن
يـوقالر بولــسا ۇئتتــۇرال يوتقانغــا

ــى ــپ كېتهتت ــلۈك ۋە. كىرى چۈش
كهچلىــك تاماقنىــڭ ســۈپىتىمۇ

ار بولۇپ، ائدەمنىڭىئنتايىن ناچ
ۇئ. قورســـىقى ائرانـــال تويـــاتتى
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چاغــدىكى وئقۇغــۇچىالر ۈئچــۈن
ەئڭ ياخشى تاماق سۇيۇقائشمۇ
ـــــــۇ ەئمهس، ەئمهس، لهڭمهنم
ائشۇ ىئككى تاماقنىڭ وئتتۇرىـدا

دېگهن بىر تاماق" بوسو"قالغان 
ــدى ــان. ىئ ــا بارغ ــۇڭا تاماقق ش

وئقۇغۇچىالرنىـــــڭ ھهممىـــــسى
ــۇچىالر تاما" ــراق وئقۇغ ــاجىق قق

ــــــسىكهن ــــــى"كهلمى ، دېگهنن
ـــى ـــۇچىالر. تىلهيتت ـــز وئقۇغ قى
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ــا بارمايــدىغان ــرەك تاماقق بهك
بولۇپ، قىز وئقۇغۇچىالر كـۆپرەك
ـــــــتهلدىكىلهر ـــــــان ۈئس بولغ

.ھېـــسابلىناتتى" تهلهيلىكـــلهر"
ۇئنـــداق ۈئســـتهللهرگه بهزىـــدە

كه" زىيارەت"باشقا ۈئستهلدىن 
ەئركىــن. ائدەم كېلىــپ قــاالتتى

 دەك30ىكى سىدىقنىڭ سىنىپىد
وئقۇغۇچىالرنىڭ ائران بهشى قىـز
ـــڭ ـــۇپ، ۇئالرنى وئقۇغـــۇچى بول
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ۇئ. ىئككىسى ۈئرۈمچىلىك ىئـدى
ىئككىـــيلهن ۆئيىـــدىن قاتنـــاپ
وئقــــۇپ، ائشــــخانىدا تامــــاق

ــى ــا . يېمهيتت ــۇڭا فىزىك -77ش
ــــــــــق  ــــــــــىنىپ-4يىللى س

ــــسى ــــڭ ھهممى وئقۇغۇچىلىرىنى
"تهلهيـسىزلهر"تاماق جهھهتته 

 . ىئدى
ــلهن ائ ــى بى ــسۇنىڭۈئرۈمچ ق

ائرىلىقــــى مىــــڭ كىلــــومېتىر
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كېلىــدىغان بولــۇپ، ۇئ چاغــدا
يولــــۇچىالر ائپتوبۇســــى بــــۇ

ــاپىنى  ــاتتى4مۇس ــدە باس . كۈن
ــگه ــدە ۆئي ــازلىق تهتىل ــۇڭا ي ش

 ائخـــشام3قايتقانـــدا يولـــدا 
 كـۈن يـول يۈرۈشـكه4ۇئخالپ، 

ياتاقالر ىئنتايىن. توغرا كېلهتتى
قاســـماق بولـــۇپ، ھهممىـــسىدە

بـۈرگىلهر بـاردېگۈدەك چۇسا ۋە 
شۇڭا كېچىـسى ۇئخـالش. ىئدى



504 

ائساســـــهن مـــــۇمكىن ەئمهس
بولــــۇپ، ائدەمنــــى قــــاتتىق
سىلكىيدىغان ھېلىقى ائپتوبۇستا
ـــپ ـــۇرۇپ ھېرى ـــۈن وئلت ـــر ك بى
كهتكهنلىكتىن، كىـشىلهر پهقهت
ۇئزايلىنىــپ يېتىــۋېلىش ۈئچــۈنال

يولنىـــڭ. ياتاققـــا چۈشـــهتتى
تامىقىمۇ ىئنتايىن ناچار بولـۇپ،

هڭــمهن ائلــسىڭىزبىــر چىــنه ل
 قىــسمى قونــاق2 تىــن 3ۇئنىــڭ 
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ۇئنىدا ياسـالغان چـۆپ بولـۇپ،
ـــر قهۋەت ـــتۈنكى بى پهقهت ۈئس
چـــۆپال بۇغـــداي ۇئنـــى بولـــۇپ
ــان ــۇ بولغ ــدىغان ۋاقىتالرم چىقى

 . ىئدى
ەئركىن سىدىق پهقهت يازلىق
تهتىلدىال يۇرتىغا قايتىپ، ائلىي
مهكتهپــته وئقــۇش جهريانىـــدا

ــر قې ــدە بى ــشلىق تهتىل ــۇقى تىمم
ۇئ ھهر. ۆئيىگه بېرىـپ باقمىـدى
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ـــسۇغا ـــدىن ائق ـــازدا ۈئرۈمچى ي
ماڭغانــدا يولــۇچى ائپتوبۇســىدا

 كۈندەك15ۆئيىدە . وئلتۇراتتى
تۇرغانـــدىن كېـــيىن، ھهر يىلـــى
ــدىغان ــدە ېئچىلى ــازلىق تهتىل ي
ـــــۇچىالر ـــــك وئقۇغ مهملىكهتلى
ـــــسى رەىئـــــسلىرىنىڭ بىرلهشمى
يىغىنىغـــا قاتنىـــشىش ۈئچـــۈن،

ـــ ـــگه بال ـــپۈئرۈمچى دۇرال قايتى
ـــى ـــن. كېلهتت ـــدا ەئركى ۇئ چاغ
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 جان ائدەم8سىدىقنىڭ ۆئيىدە 
بولۇپ، ھهممهيـلهن دادىـسىنىڭ

 نهچــــچه ســــوم ائيلىــــق80
.ماائشــــىغا قاراشــــلىق ىئــــدى
ائقسۇدىن ۈئرۈمچىگىچه بولغـان

15ائپتوبــۇس يــول كىراســىغىال 
سوم ەئتراپىـدا پـۇل كېتىـدىغان
بولغاچقا، يول كىراسىنى تېجهپ

چـۈن، ۇئنىـڭ دادىـسىقېلىش ۈئ
ىئمكان بار ۈئرۈمچىگه بارىدىغان
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قارا ماشىنىدىن بىرەرنى تېپىـپ،
ەئركىن سـىدىقنى شـۇ ماشـىنىغا

ـــــاتتى مۇشـــــۇ. ســـــېلىپ قوي
تهرجىمىھالنىــڭ ائلــدىنقى بىــر
قىسمىدا تىلغا ېئلىنغان، ەئركىـن
ســىدىقنىڭ روزى تــۇردى دېــگهن
تاغىسىنىڭ ىئنىسى قادىر تـۇردى

 پوچتىخانىـداائقسۇ ۋىاليهتلىـك
شــــۇڭا ەئركىــــن. ىئــــشلهيتتى

ســىدىقنىڭ دادىــسى ھهر يىلـــى
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ــشىنىڭ ــۇ كى ــلهن ائش ــدى بى ائل
قېشىغا بېرىپ، ۈئرۈمچىگه خهت
-توشــۇيدىغان قــارا ماشــىنا بــار
.يــوقلىغىنى سۈرۈشــته قىالتتــى
ەئركىن سىدىق بىر قېتىم ۇئستى
وئچــــــــۇق خهت توشــــــــۇش
ماشىنىــسىدا، خهت خالتىالرنىــڭ

پ ۈئرۈمچىــگهۈئســتىدە وئلتــۇرۇ
ھهر كــــۈنى كهچــــته. قــــايتتى

ماشىنىدىن چۈشـكهندە، ۇئنىـڭ
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بېــشى خــۇددى-پۈتــۈن ۇئســتى
كونا ۆئيلهرنـى چاقىـدىغان قـارا
خىزمهتچىلهرنىڭكىگه وئخـشاش
.توپا بىـلهن قاپلىنىـپ كېتهتتـى
ۇئنىڭدىن باشقا قارا ماشـىنىنىڭ
ـــڭ ـــۇرۇپ، يازنى ـــتىدە وئلت ۈئس
تومــۇز ىئســسىقىغا چىــدىماقمۇ

يهنه بىــر. مهس ىئــدىائســان ەئ
يىلى ەئركىن سىدىقنىڭ دادىـسى
ـــــدىن ـــــۇڭ زاۋۇتى ـــــسۇ ي ائق
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ۈئرۈمچىگه مال توشۇيدىغان بىر
ــاپتى ــىنىنى ت ــارا ماش ــڭ. ق ۇئنى

شـــوپۇرى بىـــر خهنـــزۇ بولـــۇپ،
ۇئنىــــڭ ەئركىــــن ســــىدىقنى
ۈئرۈمچىـــگه بىكارغـــا ائپىرىـــپ
قويۇشــــى ۈئچــــۈن ەئركىــــن
سىدىقنىڭ دادىسى ۆئيىدىكى بىر

اڭاق بىلهن يهنه بىرقانچه كىلو ي
ــۈلىنى  ــو گ ــانچه كىل ــا2ق  خالت

ۇئ. قىلىپ، شوپۇرغا سوغا قىلدى



512 

شوپۇر ەئركىـن سـىدىقنى ېئلىـپ
ـــن ـــدە ەئركى شـــىڭخاغا كهلگهن
سىدىقنى ماشىنىدىن چۈشـۈرۈپ

.بىـر دەم سـاقالپ تـۇر"قويۇپ، 
ـــڭ ائزراق ىئـــشىنى مهن ۆئزۈمنى
تۈگىتىپ، قايتىپ كېلىـپ سـېنى

ــۋالىمهن ــدى"ېئلى ــنەئ. ، دې ركى
سىدىق چوڭ تـاش يـول بويىـدا
.سومكىــسىنى تۇتــۇپ ســاقلىدى

ــر ســاەئت ســاقلىدى ىئككــى. بى
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ۇئچ ســاەئت. ســاەئت ســاقلىدى
ـــاقلىدى ـــوپۇر. س ـــېكىن ۇئ ش ل

شۇنىڭ بىـلهن. قايتىپ كهلمىدى
ــا ــىڭخادا ياتاقق ــسىز ش ۇئ ىئالج
ــگه ــسى ۈئرۈمچى ــۈپ، ەئتى چۈش
بارىدىغان ائپتوبۇسنىڭ بېلىتىنى

ــگ ــپ، ۈئرۈمچى ــۇسېئلى ه ائپتوب
ەئمما، بۇ. بىلهن قايتىپ كهتتى

قېــــتىم ۇئنىــــڭ ۈئرۈمچىــــدىن
ىئچكىرىگه ماڭغۇچه بولغان بىـر
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ــــــدىكى ــــــته، ۋە ىئچكىرى ھهپ
يىغىندىن قايتىپ كېلىپ، دەرس

 كــۈن10باشــالنغۇچه بولغــان 
جهريانىدا ۈئرۈمچىـدە تۇرمـۇش
ــۇلى ــۇش پ ــدىغان تۇرم كهچۈرى
يـــول كىراســـى بىـــلهن تـــۈگهپ

سـىدىق قـاتتىقكېتىپ، ەئركىن 
 . قىينالغان ىئدى

ــــــــتهپ ــــــــدا مهك ۇئ چاغ
ــــڭ باشــــالنغاندا وئقۇغۇچىالرنى



515 

.تامىقىغـــا پـــۇل ېئلىنمـــايتتى
ەئركىن سىدىق ۆئز ائىئلىـسىنىڭ
ىئقتىسادىي قىيىنچىلىقىنى كۆزدە
ـــا ـــانقهدەر ائت ـــۇپ، ىئمك -تۇت

ائنىـــسىدىن پـــۇل ســـورىماي،
ــــي ــــايىن ائددى ــــاددا-ىئنت س

 ائي3بهزىــــــدە . ياشــــــايتتى
ائنىسىدىن ائلغـان-ە ائتاىئچىد

 ســــومغىمۇ بارمىغــــان5پــــۇل 
ەئركىن. ۋاقىتالرمۇ بولغان ىئدى
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ـــايىن ـــى ىئنت ـــىدىقنىڭ قهلىم س
كۈچلۈك بولۇپ، باشقا مهقـسهت
-بىلهن يېزىلغـان نهرسـىلىرى ۇئ

بۇ يهردە ېئالن قىلىنىـپ قېلىـپ،
شــۇنىڭ قهلهم ھهققىمــۇ ەئركىــن
ســىدىقنىڭ تۇرمــۇش خىراجىتــى

ســـقاتقانۈئچـــۈن ناھـــايىتى ەئ
تــوك"بىــر قېـتىم ۇئنىــڭ . ىئـدى
ــــولى ــــىنىڭ" ي ــــگهن دەرس دې

ــــــــمه ــــــــسى ھهم وئقۇتقۇچى
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وئقۇغــــۇچىالردىن تاپــــشۇرۇق
ـــاله ـــارچه ماق ـــر پ ـــدا بى وئرنى
ــــــشنى وئرۇنالشــــــتۇردى .يېزى
يېزىلغـــان ماقـــالىنى ســـىنىپنىڭ
وئتتۇرىسىغا چىقىـپ وئقۇغانـدا،
ەئركىــن ســىدىقنىڭ ماقالىـــسى
ـــسىنى ـــىنىپتىكىلهرنىڭ ھهممى س

شــۇنىڭ بىــلهن. ســىرلهندۈردىته
ـــن ـــسى ەئركى دەرس وئقۇتقۇچى

شــىنجاڭ"سـىدىققا ۇئ ماقــالىنى 
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ــا يــولالش" ماائرىــپ ژۇرنىلــى غ
.توغرىــــسىدا تهكلىــــپ بهردى
ــاله ائشــۇ ــلهن ۇئ ماق شــۇنىڭ بى
ژۇرنالدا ېئالن قىلىنىـپ، ەئركىـن
ـــى ـــىدىققا ائزراق قهلهم ھهقق س

ـــدى ـــىدىقنىڭ. كهل ـــن س ەئركى
ـــــدىم" ـــــداق ۆئگهن ،"مهن قان
ائلىـــي مهكـــتهپ ىئمتىھانىغـــا"

ــــش ــــارلىق قىلى ــــداق تهيي قان
ــرەك؟ ــالىلىرىمۇ" كې ــگهن ماق دې
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"شــــىنجاڭ ياشــــالر ژۇرنىلــــى"
قاتـــارلىق مهتبـــۇائتالردا ېئـــالن
قىلىنىپ، ۇئالرغىمۇ قهلهم ھهققى

ەئركىن سىدىق سـۇلتان. كهلدى
مۇەئللىمنىـــڭ يېتهكچىلىكىـــدە

ـــــان  ـــــۇن"يازغ مىكـــــرو دولق
ھــازىرقىتېخنىكىــسى ۋە ۇئنىــڭ 

ــشى ــۇش" قوللىنى ــاۋزۇلۇق وئق م
شــىنجاڭ"پۈتتــۈرۈش ماقالىــسى 

دا ېئــالن" كــۈچ ژۇرنىلــى-بىلىــم
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 . قىلىندى
پهننىڭ-ەئركىن سىدىق ىئلىم

ــش ۋە ــسىگه چىقى ــۇقىرى پهللى ي
ـــشتىن ۆئز تهقـــدىرىنى ۆئزگهرتى
باشــــقا، قىلغــــان ىئــــشلىرىنىڭ
ھهممىسىنى مىللهتنىڭ تهقـدىرى

همىللهتــك. بىـلهن زىـچ باغلىـدى
پايدىلىقال ىئش بولسا، ۇئ مهيلى
چوڭ ىئش بولسۇن ياكى كىچىـك
ىئش بولسۇن، ۇئ ىئشالرنى قىلچه
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.ىئككىلهنمهستىن قىلىپ تـۇردى
ـــل ـــر مهزگى شـــۇ ۋاقىتتىكـــى بى
شــــىنجاڭ ۇئنىۋېرســــىتېتىدىكى
ـــڭ ـــز وئقۇغۇچىالرنى ـــۇر قى ۇئيغ
چۈشــلۈك تامــاق ېئلىــشى بىــر

تامــاق. مهســىله بولــۇپ قالــدى
-3وئقۇغـۇچىالر ېئلىشتا ھهممه 

 دېرىزىدە ۆئچىرەت تۇرىدىغان4
ـــۇچىالر ـــۇل وئقۇغ ـــۇپ، وئغ بول
داۋاملىـــق قىـــز وئقۇغـــۇچىالرنى



522 

ــــرەتته ــــپ، ۆئچى ــــوزەك قىلى ب
ــپ، ــدىغا كىرىۋېلى ــڭ ائل ۇئالرنى
تاكى بارلىق وئغۇل وئقۇغـۇچىالر
ــز ــۇچه قى ــپ بولمىغ ــاق ېئلى تام
ــــــــۆۋەت ــــــــا ن وئقۇغۇچىالرغ
تهگمهيــــــــدىغان ەئھــــــــۋال

ەئھـــۋالنىبـــۇ . شـــهكىللهندى
ـــن ـــش ۈئچـــۈن ەئركى ۆئزگهرتى
ســـىدىق دەســـلىپىدە مهكـــتهپ
ــــسىنىڭ ــــۇچىالر ۇئيۇشمى وئقۇغ
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 كىــشىنى2ۇئيغــۇر كــادىرلىرىنى 
بىر گۇرۇپپـا قىلىـپ بۆلـۈپ، ھهر
كۈنى چۈشلۈك تاماق ۋاقتىدا بىر

 كىشى بىلىكىـگه2گۇرۇپپىدىكى 
ــــــاغالپ، ــــــگه ب ــــــل بهل قىزى
ـــــسىدا ـــــۇچىالر ائشخانى وئقۇغ

.ان قىلـدىۆئچىرەت سـاقاليدىغ
گهرچه ەئركىن سـىدىقنىڭ ۆئزى
ـــــۇچىالر ـــــك وئقۇغ مهملىكهتلى
ــــــۇائۋىن ــــــسىنىڭ م بىرلهشمى
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رەىئـسىدەك يـۇقىرى دەرىجىلىـك
ۋەزىپىدە بولسىمۇ، ۇئنىڭغا پهرۋا

-1قىلماي، ۆئچىرەت ساقالشنى 
.بولــــۇپ ۆئزى باشــــالپ بهردى
ـــنچه مهكـــتهپكه تهكلىـــپ كېيى
ــزالر ــلهن قى ــۇلالر بى ــپ، وئغ بېرى

ـــاق ائل ـــىتام ـــدىغان دېرىزىن ى
ۇئيغۇر وئقۇغۇچىالر. ائيرىۋەتتى

ــۇ ىئــشتىن چهكــسىز خۇرســهن ب
ــۇر. بولۇشــتى ــل ۇئيغ ــر مهزگى بى
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وئقۇغـــۇچىالر ائشخانىـــسى بىـــر
قهۋىتىـــدە بولغـــان-2بىنانىـــڭ 

بولۇپ، قىش كۈنى پهلهمپهيدىن
چىقىپ چۈشـكىچه وئقۇغـۇچىالر
مۇزغـــــا تېيىلىـــــپ يىقىلىـــــپ
ــــۆپ ــــشالر ك ــــىدىغان ىئ چۈش

شۇنىڭ بىلهن ەئركىـن. كۆرۈلدى
ــۇچىالر ــتهپ وئقۇغ ــىدىق مهك س
ۇئيۇشمىـــــــسىنىڭ ۇئيغـــــــۇر
كـــادىرلىرىنى تهشـــكىللهپ، ھهر
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كــۈنى وئقۇغــۇچىالر ەئتىگهنلىــك
ــــۇرۇن ــــشتىن ب ــــا كېلى تاماقق
ــــــۇزالرنى ــــــدىكى م پهلهمپهي

 . تازىالتقۇزۇپ قويدى
يىللىرىنىــڭ باشــلىرى-1979

شىنجاڭ ۇئنىۋېرسىتېتىنىڭ سابىق
ــــۇدىرى قه ــــۇائۋىن م ــــۇمم يي

ــر قېتىملىــق ۇئيغــۇر ــاۋۇدۇن بى ب
ـــدا ـــوڭ يىغىنى ـــۇچىالر چ وئقۇغ

ــدى ــداق دې ــز : "مۇن  يىــل30بى
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تىرىشىپ، ۇئيغۇر پروفېسسوردىن
ائران ىئككىنــــى يېتىــــشتۈردۇق

جــــــۇغراپىيه فاكۇلتېتىنىــــــڭ(
پروفېسسورى مىجىت خۇدابهردى
بىلهن ەئدەبىيـات فاكۇلتېتىنىـڭ
پروفېســـــسورى ائبدۇشـــــۈكۈر

). دېمهكچـىمۇھهممهت ىئمىننى
ـــل30بۇنىڭـــدىن كېيىنكـــى   يى

ىئچىــدە ۇئيغــۇر پروفېســسوردىن
يهنه ائران ىئككىسى چىقـسا، ۇئ
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بىز ۇئيغۇرالر ۈئچـۈن بىـر چـوڭ
ــۇس ــۇم. نوم ــىلهر چوق ــۇڭا س ش

بـۇ." تىرىشىپ ياخشى وئقـۇڭالر
ســــۆزلهر ەئركىــــن ســــىدىقنىڭ
.قهلبىدە چوڭقـۇر وئرۇن ائلـدى
ــتالردا ــى ۋاقى ــدىن كېيىنك ۇئنىڭ

 ســىدىقمۇ مهكتهپتىكــىەئركىــن
بــارلىق ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىالرغــا
ىئمكـــانقهدەر چـــوڭراق تهســـىر
ـــۈردە ـــل ت ـــشكه ىئزچى كۆرسىتى
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يېڭى مهكتهپكه قوبۇل. تىرىشتى
قىلىنغان ۇئيغـۇر وئقۇغۇچىالرغـا
چــــوڭ يىغىــــن ائچقانــــدا، ۇئ

ــلهت" ــر مىل ــدا بى ھــازىرقى زامان
يهنه بىر مىللهتنىڭ قۇلى بولـۇپ

ساســـهنقالىـــدىغان ەئھـــۋال ائ
لـېكىن. كۆرۈلمهسلىكى مـۇمكىن

بىر مىللهت يهنه بىـر مىللهتنىـڭ
تىلىنىڭ قۇلى بولـۇپ قالىـدىغان
ىئــشالر ھــازىرمۇ ناھــايىتى كــۆپ
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ــــدۇ ــــم. كۆرۈلۈۋاتى ــــل بىلى تى
شـۇڭا. ىئسكىالتىنىڭ ائچقـۇچى

سىلهر ھازىردىن باشالپ ۋاقىتنـى
ــارلىق ــرلهپ، تهيي ــۇر قهدى چوڭق
باســـقۇچىدىكى بىـــر يىلـــدىن

لىنىپ خهنزۇ تىلىنى پۇختاپايدى
 . ، دېدى"ىئگىلىۋېلىڭالر

ەئركىــن ســىدىقنىڭ ســىنىپىدا
دىلمۇرات تۇرسۇن ىئسىملىك بىـر
وئقۇغـۇچى بــار بولـۇپ، ەئركىــن
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ســىدىق ۇئنىــڭ بىــلهن ىئنتــايىن
دىلمــــۇرات. يـــېقىن ۆئتهتتــــى

تهنتهربىــــــــيىگه ىئنتــــــــايىن
ـــۈن ـــۇپ، پۈت ـــدىغان بول قىزىقى
ائلىـــــي مهكـــــتهپ وئقۇشـــــى

ا شـــــــــىنجاڭجهريانىـــــــــد
ۇئنىۋېرســـــــىتېتى ۋالىبـــــــول
كوماندىــسىنىڭ باشــلىقى بولــۇپ

ۇئ قىسقا يۈگۈرۈشتىمۇ. ىئشلىدى
ىئنتــايىن ماھارەتلىــك بولــۇپ،
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ــۇر ــۈن ۇئيغ ــا پۈت ــى ۋاقىتت ەئين
ـــتهپ ـــي مهك ـــدىكى ائلى دىيارى

 مېتىـــر،200وئقۇغۇچىلىرىنىـــڭ 
 مېتىرلىـــق800 مېتىـــر ۋە 400

ـــى ـــڭ يېڭ ـــۈرۈش تۈرلىرىنى يۈگ
ــورتىنى يار ــدىرېك ــان ىئ ۇئ. اتق

مۇشــۇنداق نهتىجىــگه ېئرىــشىش
ــاتتى ــۈنى چېنىق .ۈئچــۈن ھهر ك

قىش.  ۋاق يۈگۈرەيتتى3كۈنىگه 
ائينىـــڭ زىمىـــستان-1پهســـلى 
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ــــــۈنىگه  ــــــۇ ك  ۋاق3كۈنلىرىم
ــۈرەيتتى ــلى . يۈگ ــاز پهس ،-7ي

ائينىـــڭ وئتـــتهك ىئســـسىق-8
ــــــۈنىگه  ــــــۇ ك  ۋاق3كۈنلىرىم

يامغۇر ياققانـدىمۇ. يۈگۈرەيتتى
 قـــار ياققانـــدىمۇ.يۈگـــۈرەيتتى
ــۈرەيتتى ــسىتى. يۈگ ــڭ مهق ۇئنى

ــــــــرال ــــــــڭ: پهقهت بى ۆئزىنى
تهنتهربىيىدىكى ائالھىـدىلىكىنى
تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، مىلـلهت
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.شـهرەپ قـازىنىش-ۈئچۈن شان
بېــــزىلهر ۇئنىــــڭ ھهر كــــۈنى
ـــق ـــۈرگىنىنى زاڭلى ـــۈرۈپ ي يۈگ

لـېكىن ەئركىـن. قىلىشقان ىئدى
ــــــاتتىق ــــــى ق ســــــىدىق ۇئن

نىـڭ نهزىرىـدەۇئ. ھۆرمهتلهيتتى
ھهر بىر ۇئيغۇرنىڭ ۆئز مىللىتىگه

ىئــشى-1تــۆھپه قوشــااليدىغان 
ۆئز ىئشىنى ھېچ بولمىغاندا باشقا
مىللهتـــلهر بىـــلهن وئخـــشاش
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دەرىجىدە ياخشى قىلىش، ەئگهر
ــــسا ۇئالردىــــن ــــۇمكىن بول م
.ائشـــۇرۇپراق ياخـــشى قىلىـــش
ەئگهر ھهر بىر ساھهدە دىلمۇرات
ـــقا ـــىپته باش ـــۇندەك كهس تۇرس

ـــــــــسىپمى ـــــــــى بې للهتلهرن
چۈشهلهيدىغان، يېڭـى رېكـورت
يارىتااليـــــدىغان ۇئيغـــــۇردىن
بىرســــى چىقــــسا، مىللهتنىــــڭ
تهقــدىرى پۈتــۈنلهي باشـــقىچه
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 . بوالر ىئدى
ەئركىن سىدىق ۇئيغۇرالرنىـڭ
ـــار ـــدىن ېئتىب ـــقىالر تهرىپى باش
.بېرىلىشىگه ىئنتايىن ۆئچ ىئـدى
ــورۇندا ۇئ ــانچه س ــر ق ــۇڭا بى :ش

الرنىڭ ېئتىبـارۇئيغۇرالرغا باشقى"
بېرىـــشى ھـــازىرقى ۋەزىيهتنىـــڭ

ـــاجى ـــر. ېئھتىي ـــۇ بى ـــېكىن، ب ل
ۇئ بىـر. شهرەپلىك ىئـش ەئمهس

بىر مىللهت پهقهت. نومۇس ىئش
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ۆئز ائلـــدىغا نورمـــالنى ياشـــاپ
ماڭالمىغانــــــــدا، ائنــــــــدىن
باشــقىالرنىڭ ېئتىبــار بېرىــشىگه
ـــدۇ ـــۇپ قالى ـــاجلىق بول .ېئھتىي
شۇڭا بىز ۇئيغـۇرالر ىئمكـانقهدەر

ــۋالنىت ــدەك ەئھ ــزرەك ھازىرقى ې
ــــــقىالر ــــــشىمىز، باش ۆئزگهرتى
قىاللىغان ىئشنى ۇئيغۇرالرنىڭمـۇ
قىالاليدىغانلىقىنى ىئسپاتلىشىمىز

بــۇ ســۆزلهرنى. ، دېــدى"كېــرەك
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قىلغانــدا ۇئ وئقــۇش، خىــزمهت،
ۋە خىـــزمهت وئرنىـــدا ۆئســـۈش
ــلهردە ــمه جهھهت ــارلىق ھهم قات
ۇئيغۇرالرنىــڭ پۇرســهت ائلدىــدا

لهن بـــــاراۋەرباشـــــقىالر بىـــــ
بولىدىغانلىقىنى ائلدىنقى شـهرت

-7يىلـى -1982. قىلغان ىئدى
ائينىڭ-8كۈنىدىن -27ائينىڭ 

كــۈنىگىچه، ەئركىــن ســىدىق-1
ىئچكىـــرى ۆئلكىنىـــڭ تهييـــۈەن
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شهھىرىگه بېرىپ، مهملىكهتلىـك
وئقۇغۇچىالر بىرلهشمىسىنىڭ بىـر
ـــا ـــسلهر يىغىنىغ ـــق رەىئ قېتىملى

يىغىـــن جهريانىـــدا. قاتناشـــتى
الر بىر يهرلىك ھهربىـي بازىـدا،ۇئ

ـــپ ـــاائلىيهت ېئلى ـــۇ يهردە پ ش
ــۈم ــر تۈرك ــقا بى ــان باش بېرىۋاتق
ۋەكىللهر بىلهن بىرلىكته، مىلتىق
ــــتىش ــــا وئق ېئ ــــلهن قارىغ بى

ھهر بىـر. پاائلىيىتىگه قاتناشـتى
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ــــــگه  ــــــدىن وئق7ائدەم  پاي
ــدىن  ــپ، ۆئزى ــر100بېرىلى  مېتى

ــشانالپ ــا نى ــى قارىغ يىراقلىقتىك
ـــى ـــشانى. وئق ائتت ـــڭ نى وئقنى

قىلىپ قويۇلغان قـارا تۆمـۈردىن
ياسالغان بولۇپ، ەئگهر ۇئنىڭغـا
وئق تهگسه، قارا يهرگه چۈشۈپ

بىـــر ائدەم ۆئزىنىـــڭ. كېتهتتـــى
قارىـــــــــــسىنى ېئتىـــــــــــپ
ــــيىن، ــــۈرۈۋەتكهندىن كې چۈش
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وئقنـــى باشـــقىالرنىڭ قارىـــسىنى
.چهنــلهپ ائتــسا بولــۇۋېرەتتى
ـــــــــن ســـــــــىدىق وئق ەئركى

وئقىنىڭ قارىغـاېئتىۋاتقاندا، ۆئز 
تهگكهنلىكىنـــى نهچـــچه قېـــتىم

لېكىن ۇئنىـڭ قارىـسى. ائڭلىدى
ـــــڭ. يهرگه چۈشـــــمىدى وئقنى

ھهممىسىنى ېئتىپ بولـسىمۇ قـارا
باشــقىالر ۆئز. يهرگه چۈشــمىدى

قارىسىنى چۈشۈرۈۋېتىپ، ەئركىن
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ــدا، ــسىنى ائتقان ســىدىقنىڭ قارى
ـــان ـــپ چىقق ـــا تېگى وئق قارىغ
پائۋازنىمۇ ەئركىن سىدىق ائڭال

بــۇ نــۆۋەت وئق ائتقــان. تــۇردى
ھهممهيلهننىڭ وئقى تۈگىگهندە،
بىــر ھهربىـــي باشـــلىق كېلىـــپ،

ــــشى ائز" ــــاۋۇ كى ســــانلىق-م
ۇئنىڭغـا ېئتىبـار. مىللهت بولىدۇ

ــــــپ، يهنه  ــــــاي وئق5بېرى  پ
ەئركىــــن. ، دېــــدى"بېــــرىڭالر
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ســـىدىق كېيىنكـــى نـــۆۋەت وئق
ـــــدا يهنه ـــــدىغانالر قاتارى ائتى

ــى  ــ5ھېلىق ــى ېئتى ــاي وئقن پ پ
ـــسى ـــڭ قارى ـــسىمۇ، ۇئنى تۈگهت

ــمىدى ــال چۈش ــى. يهنى ىئككىنچ
نۆۋەتلىـــك قارىغـــا وئق ېئـــتىش
تامامالنغانــدىن كېــيىن، بىرســى
ـــن ـــشۈرۈپ، ەئركى ـــپ تهك بېرى
سىدىقنىڭ قارىسى وئق تهگسىمۇ
ــۇپ ــدىغان بول چۈشــۈپ كهتمهي
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.ېئسىلىپ قالغـانلىقىنى بايقىـدى
ــى ــۇ قېتىمق ــىدىققا ب ــن س ەئركى

تتىق تهسىرقا" ېئتىبار بېرىلىش"
ـــــــــايىن ـــــــــپ، ۇئ ىئنت قىلى
ــــچه ــــتىن نهچ غهزەپلهنگهنلىك
كـــۈنگىچه ۇئنىــــڭ ائخــــشىمى

 . ۇئيقۇسى كهلمىدى
-3ائينىـڭ -2يىلى -1982
كۈنىگىچه، ەئركىـن-5كۈنىدىن 
ىئلغـــار وئقۇغـــۇچىالر"ســـىدىق 
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ــــادىرى ــــۇپ،" ك ــــى بول ۋەكىل
بېيجىڭـــــــــدا ېئچىلغـــــــــان

ــــك  ــــشى3مهملىكهتلى  ته ياخ
ۇچىوئقۇغـۇچىالر، ىئلغـار وئقۇغــ

كادىرلىرى ۋە ىئلغـار كوللېكتىـپ
بـۇ. ۋەكىللهر يىغىنىغا قاتناشـتى

ـــدىكى ـــۇر دىيارى ـــا ۇئيغ يىغىنغ
ائلىي مهكتهپ وئقۇغۇچىلىرىدىن

 كىشى بارغـان بولـۇپ، ۇئنىـڭ4
ــــان ــــۇر، قالغ ــــسى ۇئيغ ىئككى
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يىغىـن. ىئككىسى خهنـزۇ ىئـدى
ــــــك ــــــدا مهملىكهتلى جهريانى
ماائرىـــــپ مىنىـــــستىرلىقىنىڭ

ــاڭ ــستىرى جي ــشياڭ ۋەمىنى  نهن
 مــۇائۋىن مىنىــستىرالر4قالغــان 

ــقا ائز ــا قاتناش ــانلىق-يىغىنغ س
ــرىم ــى ائي ــلهر ۋەكىللىرىن مىللهت
ـــــڭ ـــــپ، ۇئالرنى ـــــۇل قىلى قوب

.پىكىرلىرىنى ائڭلىـدى-تهكلىپ
بۇ يىغىندا ەئركىن سـىدىق قـول
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كۆتۈرۈپ سوز قىلىپ، مۇنـۇالرنى
ـــــــدى ـــــــىنجاڭدىكى: "دې ش

ۇئيغۇرالرنىـڭ وئقـۇش قـوراللىرى
يىلالر-80ھازىر . ايىن ناچارىئنت

بولسىمۇ، بىزنىڭ ائلىي مهكتهپته
ىئشلىتىدىغىنىمىز يهنىال ىئنتايىن
چاپــــاق، خېتىنــــى وئبــــدان
ـــدىغان دەرس ـــۇغىلى بولماي وئق

ـــسى ـــېخىچه. لېكسىيى ـــزدە ت بى
تهبىىئــــي پهننىــــڭ رەســــمىي



548 

ـــلىك ـــان دەرس ـــسىلىپ چىقق بې
گهپنىــڭ راســتىنى. كىتــابى يــوق

نجاڭغادېسهم، ەئگهر سـىلهر شـى
ـــۇر ـــى ۇئيغ ـــپ، ۇئ يهردىك بېرى
خهلقــــــلهر ائرىــــــسىدا بىــــــر
ــاڭالر، ــپ بارس ــشۈرۈش ېئلى تهك
ــــــدىكى كهم ــــــڭ ىئچى ۇئالرنى

ـــــــدە  ـــــــهنت90دېگهن  پىرس
ـــــــــو ـــــــــشىلهرنىڭ جۇڭگ كى
كوممۇنىـــــستىك پارتىيىـــــسىگه
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ــاقىنى ــوۋېت ىئتتىپ ــدا س قارىغان
ــــدىغانلىقىنى ــــشىراق كۆرى ياخ

ــسىلهر ــېمه ۈئچــۈن. بايقاي ــۇ ن ب
-50ڭغا دېـــــسهڭالر، شـــــىنجا

يىلالردىـــال ســـوۋېتتا بېـــسىلغان
قــــاتتىق تاشــــلىق ۇئيغــــۇرچه
تهبىىئي پهن كىتابلىرى كىـرگهن

-لېكىن بىز سىلهردىن ائز. ىئدى
ــدە ــلهرگه ائالھى ــانلىق مىللهت س
ېئتىبار بېرىپ، ۇئالرغـا ائالھىـدە
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يـــــاردەم قىلىـــــپ، ۇئالرنىـــــڭ
مــــــاائرىپىنى زور دەرىجىــــــدە
'تهرەققىـــي قىلـــدۇرۇپ بېرىمىـــز

تهشــۋىقاتنى ائڭلىغىلــىدېــگهن 
 يىلدىن ائشقان بولسىمۇ، ۇئ30

ــۇپ، ــۋىقات بول ــر تهش پهقهت بى
ــــــــدۇ ــــــــزىتتىال تۇرۇۋاتى .گې
ەئمهلىيهتته بولسا بـۇ جهھهتـته
ــرىش ــداق چــوڭ ۆئزگى ــېچ قان ھ

ىئشهنمىـسهڭالر شـىنجاڭغا. يوق
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ـــشۈرۈپ ـــالر تهك ـــپ ۆئزۈڭ بېرى
ــېقىڭالر ــىدىقنىڭ". ب ــن س ەئركى

ســــۆزىدىن كېــــيىن، يىغىــــن
ىكى ۋەكىللهر قاتتىق چاۋاكزالىد

ۇئ ســـۆزىنى. چېلىـــپ كهتتـــى
تۈگىتىپ بولغۇچه، ۇئنىڭ يېنىدا

4وئلتۇرغان، ۇئيغـۇر دىيارىنىـڭ 
ۋەكىلىنى باشالپ كهلگهن ۆئمهك

بولـدى"باشلىقى بىـر تهرەپـتىن 
ـــــام ـــــڭ، ۇئك ـــــدى. قىلى ەئم
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، دەپ، يهنه"توختىتىــڭ، ۇئكــام
بىر تهرەپتىن ەئركىن سـىدىقنىڭ

لــېكىن.  تــۇردىقــولىنى تارتىــپ
ـــدىغىنى ـــىدىق دەي ـــن س ەئركى
ـــدىن ـــۇپ، ائن ـــۇق دەپ بول تول

 . سۆزدىن توختىدى
ــشىدا، خــۇ-80 ــڭ بې يىلالرنى

ــستىك ــو كوممۇنى ــاڭ جۇڭگ ياۋب
پارتىيىــسىنىڭ بــاش ســېكرېتارى
بولغاندا، ۈئرۈمچىـدە بىـر قېـتىم



553 

" دەرىجىلىك كادىرالر يىغىنى3"
60ۈئچنـى "يىغىنـدا . ېئچىلدى

ــــش ــــهنت قىلى ــــارارى" پىرس ق
ائلىـــي مهكـــتهپ: ماقۇلالنـــدى

60وئقۇغۇچىلىرىنىــــــــــــــــڭ 
ــــــهنتىنى ائز ــــــانلىق-پىرس س

ــــــــش، ــــــــن قىلى مىللهتلهردى
ـــشچىالرنىڭ  ـــهنتىنى60ىئ  پىرس

ـــــن-ائز ســـــانلىق مىللهتلهردى
60قىلىــــش، ۋە كادىرالرنىــــڭ 
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ــــــهنتىنى ائز ــــــانلىق-پىرس س
يىغىــن. مىللهتلهردىــن قىلىــش

ائخىرلىـــشىپ، ۇئنىـــڭ روھىنـــى
ــــدىكىلهرگه  ــــۈزۈشتۆۋەن يهتك

ــوم ــۇر ائپتون ــدا، ۇئيغ بولۇۋاتقان
رايونلـــۇق ىئتتىپـــاق كـــومىتېتى
ـــي ـــارلىق ائلى ـــدىكى ب ۈئرۈمچى
مهكتهپلهرنىــــڭ وئقۇغــــۇچىالر
ۇئيۇشمىسى رەىئسلىرىنى يىغىپ،
بىـــر قېـــتىم ســـۆھبهت يىغىنـــى
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ـــى ـــقان. ائچت ـــا قاتناش يىغىنغ
رەىئسلهرنىڭ ىئچىدە ۇئيغـۇردىن
ـــار ـــىدىقال ب ـــن س پهقهت ەئركى

 يىغىنغـا قاتنىشىـشتىنبۇ. ىئدى
ــۇقىرىقى  ــۇرۇن ي 60ۇئچنــى "ب
قارارىـــدىن" پىرســـهنت قىلىـــش

ىئنتايىن خۇشال بولۇپ يـۈرگهن
ەئركىن سىدىق، بـۇ يىغىنـدا بىـر
ــدى ــۇر دەرس ائل ــتىم چوڭق :قې
خهنـــزۇ وئقۇغـــۇچى كـــادىرالر
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ائرقىــــدىن ســــۆزلهپ،-ائرقــــا
ــال ــتىن خۇش ــۇقىرىقى يېڭىلىق ي
ــــۇن، ــــا تۇرس ــــۇش ۇئ ياقت بول

 چوڭقــــۇر نــــارازىلىقۇئنىڭغــــا
ۇئالرنىـــڭ ىئچىـــدە. بىلـــدۈردى

ـــــــــا  ـــــــــانلىق-ائز"ھهتت س
ــــــسى ــــــڭ سهۋىيى مىللهتلهرنى
ىئنتايىن تۆۋەن تۇرسا، ۇئالرنىڭ
قولىدىن ھهم ىئش كهلمهيدىغان
تۇرسا، بۇنـداق قىلغانـدا پۈتـۈن
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شــىنجاڭنىڭ ھهمــمه ســاھهدىكى
ــــــدە ــــــسى زور دەرىجى سهۋىيى
"تــــــۆۋەنلهپ كهتمهمــــــدۇ؟

 ۇئالرنىــڭ.دېگهنلهرمــۇ بولــدى
ــۇرۇپ، ــالپ وئلت ــۆزلىرىنى ائڭ س
ەئركىن سـىدىق ۆئزىنىـڭ رادىـوئ
ـــــسى كهســـــپىنى ېئلېكترونىكى
ــايمان ــاتتىق پۇش ــا ق تاللىغىنىغ

ـــــــدى ـــــــسىت، مهن. "قىل ىئ
ــر ــاكى باشــقا بى سىياســهتتىمۇ ي
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ىئجتىمــاىئي پهنــدىمۇ وئقــۇپ،
مۇشۇالر بىلهن قاتتىق تۇتۇشسام

.، دەپ وئيلىـدى"بولماسمىدى؟
 ۆئزىـــدىال ۇئ ۆئزشـــۇ ۋاقىتنىـــڭ

كهســــپىنى ۆئزگهرتىۋېتىــــشنىمۇ
ــدى ــۈنلهي. وئيلى ــېكىن ۇئ پۈت ل

ەئڭ. مـــۇمكىن ەئمهس ىئـــدى
ائخىرى سۆزلهش نۆۋىتى ەئركىن
سىدىققا كهلگهنـدە، ۇئ تىتـرەپ

كــۆزلىرى ياشــقا لىــق. كهتتــى
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ۇئ مىـــڭ تهســـلىكته. تولـــدى
ــــــدى ــــــداق دې ــــــز: "مۇن بى

ـــــرال ـــــڭ پهقهت بى ۇئيغۇرالرنى
3 بولـــسىمۇ ۇئ. تهلىپىمىـــز بـــار

دەرىجىلىــك كــادىرالر يىغىنىنىــڭ
".روھىنى شۇ پېتى ىئجرا قىلىـش

ەئركىـــن ســـىدىقتىن كېـــيىن،
- 1ىئتتىپاق كومىتېتىنىڭ خهنزۇ 

قول سېكرېتارى بىر قېتىم قاتتىق
تارتىۋېتىـــپ، ائســـتا ۋە" ۇئھ"
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سالماق ائۋازدا، يىغىنـدىكىلهرگه
ــايه ــۋالنى ھېك ــر ەئھ ــداق بى مۇن

جهنۇبى: "قىلىپ سۆزلهپ بهردى
شــــىنجاڭدىكى بىــــر ۋىــــاليهت
شــهھىرىدە بىــر يېمهكلىــك ســودا

-1ۇئ ىئـدارىنىڭ . شىركىتى بـار
-2قول باشلىقى خهنزۇ بولـۇپ، 

3يېقىنقـى . قول باشلىقى ۇئيغۇر
يىل ىئچىـدە بـۇ خهنـزۇ باشـلىق

 نهپهر18ىئچكهركــى ۆئلكىــدىن 
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ــــــپ، ۆئز ــــــۇغقىنىنى ەئكېلى ت
ىئدارىــــــــــسىگه ىئــــــــــشقا

لـېكىن ھېلىقـى. وئرۇنالشتۇرۇپتۇ
ــــالى ــــلىقنىڭ ائي ــــۇر باش ۇئيغ
تېخىچه يېزا نوپۇسىدا بولۇپ، ۇئ
ــتا بهك ــلىق تۇرمۇش ــۇر باش ۇئيغ

ـــپ،  ـــپ قېلى ـــدىن5قىينىلى  يىل
ـــان ائيالىنىـــڭ نوپۇســـىنى بۇي
ـــشنى ـــۆتكهپ بېرى ـــهھهرگه ي ش
تهلهپ قىلغــان بولــسىمۇ، ۇئنىــڭ



562 

ــاپتۇ ــېخىچه ھهل بولم ــشى ت .ىئ
ــــــېقىڭالر ــــــالپ ب ــــــز. وئي بى

ىئنــــساپ نهگهخهنزۇالردىكــــى 
بىـــــز مۇشـــــۇنداق. كهتتـــــى؟

 ".ىئنساپسىز مىللهتمۇ؟
كهسپىي وئقۇش، ۆئزلۈكىدىن
چهت ەئل تىلــــى ۆئگىــــنىش ۋە
ــــــڭ وئقۇغــــــۇچىالر خىزمىتىنى
ھهممىـــــسىنى ەئال نهتىجىـــــلهر
ــلهن ېئلىــپ ماڭغــان ەئركىــن بى
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ىئزلىرى گېزىت،-سىدىقنىڭ ىئش
ژۇرنال ۋە رادىوئالردا بىر مهزگىـل

ــۋىق  ــۈردە تهش ــپ،كهڭ ت قىلىنى
ــــــدە زور ــــــۇر جهمىئيىتى ۇئيغ

-1981. تهســىرلهرنى قوزغىــدى
يىلــى شــىنجاڭ ۇئنىۋېرســىتېتىغا
ـــۇرا ـــۇر وئتت ـــر ۇئيغ ـــېقىن بى ي

ــى  ــى(مهكتىپ ــال ۈئرۈمچ ېئھتىم
وئتتــۇرا مهكتىپــى بولۇشــى-14

ەئركىـن سـىدىقنى شـۇ) مۇمكىن
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ـــــۇرىنى ـــــۇق وئتت ـــــى تول يىل
ـــا ـــدىغان وئقۇغۇچىالرغ پۈتتۈرى

نىغـــاائلىـــي مهكـــتهپ ىئمتىھا
ــــش ــــارلىق قىلى ــــداق تهيي قان
توغرىـــسىدا ســـۆزلهپ بېرىـــشكه

ەئركىن سـىدىق. تهكلىپ قىلدى
ـــۇنىنى ـــسىنىڭ مهزم ۆئز لېكسىيى
پهقهت ىئمتىھانغـــــا قانــــــداق
تهييارلىق قىلىش توغرىـسىدىكى
ــــلهپ ــــال چهك ــــۇن بىلهن مهزم
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ــر قــانچه يىــل قويمــاي، ۆئزى بى
ـــى ۋە جۇڭگـــو ياشـــلىرى گېزىت
ــــى ــــلىرى ژۇرنىل ــــو ياش جۇڭگ

تــــــــــارلىق خهنــــــــــزۇچهقا
ماتېرىيالالرنى وئقـۇش ائرقىلىـق
توپلىغــــان، تىــــل، ماائرىــــپ،
ــشىلىك تۇرمــۇش ۋە ــۇش، كى وئق
كىــشىلىك ھايــات توغرىــسىدىكى
ماتېرىيالالرنىــــڭ ھهممىــــسىنى،
ھهمــدە بــۇ ســاھهدە جۇڭگــو ۋە
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ـــــــق ـــــــدىكى داڭلى چهت ەئل
ەئربابالرنىــڭ دېــگهن ســۆزلىرىنى
رەتـــــــــلهپ، ۇئالرنـــــــــى ۆئز

ـــــتىگه تهت ـــــانەئمهلىيى بىقلىغ
 ســاەئتلىك بىــر ســۆز2ائساســتا 

ۇئ. نـــۇتقى تهييـــارالپ چىقتـــى
150ھېلىقى مهكـتهپكه بېرىـپ، 

وئقۇتقۇچىالرغا-تهك وئقۇغۇچى
ســـــــۆزلهپ، مهيدانـــــــدىكى
ــــــسىنى ــــــشىلهرنىڭ ھهممى كى
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ـــىرلهندۈردى ـــايىن تهس ۇئ. ىئنت
ســــــــۆزلهۋاتقاندا يىغىـــــــــن
ـــــــاۋاك ـــــــدىكىلهر چ مهيدانى
چالغانــــدىن باشــــقا ۋاقىتتــــا،

ــۇددى  ــنهخ ــر دانه يىڭ يهرگه بى
ــــڭ ــــسىمۇ ۇئنى ــــۈپ كهت چۈش
ائۋازىنــــــــــى ائڭلىغىلــــــــــى
ــــا ــــدەك جىمجىتلىقق بولىدىغان

بهزى. چــــــــۆمگهن ىئــــــــدى
مـۇەئللىملهر ەئركىــن ســىدىقنىڭ
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ــپ، ــا ېئلىۋېلى ســۆزىنى ۈئنائلغۇغ
ۆئيىـــگه ائپىرىـــپ بالىلىرىغــــا

كېــيىن شــىنجاڭ. قويــۇپ بهردى
ــــۆز ــــۇ س ــــى ب ــــالر ژۇرنىل ياش

ائلىـي"تېكىستىنى قىـسقارتىپ، 
مهكـــتهپ ىئمتىھانىغـــا قانـــداق

دېگهن" تهييارلىق قىلىش كېرەك
ـــلهن باســـتى ـــاۋزۇ بى ـــى. م ۇئن

ــسىمۇ ــوئ ىئستانسى ــىنجاڭ رادى ش
ــى ــىدىقنىڭ. ائڭالتت ــن س ەئركى
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دېگهن" مهن قانداق ۆئگهندىم"
بىر پـارچه ماقالىـسىمۇ شـىنجاڭ
ـــزىتىگه بېـــسىلىپ، رادىـــوئدا گې

يىلى-1982. ائڭلىتىلغان ىئدى
ــ-5 ــىنجاڭ-7ڭ ائينى ــۈنى ش ك

گېزىتىنىــــــڭ ۇئيغــــــۇرچه ۋە
خهنزۇچه ھهر ىئككى نۇسخىسىغا
ەئركىـــن ســـىدىق توغرىـــسىدا

ــسىۋاتقان" ــا بې ــاي ائلغ توختىم
ـــۇچى ـــر" وئقۇغ ـــدەك بى دېگهن
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مــــاۋزۇدا بىــــر بــــاش ماقــــاله
 . بېسىلدى

5وئقۇغۇچىالر ۋەزىپىـسىدىن 
نى ۆئز ۈئستىگه ائلغان، ۆئزىنىڭ
كهسپىي وئقۇشـىدىن باشـقا كهم
دېگهنــدە بىــر چهت ەئل تىلىنــى
ــىدىق ــن س ــان ەئركى ۆئگىنىۋاتق
ــس ــايىن قى ــت ىئنت ۈئچــۈن ۋاقى

ــــــدە كهم. ىئــــــدى ھهر ھهپتى
 كــــۈن چۈشــــتىن3دېگهنــــدە 
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كېيىننى مهكتهپته ېئچىلغان ھهر
خىل يىغىنالرغا قاتنىشىش بىلهن

ۇئ وئتتـۇرا ھېـساب. ۆئتكۈزەتتى
 ســاەئت16-14بىـلهن كــۈنىگه 

 ھهپتىدەۇئ چاغدا بىر. ىئشلىدى
پهقهت يهكشهنبه كۈنى بىر كۈنال
دەم ائلىــدىغان بولــۇپ، ەئركىــن
ســىدىق بــۇ كۈنىمــۇ ھهرگىــز دەم

ۇئ شـــهنبه كـــۈنلىرى. ائلمىـــدى
كهچته ۆئزىنى چاقىرغان ۇئيغـۇر
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وئقۇغۇچىالرنىــڭ يــاكى يۇرتلــۇق
دوستلىرىنىڭ وئلتۇرۇشىغا چوقۇم

مانـــا بـــۇ ەئركىـــن. بـــاراتتى
ــــته ــــر ھهپ ــــىدىقنىڭ ھهر بى س

ـــردىنىئ ـــدىكى بى ـــر دەم-چى بى
ۇئ ۋاقىتـتىن. ېئلىش ۋاقتى ىئدى

ـــدىلىنىش ۈئچـــۈن، ـــۇق پاي تول
ىئزچىل تـۈردە ۋاقىـت ۈئنـۈمىنى
ۆئســـــــتۈرۈش ۋە ۆئگىـــــــنىش
ۇئسۇلىنى ياخشىالش توغرىـسىدا
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شۇ جهريانـدا ۇئ بىـر. ىئزدەندى
ـــڭ  ـــق ەئربابنى ـــى"داڭلى ۋاقىتن

سېكۇنت بويىچه ھېـساباليدىغان
ى مىنـۇتائدەمنىڭ ۋاقتى ۋاقىتنـ

ـــــــساباليدىغان ـــــــويىچه ھې ب
60ائدەمنىڭ ۋاقتىغـا قارىغانـدا 

، دېـگهن"ھهسسه ائرتۇق بولىدۇ
شــۇنىڭدىن. ســۆزىنى ۇئچراتتــى

ـــېكۇنت ـــى س ـــيىن ۇئ ۋاقىتن كې
.بويىچه ھېـساباليدىغان بولـدى
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ۇئ يهنه بىر داڭلىق ەئربابنىڭ بىر
ىئشنى قىلىپ ھېرىپ كهتكهنـدە،
يهنه بىر ىئـشنى قىلىـپ ۋاقىتنـى

سراپ قىلماسلىق تهجرىبىسىنىىئ
ائق رەڭلىك"بۇنى ۇئ . ۇئچراتتى

بوردا خهت يېزىـپ دوسـكىدىكى
ــدىغان ــۆرگىلى بولماي ــى ك خهتن
بولۇپ قالغانـدا، قىزىـل رەڭلىـك
ـــق ـــا داۋاملى ـــوردا خهت يازس ب

ـــدۇ ـــۆرگىلى بولى ـــگه"ك ، دېگهن
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ـــــــىنىپ، ـــــــشىتىپ چۈش وئخ
شۇنىڭدىن كېيىن بۇ ۇئسـۇلدىن
ـــد ـــۈردە پايدىالن ـــل ت .ىىئزچى

يهنى، ەئگهر ۇئ ېئلېكتر دەرسىنى
ـــــسه، ـــــپ كهت ـــــۆرۈپ ھېرى ك
ماتېماتىكــا يــاكى ىئجتىمــاىئي

ـــۇ. پهن دەرســـلىرىنى كـــۆردى ب
ۇئســـۇلنى مهكـــتهپ ىئچىـــدىمۇ
.كهڭ تـــۈردە تهشـــۋىق قىلـــدى
ۋاقىتـــتىن تولـــۇق پايـــدىلىنىش
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ۈئچـــۈن ۇئ تاماققـــا ۆئچىـــرەت
تۇرغانـــدا ىئنگلىـــز تىلـــى خـــام

 بىرائپتوبۇستا. سۆزىنى يادلىدى
يهرگه ماڭغانـــدىمۇ خـــام ســـۆز

-يىغىننىـــڭ ائلـــدى. يادلىـــدى
.كهينىدىمۇ خـام سـۆز يادلىـدى
ــلهن كهســپىي دەرس وئقۇشــى بى

 يىـل جهريانىـدا،4شۇغۇلالنغان 
ـــا3ۇئ ائران  ـــتىم كىنوخانىغ  قې

ۆئز. بېرىــپ كىنــو كــۆرۈپ بــاقتى
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غايىــسىگه يېــتىش ۈئچــۈن، ۇئ
باشقا ۇئيغۇر ياشلىرى بهھرىمهن

ــدىغان  ــۇتلهقبولى ــشالرنىڭ م ىئ
ــۈنلهي ۋاز ــسمىدىن پۈت ــۆپ قى ك

-5يىلـــــى -1982. كهچتـــــى
ـــڭ  ـــدۇرغان-5ائينى ـــۈنى قال ك

خاتىرىــــــسىدە ۇئ ۆئزىنىــــــڭ
كۈندىلىك مهشغۇالت جهدۋىلىنى

ـــۇ(مۇنـــداق تـــۈزگهن ىئـــدى  ب
يهردىمـــــۇ شـــــىنجاڭ ۋاقتـــــى
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 ): ىئشلىتىلدى
5:40 تىـــن 5:00ســـاەئت 

ــــچه ــــۇرۇش،: گى ــــدىن ت وئرنى
ــــنىقىش، يــــۈ زيۈگــــۈرۈش، چې

 يۇيۇش
6:50 تىـــن 5:40ســـاەئت 

چهت ەئل تىلى ۆئگىنىش: گىچه
7:30 تىـــن 6:50ســـاەئت 

ـــچه ـــاقنى: غى ـــك تام ەئتىگهنلى
 يېيىش، خام سۆز يېزىش
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11:30 تىــن 7:30ســاەئت 
ـــچه ـــۇش، دەرس: گى دەرس وئق

 تهكرارالش
12:30 تىـن 11:30ساەئت 

چۈشلۈك تامـاق يېـيىش،: گىچه
 گېزىت وئقۇش

14:00 تىـن 12:30ساەئت 
 چۈشلۈك ۇئخالش: گىچه

17:30 تىـن 14:00ساەئت 
ـــچه ـــۇش، دەرس: گى دەرس وئق
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 تهكرارالش
18:00 تىـن 17:30ساەئت 

 كهچلىك تاماق يېيىش: گىچه
21:30 تىـن 18:00ساەئت 

ـــچه ـــلهرنى: گى ـــپىي دەرس كهس
 تهكرارالش
22:00 تىـن 21:30ساەئت 
ـــــچه ـــــوئ: گى ـــــاپونچه رادى ي

 لېكسىيىسىنى ائڭالش
23:00 تىـن 22:00ساەئت 
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ــچه ــى: گى ــز تىل ــپىي ىئنگلى كهس
 ۆئگىنىش

ــىدىقنىڭ ــن س ــمهك، ەئركى دې
ائخشىمى كارىۋاتتـا ۇئخلىغىلـى

6ياتىـــدىغان ۋاقتـــى جهمىئـــي 
 .ساەئت بولغان

يىلــــى ەئتىيــــازدا،-1979
ــــــىتېتىدا شــــــىنجاڭ ۇئنىۋېرس
ـــۇچى ـــر وئقۇغ ـــدىغان بى وئقۇي
ەئركىــــن ســــىدىقنىڭ قېــــشىغا
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ائقسۇدىن كهلگهن بىـر كىـشىنى
ـــدىباشـــالپ ك ـــشى. هل ـــۇ كى ب

ەئركىـــن(ەئســـلىدە ائمـــانگۈل 
نىـڭ) سىدىقنىڭ ھازىرقى ائيالى

تۇغقىنى بولۇپ، ائمانگۈل بىلهن
كۆرۈشۈش ۈئچۈن بۇ مهكـتهپكه

ائمـــانگۈلنى. كهلـــگهن ىئـــكهن
نهدىــن تېپىــشنى بىلــمهي، بــۇ
وئقۇغۇچىــدىن ســورىغاندا، بــۇ
وئقۇغۇچى ەئركىـن سـىدىقنىڭمۇ
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ـــــــى ـــــــسۇدىن ىئكهنلىكىن ائق
، ۇئ كىــشىنى ەئركىــنبىلگهچــكه

ســــىدىقنىڭ قېــــشىغا باشــــالپ
ۇئ چاغــــدا. كېلىــــشى ىئــــكهن

ـــىدىق ـــن س ـــانگۈلنى ەئركى ائم
تونۇمايــــــــدىغان بولــــــــۇپ،
ائمانگۈلنىــڭ قايــسى فاكۇلتېتتــا
وئقۇيدىغانلىقىنى سورىۋالغاندىن
كېــيىن، ۇئ كىــشىگه ائمــانگۈلنى

شـــۇ. ىئـــزدەپ تېپىـــپ بهردى
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چاغــــدا قارىــــسا ائمــــانگۈلنى
 بـۇرۇن كـۆرگهنەئركىن سـىدىق

ەئركىـن سـىدىق ائقـسۇ: ىئكهن
وئتتـۇرا مهكـتهپ-1ۋىاليهتلىك 

ــۇر ــسى ۇئيغ ــك گۇرۇپپى رەھبهرلى
شۆبىـــسىنىڭ ەئزاســـى ۋاقتىـــدا،
ائمـــانگۈل خهنـــزۇ شۆبىـــسىنىڭ
ەئزاسى بولـۇپ، ۇئالر بىـر قـانچه
قېتىملىق يىغىنالردا بىرگه بولغان

ــــدى ــــدا. ىئ ــــېكىن، ۇئ چاغ ل
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ائمــانگۈل وئغـــۇل بــاال بىـــلهن
ــاال پاراڭلىــشىش يــاكى وئغــۇل ب
بىــــلهن باشــــقا ھهر قانــــداق
مۇناسىۋەتته بولۇشنى بىـر خىـل
ەئخالقـــــسىزلىق ۋە نومــــــۇس
قىلىــــــــدىغان ىئــــــــش، دەپ
بىلگهچكه، ائشـۇ نهچـچه قېـتىم
بىرگه قاتناشقان كىچىـك يىغىـن
جهريانىدا ەئركىن سىدىققا بىرەر
ــاراپ ــېلىپ ق ــهپ س ــۇ س قېتىمم
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بــۇ ىئــشتىن. باقمىغــان ىئــدى
ـــــىدىقك ـــــن س ـــــيىن ەئركى ې

ــىنىپ ــر ائز چۈش ــانگۈلنى بى ائم
ھهر كـــۈنى. باقمـــاقچى بولـــدى

ەئتىگهنلىـــك تامـــاقتىن بـــۇرۇن
ــى ــز تىل ــىدىق ىئنگلى ــن س ەئركى
ۆئگهنگىلى چىققاندا، ائمانگۈلمۇ
.تىــــل ۆئگىنىــــشكه چىقــــاتتى
ەئركىـــن ســـىدىق ائمانگۈلنىـــڭ

ــپ،  ــشىغا بېرى ــۇت10-5قې  مىن
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گهرچه. ۇئنىڭ بىلهن پاراڭالشتى
ۆئزىنىڭ ىئنگلىز تىلى سهۋىيىـسى
ــدىن ــدا ائمانگۈلنىڭكى ــۇ چاغ ش
تـــۆۋەن بولمىـــسىمۇ، ەئركىـــن
ــى ــز تىل ــدە ىئنگلى ــىدىق بهزى س
ـــورىغان ـــوائل س ـــسىدا س توغرى
ـــشىغا ـــڭ قې ـــۇپ ائمانگۈلنى بول

بهزىـــدە ۆئزىـــدە بـــار. بـــاراتتى
كىتـــــابنى ائمانگۈلـــــدىن يهنه
ائرىيهت ېئلىش باھانىسى بىلهن،



588 

تــــــابنىۋە كېيىنلىكــــــته ۇئ كى
ـــلهن ـــسى بى ـــايتۇرۇش باھانى ق
.ائمانگۈلنىــڭ قېــشىغا بــاراتتى
ــرەر ــانگۈل بى ــۈنلىرى ائم بهزى ك
ــك ــدىن ەئتىگهنلى ىئــش تۈپهيلى
ـــسا، ـــاي قال ـــشكه چىقم ۆئگىنى
ەئركىن سىدىقنىڭ كۆڭلى پۈتۈن

ــرىم ۆئتهتتــى ــر كــۈن يې شــۇ. بى
-ائرقىلىق ەئركىن سىدىق ائستا

ائســتا ائمــانگۈلنى چۈشىنىــشكه
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مــانگۈل باشــالنغۇچائ. باشــلىدى
ســـىنىپتىن تارتىـــپ ھهمـــمه-1

مهكتهپنى خهنزۇچىـدا وئقۇغـان
ــسۇ ۋىاليهتلىــك  ــۇپ، ائق -1بول

ــدا ــان ۋاقتى ــدا وئقۇۋاتق وئتتۇرى
وئقۇشـــى ســـىنىپ بـــويىچه ەئڭ

شـــۇڭا ۇئ ھهر. ياخـــشى ىئـــدى
ــزمىتىگه ــۇچىالر خى ــل وئقۇغ خى

ـــدى ـــنلهنگهن ىئ ـــاب. تهيى كىت
وئقۇشقا ىئنتايىن ائمراق بولۇپ،
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اقىتتا جۇڭگودا خهنزۇچىغـاشۇ ۋ
تهرجىمه قىلىنىپ نهشر قىلىنغان
دۇنيــادىكى داڭلىــق رومانالرنىــڭ
ـــان ـــۇپ بولغ ـــسىنى وئق ھهممى

ـــــدى ـــــدىيىۋى. ىئ ـــــۇڭا ىئ ش
ــدە ســهۋىيىنىڭ بهزى جهھهتلىرى
ائمـــانگۈل ەئركىـــن ســـىدىقتىن

ـــۇراتتى ـــۇقىرىراق ت ـــۇن. ي نۇرغ
ـــايىتى ـــسى ناھ ىئـــشالردا ىئككى
ــــــشااليتتى ــــــدان پاراڭلى .وئب
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ۇشۇنداق بىر قانچه ائي ۆئتۈشم
جهريانىــدا، ەئركىــن ســىدىقنىڭ
تهدرىجىـــي ھالـــدا ائمـــانگۈلگه

-7يىلـى -79. كۆڭلى چۈشـتى
ائيـــدا، ەئركىـــن ســـىدىق ۆئز
ـــار ـــانگۈلگه ىئزھ ـــۆڭلىنى ائم ك

ــدى ــانچه. قىل ــر ق ــانگۈل بى ائم
ــــدىن ــــپ، ائن ــــته وئيلىنى ھهپ
:ەئركىن سىدىققا جـاۋاب بهردى
ــــلهن ــــىدىق بى ــــن س ۇئ ەئركى
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بـــۇ. ۈشـــكه مـــاقۇل بولـــدىيۈر
مۇھهببهتلىشىشنىڭ پهقهت بىـرال

ۇئ بولـسىمۇ. مهقسىتى بار ىئـدى
ـــوي ـــسى ت ـــىدە ىئككى كهلگۈس

ەئركىـــن ســـىدىق بـــۇ. قىلىـــش
ــدىراش ــايىن ائل ــتالردا ىئنت ۋاقى
بولــسىمۇ، ائمــانگۈلگه قــاتتىق
كــۆڭلى چۈشــكهنلىكتىن، ۇئنىــڭ
بىلهن داۋاملىق بىـرگه بولغۇسـى

ــــى ــــ. كېلهتت ــــېكىن، ەئركى نل
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سىدىقنىڭ نهزىرىدە، بىـر وئغـۇل
باال بىر قىزغـا تهلهپ قويۇشـتىن

ــــداق  ــــۇرۇن مۇن ــــهرتنى2ب  ش
ۇئ قىزنـى. 1: ھازىرلىشى كېـرەك

ھهقىقىي تۈردە ياخشى كۆرۈشـى
كهلگۈسىدە ۇئ قىزنـى. 2. كېرەك

بهختلىك قىالاليدىغان ىئقتىدارى
ھهر كىم ۆئزىنىڭ. بولۇشى كېرەك

ھهقىقىي تۈردە ياخشى كـۆرگهن
ــسىنى كهلگۈســىدە ائزاب -كىشى
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ـــپ ـــك ھـــالهتكه تىقى وئقۇبهتلى
ــــدۇ ــــنى خالىماي ائدەم. قويۇش

ۆئزى ەئڭ ياخــشى كۆرىـــدىغان
ــــــدىن بهك نهرســــــىنى ھهممى

ــدۇ ــۇل. قهدىرلهي ــر وئغ ەئگهر بى
باال ۆئزى ھهقىقىي تۈردە ياخشى
ـــك ـــى بهختلى ـــدىغان قىزن كۆرى
قىاللمىــسا، ۇئ قىزنــى ھهقىقىــي
ــسىدىن ــرلهش نۇقتى ــۈردە قهدى ت
ــپ ــزدىن ائيرىلى ــسىمۇ ۇئ قى بول
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بــۇ مهزگىــل. كېتىــشى كېــرەك
ـــن ســـىدىق كهلگۈســـىدە ەئركى
ياخــشى ياشــاش ۈئچــۈن بىلىــم
ـــــل ـــــان ۋە ھهر خى ىئگىلهۋاتق
ىئقتىـــدارالرنى يېتىلـــدۈرۈۋاتقان

بۇ نۇقتـا ەئركىـن. مهزگىل ىئدى
ــايىن ــسىدا ىئنت ســىدىقنىڭ كاللى

شـــــۇڭا ۇئ. ېئنىـــــق ىئـــــدى
مـــۇھهببهتكه قـــاتتىق بېرىلىـــپ
ــاقالندى ــي س ــشتىن قهتىئ .كېتى
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ــــى ــــڭ ۆئزىن ــــز كۆڭۈلنى ھهرگى
كــــونترول قىلىۋېلىــــشىغا يــــول

بۇ ىئـشنى ۇئ ۆئزىنىـڭ. قويمىدى
ۆئزىنـــى كـــونترول قىلىـــش-ۆئز

ىئقتىــدارىنى يېتىلدۈرۈشــنىڭ، ۋە
ۆئزىنى چېنىقتۇرۇشـنىڭ بىـر-ۆئز

.ياخشى پۇرسـىتى، دەپ بىلـدى
يهنه بىر تهرەپـتىن، ائمـانگۈلمۇ

ـــايىن تارت ـــۇپ،ىئنت ىنچـــاق بول
يۇقىرىقىدەك كونا ىئـدىيىلهردىن



597 

ۇئ. تېخى ائزاد بواللمىغان ىئدى
ــــــــاكۇلتېتى ماتېماتىكــــــــا ف

"ھېــــــسابالنما ماتېماتىكــــــا"
ــــــــزۇچه ( ")计算数学"خهن

ــــــق-77كهســــــپىدىكى  يىللى
ــۇپ، ــىنىپىدا بول ــاۋخهن س مىنك
ـــــن ـــــىنىپى ەئركى ـــــڭ س ۇئنى

باشقا-سىدىقنىڭكى بىلهن باشقا
كۆرۈپباشقىالرنىڭ . بىنادا ىئدى
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ـــۇپ، ـــل بول ـــشىدىن خىجى قېلى
ەئركىن سـىدىقنىڭ ۆئز سـىنىپىغا
ــــشىنى ــــى ىئــــزدەپ كېلى ۆئزىن
.پۈتۈنلهي چهكلىۋەتكهن ىئـدى
ۇئ چاغدا قىزالر ياتـاق بىناسـىدا
ــار بولــۇپ، ــاققۇچى ب ــشىك ب ىئ
ــــــادىكى ــــــڭ ۇئ بىن وئغۇلالرنى
قىزالرنــى ىئــزدەپ كېلىــشىگىمۇ

شـۇڭا ەئركىـن. يول قويمـايتتى
ـــ ـــرەر ىئ ـــىدىق بى ـــسا،س ش بول



599 

ائمــانگۈلگه ســىنىپىدىكى قىــزالر
.ائرقىلىق گهپ ېئيتىـپ بېرەتتـى
ۇئالر ەئڭ كۆپ بولسا، ھهپتىـدە
.پهقهت بىر قېـتىمال كۆرۈشـهتتى
ەئركىـــن ســـىدىق بارىـــدىغان
ــڭ وئلتۇرۇشــلىرىغىمۇ ۇئيغۇرالرنى
.ائمانگۈل ائساسـهن بارمـايتتى

ائمــانگۈل بهزى يهكــشهنبه ۋە"
ـــد ـــۈنلىرى ۈئرۈمچى ـــايرام ك ەب
تۇرىــدىغان ھهدىــسىنىڭ ۆئيىــگه
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ـــداق ـــۇپ، ۇئن ـــدىغان بول كېتى
ـــر ـــدە بى ـــاغالردا ۇئالر ھهپتى چ

 ."قېتىممۇ كۆرۈشهلمهيتتى
بــۇ ىئككىــسىنىڭ يــۈرگىنىنى
ـــت ـــا كونكرې ـــدىغان، ەئمم بىلى
ەئھۋالنى چۈشهنمهيدىغان بهزى

ــۇچىالر  ــىدىق"وئقۇغ ــن س ەئركى
ائمـــــــانگۈلنى بهك قـــــــاتتىق

، دەپ وئيــــالپ"تۇتىــــدىكهن
ەئمهلىيهتـــته. هن ىئـــدىيـــۈرگ
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بولسا ىئـش پۈتـۈنلهي باشـقىچه
بىر قېتىم ەئركىن سـىدىق. ىئدى

ائمـــانگۈلنى بىـــرگه بىـــر كىنـــو
كۆرۈپ كېلىشكه مىـڭ تهسـلىكته

ـــدا(قايىـــل قىلـــدى  بـــۇ يۇقىرى
ــىدىق  ــن س ــان، ەئركى 4ېئيتىلغ
3يىل جهريانىدا بېرىـپ باققـان 
ــىدۇر ــڭ بىرس ــق كىنونى ).قېتىملى

ۇبىغـا بېرىـپ،ۇئالر ىئتتىپاق كۇل
ىئككى بېلهت ېئلىپ كىنوخانىغـا
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كىرىپ قارىسا، بۇ ىئككى بـېلهت
ــدىكى ــڭ وئڭ تهرىپى كىنوخانىنى
كارىــدورنىڭ ىئككــى تهرىپىــدە

ەئركىـــن ســـىدىقنى ۇئ. ىئـــكهن
ــــــــــــدا شــــــــــــىنجاڭ چاغ
ــــــۇر ۇئنىۋېرســــــىتېتىنىڭ ۇئيغ
ــــسى ــــڭ ھهممى وئقۇغۇچىلىرىنى
دېگۈدەك تونۇيدىغان بولۇپ، بۇ

 بارىدىغانالرمۇكىنوخانىغا كىنوغا
ــــڭ ــــۇ مهكتهپنى ائساســــهن ش
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ـــۇچىلىرى ىئـــدى شـــۇڭا. وئقۇغ
ەئركىــن ســـىدىق ۈئچــۈن بىـــر
ـــــتۇرۇش ـــــدۇقنى ائلماش وئرۇن
ــدى ــش ىئ ــان ىئ ــايىن ائس .ىئنت
لـــېكىن، بـــۇ ىئـــشقا ائمـــانگۈل
.خىجىــــل بولــــۇپ ۇئنىمىــــدى
ـــانگۈلگه ـــىدىق ائم ـــن س ەئركى
توختىمـــاي بىـــر وئرۇنـــدۇقنى
ــقىالر بىــلهن ائلماشــتۇرۇش باش

ـــاكىتو ـــسىدا پهس ائۋازدا ي غرى
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پۈتـۈن. شهرەت بىلهن يالۋۇردى
ھوشى ائمانگۈلدە بولۇپ،-ەئس

ـــانلىقى ـــېمه چىقىۋاتق ـــودا ن كىن
ــــۇ ــــسىغا ائزراقم ــــڭ كاللى ۇئنى

ائرىلىقــتىن بىــرەر. كىرمهيتتــى
ساەئت ۆئتۈپ، كىنونىڭ يېرىمـى
تۈگىگهنــدىن كېــيىن، ائمــانگۈل
ــشقا ائران مــاقۇل وئرۇن ائلمىشى

ن ســـــىدىقەئركىـــــ. بولـــــدى
ــا ــۇر وئقۇغۇچىغ ــدىكى ۇئيغ يېنى
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ســــوز ېئچىـــــپ بولغـــــۇچه ۇئ
سهكرەپال وئرنىـدىن تـۇرۇپ، ۆئز
.وئرۇنـــدۇقىنى ۆئتۈنـــۈپ بهردى
شۇنداق قىلىـپ ەئركىـن سـىدىق
ائلىــــي مهكــــتهپ ھاياتىــــدا
ائمانگۈل بىلهن مانا مۇشـۇنداق
.بىر قېتىم بىرگه كىنو كۆرەلىـدى
ەئركىـــــن ســـــىدىق وئقـــــۇش

ز قالغانــــدا،پۈتتۈرىــــدىغانغا ائ
ـــهنەئت ـــسۇ س ـــدە ائق ۈئرۈمچى
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ــان  ــۆلچهر"ۆئمىكــى تهييارلىغ م
ـــورانلىرى ـــر" تـــاغ ب ـــاملىق بى ن

.ۇئيغـــۇرچه درامـــا قويۇلـــدى
ــدىن ــىدىق ائمانگۈل ــن س ەئركى
رۇخسهت ائلغانـدىن كېـيىن بـۇ
ــېلهت ېئلىــپ، درامىغــا ىئككــى ب
ىئككىـــــــــــسى خهلـــــــــــق
ــــسىدىكى درامىغــــا تىياتىرخانى

ەوئيۇن تۈگىگهنـد. بىرگه باردى
ــاپ ــلىرى توخت ــا ائپتوبۇس كوچ
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ــن ــا، ەئركى ــدىغان بولغاچق قالى
ســـــىدىق بىـــــر ۈئرۈمچىلىـــــك
ساۋاقدىــــشىنىڭ ۋېلىــــسىپىتىنى

لــــېكىن،. ائرىــــيهت ائلــــدى
تىياتىرخانىغا بارغىچه ائمـانگۈل
خىجىـــــل بولـــــۇپ، ەئركىـــــن
سىدىقنىڭ ۋېلىـسىپىتىگه مىنىـپ

شۇنىڭ بىلهن. بېرىشقا ۇئنىمىدى
ۇئ ىئككىــــــسى ۋېلىــــــسىپىتنى

ېـتىلهپ، تىياتىرخانىغـا پىيـادەي
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ائمانگۈل يولدا تونۇشـالر. باردى
ۇئچراپ قالسا خىجىل بولۇشتىن
ەئنــسىرەپ، ەئركىــن ســىدىقنىڭ

 مېتىر ائرىلىق قويـۇپ2ائلدىدا 
كهچــته درامــا. پىيــادە ماڭــدى

ـــپ ـــتهپكه قايتى ـــۈگهپ، مهك ت
كېلىدىغاندا، قاراڭغۇدا ھېچ كىـم
ــدىغان ــى تونۇيالماي ــېچ كىمن ھ

ـــــانگۈل ائرانبولغاچ ـــــا، ائم ق
ەئركىن سـىدىقنىڭ ۋەلىـسپىتىدە
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بىــرگه قايتىــپ كېلىــشكه مــاقۇل
 . بولدى

ـــىنجاڭ ـــىدىق ش ـــن س ەئركى
 يىــل وئقــۇش5ۇئنىۋېرســىتېتىدا 

جهريانىدا، يۇقىرىقىـدەك قىلىـپ
ــى ۋە ــز تىل ــى، ىئنگلى ــزۇ تىل خهن
ــــدى ــــى ۆئگهن ــــاپون تىلىن .ي
مهكــتهپ ۋە ۇئنىڭــدىن يــۇقىرى

 خىزمهتدەرىجىلىك وئقۇغۇچىالر
 نى ۆئز ۈئسـتىگه5ۋەزىپىسىدىن 
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ھهمـــدە پهقهت بىـــر. ائلـــدى
ــــــــۇملۇق ــــــــق مهۋس قېتىملى

 نومـــۇر ېئلىـــپ94ىئمتىھانىـــدا 
 يىل وئقـۇش5قالغاندىن باشقا، 

ـــارلىق ـــقا ب ـــدىكى باش جهريانى
ــانالردا  ــۇر100ىئمتىھ ــن نوم  دى

ـــزمهت. ائلـــدى وئقـــۇش ۋە خى
ــــسىدە ــــڭ ھهممى جهھهتلىرىنى
ـــــى ۋە ـــــتهپ رەھبهرلىكىن مهك

وئقۇغــــۇچىالرنى-وئقۇتقــــۇچى
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ــدى ــل قىل ــۇق رازى ۋە قايى .تول
ىئزلىــرى شــىنجاڭ-ۇئنىــڭ ىئــش

گېزىتى، شىنجاڭ ياشالر ژۇرنىلى،
ــسى، ــوئ ىئستانسى ــىنجاڭ رادى ش
ــى ۋە ــك گېزىت ــى كهچلى ۈئرۈمچ
جۇڭگو خهلق گېزىتى قاتارلىقالر

ــــــق كهڭ ــــــدە-ائرقىلى كۆلهم
ـــدى ـــۋىق قىلىن ـــن. (تهش ەئركى

سىلغان،سىدىق مهتبۇائتالرغا بېـ
ۆئزى يازغان ۋە ۆئزى توغرۇلـۇق
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ــــت ــــان گېزى ــــقىالر يازغ -باش
ــــــىلهرنىڭ ــــــدىكى نهرس ژورنال
ـــان ـــپ ماڭغ ـــسىنى يىغى ھهممى

ـــــسىمۇ، ۇئ  ـــــى-1988بول يىل
ياپونىيىدىكى وئقۇشتىن قايتىپ
ــــــۇ ــــــڭ ب ــــــدە، ۇئنى كهلگهن
ماتېرىيـاللىرىنى شــىنجاڭ رادىــوئ
ــۇخبىرى ــر م ــسىنىڭ بى ىئستانسى

مماەئ. ائرىيهتكه ېئلىپ كهتكهن
ــــى ــــيىن ۇئالرن ــــدىن كې ۇئنىڭ
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شـــۇنىڭ. قـــايتۇرۇپ بهرمىـــگهن
ـــن ســـىدىق ۆئزى ـــلهن ەئركى بى
ـــــــڭ ـــــــان ماتېرىيالالرنى يىغق
.ھهممىــسىدىن قــۇرۇق قالغــان
ـــى ـــۇخبىر ھېلىق ەئگهر ائشـــۇ م
ماتېرىيــالالرنى ھــازىر قــايتۇرۇپ
بېرەلىــــسه، ەئركىــــن ســــىدىق
ــدار ــسىز مىننهت ــدىن چهك ۇئنىڭ

ــــوالتتى ــــان ب ــــۇش.) بولغ وئق
ۈرۈش ۋاقتــى يېقىنلىشىــشقاپۈتتــ
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ەئگىــــشىپ، ۇئنىــــڭ ائلــــدىغا
كهســـــىپ بىـــــلهن مهمـــــۇرىي
ـــى ـــارەت ىئكك ـــزمهتتىن ىئب خى
ــى ــالالش ۋاقت ــى ت ــڭ بىرىن يولنى

 . كهلدى
ەئركىن سىدىق مهكتهپتىكـى
ھهر خىل سىياسـىي ۋە مهمـۇرىي
يىغىنالرغا قاتنىشىش جهريانىـدا،
ۇئنداق ىئشالر بىلهن شۇغۇللىنىپ

ېچ قانـداقۆئتكهن ۆئمۈرنىـڭ ھـ
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قىممىتى يوقلىغىنى چوڭقۇر ھېس
ۇئنىـڭ ۈئســتىگه. قىلغـان ىئــدى

ــادا مهۋجــۇت ــۇ دۇني ــڭ ب ۆئزىنى
ــسىنى بولغــان وئقۇشــنىڭ ھهممى

پهننىـڭ يـۇقىرى-وئقۇپ، ىئلىـم
پهللىسىگه چىقىپ، شۇ ائرقىلىـق
ــــشنى ــــان ىئ ــــقىالر قىاللىغ باش
ــــــــــــــــــــــــۇ ۇئيغۇرالرنىڭم
ــسپاتالشقا ــدىغانلىقىنى ىئ قىالالي

دە باغلىغـــان ۋەقهتىئـــي ىئـــرا
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.شۇنىڭغا غايه تىكلىـگهن ىئـدى
يىلىنىڭ ىئچىـدە ۇئ بىـر-1982

قېتىم بېيجىڭغا يىغىنغا بارغاندا،
مهملىكهتلىك خهلق قۇرۇلتىيىمـۇ
ــــمۇ ــــىي كېڭهش ــــاكى سىياس ي
ـــك ـــر مهملىكهتلى ىئـــشقىلىپ بى
يىغىنغا قاتناشقىلى كهلـگهن بىـر
قىــــسىم پېــــشقهدەم ۇئيغــــۇر
كــادىرلىرى بىــلهن ۇئچرىــشىپ

ــدىق ۇئالر ەئركىــن ســىدىققا. ال
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ۇئكام، ھهرگىـز: "بىرال ېئغىزدىن
مهمـــۇرىي خىـــزمهت قىلىـــمهن،
دەپ ۆئزۈڭنــى بىـــزدەك نـــابۇت

چوقۇم ۆئز كهسـپىڭنى. قىلىۋالما
داۋامالشتۇرۇپ، مىللهت ۈئچـۈن

شــــــهرەپ-بىــــــر ائز شــــــان
ائمانگۈلمۇ. ، دېدى"كهلتۈرگىن

ـــــام ـــــىدىقنىڭ ن ـــــن س ەئركى
ۇشـىغاچىقىرىشىغا ۋە باشلىق بول

ىئزچىل تـۈردە ىئنتـايىن قارشـى
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ــــــا. ىئــــــدى ــــــى ۋاقىتت ەئين
ـــــــاق ـــــــك ىئتتىپ مهملىكهتلى
ـــر ســـېكرېتارى كومىتېتىنىـــڭ بى
ـــۇم ـــشلهۋاتقان قهيي ـــۇپ ىئ بول
باۋۇدۇن، شىنجاڭ ۇئنىۋېرسىتېتى
ماائرىپ باشقارمىـسىنىڭ سـابىق
مۇدىرى ائيشهم ائپپـاي، فىزىكـا
ــۇدىرى ســۇلتان ــڭ م فاكۇلتېتىنى

ــق ــۇەئللىم ۋە باش ــسىمم ــر قى ا بى
ـــــــزۇ ـــــــۇچى ھهم خهن وئقۇتق
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باشــلىقالرمۇ ەئركىــن ســىدىقنىڭ
كهلگۈســىدە كهســپىي جهھهتــته
ــــــــــــوڭ ىئــــــــــــشالرنى چ
قىالاليـــدىغانلىقىنى تهكىـــتلهپ،
ـــتۇرۇش ـــپىنى داۋامالش ۆئز كهس

شــۇ. توغرىــسىدا تهكلىــپ بهردى
مهزگىللهرنىڭ بىر كۈنى، شىنجاڭ
ۇئنىۋېرســـــــىتېتى پـــــــارتىيه

جاڭسېكرېتارى -1كومىتېتىنىڭ 
يــــاڭ ەئركىــــن ســــىدىقنى ۆئز
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ىئشخانىسىغا چاقىرىـپ كىرىـپ،
ـــدى  ـــداق دې ـــا مۇن ۇئ( ۇئنىڭغ

كىـــشى كېيىنلىكـــته شـــىنجاڭ
ــــارتىيه ــــازارىتى پ ــــپ ن ماائرى

ــــڭ  ــــېكرېتارى-1كومىتېتىنى س
ەئركىن، ھازىر سـېنىڭ): "بولدى

.ائلدىڭدا ىئككى چوڭ يـول بـار
ــا وئخــشاش ۇئنىــڭ بىرســى ماڭ

ــ. كــادىر بولــۇش ۇەئگهر ســهن ب
يـــولنى تاللىـــساڭ، ناھـــايىتى
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مۇۋەپپهقىيهتلىــك بولــۇپ، تېــزال
ائپتونوم رايون دەرىجىلىك كادىر

ۇئ. بولۇپ ۆئسـۈپ كېتهلهيـسهن
چاغــدا ماڭــا وئخــشاش ســېنىڭ

ھهتتـا. ائيرىم شوپۇرۇڭ بولىـدۇ
ھه. ائيــرىم ائشــپىزىڭمۇ بولىــدۇ

دېسىال زىيـاپهتته يـۈرۈپ، جاپـا
چهكــــــــــمهي باياشــــــــــات

-2ن ۈئچۈن سه. ياشىيااليسهن
يــــــــــول ۆئز كهســــــــــپىڭنى
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مهن ۇئيغــۇرالر. داۋامالشــتۇرۇش
ىئچىـــدە ھـــازىرغىچه كهســـىپته
ــۈپ ــۇلائددە بۆس ــهندەك پهۋق س
.چىققان بىرىنى كۆرۈپ باقمىغان
ــۇرالر ــدىغان ۇئيغ ــادىر بوالالي ك

لېكىن كهسـىپنى سـهندەك. كۆپ
ــۇرالرنى مهن ــدىغان ۇئيغ قىالالي
.ھــازىرغىچه كــۆرۈپ باقمىــدىم

ـــنىڭ ـــۇڭا مې ـــهنش چه ەئگهر س
ــساڭ، ۆئز ــولىنى تاللى كهســىپ ي
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ـــۆھپه ـــوڭراق ت ـــتىڭگه چ مىللى
ۆئزۈڭ. قوشالىــــشىڭ مــــۇمكىن

."وئبدان وئيـالپ قـارار قىلغىـن
ھهقىقهتهنمۇ ۇئ چاغـدا ەئركىـن
ســــىدىق بىــــلهن وئخــــشاش
ۋەزىپىلهرنـــــى ۆئتهپ باققـــــان
كىشىلهرنىڭ مهمـۇرىي جهھهتـته
ــار ىئــدى .خــېلىال ىئــستىقبالى ب

ــىدىق ــن س ــرگهەئركى ــلهن بى  بى
ـــــۇچىالر ـــــك وئقۇغ مهملىكهتلى
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بىرلهشمىــسىنىڭ رەىئــسى بولــۇپ
ىئـــــشلىگهن چىـــــڭ خـــــۇائ
ۇئنىۋېرســىتېتىنىڭ وئقۇغۇچىــسى
ۋۇ شـــــــــاۋزو كېيىنلىكـــــــــته
ــــــيه ــــــك تهنتهربى مهملىكهتلى
مىنىــــسترىلىگىنىڭ مىنىــــستىرى

ــدى ــن-1989. بول ــى ەئركى يىل
ســىدىق ائمېرىكىــدىن يــۇرتنى
يوقالش ۈئچۈن قايتىـپ بېرىـپ،

مېرىكىغا قايتىشىدا ۋۇ شاۋزوغاائ
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تېلېفون قىلغان ىئدى، ۋۇ شـاۋزو
ەئركىــــن ســــىدىقنى ۆئزىنىــــڭ
كىچىك ماشىنىسى بىلهن بېيجىڭ
ائيــدۇرۇمىغا ائچىقىــپ قويغــان

ھهمدە بۇنىڭـدىن كېـيىن. ىئدى
ھهر قانــداق ۋاقىتتــا بېيجىڭغــا
ـــشىنى ـــى ىئزدى ـــدە ۇئن كهلگهن

ـــــان ىئـــــدى ـــــن. ېئيتق ەئركى
ـــزىچه ـــىســـىدىقنىڭ پهرى ، ەئين

ۋاقىتتـــا ۇئنىـــڭ بىـــلهن بىـــرگه
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ـــــۇچىالر ـــــك وئقۇغ مهملىكهتلى
ــــــۇائۋىن ــــــسىنىڭ م بىرلهشمى

16رەىئسلىرى بولۇپ ىئـشلىگهن 
ــدە  ــدىن كهم دېگهن 5وئقۇغۇچى
كىـــــشى ھـــــازىر جۇڭگونىـــــڭ
مهركىزىي ھۆكۈمهت وئرۇنلىرىـدا
ـــشلهۋاتقان ـــۇپ ىئ ـــۇق تۇت ھوق

ەئركىــــن. بولۇشــــى مــــۇمكىن
سىدىق كهلگۈسـى ۈئچـۈن يـول

اليدىغان ەئڭ ائخىرقى پهيتتال
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كهلگهنـــــــــــدە، قىلـــــــــــچه
ىئككىلهنمهستىن كهسىپ يولىنى
ــولنى ۇئ ــۇ ي ــۇپ، ب تاللىغــان بول
شــــــــــۇنىڭدىن باشــــــــــالپ

 .داۋامالشتۇرۇپ كهلمهكته
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ەئركىــن: يۇقــۇرقى رەســىمدە
ســــــــــىدىقنىڭ شــــــــــىنجاڭ
ـــر ســـىنىپتا ۇئنىۋېرســـىتېتىدا بى
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ـــلىرى ـــان ساۋاقداش ەئڭ. وئقۇغ
ـــــدىن ـــــۇر وئڭ ـــــدىنقى ق ائل

كىـشى ەئركىـن-5سانىغاندىكى 
ـــق ســـىنىپ5ســـىدىقنىڭ   يىللى

مــــۇدىرى شــــهرىپ مــــۇەئللىم
ـــدۇ ـــڭ. بولى ـــۇ وئقۇغۇچىالرنى ب

مـــۇتلهق كـــۆپ قىـــسمى ھـــازىر
ــلهن ــىتېتى بى شــىنجاڭ ۇئنىۋېرس
شــــــــــىنجاڭ تېلېــــــــــۋىزىيه

 . ىئستانسىسىدا ىئشلهيدۇ
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 ەئركىـن: يۇقۇرقى رەسـىمدە
سىدىق شـىنجاڭ ۇئنىۋېرسـىتېتى

 .ىڭ ائلدىداكۇتۇپخانىسىن
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ەئركىــن: يۇقــۇرقى رەســىمدە
سىدىقنى ىئزچىل تۈردە قـولالپ،
ۇئنىڭغـــا ھهر داىئـــم يېقىنـــدىن
ياردەمــــدە بولغــــان ســــۇلتان

بـۇ رەسـىم. جانبوالتوۋ مۇەئللىم
ـــــــى -2006 ـــــــدا-9يىل ائي

ســـۇلتان مـــۇەئللىم. تارتىلغـــان
ـــــــــىنجاڭ ـــــــــته ش كېيىنلىك
ۇئنىۋېرســـــىتېتىنىڭ مـــــۇائۋىن

 رايونلــۇقمــۇدىرى، ۋە ائپتونــوم
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ــۇائۋىن ــڭ م ــپ نازارىتىنى ماائرى
نازىرى قاتارلىق بىر قاتار يۇقىرى
دەرىجىلىــك ۋەزىــپىلهردە بولغــان
ــا ــڭ تهرجىمىھالىغ ــۇپ، ۇئنى بول
قىزىققــۇچىالر تۆۋەنــدىكى تــور
:بېتىنــى زىيــارەت قىلــسا بولىــدۇ
http://janbolat.anyp.cn
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ەئركىــن: يۇقــۇرقى رەســىمدە
ســىدىق ساۋاقدىــشى ۋە دوســتى
.دىلمۇرات تۇرسۇن بىـلهن بىـرگه
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يىلىنىــــڭ-1980بــــۇ رەســــىم 
.كهينىـــدە تارتىلغـــان-ائلـــدى

دىلمۇرات تۇرسۇن ھازىر شىنجاڭ
ۇئنىۋېرســــىتېتى ېئلېكترونلــــۇق
ۇئچـــۇر ىئلمـــى ىئنـــستىتۇتىنىڭ

 .شلىقى بولۇپ ىئشلهۋاتىدۇبا
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ەئركىــن: يۇقــۇرقى رەســىمدە
سىدىق سىنىپ مـۇدىرى شـهرىپ
مۇەئللىم ۋە ساۋاقداشلىرى بىلهن
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ــسى ــۋىزور تهجرىبى ــسىز تېلې رەڭ
ــۇ رەســىم ەئينــى. ىئــشلىمهكته ب

ــدىكى ــر ژۇرنال ــۇم بى ــا مهل ۋاقىتت
ەئركىـــــــــــن ســـــــــــىدىقنى
ـــارچه ـــر پ ـــتۇرىدىغان بى تونۇش
ـــالن ـــرگه ېئ ـــلهن بى ـــاله بى ماق

قايـسى ژۇرنـال. قىلىنغـان ىئـدى
ــــن ــــازىر ەئركى ــــى ھ ىئكهنلىك

 .سىدىقنىڭ ېئسىدە قالماپتۇ
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-1981: يۇقـــۇرقى رەســـىم
ــــدىن  ــــچه -83يىلى -4يىلىغى

نۆۋەتلىك مهكـتهپ وئقۇغـۇچىالر
ــگهن ــپه ۆئتى ــسىدا ۋەزى ۇئيۇشمى
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ـــــــڭ ـــــــۇچى كادىرالرنى وئقۇغ
بىرىنچى قۇر سولدىن. خاتىرىسى

كىـشى ەئركىـن-5سانىغاندىكى 
دىق، وئڭـدىن سـانىغاندىكىسى

كىـشى-3كۆزەينهك تاقىۋالغـان 
ــى ــيه ائلىم ــۇر خىمى ــاش ۇئيغ ي

ەئركىن سـىدىق. زەپهر ائبلىزدۇر
ـــــتهپ ـــــا مهك ـــــى ۋاقىتت ەئين
ــــــسى وئقۇغــــــۇچىالر ۇئيۇشمى
ىئشخانىسىنى ۆئز يـاتىقى قىلىـپ
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تۇرغان بولـۇپ، ۆئزىنىـڭ تهلهپ
قىلىــشى بىــلهن زەپهر ائبلىــز بــۇ

ق بىلهنىئشخانىدا ەئركىن سىدى
بىر يىلدىن ائرتۇق ۋاقىت بىـرگه

 .تۇرغان ىئدى
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يىلى-1982 :يۇقۇرقى رەسىم
يــازدا ېئلىــپ بېرىلغــان شــىنجاڭ
ــۇچىلىرى ــي مهكــتهپ وئقۇغ ائلى
يــــــازلىق داال پــــــاائلىيىتىگه
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قاتناشـــــــــقان شـــــــــىنجاڭ
ـــسىم ۇئنىۋېرســـىتېتىنىڭ بىـــر قى
ۇئيغۇر وئغـۇل وئقۇغۇچىلىرىنىـڭ

ـــسى ـــىدىق. خاتىرى ـــن س ەئركى
-1ۇ قېتىملىق پاائلىيهتنىڭ مۇش

قول مهسۇئللۇقىنى ۆئز ۈئسـتىگه
 .ائلغان ىئدى
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مهملىكهتلىك: يۇقۇرقى رەسىم
ــــۇچىالر-19 ــــك وئقۇغ نۆۋەتلى

ـــــسى رەىئـــــسلىرىنىڭ بىرلهشمى
-1979بــۇ رەســىم . خاتىرىــسى

.ائيــــدا تارتىلغــــان-5يىلــــى 
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ەئركىن سىدىقنىڭ وئڭ تهرىپىدە
ـــشى ـــك كى ـــان كۆزەينهكلى تۇرغ

ىللىتىـــدىن بولـــۇپ،موڭغـــۇل م
ــزۇ ــسى خهن ــڭ ھهممى قالغانالرنى

ــدىن ــۇردىكى. مىللىتى ــۇرا ق وئتت
ەئركىن سىدىقنىڭ وئڭ تهرىپىدە
تۇرغان قارا كۆزەينهك تاقىۋالغان
كىـــــشى ەئينـــــى ۋاقىتتىكـــــى
ـــــۇچىالر ـــــك وئقۇغ مهملىكهتلى
بىرلهشمىـــــسىنىڭ رەىئـــــسى ۋە
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ـــــىتېتىنىڭ ـــــۇا ۇئنىۋېرس چىڭخ
ــۇ ــۇپ، ب ــاۋزو بول ــسى ۋۇ ش رەىئ

 وئقـۇش پۈتتـۈرۈپ ۇئزۇنكىشى
ۆئتمهي مهملىكهتلىك تهنتهربىيه
ــــستىرى ــــستىرلىقىنىڭ مىنى مىنى
بولۇپ تهيىنلىنىپ، ۇئ خىزمهتنى

يىلىغىـــــــچه-1998تـــــــاكى 
 . داۋامالشتۇرغان
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 بۆلۈم -6
 شاڭخهيدىكى بىلىم ئاشۇرۇش
ـــىنجاڭ ـــىدىق ش ـــن س ەئركى
ــــــان ۇئنىۋېرســــــىتېتىدا وئقۇغ
كهســـپىي دەرســـلهرنىڭ بىرســـى

مــاگنىتلىق مهيــدان-روېئلېكتــ"
دەپ ائتىلىـدىغان" ۋە دولقۇنالر

بولـــــۇپ، ۇئ نـــــۇر ۋە باشـــــقا
مـــــــــاگنىتلىق-ېئلېكتـــــــــرو
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دولقۇنالرنىڭ قانـداق قىلىـپ بىـر
ـــــــر يهرگه ـــــــن يهنه بى يهردى
تارقىتىـــــدىغانلىقى، ھهمـــــدە
ــا ــقا ماتېرىيالالرغ ــڭ باش ۇئالرنى
قانداق تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقى
ــــــسىدىكى ــــــارلىقالر توغرى قات

ۇئ ېئلېكتر ىئنژېنېرلىقى. تۇردەرس
كهسپى ۈئچۈن ىئنتـايىن مـۇھىم
ــــۇپ ــــرى بول ــــلهرنىڭ بى دەرس

فىزىكا كهسپىدىكى. ھېسابلىنىدۇ
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ــىمۇ3 ــڭ بهرس ــوڭ نهزەرىيىنى  چ
بۇ دەرسنىڭ ېئلېكتر. ەئنه شۇدۇر

ـــــــــى  ـــــــــوئ(ىئنژېنېرلىق رادى
ېئلېكترونىكىــــــسىمۇ شــــــۇنىڭ

ــدە ــقا) ىئچى ــىدىكى باش ساھهس
ــ ــان چ ــلهن بولغ ــلهر بى وڭدەرس
ــرو ــۇ دەرســته ېئلېكت -پهرقــى، ب

ـــــــــۇننى ـــــــــاگنىتلىق دولق م
تهسۋىرلهيدىغان ماتېمـاتىكىلىق
ـــــــۇق ـــــــۇلىالردا ۋېكتورل فورم
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قىممهتلهر كۆپ ىئـشلىتىلىدىغان
بولـــــۇپ، قالغـــــان كهســـــپىي
ـــورالر ـــسا ۋېكت ـــلهردە بول دەرس
.ۇئنچىـۋاال كـۆپ ىئـشلىتىلمهيدۇ
ـــــر ـــــۇ دەرس ېئلېكت شـــــۇڭا ب
ــــــى كهســــــپىدىكى ىئنژېنېرلىق

ىالرغــا بىــر قهدەر تهسوئقۇغۇچ
ەئركىــــن ســــىدىق. تۇيۇلىــــدۇ

ــاپون ۋە ــو، ي ــازىرغىچه جۇڭگ ھ
ائمېرىكىــــدا ياشــــاپ باققــــان
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 دۆلهتلهرنىــــڭ3بولــــۇپ، بــــۇ 
ــــقىالرنىڭ ــــسىدە ۇئ باش ھهممى

مـاگنىتلىق-ېئلېكترو"ائغزىدىن 
دولقـــۇنىنى ۆئگهنمهكمـــۇ تهس،
دەرس قىلىــپ ۆئتمهكمــۇ تهس،
"ھهمـــــدە ىئشلىتىـــــشمۇ تهس

بـۇ.  ائڭالپ باقتىدېگهن سۆزنى
ـــــــنىش تهس دەرســـــــنى ۆئگى
بولغاچقا، ەئركىن سىدىق بارغان
ـــــسىدە ـــــڭ ھهممى دۆلهتلىرىنى
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وئقۇغـــــۇچىالر بـــــۇ دەرســـــنى
ۆئتىــدىغان وئقۇتقۇچىغىمــۇ ۆئچ
.بولۇپ كېتىـدىغانلىقىنى كـۆردى
ـــــىنجاڭ ـــــا ش ـــــى ۋاقىتت ەئين
ـــته ـــۇ دەرس ـــىتېتىدا ب ۇئنىۋېرس
ــيىلهنگهن بىرەرمــۇ ۇئيغــۇر تهربى

ــــ ــــۇچى ي ــــۇپ،وئقۇتق وق بول
ــــر ــــسىزلىقتىن باشــــقا بى ائمال
ـــــدىغان ـــــاھهدە دەرس ۆئتى س
وئقۇتقۇچىــدىن بىرىنــى ەئركىــن
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ســــىدىقنىڭ ســــىنىپىغا مۇشــــۇ
.دەرسنى ۆئتۈشكه قويغان ىئدى
ـــۇ ـــدە ۇئ وئقۇتقـــۇچى ب نهتىجى
ـــمهي، دەرســـنى ياخـــشى ۆئتهل
ســــىنىپتىكى وئقۇغــــۇچىالر ھهر
ــۇچى ــته وئقۇتق ــق دەرس قېتىملى

.تــۇردىۈئســتىدىن قاقــشاپال وئل
ــر ائز ــسا بى ەئركىــن ســىدىق بول
ــــــر نهرســــــىنى ــــــسىمۇ بى بول
ائيدىڭالشتۇرۇۋېلىش ۈئچـۈن ۇئ
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ـــــاي ـــــدىن توختىم وئقۇتقۇچى
مهۋســۇمنىڭ. ســوائل ســورايتتى

ــــان ــــۇپ قالغ ــــسى بول وئتتۇرى
ــــــــدە، ۇئ ــــــــڭ بىرى كۈنلهرنى
ــىدىقنى ــن س ــۇچى ەئركى وئقۇتق

ــا ــپ، ۇئنىڭغ ــام،: "چاقىرتى ۇئك
كــېلهر قېتىملىــق دەرســنى ســهن

ـــــۈ ـــــسهن؟ۆئت دەپ" پ باقام
ــــن ســــىدىق. ســــورىدى ەئركى

ۇئنىڭغا ماقۇل بولـۇپ، كېيىنكـى
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ــــى ــــنىڭ ۋاقت ــــق دەرس قېتىملى
كهلگۈچه بۇ دەرسـكه ەئتراپلىـق

ھهمــدە بىــر. تهييــارلىق قىلــدى
ــــى ــــق دەرســــنى ۆئتت .قېتىملى
ەئركىن سىدىق ائلدى بىلهن بـۇ
قېتىملىــــق مهزمۇنغــــا ائىئــــت
بـۇرۇنقى مهزمــۇنالرنى بىــرەر قــۇر

لىۋېتىپ، ۇئنىڭ كهينىدىنتهكرار
ۇئنىڭ. يېڭى مهزمۇننى سۆزلىدى

لېكسىيىــــــــسى ىئنتــــــــايىن
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ـــشلىك ـــستېمىلىق ۋە چۈشىنى سى
ــتىگه ۇئ ــڭ ۈئس ــا، ۇئنى بولغاچق
وئتتۇرىغــا چىقىــپ ســۆزلىگهندە
ائڭلىغۇچىالرنى ۆئزىگه ناھايىتى
جهلــپ قىالاليــدىغان بولغاچقــا،
ـــــدەك ساۋاقداشـــــلىرى بۇرۇنقى

رسـنىچۇرۇڭ قىلمـاي، دە-ۋاراڭ
.ىئنتايىن زېھىن قويۇپ ائڭلىدى
ھهمـــدە دەرس ائخىرالشـــقاندا،
سىنىپتىكى ساۋاقداشالر بىـردەكال
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.قاتتىق چـاۋاك چېلىـپ كهتتـى
دەرســتىن چۈشــكهندە بېــزىلهر

ەئركىـن،: "ۇئنىڭ قېشىغا كېلىپ
مهن بۇ دەرسـنى بۈگـۈن تـۇنجى

بۇ. ، دېدى"قېتىم چۈشىنهلىدىم
دەرســنىڭ وئقۇتقۇچىــسى ائجىــز

ــېچبول ــا ھ ــا، وئقۇغۇچىالرغ غاچق
ھېچ. قانداق تاپشۇرۇق بهرمىدى

ـــــــــــىقمۇ ـــــــــــداق مهش قان
ـــــــرىم. ىئـــــــشلهتكۈزمىدى يې
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مهۋســـــــۇملۇق ۋە مهۋســـــــۇم
ائخىرىــــدىكى ىئمتىھــــانالرنىمۇ
ــــــل ــــــا ھهر خى وئقۇغۇچىالرغ
ـــلهن ـــۇلىالر بى ـــۇق فورم ۋېكتورل
ــسىنى ــق مهنى ــڭ فىزىكىلى ۇئالرنى
ــــــۇنىڭدىنال ــــــادلىغۇزۇپ، ش ي

كىن سىدىقەئر. ىئمتىھان ائلدى
ـــۈرۈش ـــۇش پۈتت ـــڭ وئق ۆئزىنى
ــــان ــــان قىلغ ــــسىدە باي ماقالى

مـۇ" مىكرو دولقۇن تېخنىكىسى"
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ــرو ــۇرقى ېئلېكت ــاگنىتلىق-يۈق م
دولقـــۇنى ائساســـىغا قۇرۇلغـــان
بولــۇپ، ۇئنىــڭ بــۇ ماقالىـــسى
ۆئزىنىــــڭ ۇئســــتازى ســــۇلتان
ــاكۇلتېتتىكى ــلهن ف ــۇەئللىم بى م
باشقا وئقۇتقۇچىالرنىـڭ يـۇقىرى

 .شكهن ىئدىباھاسىغا ېئرى
يىللىـــــــق ۇئيغـــــــۇر-77

ــۇچىالر  ــى -1983وئقۇغ -2يىل
كــــۈنى وئقــــۇش-15ائينىــــڭ 
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ــۈرەتتى ــى -1983. پۈتت -1يىل
ائيـــــدا ەئركىـــــن ســـــىدىق
كهلگۈســـىدە كهســـىپ بىـــلهن
شـــــۇغۇللىنىدىغانلىقىنى قـــــارار
ــــيىن، ــــدىن كې ــــپ بولغان قىلى
ــۇلتان ــۇدىرى س ــڭ م فاكۇلتېتنى
ـــىدىقنى ـــن س ـــۇەئللىم ەئركى م

-ېكتـــروكهلگۈســـىدە ائشـــۇ ېئل
مــاگنىتلىق دولقــۇنى دەرســىنى

ھهمدە. ۆئتۈشكه تهقسىم قىلدى
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يىللىـــق وئقۇغۇچىالرنىـــڭ-77
وئقۇش پۈتتۈرۈشـى ۋە ۇئالرنىـڭ
خىـــزمهت تهقـــسىماتىنى ېئـــالن
ــن ــاقلىماي، ەئركى ــشقىمۇ س قىلى
ســـىدىقنىڭ شـــاڭخهي قاتنـــاش
ۇئنىۋېرســــــىتېتىنىڭ ېئلېكتــــــر
ىئنژېنېرلىقى فاكۇلتېتىغا بىر يىـل

رۇشقا بارىدىغانلىقىنىبىلىم ائشۇ
 .قارار قىلدى

ــــى -1983 ــــڭ-2يىل ائينى
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ـــن ســـىدىق-18 ـــۈنى، ەئركى ك
ـــدى ـــپ كهل ـــاڭخهيگه يېتى .ش

ــدە  ــڭ -2ھهم ــۈنى-21ائينى ك
مهۋســــــۇملۇق دەرســــــىنى-1

دەرس باشـــــلىنىپ. باشــــلىدى
ائينىڭ-2ۇئزۇن ۆئتمهي، يهنى 

كــۈنى، مهملىــكهت بــويىچه-28
شۇ يىللىق ائسپىرانتلىققا كىرىش

ـــان ـــدىىئمتىھ ـــن. ى ېئلىن ەئركى
سىدىق ائسـپىرانتلىقتا وئقۇشـنى
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ـــرى ائرزۇ قىلىـــپ ـــدىن بې ۇئزۇن
كهلــــگهن بولــــۇپ، ۇئ چاغــــدا
ۇئيغۇر دىيارىدىكى ھېچ قانـداق
ـــــۇر ـــــتهپ ۇئيغ ـــــي مهك ائلى
ائســـپىرانتلىق وئقۇغـــۇچىلىرىنى
ـــدىغان ـــۇل قىاللماي ـــى قوب تېخ
بولغاچقــــا، ەئركىــــن ســــىدىق
ىئمتىھــــان بېــــرىش ۈئچــــۈن

رســىتېتى بىــلهنتــيهنجىن ۇئنىۋې
نهنجىڭ ساناەئت ىئنستىتۇتىنىڭ
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ــرو ــۇنى-ېئلېكت ــاگنىتلىق دولق م
.كهســپىگه تىزىمالتقــان ىئــدى
ھهمــدە تىزىمالتقــان ۋاقىتــتىن
ــۇ ــارىچه ب ــڭ ب ــپ، كۈچىنى تارتى
ــارلىق قىلىــپ ىئمتىھانالرغــا تهيي

ىئمتىھـان ېئلىنغـان. كهلگهنىدى
ـــڭ بىرســـى سىياســـهت پهنلهرنى
دەرســــى بولــــۇپ، ۇئ جۇڭگــــو

مپارتىيىسى تارىخىنى ائسـاسكو
قىلغــــان بولغاچقــــا، ەئركىــــن



664 

ســـىدىق يـــالغۇز بـــۇ دەرســـنىڭ
مهزمۇنىغـا خهنـزۇچه تهييــارلىق
قىلىـــپال قالمـــاي، ائدەم بىـــلهن
جايالرنىڭ ىئسمىنى خهنزۇچىـدا
قانــداق يېزىـــشقىمۇ تهييـــارلىق

ھهمدە ۇئ. قىلىشقا توغرا كهلدى
ــرو ــۇنى-ېئلېكت ــاگنىتلىق دولق م

ىقى ىئككـــىساھهســـىدە يـــۇقىر
مهكتهپنىـــڭ وئقۇغۇچىلىرىـــدىن

شـۇڭا ۇئ بـۇ. جىق ائجىز ىئـدى
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ــل ــا ىئزچى ــق ىئمتىھانىغ قېتىملى
تـــــۈردە كۈچىنىـــــڭ بـــــارىچه
تهييـــارلىق قىلىـــپ قاتناشـــقان
بولسىمۇ، ۇئنى يـۇقىرىقى ىئككـى
ــۇل ــپىرانتلىققا قوب ــتهپ ائس مهك

 .قىلمىدى
ەئركىــن ســىدىق ۇئ چاغــدا
ــر نىــشاننى كــۆڭلىگه مۇنــداق بى

ۇئ بولـــسىمۇ،. كهن ىئـــدىپـــۈك
ــرو ــۇنى-ېئلېكت ــاگنىتلىق دولق م



666 

بىلهن مىكرو دولقۇن تېخنىكىسى
ــلهپ، ــا ىئگى كهســىپلىرىنى پۇخت
يۇرتقا قايتىپ بارغاندىن كېـيىن
ۇئيغۇر دىيارىدىكى بىر بوشلۇقنى

دېمىسىمۇ ۇئ چاغـدا. تولدۇرۇش
ەئركىن سىدىق ۇئيغۇر دىيارىـدا
بۇ ساھهدە ىئـشلهيدىغان بىرمـۇ

ــىائدەم ــى بىلمهيتت ــۇڭا ۇئ. ن ش
قايتىپ بارغاندىن كېـيىن بىـرەر
قىــيىن مهســىلىگه دۇچ كېلىــپ
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ــسه، ــوراي دې ــاردەم س ــپ ي قېلى
ــۇ ــدىغان بىرەرم ــاردەم بېرەلهي ي

ـــدى ـــوق ىئ ـــشى ي ـــڭ. كى ۇئنى
ۈئســــــــــتىگه شـــــــــــىنجاڭ

دولقۇن-ۇئنىۋېرسىتېتىنىڭ مىكرو
دەرس تهجرىبىخانىسىنى قـۇرۇپ
چىقىـــش ۋەزىپىـــسىمۇ ۇئنىڭغـــا

شۇڭا ەئركىن.  ىئدىيۈكلهنگهن
سـاەئتلىك دەرسـتىن-1سىدىق 

ـــشنى ـــاتتىق تىرىشى ـــالپ ق باش
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ۇئ ھهر كــــۈنى كهچ. باشــــلىدى
 دە كۇتۇپخــــانىنى11ســــاەئت 

تاقىغىچه كۇتۇپخانىدا ۆئگىـنىش
كۇتۇپخانـا تاقالغانـدىن. قىلدى

ـــى ـــر ىئنژېنېرلىق ـــيىن ېئلېكت كې
فاكۇلتېتىنىــــــــــــــــــــڭ رادار
تهجرىبىخانىسىغا بېرىـپ، كـېچه

 دىـن ائشـقىچه يهنه12ساەئت 
ــــــدى  ــــــنىش قىل ــــــۇ(ۆئگى ب

تهجرىبىخانىنىڭ تـوكى كـېچىچه
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دەم ېئلىش). توختاپ قالمايتتى
كـــۈنلىرى ۋە بـــايرام كۈنلىرىمـــۇ
ـــنىش ـــاي ۆئگى پهقهت دەم ائلم

ــدى ــو. قىل ــتهپ جۇڭگ ــۇ مهك ب
ـــــق  ـــــويىچه ەئڭ داڭلى 6-5ب

ــا، ــى بولغاچق ــڭ بىرس مهكتهپنى
ەئركىن سـىدىق بىـرگه وئقۇغـان

ۆئگىنىش ىئقتىدارىوئقۇغۇچىالر 
ۋە كهســـــــــپىي ائساســـــــــى
جهھهتلهردە ىئنتـايىن كۈچلـۈك
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ــــدى ــــىنجاڭ. ىئ ــــۇڭا ۇئ ش ش
ۇئنىۋېرسىتېتى ۇئيغـۇر سـىنىپىنى
پۈتتــۈرگهن ســهۋىيه بىــلهن بىــر
تهرەپتىن پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن
قالغان وئقۇغۇچىالرغـا يېتىـشىپ

ـــشتى ـــشقا تىرى ـــر. مېڭى يهنه بى
ــۇچى ســىنىپتا ــتىن وئقۇتق تهرەپ

ىگهن ۋە تاپشۇرۇق قىلىپسۆزلىم
بهرمىـــــــگهن مهشـــــــىقلهرنىڭ
ـــــشلهپ ـــــسىنى ۆئزى ىئ ھهممى
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ــسا. ماڭــدى ــا يولۇق قىيىنچىلىقق
ــيىن دەرســتىن چۈشــكهندىن كې
ــپ، ــزدەپ تېپى ــۇچىنى ىئ وئقۇتق

ۇئ داۋاملىـق. ۇئنىڭدىن سورىدى
ــــــــدىن-وئز مهن ۆئزۈم: "ۆئزى

دەرس ۆئتكهندە، ماۋۇ مهسىلىنى
دەپ" قانداق چۈشـهندۈرىمهن؟

كىتابتـــا ۆئزى. پ تـــۇردىســـورا
ـــــــهنمهيدى ـــــــرەرچۈش غان بى

مهزمۇننىڭ بولۇشىغا قهتىئي يول
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ـــدى ـــشانى ۇئ. قويمى ـــڭ نى ۇئنى
ــــــــشىدىن ــــــــۇرۇن بې ۆئزى ب
ـــر ـــزىلهر ېئلېكت كهچـــۈرگهن، بې
ــرلىكىگه ائىئــت كهســپىي ېئنژېنې

ەئگهر مۇنــــداق"دەرســــلهردە 
ـــــداق ـــــسا، مۇن ـــــداق قىل مۇن

دەپ ۆئزى" بولىـــــــــــــدىكهن
ـــــۈن ـــــهنمىگهنلىكى ۈئچ چۈش
ھېكـــايه ســـۆزلىگهندەك دەرس

-ن ەئھۋالغــــا ۈئزۈلۆئتىــــدىغا
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 .كېسىل خاتىمه بېرىش ىئدى
ەئركىـــن ســـىدىق شـــاڭخهي
قاتنــاش ۇئنىۋېرســىتېتىغا يېڭــى
بارغاندا، ۇئ مهكـتهپكه شـىنجاڭ

ائۋغۇســـت يېـــزا ىئگىلىـــك-1
ىئنـــــستىتۇتىدىن خـــــالىق ۋە
ائبلىكىـــم ىئــــسىملىك ىئككــــى
وئقۇتقۇچىمــۇ بىلىــم ائشۇرۇشــقا
بارغان بولۇپ، بۇ ۈئچهيلهن بىـر

ۇئنىڭدىن باشـقا. ۇردىياتاقتا ت
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بـــۇ مهكتهپـــته ۇئالر بېرىـــشتىن
بىرەر يىل بۇرۇن قوبۇل قىلىنغان،

تېخنىكىغا ائىئـت-پهن"كهسپى 
ـــى ـــز تىل ـــر" ىئنگلى ـــان بى بولغ

بـار بولـۇپ،" شىنجاڭ سـىنىپى"
ۇئنىڭـــدا ۇئيغـــۇر دىيارىـــدىن

غــــــا يــــــېقىن30كهلــــــگهن 
ـــار ىئـــدى ـــۇچىالر ب ـــۇ. وئقۇغ ب

وئقۇغۇچىالرنىــــڭ كۆپىنچىــــسى
ۇر بولـــــۇپ، وئغـــــۇلۇئيغـــــ
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وئقۇغۇچىالرنىڭ ياتىقى ەئركىـن
سىدىقنىڭ بىـلهن ۇئتتـۇر قوشـنا

 .ىئدى
پۈتۈن ياتاق بىنالىرىـدا قىـش
كۈنى پار يوق، ۋە ياز كۈنى ھـاۋا

ــوق ىئــدى شــۇڭا. تهڭــشىگۈچ ي
ـــا ۋە قىـــش كـــۈنلىرى كۇتۇپخان
سـىنىپالر تاقــاق ۋاقتىــدا ياتاقتــا
ۆئگىـــنىش قىلغانـــدا، ھهمــــمه

كــــــانقهدەروئقۇغــــــۇچىالر ىئم
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ــپ ــگه كىرىۋېلى ــڭ ىئچى يوتقاننى
لـېكىن، قـول. ۆئگىنىش قىالتتـى

بىــلهن خهت يازىدىغانــدا يــاكى
ـــــسابالرنى ـــــاتىكىلىق ھې ماتېم
ــــوغۇق ــــشلهيدىغاندا يهنه س ىئ
ـــنىش ـــۇرۇپ ۆئگى ـــا وئلت ياتاقت
.قىلىـــــشقا تـــــوغرا كېلهتتـــــى
شۇڭالشقا ەئركىن سـىدىق قىـش
ــا ــوڭ بوتۇلكىغ ــر چ ــۈنلىرى بى ك

ىۋېلىـــپ، ۇئقاينـــاق ســـۇ قاچىل
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بوتـــۇلكىنى قولىغـــا تهگكـــۈزۈپ
تــۇرۇپ، يــاكى ۇئنــى قۇچــاقالپ

يـاز. وئلتۇرۇپ ۆئگىنىش قىلـدى
كۈنلىرى شاڭخهيدە پاشـا تـوال،
ــق ۋە نهم ــايىن تىنچى ــاۋا ىئنت ھ

ــدۇ ــيىملهر . بولى ــان كى 5-4يۇغ
ــدۇ ــدە ائران قۇرۇي ــۇرۇم. كۈن خ

ـــاندۇقالر ـــۇرۇم س ـــاق ۋە خ ائي
ـــدۇ ـــپ كېتى .نهملىكـــته كۆكىرى

 ياتاقتا ۆئگىنىش قىلغاندا،ائدەم
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ـــــا ـــــپ وئلتۇرس ـــــيىم كىيى كى
ىئسسىقنىڭ دىمىغىغا چىـدىغىلى

كىيىمنـى سېلىۋەتـسه. بولمايتتى
شــۇڭا ەئركىــن. پاشــا چاقــاتتى

سىدىق كالته ىئشتىنىدىن باشـقا
ھهممه كىيىمىنى سېلىۋېتىپ، بىر
ــگهن ــتىن تىكىل ــا رەخت ائق داك
پاشــىلىقنىڭ ىئچىــگه كىرىۋېلىــپ

مهكتهپنىــڭ. تتــىۆئگىــنىش قىال
تامىقىمۇ ىئنتايىن ناچار بولـۇپ،
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ھهر كۈنى چۈشلۈك ۋە كهچلىـك
تاماق ۈئچۈن كېسهك شـهكىلدە
ــدىن ــۈرۈچ تامىقى ــسىلگهن گ كې

ــدى ــوق ىئ ــه ي ــقا نهرس ــۇ. باش ب
گــۈرۈچ نورمــالنى گــۈرۈچلهردىن
ەئمهس بولۇپ، ۇئ ەئينى ۋاقىتتا
ــــدىغان ــــلهن بولى ــــوۋېت بى س
ـــۆرۈش ـــارلىق ك ـــقا تهيي ۇئرۇش

 يىلـدىن ائرتـۇق10ىدىن يۈزىس
ــاقالنغان ائش ىئــسكىالتلىرىدا س
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شۇڭا كېسهك. كونا گۈرۈچ ىئدى
شــهكلىدىكى گۈرۈچنىــڭ رەڭگــى
ــرى ــتىن، بهزى يهرلى ائق بولماس
ائق، بهزى يهرلىــــرى قىزغــــۇچ

چىپار رەڭلىـك-بولۇپ، بىر ائلال
بۇنــداق. كېــسهككه وئخــشايتتى

ـــايىن گۈرۈچنىـــڭ تهمىمـــۇ ىئنت
كه يېقىنراقمهكتهپ. ناچار ىئدى

بىـــــــر جايـــــــدا تۇڭگـــــــان
ائشخانىسىدىن بىرسى بولـسىمۇ،
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ۇئ پهقهت جۇۋاۋىــــدىن باشــــقا
بــۇ كېــسهك. نهرســه ەئتمهيتتــى

گۈرۈچتىن بهك زېرىكىپ كېتىپ،
بىـــر يهكـــشهنبىلىك دەم ېئلىـــش
ـــىدىق ۆئزى ـــن س ـــۈنى ەئركى ك
تامــــاق يهيــــدىغان تۇڭگــــان
ائشخانىــــــــــــــسىدىكىلهردىن

 ساەئتلىك ائرىيهت2ائشخانىنى 
ېئلىپ، بىر قېـتىم ۆئزى لهڭـمهن
ـــۇل ـــسىم وئغ ـــر قى ـــپ، بى ېئتى
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.وئقۇغۇچىالر بىلهن بىرگه يېدى
قايتىـــپ بارغانـــدىن كېـــيىن

دولقۇن تهجرىبىخانىـسى-مىكرو
قۇرۇشقا پۇختا تهييارلىق قىلىش
يۈزىسىدىن، ەئركىن سىدىق ھهر
مهۋســۇمدا مهكتهپتىكــى خهنــزۇ

ــــلهن   دەرس3وئقۇغــــۇچىالر بى
ـــ ـــدىن باش ـــگهتاللىغان قا، ۆئزى

ـــۇڭ ـــان گـــۇ رۈيل ۇئســـتاز بولغ
ىئــــــسىملىك پروفېســــــسورنىڭ
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ـــرو ـــسى-مىك ـــۇن تهجرىبى دولق
دەرسىگه ۆئز ىئختىيارلىقى بىلهن
ــۇپ ــۇچى بول ــاردەمچى وئقۇتق ي

ۆئز مهكتىپىــــدە ۋە. ىئــــشلىدى
ـــدا ـــهھىرى رايونى ـــاڭخهي ش ش

ــرو ــۈزۈلگهن مىك ــۇن-ۆئتك دولق
ـــي ـــت ىئلمى ـــسىغا ائىئ تېخنىكى
ــــــــڭ ــــــــالت يىغىنلىرىنى دوك

ـــــــتىھ ـــــــسىگه قاتناش .هممى
ـــقا،  ـــدىن باش ـــىنجاڭ"ۇئنىڭ ش
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وئقۇغۇچىلىرى ۈئچـۈن" سىنىپى
ائلىـي"ىئنگلىز تىلىدا ۆئتۈلگهن 

"مهكــــــتهپ ماتېماتىكىــــــسى
ــــۈردە ــــل ت ــــىنىمۇ ىئزچى دەرس

ــدى ــپ ائڭلى ۇئ. قوشــۇمچه قىلى
ــــاش ــــاڭخهي قاتن ــــدا ش چاغ
ۇئنىۋېرسىتېتى ۇئيغۇر دىيارىنىـڭ
ىئقتىــسادىي ۋە تهبىىئــي بــايلىق

لىنى بىر سىستېما قۇرۇلۇشىەئھۋا
ــق ــل ۋە تهتقى ــۈپىتىدە تهھلى س
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قىلىش ىئشىنى كۆتۈرىگه ائلغـان
بولــۇپ، ەئركىــن ســىدىق مۇشــۇ
ـــپ ـــسىدا ېئلى ـــۇش توغرى قۇرۇل
ــڭ ــي دوكالتالرنى ــان ىئلمى بېرىلغ
ھهممىسىگىمۇ بىرىنى قالـدۇرماي

 .قاتناشتى
ەئركىـــن ســـىدىق قوشـــۇلۇپ
وئقۇغــــان ســـــىنىپ ېئلېكتـــــر

ـــــى فا ـــــڭىئنژېنېرلىق كۇلتېتىنى
ــــــــۇش-1984 ــــــــى وئق يىل
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ــۇپ، ــىنىپى بول ــدىغان س پۈتتۈرى
ــدە-1983 ــازلىق تهتىل ــى ي يىل

ــى  ــتهپ ۇئالرن ــك2مهك  ھهپتىلى
.پراكتىكىغــــا وئرۇنالشــــتۇردى
ــى ــۇ خهۋەرن ــىدىق ب ــن س ەئركى
ائڭلىغانــدىن كېــيىن دەرھــالال
ســـــۇلتان مـــــۇەئللىم بىـــــلهن
ـــا ـــۇ پراكتىكىغ ـــشىپ، ب ائالقىلى
ـــــــشىنى ۆئزىنىڭمـــــــۇ قاتنىشى

ســــۇلتان. تىمــــاس قىلــــدىىئل
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ـــىدىقنى ـــن س ـــۇەئللىم ەئركى م
ـــــــــــىنجاڭ ـــــــــــولالپ، ش ق
ــۇ پراكتىكــا ۇئنىۋېرســىتېتىدىن ب
ــــاش ۈئچــــۈن شــــاڭخهي قاتن
ۇئنىۋېرســــىتېتىغا تۆلهيــــدىغان
.خىراجهتنــى ھهل قىلىــپ بهردى
شــۇنىڭ بىــلهن ەئركىــن ســىدىق

ائيـدا نهنجىـڭ-7يىلى -1983
شهھىرىگه بېرىپ، شـۇ يهردىكـى

ــــي ــــي ھهربى ــــر مهخپى  راداربى
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ـــدا  ـــا2زاۋۇتى ـــته پراكتىك  ھهپ
ۇئالر بـۇ جهريانـدا رادار. قىلدى

ــــــۇدى ــــــدە دەرس وئق .ھهققى
رادارالرنـــى ىئـــشلهپ چىقىـــرىش
.جهريــانىنى كــۆزدىن كهچــۈردى
زاۋۇتنىڭ ىئچىدىكى بىـر رادارنـى
باشــقۇرۇپ، نهنجىــڭ شــهھهرلىك
ائيرودرومغا چۈشكهن ھهمدە ۇئ
يهردىن ۇئچقان ائيروپىالنالرنـى

 ائرقىلىق كۆزىتىشنى مهشىقرادار
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ھهمــدە رادارنــى ســىناق. قىلــدى
قىلىــش مهيــدانىغىمۇ بىــر قــانچه

بۇ مهيدان نهنجىـڭ. كۈن باردى
شهھىرىدىن خېلى يىراقلىقتىكـى

-1بىر يېزىدا بولـۇپ، ۇئ يهرگه 
كــۈنى بارغانــدا، ۇئ ەئتـــراپتىن
ەئركىن سىدىق چۈشلۈك تامـاق
ۈئچـــــۈن بىـــــرەر تۇڭگـــــان

شـۇنىڭ. دىائشخانىسى تاپالمىـ
بىــلهن بــۇ كــۈنى ۇئ چۈشــلۈك
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ەئتىـــسىدىن. تامـــاق يېمىـــدى
باشــالپ ۇئ ەئتىگهنلىــك تــامىقى

 گراملىـــق ھـــور100ۈئچـــۈن 
 نـــى يهۋېلىـــپ،3-2نېنىـــدىن 

ـــپ ـــا قايتى ـــته ۆئز جايىغ كهچ
-7. كهلگــۈچه تامــاق يېمىــدى

ـــڭ ھاۋاســـى ـــالردا نهنجىڭنى ائي
ىئنتايىن ىئسـسىق ھهم ىئنتـايىن

 چاغـدانهم بولغاچقا، ھهمدە ۇئ
تېخى توڭالتقۇ بولمىغاچقا، ھـور



691 

نېنىنــى ېئلىۋالــسا، ۇئ چۈشــكىچه
-7نهنجىڭدە . بۇزۇلۇپ قاالتتى

ائيالرنىــڭ كېچىــسى ىئســسىق ۋە
نهملىــك تۈپهيلىــدىن ائدەمنىــڭ
.ۇئخلىشى ىئنتايىن تهس ىئـدى
شــــاراىئت ائشــــۇنداق ناچــــار
بولـــسىمۇ، بـــارلىق پۇرســـهتتىن
ـــــه ـــــر نهرس ـــــدىلىنىپ بى پاي

ــۋېلى ــنۆئگىنى ش ۈئچــۈن، ەئركى
سـىدىق ھـېچ كىمــگه ھـېچ نــېمه
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.توغرىـــسىدا تهلهپ قويمىـــدى
جىمجىت يۈرۈپ، ۆئگىنىـۋالغىلى
ـــىنى ـــمه نهرس ـــدىغان ھهم بولى

ىئككــى. بىلىۋېلىــشقا تىرىــشتى
مهۋســـــــــــۇمدا خهنـــــــــــزۇ
وئقۇغۇچىالرنىــــــڭ ســــــىنىپىغا

ــان  ــۇلۇپ وئقۇغ ــپىي6قوش  كهس
 دىــن80دەرســنىڭ ھهممىــسىدە 

يـــۇقىرى نومـــۇر ېئلىـــپ، بـــۇ
مهكتهپنىمـــــــۇ ۋە شـــــــىنجاڭ
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.ۇئنىۋېرسىتېتىنىمۇ رازى قىلدى
بــۇ ۋاققىــچه ەئركىــن ســىدىق
تېخـــــــــى جۇڭگـــــــــودىكى
ـــــــقىنى ـــــــن باش مىللهتلهردى
ۇئچرىتىـــپ باقمىغـــان بولـــۇپ،
ــــــــــــــــڭ ۋە ياپونىيىلىكلهرنى
يهھۇدىيالرنىـــــــڭ قانــــــــداق

ۇئ. بولىدىغانلىقىنىمۇ بىلمهيتتـى
 يېرىم يىل ياشاپ،2ياپونىيىدە 

ا كېلىــپ بىــرھهمــدە ائمېرىكىغــ
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قانچه يهھـۇدىيالر بىـلهن بىـرگه
ـــيىن، ـــدىن كې ـــشلهپ باققان ىئ
ۆئزىنىڭ شىنجاڭ ۇئنىۋېرسـىتېتى
ۋە شـــــــــاڭخهي قاتنـــــــــاش
ۇئنىۋېرســــىتېتلىرىدا ۆئگىــــنىش
ىئشىدا تۇتقان يولىنى ەئسـلهپ،
ــۇ خــۇددى ــتالردا ۆئزىم شــۇ ۋاقى
ياپونىيىلىــــك ۋە يهھۇدىيالرغــــا
وئخشاش ھهممه ۋاقىتنـى چىـڭ

ممه پۇرسـهتنى چىـڭتۇتۇپ، ھه
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-1تۇتــۇپ، ۆئزى ېئرىــشهلىگهن 
ــڭ ــاي، ۇئنى ــپ قويم ــولنى ېئتى ي
ەئكسىچه ىئمكانىيهتنىڭ بـارىچه
كىچىك يولنى چوڭايتىپ، بىلىـم
يولىدا يۈكسهك شىجاەئت بىلهن
داۋاملىق ائلغـا ىئنتىلگهنلىكىنـى

شـۇنداقال نوپۇسـى. ھېس قىلدى
 مىليونغـــــا بارمايـــــدىغان،10

ھهمـــمهائدەملىـــرى دۇنيانىـــڭ 
يهرلىـــرىگه تارقىلىـــپ كهتـــكهن
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ــپ ــداق قىلى ــۇدىيالردىن قان يهھ
 تىن كۆپ كىشى160ھازىرغىچه 

نوبېـــــــــــل مۇكاپاتىغـــــــــــا
ېئرىــشهلىگهنلىكىنىمۇ چۈشــىنىپ

ــى ــرگه،. يهتت ــلهن بى ــۇنىڭ بى ش
يهھۇدىيالر بىلهن سېلىشتۇرغاندا
ــادان ۋە ــڭ نهقهدەر ن ۇئيغۇرالرنى
ــۇر ــۇ چوڭق ــز ىئكهنلىكىنىم ائجى

ـــدى ـــېس قىل ـــته،. ھ ەئمهلىيهت
ـــا ـــا يهھۇدىيالرغ ـــى ۋاقىتت ەئين
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سېلىشتۇرماي تۇرۇپمـۇ، ەئركىـن
ســـىدىق ۇئيغـــۇر جهمىيىتىكـــى
نۇرغۇن مهسىلىلهرنى توختىمـاي
تهھلىـــل قىلىـــپ، توختىمـــاي
ــۈرۈش ــر ي ــدە بى ــپ، ۆئزى كۆزىتى
.چۈشهنچه ھاسىل قىلغان ىئـدى
بۇ مهسـىلىلهرنىڭ بىرسـى ەئينـى
ۋاقىتتا ىئچكهركى ۆئلكىلهردىكـى

ر قىـــسىم ائلىـــي مهكتهپـــتهبىـــ
"شــىنجاڭ ســىنىپى"قۇرۇلغــان 
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ەئركىــن ســىدىق. دىــن ىئبــارەت
شاڭخهيدە وئقۇۋاتقـان مهزگىـل
مۇشۇنداق سىنىپالر قۇرۇلغىنىنىڭ

ـــگهن-2 ـــوغرا كهل ـــا ت يىللىرىغ
بولۇپ، بۇ سىنىپالر بار مهكتهپته
ــن ــۋالالر ەئركى ــۈز بهرگهن ەئھ ي
ســـىدىقنى ىئنتـــايىن ھهيـــران

ـــــــــدۇردى ـــــــــا. قال يىنىئنت
ەئركىن سىدىق ۆئز. ېئچىندۇردى

شــــــىنجاڭ"مهكتىپىــــــدىكى 
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نىڭ دەرسىگه بارغانـدا،" سىنىپى
 وئقۇغــــۇچى3-2ھهر كــــۈنى 

ــــــدۇق" ــــــپ قال ، دەپ"ائغرى
بىـر قـانچه. دەرسكه كهلمهيتتـى

ــــانالردىن ــــۇچىالر ىئمتىھ وئقۇغ
ۆئتهلمهي، مهكتهپتىن چېكىنىش
.گىردابىغا كېلىپ قالغـان ىئـدى

نىـڭ يـاتىقىۇئيغۇر وئقۇغۇچىالر
ــر  ــاق6بى ــوڭ يات ــك چ  قهۋەتلى

قهۋىتىـدە بولـۇپ،-1بىناسىنىڭ 



700 

ــــشىمى ۇئالر ــــۈنى ائخ ــــر ك بى
 دىـن12ياتىقىدا كېچه سـاەئت 

ائشـــقىچه وئلتـــۇرۇش قىلىـــپ
بىنانىڭ چىرىغى ۆئچۈرۈلگهنـدە(

،)ياتاققا شام يانـدۇرۇپ قويـۇپ
ــپ، ــشا ېئيتى ــپ، ناخ ــاز چېلى س
ــــــــادىكىلهرنى ــــــــۈن بىن پۈت

الرغـــا گهپۇئ. ۇئخالتقۇزمىـــدى
قىلغىلـــــى كهلـــــگهن خهنـــــزۇ
وئقۇغۇچىالرنى ۇئرۇپ، مهكتهپته
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.بىـــر چـــوڭ ۋەقه تۇغـــدۇردى
شاڭخهيدىن باشـقا يهرلهردىكـى

"شــــــــــىنجاڭ ســــــــــىنىپى"
وئقۇغۇچىلىرىـــدىنمۇ، بهزىلىـــرى

قـــوش قهۋەتلىـــك كارىۋاتتـــا"
-يېــــــــتىش بىزنىــــــــڭ ۆئرپ

ــــالپ ــــزگه خى ، دەپ"ائدىتىمى
ـــپ، بىـــر ـــتهپكه دەۋا قىلى مهك

كارىۋاتتـــا يېتىـــشنىقهۋەتلىـــك 
يهنه بهزىلىـــرى. تهلهپ قىلغـــان
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بىز قۇربان ھېيتىدا چوقۇم قوي"
ـــدۇ ـــسهك بولماي ـــۇ. ۆئلتۈرمى ب

ـــى ـــڭ ۆئرپ ائدىت ،"ۇئيغۇرالرنى
دەپ، مهكتهپلىرىگه تىرىك قـوي

ھهممه مهكتهپتىكـى. تاپتۇرغان
ــۈدەك ــۇچىالر دېگ ــۇر وئقۇغ ۇئيغ
ــــــزۇ ــــــدىكى خهن ۆئز مهكتىپى
ــــوڭ ــــلهن چ ــــۇچىالر بى وئقۇغ

ــــــتالشم ــــــدەللىرىنى-ۇش جى
ەئركىـن سـىدىق بـۇ. تۇغدۇرغان
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.ەئھۋالالرغا ىئنتـايىن ېئچىنـدى
ـــــۇر ـــــى ۇئيغ ـــــۇ مهكتهپتىك ب

 كىشى8وئقۇغۇچىالر بىر ياتاقتا 
ـــن ـــۇپ، ەئركى ـــدىغان بول ياتى

12ســــىدىق ەئينــــى ۋاقىتتــــا 
كىشىلىك ياتاقتا تـۇرۇپ باققـان

ەئركىــن ســىدىق ۇئيغــۇر. ىئــدى
ــسى ــر قى ــۇق بى ــوم رايونل مائپتون
ۇئيغـــــۇر رەھـــــبهرلهر بىـــــلهن
ۇئچرىشىش جهريانىدا، ۇئيغۇرالر
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ـــداق ـــان بۇن ۈئچـــۈن ھازىرالنغ
پۇرســــــــهتلهرنىڭ ھهرگىــــــــز
ائســـــــــــانلىقچه قولغـــــــــــا
كهلمىگهنلىكىنى تولـۇق بىلـگهن

ــدى ــۇر. ىئ ــۈن ۇئيغ ــڭ ۈئچ بۇنى
رەھبهرلهر نۇرغۇن يـول ماڭغـان،
ــــۆپ ــــايىن ك ــــقىالرغا ىئنت باش

ـــدى ـــان ىئ ـــسىتى. يالۋۇرغ مهق
يول ائرقىلىق يـۇقىرىمۇشۇنداق 

ســـۈپهتلىك ۇئيغـــۇر كهســـپىي
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مۇتهخهسسىسلهرنى تهربىـيىلهپ
ـــدى ـــدۈرۈش ىئ ـــىنىپ. يېتىل س

مۇدىرىنىــــڭ تهلىپــــى بىــــلهن،
ــۈنى ۆئز ــر ك ــن ســىدىق بى ەئركى
ــىنىپقا ــۇر س ــدىكى ۇئيغ مهكتىپى

ۇئ. كىرىپ بىر ساەئت سـۆزلىدى
ائلدى بىـلهن ۇئالردىـن نۇرغـۇن

 : سوائلالرنى سورىدى
هرگه نـېمه ۈئچـۈنسىلهر بۇ ي

كهلــــدىڭالر؟ تامــــاق يېــــيىش
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ۈئچۈنمــــۇ؟ يــــاكى ۇئخــــالش
 ۈئچۈنمۇ؟

سىلهر بۇ يهرگه قانداق كېلىپ
قالــــــدىڭالر؟ بهك ەئقىللىــــــق
بولغـانلىقىڭالر ۈئچۈنمــۇ؟ ائلىــي
مهكتهپ ىئمتىھانىدا بهك يۇقىرى
نومۇر ائلغانلىقىڭالر ۈئچۈنمۇ؟

ــۈن ــۇش ۈئچ ــىلهرنى وئقۇت س
پـاالرنىائناڭالر قانداق جا-ائتا

چېكىۋاتىدۇ بىلهمسىلهر؟ ۇئيغۇر
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ائپتونـــوم رايونىـــدىكى ۇئيغـــۇر
ــــىلهرنىڭ ــــازىر س باشــــلىقالر ھ
پوقۇڭالرنى تازىالش ۈئچۈن نېمه
ــــــــۈنلهرنى كۆرۈۋاتىــــــــدۇ ك

 بىلهمسىلهر؟
ەئركىـــن ســـىدىق يـــۇقىرىقى
-ســوائلالرنىڭ جــاۋابلىرىنى بىــر

ھهمــدە. بىــرلهپ چۈشــهندۈردى
ــــبىقالپ ــــتىگه تهت ۆئز ەئمهلىيى

رۇپ، ائدەم قانداق ياشـىغانداتۇ
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ــــى ــــڭ قىممىت ــــڭ ۆئمرىنى ۇئنى
ــــــي ــــــدىغانلىقى، ۋە ائلى بولى
مهكــتهپ ھاياتىنىــڭ كېيىنكــى
ـــۇھىم رول ـــداق م ـــدە قان ۆئمرى
ــر ــارلىق بى ــدىغانلىقى قات وئيناي
ــــار مهســــىلىلهر ۈئســــتىدە قات

بــۇ ىئــشنى ۇئيغــۇر. ســۆزلىدى
ســــــىنىپىدىكى وئقۇغــــــۇچىالر
.ىئنتايىن ياخشى قوبۇل قىلـدى

 ىئــشنىڭ ۇئالر ۈئچــۈن چــوڭبــۇ
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شـۇنىڭدىن كېـيىن. رولى بولدى
ۇئالر ەئركىــن ســىدىقنى تېخىمــۇ
ھۆرمهتلهيـــدىغان، ۇئنىڭـــدىن

ــدى ــدىغان بول ــۇر. ەئيمىنى ۇئيغ
ــــىنى ــــڭ تۇرمۇش وئقۇغۇچىالرنى

-1983ياخـــشىالش ۈئچـــۈن، 
ــۇ ــدا ب يىلىنىــڭ كېيىنكــى يېرىمى
مهكتهپكه ۇئيغۇر دىيارىدىن بىـر

ھهر(دى ۇئيغۇر ائشپهزمۇ ەئكهلـ
ـــر  ـــىنىپى"بى ـــىنجاڭ س ـــا" ش غ
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ــۈن ــر پۈت ــارتىپال بى ــشىدىن ت بې
كۈنلۈك ۇئيغۇر سـىنىپ مـۇدىرى

شـۇنىڭدىن). ەئۋەتىلگهن ىئـدى
كېيىن ۇئيغۇرالرنىڭ تامىقىدا زور

لــېكىن،. ياخــشىلىنىش بولــدى
وئمۇميۈزلــۈك قىلىــپ ېئيتقانــدا،

شۇ بىر قېـتىم" شىنجاڭ سىنىپى"
ــــيىن ــــدىن كې ــــا قىلىنغان بهرپ

بىـر. لهي مهغلـۇپ بولـدىپۈتـۈن
ــتىم  ــىنىپى"قې ــىنجاڭ س ــى" ش ن
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قوبـــۇل قىلغـــان مهكتهپلهرنىـــڭ
ھهممىسى ۇئنىڭـدىن كېـيىن بـۇ
ـــنى رەت ـــشنى داۋامالشتۇرۇش ىئ

-ۇئالرغا كهلگهن تهلهپ. قىلدى
ــــــۈكى، ۋە ــــــڭ كۆپل دەۋاالرنى
مهكتهپته يۈز بهرگهن ۇئيغـۇرالر
بىلهن خهنزۇالر وئتتۇرىـسىدىكى

رىسىدىكىۋە ۇئيغۇرالرنىڭ ۆئز ائ
ــــڭ-ۇئرۇش ــــاالش ۋەقهلىرىنى ت

ــڭ ــدىن ۇئ مهكتهپلهرنى كۆپلۈكى
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رەھبهرلىـــرى ۇئيغـــۇر ائپتونـــوم
:رايونىدىكى ۇئيغۇر رەھبهرلهرگه

ـــــڭ ۆئرپ" ـــــز ۇئيغۇرالرنى -بى
ـــــــــىنىپ ـــــــــى چۈش ائدىتىن

ــــــدىكهنمىز ــــــۇڭا. بواللماي ش
ــڭ ــيىن ۆئزۈڭالرنى ــدىن كې بۇنىڭ
وئقۇغـــــــــــــــــۇچىلىرىنى ۆئز
ــــيىلهڭالر "جــــايىڭالردىال تهربى

ــازىر. دېــدى ەئركىــن ســىدىق ھ
ـــات ـــى-پ ـــۇ ۋاقىتتىك ـــات ش پ
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ــۆڭلى ــلىگىنىدە ك ىئــشالرنى ەئس
ــــۇپ، ۆئز ــــدىن-غهش بول ۆئزى

:مۇنداق سوائلنى سوراپ باقىـدۇ
ەئگهر ۇئ چاغدا بهرپا بـولغىنى"
بولماســتىن،" شــىنجاڭ ســىنىپى'
بولــۇپ' يــاپونىيىلىكلهر ســىنىپى'

يهھـۇدىيالر'قالغان بولسا، ياكى 
 قالغــان بولــسا،بولــۇپ' ســىنىپى

ھه؟ ۇئ-ىئش قانداق بوالر ىئدى
چاغــدا چوقــۇم ىئــش پۈتــۈنلهي
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ھازىرقىنىـــڭ ەئكـــسىچه بـــوالر
جۇڭگـــــو ۇئيغـــــۇر". ىئـــــدى

دىيارىنىڭ پايدىـسىنى ناھـايىتى
.بــۇ بىــر پاكىــت. جىــق كۆرىــدۇ

لېكىن، ۇئيغۇر دىيارىنىڭ ۇئنداق
ـــى  ـــسى ھېلىق ـــىنجاڭ"پايدى ش

نـــى قوبـــۇل قىلغـــان" ســـىنىپى
گه بىۋاسـىته تېگىـشىمهكتهپلهر
ھېلىقـى مهكتهپلهرنىـڭ. ناتايىن

رەھبهرلىرىنىـــڭ كۆڭلىـــدە، ۇئالر
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ۇئيغـــۇرالر ۈئچـــۈن بىـــر چـــوڭ
.ياخشى ىئش قىلىپ بېرىۋاتاتتى
ــسىز ــۇچىالرنى پۇل ــۇر وئقۇغ ۇئيغ
وئقۇتــــــــۇپ تهربىــــــــيىلهپ

ۇئالر ۇئيغــــــۇر. بېرىۋاتــــــاتتى
ـــا قهرزدار ەئمهس، وئقۇغۇچىالرغ

 ۈئچۈنۇئيغۇر وئقۇغۇچىالر ۇئالر
شـــۇڭا، ۇئيغـــۇر. قهرزدار ىئـــدى

ـــتهپلهرگه ـــۇچىالر ۇئ مهك وئقۇغ
تاماق يېگىلى يـاكى ۇئخلىغىلـى
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ەئگهر مهقــــــــسىتىڭىز(ەئمهس 
ياخــشى يهپ ياخــشى ۇئخــالش
بولسا، سـىز ۇئيغـۇر دىيارىـدىكى
ۆئيىڭىزدىن باشـقا ھـېچ قانـداق
ـــرەك ،)يهرگه بارماســـلىقىڭىز كې

وئقــۇغىلى بارغانــدىكىن، بــارلىق
ــــــــان ــــــــۇقىئمك ىيهتتىن تول

پايــدىلىنىپ ياخــشى وئقۇشــى
ـــــــــرەك ىئـــــــــدى ەئگهر. كې

ۇئيغۇرالرنىڭ وئرنىدا يهھـۇدىيالر
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بولــــۇپ قالغــــان بولــــسا، دەل
ـــوالتتى ـــان ب ـــۇنداق قىلغ .ائش
ــــــــدەك مۇشــــــــۇنداق ائلتۇن
پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، نۇرغـۇن
كىشىلىرىنى تهربىيىلهپ، ۇئيغـۇر
ـــۇقىرى ـــۇن ي ـــدىكى نۇرغ دىيارى

ــك مــۇھىم  وئرۇنالرنــىدەرىجىلى
ـــوالتتى  ـــگهن ب ـــداق(ىئگىلى بۇن

بولۇشىغا ەئينى ۋاقىتتا شـاراىئت
ــار ىئــدى شــاڭخهي قاتنــاش). ب
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ۇئنىۋېرســــىتېتىدىكى ھېلىقــــى
دا وئقۇغــان" شــىنجاڭ ســىنىپى"

ــازىر ــۇچى ھ ــز وئقۇغ ــى قى ىئكك
لــېكىن. ائمېرىكىــدا ياشــاۋاتىدۇ

نـــــادان ۇئيغـــــۇرالر ۇئنـــــداق
ــــدى ــــدەك. قىاللمى ــــۇ ائلتۇن ب
ــــپپۇرســــهتنى ق ــــدىن بېرى ول

يــولنى-1ېئرىــشكهن . قويــدى
ـــا چوڭايتىـــپ مـــېڭىش ۇئ ياقت
تۇرســــۇن، ۇئنــــى ســــاقالپمۇ
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ـــپ ـــۈنلهي ېئتى ماڭالمـــاي، پۈت
 .قويدى

لـــېكىن، شـــاڭخهي قاتنـــاش
ۇئنىۋېرســـىتېتىدىكىلهر ەئركىـــن
.سىدىقتىن ىئنتايىن رازى بولدى

بىـر. ۇئنى ناھايىتى ھۆرمهتلىدى
ــر مهكــتهپ ــڭ بى ــتىم ۇئالرنى قې

ىــك ۆئمىكــى ۈئرۈمچىــگهرەھبهرل
ـــدىكى ـــۇر دىيارى ـــپ، ۇئيغ بېرى
ــدىكى ــبهرلهرگه ۆئز مهكتىپى رەھ
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ەئھۋالــدىن دوكــالت بهرگهنــدە،
ھهققىـدىكى" شىنجاڭ سـىنىپى"

ـــيىن،  ـــدىن كې ەئگهر"نارازىلىقى
ەئركىـن سـىدىقتهك ائدەملهرنـى
ــــــــسهڭالر، ــــــــالالپ ەئۋەت ت
ــسا ــسى بول ــداقالردىن قانچى ۇئن

 .، دېدى"شۇنچىسىنى ائلىمىز
يىلى يازلىق تهتىلدە-1983

ــدىكى ــىدىق نهنجىڭ ــن س ەئركى
پراكتىكىـــسىنى تۈگهتكهنـــدىن
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ــاي، يهنه ــا قايتم ــيىن، يۇرتق كې
ۇئ. شــاڭخهيگه قايتىــپ كهلــدى

ـــۋېلىش ـــم ىئگىلى ـــۆپرەك بىلى ك
ـــــۇرس ـــــۇق ك ـــــۈن، تول ۈئچ
وئقۇغۇچىلىرىغا ۆئتۈلمهيـدىغان

"دولقۇنلۇق تـوك يـولى-مىكرو"
ــابنى ــپىي كىت ــر كهس ــگهن بى دې

ىدىن ائرىيهت ېئلىپ، ھهرۇئستاز
ھــاۋا بهك. كــۈنى ۇئنــى وئقــۇدى

ىئســـسىق بولغـــانلىقى ۈئچـــۈن،
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كـــــالته ىئـــــشتاندىن باشـــــقا
ــــــسىنى ــــــڭ ھهممى كىيىملهرنى
سېلىۋېتىپ، ۆئزىنـى پاشـىلىقنىڭ
ىئچىــــگه ســــولىۋېلىپ كىتــــاب

ــۇدى ــابنى. وئق ــۇ كهســپىي كىت ب
ۆئزىنـــى قـــاتتىق مهجبـــۇرالپ
ـــــان ـــــۇرۇپ، خـــــۇددى روم ت

ھهر. پ چىقتـىوئقۇغاندەك وئقۇ
 نهچچه ساەئت ۋاقىتنى10كۈنى 

ـــۈزدى ـــۇنداق ۆئتك ـــا مۇش .مان
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ــى -1983 ــڭ -8يىل -14ائينى
ــويىز ــىدىق پ ــن س ــۈنى، ەئركى ك

ــپ،  ــا بېرى ــلهن بېيجىڭغ -20بى
نۆۋەتلىـــــــك مهملىكهتلىـــــــك
وئقۇغــــــۇچىالر بىرلهشمىــــــسى

بـۇ قېـتىم ۇئ. يىغىنىغا قاتناشتى
ـــۇائۋىن ـــڭ م ـــا ۆئزىنى بېيجىڭغ

 ۆئتكۈزۈپرەىئسلىك ۋەزىپىسىنى
.بېرىش ۈئچـۈن كهلـگهن ىئـدى
ـــدىنقى ـــدا ائل ـــن جهريانى يىغى
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قېتىملىــــــــق وئقۇغــــــــۇچىالر
ــــــــــسىنىڭ   نهپهر17بىرلهشمى

رەىئسلىرى بىر سـۆھبهت يىغىنـى
ۆئتكـــــــۈزۈپ، ۆئزلىرىنىـــــــڭ
ــلهن ــېمه ىئــش بى ــىدە ن كهلگۈس
شــــۇغۇلالنماقچى بولغــــانلىقىنى

ـــتۇردى ـــقىالرغا تونۇش ـــۇ. باش ب
قاليىغىندا پهقهت ەئركىن سـىدى

ــــــــــــــــپىمنى" مهن ۆئز كهس
ــــدۇم "داۋامالشــــتۇرىدىغان بول
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قالغانالرنىــڭ ھهممىــسى. دېــدى
ــۇرىي ــپ، مهم كهســىپ ۆئزگهرتى
ـــۈنگهن ىئـــدى ـــزمهتكه بۆل .خى
ـــدىكى جۇڭگـــو ـــڭ ىئچى ۇئالرنى
مهركىزىــي ھۆكــۈمىتىگه تهقــسىم

ـــان  ـــشى مۇشـــۇ5-4قىلىنغ  كى
يىغىن جهريانىدا تېخـى قانـداق

بىرىنـــى يـــۆلهپ،-قىلىـــپ بىـــر
ـــۇق  ـــۇقىرىھوق ـــسىنىڭ ي شوتى

بالــدىقىغا چىقىــش توغرىــسىدا
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.بهزى پىالنالرنىمۇ تۈزۈپ چىقتى
ەئركىــــن ســــىدىقنىڭ كــــۆڭلى

ۇئنىـڭ. ائزراقمۇ يېرىم بولمىـدى
ەئكسىچه، ۇئ بۇ قېتىم بېيجىڭغـا
ـــهپىرى جهريانىـــدا ـــان س قىلغ
ىئنتـــايىن ھاياجـــان ىئچىـــدە

ۇئنىـڭ ۈئچـۈن شـىنجاڭ. ۆئتتى
ــــدىن ۇئنىۋېرســــىتېتىغا كىرگهن

ـــى  ـــۇق5كېيىنك ـــدىن ائرت  يىل
ۋاقىــت ۇئنىــڭ ھاياتىــدىكى ەئڭ
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جاپالىق ۋاقىتالرنىڭ بىـر قىـسمى
بولسىمۇ، يهنه بىـر تهرەپـتىن ۇئ
ــۈك ــۇق، ەئڭ كۆڭۈلل ەئڭ ۇئتۇقل
ۆئتــــكهن، ھهمــــدە ۇئيغــــۇر
مىللىتىنىڭ ۆئزىـگه كۆرسـهتكهن
ــۇر ھــۆرمهتتىن تهســهۋۋۇر چوڭق
قىاللىغۇسىز دەرىجىدە بهھرىمهن

ــ ــان مهزگىل ــدىبولغ ــر. لهر ىئ بى
ائدەمنىـــــڭ جهمىئيهتتىكـــــى
قىممىتى ۇئنىڭ شۇ جهمىئـيهتكه
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ـــق ـــسى ائرقىلى ـــقان تۆھپى قوش
 ەئركىن سىدىق--بهلگىلىنىدۇ 

بۇ ھهقىقهتنى ۆئزىنىڭ ائلـدىنقى
ــى5 ــۆپرەك ۋاقىتتىك ــدىن ك  يىل

ـــايىن ـــدا ىئنت ـــاتى جهريانى ھاي
 .چوڭقۇر چۈشىنىپ يهتتى

ــــــاۋخهن ــــــانگۈل مىنك ائم
 شـــىنجاڭوئقۇغـــان بولغاچقـــا،

ــــــن ــــــىتېتىنى ەئركى ۇئنىۋېرس
ـــدۇر ـــل بال ـــر يى ـــىدىقتىن بى س
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پۈتتـــۈرۈپ، شـــۇ مهكتهپنىـــڭ
كومپيــۇتېر فاكۇلتېتىغــا تهقــسىم

ــــدى ــــن. قىلىن ــــدە ەئركى ھهم
ســىدىقنىڭ ســىنىپىدىكىلهر ەئڭ

دەپ" ائلگــول"ائخىرقــى يىلــى 
ائتىلىــدىغان كومپيــۇتېر تىلىنــى
وئقۇغانـــدا، ائمـــانگۈل ائشـــۇ

تقۇچىمۇدەرسكه ياردەمچى وئقۇ
بىــــر قېــــتىم. بولغــــان ىئــــدى

ائمانگۈل دەرس ۆئتىۋېتىـپ بىـر
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ســـوائل ســـورىغاندا، ەئركىـــن
تۆۋەنـدە. سىدىق قول كۆتـۈردى

ـــــــــان   ســـــــــىنىپ2وئلتۇرغ
ـــول ـــدە ق ـــۇچىلىرى ىئچى وئقۇغ
ــــــن ــــــۈرگهنلهردىن ەئركى كۆت
سىدىقتىن باشقىسى بولمىغاچقا،
ــــن ــــاىئالج ەئركى ــــانگۈل ن ائم
ـــشىگه ســـىدىقنىڭ جـــاۋاب بېرى

ەئركىـــــن. ت بهردىرۇخـــــسه
ســىدىقنىڭ جاۋابىــدىن كېــيىن
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ــانگۈل  ــڭ جــاۋابى"ائم ەئركىننى
، دېــسه، تۆۋەنــدىكى بىــر"تــوغرا

ـــپ، ـــۇچى چاقچـــاق قىلى وئقۇغ
ــــــن" جــــــاۋاب بهرگهن ەئركى

بولغانــدىكىن، ۇئنىـــڭ جـــاۋابى
،"دە-ەئلــۋەتته تــوغرا بولىــدۇ

ــدا ۇئ. دېــدى ائمــانگۈل ۇئ چاغ
.وئقۇغۇچىغا بىر ائلىيىپ قويدى

ىلى كـۈزدە، فاكۇلتېـتي-1983
ائمانگۈلنىمۇ شـاڭخهي قاتنـاش
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ۇئنىۋېرسىتېتىغا كومپيۇتېر ىئلمى
بـــويىچه بىـــر يىللىـــق بىلىـــم

شـــۇنىڭ. ائشۇرۇشـــقا ەئۋەتتـــى
بىـــلهن كـــۈتمىگهن يهردە بـــۇ
ــرىم ــاڭخهيدە يې ــسىگه ش ىئككى
يىــل بىــرگه وئقــۇش پۇرســىتى

ۇئالر دەرسـكه. يارىتىلىپ قالدى
ــــقا ــــتالردىن باش ــــان ۋاقى بارغ
ــرگه ــسىدە بى ــڭ ھهممى ۋاقىتالرنى

ـــــــدى ـــــــنىش قىل ۇئالر. ۆئگى
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"شىنجاڭ سىنىپى"كۇتۇپخانىدا، 
ــــــــرو دولقــــــــۇن-دا ۋە مىك

-تهجرىبىخانىـــــسىدا كـــــېچه
ـــــــېچىلهپ بىـــــــرگه دەرس ك

شۇ يىلـى كـۈزدىكى. تهكرارلىدى
بىــر بــايرام جهريانىــدا، ەئركىــن
ــالىق ۋە ــانگۈل، خ ــىدىق، ائم س
ائبلىكىــــم تــــۆتى بىرلىــــشىپ،

گه بېرىــپ، بىــرخــاڭجۇ شــهھىرى
ــاياھهت ــرگه س ــۈن بى ــانچه ك ق
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ــدى ــپ كهل ــى-1984. قىلى يىل
ــــىدىق-1 ــــن س ــــدا ەئركى ائي

ـــۇر ـــپ، ۇئيغ ـــنى تۈگىتى وئقۇش
دىيارىغا قايتىشتىن بۇرۇن، ۇئالر
ـــتالردىن ـــوش ۋاقى ـــسى ب ىئككى
ـــشنىڭ پايـــدىلىنىپ، تـــوي قىلى
بهزى تهييارلىقلىرىنى شاڭخهيدە

ــــدى ــــن. قىلىۋال ــــۇالر ەئركى ب
ە تـــــويســـــىدىقنىڭ قهلبىـــــد

مــۇھهببهت"قىلىــشتىن بــۇرۇنقى 
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ـــاتى ـــۈزەل" ھاي ـــى ەئڭ گ تىك
ەئسلىمىلهرنىڭ بىر قىسمى بولۇپ

  .ساقالنماقتا
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ەئركىـــن: يـــۇقىرىقى رەســـىم
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ــــاش ســــىدىق شــــاڭخهي قاتن
ـــــدەۇئنىۋېرســـــىتېتىنىڭ . ىئچى

 .يىلى تارتىلغان-1983
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ەئركىـــن: يـــۇقىرىقى رەســـىم
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ــۇڭ ــۇ رۈيل ــتازى گ ــىدىق ۇئس س
ــــرگه ــــلهن بى ــــسور بى .پروفېس

 .يىلى تارتىلغان-1983
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ــىم ــۇقىرىقى رەس ــن:  ي ەئركى
 ائمانگۈل مهكتهپسىدىق بىلهن

ــــا ــــاراپ ماڭماقت ــــىرتىغا ق .س
 .يىلى تارتىلغان-1983

 



742 

ــىم ــۇقىرىقى رەس ــن:  ي ەئركى
ســـــىدىق بىـــــلهن ائمـــــانگۈل
ـــان ســـاياھىتى ـــا قىلغ خاڭجۇغ
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جهريانىدا قالدۇرغان بىر خاتىرە
.يىلى تارتىلغان-1983. رەسىم
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ــۇقىرىقى رەســىم ــن:   ي ەئركى
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ـــم ـــرگه بىلى ـــلهن بى ســـىدىق بى
-1وئڭدىن (بلىكىم ائشۇرغان ائ

ــشى ــالىق )كى ــولدىن (، خ -2س
ــشى ــىنىپى"ۋە ) كى ــىنجاڭ س "ش

ـــۇچىلىرى ـــى وئقۇغ ـــڭ ىئكك .نى
 .يىلى تارتىلغان-1983

 بۆلۈم-7
شاڭخهيدىن قايتىپ 
 كهلگهندىن كېيىن
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يىلى-1984ەئركىن سىدىق 
ـــر-1 ـــاڭخهيدىكى بى ـــدا ش ائي

ـــپ، ـــق وئقۇشـــىنى تۈگىتى يىللى
ۇئ. ۈئرۈمچىـگه قايتىــپ كهلــدى

 كېلىـپ ۇئزۇن ۆئتـمهي،قايتىـپ
شىنجاڭ ۇئنىۋېرسىتېتى مهكتهپ

 غا يـېقىن خهنـزۇ ۋە30بويىچه 
باشقا مىللهتلهردىن بولغان ياش
وئقۇتقۇچىالرنى تهشكىللهپ، بىر
ـــــسى ـــــزچه قىسقارتىلمى ىئنگلى
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"TOEFL "ـــدىغان دەپ ائتىلى
ىئنگلىزچه ىئمتىھانىغا تهييارلىق
ــــى .كــــۆرۈش كۇرســــىنى ائچت

اغــا وئقۇشــقاائمېرىكــا ۋە ياۋروپ
ــــــك ــــــدىغان چهت ەئللى بارى
وئقۇغۇچىالرنىڭ ھهممىسى مۇشۇ
ىئمتىھانىــدا الياقهتلىــك بولــۇش

ەئينى ۋاقىتتـا. تهلهپ قىلىناتتى
مهكتهپنىــڭ مــۇائۋىن مۇدىرلىــق
ۋەزىپىسىنى ۆئتهۋاتقـان سـۇلتان
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مۇەئللىم ەئركىن سىدىقنى ائشـۇ
ســـــىنىپقا كىرىـــــپ وئقۇشـــــقا

بــۇ مهكــتهپ ىئچىــدە. ائيرىــدى
لىــپ بېرىلىــدىغان بىــر پۈتــۈنېئ

كۈنلــۈك وئقــۇش بولــۇپ، ۇئنىــڭ
 ىئمتىھانىـداTOEFLمهقسىتى 

ــــــدىغان ــــــك بوالالي الياقهتلى
ـــدۈرۈپ، ـــۇچىالرنى يېتىل وئقۇتق
ائنــدىن ۇئالر ۈئچــۈن چهتــكه
چىقىپ بىلىم ائشۇرۇش پۇرسىتى
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بــۇ دەرســكه. يــارىتىش ىئــدى
ـــــىنجاڭ ـــــا ش ـــــى ۋاقىتت ەئين
ــى ــىتېتى چهت ەئل تىل ۇئنىۋېرس

كۇلتېتىـــدىكى ىئنگلىـــز تىلـــىفا
بــــويىچه بىــــر قهدەر كــــۆزگه
كــۆرۈنگهن ســۇن جىيــۈن خــانىم

بۇ وئقۇغـۇچىالر. مهسۇئل بولدى
بىـــر تهرەپـــتىن ىئنگلىـــز تىلـــى
ـــر ـــۇپ، يهنه بى ـــىنى وئق ائساس

TOEFLتهرەپــتىن مهخــسۇس 
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بۇ. ىئمتىھانىغا تهييارلىق قىلدى
"كۈچلهندۈرۈلگهن سـىنىپ"بىر 

ــا، دەرســنىڭ ۆئتى ــشىبولغاچق لى
ىئنتايىن تېز بولـۇپ، كۈنـدىلىك
تاپشۇرۇق ۋەزىپىـسىمۇ ىئنتـايىن

3بـۇ وئقۇغـۇچىالر . ېئغىر ىئـدى
ائيـــــدىن ســـــهل كـــــۆپرەك
وئقۇغاندىن كېيىن، ۇئالردىن بىر
وئمۇميۈزلۈك باھاالش ىئمتىھانى

ەئينى ۋاقىتتـا جۇڭگـو. ېئلىندى
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ماائرىپ مىنىستىرى چهت ەئلگه
چىقىپ وئقۇتىدىغان كىـشىلهرنى
تالالشـــتا، ۇئالرنـــى ىئنگلىـــزچه

"English Proficiency 
Test "،ـــــــــــــــدىغان دېيىلى

دەپ" EPT"قىـــــــسقارتىلىپ 
ائتىلىدىغان، ۇئيغۇرچه مهنىسى

"ىئنگلىزچه سـهۋىيه ىئمتىھـانى"
گه توغرا كېلىدىغان، مهملىـكهت
بويىچه بىر قـانچه جـايالردا بىـر
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تۇتـــــاش ېئلىنىـــــدىغان بىـــــر
ىئمتىھانغـــا قاتناشـــتۇرۇپ، شـــۇ
ىئمتىھانــــــــدا الياقهتلىــــــــك

ــــالاليتتى ــــانالرنى ت ــــۇ. بولغ ب
100ىئمتىھاننىڭ تولۇق نومۇرى 

 دىـن يـۇقىرى80نومۇر بولـۇپ، 
نومـــۇر ائلغـــانالر الياقهتلىــــك

شىنجاڭ ۇئنىۋېرسىتېتى. بوالتتى
 وئقۇتقۇچىــــدىن30ھېلىقــــى 

ـــۇ ـــدىمۇ، ائش ـــان ائلغان ىئمتىھ
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EPTـــڭ ســـوائلىنى  ىئمتىھانىنى
ــدى ــشلهتكهن ىئ ــۇگهرچ. ىئ ه ب

ــــتۇرۇلغان ــــا قاتناش ىئمتىھانىغ
ۇئيغۇر وئقۇتقۇچىالرنىڭ مۇتلهق
كوپ قىسمى مىنكاۋخهن بولۇپ،
ۇئالر ىئنگلىــــز تىلىنــــى ائلىــــي
مهكتهپته رەسمىي دەرس قىلىـپ
وئقۇپ تـۈگهتكهن بولـسىمۇ، بـۇ
قېتىمقى ىئمتىھاندا ۇئيغۇرالردىن
ـــر ـــىدىق بى ـــن س پهقهت ەئركى
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بــۇ. كىــشىال الياقهتلىــك بولــدى
ــاىئــش ــى ۋاقىتت ــيىن ەئين تىن كې

شـــــــىنجاڭ ۇئنىۋېرســـــــىتېتى
ـــسىنىڭ  -1وئقۇتـــۇش باشقارمى

قول باشلىقى بولۇپ ىئشلهۋاتقان
ائيــشهم ائپپــاي بــارلىق يهرلىــك
ــــــــان ــــــــن بولغ مىللهتلهردى
ـــــر يهرگه ـــــۇچىالرنى بى وئقۇتق
يىغىـــپ، دەرھـــال بىـــر يىغىـــن

يىغىندا ۇئ بۇنىڭـدىن. چاقىردى
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كېـــيىن مهكـــتهپ چهت ەئلـــگه
ـــقا  ـــدىغانالرنىڭوئقۇش ەئۋەتىلى

ســــــانى تېــــــز ســــــۈرەئتته
كۆپىيىدىغانلىقىنى، شۇڭا چهتكه
ـــــــنى ائرزۇ ـــــــپ وئقۇش چىقى
ــدىغانالر ھــازىردىن باشــالپ قىلى
ۋاقىتنـــى چىـــڭ تۇتـــۇپ، تىـــل
ــــشى ــــز ۆئتى ــــدىن تې ۆئتكىلى
.كېرەكلىكىنى وئتتۇرىغـا قويـدى

ــۇنداقال  ــۇدايىم"ش ــتىم خ ــۇ قې ب
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بهرگهن ەئركىــن ســىدىق بىــرال
انــــدا الياقهتلىــــكائدەم ىئمتىھ

ىئـش بۇنىڭـدىن كېـيىن. بولدى
ــــسۇن ــــۇنداق بولۇۋەرمى ،"مۇش

ــــن ــــى ەئركى دەپ، ھهممهيلهنن
ــــــشچانلىق ــــــىدىقتهك تىرى س
.كۆرسىتىشكه سهپهرۋەر قىلدى

ائيــــدا،-6يىلــــى -1984
شىنجاڭ ۇئنىۋېرسىتېتى يۇقىرىقى

 كىشىنى6ىئمتىھانىدىن ۆئتكهن 
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ـــك  ـــىەئنگه مهملىكهتلى EPTش
.ىشىشقا ەئۋەتتىىئمتىھانىغا قاتن

بۇالرنىـــڭ ىئچىـــدە ۇئيغـــۇردىن
پهقهت ەئركىـــن ســـىدىق بىـــرال
ــــانلىرى ــــۇپ، قالغ ــــشى بول كى

ۇئالر ىئمتىھاننى. خهنزۇالر ىئدى
تۈگىتىپ، قايتىپ كېلىـپ ۇئزۇن
ــسى ــان نهتىجى ــمهي، ىئمتىھ ۆئت
:مهكـــتهپكه يېتىــــپ كهلــــدى

 نومۇر بىـلهن85ەئركىن سىدىق 
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EPTـــك ـــدا الياقهتلى  ىئمتىھانى
 .دىبول

ــا ــۇ ۋاقىتت ــن ســىدىق ب ەئركى
ـــۇش ـــاكۇلتېتى وئقۇت ـــا ف فىزىك

ـــــدىكى-6بىناســـــىنىڭ  قهۋىتى
دولقۇن تهجرىبىخانىـسى-مىكرو

قىلىنىـــــدىغان بىـــــر چـــــوڭ
دەرسخانىغا يانداش بولغـان بىـر
كىچىك ىئشخانىنى ياتاق قىلىـپ

ــــان ىئــــدى ــــازلىق. تۇرۇۋاتق ي
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تهتىلـــدە ۆئيـــگه قايتىـــشتىن
ـــاچ ـــسۇدىن ياغ ـــۇرۇن، ۇئ ائق ب

هلدۈرۈپ، ۇئنـى ۈئرۈمچىـدەەئك
ــدۇرۇپ، ائدەم ــپ تىل ــال قىلى ش
يـــــالالپ بـــــۇ شـــــالدىن ۆئي

ــاتتى ــدۇقلىرى ياس ــر. جاب ۇئ بى
ــېتىۋالغۇچى، ــال س ــتىن م تهرەپ
يهنه بىر تهرەپتىن ياغاچچىالرغـا
ائشپهز بولۇپ، بىر ھهپته قاتتىق
ىئــــشلهپ، ۆئي جابــــدۇقلىرىنى
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ـــۈردى ـــا. پۈتت ـــدىن يۇرتىغ ائن
ـــــــــايتتى ـــــــــانگۈلمۇ. ق ائم

ــــــ ــــــىنىش اڭخهيدىكى وئقۇش
ــــپ ــــا قايتى ــــپ، يۇرتق تۈگىتى

ائينىڭ بېـشىدا-8ۇئالر . كهلدى
توي قىلىشنى پىالنـالپ، باغـاقنى
باســتۇرۇپ بولغانــدا، شــىنجاڭ
ـــــن ـــــىتېتىدىن ەئركى ۇئنىۋېرس
:ســىدىققا بىــر تېلېفــون كهلــدى

ــپ،" ــان ېئلى ــازىر ىئمتىھ ــز ھ بى
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ــــــــــدىغان ــــــــــا بارى ياپونغ
ـــاقچى ـــۇچىالرنى تاللىم .وئقۇتق

سىزنىڭ ياپونغـا بـارغۇڭىزەئگهر 
بولـــسا، دەرھـــال ۈئرۈمچىـــگه
!"كېلىپ، ىئمتىھانغـا قاتنىـشىڭ

ۇئ چاغـــدا چهتــــكه وئقۇشــــقا
ـــدىكى ـــۇر دىيارى ـــش ۇئيغ چىقى
ـــهۋۋۇر ـــۇرالر ۈئچـــۈن تهس ۇئيغ
قىاللىغۇســىز دەرىجىــدە قىــيىن

شـۇنداقال تهسـهۋۋۇر. ىئش ىئدى
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ــــــدىكى قىاللىغۇســــــىز دەرىجى
شــۇڭا. قىممهتلىــك ىئــش ىئــدى

ــۇ پۇرســهتنىەئرك ىــن ســىدىق ب
قولـــدىن بېرىـــپ قويماســـلىق
ـــقا ـــانگۈل ۋە باش ۈئچـــۈن، ائم
ــــــــــــلهن ــــــــــــانالر بى تۇغق
ــهل ــوينى س ــشىپ، ت مهسلىھهتلى
ــــــۇپ، ــــــدىغان بول كېچىكتۈرى
ـــلهن يولـــۇچىالر ائپتوبۇســـى بى

 .ۈئرۈمچىگه يولغا چىقتى
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يىلالرنىــــڭ-80ەئســــلىدە 
باشـــلىرىدىن باشـــالپ، ىئچكـــى
موڭغــــۇل ماائرىــــپ نــــازارىتى

ــيياپون ــىي ائلى ــڭ خۇسۇس ىيىنى
ــلهن مهكــتهپلهر بىرلهشمىــسى بى
مۇناسىۋەت وئرنىتىپ، ھهر يىلـى
ــدىغان ــمىگه قاراي ــۇ بىرلهش ائش
ــك ــتهپلهرگه بهلگىلى ــي مهك ائلى
ساندا وئقۇغـۇچى چىقىرىۋاتقـان

ەئينى ۋاقىتتىكـى ۇئيغـۇر. ىئدى
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ائپتونــوم رايونلــۇق پارتكومنىــڭ
ىئـــسىملىك موڭغـــۇل" بـــادەي"

ان بىر رەھبىـرىمىللىتىدىن بولغ
بار بولۇپ، ائشـۇ كىـشىنىڭ يـول
ــــاپونىيه ــــلهن، ي ــــشى بى مېڭى
خۇسۇســـىي ائلىـــي مهكـــتهپلهر
ـــــدىكى ـــــسى تارمىقى بىرلهشمى
مهكــتهپلهرگه ھهر يىلــى ۇئيغــۇر
ـــــــــك ـــــــــدىكى يهرلى دىيارى
ـــي ـــان ائلى ـــن بولغ مىللهتلهردى
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25مهكتهپ وئقۇتقۇچىلىرىـدىن 
كىشىنى وئقۇشقا چىقىرىش ىئشى

بۇ قېتىمقى. ىھهل قىلىنغان ىئد
5ائدەم تالالشتا، ۈئرۈمچىدىكى 
ـــك ـــى يهرلى ـــي مهكتهپتىك ائلى
ـــاش ـــان ي ـــن بولغ مىللهتلهردى
وئقۇتقــۇچىالر ىئچىــدىن نهمــۇنه
ـــــالالپ، ـــــانالرنى ت دەپ قارالغ
ياپونىيه وئقۇشىغا ائدەم تالالش
ىئمتىھانىغــا قاتناشــتۇرۇش قــارار



766 

ىئمتىھــــان. قىلىنغــــان ىئــــدى
: پهنــدىن ېئلىنــاتتى3جهمىئــي 

ۆئزىنىڭ كهسپىدىن بىر پهن، بىر
.چهت ەئل تىلى، ۋە ماتېماتىكـا
بۇ ىئمتىھانغـا ۈئرۈمچـى بـويىچه

 نهپهر ەئتراپىـــدىكى يـــاش50
ەئركىـن. وئقۇتقۇچىالر قاتناشتى

ســىدىق ىئمتىھــاننى تــۈگىتىپال
ھهمـدە. يۇرتقا قايتىـپ كهلـدى

كــۈنى ائقــسۇ-16ائينىــڭ -8
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شهھىرىدە ائمانگۈل بىلهن تـوي
ـــى ـــۈزدىمۇراس ـــوي. مى ۆئتك ت

ــــپ  ــــنال2قىلى ــــدىن كېيى  كۈن
ــن ســىدىققا ــدىن ەئركى ۈئرۈمچى

ەئركىــن: خــۇش خهۋەر كهلــدى
ســىدىق ھېلىقــى ىئمتىھــانالردىن

بولۇپ ۆئتۈپ، ياپونىيىدىكى-1
ـــــاللىنىپتۇ ـــــقا ت ـــــۇ. وئقۇش ب

ــۇرى ــۇق نوم ــڭ تول ىئمتىھانالرنى
ـــن300 ـــۇپ، ەئركى ـــۇر بول  نوم
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ـــۇ240ســـىدىق  . نومـــۇر ېئلىپت
ــدە  ــدەىئچكىرى ــۇپ ۈئرۈمچى وئق

وئقۇتقـــۇچى بولغـــان يهنه بىـــر
 نومـۇر180ۇئيغۇر وئقۇتقـۇچى 

ـــا ـــك وئرۇنغ ـــلهن ىئككىنچىلى بى
ەئللىــك نومــۇردىن. ېئرىــشىپتۇ

تۆۋەن نومۇر ائلغـانالردىنمۇ بىـر
قانچىسى تاللىنىپ، بـۇ وئقۇشـقا

. كىــشى تــاللىنىپتۇ15جهمىئــي 
ياپونىيىگه چىقىدىغانالرغا ياپون
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ــدىغا ــى ۆئگىتى ــۇرس تىل -9ن ك
ائينىــڭ بېــشىدىال باشــلىنىدىغان
بولغاچقا، ەئركىن سىدىقنىڭ بـۇ
خهۋەردىن كېيىن ائقسۇدا زادىـال

 . تۇرغۇسى كهلمىدى
ـــته ـــر ھهپ ـــپ بى ـــوي قىلى ت
ـــن ـــيىن، ەئركى ـــدىن كې ۆئتكهن

تـاقلىرىنى ېئلىـپ،-سىدىق يۈك
ـــگه ـــلهن ۈئرۈمچى ـــانگۈل بى ائم

ــــدى ــــپ كهل ــــىنجاڭ. قايتى ش
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ۇئنىۋېرســـــىتېتىدىن ۇئالرغـــــا
دەپ" ۆئڭكـــــــــــــــــۈر ۆئي"

ائتىلىــــــدىغان، مهكتهپنىــــــڭ
ــسىغا جايالشــقان چــوڭ وئتتۇرى
گولۇفاڭ غا يانداش بولغـان بىـر
.ېئغىزلىق ۆئيـدىن بىرنـى بهردى
ۆئينىـــڭ بىـــرال دېرىزىـــسى بـــار
ـــا ـــۇ گولۇفاڭغ ـــۇپ، ۇئ ائش بول

ــارايتتى ــار. ق ــى ب ــڭ ۆئي ۇئالرنى
ـــۈر ـــۆلهپ كۆم ـــا ي ـــا تامغ ائرق
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دۆۋىلهنگهن بولـۇپ، كۆمـۈر ۆئي
ــسىنى ــدىن تولى ــڭ تهڭ دېرىزىنى

ـــۇراتتى ـــۇپ ت ـــڭ. توس كۆمۈرنى
توزانلىرى ۆئيگه داۋاملىـق-چاڭ

ــش ــدىنى ېئلى ــشنىڭ ائل كىرىۋېلى
ــــــــڭ ۈئچــــــــۈن، ۇئالر ۆئينى
ـــلهن ـــتىك بى ـــسىنى پالس دېرىزى

شــۇنىڭ. پۈتــۈنلهي توســۇۋەتتى
ــدىغان ــلهن ۆئيــگه ھــاۋا كىرى بى
ـــــڭ ـــــن پهقهت دېرىزىنى يهردى
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ۇئتتۇرىسىدىكى ىئـشىكال قالغـان
بولۇپ، ۆئينىـڭ ىئچـى داۋاملىـق

ۆئينىـڭ. دىمىق بولـۇپ تـۇراتتى
ــــىلىندىر  ــــى س ــــى(تورۇس يهن

شــهكلىدە ەئگــرى) چهمبىــرەك
ۆئڭكـۈر"بولغاچقا، بۇ ۆئيلهرگه 

دەپ ىئــــسىم قويۇلــــۇپ" ۆئي
ــــدى ــــان ىئ ــــر،. قالغ ــــۇ بى ب

ـــــدورلۇق  ـــــا2كارى  قهۋەت بىن
ـــال ـــدورنىڭ ىئككى ـــۇپ، كارى بول
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يـاش. تهرىپىدە ۆئيلهر بار ىئدى
وئقۇتقۇچىالردىن باشقا بۇ بىنادا

ــۇراتتى شــۇڭا. وئقۇغۇچىالرمــۇ ت
ــۈنى  ــى3ھهر ك ــاق ۋاقت  ۋاق تام

بولغاندا، كارىدور ائدەمـگه لىـق
ۆئينىڭ ىئچى ۇئ ياقتا. توشاتتى

تۇرسۇن، پۈتـۈن بىنـادىمۇ بىـرەر
بۇ بىنـادا. ھاجهتخانا يوق ىئدى

تۇرىـــــدىغانالرنىڭ ھهممىـــــسى
3"شـــىنجاڭ ۇئنىۋېرســـىتېتىدا 
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ـــا ـــك بىن ـــرىم قهۋەتلى دەپ" يې
ائتىلىدىغان بىر سـېرىق رەڭلىـك
داڭلىـق بىنانىـڭ قېـشىدىكى بىــر
قهدىمىـــي شـــهكىلدە ياســـالغان

ەئركىــن(ھاجهتخانىغــا بــاراتتى 
ـــىدىق  ـــازدا-2006س ـــى ي يىل

يۇرتقا بارغاندا، ائاليىتهن بېرىپ
 يېرىم قهۋەت بىنانى كۆرۈپ3بۇ 

ــــــدى ــــــڭ). كهل ــــــۇ بىنانى ب
تتىمۇ، ۋەكارىدورىـــدىمۇ، ســـىر
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ــدىمۇ ھــېچ ــى ھاجهتخانى ھېلىق
قانـداق چىــراغ يــوق بولــۇپ، بــۇ
بىنــــا بىــــلهن ھاجهتخانىنىــــڭ
ائرىلىقىــــدىكى يــــولالردا مــــۇز
ــا، ــدىغان بولغاچق ــوڭالپ كېتى ت
قىــش كۈنىنىـــڭ كېچىلىـــرى بـــۇ
بىنادىن ھاجهتخانىغا بىـر قېـتىم
بېرىپ كېلىش ىئنتايىن مۈشـكۈل

ائيـالالر ۈئچـۈن. بىر ىئش ىئدى
سـۇنىمۇ.  شـۇنداق ىئـدىتېخىمۇ
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ــــــراق100 ــــــردىن يىراق  مېتى
ـــــن ـــــر يهردى ـــــدىغان بى كېلى

ــى ــوغرا كېلهتت ــشكه ت ۇئ. ەئكېلى
چاغدا گاز وئچاق تېخـى پهيـدا
ـــــۇپ، يېڭـــــى بولمىغـــــان بول
خىــزمهتكه چىقىــپ، مۇشــۇنداق
ــــاش ــــشهلىگهن ي ــــگه ېئرى ۆئي
ــــسى ــــڭ ھهممى وئقۇتقۇچىالرنى
ــــاق ــــدا تام ــــىن وئچىقى كىرس

ڭەئركىـــن ســـىدىقنى. ېئتهتتـــى
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ۆئيــى پهقهت بىــرال ېئغىــز وئي
ــدوردا ــاقنى كارى ــا، تام بولغاچق
.ېئتىشكه مهجبۇر بولغـان ىئـدى
ــــدوردا ائدەم ــــۇڭا ۇئالر كارى ش
ائنـــچه ماڭمايـــدىغان ۋاقىتنـــى
ـــــۋاالتتى ـــــالالپ، ائش ېئتى .ت
ــز ــر ېئغى ــىدىقتهك بى ــن س ەئركى
ۆئيــــگه ېئرىــــشكهنلهر ەئينــــى
ۋاقىتتىكى ەئڭ تهلهيلىك ياشـالر

نۇرغۇن يېڭى تـويبولۇپ، باشقا 
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قىلغان ياشـالر خېلـى ۇئزۇن بىـر
مهزگىلگىچه مۇشۇنداق ۆئيگىمـۇ
ېئرىـــشهلمهي ۆئيـــسىز يـــۈرگهن

 .ىئدى
ــگه ەئركىــن ســىدىق ۈئرۈمچى
ـــــدى ـــــى ەئم ـــــپ، ۆئين كېلى
يىغىشتۇرۇپ بولغانـدا، ۇئالرنىـڭ
ياپون تىلىنـى ۆئگىـنىش كۇرسـى

ۇئالرغا تىل ۆئگىـنىش. باشالندى
ـــت ـــان ۋاقى ۈئچـــۈن ائجرىتىلغ
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ىئنتايىن قىـسقا، ھهمـدە يـاپون
 نهپهر2تىلىنـــــى ۆئتىـــــدىغان 

ـــىنجاڭ ـــۇچى ش ـــزۇ وئقۇتق خهن
تېببىــي ىئنــستىتۇتىدا بولغاچقــا،
ماائرىپ نازارىتى بۇ بىـر سـىنىپ
وئقۇغۇچىلىرىـــــدىن شـــــىنجاڭ
ــپ ــستىتۇتىدا يېتى ــي ىئن -تېببى
.قوپۇپ وئقۇشنى تهلهپ قىلـدى
ــــى ــــقا، ھېلىق ــــدىن باش ۇئنىڭ

ىــــدىن وئقۇغۇچ15تالالنغــــان 
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ـــــــــدا پهقهت ەئڭ ەئڭ ائخىرى
ــان  ــشىنىال10ياخــشى وئقۇغ  كى

ــــــــــــا ــــــــــــالالپ ياپونغ ت
.ماڭدۇرىــدىغانلىقىنى ۇئقتــۇردى

 وئقۇغـۇچى15شۇنىڭ بىلهن بـۇ 
ىئنتــايىن كهســكىن رىقـــابهتكه

ھهممهيــلهن شــىنجاڭ. چۆمــدى
تېببىـــــــي ىئنـــــــستىتۇتىدىكى

-1984ياتاقالرغا وئرۇنلىشىپ، 
ائيــــدا جىــــددىي-9يىلــــى 
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.لىۋەتتىوئقۇشــــــــنى باشــــــــ
 سانغا10ھهممهيلهننىڭ ھېلىقى 

ھـېچ. كىرىش ائرزۇسى بار ىئـدى
قايسىـــسى ياپونغـــا بارىـــدىغان
ســــاندىن چۈشــــۈپ قېلىــــشنى

شــــــــــۇڭا. خالىمــــــــــايتتى
ھهممهيلهننىڭ روھىي كهيپىياتى
ىئنتايىن ۈئستۈن بولۇپ، ھهممه
ــــاتتىق ــــشاشال ق ــــشى وئخ كى

ەئركىن سىدىق بـۇرۇن. تىرىشتى
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بــدانيــاپون تىلىــدا خېلــى وئ
ائساس سېلىۋالغان بولۇپ، مۇشۇ
سىنىپنىڭ سىنىپ باشلىقى بولۇپ

ۇئ بىلگىنىنـــى ھـــېچ. ىئـــشلىدى
كىمــدىن ائيىمــاي، باشــقىالرغا

بهزىـدە. يېقىندىن ياردەم بهردى
ــــــرەر ــــــويىچه بى ــــــىنىپ ب س
ـــىلىگه دۇچ ـــهنمىگهن مهس چۈش
كهلــسه، ەئركىــن ســىدىق دەرس
تهكـــرارالش ۋاقتىـــدا ســـىنىپنىڭ
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قىـــپ، پۈتـــۈنوئتتۇرىـــسىغا چى
ســىنىپ وئقۇغۇچىلىرىغــا وئرتــاق

 . دەرس چۈشهندۈردى
ــۇ-1985 ــازدا ب ــى ەئتىي يىل

ــىنجاڭ ــىنىپى ش ــى س ــاپون تىل ي
ســـــــاناەئت ىئنـــــــستىتۇتىغا
ــــنى ــــپ، دەرس وئقۇش يۆتكىلى

مۇشـــۇ تىـــل. داۋامالشـــتۇردى
ۆئگىـــنىش مهزگىلىـــدە ەئركىـــن
ـــر ـــىنىپىدىكى بى ـــىدىقنىڭ س س
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وئقۇغۇچى توي قىلغـان بولـۇپ،
ـــى  ـــپ10ھېلىق ـــاندىن قېلى  س

قالماســلىق ۈئچــۈن، ۇئ بۈگــۈنى
ــا تــوي قىلىــپ، ەئتىــسىال ياتاقق

ەئركىــــن. بېرىۋالغــــان ىئــــدى
ســـىدىقمۇ ھهر دۈشـــهنبه كـــۈنى
ياتاققا كېتىپ، چارشهنبه كـۈنى
ـــر ـــدە بى ـــپ ۆئي ـــپ كېلى قايتى
ائخشام تۇرۇپ، ائنـدىن شـهنبه
كـــۈنى كهچـــته يهنه قايتىـــپ



785 

 . كېلىپ يۈردى
ائيــــدا،-4يىلــــى -1985

ىنجاڭ ۇئنىۋېرسىتېتىنىڭ سابىقش
مۇدىرى، مهرھۇم ھاكىم جاپپـار،
ـــۇائۋىن ـــڭ ســـابىق م مهكتهپنى
مــۇدىرى ســۇلتان مــۇەئللىم ۋە
مهكتهپ وئقۇش باشقارمىـسىنىڭ

قول باشـلىقى ائيـشهم-1سابىق 
ائپپاينىـڭ يـول مېڭىـشى بىـلهن
فىزىكا فاكۇلتېتىنىڭ بىـر ۇئيغـۇر
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وئقۇتقۇچىـــــسىغا ائمېرىكىغـــــا
ـــۇش ـــپ وئق ـــىتىدىنبېرى  پۇرس

ــدى ــدا. بىرســى ھهل بول ۇئ چاغ
تىلدا الياقهتلىـك بولغـان باشـقا
ۇئيغۇر وئقۇتقۇچى بولمىغاچقـا،
مهكـــتهپ ۇئ وئقۇشـــقا ەئركىـــن
ســــىدىقنى ەئۋەتىــــشنى قــــارار

ــدى ــا. قىل ــدا ائمېرىك ــۇ چاغ ش
ــــــــــالىفورنىيه شــــــــــتات ك

Northridgeۇئنىۋېرســىتېتىنىڭ 
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ــهھهردىكى ــدىغان ش دەپ ائتىلى
كا پروفېسـسورىشۆبىسىنىڭ فىزى

Paul Chowەئپهنـــــــدىم 
بېيجىڭغــا كهلــگهن بولــۇپ، ۇئ
شىنجاڭ ۇئنىۋېرسىتېتى وئقۇشـقا
ماڭدۇرىدىغان كاندىدات بىـلهن
بېيجىڭــدا كۆرۈشــۈپ بېقىــشنى

شــۇنىڭ. تهلهپ قىلغــان ىئــدى
بىــلهن ەئركىــن ســىدىق دەرھــال
مالىيه رەسمىيهتلىرىنى بېجىرىپ،
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بېيجىڭغا قاراپ يولغـا چىقىـشقا
دەل شـۇ ۋاقىتتـا،. ار بولدىتهيي

ـــپ ـــۇق ماائرى ـــوم رايونل ائپتون
نازارىتىدىكىلهر بۇ ىئشتىن خهۋەر

ـــپ،  ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ"تېپى
ياپوندىكى وئقۇشى ھازىر مـۇقىم

ــدى ــۇپ بول ــدى. بول ــى ەئم ۇئن
ــدۇ ــشكه بولماي شــۇڭا. ۆئزگهرتى

ــقا ــا ماڭدۇرۇش ــى ائمېرىكىغ ۇئن
، دەپ، شـــــىنجاڭ"بولمايـــــدۇ
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ليـــــورۇقۇئنىۋېرســـــىتېتىغا يو
ــــلهن. چۈشــــۈردى شــــۇنىڭ بى

ــــا ــــن ســــىدىق بېيجىڭغ ەئركى
بارماي، ۆئزى بۇ سـهپهر ۈئچـۈن
ــــــا ــــــۇلنى فىزىك ــــــان پ ائلغ

يىللىق خهنزۇ-79فاكۇلتېتىنىڭ 
ـــله ـــلهن بىل ـــۇچىلىرى بى وئقۇغ
ــته ــۈرۈپ، مهكتهپ ــۇش پۈتت وئق
وئقۇتقۇچى بولۇپ قېلىپ قالغان
ــا ــۇر وئقۇتقۇچىغ ــر ۇئيغ يهنه بى
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 .ۆئتكۈزۈپ بهردى
يىدە يېڭى وئقۇش يىلىياپونى

.ېئيىدا باشلىنىدۇ-4ھهر يىلنىڭ 
ائي كىرگهندە،-4يىلى -1985

يــاپون تىلــى ســىنىپىدىكى بهزى
وئقۇغـــــۇچىالر ياپونىيىـــــدىكى
ــۇل مهكــتهپلهردىن وئقۇشــقا قوب
ـــسىدا خهت قىلىنغـــانلىقى توغرى

بىر. تاپشۇرۇپ ېئلىشقا باشلىدى
ــــدە ــــڭ ىئچى ــــدەك ۋاقىتنى ائي
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چىغــــا تهك وئقۇغۇ5جهمىئــــي 
خهت كهلــگهن بولــۇپ، بۇنىــڭ
ــار ــىدىقمۇ ب ــن س ــدە ەئركى ىئچى

ـــدى ـــلهن خهت. ىئ ـــۇنىڭ بى ش
تاپــشۇرۇپ ائلغــان وئقۇغــۇچىالر
.چهكــسىز خۇشــاللىققا چۆمــدى

ماڭا ياپونىيىدىن وئقۇش"ۇئالر 
، دەپ وئيالپ"چاقىرىقى كهلدى

ەئممـــــــــا خهت. يـــــــــۈردى
تهگمىگهنـــلهر بولـــسا ىئنتـــايىن
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ىــرب. قــاتتىق ھهســرەتكه قالــدى
ــۇ ــدە ب ــڭ ىئچى ــدەك ۋاقىتنى ائي

ــــــىنىپتىكى  ــــــشىنىڭ15س  كى
تهڭدىن تولىـسى بىـراقال تاماكـا

نـېمه. چېكىدىغان بولۇپ كهتتى
ىئش بولۇۋاتقـانلىقىنى ھـېچ كىـم

ھهمـمه ائدەم ۇئ يهر. بىلمهيتتى
بــۇ يهرلهردىــن گهپ تىڭــتىڭالپ

ائيـدا،-5يىلى -1985. يۈردى
ـــپ ـــۇق ماائرى ـــوم رايونل ائپتون
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ركىن سىدىققا ھېلىقىنازارىتى ەئ
خهت كهلگهنلهرنىڭ خېتى بىلهن
پاسپورتىنى يىغىپ بېرىپ، ۇئنـى

 كىشى ۈئچـۈن5بېيجىڭغا ائشۇ 
ياپونىيه كونسۇلخانىسىدىن ۋىـزا
ـــشكه ماڭـــدۇردى ـــپ كېلى .ېئلى
ەئركىن سىدىق بېيجىڭغا بېرىپ،
ــلهن ــالر بى ــىۋەتلىك وئرۇن مۇناس

ـــۇ  ـــيىن، ب 5كۆرۈشـــكهندىن كې
ن كهلگىنــىكىــشىگه ياپونىيىــدى
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ــــزى ــــاقىرىق قهغى ــــۇش چ وئق
ـــى ـــر ائدەتتىك ـــتىن، بى بولماس
مۇبــارەك خېتــى ىئكهنلىكىنــى،
ــشكه ــزا بېجىرى ــلهن ۋى ــڭ بى ۇئنى
ـــــى .بولمايـــــدىغانلىقىنى ېئيتت
ەئركىــن ســىدىق شــۇنىڭ بىــلهن
بېيجىڭدىن قۇرۇق قـول قايتىـپ

دېــمهك، ائشــۇ ۋاقىتتــا. كهلــدى
ۇئيغــۇر دىيارىــدىن چهت ەئلــگه

شى ائساسهنوئقۇشقا چىقىش ىئ
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مهۋجۇت بولمىغاچقـا، ائپتونـوم
ــدىن ــۇق ماائرىــپ نازارىتى رايونل
ــــي ــــسى ائلى ــــپ ھهر قاي تارتى
ــۇ ائدەم ــتهپلهرگىچه بىرەرم مهك
چهتكه چىقىپ وئقۇشـنىڭ نـېمه
رەســــــمىيهتلىرى بــــــارلىقىنى

شـۇنىڭ بىـلهن. بىلمىگهن ىئـدى
ھېلىقى ياپون تىلى سـىنىپىدىكى

ائيغىـچه-7ھهممه وئقۇغۇچىالر 
 وئقۇشــىنى داۋامالشــتۇرۇپ،تىــل
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ـــيىن ـــالنغاندىن كې ـــل باش تهتى
ياپونىيىنىــڭ خهۋىرىنــى كۈتــۈپ

 . تۇردى
ائمانگۈلنىـــڭ بىـــر ھهدىـــسى
بىــلهن بىــر ىئنىــسى بــار بولــۇپ،
ۇئالرنىڭ ىئككىلىسى ۈئرۈمچىـدە

ائقسۇدا بىرمۇ. خىزمهت قىالتتى
بالىـــــــسى قالمىغـــــــانلىقتىن،

ائنىـــسى-ائمانگۈلنىـــڭ ائتـــا
خىــــــرىيىلىنىــــــڭ ائ-1984
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پېنـــسىيىگه چىقىـــپ، بـــالىلىرى
بىلهن بىر يهردە تۇرۇش ۈئچۈن،
ـــۆتكهپ ـــگه ي ـــى ۈئرۈمچى ۆئيىن

ائيـدا-6يىلى -1985. كهلدى
پهرزەنتـى-1ەئركىن سىدىقنىڭ 
ائمـــانگۈل. دىلنـــارە تۇغۇلـــدى

2ائنىـــسىنىڭ ۆئيىـــدە -ائتـــا
-9ائيــدىن كــۆپرەك تــۇرۇپ، 

ائيدا كۈزلـۈك مهۋسـۇم وئقۇشـى
ىـگه قايتىـپباشالنغاندا ۆئز ۆئي
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مانا شۇ چاغدا ەئركىـن. كهلدى
ســىدىققا ۆئز بالىــسىنى بــېقىش
.پۇرســىتى ائزراق بولغــان ىئــدى
ــڭ دەرس ــتىم ائمانگۈلنى ــر قې بى
ۆئتىدىغان ۋاقتى بولۇپ قېلىـپ،
ۇئخالپ قالغـان بـالىنى ەئركىـن

ــــىدىققا  ــــاراپ2س ــــاەئت ق  س
تۇرۇشقا قويـۇپ قويـۇپ چىقىـپ

ــــى ــــارە. كهتت ــــا دىلن ائرىلىقت
ـــىقىوئيغى ـــپ، قورس ـــپ كېتى نى
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ائچقــانلىقتىن قــاتتىق يىغالشــقا
باشقىالرنىڭ يىغىـسىغا. باشلىدى

ـــــن ـــــدىغان ەئركى چىدىيالماي
سىدىق بالىنى دەرھال قۇچىقىغـا

لـېكىن، بالىغـا سـۈت. ېئلىۋالدى
بېــــرىش ۈئچــــۈن، كىرســــىن
وئچـــاقنى كارىـــدورغا ېئلىــــپ
ــپ، ــا وئت يېقى ــپ، ۇئنىڭغ چىقى
ســــۈتنى ۇئنىڭــــدا قاينىتىــــپ،

ـــــىۇئن ـــــيىن ۇئن ـــــدىن كې ىڭ
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سوۋۇتۇپ، ائنـدىن ۇئنـى بالىغـا
بــــۇ. بېــــرىش كېــــرەك ىئــــدى

مهشغۇالتالرنى بـالىنى قۇچىقىـدا
ـــــى ـــــۇرۇپ قىلغىل ـــــۇپ ت تۇت

ــــايتتى ــــلهن. بولم ــــۇنىڭ بى ش
دىلنارەنىــڭ قــاتتىق يىغلىغىنىغــا
قارىماي، ۇئنى ياتقۇزۇپ قويـۇپ
ـــــۇرۇپ، دەرھـــــال ســـــۈتنى ت

لېكىن، شۇ ائرىلىقتا. تهييارلىدى
ڭ يىغىـــسىغا چىـــدىماي،بالىنىــ
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ــــالپ ــــىدىقمۇ يىغ ــــن س ەئركى
.تاشلىغىلى تـاس قالغـان ىئـدى
مۇشــۇ بىــر قــانچه ائي ۋاقىــت
ىئچىــدە، ائمانگۈلنىــڭ كــېچه ۋە
كۈندۈزى باال بېقىـشىنى كـۆرۈپ،
ەئركىن سىدىق ائنىنىـڭ نهقهدەر
ۇئلۇغلـــۇقىنى چوڭقـــۇر ھـــېس

نــېمه ۈئچــۈن كىــشىلهر. قىلــدى
،"مائنـا يۇرتـۇ"، "ائنا ۋەتىنىم"
دېـگهن سـۆزلهرنى" ائنا تىلىـم"
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ىئشلىتىدىغانلىقىنى، نېمه ۈئچۈن
دېـــگهن" ائنـــا"بـــۇ يهردىكـــى 

دېـگهن" ائتـا"سۆزنىڭ وئرنىغـا 
ســـۆزنى ىئـــشلهتمهيدىغانلىقىنى

ــى ــىنىپ يهتت ــۇر چۈش ۇئ. چوڭق
ۆئز ائپىـــــسىنى ۋە ائيـــــالىنى"

ــق ــسىمۇ ائزلى ــك قهدىرلى قانچىلى
، دېـگهن خۇالسـىگه"قىلىدىكهن

 .كهلدى
ــــى -1985 ــــڭ-9يىل ائينى
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وئتتــۇرىلىرى بــۇ يــاپون تىلــى
ـــڭ ـــىنىپىدىكى وئقۇغۇچىالرنى س
ياپونغــا چىقىــپ وئقــۇش ىئــشى
ـــــلهن ـــــشىپ، ھهممهي مۇقىملى
جىددىي ھالهتته چهتكه چىقىش
ـــلىۋەتتى ـــمىيهتلىرىنى باش .رەس

 كىشىنىڭ ھهممىسىگه15ھېلىقى 
چــاقىرىق كېلىــپال قالماســـتىن،
شــىنجاڭ تېببىــي ىئنــستىتۇتىنىڭ

ز ائلدىغا ياپون تىلى سىنىپىغاۆئ
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 كىـشىگىمۇ2كىرگۈزۈپ قويغـان 
شۇنداق قىلىپ. چاقىرىق كهلدى

17قـــاراردا -1يـــاپونىيىگه بـــۇ 
ـــدىغان ـــقا چىقى ـــشى وئقۇش كى

ائينىــــــــــڭ-9. بولــــــــــدى
وئتتۇرىلىرىـــدىكى بىـــر كـــۈنى
ـــپ ـــۇق ماائرى ـــوم رايونل ائپتون
نــــازارىتى شــــىنجاڭ تېببىــــي
ىئنــــستىتۇتىدا بىــــر ۇئزىــــتىش

يىغىنــــدا.  چــــاقىردىيىغىنــــى
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 نهپهر وئقۇغۇچىغـــا17ھېلىقـــى 
ۋاكالىتهن ەئركىن سىدىق ياپون
تىلىدا مىننهتـدارلىق بىلـدۈرۈش

 . سۆزىنى قىلدى
ــڭ -9 نهچچىنچــى-20ائينى

كــۈنى، بــۇ وئقۇغــۇچىالر ۇئزۇن
مـــۇددەت تهقهززالىـــق بىـــلهن
ـــاراپ ـــاپونىيىگه ق ـــۈتكهن، ي ك
سهپهر قىلىدىغان كـۈن ائخىـرى

ولغا چىقىدىغاني. يېتىپ كهلدى
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ــگه كــۈنى ەئركىــن ســىدىق ۆئيى
ــــگهن ۇئرۇق ــــانلىرى-كهل تۇغق

بىـــلهن ھاياجـــانلىق ىئچىـــدە
.خـــۇرام پاراڭالشـــتى-خۇشـــال
.خـــۇرام خوشالشـــتى-خۇشـــال

ماشـــىنا ماڭىـــدىغان بولـــۇپ،
 ائيلىـق بولغـان قىـزى3ەئمدى 

ــۆيگهن ــزىگه س ــڭ مهڭ دىلنارەنى
ۋاقىتتــــا ەئركىــــن ســــىدىقنىڭ

اشتـــارام يـــ-كۆزىـــدىن تـــارام
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ھهمــــدە. ېئقىــــشقا باشــــلىدى
ـــاش ـــۇ ي ـــيىن ب ـــدىن كې ۇئنىڭ

شـۇنىڭدىن كېـيىن. توختىمىدى
ــن ســىدىق ھــېچ كىمــگه ەئركى

ـــدى ـــۆزمۇ قىاللمى ـــۆزلهي. س س
ــــايتتى ــــسىمۇ ائۋازى چىقم .دې
شــۇڭا ۈئرۈمچــى ائيرودرومىغــا
ـــت ـــارغۇچىمۇ جىمجى ـــپ ب يېتى

بــۇ بىــر تهرەپــتىن. وئلتــۇردى
ــــشى ىئــــدى :ھاياجــــانلىق يې
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-كۈرمىـڭ جاپـاەئركىن سىدىق 
مۇشهققهتلهرنى چېكىپ، نۇرغۇن

توقاي يـولالرنى بېـسىپ-ەئگرى
ــــا ەئمــــدى ەئڭ ــــۈپ، مان ۆئت
ائخىرى ۆئزىنىڭ چهتكه چىقىپ
ـــگه ـــىنى ەئمهل ـــۇش ائرزۇس وئق

يهنه بىر تهرەپتىن بـۇ. ائشۇردى
ـــر ھهســـرەت يېـــشى ىئـــدى .بى
كىچىكىدىن تارتىپ بىر بهختلىك
ائىئــله ۋە گــۈزەل ھايــاتنى ائرزۇ
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 كهلگهن ەئركىـن سـىدىققىلىپ
ۇئالرغـــا ائخىـــرى ېئرىـــشكهن
بولسىمۇ، مانا ەئمـدى ۇئالردىـن
ۋاقىتلىـــــق ۋاز كېچىـــــپ، ۆئزى
ــــر ــــدىغان بى ــــال بىلمهي پهقهت

2دۆلهتكه بېرىـپ، ۆئزى يـالغۇز 
يىـــل ياشـــاش ۈئچـــۈن يولغـــا

 يىـل جهريانىـدا ۇئ2بۇ . چىقتى
ــارىنى ائمــانگۈلنى ۋە قىــزى دىلن

قانداقدىلنارىنىڭ . كۆرەلمهيتتى
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ــــــــداق ــــــــى، قان ۆئمىلىگىنىن
ـــى ـــداق تىل ـــاڭغىنىنى، ۋە قان م
ــــۆرەلمهيتتى ــــانلىقىنى ك .چىقق
ۆئزى ەئڭ ائرزۇ قىلغــــان بىــــر
نهرسىگه ېئرىشىش ۈئچۈن، ۆئزى
ـــــر ـــــان يهنه بى ەئڭ ائرزۇ قىلغ
ــۇر ــشقا مهجب نهرســىدىن ائيرىلى

ــان ىئــدى ــا. بولغ ۇئ ائيرودرومغ
ــــۆپ گهپ ــــچه ك ــــۇ ائن بېرىپم

ــدى ــاھهمــدە ائير. قىلمى وپىالنغ



811 

ـــقان ـــت توش ـــدىغان ۋاقى چىقى
ھامــــان ھهممىنىــــڭ ائلدىــــدا
ائيروپىالنغا قاراپ مېڭىپ كهتتى
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ەئركىـــن: يـــۇقىرىقى رەســـىم
ــسىدىن ــوي مهرىكى ســىدىقنىڭ ت
كېيىنكـــى ائخـــشاملىق ياشـــالر
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بـۇ. وئلتۇرۇشىدىن بىر كۆرۈنۈش
ائينىـڭ-8يىلـى -1984رەسىم 

 .كۈنى تارتىلغان-16
 



814 

يــدىنتو: يــۇقىرىقى رەســىم
كېيىنكـــى ياشـــالر وئلتۇرۇشـــىغا
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قاتناشــقان وئغــۇل مېھمانالرنىــڭ
 .بىر قىسمى
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ــۇقىرىقى رەســىم ــن:   ي ەئركى
سىدىق شـىنجاڭ ۇئنىۋېرسـىتېتى
ماائرىپ باشقارمىـسىنىڭ سـابىق

قول باشلىقى ائيشهم ائپپـاي-1
-2006بۇ رەسـىم . بىلهن بىرگه

 .ائيدا تارتىلغان-9يىلى 
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-1984:  يــۇقىرىقى رەســىم
ــى  ــى-6يىل ــىەئن دىك ــدا ش ائي

6ەئپت ىئمتىھانىغـا قاتناشـقان 
ــسى ــڭ خاتىرى ــۇ. وئقۇتقۇچىنى ب

ــىەئن دە ــدا ش ــۇ چاغ ــىم ش رەس
 .تارتىلغان

  بۆلۈم-8
 ياپونىيىدىكى ئوقۇش

يىلى-1985ەئركىن سىدىق 
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كــــــــۈنى-28ائينىــــــــڭ -9
ياپونىيىنىــڭ وئســاكا شــهھىرىگه
ـــم ـــدىكى بىلى ـــپ، ياپونىيى كېلى

ەئركىــن. ىائشۇرۇشــنى باشــلىد
ســـــىدىقنى قوبـــــۇل قىلغـــــان
ـــڭ ىئـــسمى وئســـاكا مهكتهپنى
ېئلېكترونلــــۇق خهۋەرلىــــشىش

ـــــــــىتېتى  ـــــــــور(ۇئنىۋېرس ت
:بېتــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
http://www.osakac.ac.jp 
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ــدە  ــۇپ، تۆۋەن  دەپOEXUبول
بولــۇپ، ۇئ وئســاكاغا) ائتىلىــدۇ

 كىلــــــومېتىر50تهخمىــــــنهن 
ـــــــــدىغان  Neyagawaكېلى

بــــۇ. شــــهھىرىگه جايالشــــقان
يىنىڭ خۇسۇسـىيمهكتهپ ياپونى

ىئگىلىكىــــــدىكى مهكــــــتهپلهر
ىئچىـــدىكى بىـــر قهدەر كىچىـــك
ـــۇپ، ـــرى بول ـــڭ بى مهكتهپلهرنى
ەئينى ۋاقىتتـا ۇئنىڭـدا بـاكالۋېر
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ۇئنۋانىـــدىن باشـــقا ۇئنـــۋانالر
ەئركىن سـىدىقنىڭ. بېرىلمهيتتى

ــتهپكه ــۇ مهك ــېمه ســهۋەبتىن ب ن
كېلىــپ قالغــانلىقى ھــازىرغىچه

ۇئنىڭغــا ۇئســتاز. ېئنىــق ەئمهس
ــــڭب ولغــــان كىــــشى مهكتهپنى

ـــــى ـــــشىش ىئنژېنېرلىق خهۋەرلى
ــۇپ، ــۇدىرى بول ــڭ م فاكۇلتېتىنى
.ەئسلى مىللىتى كورىيىلىك ىئدى
ەئركىن سىدىق يېڭى كېلىپ، بـۇ
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پروفېسسورنىڭ تهجرىبىخانىسىدا
ىئشلهشكه باشلىغاندا، ۇئ كىـشى
ەئركىن سىدىقنى ائزراقمۇ كۆزگه

ــدى ــى. ىئلمى ھهر كــۈنى ەئتىگىن
زى كېلىپ، ەئركىـنۇئنىڭ ۇئستا

ســىدىقنىڭ يېنىــدىن ۆئتكهنــدە،
ەئركىن سـىدىق ۇئنىڭغـا يـاپون
تىلىدا ساالم بهرسه، ۇئ جـاۋابمۇ

ەئركىـن. بهرمهي ۆئتۈپ كهتتـى
سىدىق بىر نهرسىنى سورىغىلى ۇئ
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پروفېسسورنىڭ يېنىغا كىرسـه، ۇئ
ـــــى ـــــچه چىرايىن ـــــشى ائن كى

ەئركىـن سـىدىقنىڭ. ائچمايتتى
ـــڭ چىر ـــاســـوائلىغىمۇ ۇئنى ايىغ

ــچه خــوش ــۇرۇپ ائن ــاي ت قارىم
.ياقمىغانــدەك جــاۋاب بېرەتتــى
شــۇنىڭ بىــلهن ەئركىــن ســىدىق
ۆئزىنىــڭ بــۇ كىــشى ۈئچــۈن بىــر
ائرتــــــۇقچه يــــــۈك بولــــــۇپ
تۇيۇلۇۋاتقانلىقىنى چوڭقۇر ھېس
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ــــدى ــــۇر. قىل ــــسىمۇ ۇئيغ دېمى
ـــر ـــۇ بى ـــگهن ب ـــدىن كهل دىيارى
تۈركۈم وئقۇغۇچىالرنىـڭ ىئلمىـي
ـــــداق ـــــا ھـــــېچ قان تهتقىقاتت

ۇئنىـڭ. هجرىبىسى يـوق ىئـدىت
ۈئستىگه بـۇ مهكـتهپلهر ۇئالرنـى
.پۇلــسىز وئقۇتــۇپ قويۇۋاتــاتتى
شۇڭا ەئركىـن سـىدىق دەردىنـى
ـــدىكى ـــپ، كۆڭلى ـــدە بىلى ىئچى
بىائراملىقنــــى ھــــېچ كىمــــگه
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ــدى ــر. بىلىندۈرمى ــپ، بى ۇئ كېلى
قـانچه كـۈن ۆئتكهنـدىن كېـيىن
ۇئســـتازى ۇئنىڭغـــا بىـــر دۆۋە

20-10ژۇرنــال بىــلهن -كىتــاب
پــــارچه يــــاپون ۋە ىئنگلىــــز
تىلىـــدىكى ىئلمىـــي ماقـــالىنى
تاشــــالپ بېرىــــپ، ۇئنىڭــــدىن
ائشـــــۇالرنى وئقۇشـــــنى تهلهپ

بـۇ كىـشىنىڭ تهتقىقـات. قىلدى
ـــرو ـــدىغىنى مىك ـــۇن-قىلى دولق
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ــشلىتىدىغان ــشىگه ىئ خهۋەرلىشى
ائنتېننــا ۋە باشــقا بىــر قىــسىم
زاپچاســــالر بولــــۇپ، ەئركىــــن
ســىدىقمۇ تهبىىئــي ھالــدا ائشــۇ

.ۆنىلىــــشكه قــــاراپ ماڭــــدىي
ــــــۈنى ــــــاپونىيىلىكلهر ھهر ك ي

 دا خىـزمهت9ەئتىگهن سـاەئت 
باشــاليدىغان بولــۇپ، ەئركىــن
ـــى ســـىدىق ھهر كـــۈنى ەئتىگىن

 دىال ىئشخانىغا بېرىپ،8ساەئت 
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 گىــچه12يېــرىم كــېچه ســاەئت 
ــــدى ــــنىش قىل ــــۇن. ۆئگى نۇرغ

ـــــا ـــــاكى ياتاقق ـــــتالردا ت ۋاقى
ۇئخلىغىلــى بــارغىچه كهچلىــك

ىئــــشنى. ۇ يېمىــــدىتامــــاقنىم
ــۇرۇن ــلهن ۇئســتازى ب ائلــدى بى
ېئالن قىلغان ىئلمىي ماقالىلهرنى
ــالپ، ــشتىن باش ــۇپ چۈشىنى وئق
ــــــى ــــــهنمىگهن يهرلىرىن چۈش
ــــــقا ــــــدىكى باش تهجرىبىخانى
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ـــــۇچىالردىن ســـــورىدى .وئقۇغ
شۇنداق قىلىـپ ۆئز ۇئسـتازىنىڭ
تهتقىقــات مهزمــۇنىنى ناھــايىتى
تېـــزال چۈشـــىنىۋېلىپ، ياپونغـــا

ائي ۆئتمهيال بىر يېڭى 2كېلىپ 
نهزەرىيىۋى مهسـىله ۈئسـتىدىكى
ــــــلىۋەتتى ــــــاتنى باش .تهتقىق

 ائي3يــــــاپونىيىگه كېلىــــــپ 
ۆئتكهندە تهتقىقاتتـا بىـر يېڭـى
نهتىــجه چىقىرىــپ، ياپونىيىنىــڭ
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مهملىكهتلىــــك ېئلېكترونلــــۇق
خهۋەرلىــــــشىش جهمىئيىتــــــى
تهرىپىدىن وئرۇنالشـتۇرۇلىدىغان
ــــي ــــك ىئلمى ــــر مهملىكهتلى بى

-1ىقات يىغىنىغـا ۆئزىنىـڭ تهتق
ــي ماقالىــسىنى يوللىــدى .ىئلمى
شۇنىڭدىن كېيىن ۇئنىڭ ىئلمىـي

ـــا ـــالىلىرى ائرق ـــدىن-ماق ائرقى
 .ېئالن قىلىنىشقا باشلىدى

ياپونىيىدە يېڭى وئقۇش يىلى



831 

ھهر يىلنىــــڭ ائپرېــــل ېئيىــــدا
ـــلىنىدۇ ـــى -1986. باش -4يىل

ــلهن ــدا، ەئركىــن ســىدىق بى ائي
تۈركۈمـــدە ياپونغـــا-1بىـــرگه 

وئقۇشقا بارغان وئقۇغۇچىالرنىـڭ
ـــــــسى ۆئز ـــــــدىن تولى يېرىمى
مهكتىپىنىـــــڭ ماگىـــــستىرلىق

بۇنداق. وئقۇشىغا كىرىپ كهتتى
ــــۈن ــــڭ پۈت ــــنى ۆئزىنى وئقۇش
ۆئمرىــدە ائرزۇ قىلىــپ كهلــگهن،
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ھهمــدە ائشــۇ يولــدا ىئزچىــل
تۈردە تىرىشىپ تهييارلىق قىلىپ
كهلگهن ەئركىـن سـىدىق بولـسا
ــــــــۋانى ــــــــستىرلىق ۇئن ماگى

ــتهپكهبېر ــر مهك ــدىغان بى ىلمهي
كېلىــــپ قالغــــانلىقى ۈئچــــۈن
ائســپىرانت بواللمــاي، ىئنتــايىن

ـــت ـــدى-تى ـــت بول ـــر. تى ۇئ بى
ـــــاتىنى ـــــتىن ۆئز تهتقىق تهرەپ
بۇرۇنقىدەكال ېئلىپ بېرىـپ، يهنه
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بىــر تهرەپــتىن ەئينــى ۋاقىتتــا
ــــۇق ــــوم رايونل ــــۇر ائپتون ۇئيغ
ــۇائۋىن ــڭ م ــپ نازارىتىنى ماائرى

قانباشـــلىقى بولـــۇپ ىئـــشلهۋات
ســـــۇلتان مـــــۇەئللىم بىـــــلهن
ائالقىلىـــــــشىپ، مهكـــــــتهپ
.ائلمىشىــشنى ىئلتىمــاس قىلــدى
ـــــدە ـــــا ياپونىيى ـــــۇ ائرىلىقت ب

-3ىئنژېنېرلىــــق ساھهســــىدە 
ـــاكا ـــدىغان وئس ـــدا تۇرى وئرۇن
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ــــــــر ــــــــىتېتىنىڭ بى ۇئنىۋېرس
پروفېسسورى ەئركىن سـىدىقنىڭ
تهتقىقــات نهتىجىــسىدىن خهۋەر
تېپىــپ، ۋە ۇئنىڭــدىن ىئنتــايىن

ىپ، ەئركىــن ســىدىقنىتهســىرلىن
ۆئز گۇرۇپپىسىنىڭ ھهپتىـدە بىـر
ــات ــدىغان تهتقىق ــتىم ېئچىلى قې
مۇزاكىرە يىغىنىغا قاتناشتۇرۇشقا

ــول. باشــلىغان ىئــدى ھهمــدە ي
كىراســـىنىمۇ ائشـــۇ پروفېســـسور
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.ۆئزى چىقىرىپ بېرىۋاتقان ىئدى
ـــتهپ ـــن ســـىدىقنىڭ مهك ەئركى
ــــــــىنى ــــــــشىش ائرزۇس ائلمى
ائڭلىغانـــــدىن كېـــــيىن، بـــــۇ

ـــــپىگهپروف ـــــسور ۆئز مهكتى ېس
ېئيتىــــپ، ەئركىــــن ســــىدىقنى
ــدىغان ــۇل قىلى ــسىز قوب ىئمتىھان

ـــدى ســـۇلتان مۇەئللىممـــۇ. بول
بهزى مۇناســـىۋەتلىك كىـــشىلهر
بىــــلهن مهسلىھهتلهشــــكهندىن
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كېـــيىن، ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ
ــــــــشىغا مهكــــــــتهپ ائلمىشى
.قوشــــۇلىدىغانلىقىنى ېئيتتــــى
شــۇنىڭ بىــلهن ەئركىــن ســىدىق

 بــۇ ىئــشقاوئقۇۋاتقــان مهكــتهپ
دەپ" ەئركىن بىزنى ياراتمىدى"

ــا ــۇش ۇئ ياقت ــا بول ــاراپ خاپ ق
تۇرســـۇن، ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ
ــــــشچانلىقى ۋە ــــــاتتىق تىرى ق
تهتقىقاتتـــا قولغـــا كهلتـــۈرگهن
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ائالھىدە نهتىجىلىرىدىن قـاتتىق
تهســىرلىنىپ، ۇئنىــڭ مهكــتهپ
ائلمىشىشىنى قىزغىن قولالپ، بـۇ
ـــۇق كـــۈچ ـــۈن تول ـــش ۈئچ ىئ

ىڭــدىن ەئركىــنبۇن. چىقــاردى
.سىدىق چهكسىز خۇشال بولدى
مهكــتهپ ائلمىــشىش ۋاقتىنىــڭ
ــــشىگه ــــپ كېلى ــــزرەك يېتى تې
.ىئنتايىن تهقهززا بولۇپ يۈردى

ــى -1986 ســېنتهبىر-20يىل



838 

بىـر-كۈنى ياپونىيىنىـڭ بىـردىن
ـــــــۋىزور ـــــــك تېلې مهملىكهتلى

 NHKىئستانسىـــسى بولغـــان 
نۆۋەتلىــــك چهت ەئللىــــك-9"

اوئقۇغــــۇچىالر يــــاپون تىلىــــد
ــــــــش ــــــــنامه قىلى تهشهببۇس

دېگهن ماۋزۇدا بىر" مۇسابىقىسى
قېـــــتىم نۇتـــــۇق ســـــۆزلهش

ەئركىـن. مۇسابىقىسى ۆئتكۈزدى
 دىكــىKobeســىدىق ۆئزىنىــڭ 
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Kansei Gakuyin
ــــــــانۇن ــــــــىتېتى ق ۇئنىۋېرس
ــــسىم ــــر قى ــــدىكى بى فاكۇلتېتى
ـــــۇچى ـــــۇچى ۋە وئقۇغ وئقۇتق
ــلهن ــاردىمى بى ــلىرىنىڭ ي تونۇش

گهيىپهك يولىنىڭ قايتـا ەئسـلى"
ـــمهن ـــد قىلى ـــشىنى ۈئمى "كېلى
ـــاله ـــر ماق ـــاۋزۇدا بى ـــگهن م دې
ـــــۇ ـــــى مۇش ـــــارالپ، ۇئن تهيي

72ھهمدە . مۇسابىقىدە وئقۇدى
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دۆلهتتىن كهلگهن چهت ەئللىـك
-4وئقۇغۇچىالرنىــــڭ ىئچىــــدە 

بولـــۇپ باھالىنىـــپ، مۇكاپاتقـــا
ــشتى ــۇ. ېئرى ــىدىق ب ــن س ەئركى

.ىئشتىن ىئنتايىن ھاياجانالندى
ىئلھامھهمدە ۇئنىڭدىن چوڭقۇر 

بۇ ۇئنىڭ چهت ەئلدىكى. ائلدى
ھايـــاتى جهريانىـــدا ۇئيغـــۇرالر

ــان  ــۈن قازانغ ــق-1ۈئچ قېتىملى
 . شهرىپى ىئدى-چوڭ شان
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ــــى -1986 ــــدا-10يىل ائي
شـــــــىنجاڭ ۇئنىۋېرســـــــىتېتى
ــــــڭ ــــــات فاكۇلتېتىنى ەئدەبىي
پروفېســـــسورى ائبدۇشـــــۈكۈر
مهمتىمىن ەئپهنـدى يـاپونىيىگه

مهركىزىي ائسىيا«كېلىپ، كيوتو 
ــــــات مهركىــــــزىتهت دە» قىق

ـــــۇر« ـــــۇرا ەئســـــىر ۇئيغ وئتت
-مهدەنىيىتىنىڭ يېتۈك قامۇسى 

دېـــگهن»  قۇتـــادغۇ بىلىـــك-
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.ماۋزۇدا ىئلمىـي دوكـالت بهردى
بۇ دوكالتنى ەئركىن سىدىق نهق
مهيدانــــــدا ۇئيغۇرچىــــــدىن
ياپونچىغـــا تهرجىـــمه قىلىـــپ

ــــۈكۈر. بهردى ــــدە ائبدۇش ھهم
مــۇەئللىم كيوتــو ۋە وئســاكاالردا

ىيىدە بولغاندا ۇئنىڭغاېئكسكۇرس
بـــۇ. تهرجىمـــان بولـــۇپ بهردى

قېتىمقـــى زىيـــارەت توغرىـــسىدا
يىلــى ېئــالن قىلىنغــان-1988
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وئيلىـــــــــنىش ىئچىـــــــــدە«
ــــرىلهش ــــر» ىئلگى ــــگهن بى دې

ماقالىــدە تهپــسىلىي ۇئچــۇر بــار
بولــۇپ، ۇئنىڭغــا قىزىققــۇچىالر
تۆۋەندىكى تـور بېتىـدىن بىرنـى

 : كۆرۈپ باقسا بولىدۇ
http://www.meripet.com

/Sohbet/Oylunush.htm 
http://www.orkhun.com/

bbsxp7/ShowPost.asp?Th
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ـــــازدا-1987 ـــــى ەئتىي يىل
ــــۇق ــــوم رايونل ــــۇر ائپتون ۇئيغ
ماائرىـــــپ نازارىتىنىـــــڭ بىـــــر
رەھبهرلىــك ۆئمىكــى يــاپونىيىگه
ـــــزمهت ـــــسكۇرسىيه ۋە خى ېئك

ــــدى ــــشۈرۈشكه كهل ۇئالر. تهك
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ــپىگه ــىدىقنىڭ مهكتى ــن س ەئركى
كېلىـــپ، بىـــر يىغىـــن زالىغـــا
كهلتۈرۈلگهن چۈشـلۈك تامـاقنى
يېيىش جهريانىدا، بۇ مهكتهپنىڭ

قول مۇدىرى ۇئالرغا ەئركىـن-1
سىدىقنىڭ مهكـتهپ ائلمىشىـشى
توغرىــسىدىكى وئرۇنالشتۇرۇشــنى

ــــــــۆزلهپ بهردى ــــــــۇنى. س ب
رائڭلىغانـــدىن كېـــيىن، ۇئيغـــۇ
ــگهن ۆئمهكنىــڭ ــدىن كهل دىيارى
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ــــۈم ــــر تۈرك ــــۇ بى ــــلىقى ب باش
وئقۇغۇچىالرنىڭ بىلىم ائشـۇرۇش
ۈئچــۈن كهلگهنلىكىنــى، شــۇڭا
ـــڭ ـــۈمهت ۇئالرنى ـــك ھۆك يهرلى
مهكــتهپ ائلمىــشىپ ائســپىرانت
بولۇشىغا يول قويمايدىغانلىقىنى

بۇنى ائڭلىغان مهكـتهپ. ېئيتتى
مــۇدىرى ۇئالرغــا بىــر تهرەپــتىن

رۇپ، يهنه بىــرتهزىــم قىلىــپ تــۇ
ـــا ـــتىن ۇئالرغ ـــن: "تهرەپ ەئركى
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ــدىن ــتهپكه كهلگهن ــڭ مهك بىزنى
بۇيـــان ۆئزىـــدە پهۋقـــۇلائددە
ــــارلىقىنى، يــــۇقىرى تاالنــــت ب
ـــــــا ـــــــنىش ۋە تهتقىقاتت ۆئگى
دەرىجىــدىن تاشــقىرى قــاتتىق
.تىرىشىدىغانلىقىنى ىئـسپاتلىدى
ــۇرۇن ــز ب ــا بى ــدە تهتقىقاتت ھهم
ائنـــــچه كـــــۆرۈپ باقمىغـــــان
ــــــــش ــــــــدىكى ياخ ىدەرىجى
ــۈردى ــا كهلت ــى قولغ .نهتىجىلهرن
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ـــــــــڭ ـــــــــزنىڭچه ەئركىننى بى
ـــــستىقبالى ـــــىدىكى ىئ كهلگۈس

مۇمكىن. ىئنتايىن پارالق بولىدۇ
بولــــسا قــــارارىڭالرنى قايتــــا

ـــساڭالر ـــشىپ باق ســـىلهر. وئيلى
ەئركىننى قـانچه وئقۇتـساڭالرمۇ
ــسىلهر ــان تارتماي ــز زىي ،"ھهرگى

لېكىن ھېلىقى ۆئمهكنىـڭ. دېدى
ــ ــشىلىرى گهپ قىلم ــالكى اي جىم

ەئمهلىيهتته ەئركىن. تۇرۇۋالدى
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ــدە ــر تۈركۈم ــلهن بى ــىدىق بى س
ـــتهپ ـــدە مهك ـــلهر ىئچى كهلگهن
ــان ــپىرانت بولغ ــشىپ ائس ائلمى
.باشقا وئقۇغۇچىالرمۇ بـار ىئـدى
ەئركىــن ســىدىق بىــر تهرەپــتىن
ۆئزىنىــــــڭ ۇئزۇن يىلالردىــــــن
بۇيانقى ائرمىنىنىڭ ۋەيرانچىلىققا
ۇئچرىغانلىقىــــــدىن قــــــاتتىق

ــرەت ــدىھهس ــر. كه چۆم يهنه بى
تهرەپتىن، بۇ ياپونىيىلىكلهرنىـڭ
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ۆئزى ۈئچــــــۈن جۇڭگــــــودىن
كهلگهن ۆئمهكنىـڭ كىـشىلىرىگه
تهزىـــم قىلىـــپ، ۇئالرغـــا بـــاش
ېئگىـــــپ، ۇئالرغـــــا يېلىنىـــــپ
يالۋۇرۇۋاتقان كۆرۈنۈشكه قـاراپ
ــــدى ــــاتتىق ېئزىل ــــۈرىكى ق .ي

ياپونىيىلىكلهرنىڭ بىر مىـجهزى،(
رغاۇئالر ائدەتته ھهرگىز باشـقىال

كــــۆپىنچه. بــــاش ەئگمهيــــدۇ
ــــاش ــــتالردا باشــــقىالرغا ب ۋاقى
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ېئگىـــشنىڭ وئرنىغـــا قورســـىقىغا
پىچاق ياكى قىلىچ تىقىپ ۆئزىنى

ــدۇ ــلهن.) ۆئلتۈرۈۋالى ــۇنىڭ بى ش
ـــڭ كـــۆزلىرى ىئختىيارســـىز ۇئنى
-غۇۋالىشىپ، كۆزلىرىـدىن تـارام
.تارام ياش تۆكۈلۈشكه باشلىدى
ۇئ ۆئزىنى قاتتىق كونترول قىلىپ

لـېكىن. ه ائۋاز چىقارمىـدىقىلچ
ــــــڭ ــــــل ۆئزىنى ــــــر مهزگى بى
ۆئپچۆرىــــسىدە نــــېمه ىئــــش
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بولۇۋاتقانلىقى ۇئنىڭ مېڭىـسىگه
ـــدى ـــۇ كىرمى ـــن. ائزراقم ەئركى

ــــۇرۇنقى ــــڭ ب ــــىدىق ۆئزىنى س
ۆئمرىدە بىـرەر قېتىممـۇ بۇنـداق
.قاتتىق يىغالپ باقمىغـان ىئـدى
ياپونىيىلىكلهر ۈئچۈن، ۋە باشـقا
رىنۇرغـۇن دۆلهتلهرنىــڭ كىــشىلى

ـــۈن ۆئزىنىـــڭ ىئقتىـــدارى ۈئچ
يېتىدىغان پهللىگىچه وئقۇش بىر

لــېكىن. ائدەتتىكــى ىئــش ىئــدى
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ەئركىـــــن ســـــىدىق ۆئزى ائرزۇ
قىلغــــان پهللىگىــــچه وئقــــۇش
ۈئچـۈن باشـقا ۇئيغـۇر ياشـلىرى
بهھــرىمهن بولىــدىغان نۇرغــۇن
ىئشالردىن ۋاز كېچىپ، بىر ۆئمۈر
ــــمه ــــشىپ، ھهم ــــاتتىق تىرى ق

ردا ەئڭىئمتىھــــان ۋە تالالشــــال
ــشتى ــدىنقى وئرۇنغــا ېئرى ۇئ. ائل

دۇنيا بويىچه قـاتتىق ىئـشلهشته
ـــــــــان ـــــــــق بولغ ەئڭ داڭلى
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ياپونلۇقالرنىمۇ قاتتىق ىئشلهشته
ــۇ ــدۇرۇپ، ۇئالرنىڭم ــران قال ھهي
كىشىلهر تهسهۋۋۇر قىاللمايدىغان
ـــــــشىغا ـــــــدىكى قوللى دەرىجى

ــــدى ــــشكهن ىئ ــــېكىن،. ېئرى ل
بۈگۈنكى كۈنگه كهلگهنـدە، كـۆز

ــدەكائلدىــدىكى  ــر ائلتۇن ــۇ بى ب
ـــشقا پۇرســـهتتىن مهھـــرۇم قېلى

بۇ ىئش ەئركىـن. مهجبۇر بولدى
.سىدىققا قـاتتىق تهسـىر قىلـدى
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ــدى ــاتتىق زەربه بول ــا ق .ۇئنىڭغ
شـــۇنداق بولـــسىمۇ ۇئ ائزراقمـــۇ

ـــــمىدى ـــــڭ. چۈشكۈنلهش ۇئنى
ەئكـــــسىچه، ۇئ بۇرۇنقىـــــدىنمۇ

گهرچه ھهر. بهكـــرەك تىرىـــشتى
ــۇر ســاەئت ۋە ھهر كــۈننى چوڭق

انلىق ىئچىـدە ۆئتكـۈزگهنپهرىش
ـــۇدىنى ـــۈن ۋۇج ـــسىمۇ، پۈت بول
ــگه ــشالپ، چهل ــا بېغى تهتقىقاتق
ــــۋان ــــۇ ۇئن ــــقا چىقىپم وئقۇش
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ــــى ەئال ائاللماســــلىقنىڭ وئرنىن
تهتقىقـــات نهتىجىلىـــرى بىـــلهن
ـــــدى ـــــقا بهل باغلى .تولدۇرۇش

سېكۇنت ۋاقىتنىمۇ چىـڭ-مىنۇت
ــــــۇتتى ــــــسىدا. ت ۆئز ىئشخانى

ـــۇر چۆكـــۈپ ـــا چوڭق تهتقىقاتق
نلىكى، ياتاققــا بارســاىئــشلىگه

ەئتراپىدا ھـېچ قانـداق تونۇشـى
بولمىغـــانلىقى ۈئچـــۈن، ۇئنىـــڭ
باشــــقىالر بىــــلهن سۆزلىــــشىش
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پۇرسىتى ائساسهن يـوق بولـۇپ،
بهزىدە بىر ھهپته ىئچىدە ۇئنىـڭ
ــــرىم ــــى يې ــــان ۋاقت گهپ قىلغ

 .ساەئتكىمۇ يهتمهيتتى
ۇئيغۇر دىيارىدىن كهلگهن بۇ
ــــدىن ــــپ كهتكهن ۆئمهك قايتى

 ەئركىـــــن ســـــىدىقكېـــــيىن،
وئقۇۋاتقان مهكتهپنىـڭ مـۇدىرى
بىر كۈنى ۇئنى ۆئز ىئشخانىـسىغا
ــۇ ــپ، ۆئزىنىــڭ ب چاقىرىــپ كىرى



858 

قېـــــتىم ىئنتـــــايىن ائرمانـــــدا
ھهمـــدە. قالغـــانلىقىنى ېئيتتـــى

مهن ســهن"ەئركىــن ســىدىقتىن 
ۈئچــۈن قىلىــپ بېرەلهيــدىغان

دەپ" باشقا بىرەر ىئشمۇ بـارمۇ؟
ــــن ســــىدىق. ســــورىدى ەئركى
ەئگهر ســهن ۇئيغــۇر"ا ۇئنىڭغــ

ـــۇ ـــدىكى مۇش ـــوم رايونى ائپتون
وئقــۇش ىئــشىغا مهســۇئل كىــشى
ــارچه ــر پ ــدىگه بى ــادەي ەئپهن ب
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خهت يېزىپ باقـساڭ، ېئھتىمـال
ــــشى ــــپ قېلى ــــسى تېگى پايدى

شۇنىڭ بىـلهن. ، دېدى"مۇمكىن
بــۇ كىــشى بــادەيگه بىــر پــارچه

 ائي2ائرىلىقـتىن . خهت يازدى
لېكىن. ۈئچ ائيمۇ ۆئتتى. ۆئتتى

ادەيـــــــدىن جـــــــاۋاب خهتب
ـــــدا. كهلمىـــــدى بـــــۇ جهريان

مهكتهپنىــڭ مــۇدىرى ھهر قېــتىم
ـــدە ەئركىـــن ســـىدىقنى كۆرگهن
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مېنىڭ خېتىمگه زادىـال جـاۋاب"
ـــدۇ ـــېمه ۈئچـــۈن. كهلمهيۋاتى ن

دەپ" شۇنداقلىقىنى بىلهمسهن؟
ۇئنىـڭ سـوائلىغا. سوراپ تۇردى

ـــــن ســـــىدىق جـــــاۋاب ەئركى
ياپونىيىـــدە بىـــر. بېرەلمهيتتـــى

مۇدىرى خۇددى شـۇمهكتهپنىڭ 
مهكتهپنىـــــــڭ پادىـــــــشاھىغا
وئخــشاش قارىلىــدىغان بولــۇپ،
ۇئنىڭ ھوقۇقىمۇ ىئنتـايىن چـوڭ
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ـــــدۇ ـــــتهپ. بولى ـــــۇڭا مهك ش
ـــىدىق ـــن س ـــڭ ەئركى مۇدىرىنى
ۈئچۈن يۇقىرىقىدەك قىلىشى بىر
ـــك ىئـــش ەئمهس ىئـــدى .كىچى
دۇنيــادىكى ەئڭ مهدەنىيهتلىــك،
ەئڭ ســهمىمىي ۋە ەئڭ ھهقىقىــي

ىتىگه ىئـــگهىئنــسانلىقنىڭ ســۈپ
مىللهتلهرنىـــڭ بىـــرى بولغـــان
ــان ــاپونىيىلىكلهر ۈئچــۈن يازغ ي
خېتىگه جاۋاب خهت تاپـشۇرۇپ
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ائاللماســــلىق بىــــر ھهرگىزمــــۇ
ــر ــدىغان بى ــهنگىلى بولماي چۈش

بـــۇ ۋەقه بولـــۇپ. ىئـــش ىئـــدى
ۇئزۇن ۆئتمهي، مهكتهپ مۇدىرى
ەئركىــن ســىدىقنى ۆئزىنىــڭ بىــر
دوسـتىدەك كـۆرۈپ، ۆئز ۆئيىــگه

ـــــ ـــــڭ ۇئس ـــــلهنۇئنى تازى بى
ــــــتىم ــــــر قې ــــــسىنى بى ىئككى
.مېھمانــــدارچىلىققا چــــاقىردى
ەئركىن سـىدىقنىڭ ۇئسـتازى بـۇ
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 يىلدىن20مهكتهپته ىئشلىگىلى 
ائشــقان بولــسىمۇ، بــۇ مهكــتهپ
مۇدىرىنىڭ ۆئيىگه بېرىشى مۇشۇ
.قېتىم تۇنجى قېتىملىقـى ىئـكهن

ـــن-1991 ـــازدا ەئركى ـــى ي يىل
سىدىق ائمـانگۈل بىـلهن يۇرتقـا

ا ائلـــــدى بىـــــلهنقايتىـــــشىد
10ياپونىيىگه بېرىـپ، ۇئ يهردە 

شۇ جهريانىدا ۇئالر. كۈن تۇردى
ەئركىن سىدىق بـۇرۇن وئقۇغـان
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بۇ مهكـتهپ. مهكتهپكىمۇ باردى
بۇ ىئككىسى ۈئچۈن بىر ائالھىدە

ــاپهت بهردى ــاپهت. زىي ــۇ زىي ش
ـــتهپ ـــى مهك ـــدا ھېلىق جهريانى
مۇدىرى ەئركىن سىدىققا مۇنداق

هپته بولۇپبىزنىڭ مهكت: "دېدى
ۆئتكهن ەئركىن سىدىق ۋەقهسى
ـــدۇردى ـــاتتىق ېئچىن ـــى ق .مېن
شــــۇنىڭدىن كېــــيىن مهن بــــۇ
مهكتهپـــــــته ماگىـــــــستىرلىق
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ــشقا قهتىئــي پروگراممىــسى ېئچى
ــدىم ــى. بهل باغلى ــدە ىئكك ھهم

-1990يىل قـاتتىق تىرىـشىپ، 
يىلــى بــۇ پروگراممىنــى رەســمىي

شۇڭا بۇ ىئشتا سېنىڭ. باشلىدۇق
ـــــۆھپهڭ بهك چـــــوڭ ەئگهر. ت

ەئركىن سىدىق ۋەقهسـى بولـۇپ
ۆئتمىــگهن بولــسا، بــۇ ىئــشنى
بــۇنچه قىــسقا ۋاقىــت ىئچىــدە

 ".قىلىپ بواللمايتتىم
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بىرىنچى تۈركۈم وئقۇغـۇچىالر
ياپونغا بارغاندا ۇئيغۇر ائپتونوم
رايونلـــۇق ماائرىـــپ نـــازارىتى
ۇئالرنىڭ ائرىلىقتا يۇرتقا قايتىپ
كېلىپ تۇغقان يوقلىشىغا، يـاكى

ـــل ـــاائىئ ـــڭ ياپونغ ه تهۋەلىرىنى
بېرىـــــشىغا پۈتـــــۈنلهي يـــــول

ـــدى ـــۇر. قويمى ـــدا ۇئيغ ۇئ چاغ
دىيارىدا تېلېفون تېخى تهرەققىي
قىلمىغان بولـۇپ، ۇئزۇن يوللـۇق
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تېلېفوننى پهقهت پوچتىخانىدىال
ـــوالتتى ـــى ب ـــقا. قىلغىل شۇڭالش

ەئركىـــن ســـىدىق ۆئيىـــدىكىلهر
بىــلهن بىــرەر قېتىممــۇ تېلېفونــدا

ـــــــــــــشهلمىدى  ھهرۇئ. سۆزلى
ــسىغا ــۈنى ىئشخانى ــشهنبه ك يهك

 ســـاەئت ۋاقىـــت3-2كېلىـــپ، 
ــــانگۈلگه خهت ــــپ ائم چىقىرى

ائمانگۈلمۇ ھهر ھهپتىدە. يازدى
ۇئ چاغـــــدا. خهت قـــــايتۇردى
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ـــر ـــگه بى ياپونىيىـــدىن ۈئرۈمچى
 كۈنـــدە ائران15پـــارچه خهت 

شـۇڭا ۇئالر ھهر قېـتىم. تېگهتتى
2بىــرىگه خهت يازغانــدا -بىــر

ـــدىن بـــۇرۇن يېزى لغـــانھهپتى
.خهتــــكه جـــــاۋاب يـــــازاتتى
ـــــڭ قوشـــــنىلىرىنىڭ ائمانگۈلنى
ىئچىــدە ېئــرى ياپونغــا وئقۇشــقا
كهتكهنلهردىن بىر قانچىـسى بـار
ـــدىن ـــا ەئرلىرى ـــۇپ، ۇئالرغ بول
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ــتىم ــر قې نهچــچه ائيــدا ائران بى
ــــا، ــــدىغان بولغاچق خهت كېلى
ياپونىيىدىكى ىئـشالردىن خهۋەر

پـات-تېپىش ۈئچۈن ۇئالر پـات
ىغا كىرىـدىغانائمانگۈلنىڭ قېـش

 .بولۇپ قالغان ىئدى
ائيــــدا،-5يىلــــى -1987

ەئركىن سىدىق ۇئسـتازى بىـلهن
جۇڭگـو بىرلىـشىپ-بىلله ياپون

ائچقان بىر خهلقائرالىق ىئلمىـي
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يىغىن. تهتقىقات يىغىنىغا باردى
نهنجىڭـــدە ېئچىلغـــان بولـــۇپ،
ۇئنىڭدا ەئركىن سـىدىق تـۇنجى
قېــــتىم ىئنگلىــــز تىلىــــدا ۆئز

. دوكــالت بهردىتهتقىقاتىــدىن
ۇئنىــڭ ىئنگلىزچىــسى ياخــشى
ــدىغان ھهر ــا، ۇئ دەي بولمىغاچق
بىر جۈمله سۆزلىرىنى ىئنگلىـزچه

ۇئ ۆئزىنىــڭ. يادلىۋالغــان ىئــدى
بىر ۇئيغۇر بولۇش سۈپىتى بىلهن
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ـــــا ـــــر يىغىنغ ـــــۇنداق بى مۇش
قاتنىـــشالىغانلىقىدىن ىئنتـــايىن

ۇئ. ھاياجانلىققا چۆمگهن ىئدى
كهنلىكىنـىۆئزىنىڭ بىر ۇئيغۇر ىئ

ــــــقۇچىالرغا ــــــا قاتناش يىغىنغ
شـۇڭا. جاكارلىۋەتكۈسى كهلدى

ــــا ــــۆۋىتى ۇئنىڭغ ــــۆزلهش ن س
ـــلهن ـــدى بى ـــدە، ۇئ ائل كهلگهن

.مېنىڭ ىئسمىم ەئركىن سىدىق"
ــدا ــۇر رايونى مهن ەئســلىدە ۇئيغ
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ــر ۇئيغــۇر تۇغۇلــۇپ ۆئســكهن بى
خهلقائرالىـق. ، دېـدى"بولىمهن

ىئلمىي تهتقىقات يىغىنىغا سۆزگه
ــــد ــــداقچىققان ــــى بۇن ا، گهپن

ــدى ــوق ىئ ــى ي ــالش ائدىت .باش
شــۇڭا وئلتۇرغــان كىــشىلهرنىڭ
كۆپىنچىــسى ەئركىــن ســىدىقنىڭ
ــان ــران بولغ ــۆزىدىن ھهي ــۇ س ب

ەئمما ەئركىـن. بولۇشى مۇمكىن
ســــىدىق بىــــلهن وئخــــشاش
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مهكتهپــتىن كهلگهنــلهر بۇنىڭغــا
.ھهرگىزمـــۇ ھهيـــران بولمىـــدى
ۇئالر ەئركىــــــن ســــــىدىقنىڭ

ـــى ـــى بىلهتت ، ھهمـــدەكىملىكىن
ۇئنىــڭ مۇشــۇ كــۈنگه كهلگــۈچه
بېــسىپ ۆئتــكهن مۇساپىــسىدىن
.بىـــــــر ائز خهۋەردار ىئـــــــدى
ـــــــــن ـــــــــدىكى يىغى نهنجىڭ
ــــــيىن، ــــــقاندىن كې ائخىرالش
ۇئســـتازىنىڭ رۇخـــسىتى بىـــلهن
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ــگه  ــىدىق ۈئرۈمچى ــن س 2ەئركى
.ھهپتىلىك تهتىل قىلىپ قـايتتى
2شــۇنىڭ بىــلهن ۇئ ائيرىلغىلــى 
يىل بـوالي دەپ قالغـان ائيـالى

مانگۈل بىلهن قىزى دىلنـارەنىائ
.كــۆرۈش پۇرســـىتىگه ېئرىـــشتى

ـــارە بـــۇ چاغـــدا   ياشـــقا2دىلن
ـــۇپ، توشـــاي دەپ قالغـــان بول
ەئركىن سـىدىق قايتىـپ بارغـان

 كـۈن ىئچىـدە ۇئ10دەسلهپكى 
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دەپ" دادا"ەئركىــن ســىدىقنى 
پهقهتــال. چاقىرىــشقا ۇئنىمىــدى

ەئركىـن. دەپ چـاقىردى" ائكا"
ىئككـى-ىرسىدىق ماڭىدىغانغا ب
دەپ" دادا"كۈن قالغانـدا ائران 
 . چاقىرىدىغان بولدى

ەئركىــن ســىدىق بــۇ قېــتىم
يۇرتقا بارغاندا، ۇئنىڭغا ياخـشى
:ىئشتىن يهنه بىرسى يـۈز بهردى
ـــــىتېتىنىڭ شـــــىنجاڭ ۇئنىۋېرس
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مهكــتهپ مــۇدىرى رەھمهتلىــك
ھــاكىم جاپپــار بىــلهن مهكــتهپ
وئقۇتــــــۇش باشقارمىــــــسىنىڭ

شهم ائپپايبىرىنچى باشلىقى ائي
ەئركىـــــن ســـــىدىققا فىزىكـــــا
كهســـــپىدىكى بىـــــر ۇئيغـــــۇر
وئقۇتقۇچىغا ائمېرىكىغـا بېرىـپ
وئقـــــــۇش پۇرســـــــىتىنى ھهل
قىلغانلىقىنى، ەئمما ھازىر فىزىكا
ـــــى ـــــز تىل ـــــپىدە ىئنگلى كهس
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ـــقا ـــكهن باش ـــدىن ۆئت ۆئتكىلى
ۇئيغــــــــۇر وئقۇتقۇچىنىــــــــڭ
ـــــن ـــــوقلىغىنى، ەئگهر ەئركى ي
ــدا ــزچه ىئمتىھان ــىدىق ىئنگلى س

قهتلىك بواللىسا، بۇ وئقۇشـقااليا
.ۇئنى ەئۋەتىدىغانلىقىنى ېئيتتـى
ەئسلىدە ەئركىن سىدىق ياپوندا
ۇئچرىغــان تهقــدىردىن ســۇلتان
ــــار ــــاكىم جاپپ ــــۇەئللىم، ھ م
ــايالر ــشهم ائپپ ــدى ۋە ائي ەئپهن
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.ىئنتايىن نـارازى بولغـان ىئـدى
شۇڭا بـۇ وئقـۇش پۇرسـىتى ھهل
بولۇشــىغىال، مهكتهپــته ۇئنىڭغــا

ـــــق ب ـــــداتاليى ـــــقا كاندى اش
ـــــن ـــــا، ۇئالر ەئركى بولمىغاچق
ـــدى ـــقان ىئ ـــىدىقنى وئيالش .س
ەئركىن سىدىق ياپونغـا قايتىـپ
كهلگهندىن كېيىن بىر تهرەپـتىن
ـــدەكال ـــاتىنى بۇرۇنقى ۆئز تهتقىق
ــــــر ــــــتۇرۇپ، يهنه بى داۋامالش
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تهرەپــــتىن ۆئزىــــگه تايىنىــــپ
ىئنگلىزچىنـــــى تهكرارالشـــــنى

ىئشخانىــسىدىن ھهر. باشــلىدى
ــــۈنى كهچ  ــــاەئت ك  الردا10س

قايتىپ كېلىپ، ەئتىگهن ساەئت
ــــــى2 ــــــۇچه ىئنگلىزچىن  بولغ

ــدى ــدە. تهكرارلى ــۇ مهزگىل مۇش
ۋاقتىــدا تامــاق يــېمهي، قــاتتىق
ىئــشلهپ كهتكهنلىكــى ۈئچــۈن،
ــــــرۋا ــــــن ســــــىدىق نې ەئركى
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خاراكتېرلىك ائشقازان كېسىلىگه
گىرىپتار بولـۇپ قالغـان بولـۇپ،
بۇ كېسهل تاكى ەئركىن سـىدىق

ــــــۇقيى-1995 ــــــى دوكتورل ل
وئقۇشـــــــىنى تامـــــــاملىغۇچه

ۇئ كېــسهل ھــازىر(داۋامالشــتى 
).پۈتـــۈنلهي ســـاقىيىپ كهتتـــى

ائيدا ەئركىن-10يىلى -1987
 دەپTOEFLقېتىم -1سىدىق 

ائتىلىــــدىغان ىئنگلىــــز تىلــــى
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ائرىلىقتـا. ىئمتىھانىغا قاتناشـتى
بىر ائي ۆئتۈپ، ەئركىن سـىدىق
ــشۇرۇپ ــسىنى تاپ ــڭ نهتىجى ۇئنى

ــپ، ۆئ ــدا ېئلى ــڭ ۇئنىڭ 540زىنى
ــدە، ــانلىقىنى بىلگهن ــۇر ائلغ نوم
ـــــڭ ـــــدىن ۇئنى ھاياجانالنغىنى

تارام يـاش-كۆزىدىن يهنه تارام
وئرنىــــدىن تــــۇرۇپ. ائقتــــى

ائمېرىكىــدىن. ســهكرەپ كهتتــى
ماگىستىرلىق وئقۇماقچى بولغان
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چهت ەئللىــــك وئقۇغۇچىالرغــــا
 نومـــــۇر550قويغـــــان تهلهپ 

بولـــــۇپ، ەئركىـــــن ســـــىدىق
مــــــــــــۇربۇنچىلىــــــــــــك نو

ائالاليــــدىغانلىقىنى ھهرگىزمــــۇ
بـۇ ھهپـته ۇئ. وئيلىمىغان ىئدى

ــــدا، ــــانگۈلگه خهت يازغان ائم
ائمانگۈلگه بۇ خهۋەرنى تېـزرەك
ـــــۈن، خهت ـــــۈزۈش ۈئچ يهتك

ــسىغا  ــسىنىڭ ائرقى ــى(لىپاپى يهن
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 داTOEFL) "لىپاپىنىڭ تېشىغا
، دەپ يېزىــپ" ائپــتىمهن540

ەئركىــــن ســــىدىقنى. قويــــدى
ــان مه ــاقچى بولغ ــڭائلم كتهپنى

ىئلتىمــاس قوبــۇل قىلىــش ۋاقتــى
كۈنى توشـىدىغان-1ائينىڭ -2

بولۇپ، ۇئنىڭدىن بۇرۇن ەئركىن
 ىئمتىھانىغـــاTOEFLســـىدىق 

يهنه داۋاملىق بىـر قـانچه قېـتىم
ـــداق. قاتناشـــتى وئســـاكادا بۇن
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ىئمتىھـــان بىـــر چـــوڭ زالـــدا
ېئلىنىدىغان بولۇپ، ىئمتىھاننىـڭ
ائڭــالش قىــسمىنى زالــدىكى بىــر

ــانچه ــقق ــاي ائرقىلى ــوڭ كان  چ
ۇئ قىش كۈنى بولغاچقـا،. ائلدى

زۇكامداپ يۆتهل بولۇپ قالغانالر
كۆپ بولۇپ، ەئركىن سىدىق ھهر
ــــانى ــــالش ىئمتىھ ــــتىم ائڭ قې
ــدى ــشى بېرەلمى ــسمىنى ياخ .قى
ــال ــىدىق يهنى ــن س ــۇڭا ەئركى ش
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 تىــــن يــــۇقىرى نومــــۇر540
شــۇنداق بولــسىمۇ. ائاللمىــدى

ائمېرىكىدىكى مهكتهپ ەئركىـن
ىدىقنىڭ تهتقىقـــــــــاتســـــــــ

ــى ــرىگه ائساســهن، ۇئن نهتىجىلى
شـــــهرتلىك قوبـــــۇل قىلىـــــپ،

TOEFLىئمتىھان نهتىجىسىنى 
ــيىن ــدىن كې ــا كهلگهن ائمېرىكىغ
.تولۇقلىۋېتىشىنى تهلهپ قىلـدى

يىلــى-1988ەئركىــن ســىدىق (
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ائيدا ائمېرىكىـدا قاتناشـقان-9
TOEFL 580 ىئمتىھانىــــــــدا

 ).نومۇر ائلغان
نىڭياپونىيىــــدىكى وئقۇشــــى

ائخىرقـى يېـرىم يىلـى قالغانــدا،
ەئركىن سىدىق بىر ائز قوشۇمچه
ىئشلهپ پۇل تېپىۋېلىش ۈئچۈن،

 Kanseiھهر يهكـشهنبه كـۈنى
Gakuyin 6 ۇئنىۋېرسىتېتىنىڭ

ـــــــــپى ـــــــــارىخ كهس نهپهر ت
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ـــى ـــزۇ تىل ـــسىغا خهن وئقۇغۇچى
وئســاكا چهت. دەرســى ۆئتتــى

ەئل تىلى ۇئنىۋېرسـىتېتىنىڭ بىـر
يغـــۇريـــاش وئقۇتقۇچىـــسىغا ۇئ

يهنه بىر بىر. تىلى دەرسى ۆئتتى
ـــته ـــي مهكتهپ تونۇشـــىنىڭ ائلى
ــز ــر قىزىغــا ىئنگلى وئقۇۋاتقــان بى

ــى ــى ۆئتت ــى دەرس ــن. تىل ەئركى
ـــــى ســـــىدىقتىن ۇئيغـــــۇر تىل
ـــــــۇچى ـــــــگهن وئقۇتق ۆئگهن
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ۇئيغــۇرچىنى ھــازىرمۇ ناھــايىتى
ۇئ ھـــازىر. ياخـــشى ســـۆزلهيدۇ

يۇقىرىقى مهكتهپـته تـۈرك تىلـى
ــــــــۇپ ــــــــسى بول وئقۇتقۇچى

 .ىئشلهۋاتىدۇ
 يېـرىم2ياپونىيىدە وئقۇغـان 

يىل جهريانىدا، ەئركىن سـىدىق
ـــي  ـــي19جهمىئ ـــارچه ىئلمى  پ

ــۇپ، ــان بول ــالن قىلغ ــاله ېئ ماق
ـــدىكى  ـــڭ ىئچى  پـــارچه3ۇئنى
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ــدىغان ــدا چىقى ــاله ائمېرىكى ماق
خهلقائرادىكــــى ەئڭ يــــۇقىرى
دەرىجىلىــك ىئلمىــي تهتقىقــات
ــــــدا، يهنه بىرســــــى ژۇرناللىرى

ــڭ  ــكياپونىيىنى ــر مهملىكهتلى بى
ىئلمىي تهتقىقات ژۇرنىلىدا ېئـالن

ياپونىيىلىكلهرنىـڭ وئز. قىلىندى
ۆئلچىمى بويىچه ېئيتقاندىمۇ بـۇ
ناھـــايىتى زور نهتىـــجه بولـــۇپ،
ائدەتـــــــته ياپونىيىـــــــدىكى
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دوكتورلۇقتـــــــا وئقۇۋاتقـــــــان
وئقۇغــــــۇچىالر خهلقائرالىــــــق
ـــارچىال ـــر پ ـــدا پهقهت بى ژۇرنال

ىــسىالىئلمىــي ماقــاله ېئــالن قىالل
ـــــــــۇق ۇئنۋانىغـــــــــا دوكتورل

ەئركىــن ســىدىق. ېئرىــشهلهيتتى
وئقۇغــان مهكتهپــتىكىلهر ۇئنىــڭ
تىرىشچانلىقىغا ىئنتايىن ھهيران

ھهمــدە ۇئنىــڭ قولغــا. قېلىــشتى
ـــــسىدىن ـــــۈرگهن نهتىجى كهلت
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شــۇڭا. ىئنتــايىن تهســىرلهندى
ــن ســىدىقنى ــتىم ەئركى كــۆپ قې
.مهكتهپ گېزىتىدە تونۇشـتۇردى

ــــىدىق ۋەت ــــن س ــــگهەئركى هن
قايتىدىغانـــدا، ۇئ مهكتهپتىكـــى
:بهزى پروفېســــسورالر ۇئنىڭغــــا

ەئگهر ۆئزۈڭـــــدەك ياخـــــشى"
وئقۇيدىغان ۇئيغۇر ياشالر بولسا

بىـز. بىزگه تونۇشتۇرۇپ قويساڭ
ــــۇپ ــــسىز وئقۇت ــــى پۇل ۇئالرن
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ەئركىــــن. ، دېــــدى"قويــــساق
ائينىڭ-4يىلى -1988سىدىق 

ــۈنى -24 ــا-1ك ــۈم ياپونغ تۈرك
هر كىشىلهر نهپ13كهلگهن باشقا 

ــا ــر پاراخوتق ــرلىكته بى ــلهن بى بى
 . وئلتۇرۇپ ۋەتهنگه قايتتى

ــدە ــن ســىدىق ياپونىيى ەئركى
ـــدا ـــدا يۇقىرى ـــۇش جهريانى وئق

پهن-تهسۋىرلىگهندەك تهبىىئـي
ساھهسىدە خهلقائرالىـق ىئلمىـي
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تهتقىقات ژۇرناللىرىدا بىر قـانچه
پــارچه ماقــاله ېئــالن قىلىــپ،
ايېقىنقى زامان ۇئيغـۇر تارىخىـد
تــــۇنجى قېــــتىم مۇشــــۇنداق
ىئشالرنى قىاللىغان بىر ۇئيغۇرغـا

شۇڭا ۇئ ياپونىيىـدىن. ائيالندى
ۋەتهنگه قايتىپ كېتىـپ، كېـيىن
ائمېرىكىغا كهتكهندىن كېيىنمۇ،

ــش ــڭ ىئ ــۇر-ۇئنى ــرى ۇئيغ ىئزلى
دىيارىدا خېلى بىـر مهزگىلگىـچه
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ــــدى ــــۋىق قىلىن ــــىر. تهش تهس
داىئرىسى ناھايىتى چوڭ بولغـان

ـــانچ ـــر ق ـــالنبى ـــالىلهر ېئ ه ماق
ــــدى ــــا. قىلىن ــــدا تىلغ يۇقىرى
وئيلىـــنىش ىئچىـــدە«ېئلىنغـــان 
دېگهن ماقاله مانا» ىئلگىرىلهش

ۇئنىڭـــدىن. شـــۇنىڭ بىرســـىدۇر
باشــقا، شــىنجاڭ ۇئنىۋېرســىتېتى

ـــــرى -1989 ـــــن«يىللى ەئركى
دېـــگهن» ســـىدىق ھادىسىـــسى
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ماۋزۇ ائسـتىدا پۈتـۈن مهكـتهپ
بويىچه ەئركىن سىدىق روھىدىن

 ھهرىكىتـــى ېئلىــــپۆئگىـــنىش
بـــۇ ھهرىـــكهت ەئينـــى. بـــاردى

ۋاقىتتا ۇئيغۇر دىيارىدىكى باشقا
ــــــــۇ ــــــــي مهكتهپلهرگىم ائلى

ـــدى ـــتىلگهن ىئ ـــۇ. كېڭهي مۇش
»كىــرىش ســۆز«تهرجىمىھالنىــڭ 

ــــۈر ــــرىلگهن تۆم ــــسمىدا بې قى
داۋامهتنىـــڭ ەئركىـــن ســـىدىققا
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ــا ــېىئرىمۇ مان ــان ش ــاپ يازغ ائت
.ائشۇ مهزگىلدە يېزىلغان ىئدى

ـــۇرقى  ـــىميۇق ـــن: رەس ەئركى
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سىدىقنىڭ وئساكا ېئلېكترونلـۇق
ــــــدە خهۋەرلىــــــشىش مهكتىپى
وئقۇۋاتقـــان ۋاقتىـــدا مهكـــتهپ
ىئچىــدە قالــدۇرغان بىــر خــاتىرە

ەئركىن سىدىقنىڭ سول. رەسىمى
قــــول تهرىپىدىكىــــسى ۇئنىــــڭ

 Changۇئسـتازى پروفېسـسور 
Nion-Sockبولـــــــــۇپ، ۇئ 

ــشى  ــازدا -2005كى ــى ي 78يىل
 .يېشىدا ۋاپات بولدى
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ەئركىـــن: يـــۇقىرىقى رەســـىم
ــــــــىدىق  ــــــــى-1986س يىل

ەئتىيــــــازدىكى ياپونىيىنىــــــڭ
ـــايرىمى  ـــك ب ـــاكۇرا"دۆلهتلى س

ـــايرىمى ـــر" ب ـــدۇرغان بى دا قال
 . خاتىرە رەسىمى
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ەئركىـــن: يـــۇقىرىقى رەســـىم
ــــىدىق  ــــى -1986س -20يىل

ســـېنتهبىر كـــۈنى ياپونىيىــــدە
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نۆۋەتلىــــك-9"ۆئتكــــۈزۈلگهن 
چهت ەئللىك وئقۇغۇچىالر ياپون
تىلىـــدا تهشهببۇســـنامه قىلىـــش

ــسى ــات" مۇسابىقى دىكــى مۇكاپ
 مۇكاپـاتتارقىتىش مۇراسـىمىدا
ەئركىـــن. تاپـــشۇرۇپ ائلماقتـــا

ـــابىقىدە  ـــۇ مۇس ـــىدىق ب 72س
دۆلهتتىن كهلـگهن وئقۇغـۇچىالر

.وئرۇنغــا ېئرىــشكهن-4ىئچىــدە 
بــــۇ پــــاائلىيهت ياپونىيىنىــــڭ
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دۆلهتلىك تېلېۋىزور ىئستانسىسى
 تېلېۋىزورىــــداKHNبولغــــان 

نهچــچه كــۈن تهكــرار بېــرىلگهن
 .ىئدى
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ــۇقىرىقى رەســىم -1986:   ي
بدۇشـــۈكۈر مهمـــتىمىنيىلـــى ائ

ەئپهنــدى يــاپونىيىگه كېلىــپ،
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ــــو  ــــىيا"كيوت ــــي ائس مهركىزى
وئتتۇرا"دە " تهتقىقات مهركىزى

ەئســىر ۇئيغــۇر مهدەنىيىتىنىــڭ
ــــــــۈك قامۇســــــــى ____يېت

دېــگهن مــاۋزۇدا" قۇتادغۇبىلىــك
بــــۇ. ىئلمىــــي دوكــــالت بهردى

دوكالتنــى ەئركىــن ســىدىق نهق
مهيدانــــــدا ۇئيغۇرچىــــــدىن

ه قىلىـــپياپونچىغـــا تهرجىـــم
ـــــۇ. بهردى ـــــىم ائش ـــــۇ رەس ب
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ــــر ــــهھنىنىڭ بى ــــدىكى س چاغ
   .كۆرۈنۈشى 

  بۆلۈم-9
جهنۇبىي كالىفورنىيهدىكى 

 ماگىستىرلىق ئوقۇشى 

ەئركىن سـىدىق ياپونىيىـدىن
ـــيىن، ـــدىن كې ـــپ كهلگهن قايتى
فىزىكا فاكۇلتېتىـدىكى خالىـدەم
ائپپـــاي ائغرىـــپ قالغـــانلىقى



906 

ـــــان ۈئچـــــۈن، ۇئ يېتهكلهۋاتق
3 ائلدىدىكى وئقۇش پۈتتۈرۈش

ۇئيغــۇر ۋە بىــر قــازاق ېئلېكتــر
كهسپى وئقۇغۇچىلىرىنىڭ وئقۇش
پۈتتۈرۈش ماقالىسىگه يېتهكچـى

ۇئ چاغدا ائمېرىكىدىكى. بولدى
وئقۇش توغرىسىدا تېخى رەسمىي
ـــدى ـــگهن ىئ ـــاقىرىق كهلمى .چ
ـــــــۇ ـــــــن ســـــــىدىق ب ەئركى
وئقۇغــــــۇچىالرنى ھهر كــــــۈنى
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ــاەئت  ــگهن س ــن كهچ8ەئتى  دى
 ىئشخانىسىغا كېچه ۆئز5ساەئت 

يىغىۋېلىـــپ، ۇئالرنىـــڭ ىئلمىـــي
ماقــــاله تهييــــارالش ىئــــشىنى
رەسمىي ياپونىيىدىكىدەك ېئلىپ

شۇڭا بۇ وئقۇغۇچىالرنىڭ. باردى
ــۇقىرى ــايىن ي ــۇ ىئنت قىزغىنلىقىم
ــــىدىققا ــــن س ــــۇپ، ەئركى بول
يېقىنــدىن ماسلىــشىپ قــاتتىق

ــــشتى ــــانچه. تىرى ــــر ق ۇئالر بى
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ېئلېكترومـــــاگنىتلىق دولقـــــۇن
ــس ــدىمهسىلى ــسىدا ائل ى توغرى

ــــــــاتىكىلىق ــــــــلهن ماتېم بى
ـــــــۈرۈپ ـــــــۇلىالرنى كهلت فورم
چىقىرىـــپ، ائنـــدىن ۇئالرنـــى
كومپيــۇتېر ائرقىلىــق ھېــسابالپ،
بۇنىڭــــدىن نهتىــــجه چىقىــــپ
بولغاندا، ۇئالرنى گرافىك قىلىـپ
ســـىزىپ چىقىـــپ، ۇئالرنـــى ۆئز

بۇ ىئـش. ماقالىلىرىگه كىرگۈزدى
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فاكۇلتېتتـــا ىئنتـــايىن چوڭقـــۇر
ۇئالر. زغىــــــــدىتهســــــــىر قو

ـــۇپ، ـــۇپ بول ـــالىلىرىنى وئق ماق
ــۇ  ــدا، ب ــۇش پۈتتۈرىدىغان 4وئق

ـــــدىن  ـــــشىنىڭ3وئقۇغۇچى  كى
، يهنه بىرسىنىڭ"ەئال"ماقالىسى 
بولـــــۇپ" ياخـــــشى"بولـــــسا 

ــدى ــۇچىالرنى. باھاالن ــۇ وئقۇغ ب
ــىغىال، ــپ بولۇش ــدىن چىقىرى قول
ەئركىــن ســىدىققا ائمېرىكىــدىن
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ـــانلىق ـــۇل قىلىنغ ـــقا قوب وئقۇش
گهرچه ۇئالر. لــدىخهۋىــرى كه

ــى  ــڭ-6چــاقىرىق قهغىزىن ائينى
ـــــدۇرۇۋەتكهن ـــــشىدىال ماڭ بې
ــن ــاقىرىق ەئركى ــسىمۇ، ۇئ چ بول

شۇنىڭ. سىدىققا زادىال تهگمىدى
ائي كىرگهنـــدە ۇئالر-7بىـــلهن 

ـــــۆپهيتىلگهن ـــــڭ ك چاقىرىقنى
نۇسخىــــــسىدىن يهنه بىرنــــــى

بـۇ ائرىلىقتىكـى بىـر. ماڭدۇردى
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ائي ۋاقىتنـــى ەئركىـــن ســـىدىق
تىتلىـق ىئچىـدە-ن تىـتىئنتايى

 .ۆئتكۈزدى
ـــىنجاڭ ـــىدىق ش ـــن س ەئركى
ــــان ــــىتېتىدا وئقۇۋاتق ۇئنىۋېرس
ۋاقتىدىال ۇئنى ەئڭ ېئچىندۇرغان
بىر ەئھـۋال ۇئيغۇرالرنىـڭ ائلىـي
ـــۇل ـــته وئقۇغـــۇچى قوب مهكتهپ
ــــا ىئــــشىك ــــشىدىكى ائرق قىلى

ائرقـــــا. مهسىلىـــــسى ىئـــــدى
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ـــدىن، ھهر ـــشىكنىڭ ېئغىرلىقى ىئ
ۇغۇچىيىلى ائلىي مهكتهپكه وئق

قوبۇل قىلىش ىئمتىھان قهغىزىنـى
ـــۇچى ـــشۈرىدىغان ۋە وئقۇغ تهك
ـــا، ـــدىغان ۋاقىتت ـــۇل قىلىنى قوب
پۈتۈن ۇئيغۇر دىيارىدىكى ائلىي
ــشىدىكى ــرىش يې ــتهپكه كى مهك

ائنىالر جىددىي-بالىسى بار ائتا
ــسىنىڭ ــپ، بالى ھهرىكهتــكه كېلى

ــدۇ ــول ماڭى ــشىغا ي ــۇن. ىئ نۇرغ



913 

ىئقتىـــــــسادتىن ائيرىلىـــــــپ،
ـــالىلىرى ـــتهپكهب ـــي مهك نى ائلى

يهنىال قوبـۇل قىلدۇرالمايـدىغان
.ىئشالر داۋاملىق بولـۇپ تۇرىـدۇ
ىئشنىڭ ەئڭ ېئغىر يېرى، پۈتـۈن
ۇئيغۇر خهلقى وئقۇغۇچى قوبـۇل
قىلىش سىستېمىسىغا ىئـشهنمهس
بولۇپ كهتكهن بولۇپ، ھهر يىلى
ــــش ــــۇل قىلى ــــۇچى قوب وئقۇغ

ائنىالر-باشالنغاندا، نۇرغۇن ائتا
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ائرقا ىئشىك. شىدۇۋەھىمىگه چۈ
بىـلهن ائلىـي مهكـتهپكه كېلىـپ
قالغـــان وئقۇغـــۇچىالر دەرســـكه

ۇئيغــــــۇرالر. يېتىــــــشهلمهيدۇ
ــا، كــۆپىنچه رەھىمــدىل بولغاچق
ــــز وئقۇتقــــۇچىالر ائشــــۇ ائجى
ـــال ـــر ائم ـــۇ بى وئقۇغۇچىالرنىم
قىلىــپ وئقــۇش پۈتتۈرۈۋالــسۇن،
دەپ، پۈتۈن سىنىپنىڭ وئقۇتۇش
ـــــدۇ ـــــسىنى تۆۋەنلىتى .سهۋىيى



915 

داق بىـــر زەنجىرســـىمانمۇشـــۇن
ــۇر ــدىن، ۇئيغ ــان تۈپهيلى جهري
ــــك ــــاائرىپى يېتهرلى ــــي م ائلى
ــدە تهرەققىــي قىاللمــاي، دەرىجى
.بارغانــسېرى ائرقىغــا چېكىنىــدۇ
ەئركىن سىدىقنىڭ نهزىرىـدە، بـۇ
ــــۈل ــــي كۆڭ ــــا ھهقىقى ەئھۋالغ
ــــلهت ــــقا مىل ــــدىغان باش بۆلى
ــۇمكىن ــشىلىرىنىڭ بولۇشــى م كى

ۇئنى چوقـۇم ۇئيغـۇرالر. ەئمهس
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ــرەك ىئــدى .ۆئزى وئڭشىــشى كې
شۇڭا ياپوندا وئقۇش جهريانىدا،
ەئركىن سىدىق بۇ ىئش ۈئستىدە
ـــۇ ـــاتۇرۇپ، ب ـــاش ق ـــۇن ب نۇرغ
ەئھۋالنى ۇئيغۇرالرنىـڭ ھـازىرقى
ـــــۇرۇپ ـــــپ ت ـــــا تايىنى ېئڭىغ
وئڭــــــــشاشنىڭ مــــــــۇمكىن
ەئمهسلىكىنى، ۇئنىڭ ەئكـسىچه،
ــــۈك ــــۈزۈم ۋە ۈئنۈمل ــــى ت ۇئن
ــــش ــــۇل قىلى ــــۇچى قوب وئقۇغ
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ائرقىلىــق تــۈزلهشسىستېمىــسى 
ـــدى ـــېس قىل ـــى ھ .كېرەكلىكىن
ـــي ـــڭ ائلى ـــدە ۇئيغۇرالرنى ھهم
مهكـــتهپكه وئقۇغـــۇچى قوبـــۇل
ـــشىكنى ـــا ىئ ـــشىدىكى ائرق قىلى
ــــۋېتىش پۈتــــۈنلهي يــــوق قىلى
.تهدبىرىنـــى وئيـــالپ چىقتـــى
ــى ــىدىق ۆئز وئيلىرىن ــن س ەئركى
ــۇائۋىن ــڭ م ــپ نازارىتىنى ماائرى
ــۇەئللىم ــۇلتان م ــلىقلىرى س باش
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ــــان ــــلهن تىلۋىق ــــۇەئللىمبى  م
)ياتقان يېرى جهننهتته بولغاي(

ــدا، ۇئالر ــى ېئيتقان لهرگه ائغزاك
ىئنتايىن خۇشال بولۇپ، ەئركىن
ســىدىقتىن ۆئزى وئيلىغــانلىرىنى
تهپسىلىي يېزىپ چىقىپ، ۇئالرغا

لـېكىن،. يولالشنى تهلهپ قىلدى
ياپونىيىــدىن قايتىــپ كېلىــپ،

3ائمېرىكىغا مـاڭغۇچه بولغـان 
دىكىائي ۋاقىــــــــت ىئچىــــــــ
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يۇقىرىقىدەك بىر قاتار ىئشالرنىڭ
ائلدىراشچىلىقى بىـلهن، ەئركىـن
سىدىقنىڭ ۆئز وئيلىرىنـى يېزىـپ
ــدى ــهت بولمى ــشىغا پۇرس .چىقى
ەئركىن سىدىق بۇ ىئـش ۈئچـۈن
ــدۇ ــايمان قىلى ــازىرغىچه پۇش .ھ

ۆئزىــدىن داۋاملىــق-ھهمــدە ۆئز
ەئگهر مهن چهت ەئلدە تۇرۇپ«

پقالماي، ۇئيغۇر دىيارىغا قايتىـ
كېتىــــپ ىئــــشلىگهن بولــــسام،
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ــــــــدەك ىئــــــــشالردا يۇقىرىقى
ــــــگه وئيلىغــــــانلىرىمنى ەئمهل
ائشۇرالىغان بوالتتىممۇ؟ مېنىـڭ
ــــول ــــشىمغا ي ائشــــۇنداق قىلى
ــــــول ــــــۇ؟ ەئگهر ي قويۇالتتىم
قويۇلغان بولسا، ۇئنداق قىلىشنى
قانچىلىـــــــــــك ۋاقىـــــــــــت
»داۋامالشـــتۇرالىغان بـــوالتتىم؟

 .دەپ سورايدۇ
ــــى -1988 ــــڭ-7يىل ائينى
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ىدا ائمېرىكىنىـــڭ وئقـــۇشبېـــش
چـــــــاقىرىقىنى تاپـــــــشۇرۇپ
ائلغاندىن كېيىن، ائمېرىكىدىكى
مهكتهپنىـــڭ ەئھـــۋالىنى زادىـــال
چۈشهنمهيدىغان ەئركىن سىدىق
خهتـــته ېئيتىلغـــان مهكـــتهپكه
تىزىمغـــا ائلــــدۇرۇش ۋاقتىغــــا

ــۈن  ــش ۈئچ ــيىن(ەئمهل قىلى كې
ۇئقسا، ۇئ ەئسلىدە ائمېرىكىلىـق
انوئقۇغــۇچىالردىن تهلهپ قىلغــ
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-8، )تىزىملىتىش ۋاقتـى ىئـكهن
ائينىڭ بېشىدا بولىدىغان قۇربان

ــاي،  ــۇ قارىم ــڭ-7ھېيتقىم ائينى
ــول ــاراپ ي ــا ق ــرى بېيجىڭغ ائخى

ــدى ــدە . ائل ــى-1988ھهم يىل
كــــــــۈنى-29ائينىــــــــڭ -7

ــــــالىفورنىيه ــــــڭ ك ائمېرىكىنى
ـــژېلىس ـــوس ائن ـــتاتىدىكى ل ش

لېكىن،. شهھىرىگه يېتىپ باردى
-9بـــــۇ مهكتهپتىكـــــى دەرس 



923 

ڭ بېــشىدا باشــلىنىدىغانائينىــ
بولۇپ، ەئركىن سـىدىق بىـر ائي

TOEFLبىكــار بولــۇپ قېلىــپ، 
ــدى ــارلىق قىل ــا تهيي .ىئمتىھانىغ
ــدە شــۇ ائرىلىقتــا ماشــىنا ھهم
ھهيدەشنى ۆئگىنىپ، شـوپۇرلۇق

 .كىنىشكىسى ېئلىۋالدى
ـــــــي ـــــــالىفورنىيهدە ائلى ك
مهكتهپلهر شتات ىئگىلىكىـدىكى
ۋە خۇسۇســــىي ىئگىلىكىــــدىكى
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ـــــتهپ ـــــگهمهك لهر، دەپ ىئككى
خۇسۇســـــــىيالر. بۆلىنىـــــــدۇ

ىئگىلىكىــــــــدىكى داڭلىــــــــق
ــــــتانفورد ــــــتهپلهردىن س مهك
ۇئنىۋېرســــىتېتى، كــــالىفورنىيه
تېخنىكىلىــــق ىئنــــستىتۇتى ۋە
جهنــــــــۇبىي كــــــــالىفورنىيه
ـــار ـــلهر ب ۇئنىۋېرســـىتېتى دېگهن
ــقا يهنه ــدىن باش ــۇپ، ۇئنىڭ بول

كىچىك ائلىي دەرىجىلىـك-چوڭ
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 دىـــــن100مهكـــــتهپلهردىن 
شـــــــتات. تـــــــۇقى بـــــــارائر

ـــتهپلهردىن ـــدىكى مهك ىئگىلىكى
كـــالىفورنىيه ۇئنىۋېرســـىتېتىدىن

 مهكتهپ، كالىفورنىيه شـتات10
 مهكـتهپ،22ۇئنىۋېرسىتېتىدىن 

ـــــستىتۇتى ـــــيهت ىئن ۋە جهمىئ
 Community"ىئنگلىــــزچه (

College (" 2دەپ ائتىلىدىغان
105يىللىــق ائلىــي مهكتهپــتىن 
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بۇالرنىــڭ ىئچىــدە. مهكــتهپ بــار
ـــــا لىفورنىيه ۇئنىۋېرســـــىتېتىك

تهتقىقــاتنى ائســاس قىلىــدىغان
مهكـــــــتهپ بولـــــــۇپ، ۇئالردا
.دوكتورلۇق ۇئنۋانىغىچه بېرىلىدۇ
ــــــــــالىفورنىيه شــــــــــتات ك
ۇئنىۋېرســــــــىتېتىدا بولــــــــسا
ماگىـــــستىرلىق ۇئنـــــۋانىغىچه

جهمىئيهت ىئنستىتۇتى. بېرىلىدۇ
بولسا بىر قىـسىم وئقۇغـۇچىالرنى
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ىـپوئتتۇرا تېخنىكوم ۇئنۋانى بېر
جهمىئيهتكه چىقىرىپ، يهنه بىـر
قىــسىم وئقۇغۇچىالرنىــڭ وئرتــاق
ــپ، ــۈپ تۈگىتى ــلىرىنى ۆئت دەرس

ــــان  ــــى قالغ ــــق2ۇئالرن  يىللى
2وئقۇشــنى يــۇقىرىقى قالغــان 
خىل ائلىـي مهكتهپـته وئقۇشـقا

ھهر بىـر مهكتهپـته. تهيياراليدۇ
 مىــــــڭ ەئتراپىــــــدا20-30

 .وئقۇغۇچى بولىدۇ
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ـــۇل ـــىدىقنى قوب ـــن س ەئركى
ـــــژېلىسقىلغى ـــــوس ائن ـــــى ل ن

ــــــهھىرىگه  ــــــومېتىر30ش  كىل
ـــــدىغان  "Northridge"كېلى

دېــگهن شــهھهرگه جايالشــقان
ــــــــــالىفورنىيه شــــــــــتات ك
ــــــا ــــــىتېتىنىڭ فىزىك ۇئنىۋېرس

تـــور بهت(فـــاكۇلتېتى ىئـــدى 
:ائدرېــــــــــــــــــــــــــــــسى

http://www.csun.edu .(
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 Cafilornia«ۇئ ىئنگلىــــزچه 
State University, 

Northridge (CSUN(«دەپ 
ــــدۇ ــــۇ.ائتىلى ــــلىدە مۇش  ەئس

ـــا  "Paul Chow"فاكۇلتېتت
ىئسىملىك بىر خهنزۇ پروفېسـسور
ـــا ـــى ۋاقىتت ـــۇپ، ەئين ـــار بول ب
شــــىنجاڭ ۇئنىۋېرســــىتېتىدىكى
ائيــشهم ائپپــاي بىــلهن ســۇلتان
مۇەئللىملهر بىر قېتىم ائمېرىكىغا
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ېئكسكۇرسىيىگه كهلگهندە مۇشۇ
ــلهن پروفېســسورنىڭ يــاردىمى بى
ــــسىدا ــــتهپ ائرى ىئككــــى مهك

تلۇق مۇناسىۋىتى وئرناتقـاندوس
 Paulيهنه مۇشــــۇ . ىئــــدى
Chowدېــگهن پروفېســسورنىڭ 

يـــاردىمى بىـــلهن بـــۇ قېتىمقـــى
وئقـــــــۇش پۇرســـــــىتىنى ھهل

مهكـــتهپ وئقـــۇش. قىلغانىـــدى
ــۇپ، ــۇلىنى كۆتــۈرۈۋەتكهن بول پ
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ــــــــن ســــــــىدىققا يهنه ەئركى
ــۇچى" ــاردەمچى وئقۇتق ــق" ي لى

شـۇڭا. خىزمىتى بېرىلگهن ىئدى
تېتى ۇئنىــڭشــىنجاڭ ۇئنىۋېرســى

ائمېرىكىغا كېلىش يول كىراسىنى
چىقىرىـــــپ بهرگهن بولــــــۇپ،
ائمېرىكىغا كهلگهندىن كېيىنكـى
تۇرمۇشىنى ىئقتىسادىي جهھهتته
.ۆئزى قامـــــــــــــــــــــدايتتى
ــــتهپلهر ــــالىفورنىيهدىكى مهك ك
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چهت ەئللىــك وئقۇغــۇچىالردىن
 تۈرگه2ائلىدىغان وئقۇش پۇلى 

ـــڭ ـــۇپ، ۇئنى ـــدىغان بول بۆلىنى
ـــــى  ـــــۇش "بىرس ـــــۇلىوئق "پ

ـــزچه ( دەپ") Tuition"ىئنگلى
ــــــــى ــــــــپ، يهنه بىرس ائتىلى

ىئنگلىـزچه" (تىزىملىتىش پۇلى"
"Registration Fee ("دەپ

ــــــــدۇ ــــــــالىفورنىيه. ائتىلى ك
ـــشىلهر پهقهت ـــىدىكى كى نوپۇس
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ــــۇلى" ــــزىملىتىش پ ــــال" تى نى
ـــــۇپ، چهت ـــــدىغان بول تۆلهي
ـــــــــسا ھهر ەئللىكـــــــــلهر بول

ەئركىــن. ىئككىلىـسىنى تۆلهيــدۇ
ــــــــسا ــــــــىدىق بول  پهقهتس

ــزىملىتىش پــۇلى" نىــال ۆئزى" تى
ــۆلهيتتى  Paulپروفېســسور . ت

Chowەئســلىدە جۇڭگــودىكى 
بىر كهمبهغهلنىڭ بالىسى بولۇپ،
ــا ــدا ائمېرىكىغ ــك ۋاقتى ۇئ كىچى
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بارىــدىغان بىــر يــۈك توشــۇش
پاراخوتىغـــــا يوشـــــۇرۇنۇۋېلىپ
قانۇنـــــسىز كېلىـــــپ، كېـــــيىن
دوكتورلۇققىچه وئقۇپ، ھـازىرقى

ــ ــتهپكه پروفېس ــانمهك سور بولغ
ۇئ ۇئيغۇرالرغا ائالھىـدە. ىئكهن

كۆڭۈل بولىدىغان كىشى بولـۇپ،
ائشۇ كىشىنىڭ ياردىمىدە ۇئيغۇر
دىيارىدىن بۇ مهكتهپكه جهمىئي

ـــــز5 ـــــر قىرغى ـــــۇر ۋە بى  ۇئيغ
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 .وئقۇغۇچى كېلىپ وئقۇغان
ــۇرۇنقى ــن ســىدىقنىڭ ب ەئركى
تهتقىقـــــــات نهتىجىلىـــــــرىگه
ائساســهن، ۇئ كېلىــشتىن بــۇرۇن

CSUNڭ فىزىكـا فـاكۇلتېتى نى
تهتقىقاتتــا فاكۇلتېــت بــويىچه
ەئڭ ائلدىدا ماڭىـدىغان، مۇشـۇ
ـــالىفورنىيه ـــلهن ك ـــتهپ بى مهك
تېخنىكىلىق ىئنستىتۇتى دا تهڭال
پروفېسسور بولۇپ ىئـشلهيدىغان
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»Ryoichi Seki «ىئـسىملىك
پروفېسسورنى ۇئنىڭغا يېتهكچـى
ـــپ ـــپ بېكىتى ـــۇچى قىلى وئقۇتق

بــــۇ پروفېســــسورنىڭ. قويــــدى
ـــك ەئســـلى مىللىتـــى ياپونىيىلى
ـــۇپ، ـــدا وئق ـــۇپ، ائمېرىكى بول
ــــدىن ــــۇقنى پۈتتۈرگهن دوكتورل
كېــيىن، ائمېرىكىــدا پروفېســسور

شـۇنداق. بولۇپ قالغـان ىئـكهن
قىلىـــــپ، ەئركىـــــن ســـــىدىق
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ياپونىيىــدە كــورىيه مىللىتىــدىن
ــدا، بولغــان پروفېســسورنىڭ قولى
ــــسا ــــدا بول ــــدى ائمېرىكى ەئم
ياپونىيىلىــــك پروفېســــسورنىڭ

 .قولىدا ىئشلىدى
ــۇرۇنقى ــن ســىدىقنىڭ ب ەئركى
ــى ــر ىئنژېنېرلىق ــۇغىنى ېئلېكت وئق
بولسىمۇ، بـۇ مهكتهپنىـڭ فىزىكـا
فاكۇلتېتىغا قوبـۇل قىلىنغـانلىقى
ۈئچــۈن، كهســىپ ۆئزگهرتىــشكه
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ـــــدى ـــــوغرا كهل شـــــىنجاڭ. ت
ـــۇمىي ـــىتېتىدىكى وئم ۇئنىۋېرس
دەرســلهر قاتارىــدا وئقۇغــان بىــر

ىكـاقىسىم تۆۋەن دەرىجىلىك فىز
ــــڭ ــــقا، ۇئنى ــــىدىن باش دەرس
.فىزىكىدىن خهۋىرى يوق ىئـدى
ھهمدە فىزىكىلىق ائتالغۇالرنىـڭ
ىئنگلىزچىـسى ۇئياقتـا تۇرســۇن،
خهنزۇچىسى ۋە ۇئيغۇرچىسىنىمۇ

ۇئنىـڭ. ائڭالپ باقمىغـان ىئـدى
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20ۈئســتىگه ۇئ ھهر ھهپتىــسى 
ــى (ســاەئت  ــۈن2يهن ــرىم ك ) يې

تهجــــرىبه دەرســــى ۆئتمىــــسه
ۋاقىـت ۇئنىـڭشـۇڭا . بولمايتتى

ۈئچـــۈن ىئنتـــايىن قىممهتلىـــك
ــى ــۇپ كهتت ــدىكى. بول ائمېرىكى

ائلىــي مهكــتهپلهر چهت ەئللىــك
ـــدىن ـــپىرانت وئقۇغۇچىلىرى ائس

 وئقۇش نومۇرى9ھهر مهۋسۇمدا 
 وئقـــۇش نومۇرلـــۇق3يهنـــى (
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تالالشنى تهلهپ)  نى3دەرستىن 
ــــدۇ ــــن ســــىدىقمۇ. قىلى ەئركى

ـــلهپته  ـــدى3دەس . دەرس تاللى
ــۇ يهر ــا ب ــۇچىالرەئمم دە وئقۇتق

دەرس ۆئتكهندە كىتـاب بـويىچه
ۆئتـــمهي، ھهمـــدە كىتابنىـــڭ
قايـــــــــــسى قىـــــــــــسمىنى
ــــكىغا ــــدىغانلىقىنىمۇ دوس ۆئتى
ـــــــاي دەرس ـــــــۇ قويم يېزىپم
سۆزلهيدىغان بولغاچقا، ەئركىـن
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ائخىرىنـى-سىدىق ىئشنىڭ باش
ائڭقىرىپ بولغۇچه بىر دەرسـنىڭ
مهۋسۇم ائرىلىقىـدىكى ىئمتىھـان

ــدى ــۇپ قال ــن. ۋاقتــى بول ەئركى
ســىدىق ىئالجــسىز نۇرغــۇن يــول
مېڭىــپ يــۈرۈپ، ۆئزىنىــڭ بىــر

شـــۇنىڭ. دەرســـىنى قىـــسقارتتى
بىلهن مهۋسۇم ائخىرىدا قالغـان

ــى " (A" دەرســته 2 ")ەئال"يهن
ــــدى ــــۇر ائل ــــى. نوم ىئككىنچ
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مهۋسۇمدىن باشالپ سـىنىپتىكى
ـــن ـــۇچىالر ەئركى ـــقا وئقۇغ باش
ســـىدىقتىن دەرس ســـورايدىغان

 . بولدى
ــــ-1989 ــــڭ-5ى يىل ائينى

ائخىرى ەئركىن سىدىق تۇغقـان
ــالى ائمــانگۈلنى يــوقالش ۋە ائي
ائمېرىكىغـــا ەئكـــېلىش ۈئچـــۈن

ۇئ يۇرتقـــا. بېـــيىجىڭگه بـــاردى
مېڭىشتىن بـۇرۇن ائلـدى بىـلهن
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ـــــسىغا ـــــا كونسۇلخانى ائمېرىك
ـــا ـــڭ ائمېرىكىغ ـــپ، ۆئزىنى بېرى
قايتىــپ كېــتىش ۋىزىــسى بىــلهن
ائمانگۈلنىڭ ائمېرىكىغـا بېـرىش

.نى بېجىرمهكچـى بولـدىۋىزىسى
ىئيــــۇل كــــۈنى ائخــــشىمى-3

.بېيجىڭــدا چــوڭ ۋەقه بولــدى
ەئركىــن ســىدىق شــىنجاڭ ىئــش
بېجىـــــــــرىش ىئدارىـــــــــسى
-مېھمانخانىسىدا بولغاچقا، وئق
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بومبىالرنىڭ پارتالش ائۋازلىرىنـى
بــۇ ىئــشالردىن. ائڭــالپ تــۇردى

ـــوق ـــرى ي ـــداق خهۋى ھـــېچ قان
ــــانگۈل  ــــۈنى-4ائم ــــۇل ك ىئي

 ائيلىــق5ەئتىگهنــدە ەئمــدى 
بولغــــان وئغلــــى دىلــــشاتنى
قۇچىقىدا كۆتۈرۈپ، ائيروپىالنغا

ۇئ. وئلتۇرۇپ بېيىجىڭگه كهلدى
كــــۈنى بېيجىڭنىــــڭ يــــوللىرى
پۈتــۈنلهي توســۇلۇپ كهتــكهن
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بولۇپ، قاتناش پۈتۈنلهي پـالهچ
.ھالهتكه چۈشۈپ قالغان ىئـدى
ەئركىـــــن ســـــىدىق بېيجىـــــڭ
ائيرودرومىغا بارىدىغان قاتنـاش

ــورالى تاپال ــتق ــاي، تى ــت-م تى
ــان ــدا، ۆئزى تۇرغ ــۇپ تۇرغان بول
مېھمانخانىدىن بىـر مىنىبۇسـنىڭ
ۇئيغۇر ائپتونوم رايونلۇق خهلـق
ــدىغان بىــر ــدىن كېلى ھۆكۈمىتى
ـــېلىش ـــشىلهرنى ەئك ـــسىم كى قى



946 

ـــــــــا ۈئچـــــــــۈن ائيرودرومغ
بارىـــــــدىغانلىق خهۋىرىنـــــــى

شۇنىڭ بىلهن ۇئ ائشـۇ. ائڭلىدى
ماشـــىنىدا وئلتـــۇرۇپ، يولـــدا

ـــيتـــېخىچه كۆيۈۋ اتقـــان ھهربى
ماشىنىالرنىڭ ائرىسىدىن ۆئتۈپ،
ــانگۈل ــپ، ائم ــا بېرى ائيرودرومغ
ــا ــشاتنى مېھمانخانىغ ــلهن دىل بى

ىئيـــۇل-4. قـــايتۇرۇپ كهلـــدى
ۋەقهســى تۈپهيلىــدىن ائمېرىكــا



947 

كونسۇلخانىسى ۋاقىتلىق ىئشتىن
ــا، ۇئالر  ــان بولغاچق 10توختىغ

كــــۈنگىچه ۋىــــزا بېجىــــرەلمهي
زابېيجىڭــدا تــۇرۇپ، ائنــدىن ۋىــ
 .بېجىرىپ ۈئرۈمچىگه قايتتى

ــــى -1989 ــــڭ-8يىل ائينى
ائخىرى ەئركىـن سـىدىق بىـلهن

 ياشــــلىق قىــــزى4ائمــــانگۈل 
ـــــــڭ ـــــــارىنى ائمانگۈلنى دىلن

 ائيلىـــق وئغلـــى7ھهدىـــسىگه، 
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دىلشاتنى ائمانگۈلنىڭ ائپىـسىغا
بېقىـــپ بېرىـــشكه قالـــدۇرۇپ،
ـــپ ـــا قايتى ـــرى ائمېرىكىغ ۆئزلى

ۇئنىڭــــدىن كېــــيىن. كهلــــدى
ــىد ــن س ــىنىەئركى ىق ۆئز وئقۇش

ـــــانگۈل ـــــتۇرۇپ، ائم داۋامالش
ــــى ــــز تىل ــــدىن ىئنگلى ۆئزلۈكى

 ىئمتىھانىغـاLFEOTۆئگىنىپ، 
بىـــر ائنـــا. تهييـــارلىق قىلـــدى

 ائيلىق بالىنى سۈتتىن7ۈئچۈن 
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-مهجبۇرى ائيرىپ، ۇئنـى ائتـا
ائنىـــسىغا قويـــۇپ قويـــۇپ، يهر
ـــپىگه ـــر تهرى ـــارىنىڭ يهنه بى ش
ـــچه ائســـان ىئـــش ـــتىش ائن كې

شــۇڭا بــۇ بىــر. ەئمهس ىئــدى
مهزگىــــل ائمــــانگۈل ۈئچــــۈن
ـــــيىن ۋە ـــــدىكى ەئڭ قى ۆئمرى

قولىغـا. ائزابلىق ۋاقىتالر بولـدى
كىتاب ائلسىال، خىيالىغـا بـالىالر

ۇئخلىسىال چۈشىدە. كىرىۋاالتتى
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ــالىلىرىنى ــان ب ــى ىئزدەۋاتق ۆئزىن
ەئركىن سىدىق بولـسا. كۆرەتتى

ۆئز وئقۇشــــــــىنى وئقــــــــۇپ،
فــــــاكۇلتېتتىكى خىزمىتىنــــــى

ــــــ ــــــىرت، يهنهىئ شلهشتىن س
ــــڭ  ــــك"مهكتهپنى ائكادېمىيىلى

ـــــــزى ـــــــاردەم مهركى دەپ" ي
ــــــــته ــــــــدىغان، دەرس ائتىلى
قىينىلىۋاتقــــان وئقۇغۇچىالرغــــا
دەرس چۈشهندۈرۈپ قويىـدىغان
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ھهمـدە ۆئز. وئرۇندىمۇ ىئشلىدى
ــا ــا ۋە ماتېماتىك ــدىغا فىزىك ائل

12دەرسلىرى بويىچه سـاىئتىگه 
ـــدىغان دەرس ـــالر ھهق ائلى دول

ـــهند ـــزچه(ۈرگۈچى چۈش ىئنگلى
"Tutor ("ــشلىدى ــۇ ىئ .بولۇپم

بىر مهزگىـل ۋاقىـت ۆئتكهنـدىن
كېـــيىن ۇئنىـــڭ وئقۇغـــۇچىلىرى
ىئنتـايىن كۆپىيىـپ كېتىـپ، ھهر
شــهنبه ۋە يهكــشهنبه كــۈنلىرى
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 ســاەئت ىئــشلهشكه12كــۈنىگه 
ەئركىــن ســىدىق. تــوغرا كهلــدى

ـــپ ـــشالرنى قىلى ـــۇنداق ىئ مۇش
ـــى ۋە ـــڭ دەرس ـــۇ ۆئزىنى تۇرۇپم

ــايىتى ياخــشىتهتقىق ــدا ناھ اتى
ــۈرۈپ، ــا كهلت ــى قولغ نهتىجىلهرن

ــــى -1990 ــــدا ەئال-5يىل ائي
ـــستىرلىق ـــلهن ماگى ـــجه بى نهتى

ماگىـستىرلىق. ۇئنۋانىغا ېئرىشتى
ــلىرىنىڭ ــان دەرس ۈئچــۈن وئقۇغ
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ــرال دەرســتىن ــدە پهقهت بى ىئچى
"B "،ــقا ــدىن باش ــۇر ائلغان نوم

قالغان دەرسلهرنىڭ ھهممىـسىدە
"A "ــدى ــى. ائل ــن س دىقەئركى

ائيــدا فىزىكــا-5يىلــى -1989
فاكۇلتېتى ھهر يىلى پهقهت بىرال
ـــــــا ـــــــپىرانت وئقۇغۇچىغ ائس

C. Y. Liang"بېرىـــدىغان 
غا ېئرىـشىپ،" خاتىرە مۇكاپاتى

ــلهن  ــامه بى ــر مۇكاپاتن 1200بى
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ــدى ــات ائل ــۇل مۇكاپ ــالر پ .دول
ــى -1990 ــسا-5يىل ــدا بول ائي

ـــى ـــاكۇلتېتى ھهر يىل ـــا ف فىزىك
ـــــــرال ائســـــــپىران تپهقهت بى

ىئلغــار"وئقۇغۇچىغــا بېرىــدىغان 
ـــــــۇچى ـــــــاردەمچى وئقۇتق ي

ۇئنىـڭ. غـا ېئرىـشتى" مۇكاپاتى
ــۈن ــۋانى ۈئچ ــستىرلىق ۇئن ماگى

دولقــۇن تېخنىكىــسىغا-مىكــرو
ائىئــت تهتقىقــات ېئلىــپ بېرىــپ
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ــــسى ــــي ماقالى ــــان ىئلمى يازغ
ـــــــدىغان ـــــــدا چىقى ائمېرىكى
ـــاله ـــي ماق ـــق ىئلمى خهلقائرالى

ــــى  ــــا"ژۇرنىل ــــا فىزىك قولالنم
 Journal"ىئنگلىزچه " (لىژۇرنى

of Applied Physics ("دا
 . ېئالن قىلىندى

ائيـــدىن-10يىلـــى -1989
-باشالپ ەئركىن سىدىق مىكـرو

دولقۇن تېخنىكىسى كهسـپى بـار
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ـــڭ ـــي مهكتهپلهرنى ـــقا ائلى باش
ېئلېكتر ىئنژېنېرلىقى كهسپىدىكى
دوكتورلۇق وئقۇشـىغا ىئلتىمـاس

ــشقا باشــلىدى ۇئ جهمىئــي. قىلى
هكـــتهپكه ىئلتىمـــاس دەك م10

قىلغان بولۇپ، ۇئنىڭغا ۇئالرنىـڭ
 ائلىـي مهكتهپـتىن6ىئچىدىكى 

:بۇ مهكتهپلهر. چاقىرىق كهلدى
ـــــالىفورنىيه ۇئنىۋېرســـــىتېتى ك

، جهنـۇبىي)داۋىس، كالىفورنىيه(
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لوس(كالىفورنىيه ۇئنىۋېرسىتېتى 
، وئتتـۇرا)ائنژېلىس، كـالىفورنىيه

فلورىــدا ۇئنىۋېرســىتېتى، ۇئتــاھ
ســــالت الكه(ۋېرســــىتېتى ۇئنى

، ماركۇېهتتــــــــا)شــــــــهھىرى
ـــــتېتي  ـــــۋاۇئكه،(ۇئنىۋەرس مىل
، ۋە رىـــــــكه)ۋىسكونـــــــسىن
خىيوســــتون،(ۇئنىۋېرســــىتېتى 

ــدا). تېكــساس ــا، ائمېرىكى ەئمم
ېئلېكتــر ىئنژېنېرلىــق كهســپىگه
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ــك ــان چهت ەئللى ــۇل قىلىنغ قوب
وئقۇغۇچىالرغا كۆپىنچه ھـالالردا

يىلى وئقۇش مۇكاپـات پـۇلى-1
يـــــدىغان بولغاچقـــــا،بېرىلمه

ەئركىــــن ســــىدىقنىڭ بىــــرەر
مهكــــتهپكه بېرىــــپ وئقۇشــــقا
ىئقتىسادىي جهھهتتىكى مـادارى

ــــدى ــــلهن. يهتمى ــــۇنىڭ بى ش
ائمــــــــــــانگۈل بىــــــــــــلهن
ــۇ وئقۇشــنى ــشىپ، ب مهسلىھهتلى
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بىر يىـل كېچىكتـۈرۈپ، بىـر يىـل
ــا ــپىش قارارىغ ــۇل تې ــشلهپ پ ىئ

يىلــى ســوۋېت-1990. كهلــدى
پ،ىئتتىپاقى يېڭىدىن پارچىلىنى

ــــۇن دۆلهت ــــڭ نۇرغ ائمېرىكىنى
ــــــــــلهن مۇداپىەئســــــــــى بى
مۇناسىۋەتلىك سـاناىئتى ۋەيـران
ـــپ ـــسىزالر كۆپىيى ـــۇپ، ىئش بول
ــۇپ، ــل بول ــر مهزگى ــكهن بى كهت
ــــۈرگهن ــــۇش پۈتت ــــى وئق يېڭ
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ــزمهت ــۇچىالر ۈئچــۈن خى وئقۇغ
تېـــپىش ىئنتـــايىن قىيىنلىـــشىپ

ۇئنىڭ ۈئستىگه ەئركىـن. كهتتى
سىدىق بىر چهت ەئللىك بولۇپ،

ــــشلهپۇئ پ ــــق ىئ هقهت ۋاقىتلى
ائمېرىكـــا(تۇرمـــاقچى ىئـــدى 

ماگىستىرلىق ۇئنۋانىغا ېئرىشكهن
چهت ەئللىك وئقۇغۇچىالرغا بىـر
ـــــــــق، دوكتورلۇققـــــــــا يىللى
ېئرىشكهنلهرگه بىر يېرىم يىللىـق
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ــــش ــــا قىلى ــــشلهپ پراكتىك ىئ
ـــۇپ، ـــدىغان بول پۇرســـىتى بېرى
بۇنــــداق ىئــــشلهش قــــانۇنلۇق

ەئركىـــــن ســـــىدىق.) ىئـــــدى
ىن خىزمهت ىئـزدەپشىركهتلهرد

ـــــدى ـــــال ىئـــــش تاپالمى .زادى
ۇئنىڭدىن كېيىن بىر قانچه چوڭ
رېــستورانغا كۈتكــۈچى بولــۇش
ۈئچۈن ىئلتىماس قىلغىلى بارسـا

بىـــز ماگىـــستىرلىق ۇئنـــۋانى"
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ـــــايمىز ـــــارالرنى ائلم ، دەپ"ب
ـــدى ـــن ســـىدىق. تۇرۇۋال ەئركى

تۇرۇۋاتقان جاي ھوللىـۋود كىنـو
كىنـو"ۇئ . بازىسىغا يېقىن ىئدى

رتىسلىرىنىڭ بالىـسىنى باقـسا،ائ
خېلــى كــوپ مــاائش ائلغىلــى

ــــدىكهن ــــالپ،"بولى ، دەپ ائڭ
ـــــاققۇچى ـــــاال ب ـــــزىتتىن ب گې
ــپ، ــى تېپى ــان ېئالنالرن ىئزدەۋاتق
بىر قانچه يهرگه تېلېفون قىلـسا،
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بىــــــــز ەئر كىــــــــشىنى"ۇئالر 
ەئركىـــن. (، دېـــدى"ائلمـــايمىز

ــى ــۇرۇن ۆئز ۇئكىلىرىن ــىدىق ب س
لىغا بهكبېقىپ باققان بولۇپ، با

ــــــدىغان ــــــتايىدىل قاراي ەئس
ـــايىن ـــا ىئنت ـــا، بۇنىڭغ بولغاچق
.)ىئـــــشهنچ قىلغـــــان ىئـــــدى

ائشۇنداق يول تاپالماي يۈرگهن
 دەك10كۈنلهرنىـــڭ بىرىـــدە ۇئ 

ــــك ــــر كىچى ــــار بى ــــى ب ائدىم
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بـۇ. شىركهتتىن خىزمهت تـاپتى
شىركهت قىلىدىغان ىئـش باشـقا
شــىركهتلهر ىئــشلهپ چىقارغــان،

لى بـار،كۆپ قهۋەتلىـك تـوك يـو
ناھـــايىتى مـــۇرەككهپ ېئلېكتـــر
ەئســــۋابلىرىغا ىئــــشلىتىدىغان
ــــشۈرۈش ۋە ــــايالرنى تهك تاخت

لــېكىن. ســىناق قىلىــش ىئــدى
شىركهتنىڭ ىئگىسىدىن باشـقىالر
ائساســــهن ائلىــــي مهكتهپــــته
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وئقــــۇپ باقمىغــــانالر بولــــۇپ،
كۆپىنچىـــــسى مېكـــــسىكىلىقالر

ىئنگلىزچىنىمۇ تـۈزۈكرەك. ىئدى
ركىــــــنەئ. ســــــۆزلىيهلمهيتتى

ــدا ــۇالرنىڭ قاتارى ــىدىققا ائش س
 دولـالر ىئـش ھهققـى5ساىئتىگه 

ۇئ چاغـــــدا ەئركىـــــن. بهردى
ــــاق ــــق يات ــــىدىقنىڭ ائيلى س

ــۇپ،350ىئجارىــسى  ــالر بول  دول
ائمــانگۈل بىــلهن ىئككىــسىنىڭ
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-150ائيلىق تامىقى ۈئچۈنمـۇ 
شۇڭا.  دولالر پۇل كېتهتتى200

پهقهت يـــۇقىرىقى شـــىركهتتىكى
ـــزمهتكه تايانغا ـــېچخى ـــدا، ھ ن

.قانداق پۇل يىغقىلى بولمـايتتى
شۇڭالشــقا ەئركىــن ســىدىق بىــر
تهرەپتىن ىئـشلهپ تـۇرۇپ، يهنه
بىر تهرەپتىن داۋاملىق خىـزمهت

ھهمدە بىر تونۇشـىنىڭ. ىئزدىدى
ــر ــلهن يهنه بى ــى بى تونۇشتۇرۇش
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ـــاپتى ـــىركهتته ىئـــش ت ـــۇ. ش ب
شىركهت يۇقىرىدا تهسۋىرلهنگهن
ېئلېكتـــــــــر ەئســـــــــۋابلىرىغا

ــــشلى ــــولىىئ ــــوك ي تىدىغان ت
تاختىيىنى ىئشلهپ چىقىرىدىغان

ــدى ــىركهت ىئ ــىركهت. ش ــۇ ش ب
6.5ەئركىن سـىدىققا سـاىئتىگه 

.دولـــالر ىئـــش ھهققـــى بهردى
شــۇنىڭ بىــلهن ەئركىــن ســىدىق

ـــــۈنى -1 ـــــىركهتته ھهر ك 5ش
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 دىن7ەئتىگهن ساەئت (ساەئت 
8شــــىركهتته -2، ) گىــــچه12

چۈشتىن كېيىن سـاەئت(ساەئت 
ــا1 ــن كهچ س ــچه9ەئت  دى ) غى

.ىئــــــشلهيدىغان قىلىۋالــــــدى
 دە6ەئتىگىنى ۆئيـدىن سـاەئت 

چىقىـــپ كهتـــسه، كهچلىكـــى
ــــــاەئت  ــــــپ10س  الردا قايتى

بهزى كۈنلىرى ائرتـۇق. كېلهتتى
 لهردە12ىئــــشلهپ، ســــاەئت 
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ـــۇ ـــدىغان ۋاقتىم ـــپ كېلى قايتى
 شـىركهتته2لېكىن، بـۇ . بولدى

ـــدا ـــڭ ھهر ائي ىئـــشلهپمۇ، ۇئنى
500يىغااليــــــدىغان پــــــۇلى 

ــــدى ــــا بارمى ــــڭ. دولالرغ ۇئنى
ۈئستىگه ۇئنىڭ قىلىـدىغىنى بىـر
خىـــــل تـــــۆۋەن دەرىجىلىـــــك
ــــــا، ۇئ ــــــزمهتلهر بولغاچق خى
ــكى ــقىالرنىڭ ەئس ــق باش داۋاملى
مۇائمىلىــسىگه ۇئچــراپ، روھىــي
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جهھهتـــــتىن ىئنتـــــايىن ائزاب
ــــلهن ۇئ. چهكتــــى شــــۇنىڭ بى

ــــىتېتىغا ــــالىفورنىيه ۇئنىۋېرس ك
تېلېفون قىلىپ، ھېچ بولمىغانـدا
ۆئزىگه ياردەمچى وئقۇتقۇچىلىق
خىزمىتــــــى بېرىــــــشنى تهلهپ

بـــــۇ مهكتهپنىـــــڭ. (قىلـــــدى
ىئنگلىــــــــــزچه ىئــــــــــسمى

»Uniwersiteti of 
California, Davis «،بولۇپ
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ــــــسقارتىلىپ  دەپ» UCD«قى
ـــدۇ ـــڭ.) ائتىلى ـــدە ۆئزىنى ھهم

ماگىستىرلىق وئقۇشى جهريانىدا
ــــــۇچىلىقتىن ائلغــــــان وئقۇتق
مۇكاپاتنىــڭ ىئــشىنى فاكۇلتېــت

ـــى ـــا ېئيتت ـــت. مۇدىرىغ فاكۇلتې
ـــىدىقنىڭ ـــن س ـــۇدىرى ەئركى م
ەئھــۋالىنى بىــرەر قــۇر تهپــسىلىي
تهكــشۈرۈپ چىققانــدىن كېــيىن،

 پىرسـهنت25ۇئنىڭغا ھهر ائيدا 
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) سـاەئت10يهنى ھهپتىـسىگه (
ــــــاردەمچى ــــــشلهيدىغان ي ىئ
ـــــى ـــــق خىزمىتىن وئقۇتقۇچىلى

ــشنى قــارار قىلــدى UCD. بېرى
ــــــــــك ــــــــــڭ چهت ەئللى نى

ىن تهلهپوئقۇغـــــــــــــۇچىالرد
قىلىدىغان يىللىق وئقـۇش پـۇلى

ـــۇق13 ـــن ائرت ـــڭ دولالردى  مى
ــلهن. ىئــدى ەئركىــن ســىدىق بى

ــر ــانگۈل بى ــته-ائم ــى ھهپ ىئكك
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ـــاتتىق وئيلىنىـــپ، ائخىـــرى ق
ـــــــالىفورنىيهگه ـــــــىمالىي ك ش

 كه كېـتىشUCDجايالشقان بۇ 
- 1990ھهمدە . قارارىغا كهلدى

ائينىــڭ ائخىــرى ۇئالر-8يىلــى 
ـــــۈك ـــــارلىق ي ـــــاقلىرىن-ب ىت

ۆئزلىرىنىــــڭ ىئككــــى كىچىــــك
ــــاچىالپ  ــــسىغا ق ــــۇ(ماشىنى ب

ماشىنىالر كونا ماشىنىالر بولـۇپ،
ــــى  ــــن700ھهر بىرىن  دولالردى
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، شــــــــىمالىي)ســــــــېتىۋالغان
ـــــــالىفورنىيهدىكى شـــــــتات ك
ــان ســاكرامهنتو ــايتهختى بولغ پ

ـــزچه ( )»Sacramento«ىئنگلى
 كىلــومېتىر، ســان30شــهھىرىگه 
 San«ىئنگلىــزچه (فرانسىــسكو 
Francisco« ( ــهھىرىگه 100ش

كىلومېتىر كېلىدىغان، ىئنگلىزچه
»Davis «دەپ ائتىلىـــــدىغان

 شهھهرگه قاراپ يول ائلدى
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ــۇقىرىقى رەســىم ــن:   ي ەئركى
ائينىڭ-5يىلى -1990سىدىق 

ــــــــزچه-20 ــــــــۈنى ىئنگلى ك
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ـــــــــتاته" ـــــــــالىفورنىيه س ك
ـــتېتي، ـــدگه ۇئنىۋەرس نورتھرى

ـــــسۇن ـــــدىغان" ك دەپ ائتىلى
ــــــــــالىفورنىيه شــــــــــتات ك

ىۋېرسىتېتىنىڭ فىزىكا كهسـپىۇئن
بــويىچه ماگىــستىرلىق ۇئنۋانىغــا
ـــا چۈشـــكهن ـــشكهن ۋاقىتت ېئرى

 . خاتىرە رەسىمى
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ــۇقىرىقى رەســىم ــن:   ي ەئركى
ســــىدىق ائمېرىكىغــــا بارغــــان
كۈنـــدىن تارتىـــپ ائيالىنىـــڭ
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ىئنگلىــــزچه(ىئــــسمى نانــــسى 
"nanky("، ــسمى ــڭ ىئ ېئرىنى

ـــــر  ـــــون ۋولتې  john("ج
walyer ("ــــد ىغاندەپ ائتىلى

ــــــر جــــــۈپ ەئر ــــــال-بى ائي
ائمېــرىكىلىقالر بىــلهن ياخــشى

بۇ ائمېرىكىلىقالر بۇرۇن. ۆئتكهن
شـــىنجاڭ ۇئنىۋېرســـىتېتىدا بىـــر
ــى ــى دەرس ــز تىل ــل ىئنگلى مهزگى

ۇئيغــۇر ،ۆئتـۈپ باققـان بولــۇپ
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ـــك ـــگهن يهرلى ـــدىن كهل دىيارى
مىللهت وئقۇغۇچىلىرىغا ائالھىدە

-1990بۇ رەسىم . ائمراق ىئدى
ــــــــازدا ائ ــــــــى ي شــــــــۇيىل

ـــسىدا ـــڭ ھويلى ائمېرىكىلىقالرنى
ـــان ـــدىن-1. تارتىلغ ـــۇر وئڭ ق

گۈلباھـار بىـلهن ەئركىـن: سولغا
:قۇر وئڭدىن سـولغا-2. سىدىق

ائمـــانگۈل، ھهكىـــمه ائپپـــاي
ەئينـــى ۋاقىتتـــا ەئنگلىيىـــدە(
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وئقۇۋاتقـــان بولـــۇپ، بـــۇ يهرگه
ــــن ــــاچ ەئركى ســــاياھهت قىلغ
ســـىدىقالرنى يـــوقالپ كهلـــگهن

هتـــلهر، مهركىزىـــي مىلل)ىئـــدى
ــــــۈل ــــــدىن تهۋەكك كومىتېتى
ەئپهنــدى، جھـــون، نـــانكي، ۋە

گۈلباھـار بىـلهن). قىرغىز(پوالت 
پوالتمۇ ەئينى ۋاقىتتـا كـسۇن دا
ـــــــــىنجاڭ ـــــــــان ش وئقۇۋاتق
ۇئنىۋېرســـــــــــــــــــــىتېتىنىڭ
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 .وئقۇتقۇچىلىرىدۇر

ەئركىـــن: يـــۇقىرىقى رەســـىم
ســـــــــىدىقنىڭ يېتهكچـــــــــى
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ـــــسور ـــــسى پروفېس وئقۇتقۇچى
 .ريوىئچى سهكى ەئپهندى

ەئركىـــن: يـــۇقىرىقى رەســـىم
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ائيـدا-6يىلـى -1989سىدىق 
تۇغقان يـوقالش ۈئچـۈن يۇرتقـا
ـــىنجاڭ ـــڭ ش ـــدە ۆئزىنى كهلگهن
ۇئنىۋېرســــىتېتىدىكى ۆئيىنىــــڭ
ــــدە چۈشــــكهن رەســــىم .ىئچى
ــــــــــىدىقنىڭ ــــــــــن س ەئركى

 ياشقا4ىقىدىكىسى ەئمدى قۇچ
تولغـــــان قىـــــزى دىلنـــــارە،
ائمانگۈلنىـــڭ قۇچىقىدىكىـــسى

 ائيلىق بولغان وئغلـى5ەئمدى 
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 . دىلشات
 

ەئركىـــن: يـــۇقىرىقى رەســـىم
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ســــىدىق ۆئزىنــــى ائمېرىكىغــــا
ەئكهلـــگهن پروفېســـسور پـــاۇئل

وئڭــدىن .چــوۋ بىــلهن بىــرگه
ماھىرە، ەئركىن سـىدىق،: سولغا

ڭپروفېســـسور پـــاۇئل چوۋنىـــ
خانىمى، پروفېسسور پاۇئل چوۋ،
.ائمــانگۈل، ۋە ائدىــل ائتــاۋۇلال
.ائرقا قۇردىكى غهيـرەت سـابىت

ـــۇ رەســـىم  ـــى -1996ب -8يىل
كـــــۈنى لـــــوس-16ائينىـــــڭ 
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ــلهن ــى مهۋالن بى ــژېلىس تىك ائن
ــسىدا ــا ھويلى ــڭ ائرق گۈلباھارنى

  .تارتىلغان
  بۆلۈم-10

شىمالىي كالىفورنىيهدىكى  
 دوكتورلۇق ئوقۇشى

ـــن ســـىد ـــىمالىيەئركى ىق ش
ــــزچه ــــالىفورنىيهدىكى ىئنگلى ك

 University of«ىئــــسمى 
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California, Davis (UCD(«
دەپ ائتىلىـــدىغان مهكـــتهپكه
كېلىــپال، ۆئزىنــى قوبــۇل قىلغــان
فاكۇلتېتنىڭ مۇدىرىنىـڭ قېـشىغا
ــــرىلگهن ــــگه بې ــــپ، ۆئزى كىرى
يـــــاردەمچى وئقۇتقۇچىلىــــــق
ــهل ــهنتىنى س ــڭ پىرس خىزمىتىنى

ــشنى ىئ ــتۈرۈپ بېرى ــاسۆئس لتىم
دەل شـــــۇ چاغـــــدا. قىلـــــدى

جۇڭگودىن قوبۇل قىلىنغان يهنه



988 

ـــزا ـــۇچى ۋى ـــزۇ وئقۇغ ـــر خهن بى
ائاللماسـلىق سـهۋەبى بىـلهن بــۇ
مهكــتهپكه كــېلهلمىگهن بولــۇپ،
ــۇ ــلىدە ائش ــلهن ەئس ــۇنىڭ بى ش

ـــــرىلگهن  ـــــا بې 25وئقۇغۇچىغ
ـــــــاردەمچى ـــــــهنتلىك ي پىرس
ــــۇ ــــق خىزمىتىنىم وئقۇتقۇچىلى

شـۇنىڭ. ەئركىن سىدىققا بهردى
UCDبىلهن ەئركىن سـىدىقنىڭ 

 پىرسـهنتكه،50دىكى خىزمىتى 
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ائيلىق ماائشى بىر مىڭ دولالرغا
ــــته ــــۇ مهكتهپ ــــۈپ، مۇش ۆئس

ياتاق. وئقۇشىنى باشالپ كهتتى
بىلهن تاماق قاتـارلىق تۇرمـۇش

500خىـــراجىتىگه ھهر ائيـــدا 
دولالر ەئتراپىدا پۇل كېتىـدىغان
ــىدىقنىڭ ــن س ــا، ەئركى بولغاچق

مهكـــــتهپكهتاپقـــــان پـــــۇلى 
تۆلهيــدىغان وئقـــۇش پۇلىنىـــڭ

شـۇنىڭ. يېرىمىغىمۇ يهتمهيتتـى
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بىلهن ائمانگۈل دەرھال مهكتهپ
وئقۇغۇچىالر ائشخانىـسىدا ىئـش

 . تېپىپ ىئشلهشكه باشلىدى
بۇ ائلىي مهكتهپته دوكتورلۇق
ــدىغانالر ــۋانى ۈئچــۈن وئقۇي ۇئن

5ۇئنۋان ېئلىش ۈئچۈن مۇنـداق 
ـــرەك ـــشى كې ـــدىن ۆئتى ۆئتكهل

دوكتورلــۇق وئقۇشــىغا)1 :ىئــدى
 وئقـۇش30) 2. قوبۇل قىلىـنىش

نومۇرىغــــا تــــوغرا كېلىــــدىغان
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ائســپىرانتالر دەرســـىنى وئقـــۇپ
 وئقۇش نومۇرىغا3بۇ . تامامالش

10تــوغرا كېلىــدىغان دەرســتىن 
ـــۇ ـــۇپ، ب ـــاراۋەر بول دەرســـكه ب
دەرسلهردىنمۇ خـۇددى بـاكالۋېر
وئقۇغۇچىلىرىغا وئخشاشال يېرىم

ملۇقمهۋســـــــۇم ۋە مهۋســـــــۇ
ـــدە ـــپ، ھهم ـــانالر ېئلىنى ىئمتىھ
تاپــــشۇرۇق ۋە پروجهكتلهرمــــۇ

دەرسلهرنى وئقۇپ) 3. بېرىلهتتى
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بولۇشقا ائز قالغاندا، ىئنگلىـزچه
»Preliminiary Exams«

ـــۇرچه ـــدىغان، ۇئيغ دەپ ائتىلى
ــــــــسى  ــــــــلهپكى«مهنى دەس
دېگهنـــگه يـــېقىن» ىئمتىھـــانالر

ـــــانالردىن ـــــدىغان ىئمتىھ كېلى
ھهر بىـربـۇ ىئمتىھـاننى . ۆئتۈش

5وئقۇغـــۇچى ۆئز كهســـپىدىكى 
. نى تـالالپ بېرىـدۇ3ساھهدىن 
 دەرستىن ېئلىنىدىغان3يهنى ۇئ 
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3ىئمتىھــــــان بولماســـــــتىن، 
ساھهدىن ېئلىنىدىغان ىئمتىھـان
بولـــۇپ، ائدەتـــته دوكتورلۇققـــا
قوبۇل قىلىنغان وئقۇغۇچىالرنىـڭ
ــدا ــۇ ىئمتىھان ــسمى مۇش ــر قى بى

ىئنگلىزچه) 4. شاللىنىپ كېتىدۇ
»Qualifying Exam «دەپ

اليــاقهت ســىناش«ائتىلىــدىغان 
ھهر بىـر وئقۇغـۇچى. »ىئمتىھانى

دەرســلهرنى وئقــۇپ تۈگىتىــپ،
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دەسلهپكى ىئمتىھاندىنمۇ ۆئتۈپ
بولغاندىن كېيىن، يېرىم يىلدىن
بىر يىلغىچه ىئزدىنىپ، يېتهكچى
وئقۇتقۇچىسى بىلهن كېلىـشكهن
ائساستا ۆئزى ېئلىـپ بارمـاقچى

قىقـــات مهزمـــۇنىنىبولغـــان تهت
ھهمـدە ۆئزى ۈئچـۈن. بېكىتىدۇ

 پروفېســـــسوردىن تهشـــــكىل3
تاپقان بىر باھاالش كـومىتېتىنى

الياقهت سىناش. تهسىس قىلىدۇ
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ــــــــى  ــــــــدا ھېلىق 3ىئمتىھانى
پروفېســسورغا ۆئزى دوكتورلــۇق
ــېمه ــۈن ن ــش ۈئچ ــۋانى ېئلى ۇئن
تهتقىقات قىلماقچى ىئكهنلىكـى،
ــداق ــازىرغىچه قان ــا ھ ۋە ۇئنىڭغ

يارلىقالرنى قىلىپ بولغـانلىقىتهي
توغرىــسىدا بىــر ىئلمىــي دوكــالت

ــــــدۇ ــــــا. بېرى ــــــۇ دوكالتق ب
ـــارلىق ـــقا ب ـــاكۇلتېتتىكى باش ف
پروفېســــــسورالر ۋە ھهمــــــمه
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ائســـپىرانتلىق وئقۇغۇچىلىرىمـــۇ
3ھېلىقـــى . تهكلىـــپ قىلىنىـــدۇ

پروفېسسور بۇ دوكالتنـى ائڭـالپ
بولغانــــــدىن كېــــــيىن، بــــــۇ
ــوراپ، ــوائل س ــدىن س وئقۇغۇچى

ــدا باھــاالش ېئلىــپەئڭ  ائخىرى
ەئگهر ۇئالر بـــــــۇ. بارىـــــــدۇ

وئقۇغـــۇچىنى تهستىقلىـــسا، بـــۇ
وئقۇغــۇچى ائنــدىن دوكتورلــۇق
ـــدۇ ـــداتى بولى ـــۋانى كاندى .ۇئن
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ھهمــــــــــدە تهتقىقــــــــــاتنى
ەئگهر بـــــۇ. داۋامالشـــــتۇرىدۇ

كومىتېـــت بـــۇ وئقۇغۇچىنىـــڭ
تهتقىقــــــــات مهزمــــــــۇنىنى
تهســتىقلىماي قالـــسا، ۇئنىڭغـــا

رلىق قىلىـپيهنه بىر قېتىم تهييا
ەئگهر. كېلىش پۇرسىتىنى بېرىدۇ

بىــر وئقۇغـــۇچى كېيىنكـــى بىـــر
قېتىملىق پۇرسهتتىمۇ الياقهتلىك
بواللمــاي قالــسا، ۇئ مهكتهپــتىن
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ـــــدۇ ـــــۇق) 5. چېكىنى دوكتورل
دىسسېرتاتسىيىسىنى پۈتتـۈرۈپ،
ھېلىقـــى باھـــاالش كومىتېتىغـــا
ـــــر ـــــسىدىن بى دىسسېرتاتسىيى

بـــۇ. ىئلمىـــي دوكـــالت بېرىـــدۇ
ت يىغىنىغىمۇ باشقا بـارلىقدوكال

ــــپىرانت ــــسورالر ۋە ائس پروفېس
.وئقۇغۇچىلىرى تهكلىپ قىلىنىدۇ
ـــــــڭ ـــــــۇ وئقۇغۇچىنى ەئگهر ب
ــسى باھاالشــتىن دىسسېرتاتسىيى
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ــۇق ــدىن دوكتورل ــسه، ۇئ ائن ۆئت
ۆئتهلــمهي. ۇئنــۋانىنى ائالاليــدۇ

ــــا ــــسا خــــۇددى يۇقىرىقىغ قال
ــــتىم ــــر قې ــــشاش يهنه بى وئخ

ــــى. پۇرســــهت بېرىلىــــدۇ مهيل
ــــاكىد ــــسۇن ي ــــلهردە بول ەرس

تهتقىقاتتا بولسۇن، وئقۇغۇچىالر
ائرىــسىدىكى رىقــابهت ىئنتــايىن

بۇ مهكتهپنىـڭ. كهسكىن بولىدۇ
ىئنژېنېرلىــق ىئنــستىتۇتى پۈتــۈن
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ائمېرىكا بـويىچه ەئڭ ائلـدىنقى
ـــدىغان20 ـــگه كىرى ـــڭ ىئچى  نى

بولۇپ، وئقۇغۇچىالرغا قويۇلغـان
.تهلهپ بىرقهدەر يۇقىرى ىئدى

ىدىق بــــــۇەئركىــــــن ســــــ
مهكتهپتىمــــــۇ بۇرۇنقىــــــدەكال

بــــــۇ. تىرىــــــشىپ وئقــــــۇدى
مهكتهپتىكـــى كهســـپى ېئلېكتـــر
ىئنژېنېرلىقى بولغاچقـا، ۇئنىڭغـا

ـــــاتتى ـــــايىن قىزىق ـــــۇ. ىئنت ب
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ـــى  ـــر يىل ـــڭ ھهر بى 3مهكتهپنى
مهۋسۇمغا بۆلۈنگهن بولۇپ، بىـر

ــــدە پهقهت  ــــۇم ىئچى 10مهۋس
ــۈلهتتى ــتىال دەرس ۆئت 10. ھهپ

ـــان ـــۇملۇق ىئمتىھ ـــۈن مهۋس ك
ېئلىنىــپ، بىــر مهۋســۇم جهمىئــي

. ھهپتىـــدىن ائزراق ىئـــدى12
ـــۈرىئتى ـــلهرنىڭ س ـــۇڭا دەرس ش
ــمه ــۇپ، ھهم ــز بول ــايىن تې ىئنت
ــــــدە ــــــلهردە ھهر ھهپتى دەرس
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ھهمــمه. تاپــشۇرۇق بېرىلهتتــى
ـــــــاردەمچى ـــــــلهرنىڭ ي دەرس
ــپ ــۇچىلىرى ۋە ھهق ېئلى وئقۇتق
تاپشۇرۇق تهكشۈرۈپ بېرىدىغان
ــار ــۇچىلىرى ب ــپىرانت وئقۇغ ائس

غاچقـــــــا، وئقۇتقـــــــۇچىالربول
ۆئزلىرىنىــــــڭ تهتقىقــــــات ۋە
ــــۇچىلىرىنى ــــپىرانت وئقۇغ ائس
ــان ــپ چىقق ــتىن كېلى يېتهكلهش
ــــــاي، ــــــلىقىغا قارىم ائلدىراش
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تاپشۇرۇق ۋە پروجهكتنى يهنىـال
ــۇراتتى ــتۇرۇپ ت ــۆپ وئرۇنالش .ك
ــن ــۇچىالر ەئركى ــۆپىنچه وئقۇغ ك
سىدىقتهك يېرىم كـۈن ىئـشلهپ،
يېـــــرىم كـــــۈن وئقۇيـــــدىغان

ـــا ـــلهرنىبولغاچق ، پهقهت دەرس
ـــۈگىتىش ۈئچـــۈنال  ـــۇپ ت 5وئق

شـۇڭا. مهۋسۇم ۋاقىـت كېتهتتـى
ــسىم ــر قى ــقا بى ــدا باش ائمېرىكى

 يىلــدا3دۆلهتــلهرگه وئخــشاش 
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ــدىغان ــۋانى ائلى ــۇق ۇئن دوكتورل
ــــۇت ــــۇ مهۋج ــــش ھهرگىزم ىئ

 نىڭ ىئنژېنېرلىـقUCD. ەئمهس
كهســپىدىكى وئقۇغۇچىلىرىنىــڭ
دوكتورلــــۇق ۇئنــــۋانى ېئلىــــش

ــۇرىچهۈئچــۈن كېت ــدىغان وئتت ى
 يىلـــدىن7ۋاقىـــت مـــۇددىتى 

ــىدىققا. ائشــىدىكهن ــن س ەئركى
بهزى بىر تولۇق كۇرسنىڭ يۇقىرى
ــــلىرىنىمۇ ــــڭ دەرس يىللىقلىرىنى
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ۇئ. وئقۇشــــقا تــــوغرا كهلــــدى
120تاللىغان بهزى دەرسلهرنىڭ 

نهپهر وئقۇغۇچىــسى بــار بولــۇپ،
 دەك20ۇئنىڭ ىئچىدىكى ائران 

ــا  ــدىغ" A"وئقۇغۇچىغ انبېرىلى
ــىدىق ــن س ــلهردىمۇ ەئركى دەرس

ــــۇ  ــــىگه" A"ائش ــــڭ بىرس نى
ېئرىشىش ۈئچۈن ۆئزىدىن يـاش
ـــــۆۋەن ـــــق ت ـــــته جى جهھهت
وئقۇغــــــــــۇچىالر بىــــــــــلهن
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ـــتى ـــلهرنى. رىقابهتلهش ۇئ دەرس
وئقۇپ تۈگىتىۋاتقان دەسـلهپكى

 يىل جهريانىدا ائمـانگۈل بىـر2
تهرەپـــتىن ىئـــشلهپ، يهنه بىـــر
تهرەپـــتىن ۇئنىڭغـــا يېقىنـــدىن

ۇئ. ىپ بهردىياردەملىــــــــــــش
ىئككىسى ھهر كۈنى كهچ ساەئت

ـــدى12 ـــنىش قىل ـــچه ۆئگى . گى
ــۇ ــايرام كۈنلىرىم ــشهنبه ۋە ب يهك

ــــــدى ــــــۇنداق. دەم ائلمى ائش
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2تىرىشىش ائرقىلىق دەسلهپكى 
ــىدىق ــن س ــدە ەئركى ــل ىئچى يى
بــارلىق دەرســلهرنى ەئال نهتىــجه
بىـــــلهن وئقـــــۇپ تۈگىتىـــــپ،
دەسلهپكى ىئمتىھاندىنمۇ ۆئتۈپ

ــــــــــدى ــــــــــارد. بول ەمچىي
ــر ــى بى ــق خىزمىتىن وئقۇتقۇچىلى
ــيىن، مهۋســۇم ىئــشلىگهندىن كې
ەئركىن سىدىق وئقۇغۇچىالرنىـڭ
ـــىغا ـــشى باھاس ـــايىتى ياخ ناھ



1008 

ـــــڭ ـــــشىپ، وئقۇغۇچىالرنى ېئرى
ـــــشىدا ۇئ مهۋســـــۇملۇق باھالى
فــاكۇلتېتتىكى پروفېســسورالرنىڭ
ـــق ـــدىن جى ـــۇرىچه نومۇرى وئتت

شۇنىڭ. يۇقىرى نومۇرغا ېئرىشتى
50ۇئنىڭغــا بىــلهن فاكۇلتېــت 

پىرســـــهنتلىك وئقۇتقۇچىلىـــــق
.خىزمىتىنى ۈئزۈلدۈرمهي بهردى

يىللىق وئقـۇش باشـالنغاندا،-2
ۇئنىـــــــڭ دەرســـــــلهردىكى ۋە



1009 

يـــــاردەمچى وئقۇتقۇچىلىــــــق
خىزمىتىـــــدىكى نهتىجىـــــسىگه
ــاكۇلتېتتىن ۇئنىــڭ ائساســهن، ف
ـــۇلىنى ـــۇش پ ـــق وئق ـــر يىللى بى

مۇشــۇ. پۈتــۈنلهي كۆتــۈرۈۋەتتى
ن، ەئسـلىدەفاكۇلتېتتا وئقۇۋاتقا

جۇڭگودىن كهلگهن بهزى خهنزۇ
وئقۇغـــۇچىالر بىـــر مهۋســـۇملۇق
وئقـــۇش مۇكاپـــات پۇلىغىمـــۇ
ېئرىشهلمىگهن بولـۇپ، ۇئالرنىـڭ
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ىئچىـــدىكى بهزىلىـــرى ەئركىـــن
ســىدىقنىڭ ۇئســتىدىن ەئرزمــۇ

يىلــــى ۋە-3. قىلىــــپ بــــاقتى
ـــۇ ەئركىـــن ـــدىن كېيىنم ۇئنىڭ
ــۇق ــۈردە تول ــل ت ســىدىق ىئزچى

غا ېئرىشىپوئقۇش مۇكاپات پۇلى
 .ماڭدى

يىلى يازلىق تهتىلدە-1991
ەئركىن سىدىق بىلهن ائمـانگۈل
يۇرتقا تۇغقان يوقلىغىلى بېرىپ،
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ـــــيجىڭغىچه ـــــدىن بې ائمېرىكى
ــــدا ــــهپهر ائرىلىقى ــــان س بولغ
ــاپ، ۇئ يهردە ــدە توخت ياپونىيى

بـۇ.  كۈن ساياھهتته بولـدى10
ــشىدا ــى ســهپهردىن قايتى قېتىمق

رىكىغـاۇئالر قىزى دىلنارەنى ائمې
ــدى ــپ كهل ــرگه ېئلى ــۇنىڭ. بى ش

بىــلهن ەئركىــن ســىدىق تــۇنجى
قېتىم قىزى دىلنارە بىـلهن بىـرگه
ـــگه ـــانىيىتىگه ىئ ـــاش ىئمك ياش
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-1ائينىـــڭ -9ۇئالر . بولـــدى
كۈنى ائمېرىكىغا قايتىپ كېلىپ،

كۈنىـدىن-2ائينىـڭ -9دىلنارە 
ــزچه ــز ىئنگلى ــر ېئغى ــالپ بى باش

ـــۇرۇپ،  ـــمهي ت ـــىنىپقا-1بىل س
دى ۋە تىل جهھهتتهوئقۇشقا كىر

ــۈنلهي6 ــقىالرغا پۈت ــدا باش  ائي
يىلـى-1993. يېتىشىپ بولـدى

ــا-9 ــڭ ائت ــدا، ائمانگۈلنى -ائي
ـــپ، ـــا كېلى ـــسى ائمېرىكىغ ائنى
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 ياشــــتىن4ۇئالرنىــــڭ يېــــشى 
ــــشاتنى ــــى دىل ــــقان وئغل ائش
.ائمېرىكىغــــا ەئكېلىــــپ بهردى

- 8يىلى -1984شۇنداق قىلىپ 
-1985ائيــدا تــوي قىلغــان ۋە 

ـــــى  ـــــدا -6يىل ـــــۇنجىائي ت
ـــن ـــى كـــۆرگهن ەئركى پهرزەنتىن

ائيـدا-9يىلـى -1993سىدىق 
ائندىن ائىئله بويىچه بىـر يهرگه
ـــــــــاش ـــــــــۇپ ياش جهم بول
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بـۇ. ىئمكانىيىتىگه ىئـگه بولـدى
ائرىلىقتا ۇئ بالىلىرىنىـڭ قانـداق
ــــــــداق ــــــــى، قان ۆئمىلىگىنىن
ـــى ـــداق تىل ـــاڭغىنىنى، ۋە قان م

ھهربىــر. چىققىنىنــى كۆرمىــدى
ولىـدىغانائنا بهھـرىمهن ب-ائتا

بۇ ىئـشالردىن ۇئ وئقۇشـنى دەپ
 .مهڭگۈ مهھرۇم قالدى

ـــــى -1993 ـــــدا-2يىل ائي
ەئركىــن ســىدىق مۇنــداق بىــر
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ــــدى ــــشنى ائڭلى ــــۇر: ىئ ۇئيغ
دىيارىـــدىن بىـــر ېئكـــسكۇرسىيه
ۆئمىكـــى ائمېرىكىغـــا كهلـــگهن
ــۇرالر ــى ۇئيغ ــۇپ، ۆئمهكتىك بول
ائمېرىكىــدىكى ۇئيغــۇرالر بىــلهن
قانــــــــداق ائالقىلىشىــــــــشنى

نلىكى ۈئچۈن ھـېچ كىـمبىلمىگه
ـــپ ـــلهن كۆرۈشـــهلمهي قايتى بى

ـــۇ ۇئ چاغـــدا شـــىمالىي. كېتىپت
ــىدىق ــن س ــالىفورنىيهدە ەئركى ك
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ــىتېتى ــلهن شــىنجاڭ ۇئنىۋېرس بى
ــان ــدىن چىقق ــا فاكۇلتېتى فىزىك
ــــسىال، ــــاز ائىئلى ــــات نىي پهرھ
ــسا ــالىفورنىيهدە بول ــۇبىي ك جهن
شـــــــىنجاڭ ۇئنىۋېرســـــــىتېتى
ماتېماتىكــــــا فاكۇلتېتىــــــدىن

ـــــــان  ـــــــىنچىقق مهۋالن ياس
شـۇڭا ھهر. ائىئلىسىال بـار ىئـدى

يىلى يېڭى يىلدا ۋە باشقا مۇھىم
بـايرامالردا، يـا ەئركىـن ســىدىق
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ــسى  ــول500ائىئلى ــومېتىر ي  كىل
.يۈرۈپ لوس ائنژېلىسقا بـاراتتى

ـــــسى  ـــــا مهۋالن ائىئلى 500ي
كىلـــومېتىر يـــول يـــۈرۈپ ســـان

ۇئالر. فرانسىــــسكوغا كېلهتتــــى
ــا ــقا ۋاقىتت ــدىن باش ــېچۇئنىڭ  ھ

قانــداق ۇئيغــۇر كــۆرمهي يــاكى
سىرتتا ۇئيغۇرچه سۆزلىـشهلمهي

ائمېرىكىــــــــدا. ياشــــــــايتتى
ـــك ـــدىن باشـــقا قانچىلى ۆئزلىرى
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ۇئيغـۇر بــارلىقىمۇ ېئنىــق ەئمهس
بىــرى بىــلهن-بولــۇپ، ۇئالر بىــر

ــشمايتتى ــهن ائالقه قىلى .ائساس
ەئركىن سىدىق ائمېرىكىغا يېڭى
كهلگهنــدە، ۇئنىڭغــا مهســلىھهت

 ياكى يول كۆرسـىتىپبېرىدىغان
بېرىدىغان بىرەرسى بولمىغانلىقى

-9ۈئچۈن، مهكتهپنىڭ وئقۇشى 
ائيــــدا باشــــلىنىدىغانلىقىدىن

ــدا ائمېرىكىغــا  -7بىــخهۋەر ھال
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ائينىــڭ ائخىرىــدىال كېلىۋالغــان
بۇ بىر ائي ۋاقىت ەئركىن. ىئدى

ســىدىق ياپونىيىــدىن قايتىـــپ
ــشنىڭ ــا مېڭى ــپ، ائمېرىكىغ كېلى

ىــت بولغاچقــا،ائرىلىقىــدىكى ۋاق
ۇئ بىــر ائي بــۇرۇن ائمېرىكىغــا
كېلىپ، ياتاق پۇلى تۆلهپ بىكار
يۈرگهنگه قارىغاندا، ۈئرۈمچىـدە
ائىئلىسى بىلهن قۇربـان ھېيتنـى
بىـــرگه ۆئتكۈزۈۋالغـــان بولـــسا،
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.تولىمۇ ياخشى بولغان بـوالتتى
يۇقىرىقىـــــــدەك ىئـــــــشالرنىڭ
ـــــــــــيىن ـــــــــــدىن كې بۇنىڭ
ــۈن، ــشىۋەرمهسلىكى ۈئچ داۋاملى

ــــدە  ــــيىنھهم ــــدىن كې بۇنىڭ
ـــۇر ـــدىغان ۇئيغ ـــقا كېلى وئقۇش
ياشــلىرىغا ائســانلىق تۇغــدۇرۇپ
بېرىش ۈئچۈن، ەئركىـن سـىدىق
ـــلهن ـــشىلهر بى ـــانچه كى ـــر ق بى
مهسلىھهتلىـــشىپ، شـــۇ چاغـــدا
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ـــان،  ـــدا وئقۇۋاتق -80ائمېرىكى
ــا ــالپ ائمېرىكىغ ــن باش يىلالردى

بىرلهپ-كهلگهن ۇئيغۇرالرنى بىر
ېئــنىقالپ، ۇئالرغــا بىــر ۇئيۇشــما
ــــــــسىدىكى ــــــــۇرۇش توغرى ق

شۇ چاغدا. چاقىرىقنامه ەئۋەتتى
پۈتۈن ائمېرىكا بويىچه جهمىئـي

ــدى17 ــسى تېپىل  ۇئيغــۇر ائىئلى
بــــۇرۇن ائمېرىكىغــــا كېلىــــپ(

ـــــانالرنى ـــــشىپ قالغ وئلتۇراقلى
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ــدا ــسابقا ائلمىغان ــن). ھې ەئركى
ســـــــــىدىق ۇئيۇشـــــــــمىنىڭ
ــپ، ــسىنى يېزىــپ چىقى نىزامنامى
ــــــــدىكى ھهمــــــــمه ائمېرىكى

ڭ ىئسمى ۋە تېلېفـونۇئيغۇرالرنى
ــارچه ــر پ ــان بى ــۇرى يېزىلغ نوم
.تىزىملىكنــى تهييــارالپ چىقتــى

ــى  ــدە ھېلىق ــك17ھهم  ائىئلىلى
ۇئيغــــۇرالر بىــــلهن بىــــرلىكته،

ائيــــــدا،-3يىلــــــى -1993
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-Tengri " ىئنگلىـزچه ىئــسمى
tagh Overseas 
Students and Scholars 

Association)TOSSA( "
ـــۇرچه ـــدىغان، ۇئيغ دەپ ائتىلى

چهت ەئلــــــدىكى"سى مهنىــــــ
تـاغلىق وئقۇغـۇچىالر ۋە-تهڭرى

بولغــان" زىيــالىيالر ۇئيۇشمىــسى
ـــۇردى ـــر ۇئيۇشـــمىنى ق ـــۇ. بى ب

يىلـــى ەئركىـــن-1ۇئيۇشـــمىغا 
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سىدىق رەىئس، روشـهن ائببـاس
ـــــۇپ ـــــس بول ـــــۇائۋىن رەىئ م

شـــۇنىڭدىن كېـــيىن. ىئـــشلىدى
ــــڭ ــــدىكى ۇئيغۇرالرنى ائمېرىكى

ائرا ائالقىـــــسى بىـــــردىنال-وئز
ۇئيغـۇرالر بىـر. ىكۈچىيىپ كهتت

-شتاتتىن يهنه بىـر شـتاتقا بىـر
ــــدىغان ــــوقالپ بارى ــــى ي بىرىن

ــالندى ــشالرمۇ باش ــما. ىئ ۇئيۇش
ىئــش باشــالپ ۇئزۇن ۆئتــمهي،
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ــــالمۇ ــــق ژۇرن ــــر ائيلى ۇئالر بى
چىقىرىــپ، ۇئنــى ائمېرىكىــدىكى
ــاتتى ــا تارق ــمه ۇئيغۇرالرغ .ھهم
ــــسىم ــــر قى ــــدىكى بى ائمېرىكى
ۇئيغـــــۇرالر بـــــۇ ۇئيۇشـــــمىغا

ــــشىپ ــــۇپائلمى ــــبهر بول  رەھ
ــاكى  ــى ت -1998ىئــشلهپ، ۇئن
 . يىلىغىچه داۋامالشتۇردى

يىلى ەئركىن سىدىق-1994
ۇئيغــۇر دىيارىــدىكى ائمېرىكىغــا



1026 

كېلىــــپ وئقۇمــــاقچى بولغــــان
ۇئيغۇر ياشلىرىنى مۇناسـىۋەتلىك
ۇئچۇر بىلهن تهمىنلهش ىئـشىنى

ائمېرىكىدا ىئنگلىـزچه. باشلىدى
 Peterson's«ىئـــــسمى 

Guide «تىلىدىغان بىـردەپ ائ
كىتاب بار بولـۇپ، ۇئ ھهر يىلـدا
ـــپ نهشـــر ـــتىم يېڭىلىنى ـــر قې بى

ۇئنىڭــدا ائمېرىكــا ۋە. قىلىنىــدۇ
ــــي ــــارلىق ائلى ــــادادىكى ب كان
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ـــدىن ـــڭ چهت ەئل مهكتهپلهرنى
وئقۇشقا كهلمهكچـى بولغانالرغـا
الزىــــم بولغــــان ۇئچۇرالرنىــــڭ
ھهممىــــسى كهســــىپ بــــويىچه

 پـــۇلTOSSA. كىرگـــۈزۈلگهن
كىتابتىن بىر نۇسخاچىقىرىپ بۇ 

ېئلىپ)  قېلىن كىتاب5جهمىئي (
ەئركىن. ەئركىن سىدىققا بهردى

ـــــلهن خهت ـــــىدىق ۆئزى بى س
ـــــــق ائالقىلهشـــــــكهن ائرقىلى
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وئقۇغۇچىالرغا ھېلىقى كىتابنىـڭ
شـــۇ وئقۇغـــۇچى وئقۇمـــاقچى
بولغان كهسپىگه ائىئت قىسمىنى
كــوپىيه قىلىــپ، ۇئنــى پوچتــا
ــا ــر وئقۇغۇچىغ ــق ھهر بى ائرقىلى

ھهر بىـــــر. ڭـــــدۇرۇپ بهردىما
ـــــــۇنداق ـــــــا مۇش وئقۇغۇچىغ
ماتېرىيال ماڭدۇرۇش ۈئچۈن ۇئ
بىر دەم ېئلىش كۈنىنىڭ يېرىمىنى
ــلهن بىــر ــدى بى ــپ، ائل چىقىرى
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كوپىيه قىلىش دۇكىنىغـا بېرىـپ،
ائنـدىن. كىتابنى كوپىيه قىلدى

ۆئيگه كېلىپ ۇئ وئقۇغۇچىغا بىر
ـــــدى ـــــارچه خهت تهييارلى .پ

خانىغــاۇئنىڭــدىن كېــيىن پوچتى
بېرىــــپ ۇئ ماتېرىيــــال بىــــلهن

گهرچه. خهتنى پوچتىغا سالدى
ۆئز وئقۇشـــى ۈئچـــۈن ۋاقتىنـــى
ائران يېتىشتۈرۈپ ماڭااليدىغان
ــــۇر ــــۆپرەك ۇئيغ ــــسىمۇ، ك بول
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وئقۇغۇچىلىرىنىـــڭ ائمېرىكىغـــا
ـــشى ۈئچـــۈن، ـــقا كېلهلى وئقۇش
ـــلهن ـــن ســـىدىق ۆئزى بى ەئركى
ـــــــــرەر ـــــــــكهن بى ائالقىلهش
وئقۇغۇچىنىـــــــڭ خېتىنىمـــــــۇ

ەئركىـن. بسىز قالدۇرمىـدىجاۋا
سىدىق بـۇ سـاھهدىكى سـهييارە
خىزمىتىنى ىئزچىل تۈردە ېئلىـپ

يىلىدىن باشالپ-2004. باردى
ۇئ  
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http://www.meripet.co
m «،دېگهن تور بېتىنـى ياسـاپ

ــى ــۇ جهھهتتىك ــق ب ــۇ ائرقىلى ش
ــــــــــازىرغىچه ــــــــــشىنى ھ ىئ

 .داۋامالشتۇرۇپ كهلمهكته
ــۇق ــن ســىدىق دوكتورل ەئركى

چۈن وئپتىكا ۋە الزېـرۇئنۋانى ۈئ
نۇرى ساھهسىدىكى ىئككى چوڭ
يۆنىلىش بويىچه تهتقىقات ېئلىپ

ۇئنىڭ بىرسى ىئنگلىـزچه. باردى
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»Diffraction Optics«دەپ 
ائتىلىدىغان بولۇپ، يهنه بىرسى

»Nonlinear Optics«دەپ 
ەئركىــــن ســــىدىق. ائتىلىــــدۇ

دوكتورلــۇق وئقۇشــى جهريانىــدا
ــار4ســاھهدە جهمىئــي -1 چه پ

ــدى ــالن قىل ــاله ېئ ــي ماق .ىئلمى
ـــدىكى  ـــڭ ىئچى  پـــارچه2ۇئنى

ــايۋانالر ــق ھ ــۇر ائرقىلى ــاله ن ماق
مۇســــكۇللىرىنىڭ كېڭىــــيىش ۋە
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تارىيىش مېخانىزمىنى تهكشۈرۈپ
ېئنىقالش توغرىـسىدا بولـۇپ، بـۇ
ـــــــڭ ـــــــاتنى ۇئ ۆئزىنى تهتقىق
ۇئســتازىدىن باشــقا، بىوئلــوگىيه
فاكۇلتېتىنىڭ بىر پروفېسسورى ۋە

ــ« ــىقولالنم ــزچه(» ا ىئلم ىئنگلى
»Applied Science«(

فاكۇلتېتىنىــڭ بىــر پروفېســسورى
ۇئ. بىــلهن بىــرگه ېئلىــپ بــاردى

ماقــاله ەئنگلىيىــدە چىقىــدىغان
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ــات ــي تهتقىق ــق ىئلمى ــر داڭلى بى
ــــدا، ۇئ ــــا ماڭدۇرۇلغان ژۇرنىلىغ
ژۇرنالنىـــڭ بـــاش مـــۇھهررىرى
ــــۇپ، ــــال بول ــــايىن خۇش ىئنت
.ماقالىنى دەرھال قوبـۇل قىلـدى

 .Aكىــــشىنىڭ ىئــــسمى ۇئ 
Huxleyــــشى ــــۇپ، ۇئ كى  بول

نوبېل مۇكاپاتىغا ېئرىـشكهن بىـر
ائلىــــم بولــــۇپ، باشــــقىالرنىڭ
ېئيتىـــپ بېرىـــشىچه بـــۇ ائلىـــم
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ـــڭ-1850 ـــرى ھاياتلىقنى يىللى
مهنبهسىنى تېپىپ چىققان ائلىـم
ـــكهن ـــسى ىئ ـــڭ نهۋرى .دارۋىننى
دوكتورلــۇق وئقۇشــى جهريانىــدا
ـــڭ ـــن ســـىدىق وئپتىكىنى ەئركى

ساھهسىدە جهمىئي-2ى يۇقىرىق
 پارچه ىئلمىـي ماقـاله ېئـالن11

ـــدىكى . قىلـــدى 5ۇئنىـــڭ ىئچى
پارچىــسى خهلقائرالىــق داڭلىــق
ــدا ــات ژۇرناللىرى ــي تهتقىق ىئلمى
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ەئركىـــــن. ېئـــــالن قىلىنـــــدى
ســىدىقنىڭ ىئلمىــي تهتقىقاتتــا
قولغا كهلتۈرگهن نهتىجىسى بهك
ـــڭ ـــا، ۇئ ۆئزىنى ـــۆپ بولغاچق ك

ىنىدوكتورلۇق دىسسېرتاتسىيىـس
يازغانــــــدا، ۇئنىڭغــــــا پهقهت

ــــــۇقىرىقى  ــــــاھهدىكى-2ي س
ـــــــسىنىال ـــــــات نهتىجى تهتقىق

ـــى -1995. كىرگـــۈزدى -3يىل
ــــن ســــىدىقنىڭ ائيــــدا، ەئركى
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ــسى باھاالشــتىن دىسسېرتاتسىيى
ــۇق ــۈپ، ۇئ دوكتورل ائســانال ۆئت

شـۇ يىلـى بـۇ. ۇئنۋانىغا ېئرىشتى
مهكتهپنىڭ ېئلېكتر ىئنژېنېرلىقـى
غــاكهســپىدە دوكتورلــۇق ۇئنۋانى

ېئرىشكهن وئقۇغۇچىالرنىڭ سانى
 كىـــشى ەئتراپىـــدا بولـــۇپ،15

ــــايىن ــــىدىق ىئنت ــــن س ەئركى
كهســكىن رىقــابهت ىئچىــدە شــۇ
ــرال ــى پهقهت بى ــق ھهر يىل يىللى
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ەئڭ«وئقۇغۇچىغــا بېرىلىــدىغان 
ـــــــــــۇق ـــــــــــي دوكتورل ائلى
ــاتى ــسى مۇكاپ »دىسسېرتاتسىيى

 Best PhD«ىئنگلىــــزچه (
Dissertation Award« (ـــا غ

بــۇ مۇكاپــات ەئركىــن. ېئرىــشتى
ــدىكى ــله ھاياتى ــىدىقنىڭ ائىئ س
ەئڭ پهخىرلىنىــــــدىغان بىــــــر
نهرسىـــسى بولـــۇپ، شـــۇنىڭدىن
ــــۇ ــــا ب ــــالپ ۇئ نهگه بارس باش
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مۇكاپاتنى بىرگه ېئلىۋېلىـپ، ۆئز
.ىئشخانىسىدا ساقالپ كهلمهكته

 دىكـىUCDەئركىن سىدىقنىڭ 
يېتهكچــى وئقۇتقۇچىــسى تــاكى

ەئركىـن«ھازىرغىچه باشـقىالرغا 
ىدىق مهن ھـــــــازىرغىچهســـــــ

تهربىـــــيىلىگهن ەئڭ ياخـــــشى
دەپ» وئقۇغۇچىالرنىــڭ بىرســى

   .يۈرىدۇ
ـــــــرى-1994-1995 يىللى
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شىمالىي كـالىفورنىيهدە ەئركىـن
ـــقا ـــسىدىن باش ـــىدىق ائىئلى س

ــدى ــوق ىئ ــۇرالر ي ــڭ. ۇئيغ ۇئنى
ــــىدىق ــــن س ــــتىگه ەئركى ۈئس

ــى -1995 ــپ-6يىل ــدا ېئلى ائي
بېرىلىدىغان مهكتهپنىڭ وئقـۇش

مۇراسـىمىدىن بـۇرۇنپۈتتۈرۈش 
شۇڭا. وئقۇش پۈتتۈرۈپ بوالتتى

ائيـــدىكى-6يىلـــى -1994ۇئ 
ــۈرۈش مۇراســىمىغا وئقــۇش پۈتت
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ــــــا. قاتناشــــــتى ــــــۇ ۋاقىتت ب
ائنىـــسىمۇ-ائمانگۈلنىـــڭ ائتـــا

تېخى ائمېرىكىدا بـار بولغاچقـا،
ۇئالرنىڭمــــۇ بــــۇ مۇراســــىمغا
قاتنىــــشىپ بېرىــــشى ەئركىــــن
ـــــــــــڭ ســـــــــــىدىق ۋە ۇئنى

ھىــــدەائىئلىــــسىدىكىلهرنى ائال
 .خۇشال قىلغان ىئدى
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 ائينىــــڭ-6 يىــــل -1994
 دىكــــــىUSD كــــــۈنى -12

ـــــــۇش-1994 ـــــــق وئق يىللى
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 مۇراسـىمىدىن بـۇرۇنشپۈتتۈرۈ
مهكتهپ كۈتۈپخانىـسى ائلدىـدا

 .تارتىلغان خاتىرە سۈرەت
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ــــى -1994 ــــڭ-6يىل ائينى
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 مهكــــتهپUCDكــــۈنى -12
ــدە ــى ىئچى ــىمدىكى. قورۇس رەس

چــوڭالر ائمانگۈلنىــڭ دادىــسى
يسا سالى بىلهن ائمانگۈلنىـڭەئ

ــان ــك ھاۋاخ ــسى رەھمهتلى ائپى
-9يىلــى -1993ۇئالر . بولىــدۇ

ائيــــدا ائمېرىكىغــــا كهلــــگهن
بولۇپ، ەئركىن سىدىقنىڭ وئغلى
ــا ــۇالر ائمېرىكىغ ــشاتنى ائش دىل

 .ەئكېلىپ قويغان
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 ەئركىـــن: يۇقـــۇرقى رەســـىم
ائنىــــسى-ســــىدىقنىڭ ائتــــا

ــــــى -1994 ــــــدا-11يىل ائي
ـــا وئغلى ـــوقالپائمېرىكىغ ـــى ي ن



1047 

كهلگهن بولۇپ، بـۇ رەسـىم ۇئالر
ـــــــى -1995 ـــــــدا-5يىل ائي

كــــالىفورنىيه بىــــلهن نېــــۋادا
شتاتىنىڭ چېگراسىغا جايالشقان

ــــزچه   Mammoth«ىئنگلى
Lakes «ــــــدىغان دەپ ائتىلى

جايغا نانـسى بىـلهن جونالرنىـڭ
يېنىغــا تاماشــا قىلىــپ بارغانــدا

نانـــسىلهر بـــۇرۇن. تارتىلغـــان
»Northridge «ـــــــــگهن دې



1048 

هھهردە تۇرىـــدىغان بولـــۇپ،شـــ
يىلىدىكى بىـر قېتىملىـق-1991

چـــوڭ يهر تهۋرەشـــتىن كېـــيىن
ھـــــازىرقى جايغـــــا كۆچـــــۈپ

بۇ جـاي قـار تېـيىلىش. كهتكهن
ـــا ـــلهن ائمېرىكىغ ـــدانى بى مهي
داڭلىق بولۇپ، ەئركىـن سـىدىق
ائىئلىسى تاكى ھـازىرغىچه بهزى
ــــرى ــــش مهزگىللى ــــڭ قى يىلنى
نانسىالرنىڭ يېنىغا قـار تېـيىلىش
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 .ۈئچۈن بارىدۇ
 

ەئركىــن: يۇقــۇرقى رەســىمدە
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سىدىقنىڭ دوكتورلـۇق يېتهكچـى
ـــــسور ـــــسى پروفېس وئقۇتقۇچى

Andre Knoesenۋە ۇئنىـڭ 
رەســـىمدىكى. ائىئلىـــسىدىكىلهر

ـــــن تـــــوڭالپ كېتىـــــپ ەئركى
دىقنىڭ چاپىنىنى كىيىۋالغـانسى

ائيــال كىــشى ائمــانگۈل، ۇئنىــڭ
بۇ. قېشىدىكىسى دىلشات بولىدۇ

ــى -2000رەســىم  ــدا-4يىل ائي
ــان ــىدىقنىڭ. تارتىلغ ــن س ەئركى
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ۇئســــتازىنىڭ يېــــشى ەئركىــــن
ــلهن وئخــشاش ــىدىقنىڭكى بى س
ــــن ــــالىلىرى ەئركى ــــۇپ، ب بول
ســــــــىدىقنىڭكىدىن ســــــــهل

 .كىچىكرەك
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دىلنارىنىــــــــڭ پىائنىنــــــــو
وئقۇتقۇچىــسى بىــر كورىيىلىــك
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ائيال بولـۇپ، رەسـىمدە داۋىـس
ـــــــــهھهردىكى ـــــــــگهن ش دې
كورىيىلىكلهرنىڭ بىر يىغىلىـشىدا
ەئركىن سـىدىق دۇتـار چېلىـپ،
.دىلنـــارە ۇئســـۇل وئينىماقتـــا
ەئركىـــن ســـىدىق ۇئيغـــۇرالرنى
تهشـــــۋىق قىلىـــــش ۈئچـــــۈن
ائمېرىكىـــدا پۇرســـهت بولـــسىال
ــــۈردى ــــپ ي .مۇشــــۇنداق قىلى

ـــــستىرلىقت ـــــانماگى ا وئقۇۋاتق
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مهزگىلــدە، ەئركىــن ســىدىق ۆئز
ـــق ـــر قېتىملى ـــدىكى بى مهكتىپى
تاالنت كۆرسىتىش مۇسابىقىسىدە
دۇتار چېلىپ وئيۇن كۆرسهتكهن

كــــۈنى مهكــــتهپ-2بولــــۇپ، 
گېزىتـــــى ەئركىـــــن ســـــىدىق

ۇئيغۇر دۇتارچىـسى«توغرىسىدا 
 تــارىلىق2ەئركىــن ســىدىق بىــر 

دەپ» سازدا مۇزىكـا وئرۇنلىـدى
 .هن ىئدىخهۋەر بهرگ



1055 

 بۆلۈم- 11
شىمالىي كالىفورنىيهدىكى  

دوكتورلۇق تهتقىقاتى-پوست

ەئركىن سىدىقنىڭ دوكتورلۇق
ـــدىن ـــپ بولغان ـــۋانىنى ېئلى ۇئن
كېيىنكى ەئڭ چوڭ ائرزۇسى، بىر
ائلىـــي مهكـــتهپكه پروفېســـسور

بۇنداق بولۇشـنىڭ. بولۇش ىئدى
بىر سـهۋەبى، ۇئ وئقۇتقۇچىلىققـا
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ــدىغان بولــ ــايىن قىزىقى سا،ىئنت
يهنه بىـــر ســـهۋەبى ۇئنىـــڭ ھهر
يىلــى ۋەتهنــدىن بىــر يــاكى بىــر
ــــۇچى ــــۇر وئقۇغ ــــانچه ۇئيغ ق
ــــــــيىلهش ــــــــپ تهربى ەئكېلى

شۇڭا. ائرزۇسىدىن بولغان ىئدى
ـــالپ،-1994ۇئ  ـــدىن باش يىلى

ــزمهت ــڭ خى ــي مهكتهپلهرنى ائلى
ــــگه ــــاراپ، ۆئزى ــــا ق ېئالنلىرىغ
ـــــــــدىغان ـــــــــق كېلى مۇۋاپى
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ــــــزمهت ــــــسورلۇق خى پروفېس
.دەشكه باشلىدىوئرۇنلىرىنى ىئز

ـــــڭ شـــــهرتى ھهمـــــدە ۆئزىنى
ــــــــىدىغان خىــــــــزمهت توش
وئرۇنلىرىنىــــــڭ ھهممىــــــسىگه

نهتىجىـدە ۇئ. ىئلتىماس قىلـدى
 ائلىــي مهكــتهپ تهرىپىــدىن3

ــزمهتكه ېئلىــشتىن بــۇرۇنقى خى
.كۆرۈشۈشــكه تهكلىــپ قىلىنــدى
ـــسى ـــڭ ھهممى ـــېكىن، ۇئالرنى ل
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ەئگهر بىــز«ەئركىــن ســىدىقتىن 
ســېنى ائلــساق، ســهن قانچىلىــك
ـــپ ـــى ېئلى ـــات خىراجىت تهتقىق

ــسهن؟ ــورىدى" كېلهلهي .دەپ س
ــرى ســوۋېت ەئســلىدە شــۇ يىللى
ىئتتىپاقىنىــــــڭ پارچىلىنىــــــپ
كېتىــشى بىــلهن، ائمېرىكىــدىكى
ــسىم دۆلهت مۇداپىەئســى ــر قى بى
بىلهن مۇناسـىۋەتلىك تهتقىقـات
ـــرى تاقىلىـــپ كهتـــكهن وئرۇنلى
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بولـــــۇپ، وئپتىكـــــا كهســـــپى
ساھهســــــىدە ۇئزۇن يىللىــــــق

ــا ــگهتهتقىق ــسىگه ىئ ت تهجرىبى
بولغــان، دوكتورلــۇق ۇئنــۋانلىرى
بار نۇرغـۇن يـۇقىرى دەرىجىلىـك
تېخنىكا خادىملىرىنىڭ ھهممىسى
ــــــى ــــــق خىزمىت وئقۇتقۇچىلى
ىئزدەۋاتقان بولۇپ، ۇئالرنىڭ بىر
ــوپ ــى ك ــدا خېل ــسمىنىڭ قولى قى
.تهتقىقات خىراجىتى بار ىئـكهن
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ائمېرىكــا ۋاشــىنگتون شــتاتىنىڭ
-Tri«ىــزچه ىئنگل(شــهھهر -ۈئچ

City« (ـــــهھىرىگه ـــــگهن ش دې
ــتات ــىنگتون ش ــقان ۋاش جايالش

ـــــزچه(ۇئنىۋېرســـــىتېتى  ىئنگلى
»Washington State 

University at Tri-Cities«(
ەئركىن سـىدىق بىـلهن تېلېفـون
ائرقىلىق سۆزلهشـكهندە، بـۇ بىـر
خىـــزمهتكه ىئلتىمـــاس قىلغـــان
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 دىـن300كاندىداتالرنىڭ سانى 
رنىـــــڭائشـــــىدىغانلىقىنى، ۇئال

ىئچىــدە تهتقىقــات پــۇلى بىــلهن
كېلهلهيــدىغانالرمۇ خېلــى كــۆپ
ساننى تهشـكىل قىلىـدىغانلىقىنى

مۇشــــۇنداق. ېئيتقــــان ىئــــدى
كهســكىن رىقــابهت ىئچىــدە ۇئ
ــشىپ، بىــرەر ــى يىــل تىرى ىئكك
ـــــزمىتىگه ـــــسورلۇق خى پروفېس

شـۇنىڭ بىـلهن ۇئ. ېئرىشهلمىدى
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دوكتورلـۇق-بىر مهزگىل پوسـت
ـــۇغۇللىنىش  ـــلهن ش ـــابى قارارىغ

 .كهلدى
ەئركىن سىدىقنىڭ دوكتورلۇق
ـــــــى ـــــــىدىكى يېتهكچ وئقۇش
وئقۇتقۇچىسى ۇئ بىرەر خىـزمهت
تېپىۋالغــۇچه يېــرىم كــۈن دەرس
ۆئتۈپ، يېرىم كـۈن ۆئزى بىـلهن

دوكتورلــــۇق قىلىــــپ-پوســــت
ـــــى بهردى ـــــۇرۇش تهكلىپىن .ت
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ۇئنىڭـــدىن بۇرۇنمـــۇ ەئركىـــن
ســـىدىق ېئلېكتـــر ىئنژېنېرلىقـــى

ـــدىكى يېڭـــ ـــۇلفاكۇلتېتى ى قوب
قىلىنغـــــــان وئقۇغۇچىالرغـــــــا

ــورتران« ــى» ف ــۇتېر تىلىن كومپي
ــــان ۆئزى مۇســــتهقىل ۆئتۈۋاتق

ائيــدا-4يىلــى -1995. ىئــدى
ـــــــالنغان  ـــــــازلىق«باش ەئتىي

ـــــــــــــــــۇم دا، ۇئ ۆئز» مهۋس
فاكۇلتېتىــدىكى تولــۇق كۇرســنى
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پۈتتـــــــۈرۈش ائلدىـــــــدىكى
ېئلېكتــر تــوك«وئقۇغۇچىالرغــا 

ېئلېكتر توك يولى«بىلهن » يولى
ــسىتهجرى ــارەت » بى ــن ىئب 2دى

ـــــور«دەرســـــنى  ـــــۇق» لېكت ل
ســاالھىيىتى بىــلهن مۇســتهقىل

ــى ــڭ. ۆئتت ــدە كالىفورنىينى ھهم
ــان ســاكرامهنتو ــايتهختى بولغ پ

ـــزچه ( )»Sacramento«ىئنگلى
شــــــــهھىرىگه جايالشــــــــقان
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كالىفورنىيه شتات ۇئنىۋېرسىتېتى
ـــــــــى ـــــــــر ىئنژېنېرلىق ېئلېكت
ـــــــۇش ـــــــدىكى وئق فاكۇلتېتى
پۈتتـــــــۈرۈش ائلدىـــــــدىكى

ېئلېكترونلـۇق«قۇغۇچىالرغىمۇ وئ
ـــــسى ـــــشىش سىستېمى خهۋەرلى

ــسى ــور» تهجرىبى ــنى لېكت دەرس
مۇشۇنداق پۈتـۈن. بولۇپ ۆئتتى

كۈنلۈك ەئمهس وئقۇتقـۇچىالرنى
ــزچه  ــدا ىئنگلى -part«ائمېرىكى
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time instructor«دەپ 
قالغان ۋاقىتتا ۇئستازى. ائتايدۇ

-بىــــلهن بىــــرلىكته پوســــت
دوكتورلـــۇق تهتقىقـــاتى بىـــلهن

 . شۇغۇلالندى
ۇئنىــڭ بــۇ مهزگىلــدە قىلغــان
تهتقىقـات ماۋزۇســى الزېــر نــۇرى

ــــــرى  ــــــق دىائمېتى 10ائرقىلى
 مېتىر بىر مىليـون1(مىكرومېتىر 

كېلىــدىغان) مىكرومېتىــرگه تهڭ
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ـــــى ـــــك زەررىچىلهرن دىېئلېكترى
ــر جايــدىن ــى بى تۇتــۇش ۋە ۇئن
ــــۆتكهش ــــا ي ــــر جايغ يهنه بى
ــاپ ــلهپ ياس ــاراتىنى اليىھى ائپپ

بۇنـــــداق. ولـــــدىچىقىـــــش ب
 Laser «ائپپـاراتالر ىئنگلىـزچه

Tweezers«ــدىغان  دەپ ائتىلى
بولۇپ، ۇئنىڭ ۇئيغۇرچه مهنىسى

دېگهنگه» الزېر نۇرلۇق قىسقۇچ«
ـــدۇ ـــسانالرنىڭ. يـــېقىن كېلى ىئن
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ـــــــۇقى  ـــــــڭ تومل 17چېچىنى
ــــــــــــــــردىن  181مىكرومېتى
شــۇڭا. مىكرومېتىــرغىچه كېلىــدۇ

ــــچه10 ــــق زەررى  مىكرومېتىرلى
ـــز ىئ ـــكدېگىنىمى ـــايىن كىچى نت

ــته ــى ائدەت ــۇپ، ۇئن ــه بول نهرس
باشقا ۇئسـۇل بىـلهن تۇتـۇش ۋە
ــا ــر جايغ ــدىن يهنه بى ــر جاي بى
.يــــــۆتكهش ائســــــان ەئمهس
شۇڭالشقا بىوئلوگىيه ساھهسىدە
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بۇنداق زەررىچىلهرنى الزېر نـۇرى
ـــر تهرەپ ـــۇپ بى ـــق تۇت ائرقىلى

ەئركىن سـىدىق. قىلغىلى بولىدۇ
ائلــدى بىــلهن بىــر نــۇر بىــر دانه

ــكن ــك دىېئلېكترى ــايىتى كىچى اھ
شــارنىڭ ۈئســتىگه چۈشــكهندە
پهيـــدا قىلىـــدىغان كـــۈچلهرنى
ـــــى ـــــتۇرۇپ، ۇئالرن فورمۇالالش

ــى ــسابالپ چىقت ــۇ. ھې ــڭ ب ۇئنى
ـــــــات ـــــــدىكى تهتقىق مهزمۇن
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نهتىجىـــــــسى ائمېرىكىنىـــــــڭ
ــــــــسى« ــــــــا فىزىكى »قولالنم
ـــزچه (  Journal of«ىئنگلى

Applied Physics«(
ـــڭ  ـــى -1997ژۇرنىلىنى -9يىل

. سـانىدا ېئـالن قىلىنـدىائيلىق
ـــــۇ ـــــيىن ۇئ ب ـــــدىن كې ۇئنىڭ
ــدە ــلهپ، ھهم ــاراتنى اليىھى ائپپ
ۇئنىڭدىن بىرنى تهجرىبىخانىـدا
.ياساپ چىقىپ، سـىناق قىلـدى
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بۇ ائپپارات بىلهن ۇئنىڭ سـىناق
نهتىجىـــسى خهلقـــائرا وئپتىكـــا

ژۇرنىلىنىـڭ) SPIE(جهمىئيىتى 
يىلى فېۋرالدىكى سانىدا-1997

شــۇ ماقالىــداائ(ېئــالن قىلىنــدى 
ــر-4 ــلهن بى ــۇر بى ــشلىك ن يۆنىلى

كىچىــــك زەررىچىنــــى تۇتقــــان
 ).رەسىمدىن بىرسى بار

ـــــى -1995 ـــــدا-8يىل ائي
ـــق ـــزدەش ائرقىلى ـــزمهت ىئ خى
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ــــىمالىي ــــىدىق ش ــــن س ەئركى
كــالىفورنىيهدىكى ۆئزى وئقۇغــان

ـــــتهپكه  ـــــومېتىر120مهك  كىل
ـــــــزچه ـــــــدىغان، ىئنگلى كېلى

»Livermore «دېــــــــــگهن
اندىائسـ«شهھهرگه جايالشـقان 

دىــن» دۆلهت تهجرىبىخانىــسى
دوكتورلۇق خىزمىتـى-بىر پوست
بۇنــــــــداق دۆلهت. تــــــــاپتى

تهجرىبىخانىــسىدىن ائمېرىكىــدا
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بىــر قانچىــسى بــار بولــۇپ، ۇئالر
ائساسهن ائمېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ
ېئنېرگىيه ۋە دۆلهت مۇداپىەئسى
ــاقلىرى ۈئچــۈن مهخــسۇس تارم
ــــدۇ ــــپ بارى ــــات ېئلى .تهتقىق

قاتلىرىنىــــــڭۇئالرنىــــــڭ تهتقى
كۆپىنچىــسى مهخپىــي بولــۇپ،

ەئركىن. سىرتقا ائشكارىالنمايدۇ
ســـىدىق ىئـــشقا چۈشـــىدىغاندا
ـــى ـــسا، ۇئ جۇڭگـــو گراژدان قارى
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ــــى ــــڭ ھېلىق ــــا، ۇئنى بولغاچق
ــــــگه ــــــڭ ىئچى تهجرىبىخانىنى
.كىرىشىگه يول قويۇلمايـدىكهن
ــــسىم ــــا بىرقى ــــى، ائمېرىك يهن
دۆلهتلهرنىڭ پۇقرالىرىنىڭ دۆلهت

ىرىـــدا ىئشلىـــشىنىتهجرىبىخانىل
چهكلىـــــگهن بولـــــۇپ، بـــــۇ
دۆلهتلهرنىڭ ىئچىـدە جۇڭگومـۇ

ائمالــسىزلىقتىن بــۇ. بــار ىئــكهن
ـــن ـــۇلنى ەئركى ـــا پ تهجرىبىخان
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ــپ، ــپىگه بېرى ــىدىقنىڭ مهكتى س
ەئركىــن ســىدىق ۆئز مهكتىپىــدە
تــۇرۇپ ۇئالرنىــڭ تهتقىقـــاتىنى

بۇنىـڭ. ېئلىپ بارىدىغان بولـدى
ــــىدىققا ــــن س ــــۈن ەئركى ۈئچ

42ش ھهققىنىــڭ بېــرىلگهن ىئــ
پىرســـــــهنتىنى كـــــــالىفورنىيه

. ۇئنىۋېرسىتېتى تۇتۇپ قالدى
ــــــــىدىقنىڭ ــــــــن س ەئركى
ساندىائدىكى ۇئستازىنىڭ ىئسمى
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Rich Trebinoـــۇپ، ۇئ  بول
ــتانفورد ــۇقنى س ــشى دوكتورل كى
ۇئنىۋېرســـــىتېتىدىن ائلغـــــان،
وئپتىكا ساھهسىدە دۇنيا بويىچه
.خېلى نامى بار بىر كىشى ىئـدى

ــــ ــــشىنىڭ ب ــــز،ۇئ كى ويى ېئگى
ــۇرۇم شــىلهپه ــر خ ــق بى داۋاملى
كىيىۋالىــــدىغان بولــــۇپ، بىــــر
ــق ــر داڭلى ــشى بى ــقا ۇئ كى قاراش
ـــڭ ائلىمغـــا ەئمهس، ائمېرىكىنى
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كىنولىرىـدىكى» غهربىي ماكان«
ــدىگۈچى  ــاال ھهي ــزچه(ك ىئنگلى

»Cow-boy« (دىن بىرسـىگه
بۇ كىشى توغرىسىدا. وئخشايتتى

ــــدە بهزى ــــدىكى توربېتى تۆۋەن
: مهلۇماتالر بار ىئكهنىئنگلىزچه

http://www.spie.org/we
b/oer/october/oct00/spies

cene.html 
بۇ مهزگىلدە ەئركىن سىدىق،
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Rich Trebino 4 قاتــارلىق
كىــــشى ائســــماندىكى ھــــاۋا
ـــى ـــدىكى وئزون قهۋىتىن قاتلىمى
ــۇرى ــر ن ــر الزې ــدىغان بى ۆئلچهي
ۈئسكۈنىسىنى اليىھىلهپ ياسـاپ
ـــن ـــۇپ، ەئركى ـــاقچى بول چىقم
ســــىدىق ۇئنىــــڭ وئپتىكىلىــــق
.اليىھىـــسىگه مهســـۇئل بولـــدى
مۇشــۇ تهرجىمىھالنىــڭ كېيىنكــى

CVIقىسمىدا تهسـۋىرلىنىدىغان 
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الزېر شىركىتىنىڭ بىـر تـارمىقىمۇ
ــــشاش ــــلهن وئخ ــــاندىائ بى س
ــاق ــۇ تارم ــۇپ، ب ــهھهردە بول ش
شىركهتنىڭ يهھۇدىيدىن بولغـان

ىئنگلىــزچه(باشــلىقى ائلــېكس 
»Alex« (ـــكۈنىنى ـــۇ ۈئس ڭائش

ــــــانىكىلىق ــــــا ۋە مېخ وئپتىك
زاپچاسلىرىنى ىئشلهپ چىقىرىشقا

ەئركىن سـىدىق. مهسۇئل بولدى
يېڭــــى اليىھىلهرنــــى بىرىنىــــڭ
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ـــا ـــى وئتتۇرىغ ـــدىن بىرىن كهينى
ــۇقىرى ــى ي ــۇپ، خىزمهتتىك قوي
ۈئنۈم ۋە ىئجادكارلىق جهھهتـته

 كىـــشىلىك گۇرۇپپىـــدىكى5بـــۇ 
باشقا ھهمـمه ائدەمنـى ھهيـران

Rich Trebino. قالـــدۇردى
ەئپهنــدى شــۇنىڭدىن باشــالپ

مهن ۆئمرۈمــــدە«نهگه بارســــا 
ەئركىندەك قاتتىق ىئشلهيدىغان
ـــان ـــۆرۈپ باقمىغ ـــى ك »ائدەمن
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ــــدى ــــدىغان بول ــــۇ. دەي مۇش
 كىشىلىك گۇرۇپپا5مهزگىلدە بۇ 

ــي ــن ۋە ىئلمى ــق يىغى خهلقائرالى
ــالالردا جهمىئــي  ــارچه10ژۇرن  پ

ــدى ــالن قىل ــاله ېئ ــي ماق .ىئلمى
.تېنــت ائلــدىىئككــى پــارچه پا

Rich Trebinoەئپهنــــدى 
ـــن ـــپ ەئركى ـــۇنىڭدىن تارتى ش
ـــشى ـــايىن ياخ ـــىدىقنى ىئنت س

-1996كۆرۈپ قالغـان بولـۇپ، 
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ائيدا بىر يېڭى شىركهت-9يىلى 
ــــى ــــان ىئكك ــــاقچى بولغ قۇرم
ـــىدىقنى ـــن س ـــىغا ەئركى تونۇش

بـۇ جهھهتـته(كۆرسىتىپ بهردى 
كېيىنكـــى بۆلۈمـــدە يهنه ائزراق

 ۇئيىلــى-1998). تــوختىلىمىز
ــق ــەئ تېخنىكىلى ــشى گېوئرگى كى

ىئنگلىـــــــزچه(ىئنـــــــستىتۇتى 
»Georgia Institute of 

Technology«(نىـــڭ فىزىكـــا 
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ــــۇپ ــــۇدىر بول ــــا م فاكۇلتېتىغ
ـــۇپ،  ـــۆتكهلگهن بول -2003ي

يىلى ۆئزى گېوئرگىـەئ شـتاتىنىڭ
ائتالنتـــا شـــهھىرىدە يـــۇقىرىقى
مهكتهپنىڭ تارمىقىدا قۇرغان بىر
شــىركىتىگه ەئركىــن ســـىدىقنى
ىئــــشلهپ بېرىــــشكه تهكلىــــپ

لـېكىن ەئركىـن سـىدىق. قىلدى
ــــالىفورنىيهنى ياخــــشى ۆئزى ك
ــــــا، ۇئ ــــــدىغان بولغاچق كۆرى
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لېكىن بۇ. خىزمهتنى رەت قىلدى
ىئككى كىشىنىڭ ھازىرمۇ قويـۇق

Rich Trebino. ائالقىسى بار
ــــر ــــيىن يهنه بى ــــدى كې ەئپهن
شىركهت قۇرغان بولـۇپ، ۇئنىـڭ

 :توربهت ائدرېسى
http://www.swampoptic

s.com 
ــمىي ــرەر رەس ــڭ بى ائمېرىكىنى
ىئلمىـــي تهتقىقـــات ژۇرنىلىـــدا
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ىئلمىي ماقاله ېئالن قىلىدىغاندا،
ــاش ــر ب ــلهن بى ــدى بى ــى ائل ۇئن
ـــۈرۈپ، ـــۆزدىن كهچ ـــر ك تهھرى
ەئگهر ۆئزى ۇئ ماقالىنى مۇۋاپىق
كۆرسه، ۇئنى ماقالىنىڭ ائپتـورى
ــــپىي ــــلهن وئخــــشاش كهس بى
ــــلهن ــــات بى ــــاھهدە تهتقىق س

للىنىدىغان باشـــــــقاشـــــــۇغۇ
ـــــــــــاكى ـــــــــــسور ي پروفېس

ـــاتچىالردىن   كىـــشىگه3تهتقىق
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بـۇ كىـشىلهر. ماڭدۇرۇپ بېرىـدۇ
دەپ» Reviewer«ىئنگلىزچه 

ائتىلىــدىغان بولــۇپ، ۇئنىــڭ بــۇ
يهردىكـــى ۇئيغـــۇرچه مهنىـــسى

»تهكـــشۈرۈپ تهســـتىقلىغۇچى«
ـــگه ـــۇھهررىر دېگهن ـــۇئل م مهس

 كىشى3ەئگهر بۇ . يېقىن كېلىدۇ
لىسا، ۇئ ماقـالهماقالىنى تهستىق

يولالنغان ىئلمىي ژۇرنالـدا ېئـالن
ەئگهر ۇئالر. قىلىنىــــــــــــــــدۇ
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ـــاله ېئـــالن ـــسا، ماق تهستىقلىمى
ــدۇ ــدىكى. قىلىنماي ەئگهر ماقالى

مهســــىله كىچىكــــرەك بولــــسا،
ائپتورغــــا ۇئنــــى ۆئزگهرتىــــش
.پۇرسىتىدىن بىر قېتىم بېرىلىـدۇ
ــــت ــــىدىق پوس ــــن س -ەئركى

دوكتورلــۇق بىــلهن شــۇغۇلالنغان
ــۇ ب ــتمۇش ــل ۋاقى ــرىم يى ــر يې ى

جهريانىــدا ھهمــدە ۇئنىڭــدىن
كېيىنكــى بىــر يىلــدەك ۋاقىــت
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ــا ــڭ وئپتىك ــدە، ائمېرىكىنى ىئچى
ساھهســـىدىكى ەئڭ نوپۇزلـــۇق

 Applied«ژۇرنـــالالر بولغـــان 
Optics» ،«Journal of the 

Optical Society of 
America« ۋە ،»Optics 

Letters«ــــــــــــــلهرگه  دېگهن
»تهكـــشۈرۈپ تهســـتىقلىغۇچى«

يهنى مهسـۇئل مـۇھهررىر بولـۇپ
  .ىئشلهپ بهردى
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ەئركىــن: يۇقــۇرقى رەســىمدە
سىدىق كالىفورنىينىڭ لىۋەرمـورە
شــهھىرىگه جايالشــقان ســاندىائ
ـــــــــــسىدا دۆلهت تهجرىبىخانى

ـــت ـــان-پوس ـــۇق قىلغ دوكتورل
ۋاقىتتىكى ۇئستازى دوكتـور رىـچ

 . ترەبىنو 
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وئڭــدىن: يۇقـۇرقى رەســىمدە
كىـنكىـشى ەئر-4سانىغاندىكى 

ــــدە كــــۆپ ســــىدىققا ياپونىيى
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ـــاكا ـــان، وئس ـــشىلىق قىلغ ياخ
ــىتېتىنىڭ پروفېســسورى ۇئنىۋېرس
ــدى ــسۇمى ەئپهن ــاگوتو تسۇت م

وئســاكا ۇئنىۋېرســىتېتى. بولىــدۇ
ــــىدىقنىڭ ــــن س ــــلهن ەئركى بى
ـــى ـــى خېل ـــڭ ائرىلىق مهكتىپىنى
يىــراق بولــۇپ، ەئركىــن ســىدىق
ياپونىيىــدە وئقۇۋاتقــان ۋاقىتتــا،

ىراسـىنىماگوتو ەئپهندى يول ك
ۆئز يېنىدىن چىقىرىـپ، ەئركىـن
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ــــدەك ۆئز ــــر يىل ــــىدىقنى بى س
گۇرۇپپىسىنىڭ تهتقىقات يىغىنىغا

ــتۇرغان ــن. قاتناش ــيىن ەئركى كې
ــــــپىگه ــــــىدىقنى ۆئز مهكتى س
ىئمتىھانسىز ائسپىرانتلىققا قوبۇل
ـــش ـــۇ ىئ ـــسىمۇ، ب ـــان بول قىلغ
ـــماي ـــگه ائش ـــدا ەئمهل ائخىرى

ائيـدا-6يىلـى -1996. قالغان
 فرانسىـسكودىكىبۇ كىـشى سـان

بىــــر خهلقائرالىــــق يىغىنغــــا
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ــن ســىدىق ۇئ ــدە، ەئركى كهلگهن
كىــــــشى بىــــــلهن يهنه بىــــــر
ـــــسورنى ـــــك پروفېس ياپونىيىلى
ــهھىرىدىكى ــس ش ــڭ داۋى ۆئزىنى
ــدا ــپ، ياتىقى ــپىگه ەئكېلى مهكتى
ۇئيغۇرچه تاماق بىـلهن مېھمـان
ـــڭ ـــيىن، ۆئزىنى ـــدىن كې قىلغان
تهجرىبىخانىسىنى ېئكـسكۇرسىيه

ىمدىكىــسى مانــارەس. قىلــدۇردى
 .شۇ چاغدىكى بىر كۆرۈنۈش
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ەئركىـــن: يۇقـــۇرقى رەســـىم 
ـــسكو ـــان فرانسى ـــىدىقنىڭ س س
.شــهھىرىدىكى ۆئيىنىــڭ ائلــدى
ــۇ ــسى ب ــىدىق ائىئلى ــن س ەئركى
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ائيـدىن-5يىلى -1997ۆئيدە 
ـــــى -2004 ـــــچه-7يىل ائيغى

تۇرغان بولۇپ، مۇشـۇ مهزگىلـدە
ــسكودىكى ــان فرانسى ــۇ ۆئي س ب

دەكۇئيغۇرالرنىــڭ چــوڭ ۆئيىــ
ۋەتهنـدىكى ۋە. رولىنى ۆئتىگهن

ائمېرىكىنىــڭ باشــقا يهرلىــدىكى
ۇئيغـــۇرالر ســـان فرانسىـــسكوغا
ــڭ ــدە، ۇئالرنى تاماشــىغا كهلگهن
ــــگه ــــۇ ۆئي ــــسى مۇش كۆپىنچى
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 يىلغىـچه يېڭـى4-3. چۈشكهن
يىـــــل ۋە باشـــــقا بـــــايراملىق
ـــدە ـــۇ ۆئي ـــالرمۇ مۇش وئلتۇرۇش

كېـــيىن ۇئيغۇرالرنىـــڭ(بولغـــان 
ـــ ـــۇ ۆئي ـــپ، ب ـــانى كۆپىيى گهس
ــان ــۇپ قالغ ــدىغان بول ).پاتماي
:رەســىمدىكىلهر وئڭــدىن ســولغا
غهيـــــرەت ســـــابىت، ائدىـــــل
ائتـــاۋۇلال، دىلنـــارە، ەئركىـــن
ســىدىق، ائمــانگۈل، دىلــشات،



1098 

ــــۇر ــــاھىرە، ەئالن ــــات، م ەئراف
ائپپاي، ھوشۇر ىئسالم مۇەئللىم،
دىلنۇر، راھىـله، نـۇرى ائبلىكىـم،

بـــۇ رەســـىم. ۋە پـــوالت ۆئمهر
ـــى -2000 ـــڭ ائي-4يىل -3نى

 .كۈنى تارتىلغان
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ـــىم ـــۇرقى رەس ـــن: يۇق ەئركى
ــان ــسى پاتهمخ ــىدىقنىڭ ائپى س

ـــا  ـــى -1999ائمېرىكىغ -2يىل
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قېتىم كهلگهندە ۆئينىڭ ائلدىـدا
رەسىمدىكىسى. چۈشكهن رەسىم

4ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ تويوتـــا 
ـــسى ـــاركىلىق ماشىنى ـــر م رۇننې
بولــۇپ، ھــازىرمۇ شــۇ ماشــىنىنى

 . ھهيدەيدۇ
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ســــان: يۇقــــۇرقى رەســــىم  
فرانسىسكو شهھىرىنىڭ يىـراقتىن

ــى ــر كۆرۈنۈش ــان بى ــۇ. تارتىلغ ب
ائينىڭ-10يىلى -2003رەسىم 

كۈنى ائمانگۈلنىڭ ھهدىسى-25
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وئتتۇرىــدىكى(گۈلباھــار خــانىم 
ائمېرىكىغـــا تۇغقـــان) كىـــشى

يـــوقالش ۈئچـــۈن كهلگهنـــدە
 .تارتىلغان

  بۆلۈم-12

 ئامېرىكا يۇقىرى تېخنىكىلىق 

 هتشىركهتلىرىدىكى خىزم

بىــــز ەئســــلىدە بۇنىڭــــدىن
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كېيىنكى بۆلۈملهرنىمـۇ ائلـدىنقى
بۆلــۈملهرگه وئخــشاش بىــر ائز
ــپ تهييارالشــنى ــسىلىي يېزى تهپ

بىراق، ەئركىـن. وئيلىغان ىئدۇق
ـــــدىكى ـــــىدىقنىڭ چهت ەئل س
وئقــۇش ۋە خىــزمىتىگه ائىئــت
ــر قهدەر ــۇرمهنلهر بى ــان وئق بولغ
قىزىقىدىغان نۇرغـۇن مهلۇمـاتالر

ڭ بىلىــۋال تــورەئركىــن ســىدىقنى
ــلهن ۆئتكــۈزگهن يازمــا بېتــى بى
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ســۆھبىتىدە وئتتۇرىغــا قويۇلــۇپ
بولۇنغانلىقى ۈئچۈن، ۇئالرنى بـۇ
يهردە قايتـــا تهكرارلىماســـلىقنى

قىزىققــۇچىالر. مۇۋاپىـق كــۆردۇق
بىلىــۋال، بوســتان ۋە بىلىــك تــور
بهتلىرىـــــــدىن ســـــــۆھبهتنىڭ
ــــسىملىرىنى ــــىۋەتلىك قى مۇناس
كۆرۈۋالــــسا بولىــــدۇ، شــــۇڭا
بۇنىڭـــدىن كېيىنكـــى بۆلـــۈملهر

 قىسقا بولۇپ، ۇئنىڭدانىسبهتهن
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ــوڭ ــوڭ ۋەقهلهرال-پهقهت چ  چ
وئقۇرمهنلهرنىــڭ. خۇالســىلهندى

خهۋەردار بولــــۇپ قېلىــــشىنى،
ـــوغرا چۈشىنىـــشىنى ـــدە ت ھهم

 .ۈئمىد قىلىمىز
 

)1 ( CVI الزېر نۇرى شىركىتى 
)»CVI Laser Corporation«(

ـــىمالىي ـــن ســـىدىق ش ەئركى
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ىيهدىكىكــــــــــــــــــــــالىفورن
»Livermore «دېــــــــــگهن

شــهھهرگه جايالشــقان ســاندىائ
دۆلهت تهجرىبىخانىسىدا پوسـت

 دوكتورلـــــۇق قىلىۋاتقانـــــدا،-
ۇئنىڭ بۇ دۆلهت تهجرىبىخانىسى
ىئدارىــسىنىڭ ىئچىــگه كىرىــشىگه
يــول قويۇلمىغــانلىقى ۈئچــۈن،

ــت  ــڭ پروجهك ــات(ۇئنى )تهتقىق
گۇرۇپپىـــــــسى ائچىـــــــدىغان
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ــات يىغىن ــك تهتقىق ــىھهپتىلى ىن
10مۇشــــــــــۇ ىئــــــــــدارىگه 

ــــدىغان  ــــومېتىردەك كېلى «كىل
CVIـــىركىتى ـــۇرى ش ـــر ن » الزې

 CVI Laser«ىئنگلىـــزچه (
Corporation» ،www. 

cvilaser. com (دېــــــگهن
بۇ شىركهتنىڭ. شىركهتته ائچتى

باش ىئدارىـسى يېڭـى مېكـسىكا
)New Mexico (ـــــتاتىدا ش
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ـــــــــــىمالىي ـــــــــــۇپ، ش بول
ــر ــڭ بى ــسى ۇئنى كالىفورنىيهدىكى

بـــۇ. ق شـــىركىتى ىئـــدىتارمـــا
تارمــاق شــىركهتنىڭ باشــلىقى،
ـــۇائۋىن ـــۈن شـــىركهتنىڭ م پۈت

ــــېكىس  ــــسى ائل  Alex(رەىئ
Jacobson (ەئســــــــــــــلىدە

ـــىتېتىنىڭ ـــالىفورنىيه ۇئنىۋېرس ك
)Berkeley(بـــــــــــــاركلېي 

شۆبىسىدە دوكتورلـۇق ۇئنۋانىغـا
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ېئرىــــشكهن بولــــۇپ، ەئركىــــن
 Rickســـىدىقنىڭ ۇئســـتازى 

Trebinoبىــــلهن ائلـــــېكىس 
ىسى وئقۇغـۇچى دەۋرىـدىنىئكك

ائلـېكىس. تارتىپال تونۇش ىئدى
ــۇپ، ــدىن بول ــۇدىي مىللىتى يهھ
ـــــدا ســـــوۋېت ـــــك ۋاقتى كىچى
ــــــا ــــــدىن ائمېرىكىغ ىئتتىپاقى
.كۆچمهن بولۇپ كهلگهن ىئـدى
ـــاالنتلىق ۋە ـــايىن ت ـــۇ ىئنت ۇئم
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ەئقىللىق كىشى بولۇپ، وئپتىكـا
ــــــا ــــــق مېخانىك ۋە وئپتىكىلى
ساھهســـىدە ىئنتـــايىن يـــۇقىرى

 نىڭCVI. دارغا ىئگه ىئدىىئقتى
پۈتـــۈن وئپتىكىلىـــق مېخانىكـــا
ـــــــــــسۇالتلىرىنى ۇئ ۆئزى مهھ
ـــان ىئـــدى ـــلهپ چىقارغ .اليىھى
ائلېكىــــسنىڭ ىئقتىــــدارىغا بهك
ىئـــشهنگهنلىكى ۈئچـــۈن، رىـــك
ــــرى ياســــاپ ــــدى ۆئزلى ەئپهن
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چىقارماقچى بولغان ائتموسـفېرا
ـــى ـــدىكى وئزون قهۋىتىن قاتلىمى
تهكشۈرۈشكه ىئـشلىتىدىغان بىـر

»Lidar «ۈئســـــــــــــكۈنىنىڭ
ــــق ۋە مېخــــانىكىلىق وئپتىكىلى
ــش ــاپ چىقى ــلىرىنى ياس زاپچاس
ىئشىنى ائشۇ ائلېكىـسكه بهرگهن

 . ىئدى
ــىدىق ــن س ــسكه ەئركى ائلېكى
بهك ياراپ كهتكهنلىكى ۈئچۈن،
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ـــاش شـــىركىتىCVIۇئ  ـــڭ ب  نى
قايتــــــا-بىــــــلهن قايتــــــا 

ــــــن ــــــشىپ، ەئركى مۇزاكىرىلى
سىدىقنىڭ سـاندىائدىكى پوسـت

ـــــــــ- ـــــــــشى دوكتورل ۇق ىئ
 غــاCVIتامامالنغانــدا، ۇئنــى 

ــدى ــدىغان بول ــزمهتكه ائلى .خى
-9 يىلى -1996شۇنىڭ بىلهن 

ـــڭ  ـــن-26ائينى ـــۈنى ەئركى  ك
 دا ائلىــــــــيCVIســــــــىدىق 
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ــرى ــا ىئنژېنې ــك وئپتىك دەرىجىلى
ــــــزچه (  Senior«ىئنگلى

Optical Engineer«(
.بولـــۇپ خىـــزمهت باشـــلىدى
دەســـــلهپته ۇئ الزېـــــر نـــــۇرى

شلىتىلىدىغانۈئســكۈنىلىرىگه ىئــ
ــــــــق ــــــــل وئپتىكىلى ھهر خى
زاپچاسالرنى اليىھىلهش ىئشلىرى

ــــلهن شــــۇغۇلالندى ــــته. بى ائل
ـــدىن ـــت ۆئتكهن ـــدەك ۋاقى ائي
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كېيىن، ۇئ شىركهتنىڭ الزېر نۇرى
ــــدىغان ــــلىرىنى چىقىرى زاپچاس
ــــۇپ، ــــلىق بول ــــۈمىگه باش بۆل
ىئنژېنېرلىق بىلهن بـۇ خىزمهتنـى

ـــــــشلىدى ـــــــداق. تهڭ ىئ بۇن
ـــــ ـــــالرنى چىقىرى دىغانزاپچاس

ـــــــسمى ـــــــكۈنىلهرنىڭ ىئ ۈئس
»ھهقىقىــي بوشــلۇق چهمبىــرى«

 Vacuum«بولۇپ، ىئنگلىزچه 
Chamber «دەپ ائتايـــــدۇ.
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CVIنىــــــــــڭ شــــــــــىمالىي 
ــــــاق ــــــالىفورنىيهدىكى تارم ك
شىركىتىدە بۇنداق ۈئسـكۈنىدىن
جهمىئي ۈئچى بار بولۇپ، ۇئنىڭ

 ســاەئتته بىــر2ھهر بىرســى ھهر 
 مىـڭ10نهچچه مىڭ دولالردىن 

ىچه قىممهتتىكى وئپتىكـادولالرغ
.زاپچاسلىرىنى ىئشلهپ چىقىرىدۇ
بىر ۈئسكۈنىنىڭ ھهر بىرىنـى بىـر

ۇئنىـــڭ. تېخنىـــك باشـــقۇرىدۇ
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ـــــــايىن ـــــــى ىئنت باشقۇرۇلۇش
مۇرەككهپ بولغاچقا، تېخنىكتىن
ىئنتايىن يۇقىرى ىئقتىدار تهلهپ

ەئركىـــن ســـىدىق بـــۇ. قىلىـــدۇ
ۈئســـكۈنىنى باشقۇرۇشـــنى ۆئزى

ىدىن ىئشقاپۇختا ۆئگىنىپ، يېڭ
ــــــــى ــــــــان تېخنىكالرن ېئلىنغ
تهربىيىلهش ىئشىنى ۆئزى ېئلىـپ

ـــاردى ـــي. ب ـــتىم ۇئ ائلى ـــر قې بى
ــــىنى ــــۇق كۇرس ــــتهپ تول مهك
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3پۈتتۈرگهن يېڭـى تېخنىكـتىن 
كىشىنى ىئـشقا ېئلىـپ، ۇئالرنىـڭ
ـــــۇ ـــــسى ب ـــــدىكى ىئككى ىئچى
ۈئســــــــكۈنىنى باشــــــــقۇرۇش
ماھـــــــــــارىتىنى زادىـــــــــــال
ۆئگىنهلمىگهنلىكــــى ۈئچــــۈن،

3 كىشىنى 2چىدىكى ۇئالرنىڭ ىئ
ھهپتىــــدىن كېــــيىن ىئــــشتىن

كىتابالرغا يېزىلىشىچه،. بوشاتتى
مۇشـۇنداق ۈئسـكۈنىدە ىئـشلهپ
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چىقارغان وئپتىكىلىق زاپچاسنىڭ
تهكشىلىك دەرىجىسىدىكى دۇنيا

 پىرســهنت بولــۇپ،2رېكــورتى 
ەئركىـــن ســـىدىق مۇشـــۇنداق
تهكشىلىكنى ەئمهلگه ائشـۇرۇش
تۈئستىدە بىر مهزگىـل تهتقىقـا

ېئلىپ بېرىپ، بۇنىـڭ تهكـشىلىك
ـــسىنى  ـــهنتكه0.5دەرىجى  پىرس
ـــــۈزدى ـــــشنىڭ. يهتك ـــــۇ ىئ ب

ــــشلهپچىقىرىش ــــسۇالت ىئ مهھ
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ۈئنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكه زور
 دا چـوڭCVIپايدىسى بولـۇپ، 
مۇشـــۇ بىـــر. تهســـىر قوزغىـــدى

مهزگىل ۋاقىت ىئچىدە ائلـېكىس
ەئركىــن ســىدىقنىڭ تهســىرىگه
كـــۆپ ۇئچـــراپ، ۇئيغۇرالرغـــا

.نتايىن ائمراق بولـۇپ كهتتـىىئ
ۇئ ۇئيغۇرالرغــا ھــۆرمهت قىلىــش
ـــى ـــقا گۆش ـــسىدىن، چوش يۈزى

مۇشـــۇ. يېيىـــشنىمۇ توختـــاتتى
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مهزگىلــــدە ەئركىــــن ســــىدىق
شــىنجاڭ ۇئنىۋېرســىتېتى فىزىكــا
ــــــلهن ــــــاكۇلتېتىنى ۆئزى بى ف
وئخـــشاش ۋاقىتتـــا پۈتتـــۈرۈپ،
ــــپ ــــا كېلى ــــيىن ائمېرىكىغ كې
ـــتى ـــان دوس ـــشىپ قالغ وئرۇنلى

 غـــاCVIتـــاۋۇلالنىمۇ ائدىـــل ائ
وئپتىكا ىئنژېنېرى قىلىـپ ىئـشقا
ېئلىـپ، ىئككىـسى بـۇ شـىركهتته
بىر يىلدىن ائرتۇق ۋاقىت بىـرگه
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ھهر كــۈنى چۈشــلۈك. ىئــشلىدى
تاماقتا بـۇ ىئككىـسى ۇئيغـۇرچه

ىئــش ائرىلىقىــدىمۇ. مۇڭداشــتى
ەئركىن سىدىق ائدىلنىڭ قېشىغا
ـــۇت ـــانچه مىن ـــر ق ـــپ، بى بېرى

ــى ــشىپ كېلهتت ــن. پاراڭلى ەئركى
سىدىق ۈئچـۈن بـۇ بىـر مهزگىـل

CVIــــــى ەئڭ ياخــــــشى  دىك
 . ۆئتكهن ۋاقىتالر بولدى

CVIۋە ائمېرىكىدىكى باشقا 



1122 

بىــر قىــسىم شــىركهتلهر ىئــشلهپ
ــسقا ــايىن قى ــدىغان، ىئنت چىقىرى

ـــسې  ـــا پۇل ـــزچه(وئپتىك ىئنگلى
»ultra-short optical 

pulse« (ۈئچۈن ىئشلىتىدىغان
ـــۇپ ـــار بول ـــالر ب ،بهزى زاپچاس
ــــشلهپ ــــى ىئ ــــىركهتلهر ۇئن ش
چىقارغــــان بىــــلهن، ۇئنىــــڭ

ــــــــكهن  ــــــــگه يهت -ۆئلچهم
يهتمىگهنلىكىنــــــى ۆئلــــــچهپ
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.چىقىدىغان ائپپارات يوق ىئدى
شۇڭا ائلېكىس ەئركىن سـىدىققا

ــزچه   White light«ىئنگلى
interferometer « دەپ

ائتىلىـــدىغان بىـــر وئپتىكىلىـــق
ۆئلچهش ائپپـاراتىنى اليىھىـلهپ

ــشنى ــشۇردىىئــشلهپ چىقى . تاپ
 نىــــڭCVIەئركىــــن ســــىدىق 

ـــــرو  ـــــر ېئلېكت ـــــدە بى -ىئچى
وئپتىكىلىق تهجرىبىخانا قۇرۇپ،
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ــلهپ، ــاراتنى ۆئزى اليىھى ۇئ ائپپ
ــا، ــا، ېئلېكترونىك ــڭ وئپتىك ۇئنى
ــــــــشاق ــــــــا ۋە يۇم مېخانىك
ــسىنى ۆئزى ــڭ ھهممى دېتاللىرىنى
اليىھىـــــلهپ، ەئڭ ائخىرقـــــى
ائپپــــــاراتنىمۇ ۆئزى ياســــــاپ

ا بۇنــداقەئينــى ۋاقىتتــ. چىقتــى
ـــڭ باشـــقا ـــاراتتىن دۇنيانى ائپپ
ــانىالردا ــدىكى تهجرىبىخ يهرلىرى
ــــدى ــــار ىئ ــــال ب .پهقهت ۈئچى
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كــــــــــــــــــــــالىفورنىيهدىكى
»Coherent «دېــگهن چــوڭ

كۆلهملىك وئپتىكـا شـىركىتى بـۇ
ـــــدىن ـــــشتىن خهۋەر تاپقان ىئ
كېـــــيىن، ۇئ ائپپـــــاراتتىن ھهر

 مىـڭ دولالردىـن ۈئچ15بىرىنى 
غاندانه سېتىۋېلىشنى تهلهپ قىل

بولـــسىمۇ، ائلـــېكىس ۇئنـــداق
بىرىنچىـدىن،. قىلىشقا ۇئنىمىدى

ــقۇرۇش بهك ــاراتنى باش ــۇ ائپپ ب
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قىيىن بولـۇپ، سـېتىلىپ بولغـان
ائپپاراتنىڭ كېيىنكى تېخنىكىلىق
ــدىغانغا ــشلىرىنى قىلى ــاردەم ىئ ي

CVIنىـــڭ ائدەم كـــۈچى يـــوق 
يهنه بىـــر تهرەپـــتىن،. ىئـــدى

Coherentــــاراتنى ــــۇ ائپپ  ب
 ۋە باشــقاCVIالر سېتىۋالــسا، ۇئ

ــان ــشلهپ چىقارغ ــىركهتلهر ىئ ش
زاپچاســـــالرنىڭ ســـــۈپىتىنى ۋە
ـــــــشۈرۈپ ـــــــسىنى تهك اليىھى
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ــدارىغا ىئــگه ــۋېلىش ىئقتى ېئنىقلى
 ۈئچـۈنCVIبۇ . بولۇپ قاالتتى
 .پايدىسىز ىئدى

CVIبىـــر مهزگىـــل دۇنياغـــا 
ـــۇتېر ـــان، كومپي ـــھۇر بولغ مهش

CPUــــــــشلهپ ــــــــىنى ىئ  س
دېــگهن» Intel«چىقىرىــدىغان 

هتكه، يۇقىرىــــدا تىلغــــاشــــىرك
ـــي بوشـــلۇق«ېئلىنغـــان  ھهقىقى
ۈئسكۈنىـــــسىنىڭ» چهمبىـــــرى
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ــشلهپ ــسىنى ىئ ــك تىپتىكى كىچى
ـــاتتى ـــپ س ـــۇIntel. چىقىرى  ب

ــۇزۇق ــڭ ب ــكۈنىنى ۆئزلىرىنى ۈئس
 ســـىنىCPUچىقىـــپ قالغـــان 

.تهكشۈرۈش ۈئچۈن ىئشلىتهتتى
بـــۇ ۈئســـكۈنىگه ىئـــشلىتىدىغان

ــــــزچه   Lock-in«ىئنگلى
Amplifier « دەپ

ــۇقائت ــر ېئلېكترونل ــدىغان بى ىلى
CVIائپپارات بار بولۇپ، بۇرۇن 
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ـــــر ۇئ ائپپـــــاراتنى باشـــــقا بى
 مىــــڭ3شــــىركهتتىن بىرىنــــى 
ۇئنىـڭ. دولالرغا سېتىپ ائالتتـى

ھهجمى چوڭ ۋە باھاسى يۇقىرى
ـــن ـــېكىس ەئركى ـــا، ائل بولغاچق
سىدىققا مۇشـۇنداق ائپپـاراتتىن
ــدىغان ــق كېلى ــرىگه مۇۋاپى ۆئزلى

يىھىـلهپ ياسـاپقىلىپ بىرنـى ال
شــۇنىڭ. چىقىــشنى تاپــشۇردى

ــىدىق  ــن س ــلهن ەئركى UCDبى
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دىــن بىــر كىتــابنى ائرىــيهتكه
ېئلىپ ەئكېلىپ، شـۇ كىتـابتىكى
بىلىمــلهرگه ائساســهن بۇنــداق
ائپپـــــــاراتتىن بىرنـــــــى ۆئزى
اليىھىلهپ، ۇئنىڭ زاپچاسـلىرىنى
ۇئ بـــۇ شـــىركهتلهردىن ســـېتىپ
ېئلىپ تهييارالپ، ەئڭ ائخىرىدا

ــــم200 - 100 ــــالر چىقى  دول
بىلهن بۇ ائپپاراتنىڭ بىـر سـىناق
ـــسىنى ياســـاپ چىقتـــى .نۇسخى
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ـــېكىن،  ـــىركىتى Intelل CVI ش
ــشنى ــكۈنه ېئلى ــى ۈئس ــن يېڭ دى
تــوختىتىش ســهۋەبى بىــلهن، بــۇ
ېئلېكترونلۇق ائپپـارات ەئمهلىـي

 .ىئشالرغا ىئشلىتىلمىدى
 غا يېڭىCVIەئركىن سىدىق 

ــــڭ ىئــــشقا چۈشــــكهندە، ۇئنى
ېخىچه داۋىس دېـگهنائىئلىسى ت

شهھهردە بولۇپ، ىئككى يهرنىـڭ
ــــــى  ــــــومېتىر100ائرىلىق  كىل
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ـــى ـــداق. كېلهتت ـــۈنى بۇن ھهر ك
ــسىپ ىئــشقا ــى بې ۇئزۇن ائرىلىقن

 كېـــتىش بهك قىـــيىن-كېلىـــپ 
بولغاچقــــا، ەئركىــــن ســــىدىق

Livermoreغا يېقىن يهنه بىر 
ـــل ـــان ائدى شـــهھهردە تۇرۇۋاتق
ائتاۋۇلال، نۇر ۋە غهيرەت سابىت

 ۇئيغــۇر ياشــلىرىغا3ارلىق قاتــ
ــۇرۇپ ــا ت ــر ياتاقت قوشــۇلۇپ، بى

بـــۇ ياتاققـــا كېيىـــنچه. تــۇردى
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پوالت ۆئمهر ىئسىملىك يهنه بىـر
ەئركىـن. ياش كېلىپ قوشـۇلدى

سىدىق ۆئيىگه ھهر جۈمه كـۈنى
كهچته قايتىپ كېتىپ، كېيىنكى
دۈشــــهنبه كــــۈنى ەئتىگهنــــدە

بۇ مهزگىلـدىكى. قايتىپ كهلدى
ــــاق تۇرمۇشــــى ىئ ــــايىنيات نت

ياتـاقتىكىلهر. كۆڭۈللـۈك ۆئتتـى
ائخشىمى وئخـشىمىغان ۋاقىتتـا
ــــل ــــپ، ھهر خى ــــپ كېلى قايتى
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تاماقالرنى ەئتكهنلىكى ۈئچـۈن،
تاماقنى تهرتىپـسىز ھالـدا كـۆپ
يهۋېلىپ، ەئركىـن سـىدىقمۇ بىـر
قانچه ائينىڭ ىئچىدە باشـقىچىال
ســــهمرىپ، قورســــاق ســــېلىپ

مۇشـــۇنداق. كهتـــكهن ىئـــدى
ــنى  ــۆپرەك ائ6تۇرمۇش ــدىن ك ي

ـــــۈزۈپ،  ـــــى-1997ۆئتك  يىل
ائمـــــانگۈل ســـــاكرامېنتودىكى
ــــــــــالىفورنىيه شــــــــــتات ك
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ۇئنىۋېرســــىتېتىنىڭ كومپيــــۇتېر
ـــــــستىرلىقىنى ـــــــي ماگى ىئلمى

ـــــيىن،  ـــــدىن كې -5تۈگهتكهن
ـــڭ  ـــن-14ائينى ـــۈنى ەئركى  ك

ـــــىركىتىگه  ـــــىدىقنىڭ ش 25س
ــدىغان  ــومېتىر كېلى  San«كىل

Ramon «ــگهن شــهھهردىن دې
ۆئيىنـى شـۇبىر ۆئي سېتىۋېلىپ، 

.يهرگه كۆچـــــۈرۈپ كهلـــــدى
ەئركىــن ســىدىق كېيىــنچه بىــرەر
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ــــشىپ، ۆئز ــــت تىرى ــــل ۋاقى يى
ــــــلىگه ــــــى ائران ەئس بهدىنىن

 .كهلتۈرۈۋالدى
CVIــا ــدا تىلغ ــى يۇقىرى  دىك

ېئلىنغـــان خىـــزمهتلهر ەئركىـــن
ــــايىتى ــــۈن ناھ ــــىدىق ۈئچ س
ـــان ىئـــدى ـــارلىق تۇيۇلغ .قىزىق
ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ ماائشـــىمۇ

ۋاقىت ىئچىـدەىئككى يېرىم يىل 
ــــرگهن ــــى كى ــــىركهتكه يېڭ ش
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ـــــدا  ـــــتىكىگه قارىغان 45ۋاقىت
پىرســهنت ۆئســتۈرۈپ بېــرىلگهن

 يىلىنىـڭ-1999لېكىن، . ىئدى
ــدە، ــا كهلگهن ــى يېرىمىغ كېيىنك

CVIدا ەئركىــــــن ســــــىدىققا 
چۇشلۇق قىزىقـارلىق ۋە يـۇقىرى
تاالنـت بىــلهن يـۇقىرى ىئقتىــدار
تهلهپ قىلىــدىغان يېڭــى ىئــشالر

ۋاقىتنــى. قالمىــدىائنــچه كــۆپ 
ىئــسراپ قىلماســلىق ۈئچــۈن، ۇئ
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شــىركهتته نــېمه ىئــش بولــسا،
بهزى. شـــۇنى قىلىـــپ تـــۇردى

ــدارالر ــدا خېرى ــۈنلىرى تېلېفون ك
ــشىپ، شــىركهتنىڭ ــلهن سۆزلى بى
ــــــــــــــــــــــسۇالتلىرىنى مهھ
ـــــى ـــــاتىدىغانالردىن بىرەرس س
ائغرىپ قالسا، شۇالرنىڭ وئرنىدا
ــــــــا ــــــــدارالرغا وئپتىك خېرى
ــــــــېتىش ــــــــلىرىنى س زاپچاس

بىــر. ىئــشلىرىنىمۇ قىلىــپ بــاقتى
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قېـتىم شــىركهتنىڭ مېخــانىكىلىق
وئپتىكــا زاپچاســلىرىغا شــىركهت
ـــــاس ـــــلهن زاپچ ـــــسمى بى ىئ
ماركىــسىنى يازىــدىغان قىمــمهت
باھــالىق الزېــر نۇرلــۇق ۈئســكۈنه
بۇزۇلــــۇپ قالغانــــدا، ەئركىــــن
ـــــۇۋۇپ، ـــــى چ ـــــىدىق ۇئن س
تهكشۈرۈش ائرقىلىق، ۇئنىڭ بىـر

يــۈپېئلېكترونلــۇق زاپچىــسى كۆ
كهتكىنىنى بايقاپ، ۇئ زاپچاسنى
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ــــېتىپ ەئكهلــــدۈرۈپ، بــــۇ س
ۈئســـكۈنىنى رېمونــــت قىلىــــپ

بــۇ ىئــش ائلېكىــسنى. ســاقايتتى
لـېكىن،. قاتتىق تهسىرلهندۈردى

ــڭ ــىدىق ۆئز ۆئمرىنى ــن س ەئركى
ـــۇنداق ـــسمىنى مۇش ـــان قى قالغ
ىئــــشالر بىــــلهن ۆئتكۈزۈشــــنى

 .خالىمايتتى
ــى -1999  ائيــدا،-10 يىل

 كىـشى2اشـقا ەئركىن سـىدىق ب
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ــر ــان بى ــشىپ قۇرغ ــلهن بىرلى بى
ــلهن  ــشى بى ــىركهتنىڭ ىئ ــۇ(ش ب

شــــىركهت توغرىــــسىدا مۇشــــۇ
بۆلۈمنىڭ ائخىرىـدا يهنه ائيـرىم

ـــــــوختىلىمىز ـــــــۇبىي)ت ، جهن
كــــالىفورنىيهدىكى بىــــر چــــوڭ
تهجرىبىخانىغــا بىــر ھهپتىلىــك

ۇئ. خىزمهتكه بارىدىغان بولـدى
يهرگه مېڭىشتىن بۇرۇن ەئركىـن

نېت ائرقىلىق باشقاسىدىق ىئنتېر
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ــلىغان ــكه باش ــزمهت ىئزدەش خى
ـــــــــــۇبىي ـــــــــــۇپ، جهن بول
كالىفورنىيهدىكى يېڭى قۇرۇلغـان
بىر شىركهتته ۆئزىـگه اليىـق بىـر
.خىــزمهت بــارلىقىنى بايقىــدى
ھهمــدە ۇئالر بىــلهن تېلېفونــدا
كۆرۈشــۈپ بولغانــدىن كېــيىن،
ۇئالر ەئركىن سىدىق بىـلهن بىـر
قېتىم يـۈز تـۇرانه كۆرۈشـىدىغان

ەئركىـــن ســـىدىق بـــۇ. بولـــدى
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ىئــشنى يــۇقىرىقى بىــر ھهپتىلىــك
ــا ــلهن وئخــشاش ۋاقىتق ىئــش بى

ھهمدە شۇ قېتىم بـۇ. توغرىلىدى
يېڭــــــى شــــــىركهت بىــــــلهن
ــــيىن، ۇئالر ــــكهندىن كې كۆرۈش
ەئركىن سىدىقنى ىئشقا ېئلىـشنى

ەئركىن سىدىق شـۇ. قارار قىلدى
 كــۈنى-10 ائينىــڭ -12يىلــى 

ــــدىن ــــسكه ۆئز خىزمىتى ائلېكى
ىئـــستېپا بېرىـــدىغان خهتنـــى
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ــــــشۇردى  ــــــڭ(تاپ ائمېرىكىنى
شىركهتلىرى يۇقىرى دەرىجىلىـك
ــدىن ــادىمالردىن ۆئز خىزمىتى خ

ــدا  ــستېپا بېرىدىغان ــته2ىئ  ھهپ
بۇرۇن ىئلتىماس قىلىشنى تهلهپ

ائلېكىسمۇ بۇ ۋاقىـتالردا). قىلىدۇ
CVIـــىدىققا ـــن س ـــڭ ەئركى  نى

ــۇپ ــدىغان بول ــق كهلمهي مۇۋاپى
 قىلىپ تۇرغانقالغانلىقىنى ھېس

بولغاچقا، ەئركىن سىدىقنىڭ بـۇ
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ىئلتىماســــىغا ائزراقمــــۇ خاپــــا
-12ەئركىن سـىدىق . بولمىدى

ــــرغىچه  ــــڭ ائخى  داCVIائينى
تــۇرۇپ، يېڭــى يىلــدىن باشــالپ
ھېلىقى يېڭـى شـىركهتكه ىئـشقا

 .چۈشىدىغان بولدى
كاالرمهكس تېخنولوگىيه ) 2(

 ColorMax«(شىركىتى 
Technology Incorporated«(
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 يىلى-2000ەئركىن سىدىق 
يېڭى يىل بايرىمىنى ۆئز ۆئيىـدە

ــــۈزۈپ،  ــــڭ -1ۆئتك -2 ائينى
كــــۈنى تۇرمۇشــــقا كېرەكلىــــك

4نهرســىلىرىنى ۆئزىنىــڭ تويوتــا 
رۇننېـــر مـــاركىلىق ماشىنىـــسىغا
قـــــــــاچىالپ، جهنـــــــــۇبىي
.كالىفورنىيهگه قاراپ يول ائلدى
بۇ ەئركىن سىدىقنىڭ ياپونىيىگه

ـــان ۋە ائمېرىكى ـــىبارغ ـــا يېڭ غ
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كهلــگهن ۋاقىتــتىن كېيىنكــى ۆئز
ۆئيىدىن يهنه بىـر قېـتىم، يهنـى

ۇئ.  قېتىم ائيرىلىـشى ىئـدى-3
بىر ائمېرىكىلىقنىڭ بىر ېئغىزلىـق

 دولــــالر450ۆئيىنــــى ېئيىغــــا 
.تۆلهيدىغانغا ىئجـارىگه ائلـدى
دەسلهپته ۇئ يهرگه ۆئزى يـالغۇز
بېرىـــپ، يېـــرىم يىلـــچه ۋاقىـــت
ــدىن ــيىن ائن ــدىن كې  ۇئۆئتكهن

ــى ــپ، ائىئلىن ــن ۆئي ېئلى يهردى
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ۇئ. يۆتكهپ كېتىشنى پىالنلىـدى
ــلهن ــى بى ــازىرقى ۆئي ــڭ ھ يهرنى

 كىلـومېتىر600بولغان ائرىلىقى 
ــــالغۇز. كېلهتتــــى ــــدا ي ۇئ يول

كېتىۋېتىپ، ماشىنىدا ۇئيغـۇرچه
.سى ائڭالپ ماڭـدىCDناخشا 

ــــــسىدىن ــــــشىالرنىڭ ائرى ناخ
دېگهن ناخشا» تۇمانلىق كېچه«

ــدا، ەئ ــىدىقنىڭچىققان ــن س ركى
كۆڭلى بىراقال بۇزۇلۇپ، كۆزىدىن
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ــى ــپ كهتت ــاش ېئقى ــن. ي ەئركى
سىدىق بۇ چاغدا ۆئزىنى خۇددى
ۇئيغۇر يېزىسىدىكى ياز كۈنلىرى
ھاشارغا ماڭغـان دېھقـانالردەكال

ائمېرىكىـــدىكى. ھـــېس قىلـــدى
ــــۈكى ۋە ــــڭ كۈچلۈكل رىقابهتنى
ۆئزىنىڭ كهسىپته ىئمكـان قهدەر

ېـــتىشەئڭ يـــۇقىرى پهللىـــگه ي
غايىسىنىڭ تۈرتكىسى بىـلهن، ۇئ

ــشى  ــدە42يې ــتهي دېگهن  گه يې
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يهنه ۆئيىدىن ائيرىلىپ، يـالغۇز
ـــر ـــۇنداق بى ـــايدىغان مۇش ياش
يولنى تالالشـقا مهجبـۇر بولغـان

 . ىئدى
ـــۇل ـــىدىقنى قوب ـــن س ەئركى
قىلغـــان شـــىركهتنىڭ ىئـــسمى

ـــــــزچه(كـــــــاالرمهكس  ىئنگلى
»ColorMax« (،بولــــــــــۇپ

ـــى  ـــۇرۇلغىلى تېخ ـــدەك6ق  ائي
ۇئ. ۋاقىـــــت بولغـــــان ىئـــــدى
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ـــــالىفورنىيهدىكى ـــــۇبىي ك جهن
دىسنېي باغچىسى بـار شـهھهرگه

ـــدىغان30 ـــومېتىردەك كېلى  كىل
»Tustin «دېـــگهن شـــهھهرگه

ـــا. جايالشـــقان ىئـــدى ائمېرىك
 پىرسـهنت8نوپۇسىنىڭ ىئچىـدە 

 پىرسهنت ائيالالر3ەئرلهر بىلهن 
ــــــــــــدىغان  رەڭ(رەڭ كۆرمهي

بولــــــۇپ، بــــــۇ) قارىغۇســــــى
ڭ ىئشلهپ چىقارماقچىشىركهتنى



1152 

ــشىلهرنى ــۇنداق كى ــولغىنى ائش ب
رەڭ كۆرىدىغان قىالاليدىغان بىر

ەئركىـن. خىل كـۆزەينهك ىئـدى
ســىدىقنىڭ ۇئيغــۇر دىيارىــدىكى
ــــۇ رەڭ ــــېقىن تۇغقىنىم ــــر ي بى

ـــــۆرمهس  ـــــى(ك )رەڭ قارىغۇس
بولۇپ، شـۇ سـهۋەبتىن ۆئزىنىـڭ
ـــدا ـــتهپ ىئمتىھانى ـــي مهك ائلى
ناھـــــايىتى يـــــۇقىرى نومـــــۇر

ـــيائلغا ـــاي ائلى ـــا قارىم نلىقىغ
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ــرەلمىگهن ىئــدى .مهكــتهپكه كى
بۇنــداق كۆزەينهكنىمــۇ يۇقىرىــدا

ھهقىقىي بوشـلۇق«تىلغا ائلغان 
ىئچىـــدە ىئـــشلهپ» چهمبىـــرى
ـــۇقىرى. چىقىراتتـــى ـــر ي ـــۇ بى ب

ــۇپ، ــكۈنه بول ــق ۈئس تېخنىكىلى
 يىــل3دا CVIەئركىــن ســىدىق 

ىئشلهش جهريانىدا بۇ تېخنىكىدا
تولـــــــــــۇق يېتىـــــــــــشكهن

سسىـــــسلهرنىڭ بىـــــرىمۇتهخه
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كاالرمهكس. بولۇپ قالغان ىئدى
ەئينى ۋاقىتتا ەئركىـن سـىدىقنى
ىئــشقا ېئلىــپ بولــۇپ، ۇئ تېخــى
ـــمىي ىئـــشقا چۈشـــمىگهن رەس
ــــر ــــدىكى بى ــــا ائمېرىكى ۋاقىتت

دە ەئركىـن»ىئگىلىك خهۋىـرى«
سىدىق توغرىسىدا بىر مهخسۇس
ــــۇپ، ۇئ ــــان بول خهۋەر تارقاتق
ــدىكى ــازىرمۇ تۆۋەن ــى ھ خهۋەرن

ـــــور ـــــكهت ـــــدىن كۆرۈش  بېتى
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 :بولىدىكهن
http://www.findarticles.

com/p/ar ... 
_Nov_18/ai_57619597 

ــــۇ ــــىدىقنىڭ ب ــــن س ەئركى
شىركهتتىكى خىزمهت مهنـسىپى

ــــات ۋە« ــــات، تهرەققىي تهتقىق
ـــورى ـــشلهپچىقىرىش دىرېكت »ىئ
بولۇپ، شىركهت بويىچه بۇنـداق
تېخنىكىنــى ۋە وئپتىكــا ىئلمىنــى



1156 

ىڭ ۆئزىـدىنبىلىدىغانالردىن ۇئن
شۇڭا. باشقا ھېچ كىم يوق ىئدى

ۇئ يالغۇز ناھـايىتى زېرىكىـشلىك
ــۈن ــاي، پۈت ــپال قالم ــېس قىلى ھ
ـــك ـــىركهتنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلى ش

 بولماســــلىقىمۇ ۆئز-بولــــۇش 
زىممىسىدە بولغاچقـا، داۋاملىـق
ىئنتـــايىن ېئغىـــر بېـــسىم ھـــېس

بۇ شـىركهت ماائشـتىن. قىالتتى
باشـــــقا، ەئركىـــــن ســـــىدىققا
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تنىڭ پاي چېكىدىنمۇ يهنهشىركه
خېلــى كــۆپ مىقــداردا بهرگهن
بولــــۇپ، ەئگهر بــــۇ شــــىركهت
مۇۋەپپهقىيهتلىك بولـۇپ قالـسا،

 يىلغا بارمىغان5ەئركىن سىدىق 
ۋاقىــت ىئچىــدە مىليــونېر بولــۇپ
.قېلىش ېئھتىمـاللىقى بـار ىئـدى
مانـــا مۇشـــۇنداق قىلىــــدىغان
ىئـــشىمۇ يېڭـــى ۋە ىئقتىـــسادىي

غاچقـــا،كىرىمىمـــۇ ياخـــشى بول
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ــــىمالىي ــــىدىق ش ــــن س ەئركى
ــــــۇبىي ــــــدىن جهن كالىفورنىيى
كــالىفورنىيهدىكى بــۇ شــىركهتكه
يۆتكىلىپ كېلىشكه رازى بولغـان

 . ىئدى
ــــشقا ــــىدىق ىئ ــــن س ەئركى
چۈشــىدىغانغا بىــرەر ائي ۋاقىــت
ـــــىركهتنى ـــــۇ ش ـــــدا، ب قالغان
ائمېرىكىنىــڭ بىــر مهملىكهتلىــك
ــسى ــۋىزىيه ىئستانسى ــوڭ تېلې چ
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ــتىمپۈتــۈن مهملىكهتــكه ب ىــر قې
شـۇنىڭ بىـلهن بـۇ. تونۇشتۇردى

شـــىركهتنىڭ تېخـــى ىئـــشلهپ
چىقارمىغان مهھسۇالتىغا نۇرغۇن
ــــــانىلىرى ۋە ــــــۆز دوختۇرخ ك
ــۇپ ــرەت بول ــسىيلهر ۆئچى شهخ

بــــــۇ شــــــىركهتته. كهتتــــــى
ــــــاتىدىغان ــــــسۇالتنى س مهھ

 نهپىرى بـار7 - 6خادىمالردىن 
بولـــــۇپ، ەئركىـــــن ســـــىدىق
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شـــىركهتكه كېلىـــپال، ۇئالرنىـــڭ
ن كهچكىــچه توختىمــايەئتىـدى

ۆئزلىــــرىگه تېلېفــــون قىلغــــان
ــــــدارالرغا  كــــــۆزەينهك«خېرى

 ىئككـى-چىقىدىغانغا يهنه بىـر 
شـۇڭا سـهل. ائيال ۋاقىت قالدى

ــــــــۇرۇڭ دەپ» ســــــــاقالپ ت
ــانلىقىنى چۈشــهندۈرۈپ تۇرۇۋاتق

بـــۇ شـــىركهتته ىئـــش. كـــۆردى
باشــالپ بىــر ھهپــته ۆئتكهنــدىن
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يــورك شــتاتىغا-كېــيىن، ۇئ نيــۇ
ـــــربېرىـــــپ، ۇئ  يهردىكـــــى بى

ــىركهتتىن ھهقىقىــي بوشــلۇق ش
چهمبىرىـدىن بىرنـى سـېتىۋېلىش

ۇئنى يـۆتكهپ. ىئشىغا قاتناشتى
ـــته ـــانچه ھهپ ـــر ق ـــشكه بى كېلى
ــى ــا، ۋاقىتن ــدىغان بولغاچق كېتى
زايه قىلماسلىق ۈئچۈن، ەئركىـن
سىدىق نيۇيوركتا تۇرۇپال ھېلىقى
ۈئســـكۈنىنى ســـىناق قىلىـــشقا
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ــلىدى ــى . باش ــدىن3ۇئن  ھهپتى
ېيىن يۆتكهپ كېلىپ، وئرنىتىپك

ـــــيىن، ۇئ يهنه بولغانـــــدىن كې
دەرھــــال قــــاتتىق ىئــــشلهشكه

ۇئ ھهر كـۈنى. كىرىـشىپ كهتتـى
ـــاەئت  ـــى س ـــال6ەئتىگىن  بىلهن

وئرنىـــدىن تـــۇرۇپ، ائخـــشىمى
 غىچه ۆئيىگه قايتىپ10ساەئت 

ــــدى ۇئنىــــڭ پۈتــــۈن. كهلمى
ۋۇجۇدىغا مۇشـۇ كـۆزەينهكلهرنى
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ــشتىن ــشلهپ چىقىرى ــزرەك ىئ تې
ــاپىئ ــال وئرن ــرال خىي ــارەت بى ب

ىئـــــشقا. كهتـــــكهن ىئـــــدى
چۈشۈشــتىن بــۇرۇن ۇئ شــىركهت

 ائيـدا ۆئيىـگه بىـر2بىلهن ھهر 
قېتىم قايتىپ، بىر ھهپته ۆئيىدە
تۇرۇپ ىئـشلهپ بېرىـپ ائنـدىن
قايتىــپ كېلىــشنى كېلىــشىۋالغان

ـــدى ـــا. ىئ ـــۇ ائرىلىقت ـــۇڭا ب ش
پهقهت. ۆئيىگىمــــۇ قايتمىــــدى
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ه قېتىملىـــق ۆئيىـــگ2كېيىنكـــى 
بېرىـــپ كېلىـــشنىڭ ائيـــروپىالن

 .بېلىتىنى ېئلىپ قويدى
ـــــــــــــــــسانالرنىڭ رەڭ ىئن

 خىــل8كۆرمهيــدىغان كۆزىنىــڭ 
 خىـل8تۈرى بار بولۇپ، ۇئالرغا 

وئخــشىمىغان خۇسۇســىيهتتىكى
ـــــشلهپ ـــــى ىئ ـــــۆز ەئينهكن ك

بــۇ. چىقىرىــشقا تــوغرا كېلهتتــى
ــر ــشى بى ــان كى ــىركهتنى قۇرغ ش
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ـــۇپ، ـــك ســـودىگهر بول كورىيىلى
ــڭ تهبى ــېچۇئنى ــدىن ھ ــي پهن ىئ

ــدى ــوق ىئ ــرى ي ــداق خهۋى .قان
لــــېكىن ىئگىلىــــك يــــارىتىش
ـــشلىرىغا مـــاھىر بولغاچقـــا، ىئ

ـــورىيىلىكلهردىن  ـــون10ك  مىلي
دولــالردەك پــۇل يىغىــپ، مۇشــۇ

ــان ىئــكهن ــىركهتنى قۇرغ ــۇ. ش ب
ــــن ــــلهپته ەئركى ــــشى دەس كى
ــــۈزۈكتهك ــــى ت ســــىدىققا خېل
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ــۇ ــيىن ب ــۇپ، كې ــۆرۈنگهن بول ك
يهردە بىــــر ائيــــدىن ائرتــــۇق
ىئشلىگهندىن كېـيىن قارىـسا، ۇئ
كىـــــشى ىئنتـــــايىن ەئســـــكى
ــــــكهن ــــــك ائدەم ىئ .مىجهزلى

ــۇقىرىقى  ــۆزەينهكنى8ي ــل ك  خى
ـــۈن، ـــرىش ۈئچ ـــشلهپ چىقى ىئ
ھهقىقىي بوشلۇق چهمبىرىـدىكى
پۈتۈن ھاۋانى تولـۇق سـۈمۈرۈپ

ھهقىقىــــــي«(چىقىرىۋېتىــــــپ 
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دېگهننىـــڭ مهنىـــسى» بوشـــلۇق
ــــــــۇ ــــــــى )ەئنه ش 300، ۇئن

2پ، ائندىن گرادۇسقىچه قىزىتى
ــالنى3 - ــاتتىق ماتېرىي  خىــل ق

ــــرون ېئقىمــــى بىــــلهن ېئلېكت
بۇ سوقۇلۇشتىن ھېلىقى. سوقىدۇ

ــــــپ، ــــــالالر پارچىلىنى ماتېرىي
ـــــۇلىالر ۋە ـــــدىكى مولېك ۇئنىڭ
ائتــــومالر ائجــــراپ چىقىــــپ،
ھهقىقىي بوشـلۇقتا ھهر تهرەپـكه
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ۇئچـــۇپ يـــۈرۈش جهريانىـــدا
.كۆزەينهكنىڭ ەئينىكىگه قونىدۇ

يىتى قىزىـــــقەئيـــــنهك ناھـــــا
بولغانلىقى ۈئچۈن بۇ مولېكۇلىالر
ۋە ائتومالرنىڭ بىر قىسمى ائشـۇ
ەئيــنهككه چاپلىـــشىپ تـــۇرۇپ

بۇنــداق ماتېرىيالنىــڭ. قالىــدۇ
ـــــــــــــــــــى  2 - 1قېلىنلىقىن

نانومېتىرگىچه كـونترول قىلىـشقا
ائشۇ ماتېرىيالنىڭ. توغرا كېلىدۇ
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تهسىرى بىلهن كـۆز ەئيـنهك بىـر
ـــــۇرنى ـــــدىكى ن ـــــسىم رەڭ قى

ـــسىمۆئت ـــر قى ـــۈزۈپ، يهنه بى ك
رەڭنى ۆئتكۈزمهي، شۇ ائرقىلىـق
ۇئنــــى تاقىغــــان كىــــشىلهرنىڭ
كـــۆزىگه كىرىـــدىغان نۇرنىــــڭ
ـــشهپ ـــق تهڭ ـــى مۇۋاپى رەڭگىن
ــشىلهر ــا، كى ــدىغان بولغاچق بېرى
شـــــۇنىڭ بىــــــلهن رەڭلىــــــك
ـــــــــنهن ـــــــــىلهرنى ەئي نهرس
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ەئركىــن. كۆرەلهيــدىغان بولىــدۇ
ســىدىق كومپيــۇتېردا ھېــسابالپ

 خىـــــل8كـــــۆرۈپ، ھېلىقـــــى 
كــۆزەينهكنى ىئــشلهپ چىقىــرىش

ــدە  ــۈن كهم دېگهن ــل6ۈئچ  خى
ـــــــسه ـــــــال ىئشلهتمى ماتېرىي
بولمايــــــدىغانلىقىنى تېپىــــــپ

ـــى ـــىركهتنىڭ. چىقت ـــېكىن ش ل
ـــلىقى ـــك باش ـــى كورىيىلى ھېلىق

ـــدىن2پهقهت  ـــل ماتېرىيال  خى
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باشقىنى ىئشلىتىـشكه بولمايـدۇ،
ەئركىن سىدىق. دەپ تۇرۇۋالدى

ۇ ۋە قايتا چۈشهندۈرسىم-قايتا 
مۇنازىرىلهشـــــسىمۇ ۇئ كىـــــشى
ـــڭ ـــدا چى ـــڭ جاھىللىقى ۆئزىنى

4نهتىجىـدە پهقهت . تۇرۇۋالدى
خىل كۆزەينهك نورمال چىقىـپ،

 خىلى يازدىال تهلهپـكه4قالغان 
بۇ شىركهتتىكى. اليىق چىقمىدى

ھــــــېچ قانــــــداق ائدەم بــــــۇ
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كۆزەينهكلهرنىـــڭ تېخنىكىلىــــق
.كۆرسهتكۈچلىرىنىمۇ بىلمهيتتـى

 قايتــا-ايتــا ەئركىــن ســىدىق ق
ـــــــــۇ ۇئ سۈرۈشـــــــــته قىلىپم
.كۆرسهتكۈچلهرگه ېئرىشهلمىدى
ــى كورىيىلىــك باشــلىقنىڭ ھېلىق
قىزى ىئقتىساد كهسـپىدە تولـۇق
كۇرســنى پۈتتــۈرگهن بولــۇپ، ۇئ
ــــارلىق ــــىركهتنىڭ ب ــــۇ ش مۇش
ــۇائۋىن ــسادىغا مهســۇئل م ىئقتى
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.رەىئسى قىلىپ قويۇلغان ىئـكهن
ۇئ قىـز كـۆپىنچه ۋاقىـتالردا ھـېچ

لمــاي، ۆئز ىئشخانىــسىداىئــش قى
ـــت ـــورىيىچه گېزى ـــۇرۇپ ك وئلت

ائمېرىكىــدا بىــر. وئقۇيــدىكهن
ــــۇقىرى ــــر ي ــــىركهتتىكى بى ش
دەرىجىلىــك تېخنىكىلىــق خــادىم
ۆئزىنىڭ تېخنىكىلىق داىئرىـسىدە
ـــــشاھقا ـــــر پادى ـــــۇددى بى خ

پۈتـۈن تېخنىكىلىـق. وئخشايدۇ
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.قـــــارارالرنى ۆئزى چىقىرىـــــدۇ
 يامان نهتىجىلهرگىمۇ-ياخشى 

ەئركىــن. ى مهســۇئل بولىــدۇۆئز
ســـىدىقنىڭ بـــۇ شـــىركهتته دۇچ
كهلگىنى بىر ىئنتايىن نورمالسىز،
ىئلىمسىز ەئھۋال بولۇپ، بۇنـداق
ــدىن ــا كهلگهن ىئــشنى ائمېرىكىغ
بۇيــان زادىــال كــۆرۈپ باقمىغــان

ۇئ بىـــر قـــانچه ھهپـــته. ىئـــدى
 ســاەئتتىن ىئــشلهپ16كــۈنىگه 
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 خىــــل4بېقىپمــــۇ، ھېلىقــــى 
 چىقىرىـشتاكۆزەينهكنى ىئشلهپ

ھېچ قانداق ىئلگىـرىلهش پهيـدا
ـــــدى ـــــدا. قىاللمى ەئڭ ائخىرى

 خىــــل ماتېرىيــــالالر2پهقهت 
ـــــشلهپ ـــــى ىئ ـــــلهن ۇئالرن بى
چىقىرىــشقا ھــېچ قانــداق كــۆزى

مهن خاتــــا يهرگه«يهتــــمهي، 
دەپ» كېلىـــــــپ قـــــــاپتىمهن

ـــــــۇ ـــــــتۈرۈپ، ب مۇەئييهنلهش
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 ائي2شىركهتكه كېلىپ ەئمدى 
ـــدىن ـــۈنى خىزمىتى ـــقان ك توش

ــــستېپ ــــا. ا بهردىىئ ۇئ ياتىقىغ
ــى  ــه كېرەكلىرىن ــپ، نهرس 2بېرى
ســـاەئت ىئچىـــدە يىغىـــشتۇرۇپ
ماشىنىـسىغا قـاچىالپ، شــىمالىي
كــالىفورنىيهدىكى ۆئيىــگه قــاراپ

 .يولغا چىقتى
ەئركىن سىدىق بۇ شىركهتتىن

 ائي3چىقىــــــــپ كېتىــــــــپ 
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ۆئتكهندىن كېيىن، ھېلىقى ائتـا
 قىـــز ىئككـــى كورىيىلىـــك بـــۇ-

ىگه خىيـانهتشىركهتنىڭ مهبلىغ
قىلغانلىقى ۈئچۈن، كاالرمهكسكه
مهبلهغ سالغان كىشىلهر ۇئالرنىڭ
ۈئســـــتىدىن ەئرز قىلغـــــانلىقى

6ۇئنىڭـــدىن . خهۋەر قىلىنـــدى
ائي ۆئتكهنــــدىن كېــــيىن بــــۇ
شـــىركهت پۈتـــۈنلهي ۋەيـــران

ھازىر بۇ. بولۇپ، تاقىلىپ كهتتى
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-شىركهتنىڭ ھـېچ قانـداق ىئـز 
ەئركىـن سـىدىق. (دېرىكى يـوق

شلىگهن شــىركهتنىڭ تولــۇقىئــ
ــــــسمى   ColorMax«ىئ

Technology 
Incorporated «ـــۇپ، ۇئ بول

ــــــۇت ەئمهس ــــــازىر مهۋج .ھ
ائمېرىكىـــــــــدا ھـــــــــازىرمۇ

»ColorMax «ســۆزى بىــلهن
ـــــــــقا ـــــــــلىنىدىغان باش باش
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شىركهتلهردىن بىر قانچىـسى بـار
ــــشلهپ ــــڭ ىئ ــــۇپ، ۇئالرنى بول
چىقىرىـــــــــــــــــــدىغىنى رەڭ

ـــــــــــدىغانالرنىڭ  رەڭ(كۆرمهي
كـــۆز ەئينىكـــى) نىـــڭقارىغۇلىرى
 .)ەئمهس

شــــۇنداق قىلىــــپ ەئركىــــن
ـــزمهت ـــتىم خى ـــۇ قې ســـىدىق ب
يۆتكىلىـــــــــپ، ەئســـــــــلىدە
ـــــــونېر ـــــــدەك مىلي وئيلىغىنى
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رەڭ. بواللمىــــــــــــــــــــــدى
رەڭ(كۆرەلمهيــــــــــــــدىغانالر 

ىئــشلىتىدىغان كــۆز) قــارىغۇلىرى
ـــــــــشلهپ ـــــــــۇ ىئ ەئينهكنىم

ۇئنىڭ بۇ قېتىمقى. چىقىرالمىدى
 دىكـــىCVIســـىنىقى ۆئزىنىـــڭ 

2ائيرىلىش بىـلهن خىزمىتىدىن 
قېتىملىق ائيروپىالن يول كىراسى
ۋە بىــر ائيلىــق ياتاققــا ائلــدىن
ــــــۆلىگهن ۆئي ىئجارىــــــسى ت
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پۇللىرىدىن قۇرۇق قېلىش بىـلهن
ــتى ــىدىق. ائخىرالش ــن س ەئركى

ۈئچــــۈن ىئــــشنى يهنه يېڭــــى
. باشتىن باشالشقا توغرا كهلدى

)3 (WaveSplitter 
تېخنولوگىيه شىركىتى 

)»WaveSplitter 
Technology Inc«( 

ەئركىـــن ســـىدىق جهنـــۇبىي
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كالىفورنىيىدىن قايتىـپ كېلىـپ،
ــاي، ــسراپ قىلم ــۇ ىئ ــر كۈننىم بى
ــــــكه ــــــزمهت ىئزدەش يهنه خى

ۇئ ىئنتېرنېت ائرقىلىق. باشلىدى
وئپتىكــــــــا ساھهســــــــىدىكى
شىركهتلهرگه يۇقىرى دەرىجىلىك
تېخنىكىلىـــق خــــادىم تېپىــــپ
بېرىــدىغان بىــر شــىركهت بىــلهن

ــتى ــالر.ائالقىلهش ــداق وئرۇن  بۇن
ــدا  ــپ«ائمېرىكى ــزمهت تېپى خى
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.دەپ ائتىلىدۇ» بېرىش شىركىتى
ۇئالر باشقا شـىركهتلهرنىڭ ائدەم
ېئلىــــش ېئالنلىرىنــــى يىغىــــپ،
ۆئزلىرىنـــى ىئـــزدەپ كهلـــگهن
خىزمهت ىئزدەۋاتقان كىشىلهرگه
مۇۋاپىق كېلىـدىغان خىـزمهتلهر
ـــــزمهت ـــــسا، خى ـــــۇپ قال بول
ــــــزمهتكه ــــــۈچىنى خى ىئزدىگ

ـــــــــۇچى ـــــــــىركهتكهائلغ  ش
ەئگهر بىر شىركهت. تونۇشتۇرىدۇ
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بىــر ائدەمنــى ائشــۇنداق يــول
بىــلهن ىئــشقا ېئلىــپ قالــسا، بــۇ
ـــــرىش ـــــپ بې ـــــزمهت تېپى خى
ــــــان ــــــىركىتىگه ائدەم ائلغ ش
ــۇل ــداردا پ ــۇم مىق شــىركهت مهل

كالىفورنىيىنىڭ سـىلىكون. بېرىدۇ
بۇ ائتالغۇ ېئلىمىزدە(جىلغىسىدا 

كرېمنىــي جىلغىــسى دېــگهن نــام
ـــــــــلهن  ـــــــــقانبى وئمۇمالش
بۇنداق شىركهتكه) مۇھهررىردىن
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بېرىلىدىغان پۇل ىئشقا ېئلىنغـان
ائدەمنىڭ بىر يىللىق ماائشـىنىڭ

. پىرســهنتىگه تــوغرا كېلىــدۇ15
ـــان ـــشقا ېئلىنغ ـــى ەئگهر ىئ يهن

100ائدەمنىڭ يىللىـق ماائشـى 
مىڭ دولالر بولسا، بۇ ىئش تېپىپ
بېرىش شىركىتىدىكىلهرگه ىئـشقا

ـــۇچى شـــىرك ـــڭ15هت ائلغ  مى
ــدۇ ــۇل بېرى ــدا پ ــالر ەئتراپى .دول
ىئش ىئزدىگۈچىگه ھـېچ قانـداق
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 . چىقىم بولمايدۇ
ەئركىــــن ســــىدىق ۆئيىــــگه
ـــته ـــر ھهپ ـــپ بى ـــپ كېلى قايتى
ـــى ـــيىن، ھېلىق ـــدىن كې ۆئتكهن
ـــدىغان ـــپ بېرى ـــزمهت تېپى خى
شىركهتنىڭ ياردىمىـدە جهمىئـي

 شـــىركهتنى ۆئزىـــگه اليىـــق3
تېپىــــپ، شــــۇالرغا ىئلتىمــــاس

ـــدى ـــرائ. قىل ـــتىن يهنه بى رىلىق
ھهپـــته ۆئتكهنـــدىن كېـــيىن،
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ـــن ـــسى ەئركى ـــڭ ھهممى ۇئالرنى
.سىدىقنى كۆرۈشۈشكه چـاقىردى
ــر ــۈن بى ــىركهتته پۈت ــر ش ھهر بى
كــــۈن ېئلىــــپ بېرىلغــــان بــــۇ

3كۆرۈشۈشـــتىن كېـــيىن، بـــۇ 
شــىركهتنىڭ ھهممىــسى ەئركىــن
سىدىقنى خىـزمهتكه ائلىـدىغان

 KLA«ەئركىن سىدىق . بولدى
Tencor « شــىركهتنىڭدېــگهن

ماائشىنى، قىلىدىغان ىئـشىنى ۋە
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بۇ. تۇرغۇنلۇقىنى ياخشى كۆردى
يېرىم ۆئتكۈزگۈچ ماتېرىياللىرىنى
ىئــــشلهپ چىقىــــرىش ۈئچــــۈن
ــق ــوڭ تىپلى ــشلىتىلىدىغان چ ىئ
ــــــــاپ ــــــــكۈنىلهرنى ياس ۈئس
چىقىرىدىغان بىر چوڭ شـىركهت

4بولـــۇپ، يىللىـــق سودىـــسى 
.مىليـــارد دولالردىـــن ائشـــاتتى

»WaveSplitter 
Technology» (www. 



1189 

wavesplitter. com (ــگهن دې
2شـــىركهت قـــۇرۇلغىلى تېخـــى 
ــاال ــۇق ت ــان، نۇرل ــدەك بولغ يىل
ـــكۈنىلىرىگه ـــشىش ۈئس خهۋەرلى
ىئــــــشلىتىلىدىغان وئپتىكــــــا
زاپچاســــــــلىرىنى ىئــــــــشلهپ
چىقىرىدىغان بىر يېڭى شـىركهت
بولۇپ، ۇئنىڭ قىلىدىغان ىئشىمۇ
ـــدى ـــارلىق ىئ ـــايىن قىزىق .ىئنت

سـتىگه بـۇ شـىركهتنىڭۇئنىڭ ۈئ
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 چېكــى تېخــى بازارغــا-پــاي 
سېلىنمىغان بولغاچقـا، ەئگهر ۇئ
ـــــسا، ـــــپ قال ـــــدان مېڭى وئب

ــاي  ــدىغان پ -شــىركهتتىن بېرى
چهك ائرقىلىـــق قىـــسقا ۋاقىتتـــا
ـــــشىش ـــــا ېئرى ـــــۇن پۇلغ نۇرغ

ــار ىئــدى شــۇڭا. ېئھتىمــاللىقى ب
ــــــــــــن ســــــــــــىدىق ەئركى

WaveSplitterــــــــــگهن  دې
ـــدى ھهمـــدە. شـــىركهتنى تاللى



1191 

ــى -2000 ــڭ -3 يىل -1 ائينى
ـــشقا ـــىركهتكه ىئ ـــۇ ش ـــۈنى ب ك

 .چۈشتى
بۇ شىركهت كـالىفورنىيهدىكى
دۇنياغا داڭلىق بولغان سـىلىكون
جىلغىــسىنىڭ شــهرقىي تهرىپىــدە
بولـــۇپ، ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ

 كىلومېتىر كېلىدىغان40ۆئيىگه 
»Fremont «دېگهن شهھهرگه

ەئركىـــن. جايالشـــقان ىئـــدى
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ســـىدىقنىڭ بـــۇ شـــىركهتتىكى
ــلهپتهخ ــسىپى دەس ــزمهت مهن ى

ائلىــــي دەرىجىلىــــك وئپتىكــــا
ائرىلىقتىن بىر. ىئنژېنېرى بولدى

ــــدە ــــت ۆئتكهن ــــدەك ۋاقى يىل
ـــــۇقىرى ـــــى ي ـــــىركهت ۇئن ش

 تــــاال-دەرىجىلىــــك نۇرلــــۇق 
ـــــسىگه ـــــا تېخنولوگىيى وئپتىك
ــرالر باشــلىقىغا ــۇئل ىئنژېنې مهس

ـــزچه. ۆئســـتۈردى ـــۇنى ىئنگلى ب
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»Engineering manager, 
Advanced fiber-optic 

technology«دەپ ائتايــــدۇ .
بۇ ۋاقىتقىچه ەئركىـن سـىدىقنىڭ
ماائشـــىمۇ شـــىركهتكه يېڭـــى
كهلــگهن ۋاقىتــتىكىگه قارىغانــدا

 . پىرسهنت ۆئستۈرۈلدى25
ـــــۇ شـــــىركهت ىئـــــشلهپ ب
چىقىرىـــــدىغان نهرســـــىلهرنىڭ
ــــــــــزچه ــــــــــدە ىئنگلى ىئچى
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»Interleaver « دەپ
ــار ــاس ب ــر زاپچ ــدىغان بى ائتىلى

ـــۇبولـــۇپ، ەئركىـــن ســـ ىدىق ب
شــىركهتكه كهلــگهن دەســلهپكى
مهزگىلـــدە ائشـــۇ مهھـــسۇالتنى
تهتقىق ۋە تهرەققىـي قىلـدۇرۇش

بۇ زاپچـاس. ىئشلىرىغا قاتناشتى
نۇرلـــــۇق تـــــاالدىكى ۇئچـــــۇر
ــسىلهپ ــانىنى ھهس ــڭ س كانىلىنى

20مهســـــىلهن، (كـــــۆپهيتىش 
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 كانالنى40 كانالغا، 40كانالنى 
ۈئچـۈن)  كانالغا كـۆپهيتىش80

ــشلىتىلىدۇ  ەئركىــن ســىدىق.ىئ
 ائي ۋاقىـــت4 - 3دەســـلهپكى 

ـــــۇ زاپچاســـــنىڭ ىئچىـــــدىال ب
ــىيهتلىرىنى ــق خۇسۇس تېخنىكىلى
تولـــــۇق ېئـــــنىقالپ، ۇئنـــــى
ــــشتا ســــاقالنغان ىئشلهپچىقىرى

ـــر  ـــىلىلهرنى بى ـــرلهپ-مهس  بى
ــى ــپ چىقت ــى. تېپى ــدە ۇئن ھهم
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ـــى ـــشنىڭ يېڭ ـــشلهپ چىقىرى ىئ
.ۇئسۇللىرىنى وئتتۇرىغـا قويـدى

ىدىقتىنبۇ ىئـشالرنى ەئركىـن سـ
بۇرۇن كهلگهن باشـقا ىئنژېنېـرالر

شـۇنىڭ بىـلهن. قىاللمىغان ىئدى
ەئركىــن ســىدىق بــۇ زاپچاســنىڭ
تېخنىكـــا جهھهتتىكـــى بـــاش
ــــدى ــــسكه ائيالن .مۇتهخهسسى
پۈتۈن شىركهت ەئركىن سـىدىق
تــــۈزۈپ چىققــــان قــــولالنمىنى
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ىئــشلىتىدىغان، ەئركىــن ســىدىق
وئيـــالپ چىققـــان تېخنىكىلىـــق

ـــــالغۇالرنى قو ـــــدىغانائت للىنى
ــــــدى ــــــق. بول ــــــر قېتىملى بى

خهلقائرالىـــق چـــوڭ تالالشـــتا،
WaveSplitterـــــۇ ـــــڭ ب  نى

مهھسۇالتى پۈتۈن دۇنيا بـويىچه
شــۇنىڭ. بىــرىنچىلىككه ېئرىــشتى

ATTبىــــــلهن ائمېرىكىنىــــــڭ 
ـــڭ  NECشـــىركىتى، ياپونىيىنى



1198 

شـــــىركىتى، ۋە گېرمانىيىنىـــــڭ
Siemensشــىركىتى قاتــارلىق 

خهلقائرالىــق چــوڭ كۆلهملىــك
شـــىركهتلهر ۆئزلىرىنىـــڭ ۇئزۇن
ــــــــشىش ــــــــۇق خهۋەرلى يولل
ۈئســــــــــــــــــــــــكۈنىلىرىدە

WaveSplitterنىــــڭ ائشــــۇ 
زاپچىــــــسىنى ىئــــــشلىتىدىغان

 . بولدى
 تـاال-ۇئزۇن يوللۇق نۇرلـۇق 
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خهۋەرلىشىشىدە، نۇرلـۇق تـاالدا
ھهر خىـــل ۇئچـــۇرالرنى ېئلىـــپ

ــــۇرنى ھهر  ــــان ن 100مېڭىۋاتق
ــتىم ــر قې ــا بى ــومېتىر ائرىلىقت كىل

ــــــۇ ــــــر ن رى ائرقىلىــــــقالزې
ھهر. كۈچهيتىشكه توغرا كېلىـدۇ

بىر الزېـر نۇرىنىـڭ قـۇۋۋىتى بهك
يۇقىرى بولمىغاچقا، بىر وئرۇنـدا
ــــۇرىنى ــــر ن ــــانچه الزې ــــر ق بى
بىرلهشتۈرۈپ ىئشلىتىـشكه تـوغرا
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ــــدۇ ــــر. كېلى ــــۇ الزې ــــا ب ەئمم
نۇرلىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ دولقـۇن
ۇئزۇنلـۇقى وئخـشاش بولغاچقـا،

شــۇش بىــرىگه قو-ۇئالرنــى بىــر 
ـــدە ـــل ائالھى ـــر خى ۈئچـــۈن بى
ــــــــشلىتىلىدۇ ــــــــاس ىئ .زاپچ

WaveSplitterــــل ــــر خى  بى
ــــاالدىن ــــۇق ت ــــدە نۇرل ائالھى
ــنى ــۇ زاپچاس ــىلىدىغان مۇش ياس
ىئشلهپ چىقىرىشنى قارار قىلىپ،
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ــن ســىدىققا ــى ەئركى ــۇ ۋەزىپىن ب
ـــــــن ســـــــىدىق. بهردى ەئركى

ـــــار ـــــۋانى ب ـــــۇق ۇئن دوكتورل
 كىشى ۋە باشقا4ىئنژېنېرالردىن 

 بىـــلهن تېخـــنىكالردىنىئنژېنېـــر
ـــا5يهنه  ـــر گۇرۇپپ ـــشىنى بى  كى

ـــــى ـــــۇ پروجهكتن ـــــپ، ب قىلى
ـــاتنى( ـــلىدى) تهتقىق ـــۇ. باش ب

ۋاقىتتــــــــــــا دۇنيــــــــــــادا
WaveSplitterبىـــلهن مۇشـــۇ
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ــشتا ــشلهپ چىقىرى ــنى ىئ زاپچاس
رىقابهتلىشىدىغان شىركهتلهردىن
ــدى ــار ىئ ــسى ب ــر قانچى .يهنه بى
ەئركىــن ســىدىقنىڭ گۇرۇپپىــسى

ي ماقــالىلىرىباشــقىالرنىڭ ىئلمىــ
ۋە نۇرغۇن پـاتېنتلىرىنى وئقـۇپ،
ــــق ــــق تېخنىكىلى ــــۇ ائرقىلى ش

 بىـــرلهپ-ۆئتكهللهردىـــن بىـــر 
ائشــۇ. ۆئتۈشــكه تــوغرا كهلــدى

ائرىلىقتا ەئركىن سىدىق ۆئزىنىڭ
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CVIدىكــى مــۇائۋىن رەىئــسى 
ائلــېكىس ۈئچــۈن يــول مېڭىــپ،

ــــــۇ   گهWaveSplitterۇئنىم
.خىــزمهتكه ائلــدۇرغان ىئــدى

ىق وئپتىكـــــاەئركىـــــن ســـــىد
ىئنژېنېرلىقىنىــــــڭ باشـــــــلىقى
بولغاندا، ائلېكىسمۇ وئپتىكىلىـق
ــدى ــڭ باشــلىقى بول .مېخانىكىنى
ەئركىن سىدىق ھازىر قىلىۋاتقـان
ـــــڭ ھهمـــــمه ـــــۇ پروجهكتنى ب
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مېخانىكىلىق ىئشلىرىغا ائلـېكىس
ائلېكىـسنىڭ ۋە. مهسۇئل بولدى

ــــــــــىدىقنىڭ ــــــــــن س ەئركى
گۇرۇپپىــــــسىدىكى يهنه بىــــــر

ى ەئركىـــندوكتورنىـــڭ ۆئيلىـــر
 كىلـومېتىر10سىدىقنىڭ ۆئيىگه 

ــۇپ، ۇئالر ــدىغان يهردە بول كېلى
ــن ــدە ەئركى ــۈنى ەئتىگهن ھهر ك
ســــىدىقنىڭ ۆئيىــــگه كېلىــــپ،

 كىشى بىر ماشىنىدا3ائندىن بۇ 
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يولــدا. ىئــشقا بېرىــپ كهلــدى
-ماشىنا بهك كۆپ، يول قىـستا 

قىستاڭ بولغـانلىقى ۈئچـۈن، بـۇ
ــشقا40 ــولنى بېسى ــومېتىر ي  كىل
 مىنـــــۇتتىن بىـــــر يېـــــرىم40

ــدىغان ــت كېتى ســاەئتكىچه ۋاقى
ـــــا ـــــۇ ۋاقىتت ـــــۇپ، ۇئالر ب بول
ـــپ ـــق مـــۇزاكىرە ېئلى تېخنىكىلى
بېرىپ، بىـر قىـسىم مهسـىلىلهرنى
ائشــۇ ماشــىنىنىڭ ۈئســتىدە ھهل
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ــــدى ــــس. قىل ــــت بهك قى ۋاقى
بولغاچقــــا، بــــۇ مهھــــسۇالتنى
ــــرىش ۈئچــــۈن ــــزرەك چىقى تې
ەئركىن سـىدىق مۇشـۇ ائرىلىقتـا

ـــهن ـــۇن ش ـــشهنبه-به نۇرغ  يهك
كۈنلىرىنىمــــــــۇ شــــــــىركهتته

ھهمـــــدە بـــــۇ. ۆئتكـــــۈزدى
پروجهكتنى باشالپ بىر يىلـدەك
ۋاقىت ۆئتكهن بىر شـهنبه كـۈنى
ەئركىن سىدىق يهنه بىر تېخنىك
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ائيــــــال بىــــــلهن بىــــــرلىكته
ـــــق كۆرســـــهتكۈچى تېخنىكىلى
دۇنيــــادىكى باشــــقا بــــارلىق
شــــــــىركهتلهرنى بېـــــــــسىپ
چۈشىدىغان مهھسۇالتتىن بىرنى

ــىياســاپ ــته.  چىقت ــۇ پهيت ائش
ــاللىق ۋە ــىدىق خۇش ــن س ەئركى
ھاياجانلىققا چۆمـۈپ سـهكرەپ

ۇئنىڭدىن كېيىنكـى بىـر. كهتتى
ــۇ ــدە ب ىئككــى ائي ۋاقىــت ىئچى
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ــسۇالتنى ــى مهھ ــىركهت ھېلىق ش
كـــۆپلهپ ىئـــشلهپ چىقىرىـــشقا
ــق ــدا، خهلقائرالى ــار بولغان تهيي

 تـــاال خهۋەرلىـــشىش-نۇرلـــۇق 
پ،ساناىئتىدە زور ۆئزگىرىش بولۇ

ــان ــسۇالتقا بولغ ــل مهھ ــۇ خى ب
.ېئھتىياج بىـراقال يوقـاپ كهتتـى

WaveSplitterشۇنىڭ بىـلهن 
ــــي ــــسۇالتنى تهرەققى ــــۇ مهھ ب
ـــــون ـــــر مىلي قىلدۇرۇشـــــقا بى
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ـــــۇل ـــــۇق پ ـــــن ائرت دولالردى
خهجلىگهن بولسىمۇ، ائخىرى بۇ
ــــشكه ــــسۇالتتىن ۋاز كېچى مهھ

 . مهجبۇر بولدى
بـــــۇ ۋاقىتقـــــا كهلگهنـــــدە
شوئپتىكىلىـــــق خهۋەرلىـــــشى

ساھهســـــىدە نـــــۇر دولقـــــۇنى
ــــــــىدا ــــــــۈچ ائساس ۆئتكۈزگ
ياسىلىدىغان ھهر خىـل وئپتىكـا
زاپچاســلىرى كىــشىلهرنى جهلــپ
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بـــۇ خىـــل. قىلىـــشقا باشـــلىدى
 Planar(«زاپچاسالر ىئنگلىزچه 

Lightwave Circuits 
(PLC «نۇرلـۇق. دەپ ائتىلىدۇ

تاالنىــڭ مهركىزىــي قىــسمىدىكى
ــــسمىنىڭ ــــدىغان قى ــــۇر ماڭى ن

ىكرومېتىــر بولــۇپ، م9توملــۇقى 
 مىكرومېتىـر125ۇئنىڭ پوسـتى 

ىئنـسانالرنىڭ چېچىنىـڭ(كېلىدۇ 
 مىكرومېتىـــردىن17توملـــۇقى 
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). مىكرومېتىــرغىچه كېلىــدۇ180
PLCنـــۇر يولىنىـــڭ كهڭلىكـــى 

ــــسا ائران  ــــرال4بول  مىكرومېتى
ــرىم ــر يې ــۇپ، بى ــدىغان بول كېلى
ۆئتكۈزگۈچ تاختىيىنىڭ ۈئستىدە

سـالرنىنۇرغۇن وئپتىكىلىق زاپچا
شۇنىڭ بىـلهن. ياسىغىلى بولىدۇ

WaveSplitterمــــۇ ائشــــۇ 
6ساھهگه كىرىشنى قارار قىلىپ، 
ـــق ـــر وئپتىكىلى ـــوردىن بى دوكت
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اليىھىلهش گۇرۇپپىـسى تهشـكىل
قىلىپ، ۇئنىڭغا ەئركىن سىدىقنى

ەئركىن سـىدىق. مهسۇئل قىلدى
بۇ بىر يېڭى ساھهگىمۇ ىئنتـايىن

 ائيـدىن3 - 2تېزال كىرىشىپ، 
يىــــنال يېڭــــى زاپچاســــالرنىكې

10شـىركهت . اليىھىلهپ چىقتى
 ياسـاشPLCمىليون دولالرلىق 

ۈئســكۈنىلىرىنى قــۇرۇپ چىقىــپ،
 شـــىركىتىNECياپونىيىنىـــڭ 
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بىــــلهن بىــــرلىكته بــــۇ خىــــل
زاپچاســــــــالرنى ىئــــــــشلهپ

بـــــۇ. چىقارمـــــاقچى بولـــــدى
جهرياندا ەئركىن سىدىق پۈتۈن
شىركهتنىڭ وئپتىكا تېخنىكىـسى

ەئڭ نوپۇزلــــۇقجهھهتتىكــــى 
.خـــادىملىق رولىنـــى وئينىـــدى
ـــــــلىرىنىڭ ـــــــا زاپچاس وئپتىك
تېخنىكىلىــق ىئــشلىرىغا مهســۇئل
بولۇپال قالماي، شىركهت ۈئچۈن
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يېڭى تېخنولوگىيىلهرنى باھـاالپ
بېــرىش، ۋە شــىركهتنىڭ پاتېنــت
ھـــــۆججهتلىرىنى تهكـــــشۈرۈپ
ـــشلىرىنىمۇ ـــرىش ىئ ـــاالپ بې باھ

-2001ۇئ . قوشۇمچه ىئشلىدى
 يىللىرى ياپونىيىنىڭ-2002ۋە 

NEC ،Hitachi ۋە Fujitsu
شىركهتلىرىگه كۆپ قېتىم بېرىپ،

WaveSplitterگه ۋاكــالىتهن 
تېخنىكىلىــق سۆھبهتلهشــكۈچى
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گېرمانىيىنىــڭ. رولىنــى وئينىــدى
Siemensـــر  شـــىركىتىگىمۇ بى
ــاردى ــتىم ب ەئركىــن ســىدىق. قې

ياپونغا بارغانـدا، ۇئنىـڭ يـاپون
 ۈئچـۈنتىلىنى بىلگىنى شىركهت

ـــــدى ـــــدا قىل ـــــۆپ پاي ۇئ. ك
ــــىركهتلهردە ــــدىكى ش ياپونىيى
ىئلمىي دوكالت بهرگهندە، ۇئنىڭ
ۆئزى يــــالغۇز بىــــر ائدەمنىــــڭ
قىلغان ىئشلىرىغا يـاپونىيىلىكلهر
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يهنـى،. ىئنتايىن ھهيران قالـدى
PLCەئركىـــــــن ســـــــىدىق 

زاپچاســلىرىنىڭ زاۋۇتتــا ىئــشلهپ
چىقىرىشتىن باشقا اليىھىلهشتىن

ــى  ــىناقەئڭ ائخىرق ــچهپ س ۆئل
ــــارلىق ــــان ب ــــشقىچه بولغ قىلى
جهريــــانلىرىنى ۆئزى بىۋاســــىته

بىـــــر قېـــــتىم ۇئ. قىالاليتتـــــى
Fujitsuـــــلهن ـــــىركىتى بى  ش

كۆرۈشــــــكىلى بارغانــــــدا، ۇئ
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شــىركهتنىڭ بىــر باشــلىقى ۇئنــى
بىزنىـــڭ«ائيـــرىم چاقىرىـــپ، 

ــشنى شــىركهتكه يۆتكىلىــپ كېلى
ـــسهن؟ ـــورىغان» خاالم دەپ س

 تېخنىكىـــــسىPLC. ىئـــــدى
 نىڭWaveSplitterھهتته جه

ــــــسى ــــــوڭ رىقابهتچى ەئڭ چ
 شىركىتى بولۇپ،NELياپوننىڭ 

ــــــالرنى ــــــق زاپچاس وئپتىكىلى
ــته ەئركىــن ــلهش جهھهت اليىھى
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NELسىدىق يـالغۇز بىـر ائدەم 
نىــڭ بىــر گۇرۇپپــا ائدەملىــرى

NEL. بىـــلهن رىقابهتلىـــشهتتى
بىــر ائالھىــدە شــىركهت بولــۇپ،
ــــسۇالتنى ــــت مهھ ۇئالر كونكرې

ــــــچه  ــــــشلهپائن ــــــۆپ ىئ ك
ــــدۇ ــــڭ . چىقارماي 500ۇئالرنى

ــــك ــــي دەرىجىلى نهپهردەك ائلى
ىئنژېنېرلىرى بار بولۇپ، ۇئالرنىڭ
ائساســــلىق خىزمىتــــى يېڭــــى
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تېخنىكـا بايقــاپ يــاكى كهشــىپ
ـــــت قىلىـــــپ، ۇئالرنـــــى پاتېن
ــــقا ــــدىن باش ــــدۇرۇپ، ائن قىل
ــــــڭ ــــــىركهتلهرگه ۆئزلىرىنى ش
ــق ــېتىش ائرقىلى ــاتېنتلىرىنى س پ

 . ەتپۇل تېپىشتىن ىئبار
ائلېكىــستىن باشــقا، ەئركىــن
سىدىق ۆئزىنىڭ ائدىل ائتـاۋۇلال
بىـــلهن پـــوالت ۆئمهر قاتـــارلىق
ۋەتهنداشـــــــلىرىنىمۇ ىئـــــــشقا
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ائلدۇرغان بولـۇپ، بىـر مهزگىـل
WaveSplitterائمېرىكىدىكى 

ـــۇقىرى ـــۇرالر ەئڭ كـــۆپ ي ۇئيغ
تېخنىكىلىق شىركهتكه ائيالنغان

ەئركىن سىدىق ۇئالردىـن. ىئدى
ىمۇ ىئشقا ائالاليـدىغانباشقىالرن

بولــــسىمۇ، ســــان فرانسىــــسكو
رايونىدا تهبىىئي پهندە وئقۇغـان
.باشقا ۇئيغۇرالر قالمىغان ىئدى

ـــرى-2002 ـــڭ ائخى  يىلىنى
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دۇنيا نۇرلۇق تـاال خهۋەرلىـشىش
ـــرىش ســـاناىئتىدە چـــوڭ ۆئزگى

ــــدى ــــا. بول ــــى تېخنىكىغ يېڭ
ــــــــاج چۈشــــــــىدىغان ېئھتىي
توغرىـــــــسىدىكى بـــــــۇرۇنقى

ھهممىــسى خاتــامۆلچهرلهرنىــڭ 
بولۇپ چىقىپ، ەئسلىدە ىئشلهپ
چىقارمـــاقچى بولغـــان يېڭـــى
تېخنىكىلىــق ۈئســـكۈنىلهرنى زور
دەرىجىــدە قىسقارتىــشقا تــوغرا
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ــــدى  WaveSplitter. كهل
 ائيـــدىكى-11 يىلـــى -2001

بىــر شــهنبه كــۈنىال ىئنگلىــزچه
»Open House «دەپ

ـــاائلىيهت ـــر پ ـــدىغان بى ائتىلى
ـــدىال  ـــر كۈن ـــۈزۈپ، بى 30ۆئتك

كىـــشىنى خىـــزمهتكه ائلغـــان
 ائيغـا-3 يىلى -2002بولسا، 

كهلگهنــــدە شــــىركهتتىن بىــــر
 دەك100كۈنـــــدىال بىـــــراقال 
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بــۇ چاغــدا. كىــشىنى قىــسقارتتى
ــــۇ شــــىركهتكه ــــسنىڭ ب ائلېكى

ــــنىگه ائران  ــــدەك6كهلگى  ائي
ۋاقىت بولغان بولۇپ، ۇئنىمۇ شـۇ
ــىتىۋەتتى ــشتىن بوش ــاردا ىئ .قات
ھهمــــمه كىــــشىلهر ۆئزلىرىنــــى

ــــۈپخــــ ــــا چۆك ۇددى دېڭىزغ
ـــڭ ـــر پاراخوتنى ـــان بى كېتىۋاتق
ۈئســــتىدە تۇرغانــــدەك ھــــېس
قىلىپ، بىر تهرەپتىن باشقا ىئـش
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ـــتىن ـــر تهرەپ ىئـــزدەپ، يهنه بى
ــرىلىش نۆۋىتىنىــڭ ىئــشتىن چىقى
ۆئزىگه قاچان كېلىدىغانلىقىدىن

ــۈردى ــسىرەپ ي ــدىن. ەئن ۇئنىڭ
كېيىن شىركهتته يهنه بىر قـانچه

. بولـدىقېتىم ائدەم قىسقارتىش
ــــۇق تــــاال ــــۇ قېتىمقــــى نۇرل ب
ـــــاناىئتىنىڭ ـــــشىش س خهۋەرلى
ائرقىغا چېكىنىش دولقۇنى دۇنيـا
مىقياســــىدىكى بىــــر ھادىــــسه
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ــا ساھهســىدە ــا، وئپتىك بولغاچق
ــشلهيدىغانالر ۈئچــۈن يېڭــى ىئ
ىئش تېپىشمۇ بىراقال تهس بولۇپ

 يىلىنىـــــڭ-2002. كهتتـــــى
ائخىرىغـــــــــا كهلگهنـــــــــدە،

WaveSplitter 10 دىكــــــى
 وئپتىكـا ىئنژېنېرلىرىنىـڭنهچچه

ھهممىــسى ىئــشتىن بوشــىتىلىپ،
ـــا ـــك وئپتىك ـــۇقىرى دەرىجىلى ي
ىئنژېنېرلىرىــدىن يــالغۇز ەئركىــن
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ــــدى شــــىركهت. ســــىدىقال قال
ۆئزىنىڭ ىئنژېنېرلىـق ىئـشلىرىنىڭ
بىر قىسمىنى تهيۋەنگه يـۆتكهپ،
ۆئزىنىڭ نۇرغـۇن ۈئسـكۈنىلىرىنى

شــۇ. ەئرزان پۇلغــا ســېتىۋەتتى
ىڭ بىـر شـىركىتىچاغدا جۇڭگون

WaveSplitterـــــر ـــــڭ بى  نى
مىليون دولالرلىق ۈئسكۈنىلىرىنى

 مىــڭ دولالرغــا ســېتىۋالغان200
 ائيغـا-3 يىلى -2003. ىئدى
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ـــــدە،  WaveSplitterكهلگهن
ەئركىــن ســىدىقتىن تهيـــۋەنگه

ــــدىغان  ــــشنى خاالي -يۆتكىلى
ــــــــدىغانلىقىنى، ەئگهر خالىماي
تهيـــۋەنگه بېرىـــشقا قوشۇلـــسا،

كهتنىڭ بىـــــرۇئنىڭغـــــا شـــــىر
ــــدىغانلىقىنى پىرســــهنتىنى بېرى

ەئركىـــــن ســـــىدىق. ېئيتتـــــى
ـــۆرە،« ـــشتىن ك ـــۋەنگه بېرى تهي

دەپ» يۇرتۇمغا قايتقىنىم تۈزۈك
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.وئيالپ، بۇ ىئـشنى رەت قىلـدى
شۇنىڭ بىلهن بىر دۈشهنبه كـۈنى
شـــىركهتنىڭ باشـــلىقى كېلىـــپ،

ەئركىن، مۇشـۇ ھهپـته سـېنىڭ«
WaveSplitterـــــى ەئڭ  دىك

خهۋەر. هڭ بولىدۇائخىرقى ھهپت
ــال ــپ ق ــدى» تېپى ــۇنداق. دې ش

ــــن ســــىدىقنىڭ ــــپ ەئركى قىلى
 يىلدىن ائشقان بـۇ3ىئشلىگىلى 

 يىل3بۇ . خىزمىتى ائخىرالشتى
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ەئركىـــــن ســـــىدىق ۈئچـــــۈن
»ائمېرىكىنىـــڭ ائمېرىكىـــسى«

ــــىلىكون ــــدىغان س دەپ ائتىلى
ـــام  ـــسىدىكى ەئڭ قاين -جىلغى

تاشقىنلىققا تولغـان بىـر يـۇقىرى
ــــــىرك ــــــا ش ىتىدە ەئڭتېخنىك

قىزىقارلىق، ەئڭ ھاياجانلىنارلىق
ۋە ەئڭ پهخىرلىنهرلىك ھاياتىنى

 يىـل3ۆئز بېشىدىن كهچۈرگهن 
 . بولدى
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ــــن ــــا ەئركى ــــى ۋاقىتت ەئين
ـــان ـــزمهتكه ائلغ ســـىدىقنى خى

KLA-Tencorــــــــــگهن  دې
ـــۇت ـــېلىھهم مهۋج ـــىركهت ھ ش
بولۇپ، ۇئنىڭ ىئگىلىكى ھـازىرمۇ
ــدۇ .ناھــايىتى ياخــشى مېڭىۋاتى

ىدىقنى ىئـشقا ائلغـانەئركىن س
ـــى-2002 شـــىركهتنى -3  يىل

باشـــقا بىـــر چـــوڭ شـــىركهت
ســــېتىۋالغان بولــــۇپ، ۇئنىــــڭ
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ــــن ــــۋالى ەئركى ــــازىرقى ەئھ ھ
ــق ەئمهس ــىدىققا ېئنى ــۇ. س ائش

قېــتىم نۇرلــۇق تــاال ســاناىئتىنىڭ
ــهۋەبىدىن ــشى س ــۈپ كېتى چۈش
كالىفورنىيهگه بولغان زىيـان بىـر
.تــرىلىوئن دولالردىــن ائشــىدۇ

WaveSplitterــــــــۇ ۆئزى  م
 يىـل5مهۋجۇت بولۇپ تۇرغـان 

ۋاقىت ىئچىـدە باشـقىالر مهبـلهغ
 مىليون دولالردىـن125سالغان 
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ائرتــــۇق پــــۇلنى خهجــــلهپ
 .تۈگهتتى

 ئېقىم سىستېمىسى -مىكرو ) 4( 
 MicroFluidic«(شىركىتى 

Systems Inc, MFSI«( 
WaveSplitterدىكــــــــى 

ــدىن ــاپ قالغان ــى توخت خىزمىت
دىق يهنهكېـــيىن، ەئركىـــن ســـى

ــــزمهت ىئزدەشــــنى يېڭــــى خى
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ــلىدى ــا. باش ــدا وئپتىك ــۇ چاغ ب
ــزمهت ــۈن خى ــرى ۈئچ ىئنژېنېرلى
تېپىش ىئنتـايىن قىـيىن بولـۇپ،

WaveSplitter 2 شــــىركىتى
يىلنىـــــڭ ائلدىـــــدا ىئـــــشتىن
ـــــــق ـــــــاتقان ائمېرىكىلى بوش
ىئنژېنېرالردىن تېخىچه خىـزمهت
.ىئزدەپ يۈرگهنلهرمۇ بـار ىئـدى

 جۇڭگوغابهزى خهنزۇ ىئنژېنېرالر
ەئركىـن. قايتىپ كهتكهن ىئدى
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 دىكـىWaveSplitterسىدىق 
 ھهپتىــدىن3ىئــشىدىن بوشــاپ 
ــگه  ــيىن، ۆئيى ــومېتىر10كې  كىل

»Pleasanton«كېلىـــدىغان 
-مىكــرو «دېــگهن شــهھهردىكى 

ــىركىتى ــسى ش ــم سىستېمى »ېئقى
)MFSI ،www.mfsi.biz(

ــــــــر ــــــــدىغان بى دەپ ائتىلى
بـۇ. شىركهتتىن خىزمهت تـاپتى

ــىر ــۋانىش ــۇق ۇئن كهتته دوكتورل
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 كىــشى بــار بولــۇپ،3بــارالردىن 
ــوگىيه، ــپى بىوئل ــىنىڭ كهس بىرس
بىرســـــــىنىڭ خىمىـــــــيه، يهنه
.بىرســـىنىڭ مېخانىكـــا ىئـــدى
ــوگىيه كهســپىدىكى كىــشى بىوئل
ائمېرىكىدا خېلى داڭلىق بولۇپ،

-شۇ چاغدا ۇئ ائمېرىكا مىكـرو 
ـــڭ ـــي جهمىئيىتىنى ـــم ىئلمى ېئقى

ىـن باشـقاۇئالرد. باشلىقى ىئدى
ـــــاكالۋېر ـــــستىرلىق ھهم ب ماگى
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 كىـشى4ۇئنۋانى بارالردىن يهنه 
بار بولـۇپ، ەئركىـن سـىدىق بـۇ

ــىركهتكه  ــادىم بولــۇپ-8ش  خ
 .كىردى

ــىركهت ــۇ ش ــا ب ــى ۋاقىتت ەئين
ائمېرىكىنىــــــڭ فېدېراتــــــسىيه
ــــــــسى ــــــــشۈرۈش ىئدارى تهك

 Federal Bureau«ىئنگلىزچه (
of Investigation, FBI« (دىن

يـون دولـالر پۇلغـابىر يېـرىم مىل
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ــۇ ــۇپ، ۇئالر مۇش ــشكهن بول ېئرى
پـــــۇل ائرقىلىـــــق ھـــــاۋادىكى
ـــك ـــك ۋە بىوئلوگىيىلى خىمىيىلى
قورالالرنى تهكـشۈرۈپ ېئـنىقالش
ۈئسكۈنىسىدىن بىرنى اليىھىلهپ
.ياســـاپ چىقمـــاقچى ىئـــكهن
ــۇ ــويىچه ب ــالن ب ــلىدىكى پى ەئس
ــىدىن ــراق ۇئرۇش ــكۈنىنى ىئ ۈئس
بــــۇرۇن پۈتتــــۈرۈپ، ەئگهر ۇئ

هقىيهتلىك بولـۇپ قالـسا،مۇۋەپپ
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ۇئنــى ىئــراق ۇئرۇشــىغا ائپىرىــپ
بۇنــــداق. ىئــــشلىتىش ىئــــكهن

ۈئسكۈنه ائلدى بىلهن ھاۋادىكى
ھهر خىل زەررىچىلهرنـى يىغىـپ،

 الرنىDNAۇئالرنىڭ ىئچىدىكى 
ـــل ـــر خى ـــپ، بى ـــپ چىقى ائيرى
خىمىيىلىك رېائكـسىيه ائرقىلىـق

ــۇ  ــۇDNAب ــپ، ب ــى كۈچهيتى  ن
ــــــۈچهيتىلگهن  ــــــاDNAك  غ

ــش ــۇرنىوئخ ــدىكى ن ىمىغان رەڭ
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ــــڭ ــــۇ نۇرنى ــــۈرۈپ، مۇش چۈش
ــلهن  ــشى بى ــنDNAقوزغىتى  دى

چىقىـــــدىغان باشـــــقا يېڭـــــى
رەڭدىكى نۇرنىڭ خۇسۇسىيىتىگه

 نىڭ قانـداقDNAائساسهن بۇ 
DNAىئكهنلىكىنـــى ېئـــنىقالپ 

ەئركىن سـىدىقنىڭ. چىقىدىكهن
ــــۇ ۈئســــكۈنىنىڭ ــــسى ب ۋەزىپى
وئپتىكىلىق قىـسمىنى اليىھىـلهپ

ەئركىـن.  ىئـدىياساپ چىقىـش
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سىدىق ۈئچۈن بۇ بىر يېڭى ىئش
ـــايىن ـــا ىئنت ـــۇپ، ۇئ بۇنىڭغ بول

لــېكىن، بــۇ شــىركهتته. قىزىقتــى
وئپتىكىنـــــى بىلىـــــدىغانالردىن
ەئركىــن ســىدىقتىن باشــقا ھــېچ
ــا، شــىركهتتىكى ــم بولمىغاچق كى
ھايـــات بىـــر ائز زېرىكىـــشلىك

ەئركىـــن ســـىدىق بـــۇ. بولـــدى
ـــىركهتته  ـــى -2003ش -4 يىل
 ائيغــا-8 باشــالپ، ائيــدا ىئــش
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بارغاندا وئپتىكىلىق ائپپـاراتتىن
ــى ــاپ چىقت ــى ياس پهقهت. بىرن

وئپتىكىلىق ائنالىزنىال قىلىدىغان
ـــار ـــاراتالرمۇ ب ـــسۇس ائپپ مهخ
بولۇپ، ۇئالرنىڭ ھهجمـى چـوڭ
ۋە باشـقا ىئقتىـدارلىرى مۇۋاپىـق
ـــــۇ ـــــى ب ـــــا ۇئالرن بولمىغاچق
ۈئسكۈنىگه بىۋاسىته ىئشلهتكىلى

ــۇ شــىركهتشــۇڭا. بولمــايتتى  ب
ـــــاراتنى ۆئز ـــــق ائپپ وئپتىكىلى
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ائلدىغا ائيرىم ياساپ چىقىـشنى
ەئركىــن. قــارار قىلغــان ىئــدى

ــــــــــاراتنى ــــــــــىدىق ائپپ س
پۈتتۈرگهنـــدىن كېـــيىن، ۇئنـــى
تهجرىبه ائرقىلىق سىناق قىلىپ،
ـــقا ـــى باش ـــان نهتىجىلهرن چىقق
ائپپاراتتا ېئلىـپ بارغـان سـىناق
.نهتىجىسى بىـلهن سېلىـشتۇردى

ركىــــن ســــىدىقنهتىجىــــدە ەئ
ياسىغان ائپپاراتنىڭ نهتىجىـسى
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باشـــــقا ائپپاراتنىڭكىـــــدىنمۇ
ياخـــشىراق چىقىـــپ، شـــىركهت
باشــلىقلىرى ەئركىــن ســىدىقتىن

لېكىن، بۇ. ىئنتايىن رازى بولدى
ـــرو  ـــم-ۈئســـكۈنىنىڭ مىك  ېئقى

ـــسمىدا چـــوڭ مېخـــانىكىلىق قى
ــىركهت ــۇپ، ش ــار بول ــىله ب مهس
.ۇئنـــى زادىـــال ھهل قىاللمىـــدى

 مىــڭ600اليىھىــلهپ، ۆئزلىــرى 
ــر ــقا بى ــلهن باش ــۇل بى ــالر پ دول
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شىركهتكه ياساتقان مىكرومېتىـر
چوڭلـــــــۇقتىكى ســـــــۇيۇقلۇق
تۇرۇبىسى بار بىر ەئينهك قۇرۇلما

ــشلىمىدى ــق ىئ ــۇنداق. مۇۋاپى ش
 غـاFBIبولسىمۇ بۇ ۈئسـكۈنىنى 
ــــى  ــــشۇرۇش ۋاقت  ائي-12تاپ

ــشى ــڭ قىستى ــا، ۋاقىتنى بولغاچق
ـــۇ ۈئســـكۈنىدىن ـــلهن ۇئالر ب بى

مۇشۇ. بىرنى قۇراشتۇرۇپ چىقتى
ـــن ـــدە، ەئركى ـــتكه كهلگهن پهي
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ــۇ شــىركهتته ســىدىق ۆئزىنىــڭ ب
ۇئزۇن تۇرســا بولمايــدىغانلىقىنى

شـىركهت باشـلىقى. ھېس قىلدى
بىــر ائق تهنلىــك بولــۇپ، ۇئنىــڭ
ائمېرىكــــا ھۆكــــۈمىتى بىــــلهن
ــايىتى ــىۋىتى ناھ ــان مۇناس بولغ

ـــــشى. قويـــــۇق ىئـــــدى ۇئ كى
ىك ىئلىـمائمېرىكىنىڭ مهملىكهتل

ـــــى- ـــــدى جهمىئيىت  پهن فون
 National«ىئنگلىـــــزچه (
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Science Foundation, 
NSF« (نىــــڭ بىوئلــــوگىيىگه

ائجرىتىلغـــان پـــۇلىنى تهقـــسىم
قىلىشقا بىۋاسـىته قاتنىـشىدىغان
كىــشى بولغاچقــا، ھهر يىلــى ۆئز
شــىركىتىگه پــۇل ھهل قىلىــشتا
.ائساسهن مهسـىله يـوق ىئـكهن

 دېگهن شىركهتMFSIشۇڭا بۇ 
ھـــازىرغىچه مهۋجـــۇت بولـــۇپ،

ــى  ــكهن يىل ــى (ۆئت -2006يهن
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تېخى بىر چـوڭراق بىناغـا) يىلى
لــېكىن، ۆئز ۆئمرىنــى. كۆچۈپتــۇ

ھهقىقىــي تــۈردە ەئھمىيهتلىــك
ــر ۆئتكۈزۈشــنى ىئــستهيدىغان بى
ــــاتىنى ــــۈن ۆئز ھاي ائدەم ۈئچ
ـــسۇالتى ـــان مهھ ياســـاپ چىقق
ـــر ـــشلىمهيدىغان بى ـــال ىئ نورم
لشىركهتته ۆئتكـۈزۈش بىـر خىـ

شــــۇڭا. ىئــــسراپچىلىق ىئــــدى
ەئركىــن ســىدىق يهنه دەرھــال
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ــزمهت ىئزدەشــكه باشــلىدى .خى
كىچىــــك شــــىركهتلهردىن بىــــر
ـــسىدە ىئـــشلهپ تويغـــان قانچى
ــر ــتىم بى ــۇ قې ەئركىــن ســىدىق ب
ـــىركهتلهردىن ـــوڭ ش ـــانچه چ ق
خىزمهت ىئزدەپ بېقىـشنى قـارار

ـــدى ـــوڭ. قىل ـــۇ چ ـــدە ش ھهم
ـــدا  JPLشـــىركهتلهرنىڭ قاتارى

ىگىمـۇ كىرىـپ، ۇئالرنىڭ تور بېت
ېئـــالن قىلغـــان ائدەم ېئلىـــش
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ــــسىلىي ۇئقتۇرۇشــــلىرىغىمۇ تهپ
ھهمـدە ۆئزىنىـڭ. قاراپ چىقتـى

شــــهرتى تولــــۇق توشــــىدىغان
ـــانچىنى ـــر ق ـــزمهتلهردىن بى خى

ەئركىــــن ســــىدىق. بايقىــــدى
ـــڭ ـــق ۆئزىنى ىئنتېرنېـــت ائرقىلى

 گهJPLخىــزمهت ىئلتىماســىنى 
 ھهپـته2ماڭدۇرۇپ، ائرىلىقتىن 

 ۇئنـىJPLن كېـيىن، ۆئتكهندى
ــىۋىتى ــش مۇناس ــزمهتكه ېئلى خى
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ــلهن كۆرۈشۈشــكه چــاقىرتتى .بى
ــــۇبىي ــــىدىق جهن ــــن س ەئركى

ـــــالىفورنىيهدىكى  ـــــاJPLك  غ
بېرىپ، بىر كۈن ىئلمىـي دوكـالت
ــــلهن ــــشىلهر بى ــــرىش ۋە كى بې
كۆرۈشــــۈش بىــــلهن مهشــــغۇل

 گۇرۇپپـا5ۇئنىڭ بىلهن . بولدى
باشـلىقى ۋە بىــر چـوڭ باشــقارما

)JPLۇرىي قۇرۇلمىـسى نىڭ مهم
ــــزچه  ,Directorate «ىئنگلى
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Section, Group «دېگهنلهرگه
بۆلۈنىدىغان بولۇپ، بۇ يهردىكى
ــــــگهن ســــــوز باشــــــقارما دې

»Section «ـــــدى )گه قارىتىل
ــر ســاەئتتىن ــلهن بى باشــلىقى بى

ـــرىم  ـــتى-ائي ـــرىم كۆرۈش . ائي
ۇئالرنىـــڭ ھهر بىرســـى ەئركىـــن
ــدۇرۇپ ــارالپ ماڭ ــىدىق تهيي س

تــــــارىخىبهرگهن خىــــــزمهت 
ـــــــزچه ( )»Resume«ىئنگلى
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بـــويىچه ەئركىـــن ســـىدىقتىن
كومپيۇتېر ائرقىلىـق وئپتىكىلىـق
زاپچاس اليىھىلهش، وئپتىكىلىـق
ــدارىنى ېئــنىقالپ ــستېما ىئقتى سى
چىقىش، وئپتىكىلىق سىستېما ۋە
ــى ــلهش، ۇئالرن ــارات اليىھى ائپپ
ـــــدا ىئـــــشلىتىش، تهجرىبىخانى
ياساپ چىقىش ۋە سىناق قىلىـش

ىئـــشالر توغرىـــسىداقاتـــارلىق 
ـــۇن كهســـپىي ســـوائلالرنى نۇرغ
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ۇئالرنىـــڭ بهزىلىـــرى. ســـورىدى
ــــن ســــىدىققا  ســــېنىڭ«ەئركى

ھازىرغىچه قىلغان ىئشلىرىڭ بهك
كهڭ داىئرىلىـــك ۋە تهســـىرلىك

بــۇ كۆرۈشــۈش. دېــدى» ىئــكهن
ائخىرلىــشىپ، ائرىلىقـــتىن بىـــر

JPLھهپته ۆئتكهندىن كېيىن، 
دىن ەئركىن سىدىققا خىزمهتكه

.نغانلىق ۇئقتۇرۇشـى كهلـدىېئلى
ەئركىن سىدىق بۇ ىئـشتىن سـۆز
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بىـــــــــلهن تهســـــــــۋىرلىگىلى
بولمايدىغان دەرىجىـدە خۇشـال

-12 يىلــــى -2003. بولــــدى
 غاMFSI كۈنى ۇئ -15ائينىڭ 

ـــرىش ـــستېپا بې ـــزمهتتىن ىئ خى
ـــشۇرۇپ،  ـــى تاپ -2004خېتىن

JPL ائيدىن باشـالپ -1يىلى 
 .دا خىزمهتكه چۈشتى
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 قۇرۇشيېڭى شىركهت ) 5(
ــىدىق  ــن س ــقا30ەئركى  ياش

ــپ، ــا كېلى ــدە ائمېرىكىغ كىرگهن
 ياشـــــــــقا كىرگهنـــــــــدە37

ـــلهن ـــۋانى بى ـــستىرلىق ۇئن ماگى
.دوكتورلــۇق ۇئنۋانىغــا ېئرىــشتى

 ياشـتىن38رەسمىي خىزمهتنـى 
ـــدىن باشـــلىدى .ائشـــقاندا ائن
مـــــۇتلهق كـــــۆپ ســـــاندىكى
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كىشىلهرنىڭ ۆئز ۆئمرىدىكى ەئڭ
35 ياشتىن 25ۈئنۈملۈك ۋاقتى 

اشقىچه بولغان ۋاقىـت بولـۇپ،ي
ەئركىــن ســىدىق ۇئنىڭغــا ســهل
كېچىككهن بولسىمۇ، ۇئ ۆئزى بىر
ــق شــىركهت ــۇقىرى تېخنىكىلى ي
قـۇرۇپ بېقىــشنى ىئزچىـل تــۈردە

 . ائرزۇ قىلىپ كهلدى
 يىلى يازدا، ۆئزىنىـڭ-1996
 دوكتورلــۇق ۇئســتازى-پوســت 



1257 

Rick Trebinoـــــــڭ  نى
تونۇشتۇرۇشـــى بىـــلهن ەئركىـــن

 تىـن ائشـقان،50ى سىدىق يېش
ــــسىدا ۇئزۇن ــــىلىكون جىلغى س
مــۇددەت ىئــشلهپ، ۆئز ائلــدىغا
بىر قانچه شىركهت قۇرۇپ باققان
كىــشىلهردىن ىئككىــسى بىــلهن

 كىــشى3ھهمــدە بــۇ . تونۇشــتى
-7بىلهن بىرلىـشىپ، شـۇ يىلـى 

ائيــدا بىــر يــۇقىرى تېخنىكىلىــق
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شــىركهتنىڭ. شــىركهت قــۇردى
 Rick Trebinoىئـــسمىنى 

«Telelase «ـــــــۇپ دەپ قوي
شــــىركهتنىڭ پىالنــــى،. بهردى

خهۋەرلىـــشىش نـــۇرىنى نۇرلـــۇق
تـــاالدا ماڭدۇرۇشـــنىڭ وئرنىغـــا
ــق ــلۇقى ائرقىلى ــاۋا بوش ــى ھ ۇئن
ماڭدۇرۇپ، بىر بىنـا بىـلهن يهنه
بىــر بىنــانى يــۇقىرى ســۈرەئتلىك
ــلهن ــسى بى ــشىش لىنىيى خهۋەرلى
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تۇتاشـــتۇرىدىغان وئپتىكىلىـــق
ـــــسى ـــــشىش ۈئسكۈنى خهۋەرلى

ـــله ـــدىناليىھى ـــپ، ائن پ چىقى
ـــــى خۇسۇســـــىي مهبلهغچىلهرن
ـــــق ـــــش ائرقىلى ـــــپ قىلى جهل
ـــوپالش، ـــلهغ ت ـــىركهتكه مهب ش
ــــداق ــــيىن بۇن ــــدىن كې ۇئنىڭ
ــۆپلهپ ىئــشلهپ ــسۇالتنى ك مهھ

ۇئالرنىــــڭ. چىقىــــرىش ىئــــدى
ىئچىدىكى بىر كىشى شىركهتنىڭ



1260 

رەىئسى، يهنه بىر كىشى سـودىغا
مهســــۇئل مــــۇائۋىن رەىئــــسى
بولـــــۇپ، ەئركىـــــن ســـــىدىق

كىغـــا مهســـۇئل مـــۇائۋىنتېخنى
ەئركىن سـىدىق. رەىئسى بولدى

ـــردىن  ـــىركهتتىكى بى ـــر-ش  بى
ــا، ــق خــادىم بولغاچق تېخنىكىلى

 يهكــشهنبه-ائخــشىمى، شــهنبه 
كۈنلىرى ۋە بايرام كۈنلىرىمۇ دەم
ائلمــــاي، ائشــــۇ شــــىركهتنىڭ
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مهھسۇالتىنى اليىھىلهپ چىقىـش
 غـــاCVI. بىـــلهن شـــۇغۇلالندى

هر نهپ4ىئــشقا كىرىــپ، باشــقا 
ۇئيغـــۇر ياشـــلىرى بىـــلهن بىـــر
ياتاقتا تۇرۇۋاتقان ۋاقىتالردىمـۇ،
ائخشىمى قالغانالرنىڭ ھهممىسى
ياتاقتا تېلېۋىزور كۆرسه، ەئركىن
سـىدىق ۆئزىنىـڭ ياتـاق ۆئيىــگه
سولىنىۋېلىپ، كارىۋات ۈئسـتىدە
ــلهن شــۇغۇلالندى ــات بى .تهتقىق
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مۇشــۇنداق ىئــشلهش ائرقىلىــق
ىوئپتىكىلىق سىـستېمىدىن بىرنـ

ـــا ـــپ، ۇئنىڭغ ـــلهپ چىقى اليىھى
دەســــلهپكى پاتېنــــت ېئلىــــش
ۈئچـــۈن ۆئز اليىھىـــسىنى بىـــر
ـــدى ـــا يوللى ـــت وئرگىنىغ .پاتېن
شــىركهتنىڭ ېئھتىيــاجى بــويىچه

 بىـلهنSMNPەئركىن سـىدىق 
»Windows Programming«

ـــــــشاق ـــــــارلىق بهزى يۇم قات
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ــــــدىن ــــــالالرنىمۇ ۆئزلۈكى دېت
 يىلـى-1997. ۆئگىنىپ چىقتى

ىشى بىـر تهپـسىلىي ك3يازدا بۇ 
نــى تــۈزۈپ،» ىئگىلىــك پىالنــى«

ۇئنىڭغــا سىــستېما اليىھىــسىنى
قوشـــۇپ، ســـىلىكون جىلغىـــسى
ەئتراپىـــــدىكى بىـــــر قىـــــسىم
خۇسۇسىي مهبلهغچىلهر ۋە بهزى
چـــوڭ شـــىركهتلهرنىڭ ائلـــدىغا
.مهبلهغ سوراپ بېرىشقا باشلىدى



1264 

دەل ائشۇ چاغـدا، ائمېرىكىنىـڭ
ـــــــق غـــــــايهت زور خهلقائرالى

نىڭ بىرســـى بولغـــانشـــىركىتى
»Lucent Technology«

ــتاتىدا ــىنگتون ش ــىركىتى ۋاش ش
Telelaseيېڭىدىن قۇرۇلغـان، 

نىڭكـــــى بىـــــلهن وئخـــــشاش
ۈئسكۈنىنى چىقارماقچى بولغـان

»Terabeam «ىئــسىملىك بىــر
 مىليــون دولــالر500شــىركهتكه 
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.پــــۇلنى مهبــــلهغ ســــېلىۋەتتى
ـــيىن  Telelaseۇئنىڭـــدىن كې

ــۈنلهي ېئ ــولى پۈت ــڭ ي ــپنى تىلى
ــــى ــــسىمۇ. كهتت ــــۇنداق بول ش

Telelaseنىڭ رەىئـسى بىـلهن 
ەئركىن سىدىق ۆئز شـىركىتىدىن
ــل ــى ىئزچى ــد ۈئزمهي، ۇئن ۈئمى
ــدى ــۈردە داۋامالشــتۇرۇپ كهل .ت
شىركهتنىڭ رەىئسى بـۇ شـىركهت
ۈئچــۈن پۈتــۈن كــۈن ىئــشلهپ،
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باشــــقىالر ياســــاپ چىقارغــــان
ــــسىنى ــــشىش ۈئسكۈنى خهۋەرلى

جىنىســېتىش بىــلهن ۆئز ېئھتىيــا
ـــپ ـــۇل تېپى ـــدۇرالىغۇدەك پ قان

ـــدۇ ـــن. كېلىۋاتى ـــېكىن، ەئركى ل
 يىلى جهنـۇبىي-2004سىدىق 

ــــــپ ــــــالىفورنىيهگه يۆتكىلى ك
كېلىدىغانـــدا بـــۇ شـــىركهتتىكى

بـۇ. ۋەزىپىسىدىن ىئستېپا بهردى
ـــۇت ـــازىرمۇ مهۋج ـــىركهت ھ ش
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بولۇپ، ەئركىن سىدىق ھـازىرمۇ
ائشۇ شىركهتنىڭ ائساسلىق پاي

ــــڭ - ــــى چهك ىئگىلىرىنى بىرس
 .بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ

 ائيـــدا،-3 يىلـــى -2001
ــــــــــــن ســــــــــــىدىق ەئركى

»WaveSplitter «ــــــگهن دې
ـــــــشلهۋاتقان ـــــــىركهتته ىئ ش
ـــــــــۇبىي ـــــــــدە، جهن مهزگىل

 كۈنلــۈك بىــر5كـالىفورنىيهدىكى 



1268 

ــات ــي تهتقىق ــق ىئلمى خهلقائرالى
ـــــا قاتناشـــــتى شـــــۇ. يىغىنىغ

ــا ــۇن وئپتىك ــدا ۇئ نۇرغ جهريانى
شـــــــــــــــــــىركهتلىرىنىڭ ۆئز

ى تهشۋىق قىلىـشمهھسۇالتلىرىن
ــر چــوڭ ــان بى ۈئچــۈن ھازىرلىغ
ــــــــــا ــــــــــك وئپتىك كۆلهملى
ـــسكۇرسىيه ـــسىنى ېئك كۆرگهزمى

زەيـــنهپ«قىلىـــش جهريانىـــدا، 
ــى ــاكىم وئغل ــر» ھ ىئــسىملىك بى
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ــۇپ ــلهن تونۇش ــال بى ــۈرك ائي ت
ـــۇ ائيـــال ەئســـلىدە. قالـــدى ب

ىئــسىملىك» ۆئمهر«كانــادادىكى 
ۆئز«بىــر تــۈرك ائدەم قۇرغــان 

 Oz «ىئنگلىــزچه(» وئپــتىكس
Optics« (دېـگهن شـىركهتنىڭ

ائمېرىكىــــــدىكى ىئــــــشلىرىنى
باشقۇرىدىغان مـۇائۋىن رەىئـسى
بولۇپ، ەئركىن سىدىق بىلهن بىر
ســـــاەئتتهك پاراڭالشـــــقاندىن
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كېيىن، ۇئنى ۆئزىنىڭ شىركىتىگه
كېلىپ ىئشلهپ بېرىشكه تهكلىپ

ـــدى ەئركىـــن ســـىدىق ۇئ. قىل
چاغدا خىزمهت ائلماشتۇرۇشـنى

شمىغان بولغاچقـا،قىلچىمۇ وئيال
ــۇ تهكلىپنــى رەت قىلــدى شــۇ. ب

يىلـــى يـــازدا، زەيـــنهپ خـــانىم
ەئركىـــن ســـىدىقنى يهنه قايتـــا

بــۇ قېــتىم ۇئ ەئركىــن. ىئزدىــدى
ســــــىدىقنى ۆئز وئپتىكــــــسكه
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ـــــشكه ەئمهس، ـــــشلهپ بېرى ىئ
بىرلىكته ۆئز ائلدىغا بىـر ائيـرىم
ـــقا ىئـــزدىگهن شـــىركهت قۇرۇش

ۇئزۇن يوللۇق نۇرلۇق تاال. ىئدى
ـــقخهۋ ـــشىدە، وئپتىكىلى ەرلىشى

 كىلــــومېتىردەك500ســــىگنال 
ائرىلىققــا نۇرلــۇق تــاال ائرقىلىــق
ماڭغانــدا، ســىگنال ســۈپىتىدە

زەينهپنىـــڭ. بۇزۇلـــۇش بولىـــدۇ
ــــشلهپ ــــۇرۇپ ىئ ــــىركهت ق ش
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چىقارمــــاقچى بــــولغىنى مانــــا
مۇشــۇنداق بۇزۇلغــان ســىگنالنى
ــــــدىغانغا ــــــلىگه كهلتۈرى ەئس
ـــــق ـــــشلىتىدىغان وئپتىكىلى ىئ

. ياساپ چىقىـش ىئـدىائپپارات
زەينهپنىـــــــــڭ كهســـــــــپىي
ائالھىـــــــدىلىكى ىئگىلىـــــــك
باشــقۇرۇش بولــۇپ، ياســىماقچى
بولغـــان ائپپاراتنىـــڭ بــــارلىق
وئپتىكــا تېخنىكىلىــق ىئــشلىرىغا
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ەئركىــــن ســــىدىقنى مهســــۇئل
ەئركىن سىدىق. قىلماقچى ىئدى

ــازىرقى ــۈن ھ ــىركهت ۈئچ ــۇ ش ب
خىزمىتىنى ساقالپ قالغان ھالدا

ـــشلهپ ـــۇمچه ىئ ـــشكهقوش  بېرى
بـۇ ىئككىـسىدىن. ماقۇل بولـدى

باشــــقا زەيــــنهپ خــــانىم يهنه
يۇمــــشاق دېتــــال قىلىــــدىغان
ـــر ـــى ۋە ېئلېكت ائدەمـــدىن بىرن
ــــــــــلهن ــــــــــى بى ىئنژېنېرلىق
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شـــۇغۇللىنىدىغان ائدەمـــدىنمۇ
 كىـشى4بۇ . بىرنى تاپقان ىئدى

»ىئگىلىـك پىالنـى«بىرلىكته بىر 
ەئركىـن سـىدىق. تۈزۈپ چىقتى

ــانچه ائي ۋاق ــر ق ــهرپبى ــت س ى
ـــاراتنى ـــل ائپپ ـــۇ خى ـــسا، ب قىل

لــېكىن،. اليىھىــلهپ چىقــااليتتى
زەيــنهپ بهك ائلــدىراپ كېتىــپ،
وئپتىكىلىق اليىھىنى پۈتتـۈرمهي

غــا» ىئگىلىــك پىالنــى«تــۇرۇپال، 
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بىـــزدە بـــۇ خىـــل ائپپـــاراتنى«
ىئشلهپ چىقىرىـشتا باشـقا ھـېچ
ـــار ـــا ب ـــوق تېخنىك ـــدە ي »كىم
.دېگهندەك سۆزلهرنى كىرگۈزدى

ـــ ـــشنىەئركى ـــۇ ىئ ـــىدىق ب ن س
ـــدى ـــۇ ياخـــشى كۆرمى .ائزراقم
ۇئنىــڭ بــۇرۇنقى تهجرىبىــسىگه
ائساسالنغاندا، بۇ خىل ىئگىلىـك
ـــلهغ ـــۇل مهب ـــلهن پ ـــى بى پىالن
ـــش ـــل قىلى ســـالغۇچىالرنى قايى
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ــۇمكىن ەئمهس ىئــدى ــال م .زادى
لــــېكىن، زەينهپنىــــڭ چىــــڭ

 كىـشى4تۇرۇۋېلىـشى بىـلهن بـۇ 
ۆئزلىرىنىـــڭ ىئگىلىـــك پىالنىنـــى

 مهبـــــلهغ5 - 4 كۆتـــــۈرۈپ،
سالغۇچى شهخـسىيلهر ۋە چـوڭ
ـــلهن كۆرۈشـــتى .شـــىركهتلهر بى
ەئركىــن ســىدىق يالغــان گهپ
قىاللمايدىغان بولغاچقا، مهبلهغ
ـــــدىغان ـــــالغۇچىالرغا بېرىلى س
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دوكالتنىڭ تېخنىكىلىق قىـسمىنى
دەل. ۆئزى بېرىشكه قوشـۇلمىدى

ــــــــىدىق پهرەز ــــــــن س ەئركى
قىلغاندەك، مهبـلهغ سـالغۇچىالر

ـــۇ  ـــ4ب ـــدىال كى ـــر دەم شىنى بى
ھهمـــدە. ســـوائلدا تۇتۇۋالـــدى

بىزنى قايىل قىلغـۇدەك«ۇئالرنى 
نهرسىنى تهييارلىغانـدىن كېـيىن

، دەپ يولغـــا»قايتـــا كـــېلىڭالر
-2001بـــۇ ۋاقىـــتالر . ســـالدى
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يىلىنىڭ ائخىرىغا توغرا كهلـگهن
ــدە ــا كهلگهن ــۇ ۋاقىتق ــۇپ، ب بول

 تـــاال خهۋەرلىـــشىش-نۇرلـــۇق 
شۈشـكهساناىئتىدە تـۆۋەنگه چۈ

قاراپ مېڭىش باشالنغان بولـۇپ،
ھېچ كىم بـۇ سـاناەئتكه مهبـلهغ
ـــدى ـــۇپ قال ـــالمايدىغان بول س

زەينهپ خانىمنىڭ تېـزرەك پـۇل(
ېئلىۋېلىشقا ائلدىرىـشىدىكى بىـر
سهۋەب مۇشۇنداق ۆئزگىرىـشنىڭ
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بولــۇپ قېلىــشىدىن ســاقلىنىش
شـــۇنىڭ بىـــلهن بـــۇ). ىئـــدى

ـــشى توختـــاپ ـــىركهتنىڭ ىئ ش
 كېيىن زەينهپۇئنىڭدىن. قالدى

خانىم ۆئز خىزمىتىـدىن ىئـستېپا
بېرىپ، سىلىكون جىلغىـسىدىكى
ــا شــىركىتىگه ــر وئپتىك باشــقا بى

لېكىن، ۆئز وئپتىكس. يۆتكهلدى
شــــىركىتىنىڭ باشــــلىقى ۆئمهر
كېيىن بۇ ىئـشنى بىلىـپ قېلىـپ،
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بىزنىــڭ«زەينهپنىــڭ ۈئســتىدىن 
شــــــىركهتنىڭ تېخنىكىــــــسىنى

ـــان ـــانه» وئغرىلىغ ـــگهن باھ دې
ەئمهلىيهتـته. لهن ەئرز قىلدىبى

بولــسا ۇئ چاغــدا ۆئز وئپــتىكىس
ـــــدىغا ـــــىركىتىنىڭمۇ ۆئز ائل ش
ۇئنداق ائپپارات ىئشلهپچىقىرىش
ـــــداق ـــــسىدا ھـــــېچ قان توغرى

مۇشــۇ. تېخنىكىــسى يــوق ىئــدى
ـــدا، ـــدەل جهريانى ـــانۇنىي جې ق
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زەينهپ خانىم ەئركىن سـىدىقنى
ــــسكو2 ــــان فرانسى ــــتىم س  قې

شــــــــهھىرىگه ىئــــــــسپاتلىققا
ـــاق ـــىدىق. ىرتتىچ ـــن س ەئركى

WaveSplitterشــــىركىتىنىڭ 
ائدۋوكاتىنىــــــڭ قوغدىــــــشى
ائســتىدا، ىئككــى كــۈن ۋاقىتنــى
ـــهرپ ـــۇ ىئـــش ۈئچـــۈن س مۇش

ــلهن. قىلــدى زەيــنهپ خــانىم بى
ۆئمهر ەئپهندىمنىڭ بـۇ جېـدىلى
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ــولغىنى ــداق ب ــرى قان ەئڭ ائخى
.ەئركىن سىدىققا ېئنىـق ەئمهس
ــۇ ــن ســىدىق ب ىئــشقىلىپ ەئركى

ايـدا كـۆرمهي، بىـرىئشتا ھـېچ پ
نــى ۆئز» يېڭــى ىئــشالر«قىــسىم 

بېــشىدىن كهچۈرۈشــكه مهجبــۇر
 .بولدى

ــــى -2000 ــــدا-3 يىل  ائي
ەئركىن سـىدىق يېڭـى خىـزمهت

-KLA«ىئزدىگهنــــــــــــــدە، 
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Tencor «دېــگهن شــىركهتتىن
ۇئنى ىئشقا ائلغىنـى شـىركهتنىڭ
بارلىق تهتقىقات ۋە تهرەققىيـات
ـــۇائۋىن ىئـــشلىرىغا مهســـۇئل م

ۇپ، ۇئنىــڭ ىئــسمىرەىئــسى بولــ
»Mehrdad Nikoonahad«

بۇ كىشى ەئسلى ىئرانلىـق. ىئدى
بولــۇپ، دوكتورلــۇق ۇئنــۋانىنى
ـــــــسفورد ـــــــڭ وئك ەئنگلىيىنى
ۇئنىۋېرســىتېتىدا ېئلىــپ، كېــيىن
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ــــــــــپ ــــــــــا كېلى ائمېرىكىغ
يېـــشى. وئلتۇراقالشـــقان ىئـــدى

ـــلهن ـــن ســـىدىقنىڭكى بى ەئركى
ــــى ــــاراۋەر كېلهتت ــــن. ب ەئركى

ـــش ـــزمهتكه ېئلى ـــىدىقنى خى س
ۈئچۈن يۈز كۆرۈشكهندە، ۇئ ھهر
خىــل تېخنىكىلىــق ســوائلالرنى
ـــىدىقنىڭ ـــن س ـــوراپ، ەئركى س
جاۋابىغا ىئنتايىن قايىل بولـۇپ،
ۇئنـــى بهكـــال ياخـــشى كـــۆرۈپ
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ــيىن ەئركىــن. قالغــان ىئــدى كې
ـــى ســـىدىق ۇئ بهرگهن خىزمهتن
رەت قىلغاندىن كېيىن، ۇئ خاپـا
بولۇشــــنىڭ وئرنىغــــا ەئركىــــن

ــت بو ــلهن دوس ــىدىق بى ــۇپس ل
ەئركىــن ســىدىق. قالغــان ىئــدى

ۇئنىڭدىن كېيىن تېخى مېھىرداد
بىلهن ائلېكىـسنى بىـر قېـتىم ۆئز
ۆئيىــــــگه مېھمانــــــدارچىلىققا

 يىلـى-2002. چاقىرغان ىئدى
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يازدا، مېھرداد ەئركىن سـىدىقنى
ىئــزدەپ، ۆئزىنىــڭ بىــر شــىركهت
قۇرۇش پىالنىنى، ھهمدە ەئركىن
سىدىقنىڭ ائشۇ يېڭـى شـىركهت

ــــۇرۇش ــــشىپق ــــشىغا قاتنى  ىئ
ـــدى ـــاس قىل ـــشىنى ىئلتىم .بېرى
ـــشىچه، ـــپ بېرى ـــڭ ېئيتى ۆئزىنى
ـــرىم ـــدىغا ائي ـــرداد ۆئز ائل مېھ
شىركهت قۇرۇش ۈئچۈن بۇرۇنقى
ــۇ ــستېپا بېرىپت ــدىن ىئ .خىزمىتى
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ـــــــڭ دا ىئـــــــشلهشKLAۇئنى
ـــان  ـــدا ائلغ ـــن50جهريانى  دى

ائرتــۇق پــاتېنتى بــار بولــۇپ، ۇئ
ـــۇپ ـــونېر بول ـــان مىلي ائللىقاچ

لــېكىن ۇئ پۇلغــا. ىبولغــان ىئــد
 قېـــتىم-1بهك چىـــڭ بولـــۇپ، 

ەئركىن سىدىقنى يېڭى شـىركهت
قۇرۇش ىئشى بىلهن خېلى يىـراق
ــــان ــــدىكى ۆئزى تۇرۇۋاتق جاي
شـهھهرگه چاقىرتىـپ، چۈشــلۈك
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تاماقنى بىرگه يېگهندە، ەئركىن
سىدىقنىڭ تاماق پۇلىنى ۆئزىـگه

بۇنـــداق(تۆلهتكـــۈزگهن ىئـــدى 
ــــــدا بهك ائز ــــــش ائمېرىكى ىئ

مېھردادنىڭ كهسـپى). رايدۇۇئچ
ــۈچ ساھهســىدە ــرىم ۆئتكۈزگ يې

ــۇق  ــڭ نۇرل ــۇپ، ۇئنى ــاال-بول  ت
ــدىن ــشىش تېخنىكىلىرى خهۋەرلى
.ائنــچه خهۋىــرى يــوق ىئــدى
ـــىركهت ـــى ش ـــڭ يېڭ مېھردادنى
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ـــاقچى ـــاپ چىقارم ـــۇرۇپ ياس ق
ــۇق ــۇق نۇرل ــولغىنى ۇئزۇن يولل ب
ــسىگه ــشىش لىنىيى ــاال خهۋەرلى ت
.ىئشلىتىدىغان بىر زاپچاس ىئدى
ـــۇقىرى ـــر ي ـــيه بى ـــداق لىنى بۇن
ســــۈرەئتلىك ماشــــىنا يولىغــــا

ــر شــهھهرگه. وئخــشايدۇ ھهر بى
بارغاندا، بۇنداق لىنىيىـدىن بىـر
خهۋەرلىـشىش كـانىلىنى ائيرىــپ

ـــدۇ ـــوغرا كېلى ـــشقا ت ـــۇ. چىقى ب
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خۇددى تېز سـۈرەئتلىك يولنىـڭ
.چىقىــش ېئغىزىغــا وئخــشايدۇ
شـــۇنداقال ۇئنىڭغـــا يېڭـــى بىـــر
ـــــــانىلىنى ـــــــشىش ك خهۋەرلى

ــدۇ ــوغرا كېلى ــقىمۇ ت ــۇ. قوشۇش ب
خۇددى تېز سـۈرەئتلىك يولنىـڭ
.كىـــرىش ېئغىزىغـــا وئخـــشايدۇ
ـــــــــڭ ىئـــــــــشلهپ مېھردادنى
چىقارماقچى بولغىنى مانا مۇشـۇ
.ىئشنى قىلىدىغان زاپچاس ىئدى
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ــــــــــــن ســــــــــــىدىق ەئركى
WaveSplitterۈئچۈن يېڭـى 

ــۇقىرىقى ــزدەپ، ي ــسۇالت ىئ مهھ
زاپچاســــقا ىئــــشلىتىدىغان ھهر

الر ۋە ۇئنى ىئشلهپخىل تېخنىكى
چىقىرىــــدىغان وئخــــشىمىغان
دۆلهتلهردىكــــــى شــــــىركهتلهر
ـــــۆپ ـــــى ك ـــــسىدا خېل توغرى
ىئزدەنگهن بولۇپ، بـۇ جهھهتـته
خېلى مـۇكهممهل بىلىمـگه ىئـگه
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ـــــــــــدى ـــــــــــدا. ىئ ۇئ چاغ
WaveSplitterــــــــــگهن  دې

شــىركهتمۇ تــۆۋەنگه چۈشۈشــكه
ــــــــا، ــــــــۈزلهنگهن بولغاچق ي
مېھردادنىــڭ نوپۇزىغــا ىئــشهنچ

ىن سـىدىق ۇئنىڭغـاقىلىپ، ەئرك
ــىرتىدا ــڭ س ــڭ خىزمىتىنى ۆئزىنى
.ىئشلهپ بېرىشكه ماقۇل بولـدى
مېھــــرداد ەئركىــــن ســــىدىقنى
شىركهتنىڭ تېخنىكىغـا مهسـۇئل
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ھهمدە. مۇائۋىن رەىئسى قىلدى
 MN«قۇرغــــان شــــىركهتكه 

Technology « دەپ ىئـــسىم
MNبــــۇ يهردىكــــى (قويــــدى 

مېھردادنىڭ ىئـسىم فامىلىـسىنىڭ
).ىن ىئبــارەتبــاش ھهرپلىرىــد

ەئركىن سىدىق ناھـايىتى قىـسقا
ۋاقىت ىئچىدە بۇ يېڭى شـىركهت
ىئــشلهپ چىقارمــاقچى بولغــان
وئپتىكىلىـــــــق ائپپاراتنىـــــــڭ
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.اليىھىـــسىنى ىئـــشلهپ چىقتـــى
سىلىكون جىلغىسىدىكى نۇرغـۇن
يۇقىرى تېخنىكىلىق شىركهتلهردە
ـــشلهۋاتقان ـــۇپ ىئ ـــلىق بول باش
ىئــرانلىقالر بــار بولــۇپ، مېھــرداد

ـــــــدىغانائ ـــــــدا چىقى مېرىكى
ىئرانلىقالرنىـــڭ بىـــر ژۇرنىلىغـــا
ـــۇن ـــا، نۇرغ ـــۇئل بولغاچق مهس

ــۇيتتى ــى تون ــۇڭا. ىئرانلىقالرن ش
مېھرداد بىـلهن ەئركىـن سـىدىق
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ىئككىسى پۇل مهبلهغ سالىدىغان
شىركهتلهردىكى ىئرانلىقالر بىلهن

ــېكىن،. كۆرۈشۈشــكه باشــلىدى ل
 تـــاال خهۋەرلىـــشىش-نۇرلـــۇق 

تى تېز سۈرەئتتهساناىئتى ناھايى
ـــۆۋەنگه قـــاراپ مېڭىۋاتقـــان ت
بۇنداق بىر شاراىئتتا، بىر ىئككـى
ائينىڭ ىئچىدىال يېڭى قۇرۇلغـان
ــــش ــــلهغ ېئلى ــــىركهتكه مهب ش
ـــق ـــلىكى ېئنى ـــۇمكىن ەئمهس م
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-2002شـۇنىڭ بىـلهن . بولـدى
يىلىنىــڭ ائخىــرى بــۇ شــىركهتمۇ
.مهۋجۇت بولۇشـتىن توختىـدى
ــۇ ەئركىــن ســىدىق ېئرىــشكهن ب

 چېكىمـۇ بىـر-نىڭ پاي شىركهت
 .قۇرۇق سانغا ائيالندى

)6(  (Jet Propulsion 
Laboratory) JPL 

JPLـــــــسىم ـــــــگهن ىئ  دې
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توغرىـــسىدا تۆۋەنـــدىكى تـــور
:بېتىدە بىر قىسىم ۇئچۇرالر بار

http://www.meripet.c
om/Kainat/JPL.htm  

ـــى -2004 ـــڭ-1 يىل  ائينى
ــايرام-1 ــڭ ب ــۈنى ائمېرىكىنى  ك

 بىـر شـهنبهكۈنى بولۇپ، بۇ كۈن
كۈنىگه تـوغرا كېلىـپ قالغاچقـا،

JPLــۈنى  كېيىنكــى دۈشــهنبه ك
نى)  كۈنى-3 ائينىڭ -1يهنى (
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ــايرام كــۈنى قىلىــپ بېكىــتكهن ب
-1شۇڭا ەئركىن سىدىق . ىئدى

 غا ىئشقاJPL كۈنى -4ائينىڭ 
ــــدى ــــپ. كهل ــــى كېلى ەئتىگىن

ــــسا،  ــــىJPLقارى ــــڭ ىئچ  نى
ـــدىكى ھهمـــمه چـــوڭ ائمېرىكى

ــــــك تېل ــــــۋىزىيهمهملىكهتلى ې
ىئستانسىلىرىنىڭ مۇخبىرلىرى ۋە
ۈئستىدە ائنتېنناسى بار سـىگنال
تارقىتىش ماشىنىلىرى بىلهن لىق
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ەئركىن سـىدىق. تولۇپ كېتىپتۇ
ــايىن ــۆرۈپ ىئنت ــشالرنى ك ــۇ ىئ ب
ھهيــــران قالــــدى ۋە چوڭقــــۇر

ـــدى ـــا چۆم ـــيىن. ھاياجانغ كې
ىئشخانىسىغا بېرىپ باشقىالردىن
:سوراپ، ەئسلى ەئھۋالنى بىلدى

JPL ـــلهن ـــقاNASA بى  مارس
ــــــدۇرغان  ــــــسلهت«ماڭ »خى

 Mars Eploration«ىئنگلىـزچه (

Rover - Spirit«(ناملىق مارسنى 
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-1تهكـــــشۈرۈش ماشىنىـــــسى 
- كۈنى مارسقا ساق -3ائينىڭ 

ــۇ ــۇپ، ب ــان بول ــاالمهت قونغ س
مۇخبىرالر ائشۇ ىئش توغرىـسىدا

JPLخهۋەر تهييارالش ۈئچـۈن 
 . گه يىغىلىپ قالغان ىئكهن

ــــىدىقنىڭ  ــــن س JPLەئركى
دىكى خىزمهت مهنـسىپى يهنىـال

ــا« ــك وئپتىك ــۇقىرى دەرىجىلى ي
ــــرى ــــۇ» ىئنژېنې ــــۇپ، ۇئ ب بول
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ىئدارىدە بۇرۇن قىلىپ باقمىغـان
.بىر ساھهدە يېڭى ىئش باشلىدى

ـــــــــــڭ  WaveSplitterۇئنى
شــىركىتىدە قىلغىنــى دۇنيــادىكى

ــــك،  ــــر4ەئڭ كىچى  مىكرومېتى
كهڭلىكتىكــى وئپتىكــا زاپچىــسى

ــــسا، ب ــــدىغىنىJPLول  دە قىلى
ـــــــوڭ، ـــــــادىكى ەئڭ چ دۇني
ــر ــانچه مېتى ــر ق ــرى بى دىائمېتى
كېلىـــدىغان ائلهم تېلېـــسكوپى
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ـــدى ـــر ائلهم. بول ـــشنى بى ۇئ ىئ
ـــــق ـــــسكوپىنىڭ تېخنىكىلى تېلې
ــــــشلهپ ــــــهتكۈچىنى ىئ كۆرس
ـــــــلىدى ـــــــشتىن باش .چىقىرى
بۇنىڭــدىن كېــيىن ياســىلىدىغان
ائلهم تېلېــــــــــــــسكوپلىرىنىڭ
ــــوك ــــى ت ــــلىق ەئينىك ائساس
ائرقىلىق شهكلىنى ۆئزگهرتكىلـى
بولىدىغان ەئينهك بولۇپ، ائشـۇ
ـــونترول ـــق ك ـــى مۇۋاپى ەئينهكن
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ــــــــق ائلهم ــــــــش ائرقىلى قىلى
بوشــــلۇقىدىكى ۋە يهر شــــارى
ۈئســـــتىدىكى كۆرۈنۈشـــــلهرنى
ىئنتـــايىن وئچــــۇق ســــۈرەتكه

ھـازىر ەئركىــن. ائلغىلـى بولىــدۇ
سىدىق يۇقىرىدا ېئيتىلغان يېڭى

ـــسكوپى ـــى ائلهم تېلې نىڭتىپتىك
تېخنىكىلىـــق كۆرســـهتكۈچىدىن
ـــى ـــڭ يېڭ ـــقا، يهنه ۇئالرنى باش
اليىھىسى ۋە ۇئالرنىڭ ائساسـلىق
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ـــشقا ـــونترول قىلى ـــى ك ەئينىكىن
ــــسىمى ــــشلىتىدىغان ائلگورى ىئ

ـــۇلى( ـــسابالش ۇئس ـــلهن) ھې بى
ـــق ـــالالرنى تهتقى ـــشاق دېت يۇم
قىلىــــپ چىقىــــرىش قاتــــارلىق

ھـــازىر. ىئـــشالرنىمۇ قىلىۋاتىـــدۇ
ات ېئلىـپەئركىن سىدىق تهتقىق

بېرىۋاتقان ائلهم تېلېـسكوپىدىن
ــــــــۇپ-2013 ــــــــى قوي  يىل

James Webb«بېرىلىدىغان 
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»)JWST(ائلهم تېلېــــسكوپى 
 يىلـــى قويـــۇپ-2016بىـــلهن 

بېرىلىدىغان، ۈئستىدە جـانلىقالر
بولۇش ېئھتىمالى بولغـان باشـقا
پالنېتىالرنـــى ىئـــزدەپ تېپىـــشقا

 تېلېـسكوپىTPFىئشلىتىدىغان 
نۆۋەتته كاىئناتنى. رقاتارلىقالر با

ـــــــــۈن ـــــــــشۈرۈش ۈئچ تهك
ىئشلىتىلىۋاتقان ەئڭ چوڭ ائلهم
ــــــــسمى ــــــــسكوپىنىڭ ىئ تېلې
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»Hubbleائلهم تېلېـــسكوپى «
 يىلى قويۇپ-1990بولۇپ، ۇئ 
ـــرىلگهن James Webb. بې

ـــــگه ـــــسكوپى ائلهم ائلهم تېلې
چىقىرىلغاندىن كېـيىن، خـۇببله
.ىئشلىتىلىـــــشتىن توختايـــــدۇ

ــىدىق  ــن س ــى-2006ەئركى يىل
TPFـــپ ـــسىدا ۆئزى ېئلى  توغرى

ــىدا  ــات ائساس ــان تهتقىق 3بارغ
پـــارچه ىئلمىـــي ماقـــاله ېئـــالن
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 ۋە باشـقاTPFبـۇ يىـل . قىلدى
تهتقىقــاتلىرى ائساســىدا ىئككــى
خهلقائرالىـــق ىئلمىـــي دوكـــالت

 پارچه ۋە بىر ىئلمىـي5يىغىنىغا 
تهتقىقــات ژۇرنىلىغــا بىــر پــارچه

ۇئ. ماقــاله ماڭــدۇرۇپ بولــدى
گۇرۇپپىسى ىئچىـدىكىھازىر ۆئز 

ـــر ـــز ۋە بى ـــك قى ـــر ياپونىيىلى بى
يهھــــۇدىي ەئر كىــــشى بىــــلهن
بىرلىكته ەئڭ قىيىن تېخنىكىلىـق
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ــات مهســىلىلهر ۈئســتىدە تهتقىق
 . ېئلىپ بېرىۋاتىدۇ
 سىدىق -گرىئېن 

 ئالگورىسىمى
ـــكهن ـــىدىق ۆئت ـــن س ەئركى
ـــالپ ـــدىن باش ـــڭ ائخىرى يىلنى
كــــونترول قىلىنىــــدىغان ائلهم

ىكىـــسىدا بىـــرتېلېـــسكوپى تېخن
چـــــوڭ يۈكـــــسىلىش پهيـــــدا
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ــاتىكىلىق ــر ماتېم ــدىغان بى قىلى
ائلگورىسىم ۋە ۇئنىڭ كومپيـۇتېر
ــــتىدە ــــالى ۈئس ــــشاق دېت يۇم
ــــشنى ــــپ بېرى ــــات ېئلى تهتقىق
ــــدا ــــۇپ، يېقىن ــــلىغان بول باش
ۇئنىڭـــــدا زور مـــــۇۋەپپهقىيهت

 بـــــــاشNASA. قازانـــــــدى
ـــسىمنى ـــۇ ائلگورى ـــسى ب ىئدارى

»NASAـــوگىيه  يېڭـــى تېخنول
ــورتى ــزچه (» رېك  New«ىئنگلى
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Technology Records, NTR«(

ــدى ــارار قىل ــنى ق ــا كىرگۈزۈش .غ
ـــدە  ـــاشJPLھهم ـــڭ ب  ۆئزىنى

ــان كــالىفورنىيه ــسى بولغ ىئدارى
تېخنىكىلىـــق ىئنـــستىتۇتىغا بـــۇ
يېڭــى تېخنىكــا ۈئســتىدە بىــر
ــــسىدا ــــش توغرى ــــت ېئلى پاتېن

 بـــۇJPL. ىئلتىمـــاس ســـۇندى
يېڭــى ائلگورىــسىمغا بىــر ىئــسىم

ـــدىغان ـــنقويى ـــۇپ، ەئركى  بول
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-ســىدىق «سـىدىقتىن ۇئنىڭغــا 
دەپ» گــــرىېئن ائلگورىــــسىمى

ىئــسىم قويــسا مۇۋاپىقمــۇ، يــاكى
ـــــــــرىېئن « ـــــــــىدىق-گ  س

دەپ ىئـــــسىم» ائلگورىـــــسىمى
ـــــــۇ، دەپ ـــــــسا مۇۋاپىقم قوي
ـــىدىق ـــن س ـــورىغاندا، ەئركى س
ۇئيغۇرالرنىڭ مهردلىكىگه خـاس

ـــدا،  ـــرىېئن «ھال ـــىدىق-گ  س
دەپ ىئـــــسىم» ائلگورىـــــسىمى
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ــۇش ــى بهردىقوي ــۇ.  تهكلىپىن ب
دېگهن سـوز» گرىېئن«يهردىكى 

ەئركىن سىدىق ېئلىپ بېرىۋاتقان
يۇقىرىقى پروجهكتنىڭ مهسـۇئلى

»Joseph Green«
نىـــڭ) يهھـــۇدىي مىللىتىـــدىن(

ىئسىم فامىلىسى بولـۇپ، گهرچه
ــــــــشلىرىنىڭ ــــــــات ىئ تهتقىق
ـــن ســـىدىق ـــسىنى ەئركى ھهممى
ۆئزى قىلغان، ھهمدە بۇ ساھهدە
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ـــــالن قىلى ـــــيېئ ـــــان ىئلمى نغ
ماقالىلهرنىــــــڭ ھهممىــــــسىدە
ەئركىن سىدىق بىرىنچـى ائپتـور
بولغــــان بولــــسىمۇ، ۆئزىــــگه
ــپ مۇشــۇنداق پۇرســهتنى يارىتى
ـــدەك بهرگهن كىـــشىگه يۇقىرىقى
قىلىــش ائرقىلىــق ۆئز ھــۆرمىتىنى
ــۆردى ــق ك ــنى مۇۋاپى .بىلدۈرۈش
ەئركىــــن ســــىدىق ۆئزىنىــــڭ
مۇشۇنداق دەرىجىدىن تاشـقىرى
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ـــــــــــشچانلىقى ۋە - كهڭ تىرى
قورساق مىجهزى بىـلهن ىئزچىـل
ـــۈردە ۆئز خىزمهتداشـــلىرىنىڭ ت
ــــشىغا ــــۆرمىتىگه ۋە ەئتىۋارلى ھ
ــــۇپ، ــــگهن بول ــــشىپ كهل ېئرى

JPLھـــازىرمۇ ۇئنىـــڭ ىئـــسمى 
 چوڭ ائلهم تېلېـسكوپى4دىكى 

.پروجهكتىسىنىڭ ھهممىسىدە بار
ـــــپىگه ائدەم ـــــتىم ۋەزى ھهر قې
تهقسىم قىلىش بولغانـدا ھهمـمه
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ـــــڭ مه ـــــۇئللىرىپروجهكتنى س
ـــشىپ ـــىدىقنى تالى ـــن س ەئركى

 . كېلىۋاتىدۇ
 دە ىئشJPLەئركىن سىدىق 

ـــان  ـــلىغاندىن بۇي  ۋەJPLباش
NASAقىلغان، ياكى كاىئناتتا 

يــۈز بهرگهن چــوڭ ىئــشالرنى ۆئز
ــــپ ــــۇرچه يېزى ــــدا ۇئيغ ۋاقتى
چىقىۋاتقان بولۇپ، بۇ يازمىالرنى
ــڭ ــى مۇنبىرىنى ــور بېت ــۋال ت بىلى
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ــاتتىكى ىئــشالر« ــ» كاىئن گهندې
سهھىپىسى بىلهن مهرىـپهت تـور

ــــــــم  ــــــــڭ ىئلى  پهن-بېتىنى
.سهھىپىسىدىن كۆرگىلى بولىـدۇ
بـــۇ ســـهھىپىلهرنىڭ ائدرېـــسى

 :تۆۋەندىكىدەك
http://www.meripet.com/Kai

nat/0Kainat.htm 
http://www.biliwal.com/Goo

gleTap_SG_forum_26.html 
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ەئركىن سىدىقنىڭ قىزى ھازىر
ــــــــــالىفورنىيه شــــــــــتات ك

ىۋېرســـــــــــــــــــــىتېتىنىڭۇئن
»Northride «دېــــــــــــگهن

شهھهردىكى شۆبىسىدە ىئقتىساد
كهسپى بويىچه باكالۋېر ۇئنـۋانى

. يىللىقتا وئقۇۋاتىدۇ-4ۈئچۈن 
ـــا ـــى ۋاقىتت ـــتهپ ەئين ـــۇ مهك ب
ــستىرلىق ــىدىق ماگى ــن س ەئركى
ــــان ــــۈن وئقۇغ ــــۋانى ۈئچ ۇئن
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-2006دىلنـــارە . مهكتهپتـــۇر
ـــى  ـــۇچى-5يىل ـــدا وئقۇغ  ائي

ـــــــز(خىزمهتچـــــــى  چهىئنگلى
»Student Intern« (بولـۇپ

JPLغـــا خىـــزمهتكه كىـــرگهن 
بولۇپ، ھازىرمۇ مۇشۇ ىئـدارىنىڭ

30مالىيه بۆلۈمىدە ھهپتىـسىگه 
ــشلهۋاتىدۇ  ــاەئت ىئ ــمىي(س رەس

ـــسىگه  ـــزمهتچىلهر ھهپتى 40خى
ـــشلهيدۇ ـــاەئت ىئ ـــارە). س دىلن
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ــدارە ــقارما ىئ ــشلهيدىغان باش ىئ
 تىـــــن بىـــــر3مالىيىـــــسىنىڭ 

500قىـــسمىنى، يهنـــى يىلىغـــا 
مىليون دولالردىن ائرتۇق پـۇلنى

دىلنارەمۇ خىزمهتنى. باشقۇرىدۇ
ـــانلىقى ۈئچـــۈن، ياخـــشى قىلغ

JPL ائيدەك3 غا ىئشقا كىرىپ 
ـــدارىنىڭ ـــدە ىئ ـــت ۆئتكهن ۋاقى

دېـگهن» مۇنهۋۋەر خىزمهتچى«
ھـازىر. بىر مۇكاپاتىغـا ېئرىـشتى
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ۇئنىڭ بۆلۈمىدىكىلهر دىلنارەدىن
ــيىن ــدىن كې ــۇش پۈتتۈرگهن وئق

ۇ ىئدارىـدە رەسـمىي خـادىممۇش
ــــــشلهشنى تهلهپ ــــــۇپ ىئ بول

-12 يىلـى -2006. قىلىۋاتىدۇ
ـــڭ  ـــارە-14ائينى ـــۈنى دىلن  ك

ىئــشلهۋاتقان باشــقارما ۆئزىنىــڭ
بارلىق خادىملىرىغا ائمېرىكىنىڭ
بىر بـايرىمى مۇناسـىۋىتى بىـلهن
ـــتۇرۇپ ـــاپهت وئرۇنالش ـــر زىي بى
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زىيــــاپهتنى قىــــزىتىش. بهردى
نــــتۈئچــــۈن ۇئالر بىــــر تاال

كۆرســـــــىتىش مۇسابىقىـــــــسى
ـــۇپ، ۇئنىڭـــدا ۆئتكـــۈزگهن بول

بـۇ. دىلنارەمۇ نومـۇر كۆرسـهتتى
ــــلهن ــــدى بى مۇســــابىقىدە ائل
ــــهھنىگه ــــىدىق س ــــن س ەئركى
ـــۇر ـــا ۇئيغ ـــپ، مېھمانالرغ چىقى
بىلهن ۇئيغۇر دىيـارىنى، ھهمـدە

ۇئ. دىلنـــــارەنى تونۇشـــــتۇردى
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 يېــشىدا6دىلنــارە «مېھمانالرغــا 
ھـېچائمېرىكىغا كهلگهن بولۇپ، 

قانـــداق ۇئيغـــۇر مهدەنىيىتىنـــى
ۇئ بىـرەر. كۆرمهي چـوڭ بولـدى

ۇئيغــۇرچه ۇئســۇل مهكتىپىــدە
وئقــــۇپ باقمىغــــانال بولــــۇپ
قالماســـتىن، ۇئنىـــڭ ۈئچـــۈن
ۇئيغـــۇرالر يىغىلىـــشىدا ۇئســـۇل
وئينــاپ بــېقىش پۇرســىتىمۇ ەئڭ
كـــۆپ بولغانـــدا يىلىغـــا پهقهت
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سـىلهرنىڭ. بىرەر قېتىمال بولـدى
الر مانــــاھــــازىر كۆرىــــدىغىنىڭ

مۇشــۇنداق بىــر ۇئيغــۇر قىزىنىــڭ
ــــۇلى ــــشىلىك ۇئس ــــالغۇز كى .ي
.دىلنارەنىڭ نۇرغۇن تـاالنتى بـار

ـــر  ـــى بى ـــرلهپ-مهن ۇئالرن  بى
بۈگــۈن. ســۆزلهپ وئلتۇرمــايمهن

ـــدىن ـــڭ تاالنتلىرى ـــىلهر ۇئنى س
ـــــسىلهر ـــــرىنىال كۆرى .پهقهت بى
قــالغىنىنى ۆئزۈڭــالر تهســهۋۋۇر
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ۇئنىڭـدىن. دېـدى» قىلىۋېلىڭالر
ـــيى ـــالغۇزكې ـــارە ۆئزى ي ن دىلن

ــــاپ ۇئيغــــۇرچه ۇئســــۇل وئين
ــــۇلى. بهردى ــــڭ ۇئس دىلنارەنى

تۈگهپ بولغۇچه، زىياپهتتىكىلهر
ــاۋاك ــزغىن چ ــتىم قى نهچــچه قې

ـــــارە. چېلىـــــپ كهتتـــــى دىلن
ــــۇ   دەJPLبۇنىڭــــدىن كېيىنم

چــوڭ پــاائلىيهتلهر بولغانــدا، ۇئ
ــلهن ــسى بى ــاائلىيهتلهرگه دادى پ
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ۇئيغۇرچه تاماقالرنى تهييـارالپ
ـــــق ـــــۇ ائرقىلى ـــــپ، ش ائپىرى
ــشنى ــۋىق قىلى ــۇرالرنى تهش ۇئيغ

ۇئنىڭ بۆلۈمىدىكى. پىالنالۋاتىدۇ
ھهر بىر كىـشى ھهر جـۈمه كـۈنى
نۆۋەت بويىچه باشـقىالر ۈئچـۈن
ەئتىگهنلىك يېمهكلىك تهييارالپ
ەئكېلىــدىغان بولــۇپ، دىلنــارە

ــازىرغىچه  ــى3ھ ــتىم ەئتىگىن  قې
ىئشقا بېرىشتىن بۇرۇن ائمـانگۈل
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ۇئيغــــۇر سامسىــــسىبىــــلهن 
ــــاقنى ــــۇ تام ــــشۇرۇپ، ائش پى

ــــپ بهردى ــــڭ. ائپىرى دىلنارەنى
ـــسىنى ـــۇ سام ـــدىكىلهر ب بۆلۈمى
ىئنتايىن ياخشى كۆرۈپ كېتىپ،
بىر قىسىم كىشىلهر دىلنارە تاماق
ەئكېلىـــــــدىغان كـــــــۈننى ۆئز

ھازىر. كالېندارىغا كىرگۈزۈۋالدى
تامـــــاق ەئكـــــېلىش نـــــۆۋىتى
ــارە ــدە، دىلن ــارەگه كهلگهن دىلن
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ــشقا ــڭىئ ــارغىچه ۇئنى ــپ ب  يېتى
ىئشخانىـــسى ائلدىـــدا ســـاقالپ

 تۇرىدىغانالرمۇ بار

ــىم ــۇقىرىقى رەس ــن:  ي ەئركى
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WaveSplitterســــــىدىقنىڭ 
شـــــىركىتىدىكى ىئنژېنېرلىـــــق
ــــسىم ــــر قى ــــسىنىڭ بى گۇرۇپپى

كىــشى-2وئڭــدىن . ەئزالىــرى
ەئركىـــن ســـىدىقنىڭ يهھـــۇدىي
ـــــان ۇئزۇن ـــــدىن بولغ مىللىتى
مهزگىللىــــك خىزمهتدىــــشى ۋە

ــدۇ ــېكىس بولى ــتى ائل ــۇ. دوس ب
ائينىڭ-12يىلى -2000رەسىم 

ــــر-4 ــــىركهتنىڭ بى ــــۈنى ش ك
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تهجرىبىخانىــــسىدا ىئنگلىــــزچه
«polarization beam 

combiner»ــدىغان  دەپ ائتىلى
ــر ــتا بى ــق زاپچاس ــر وئپتىكىلى بى
ـــــدا ـــــۈش بولغان ـــــوڭ بۆس چ

 .تارتىلغان
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ەئركىـــن: يـــۇقىرىقى رەســـىم
James Webb"ســــىدىق 

ـــــــسكوپى ـــــــڭ" ائلهم تېلې نى
رەسـىمدىكى. مودېلىنىڭ قېـشىدا
كىچىكلىكـى ۋە-مودېلنىڭ چوڭ

ــسى  ــى ائلهم-2013قۇرۇلمى يىل
ـــــدىغان ـــــلۇقىغا چىقىرىلى بوش
رەسـمىي تېلېـسكوپنىڭكى بىـلهن

ــۇ ــشاش-وئپم ــىم. وئخ ــۇ رەس ب
ائيـدا فلورىـدا-5يىلى -2006
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ــهھىرىدە ــدو ش ــتاتىنىڭ وئرالن ش
 . تارتىلغان
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ەئركىـــن: يـــۇقىرىقى رەســـىم
 دىكـــــى بىـــــرJPLســـــىدىق 

تهجرىبىخانىــدا تهجــرىبه ېئلىــپ
 . بارماقتا
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ەئركىـــن: يـــۇقىرىقى رەســـىم
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سىدىق ۋە ۇئنىـڭ قىـزى دىلنـارە
ـــل-2006 ـــا نوبې ـــى فىزىك يىل

مۇكاپاتىغــا ېئرىــشكهن ائلىـــم،
NASA گوددارد ائلهمـگه" نىڭ

"ۇئچــــــــــۇش مهركىــــــــــزى
")Goddardســـپاكه فلىغـــت 

 Johnدىكى دوكتـور ") كهنتهر
Matherــــلهن ــــدىم بى ر ەئپهن

يىلـى-2007بـۇ رەسـىم . بىرگه
 Johnكـۈنى، -24ائينىـڭ -1
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Mather ەئپهنــــدىم JPL هگ
ــــل" ــــتىن نوبې چــــوڭ پارتالش

دېـگهن مـاۋزۇدا" مۇكاپاتىغىچه
ــشكه ــالت بېرى ــي دوك ــر ىئلمى بى

بۇ مهزمۇن. كهلگهندە تارتىلغان
ــا ــسىلىي ۇئچۇرغ ــسىدا تهپ توغرى

ۈن مـــاۋۇ تـــورېئرىـــشىش ۈئچـــ
 : بېتىنى زىيارەت قىلىڭ

http:// 
www.meripet.com/Kainat/
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JohnMather.htm 

ـــارە: يـــۇقىرىقى رەســـىم دىلن
JPLنىــڭ مــالىيه باشقارمىــسى 

خــادىملىرى ۇئيۇشــتۇرغان بىــر
ــــــــىتىش" ــــــــت كۆرس "تاالن
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مۇسابىقىـسىدە يـالغۇز كىــشىلىك
ۇئيغــۇر ۇئســۇلى بــويىچه نومــۇر

ــــهتمهكته ــــىم. كۆرس ــــۇ رەس ب
-14ائينىـڭ -12يىلى -2006

 . كۈنى تارتىلغان
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ـــىم ـــۇرقى رەس ـــن: يۇق ەئركى
ــــسىدىكىلهرنىڭ ســــىدىق ائىئلى

بـۇ. ھازىرقى بىر پارچه رەسـىمى
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رەســــــىم ۇئالرنىــــــڭ لــــــوس
ائىئــله«ائنژېلېــستىكى ۆئيىنىــڭ 

 .ىئچىدە تارتىلغان» ۆئيى

 خۇالسه

-2006شــۇنداق قىلىــپ بىــز 
 ائينىــــڭ بېــــشىدا-12يىلــــى 

ــــ ــــقا باش ــــۇتهييارالش لىغان ب
ــــــــال ــــــــسقىچه تهرجىمىھ قى

بىز ھهممىمىز چهت. تامامالندى
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ەئلـــدىكى داڭلىـــق كىـــشىلهرنى
ــــــالپ-ائزدۇر  ــــــۇر ائڭ  كۆپت
بهزىدە ۇئالرنىڭ ھايات. كهلدۇق

ـــاكى ھېكـــايىلىرىنى ائڭـــالش ي
.وئقۇشقىمۇ مۇيهسـسهر بولـدۇق
لېكىن، يېقىنقى بىر قانچه ەئسـىر
ــدىن ــۇرالر ىئچى ــدە ۇئيغ مابهينى

شقا مىللهتلهر قىلغانچىققان، با
ــــان ــــشالرنى قىاللىغ ــــوڭ ىئ چ
كىشىلهر توغرىسىدا ائنـچه كـۆپ
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.ۇئچۇرغا ىئگه بواللمىغان ىئدۇق
بىز ەئركىن سـىدىقنىڭ قىـسقىچه
ـــــارالپ ـــــالىنى تهيي تهرجىمىھ
وئقۇرمهنلهرگه سۇنۇش ائرقىلىق،
مۇشۇ ساھهدىكى بـوش وئرۇننـى
ــــسىمۇ تولدۇرۇشــــنى ائزراق بول

مــۇ بىــزبولۇپ. ۈئمىــد قىلــدۇق
مۇشۇ تهرجىمىھـالنى تهييـارالش

قانداق ائدەم ەئركىن«ائرقىلىق 
ـــــــــــــــــــــىدىقتهك ائدەم س



1343 

ەئركىـــن«، »بوالاليدىغانـــدۇ؟
ســــىدىقتهك بولــــۇش ۈئچــــۈن
ـــۇ؟ ـــاش كېرەكت ـــداق ياش »قان
ــگه وئخــشاش ســوائلالرغا دېگهن

شـۇ. جاۋاب تاپمـاقچى بولـدۇق
ســــهۋەبتىن، بىــــز زېھنىمىزنــــى
ەئركىن سـىدىقنىڭ ھاياتىـدىكى

خـــشى ىئـــشالرنىال يېزىـــشقايا
ۇئنىــــڭ. مهركهزلهشــــتۈرمىدۇق

ەئكسىچه، بىز ەئركىن سىدىقنىڭ
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ـــشقا ـــاتىنى يېزى ـــي ھاي ھهقىقى
ـــشتۇق ـــزنىڭچه، مۇشـــۇ. تىرى بى

ــدە ــال ھهم ــسقىچه تهرجىمىھ قى
ــن ــڭ ەئركى ــور بېتىنى ــۋال ت بىلى

2ســـىدىق بىـــلهن ۆئتكـــۈزگهن 
ـــۆھبىتىنى ـــا س ـــسىملىق يازم قى
نوئقۇغان ھهر بىر ۇئيغۇر ەئركىـ

ســــىدىقنىڭ ھايــــاتى، ۇئنىــــڭ
ياشاش پرىنسىپى، ىئش بېجىرىش
ۇئســۇلى، مىللهتــكه ۋە ھــازىرقى



1345 

ۇئيغۇر جهمىئيىتىگه بولغان كـۆز
 قارىــشى ۋە ۆئز تۇرمۇشـــى ۋە-

ائىئلىسىگه تۇتقان پوزىتسىيىسى
ـــــى ـــــلهن خېل ـــــارلىقالر بى قات
.مۇكهممهل تونۇشۇپ چىقااليدۇ
بــۇالرنى تولــۇق وئقــۇپ چىققــان

ــــ ــــشى ەئركى ــــىدىقنىڭكى ن س
بىلهن» ۇئيغۇر ىئزى«بهدىنىنىڭ 

ـــۇدى  ـــان، ۋۇج ۇئيغـــۇر«تولغ
بىــلهن يۇغۇرۇلغــان بىــر» روھــى
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ائددىـــي ىئنـــسان ىئكهنلىكىنـــى
 .ېئنىق كۆرۈۋاالاليدۇ

ـــازىرمۇ ـــىدىق ھ ـــن س ەئركى
ائمېرىكىــدىكى دۇنياغــا مهشــھۇر
ەئڭ يــــــۇقىرى دەرىجىلىــــــك

JPLتهتقىقات مهركىزى بولغان 
ـــــات ۋە ۇئنىڭـــــد ىكىدە كاىئن

ىئــشالرنى تهكــشۈرۈش ۈئچــۈن
ـــــــــــــــشلىتىلىدىغان ائلهم ىئ
تېلېسكوپىنىڭ تهتقىقـاتى بىـلهن
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ـــــۇغۇللىنىۋاتىدۇ -2006ۇئ . ش
ـــــپىي ـــــڭ كهس ـــــى ۆئزىنى يىل

ـــي3ساھهســـىدە  ـــارچه ىئلمى  پ
ــاله ېئــالن قىلــدى ــۇ يىــل. ماق ب

ۇئ يهنه)  يىلــى-2007يهنــى (
ـــي ـــق ىئلمى ـــى خهلقائرالى ىئكك
ـــر ـــلهن بى ـــى بى ـــالت يىغىن دوك

ــاتخهلقائ ــي تهتقىق ــق ىئلمى رالى
ـــي  ـــا جهمىئ ـــارچه5ژۇرنىلىغ  پ

.ىئلمىي ماقاله ماڭدۇرۇپ بولدى
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ــلهنJPLبــۇ   نىــڭ ۆئلچىمــى بى
ـــوڭ ـــايىتى چ ـــدىمۇ ناھ ېئيتقان
.نهتىجه بولۇپ ھېـسابلىنىدىكهن
ەئركىـــــن ســـــىدىق يېقىنـــــدا
وئپتىكىلىق سىستېمىالردىكى فازا
خاتالىقىنى ۆئلـچهپ تاپىـدىغان

ـــۇلنى تېپ ـــى ۇئس ـــر يېڭ ـــپبى ى
بۇ ۇئسۇل يېڭـى تىپلىـق. چىقتى

ــسىدا ــسكوپى تېخنىكى ائلهم تېلې
بىر يۈكسىلىش پهيدا قىلىـدىغان
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گـرىېئن «JPLبولۇپ، ۇئنىڭغـا 
دېگهن»  سىدىق ائلگورىسىمى-

شۇنداق قىلىـپ. ىئسىمنى بهردى
بىر ۇئيغۇرنىڭ تۆھپىسى تهبىىئي
پهن دۇنياسىدىكى تهسىرى چوڭ
يېڭـــى بىلىملهرنىـــڭ قاتارىغـــا

 يىلىنىــڭ-2006. گۈزۈلــدىكىر
ـــىدىققا ـــن س ـــدا، ەئركى ائخىرى

 يىلىــــدىكى-2008«ۆئزىنــــى 
ـــــــھۇر ـــــــدىكى مهش ائمېرىكى
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ـــسلهر ـــا» شهخ ـــگهن كىتابق دې
ـــۇ ـــسىدا ائش ـــۈزۈش توغرى كىرگ
كىتابنىڭ نهشرىياتچىلىرىدىن بىر

 .تهكلىپ كهلدى
ائخىرىدا بىز ھهر بىـر ۇئيغـۇر
ــــــــــۇ ــــــــــلىرىدىن مۇش ياش
ــان ــشىدا باي ــڭ بې تهرجىمىھالنى

مـــــۇۋەپپهقىيهت«لىنغـــــان قى
بىـــلهن تۆۋەنـــدە» فورمۇلىـــسى

ـــن وئتتۇرىغـــا قويۇلغـــان ەئركى
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ــات ــسىم ھاي ــر قى ــىدىقنىڭ بى س
ـــڭ ـــته چى ـــى ەئس تهجرىبىلىرىن

 :ساقلىشىنى ۈئمىد قىلىمىز
ــالىلىرىمۇ*  ۇئيغــۇر دېھقــان ب

 . ائلىم بوالاليدۇ
باشــقىالر قىاللىغــان ىئــشنى* 

 .ۇئيغۇرالرمۇ قىالاليدۇ
ــــــــــدا*  رغا تهڭائرزۇ ىئقتى

چـــوڭ ىئـــشقا يـــۈرۈش. ەئمهس
ــدىغان ــز قىالالي ــشنى ۆئزىڭى قىلى
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 .كىچىك ىئشتىن باشالڭ
ائدەملهرنىـــــڭ ائرزۇســـــى* 

.بىلهن ىئقتىـدارى وئخـشىمايدۇ
ســىز ۆئز غــايىڭىزنى ۆئزىڭىزنىــڭ
ـــلهن ـــز بى ـــۈك ائرزۇيىڭى ۆئمۈرل
ــــسى ــــدارىڭىزنىڭ بىرىكمى ىئقتى

 .ائساسىدا تىكلهڭ
 ۆئزىنـــــى بايقـــــاش-ۆئز * 
سـىز بىـر ىئـشنى. لۈك ىئشۆئمۈر

ياخــشى قىاللىغــان بىــلهن، يهنه
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ـــــــر ىئـــــــشنى ياخـــــــشى بى
شـۇڭا. قىاللماسلىقىڭىز مـۇمكىن

ســــىز ۆئز ائالھىــــدىلىكىڭىزنى
ــــى ەئڭ ــــاپ، ۇئن ــــۇق بايق تول
ــــارى ــــدە ج ــــۇقىرى دەرىجى ي

 . قىلدۇرۇشقا تىرىشىڭ
پۇرسهت ائسـانلىقچه قولغـا* 

پهقهت بىــر يــولنى. كهلمهيــدۇ
ن، كىچىــكىئككــى قىالاليــدىغا

ــــــدىغان ــــــولنى چوڭايتاالي ي
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ائدەملهرال ەئڭ ائخىـرى ۇئتـۇپ
ۇئنـداق قىاللمايـدىغان. چىقىدۇ

ـــــــــدىكى ـــــــــلهر قولى ائدەم
.نهرسىلىرىدىنمۇ ائيرىلىپ قالىدۇ

سىز ائجىزراق بولغـانلىقىڭىز* 
ۈئچــۈن باشــقىالر ســىزنى كــۆزگه

ــــدۇ ــــلهن. ىئلماي ــــقىالر بى باش
ـــۇپ ـــشاش تهڭ وئرۇن تۇت وئخ

ــــــسىڭ ىز، كهمياشــــــايمهن دې
ــــى ــــدە ۆئز خىزمىتىڭىزن دېگهن
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ــــشاش ــــلهن وئخ ــــقىالر بى باش
 .دەرىجىدە مۇكهممهل قىلىڭ

باشقىالر قىاللمىغـان ىئـشنى* 
ـــــۇم ـــــۈن، چوق ـــــش ۈئچ قىلى
باشــقىالردىن بهكــرەك تىرىــشىش

ــرەك ۇئنىڭــدىن باشــقا يــول. كې
 .يوق

ـــــۈپ*  ـــــا ۆئل ائدەم جاپاغ
ــدۇ ــدا. قالماي ــاش ۋاقتى ائدەم ي

كهنتــوغرا ىئــشالر ۈئچــۈن چهكــ
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ېئغىر جاپا ۇئنىڭغا بىر ۆئمۈرلۈك
 .بهخت ېئلىپ كېلهلهيدۇ

 
 تۈگىدى

 
wordھــــــــــــــــــــــــۆججىتىنى 

بوســـــــتان تـــــــور: تهييـــــــارلىغۇچى
 بېكىتىدىن ياۋۇز

بوستان: كوررېكتورلۇق قىلغۇچى
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 تور بېكىتىدىن ياۋۇز
ـــــــــــاب ھـــــــــــۆججىتىنى ېئلكىت
تهييـــارلىغۇچى ۋه ائخىرقـــى قېــــتىم

بىلىك تـور بېكىتىـدىن: بېكىتكۈچى
 .ارەئلي

بــــۇ تهرجىمىھــــالنى تهييــــارالش
داۋامىدا بىزگه يېقىنـدىن ماسالشـقان
پهخىرلىــــك ائلىمىمىزغــــا رهھــــمهت

 .ېئيتىمىز
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ـــــــتىم كهنجـــــــى ـــــــى قې ائخىرق
غهيــرهت تــوختى كهنجــى(كوررېكتــور

ــن) ياســىغان ىئمــال تهكــشۈرگۈچ دى
 .ۆئتكۈزۈلدى
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 .تامامالندى


