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ـــــىزنىڭ  ـــــىتېتىدا س 7"ۇئنىۋېرس
مىنۇتتىن كېـيىن مېنـى وئيغىتىـپ

دىگهنلىكىڭىـز ھهققىـدە" قويۇڭالر
ەئسلىمىلهر بـار ىئـكهن، بـۇ ۋاقىـت
ــادىلهپ ــام ىئپ ــشىڭىزنى ىئخچ قارى

ــدۇ ــلهن. بېرى ــش بى ــىز دەم ېئلى س
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ــۇھىم ــايىن م ــشمۇ ىئنت ــىز. قىلى س
ــــى ــــۇ جهھهتتىك ــــڭ ب ۆئزىڭىزنى

ـــلهن وئي-تهجـــرىبه -ســـاۋاق بى
پىكىرلىرىڭىزنـــى ســـۆزلهپ بهرگهن
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يــۇرتتىكى ياشــالر بىلىــشنى ۈئمىــد
قىلىـــدىغان نۇرغـــۇن مهســـىلىگه

بــۇ تــور بهتنــى. جــاۋاب بېرىپــسىز
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ـــــــــىزلىكلىرى، چهت ەئل يېتهرس
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ـــدۇ ـــى. تۇرى ســـىز پهرزەنتلىرىڭىزن
ائمېرىكــا وئتتــۇرا مهكتهپلىرىــدە
وئقۇتقان ائتـا بولـۇش سـۈپىتىڭىز

219بىلهن قانداق سېلىشتۇرىسىز؟
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ماائرىپنىڭ يېتهرسـىز تهرەپلىرىنـى
ۆئزلىــــرىگه توســــالغۇ بىلىــــپ،
ۆئگىنىــشته بوشىشىــشنىڭ ســهۋەبى
قىلىۋالماســــــلىقى توغرىــــــسىدا
ــقا ــانلىرىڭىزدىن باش ــۇقىرىقى باي ي
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پهن ساھهسـىدە-ۆئسمۈرلهر ىئلىـم
ەئڭ قىزىقىدىغان تېمىالرنىڭ بىـرى
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ـــــاتى ـــــل مۇكاپ ـــــىزچه. نوبې س
كهلگۈسىدە ۇئيغۇرالردىنمـۇ نوبېـل
مۇكاپــــــاتى ائلىــــــدىغان ائدەم
چىقــــــارمۇ؟ بــــــۇ توغرىـــــــدا
وئيلىغانلىرىڭىزنى سۆزلهپ بهرگهن

353.....................بولسىڭىز؟
ــۆھبهت: ســوائل-11 ــۇقىرىقى س ي

ــسىدىن ســىزنىڭ ۇئيغــۇرالر خاتىرى
ىئچىدىكى ۆئگىـنىش، خىـزمهت ۋە
ــــــــڭ ــــــــۇش جهھهتلهرنى تۇرم
ـــــــــر قهدەر ـــــــــسىدە بى ھهممى
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مۇۋاپىقىيهتلىك ھايات كۆچـۈرگهن
كىشىلهرنىڭ بىـرى ىئكهنلىكىڭىزنـى

ســـىزنىڭ. كـــۆرۈۋالغىلى بولىـــدۇ
كىـــشىلىك تۇرمۇشـــنى ائشـــۇنداق

ــــشىڭىزدىك ــــپ ماڭالى ى ەئڭېئلى
مــــۇھىم كىــــشىلىك خــــاراكتېرالر
قايسىالر؟ ۆئز بېشىڭىزدىن ۆئتكهن
ـــــــــلهن ـــــــــتىلهر بى سهرگۈزەش
ــــۆزلهپ بهرگهن بىرلهشــــتۈرۈپ س

378.....................بولسىڭىز؟
چهت ەئل: ســـــــــــــــوائل-12
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-ياشلىرىنىڭ ۆئزلۈكـسىز ۆئگىـنىش
ىئزدىنىش روھى ھهققىـدە سـۆزلهپ

524.....................بهرسىڭىز؟
ــوائل-13 ــڭ: س چهت ەئللىكلهرنى

تۇرمۇشىدا كىتاب وئقۇش ھهققىدە
597...كۆزەتكهنلىرىڭىز قايسىالر؟

ــوائل-14 ــڭ: س چهت ەئللىكلهرنى
تىـــــل ۆئگىنىـــــشى ھهققىـــــدە

666...كۆزەتكهنلىرىڭىز قايسىالر؟
نتېرنېت خهۋىرىـدەىئ: سوائل. 15

-ۇئيغــۇرالر جۇڭگــودا ۆئز تىــل"
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ـــــى ـــــور بېكهتلىرىن ـــــدا ت يېزىقى
Windowsىئــــــــــــــشلىگهن، 

ـــــسىغا ۆئز مهشـــــغۇالت سىستېمى
"مىلـلهت-2يېزىقىنى كىرگـۈزگهن 

دېيىلدى، ۇئيغۇر تـور مهدەنىيىتـى
ـــــــى ـــــــۇتېر بىلىملىرىن ۋە كومپي
وئمۇمالشتۇرۇش ھهققىـدە قانـداق

744............تهكلىپلىرىڭىز بار؟
ســـىز تۇرۇۋاتقـــان: ســـوائل. 16

ھهقىقىــــــي بــــــازار ىئگىلىكــــــى
شــــــاراىئتىدىكى كىــــــشىلهرنىڭ
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تۇرمۇشــتا ىئقتىــسادچىل بولــۇش
ېئڭى ھهققىدە ھېس قىلغـانلىرىڭىز

828......................قايسىالر؟
ھازىر جهمىئيىتىمىزدە: سوائل. 17

ــــــــشىلىك مۇناســــــــىۋەتنىڭ كى
ــــــ ــــــلهنھهممى سىنى پــــــۇل بى

ۆئلچهيـدىغان كهيپىيــات قىــسمهن
غهرب. "باش كۆتۈرۈشكه باشلىدى

936دىمۇ شۇنداقمۇ؟" جهمىئيىتى
ــوائل-18 ــى:  س ــدا يېڭ ائمېرىكى

شىركهت قـۇرۇش ىئـشلىرى قانـداق
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ــــــــــڭ ــــــــــدۇ؟ ۆئزىڭىزنى بولى
ـــتۈرۈپ ـــتلىرىگه بىرلهش سهرگۈزەش

1018سۆزلهپ بهرگهن بولسىڭىز؟
بىزنىـــڭ ھـــازىرچه:  ســـوائل-19

سىزدىن سورايدىغان سـوائللىرىمىز
.يــۇقىرىقىالر بىــلهن ائخىرالشــتى
ـــۇر ـــدا ۇئيغ ســـىزنىڭ ەئڭ ائخىرى
ــــــالرغا ــــــدىكى ۋەتهنداش دىيارى
دەيدىغان يهنه قانداق سۆزلىرىڭىز

1160..........................بار؟
1212......................خۇالسه
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 كىرىش سۆز ئورنىدا

>بىلىـــــۋال<: مـــــۇھهررىردىن 
http://www.biliwal.com تــــور

بېتىمىز يېڭـى قۇرۇلغـان بولۇشـىغا
قارىمـــاي، بارغانـــسېرى دۇنيانىـــڭ
ھهرقايـــــــسى جايلىرىـــــــدىكى

ــقهت ــتالرنىڭ دىق ــا-دوس ېئتىبارىغ
ــۇچىلىرىېئ ــارەت قىلغ ــشىپ، زىي رى

.ۆئزلۈكــسىز كۆپىيىــشكه باشــلىدى
ــۇرتىمىزدىكى ــدا ي ــۇ جهريان ــز ب بى
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ـــــــــــــــلىرىمىزنىڭ چهت تورداش
ەئللهردىكــى ۇئيغــۇر زىيــالىيلىرى
ــزىقىش ســادالىرىنى ھهققىــدىكى قى
كـــۆپ ائڭلىـــدۇق، بـــۇ ھهقتىكـــى
ــته ــۇ جهھهت ــڭ ب ــالر بىزنى ىئنكاس
ــدى ــهۋەب بول ــشىمىزگه س .ىئزدىنى

شىمىزنىڭشـــــــۇڭا بىـــــــز ىئـــــــ
مۇقهددىمىـــــــسى ســـــــۈپىتىدە
ــۇر ــشلهۋاتقان ۇئيغ ــدا ىئ ائمېرىكى
ائلىمى ەئركىن سىدىق ەئپهنـدىنى
زىيــــارەت قىلىــــش مهقــــسىتىدە،



16 

ائلىمنىـــڭ قىممهتلىـــك ۋاقتىنـــى
بىزنىـڭ. ېئلىشقا جـۈرەئت قىلـدۇق

ائلىمــدىن ســورىغان ســوائللىرىمىز
ــــــڭ ــــــم وئقۇرمهنلىرىمىزنى بهلكى
ــــــــــــــــــــــــــــــى تهلهپلىرىن

مهســــــــــــلىكىمۇقاناەئتلهندۈرەل
مـــۇمكىن، ەئگهر ۇئنـــداق بولـــۇپ
ـــۈنلهي ـــارلىق پۈت ـــسا جاۋابك قال
ــــسىزلىكىمىزدە ــــڭ تهجرىبى .بىزنى
ــــدىنىڭ ــــن ەئپهن ــــېكىن ەئركى ل
سوائللىرىمىزغا بهرگهن جـاۋابلىرى
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ـــۈتكهن ـــڭ ك ـــۇ بىزنى ھهقىقهتهنم
ــان ــزدىن چىقق ــز. يېرىمى ــۇڭا بى ش

ەئركىـــن ەئپهنـــدىگه ائالھىـــدە
ىزتورداشــلىرىم. رەھــمهت ېئيتىمىــز

ــدە يهنه ــدى ھهققى ــن ەئپهن ەئركى
چۈشهنچه ھاسىل قىلىش ائرزۇسىدا

ــۆھبهتنىڭ  ــسا، س ــدا-3بول جاۋابى
ەئركىن ەئپهندى تىلغا ائلغان تور
بېتىنى زىيـارەت قىلىـشقا تهۋسـىيه

  . قىلىمىز
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يــۇرتتىكى تورداشــالر :ســوائل-1
ـــــــۇر ـــــــى ۇئيغ چهت ەئللهردىك
زىيالىيلىرىنىڭ تۇرمۇشىغا ائالھىدە

ــدىك ــلهقىزىقى ــز ۋە ائىئ هن، ۆئزىڭى
ەئھـــۋالىڭىز توغرىـــسىدا ســـۆزلهپ

  بهرسىڭىز؟
 جـان4بىزنىڭ ائىئلىدە : جاۋاب

ـــار ـــشى ب ـــالىم: كى ۇئالر مهن، ائي
يىلى تۇغۇلغـان-1985ائمانگۈل، 

يىلـــى-1989قىـــزىم دىلنـــارە ۋە 
تۇغۇلغـــان وئغلـــۇم دىلـــشاتتىن
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بىزنىـڭ ھـازىرقى ۆئيىمىـز. ىئبارەت
كـــــــــالىفورنىيه شـــــــــىتاتىنىڭ

LosAngeles 40 شـــــهھىرىگه
 Santaكىلــومىتىر كېلىــدىغان 

Clarita،دېگهن شهھهردە بولۇپ 
دىلنــارەدىن باشــقىالر مۇشــۇ يهردە

ـــــــــــــارە. تـــــــــــــۇرىمىز دىلن
SanFrancisco 30 شهھىرىگه

كىلــــــــــومىتىر كېلىــــــــــدىغان
"Hayward" ــــــــــــــــگهن دې

ــىتات ــالىفورنىيه ش ــهھهردىكى ك ش
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ۇئنىۋېرسىتېتىدا ىئقتىـساد كهسـپى
ـــــڭ باكاالۋرلىقى ـــــدا-2نى يىللىقى
فرانىــسكو بىــلهن-ســان. وئقۇيــدۇ
ــــوس ــــهھرىنىڭ-ل ــــژىلىس ش ائن

 .  كىلومىتىر كېلىدۇ500ائرىلىقى 
مهن خىزمهت قىلىـدىغان ىئـدارە

كىلومىتىر يىراقلىقتىكى53ۆئيدىن 
Pasadenaـــگهن شـــهھهرگه  دې
مهن ھهر كـــــۈنى. جايالشـــــقان

 مىنۇت45 تىن 5ەئتىگهن ساەئت 
نۇمــدىنوئر)  دە5:45(ۆئتكهنــدە 
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 دە6:15ســــــاەئت . تــــــۇرىمهن
كىلومىتىر5ۆئيدىن يولغا چىقىپ، 

يىراقلىقتىكى بىر يىغىلىـش وئرنىغـا
ۇئ يهردە ىئـــــدارىنىڭ. بـــــارىمهن

ـــپ، ـــىغا چىقى ـــك ائپتوبۇس كىچى
 دە ىئــدارىگه قــاراپ6:30ســاەئت 

 كىـــــشىلىك14بـــــۇ . مـــــاڭىمىز
ائپتوبۇس بولۇپ، ىئدارىگه ساەئت

، دە يېتىپ كېلىـپ7:30 - 7:15
.دەرھــال ىئــشقا چۈشــۈپ كېتىمىــز

ــر12چــۈش ۋاقتــى ســاەئت   دە بى
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ــار ــز ب ــش ۋاقتىمى ســاەئت دەم ېئلى
بولۇپ، مهن تـامىقىمنى ۆئزۈمنىـڭ

ھهر كــۈنى. ىئشخانىــسىدا يهيــمهن
چۈشلۈك تامىقىمنى ائلغاچ كېلىپ،

ـــى  ـــدە يهپ15ۇئن ـــۇت ىئچى  مىن
ېئـشىپ قالغـان ۋاقىتتـا،. بولىمهن

ــــى ــــگهن ېئلخهتلىرىن ــــا كهل ماڭ
.كۆرۈپ، ۇئالرغـا جـاۋاب يـازىمهن

ـــــــاەئت  ـــــــته س  دە4:25كهچ
ــاراپ يولغــا ــگه ق ــدىن ۆئي ىئدارى

- 5:00  ھهمدە ساەئت. چىقىمىز
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 دە ۆئيـــگه يېتىـــپ بېرىـــپ5:15
ـــولىمهن ـــپ يهپ،. ب ـــاق ېئتى تام

ــــدە يهنه  ــــاەئت1.5 - 1ۆئي  س
ــشلهيمهن ــتالردا. ىئ ــۆپىنچه ۋاقى ك

ـــدە ـــشىنى، بهزى ـــڭ ىئ ۇئيغۇرالرنى
ـــشى ـــدارىنىڭ ىئ ـــمهنىئ .نىمۇ قىلى

تېلېــۋىزوردا ائزراق خهۋەر كــۆرۈپ،
 چىقىــپ،9:30كارىۋاتقــا ســاەئت 

شۇ كۈنلـۈك گېزىتنىـڭ مهملىـكهت
ۋە خهلقارا خهۋىرىنى ۋە ىئقتىـساد
قىسمىنى تهپسىلىي كۆرۈپ، ساەئت
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  . ۇئخاليمهن10:30
Pasadenaائيالىم ائمانگۈلمۇ 

ــــــر چــــــوڭ شــــــهھىرىدىكى بى
ـــــــۇتېر ـــــــدا كومپي دوختۇرخانى

ــزىش ۋە ائنــالىزپروگر ــسى يې اممى
.قىلىـــــش ىئـــــشىنى ىئـــــشلهيدۇ
ــدىن ــسى ۆئي ىئــشلهيدىغان ىئدارى

كىلومىتىر يىراقتا بولۇپ، ۆئزى 60
ۆئيـدىن. ماشىنا ھهيـدەپ بارىـدۇ

 ەئتراپىـــدا يولغـــا7:00ســـاەئت 
 ەئتىراپىـدا8:00چىقىپ، سـاەئت 
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كهچـته. ىئدارىسىگه يېتىپ بارىدۇ
ــپ،5:00ســاەئت  ــا چىقى  دە يولغ

ەئتراپىـــدا ۆئيـــگه يېتىـــپ 6:00
  .كېلىدۇ

ـــى ـــشاتنىڭ مهكتىپ ـــۇم دىل وئغل
كىلــومىتىر يىراقلىقتــا 8ۆئيــدىن 

بولـــــۇپ، مهكـــــتهپكه بالىـــــسى
وئخــشاش مهكتهپــته وئقۇيــدىغان
ـــر قوشـــنىمىزنىڭ ماشىنىـــسىدا بى

بىـــز ۇئ قوشـــنىمىزغا ھهر. بارىـــدۇ
ــالر پــۇل تــۆلهيمىز50ائيــدا  . دول
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ــدىن ســاەئت  ــا7:00ۆئي  دە يولغ
چۈشـتىن كېـيىن سـاەئتچىقىپ، 

 لهردە ۆئيــــــگه قايتىــــــپ4:00
ائلـــدى بىـــلهن ھهمـــمه. كېلىـــدۇ

تاپشۇرۇقلىرىنى ىئشلهپ تۈگىتىپ،
بىر تېلېۋىزور كـۆرۈپ، كهچ سـاەئت

ــدۇ10 ــۇ.  الردا ۇئخالي ــشات ب دىل
ائيدا ماشـىنا كېنىشكىـسى-4يىل 

شـــــۇنىڭدىن كېـــــيىن. ائلىـــــدۇ
مهكــتهپكه ۆئزى ماشــىنا ھهيــدەپ

  .بارىدۇ
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لنارەنىڭمۇ ۆئز ماشىنىسىقىزىم دى
ــار ــومىتىر20ۇئ مهكتهپــتىن . ب كىل

يىراقلىقتىكــــى بىــــر شــــهھهردە
ىئجارىگه ائلغـان ياتاقتـا تـۇرۇپ،

.كېلىپ وئقۇيدۇ-مهكتهپكه بېرىپ
20ۇئنىڭدىن باشقا، ھهر ھهپتىدە 

ــــدا ىئــــشلهپ، ســــاەئت ەئتىراپى
پــۇرات تۇرمــۇش-ۆئزىنىــڭ پــارچه

خىراجىتــــــى بىــــــلهن ياتــــــاق
.زى ىئشلهپ تاپىـدۇىئجارىسىنى ۆئ

ـــز چىقىرىـــپ وئقـــۇش پـــۇلىنى بى



28 

 .بېرىمىز
ــوائل-2 ــلىقى:  س ــازىر ائساس ھ

ــات ــويىچه تهتقىق ــسى ســاھه ب قاي
   بىلهن شۇغۇللىنىۋاتىسىز؟

ــــاۋاب ــــازىر : ج "JPL"مهن ھ
ـــر  ـــدە بى ـــگهن ىئدارى ـــي"دې ائلى

"دەرىجىلىـــك وئپتىكـــا ئنژىنېـــرى
ائمېرىكــا. بولــۇپ ىئــشلهۋاتىمهن
وشـــــلۇقىھۆكۈمىتىنىـــــڭ ائلهم ب

تېخنىكىسىنى باشقۇرۇش مهركىـزى
 National" ىئنگلىزچىــــــسى(
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Aeronautics and Space
Administration"بولـــۇپ، ۇئنـــى 

دەپ" NASA"قىـــــــــسقارتىپ 
ــدۇ )http://www.nasa.gov() يازى

ـــدا  ـــڭ قارىمىقى ـــق10نى - تهتقى
 Research(تهرەققىيات مهركىـزى 

and Development Center(بــار 
ـــدىكى ەئڭ ـــۇپ، ۇئنىـــڭ ىئچى بول

"JPL"يۇقىرى تېخنىكا مهركىزى 
 Jet "ىئنگلىزچىــــــدەۇئ . دۇر

Propulsion Laboratory"دەپ 
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ـــسقارتىلىپ  ـــپ، قى "JPL"ائتىلى
(. دەپ يېزىلىــــــــــــــــــــــــدۇ

http://www.jpl.nasa.govJPL (
همــۇرىي جهھهتــتىن كــالىفورنىيهم

ىئنگلىزچىسى(تېخنىكا ىئنستىتۇتى 
"California Institute of 

Technology"،بولــــــــــــــــۇپ 
ــــسقارتىلىپ  دەپ" Caltech"قى

گه قاراشـــلىق بولـــۇپ،) يېزىلىـــدۇ
ـــى ـــسادىي چىقىمىن ـــڭ ىئقتى ۇئنى

NASA ــدۇ ــپ بېرى JPL. چىقىرى
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-2004خىزمهتچىلىرىنىــڭ ســانى 
، ۇئنىــڭ ەئتىراپىــدا6000يىلــى 

ـــــــدە  ـــــــڭ2000ىئچى  ائدەمنى
2000دوكتۇرلــــــۇق ۇئنــــــۋانى، 

ائدەمنىــڭ ماگىــستېرلىق ۇئنــۋانى،
 غا يېقىن ائدەمنىـڭ2000قالغان 

ــۇپ، ــار بول ــۋانى ب ــاالۋرلىق ۇئن باك
يىللىــــــق ىئقتىــــــسادىي-2004

 مىليـــارت دولـــالر1.6چىقىمـــى 
يېقىنـدا ېئـالن. ەئتىراپىدا بولغـان

قىلىنغــــــان بىــــــر دوكالتقــــــا
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 پۈتۈنCaltech  غاندا،ائساسالن
دۇنيــــادىكى ائلىــــي مهكــــتهپلهر

وئرۇنــدا تۇرىــدىكهن-3ىئچىــدە 
ـــــىتېتى ( -1خـــــارۋارد ۇئنىۋېرس

وئرۇندا، سـتانفورد ۇئنىۋېرسـىتېتى
 تــاCaltechوئرۇنــدا ىئــكهن -2

نوبېــــل مۇكاپاتىغــــا ېئرىــــشكهن
 پروفېســسورالرنىڭ ســانى جهمىئــي

  .) ىئكهن30
c/events/edu.caltech.pr://http

/nobel _altech  
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ــــــازىر مهن  ــــــوڭ ائلهم2ھ  چ
ـــــــق ـــــــىنىڭ تېخنىكىلى قۇرۇلۇش
كۆرسهتكۈچىنى ھېسابالپ چىقىـش

ــــۋاتىمهن ــــڭ. ىئــــشىنى قىلى ۇئنى
يىلى يهر شارى-2006بىرىنچىسى 

تــــۆۋەن وئربېتىــــسىغا قويــــۇپ
ــ ــى تىپتىك ــر يېڭ ــدىغان بى ىبېرىلى

ائلهم تېلېسكوپى بولـۇپ، ۇئنىڭغـا
ــۇل  ــان پ ــون200ائجرىتىلغ  مىلي
ــىدۇ ــن ائش ــى. دولالردى يهنه بىرس

ائلهم بوشــلۇقىدىن يېڭــى پىالنېتــا
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ــاپقۇچى   Terrestrial Planet(ت
Finder (  ،دەپ ائتىلىـــــــــــــپ

 . دەپ يېزىلىدۇTPFقىسقارتىلىپ 
g.nasa.jpl.planetquest://http

html.index_tpf/TPF/ov  
 ھازىر ائمېرىكـا تاپقـان، قۇيـاش

ــۈن( ــڭ ك ــقا ) بىزنى ــن باش 150دى
ەئتراپىـــــــــدىكى ۆئزى نـــــــــۇر
چىقىرىدىغان يۇلتۇزالر بار بولـۇپ،

الرنىـڭ)پىالنېتا(كىشىلهر بۇ يۇلتۇز 
ــــشاش ــــگه وئخ ــــدە ائدەم ىئچى
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نېتىالرمۇجانلىقالر ياشايدىغان پىال
بولۇشـــــى مـــــۇمكىن، دەپ پهرەز

ـــــــشىۋاتىدۇ ـــــــڭ TPF. قىلى نى
مهقسىدى ائشۇنداق پىالنېتىالرنىڭ

 نهچچىــــــسىنى30ىئچىــــــدىكى 
TPF .تهكــــشۈرۈشتىن ىئبــــارەت

 .يىلى قويۇپ بېرىلمهكچى-2014
مهن دۇنيـــــــادىكى وئپتىكـــــــا
ېئنژىنېرلىـــرى ىئچىـــدە بىـــر قهدەر
ــان ــي قىلغ ــۈك تهرەققى وئمۇمىيۈزل

 بىــرى ھېــسابلىنىمهن،كىــشىلهرنىڭ
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ــــــۇتېر ــــــل كومپي ۆئزۈم ھهر خى
ـــۇقىرى ـــۇرەككهپ، ي ـــدا م تىللىرى
ــــــى ــــــك پروگراممىالرن دەرىجىلى

مۇرەككهپ وئپتىكىلىق. يازااليمهن
ـــــــالرنى ـــــــكۈنه ۋە زاپچاس ۈئس

ـــــــــمهن ـــــــــى. اليىھىلهي ۇئالرن
ـــــدا ۆئزۈم ياســـــاپ تهجرىبىخانى

ـــااليمهن ـــل. چىق ـــدە ھهرخى ھهم
ـــــــــاس ـــــــــق زاپچ -وئپتىكىلى

ــــكۈنىلهرنى ت ــــداۈئس هجرىبىخانى
ـــــشۈرۈپ ـــــپ تهك ـــــىناق قىلى س
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شۇڭالشقا ھـازىرغىچه. چىقااليمهن
ــــــشلىگهن  ــــــدارىنىڭ4-3ىئ  ىئ

ھهممىــسىدە تېخنىكــا جهھهتــتىن
ــدا ــادىم قاتارى ــارلىق خ ەئڭ ەئتىب

JPLمهن . وئرۇن تۇتۇپ كهلـدىم
ائيدا كىرگهن-1يىلى -2004گه 

ائيــــدا-8بولــــۇپ، شــــۇ يىــــل 
تۆھپىــــسى ائالھىــــدە بولغــــان"

ېــــگهن مۇكاپاتقــــاد" خــــادىم
  .ېئرىشتىم

JPLــــزمهتكه كىــــرىش  گه خى
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ىئنتايىن قىيىن بولۇپ، بهزىلهرنىـڭ
مۆلچهرلىـــشىچه، ۇئيغـــۇر، تـــۈرك،
ــۈركىي ــارلىق ت ــز قات ــازاق، قىرغى ق
مىللهتلىرىنىــڭ ىئچىــدە، ائلــدىنقى

ــدە 20  گه ىئــشقاJPL يىــل ىئچى
ـــــــالغۇز مهن ـــــــرەلىگهنلهر ي كى

 دەJPLھـــــازىرمۇ (ىئكهنـــــمهن 
ــــــق ــــــدىن باش ــــــۈركىيمهن ا ت

  ). مىللهتلهردىن ائدەم يوق
قولغـــا كهلتـــۈرگهن: ســـوائل-3

ېئـــالن قىلغـــان(نهتىجىلىرىڭىـــز 
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ــــي ەئســــهرلىرىڭىز، چــــوڭ ىئلمى
مۇھــاكىمه يىغىنلىرىغــا قاتنىــشىش

دىن خهۋەردار بولغىمىز)ەئھۋالىڭىز
  بۇ ھهقته سۆزلهپ بىرەمسىز؟.بار

يىلىـــدىن-1986مهن : جــاۋاب
 ەئڭھازىرغــا قهدەر خهلقائرادىكــى

ــــي ــــك ىئلمى ــــي دەرىجىلى -ائلى
20تهتقىقات ژورناللىرىدا جهمىئي 

.پارچه ىئلمىي ماقاله ېئالن قىلدىم
ــــم ــــا ىئلى ــــسى-وئپتىك تېخنىكى

 پــارچه3ساھهســىدە، ائمېرىكىــدا 
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ـــــاپى" ـــــاپ ب  Book ("كىت
Chapter( ــــــاردىم ــــــۇ. چىق ب

ــــان ــــابىتى ۋە ش ــــهرىپى -رىق ش
ىئنتــايىن يــۇقىرى بولغــان ىئلمىــي

ائمېرىكىدىكى بىرەئمگهك بولۇپ، 
پهن جهمىئيهتلىـرى -قىسىم ىئلىم

-بىــــــــــرنهچچه زىيــــــــــالىي
مۇتهخهسىـــــسلهردىن تهشـــــكىل
ــــــــــۇرۇپپىالرنى ــــــــــان گ تاپق
وئرۇنالشـــتۇرۇپ، بىـــردىن كىتـــاپ
بـــاپى يـــازدۇرۇپ، بـــۇ يېزىلغـــان
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باپالرنى بىرلهشتۈرۈپ، بىر يـۇقىرى
ســـهۋىيهلىك تېخنىكىلىـــق كىتـــاپ

ــدۇ ــپ چىقىرى ــدا. قىلى مهن يۇقىرى
دەل ەئنه" كىتـاپ بـاپى"قان ېئيت

مهن يهنه. شۇ نهرسـىدىن ىئبـارەت
ــدا  ــپىيات4ائمېرىكى ــارچه كهش  پ

ــــاردىم ــــاتېنتى چىق ــــدە. پ ھهم
تهتقىقــات-خهلقائرالىــق ىئلمىــي

ــي  ــدا جهمىئ ــارچه28يىغىنلىرى  پ
بــۇ. ىئلمىــي ماقــاله ېئــالن قىلــدىم

ــــــــسىالتىنى ــــــــڭ تهپ  ماقالىنى
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"
http://www.meripet.com/Main/

Erkin_Bio.htm" ــــور ــــگهن ت دې
  .بېتىدىن كۆرۈش مۇمكىن

بۇالردىن باشقا، مهن دۇنيـادىكى
ەئڭ يــۇقىرى دەرىجىلىــك وئپتىكــا

ـــي ـــاللىرى-ىئلمى ـــات ژورن تهتقىق
"Optics Letter" ،"Journal of 

Optical Society of America "ۋە
"Applied Optics"ـــــارلىق  قات

ــــەئت ــــر ھهي ــــا تهھرى ژورنالالرغ
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ـــــۇھهررىردىن( ـــــڭ: م ائمېرىكىنى
يۇقىرى دەرىجىلىك ژورنىلىغا ماقاله
ەئۋەتسىڭىز، ۇئالر ماقالىڭىزنى شـۇ
ســـاھهدىكى يـــۇقىرى دەرىجىلىـــك

 كىــــشىگه3مۇتهخهسسىــــستىن 
ــتىقلىتىدۇ ــۇالرغا تهس ــولالپ، ش .ي

 كىشىنىڭ تهسـتىقىدىن3ەئگهر بۇ 
 ائنـدىن ژورنالغـاۆئتسه، ماقالىڭىز

.بولۇپ ىئشلهپ بهردىـم) بېسىلىدۇ
وئپتىكا ساھهسـىدىكى بىـر قـانچه
ــاس ۋە ــق زاپچ ــۇقىرى تېخنىكىلى ي
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ۈئسكۈنه بويىچه دۇنيانىدىكى ەئڭ
ائلدىنقى مۇتهخهسىسلهر قاتارىـدا

ائمېرىكا، گېرمانىيه. وئرۇن تۇتتۇم
ۋە ياپونىيهدىكى كۆپلىگهن ىئـدارە

كلىــپۋە ائلىــي مهكــتهپلهردە ته
  .بويىچه ىئلمىي دوكالت بهردىم

يـــــۇقىرىقىالردىن باشـــــقا، مهن
كـــــــــالىفورنىيه شـــــــــىتاتىنىڭ

Sacramentoـــــــهھرىدىكى  ش
كالىفورنىيه شـىتات ۇئنىۋېرسـىتېتى

)California State University, 
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Sacramento(بىـــــلهن داۋىـــــس 
شــــــــهھرىدىكى كــــــــالىفورنىيه

 University of(ۇئنىۋېرســىتېتى 
California, Davis (ــــور دە لېكت

بولۇپ ىئشلهپ، وئقۇش پۈتتۈرۈش
ــــــــــاكالۋۇر ــــــــــدىكى ب ائلدى
ـــپىي دەرس ـــا كهس وئقۇغۇچىلىرىغ
ۆئتــــــــۈپ، وئقۇغۇچىالرنىــــــــڭ
مهۋســــــــۈملۈك وئقۇتقــــــــۇچى
ـــڭ ـــۇ مهكتهپلهرنى ـــشىدا ش باھالى
رەسمىي پروفسـسورلىرىدىنمۇ كـۆپ
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 قېـتىم3يۇقىرى باھاغا ېئرىـشىپ، 
  .مۇكاپاتالندىم

ــوائل-4 ــق: س ــىز وئقۇغۇچىلى س
ـــازىرقى ـــپ ھ ـــزدىن تارتى ۋاقتىڭى
نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرۈشـكىچه
ىئزچىـل ەئمهل قىلىــپ كېلىۋاتقــان

  ۆئگىنىش ائدىتىڭىز قايسى؟ 
ــــاۋاب ــــالرغا5-4مهن : ج  ياش

كىرگهن ۋاقىتتىن تارتىـپ، پۈتـۈن
ــيهت ىئنتــايىن كهمــبهغهل جهمىئ
ــس ــايىن قى ــلىق ىئنت ــۇپ، ائش بول
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دادام وئقـۇش. بولۇپ كهتكهنىـدى
ن باشقا يهرگه كهتكهن، ائپـامبىله

ـــۇپ، چۈشـــلۈك ىئـــشلهۋاتقان بول
ــلهن ــام بى ــۈن ائك ــامىقىمىز ۈئچ ت
ىئككىمىزگه بىردىن كىچىـك توقـاچ

چۈش بولغىچه. تهييارالپ قوياتتى
مىنىــڭ قورســىقىم ېئچىــپ كېتىــپ،
چىــــدىيالماي مهكتهپنىــــڭ بىــــر
ـــاەئتنىڭ ـــسىقلىق س ـــىغا ېئ بىناس
-ائلـــــدىغا چـــــۈش بولغـــــان

ـــانلىقىنى ـــۈنبولمىغ ـــش ۈئچ  بىلى
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ـــا ـــاراپ-قايت ـــپ ق ـــاتىالپ بېرى ق
.كېلىدىغانلىقىم ھـازىرمۇ ېئـسىمدە

سـاەئتنىڭ چـوڭ"مهن ائكامدىن 
ـــى تىلـــى مـــانچىگه، كىچىـــك تىل

ەئمـدى توقـاچنى. مانچىگه كهپتۇ
دەپ ھهر قېـتىم" يېسهك بوالمدۇ؟

.داۋاملىق ائچ يۈرەتتىم. سورايتتىم
ــازىر ــانلىقى ھ ــهۋەب بولغ ــېمه س ن

 ىئـــشقىلىپ مهن.ېئـــسىمدە يـــوق
ــــالنغۇچنىڭ  ــــىنىپىدىن-1باش س

تارتىپال مهكتهپكه ىئنتايىن ائمراق
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ەئخــــلهت دۆۋىلىرىــــدە. ىئــــدىم
ــــى ــــدەك قهغهزن ــــان ائلقان ياتق
ــپ، ــى دەرھــال تېرى  كۆرســهم، ۇئن

"ھېساب ىئـشلهشكه ىئـشلىتىمهن"
ۇئ. دەپ يانچۇقۇمغـا ســېلىۋاالتتىم

چاغدا قارا قهلهمدىن باشـقا قهلهم
ر بىــر قهلهمنــىيــوق بولــۇپ، ھه

تهكرار ۇئچالپ ىئـشلىتىپ، ۇئنىـڭ
 1cmۇئزۇنلــۇقى ەئڭ ائخىرىــدا 

ەئتىراپىدا قېلىـپ، بارمـاق بىـلهن 
ــــۇمكىن ــــۈنلهي م ــــۇش پۈت تۇت
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.بولمىغاندا ائندىن تاشـلىۋىتهتتىم
باشالنغۇچنىڭ يـۇقىرى يىللىقىغـا. 

قـارىنى پهرق-چىقىپ، بىر ائز ائق
قىالاليدىغان بولغان ۋاقىتتـا، مهن

خــــشى وئقــــۇپ، ىئقتىــــسادىييا
جهھهتــــــته ۆئز تهقــــــدىرىمنى
ــدىم ــسىگه كهل .ۆئزگهرتىــش ىئرادى

قانچىلىـــــك وئقـــــۇش بولـــــسا،"
ــــــــۈگهتكىچه ــــــــسىنى ت ھهممى

ــــۇيمهن، ــــتىم" وئق .دەپ وئياليت
ـــدىن وئتتـــۇرا مهكـــتهپكه چىققان
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ـــــــڭ نهقهدەر ـــــــيىن، بىلىمنى كې
بـۇ. زۆرۈرلىكىنى چۈشىنىپ يهتـتىم

ــــسىمنىڭ ــــۇ قى ــــسىدا مۇش توغرى
ـــــــــ ـــــــــر ائزائخىرى دا يهنه بى

وئتتۇرا. تهپسىلىيرەك توختىلىمهن
قايتـا تهربىـيه"مهكتهپ ۋە يېزىدا 

جهريانىدا باشقا مىللهتلهر" ېئلىش
ــسىتىلىش ــاتتىق كهم ــدىن ق تهرىپى
ىئــشلىرى بېــشىمدىن ۆئتۈلــۈپ، ۇئ
ــايىتى ــبىمگه ناھ ــڭ يــاش قهل مېنى

شـۇنىڭدىن. قاتتىق تهسىر قىلـدى
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كېيىن، ھهممه جهھهتـتىن تولـۇق
ـــ ـــقاق ـــدۈرۈپ، باش ابىلىيهت يېتىل

ــز ــشنى بى ــان ىئ ــلهر قىاللىغ مىللهت
ۇئيغۇرالرنىڭمۇ قىالاليـدىغانلىغىنى
ــدىم ــسىگه كهل ــسپاتالش ىئرادى .ىئ
ــــي ــــپ، مهن ائلى ــــۇنداق قىلى ش
ـــۇرۇن، ـــشتىن ب ـــتهپكه چىقى مهك
ياخــــشى وئقــــۇپ، ۆئزۈمنىــــڭ
ىئقتىــــــــسادىي تهقــــــــدىرىمنى
ۆئزگهرتىــش؛ بىلىمنــى ىئمكــانىيهت

ـــۇر ـــار ەئڭ يۇق ـــچهب ى دەرىجىگى
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ىئگىلهش؛ ھهمـدە ۇئيغۇرالرنىڭمـۇ
ـــــان ىئـــــشنى باشـــــقىالر قىاللىغ
قىالاليدىغانلىقىنى ىئسپاتالپ، شـۇ
ائرقىلىــق مىللهتــته ۈئمىــد پهيــدا
قىلىشتىن ىئبارەت بىر قـانچه غـايه

مانا. ۋە ىئرادىنى تۇرغۇزغان ىئدىم
بـــۇالر ىئزچىـــل تـــۈردە مېنىـــڭ
ـــڭ ائساســـى ـــنىش ائدىتىمنى ۆئگى

مهن ھهرگىز ۋەزىپه: لدىبولۇپ كه
ھهرگىـــز. ۈئچـــۈن ۆئگهنمىـــدىم

ىئمتىھانـــدىن ۆئتـــۈش ۈئچـــۈن
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ـــدىم ـــتهپ. ۆئگهنمى ـــز مهك ھهرگى
ـــــــــۈن ـــــــــۈرۈۋېلىش ۈئچ پۈتت

ــدىم ــشهلىگهن. ۆئگهنمى ۆئزۈم ېئرى
ــۇق ــسىدىن تول پۇرســهتنىڭ ھهممى
پايــدىلىنىپ، ائلــدىمغا كهلــگهن

  . ھهممه نهرسىنى ۆئگهندىم
ــدەك ــڭ يۇقىرىقى ــدە، مېنى تۆۋەن

دىيهلهرنىڭ شهكىللىنىــشىدىكىىئــ
ــر ــنىڭ بى ــا كۆرۈنۈش ــارىخىي ائرق ت
ــــپ ــــسمى ۈئســــتىدە توختىلى قى

مهن كىچىــك ۋاقتىمــدا،. ۆئتىــمهن
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بىـز(ائىئلىمىزدە جان سـانى كـۆپ 
ـــاال6جهمىئـــي  ـــۇپ، دادام)  ب بول

ائپــام مېنىــڭ(يــالغۇز ىئــشلهيتتى 
ــر قــانچه يىــل ىئــنىم تۇغۇلــۇپ، بى
ــشتا بهك ــالىالرنى بېقى ــدە ب ۆئتكهن
قىينىلىـــــپ كېتىـــــپ، ۆئزىنىـــــڭ
ىئشچىلىق خىزمىتىدىن چېكىنگهن

ــدى ــق). ىئ ــسادىي قىيىنچىلى ىئقتى
ـــدىن  ـــدىن، مهن ـــاش2تۈپهيلى  ي

چوڭ ائكام بىلهن ىئككىمىز بىر ائز
پــۇل تېپىــشنىڭ ھهر خىــل ائمــالى
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مهن. ۈئستىدە قاتتىق ىئزدەنـدۇق
ائقسۇ(تولۇقسىز وئتتۇرا مهكتهپته 

اتقـانوئقۇۋ) وئتتۇرا مهكتهپـته-1
ــز ــلهن ىئككىمى ــام بى ــا، ائك ۋاقىتت
.رادىــوئ قۇراشتۇرۇشــنى ۆئگهنــدۇق
ــس ــايىن قى ــوئ ىئنت ــدا رادى ۇئ چاغ
ــــــسادىي ــــــۇپ، پهقهت ىئقتى بۇل
ەئھــــۋالى ائالھىــــدە ياخــــشى
.كىشىلهرنىڭال رادىوئسى بـار ىئـدى
بىـــز دەســـلهپته يـــۈز ســـوپۇنىنىڭ
پالســـتىك قۇتىـــسى ىئچىـــگه بىـــر
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كۈچهيتكۈچلــــۈك، پهقهت بىــــرال
ېرىيه بىـلهن ماڭىـدىغان رادىـوئبات

ــتۇردۇق ــانىالردىن. قوراش ەئخلهتخ
تهســــهك ۋە ســــۆڭهك-تۆمــــۈر

قاتارلىقالرنى تېرىپ، ۇئنـى تۆمـۈر،
ــــا ــــش دۇكانلىرىغ ســــۆڭهك يىغى
ـــــان ـــــېتىپ، تاپق ـــــپ س ائپىرى
پۇلىمىزنىـــڭ ھهممىـــسىگه رادىـــوئ

رادىــوئدىن. زاپچاســلىرى ائالتتــۇق
ــېچه ــۈن، ك ــرىش ۈئچ -ائۋاز چىقى

ي تــاڭ ائتقۇزغــانكــېچه ۇئخلىمــا
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ــوالتتى ۇئ. كېچىلىرىمىزمــۇ كــۆپ ب
ــــــتۇرۇش ــــــدا رادوىئ قۇراش چاغ
توغرىسىدا ھېچ قانـداق ۇئيغـۇرچه

ماتېرىيال يوق بولۇپ، بىـز-كىتاب
ــــــــــابالرنى ــــــــــزۇچه كىت خهن

بىراق، ائكام بىلهن. وئقۇيالمايتۇق
بارا رادىوئغـا ائىئـت-ىئككىمىز بارا

خهنزۇچه كىتابالردىكى توك يـولى
نى كۆرەلهيــــــدىغانخهرىتىــــــسى

ـــدۇق ـــام. بول ـــمهي ائك ۇئزاق ۆئت
ــــــز ۇئيغــــــۇر ــــــلهن ىئككىمى بى
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ـــان ـــۇپ قالغ ـــڭ بۇزۇل دېھقانالرنى
رادىوئسىنى وئڭشاپ، بىـر ائز پـۇل

مهن. تاپاۋىتى قىلىدىغان بولـدۇق
ھهر يهكــشهنبه كــۈنى ەئتىگهنــدىال
خهنزۇالرنىـــــــــــڭ رادىـــــــــــوئ
رېمونتخانىلىرىنىڭ ائلـدىغا بېرىـپ

غۇر دېھقـانالرۇئي. ساقالپ تۇراتتىم
ــــدە، مهن رادىوئســــىنى ەئكهلگهن
ــــــوئ ــــــا بىزنىڭمــــــۇ رادى ۇئالرغ
ـــپ، ـــشايدىغانلىقىمىزنى ېئيتى وئڭ
ۇئالرنــى بىزنىــڭ ۆئيــگه باشــالپ
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ۆئيـدە سـاقالپ تۇرغـان. كېلهتتىم
ـــونتچىلىقنى ـــال رېم ـــام دەرھ ائك

ـــدار. باشـــاليتى مهن يېڭـــى خېرى
ــــا يهنه ــــۈن بازارغ ــــپىش ۈئچ تې

ن ىئـشبىزنىڭ ائلىـدىغا. كېتهتتىم
3/1ھهققىمىز خهنزۇ دۇكانلىرىنىڭ 

قىــسمىدىنمۇ ائز، ۇئنىــڭ ۈئســتىگه
ۇئيغۇر دېھقانالر بىـزگه ھېچقـانچه
قىينالمــــــــايال مهقــــــــسىدىنى
ۇئقتۇرااليــدىغان بولغاچقـــا، ۇئالر
بىزنى تاپقانلىقى ۈئچۈن ىئنتـايىن
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بىر ائز پۇل تاپقانغا. خۇشال ىئدى
بىز. بىزمۇ ناھايىتى خۇشال ىئدۇق

ــــد ارلىرىمىزغا چــــاي، ەئگهرخېرى
چۈشــلۈك تامـــاق ۋاقتـــى بولـــۇپ
قالــسا، بهزىــدە چۈشــلۈك تامــاقمۇ

بىز مهزگىل ۆئتكهنـدىن. بېرەتتۇق
كېــــــيىن، ائقــــــسۇ شــــــهھىرى
-ەئتراپىــــدىكى دېھقــــانالر بىــــر

بىرىــدىن ائڭــالپ، بىزنــى ۆئزلىــرى
ــــدى ــــدىغان بول ــــزدەپ كېلى .ىئ
ساقاللىرىغا ائق كىرگهن چوڭالرمۇ
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ەپ ائتىغانــدا،د" ۇئســتام"بىزنــى 
ـــسىزلىناتتۇق ھهم ـــز ھهم وئڭاي بى

  . خۇشال بوالتتۇق
ەئنه شــۇ ۋاقىــتالردا، بىــز بهزىــدە
كاشىلىــسى چــوڭراق رادىوئالرنــى

ائكام بىلهن ىئككىمىز. تۈزەلمىدۇق
ـــــــاب" ـــــــزۇچه كىت ەئگهر خهن

وئقۇيالىغان بولساق، نـېمه دېـگهن
دەپ" ياخـــــــشى بـــــــوالتتى؟

كۆپرەك بىلگهنـسېرى،. وئياليتتۇق
ىلىمىمىزنىــڭ قانچىلىــك ائزلىقىنــىب
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بــۇ ىئــشالر ماڭــا. ھــېس قىالتتــۇق
ـــــۇر تهســـــىر ـــــايىن چوڭق ىئنت

ــدى ــڭ نهقهدەر. قالدۇرغانى بىلىمنى
ــــڭ ائدەم ــــى، ۇئنى قهدىرلىكلىكىن
ۈئچــــۈن نهقهدەر كېرەكلىكىنــــى
ــدىم ــۇر چۈشــىنىپ يهتكهنى .چوڭق
شۇڭالشقا، مهن وئتتۇرا مهكتهپـته
ــلهن ــدا، ھهممهي ــان چاغ وئقۇۋاتق

)تهنقىـد( شـىياۋپىڭنى پىـپهندېڭ
بىلىمنىـــڭ"قىلىـــش ھهرىكىتـــى، 

نهزەرىيىـسى ھهمـمه" كېرىكى يوق
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يهرنـى بېــسىپ كهتــكهن بولــسىمۇ،
بىلىمنىــڭ چوقــۇم الزىمــى"مهنــدە 

دېگهن مۇستهھكهم كۆزقاراش" بار
ـــــــڭ ـــــــا، مهن ۆئزۈمنى بولغاچق
كۈنـــدىلىك دەرســـلىرىمنى پۇختـــا
ۆئگىنىپال قالماي، تاپالىغان ھهممه

شـــــاراىئتتىن تولـــــۇق-شـــــهرت
ماتېماتىكـا. پايدىلىنىپ ۆئگهندىم

ۋە فىزىكا دەرسلىرىدە، وئقۇتقۇچى
قىلمىغانلىقىــدىن-تهلهپ قىلغــان

قهتـــــىئ نهزەر، مهن كىتـــــابتىكى
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مهشــقلهرنىڭ ھهممىــسىنى بىرنىمــۇ
ـــاي ىئـــشلىدىم ۇئ چاغـــدا. قويم

ۇئيغۇر ۆئسـمۈرلىرى ۈئچـۈن ھـېچ
ــوق ــابلىرى ي ــۇش كىت ــداق وئق قان

-1973 يـــاكى -1972بولـــۇپ، 
قىزىــل"يىللىــرى تــۇنجى قېــتىم 

ـــــزە ـــــۈك نهي ـــــگهن" پۆپۈكل دې
خهنزۇچىــدىن تهرجىــمه قىلىنغــان

مهن سـىنىپىمدىكى. كىتاب چىقتى
ھهمـــمه وئقۇغـــۇچىنى ســـهپهرۋەر
قىلىــپ، ۇئالردىــن پــۇل يىغىــپ،



66 

ـــا ـــهھهرلىك كىتابخانىغ ـــسۇ ش ائق
بېرىپ ھېلىقى كىتابنى سـېتىۋېلىپ
ەئكېلىــــــــــپ، ســــــــــىنىپتىكى

بۇ. داشالرغا تارقىتىپ بهردىمساۋاق
ــڭ ــيهت ىئنقىالبىنى مهزگىــل مهدەنى
ائخىرقى ۋاقىتلىرى بولۇپ، پۈتـۈن
جهمىئــيهت ۋە مهكــتهپ ەئخالقــى

ۈئســــتۈن-پۈتــــۈنلهي ائســــتىن
ـــــــدى ـــــــڭ. قىلىۋېتىلگهنى بىزنى

ــۇچىالر ــسىز وئقۇغ ــىنىپتىكى كهپ س
كــۆپىنچه ۋاقىــتالردا بىــر دەرســنىڭ
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ـــــول ـــــىگه ي ـــــال ۆئتۈلۈش نورم
 قىش كۈنلىرى مۇەئللىم.قويمايتتى

ســىنىپقا كىرىــشتىن بــۇرۇن، وئت
قـــاالپ ىئســـسىنىدىغان مهشـــنىڭ
ۈئستىنكى يـاپقۇچىنى ېئلىۋېتىـپ،
ــدۇرۇپ، ــق تول ــسقا لى ــىنىپنى ىئ س

بىرىنى كۆرەلمهيـدىغان-ائدەم بىر
ھــالهتكه ەئكېلىــپ قويــاتتى، شــۇ
ــــرگهن ــــىنىپقا كى ــــهۋەبتىن س س
ــــمهي، ــــۇچى دەرس ۆئتهل وئقۇتق

ـــــپســـــىنىپتىن يىغـــــال پ چىقى
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ـــتىم ۆئز ـــۆپ قې ـــى ك كهتكهنلىكىن
ســـىنىپىمدا بېـــشىمدىن بىۋاســـىته

ۇئ مهزگىـــــل. ۆئتكۈزگهنىـــــدىم
وئقۇتقۇچىالرمـــــــۇ پىــــــــپهنگه
ـــــــــشى ـــــــــان، ياخ ۇئچراۋاتق
وئقۇغانالرغىمۇ ياخـشى كـۈن يـوق
چـــاغالر بولغاچقـــا، وئقۇغـــۇچىالر
ــــــــهن ۋاز ــــــــتىن ائساس وئقۇش

ـــدى ـــى. كهچكهنى مهن ائدەتتتىك
ـــــ ـــــل زەربى ـــــا ھهر خى گهۋاقىتت

ۇئچرىــساممۇ، ەئممــا ىئمتىھاننىــڭ
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ائلدىــــدا نۇرغــــۇن كىــــشىلهرنىڭ
خۇشــامىتىگه ۇئچرىغــان ۋاقتىممــۇ

ــدى ــۆپ بول ــا. ك ــتىم فىزىك ــر قې بى
وئقۇتقۇچىسى يىللىـق ىئمتىھـانىنى
وئچۇق ىئمتىھان قىلىـپ، سـۇائلنى

. كۈنلۈك تارقىتىـپ بهردى3بىزگه 
ســــىنىپ بــــويىچه پهقهت مهنــــال

.لىدىمھهمــمه ســۇائلنى ۆئزۈم ىئــش
قالغان ساۋاقداشـالرنىڭ ھهممىـسى
ــپ، ــگه كېلى ــڭ ۆئي ــسى بىزنى ەئتى
ـــــنهن ـــــدىن ەئي جـــــاۋابنى مهن
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ــۈردى ــۇ. كۆچ ــپ، ب ــۇنداق قىلى ش
ـــــــــمه ـــــــــدىكى ھهم ىئمتىھانى
ـــاۋابى وئپ ـــڭ ج -وئقۇغۇچىالرنى

ـــدى ـــېمه ىئـــش. وئخـــشاش بول ن
ائشـــكارە-بولغـــانلىقى وئچـــۇق

"تـوغرا"بولۇپ، ۇئنى ھهممهيلهن 
هن فىزىكـاشۇنىڭ بىـل. چۈشىنهتتى

ــا  ــسى ماڭ ــۇر100وئقۇتقۇچى  نوم
ــڭ ــان وئقۇغۇچىالرنى ــپ، قالغ بېرى

. نومــۇر قويــدى50ھهممىــسىگه 
مهدەنىــيهت ىئنقىالبىنــى باشــتىن
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كهچۈرۈپ باقمىغان ياشالر ۈئچۈن
ــۆز ــۋالنى ك ــى ەئھ ــى ۋاقىتتىك ەئين
.ائلدىغا ەئكـېلىش ائسـان ەئمهس
ـــــپهن ياخـــــشى وئقۇغـــــاننى پى
ىقىلىـــدىغان بىـــر دەۋردە ياخـــش

ـــــۇقىرى ـــــايىتى ي ـــــۇش ناھ وئق
دەرىجىـــــدە شـــــىجاەئت تهلهپ

  . قىالتتى
مانـا" بىلىم مهڭگۈ الزىم بولىدۇ"

بۇ شۇ ۋاقىتـتىن باشـالپ ۆئزۈمـگه
-ھهمراھ قىلىپ كهلـگهن بىـردىن
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 مهن شۇنىڭدىن .بىر دۇنيا قارىشى
ــم ــداق بىلى ــدىمغا قان باشــالپ، ائل
ــــتايىدىل ــــۇنى ەئس ــــسه، ش كهل

ۇرابىـــز تولـــۇق وئتتـــ. ۆئگهنـــدىم
ــدا،  ــتهپكه چىققان ــشىكنى"مهك ىئ

ـــــتهپ ـــــۇپ، مهك ـــــپ قوي ېئچى
ــقۇرۇش ــويىچه،" باش ــىتى ب سىياس

بىزنىـــــڭ مهكتهپنىـــــڭ تولـــــۇق
ــــــــڭ  ــــــــىنىپىنى3وئتتۇرىنى  س

ـــــسازلىق" ـــــانچىلىق ماشىنى دېھق
،"دېھقانچىلىق سـىنىپى"، "سىنىپى
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3دەپ " دوختۇرلــۇق ســىنىپى"ۋە 
ـــدى ـــىنىپتا . ائيرى ـــڭ س 24بىزنى

ـــــۇپ ـــــار بول ـــــاال ب ـــــۇل ب ،وئغ
ــزالر، ــسى قى دوختۇرلۇقنىــڭ ھهممى

وئغۇلالر-دېھقانچىلىقنىڭ بولسا قىز
بىز ائقسۇ تىراكتـۇر. ائرىالش ىئدى

پونكىتىغا بېرىپ يېرىم يىل ىئشچى
ــشلىدۇق ــۇپ ىئ مهن ۇئ يهردە. بول

تىراكتــــۇر رېمونــــت قىلىــــشنى،
چويۇنـــدىن ياســـىلىدىغان قـــوش

قۇيۇشنى ناھايىتى ياخشى)ساپان(
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ــــدىم ــــدە ت. ۆئگهن ــــۇرھهم ىراكت
سىنىپ(ھهيدەشنىمۇ ۆئگىنىۋالدىم 

ـــۇنداق ـــال ش ـــويىچه پهقهت مهن ب
ـــدىم ـــزا). قىلغانى ـــڭ يې مهكتهپنى

ىئگىلىك مهيـدانىغا بېرىـپ، يېـرىم
ــــدۇق ــــانچىلىق قىل مهن ۇئ. دېھق

يهردە قونـــاق تېرىـــشنى، كېـــسهك
قويۇشــــنى، يــــېمىش دەرىخىنــــى
ــلهن يهر ــۇر بى ــنى، ۋە تىراكت ۇئالش
.ھهيدەشــنى ياخــشى ۆئگهنــدىم
ۇئيغۇرالرنىڭ ەئدەبىي ەئسهرلىرىنى
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كۆپ وئقـۇپ، شـېىئر يازااليـدىغان
وئتتــــۇرا-1ائقــــسۇ . بولــــدۇم

ــاش ــتىم ۆئزۈم ب ــر قې ــته بى مهكتهپ
تهھرىر بولۇپ، وئقۇغۇچىالرنىڭ بىر
ـــاردىم ـــوپلىمىنى چىق .شـــېىئرالر ت
ائقسۇ گېزىتىدە بىـر قـانچه پـارچه

ـــدىم ـــايه. شـــىىئر ېئـــالن قىل ھېك
ق قىلغـــانيېزىـــشقىمۇ تهييـــارلى

ـــلىيالماي ـــى باش ـــساممۇ، ۇئن بول
ــدىم ــڭ. قال ــۈن فېليهتونلىرىنى لۇش

ۇئيغـــــــۇرچه تهرجىمىـــــــسىنىڭ
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ھهممىــــسىنى وئقــــۇپ چىقىــــپ،
فېليهتون يازااليـدىغان دەرىجىـگه

ـــتىم ـــڭ ەئمـــگهك. يهت مهكتهپنى
مهيدانىــدا تۇرۇۋاتقــان مهزگىلــدە،

 كىــــشىلىك وئقۇغــــۇچى5بىــــر 
گۇرۇپپىسىنى يېتهكلهپ جهمىئيهت

ەئســلى مهقــسىدىمىز. ردۈمتهكــشۈ
خــۇنهن"خــۇددى مــاۋ زېــدوڭنىڭ 

ـــــشۈرۈشتىن ـــــى تهك جهمىئيىتىن
دېگهنـگه وئخـشاش بىـر" دوكالت

دوكــالت يېــزىش بولــسىمۇ، ۇئيغــۇر
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ــــاۋ ــــۋالى م ــــڭ ەئھ دېھقانلىرىنى
تهســۋىرلىگهن ەئھۋالغــا ۇئيغــۇن
كهلمىگهچكه، بىز رەسمىي دوكـالت

  . يېزىشنى رەت قىلدۇق
ــــۇش ــــقا، تۇرم ــــۇالردىن باش ب
ېئھتىيـــاجى تۈپهيلىـــدىن، ائكـــام
بىلهن ىئككىمىز ۆئيـدە تـامچىلىق،
ـــۇ ـــاچچىلىق ۋە تۆمۈرچىلىكىم ياغ

مهن ائپامغــــا. قىلىــــپ بــــاقتۇق
ياردەملىشىپ، ائرام ۋاقىتلىرىمدىن
پايــدىلىنىپ، ۆئيــدە بىــر مهزگىــل
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تولۇقـسىز وئتتـۇرا. گىلهم توقۇدۇم
ـــۇرۇن، ـــشتىن ب ـــتهپكه چىقى مهك

هرنىـــڭيــازلىق ۋە قىــشلىق تهتىلل
ـــــــــدىكى ھهممىـــــــــسىدە يېزى
ــپ، ــشىغا بېرى ــڭ قې تۇققانلىرىمىزنى
ۇئالرغـــا ياردەملىـــشىپ ەئمـــگهك

ــدىم ــدا5. قىل ــلىق ۋاقىتلىرىم  ياش
ـــــان ـــــپ خام ـــــا مىنىۋېلى كالىغ

ۇئنىڭدىن كېـيىن كـاال. ھهيدىدىم
ـــسى ـــشهك ھارۋى ـــسى ۋە ېئ ھارۋى

زەمبىـــل ۋە غـــالتهك. ھهيدىـــدىم
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شـاللىقتا. بىلهن وئغـۇت تۇشـۇدۇم
بۇغــداي ۋە قونــاق. ىــموئت تهرد
ســهل چــوڭراق بولغانــدا. وئردۇم

ــۆرىدىم  ــۆرەم س ــتىم(س نهچــچه قې
ـــپ چۈشـــۈپ، ســـۆرەمدىن يىقىلى
ــــان ــــتىدا قالغ ــــۆرەمنىڭ ائس س
،)ۋاقىتلىرىممۇ خېلى كـۆپ بولغـان

 يېــشىمدا7قــوش ھهيدىــدىم مهن 
وئتتـۇرا. تاماق ېئتىشنى ۆئگهندىم

مهكتهپكه چىققاندا، تونۇرغـا نـان
  . بولغانىدىمياقالىغىدەك 
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تولــــۇق وئتتــــۇرا مهكتهپنــــى
پۈتتۈرگهنـــــدىن كېـــــيىن، مهن

)ھـــازىرقى وئنـــسۇ(كونىـــشهھهر 
ـــق ـــسىنىڭ شـــال ۇئرۇقچىلى ناھىيى

گه" قايتـــا تهربىـــيه"مهيـــدانىغا 
چۈشـكهن بولــۇپ، ۇئ يهردە يېــرىم
يىلنىڭ ىئچىـدىال مهيـدان بـويىچه
ەئڭ ائلـــدىنقى قاتـــاردىكى شـــال

بـۇ. تېرىش تېخنىكى بولۇپ قالدىم
يېزىدا ېئلېكتىر توكى يوق بولـۇپ،
ـــز ياســـىۋالغان ائخـــشىمى ۆئزىمى
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كىرســــــىن چىرىغــــــى بىــــــلهن
سـاەئتمۇ. ياتىقىمىزنى يورۇتاتتۇق

يوق بولـۇپ، تـاڭ ائتقانـدا ىئـشقا
بېرىپ، كـۈن وئلتۇرغانـدا ىئـشتىن

مهن بىـــر يىلنىـــڭ. قايتتـــاتتۇق
ائيــــدا شــــاللىقنىڭ-4ىئچىــــدە 

سۈيىگه كىرىشنى باشلىغان بولۇپ،
.ائيغىچه شۇ سۇدا ىئـشلىدىم-10

ائيـــدا يهر تېخـــى ېئـــرىمىگهن-4
بولـــۇپ، بىـــز رېـــزىنكه ۆئتـــۈك
كېيىۋېلىـــپ، مۇزنىـــڭ ۈئســـتىگه
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شـۇ. دەسسهپ تۇرۇپ ىئشلهيتتۇق
جهريانـــدا مهن يېزىمىـــزدا قايتـــا
تهربىيه ېئلىۋاتقان ۇئيغۇر ياشالرنى

سـهنەئت-يىغىپ، بىـر ەئدەبىيـات
ــۇ تهشــكىللىدىم  ــ(ەئترىتىم ڭبىزنى

ۆئيدە ھېچقانداق ساز يوق بولۇپ،
مهن وئتتـــۇرا مهكتهپنىـــڭ يېـــزا
ـــشلىگهن ـــدا ىئ ـــك مهيدانى ىئگىلى
ــــلىرىمنىڭ ــــدە، ساۋاقداش مهزگىل
دۇتتىــرى بىــلهن دۇتتــار چېلىــشنى

ــدىم ــان ىئ مهن ۆئزۈم). ۆئگىنىۋالغ
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ــــا ــــازغۇچى، مۇزىك ــــست ي تېكى
ــالغۇچى، ۋە ــاز چ ــۇچى، س رەتلىگ
ــۇپ، كونىــشهھهر باشــقۇرغۇچى بول

يىلىك كىنو كۇلۇبىدا تېخى بىـرناھى
مهن بىر دەم. قېتىم وئيۇن قويدۇق

داپ چالـسام، بىــر دەم راۋاپ، يهنه
ـــــار چـــــاالتتىم ـــــر دەم دۇتت .بى
ەئترىتىمىــــزدە مهنــــدىن باشــــقا

يېزىـدىكى بىـر. سازچى يوق ىئدى
يېرىم يىل جهريانىدا، مهن بىر ائي

كهڭــرى كهتــكهن. پــادىمۇ بــاقتىم
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ېچمهنــدىن باشــقا ھــ. جاڭگــال
.قانداق ائدەم قارىسى كۆرۈنمهيدۇ

 كـاال، ۋە5-4 دەك قوي، 30مهن 
ھهر. بىر قـانچه ائت بىـلهن بىـرگه

 نهچچه سـاەئت ۋاقىتنـى10كۈنى 
ـــرگه ـــلهن بى ـــايۋانالر بى ـــۇ ھ ائش

وئقۇيــدىغان. ۆئتكۈزۈشــۈم كېــرەك
ـــوق ـــاب ي ـــقا كىت ـــۇ. باش مهن ش

ــــدوڭنىڭ  ــــاۋ زې ــــدا م 5جهريان
مقىسىملىق ەئسىرىنى وئقۇپ چىقتى

ۇئنىڭ بىر قىـسمىنى مهن بۇرۇنمـۇ(
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ھهمدە بىر). وئقۇپ چىققان ىئدىم
ائلىــي. ائز خهنــزۇچه ۆئگهنــدىم

يىلــى-1977مهكــتهپ ىئمتىھــانى 
كۈنىدىن باشالپ-10ائينىڭ -12

-5ائينىـڭ -12ېئلىنغان بولـۇپ، 
ــزەنكه ــا رې ــېخىچه پۇتۇمغ ــۈنى ت ك
ــــڭ ــــپ، مۇزنى ــــۈك كېيىۋېلى ۆئت
ــــۇرۇپ، ــــسهپ ت ــــتىگه دەس ۈئس

ائقـــسۇ. چېپىۋاتـــاتتىمزەيـــكهش 
شهھىرىدىكى وئقۇغان مهكتىپىمگه
ـــارلىق ـــا تهيي ـــپ، ىئمتىھانغ قايتى
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.قىلىــشىمغا رۇخــسهت قىلىــشمىدى
ھهر كـــۈنى ەئمگهكـــتىن قايتىـــپ

جىــن( كېلىـپ، كىرســىن چىرىغـى 
نـــى يېقىـــپ قويـــۇپ،) چىـــراق

.ىئمتىھانغـــا تهييـــارلىق قىالتـــتىم
ـــسام، ـــۇمنى سىلى ـــى بۇرن ەئتىگىن

ىگه يىغىلىـــپبۇرنۇمنىـــڭ تۆشـــۈك
ــكهن ــارا كهت ــۇمنى قاپق  ىئــس قول

يېرىم كـېچه بولـۇپ،. قىلىۋەتهتتى
ـــكهن ـــا كهت ـــۈن داالن ۇئيقىغ پۈت
ــــۈن ــــڭ پۈت ــــا، ياتىقىمنى ۋاقىتت
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تـــــاملىرى ۋە تورۇســـــلىرىدا ۇئۋا
ـــقانالر ـــاۋاتقان چاش ـــۇپ ياش تۇت
ــپ، يېڭىــدىن ــدىن چىقى ۇئۋىلىرى
تۆشۈك كوالپ، بهزىدە وئقۇۋاتقـان

ــــتىگه  ــــڭ ۈئس ــــاكىتابىمنى چالم
مهن ائشــــــۇنداق. تاشــــــاليتتى

شـــاراىئتتا، كونىـــشهھهر نـــاھىيه
بازىرىدا ائلىي مهكتهپكه ىئمتىھـان

ائز ۋاقىتـــتىن كېـــيىن،. بهردىـــم
بىــر"پۈتــۈن ائقــسۇ ۋىاليىــتىگه 

وئقۇغۇچى ائپتونوم رايون بـويىچه
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"ائالھىدە يۇقىرى نهتىـجه ائپتـۇ،
ھهمــمه. دېــگهن گهپ تارقالــدى
ملىكىنـــىكىـــشىلهر ۇئ بالىنىـــڭ كى
ــدا. بىلمهكچــى بولۇشــاتتى ائخىرى

 مهن-قارىسام، ۇئ مهن ىئكهنمهن 
ــۇر ــويىچه ۇئيغ ــون ب ــوم راي ائپتون

-2تىلىــدا ېئلىنغــان ىئمتىھانــدا 
  . بولۇپتىمهن

شـــۇنداق قىلىـــپ، مهن ائلىـــي
مهكــــتهپكه بېرىــــشتىن بــــۇرۇن،
ۆئزۈمـــگه ۆئگىنىـــشتىكى مۇنـــداق
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  :نىشاننى تىكلىدىم
ۆئتـۈش،بىلىمنى ىئنتىھاندىن ) 1

ــــۈرۈش ۈئچــــۈن مهكــــتهپ پۈتت
ەئمهس، ۆئزۈمنىـــــــڭ بىلىـــــــم
داىئرىسىنى ىئمكانىيهتنىـڭ بـارىچه

پهننىــڭ ەئڭ-كېڭهيتىــپ، ىئلىــم
يۇقىرى پهللىسىگه چىقىش ۈئچـۈن

  .ۆئگىنىش
ــان) 2 ــقىالر قىاللىغ ــى باش بىلىمن

ـــــــــۇ ـــــــــشنى ۇئيغۇرالرنىڭم ىئ
ــــدىغانلىغىنى ىئــــسپاتالش قىالالي
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  .ۈئچۈن ۆئگىنىش
زۈمنىڭ ىئقتىسادىيبىلىمنى ۆئ) 3

تهقـــدىرىنى ۆئزگهرتىـــش ۈئچـــۈن
  .ۆئگىنىش

ـــا ـــالپ، مان ـــدىن باش ـــۇ چاغ ش
ــــنىش ــــڭ ۆئگى ــــۇقىرىقىالر مېنى ي

  .ائدىتىمگه ائيالندى
شـــــــــىنجاڭ:  ســـــــــوائل-5

ـــــىزنىڭ  ـــــىتېتىدا س 7"ۇئنىۋېرس
مىنۇتتىن كېـيىن مېنـى وئيغىتىـپ

دىگهنلىكىڭىـز ھهققىـدە" قويۇڭالر
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ەئسلىمىلهر بـار ىئـكهن، بـۇ ۋاقىـت
ــادىلهپ ــام ىئپ ــشىڭىزنى ىئخچ قارى

ــدۇ ــلهن. بېرى ــش بى ــىز دەم ېئلى س
ـــداق ـــشنى قان ـــزمهت، ۆئگىنى خى

  بىرلهشتۈرىسىز؟
وئتتــۇرا-1مهن ائقــسۇ : جــاۋاب

مهكتهپــــته وئقۇغــــان ۋاقتىمــــدا
ـــلىقى، ـــنىش باش ـــىنىپنىڭ ۆئگى س

 يىل2سىنىپ باشلىقى ۋە ائخىرقى 
مهكـــــــــتهپ وئقۇغـــــــــۇچىالر
ۇئيۇشمىـــسىنىڭ رەىئـــسى بولـــۇپ
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شــــىنجاڭ. ىگهن ىئــــدىمىئــــشل
يىلـى-1ۇئنىۋېرسىتېتىگه كېلىـپ، 

خهنزۇچه ۆئگىنىش ۋاقتىدا، سىنىپ
باشلىقىلىق خىزمىتىنـى ۈئسـتۈمگه

ـــشلىدىم ـــپ ىئ ـــمه. ېئلى مهن ھهم
ىئشتا ۆئزۈمگه ەئڭ يۇقۇرى تهلهپ
ــــــشنى ــــــمه ىئ ــــــۇپ، ھهم قوي
ـــۇرى ـــارىچه يۇق ىئمكانىيهتنىـــڭ ب
ــــتايىدىل ــــلهن ەئس ــــچهم بى ۆئل

همـــــــدەبىجىردىغـــــــانلىقىم، ھ
ــــل ياخــــشى ــــشنى ىئزچى ۆئگىنى
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قىلىدىغانلىقىم ۈئچۈن، بىر يىللىـق
ــيىن، ــدىن كې ــنى تۈگهتكهن وئقۇش

ـــا ـــا ائرق ـــى-ماڭ ـــدىن يېڭ ائرقى
ــــــدى ــــــپىلهر يۈكلهن مهن. ۋەزى

مهكــتهپ ىئتتىپــاق كومىتېتىنىــڭ
داىئمــــى ھهيىئتــــى، مهكــــتهپ

ۇئ(وئقۇغـــــۇچىالر ۇئيۇشمىـــــسى 
ــۇچىالر ــدەك وئقۇغ ــدا ھازىرقى چاغ

-يىلمهيتتـــــىبىرلهشمىـــــسى دې
نىڭ رەىئسى، ۇئيغۇر )مۇھهررىردىن

لۇق ياشـالر) ۇئائر(ائپتونوم رايون 
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بىرلهشمىسىنىڭ مـۇائۋىن رەىئـسى،
ۇئائر لـــــــــۇق وئقۇغـــــــــۇچىالر
بىرلهشمىــــــسىنىڭ رەىئــــــسى، ۋە
ــــــۇچىالر ــــــك وئقۇغ مهملىكهتلى
بىرلهشمىــسىنىڭ مــۇائۋىن رەىئــسى
ـــــــى ۆئز ـــــــارلىق ۋەزىپىلهرن قات

تىــدەھهر ھهپ. ۈئســتۈمگه ائلــدىم
ــــــــۇقىرىقى ــــــــدىغان، ي بېجىرى
ــــۇن ــــت نۇرغ ــــپىلهرگه ائىئ ۋەزى
ىئــــــشالردىن باشــــــقا، مهن ھهر
ھهپتىــدە دەرســتىن ائيرىلىــپ، ائز
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ــــدە  ــــل3دېگهن ــــتىم ھهر خى  قې
.يىغىنالرغا قاتناشمىسام بولمايتتى

يىلىــدىكى-1ۇئنىڭــدىن باشــقا، 
خهنزۇچه ۆئقىشنى تۈگىتىپال، مهن
خهنزۇچىگه تايىنىپ، ىئنگلىز تىلى

ــشنى باشــلىدىمۆئ دەســلهپته. گىنى
ــــدىم ــــرەك. ۆئزۈم ۆئگهن كېيىنچى

ۆئزۈمنىڭ دەرسلىرىنىڭ بهزىلىـرىگه
قاتناشماي، فىزىكا فاكۇلتېتىـدىكى
ــــــــــــــــــرى ۋە چهت ەئل تىللى
ـــــــــزۇ ـــــــــدىكى خهن فاكۇلتېتى
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وئقۇغۇچىالرنىـــڭ ىئنگىلىـــز تىلـــى
دەرســــــــلىرىگىمۇ قوشــــــــۇمچه

ـــدۇم ـــدىغان بول ـــڭ. كىرى ۆئزۈمنى
ىزمىتى ۋەوئقۇشى، وئقۇغۇچىالر خ

ىئنگلىـز تىلـى ۆئگىنىـشى قاتــارلىق
ــــــــسىنىڭ ــــــــشالرنىڭ ھهممى ىئ
ھۆددىـسىدىن مـۇكهممهل چىقىــش
ۈئچـــــۈن، مهن ۋاقىتـــــتىن ەئڭ
يۇقـــۇرى دەرىجىـــدە ۈئنۈملــــۇك

ـــايتتى ـــسام بولم مهن. پايدىالنمى
16 ســـــاەئتتىن 14ھهر كـــــۈنى 
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بىر. ساەئتكىچه ۈئگۈنۈش قىالتتىم
مېنىڭ.  كۈن ىئشلهيتىم7ھهپتىدە 

ــــتىم پهقهت ھهردەم ــــش ۋاق  ېئلى
شهنبه كۈنى كهچلىكـى بولـۇپ، ۇئ
ۋاقىتتـــا مهن ىئمكـــانقهدەر بىـــرەر
ـــــاكى وئلتۇرۇشـــــقا، دوســـــت ي
ـــاراتتىم ـــگه ب ـــڭ ۆئيى .تۇققانالرنى
قالغـــان ۋاقىتنىـــڭ ھهممىـــسىدە

ھهر كـــۈنى. ۈئگۈنـــۈش قىالتـــتىم 
ــــــاەئت  ــــــى س  دە6ەئتىگهنلىك

وئرنۇمدىن تۇرۇپ، كهچته ساەئت
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نــــدىن دەم دىــــن كېــــيىن ائ11
-يىغىنالرنىـــڭ ائلـــدى. ائالتـــتىم

ــــرەت ــــا ۆئچى ــــدە، تاماقق كهينى
تۇرغانــــدا، ائپتوبۇســــدا يــــول
ماڭغانـــدا ىئنگلىـــزچه ســـۆزلۈك

  . ياداليتتىم
ماڭــا نىــسبهتهن ۋاقىتنىــڭ قىــس
بولـــــۇپ كهتكهنلىكىـــــدىن، مهن
قانداق قىلغاندا ۋاقىتنىڭ ۈئنۈمىنى
يۇقىرى كۆتـۈرگىلى بولىـدىغانلىقى

شــۇنىڭ. زدەنــدىمتوغرىــسىدىمۇ ىئ
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 ھهقىقهتنى2نهتىجىسىدە، مۇنداق 
  :تېپىپ چىقتىم

ــــويىچه) 1 ــــۇت ب ــــى مىن ۋاقىتن
ھىــساباليدىغان ائدەمنىــڭ ۋاقتــى،
ۋاقىتنــــــى ســــــاەئت بــــــويىچه
ھىساباليدىغان ائدەمگه قارىغانـدا

 . ھهسسه كۆپ بولىدۇ60
ائدەم بىر خىل ىئـشنى قىلىـپ) 2

چارچىغاندا، باشقا بىر خىل ىئشنى
، يهنىــــــال ۈئنۈملــــــۈكقىلــــــسا

مهســـىلهن، ســـىز. ىئـــشلىيهلهيدۇ
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ــــــپ ــــــا ۆئگىنى ەئگهر ماتېماتىك
ـــل ـــشنى تى ـــدا، ۆئگىنى چارچىغان
ــــــسىڭىز، ــــــشكه ۆئزگهرت ۆئگىنى
ــۈك ــال ۈئنۈمل ــشىڭىزنى يهنى ۆئگىنى

بــۇ خــۇددى. داۋامالشتۇرااليــسىز
.دوسكىغا خهت يازغانغا وئخشاش
ەئگهر سىز ائق رەڭلىك بوردا خهت

 ائزدىـن كېـيىنيېزىۋەرسىڭىز، بىـر
دوســــكىغا نــــېمه يېزىلغىنىنــــى

ەئممـا ۇئنىـڭ. كۆرەلمهي قالىـسىز
ــلهن ــور بى ــل ب ــىز قىزى ۈئســتىگه س
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خهت يازســىڭىز، خهتنــى يهنه بىــر
  .مهزگىل كۆرگىلى بولىدۇ

ائدەم بىر ىئشتا ائالھىدە نهتىـجه
قازانمــاقچى بولىــدىكهن، چوقــۇم
ــشالردىن ۋاز ــسىم ىئ ــر قى ــقا بى باش

مه ىئـشالرنىھهمـ. كېچىشى كېرەك
تهڭ ېئلىپ مېڭىپ، ھهممىـسىدىن
ائالھىدە نهتىـجه قـازىنىش ائسـان

مهن ىئزچىــــــــل ەئمهل. ەئمهس
قىلىــپ كهلــگهن ائدەتنىــڭ بىرســى
ــشى، ــڭ ىئ ــۇكى، مهن خىزمهتنى ش
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ـــڭ ـــڭ ىئـــشى ۋە ائىئلىنى ۇئيغۇرنى
ـــــارلىق  ـــــشى قات ـــــڭ3ىئ  تۈرنى

ھهممىسىدە، ىئشالرنىڭ مۇھىملىـق
ــــردىن ــــاراپ، بى ــــسىگه ق دەرىجى

شــۇ تىزىمغــا. زىملىــك تــۇتىمهنتى
قــاراپ، ىئــشنى ەئڭ مۇھىمىــدىن

ــر ــالپ، بى ــمهن-باش ــرلهپ قىلى .بى
بىكار قالىـدىغان ۋاقـتىم ائساسـهن

  . يوق
ياشـلىقتا"بهزى ياش ۆئسمۈرلهر، 

،"تازا قانغىچه وئينىۋېلىش كېـرەك
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.بۇ ىئنتايىن خاتـا. دەپ وئياليدۇ
ســـىز يـــاش ۋاقتىڭىـــزدا، ياشـــاش

ائنىڭىزغـا-تـاۈئچۈن پۈتۈنلهي ائ
ۆئزىڭىزنىڭ ھېچ نېمىڭىز. تايىنىسىز

ائشـــۇنداق تـــۇرۇپ،. بولمايـــدۇ
قانــداق ياخــشى وئينىيااليــسىز؟
ۇئنىڭدىن باشـقا، ەئڭ مـۇھىم بىـر
نۇقتــا شــۇكى، ســىزنىڭ باشــالنغۇچ
مهكتهپــــتىن تارتىــــپ تولــــۇق

12وئتتۇرىنى پۈتتۈرگىچه بولغـان 
ــى ــىزنىڭ كېيىنك ــز س ــل ۆئمرىڭى يى
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ىڭىزنىڭ قانـداق يىل ۆئمر50-60
شۇڭا،ائشـۇ. ۆئتۈشىنى بهلگىلهيدۇ

ـــايىتى ياخـــشى12 ـــدىن ناھ  يىل
ــــرەك ــــشىڭىز كې ــــۇ. پايدىلىنى ش

ــــم ۋە ــــي بىلى مهزگىلــــدە ھهقىقى
ـــدارىنى ـــي تۇرمـــۇش ىئقتى ھهقىقى

بـۇ مهزگىلـدە. ىئگىلىشىڭىز كېرەك
ائنىنىــڭ ۋەزىپىــسى-ھهر بىــر ائتــا

ــۇھىم ــر ۋە م ــايىن ېئغى ــىز. ىئنت س
يـــــــــــۇقىرىقى ۇئقـــــــــــۇمنى
ـــــرىكمهي ـــــزگه زې  پهرزەنتلىرىڭى
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.داۋاملىق چۈشهندۈرۈشىڭىز كېرەك
ـــدا" ـــوڭ بولغان ـــهن چ ـــاالم، س ب

ــــــــاي، دەپ ــــــــداقراق ياش قان
ھـازىر ياخـشى"، "وئيالۋاتىـسهن؟

ۇئ" "ياشاشقا تهييارلىقىڭ بـارمۇ؟
ــــش ــــداق ىئ ــــازىر قان ــــدا ھ يول

ــۇڭ؟ ــۇرۇش" تۇتت ــوراپ ت دەپ س
ــــرەك ــــقا. كى ــــالىڭىزدا تۇرمۇش ب

ــــــــدار ــــــــك ىئقتى الرنىكىرەكلى
يىتىـــــشتۈرۈشىڭىز، ۆئزىڭىزنىـــــڭ
ــــــى ــــــۇش تهجرىبىڭىزلىرىن تۇرم
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ــرەك ــشىڭىز كې ــڭ. ۆئگىتى بالىڭىزنى
ھهمـــمه ىئــــشىنى ســــىز قىلىــــپ
ـــسىز ـــالىڭىزنى وئرۇن بهرســـىڭىز، ب
ــــــز ــــــسىڭىز، ۇئ ھهرگى ەئركىلهت
بـــــــالىڭىزنى ەئتىۋارلىغـــــــانلىق

ــــدۇ ــــالىڭىزنى. بولماي ــــدە ب ۆئي
ــلهن، ــكهن بى ــۇنداق ەئركىلهت ائش

بولغاندا جهمىئيهتـتهبالىڭىز چوڭ 
ھهتتـا. خارلىنىپ قېلىشى مۇمكىن

ۆئز جېنىنى يولىدا باقالماسـلىغىمۇ
ەئگهر"شـۇڭا بالىڭىزغـا، . مۇمكىن
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باشقىالردىن ياخشىراق ياشايمهن،
ـــرەك ـــقىالردىن بهك ـــسهڭ، باش دې

ــرەك باشــقىالردىن. تىرىشىــشىڭ كې
كۆپرەك ۋاقىتنى ۆئگىنىشكه سـهرپ

منىدىگهن ۇئقۇ." قىلىشىڭ كېرەك
ــــــــــارتىپال ــــــــــدىن ت كىچىگى

  . سىڭدۈرۈشىڭىز كېرەك
مهن ۋاقىتـــــتىن يۇقىرىقىـــــدەك
پايـــــــــدىلىنىپ، شـــــــــىنجاڭ

ـــى  ـــىتېتىدىكى ائخىرق 4ۇئنىۋېرس
يىل جهريانىدا، ۆئزۈمنىڭ وئقۇشى،
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وئقۇغۇچىالرنىڭ خىزمىتى ۋە چهت
ەئل تىلى ۆئگىـنىش قاتارلىقالرنىـڭ
ـــجه ـــدە نهتى ـــسىدە ائالھى ھهممى

قېتىمقىنــىپهقهت بىــر . قازانــدىم
ـــدا،  ـــسابقا ائلمىغان ـــڭ4ھى  يىلنى

مهۋســـــــــۈملۈك ۋە يىللىـــــــــق
100ىئمتىھانىالرنىــڭ ھهممىــسىدە 

ـــدىم ـــن نومـــۇر ائل كهســـپ. دى
يىلـــــدىن-2 ۋە -1وئقۇغـــــان 

ــارەت  ــز2ىئب ــدە ىئنگلى ــل ىئچى  يى
تىلىـــــدا خهنـــــزۇ تهبىـــــىئ پهن
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 يىللىــــــق3وئقۇغۇچىلىرىنىــــــڭ 
ــــزۇ ــــپ، خهن ــــىنى تۈگىتى دەرس

ــــلهن وئ ــــۇچىالر بى ــــۇشوئقۇغ ق
تامــــــــامالش ىئمتىھانىــــــــسىغا

-5قاتنىـــشىپ، ســـىنىپ بـــويىچه 
ــدۇم ــان . بول  ۋە-3كهســپ وئقۇغ

يىلى جهريانىـدا ۆئزلۈكۈمـدىن-4
ــۇش ــپ، وئق ــى ۆئگىنى ــاپون تىل ي
پۈتتۈرۈشتىن بۇرۇن ياپون تىلىنىڭ
گىراماتكىــــــسىنىمۇ ۆئگىنىــــــپ

يىلى شـاڭخهي-1983. تۈگهتتىم
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ــپ، ــىتېتىغا بېرى ــاش ۇئنىۋېرس قاتن
ـــرو دو" ـــسىمىك ـــۇن تېخنىكى "لق

بۇ. بويىچه بىر يىل بىلىم ائشۇردۇم
ـــان ـــۇپ باقمىغ ـــۇرۇن وئق ۆئزۈم ب
كهســـپ بولـــۇپ، ەئينـــى ۋاقىتتـــا
پۈتــۈن ۇئائر بــويىچه بــۇ ســاھهدە
.بىرمۇ كهسپىي خادىم يـوق ىئـدى
ــى ــڭ ېئغىرلىقىن مهن ۆئز ۋەزىپهمنى
ـــۇپ، ھهر كـــۈنى كهچ ـــۇق تون تول

 دە چىـــــــــراغ11ســـــــــاەئت 
ۆئچــــــــۈرۈلگىچه مهكــــــــتهپ
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ۇتۇپخانىــــــــسىدا، چىــــــــراغك
ســـۇ"ۆئچۈرۈلگهنـــدىن كېـــيىن 

ائســـــــــتى پـــــــــاراخودى رادار
ـــسى ـــسىغا" سىستېمى تهجرىبىخانى

يــازلىق. بېرىــپ ۆئگىــنىش قىلــدىم
 ائي ۋاقىـت ىئچىـدە2تهتىلدىكى 

ـــاڭخهينىڭ ـــاي، ش ـــا قايتم يۇرتق
ھهددىـــدىن تاشـــقىرى تىنجىـــق
ـــپ، ـــلىق بېرى ـــسىقىغا بهرداش ىئس

 نهچچه سـاەئت مىكـرو10كۈنىگه 
ولقۇنغا ائىئـت كهسـپىي كىتـابنىد
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ــــدەك خــــۇددى رومــــان وئقۇغان
  . وئقۇدۇم

بۇرۇن بىر داڭلىق ائدەم ۆئزىنىـڭ
ـــــرىش جاپاغـــــا بهرداشـــــلىق بې
قابىليىتىنى ائشـرۇش ۈئچـۈن، بىـر
تاختاينىڭ بىر يۈزىگه نۇرغۇن مىخ
قېقىپ، شۇ مىـخ قېقىلغـان يۈزىـدە

ــــتىكهن ــــسىققا. ۇئخالپ مهن ىئس
، ەئنه شـۇبهرداشلىق بېرەلمىگهندە

بۇ مهكتهپنىـڭ. ائدەمنى وئيلىدىم
ــــىنجاڭ ــــيىن ش ــــرى كې رەھبهرلى
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ــــپ، ــــىتېتىغا خهت يېزى ۇئنىۋېرس
ەئگهر ەئركىنــدەك ائدەملىــرىڭالر"

ـــسهڭالر ـــانچىنى ەئۋەت ـــسا، ق بول
.دەپتـۇ" شۇنچىنى قوبۇل قىلىمىـز،

ائيدا ياپونىيهگه-9يىلى -1985
ــاردىم ــدا، مېنىــڭ. ب يېڭــى بارغان

.چه قارىمىـدىۇئسـتازىم ماڭـا ائنـ
ــدا ــاپون تىلى ــى مهن ي ەئتىگهنلىك
ســـاالم بهرســـهم، ىئلىـــك ائلمـــاي

مهن ۇئ كىــشىنىڭ. ۆئتــۈپ كهتتــى
 دەپ مېنـــــــى بىـــــــر يـــــــۈك،
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.ھىسابالۋاتقانلىقىنى ھـېس قىلـدىم
 دە8ھهر كۈنى ەئتىگىنـى سـاەئت 

ــپ،-1 ــا بېرى ــۇپ تهجرىخانىغ بول
. گىچه ىئـشلىدىم12كېچه ساەئت 

هنىڭ بىـر ائيدىن كېيىن، ياپونىي3
ـــــك پهن ـــــق مهملىكهتلى قېتىملى

-1تهتقىقــات يىغىنىغــا ۆئزۈمنىــڭ 
ـــدىم ـــسىنى يوللى ـــاتتىق. ماقالى ق

ــــــــان ىئــــــــشلهشته ۆئزۈم تۇرغ
مهكتهپتىكىلهرنىـــڭ ھهممىـــسىنى

كېــــيىن. ھهيــــران قالــــدۇردۇم
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ــــدە ــــا ائالھى ــــلهن ماڭ ھهممهي
يېقىنـدا. قارايدىغان بولۇپ كهتتى

ماڭـــا مېنىـــڭ ەئينـــى ۋاقىتتىكـــى
ۇئ. ىن بىر خهت كهلدىۇئستازىمد

 ياشقا يېقىنالشقان80كىشى ھازىر 
:بولــۇپ، خېتىــدە مۇنــداق دەپتــۇ

ەئركىــن، ســېنى ائمېرىكىــدىكى"
ــاپونىيهگه ــپ، ي وئقۇشــىنى تۈگىتى
ـــات ـــرگه تهتقىق ـــسه، يهنه بى كهل
.ېئلىپ بارساق، دەپ وئيلىغانىدىم
ۇئ ھــازىر مــۇمكىن ەئمهس بولــۇپ
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ــدى ــا. قال ــيىن ماڭ ــدىن كې بۇنىڭ
ــانىيىتىمۇائمېر ــرىش ىئمك ــا بې ىكىغ

ـــوق وئخـــشايدۇ ـــدا. ي مهن يېقىن
ــــى ــــۇرۇنقى ۆئمرىن ــــڭ ب ۆئزۈمنى

قارىـسام، مېنىـڭ. ەئسلهپ چىقتىم
ــۆپ ۋە ــا ەئڭ ك ــي تهتقىقاتت ىئلمى
ـــان ـــجه چىقارغ ـــۇھىم نهتى ەئڭ م
ۋاقتىم سهن بىلهن بىرگه ىئشلىگهن

مهن...." . ۋاقــــــــتىم بوپتــــــــۇ
ائمېرىكىدا ماگىستېرلىق وئقۇغاندا

ــرماڭــا  ــشى بى ۇئســتاز بولغــان كى
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يـــاپونلۇق بولـــۇپ، ۇئ دەرســـنى
كالىفورنىيه شـىتات ۇئنىۋېرسـىتېتى

Northridge،شۆبىسىدە ۆئتۈپ 
 تهCaltechتهتقىقــــــــــــاتنى 

قىلىـــدىغان بولـــۇپ، تهتقىقـــات
جهھهتــــــته فاكۇلتېتنىــــــڭ ەئڭ
ــــۇ ــــا، مهن ش ــــدا بولغاچق ائلدى
.كىشىگه تهقسىم بولغان ىئكهنمهن

ىل بـۇرۇن ۇئبۇنىڭدىن بىر قانچه ي
كىــــــشى مېنىــــــڭ تهتقىقــــــات
ـــا ـــۆرۈپ، ماڭ ـــى ك نهتىنجىلىرىمن
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:يازغان ېئلخېتىدە مۇنـداق دەپتـۇ
ەئركىن، بىر وئقۇتقۇچى ۈئچـۈن،"

ــــدىن ــــسىنىڭ ۆئزى ۆئز وئقۇغۇچى
ېئشىپ كېتىشىدىن بهختلىك ىئـش

سـهن ۈئچـۈن مهن ۆئزۈمنـى. يوق
 بهختلىك ھهس ىئنتايىن بهختلىك

  ...." قىلىمهن
ــــسى، مه ــــنىش ۋەقىسقى ن ۆئگى

ائق"خىــزمهتته ىئزچىــل تـــۈردە 
ــــۆرگىلى ــــپ ك ــــوردا خهت يېزى ب
بولمىــسا، قىزىــل بــور بىــلهن خهت
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ـــزىش ـــدىم" يې ـــۇلىنى قولالن .ۇئس
ـــدىن -1978 ـــى-1995يىلى يىل

دوكتۇرلۇق ۇئنۋانى ېئلىـشقىچه ھهر
. سـاەئت ىئـشلىدىم16-14كۈنى 

 ســاەئتتىن10ھــازىرمۇ ھهر كــۈنى 
گهككهكۆپرەك ۋاقىتنى ەئقلىي ەئم

تاماشــا-وئيــۇن. ســهرپ قىلىــمهن
.ۋاقتىـــدىمۇ ىئنتـــايىن ائكتىـــپ
-يىغىلىــــشقا بارســــام، تانــــسا

ۇئسسۇلنى ھهممهيلهندىن كۆپرەك
ۇئيغـــۇرچه ناخـــشا،. وئينـــايمهن
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 الرغا ىئنتايىنVCDمۇزىكا، ساز، 
ۆئيۈمدە دۇتتـار، تهمبـۇر،. ائمراق

كـۆپىنچه(گىتتـار ۋە پىيـانوالر بـار 
ــــگهن مېھمان ــــگه كهل ــــاۆئي الرغ

ــدۇرىمهن ــات). چال ــزدە پ -ۆئيىمى
.ۆئتكـۈزىمىز" ائىئـله ۋاقتـى"پات 

ۇئ ۋاقىتتا بىز ياكى ائىئـله بـويىچه
ـــو كـــۆرۈمىز، يـــاكى تـــۆتىمىز كىن

بىزنىـڭ. بىرلىشىپ قهرت وئينايمىز
ەئتراپىمىزدىكى ۋەتهنداشالر بىلهن
بىرگه بولۇشنىمۇ ناھايىتى ياخـشى
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ــۆرىمهن ــشتىن. ك ــرگه پاراڭلىشى بى
ــــــــاي ــــــــوزۇرلىنىمهنىئنت .ىن ھ

ەئتراپىمىزدىكى ۋەتهنداشالر بىلهن
تۇققانــــــدەك-خــــــۇددى ۇئرۇق

كــېلىش قىلىــپ، يــېقىن-بېــرىش
ــز ــڭ ەئڭ. ۆئتىمى ــۇالر مېنى ــا ب مان

 .ياخشى دەم ېئلىش ۋاقىتلىرىمدۇر
ــوائل-6 ــۈن:  س ــر ائدەم ۈئچ بى

ائىئله، تۇرمۇش، ۋە خىزمهتلهرنىڭ
مۇناســـىۋىتىنى تـــوغرا بىـــر تهرەپ

ــشمۇ ىئن ــۇھىمقىلى ــايىن م ــىز. ت س
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ــــى ــــۇ جهھهتتىك ــــڭ ب ۆئزىڭىزنى
ـــلهن وئي-تهجـــرىبه -ســـاۋاق بى

پىكىرلىرىڭىزنـــى ســـۆزلهپ بهرگهن
  بولسىڭىز؟
ـــاۋاب ـــۇش ۋە: ج ـــله، تۇرم ائىئ

خىزمهتنىڭ مۇناسىۋىتىنى توغرا بىر
تهرەپ قىلىــــــش ھهقىقهتهنمــــــۇ

ــۇھىم ــايىن م ــله. ىئنت ــر ائىئ ۇئ بى
ـــىنى، ـــداق بولۇش ـــڭ قان ەئھۋالىنى

ڭ قانـــداق يېتىلىـــپپهرزەنتلهرنىـــ
بــــۇ. چىقىــــشىنى بهلگىلهيــــدۇ
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ـــر تهرەپ ـــق بى ـــىلىنى مۇۋاپى مهس
قىلىـــــشتا، بىـــــز ۇئيغـــــۇرالردا
 .ساقلىنىۋاتقان مهسىله خېلى كۆپ

 يىل بـۇرۇن، بىـر8-7بۇنىڭدىن 
داڭلىـــــق ۇئيغـــــۇر پهلـــــسهپه
فراففســــسورى ماڭــــا مۇنــــداق

بىـــر ەئر ۈئچـــۈن: "دېگهنىـــدى
 نهرســـه ھهممىـــدىن3مۇنـــداق 

 بىـر③ پـۇل، ②ىلىم،  ب①: مۇھىم
مهن ھـازىرغىچه." وتۇنخياخشى 

ــــداق ــــال ۈئچــــۈن قان ــــر ائي بى
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نهرسىلهرنىڭ ەئڭ مۇھىملىقىنى بىـر
يـاكى. كىمدىن ائڭـالپ باقمىـدىم

ـــدىم ـــۇپ باقمى ـــرەر يهردە وئق .بى
شـــۇڭا ۇئ جهھهتـــته بىـــر نهرســـه

ــايمهن وئخــشىمىغان ائدەم. يازالم
ائىئـــــــــله ۋە خىزمهتتىكـــــــــى

ـــــىۋەتلهرنىڭ مۇھى ـــــقمۇناس ملى
دەرىجىــــــسىنى وئخــــــشىمىغان

ــــــدۇ ــــــته تىزى ــــــى. تهرتىپ ۇئن
وئخـــــــشىمىغان مىللهتلهرمـــــــۇ

بىـز. وئخشىمىغان تهرتىپته تىزىدۇ
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ــمه ائدەم ــۇرالر ۈئچــۈن، ھهم ۇئيغ
قوبۇل قىالاليـدىغان بىـر تهرتىپنـى
تۈزۈپ چىقىش ائنچه ائسـان ىئـش

مهن بـــــــۇ يهردە پهقهت. ەئمهس
ۆئزۈم كـــۆپىنچه ۋاقىـــتالردا ەئمهل

غان تهرتىپنـــى وئتتۇرىغـــاقىلىـــدى
ــــــسقىچه ــــــى قى ــــــۇپ، ۇئن قوي

  :چۈشهندۈرۈپ ۆئتۈپ كېتهي
مهن ائىئـــــــله، تۇرمـــــــۇش ۋە
خىزمهتتىكـــــــــى ھهر خىـــــــــل
ـــــق ـــــىۋەتلهرنىڭ مۇھىملى مۇناس
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  :تهرتىۋىنى مۇنداق تىزىمهن
ەئر ۈئچــۈن ائيــالى، ائيــال) 1

  .ۈئچۈن ېئرى ھهممىدىن مۇھىم
   پهرزەنتلهر  )2
  ائنىالر- ائتا )3
   خىزمهت )4

ـــداش، ـــيىن، قېرىن ـــۇالردىن كې ب
ـــــت-ۇئرۇق ـــــان، ۋە دوس -تۇقق

تۆۋەندە بۇنىـڭ. بۇرادەرلهر تۇرىدۇ
ســـهۋەبى توغرىـــسىدا قىـــسقىچه

  :چۈشهندۈرۈش بېرىمهن
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مهيلــى رېائللىقتــا بولــسۇن،) 1
ياكى كىنوالردا بولـسۇن، ياشـىنىپ

خوتۇننىـڭ-قالغان بىـر جـۈپ ەئر
بىرىنــــــــى يــــــــۆلهپ-بىــــــــر

ـــز داۋا ـــانلىغىنى بى ـــقكېتىۋاتق ملى
ائشــۇ ياشــقا. ۇئچرىتىــپ تــۇرىمىز

ائنىلىـرى-بارغاندا، ۇئالرنىڭ ائتـا
ــكهن ــدىن ۆئت ــان ائلهم .ائللىقاچ
بالىلىرى چـوڭ بولـۇپ، مۇسـتهقىل
.ھاياتنى باشالپ كهتـكهن بولىـدۇ
ـــزمهت، ـــتىم خى ـــۇن قې ۇئالر نۇرغ
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ــــــت ــــــتىم دوس ــــــۇن قې -نۇرغ
بۇرەدەرلهرنى ائلماشتۇرۇپ بولغـان

ـــۇ. بولۇشـــى مـــۇمكىن ـــېكىن، ب ل
بىرســى. ىئككهيــلهن يهنىــال بىــرگه

كېــسهل بولــۇپ قالــسا، يــاكى يهنه
بىرسىدىن جىق ائجىزالپ كهتكهن
بولسا، يهنه بىرسى ۇئنىڭ ېئغىرىنى

ـــدۇ-ۈئن ـــسىز كۆتۈرى ـــاپ. تىن س
دىللىـــق، ھهقىقىـــي ســـاداقهتلىك،
ھهقىقىي سـهمىمىيلىك ۋە ھهقىقىـي
مـــۇھهببهت ائساســـىدا تۇرمـــۇش
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ــۈپ ەئر ــر ج ــان بى ــۇن-قۇرغ خوت
بىرىـدىن-چۈن، بۇ دۇنيـادا بىـرۈئ

ۈئســتىن تۇرىــدىغان مــۇھىم ائدەم
ەئر ۈئچـــۈن ۇئنىـــڭ. بولمايـــدۇ

ــڭ ــۈن ۇئنى ــال ۈئچ ــۇنى، ائي خوت
ــدىن ــادىكى ھهممى ــۇ دۇني ېئــرى ب

بــۇ ىئككىــيلهن. مــۇھىم نهرســىدۇر
 ياشالرغا كىرگهنـدىن كېيىنكـى20

.پۈتۈن ۆئمرىنى بىـرگه ۆئتكۈزىـدۇ
ــرگه ــاالۋەتتىمۇ بى ــادىمۇ ۋە ھ جاپ

ۆئزىنىـــــڭ بـــــارلىقىنى. بولىـــــدۇ
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شـۇڭا. جۆرىسىگه تهقـدىم قىلىـدۇ
ـــۈن ـــدا ەئر ۈئچ ـــۇقىرىقى تىزىم ي

-1خوتۇنى، ائيال ۈئچـۈن ېئـرى 
مهن بــۇ. وئرۇنــدا تۇرۇشــى كېــرەك

يهردە مۇنداق بىـر قـانچه نـۇقتىنى
تىلغا ېئلىپ ۆئتۈپ كېتىشنى اليىق

ــۆردۈم ــۇ①.ك ــڭ ۆئزىم  مۇھهببهتنى
ىغـاسـىز مـۇھهببهت يول. بىر ىئلىـم

قهدەم تاشالشــتىن بــۇرۇن، چوقــۇم
بىــر ائز ىئزدىنىــپ، ۇئنىــڭ نــېمه

ــــى چۈشــــىنىۋېلىڭ ②.ىئكهنلىكىن
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مــۇھهببهت مهسىلىــسىدە ياشـــالر
بهزىـلهر. بىرىگه وئخـشىمايدۇ-بىر

ـــــپ، ـــــدۇرال كىرى ۇئ يولغـــــا بال
ـــسىز باشـــقا ىئـــشالرنى مۇھهببهت

بۇ بىـر. ياخشى ېئلىپ ماڭالمايدۇ
بهزىــــــلهر. نورمــــــال ەئھــــــۋال

ــــۇھه ــــنىگهم ــــى كهي ببهتنى خېل
كېچىكتۈرۈپ، ۆئزىنىڭ وئقۇشـى ۋە
باشــقا ىئــشلىرىنى مۇھهببهتــسىزمۇ

بۇمۇ بىر. ياخشى ېئلىپ ماڭااليدۇ
قالغانالر يـۇقىرىقى. نورمال ەئھۋال
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ـــدا2 ـــشىنىڭ ائرىلىقى ـــۈك كى  تۈرل
ســىز ۆئزىڭىزنىــڭ قايــسى. بولىــدۇ

ــى ــاش ىئكهنلىگىڭىزن ــدىكى ي خىل
ـــدان چۈشـــىنىپ دەســـلهپتىال وئب
ـــــــــى ـــــــــسىڭىز، كېيىنك يېتهلى
ـــۇش ـــى وئق ـــشلىرىڭىزنىڭ، يهن ىئ
بىــلهن مــۇھهببهت ىئــشلىرىڭىزنىڭ،
ــــــك بولۇشــــــىغا مۇۋەپپهقىيهتلى

③.پايدىسى ىئنتايىن كۆپ بولىدۇ
ۆئز مۇھهببىتىنى ىئـزدەش، ھهرگىـز

نــى تېــپىش" ياخــشى ائدەم"بىــر 
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ياخـشى كـۆرگهن"ۇئ بىر . ەئمهس
.نـــى تېـــپىش جهريـــانى" ائدەم

ي بولىدۇ، ھهمـدەنىسبى" ياخشى"
ــدۇ ــڭ چېكــى بولماي ــۈن. ۇئنى بۈگ

ــــشى" ــــى" ەئڭ ياخ ــــن بىرن دى
تاپسىڭىز، بىـر مهزگىلـدىن كېـيىن

.قـا يهنه ۇئچرايـسىز" ياخشىراق"
ەئمما، نورمـال ىئنـسانالر ۈئچـۈن،

ياخــــشى"كــــۆپىنچه ۋاقىــــتالردا 
ــدىغان ائدەم ــدىن پهقهت" كۆرى ى
شــــۇڭا ســــىز. بىرســــىال بولىــــدۇ
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ــېمه ىئكه ــڭ ن ــى،مۇھهببهتنى نلىكىن
ۆئزىڭىزنىڭ قايسى خىلدىكى يـاش
ىئكهنلىگىڭىزنى ھهقىقىي چۈشىنىپ
يهتكهنـــدىن كېـــيىن، ۆئزىڭىـــزگه
قانداق بىر جۆرىنىـڭ كېرەكلىكىنـى
.كــۆڭلىڭىزدە تولــۇق ېئنىقلىۋېلىــڭ

ياخـشى كۆرىـدىغان"ائندىن سىز 
ـــى ىئزدەشـــكه باشـــالڭ" ائدەم .ن

بىرنــــى ۇئچراتقانــــدا، بــــارلىق
ـــ ـــدارىڭىزنى ىئ ـــېلىپ،ىئقتى شقا س

.ۇئنىـــڭ ائرقىـــسىدىن قوغلىـــشىڭ
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بهزىــدە قارشــىلىق ۋە توســالغۇغا
ـــــــسىڭىز، ەئگهر ـــــــراپ قال ۇئچ
ۆئزىنىڭىزنىــــــڭ نــــــېمه ىئــــــش
ــۈردە ــي ت ــۋاتقىنىڭىزنى ھهقىقى قىلى
ــــۇق ــــزگه تول ــــسىڭىز، ۆئزىڭى بىل
ــــداق ــــسا، ۇئن ــــشهنچىڭىز بول ىئ
ـــالغۇالرغا پهرۋا ـــىلىق ۋە توس قارش

ياخشى كۆرگهن كىشىڭىز. قىلماڭ 
ىلهن توي قىلماقچى بولغان ائدەمب

ائنىڭىــــز،-ائتــــا. دەل ۈئزىڭىــــز
تۇققانلىرىڭىز، ۋە ياكى-قېرىنداش
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.ائغىنىلىرىڭىــــز ەئمهس-دوســــت
ـــى ـــلهن ۇئن ـــرى بى ەئگهر ســـىز بى
ـــــۈل ـــــپ، كۆڭ ـــــمهق قىلى ەئخ
ېئچىۋېلىش مهقـسىتىدە يۈرسـىڭىز،
ـــزگه ـــيىن ۆئزىڭى ـــۆپىنچه كې ۇئ ك

ــر: يانىــدۇ ــۇم بى ۆئمرىڭىزنىــڭ مهل
ــــ دە ســــىز باشــــقىالرنىڭمهزگىلى

ۆئزىڭىزنــــى بــــوزەك قىلىــــشىغا
ـــسىز ـــدە . ۇئچراي ـــشى"بهزى ياخ

.نىـڭ سـهۋەبى بولمايـدۇ" كۆرۈش
بىـــــــــراق، ەئگهر يـــــــــۇقىرىقى
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ــسىڭىز، ــا قىل ــارلىقالرنى پۇخت تهيي
ــدىنى ــسىزلىقنىڭ ائل ــوڭ وئڭۇش چ

مــۇھهببهتنى ىئلمىــي. ائالاليــسىز
يوسۇندا توغرا چۈشىنىپ، ۇئنىڭغـا

ــۇائمىله ق ــق م ــسىڭىز، ۇئمۇۋاپى ىل
ـــــقا ـــــۇش ۋە باش ـــــىزنىڭ وئق س
ىئـــشلىرىڭىزنى تېخىمـــۇ ىئلگىـــرى

ــسىڭىز، ۇئ. ســۈرىدۇ ــداق قىلمى ۇئن
ــــپ ــــانالرنى ېئلى ســــىزگه زور زىي

ائيـالالر- ەئر④.كېلىشى مـۇمكىن
ــاراۋەر ــدا ب ــشنىڭ ائلدى ــمه ىئ ھهم
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گهرچه قىالاليدىغان. يارىتىلمىغان
ىئـــشلىرىنىڭ ۆئز ائلـــدىغا ىئـــش
ــــــــسىمۇ ــــــــسىماتى بولمى ،تهق
وئمۇمالشتۇرۇپ ېئيتقاندا، ائيـالالر
ـــاكهش ـــرەك جاپ ـــن بهك ەئرلهردى

ۇئيغۇر ائيـاللىرى ۈئچـۈن. بولىدۇ
مهن وئتتـۇرا. بۇ تېخىمـۇ شـۇنداق

ائھ ۋەتهن،"مهكتهپته ۋاقتىمـدا، 
دېـگهن شـېىئرالرنى!" ۇئلۇق ائنـام

نېمه"شۇ چاغدا، . كۆپ ائڭاليتتىم
!ۈئچۈن ائھ ۋەتهن، ۇئلـۇغ ائتـام
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.دەپ وئياليتتىم" دۇ؟دېمهيدىغان
ــــــزىم ــــــهۋەبىنى قى ــــــڭ س بۇنى
تۇغۇلغانــــدىن كېــــيىن ائنــــدىن

مهن يـــــاپونىيهگه. چۈشـــــهندىم
ــلهن ــزىم بى ــۇرۇن، قى ــشتىن ب مېڭى

ــان3پهقهت  ــرگه تۇرالىغ ــال بى  ائي
ــسقىغىنا  ــۇ قى ــساممۇ، ش  ائي3بول

ـــــــڭ نهقهدەر ـــــــدە، ائنىنى ىئچى
.ۇئلۇغلۇقىنى تولۇق تونۇپ يهتـتىم

هگهيىلــــى يــــاپونىي-1985مهن 
ــچه ــى ائن ــون تېخ ــدا، تېلېف بارغان
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تهرەقىـــــي قىلمىغـــــان بولـــــۇپ،
ۈئرۈمچىدە ۇئزۇن يوللۇق تېلېفـون
ـــش ـــون ېئلى ـــاكى تېلىف ـــش ي قىلى
ـــسا ـــا بارمى ـــۈن پوچتىخانىغ ۈئچ

يـــاپونىيهگه يـــاكى. بولمـــايتتى
ــىمۇ،  ــاپونىيهدىن خهت يازس 15ي

.كــۈن ەئتراپىــدا ائران تېگهتتــى
ــى ــان ىئكك ــاپونىيهدە تۇرغ مهن ي

ــــرىم ــــسىدە،يې ــــڭ ھهممى  يىلنى
ـــانگۈلگه ھهر ھهپتىـــدە بىـــر ائم

بىــــر ەئر. پــــارچه خهت يــــازدىم
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ــدىن ــۇنىنى ۆئزى ۈئچــۈن، ۆئز خوت
بىر دەرىجه تۆۋەن كـۆرۈش، ھهتتـا
بهزىــــــــدە ۇئرۇش، ۆئزىنىــــــــڭ
دۇنيـــــــادىكى ەئڭ قهدىرلىـــــــك
نهرسىـــسىنى دەپـــسهندە قىلغىنـــى

بولۇپمـۇ، خوتـۇنىنى. بىلهن باراۋەر
ـــادىكى ھهر  ـــداقۇئرۇش، دۇني قان

ـــــلهن ـــــچهم بى ـــــي ۆئل ەئخالقى
قارىغاندىمۇ ھهرگىز قوبۇل قىلغىلـى
ــق ــار قىلى ــر ناچ ــدىغان بى .بولماي
ـــــۇ ـــــڭ ب ەئگهر ســـــىز ۆئزىڭىزنى
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دۇنيـــــــادىكى ەئڭ قهدىرلىـــــــك
نهرسىڭىزنى ائشـۇنداق دەپـسهندە

ائنىڭىــز-قىلــسىڭىز، ســىزنىڭ ائتــا
ســـىزدىن نېمىنـــى كۈتهلهيـــدۇ؟
ــــــــز، ــــــــىزنىڭ پهرزەنتلىرىڭى س

ىڭىز، تۇققــانلىرىڭىز ۋەقېرىنداشــلىر
ائغىينىلىرىڭىــز ســىزدىن-دوســت

⑤نېمىنـــى ۈئمىـــد قىالاليـــدۇ؟ 
ـــــۇھهببهت ـــــپ-م ـــــوي قىلى  ت

بولغانــدىن كېــيىن، ۆئزلۈكىــدىن
مهڭگــــۈ ســــاقلىنىدىغان نهرســــه
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ۇئنى داىئم، ائڭلىق ھالدا. ەئمهس
.پهرۋىش قىلىپ تۇرۇشىڭىز كېـرەك
ـــىزلهرنىڭ ـــسىڭىز، س ـــۇنداق قىل ش

 قىلغــانيــۈرگهن ۋە يېڭــى تــوي
ۋاقتىڭالردىكى بهخىتلىك سىزلهرگه

ــدۇ ــۈ ەئســرا بولى ــا ۇئ. مهڭگ ھهتت
مــــۇھهببهت تهرەققىــــي قىلىــــپ،

ــــدۇ ــــپ ماڭى ــــش. كۈچىيى پهرۋى
قىلمىغـــان مۇھهببهتنىـــڭ ۆئمـــرى

  . چهكلىك بولىدۇ
مهن بـــاالمنى. "پهرزەنـــتلهر) 2



144 

."باالم بالىـسىنى باقىـدۇ. باقىمهن
ــلهر ــادىكى ھهمــمه مىللهت ــۇ دۇني ب

قىلىــدىغان بىــر ىئنــسانىيەئمهل 
ائنىـالر-ائتـا. قاىئدىدىن ىئبارەت

ــان ــارار قىلغ پهرزەنــت كۆرۈشــنى ق
ـــــــــدىال ۆئز ـــــــــڭ ۆئزى ۋاقىتنى
پهرزەنتلىرىنى ياخشى تهربىـيىلهش
مهسۇئليىتىنىمۇ ېئتىراپ قىلغـان ۋە
.ۇئنى ۆئز ۈئستىگه ائلغان بولىـدۇ
ــدا، ــز ۇئيغــۇرالر ۈئچــۈن ېئيتقان بى

شـــاراىئت يـــول قويغـــان-شـــهرت
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ــدە ىئمكــان قهدەر ــڭ ىئچى داىئرىنى
كـۆپ بـالىلىق بولـۇش، ۇئ مىلــلهت
ۈئچـــۈن قوشـــقان بىـــر تـــۆھپه

لېكىن، بالىنى تېپىپ. ھېسابلىنىدۇ
قويۇپ، ۇئنـى يولىـدا تهربىـيىلهش
مهســــــۇئليىتىدىن ۋاز كــــــېچىش
جهمىئيهتكه ۋە مىللهتكه قىلىنغان

ــــــارەت ــــــايهتتىن ىئب مهن. جىن
پهرزەنت مهسىلىسىدە، تۆۋەندىكى
بىــر قــانچه نــۇقتىنى تىلغــا ېئلىــپ

①. ۆئتۈپ كېتىشنى اليىق كۆردۈم
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دېگهننىــــڭ مهنىــــسى،" بــــاال"
ــاددا، ىئــش" ــۆدەك، س ــك، گ كىچى

.دېگهنلهردىـن ىئبـارەت" بىلمهيدۇ
ـــش ـــتىش، ىئ ـــش ۆئگى ـــا ىئ بالىغ
قىلىشنىڭ توغرا يـولىنى ۆئگىـتىش،

ائنىنىـــڭ مـــۇقهددەس-بـــۇ ائتـــا
ــۇرچى ــشىغا. ب ســىز بالىڭىزنىــڭ يې
 ھهر بىر باسقۇچتا بالىڭىزغـاقاراپ،

ـــڭ؛ ـــسىنى ۆئگىتى ـــشنىڭ توغرى ىئ
ھهرىكهت داىئرىسىنىڭ چېگرىسىنى

ـــىزىپ بېرىـــڭ ـــالىڭىز ســـىز. س ب
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ۆئگهتكهن بويىچه ىئـشنى ياخـشى
سـىزنىڭ. قىلسا، ۇئنى مۇكاپـاتالڭ

دېگىنىڭىـــزگه خىالپلىـــق قىلىـــپ،
خاتاالشــــسا، ىئلمىــــي ۇئســــۇلدا

.ەئممـا، ھهرگىـز ۇئرمـاڭ. جازاالڭ
ـــال ـــازاالشب ـــى ج ىنى ۇئرۇش ۇئن

ـــــدۇر ـــــالىنى. ۈئچۈن ەئممـــــا، ب
جازاالشنىڭ نۇرغۇن ىئلمىي ۇئسۇلى

مهســـىلهن، بىـــر وئرۇنـــداققا. بــار
ـــــــپ،  ـــــــۇت10-5چىقىرى  مىن

توختىتىــپ قويــۇش؛ ەئڭ ياخــشى
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كورىـدىغان وئيۇنچـۇقىنى وئينـاش
ــر ــاكى بى ــۈن ي ــر ك ــدىن بى ھوقۇقى
.ھهپــــته مهھــــرۇم قالــــدۇرۇش

 يــالغۇزبــالىڭىزنى ۇئرســىڭىز، ســىز
ــى جــازاالپال قالماســتىن، ســىز ۇئن

ۆئزىــــگه بولغــــان-ۇئنىــــڭ ۆئز
ــــۆرمىتى  ــــزچه (ھ -self"ىئنگلى

esteem "ۋەيـــــران) دەيـــــدۇ
ـــسىز ـــته. قىلى ـــالىڭىز جهمىئيهت ب

ــك ائدەم ــۆۋەن دەرىجىلى ــى ت ۆئزىن
ھىـــساپاليدىغان بولــــۇپ چــــوڭ
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ـــدۇ ـــالىڭىز ســـىز②. بولى  ەئگهر ب
ــشنى ــر ىئ ــگهن بى ــى ۆئگهتمى تېخ

خاتـا قىلىـپ قويـسا،قىلىپ، ۇئنى 
ـــىزنىڭ ـــڭ ەئمهس، س ۇئ بالىڭىزنى
مهســـۇئليىتىڭىز بولـــۇپ، بۇنـــداق
ەئھۋالــــدا، ســــىزنىڭ بــــالىڭىزنى

ـــوق ـــۇقىڭىز ي ـــازاالش ھوق ③. ج
دادىــــسىنىڭ يــــاكى ائپىــــسىنىڭ
ــــسىنى ــــالىغى ۈئچــــۈن بالى خات
جازاالش، بۇ دۇنيادىكى ەئڭ قاالق
ائدەتلهرنىڭ بىرى؛ سىز ۇئنىڭـدىن
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 ېئرىڭىـــز④. مـــۇتلهق ســـاقلىنىڭ
ــيه ــا تهربى ــۇنىڭىز بالىغ ــاكى خوت ي
بېرىۋاتقانـــــدا، يـــــاكى بـــــالىنى
ەئدەپلهۋاتقانــدا، ەئگهر ســىز بــۇ
ـــــسىڭىز، ـــــكه قوشۇلمى ەئدەپلهش
ــــدا ــــڭ ائلدى ــــز بالىڭىزنى ھهرگى
ـــى ـــاكى ېئرىڭىزن ـــۇنىڭىزنى ي خوت

ــــــبلىمهڭ ــــــدا-ەئيى مهن يۇقۇرى
تىزغانـــــدەك، ېئرىڭىـــــز يـــــاكى
ــتۈن ــالىڭىزدىن ۈئس ــۇنىڭىز ب خوت

 بۇ ىئش تۈگىگىچه ساقالپ.تۇرىدۇ
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ــۈپ( ــدا ائســمان ۆئرۈل ــۇ جهريان ب
، ائنـدىن جـۆرىڭىزنى)چۈشمهيدۇ

بالىڭىز يـوق بىـر يهرگه چاقىرىـپ،
.ائرا چۈشهنچه ھاسىل قىلىـڭ-ۆئز

بۇنىڭ نهتىجىـسىدە، ەئگهر بـالىنى
ەئدەبلىگىنىڭىز خاتا بولۇپ قالغان
بولــــسا، قىلــــچه ىئككىلهنــــمهي،
بالىڭىزنىــــــــڭ ائلدىــــــــدا ۆئز

.تــــالىقىڭىزنى ىئقــــرار قىلىــــڭخا
ھهمــــــــــــدە بالىڭىزغــــــــــــا
ــــــۇڭا ــــــانلىقىڭىزنى، ش كۆيۈدىغ
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ـــــــــــيه ـــــــــــۇنداق تهربى مۇش
ــــتىم ــــانلىقىڭىزنى ھهر قې بېرىۋاتق

ـــــڭ ـــــار قىلى ـــــالىڭىز⑤. ىئزھ  ب
ــدىن ــسىال ھهممى جــۆرىڭىزدىن قال

شۇڭا بالىڭىزنىڭ بىر ىئـشى. مۇھىم
ــدارچىلىقىڭىز ــر مېھمان ــىزنىڭ بى س
بىلهن توقۇنۇشـۇپ قالـسا، چوقـۇم
.ۇئ مېھماندارچىلىقتىن ۋاز كېچىـڭ
ـــتىڭىزنى ـــر دوس ـــىزگه بى ەئگهر س

 سوملۇق بىـر قۇتـا ھـاراق10-20
ـــلهن ـــش بى ـــان قىلى ـــپ مېھم ېئلى
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ــان تهلهپ ــدىن بۇي ــالىڭىز ۇئزۇن ب
ـــتهر، ـــر قهلهم، دەپ ـــان بى قىلىۋاتق
كىتــاب يــاكى وئيۇنچــۇقنى ېئلىــپ

ـــارەت  ـــشتىن ىئب ـــدىن2بېرى  يول
بىرىنــى تالالشــقا تــوغرا كهلــسه،

ـــــلهند وســـــتىڭىزنى ھـــــاراق بى
ەئگهر. كۈتۈشــــتىن ۋاز كېچىــــڭ

سىزگه بىر چوڭ مېھمان چـاقىرىش
ــۇتېر ــر كومپي ــا بى ــلهن بالىڭىزغ بى

ــــارەت  ــــشتىن ىئب ــــپ بېرى 2ېئلى
ــقا تــوغرا ــدىن بىرىنــى تالالش يول



154 

كهلسه، بالىڭىزغا كومپيۇتېر ېئلىپ
  . بېرىڭ

-ۇئيغــۇرالر ائتــا. ائنــا-ائتــا) 3
مـۇائمىلهائنىغا مېھرىبانلىق بىلهن 

قىلىـــشتا دۇنيـــادىكى ەئڭ ىئلغـــار
شـۇڭا مهن بـۇ. مىللهتلهرنىڭ بىرى

مهســـــــــــىلىدە تهپـــــــــــسىلى
تىلغــــا ېئلىــــپ. توختالمــــايمهن

ۆئتۈشــكه تېگىــشلىك بىــر مهســىله
ـــــدا، ـــــال ەئھۋال ـــــۇكى، نورم ش
بالىڭىزدىن ياخـشى خهۋەر ېئلىـش
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ائنىڭىــزدىن ياخــشى خهۋەر-ائتــا
بـۇنى ھهر داىئـم. ېئلىشتىن مـۇھىم

بۇنىـــڭ.  تۇتــۇش كېــرەكەئســته
ــا ــهۋەبى، ائت ــال-س ــز نورم ائنىڭى
ــــدا ۆئز ــــدىن خهۋەر-ەئھۋال ۆئزى

ــى ــالىڭىز تېخ ــا ب ــدۇ، ەئمم ائالالي
ــدۇ  ــداق قىاللماي ــى(ۇئن ۇئالر تېخ

  ).دە-كىچىك
ىئنسانالر ۆئمىرىنىـڭ. خىزمهت)4

ـــلهن ـــزمهت بى ـــسىنى خى كۆپىنچى
خىزمهت بىـلهن كىـرىم. ۆئتكۈزىدۇ
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ــ ــان باش ــدا تىزغ ــپىش يۇقىرى قاتې
ـــدا ـــسىنى يولى ـــشالرنىڭ ھهممى ىئ

لېكىن،. قىلىشنىڭ ائلدىنقى شهرتى
ـــر ـــزمهت بى ـــدە-خى ىئككـــى كۈن

.تۈگهيـــــدىغان نهرســـــه ەئمهس
خۇڭـــــا، جىـــــددى ەئھۋالـــــدا،
مهسىلهن، ائيالىڭىز، بالىڭىز يـاكى

ــا ــدا،-ائت ــپ قالغان ــز ائغرى ائنىڭى
ــن ــلهن ۇئالردى ــدى بى ــۇم ائل چوق

ــــرەك ــــشىڭىز كې مهن. خهۋەر ېئلى
ىيهنىڭ سىلىكون جىلغىسىكالىفورن
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Silicon Valley "ىئنگلىـزچه (
ائمېرىكا بـويىچه. دەپ ائتىلىدۇ" 

يــۇقىرى تېخنىكىلىــق شــىركهتلهر
ەئڭ كۆپ يىغىلغان وئرۇن بولـۇپ،

ــى  ــلهر ۇئ يهرن ــڭ"بهزى ائمېرىكىنى
ـــسى ـــدۇ"ائمېركى .، دەپمـــۇ ائتاي

وئرنى سان فرانچىسچو شـهھىرىنىڭ
ـــدا ـــۆپرەك7دا ) يېنى ـــدىن ك  يىل

ۇئ يهرنىـــڭ شـــىركهت. شلىدىمىئـــ
ىئـشقا ائدەم ېئلىـش،"مهدەنىيىتى 

بولـۇپ،" ىئشتىن ائدەم بوشۇتۇش
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تېخنىكىـــدا بىـــر-ھهر قېـــتىم پهن
ــۇ ــدا، ب ــرىلهش بولغان ــوڭ ىئلگى چ

ىئككى يىلنىڭ ىئچىدىال-جايدا بىر
 مىڭ يېڭى شىركهت قۇرۇلۇپ2-3

ـــدۇ ـــدىن . كېتى ـــل5-3ۇئنىڭ  يى
ۆئتكهندىن كېـيىن، تاقىلىـدىغىنى
تاقىلىپ، سـېتىلىدىغىنى سـېتىلىپ،
ــر نهچــچه ــىركهتتىن بى ــى ش ھېلىق
ــدۇ ــال قالى ــانچه وئنى ــر ق ــاكى بى .ي
ــــــابىلىيهت ــــــىزنىڭ ق -ەئگهر س

ــۇپ ــا زۆرۈر بول ــز ۇئالرغ تهجرىبىڭى
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قالــسا، ســىزنى يــالۋۇرۇپ بولــسىمۇ
ـــدۇ ـــشقا ائلى ـــىركهت. ىئ ەئگهر ش

ــىزنى ــسا، س ــاي قال ــدان ماڭم وئب
رەھىمــــسىزلىك بىــــلهن ىئــــشتىن

يىلى دېكـابىردا-2001. تىدۇبوشى
ــڭ  "Wawesplitter"مهن بىزنى

دېــگهن شــىركهتكه ياردەملىــشىپ،
بىـــر شـــهنبه كـــۈنى بىـــر كۈننىـــڭ

. ائدەم ائلغان ىئدۇق30ىئچىدىال 
ــــــــى -2002 ــــــــدا-3يىل ائي

ــڭ ــىركهتتىكى خادىمالرنى 30% ش
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ېئلېكتىـر(تىنى ىئشتىن بوشـاتتۇق 
ىئنژىنىرلىقــــى كهســــپى بــــويىچه

ــــــۋان ــــــۇق ۇئن ــــــاردوكتورل ى ب
 نهچچىـسى بـار10ائدەملهردىنمۇ 

بىــر ۋاقىتتــا ائشــۇالرنىڭ. ىئــدى
ــدىكى  ــب6ىئچى ــشىدىن تهركى  كى

"اليىھىــلهش گۇرۇپپىــسى"تاپقــان 
ــــــيىن. نــــــى باشــــــقۇراتتىم كې

تـــــاال-ائمېرىكىنىـــــڭ نۇرلـــــۇق
خهۋەرلىـــــــشىش تېخنىكىـــــــسى
توغرىــــسىدىكى مــــۆلچهر خاتــــا
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ــان ــپ، يېڭــى قۇرۇلغ ــپ قېلى چىقى
ــىركهتلهردىن   ىئ3000-2000ش

ائرقىــــدىن تاقىلىــــشقا-ائرقــــا
125بىزنىـڭ شـىركهتمۇ . باشلىدى

 يىلـدا4مىليون دولالر مهبلهغىنـى 
ــــــــــپ، ــــــــــلهپ تۈگىتى خهج
ائمالــــــسىزلىقتىن شــــــىركهتنىڭ
تهتقىقـــــــات، تهرەققىيـــــــات ۋە
ـــــشلىرىنىڭ ـــــشلهپچىقىرىش ىئ ىئ
ھهممىــسنى تهيــۋەنگه يۆتكهشــكه

10ھېلىقــــى . مهجبــــۇر بولــــدى
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ــــۇ ىئــــشتى ننهچــــچه دوكتورنىم
بوشــىتىپ، ۇئالرنىــڭ ىئچىــدە مهن

ــدىم ــالغۇز قال ــڭ. ي ــىركهت مېنى ش
ـــــشىمنى، ەئگهر ـــــۋەنگه بېرى تهي

1% بارسام، ماڭـا بـۇ شـىركهتنىڭ
مهن. تىنى بېرىدىغانلىقىنى ېئيتتـى

ــپ،  ــى رەت قىلى ــى-2003ۇئن يىل
ائيــدا بــۇ شــىركهتتىن چىقىــپ-4

 ۈئچــۈن بىوئلــوگىيهFBIكېتىــپ، 
ـــــــورالالرنى ـــــــك ق ۋە خىمىيهلى

ۈرۈپ بېرىدىغان ۈئسكۈنىنىڭتهكش
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ــر ــدىغان يهنه بى ــاتىنى قىلى تهتقىق
بىوئلوگىيه تېخنىكىسى شـىركىتىگه

ـــردىم ـــشقا كى ـــر). ىئ ـــداق بى بۇن
مهدەنىـــيهت ائســـتىدا، ســـىز بىـــر

ــــلهن  مــــۇھهببهت"شــــىركهت بى
ــاغالش ــويى"ب ــۇر ب ــا ۆئم ، ۇئنىڭغ

ــــۇمكىن ــــىڭىز م ــــادىق بولۇش س
ـــــر ائدەم. ەئمهس ـــــزمهت بى خى

لـېكىن ۇئ. ھىمۈئچۈن ىئنتايىن مۇ
ــــــۈك ەئمهس ســــــىزنىڭ. ۆئمۈرل

-ائنىڭىـز ۋە ۇئرۇق-بالىڭىز، ائتـا
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تۇققـــــانلىرىڭىز ســـــىز ۈئچـــــۈن
  . ۆئمۈرلۈكتۇر

ـــداش، ـــقا، قېرىن ـــن باش ۇئالردى
ـــــت-ۇئرۇق ـــــان، ۋە دوس -تۇقق

بىــر كىــشىنىڭ بــۇ. بــۇرەدەرلهر بــار
كــاتېگورىيهدىكى ائدەمــلهر بىــلهن
ــــق ــــان مۇناســــىۋىتىنى ېئنى بولغ

. ائسان ەئمهستهسۋىرلهش ائنچه
ۇئنىڭ ۈئستىگه، سـىز چهت ەئلـدە
بولـــسىڭىز، بـــۇ ائدەمـــلهر بىـــلهن
ــــان مۇناســــىۋىتىڭىز ســــىز بولغ
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ۋەتهنـــدە بولغـــان ۋاقتىڭىزدىكـــى
شۇڭا. بىلهن مۇتلهق وئخشىمايدۇ

بۇنىڭ تهپـسىالتىنى ھهر بىـر ائدەم
ۆئزى وئيلىنىشىۋېلىــشىنى تهۋســىيه

  .قىلىمهن
ـــدا ـــڭ ەئڭ ائلدى مهن جاۋابىمنى

تىـــپ ۆئتــــۈپ كهتكهنــــدەك،ېئي
يۇقىرىقى مۇناسىۋەت وئخشىمىغان
ائىئلىلىـــلهر ۈئچـــۈن وئخـــشاش

ـــــدۇ ـــــڭ. بولماي ـــــېكىن، مېنى ل
كۆزىتىــشىمچه، ىئنــاق ۆئتۈدىغــان،
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ـــــــڭ ســـــــاغالم ۋە پهرزەنتلىرىنى
ـــشىگه ـــق ۆئســـۈپ يېتىلى ەئتراپلى
-ائالھىدە كۆڭۈل بۆلىدىغان ائتـا

ــــــــــسى ــــــــــڭ ھهممى ائنىالرنى
مۇناســــــىۋەتتىكى مۇھىملىــــــق

تىپىنى مهن يۇقىرىـدا تىزغانغـاتهر
ھهر بىـر ائىئـله. وئخشاش تىزىـدۇ
ـــــــۈن ەئر ـــــــۇن ھهر-ۈئچ خوت

ــــۆرگهن ــــاقۇل ك ــــسى م ىئككىلى
مۇشۇنداق بىر تهرتىپنىـڭ بولۇشـى

ەئگهر ســىزلهردە. تولىمــۇ مــۇھىم
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ائشـــۇنداق بىـــر تهرتىـــپ بولـــسا،
نۇرغــۇن ۋاقىــتالردا قايــسى ىئــشنى
قىلىــش، قايـــسى يــولنى تـــالالش

ـــــــــسىدىكى ـــــــــرمهسىلى  پىكى
ــــــاقالنغىلى، ــــــدىن س ىئختىالپى
-بۇنىڭدىن كېلىپ چىقىدىغان ەئر

ـــــــىۋىتىدىكى ـــــــۇن مۇناس خوت
ــدە ــسىزلىكلهرنى زور دەرىجى كۆڭۈل

يــــۇقىرىقى. ائزايتقىلــــى بولىــــدۇ
ــلهر ــشىمىغان مىللهت ــپ وئخ تهرتى
ـــدۇ ـــۇ وئخـــشاش بولماي .ۈئچۈنم
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مهسىلهن، ياپونلۇق ەئرلهر ۈئچۈن
وئرۇندا، شـىركهتتىكى-1خىزمهت 
ــــدۇ-2لىق باشــــ ــــدا تۇرى .وئرۇن

-1ياپونلۇق ائيالالر ۈئچۈن ېئرى 
ـــالىلىرى  ـــدا، ب ـــدا-2وئرۇن وئرۇن

ۇئالر ائساســهن خىــزمهت(تۇرىــدۇ 
قىلماي ائشۇ ىئككهيلهندىن خهۋەر

ـــــدۇ ـــــدىكى ائق). ائلى ائمېرىكى
ــاكى ــرى ي ــۈن، ىئ ــلهر ۈئچ تهنلىك

وئرۇندا، باال ۋە ائىئله-1خوتۇنى 
وئرۇنــدا-3وئرۇنــدا، خىــزمهت -2
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ـــــدۇت ـــــڭ. ۇرى ـــــا، ۇئالرنى ەئمم
ـــلهن ـــان بى ـــسىنىڭ تۇقق كۆپىنچى

-دوســت. ائنــچه كــارى بولمايــدۇ
خوشــــنا ۋە-ائغىــــنه، خولــــۇم

خىزمهتداشـــالرغا ېئتىبـــار بېرىـــپ
.كهتكهنلىكىنىمۇ ائنـچه كۆرمىـدىم
مېنىڭ مهن دوكتۇرلـۇق وئقۇغانـدا
بىــر ۇئســتازنىڭ قولىــدا ىئــشلىگهن

 بالىالر بىـلهن چۈشـكهن بىـر4-5
ـــــــارچه رەســـــــ ـــــــوقپ ىمىم ي

ائمېــــــــرىكىلىقالر ۇئنــــــــداق(
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بىرىمىـز-؛ ھازىر بىـر)قىلمايدىكهن
بىلهنمـــــــۇ ھىچقانـــــــداق ائالقه

 يىل4-3بىر شىركهتته . قىلمايمىز
ىئــشلىگهن، ھهمــدە خېلــى يــېقىن
ۆئتكهن كىشىلهرمۇ، بۇ شىركهتتىن
ائيرىلىـــدىكهن، پۈتـــۈنلهي يـــوق

بــۇ جهھهتــته. بولــۇپ كېتىــدىكهن
ـــا  ـــز ۇئيغـــۇرالر ۇئالرغ ـــزبى ھهرگى

  .وئخشىمايمىز
تــــور بېتىڭىــــزدە:  ســــوائل-7

يــۇرتتىكى ياشــالر بىلىــشنى ۈئمىــد
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قىلىـــدىغان نۇرغـــۇن مهســـىلىگه
بــۇ تــور بهتنــى. جــاۋاب بېرىپــسىز

ــر ــشىڭىزنىڭ بى ــشلهش ائرام ېئلى ىئ
  قىسمىمۇ؟

مهن باشـــــــالنغۇچ: جـــــــاۋاب
مهكتهپــته وئقۇۋاتقــان ۋاقتىمــدىن
تـــــــارتىپال، ساۋاقداشـــــــلىرىمغا

ــــ ــــشته ي ــــشنىۆئگىنى اردەم بېرى
باشلىغان بولۇپ، باشقىالرغا ياردەم
بېرىشنى ۆئزۈم ۈئچـۈن شـهرەپلىك
ــۇ ــا ش ــسابالش ماڭ ىئــش، دەپ ھې
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ــالپ ائدەت بولــۇپ ــدىن باش چاغ
ــان ىئــدى ــى مهن. قالغ ــۇ ائدەتن ب

ــدىم ــل داۋامالشــتۇرۇپ كهل .ىئزچى
ــى ــه، مهيل ــار بهرس ــانىيهتال ي ىئمك
بىـــرەر شهخـــسكه يـــاكى پۈتـــۈن

 پايدىلىقال ىئـشمىللهتكه بولسۇن،
ــشنى ــداق ىئ ــدىكهن، مهن ۇئن بولى
.قىلىشتىن زادىـال بـاش تارتمىـدىم
ــلهن ــۇدۇم بى ــۈن ۋۇج ــدە پۈت ھهم
ـــلهن ـــدىكىلهرنى ۆئزۈم بى ەئتراپىم
ــى ــشقا، ۇئالرن ــپ مېڭى ــرگه ېئلى بى
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.تــوغرا يولغــا باشالشــقا تىرىــشتىم
ـــــــسىال، مهن ـــــــدىن كهل قولۇم
ھېچكىمـــــــدىن ھهر قانـــــــداق

ــدىم ــاردىمىمنى ائيىمى -1976. ي
يىللىرى مهن قايتا تهربىيه-1978

ېئلىــش ۈئچــۈن بارغــان يېزىــدا،
.غالىپ ىئسىملىك بىر باال بار ىئدى

ــشهھهر  ــسۇ(ۇئ كونى ــازىرقى وئن )ھ
ـــلىقنىڭ ـــر باش ـــسىدىكى بى ناھىيى
ــلهن ــقىالر بى ــۇپ، باش ــسى بول بالى
ۇئرۇشۇشــــتا داڭــــق چىقىرىــــپ،
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، دەپ"غالىـــــــــپ جـــــــــودا"
مهن يېزىـدا ۇئنىـڭ. ائتىلىكهندۇق

ىـــــلهن دوســـــت بولـــــۇپ، ھهرب
بۇنىڭ. جهھهتته ۇئنى يېتهكلىدىم

ـــايىن ـــر ىئنت ـــسىدە، ۇئ بى نهتىجى
مــــۇاليىم، قولىــــدىن كېلىــــشىچه
باشقىالرغا ياردەم قىلىدىغان يېڭـى

ۇئ چاغـدا. بىر ائدەمگه ۆئزگهردى
ـــدا  ـــزگه يېزى ـــل ياخـــشى2بى  يى

ـــرەر ـــق بى ـــۇ ائرقىلى ـــشلهپ، ش ىئ
ماائشلىق ىئشقا ېئرىشىشتىن باشقا
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ــوقھېچ ــولى ي ــش ي ــداق چىقى قان
ــــــدى ــــــشى. ىئ ــــــدا ياخ يېزى

 يىلـدىن كېيىنمـۇ2ىئشلىمىگهنلهر 
.بىــرەر خىــزمهتكه ېئرىــشهلمهيتتى
شـــۇڭا مېنىـــڭ تۇتقـــان يولـــۇم

پـارالق ىئـستىقبال"ائشۇنداق بىـر 
  .غا ماسالشقان ىئدى" يولى

مېنىـــڭ چهت ەئلـــگه چىقىـــپ
وئقۇماقچى بولغان ۇئيغۇر ياشالرغا

شنى باشلىشىمدابىر ائز ياردەم قىلى
يۇقىرىقىــــدىن باشــــقا يهنه بىــــر
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مهن. ائالھىــــدە ســــهۋەبمۇ بــــار
ـــــــــدا-1988 ـــــــــى ائپرېل يىل

يــــــاپونىيهدىكى ۆئگىنىــــــشىمنى
تۈگىتىـــپ، يۇرتقــــا قايتىــــشتىن
بۇرۇن، ەئينى ۋاقىتتىكـى شـىنجاڭ
ـــــۇق ـــــىتېتى ۋە ۇئائر ل ۇئنىۋېرس
ماائرىــپ كومىتېتىنىــڭ بىــر قــانچه
ــــازاق ــــۇر ۋە ق ــــشقهدەم ۇئيغ پې

ۇئالرنىڭ بىرسـى تـۈگهپ(ى رەھبىر
ـــان ـــڭ ياتق ـــى؛ ۇئ ائتىمىزنى كهتت

ـــاي ـــته بولغ ـــرى جهنەئت مهن. يې
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ــــۈ ــــاردىمىنى مهڭگ ــــڭ ي ۇئالرنى
نىڭ ياردىمى بىلهن،) ۇئنۇتمايمهن

ائمېرىكىدىكى كـالىفورنىيه شـىتات
Northridgeۇئنىۋېرســـىتېتىنىڭ 

بىــــــلهن) CSUN(شۆبىــــــسى 
ـــــــــــــــشىپ،  TOFLEائالقىلى
 ۆئتـۈپ،ىئمتىھانىدىن يـاپونىيهدە

ۇئ مهكـــتهپكه قوبـــۇل قىلىنىـــپ
ــۇمنى. بولغــان ىئــدىم وئقــۇش پۇل

مهكــتهپ تولــۇق كۆتۈرىـــۋەتكهن
ــاردەمچى ــۇمنى ي ــۇپ، تۇرمۇش بول
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وئقۇتقۇچىلىــق قىلىــپ تاپىــدىغان
كىـــرىمىمگه تايىنىـــپ باقىـــدىغان

ــــــدىم  ــــــان ىئ ــــــا،(بولغ ەئمم
ماگىستېرلىق وئقۇشىنى تۈگىتىـپ،
ــى ــدا، مېن ــۇق وئقۇيدىغان دوكتۇرل

 ائلىي مهكتهپنىـڭ5ل قىلغان قوبۇ
ھېچقايسىسى ېئلېكتىر ىئنژېنېرلىقى
ـــك ـــويىچه چهت ەئللى ـــپى ب كهس

ــا  ــۇش-1وئقۇغۇچىالرغ ــى وئق يىل
ــــاردەم پــــۇلى بهرمهيــــدىغان ي
ـــــــــالىفورنىيه ـــــــــا، ك بولغاچق
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ۇئنىۋېرســىتېتى داۋىــس شۆبىــسى
)UC Davis ( ـــــى -1گه 13يىل

.مىڭ دولالر وئقۇش پۇلى تۆلىـدىم
ــ پىش ۈئچــۈنبۇنچىلىــك پــۇلنى تې

مهن ۆئزۈم ىئـــشلهپال قالماســـتىن،
 بـــالىمىزنى ۈئرۈمچىـــدىكى2بىـــز 

ـــۇپ، ـــدۇرۇپ قوي ـــا قال تۇققانالرغ
بــۇرۇن شــىنجاڭ ۇئنىۋېرســىتېتىنىڭ
ــشلىگهن ــۇپ ىئ ــسى بول وئقۇتقۇچى
ائيالىم ائمانگۈلمۇ ائمېرىكىـدىكى
ــدى ــشالرنى قىل ــالىق ىئ .ەئڭ جاپ
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UCD  ـــــــۇچىالر ـــــــڭ وئقۇغ نى
نائشخانىــــــسىدا ىئــــــشلهۋاتقا

مهزگىلـــدە، ىئـــشتىن چۈشـــۈپ،
ۆئيگه قايتىپ كېلىپ، مايكىـسىنى
ــــسىگه ــــسا، مايكى ــــېلىپ سىق س
يىغىلىپ قالغـان تهر سـۈيى يهرگه

ــــاتتى ــــامچىالپ ائق ــــا). ت يۇرتق
 نىـڭ وئقتـۇرۇشCSUNقايتىپ، 

ــــپ ــــشۇرۇپ ېئلى ــــى تاپ قهغىزىن
ائينىـڭ-5قارىسام، ۇئ مېنىڭـدىن 

ائخىــــــــرىغىچه مهكــــــــتهپكه
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ـــشىمنى تهلهپ  ـــۇتىزىملىتى .قىلىپت
ـــزىم  ـــدا3مهن قى ـــق بولغان  ائيلى

3يـــاپونىيىگه كهتـــكهن بولـــۇپ، 
ــپ ــدە قايتى ــرەي دېگهن ــقا كى ياش

ىئككى ھهپـتىگىچه قىـزىم(كهلدىم 
دېگىلـــى ۇئنىمـــاي،" دادا"مىنـــى 

ــــى  ــــا"مىن ــــن ائك دەپ" ەئركى
ۇئ چاغـــــــــدا). چـــــــــاقىردى

ائىئلىمىزدىكىلهرنـــى يـــاپونىيهگه
چاقىرتىــشقا يــاكى بىزنىــڭ يۇرتقــا

ىقتا تۇققـان كـۈرۇش ۇئچـۇنائرىل
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قايتىــــــــشىمىزغا رۇخــــــــسهت
قىلىنمىغاچقـــا، يـــۇرتتىن ىئككـــى
ـــى ـــپ، ۆئين ـــل ائيرىلى ـــرىم يى يې

ۇئنىـڭ. ناھايىتى سېغىنغان ىئدۇق
ۈئســــــــتىگه، مهن قايتىــــــــپ
ــر ــاكۇلتېتتىن ېئغى ــشىمگىال، ف كېلى
كېـسهلگه گىرىپتــار بولـۇپ قالغــان
بىــــر وئقۇتقۇچىنىــــڭ وئقــــۇش

ـــــــدىكى  ـــــــۈرۈش ائلدى 4پۈتت
ــسىنى ماڭــا تاپــشۇردىوئ .قۇغۇچى

مهن ۇئالرنىــڭ وئقــۇش پۈتتــۈرۈش
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ماقالىسىنى يېزىشىغا بىر يېرىم ائي
ــدىم ــۇالرنى ائز. يېتهكچىلىــك قىل ب

قېـتىم-1دەپ، ماڭا ائمېرىكىدىن 
ماڭـــدۇرغان وئقـــۇش چـــاقىرىق
ــدىن ــگه كهلگهن ــزى ۈئرۈمچى قهغى
ــــپ، مهن ــــاپ كېتى ــــيىن يوق كې
پوچتىخانىمۇ پوچتىخانا سۈرۈشـته

ــىقىل ــۇ خېل ــڭ ۈئچۈنم ــپ، ۇئنى ى
شـــۇ چاغـــدا مهن. ائۋارە بولـــدۇم

ھېلىقـــى مهكـــتهپكه تىـــزىملىتىش
ۋاقتىنــــى ائيدىڭالشــــتۇرۇۋېلىش
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ۈئچۈن، ائمېرىكىدا وئقۇۋاتقان بىر
.ۇئيغــۇر تونۇشــۇمغا خهت يــازدىم
ـــدىن خهت ـــا ۇئنىڭ ـــا، ماڭ ەئمم

-7مهن ائمالــــسىز . كهلمىــــدى
ـــدىغان ائينىـــڭ وئتتۇرىـــسى كېلى

مـــــۇ قارىمـــــاي،قۇربــــان ھېيتقى
-7بېيجىڭگه بېرىـپ ۋىـزا ېئلىـپ، 

ــا ــرىغىچه ائمېرىكىغ ــڭ ائخى ائينى
كېلىــپ قارىــسام،. كېلىــپ بولــدۇم

ائيغىـــــــــچه-9مهكــــــــتهپكه 
ھېلىقى. تىزىمالتقىلى بولمايدىكهن
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ـــۇرۇش خېتىمـــدىكى ـــڭ ۇئقت مېنى
ــــى ەئســــلىدە ــــزىملىتىش ۋاقت تى
ــــدىكى وئقۇغۇچىالرغــــا ائمېرىكى

ىپ،شۇنداق قىل. قارىتىلغان ىئكهن
ائشــۇ بىــر كىچىككىــنه ۇئچۇرغــا
ــۈن، مهن ــشهلمىگهنلىكىم ۈئچ ېئرى
ـــپ ـــل ائيرىلى ـــرىم يى ـــى يې ىئكك

ـــدە ائران  ـــكهن ۆئيۈم  ائي3كهت
تۇرۇپ، ائمېرىكىغا بىر ائي بالـدۇر
كېلىپ، ياتاق پۇلى تـۆلهپ، بىكـار

بــۇ ىئــش ماڭــا ناھــايىتى. يــاتتىم
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  . قاتتىق تهسىر قىلدى
ــار ــادا ب ــۇ دۇني ــايهم ب ــڭ غ مېنى

ۇشنىڭ ھهممىسىنى ەئڭ يۇقىرىوئق
.پهللىگىـــــچه وئقـــــۇش ىئـــــدى
ياپونىيهگه بېرىشتا، ۈئرۈمچىدىكى

ــــى  ــــي مهكتهپلهردىك  كه50ائلى
ــۇچىالردىن  ــاش وئقۇتق ــېقىن ي 3ي
ــپ، ــان ېئلىنى ــويىچه ىئمتىھ پهن ب

 كىـــشى تاللىنىـــپ،15ۇئالردىـــن 
ــدى ــاپونىيهگه ەئۋەرتىل مهن ۇئ. ي

 نومـۇر240ىئمتىھانىالردا جهمىئي 
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ـــپ، ېئل ـــشتىم-1ى ـــا ېئرى .وئرۇنغ
ــر ــان بى ــدە وئقۇغ ــرى ۆئلكى ىئچكى

-2 نومۇر بىـلهن 180وئقۇتقۇچى 
ائڭلىـــشىمچه. وئرۇنغـــا ېئرىـــشتى

ـــــــدا  ـــــــۇر50-40ائخىرى  نوم
15ائلغـــــــانالردىنمۇ ھېلىقـــــــى 

ــار ــرگهنلهر ب ــگه كى ــشىنىڭ ىئچى كى
ەئممــــا، مهن تهقــــسىم. ىئــــكهن

ــته ــاپونىيهدىكى مهكتهپ ــان ي بولغ
. يوق ىئـكهنائسپىرانتلىق وئقۇشى

شـــۇنىڭ بىـــلهن مهن بىـــلهن بىـــر
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قــاراردا يـــاپونىيهگه بارغانالرنىـــڭ
ىئچىدىكى ائسپىرانتلىقتا وئقۇشـنى
ـــــسى ـــــدىغانالرنىڭ ھهممى خاالي
ــردى، ــىغا كى ــستېرلىق وئقۇش ماگى
مهن بىــر يــۇقىرى ۇئنــۋان ۈئچــۈن

ــدىم ــۈن . وئقۇيالمى ــڭ ۈئچ 2بۇنى
لـېكىن،(يىل قاتتىق ائزاب يىـدىم 

ـــــمىدىم ـــــان. چۈشكۈنلهش تارتق
دەرتلىرىمنى كۈچكه ائيالنـدۇرۇپ،
ـــي ىئمكـــان قهدەر كـــۆپرەك ىئلمى

ــشتىم ــشقا تىرى ــاله چىقىرى ــۇ. ماق ب
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.ھهقتىمۇ نۇرغۇن ھهكـايىلىرىم بـار
ــۆھبهتنىڭ ھهجىــم ــۇ س ــا، ب ەئمم
ـــۇپ، ـــۆزدە تۇت ـــسىنى ك چهكلىمى
ـــايمهن ـــۇ يهرگه يازم ـــى ب .ۇئالرن
ـــــان ـــــاپونىيهدىكى مهن وئقۇغ ي

ويىچهمهكتهپ مېنى مهملىـكهت بـ
وئرۇنـــدا تۇرىـــدىغان وئســـاكا-3

ـــــــۆتكهپ ۇئنىۋېرســـــــىتېتىگه ي
قويمــاقچى بولغانىــدى، مهســۇئل
.وئرگانلىرىمىز ۇئنىڭغا قوشۇلمىدى
بۇ ىئـش ۇئ مهكـتهپكه بهك تهسـىر



190 

قىلدى، مهن ياپونىيهدىن قايتىـپ
ۇئزۇن ۆئتمهي، ۇئالر ماگىستېرلىق

ائشــۇ-ۇئنــۋانىنى تهســىس قىلىپتــۇ
-1991ا مهكتهپنىڭ مۇدىرى ماڭـ

يىلى ېئيتىـپ بېرىـشىچه، ۇئالرنىـڭ
بۇ ىئشنى شۇنچه تېز پۈتتۈرۈشـىگه
ـــــۇپتىمهن ـــــهۋەبچى بول .مهن س
ۇئنىڭـــدىن كېـــيىن ۇئ مهكتهپـــته

 ەئتراپىـــدىكى ۇئيغـــۇرالر10يهنه 
تهلىـــيىمگه يارىـــشا،). وئقـــۇدى

پېشقهدەم ۇئيغۇر ۇئستازلىرىمىزنىڭ
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ياردىمى بىـلهن، مهن ۈئچـۈن بىـر
شقايامــــان ىئــــش ياخــــشى ىئــــ

مهن ياپونىيهدە ۇئنـۋان. ائيالندى
ائاللمىغانلىقىم ۈئچۈن، ائمېرىكىغا
.كـــېلىش پۇرســـىتىگه ېئرىـــشتىم
مهندە ۆئزۈمگه وئخـشاش وئقـۇش
ـــۇر ـــمه ۇئيغ ـــار ھهم ـــى ب ائرزۇس
ــسداشلىقىم ــۇر ھې ياشــلىرىغا چوڭق

ـــار ـــسىمۇ. ب ـــر ائز بول شـــۇالرغا بى
ــــرىش ــــدۇرۇپ بې ائســــانلىق تۇغ

يىلــــــى مهن-1994ۈئچــــــۈن، 
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ندىكى ۇئيغـۇر وئقۇغۇچىالرغـاۋەته
ائمېرىكىــدىكى ائلىــي مهكتهپنىــڭ
ۇئچــۇرلىرىنى ماڭــدۇرۇپ بېــرىش

يهنـى(چىقىمنى . ىئشىنى باشلىدىم
ــلهن ــخودى بى ــش راس ــوپىي قىلى ك

ەئينـــــى) پوچتــــا راســــخودىنى
ۋاقىتتىكــى تهڭرىتــاغ وئقۇغــۇچىالر

ىئنگلىــــــــزچه(ۇئيۇشمىــــــــسى 
دەپ" TOSSA"قىـــــسقارتىلىپ 

ىئــشلىرىنى. كۆتــۈردى) ائتىلىــدۇ
ــدىم ــدىن. مهن قىل ــر وئقۇغۇچى بى
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ــــاقچى ــــپته وئقۇم ــــسى كهس قاي
ــر خهت ــسىدا بى ــانلىقى توغرى بولغ
تاپشۇرۇپ ائلغاندىن كېـيىن، مهن

Peterson's Guide " دېـگهن
ائمېرىكىدا چىققـان كىتابنىـڭ شـۇ
كهســپكه ائىئــت قىــسمىنى كــوپىي

، ائمېرىكىدىكى)نۇسخىالپ(قىلىپ 
قىلىـشنىڭمهكتهپلهرگه ىئلتىمـاس 

باسقۇچلىرىنى تونۇشتۇرۇپ-قهدەم
بىــر پــارچه خهت يېزىــپ، ۇئالرنــى
ــــا ــــا پوچت ــــى وئقۇغۇچىغ ھېلىق
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ــم ــق ەئۋەرتىــپ بهردى ــر. ائرقىلى بى
ــا ــۈن كوپىيخانىغ ــۇچى ۈئچ وئقۇغ
ــش، ــوپىي قىلى ــابنى ك ــپ كىت بېرى
خهت ۋە لىپاپالرنى تهييـارالش، ۋە
پوچتىخانىغــا بېرىــپ تهييارلىغــان

مېنىـڭ بىـرخهتنى سېلىش ۈئچۈن 
شهنبه كۈنىدىكى يېرىم كۈن ۋاقتىم

يىلىدىن كېيىن،-1998. كىتهتتى
ـــدىن، ـــهۋەبلهر تۈپهيلى ـــۇم س مهل
ـــا ـــۇچىالردىن ماڭ ـــۇر وئقۇغ ۇئيغ
ـــلهن تهلهپ يازىـــدىغانالر، مهن بى



195 

ائالقىلىشىدىغانالر ناھايىتى ائزالپ
مهن بۇنىڭغـــا ىئنتـــايىن. كهتتـــى
  . ۆئكۈندۈم

مهن ائمېرىكىغـــــا ەئڭ بـــــۇرۇن
لگهنلهرنىـــڭ بىـــرى بولغاچقـــا،كه

ۇئنىـــڭ ۈئســـتىگه ائمېرىكىـــدىكى
ــدا ــدىكىگه قارىغان تۇرمــۇش ۋەتهن
خېلى كۆپ مـۇرەككهپ بولغاچقـا،
كېــــيىن كهلــــگهن ۋەتهنداشــــالر
ــــزمهت، ــــۇش، خى ــــدىن وئق مهن

ائنىالرنــــى-تۇرمــــۇش، ۋە ائتــــا
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چــاقىرتىش توغرىــسىدا داۋاملىــق
يـــاردەم ۋە مهســـلىھهت ســـوراپ

ــۇردى ــ. ت ــدىكى ياش الردىنمۇۋەتهن
ــۇردى-خهت ــپ ت ــلهر كېلى .تهلهپ

ۆئزۈم ھـــــــازىرغىچه يىغقـــــــان
تهجــــرىبىلهردىن ھهممهيلهننىــــڭ
پايدىلىنىشى، ھهمـدە ۋەتهنـدىكى
ياشالرغا قواليلىق بولسۇن ۈئچۈن،

يىلــــــــى يــــــــازدا-2004مهن 
"

com.meripet.www://http
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اســـاپ،دىـــگهن تـــور بېتىنـــى ي" 
ۋەتهنــــدىكى ۋە چهت ەئلــــدىكى
ـــــدىلىق دەپ يۇرتداشـــــالرغا پاي
ــۇرالرنى ــسىم ۇئچ ــر قى ــان بى قارىغ
.شــــۇنىڭغا كىرگــــۇزۇپ قويــــدۇم
ھهمــدە ماڭــا كهلــگهن ســوائلالرغا
قاراپ، يېڭـى نهرسـىلهرنى ۇئنىڭغـا

  .كىرگۈزۈپ تۇرۇۋاتىمهن
بۇ تور بېتىدىن باشقا، مهن باشقا
ـــــــۇش ـــــــالر ۋە تون -ۋەتهنداش

 داۋاملىق قىلىپ بېرىـپبىلىشلهرگه
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ـــار .تۇرىـــدىغان ىئـــشالر خېلـــى ب
مهســـىلهن، ائلـــدىمىزدىكى بىـــر

 دىــن-13يىلــى -2005(ھهپــته 
ىئچىـدە مېنىـڭ) كۇنلىرىگىچه-19

باشقىالرغا قىلىپ بهرگهن ىئـشلىرىم
  :مۇنداق

ــــدىن ۋە) 1( ــــۈنى ۋەتهن ھهر ك
باشقا جايالردىن كهلـگهن وئتتـۇرا

 ېئلخېتىگه جـاۋاپ5ھېساب بىلهن 
  .بېرىش

ــــانچه) 2( ــــر ق ــــدىكى بى ۋەتهن
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وئقۇغۇچىغا ائمېرىكىـدىن وئقـۇش
ىئلتىماســــــــــى يولىــــــــــدىكى

  .ياردەمچىلهرنى تېپىپ بېرىش
)3(  com.biliwal.www 

 .سورىغان سوائلغا جاۋاب يېزىش
ائۋىـــــسترالىيهدىكى بىــــــر) 4(

"تهشــهببۇس خېتــى"غــا وئقۇغۇچى
 "ىئنگلىـــــــــــــزچه (

Recommendation Letter
  . يېزىپ بېرىش) دەيدۇ" 
يــاپونىيهدىكى بىــر ۇئيغــۇر) 5(
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وئقۇغۇچىغــــا ائمېرىكىغــــا ۋىــــزا
ېئلىــــــــشتا تهلهپ قىلىنغــــــــان

 Travel" (ســاياھهت پىالنــى"
Schedule (يېزىپ بېرىش.  

يــاپونىيهدىكى بىــر ۇئيغــۇر) 6(
زىيالىينىــــڭ كانــــادادىكى بىــــر
ــزچه ــان ىئنگلى ــسورغا يازغ پروفېس

  .خېتىنى تهھرىرلهپ بېرىش
وئپتىكىــــــدا دوكتۇرلــــــۇق) 7(

ۇئنىــــۋانى ائلغــــان بىــــر تــــۈرك
ـــــۇمنىڭ  ـــــىس"تونۇش مۇتهخهس
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بويىچه ائمېرىكىدا" كاتېگورىيهسى
ــڭ ــۈن، ۇئنى ــشى ۈئچ ــپ قېلى قېلى
ــــــا دۆلهت كهســــــپىنىڭ ائمېرىك
ـــــپهەئتىگه ىئنتـــــايىن زۆرۈر مهن

ىغانىئكهنلىكىنـــــى ىئـــــسپاتاليد
"مۇتهخهسىسنىڭ باھاالش خېتى"

  . نى يېزىپ بېرىش
ـــــۇق) 8( ـــــسىيهدە دوكتۇرل فران

ۇئنۋانى ېئلىپ، ائمېرىكىغا كېلىـپ،
بــۇرۇن مېنىــڭ قولۇمــدا ىئــشلىگهن
ــى ــر يېڭ ــسىيهلىك ىئنژېنې ــر فران بى
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ــــۈن، ــــرىش ۈئچ ــــزمهتكه كى خى
غـا) job interview(كۆرۈشۈش 

 خىـل5بارماقچى بولۇپ، مهندىن 
سوائل سوراپ ېئلخهتتېخنىكىلىق 

يېزىپ، مۇمكىن بولسا بىر كۈننىـڭ
.ىئچىدە جاۋاب بېرىشىمنى سوراپتۇ
مهن ۇئنىڭغـــا دەرھـــال جـــاۋاب

  .يېزىپ ماڭدۇردۇم
ـــلهن ـــشالر بى مهن قوشـــۇمچه ىئ
ــــــر ــــــدىنقى بى ــــــق ائل داۋاملى
ھهپتىدىكىــدەك ائلــدىراش بولــۇپ
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ائلـدىنقى ھهپـته بىـر. كهتمهيمهن
بىــرائز ائالھىــدىرەك بولــۇپ، مهن 

 دىـن10قانچه كۈن كهچ سـاەئت 
ائشــــقىچه ىئــــشلهشكه مهجبــــۇر

لــېكىن، ماڭــا ائشــۇنداق. بولــدۇم
 . تهلهپلهر داۋاملىق كېلىپ تۇرىدۇ

 قىــسمى3كىــشىلىك تۇرمۇشــنىڭ 
  :بولىدۇ

ـــۇش ) 1 ـــاددىي تۇرم ـــاق(م تام
يېــيىش، كىــيىم كىــيىش، ۇئخــالش

  .)قاتارلىقالر
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ــــــــــۇش) 2 ــــــــــي تۇرم روھى
ــــــرىش،( ــــــدارچىلىققا بې مهھمان

كىنوالرغــــا بېــــرىش،-كونــــسهرت
ــش، ــۆرۈش، ائرام ېئلى ــۋىزور ك تېلې
ــۇش ــرگه بول ــلهن بى مــۇھهببىتى بى

  ).قاتارلىقالر
ىئجــــــادىيهت تۇرمۇشــــــى) 3

).ۆئگىــنىش، خىــزمهت قاتــارلىقالر(
باشـــقىالرغا يـــاردەم قىلىـــش، مهن
ــلهن ــۇش بى ــي تۇرم ــۈن روھى ۈئچ
ىئجــــــــادىيهت تۇرمۇشــــــــىنىڭ
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مهن بىر ائدەمـگه. بىرلهشمىسىدۇر
بىــر ىئــشتا يــاردەم قىاللىــسام، بىــر
ــــلهن ــــشكهن بى ــــگه ېئرى نهتىجى

ۆئزۈمـدىن خۇشـال-وئخشاش ۆئز
بىــر كىــشىنىڭ ھاياتىغــا. بــولىمهن

چــوڭراق تهســىر كۆرسىتهلىــسهم،
ۆئزۈمنى ىئنتايىن بهختلىـك ھـېس

ــمهن ــدە. قىلى ــر ھهپتىنىــڭ ىئچى بى
يــــۇقىرىقى ىئــــشالرنى قىلمىغــــان
بولسام، ېئھتىمـال تېلېـۋىزوردا بىـر
قانچه كىنونى ياكى بىر قـانچه نبـا
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مهن ۇئ(ۋاسكېتبول مۇسابىقىـسىنى 
مۇســـــــابىقىلهرنى كۆرۈشـــــــنىمۇ
)ناھــــايىتى ياخــــشى كــــۆرىمهن

لـېكىن،. كۆپرەك كۆرگهن بوالتتىم
ـــشالر ـــۇقىرىقى ىئ ـــۈن ي مهن ۈئچ
ــۋىزور ــشتۇرغاندا، تېلې ــلهن سېلى بى
كۆرگهننىـــــڭ قىممىتـــــى كـــــۆپ

  . تۆۋەندۇر
لـدىن يى16ائمېرىكىغا كهلـگهن 

ـــان، مهن ـــتىن بۇي كـــۆپرەك ۋاقىت
ــارچه ــر پ ــان بى ــاۋاپ قايتۇرمىغ ج
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ماڭا پوچتا ۋە ېئلخهت. خهت يوق
ائرقىلىــــق كهلــــگهن خهتــــلهرگه
بىرسىنىمۇ قويمـاي جـاۋاب يېزىـپ

ەئگهر سىز ماڭا ېئلـخهت. (كهلدىم
يېزىپ، مهندىن جاۋاب كهلمىـگهن
ـــــۇم ســـــىزنىڭ ـــــسا، ۇئ چوق بول
ېئلخېتىڭىـــــــــزدىن چاتـــــــــاق

مېنىـــڭ-ىـــدىن بولـــدىچىققانلىق
بهزى جاۋابلىرىم ىئگىـسىگه يېتىـپ

ــدى ــپ كهل ــاي قايتى 4-3. بارالم
قېتىم ماڭدۇرۇپ باقساممۇ قايتىپ
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ەئگهر ســـىزگه مهنـــدىن. كهلـــدى
ــا ــسا، ماڭ ــگهن بول ــاۋاب كهلمى ج

مهن چوقـۇم. قايتا ېئلخهت يېزىڭ
بىز داۋاملىـق.) جاۋاب قايتۇرىمهن

مىللهتلهرنىـــڭ ســـۈپىتى، ۇئيغـــۇر
نىـــڭ ســـۈپىتى توغرىـــسىدامىللىتى

ـــز ـــڭ. گهپ ائچىمى ـــر مىللهتنى بى
تۆۋەنلىكىنىـڭ-سۈپىتىنىڭ يۇقىرى

مــۇھىم بىــر كۆرســهتكۈچى، شــۇ
بىــلهن" راســت ائدەم"مىللهتــته 

نىــڭ نىــسبىتىنىڭ" يالغــان ائدەم"
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مېنىڭ بـۇ. قانچىلىك ىئكهنلىكىدۇر
ـــت ائدەم"يهردە  ـــنىم،" راس دېگى

ــارچه خهت يازســىڭىز، ــر پ ســىز بى
ــــىزنىڭ  ــــاۋابس ــــزگه ج خېتىڭى

ـــــىزگه ـــــدىغان ائدەم؛ س قايتۇرى
ــداق ىئــشنى قىلىــپ" ــداق مۇن مۇن

، دەپ، داســـــتىخان"بېـــــرىمهن
ــاراق ســورۇنىدا ــاكى ھ ۈئســتىدە ي
ۋەدە بېرىـپ، ەئمهلىيهتــته بهرگهن
ۋەدىسىنى ھهقىقهتهنمۇ قىلىـدىغان
ــــۇپ، ــــارەت بول ــــدىن ىئب ائدەم
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لهر بولــــــسا" ســــــاختا ائدەم"
. هردۇريۇقىرىقىنىڭ ەئكسىچه كىشىل

ـــــدا مهن-2002 ـــــى فېۋرال يىل
ــزمهت ــتىم خى ــر قې ــاپونىيهگه بى ي

شـۇ چاغـدا،. ىئشى بىـلهن بـاردىم
ۆئزۈمـــگه يـــاپونىيهدە تىكىلـــگهن

بۇرۇلكىـــدىن بىرنـــى-كاســـتيۇم
ېئلىۋېلىش ۈئچۈن بىـر كـۈنى بـازار

ــــــدىم ــــــانالردىكى. چۆگىلى دۇك
ـــيىملهر ائساســـهن جۇڭگـــودا كې
ىئشلهنگهن بولۇپ، مىڭ تهسـلىكته
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ـــ ـــارياپون ـــيىم ب ـــگهن كې دا تىكىل
ــراق،. دۇكانــدىن بىرنــى تــاپتىم بى

مهن ياخــشى كـــۆرگهن بىـــر قـــۇر
-1كېيىمنىڭ نومۇرى مهن ۈئچۈن 

ـــكهن2 ـــك ىئ ـــۇر كىچى مهن.  نوم
دۇكاننىڭ ىئگىسىدىن ۇئ كېيىمنىڭ

يوقلـۇقىنى- نومۇر چوڭى بار1-2
ــــشى  ــــسام، ۇئ كى ــــازىر"سورى ھ

ســـهل تـــۇرۇپ. دۇكىنىمـــدا يـــوق
رۈشـته قىلىـپمهن بىـر سۈ. تۇرۇڭ
ــاي ــدى"باق ــۇتتىن. ، دې بهش مىن
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كېيىن مېنى چاقىرىپ، ۇئ كېيىمنى
 كۈنــــدىن كېــــيىن دۇكانغــــا3

ـــى ـــدىغانلىقىنى ېئيتت .كهلتۈرەلهي
مهن ائمېرىكىغـــــــا ەئتىـــــــسى
قايتىـــدىغانلىقىمنى، شـــۇڭا ســـهل
ــــى ــــسىمۇ ھېلىق ــــرەك بول كىچىك
ـــش ـــى ېئلى ـــار كېيىمن ـــدا ب دۇكان

ـــتىم ـــارارىمنى ېئيت ـــېكىن، ۇئ. ق ل
ۇئ سىزگه بهك"ننىڭ ىئگىسى، دۇكا

دەپ" ۇئنى ائلماڭ. كىچىك ىئكهن
بۇ بىـر كىچىـك دۇكـان. تۇرۇۋالدى
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بولـــۇپ، ۇئ چاغـــدا بـــۇ دۇكانـــدا
ـــداق ـــېچ قان ـــقا ھ ـــدىن باش مهن

شـــۇ بىـــر. خېرىـــدار يـــوق ىئـــدى
كۈننىــــڭ ىئچىــــدە ۇئ كىــــشىنىڭ
قانچىلىـــك ســـودا قىاللىغـــانلىغىنى

ەئممــا، مهن ەئتىــسى. بىلمهيــمهن
ــــ ــــدىغانلىقىمنىائمېرىكىغ ا قايتى

ېئنىق ېئيتـساممۇ، ۇئ كىـشى ماڭـا
بۇ كېيىم سىزگه ناھايىتى ياخشى"

 نــــى3-2ۇئنىڭـــدىن . كهلـــدى
ــــڭ ــــى"ېئلىۋېلى ــــمهي، بىرن ، دې



214 

ـــــسهممۇ، ماڭـــــا ـــــمهن، دى ائلى
    .ساتمىغىلى تاس قالدى

دېـــگهن ەئنه"  راســـت ائدەم "
مهن كىچىكىمــدىن تارتىــپ. شــۇ

ــــاتىم ــــان ھاي ــــازىرغىچه بولغ ھ
انىدا ۇئچراتقان ۇئيغۇرالرنىڭجهري

ـــــدە  گه" يالغـــــان ائدەم"ىئچى
لهرنىــڭ" راســت ائدەم"قارىغانــدا،

ــۆپ ــېلىال ك ــانى خ ــۇ. س ــا، ب ەئمم
لهرنىڭ كۆپىنچىـسى"راست ائدەم"

مهن شۇالر بىـلهن بىـرگه. يېزىالردا
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ـــــۇن ـــــن نۇرغ ـــــۇپ، ۇئالردى بول
ائلىيجانـــــــاب خىـــــــسلهتلهرنى

يىلـــى يـــازدا-2004. ۆئگهنـــدىم
م يۇرتقا بېرىـپ، مهن باال2مېنىڭ 

ـــان ـــوڭ بولغ ـــاپ چ ـــۇرۇن وئين ب
ۇئ يهردە بىزنىـڭ. يېزىالرغـا بـاردى

دېھقــــان تۇققانالرنىــــڭ ۆئيىــــدە
قونۇپ، ۇئالر ەئتـكهن تامـاقنى ۋە
ــشلهرنى ــدىكى يېمى ــڭ بېغى ۇئالرنى
ــــــۈزۈپ بهرگهن، يهپ، ۇئالر ۆئتك
داپ بىـلهن لىگهننــى بىرلهشــتۈرۈپ
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جـــۈپ بولـــۇپ-چېلىـــپ، جـــۈپ
يـــدىغان، ھهمـــدەۇئســـسۇل وئينا

بىـــرىگه پوتـــا ســـالىدىغان،-بىـــر
ــۈل ــۋى كۆڭ ــڭ ەئڭ ەئنەئنى -بىزنى

كه" مهشــرەپ"ېئچىـش وئيـۇنىمىز 
ــتى ــر. قاتناش ــدا مهن بى ــۇ چاغ ش

قېتىم ۇئالرغا تېلېفون قىلغانـدا، ۇئ
ــرىم ــا ائي ــسى ماڭ ــرىم-ىئككى ائي

دادا، بـــــۇ يهردىكـــــى: "ھالـــــدا
.ائدەملهر ائجايىپ ياخشى ىئكهن

ۇنــداق ياخــشىمهن بــۇ دۇنيــادا م
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ائدەملهرنىـــڭ بـــارلىقىنى زادىـــال
ســىزنىڭ قانــداق. بىلمهپــتىكهنمهن

ــۇپ ــدەك ائدەم بول قىلىــپ ھازىرقى
ـــدى ـــانلىقىڭىزنى ەئم چـــوڭ بولغ

  . ، دېدى"چۈشهندىم
ــيىن، ــدىن كې ــاپونىيهگه بارغان ي
خۇددى يـاپونىيىگه بارغـان باشـقا
ۇئيغــۇر ۋەتهنداشــالرغا وئخــشاش،

نىـڭ" يۇقىرى سۈپهتلىك مىللهت"
ــۇ ــدىغانلىقىنى تېخىم ــداق بولى قان

ـــهندىم ـــۇق چۈش ـــۇنداق. تول ائش
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لهرنىـــڭ ســـانىنى" راســـت ائدەم"
كۆپهيتىـــــــپ، مىللىتىمىزنىـــــــڭ
سۈپىتىنى يۇقۇرى كۆتىرىش يولىـدا
ھهر بىر ائدەم بىر كىـشىلىك تـۆھپه

مهن ھهممىمىز وئرتـاق. قوشااليدۇ
ــــز ــــساق، بى ــــشىدىغانال بول تىرى
دىۇئيغۇرالرنىڭ كهلگۈسىدە خـۇد

ــــــۇدىيالر ۋە ــــــاپونلۇقالر، يهھ ي
تـايىنى"گېرمانالرغا وئخشاش بىر 

 مىلــلهت قاتارىــدا دۇنياغــا"بــار
ـــــــي ـــــــدىغانلىقىغا قهتىئ تونۇلى
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  . ىئشىنىمهن
ھازىر مهملىكهتلىك:  سوائل- 8 

مهتبۇائتالردا دۆلىتىمىز ماائرىپنىڭ
ـــــــــىزلىكلىرى، چهت ەئل يېتهرس
ماائرىپىنىـــــــڭ ىئلغـــــــارلىقلىرى

ـــۇال ـــسىدا م ـــۇپتوغرى ھىزىلهر بول
ـــدۇ ـــى. تۇرى ســـىز پهرزەنتلىرىڭىزن

ائمېرىكــا وئتتــۇرا مهكتهپلىرىــدە
وئقۇتقان ائتـا بولـۇش سـۈپىتىڭىز

  بىلهن قانداق سېلىشتۇرىسىز؟ 
جۇڭگو مـاائرىپى بىـلهن: جاۋاب
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ائمېرىكىنىڭ ماائرىپى وئتتۇرىسىدا
.ھهقىقهتهنمۇ خېلى چوڭ پهرق بار
جۇڭگــو مــاائرىپىنى يىغىنچــاقالپ،

ــ ــلهن بى ــۆز بى ــز س ــادالش"ر ېئغى ي
، ائمېرىكىنىڭكىنى بولسا"ماائرىپى

ەئمهلىـــــــيهتكه تهدبىقـــــــالش"
.، دەپ ېئيتىش مـۇمكىن"ماائرىپى

بۇنــــــداق ىئككــــــى ماائرىــــــپ
ـــــيىلهنگهن ـــــسىدا تهربى سىستېمى
كىــشىلهرنىڭ ىئقتىدارىــدىمۇ خېلــى

تۆۋەنـدە مهن. چوڭ پهرق بولىـدۇ
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بـــۇ مهســـىلىنى ۆئزۈم ۇئچراتقـــان
ائرقىلىــق چۈشــهندۈرۈپەئھــۋالالر 
  :ۆئتىمهن

ائمېرىكىنىـــــڭ دەرس ۆئتـــــۈش
ۇئســـۇلى باشـــالنغۇچ مهكتهپـــتىن
تـــارتىپال جۇڭگـــونىڭكى بىـــلهن

-1مهســـــىلهن، . وئخــــشىمايدۇ
ـــــساب ـــــا ھې ـــــىنىپ بالىلىرىغ س
ـــدە، جۇڭگـــودا كـــۆپىنچه ۆئتكهن

،"2بىرگه بىرنى قوشسا "ەئھۋالدا 
، دەپ"ىئككىگه بىرنى قوشـا ۈئچ"
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ـــدۇ ـــسا،ائمېرى. يادلىتى ـــدا بول كى
بالىالرغا مهلـۇم سـاندىكى رەڭلىـك
ـــپ، ـــپ بېرى ـــۇمالرنى تارقىتىى بۇي

 نــــى بىــــر يهرگه،3قىزىلــــدىن "
ــــشىلدىن  ــــر يهرگه4يې ــــى بى  ن
ـــــۇڭالر ـــــى. قوي ـــــدى ىئكك ەئم

.رەڭــــدىكىلهرنى بىرلهشــــتۈرۈڭالر
ەئمدى ھهممىسىنى قوشۇپ ساناپ

ــــېقىڭالر ــــى"ب ، دەپ ھهممهيلهنن
هتىئشقا سېلىپ، مۇشۇ بىر پـاائلىي

7 نــى قوشــسا، 4 كه 3"ائرقىلىــق 
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، دېـــــگهن نهرســـــىنى"بولىـــــدۇ
بـۇ يهردىكـى ەئڭ تـۈپ. ۆئگىتىدۇ

ــسىگه ــڭ مېڭى ــسىپ، بالىالرنى پرىن
ـــــى ـــــسىم ىئـــــشلهتمهي، يېڭ بې
ــــۇل ــــرى قوب ــــىلهرنى ۆئزلى نهرس
قىالاليدىغان تهرىقىدە ۆئگىتىشتىن

شۇڭالشـقا، ائمېرىكىنىـڭ. ىئبـارەت
باشالنغۇچ مهكتىپىنىڭ سىنىپلىرىغا
قارىسىڭىز، ساندۇق ساندۇقتا، ھهر
ــــۇمالرنى ــــدىكى بۇي ــــل رەڭ خى

  . كۆرىسىز
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باشـــــــالنغۇچتىن باشـــــــالپال،
بالىالرنىــڭ ۆئز ائلــدىغا مۇســتهقىل
ـــدىغا ـــش، ۆئز ائل تهپهككـــۇر قىلى
مۇســـتهقىل يېڭـــى نهرســـىلهرنى
ۆئگىــنىش، ۆئز ائلــدىغا مۇســتهقىل
ــش يېڭــى نهرســىلهرنى ىئجــاد قىلى

ائالھىـدەىئقتىدارىنىڭ يېتىلىشىگه 
ـــدۇ ـــۈل بۆلۈنى ـــۇرۇن. كۆڭ مهن ب

وئقۇغان بىر ماقالىدە، بىـر زىيـالىي
بــــۇ ىئككــــى دۆلهتتىكــــى بــــاال
ـــۇلىدىكى پهرق ـــيىلهش ۇئس تهربى
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ـــداق ـــپ، مۇن ـــتىدە توختىلى ۈئس
جۇڭگــودا ھهممهيــلهن: "دەپتــۇ

ـــسىغا ـــسى: بالى ـــقىالرنىڭ بالى باش
قانـــداق قىلغـــان بولـــسا، ســـهنمۇ
.شۇنداق قىـل، دەپ تهربىيىلهيـدۇ
:ائمېـــرىكىلىقالر بولـــسا بالىـــسىغا
ــاننى ــار باشــقىالر قىلمىغ ىئمكــان ب
".قىــــــل، دەپ تهربىيىلهيــــــدۇ

ــــيىلهش ــــاال تهربى ــــۇنداق ب مۇش
ـــــــۇلىنىڭ نهتىجىـــــــسىدە، ۇئس
ائمېرىكىدا ھهممه كهسپ تـۈرلىرى
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بويىچه يېڭى كهشپىياتچىالر دۇنيـا
  .بويىچه ەئڭ كۆپ چىقىدۇ

-5مېنىڭ وئغلۇم باشـالنغۇچنىڭ 
ـــىنىپىدىال ـــىس ـــي تهجرىبىن  ىئلمى

قانــــداق ىئــــشلهش، ۇئنىڭــــدىن
چىقارغان ىئلمىي يهكۈننى قانـداق
قىلىپ بىر ىئلمىي دوكالت شهكلىدە
.باشقىالرغا يهتكۈزۈشنى ۆئگهنـدى

-8يهنـى (مهن يۇقىرىقى سوائلنى 
ـــوائلنى ـــيىن،) س ـــدىن كې كۆرگهن

-1سـىنىپتا -5سهن "وئغلۇمدىن 
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قېتىملىــــق ىئلمىــــي تهجرىبىنــــى
ىڭــــدىن دوكــــالتىئــــشلهپ، ۇئن
ســهن شــۇ چاغــدا. يازغــان ىئــدىڭ

ــــرىبه ــــي تهج ــــگهن ىئلمى ۆئگهن
ــــــسى؟ ــــــۇللىرى قاي دەپ" ۇئس

ــدىكىلهرنى ــا تۆۋەن ــسام، ماڭ سورى
  :ېئيتىپ بهردى

ىئلمىــي پهرەزنــى وئتتۇرىغــا) 1
  قويۇش

ـــــۈن زۆرۈر ) 2 ـــــرىبه ۈئچ تهج
بولغــان ماتېرىيــالالرنى تهييــارالش
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 ۋە تهجرىبه ۇئسۇلىنى اليىھىلهش
-رىبىنى ىئـشلهپ، سـانتهج ) 3

  سىفىرالرنى خاتىرىلهش
تهجرىبه نهتىجىـسىگه قـاراپ،) 4

ــارقى  ــي) 1يۇق ــسىمدىكى ىئلمى قى
پهرەزنىـــــــڭ تـــــــوغرا يـــــــاكى
ناتوغرىلىقىنى، ۇئنـداق بولۇشـىنىڭ
ــرىبه ــۇ تهج ــدە ب ــهۋەبىنى، ھهم س
ـــان ـــۈنلهپ چىقارغ ـــق يهك ائرقىلى
 .ىئلمىي خۇالسىنى يېزىپ چىقىش
پال،ۇئالر ائشــۇ ۋاقىتــتىن باشــال
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ـــــڭ ۆئزى ىئـــــشلىگهن تهجرىبىنى
ـــــى  رەســـــىمى  x-yنهتىجىلىرىن

ــزچه ( دەپ " x-y plot"ىئنگلى
ــدۇ ــق ىئپادىلهشــنى) ائتىلى ائرقىلى

مېنىــــڭ ېئــــسىمدە. باشــــلىدى
قېلىشىچه، مهن يـاپونىيهگه يېڭـى
بارغانــــدا، ىئلمىــــي تهتقىقــــاتنى
قانــــداق ىئــــشلهش جهھهتــــته
يۇقىرىقىچىلىك بىلىمىم يـوق ىئـدى

ل بۇ خىل ۋەزىـيهت ھـازىرېئھتىما(
  )ۆئزگهرگهن بولۇشى مۇمكىن
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ائمېرىكىــــــدا باشــــــالنغۇچنىڭ
ـــالپ، ـــدىن باش ـــى يىللىرى ائخىرق
تولۇقسىز وئتتـۇرىنى پۈتتـۈرگىچه،
وئقۇغۇچىالرغا ھهر مهۋسۈمدە بىـر
ــــــسى ــــــتىم دەرس پروجهكتى قې

Class Project "ىئنگلىـزچه (
.وئرۇنالشـتۇرىدۇ) دەپ ائتىلىدۇ" 

الر ســـىنىپىدىكىبهزى وئقۇتقـــۇچى
ـــا 30 ـــېقىن وئقۇغۇچىغ ـــا ي 15 غ

ـــــر ـــــدىكى بى ـــــرىگه-ەئتراپى بى
وئخـــــشىمايدىغان پروجهكـــــت
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ماۋزۇســـىنى چىقىرىـــپ بېرىــــپ،
وئقۇغۇچىالرنىــڭ ۆئزلىــرى ياخــشى
.كۆرگهنلىرىنى تاللىۋېلىشا قويىـدۇ
ــــت ــــسا، پروجهك ــــرى بول بهزىلى
ماۋزۇســــــىنى وئقۇغۇچىالرنىــــــڭ
ــــشىغا قويــــۇپ ــــڭ تېپى ۆئزلىرىنى

ــدۇ ــروجهكتالر. قويى ــۇنداق پ مۇش
ـــتهپ ـــى مهك ـــىدا، ھهر يىل ائساس

پهن-بـــويىچه بىـــر قېـــتىم ىئلىـــم
 "ىئنگلىــــزچه (كۆرگهزمىــــسى 

Science Fair " دەپ
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ـــــدۇ ـــــتۇرۇلىدۇ) ائتىلى .وئرۇنالش
"وئچــۇق ۆئي"ۇئنىڭــدىن باشــقا، 

 "Open House "ىئنگلىـزچه (
پاائلىيهتلىرىمۇ بىـر) دەپ ائتىلىدۇ

ــتىم بو ــانچه قې ــر ق ــدا بى ــۇپيىل ل
بــۇ كــۆرگهزمه ۋە وئچــۇق. تۇرىــدۇ

ـــا ـــدا، ائت ـــالر-ۆئي جهريانى ائنى
ـــۇددىتى ـــت م ـــگهن ۋاقى بهلگىلهن
ىئچىـــدە مهكـــتهپكه كېلىـــپ، ۆئز
پهرزەنتلىرىنىــــــــڭ ۋە باشــــــــقا
وئقۇغۇچىالرنىڭ قىلغان ىئـشلىرىنى
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ـــدۇ ـــېلىال. كۆرى ـــى خ ـــۇ ائدەمن ب
ــــاائلىيهت ــــدىغان پ ھوزۇرالندۇرى
بولۇپ، بالىالرنىڭ قىلغان ىئـشلىرى
ائدەمنــــى ناھــــايىتى ھهيــــران

مهن ھازىرغـا قهدەر ۆئز. قالدۇرىدۇ
ــــــــــداق ــــــــــڭ مۇن بالىلىرىمنى
ــــىگىمۇ ــــڭ بىرەرس پاائلىيهتلىرىنى

مېنىـــڭ. بارمىغـــان ۋاقـــتىم يـــوق
وئغلۇم تولۇقسىز وئتتۇرا مهكتهپته
ــى، ــڭ بىرس ــشلىگهن پروجهكتنى ىئ
ـــڭ ـــك نۇرنى ـــشىمىغان رەڭلى وئخ
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ـــــــــــــــــــــــسىنىڭ تېمپېراتۇرى
ـــشىمايدىغانلىقىنى  ـــچهپوئخ ۆئل

ىئـــسپاتالپ چىقىـــشتىن ىئبـــارەت
بىـر قىـسىم ماتېرىيـالالرنى. بولدى

ـــــــــېتىۋالدۇق ـــــــــازاردىن س .ب
تېمپېراتۇرىنى ۆئلچهش ەئسـۋابىنى
ـــــڭ شـــــىركىتىدىن مهن ۆئزۈمنى
.ائرىــــيهت ېئلىــــپ ەئكهلــــدىم
قىزىمنىــــــڭ ىئــــــشلىگهن بىــــــر
ــــسىق ــــۇر ىئس ــــسى، ن پروجهكتى
ھاۋادىن ۆئتكهندە، ىئسـسىق ھـاۋا
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ـــــشىن ـــــر ائزۇئنىـــــڭ يۆنىلى ى بى
ۆئزگهرتىــدىغانلىقىنى ىئـــسپاتالش

ــدى ــڭ. بول ــى ۆئزۈمنى مهن قىزىمن
شىركىتىگه ائپىرىپ، قىزىل رەڭلىك

دىن بىرىنى) قوزغىتىلغان نۇر(الزېر 
ماڭــدۇرۇپ قويــۇپ، ۇئنىــڭ نــۇر
يولىنىـــڭ ائســـتىغا شـــام يېقىـــپ
ھــاۋانى ىئســسىتىپ، شــۇ ائرقىلىــق
ـــان ـــسپاتلىماقچى بولغ ـــزىم ىئ قى

  . تالپ چىقتىنهرسىنى ىئسپا
ائمېرىكىــــدا ىئجتىمــــاىئي پهن
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ساھهسىدىمۇ وئقۇغۇچىالر ىئنتايىن
ـــدۇ ـــانلىق تهربىيىلىنى ـــڭ. ج مېنى

ــۇرا ــسىز وئتت ــاالم تولۇق ــال ب ىئككى
مهكتهپته ھازىر دۇنيـادا مهۋجـۇت

 چــوڭ دىننــى ۆئگىنىــپ4بولغــان 
مهن ۇئالرنىڭ ىئسالم دىنى. چىقتى

توغرىـسىدىكى دەرسـلىك كىتــابىنى
تىم كۆرگهنـدە ىئنتـايىنتۇنجى قېـ

ـــدۇم ـــران بول ـــۇرا: ھهي مهن وئتت
مهكتهپته وئقۇغـان ۋاقتىمـدا دىـن
توغرىلىق بىـرەر دەرسـلىك ەئمهس،



237 

ـــداق ياخـــشى ـــا قهدەر بۇن ھازىرغ
يېزىلغــان ىئــسالم توغرىـــسىدىكى
ـــدىم ـــۆرۈپ باقمىغانى ـــابنى ك .كىت
ـــدا، ـــسىزدىكى ۋاقتى ـــزىم تولۇق قى
ىئجتىماىئ پهن بـويىچه بىـر قېـتىم

ــــپ ــــسىېئلى ــــان پروجهكتى  بارغ
 وئقۇغـۇچى بىـر3: مۇنداق بولدى

ـــا ـــۇ ۋاقىتت ـــۇپ، ش ـــا بول گۇرۇپپ
ــدە مهۋجــۇت ائمېرىكــا جهمىئيىتى
ـــــان ەئڭ چـــــوڭ ـــــۇپ تۇرغ بول

ــــىلىلهردىن  ــــپ5مهس ــــى تىزى  ن
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 كىــشىدىن3ائنــدىن بــۇ . چىقىــش
"ائمېرىكىنىڭ پرېزىـدېنتى"بىرىنى 

"پرېزىــدېنت"قىلىــپ تــالالپ، بــۇ 
ـــارقى مهســـىل ىلهرنىۆئزىنىـــڭ يۇق

ــــــدىغانلىقى ــــــداق ھهل قىلى قان
توغرىسىدىكى ۇئسـۇل الھىيىـسىنى

شۇ چاغـدا قىـزىم. (تۈزۈپ چىقىش
بولـــۇپ" ائمېرىكـــا پرېزىـــدېنتى"

ــــت ۋە ــــۇ پروجهك ــــپ، ب تاللىنى
بولغـانلىق" پرېزىـدېنت"قىزىمنىڭ 

خهۋىرى بىز تۇرۇۋاتقان شهھهرنىڭ
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ەئڭ). يهرلىك گېـزىتىگه بېـسىلدى
ۆئزىنىڭ" پرېزىدېنت"ائخىرىدا بۇ 

ــى ــى ۋاقىتتىك ــانلىرىنى ەئين وئيلىغ
ائمېرىكىنىڭ راست پرېزىدېنتى بېل

بــۇ. كلىنتونغــا يېزىــپ ماڭــدۇرۇش
ىئشتىن ۇئزۇن ۆئتمهي، قىزىم بېـل
كلىنتوننىــڭ ىئمزاســى بېــسىلغان،
ــــــسىدىن ــــــڭ ىئشخانى كلىنتوننى
كهلگهن كلىنتوننىڭ نامىدىكى بىـر

يهنه. جاۋاب خهتنى تاپـشۇرۋالدى
ـــــــــــر ىئجتى ـــــــــــاىئ پهنبى م
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ەئگهر"پروجهكتىــسىدە، قىزىمغــا 
 شىتاتىنىڭ شـىتاتHawayسهن 

باشـــلىقى بولـــساڭ، ۇئ شـــىتاتنىڭ
ساياھهت ىئشلىرىنى قانداق قىلىپ
تهرەققىي قىلدۇرىسهن؟ ۆئزۈڭنىـڭ
ــى ــۇ جهھهتتىكــى ســودا پىالنىڭن ب

business plan "ىئنگلىـزچه (
."يېزىپ چىققىن) دەپ ائتىلىدۇ" 

ــدى ــداق ۋەت .دىيىلگهنى ــدە بۇن هن
ىئشالرنى تهسهۋۋۇر قىلىش مۇمكىن

ســــودا"مهن . بولمىــــسا كېــــرەك
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ــى ــاقتىم" پىالن -1996: يېزىــپ ب
يىلـى مهن باشـقا-2002يىلى ۋە 

 نهپهر ۇئزۇن يىللىق تهجرىبىـسى2
ــار، چــوڭ شــىركهتلهردە باشــلىق ب
بولۇپ باققـان كىـشىلهرگه شـېرىك
بولۇپ، ىئككى يۇقىرى تېخنىكىلىك

مانـا.  قاتناشـتىمشىركهت قۇرۇشقا
ــدىكى ــز ائمېرىكى ــدا، بى ــۇ چاغ ش
ــش ــلهغ ېئلى ــستالردىن مهب كاپىتالى

سودا"ۈئچۈن، ناھايىتى تهپسىلىي 
تهييارالپ چىققان ىئـدۇق" پىالنى
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ائمېرىكا ىئقتىسادىدا يـۈز بهرگهن(
ـــــــشلهر ـــــــىددەتلىك ۆئزگىرى ش
تۈپهيلىدىن، بىزنىڭ بۇ شـىركهتلهر

ۇئالرنىـڭ بىرســى. ماڭمـاي قالـدى
ـــازى ـــارھ ـــى. رمۇ ب ـــۇ ىئكك مهن ب

دېـگهن" باش تېخنىـك"شىركهتته 
.ۋەزىپىنى ۈئستۈمگه ائلغان ىئدىم

 Chief "بـۇ ۋەزىـپه ىئنگلىـزچه 
Technology Officer, 

CTO " دەپ ائتىلىدۇ(.  
مـــاائرىپتىكى بۇنـــداق پهرقـــتىن
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ـــڭ ـــان نهتىجىلهرنى ـــپ چىقق كېلى
وئخــشىماسلىقىنى مهن ۆئزۈمنىــڭ

يانىـداائمېركىدىكى خىزمىتىم جهر
ــــدىم ــــېس قىل ــــدان ھ مهن. وئب

كالفونىيه ۇئنىۋېرسىتېتىنىڭ داۋىس
يـــۇقىرى)  دەUDC(شۆبىـــسىدە 

يىللىقالرغـــــا دەرس ۆئتۈۋاتقـــــان
ۋاقتىمـــدا، بىـــر قېتىملىـــق يېـــرىم
مهۋسۇملۇق ىئمتىھاننىـڭ وئرنىـدا،
مۇنداق بىر اليىھىـلهش پروجهكتـى

ھهر بىــــــــر: وئرۇنالشــــــــتۇردۇم
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نوئقۇغــۇچى مۇســتهقىل ھالــدا مه
ــــق ــــپ بهرگهن تېخنىكىلى چىقىرى
كۆرسهتمه بويىچه بىردىن ېئلېكتىـر
ــدۇ ــلهپ چىقى ــولى اليىھى ــوك ي .ت
ىئمتىھان نهتىجىسى، بۇ توك يـولى
ــــر تــــوك ىئــــشلىتىدىغان ېئلېكتى

تـۆۋەنلىكىگه-قۇۋۋىتىنىڭ يـۇقىرى
قـــانچه تـــۆۋەن بولـــسا، شـــۇنچه(

، ســـىگنال كـــۈچهيتىش)ياخـــشى
تۆۋەنلىكىگه-ىئقتىدارىنىڭ يۇقىرى

ــسا، شــۇنچه( ــانچه يــۇقىرى بول ق
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ۋە پــــۇل چىقىمىنىــــڭ) ياخــــشى
ـــۇقىرى ـــۆۋەنلىكىگه -ي ـــانچه(ت ق

ــشى ــۇنچه ياخ ــسا، ش ــۆۋەن بول )ت
 كۆرســهتكۈچنى3قــاراپ، مۇشــۇ 

argumentـــــــر ـــــــان بى  قىلغ
.تهڭلىمىـــگه ائساســـهن بېرىلىـــدۇ
نومـۇرى ەئڭ يــۇقىرى وئقۇغۇچىغــا

"A "+ەئڭ تـــــۆۋەن. بېرىلىـــــدۇ
ــــــا  ــــــدۇ" F"وئقۇغۇچىغ بېرىلى

).ىئمتىھانىـــــدىن ۆئتهلمهيـــــدۇ(
ــــسىنىڭ ــــانالر مۇشــــۇ ىئككى قالغ
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ــدۇ ــۇرالرنى ائلى ــدىكى نوم .ائرلىقى
ـــــا2ەئگهر  ـــــڭ ماڭ  وئقۇغۇچىنى

وئخشاش بولۇپ-تاپشۇرغىنى وئپ
بىرىــدىن كۆچــۈرگهن-يهنــى بىــر(

 دىــن نومــۇر100، ۇئالر )بولــۇپ
ـــۇ ـــسا، ب ـــشلىك بول ـــشقا تېگى ېئلى

 نومـۇرنى تهڭ100ىئككهيلهن بىر 
 تىـن50يهنى، ۇئالرغـا  (بۆلۈشىدۇ

ۋاقتى بىـر ھهپـته). نومۇر بېرىلىدۇ
دەرســـتىن ســـىرتقى ۋاقىـــتالردا(

ــرەك ــشى كې ــر). تۈگىتى ــۇ ېئلېكتى ب
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شـــىركىتىدە ىئـــشلهيدىغان بىـــر
ــسى ــڭ ۋەزىپى ــر ىئنژىنېرىنى ېئلېكتى
بىــلهن وئخــشاش ىئــش بولـــۇپ،
ائمېرىكــا جهمىئيىتىنىــڭ ھهقىقىــي
رىقابهتلىــك ھــالىتىگه ماسالشــقان،

ـــتنا ـــي پروجهك ـــايىتى ەئمهلى ھ
ــۇغىچىالر. ىئــدى ــك وئق ائمېرىكىلى

پروجهكــــــــت تهلهپلىرىنــــــــى
چۈشــىنىۋالغاندىن كېــيىن يوقــاپال

بىــــــراق، مېنىــــــڭ. كهتتــــــى
ــــىنىپىمدىكى  ــــدىكى5س  ەئتراپى



248 

ۋېتنـــام، شـــاڭگاڭ، تهيـــۋەن ۋە
جۇڭگـــو قاتـــارلىق دۆلهتلهردىـــن
كهلگهن ائسىيالىق وئقۇغۇچىالر بۇ

ھهر بىـربىر ھهپتىنىـڭ ىئچىـدىكى 
كــۈنى ىئــشخانامغا ســوائل ســوراپ
كىرىۋېلىــپ، مېنــى خـــېلىال ائۋارە

ائمېرىكىـــدا كــــۆپىنچه(قىلـــدى 
پروفېســـسورالر ىئـــشىكىنى تاقـــاپ
ـــلهپ ـــسۇس بهلگى ـــۇپ، مهخ قوي
بهرگهن ۋاقىتــتىن باشــقا چــاغالردا
ــــپ ــــشىك ېئچى ــــا ىئ وئقۇغۇچىغ
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ەئمما، مهن ىئـشىكىمنى. بهرمهيدۇ
  .)ياپمايتتىم

كهلــــــگهنمهن شــــــۇغۇللىنىپ 
ـــرو ـــۇن،-ېئلېكت ـــاگنېتلىق دولق م
دولقـــۇن تېخنىكىـــسى ۋە-مىكـــرو

وئپتىكا قاتارلىق كهسپلهر ېئلېكتىر
ىئنژىنېرلىقــــى بــــويىچه ەئڭ تهس

ــــا. كهســــپ شۇڭالشــــقا ائمېرىك
گىراژدانلىــرى ىئچىــدە بــۇ كهســپته
وئقۇيدىغانالر ائنچه كـۆپ ەئمهس
ــپته ــۇ كهس ــدا ب ــۇپ، ائمېرىكى بول
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غانوئقۇيــــدىغان ۋە ىئــــشلهيدى
جوڭگولـــۇق خهنـــزۇالر ناھـــايىتى

بولۇپمـــــۇ، چىڭخـــــۇا. كـــــۆپ
ۇئنىۋېرســــىتېتىدا بــــۇ كهســــپلهر
ــــــا، ۇئ ــــــدىغان بولغاچق ۆئتۈلى
مهكتهپنىـــــــڭ باكـــــــاالۋرلىقىنى
ــڭ تهڭ ــۈرگهن وئقۇغۇچىالرنى پۈتت
يېرىمـــى دېگىـــدەك ائمېرىكىغـــا
ــۋانلىرىنى ــۇق ۇئن ــپ، دوكتۇرل كېلى
ېئلىـــــپ، ائمېرىكىـــــدا تـــــۇرۇپ

ن ۆئزۈمنىــڭشــۇڭا مه. قالىــدىكهن
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ــداقالرنى ــىدە بۇن ــپىي ساھهس كهس
ناھـــــايىتى كـــــۆپ ۇئچرىتىـــــپ

ـــــــــــــــــــــــــــۇرىمهن مهن. ت
"Wawesplitter "دېــــــــگهن

شـــىركهتته ىئـــشلهۋاتقاندا، بىـــر
مهزگىــل ىئككــى گۇرۇپپــا كىــشىگه

ۇئنىـڭ بىرسـىدە،. مهسۇئل بولدۇم
ــــــــــۇا ــــــــــڭ چىڭخ جۇڭگونى
ۇئنىۋېرســـــىتېتىدا باكـــــاالۋرلىق
ــــدا ــــپ، ائمېرىكى ــــۋانى ېئلى ۇئن

ـــان دوكتۇ ـــۋانى ائلغ ـــۇق ۇئن 2رل
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ــــۇانى ــــر، چىڭخ ــــزۇ ىئنژىنې خهن
ـــــــــدا ـــــــــۈرۈپ، ائمېرىكى پۈتت
ــزۇ ــر خهن ــستېرلىق ائلغــان بى ماگى
ىئنژىنېــر، ائمېرىكىلىــق دوكتۇرلــۇق

 ىئنژىنېر ۋە باشقا بىـر2ۇئنۋانى بار 
يهنه. قــانچه تېخــنىكالر بــار ىئــدى

بىــر گۇرۇپپىــدا بولــسا، تهيۋەننىــڭ
چىڭخـــــــۇائ ۇئنىۋېرســـــــىتېتىدا

ــداباكــاال ــپ، ائمېرىكى ۋرلىقنى ېئلى
ــر، ــر ىئنژىنې ــان بى ــۇق ائلغ دوكتۇرل
ائمېرىكىلىق ماگىستېرلىق ۇئنـۋانى
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بار بىر ىئنژىنىر ۋە ائمېرىكىلىق بىـر
ــته ــي مهكتهپ ــر ائلى ــتىن بى تهرەپ
وئقـــۇپ، بىـــر تهرەپـــتىن بىزنىـــڭ
شىركهتته ىئشلهۋاتقان بىر ياش بار

مهن ائمېرىكىلىقالرغـا ىئـش. ىئدى
مهيلــــى بىۋاســــىتهتاپــــشۇرسام، 

بولــسۇن يــاكى تېلېفــون ائرقىلىــق
بولسۇن، ۇئالر مېنىڭ تهلىپىمنى بىر
دەمـــدىال چۈشـــىنىپ، تېلېفــــون
قىلىدىغان يهرگه تېلېفـون قىلىـپ،
كۆرۈشىدىغانالرنى ۆئزلىـرى تېپىـپ
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كۆرۈشۈپ، ناھايىتى يۇقىرى ۈئنـۈم
ــدە ــلهن ىئــشلهپ، ىئــش پۈتكهن بى

ــى ــالت قىالتت ــا دوك ــى. ماڭ ھېلىق
ـــسا،جۇڭگو ـــرالر بول ـــۇق ىئنژىنې ل

ــچه ــدە نهچ ــشىمغا كۈن ــڭ قې مېنى
ــشنىڭ ھهر بىــر ــپ، ىئ ــتىم كېلى قې

ـــــدىن-قهدەم ـــــقۇچىنى مهن باس
ــورايتتى ــي. س ــدىكى ائلى ائمېرىكى

ـــــــۇق ـــــــتهپلهردە جۇڭگول مهك
ــدا ــان نومۇرى ــۇچىالر ىئمتىھ وئقۇغ
ــــدا ــــىنىپنىڭ ائلدى ــــق س داۋاملى
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ـــزمهتكه ـــي خى ـــسىمۇ، ەئمىلى بول
ـــلىغاند ـــشلهشكه باش ـــپ ىئ اچىقى
ـــــشاش ـــــلهن وئخ ـــــرى بى ۆئزلى
ـــــڭ ـــــدىكى ائمېركىلىقالرنى وئرۇن

قـــول. ائلدىـــدا خـــېلىال چانىـــدۇ
سېلىپ ىئشلهشكه كهلگهندە، ۇئالر
ــۆپ ــدا ك ــا قارىغان ائمېرىكىلىقالرغ

  .ائجىز كېلىدۇ
شۇنىڭ ۈئچۈن، ىئمكـانىيهتال يـار
بېرىدىكهن، بالىڭىزنى قول سـېلىپ

ــدۈرۈڭ ــشلهشكه ائدەتلهن ــول. ىئ ق
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ــــتىشســــېلىپ ىئــــشلهشنى  ۆئگى
دېگهنلىـــــــك ھهرگىـــــــز بىـــــــر
ــــــۇقىرى ــــــدىكى ي تهجرىبىخانى
تېخنىكىلىــــق ىئــــشالرنى كــــۆزدە

وئتۇن يېـرىش،. تۇتقانلىق ەئمهس
گهمه كوالش، تام سېلىش، غـالتهك
ياســـاش، ۋېلـــسىپىتنى رېمونـــت
ــسى ــڭ ھهممى ــش قاتارلىقالرنى قىلى

بـۇ. قول سېلىپ ىئشلهشكه كىرىدۇ
ەئرزىمهس ىئـشالردەك كۆرۈنـسىمۇ،

ــــۇ ــــشائش ــــشالرنى قىلى نداق ىئ
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جهريانىدا يېتىلىدىغان قول سېلىپ
ىئـــشلهش قـــابىلىيىتى كېيىنكـــى
ھاياتتــــــا ىئنتــــــايىن جانغــــــا

ــــــڭ. ەئســــــقاتىدۇ مهن ۆئزۈمنى
كىچىكىــدىن باشــالپ ۆئگهنــگهن
ــڭ ــسى مېنى ــدارىمنىڭ ھهممى ىئقتى
كېيىنكــــى كهســــپىي ھاياتىمغــــا
.ىئنتـــايىن زور پايـــدا يهتكـــۈزدى

ــ ــڭ ھهممى سىنىمهن ۆئگهنگىنىمنى
.ھازىر ەئمهلىيهتته ىئشلىتىۋاتىمهن
قولىدىن ىئش كهلمهيـدىغان ائدەم
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ـــــــر ىئـــــــشنىڭ ـــــــق بى داۋاملى
بولمايدىغانلىقىنى ىئسپاتاليدىغان

قولىــدىن ىئــش. باھــانه ىئزدەيــدۇ
كېلىدىغان ائدەم بولـسا، داۋاملىـق
شۇ ىئشنى قىلىـشتا مـۇمكىنچىلىكى

بىــر. بــار بولغــان يــولنى ىئزدەيــدۇ
دىن ىئـش كېلىـدىغانبالىنىڭ قولى

ائنىــالر-بولــۇپ يىتىلىــشىدە، ائتــا
  .ىئنتايىن مۇھىم رول وئينايدۇ

ائمېرىكىنىـــڭ بـــاال تهربىـــيىلهش
ــــا ــــسىدا، ائت ــــا-سىستېمى ائنىغ
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تايىنىدىغان تهركىب خېلـى چـوڭ
تۆۋەنـــدە. ســـالماقنى ىئگىلهيـــدۇ

مهن مۇشۇ نۇقتا ۈئسـتىدە بىـر ائز
  :توختىلىپ ۆئتىمهن

ۇقـــــسىز باشـــــالنغۇچ ۋە تول )1
ــا ــى ائت ــۇرا مهكتهپتىك ــا-وئتت ائن

ھهر بىر مهكتهپ ھهر يىلى. يىغىنى
كهم دېگهندە بىر قېتىم مهخـسۇس

ـــا-ۋاقىـــت ائجرىتىـــپ، ائتـــا ائن
بـۇ يىغىـن. يىغىنى وئرۇنالشتۇرىدۇ

ــــر ــــر وئقۇتقــــۇچى ھهر بى ھهر بى
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ائنىسى بىـلهن-وئقۇغۇچىنىڭ ائتا
ـــرىم ـــىدىغان-ائي ـــرىم كۆرۈش ائي

 بىر كىشىگهيىغىن بولۇپ، ائدەتته
ــــت  ــــرىلگهن ۋاقى ــــۇت15بې  مىن
ـــدۇ ـــدا بولى ـــا. ەئتراپى ـــۇ ۋاقىتت ب

ــۇ ــڭ مۇش ــۇچى وئقۇغۇچىنى وئقۇتق
بىــر دەرســته ىئــشلىگهن ســىنىپ
ــــشۇرۇقلىرى ۋە ــــى، تاپ پروجهكت

بىــرلهپ-يازغـان ماقــالىلىرىنى بىــر
كۆرســـىتىپ، بـــۇ وئقۇغۇچىنىـــڭ
قايسى تهرەپـته كۈچلـۈك، قايـسى
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ــــى، ــــز ىئكهنلىك ــــته ائجى تهرەپ
ىڭدىن كېـيىن قايـسى تهرەپـتهبۇن

قانـــداق تىرىشىـــشى زۆرۈرلىكىنـــى
شــۇ ائرقىلىــق. تهپــسىلىي ېئيتىــدۇ

ــــا ــــسىنىڭ-ائت ــــالر ۆئز بالى ائنى
مهكتهپتىكى ىئپادىسى توغرىـسىدا

ــى ــۈك ۋە ۋاقت ــدا-وئمۇميۈزل ۋاقتى
ــدۇ ــۇپ تۇرى ــڭ. خهۋەردار بول مېنى

وئغلۇم باشالنغۇچتىكى ۋاقتىدا، بىر
ــك  ــق مهملىكهتلى "Star"قېتىملى

مهكتهپلهرنىـڭ(دېگهن ىئمتىغانـدا 
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وئقۇتۇش سهۋىيىسىنى تهكـشۈرۈپ
تـــۇرۇش ۈئچـــۈن، بـــۇ ىئمتىھـــان
ـــر ـــا بى ـــويىچه يىلىغ ـــا ب ائمېرىك

ـــدۇ ـــدىن ېئلىنى ـــايىتى) قېتىم ناھ
توققــۇز. يــۇقىرى نومــۇر ېئلىپتــۇ

 گه، ەئڭ99ســاھهنىڭ بهشــىدە٪ 
گه كىرىپتـۇ87تۆۋەن بولغىنىدا٪ 

نالرداائمېرىكىــدا بۇنــداق ىئمتىھــا(
ــــانچه ــــۇچىنى ق ــــر وئقۇغ ھهر بى
پىرسهنت وئقۇغۇچىالردىن يـۇقىرى

99٪. نومۇر ائلدى، دەپ تىزىـدۇ
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دېگىنــى بــۇ وئقۇغــۇچى شــۇ قېــتىم
ىئمتىھانغا قاتناشقانالرنىڭ ىئچىـدە

 ائدەمدىن يـۇقىرى تۇرىـدۇ،٪99
يهنــى ەئڭ يــۇقىرى نومــۇر ائلغــان

ــدۇ،٪1 ــگه كىرى ــڭ ىئچى  ائدەمنى
لۇمنىــــڭوئغ). دېگىنــــى بولىــــدۇ

ــال ــايىن خۇش ــسى ىئنت وئقۇتقۇچى
بولـــــۇپ، ائمېرىكىغـــــا نهدىـــــن

وئغلــۇم. كهلگهنلىكىنــى ســوراپتۇ
"جۇڭگونىــڭ ۇئيغــۇر رايونىــدىن"

بـــــۇ. دەپ جـــــاۋاب بېرىپتـــــۇ
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وئقۇتقۇچى ائمېرىكىـدا بېـسىلغان
بىر خهرىتىنى ائختۇرۇپ، بۇ يهرنى

ائنـا-تاپالماي، بىر قېتىملىق ائتـا
قېلىـپ،يىغىنىدىن كېيىن مېنى ەئپ

ــى ــن كهلگهنلىكىمىزن ــڭ نهدى بىزنى
15ەئســـــــلىدىكى . ســـــــورىدى

 مىنــــۇت45مىنۇتلــــۇق يىغىــــن 
داۋاملىــــشىپ، مهن ۇئ كىــــشىگه
ۇئيغـــۇر توغرىــــسىدا تهپــــسىلىي

ـــم ـــۆزلهپ بهردى ـــدا ۇئ. س ائخىرى
دىلـشات ائمېرىكىغـا: "كىشى ماڭا
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ــدا4.5 ــپ، ىئمتىھان ــشىدا كېلى  يې
ائمېرىكىلىقالرنىـــڭ ھهممىـــسىدىن

ـــۇقىرى ن ـــسا، مهني ـــۇر ېئلىۋات وم
ۆئزىمىـــز ۈئچـــۈن نومـــۇس ھىـــس

-يهنه بىـر ائتـا. ، دېدى"قىلىمهن
ـــــڭ ـــــدا، وئغلۇمنى ـــــا يىغىنى ائن
ـــــــــق ـــــــــزچه يېزىقچىلى ىئنگلى
وئقۇتقۇچىــسى ۇئنىــڭ يازغــان بىــر

مهن"ماقالىسىنى ماڭا كۆرسىتىپ، 
ــــق ــــۇ مهكتهپــــته وئقۇتقۇچىلى ب

ــۋاتقىلى  ــتى20قىلى ــدىن ائش . يىل
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رلىكلـــېكىن، بۇنىڭچىلىـــك تهســـى
يېزىلغـــــان ماقـــــالىنى كـــــۆرۈپ

مهن ۇئنى ىئرىمگىمۇ. باقمىغانىدىم
ىئككىلىمىز يىغـالپ. وئقۇپ بهردىم

ــۇق ــالىنى بىــر. كهتت مهن بــۇ ماق
رەسىم رامكىسىغا ېئلىـپ، ۆئيـۈمگه

ـــدۇم ـــدى"ېئـــسىپ قوي ـــۇ. ، دې ب
ــــڭ ىئــــسمى  ــــالمۇ"ماقالىنى بىرت

"وئيۇنچۇقى يوق بىـر كىچىـك بـاال
 A Boy without "ىئنگلىزچه (

a Toy (" ــــۇم ــــۇپ، وئغل بول
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ەئسلىدە مېنىـڭ كىچىـك ۋاقتىمنـى
بىزنىـڭ يـۇرتىمىزدا. يازغان ىئكهن

وئيۇنچۇقى بار بالىالرغا قارىغانـدا،
وئيۇنچۇقى يوقالرنىڭ سـانى جىـق

ەئممــــا، ائمېــــرىكىلىقالر. كــــۆپ
ۈئچۈن، بىـر بالىنىـڭ ھهچ قانـداق
ــى ــلىق، ۇئالرن ــۇقى بولماس وئيۇنچ

ــران قا ــايىن ھهي ــدىغان،ىئنت لدۇرى
ۇئالرغـا قـاتتىق تهسـىر قىلىـدىغان

  . بىر ىئش ىئكهن
ائمېرىكىــدا كىچىــك بــالىلىرى )2
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بار ائق تهنلىكلهرنىـڭ كۆپىنچىـسى
ۆئيىدە كهم دېگهندە بىردىن ىئت،
مۈشۈك، ياكى شۇنىڭغا وئخشىغان

"Pet"ىئنگلىزچه (ائىئله ھايۋىنى 
بۇ ائمېرىكـا. باقىدۇ) دەپ ائتايدۇ

ناھـــــــــايىتىجهمىئيىـــــــــتىگه 
وئمۇملىــشىپ كهتــكهن بولغاچقــا،
مهخـــسۇس ائىئـــله ھـــايۋانلىرىنى
ـــانلىرىمۇ ـــودا دۇك ـــاتىدىغان س س

ــــــۆپ ــــــايىن ك ــــــدە. ىئنت ھهم
ـــــــــېمهك ـــــــــڭ ي -ائدەملهرنى
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ــودا ــاتىدىغان س ــى س ىئچمهكلىرىن
دۇكانلىرىنىــڭ ھهممىــسىدە ائىئــله
ـــــۇ ـــــڭ يېمهكلىرىنىم ھايۋانلىرىنى

كىچىك بالىالرنىڭ ھـايۋان. ساتىدۇ
ىئـله ھـايۋانلىرى بىـلهنبېقىشى، ائ

بىلــله وئينىــشى، ۇئالرنىــڭ روھىــي
ــــۈپ ــــاغالم ۆئس ــــىنىڭ س دۇنياس
ـــــــدە رول ـــــــشىدە ائالھى يېتىلى

شـۇڭا ىئمكـانىيىتى يـار. وئينايدۇ
بېرىــدىغان ۇئيغــۇر ائىئلىلىــرى بــۇ
ىئــشقا ھهرگىــز ســهل قارىماســلىقى
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مهن كىچىك ۋاقتىمدا ىئت،. كېرەك
توشــــــــقان، تۇرمۇنچــــــــۇق ۋە

.باققــــان ىئــــدىمجىڭــــسىرالرنى 
توشقاننى سـېتىش ۈئچـۈن باققـان
بولــساممۇ، توشـــقىنىم ھهر قېـــتىم
تۇغـــۇپ، بـــاللىرىنى ســـاتقىدەك
بـــولغىچه، ۇئالر بىـــلهن ناھـــايىتى

تۇرمۇنچـۇق ۋە. كۆپ وئينىۋاالتتىم
ـــــۈن ـــــسا، پۈت ـــــسىرالر بول جىڭ
ائىئلىمىــزگه ىئنتــايىن چىرايلىــق

بىــر قېــتىم مهن. ســايراپ بېرەتتــى
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خـــقه يامىـــشىپبىـــر ىئگىـــز دەرە
چىقىـــپ، بىـــر قـــارا قۇشـــقاچنىڭ
ۇئۋىــــسىدىن ەئمــــدىال كــــۆزى
ــسىنى ــر قۇشــقاچ بالى ــان بى ېئچىلغ

ھهمـدە ۇئنىڭغـا. تۇتۇپ چۈشـتۈم
ــېمهك ــپ ي ــپ ېئچى ــى قايرى ائغزىن
يىگۈزۈپ، ائغزىنى قايرىپ ېئچىـپ
ســۇ ىئچــۈرۈپ، ائشــۇ يــول بىــلهن

بــۇ قــارا. بېقىــپ چــوڭ قىلــدىم
مقۇشقاچ مېنىڭ ائشـۇنداق بېقىـشى

ەئتىگىنـى. بىلهن ۇئچۇرۇم بولـدى
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ــاچ ــا ۇئم ــدا ائياقت ــڭ ائلدى ۆئينى
ىئچىۋاتــسام، ۇئ قۇشــقاچ بهزىــدە
ۇئچۇپ كېلىپ، ائياقنىڭ قىرغىقىغا

بهزىــدە مهن ســىرتتا. قونــۇۋاالتتى
ـــقاچ ۇئچـــۇپ ـــدا، ۇئ قۇش ماڭغان
دەرەخقه قونۇپ، ائنـدىن ۇئچـۇپ

بۇنـداق. كېلىپ مۈرەمگه قونـاتتى
ــــــــ ــــــــتالردا مهن ىئنت ايىنۋاقى
ــــتىم ــــپ كېتهت مهن. ھاياجانلىنى

ۈئچـۈن بـۇ بىـر قولغـا كهلتـۈرگهن
ـــــدى ـــــبه ىئ ـــــوڭ غهلى مهن. چ
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ــــز ــــدا بى ــــۇق وئقۇۋاتقان دوكتۇرل
مهكتهپنىڭ وئقۇغـۇچىالر ياتىقىـدا

ـــۇردۇق ـــاقالردا. ت ـــڭ ۇئ يات بىزنى
ائىئــله ھــايۋىنى بېقىــشىمىزغا يــول

3بىــر كــۈنى قىــزىم . قويۇلمــايتتى
ىــرب. دانه چـۆجه كۆتىرىــپ كهپتــۇ
ۇئنـى. ساۋاقدىشى بهرگهن ىئـكهن

ــدى ــڭ تۇرىۋال ــاقىمهن، دەپ چى .ب
ــدۇق ــول قوي ــا ي ــز ۇئنىڭغ ــۇ. بى ب

چــۆجىلهر بىــر ائيغىــچه بىزنىــڭ
پۈتۈن ائىئلىگه نۇرغۇن خۇشـاللىق
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يىلـى بىـز-1997. ېئلىپ كهلـدى
ـــــال، ـــــپ ۇئزۇن ۆئتمهي ۆئي ېئلى
ــقان ــۈپ توش ــر ج ــا بى باللىرىمىزغ

ــپ بهردۇق ــدىن. ېئلى ــچه ائي نهچ
ـــي ـــۇ توشـــقانالر كې ـــتىم2ىن ب  قې

ـــي  ـــۇپ، جهمىئ ـــقان18تۇغ  توش
ۆئينىڭ ائرقـا ھويلىـسىنىڭ. بولدى

ۇئالر. نهرىـــگه قارىـــساق توشـــقان
ــــــــا ــــــــۇرۇپ يهپ، ائرق ۆئرە ت
ھويلىــدىكى خادىــسىمان قارىغــاي
دەرىخىنىـــڭ ائســـتىنقى قىـــسمىنى
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بىزنىــڭ. پــاكىز يهپ بولــدى-پــاك
قولىمىزدىكى سـهۋزىنى يېيىـشكىمۇ

سهۋزىنى كىچىـك. ۆئگىنىپ كهتتى
ــولىمىزدا ــپ، ىئككــى ق ــايچه قىلى ت

ــقاننىڭ  ــهك، توش ــۇپ بهرس 16تۇت
بىرىنـى-بالىسىنىڭ ھهممىـسى بىـر

ـــى ـــۈرۈپ يهيتت ـــپ ي ھهر. ىئتتىرى
كـــۈنى مهكتهپـــتىن ۋە ىئـــشتىن
ــپ، توشــانغا ســهۋزە قايتىــپ كېلى

ـــــس  ـــــاكى لهتى ـــــزچه(ي ىئنگلى
"Lettuce "بولۇپ، توخماقسهي
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ـــات ـــدىكى كۆكت ـــچه) تۈرى بهرگى
.هممىمىــز ائلــدىراپ كېتهتتــۇقھ

ۇئالر چوڭ بولغاندا، ائمېرىكىدا بۇ
ــش18 ــر تهرەپ قىلى ــقاننى بى  توش

.ىئنتــــايىن قىيىنغــــا توختىــــدى
ۇئالرنىـــڭ ھېكايىـــسىنى يېـــزىش
.ۈئچۈن بىر كىتاب يېزىشىم كېرەك
ىئشقىلىپ بىز ۇئ توشقانالرنىڭ ەئڭ

يىلــى يــازدا-2004ائخىرقىــسىنى 
جهنـۇبىيشىمالىي كالىفورنىيهدىن 

ــچه ــالىفورنىيهگه كۆچــۈپ كهلگى ك



277 

  . باقتۇق
ــشى )3 ــرى ياخ ــالىالرنى ۆئزلى  ب

ــيه ــدىغان تهنتهربى ــارلىق كۆرى  قات
ــــــاائلىيهتكه قاتناشــــــتۇرۇش .پ
ائمېرىكىنىــڭ ھهر بىــر ناھىيىــسىدە

ھهر بىـــر.  شـــهھهر بـــار10-20
شـــهھهرنىڭ ۆئز ائلـــدىغا بىـــردىن
كوللېكتىــــــــپ باغچىــــــــسى ۋە

ھهربـــۇ شـــه. كۇتۇپخانىـــسى بـــار
باغچىسىدا ياش ۆئسمۈرلهر ۈئچۈن
ياســـالغان ھهر خىـــل تهنتهربىـــيه
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ۇئنىڭـدىن باشـقا،. مهيدانلىرى بار
ــىركهتلهر ــسىي ش ــهھهر ۋە شهخ ش
ــۈز ــاز، ۋە ك ــاز، ي ــى ەئتىي ھهر يىلن

ـــارلىق  ـــلى قات ـــۇددەتكه3پهس  م
بۆلــۈپ، بــالىالر ۈئچــۈن ھهر خىــل
تهنتهربىــــــــيه گۇرۇپپىــــــــسىنى

ـــڭ. تهشـــكىللهيدۇ ـــر مۇددەتنى بى
 ائي ەئتراپىدا بولۇپ،3ۇئزۇنلىغى 

ۇئنىڭغا قاتنىشىش ۈئچـۈن بىـر ائز
پۇلال تۆلىـسه،. پۇل تۆلهش كېرەك

بۇنــداق تهنتهربىــيه تــۈرلىرىگه ھهر
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مېنىڭ. قانداق ائدەم قاتنىشااليدۇ
مۇزنىڭ (Hockey وئغلۇم بۇرۇن 

)ۈئستىدە وئينايدىغان توپ تـۈرى
ھازىر بىـر. ۋە ۋاسكېتبول وئينىغان

ـــىتهنت ـــارىيىنىڭ ەئزاس ـــيه س هربى
ــز ــۆتىرىش، تې ــق ك ــۇپ، ېئغىرلى بول
سۇرەئتته يۈگۈرۈش ۋە سـۇ ۈئزۈش

قىـــزىم. قاتــارلىقالرنى قىلىۋاتىــدۇ
بۇرۇن بالېت ۇئسـسۇلى، پىيـانو ۋە
ائمېــرىكىچه مهكــتهپ ۇئســسۇلى

ھـــازىر. قاتارلىقالرغـــا قاتناشـــقان
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وئغلۇممــۇ(تاغــدا قــار تېــيىلىش 
ــدۇ ــار تېيلىياالي ــدا ق ــا، ت)تاغ اغق

ــــــــشىش ــــــــش ۋە مۇشتلى چىقى
.ھهرىكهتلىــــرىگه قاتنىــــشىۋاتىدۇ

يىلـــى بىـــز ەئمـــدىال ۆئي-1997
ـــــدا ۆئينـــــى(ېئلىـــــپ  ائمېرىكى

ـــز ـــپ ائلىمى ـــدىن قهرز ېئلى .بانكى
شــۇنداقتىمۇ، قهرز ېئلىــش ۈئچــۈن

20-5ۆئي پۇلىنىڭ دەسـلهپكى٪
،)تىنى ۆئزىمىـز تۆلىـشىمىز كېـرەك

ــدىلىپ ــۇلىمىز قۇرۇق ــدىكى پ بانكى
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 قىزىم سـان فرانسېـسكوكهتكهندە،
ـــر شـــىركهتنىڭ ـــهھىرىدىكى بى ش
تېلېـــــــۋىزىيه ائرتىــــــــسلىكىگه
وئقۇغــۇچى قوبــۇل قىلىــدىغانلىق
خهۋىرىنى ائڭالپ كېلىپ، ۇئنىڭغـا

بىـر. قاتنىشىشتا چىـڭ تۇرۇۋالـدى
شهنبه كۈنى مهن قىزىمنـى ېئلىـپ،
تهپسىلىي ەئھۋالنى ۇئقۇش ۈئچۈن

ــاردىم ــسكوغا ب ــان فرانسې ۇئالر. س
 تېخىمـۇ قىزىقتـۇرۇپ، شـۇقىزىمنى

ــدىال  ــڭ ۆئزى ــالر2600ۋاقىتنى  دول
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ــدى ــشۇرۇشنى تهلهپ قىل مهن. تاپ
ســـهۋەبى،. ۇئ پــۇلنى تاپـــشۇردۇم

ەئگهر بىر ائدەم بىر ىئـشنى قىلىـپ
سىناپ باقمىسا، ۆئزىنىـڭ ۇئ ىئـشتا
.قانــداق ىئكهنلىكىنــى بىلهلمهيــدۇ
ەئگهر بىــــــر ىئــــــشنى قىلىــــــپ
كۆرمهيــدىكهن، ۇئ ىئــشنى قىلىــش

.ھتىماللىغى نۆل پىرسهنت بولىدۇېئ
ـــى  ـــت ھهر2مهن قىزىمن  ائي ۋاقى

ھهپتىنىڭ پهيشهنبه كـۈنى كهچـته
ۋە شــهنبه كــۈنى چۈشــتىن بــۇرۇن
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ــتىم ائشــۇ مهكــتهپكه2بولــۇپ   قې
ــاردىم ــدا،. ائپ وئقــۇش تامامالنغان

ــــۋىزىيه ــــمىي تېلې ــــى رەس قىزىمن
ــانچه ــر ق ــقىمۇ بى ــسى تالالش ائرتى

مەئممـــا، قىـــزى. قېـــتىم ائپـــاردىم
ـــــــدى ـــــــدا. تاللىنالمى ائمېرىكى

تېلېــــــــــۋىزىيه ېئالنلىرىغــــــــــا
قاتناشتۇرۇلىدىغانالر ائساسهن ائق
ــزۇ، ــارا تهنلىــك ۋە خهن ــك، ق تهنلى
ــارلىق ائســىيالىقالر ــك قات كورىيهلى
بولۇپ، باشـقا مىللهتلهرنـى ائنـچه
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لېكىن، شۇنىڭدىن. تاللىمايدىكهن
كېـــيىن قىزىمنىـــڭ كۆڭلىـــدە بـــۇ

ۇئ. ىـدىجهھهتته بىر ائرمان قالم
ــــاقتى ــــىناپ ب ــــتىم س ــــر قې .بى
ائمېرىكىــــدىكى ائق تهنلىكــــلهر
نهچـــچه بالىـــسى بولـــسا شـــۇنچه
ـــيه ـــل تهنتهربى ـــسىنى ھهر خى بالى
.تـــــــۈرلىرىگه قاتناشـــــــتۇرىدۇ
باشــالنغۇچتا بــالىلىرى بــار ائنىــالر
ــالىلىرىنى ــشلىمهي، ب ــهن ىئ ائساس
ـــيىن مهكـــتهپكه، مهكتهپـــتىن كې
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يۇقىرىقىــــــــدەك تهنتهربىــــــــيه
ىرىگه توشـــۇش بىـــلهنپـــاائلىيهتل

ھهر شــهنبه ۋە يهكــشهنبه. ۆئتىــدۇ
كـــۈنلىرى بـــالىلىرىنى يـــۇقىرىقى
تهنتهربىيه گـۇرۇپپىلىرى ائرىـسىدا
ۆئتكـــــۈزۈلگهن مۇســـــابىقىلهرگه

بـــالىلىرى مۇســـابىقه. ائپىرىـــدۇ
ۆئزلىـرى بولـسا تاماشـا. وئينايدۇ
ــدۇ ــلهر. كۆرى ــۇ ىئــش ائق تهنلىك ب

.ائرىـــسىدا خـــېلىال وئمۇمالشـــقان
ــ ــلهرۇئنىڭ ــقا، ائق تهنلىك دىن باش
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ــالىلىرى  ــڭ ب ــچه10ۆئزلىرىنى  نهچ
ياشقا كىرگهندە، ۇئالرنى ىئنتـايىن

دەم ېئلىش كـۈنلىرى. چىڭ تۇتىدۇ
كهچـــــته دوســـــتىنىڭ ۆئيىـــــگه

ائنىــالر-بارمــاقچى بولــسا، ائتــا
كىمىــڭ ۆئيىــگه بارىــسهن؟ نىــمه"

ــتۇڭنىڭ ــسىلهر؟ ۇئ دوس ىئــش قىلى
تېلېفــون نومــۇرى قــانچه؟ ســاەئت

ىــدە قايتىــپ كېلىــسهن؟ كهچقانچ
 دىـن كېـيىن11 ياكى 10ساەئت 

دېـگهن" قالساڭ قهتىئي بولمايـدۇ
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ســـــوائلالرنى ســـــورايدۇ ۋە ۆئزى
ـــسىغا ـــۈزۈمنى بالى ـــگهن ت بهلگىلى

ائرىلىقتـــا بالىـــسىنىڭ. تاپىاليـــدۇ
دوستىنىڭ ۆئيىگه تېلېفون قىلىـپ،
ــار ــت ب ــسىنىڭ ۇئ يهردە راس -بالى
.يوقلــــۇقىنى سۈرۈشــــته قىلىــــدۇ

سى ۇئ يهردە ياكى كىنوخانىـدابالى
ــسى ــسا، قاي ــۆرمهكچى بول ــو ك كىن
كىنــونى كۆرســه بولىــدۇ، قايــسىنى
كۆرسه بولمايـدۇ، ۇئنـى بهلگىـلهپ

ــــدۇ ــــڭ. بېرى ــــتىنىڭ ۆئيىنى دوس
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ـــازارەت ـــشنى ن ـــۇ ىئ ـــسىمۇ ب ىئگى
ــدۇ ــزىم. قىلى مهســىلهن، مېنىــڭ قى

بىزنىڭ ۆئيگه بىر دوستىنى باشـالپ
 كىنوســـىنىDVDكېلىـــپ، بىـــرەر 

ــرگ ــز ۇئبى ــسا، بى ــۆرمهكچى بول ه ك
ائنىڭىــزدىن بــۇ-ائتــا"قىــزدىن 

ــــسهت ــــكه رۇخ ــــونى كۆرۈش كىن
ــــــدىڭىزمۇ؟ دەپ ســــــوراپ" ائل

بـــــــۇ جهھهتـــــــته. بـــــــاقىمىز
يۇرتىمىزدىكى ۇئيغـۇر جهمىئيىتـى

ــايىتى ائرقىــدا قالغــان ســىز. ناھ



289 

ائي،-ھهپـــته، ائيمـــۇ-ھهپتىمـــۇ
يىـــــل ھهر شـــــهنبه ۋە-يىلمـــــۇ

ــر، يهكــشهنبه كــۈنلىرى تــوي، نهزى
لتۇرۇش قاتارلىقالردا يۈرگهنـدە،وئ

ــڭ نهدە، ــان بالىڭىزنى ــدە قالغ ۆئي
كىم بىلهن، نېمه ىئش قىلىۋاتقىنىنى
ــدە ــڭ ىئچى ــر يىلنى ــسىز؟ بى بىلهم
ۆئزىڭىزنىڭ بالىلىرى بىـلهن قـانچه
شـــهنبه ۋە يهكـــشهنبه كـــۈنلىرىنى
ــــاقتىڭىز؟ ــــۈزۈپ ب ــــرگه ۆئتك بى

ـــوي ـــقهتهن ت ـــالر-ھهقى وئلتۇرۇش
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ـــتالردا ۆئي ـــۆپىنچه ۋاقى ـــزدەك ىڭى
ــان ــرگه بولغ ــلهن بى ــالىلىرىڭىز بى ب
ــــۆپ ــــشتۇرغاندا ك ــــلهن سېلى بى

ـــــدۇ ـــــۈك بولى ـــــوي. كۆڭۈلل -ت
ــــش ــــۈل ېئچى ــــالر كۆڭ وئلتۇرۇش

باال تهربىيىلهش بىر. پاائلىيهتلىرى
لـــېكىن، بالىغـــا. جاپـــالىق ىئـــش

وئبــدان قارىمــاي، بــالىنى وئبــدان
تهربىيىلىمهي، باال يولدىن ېئزىـپ،

ېلىـپائق چېكىملىككه ۆئگىنىـپ ق
ــــۈزۈپ، ــــايهت ۆئتك ــــاكى جىن ي
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تــۈرمىگه كىرىــپ قالغانــدا، يهنىــال
وئلتۇرۇشــــتىكى-ھېلىقــــى تــــوي

خـورام،-ۋاقىتالردىكىدەك خۇشـال
-بهختلىــك ۆئتهلهيــدىغان ائتــا

ائنىالردىــــن بىرەرنــــى كــــۆرۈپ
ــداق ــادا ۇئن ــۇ دۇني ــاقتىڭىزمۇ؟ ب ب

ــــــا ــــــهن-ائت ــــــى ائساس ائنىن
مىللهتنىڭ سـۈپىتىنى. تاپالمايسىز

بـــالىالرنى ياخـــشىۆئستۈرۈشـــنى 
ــرەك ــالش كې ــتىن باش .تهربىيىلهش
ـــيىلهش ـــالىالرنى ياخـــشى تهربى ب
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ۈئچۈن، ھازىر ۇئيغۇر جهمىئيىتىدە
ەئۋج ېئلىپ كهتكهن ھهشهمهتلىك

-تۆكــــــۈن، چــــــاي-تــــــوي
ــــــانىنى زور ــــــالرنىڭ س وئلتۇرۇش

مهن. دەرىجىــدە ائزايــتىش كېــرەك
يۇقىرىـــــدا ېئيتىـــــپ ۆئتـــــۈپ

ائنىـالر ۈئچـۈن-كهتكهندەك، ائتا
بـاال سـىلهرنىڭ. لىالر ەئڭ مۇھىمبا

مېنىـــڭ بىـــر يـــېقىن. بـــارلىقىڭالر
ۇئ كىچىـك. يهھۇدىي دوسـتۇم بـار

ۋاقتىدا، دادىـسى ماائشـى يـۇقىرى
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ەئمهس خىـــــزمهتتىن ىئككىنـــــى
ـــاالۋرلىق ـــى باك ـــشلهپ، وئغلىن ىئ

 مىڭ دولالر40-30ۈئچۈن يىلىغا 
وئقۇش پـۇلى تۆلهيـدىغان، دۇنيـا

غان وئرۇندا تۇرىـدى-5-4بويىچه 
MITۇئنىۋېرىسىتېتىدا وئقۇتۇپتـۇ .

ــــۈن ــــۋانى ۈئچ ــــۇق ۇئن دوكتۇرل
ـــــىتېتىنىڭ ـــــالفورنىيه ۇئنىۋېرس ك

Berkeleyشۆبىسىدە وئقۇتۇپتۇ .
ــــمه ــــرى ھهم ــــۇدىيالر ۆئزلى يهھ
ھاالۋەتتىن ۋاز كېچىپ، بـالىلىرىنى
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ەئڭ يــــــــۇقىرى ســــــــهۋىيهلىك
ــادىكى ــدە دۇني ــتهپلهردە ھهم مهك
ەئڭ قىـــــــــيىن كهســـــــــپلهردە

ۇئالر ھـــازىر مهلـــۇموئقۇتقاچقـــا، 
ـــۇ ـــدا ب مهنىـــدىن ېئلىـــپ ېئيتقان

ــــوراۋاتىدۇ ــــانى س ــــازىر. دۇني ھ
ــسىنىڭ٪  تــى25ىئــسرالىيه ائھالى

ـــــر ىئـــــكهن يـــــاپونلۇق. ىئنژىنې
ـــاي، ـــزمهت قىلم ـــڭ خى ائيالالرنى
بالىلىرىنى قانـداق باقىـدىغانلىقىنى

ـــز ـــز بىلىمى ـــۇڭا ۇئالر. ھهممىمى ش
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ــــسادىي جهھهتــــته ھــــازىر ىئقتى
ۇئيغـۇرالر بـۇ. ۇدۇنيانى سوراۋاتىد

.جهھهتـــته وئيلىنىـــشى كېـــرەك
ھهمـدە. قاتتىق وئيلىنىشى كىرەك
  . دەرھال وئيغىنىشى كېرەك

يـــۇرتتىكى وئتتـــۇرا :ســـوائل. 9
مهكــتهپ وئقۇغۇچىلىرىغــا يهرلىــك
ماائرىپنىڭ يېتهرسـىز تهرەپلىرىنـى
ۆئزلىــــرىگه توســــالغۇ بىلىــــپ،
ۆئگىنىــشته بوشىشىــشنىڭ ســهۋەبى

ىــــــسىداقىلىۋالماســــــلىقى توغر
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ــقا ــانلىرىڭىزدىن باش ــۇقىرىقى باي ي
  قىستۇرمىڭىز بارمۇ؟

يۇرتىمىزدا بىر جايـدىكى: جاۋاب
مهكتهپ بىلهن يهنه بىر جايـدىكى
مهكتهپنىــــــــڭ وئتتۇرىــــــــسىدا
.ھهقىقهتهنمــــــــۇ پهرق بــــــــار
ــلهن ــتهپلهر بى ــدىكى مهك ۈئرۈمچى
ھهر قايــــــسى ۋىاليهتلهردىكــــــى
ـــــــسى ـــــــڭ سهۋىيى مهكتهپلهرنى

نىڭبىـــر شـــهھهر. وئخـــشىمايدۇ
ىئچىــدىكى بىــر قــانچه مهكــتهپلهر
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كـۆپ. وئتتۇرىسىدىمۇ پهرق بولىدۇ
ســـــاندىكى يـــــاش ۆئســـــمۈرلهر
ـــشىراق ـــۋالى ياخ ـــۇش ەئھ وئقۇت
مهكــتهپكه كىرىــپ وئقۇشــنى ائرزۇ

ــر نورمــال ەئھــۋال. قىلىــدۇ ــۇ بى .ب
ــڭ ــىز ۆئز مهكتىپىڭىزنى ــېكىن، س ل
سهۋىيىسىنىڭ باشقا مهكتهپلهردىن
ـــۆۋەنلىكى تۈپهيلىـــدىن ـــهل ت س

ــايىني ــسىڭىز، ىئنت ــشى وئقۇمى اخ
ــسىز ــان تارتى ــوڭ زىي ــو. چ جۇڭگ

ماائرىپىنىڭ بىر پايـدىلىق تهرىپـى
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ــۇكى، ــدىلىكى ش ــر ائالھى ــاكى بى ي
ــر ــابالر بى جۇڭگــودا دەرســلىك كىت

شــۇڭا ســىز. تۇتــاش تهييارلىنىــدۇ
ـــــــــدە ـــــــــڭ قهيېرى يۇرتىمىزنى
ياشاۋاتقانلىغىڭىزدىن قهتىئيـنهزەر،
ـــلىك ـــان دەرس ســـىزگه ۆئتۈلىۋاتق

ابالر سىز تۇرۇۋاتقان جايـدىكىكىت
ـــــتهپ ۋە باشـــــقا ـــــقا مهك باش
ــــى ــــايالردىكى مهكتهپلهرنىڭك ج

دەرسـخانا. وئخـشاش-بىلهن وئپ
ۋە وئقۇتقــــــــۇچى ســــــــىزنىڭ
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ۆئگىنىــشىڭىزدىكى بىــر ۋاســىتىدىن
ىئبـــــارەت بولـــــۇپ، ســـــىزنىڭ
-ۆئگىنىشىڭىز سـۈپىتىنىڭ يـۇقىرى

ـــــىي ـــــى ائساس ـــــۆۋەن بولۇش ت
.جهھهتـــتىن ۆئزىڭىـــزگه بـــاغلىق

ــ ــقىمهك ــۇچى تاش تهپ ۋە وئقۇتق
ائمىـــل، ســـىز بولـــسىڭىز ىئچكـــى

ـــــل ـــــڭ. ائمى ـــــر وئقۇغۇچىنى بى
ـــۇرۇپ، ـــته ت ـــك مهكتهپ ۋىاليهتلى
ۈئرۈمچــــى تهجــــرىبه وئتتــــۇرا
ـــــسىم ـــــر قى ـــــدىكى بى مهكتىپى
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وئقۇغــــــۇچىالردىن ياخــــــشىراق
ــۇمكىن ــۈنلهي م ــشى پۈت .وئقۇيالى
ــۇرۇپ، ــدا ت ــر يىزى ــۇم بى ــىز مهل س
ۋىاليهت مهركىزىـدىكى بىـر قىـسىم

قۇغــــــۇچىالردىن ياخــــــشىراقوئ
ــــــۈنلهي ــــــشىڭىزمۇ پۈت وئقۇيالى

ــۇمكىن ــى. م ــشنىڭ ائخىرق ــۇ ىئ ب
نهتىجىـــسىنىڭ قانـــداق بولۇشـــى،
ـــــــــڭ ـــــــــۈنلهي ۆئزىڭىزنى پۈت

  .تىرىشچانلىقىغا باغلىق
-مهكتهپ سهۋىيىسىنىڭ يـۇقىرى
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ـــــر ـــــقا، بى ـــــدىن باش تۆۋەنلىكى
وئقۇغۇچىنىڭ وئتتۇرا مهكتهپتىكـى
نهتىجىسىنىڭ قانداق بولۇشى، يهنه
 :مۇنداق بىر قانچه ائمىلغا باغلىق

ائنىنىـــڭ ۆئز بالىـــسىنىڭ-ائتـــا 
  .وئقۇشىغا تۇتقان پوزىتسىيىسى

ــــلىرىنىڭ  ــــت ۋە ساۋاقداش دوس
  .تهسىرى

ھهمدە شۇ چاغـدىكى سىياسـىي 
  . ۋە ىئجتىماىئي ۋەزىيهت

ـــدە مهن بـــۇ مهســـىلىلهر تۆۋەن
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  :ۈئستىدە قىسقىچه توختىلىمهن
يىلــــى-2005(مهن تۈنۈگــــۈن 

ــــــــۋ-27 )رال، يهكــــــــشهنبهفې
ـــــو ـــــۋىزوردا ائمېرىكـــــا كىن تېلې
ـــــــكار ـــــــسىنىڭ وئس ائكادېمىيى
مۇكاپىتىنى تارقىتىش مۇراسىمىنىڭ

ائيـال. ەئمهلىي ەئھۋالىنى كۆردۈم
ـــكار ـــدە وئس ـــى تۈرى ـــاش رولچ ب
مۇكـــاپىتىنى ائلغـــان قىزچاقنىـــڭ
ىئــسمى ھىــالري ســۋانك بولــۇپ،
مۇكاپـــاتنى تاپـــشۇرۇپ ېئلىـــش
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نــداقنــۇتقىنى ســۆزلىگهندە، ۇئ مۇ
مهن بۇ مۇكاپاتقـا اليىـق: "دىدى

بولۇش ۈئچۈن بۇ ۆئمرۈمـدە نـېمه
مهن. ىئش قىلغىنىمنـى بىلمهيـمهن

يهنــى، بىــر(دە "ۋاگــون ۆئي"بىــر 
ــن ــر يهردى ــۆرىتىپ بى ــىنىغا س ماش
ــــــۆتكىگىلى ــــــر يهرگه ي يهنه بى
بولىدىغان ۆئينى دېمهكچى بولۇپ،

"trailer home"ىئنگلىزچىــدە 
دىكى ەئڭائمېرىكى. دەپ ائتىلىدۇ

كهمــبهغهل كىــشىلهر ەئنه شــۇنداق
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بىـر غـايه بىـلهن) ۆئيدە ياشـايدۇ
.چوڭ بولغان بىـر ائدەتتىكـى قىـز
كىچىكىمدە ھازىرقىـدەك بىـر كىنـو
ـــــۇش ۇئخـــــالپ چـــــولپىنى بول

مهن ەئڭ. چۈشۈمگىمۇ كىرمهيتتى
ــا ــدا ائت ــمهت-ائلدى ــا رەھ ائنامغ

ــتىمهن ــا. ېئي ــڭ ماڭ ەئگهر ۇئالرنى
ڭـا قىلغـانبولغان ىئـشهنچى ۋە ما

ىئزچىل ياردىمى بولمىغـان بولـسا،
مېنىـــڭ بۈگـــۈن بـــۇ ســـهھنىگه
ـــــۇمكىن ەئمهس ـــــشىم م چىقالى
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ــدى ــۈرى." ىئ ــى ت ــاش رولچ ەئر ب
بويىچه وئسكار مۇكاپىتىنى ائلغان

 ىئسىملىك قاراJamie Foxxبىر 
تهنلىك بولۇپ، ۇئ نۇتقىدا مۇنـداق

بۇ مۇكاپات مېنىـڭ چـوڭ: "دېدى
چىكىمدەمهن كى. ائنامغا مهنسۇپ

ۆئرە تۇرغانــدا وئبــدان تۇرالمىــسام
ـــــدان ـــــدا وئب ـــــول ماڭغان ۋە ي
ماڭالمىسام، چوڭ ائپـام قولىـدىن
!ىئــش كېلىــدىغان ائدەمــدەك تــۇر
ـــــدىغان ـــــدىن ىئـــــش كېلى قولى
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ــاڭ ــدەك م ــى! ائدەم .دەپ ۇئراتت
ــڭ شــۇ مهن بۈگــۈن چــوڭ ائنامنى
.تهنبىھلىــرىگه رەھــمهت ېئيــتىمهن
چوڭ ائنام بۈگـۈنكى بـۇ ىئـشالرنى

ــدۇ ــڭ. كۆرەلمهي ــراق، مهن ۇئنى بى
بىــــلهن چۈشــــۈمدە داۋاملىــــق

مهن ھــازىر. كۆرۈشــۈپ تــۇرىمهن
ۆئيــگه قايتىــپ كېتىــپ ۇئخالشــقا

مېنىـــڭ بۈگـــۈن. ائلـــدىراۋاتىمهن
چوڭ ائنـام بىـلهن سۆزلىـشىدىغان

ۇئ كىـــشى." نۇرغـــۇن گېـــپىم بـــار
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ائرىلىقتا كـۆز ياشـلىرىنى تۆكـۈپ،
سۆزىنى داۋامالشتۇرالمىغىلى تاسـال

ـــدىق ـــۇقالردىن. ال ـــۇقىرىقى نۇت ي
چىقىـــــپ تۇرغىنىـــــدەك، بـــــۇ
ىئككهيلهننىـــــــڭ ائشـــــــۇنداق
مـــۇۋەپپهقىيهتكه ېئرىشهلىـــشىدە،

ائنىــسى ناھــايىتى-ۇئالرنىــڭ ائتــا
. شـــۇنداق .چـــوڭ رول وئينىغـــان

ـــا ـــلهر ائت ـــته-بهزى ـــا جهھهت ائن
ۇئالر ۆئز پهرزەنتىنىــڭ. تهلهيلىــك

ســاغالم، كارغــا كېلىــدىغان بولــۇپ
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ــىغا ــۈلچــوڭ بولۇش ــۇر كۆڭ  چوڭق
ـــۈردە ۆئز ـــل ت ـــدىغان، ىئزچى بۆلى
-پهرزەنتلىــرىگه ياخــشى شــهرت

شــــاراىئت يارىتىــــپ بېرىــــدىغان
ھهمــدە باشــتىن ائخىــر بالىلىرىغــا
ــر ياخــشى ــدىغان بى مهســۇئل بولى

.ائنىنىــڭ ۆئيىــدە تۇغۇلىــدۇ-ائتــا
ەئگهر ســـىزنىڭ ۆئيىڭىـــز ۇئنـــداق
ـــداق ـــسا، قان ـــن بولمى ائىئلىلهردى

ائنىڭىــز-تـاقىلىـشىڭىز كېــرەك؟ ائ
ھه دېــسىال ســىزنى ەئگهشــتۈرۈپ
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مېھمانـــــدارچىلىققا-وئلتـــــۇرۇش
بارسا، سىز تاماكا ىئـسى ۋە ھـاراق
پۇرىقى بىلهن لىق توشقان ۆئينىـڭ

كــېچه ۇئخلىمــاي-ىئچىــدە كــېچه
ــــۇرا ــــدۇ؟ وئتت ــــىڭىز بوالم يۈرس

-8مهكتهپ دەۋرىدە، ەئگهر سـىز 
 ساەئت ياخـشى ۇئخلىمىـسىڭىز،9

ســـــىزنىڭ مېڭىڭىـــــز نورمـــــال
ائنىڭىز سـىزنىڭ-ائتا. ىئشلىمهيدۇ

مهكــــتهپكه كېرەكلىــــك بولغــــان
دەپتهرلهرنى ېئلىـپ-كىتاب، قهلهم
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ــىزگه باشــقىالرنىڭ ــسىچۇ؟ س بهرمى
ـــــۈزىڭىز چۈشـــــۈپ ـــــدا ي ائلدى
كهتمىگىــــدەك كېــــيىم ېئلىــــپ
بهرمىسىچۇ؟ ەئگهر سىز ائشـۇنداق
ــڭ ــسىڭىز، مېنى ــا دۇچ كهل ەئھۋالغ

ســىز: ســىزگه بىــرال نهســىھىتىم بــار
ۆئز-ائنىڭىزغـــا يـــۆلهنمهڭ-اائتـــ

ـــــولىڭىزدا ـــــدىرىڭىزنى ۆئز ق تهق
ــۇڭ ــا. تۇت ــڭ-ەئگهر ائت ائنىڭىزنى

يۇقىرىقىـــدەك ىئـــشلىرىنى باھـــانه
ـــسىڭىز، ـــدان وئقۇمى ـــپ، وئب قىلى



311 

كهلگۈسىدە زىياننى كىم تارتىـدۇ؟
ـــا ـــۈ-ائت ـــىزنى مهڭگ ـــز س ائنىڭى

ھهمدە مهڭگۈمۇ بېقىـپ. باقمايدۇ
ۇئالر ەئڭ مهرت. بواللمايـــــــــدۇ

دىمۇ، ســـىزنى ۆئزلىرىنىـــڭبولغانـــ
ـــشى ـــوختىغىچه باقالى ـــى ت كىرىم

ۇئنىڭدىن كېيىن قانـداق. مۇمكىن
18قىلىسىز؟ بىـر كىـشىنىڭ يېـشى 

ــال ــيىن، يهنى ــقاندىن كې ــن ائش دى
ائنىغا يۆلىنىپ جـان بـېقىش-ائتا

ــايىن نومۇســلۇق ىئــش ــى. ىئنت ۇئن
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ســىز ھــازىر ھــېس قىاللماســلىقىڭىز
ەئگهر ھـــازىر ياخـــشى. مـــۇمكىن
سىڭىز، كهلگۈســـــــىدەوئقۇمىــــــ

مۇستهقىل جـان باقااليـدىغان بىـر
ىئقتىدارنى يېتىلدۈرمىسىڭىز، ۋاقتى
كهلگهندە سـىزگه چىقىـپ كېـتهي
ــراق، كىرىــپ دېــسىڭىز ائســمان يى
ــر ــاتتىق بى ــسىڭىز يهر ق ــتهي دې كې

شۇڭالشقا. ائقىۋەتكه دۇچ كېلىسىز
ائنىڭىزغــا قېيــداپ،-ھهرگىــز ائتــا

ياخشى وئقۇماسلىق يولىغا كىرىپ
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  .قالماڭ
مېنىــڭ ائپــام بىــلهن رەھمهتلىــك
دادام مهن كىچىك ۋاقتىمـدا بالىغـا

لــــېكىن،. بهكمــــۇ كۆيــــۈنهتتى
ائىئلىمىزدە باال كۆپ، تۇرمۇشـىمىز
قىــيىن بولغاچقــا، ائكــام بىــلهن
ىئككىمىـــــز نۇرغـــــۇن ىئـــــشالردا
ۆئزىمىـــزگه تايىنىـــشقا مهجبـــۇر

ــدۇق ــته. بول ــۇرا مهكتهپ مهن وئتت
ــــڭ  ــــان چاغالرنى ــــشوئقۇۋاتق قى

كۈنلىرى بىز ەئتىگهنلىك تـامىقىمىز
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ۈئچۈن ھهر كـۈنى ۇئمـاچ چېلىـپ
ەئتىگهنلىكى ۆئيـدىكى. ىئچهتتۇق

مهشنىڭ وئتى ائللىقاچان ۆئچـۈپ
بولغــان بولغاچقــا، ۆئينىــڭ ىئچــى
ـــۇپ، وئت ـــوغۇق بول ـــايىن س ىئنت
قاالشتىن بۇرۇن وئرۇندىن تـۇرۇش
ـــرى ەئڭ مۈشـــكۈل ىئـــشالرنىڭ بى

 ائمراقمهن مهكتهپكه بهك. ىئدى
ــدە ــۈنى ەئتىگهن ــا، ھهر ك بولغاچق

ـــۇرۇپ،-1 ـــدىن ت ـــۇپ وئرنۇم بول
ېئھتىمــال(مهشــكه وئت قــااليتتىم 
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ــــكهن ــــلهن نۆۋەتلهش ــــام بى ائك
ەئمما ۇئنداق. بولۇشۇممۇ مۇمكىن

قىلغانلىقىمىز ھازىر مېنىڭ ېئسىمدە
ــــاپتۇ ــــقاندىن). قالم وئت تۇتاش

ـــيىن، مهن ۇئمـــاچ چـــاالتتىم .كې
گهنـــدەۇئمــاچ تهييـــار بـــوالي دې

ۇئ. قالغانالر وئرۇنلىرىدىن تۇراتتى
چاغــدا بىــر ائيلىــق نورمىلىــق ۇئن
ــۇق ــراقال ائالتت ــاينى بى ــلهن م .بى
بهزىــــــــدە، دادام ائخــــــــشىمى
ۇئخالشتىن بۇرۇن مېنىـڭ ەئتىـسى
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ــپ، ۇئن ــوراپ كېلى ــتىن س مهكتهپ
ــــشكه ــــدىن ۇئن ەئپكېلى پونكىتى

مهن. بىرگه بېرىشىمنى تـاپىاليتتى
ــــاقۇل" ــــتىم" م ــــې. دەيت كىن،ل

ـــتىن ـــانالر قوپۇش ـــى قالغ ەئتىگىن
بــۇرۇن، ســومكامنى ېئلىــپ، ائســتا
ــر يهرگه ــى بى ــپ، ۇئن ــا چىقى تاالغ

ـــاتتىم ـــپ قوي ـــك. تىقى ەئتىگهنلى
ـــــدا، مهن ـــــاقنى يهپ بولغان تام

ــا  ــپ"دادامغ ــتهپكه بېرى مهن مهك
، دەپ تاالغــــا"ســــوراپ كــــېلهي
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ــــۇرۇپ قويغــــان ــــپ، يوش چىقى
ســــومكامنى ېئلىــــپ مهكــــتهپكه

ــۇ كهت ــپ، ش ــپكېتى ــچه قايتى كهن
ـــتىم ـــر. كهلمهيت ـــۈن بى مهن ۈئچ

ــــېلىش ــــتىن ق ــــۈك مهكتهپ كۈنل
ــۇپ، ــىله بول ــر مهس ــايىن ېئغى ىئنت
ـــقا قـــاتتىق مهن دەرس قالدۇرۇش

مۇشــۇنداق ســهۋەب. ۆئچ ىئــدىم
بىـــلهن، مهن دادامـــدىن نهچـــچه

ــدىم ــېگهن ىئ ــازا ي ــتىم ج ــر. قې بى
ـــلىق ـــتىن قالماس ـــۇ مهكتهپ كۈنم
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ـــدا باشـــالنغان ـــۇ چاغ ـــڭ ش مېنى
ــتىم ــى ۆئزائدى ــۇپ، ۇئ ائدەتن  بول

ــــۈردە ــــل ت ــــاللىرىمغىمۇ ىئزچى ب
ائپامنىــڭ. قوللىنىــپ كېلىــۋاتىمهن

ۋاقتى يهتمىگهنـدە، مهن رەختنـى
كهســــــــــــــــــتۈرۈۋېلىپ، ۆئزۈم
ماشـــىنىچىلىق قىلىـــپ، ىئچكـــى
ــــــپ ــــــى ۆئزۈم تىكى كېيىملىرىمن

ائيىغىم يىرتىلىپ كهتسه،. كهيدىم
ۆئزۈم موزدۇزلـــــــۇق قىلىـــــــپ،

.كهيــدىمائيىغىمنــى ۆئزۈم يامــاپ 
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ـــڭ ھهر ـــلهن ىئككىمىزنى ائكـــام بى
كــــۈنى مهكتهپــــتىن كهلگهنــــدە
.ىئنتايىن كۆپ ۋەزىپىمىز بار ىئدى
ــان ــاالپ ن ــا ق ــى تونۇرغ ــۈز ۋاقت ك
.يــېقىش ۈئچــۈن غــازاڭ يىغــاتتۇق

 كىلومىتىر يىراقلىقتىكـى5ۆئيدىن 
جاڭگالغــا بېرىــپ، قــۇرۇپ قالغــان

يۇلغۇنالرنى يىغىـپ، ۇئنـى-يانتاق
يوغــان بىــر تــوپائرغامچــا بىــلهن 

قىلىـــپ تېڭىـــپ، يـــۈدۈپ ۆئيـــگه
قىــــش كــــۈنلىرى. ەئپكېلهتتــــۇق
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ــــۇچىالر ــــۋىمىزدىكى وئقۇغ مهكتى
تۆكـــۈۋەتكهن كۆمـــۈر كـــۈللىرىنى
ــــدىكى ــــڭ ىئچى ــــقاپ، ۇئنى تاس

شـاخار"بۇنى . شاخارنى يىغاتتۇق
ـــرىش ـــايتتۇق" تې ـــاز. دەپ ائت ي

 كىلـومىتىر6-5كۈنلىرى ۆئيـدىن 
ـــپ، ـــا بېرى يىراقلىقتىكـــى يېزىالرغ

ــكهن وئت ــز ۆئس ــۆپلهرنى-ىئگى چ
وئرۇپ يىغىـــپ، يـــۈدۈپ كېلىـــپ،
يـاكى ســاتاتتۇق، يـاكى توشــقانغا

شــۇ چاغــدا مېنىــڭ بىــر. بېرەتتــۇق
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ائق رەڭلىــك كــۆينىكىم ســۈتلۈك
ــپ، ــلهن بويىلى ــۈتى بى ــڭ س وئتنى

ــاپ ــدى-ق ــۇپ كهتكهنى ــارا بول .ق
تولۇقسىزنىڭ ائخىرقى يىللىرىـدىن
ــازلىق ــى ي ــالپال، مهن ھهر يىل باش

بىـر. دە قۇرۇلۇشتا ىئـشلىدىمتهتىل
80 ســـاەئت ىئشلىـــسهم، 8كـــۈن 

پــۇل)  مــوچهن8يهنــى (تىــيىن 
تـام ۇئلـى كـوالش، تـام. تاپاتتىم

ـــامانلىق ۋە ـــداش، س ـــى چىڭ ۇئل
ــته ــتىش، ەئپكهش ــېمونت الي ېئ س
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الي توشــۇش، تــام قوپــۇرۇش، تــام
.ســــۇۋاش ىئــــشلىرىنى قىالتــــتىم
ســامانلىق الي ەئتكهنــدە، اليغــا

رىـدىغان بولغاچقـا،ياالڭ ائياغ كى
پۇتۇمنى سامان غاجاپ، قىپقىزىـل

ــــــى ــــــۇپ كهتهتت ــــــاك. بول ھ
ائرىالشــــــتۇرۇپ ســــــېمونت الي
ـــــاك ـــــا ھ ـــــدە، پۇتۇمغ ەئتكهن
ــــپ ــــۇمنى يېرى ــــاچىراپ، پۇت چ

ــانىتىۋېتهتتى ــوئ. ق ــدا رادى ۇئ چاغ
ياساش ۈئچۈن كېرەكلىـك بولغـان
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ــر دانه  ــر3بى ــا بى ــۇق المپ  قۇتۇپل
يۈەن بولۇپ، تاپقان پۇلۇمنىڭ بىـر
.قىسمىدا رادىوئ سايمىنى ائالتـتىم
ــتىم ــيىمگه خهجلهي ــالغىنىنى كى .ق
بۇنـــداق ىئـــشالرنى يازســـام، يهنه

مهن ائشـــــۇ. ىئنتـــــايىن كـــــۆپ
ىئشالرنىڭ ھهممىسىنى قىلىپ، يهنه
كېچىـــــسى يېـــــرىم كـــــېچىگىچه

ۆئيـــدىكى. ۆئگىـــنىش قىالتـــتىم
.ھهممهيلهندىن كېيىن ۇئخاليـتىم
تهبىــىئ پهنــلهردە مهن كىتــابتىكى
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تــۈلمىگهن مهزمــۇنالرنى ائلــدىنۆئ
ــــا، ــــدىغان بولغاچق ائال كۆرۈۋالى
ــــــــۆپىنچه ــــــــدا ك دەرس ۋاقتى
وئقۇتقۇچىنىـــــڭ ســـــۆزلىگىنىنىڭ

ــــوغرا ــــاالپ-ت ــــالىقىنى باھ خات
مېنىـڭ چىـرايىم سـهل. وئلتۇراتتىم

ـــۇچى ـــسا، وئقۇتق ـــپ قال ۆئزگىرى
ەئركىــن، بىــر"دەرھــال توختــاپ، 

دەپ" يېرى خاتا بولۇپ قالدىمۇ؟
ىــر قېــتىم ماتېماتىكــاب. ســورايتتى

ــاپنى ــى ب ــر يېڭ ــسى بى وئقۇتقۇچى
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باشلىغاندا، ۇئنـى ۆئزۈم ائلـدىنائال
ۆئگىنىپ، كىتـابتىكى مهشـقلهرنىڭ
بىرىنىمۇ قويمـاي ىئـشلهپ بولغـان

ەئركىـن،: "بولغاچقا، وئقۇتقۇچۇم
دەپ، مېنـى" تاالغا چىقىـپ وئينـا

ــدى ــۇپ بهرگهن ىئ ــقا قوي .وئيناش
الغۇزمهن پۈتۈن مهيداندا ۆئزۈم يـ

.ۋاســــكېتبول وئينىغــــان ىئــــدىم
ـــــتهپ ـــــۇرا مهك ھـــــازىرقى وئتت
ــۇتلهق كــۆپ ــڭ م وئقۇغۇچىلىرىنى
ـــاراىئت ـــدەك ش ـــسمى يۇقىرىقى قى
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ائستىدا وئقۇشقا مهجبـۇر بولمىـسا
ەئگهر ەئمهلىــي ەئھــۋال. كېــرەك

ـــا ـــىزنىڭ ائت ـــاكى س ـــز-ي ائنىڭى
ـــىڭىزغا ـــشى وئقۇش ـــىزنىڭ ياخ س

شاراىئت يارىتىپ-پايدىلىق شهرت
بولـــسا، ۇئ شـــاراىئتنىبهرمىـــگهن 

مهن شـــۇنداق. ۆئزىڭىــز يارىتىــڭ
. سىزمۇ شۇنداق قىالاليسىز. قىلغان
-1976يىلىـــدىن -1971مهن 

ــــسۇ  ــــچه ائق ــــۇرا-1يىلىغى وئتت
ــۇدۇم ــته وئق ــسىزنى. مهكتهپ تولۇق
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ــــۈرۈپ بولمــــاي تــــۇرۇپال، پۈتت
ىئشىكنى ېئچىپ قويۇپ مهكـتهپ"

سىياســـىتى يولغـــا" باشـــقۇرۇش
لكىــدىكىىئچكىركــى ۆئ. قويۇلــدى

ــدا ائق ــتهپ ىئمتىھانى ــي مهك ائلى
ــشۇرغان ــشىڭنىڭقهغهز تاپ  جاڭتىې

 كهڭ تـۈردە"ىئزلىـرى-ىئش"نىڭ 
ــۇچىالر ــپ، وئقۇتق ــۋىق قىلىنى تهش

دەپ" ۇئنــــسۇرالر-9سېــــسىق "
-نۇرغــۇن ائتــا. تهنقىــد قىلىنــدى

ــــپ، ــــكه تارتىلى ــــالر كۈرەش ائنى
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بالىلىرىنىـــــڭ ھالىـــــدىن خهۋەر
راوئتتـۇ. ېئلىشقا ائمالـسىز قالـدى

ياشـالر"مهكتهپلهرنىڭ ھهممىـسى 
ـــــدىغان ـــــا بارى ـــــر يېزىغ بهرىبى
ــم ــدا الزى ــۇ يېزى ــدىكىن، ش بولغان
،"بولىدىغان بىلىملهرنى ۆئگىتهيلى

دەپ، بىــــزگه يهرنــــى قانــــداق
ـــداق ـــى قان ـــدۇرۇش، زىراەئتن ائغ
تېرىش، قانـداق ائسـراش، قانـداق
پهرۋىش قىلىش، كۆچهتنى قانـداق
ۇئالش قاتـــــارلىق نهرســـــىلهرنى
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ــلىدىۆئ ــكه باش ــدىگهن. تۈش نېمى
 ىئـــستىقبال؟ پۈتـــۈن"پـــارالق"

ــدى ــالهچ بول ــتهپ پ ــېكىن،. مهك ل
ـــا ـــسىمالردىمۇ تىلغ ـــدىنقى قى ائل
ــدەك، مهن ېئلىــپ ۆئتــۈپ كهتكهن
ــــتۇردۇم ــــشىمنى داۋامالش .ۆئگىنى
ـــــۋالى ـــــڭ ەئھ وئقۇتقۇچىلىرىمنى
ىئنتايىن قىيىن بولسىمۇ، ۇئالر شـۇ
ــايىن ــڭ ىئنت ــى ۋەزىيهتنى ۋاقىتتىك

قىنى ماڭــا مهخپىــي ھالــداخاتــالى
بىـــر مهزگىـــل. ېئيتىـــپ تـــۇراتتى
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ـــۆزنىڭ ـــمه س ـــمه ائدەم ھهم ھهم
ــشىغا  ــورۇق"بې ــي يولي ،"ەئڭ ائلى

 دېگهن"پارتىيىنىڭ رەھبهرلىكىدە"
ســۆزنى قىستۇرمىــسا بولمايــدىغان

ــــدى ــــۇپ قال وئقۇتقۇچــــۇم. بول
ـــىنىپتا،  ـــداي"س ەئگهر يهرگه بۇغ

ـــــــــڭ ـــــــــسىڭىز، پارتىيىنى تېرى
ـــدە، بۇ ـــۈپرەھبهرلىگى ـــداي ۈئن غ

ـــدۇ ـــى"چىقى ـــتىن. ، دەيتت دەرس
چۈشــــكهندىن كېــــيىن، مېنىــــڭ

ەئگهر پارتىيىنىڭ"قۇلىقىمغا ائستا 
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رەھبهرلىگـــــى بولمىـــــسا، يهرگه
بۇغداي تېرىسىڭىز، يهردىن قونـاق
،"بولۇپ ۈئنۈشى مـۇمكىن ەئمهس

مانا مۇشـۇنداق ۋەزىـيهت. دەيتتى
ائستىدا، مېنىڭ ساۋاقداشـلىرىمنىڭ

ــــدەك  ــــسى دېگى نورمــــالھهممى
ياخـــشى. وئقۇشـــتىن ۋازكهچتـــى

وئقۇمىــــسا، ھــــېچكىم ھېچنــــېمه
ائخىرقـــى نهتىـــجه. دېيهلمهيتـــى

يىلـى-1977قانداق بولدى؟ بىـز 
ائيــــدا ائلىــــي مهكــــتهپكه-12
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ــلهن ــدە، مهن بى ــان بهرگهن ىئمتىھ
وئخشاش يىللىقتا وئقۇغـان ائقـسۇ

3وئتتـــــــۇرا مهكتىپىنىـــــــڭ -1
 وئقۇغـــۇچى3ســـىنىپىدىن ائران 

ــته ــي مهك ــىائلى ــڭ. پكه ۆئتت ۇئنى
قالغــان ىئككىــسى قىــز. بىــرى مهن
ــۇچى ــۇق. وئقۇغ ــرى تول ــڭ بى ۇئنى

وئتتۇرا مهزگىلىدە كوناشـهھهردىن
يۆتكىلىپ كهلگهن بولۇپ، شىنجاڭ
ۇئنىۋېرسىتېتىنىڭ تـارىخ كهسـپىگه

يهنه بىرى شىنجاڭ تېببىـي. كىردى
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قالغانالرنىـڭ. ىئنستىتۇتىغا كىردى
ىـرىبهزىل. بهزىلىرى ىئشچى بولدى

شـــوپۇر، بهزىلىـــرى ســـاقچى، يهنه
بهزىلىـــرى بولـــسا يېزىغـــا بېرىـــپ

ــدى ــان بول  ۋە-1989مهن . دېھق
يىللىــرى يۇرتقــا بارغانــدا،-1991

ۇئالرنىــــڭ بهزىلىرىنــــى كوچىــــدا
مېنىـــڭ ۇئالر بىـــلهن. ۇئچـــراتتىم

ـــۇ ـــلهن بهكم ـــۈپ، ۇئالر بى كۆرۈش
لېكىن، ۇئالر. پاراڭالشقىم بار ىئدى

.پقــاچتىمېنـى كـۆرۈپال ۆئزىنـى ەئ
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ــــايىن ھهســــرەتلهندىم .مهن ىئنت
ــــــدىم ــــــايىن ائزابالن ۇئالر. ىئنت

ائشۇنداق بىر تـارىخىي دەۋردىكـى
ــــۇپ ــــانى بول سىياســــهتنىڭ قۇرب

مهن ۇئالرنـــى داۋاملىـــق. كهتتـــى
ــلهيمهن ــر. ەئس ــېكىن، پهقهت بى ل

قــــانچه ساۋاقدىــــشىمنىال كــــۆز
بىزنىـڭ. ائلدىمغا كهلتـۈرەلهيمهن

ــىمىم ــىنىپ رەس ــارچه س ــرەر پ ىزبى
ەئمىلىيهتته باشقا خىلـدىكى. يوق

.رەسىملهردىنمۇ ھېچقانـدىقى يـوق
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ۇئ چاغدا كىچىك تىپتىكـى رەسـىم
ـــدى ـــوق ىئ ـــى ي ـــاراتى تېخ .ائپ

-1ائمېرىكىــــدا باشــــالنغۇچنىڭ 
سىنىپىدىن تارتىپ تولـۇق وئتتـۇرا
مهكــــــــتهپ ائخىرالشــــــــقىچه،

ــى  ــتىن ھهر يىل ــامه"مهكتهپ "يىلن
ـــاپ ـــر كىت ـــگهن ىئـــسىملىك بى دې

ۇئ كىتابقا شۇ. بېرىدىكهنىئشلهپ 
يىلى شۇ مهكتهپته وئقۇغان ھهممه
وئقۇغۇچىالرنىڭ ائيـرىم چۈشـكهن
رەســـــىمى، ســـــىنىپ رەســـــىمى،
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وئقۇتقۇچىالرنىــڭ رەســىمى ۋە شــۇ
ــــــدە ــــــدىكى ائالھى ــــــر يىل بى
ـــلىرىنى ـــڭ كۆرۈنۈش پاائلىيهتلهرنى
مهزمــــۇن قىلغــــان رەســــىملهرنى

ھهر بىر رەسـىمنىڭ. كىرگۈزىدىكهن
سـىمدىكى كىـشىنىڭائستىغا شۇ رە

ــدىكهن ــۇق ىئــسمى يېزىلى ــۇ. تول ب
 دولــــالر65كىتابنىــــڭ باھاســــى 

ـــدا ـــا ھهر. ەئتراپى مهن بالىلىرىمغ
ـــاقالپ ـــپ، س ـــپ بېرى ـــى ېئلى يىل

-ۋەتهنــدىكى يــاش. قويــۇۋاتىمهن
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ـــسىيهم ـــر تهۋى ـــمۈرلهرگه بى :ۆئس
ــــاتىرە ــــۈپ، خ ــــىمگه چۈش رەس

ـــدۇرۇڭالر ـــكهن. قال ـــشى ۆئت ياخ
ــگهن ــساڭالرمۇ، ياخــشى ۆئتمى بول
.بولـساڭالرمۇ خـاتىرە قالــدۇرۇڭالر
ــۈزەل ــر گ ــانىڭالر بى ــىلهرنىڭ زام س

ۇئ بىـــر كهتـــسه، مهڭگـــۈ. زامـــان
  . قايتىپ كهلمهيدۇ

يېقىندا مهن بىز تام قوشنىمىزنىڭ
يهنه بىــــــــــر ائدەم بىــــــــــلهن
ــشىۋاتقان ســۆزىنى ائڭــالپ پاراڭلى
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ۇئ قوشنىمىزنىڭ شهخـسىي. قالدىم
ــۇش ــۇپ، قۇرۇل ــار بول ــىركىتى ب ش

ـــۇغ ـــلهن ش ـــشى. ۇللىنىدۇبى ۇئ كى
مهن كىچىكىمـدە: "مۇنداق دەيدۇ

ياخشى وئقۇمـاي، مۇشـۇ كهسـپكه
ەئمــدى. كىرىــپ قالغــانىكهنمهن

كهســپ ۆئزگهرتهي دېــسهم، باشــقا
ســاھهدە ھېچقانــداق بىلىــم يــاكى

بۇ ىئشتىن بىـر ائز. ىئقتىدارىم يوق
ـــرىكتىم ـــي. زې ـــر ائلى ـــدى بى ەئم

مهكـــتهپكه وئقۇســـام بولىـــدىغان
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هن ۆئتــكهن يىلــىم." وئخــشايدۇ
ــدا تونۇشــۇپ ۆئي ېئلىــش جهريانى
ـــار ـــنام ب ـــر قوش ـــان يهنه بى .قالغ
ــلهن ۆئينىــڭ ــدا ۇئ كىــشى بى يېقىن
ــشىپ ــدا ۇئچرى ــدىكى كوچى ائلدى

ىئـــشلىرىڭ قانـــداقراق؟"قېلىـــپ، 
ــمۇ؟ ــسام، ۇئ" ائلدىراش دەپ سورى

ــشى ــدىراش: "كى ــۇ ائل خىزمىتىمغ
لــېكىن، يېقىنــدىن بۇيــان. ەئمهس

ــــگه ېئ ــــر ائز بىلىم ــــاجىمبى ھتىي
چۈشۈپ قېلىپ، ائلىي مهكتهپنىـڭ
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بىر ماتېماتىكا دەرسـىنى تاللىغـان
ھـــازىر شـــۇ دەرســـنىڭ. ىئـــدىم

ـــايىن ـــى ىئنت ـــشۇرۇقلىرى مېن تاپ
ــۋەتتى ــدىراش قىلى ــدا. ائل قېرىغان

ۇئنداق نهرسـىنى ۆئگىـنىش ائسـان
بــــۇ كىــــشىنىڭمۇ". ەئمهســــكهن

خوتۇنى بىلهن بىرلىـشىپ ائچقـان
50زىر ھـا. شهخسىي شىركىتى بـار

ياشـــالرغا يېقىنلىـــشىپ قالغانـــدا،
ائلىــــي مهكــــتهپ ماتېماتىكــــا

مهن. دەرســىنى وئقۇشــقا باشــالپتۇ
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يىلى ماگىستېرلىق ۇئنۋانى-1990
ائلغانــــدا، وئقــــۇش پۈتتــــۈرۈش
ـــپ، مۇراســـىمىدا ســـهھنىگه چىقى

65كېنىشكه ائلغانالرنىـڭ ىئچىـدە 
ۇئ. ياشــلىق بىــر كىــشى بــار ىئــدى

كىــــشى ســــهھنىگه چىققانــــدا،
الــــدىكىلهر ۇئنىــــڭ ائشــــۇنداقز

ــــــــانلىقىنى ــــــــدا وئقۇغ قېرىغان
تهبرىكلهپ، قاتتىق چاۋاك چېلىـپ

ــدى ــۇر. كهتكهنى ــر ۇئيغ ــڭ بى مېنى
 كىچىك بالىـسى بـار3دوستۇمنىڭ 
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بولـــۇپ، يېقىنـــدىن بۇيـــان ھهم
پۈتــۈن كــۈن ىئــشلهپ، ھهم بىــر
ائلىـــي مهكتهپـــته پۈتـــۈن كـــۈن

ائىئله كىرىمىنـى ۆئزى. وئقۇۋاتىدۇ
ــسا بو ــۇنداقتاپمى ــا، ائش لمىغاچق

.قىلىــــشقا مهجبــــۇر بولغانىــــدى
ــتىم ــر قې ــا بى ــدا مهن ۇئنىڭغ يېقىن
تېلېفون قىلـسام، ۇئ ماڭـا مۇنـداق

ەئركىـــن، مهن ھـــازىر: "دېـــدى
.دەھشهت ائلدىراش بولۇپ كهتتىم
ۆئينىڭ ىئچىدە ماۋۇ ۆئيـدىن ائۋۇ



343 

ــۇرۇق ــۇم ق ــساممۇ قول ــگه ماڭ ۆئي
تاپــشۇرۇقۇمنى تامــاق. ماڭمايــدۇ
كېچىــسى. ىئــشلهيمهنيهۋېتىــپ 

ـــدا  ـــۆپ بولغان ـــاەئت4ەئڭ ك  س
خــۇدايىم نېمىــشقىمۇ. ۇئخاليــمهن

ائدەملهرنى كېچىسى ۇئخاليدىغان
بهزىـدە كـۈنىگه. قىلىپ قويغانكىن

 ساەئت ىئشلهۋېرىدىغان قىلىپ24
ياراتــــــسا بولماســــــمىدى، دەپ

  ". وئياليمهن
ــــدىن ــــا كهلگهن مهن ائمېرىكىغ
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بۇيان، مهن بىلهن بىرگه ىئشلىگهن
جۇڭگولۇق خهنزۇ وئقۇغۇچىالردىن
نۇرغۇنلىرى مهنـدىن جۇڭگـودىكى
قايـــــسى ائلىـــــي مهكتهپنـــــى
.پۈتتۈرگهنلىكىمنى سـوراپ بولـدى
ـــــــايىتى ـــــــتىم ناھ مهن ھهر قې

شـــىنجاڭ"پهخىـــرلهنگهن ھالـــدا 
دەپ جــــاۋاب" ۇئنىۋېرســــىتېتىنى
ــدىم ــپ كهل ــازىرغىچه. بېرى مهن ھ

ــــــــسفورد ەئنگلىيهنىــــــــڭ وئكى
ــــڭۇئنىۋېرســــىتېتىنى، ائم ېرىكىنى



345 

،MITخــــــارۋارد، ســــــتانفورد، 
Caltechقاتارلىق مهكتهپلىرىدە 

ــــان ــــۋانى ائلغ ــــۇق ۇئن دوكتورل
كىـــشىلهردىن نۇرغـــۇنلىرى بىـــلهن

ياپونىيهدە وئساكا. ىئشلهپ باقتىم
ۇئنىۋېرســـىتېتىنىڭ پروفېســـسورى

شــاڭخهي. بىــلهن ىئــشلهپ بــاقتىم
قاتنـاش ۇئنىۋېرســىتېتىدا بىـر يىــل
ــــــاقتىم ــــــم ائشــــــۇرۇپ ب .بىلى
ـــــــك، ائمېركىلىـــــــق، ياپونىيىلى
ـــــدىيهلىك، ـــــك، فىنالن ەئنگلىيىلى
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ـــــــستانلىق، ـــــــق، ھىسدى ىئرانلى
ـــــــك، ـــــــاڭگاڭلىق، تهيۋەنلى ش
ـــــك ۋە ـــــك، ۋېنگىرىيهلى كورىيهلى
ــــۇرى ــــارلىق يوق ــــادالىق قات كان
دەرىجىلىــك ىئنژىنېــرالر ۋە يــۇقىرى
تېخنىكىلىــق شــىركهت باشــلىقلىرى

ۇئالرنىــڭ. بىــلهن ىئــشلهپ بــاقتىم
ـــۆرم ـــۇر ھ ـــشتىمچوڭق .ىتىگه ېئرى

كهسپ جهھهتته مهندىن ائالھىدە
ېئـــــشىپ چۈشـــــىدىغان بىـــــرەر
ـــى ـــزۇ ىئنژىنېرن ـــۇق خهن جۇڭگول
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ــدىم ــازىرغىچه. ۇئچرىتىــپ باقمى ھ
ــــسۇ  ــــڭ ائق باشــــالنغۇچ-4مېنى

ـــسۇ  ـــته، ائق وئتتـــۇرا-1مهكتهپ
ـــــــــىنجاڭ ـــــــــته ۋە ش مهكتهپ
ۇئنىۋېرســـــىتېتىدا وئقۇغـــــانلىقىم

ۆئزۈمنىـڭ. چېنىپ باققـان ەئمهس
ــر ۇئي ــانبى ــپ باقق ــۇم چېنى غۇرلۇق
ۆئزۈمنىــــــــڭ ائشــــــــۇ. ەئمهس

مهكــــتهپلهردە وئقۇغانلىقىمــــدىن
ـــرلىنىمهن ـــايىن پهخى كـــۆپ. ىئنت

ــدارىنىڭ ــشىلهر ىئقتى ــاندىكى كى س
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ــڭ ــدىن ەئمهس، رىقابهتنى يوقلۇقى
دەرىجىــدىن تاشــقىرى يــۇقىرىلىقى
ۋە پۇرســــهتنىڭ بولماســــلىقىدىن
ــدۇ ــتهپكه كىرەلمهي ــق مهك .داڭلى

ـــــــق مهكـــــــ تهپكهەئگهر داڭلى
ــــىزمۇ ــــسىڭىز، ۇئ يهردە س كىرەلى

  . وئقۇپ كېتهلهيسىز
قانداق بىـر. شۇڭا وئبدان وئيالڭ

ـــــىز ـــــنى س ـــــدە تۇغۇلۇش ائىئلى
قايـــــــسى. بهلگىلىيهلمهيـــــــسىز

باشالنغۇچ مهكتهپ، قايسى وئتتۇرا
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مهكتهپكه كىرىشنى سىز ائساسـهن
ســىز ياشــىغان. بهلگىلىيهلمهيــسىز

دەۋردىكــى سىياســهتنىڭ قانــداق
ســــىزنىڭ ىئرادىڭىــــزگهبولۇشــــى 

ۆئزىڭىــز كــونترول. بـاغلىق ەئمهس
قىاللمايـــدىغان ىئـــشالر ۈئســـتىدە
ــولىڭىزنى ــك ائھ ۇئرۇڭ، ي قانچىلى

ــانه ــان باھ ــۈز قىلمىغ ســهۋەبلهر-ت
ـــىكايهت ـــك ش ـــتىدە قانچىلى ۈئس
ـــته ســـىزنىڭ ـــۇ جهھهت ـــڭ، ب قىلى
ــگه ــك ەئقىل ــز قانچىلى دەۋاتقىنىڭى
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ــــڭ ــــسۇن، ۇئالرنى ــــق بول مۇۋاپى
 ۈئچۈن، سـىزنىڭھهممىسىنىڭ سىز

ىئستىقبالىڭىز ۈئچۈن ھهچ قانـداق
كــۈن بــويى باشــقا. قىممىتــى يــوق

ـــــاي، باشـــــقىالر ۋە ىئـــــش قىلم
جهمىئـــيهت ۈئســـتىدە شـــىكايهت
قىلسىڭىزمۇ، سىز يهنىال ۆئزىڭىزنىڭ
ــــۇرۇنقى ھــــالىتىڭىزدە تــــۇرۇپ ب

ــــسىز ــــشى. قېلىۋېرى ــــۇڭا ياخ ش
ــزدىمهڭ ــانه ىئ ــلىققا باھ .وئقۇماس

ــ ــول ىئ ــقا ي ــشى وئقۇش .زدەڭياخ
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ســىزگه يۆلهنچــۈك بولمىــسا، ھــېچ
ھـازىرقى سـىزگه. كىمگه يۆلهنمهڭ

ــــــىلهرگه ــــــان نهرس تهۋە بولمىغ
ائلـــــــدىنىپ، كهلگۈســـــــىدىكى

سـىزنىڭ. رىقابهتنى ۇئنتۇپ قالماڭ
ھاياتىڭىزنى باشقا ھېچكىم ياشاپ

ۇئنــــى ۆئزىڭىــــز. بېرەلمهيــــدۇ
ـــــــسىل-ۈئزۈل. ياشايـــــــسىز كې

ــــم ــــڭ كى ــــپ، ۆئزىڭىزنى ىئزدىنى
نـــــــــى، ســـــــــىزنىڭىئكهنلىكى

ـــــــېمه ـــــــدىلىكىڭىزنىڭ ن ائالھى
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ـــــــڭ ـــــــى، ۆئزىڭىزنى ىئكهنلىگىن
كهلگۈســىدە قايــسى تهرەپــته ەئڭ
ـــــــــــــــــــــــك مۇۋەپپهقىيهتلى
بوالاليـــــدىغانلىقىڭىزنى تېپىـــــپ

ــــڭ ــــهن. چىقى ــــۇنىڭغا ائساس ش
ۆئزىڭىزنىڭ كهلگۈسى نىـشانىڭىزنى

ائنــدىن ائشــۇ. تۇرغــۇزۇپ چىقىــڭ
ــۇرۇش ــگه ائش ــشانىڭىزنى ەئمهل نى

 ەئته باشـاليمهن.ۈئچۈن ائتلىنىڭ
ھېلىــراق. ەئمهس، بۈگــۈن باشــالڭ
ــالڭ ــازىر باش ــدىن. ەئمهس، ھ ائن
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ـــماڭ ـــۈ بوشاش ـــۇنداق. مهڭگ ائش
ــــــۇم ــــــىز چوق ــــــسىڭىز، س قىل

مهن. مــــۇۋەپپهقىيهت قازىنىــــسىز
  .شۇنىڭغا قهتىئ ىئشىنىمهن

-يــۇرتتىكى يــاش: ســوائل .10 
پهن ساھهسـىدە-ۆئسمۈرلهر ىئلىـم

ەئڭ قىزىقىدىغان تېمىالرنىڭ بىـرى
ـــــاتى ـــــل مۇكاپ ـــــىزچه. نوبې س

كهلگۈسىدە ۇئيغۇرالردىنمـۇ نوبېـل
مۇكاپــــــاتى ائلىــــــدىغان ائدەم
چىقــــــارمۇ؟ بــــــۇ توغرىـــــــدا
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وئيلىغانلىرىڭىزنى سۆزلهپ بهرگهن
  بولسىڭىز؟
مهن ائلدى بىلهن نوبېـل: جاۋاب

مۇكاپــــــــــاتىنى قىــــــــــسقىچه
ـــــل. چۈشـــــهندۈرۈپ ۆئتهي نوبې

بولـــۇپ تهســـىس-1مۇكاپـــاتى 
ــق ــان خهلقائرالى ــاتقىلىنغ  مۇكاپ

ــۇپ، ۇئ  ــا،-1901بول ــى فىزىك يىل
ــــوگىيه يــــاكى خىمىــــيه، فىزىوئل
مېدىتسىنا، ەئدەبىيات ۋە تىنچلىق
قاتـــــارلىق ســـــاھهلهر بـــــويىچه
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يىلى-1968. بېرىلىشكه باشلىغان
Sweden) بانكىسى ) دسىيهشىۋې
خاتىرىــــسىنوبېلنىــــڭ  ائلفرېــــد

ۈئچــــــۈن ىئقتىــــــساد ىئلمــــــى
ــاتىنى ــل مۇكاپ ــىدىمۇ نوبې ساھهس

ھهر بىـر مۇكاپـات.  قىلغانتهسىس
بىردىن مېدال، خۇسۇسىي دىپلومـا

ۋە پۇلــدىن تهركىــب) گۇۋاھنــامه(
ــدۇ ــاتىنى ەئڭ. تاپى ــل مۇكاپ نوبې

 دۆلهت10كۆپ ائلغـان ائلـدىنقى 
تۆۋەنــــــدىكىلهردىن ىئبــــــارەت
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)1901-2002:(  
ـــــــــــــــــا.1 ؛)261: (ائمېرىك
ــيه.2 :گېرمــانىيه.3؛ )79: (ەئنگلى
ــــــــــــسىيه.4؛ )61( ؛)28: (فران
ــــــــــــــــسارىيهش.5 ؛)22: (ىۋېت
ــىيه.7؛ )18: (شىۋېدســىيه.6 :روس
؛)9: (گولالنـــــــــــدىيه.8؛ )11(
).7: (ياپونىيه.10؛ )8: (دانىيه.9

 .جۇڭگو تېخى بىرنىمۇ ائاللمىغان
ياشـــالر ۆئزلىـــرىگه تۇرغۇزۇشـــقا

. خىـل بولىـدۇ2تېگىشلىك نىشان 
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ۇئنىــڭ بىــرى، ۆئزىنىــڭ تــاالنتى
بىــــــلهن ۆئز تىرىــــــشچانلىقىغىال

ــىۋە ــكمۇناس ــۇپ، يېتهرلى تلىك بول
ـــگه ـــسا، ەئمهل ـــدە تىرىش دەرىجى
ــشاندۇر ــدىغان نى .ائشــۇرغىلى بولى
مهســــــــــىلهن، ەئگهر ســــــــــىز

مهن چــــــوڭ"كىچىكىڭىــــــزدىال 
ـــۇر ـــر دوخت ـــۇم بى ـــدا چوق بولغان

، دېگهننـــى ۆئزىڭىـــزگه"بـــولىمهن
نىشان قىلىپ، شۇ نىـشانغا يېـتىش
ۈئچـــۈن يېتهرلىـــك تىرىـــشچانلىق
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تۇركۆرسهتسىڭىز، سىز چوقۇم دوخ
ــــسىز ــــۇ،. بوالالي ــــۇ جۇڭگودىم ب

ـــــۇنداق ـــــدىمۇ ش مهن. ائمېرىكى
كىچىكىمــــدىن تارتىــــپ رادىــــوئ
ــان ــپىگه قىزىقق ــا كهس ېئلېكترونىك

مانا ھازىر ائشـۇ كهسـپنىڭ. ىئدىم
يهنه. بىر تارمىقىـدا ىئـشلهۋاتىمهن

ــــــسا، ۇئ پهقهت ۆئز ــــــرى بول بى
تىرىشچانلىقىڭىزغىال مۇناسىۋەتلىك

ــق ــدىن تاش ــان، دەرىجى ىرىبولمىغ
رىقابهت ۋە بهلگىلىك دەرىجىـدىكى
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ــدىغان ــت تهلهپ قىلى ــا تاالن تۇغم
مهسىلهن، بىر ناخشىچى. نىشاندۇر

بولۇش، ھولليۋودقـا كېلىـپ، كىنـو
چـــــولپىنى بولـــــۇش ۋە نوبېـــــل

ــش ــاتى ېئلى ــدىكى-2. مۇكاپ خىل
-نىــــشاننىڭ ەئمهلــــگه ېئــــشىش

ائشماســـلىقى پهقهت ۆئزىڭىـــزگىال
مۇناســىۋەتلىك بولمىغاچقــا، ۇئنــى
ـــڭ ائساســـلىق ـــز ۆئزىڭىزنى ھهرگى
ـــرەك ـــلىقىڭىز كې ـــشانى قىلماس نى

ەئگهر سىزنىڭ ائۋازىڭىـز ياخـشى(



360 

ــــنى ــــشىچى بولۇش ــــسا، ناخ بول
ــــسىڭىز ــــشان قىل ــــلىق نى ائساس

ــدۇ ــۋەتته بولىۋېرى ــۆپىنچه). ەئل ك
خىلـدىكى-1ەئھۋالدا، ۆئزىڭىزگه 

ــپ، ــى تۇرغۇزۇۋېلى ــشاندىن بىرن نى
خىلـدىكىنى قوشـۇمچه-2ائندىن 
  . كېرەكقىلىشىڭىز

نوبېل مۇكاپاتى ھهر يىلى ھهر بىر
ساھهدە دۇنيا بويىچه پهقهت بىـرال
ـــا ـــر گۇرۇپپ ـــاكى بى ـــگه ي ائدەم

بـۇ مۇكاپـاتنى. ائدەمگه بېرىلىـدۇ
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ــــتالردا ائلغــــانالر كــــۆپىنچه ۋاقى
ۆئزلىرىنىڭ ۇئنى ائالاليدىغانلىقىنى
ــــل ــــدا نوبې ــــاكى ەئڭ ائخىرى ت
مۇكاپاتى كومىتېتىنىڭ ائۋاز بېرىش

.ى چىقمىغىـچه بىلمهيـدۇنهتىجىس
ــويى ــۈر ب ــز ۆئم ــۇڭا ۇئالر ھهرگى ش
ــاتى ېئلىــش ۈئچــۈن ــل مۇكاپ نوبې

ـــــشقانالر ەئمهس ـــــېكىن،. تىرى ل
پهننىـڭ يـۇقىرى پهللىـسىگه-ىئلىم

چىقىــش ۈئچــۈن پۈتــۈن ۆئمرىنــى
ـــۇ ائدەملهرنىـــڭ. ائتىغـــانالردۇر ب



362 

كۆپىنچىلىرى ۈئچۈن ۇئالرنىڭ ەئڭ
ھوزۇرلىنىدىغان، ھهممىدىن مۇھىم

 ۆئزلىــرى شــۇغۇللىنىۋاتقانىئــشى
ــارەتتۇر ــاتتىن ىئب ــي تهتقىق .ىئلمى
ــــــڭ ــــــۇ ائدەملهرنى ــــــۇڭا، ب ش
ـــۇ كـــۆپىنچىلىرى ۈئچـــۈن، مهن ب
ســـۆھبهتنىڭ ائلـــدىنقى قىـــسمىدا
بايان قىلغان ىئشالرنىڭ مۇھىملىـق
تهرتىپىنىـڭ ەئڭ ائلدىـدا ۆئزىنىــڭ

  .تهتقىقاتى تۇرىدۇ
Caltechمهن يېقىندا بىر قېتىم 
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 California Institute of "يهنـى،(
Technology"دېـــــگهن ائلىـــــي 

ـــى ـــى دېمهكچ ـــڭ. مهكتهپن بىزنى
ـــدارە  ـــتهپكهJPLىئ ـــۇ مهك  ائش
باكـاالۋر. زىيارەت قىلدىم) قارايدۇ

وئقۇغۇچىلىرىنىـــــڭ ياتاقلىرىغـــــا
ـــاقتىم ـــۇ مهكـــتهپكه. كىرىـــپ ب ب

كىـــرگهن ھهر قانـــداق باكــــاالۋر
ـــسى  ـــۇم-1وئقۇغۇچى ـــى چوق يىل

ىـڭمهكتهپ تهمىـنلىگهن، مهكتهپن
ىئچىدىكى ياتاقتا تۇرۇشـى كېـرەك
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ــى. ىئــكهن ــتهپكه ھهر يىل ــۇ مهك ب
ائلىــدىغان باكــاالۋر وئقۇغۇچىنىــڭ

ــۇپ،  ــايىن ائز بول 200ســانى ىئنت
ھهمدە ۇئالرنىـڭ. ەئتراپىدا ىئكهن

كۆپىنچىــسى تاالنــت جهھهتــتىن
لهردىــن ەئمهس" نورمــال ائدەم"

ــرەر ــته بى ــۇرا مهكتهپ ــۇپ، وئتت بول
اققــانالرنهرســه ىئجــات قىلىــپ ب

مهكتهپتىكــى پروفېســسور. ىئــكهن
1:3بىلهن وئقۇغۇچىنىڭ نىـسبىتى 

 وئقۇغۇچىغـا3يهنـى، ھهر . ىئكهن
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ـــــوغرا ـــــسور ت ـــــردىن پروفېس بى
دېــــــمهك، بــــــۇ. كېلىــــــدىكهن

ــــــى پاائلىيهتنىــــــڭ مهكتهپتىك
ــۈش ــسمى دەرس ۆئت ــىي قى ائساس
.ەئمهس، پهن تهتقىقــاتى ىئــكهن

Caltechـــل ـــازىرغىچه نوبې  ته ھ
ېئرىـشكهنلهرنىڭ سـانىمۇكاپاتىغا 

  . نهپهر ىئكهن30
مهن ائلــــــدىنقى ســــــوائلنىڭ
جاۋابىدا ېئيتقاندەك، ۇئيغۇرالرنىڭ
بۇ دۇنيادىكى باشقا مىللهتلهردىـن
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ــــوق ــــى ي ــــداق پهرق ــــېچ قان .ھ
ۇئيغۇرالرمــــۇ باشــــقا مىللهتــــلهر
ـــسىنى قىاللىغـــان ىئـــشنىڭ ھهممى

ــدۇ ــاش. قىالالي ــۇرتىمىزدىكى ي -ي
ـــــازىر ـــــۈن ھ ـــــمۈرلهر ۈئچ ۆئس

ــىمهدە" ــيهت ىئنقىالب ــا"، "نى قايت
ــش ــيه ېئلى ــشالر" تهربى ــگهن ىئ دې

-بولمىغانـــــدىكىن، ۇئالر ىئلىـــــم
پهننىــــڭ يــــۇقىرى پهللىــــسىگه
چىقىشقا ھهقىقىـي ىئـرادە بـاغالپ،

ـــسىال،  ـــاتتىق تىرىش ـــقا28ق  ياش
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ــــۇق ــــۇرۇپ دوكتورل ــــرمهي ت كى
مانـــا شـــۇ. ۇئنـــۋانىنى ائالاليـــدۇ

ياشالرنىڭ ىئچىدىن، ھهمدە ھـازىر
ــدە ي ــۇرچهت ەئل ــاۋاتقان ۇئيغ اش

پهرزەنتلىرىنىـــــــڭ ىئچىـــــــدىن
ائمېرىكىدىكى خارۋارد، سـتانفورد،

Caltech ، MITــــشاش  گه وئخ
داڭلىــــــــــــق مهكــــــــــــتهپكه
كىرەلهيــدىغانلىرى چىقىــپ، ائشــۇ
ـــــــڭ بىرەرســـــــىدە مهكتهپلهرنى
تهتقىقات ېئلىـپ بارسـا، ۇئيغـۇرالر
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ــــاتى ــــل مۇكاپ ــــدىنمۇ نوبې ىئچى
مهن. ائلىدىغانالر چوقـۇم چىقىـدۇ

  .ڭغا قهتىئي ىئشىنىمهنبۇنى
مهن بۇ يهردە تهكىـتلهپ ۆئتـۈپ
كېتىــشنى اليىــق كــۆرگهن مۇنــداق

ــار ــر ىئــش ب ــم. بى ــالىالرنى ىئلى -ب
پهننىــــڭ يــــۇقىرى پهللىــــسىگه
چىقىشقا رىغبهتلهندۈرۈش، ھهرگىز

ــــــالنغۇچنىڭ  ــــــى باش -1ۇئالرن
10سىنىپىدىن باشـالپ ھهر كـۈنى 

نهچچه سـاەئت ۆئگىـنىش قىلىـشقا
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ـــۇرالش دېگه ـــك ەئمهسمهجب .نلى
ۇئنداق قىلىـش بالىالرنىـڭ نورمـال
ۆئســـۈپ يېتىلىـــشىگه ىئنتـــايىن

ــانلىق ــالنغۇچ. زىي ــدا باش ائمېرىكى
مهكـــتهپ بالىلىرىغـــا ائساســـهن

تولۇقــسىز. تاپــشۇرۇق بېرىلمهيــدۇ
وئتتۇرا مهكتهپتىمۇ تاپـشۇرۇق بىـر
ـــۇق ـــۇپ، تول ـــل بول قهدەر يهڭگى
ـــدىن وئتتـــۇرا مهكـــتهپكه چىققان

.ېئغىرلىـــشىدۇكېـــيىن تاپـــشۇرۇق 
ـــا ـــالنغۇچتا ائت ـــن-باش ائنىالردى
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پهقهت بالىلىرىغــا كــۆپلهپ كىتــاب
وئقــۇپ بېــرىش ھهمــدە بــالىلىرىنى
ۆئزلۈكىــــدىن كىتــــاب وئقۇشــــقا
.رىغبهتلهندۈرۈش تهلهپ قىلىنىـدۇ

 سـاەئت4-3بالىالرنىڭ ھهر كۈنى 
ـــش ـــك قىلى ـــشىغا كاپالهتلى وئينى

ـــدۇ ـــدىكى. تهلهپ قىلىنى ائمېرىكى
ىڭ بالىلىرىغا كىتابائق تهنلىكلهرن

وئقۇپ بېرىش ۋە كىتاب وئقۇتـۇش
ائدىتـــى ىئنتـــايىن وئمۇمالشـــقان
ـــىقىدىكى ـــلهر قورس ـــۇپ، بهزى بول
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ـــالىالرغىمۇ ـــان ب ـــى تۇغۇلمىغ تېخ
ــۋاتقىنىنى ۆئز ــۇپ بېرى ــاب وئق كىت

ـــۆردۈم ـــلهن ك ـــۆزۈم بى ـــاش. ك ي
ۆئســــمۈرلهر كىتــــابتىن نۇرغــــۇن
كىشىلىك تۇرمـۇش تهجرىبىلىرىنـى

-ڭا ھهر بىر ائتـاشۇ. ۆئگىنهلهيدۇ
ــز ســهل ــۇ مهســىلىگه ھهرگى ــا ب ائن

ــــــرەك ەئگهر. قارىماســــــلىقى كې
ىئمكانىيهتال يار بهرسـه، بالىڭىزغـا
ـــــــدىغان ـــــــشى كۆرى ۇئالر ياخ
كىتابالرنىـــڭ ھهممىـــسىنى ېئلىـــپ
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ــــــڭ ــــــدىكى ائق. بېرى ائمېرىكى
ــر ــسىنىڭ بى تهنلىكلهرنىــڭ كۆپىنچى
-وئرتاق ائالھىدىلىكى، ۇئالر گهپ

لهن مۇناسىۋەتسۆزگه، باشقىالر بى
ۆئزلىـرى. قىلىشقا ىئنتـايىن ۇئسـتا

.شىركهت ېئچىشقا ىئنتايىن مـاھىر
شــــۇنداق بولغاچقــــا، ۇئالرنىــــڭ
ىئچىـــدىكى بىـــر قىـــسىمالر بىـــرەر
ـــدارنى ـــدە ىئقتى ـــاھهدە ائالھى س
ـــــدىردىمۇ، ـــــدۈرمىگهن تهق يېتىل
ــق ــى ائرقىلى ــڭ راۋان تىل ۆئزلىرىنى
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ـــــۈك ـــــلهن ۈئنۈمل ـــــقىالر بى باش
قتىـــدارىغامۇناســـىۋەت قىلىـــش ىئ

تايىنىــپ، ناھــايىتى وئبــدان جــان
بــــــۇ جهھهتــــــته. باقااليــــــدۇ

ــــاب ــــپ كىت ــــدىن تارتى كىچىكى
ـــى ـــشنىڭ رول ـــقا ائدەتلىنى وئقۇش

جۇڭگو ماائرىپىـدا. ىئنتايىن چوڭ
ۆئسمۈرلهرگه بولغان-كىچىك ياش

ــــقىرى ــــدىن تاش ــــسىم ھهددى بې
ــۇقىرى ــتهپكه. ي ــي مهك ــۇنى ائلى ب

كىرىــــــــشتىكى رىقابهتنىـــــــــڭ
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هلتۈرۈپ چىقارغـانكۈچلۈكلۈكى ك
بولۇپ، مېنىڭچه ياشالرنىڭ نورمال
ۆئسۈپ يېتىلىشىگه ىئنتايىن ېئغىـر

يـۇقىرىقىالردىن. زىيىنى بولۇۋاتىدۇ
باشــقا، مهن ائلــدىنقى قىــسىمالردا
-ېئيتىــپ ۆئتــۈپ كهتــكهن، يــاش

ـــــشى ـــــمۈرلهرنىڭ ۆئزى ياخ ۆئس
ـــايۋىنىنى ـــرەر ۆئي ھ ـــۆرگهن بى ك
ــــرى ياخــــشى ــــشى ۋە ۆئزلى بېقى

ـــــر ـــــۆرگهن بى ـــــيهك ەر تهنتهربى
ـــــشىمۇ ـــــرىگه قاتنىشى ھهرىكهتلى
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ـــدارلىق ـــاغالم، ىئقتى ـــڭ س ۇئالرنى
بولــــۇپ ۆئســــۈپ يېتىلىــــشىگه

مېنىڭ وئغلـۇم. ىئنتايىن پايدىلىق
ــــر ــــشلىگهن بى ــــالنغۇچتا ىئ باش
پروجهكت، ۆئزىنىـڭ ەئڭ ياخـشى
ـــتى، ـــۇغقىنى، دوس ـــدىغان ت كۆرى
كىتـــابى، تـــامىقى، وئيـــۇنى، ۆئي
ھــــايۋىنى، تهنتهربىــــيه تــــۈرى

اتارلىقالرنى رەسـىملهر بىـلهن بىـرق
چـــوڭ تاختايغـــا تىزىـــپ، ۇئالر
توغرىــسىدا چۈشــهندۈرۈش يېزىــپ
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ــته ــاينى مهكتهپ ــۇ تاخت ــدىن ب ائن
دېـمهك،. كۆرگهزمه قىلىش بولـدى

ــــۇش، ــــاب وئق ــــدا كىت ائمېرىكى
وئينــاش، ۆئي ھــايۋىنى بــېقىش ۋە
تهنتهربىيىگه قاتنىشىش قاتـارلىقالر
ـــس ـــدىكى كهم بول ـــالىالر ھاياتى اب
بولمايــــدىغان بىــــر تهركىــــبكه

  .ائيالنغان
ـــداق ائدەم، ـــدا ھهر قان ائمېرىكى

مهن كهلگۈســــــىدە ائمېرىكــــــا"
.دېيهلهيـدۇ" پرېزىدىنتى بـولىمهن
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ھهمــدە ائشــۇ يــولنى بــويالپ، ۆئز
ىئقتىدارى يار بهرگهن ەئڭ يۇقىرى

يــــاش. پهللىگىــــچه چىقااليــــدۇ
ۆئســمۈرلهردە ۇئالرنىــڭ تىرىشــسىال
ـــــــــــشنى ـــــــــــداق ىئ ھهر قان
ـــسىدىكى ـــدىغانلىقى توغرى قىالالي
ىئشهنچسىنى يېتىلدۈرۈش ىئنتايىن

ائنىــالر بـــالىلىرى-ائتـــا. مــۇھىم
كىچىك ۋاقتىـدىن باشـالپال، ەئگهر
ۇئالر ياخــــــشى وئقۇســــــا، ۇئالر
كهلگۈســــــىدە چــــــوڭ ائلىــــــم
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بوالاليــدىغانلىقى، چــوڭ شــىركهت
قۇرااليـــــدىغانلىقى توغرىـــــسىدا

شـۇنداق. سۆزلهپ تۇرۇشى كېـرەك
دا بالىالرنىــــڭ يۈكــــسهكقىلغانــــ

غــايىلهر بىــلهن چــوڭ بولۇشــىغا
.ناھايىتى زور تهسىر كۆرسىتهلهيدۇ

يـۇقىرىقى سـۆھبهت: سوائل-11
ــسىدىن ســىزنىڭ ۇئيغــۇرالر خاتىرى
ىئچىدىكى ۆئگىـنىش، خىـزمهت ۋە
ــــــــڭ ــــــــۇش جهھهتلهرنى تۇرم
ـــــــــر قهدەر ـــــــــسىدە بى ھهممى
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مۇۋاپىقىيهتلىك ھايات كۆچـۈرگهن
كىڭىزنـىكىشىلهرنىڭ بىـرى ىئكهنلى
ســـىزنىڭ. كـــۆرۈۋالغىلى بولىـــدۇ

كىـــشىلىك تۇرمۇشـــنى ائشـــۇنداق
ــــشىڭىزدىكى ەئڭ ــــپ ماڭالى ېئلى
مــــۇھىم كىــــشىلىك خــــاراكتېرالر
قايسىالر؟ ۆئز بېشىڭىزدىن ۆئتكهن
ـــــــــلهن ـــــــــتىلهر بى سهرگۈزەش
ــــۆزلهپ بهرگهن بىرلهشــــتۈرۈپ س

  بولسىڭىز؟
بىـر ائدەمنىـڭ كىـشىلىك: جاۋاب
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ھاياتىنىــــڭ قانــــداق بولۇشــــىنى
هلگىلهيدىغان بىر مـۇھىم ائمىـل،ب

ھهقىقهتهنمۇ شۇ كىـشىنىڭ ۆئزىـگه
خاراكتېرىـــدىن-خـــاس مىـــجهز

  .ىئبارەت
خـــاراكتېرىمنى-مېنىـــڭ مىـــجهز

ــــدىكى  ــــۆزگه5تۆۋەن ــــز س  ېئغى
  :يىغىنچاقالش مۇمكىن

  سهمىمىيلىك ) 1
قىيىنچىلىققا بهرداشلىق بېرىش )2
  ىئجادكار بولۇش ) 3
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ـــۇقىرى) 4 ـــتىن ي ـــشنى تهلهپ ىئ
  ش قىلى
  توختىماي ىئزدىنىش) 5

 نهچچه يىل بۇرۇن30بۇنىڭدىن 
مهن وئتتۇرا مهكتهپته وئقۇۋاتقـان
مهزگىلدە، مېنىڭ سـىنىپ مـۇدىرىم
ماڭــا مۇنــداق ســۆزلهرنى ېئيتقــان

ــــدى ــــڭ: "ىئ ــــر ائدەمنى ھهر بى
ـــــــــدۇ ـــــــــۇقچىلىقى بولى .ائرت

ــــدۇ ەئگهر. يېتهرســــىزلىكىمۇ بولى
ــر ــۈرىڭىزدىكى بى ــىزنىڭ م ــى س ۇئن
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چىدىكى نهرسىلهرگهخۇرجۇننىڭ ىئ
ــــۇقچىلىقىڭىز ــــساق، ائرت وئخشات
ــسىدا، ــدى خالتى ــڭ ائل خۇرجۇننى
يېتهرسىزلىكىڭىز بولسا خۇرجۇننىڭ

ائدەمـلهر. ائرقا خالتىسىدا بولىدۇ
ـــڭ ـــا، خۇرجۇننى ـــۆپىنچه ۋاقىتت ك
ـــسىنىال ـــدىكى خالتى پهقهت ائلدى
ــــــــسىدىكىنى ــــــــۆرۈپ، ائرقى ك

ـــــدۇ ـــــايىن. كۆرەلمهي ـــــۇ ىئنت ب
رجۇننىــــڭائدەم خۇ. خهتهرلىــــك

ائرقىـــــسىنىمۇ كۆرەلىگهنــــــدىال،
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ائندىن ۆئزىگىمـۇ ۋە باشـقىالرغىمۇ
توغرا مۇائمىله قىالاليـدۇ، ھهمـدە

مهن". توختىماي ائلغا باسـااليدۇ
شــۇنىڭدىن باشــالپ بــۇ ســۆزلهرنى
.ېئــسىمدىن چىقىرىــپ باقمىــدىم

ۆئزۈمـگه،-مهن ىئزچىل تۈردە ۆئز
ــتلىرىمغا، ــدىكىلهرگه، دوس ائىئلهم

ىرىمغا، ۋە باشـلىقىمغاخىزمهتداشل
راســــتچىل، ســــهمىمىي بولۇشــــقا

ــدىم ــشىپ كهل ــى-ۆئز. تىرى ۆئزۈمن
ۆئزۈمــگه-تــوغرا چۈشىنىــشكه، ۆئز
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توغرا باھا بېرىشكه، ائجىزلىقىمنـى
ــا ــاي ائلغ ــپ، توختىم ــۇق بىلى تول
ىئلگىرىلهشــكه ائالھىــدە كۆڭــۈل

ـــدىم ـــۈپ كهل ـــى-ۆئز. بۆل ۆئزۈمن
داۋاملىــق ەئڭ يــۇقىرى دەرىجىــدە

شىنىپ تۇرغان بولغاچقـا،توغرا چۈ
ــــــــــڭ ۈئســــــــــتىگه مهن ۇئنى
ــاھهقچىلىككه، ــسىزلىككه، ن ائدالهت
كهمسىتىشكه ۋە باشـقىالرغا زىيـان
سېلىشنىڭ بهدىلىگه پايدا ېئلىـشقا
ىئنتــايىن ۆئچ ھهم قارشــى بولــۇپ،
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ۇئنداق ىئشالرنى قىلىشتىن قهتىئـي
ســــــاقلىنىدىغان، باشــــــقىالرنىڭ
ــدە ــۇقىرى دەرىجى كــۆڭلىنى ەئڭ ي

دىغان بولغاچقا، ۆئزۈم تـوغراائياي
دەپ قارىغان يولۇمنى مېڭىۋېرىپ،
ــداق باھــا ــا قان ــقىالرنىڭ ماڭ باش
.بېرىشىگه ائنچه كۆڭۈل بۆلمىـدىم
چۈنكى، باشقىالر ماڭـا ەئڭ تـوغرا
باھا بىرەلىگهندىمۇ، پهقهت مېنىـڭ

  .ۆئزۈمچىلىك باھا بېرەلهيتتى
مهن كىچىكىمــــدىن تـــــارتىپال 
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نىـــــڭجهمىئيهتنىـــــڭ ۋە خهلقىم
.ماختىشىغا كۆپ سـازاۋەر بولـدۇم
ــــتىم باشــــقىالرنىڭ ماڭــــا ھهر قې
ــــدا، ــــىنى ائڭلىغان بهرگهن باھاس

ۆئزۈمــدىن-بولــۇپ ۆئز-1مېنىــڭ 
مهن بۇنىڭغــــا: "ســــورايدىغىنىم
دېگهندىن ىئبـارەت" ەئرزىيمهنمۇ؟

ــدى ــوئ. بول ــزىتلهردە مهن-رادى گې
توغرىلىق بىر نهرسه ېئالن قىلىنـسا،

زمـــۇنىنىمهن دەرھـــال ۇئنىـــڭ مه
ـــڭ ـــشۈرۈپ، ۇئنى ـــسىلىي تهك تهپ
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قانچىلىك دەرىجىـدە تـوغرىلىقىنى،
ـــىرىنى ـــىنىڭ تهس ـــان نهرس يېزىلغ
كـــــــــــۈچهيتىش ۈئچـــــــــــۈن
كۆتــــۈرۈۋېتىلگهن قىــــسىملىرىنىڭ

ـــــار ـــــڭ-ب ـــــۇقىنى ۋە ۇئنى يوقل
ـــــــسىنى ەئســـــــتايىدىل دەرىجى

ــــۇردۇم ــــشۈرۈپ ت ــــز. تهك ھهرگى
-ۆئزۈمدە يوق نهرسىلهر بىلهن ۆئز
ــــدى ــــداپ يۈرمى ــــى ائل .مۆئزۈمن

ائمېرىكىدا شىركهتلهردە ىئشلهشنى
باشـــــــلىغاندىن بۇيـــــــان، مهن
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ــدىكى ــق تۆۋەن ــدىن داۋاملى ۆئزۈم
مهن: "سوائلالرنى سـوراپ تـۇردۇم

ــــان ماائشــــىمغا چۇشــــلۇق ائلغ
ـــــى ـــــشلهۋاتىمهنمۇ؟ مهن يېڭ ىئ
ىئقتىـــــــدار، يېڭـــــــى بىلىـــــــم
ــــــۇ ۆئگىنىۋاتىمهنمــــــۇ؟ ەئگهر ب
شىركهتتىن چىقىپ كېتىپ قالسام،

مهتباشـــــــقا يېڭـــــــى خىـــــــز
ــــدە باشــــقا ــــااليمهنمۇ؟ مهن تاپ
شىركهتلهرنى جهلـپ قىالاليـدىغان
قانداق نهرسىلهر بار؟ مېنىڭ ھـازىر
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ــى ــدە يېڭ ــشىم مهن ــان ىئ قىلىۋاتق
  "ىئقتىدار يېتىلدۈرەلهمدۇ؟

ائمېرىكــا جهمىئيىتــى رىقـــابهت
بىلهن تولغان، بىـر پـارچه گۆشـنى
-تالىــشىۋاتقان بىــر تــوپ يولــۋاس

.خـشايدۇبۆرىلهرنىڭ ۇئۋىسىغىال وئ
كۈچلۈك بولـسىڭىز پهللىمـۇ پهلـله

ەئگهر ائجىـز. ۆئرلهپ كېتىۋېرىسىز
ـــيىن ـــدىن كې ـــسىڭىز، ائز كۈن بول

مهن. جهمىئيهتته لهيلهپ قالىـسىز
ھازىرغا قهدەر بىر خىـزمهت بىـلهن



390 

يهنه بىــر خىزمهتنىــڭ ائرىلىقىــدا
ەئڭ ۇئزۇن خىزمهتــــسىز تــــۇرۇپ

 ھهپته بولۇپ، ھهر3باققان ۋاقتىم 
ڭى خىزمهتكه كىرگهنـدە،قېتىم يې

ــــــدە  ــــــا ەئڭ كهم دېگهن 2ماڭ
مهن. شىركهتتىن چاقىرىق كهلدى

"Wawesplitter"بۇرۇن ىئشلىگهن 
يىلــى-2002دېــگهن شــىركهتتىن 

نويــــــــابىردا چىقىرىــــــــۋەتكهن
دوكتۇرلـــۇق ۇئنـــۋانى بـــار بىـــر
ائمېرىكىلىق تېخـى ۆئتـكهن يىلـى
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ـــى-2004( ـــدا ائران-7) يىل ائي
ـــاپتى ـــزمهت ت ـــۇ ۋاقىت. خى ـــاش ت

چىقىرىۋەتكهن دوكتۇرلۇق ۇئنـۋانى
ـــر ـــسىيىلىك ىئنژىنى ـــر فران ـــار بى ب
تېخىچه خىزمهت تاپالمـاي، ھـازىر
بىر تهرەپتىن خىزمهت ىئزدەپ، بىر

ـــــارچه ـــــتىن پ ـــــۇرات-تهرەپ پ
وئقۇتقۇچىلىـــــق خىزمهتلىرىنـــــى
ـــــــۈن ـــــــپ ىئـــــــشلهپ ك تېپى

مهن باشـــــقىالر. كهچۈرىۋاتىـــــدۇ
-1بىــــلهن بىرلىــــشىپ قۇرغــــان 
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هشــــــكهن،شــــــىركهتكه ياردەمل
فىزىكىدا ماگىستىرلىق ۇئنۋانى بار،

 نهچــچه10ســىلىكون جىلغىــسىدا 
يىل ىئنژىنىر بولۇپ ىئـشلىگهن بىـر
كىــشى بــار بولــۇپ، ائلــدىنقى بىــر
قانچه يىلنىڭ ىئچىدە ۇئ خىـزمهت
.تاپالمىــدىم، دەپ يــۈرگهن ىئــدى
يېقىندا ۇئنىڭغـا تېلېفـون قىلـسام،
ۇئ ھـــــازىر بىـــــر كوفىخانىـــــدا

مۇشۇ يهردە كـوفى. "ىئشلهۋېتىپتۇ
دەملهشــنى ۆئگىنىۋېلىــپ، ائنــدىن
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ــشنى ــا ېئچى ــرىم كوفىخان ۆئزۈم ائي
بـۇ كىـشى. ، دەيـدۇ"وئيالۋاتىمهن

 نهچــچه مىــڭ80بــۇرۇنقى يىلىغــا 
ـــــدىغان ـــــاائش ائلى ـــــالر م دول
ىئنژىنىرلىق خىزمىتىدىن ائيرىلىپ،

ـــا  ـــازىر يىلىغ ـــالر30ھ ـــڭ دول  مى
ەئتراپىــــدا مــــاائش ائلىــــدىغان

 . ىئشىنى قىلىۋېتىپتۇكوفىخانىنىڭ
 بىــر كىچىــك بالىنىــڭ قانــداق 

يېتىلىشىدە،-ائدەم بولۇپ ۆئسۈپ
ائنىنىـــڭ ۈئلگىلىـــك رولـــى-ائتـــا
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بــالىالر. ھهممىــدىن چــوڭ بولىــدۇ
سهل ەئقلىنى تاپقانـدىن تارتىـپ،
دەســلهپكى نۇرغـــۇن نهرســـىلهرنى

ــا ــدۇ-ائت ــدىن ۆئگىنى شــۇڭا. ائنى
مهن بالىلىرىمنىـــــڭ ائلدىـــــدىمۇ

 ۋە راســـــتچىللىقســـــهمىمىيلىك
جهھهتــــته ۆئزۈمــــگه ىئنتــــايىن
ــــــــدۇم ــــــــۇقىرى تهلهپ قوي .ي
بـــالىلىرىمغىمۇ راســـتچىل بولـــۇش
جهھهتــــته تهربىيىنــــى ىئزچىــــل

ھهمدە ھاالۋەتته. بوشاشتۇرمىدىم
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ھهممىــــدىن كېــــيىن، جاپــــادا
ــــۇرۇپ، ــــدا ت ــــڭ ائلدى ھهممىنى
ـــتىن بالىلىرىمغـــا ھهمـــمه جهھهت
.ياخشى ۈئلگه يارىتىشقا تىرىشتىم

يىلـــى،-1988ىكىغـــا مهن ائمېر
ــانگۈل  ــالىم ائم ــى،-1989ائي يىل

يىلــى، ۋە وئغلــۇم-1991قىــزىم 
يىلى كهلگهن بولۇپ، مهن-1993
ـــــــاپونىيهگه-1985 ـــــــى ي يىل

ـــۇنداق ـــپ ائش ـــدىن تارتى بارغان
پىرەڭ تۇرمۇشـنى باشـلىغان-تېرە
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ـــدىم ـــرى-1993. ىئ ـــى ائخى يىل
ائىئلىدىكى ھهممىمىز جهم بولـۇپ

 وئغلــۇم.ياشــىيااليدىغان بولــدۇق
ســــــىنىپىدا-1باشــــــالنغۇچنىڭ 

ائدەتتىكـــــــــى ھېـــــــــسابالرنى
ىئــشلىيهلهيدىغان بولغانـــدا، مهن
بىر كۈنى قىزىم بىـلهن ىئككىـسىنى
چاقىرىپ كېلىپ، ۇئالرغا ائمانگۈل
بىـــلهن ىئككىمىزنىـــڭ بىـــر ائيـــدا
ـــــاائش ـــــرگهن م ـــــگه ەئكى ۆئي
چېكىمىزنىڭ كۆتىكى بىلهن شۇ بىر
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چوڭ ىئـشالرغا-ائي ىئچىدە چوڭ
جلىگهن پۇلنىڭ ھۆججهتلىرىنىخه

بېرىـــــپ، ۇئالردىكـــــى پۇلنىـــــڭ
ســـانلىرىنى قوشـــۇپ، ائخىرىـــدا
پهرقىنـــى ھېـــسابالپ چىقىـــشنى

-ۇئ چاغدا مېنىڭ ائتا. تاپشۇردۇم
ائنام ائمېرىكىغا بىزنىـڭ يېنىمىزغـا
ــڭ ــر ائينى ــۇپ، ۇئ بى ــگهن بول كهل
ىئچىــــدە بىزنىــــڭ كىرىمىمىــــزگه
ـــۇقىرى ـــز ي ـــدا، چىقىمىمى قارىغان

ۇئالر پـۇلنى ھېـسابالپ. دىبولغانى
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بولغانــدىن كېــيىن، مهن ۇئالرغــا
ــــۆپ ــــڭ ك ــــزدە پۇلنى ــــازىر بى ھ
ەئمهســـــــلىكىنى، شـــــــۇڭا ۇئالر
وئيۇنچۇق توغرىسىدا كۆپ جېدەل
قىلـــــــسا بولمايـــــــدىغانلىقىنى

ۇئالرنىــڭ ائلدىــدا. چۈشــهندۈردۈم
ـــا، ـــاتالر بولغاچق ـــانلىق مهلۇم س
ۇئالرمــۇ مېنىــڭ ســۆزۈمگه تېــزال

ىڭدىن كېـيىنشـۇن. قايىل بولـدى
ـــــالىالر ـــــپ، ب ـــــا بېرى دۇكانالرغ
ــۇقچه ــسىدا ائرت ــۇق توغرى وئيۇنچ
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جىدەل قىلغاندا، ھېلىقى ھېـسابنى
ـــــــــــسام، ۇئالر ـــــــــــا ائل تىلغ

بـالىالرنى. يامانلىمايدىغان بولدى
ــدىن ــسادىي ەئھۋالى ــڭ ىئقتى ۆئينى
داۋاملىق، ەئينهن خهۋەرلهندۈرۈش
.بىزنىــڭ ائىئلىنىــڭ بىــر ائدىتىــدۇر

تا وئقۇۋاتقانــدا،ســىنىپ-1وئغلــۇم 
ــسى ــڭ وئقۇتقۇچى ــۈنى ۇئنى ــر ك بى
سىنىپتىكى بالىالردىن مۇنـداق بىـر

ەئگهر ســىلهر: "نهرســىنى ســوراپتۇ
ــــدىن  ــــۇل100كوچى ــــالر پ  دول



400 

ــۇلنى نــېمىگه ــساڭالر، ۇئ پ تېپىۋال
كۆپىنچه وئغۇلالر" خهجلهيسىلهر؟

.ۇئنىڭغا وئيۇنچۇق ائلىمىز، دەپتـۇ
.قىــزالر قوچــاق ائلىمىــز، دەپتــۇ

ىلىــــرى دىــــسنېي باغچىــــسىغابهز
ـــــۇ ـــــارىمىز، دەپت ـــــشاتقا. ب دىل

مهن پۇلنى دادامغا"كهلگهندە، ۇئ 
ـــــرىمهن ـــــا ۆئي. بې دادام ۇئنىڭغ

بــۇنى ائڭلىغــان. ، دەپتــۇ"ائلىــدۇ
وئقۇتقــۇچى قــاتتىق تهســىرلىنىپ،
ۇئنىــڭ كۆزىــدىن يــاش چىقىــپ
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ــۇ ــا. كېتىپت ــر ائت ــيىن مهن بى -كې
ائنىــــالر يىغىنىغــــا بېرىـــــپ، ۇئ

ىلهن كۆرۈشكهندە، ۇئوئقۇتقۇچى ب
ماڭا بۇ ھېكايىنى سـۆزلهپ بېرىـپ

مهن ۇئنى دىلشاتتىن ائڭلىمىغان(
ــدىن )ىئــدىم ــدە"، ائن ــىلهر ۆئي س

داۋاملىق بىر ۆئي ېئلىشنىڭ گېپىنى
.دەپ ســـورىدى" قىلىشامـــسىلهر؟

ەئمهلىيهتـــــته بىـــــز ۇئنـــــداقمۇ
مېنىــڭ مهكتهپــتىن. قىلمــايتتۇق

1000كىرىدىغان ماائشىم ېئيىغـا 
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ر ەئتراپىــدا بولــۇپ، وئقــۇشدولــال
ــخودىغا ۇئ ــۇش راس ــۇلى ۋە تۇرم پ

شـۇڭا، ۇئ. ھهرگىزمۇ يېتىـشمهيتى
چاغدا ائيالىم بىزنىڭ شـهھهردىكى
بىرســـىنىڭ ۆئيىـــدە بـــاال باققـــان

ۇئ ۆئيدىمۇ بىر وئغـۇل، بىـر. ىئدى
ــشى ــڭ يې ــۇپ، ۇئالرنى ــار بول ــز ب قى
ــــڭ بــــالىالرنىڭكى بىــــلهن بىزنى

ـــانگۈل ۇئ. وئخـــشاش ىئـــدى ائم
يگه بىزنىڭ بالىالرنىمۇ ائپىرىـپ،ۆئ

تــۆت بــالىنى وئينىغىلــى قويــۇپ
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ۇئ. بېرىپ، ۆئزى ۆئگىنىش قىالتتى
ـــى ـــوڭ ۆئي ـــر چ ـــشىلهرنىڭ بى كى
بولغاچقا، بىزنىـڭ بـالىالر مهنـدىن

ــق ــا: "داۋاملى ــز قاچانلىقق دادا، بى
بىر. دەپ سورايتتى" ۆئي ائلىمىز؟
ھـازىر. كېيىن ائلىمىز: "قېتىم مهن
، دېسهم،" پۇلىمىز يوقائلىدىغانغا
دادا، سـهندە چهك: "ۇئالر دەرھال

بـــارغۇ؟ چهك يېزىـــپ بهرســــهڭ
  . دەپ سورىدى" بولمىدىمۇ؟

ائمېرىكىدا سىز بىـر بانكىغـا پـۇل
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قويسىڭىز، ۇئالر سـىزگه شهخـسىي
ســـىز بـــۇ. بانكــا چېكـــى بېرىـــدۇ

ـــى ـــڭ قىممىتىن ـــلهرگه پۇلنى چهك
يېزىپ، ىئمزا قويۇپ، ۇئنى خۇددى

ـــــــۇل خهج ـــــــدەكنهق پ لىگهن
چهكنى تاپـشۇرۇپ. ىئشلىتهلهيسىز

ائلغــان كىــشى ۇئ پــۇلنى ســىزنىڭ
ــدۇ ــسابىڭىزدىن ېئلىۋالى ــا ھې .بانك
مهنــدىكى ۇئ چهك بانكىــدا پــۇل
ـــدىغان ـــازغىلى بولى ـــسىمۇ ي بولمى

ــدى  ــاق(چهك ەئمهس ىئ ).چاخچ
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بىــر. بــالىالر ۇئنــى چۈشــهنمهيتتى
قېتىم بىز بىر دوستىمىزنىڭ ۆئيىـگه

بىــــر قۇتــــابــــارغىچه دىلــــشات 
.ىئچىملىكنـــى ىئچىــــپ ماڭــــدى
ـــــدىغا ـــــڭ ائل ـــــڭ ۆئينى ۇئالرنى
ــاليلى ــۇتىنى تاش ــدە، ۇئ ق كهلگهن
ــــاندۇقى ــــسهك، ەئخــــلهت س دې

شۇنىڭ بىلهن مهن ۇئ. تاپالمىدۇق
قۇتىنى ياتـاق بىناسـىنىڭ ىئـشىكى
:ائلدىغا قويۇپ قويـسام، دىلـشات

ـــداق" ـــساڭ قان ـــداق قىل دادا، بۇن
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ـــداق ـــى ۇئن ـــدۇ؟ ســـهن بىزن بولى
دەپ" اڭالر دەيتتىڭغـــــۇ؟قىلمـــــ

شـــۇنىڭ بىـــلهن مهن. تۇرۇۋالـــدى
ھېلىقى قۇرۇق قـۇتىنى دوسـتۇمنىڭ
.ۆئيىگه كۆتىرىـپ كىرىـپ كهتـتىم
بىــــــر قېــــــتىم تــــــۆتىمىز قهرت
ــــــــــالىالر ــــــــــدا، ب وئيناۋاتقان
ۇئقۇشماسلىقتىن مېنى يالغانچىلىق

ـــدى، دەپ،  ـــهنمۇ"قىل ھه دادا، س
يالغانچىكهنــــــسهنغۇ؟ بۈگــــــۈن

ـــدىڭ ـــانچىلىق قىل دەپ،" غۇ؟يالغ
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!دادام يالغـانچى"ۆئينىڭ ىئچىـدە 
ـــــــــــــــانچى دەپ،!" دادام يالغ

مهن ھهرگىــز. سهكرىــشىپ كهتتــى
يالغـــــــان گهپ قىلمايـــــــدىغان
بولغاچقــــــا، ۇئقۇشماســــــلىقتىن
ائشـــۇنداق بىلىـــنگهن بـــۇ بىـــر

بـالىلىرىم" يالغانچىلىق"قېتىملىق 
ۈئچــۈن بىــر چــوڭ ۋەقه بولــۇپ

  .كهتكهنىدى
ـــىڭىپ  ـــدىن س ـــا كىچىكىم ماڭ
هتــكهن بىــر ائڭ شــۇكى، ائدەمك
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جاپا چهككهنگه ۆئلۈپ قالمايـدۇ؛
ــشنىڭ ــقا ىئ ــسا، باش ــۈپال قالمى ۆئل

ــــك. كــــارى چــــاغلىق مهن كىچى
ۋاقتىمــدا يېزىــدىكى رەھمهتلىـــك
ــازلىق ــشىغا ي ــڭ قې ــوڭ ائپامنى چ
تهتىلدە بارغاندا، چوڭ ائپام مېنى

 كىلومېتىر يىراقلىقتىكـى2ۆئيدىن 
تىـپبىر تۈگمهنگه بېرىپ، ۇئن تار

ــۇيرۇيتتى ــشكه ب ــرەتته. كېلى ۆئچى
ائدەم كۆپ بولغاچقا، ماڭا نـۆۋەت
تېگىــپ، ۇئننــى تارتىــپ بولغانــدا،
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.ۋاقىت يېرىم كېچه بولۇپ كېتهتتى
تۈگمهنــدىن ۆئيــگه قايتىــدىغان
يولدا باشقا ۆئيلهر ائساسهن يـوق،
-يولنىــڭ ىئككــى تهرىپــى مايمــاق

ــلهن ســايماق جىگــدە دەرىخــى بى
ـــــت ـــــڭ ۈئس ـــــقان، ۇئنى ىگهتوش
ـــى ـــاھلىقتىن ۆئتهتت مهن. زەرەتگ

كىچىكىمـــدىن تـــارتىپال جىننىـــڭ
ھېكايىسىنى كۆپ ائڭـالپ، يېزىـدا
كېچىـــسى يـــول ماڭـــسام خـــېلىال
.قورقۇدىغان بولۇپ قالغـان ىئـدىم
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شــۇڭا، بــۇ بىــر زەرەتگــاھلىقتىن
ــدىغان  ــسىپ ۆئتى ــومېتىر2كې  كىل

يــولنى مېڭىــپ، ۆئيــگه قايتىــپ
ـــــدە دۇچ ـــــتىش، مهن ۆئمرۈم كې

ن ەئڭ مۈشــكۈل ىئــشالرنىڭكهلــگه
مهن"چـوڭ ائپامغـا . بىرى ىئـدى
، دېيىـــشتىن نومـــۇس"قـــورقىمهن
ــتىم ــدا،. قىالت ــۇڭا، ەئڭ ائخىرى ش

ــگه" ــلهن ۆئي ــول بى ــۇ ي مهن مۇش
قايتــــــسام، چوقــــــۇم ۆئلــــــۈپ

ــمهن ــى. كهتمهي ــسى مهيل ،"باشقى
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ـــــــــاتتىم ـــــــــا چىق .دەپ يولغ
زەرەتگاھلىقتىن ۆئتكىچه پـۇتلىرىم

ــسىزلىنىپ، ــرەپ ھهم جان ــولتىت  ي
ــــاالتتىم ــــاس ق .ماڭــــالمىغىلى ت
جىگــــــــدىلهرنىڭ ائي نــــــــۇرى
ائســتىدىكى شــولىلىرى كــۆزۈمگه

غارايىــپ كۆرۈنىــدىغان-ائجايىــپ
بولغاچقا، ائسمانغا قـاراپ ناخـشا
ــــى ــــساممۇ، ھېلىق ــــپ ماڭ ېئيتى
زەرەتگاھلىققـــــــا كهلگهنـــــــدە
ــتۇرالمايتتىم ــشىنىمۇ داۋامالش .ناخ
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لـــېكىن، ۆئزۈم وئيلىغانـــدەك، ھهر
-گه ۆئلۈپ قالماي سـاققېتىم ۆئي

بىــز. ســاالمهت يېتىــپ بارغانىــدىم
قايتا تهربىيهگه بارغانـدا، زىيـالىي

گه بارغـان"قايتا تهربىيه"(ياشالر 
يېزىـدا) ياشالر شۇنداق ائتىالتتـى

ــه ــان نهرس ــگه بولغ ــالهتكه ىئ كاپ
ــدى ــرال ىئ ــسىمۇ،. پهقهت بى ۇئ بول

ــــــۈپ ــــــپ ۆئل ــــــز ائش قېلى بى
ىبىزگه پهقهت تاماقن-قالمايتتۇق

ەئمما، بىزگه بىـر. بىكارغا بېرەتتى
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يىلبـويى. تىيىنمۇ پـۇل بهرمهيتتـى
ـــشلهيتتۇق ـــا ىئ ـــيىم. بىكارغ -كى
ــا ــال ائت ــا-كېچهكــته يهنى ائنىمىزغ

مهن قايتــا تهربىــيه. تايىنــاتتۇق
ېئلىشقا بارغان يېزا بىزنىڭ ۆئيدىن

ــومېتىر يىراقلىقتــا ىئــدى12 . كىل
كونىشهھهرنىڭ ناھىيه بازىرىـدىنمۇ

ولغاچقــا، نــاھىيه بازىرىغــايىــراق ب
ـــپ، ائپتوبۇســـقا چۈشۈشـــمۇ بېرى

ـــدى ـــسىز ىئ ـــڭ. قوالي ائىئلىمىزنى
ىئقتىــــــــسادىي قىيىنچىلىقــــــــى
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تۈپهيلىدىن، مهن بىرەر ۋېلىسپىتقا
شۇڭالشــقا،. چىقىنالمىغــان ىئــدىم

ھهر شهنبه كـۈنى كهچـته ىئـشتىن
چۈشكهندىن كېـيىن، ائقـسۇدىكى
ۆئيىمىـــــزگه پىيـــــادە قايتىـــــپ

قسۇدىن بارغان باشـقاائ. كېلهتتىم
ـــا، ۆئزۈم ـــاال بولمىغاچق ـــۇل ب وئغ

يولنى قىسقارتىش. يالغۇز ماڭاتتىم
ۈئچۈن، ېئتىزلىقالرنىـڭ قىرلىرىـدا،

12. ۆئســتهڭ بويلىرىــدا ماڭــاتتىم
 ســــاەئتته2كىلــــومېتىر يــــولنى 
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.مېڭىپ، ائندىن ۆئيـگه كېلهتـتىم
ــته يهنه  ــۈنى كهچ ــشهنبه ك 2يهك
ــا ــۈرۈپ، ۇئ يېزىغ ــول ي ــاەئت ي س

ــتىمق ــپ كېتهت ــا. ايتى ــدا قايت يېزى
تهربىيه ائلغان بىـر يېـرىم يىلـدىن
ـــسىدە ـــڭ ھهممى ـــۆپرەك ۋاقىتنى ك

 .ائشۇنداق قىلدىم
 يىلــــى يــــانۋاردا، مهن-1983 

ـــــــىتېتىنى ـــــــىنجاڭ ۇئنىۋېرس ش
ــــــــۇمغىال، ــــــــۈرۈپ بولۇش پۈتت
فــــاكۇلتېتتىن مېنــــى شــــاڭخهي
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-قاتناش ۇئنىۋېرسىتېتىگه ېئلېكترو
-كـروماگنىتلىق دولقۇن بىـلهن مى

دولقۇن تېخنىسىكى بـويىچه بىلىـم
ۇئ چاغــدا. ائشۇرۇشــقا ماڭــدۇردى

ـــلهن ـــۇ كهســـىپ بى ـــىنجاڭدا ب ش
ـــر كىـــشى-2شـــۇغۇللىنىدىغان  بى

ــر يىلنىــڭ ىئچىــدە ــا، بى بولمىغاچق
ۆئگىنىشكه تېگىشلىك نهرسىلهرنىڭ
ھهممىسىنى ۆئگىنىپ، بـۇ سـاھهدە
بىــــر نوپۇزلــــۇق ائدەم بولــــۇپ
ــــــــدىم ــــــــشقا بهل باغلى .چىقى
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هنگهن دەرسلهرنى وئقۇشتىنبهلگىل
ســــــىرت، مهن يهنه يېتهكچــــــى
ــــشىپ، ــــا ياردەملى وئقۇتقۇچۇمغ
مىكرو دولقـۇن تهجرىبهخانىـسىنى
تهييـــارالپ، ھهمـــدە ۇئ دەرســـنى

بىـــر يىلنىـــڭ. ۆئتۈشـــۈپ بهردىـــم
ــــدىكى  ــــۈمنىڭ ھهر2ىئچى  مهۋس

ــدىم ــسىدە ائشــۇنداق قىل .ىئككىلى
يازلىق تهتىلـدە يۇرتقـا قايتمـاي،

 بېرىلىـدىغان بىـرنهنجىڭدە ېئلىپ
ــــــــا4 ــــــــك پراكتىكىغ  ھهپتىلى
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ەئينـى. قاتنىشىشنى تهلهپ قىلدىم
ۋاقىتتىكــى فىزىكــا فاكۇلتېتىنىـــڭ
مۇدىرى، وئقۇتقۇچۇم سۇلتان ائكا
مهكتهپــــــتىن ۇئ پراكتىكىنىــــــڭ
.خىراجىتىنـــى ھهل قىلىـــپ بهردى
پراكتىكىنـــى نهنجىڭـــدىكى بىـــر
مهخپىـــي ھهربىـــي رادار زاۋۇتىـــدا

زاۋۇتنىڭ رادارنـىبۇ . ېئلىپ باردۇق
ســـــىناق قىلىـــــدىغان وئرنـــــى
ـــدا ـــر چهت يېزى نهنجىڭـــدىكى بى

-1بىـز ۇئ سـىناق وئرنىغـا . ىئكهن



419 

ــدا، چۈشــلۈك تامــاق كــۈنى بارغان
ۈئچۈن ۇئ يهردىن ھېچقانـداق بىـر
.مۇسۇلمان ائشخانىسى تاپالمىدىم
ــاق ــلۈك تام ــلهن چۈش ــۇنىڭ بى ش

ـــدىم ـــودا. يېمى ـــدا جۇڭگ ۇئ چاغ
ــــدە ــــۇ دېگهن ــــى توڭالتق كتېخ
ــــدى ــــان ىئ ــــىلهر چىقمىغ .نهرس
ىئككىنچى كۈنىـدىن باشـالپ، مهن
ەئتىگهنلىــــك تامــــاق ۋاقتىــــدا

100چۈشلۈك تاماقنىمۇ قوشـۇپ، 
ــــدىن  ــــق ھــــور نېنى 4-3گراملى
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.چۈشته تاماق يېمىـدىم. يهۋالدىم
پات مۇشۇنداق ىئـشالر -مهن پات

بىلهن ۆئزۈمنىڭ ىئرادىسىنى سىناپ
وئغلۇمغـــا مۇشـــۇنداق. تـــۇرىمهن
ـــپھېكـــاي ـــق ېئيتى ىلهرنى داۋاملى
وئغلۇم، ەئگهر ھازىر سهن"بېرىپ، 

بىــر جاڭگالــدا قېلىــپ، يهيــدىغان
بىـــر نهرســـهڭ بولمىـــسا، ۇئ يهردە
جېنىڭنــــــى بىــــــرەر ھهپــــــته
ساقلىياالمسهن؟ سـاقالش ۈئچـۈن

ــسهن؟ ــداق قىلى ــوراپ" قان دەپ س
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ــــويىمهن ــــۆپىنچه. ق دادا،: "ۇئ ك
ـــىڭىزگه ـــىزنىڭ ۆئتمۈش ـــڭ س مېنى

ــدۇ ــم ائغرىي ــازىر. ىئچى ــا، ھ ەئمم
بىزدە ھازىر ائش. ۆئتمۈش ەئمهس

ـــدۇ" كهڭـــرى .دەپ جـــاۋاب بېرى
ــــۇ ــــسىمۇ، مهن ش ــــۇنداق بول ش
وئخــــشاش گهپنــــى تهكــــرارالپ

  .تۇرىمهن
ــــشلىگهن  ــــاپونىيهدە ىئ  مهن ي

ــرو ــاگنىتلىق مىك ــر م ــات بى تهتقىق
دولقۇن زاپچىسى ۈئستىدە بولـۇپ،
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ۇئنىـــــــــڭ ماتېمـــــــــاتىكىلىق
نفورمۇالالشتۇرۇلىــــشى ىئنتــــايى

بىـر فورمۇالنىـڭ. مۇرەككهپ ىئدى
2ۇئزۇنلۇقى نورمال ىئش قهغىزىدە 
ـــرەر ـــۇپ، بى ـــدىغان بول بهت كېلى
پىلۇس يـاكى مىنـۇس بهلگۈسـىدە
خاتـــالىق بولـــۇپ قالـــسىمۇ، ەئڭ
.ائخىرقى نهتىجه توغرا چىقمايتتى
ـــــلىق ـــــنىڭ ائساس ـــــۇ زاپچاس ب
فورمۇالسىنى كهلتـۈرۈپ چىقىـرىش

 فورمـــــــۇال30-20ۈئچـــــــۈن، 
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ــش ــىچىقىرى ــوغرا كېلهتت مهن. قا ت
ـــــــاتىكىلىق ـــــــۇنداق ماتېم ائش
مهســـىلىنى يېـــشىپ، يـــاپونىيهگه

 ائيدىن كېـيىن، بىرىنچـى3بېرىپ 
ىئلمىـــي ماقـــالىنى مهملىكهتلىـــك

ائلــته ائيــدىن. يىغىنغــا يوللىــدىم
 .ماقـــالىنى يوللىـــدىم-2كېـــيىن 

ــدا مهن ىئككىنچــى قېتىمقــى يىغىن
ماقالهمنى دوكالت قىلىپ بولغاندا،

ـــاك ـــروئس ـــىتېتىنىڭ بى ا ۇئنىۋېرس
ـــپ، ـــشىمغا كېلى پروفېســـسورى قې
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بۇنىڭدىكى فورمۇالنى كىم ىئشلهپ
مهن. چىقارغــــانلىقىنى ســــورىدى

ـــتىم ـــانلىقىمنى ېئيت ۇئ. ۆئزۈم قىلغ
ــال ــپ، دەرھ ــران قېلى ــشى ھهي كى
.مېنىڭ ۇئستازىم بىـلهن كۆرۈشـتى
ەئســلىدە، بــۇ پروفېســسورنىڭ بىــر
ــۇق ــر دوكتۇرل ــستىرلىق ۋە بى ماگى

ـــــسىمۇوئق ۇشـــــىدىكى وئقۇغۇچى
بىزنىڭكى بىلهن وئخشاش مهسـىله
ۈئســـــتىدە تهتقىقـــــات ېئلىـــــپ
ــــڭ ــــۇپ، ۇئالرنى ــــان بول بېرىۋاتق
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گۇرۇپپىـــــسى بـــــۇ مهســـــىلىنىڭ
ماتېمـــــاتىكىلىق فورمۇالســـــىنى
.ىئـــشلهپ چىقىرالمىغـــان ىئـــكهن

ـــۇ  ـــلهن ب ـــۇنىڭ بى ـــا2ش  گۇرۇپپ
ـــالن ـــاله ېئ ـــر ماق ـــشىپ، بى بىرلى

ـــدۇق ـــدىغان بول ـــاله. قىلى ۇئ ماق
ائمېرىكىـــدا چىقىـــدىغان، مىكـــرو
دولقۇن ساھهسـىدە دۇنيـا بـويىچه
ەئڭ يــۇقىرى دەرىجىلىــك ژورنــال

 Ieee transachtions on" بولغـان
michrowawe technology"
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-1مهن . دېگهن ژورنالغـا چىقتـى
شـۇنىڭدىن كېـيىن. ائپتور بولدۇم

وئساكا ۇئنىۋېرسىتېتىدىكى ھېلىقى
ـــات ـــڭ تهتقىق پروفېســـسور ۆئزىنى

اسخوتىدىن پۇل چىقىرىپ، مېنىڭر
ــۆلهپ، ــى ت ــول كىرايىمن ــارلىق ي ب
ۆئزلىرىنىڭ ھهر ھهپتىدە بىر قېـتىم
ــــــات ــــــدىغان تهتقىق ۆئتكۈزۈلى
ــتۇردى ــا قاتناش ــۇزاكىرە يىغىنىغ .م
ــــي ــــشلهۋاتقان ائلى مهن ۆئزۈم ىئ
مهكتهپــــته ائالھىــــدە كــــۆزگه
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ــيىن، ۇئالر ماڭــا ــدىن كې كۆرۈنگهن
يـــاردەم قىلىـــشنى قـــارار قىلىـــپ،

يىلـــــــــى وئســـــــــاكا-1987
ـــستىرلىق ـــىتېتىنىڭ ماگى ۇئنىۋېرس
ـــدىغان ـــۆتكهپ قويى وئقۇشـــىغا ي

ــدى ــىتېتىمۇ. بول ــاكا ۇئنىۋېرس وئس
.مېنــى ىئمتىھانــسىز قوبــۇل قىلــدى

شـىنجاڭدىن بىـر دەل شـۇ چاغـدا
ھۆكــــۈمهت ۋەكىلــــلهر ۆئمىكــــى
كهلگهن بولۇپ، بىزنىڭ مهكتهپنىڭ

ــڭ مــۇدىرى-1 ــدا مېنى ــر يىغىن بى
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چى بولغـــانمهكـــتهپ ائلماشـــماق
 بــۇ. ىئــشىمنى وئتتۇرىغــا قويــدى

ۋەكىللهردىن ھىچ قانـداق ىئنكـاس
چىقمىغاچقــا، مهكــتهپ مــۇدىرى

تــۇرۇپ، ۇئالرغــا تــازىم قىلىــپ
ەئركىـــن بىـــر: "مۇنـــداق دىـــدى

.ائالھىـدە تــاالنتلىق يـاش ىئــكهن
قىلــساڭالر، ۇئ ۇئنىڭغــا يــاردەم

ـــشالرنى ـــالتىس ىئ ـــىدە ق كهلگۈس
 ىيــانســىلهر ھهرگىــز ز. قىالاليــدۇ

بىـــر وئيلىـــشىپ. تارتمايـــسىلهر
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بۇنىڭغــا يهنه جــاۋاب". باقــساڭالر
كېـــيىن، يىغىنـــدىن. چىقمىــدى

ۇئســـــتازىم مېنـــــى ۆئز يېنىغـــــا
ــــــــــپ،  ــــــــــن،"چاقىرى ەئركى

ۇئالر ياپونلۇقالرنىـڭ بىـر ائدىتـى،
.ھهرگىز باشقىالرغا باش ەئگمهيدۇ
ــوغرا ــشقا ت ــازىم قىلى ــقىالرغا ت باش

 ۆئزۇئالر ۇئنىڭ وئرنىغا كهلگهندە،
قارنىغــا پىچــاق تىقىــپ، ۆئزىنــى

ــدۇ ــڭ. ۆئلتۈرىۋالى ــۈن بىزنى  بۈگ
مــۇدىرى ســهندەك-1مهكتهپنىــڭ 
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ــانچه ــر ق ــۈن بى ــۇر ۈئچ ــر ۇئيغ بى
ۇئالرغـا .جۇڭگولۇققا باش ەئگدى

ــالۋۇردى ــۇرۇپ ي ــپ ت ــازىم قىلى .ت
ــز ــى ھهرگى ــڭ قىممىتىن ــهن بۇنى س

ــا ــۇپ قالم ــۇ". ۇئنت ــى ب گهپلهرن
دەۋاتقانـــدا، ۇئســـتازىمنىڭ ائۋازى
تىترەپ، كۆزلىرى ياش بىـلهن لىـق

ـــان ـــۇپ. ىئـــدى تولغ مهن ۇئنت
ـــدىم ـــۇ. قالمى ـــدىن كېيىنم بۇنىڭ

  . مهڭگۈ ۇئنتۇپ قااللمايمهن
وئســـــاكا ۇئنىۋېرســـــىتېتىدىكى
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ھېلىقى ۇئستازىم مهن كـالىفورنىيه
ۇئنىۋېرسىتېتىدىكى ۋاقتىمدا مېنىڭ
قېـــــــــشىمغا كېلىـــــــــپ، مهن
ىئــــشلهيدىغان تهجرىبىخــــانىنى

ــ ــۆرۈپ، بىزنى ــانك ــا مېھم ڭ ياتاقت
ۇئ بــۇ يىــل. بولــۇپ باققــان ىئــدى

ــــدا ائمېرىكىغــــا يىغىنغــــا ائپرېل
كېلىـــدىغان بولـــۇپ، مهن بىـــلهن
كۆرۈشــكىلى بىزنىــڭ ۆئيــگه يهنه

  .كهلمهكچى
مېنىڭ شىنجاڭ ۇئنىۋېرسـىتېتىدا 
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وئقــۇغىنىم رادىــوئ ېئلېكترونىكىــسى
كهسـپى بولـۇپ، ائمېرىكىـدا مېنـى

غـاندەسلهپته وئقۇشـقا قوبـۇل قىل
-1مهن . فىزىكا فـاكۇلتېتى ىئـدى

. دەرس تاللىــــدىم3مهۋســــۇمدە 
جۇڭگــودا وئقۇغانــدا، وئقۇتقــۇچى
ھهر بىر دەرستىن بـۇرۇن دوسـكىغا
ـــسى ـــاپ، قاي ـــسى ب ـــۈن قاي بۈگ
پاراگرافنى ۆئتىدىغانلىقىنى يېزىـپ

ائمېرىكىـــدا ۇئنـــداق. قويـــاتتى
دەرسـنى كىتـابتىكى. قىلمايدىكهن
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.هنتهرتىپ بويىچىمـۇ ۆئتمهيـدىك
مهن ۇئنى ۇئقمىغاچقـا، دەسـلهپته

وئقۇتقۇچى"ۆئتۈلگهن دەرسلهرنى 
ــۆزلهۋاتىدۇ ــۆز س ــرىش س دەپ" كى

تاللىغــان دەرســنىڭ. وئيالپــتىمهن
بىرى كۇۋانتـوم فىزىكىـسى بولـۇپ،
وئقۇتقۇچى نيۇزەيكـۇ كىيىۋالغـان،
كــۆينىكىنى ســاڭگىلىتىپ قويغــان،
ـــان ـــستۇك تاقىۋالغ ـــدە گالى ھهم

ـــق قول ـــۇپ، داۋاملى ـــدا ۈئزۈمبول ى
كۆتۈرۈۋېلىپ، بىر تهرەپـتىن ۈئزۈم
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يهپ، بىــــر تهرەپــــتىن دەرســــنى
كىـــرىش ســـۆز"مهن . ســـۆزلهيتتى

قىسمىنى نېمىـشقا بۇنچىـۋاال ۇئزۇن
ـــــــــــــــۆزلهيدىغاندۇ؟ دەپ" س

 ھهپته3ۇئ پروفېسسور . وئياليتتىم
ــۈنى ــر ك ــى بى ــدىن كېيىنك ۆئتكهن

كــېلهر دۈشــهنبه كــۈنى ىئمتىھــان"
رانمهن ھهيـــ. دېـــدى" ائلىـــمهن

پروفېسسور، سىز دەرسـنى"قېلىپ، 
دەپ" قاچان باشـلىغان ىئـدىڭىز؟

ــــورىدىم ــــشى . س ــــۇ"ۇئ كى مۇش
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ــــــۇمنىڭ  ــــــاىئتىدىال-1مهۋس س
.دەپ جـــاۋاب بهردى" باشـــلىغان

ەئسلىدە ۇئ. مهن چۆچۈپ كهتتىم
كىشىنىڭ سۆزلهۋاتقىنى كىرىش سۆز
ـــــــــــــــمىي دەرس ەئمهس، رەس

مهن ۇئ ىئمتىھــــاننى! ىئكهنــــدۇق
ــا ــايىن ناچ ــمىئنت ــا. ر بهردى فىزىك

توغرىسىدا ىئنگلىزچه سۆزلۈكلهر ۇئ
ياقتــا تۇرســۇن، خهنــزۇچه ھهتتــا

لـېكىن،. ۇئيغۇرچىنىمۇ بىلمهيتتىم
كىتاب وئقۇيدىغانغا ۋاقىتال بولسا،
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ــــــــــىنى ــــــــــداق نهرس ھهر قان
ــار ــشهنچىم ب ــدىغانغا ىئ ۆئگىنهلهي
بولغاچقا، بۇ مهكتهپكه ھېچقانداق

،بىـراق. ىئككىلهنمهيال كهلگهنىدىم
ـــال ـــشىم پهقهت وئقۇش ـــڭ ىئ مېنى

 تهجـرىبه3ھهر ھهپتىدە . ەئمهس
ــــۈپ،  ــــاەئت20دەرســــى ۆئت  س

ــايتتى ــسهم بولم ــز. ىئشلىمى ىئنگلى
تىلىنــى ۇئ تىلنــى ســۆزلىمهيدىغان
جۇڭگـــــو بىـــــلهن يـــــاپونىيهدە
ــلهپته ــا، دەس ــگهن بولغاچق ۆئگهن
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ـــدارىممۇ ـــۆزلهش ىئقتى ـــڭ س مېنى
ـــچه ياخـــشى ەئمهس ىئـــدى .ائن

ر بىـر تهجـرىبهۇئنىڭ ۈئسـتىگه ھه
ـــۈش ۈئچـــۈن،  30دەرســـىنى ۆئت

بهتلىك دەرسلىكنى كـۆرۈپ، دەرس
ۆئتۈشكه تهييارلىق قىلىشىم كېرەك

ــــدى ــــۈن ۋاقىــــت. ىئ مهن ۈئچ
.ىئنتــايىن قىــس بولــۇپ كهتتــى
كىتــــــاب كۆرۈشــــــكه ۋاقىــــــت

ىئــــالج بولمــــاي،. يېتىــــشمهيتى
ــــلىنىپ  ــــۇش باش ــــته3وئق  ھهپ
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ۆئتكهنـــدە، كۇۋانتـــوم فىزىكىـــسى
بىرىنچــى. ىۋالــدىمدەرســىدىن چىق

 دەرســــنىال2مهۋســــۇمدە پهقهت 
ــسىدىن  ــۇپ، ھهر ىئككىلى "A"وئق

ــدىم ــۇمدىن. ائل ــى مهۋس ىئككىنچ
باشـــالپ ســـىنىپنىڭ ەئڭ ائلـــدىغا

وئقــــۇش پۈتتــــۈرگىچه. ۆئتتــــۈم
ــلهردە  ــمه دەرس ــپ،" A"ھهم ېئلى
.ائلـدىم" B"پهقهت بىرال دەرسته 

ېئلېكتــــرو ماگنىــــت"بــــۇ دەرس 
لۇپ، ۇئدېگهن دەرس بو" مهيدانى
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ۇئ دەرسـنى. مېنىڭ كهسپىم ىئـدى
ۆئتكهن وئقۇتقۇچى گېرمانىيهلىـك
رىكـــتهر ىئـــسىملىك پروفېســـسور
بولــۇپ، دەرســـته يـــۇقىرى تهلهپ
قويۇشــتا مهكــتهپ بــويىچه داڭقــى

ــــار ىئــــكهن ــــشى. ب دەرس سۆزلى
ىئنتايىن ياخشى بولۇپ، دوسـكىغا
ــرەر پهش ــا، بى ــه يازس ــر نهرس -بى

ـــاي ـــۇپ قالم ـــۇ ۇئنتۇل چهكىتنىم
ۇئ كىــشى ھهر. ولــۇق يازىــدىكهنت

قېتىم دەرس ۆئتكهندە سـىنىپتىكى
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ـــدىن ـــۇچىالر ىئمتىھان ـــز وئقۇغ قى
ۆئتهلمهي، مهكـتهپكه ەئرز قىلىـپ

لېكىن، ائمېرىكىدا بىـر. بارىدىكهن
پروفېسسور نىڭ بىر پادىشاھ بىلهن
وئخـــشاش ھوقـــۇقى بولغاچقـــا،
مهكتهپتىن ۇئ كىـشىنى ھىـچ نـېمه

ېسـسورنىڭبۇ پروف. قىاللمايدىكهن
يهنه بىـر ناچــار يېــرى، ەئگهر ســىز
ــۇپ، ــالالپ بول ــىنى ت ــڭ دەرس ۇئنى
ـــــىدىن ـــــڭ دەرس ـــــيىن ۇئنى كې
چىقىــۋالىمهن دېــسىڭىز، ۇئنىڭغــا
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ائدەتــــته(يــــول قويمايــــدىكهن 
).بۇنىڭغـــــا يـــــول قويۇلىـــــدۇ

فــــــــــاكۇلتېتتىكى قالغــــــــــان
وئقۇتقۇچىالرمـــــۇ ۇئنىڭغـــــا ۆئچ
ـــر ـــا، ۇئنىڭغـــا باشـــقا بى بولغاچق

ۇئ.  بهرگهنىـكهنبىنادىن ىئـشخانا
ــــڭ ــــته بىزنى ــــۇ دەرس ــــشى ب كى
ـــق، ـــى يېپى ـــڭ يېرىمىن ىئمتىھاننى

ســىز. يېرىمىنــى وئچــۇق ائلــدى
ائلـــدى بىـــلهن يېپىـــق قىـــسمىنى
ـــى ـــان قهغىزىن ـــپ، ىئمتىھ تۈگىتى
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تاپـــشۇرغاندىن كېـــيىن، ائنـــدىن
وئچۇق قىـسمىنى ىئـشلىگىلى يـول

ىئمتىھانى ىئنتايىن تهس. قوياتتى
ۇغــانبولــۇپ، مهن ۇئ دەرســنى وئق

"A"چاغدا ۇئ كىـشى ھـېچكىمگه 
.ائلدىم" B"شۇڭا مهن . بهرمىدى

لېكىن، بۇ دەرسنى ىئنتايىن پۇختا
ـــــدىم ـــــۇ دەرســـــنى. ۆئگىنىۋال ب

تۈگهتكهندىن كېيىن، ۆئزۈمنى بـۇ
ســاھهدە رەســمىي مۇتهخهســسىس

مهن بـۇ. بولغاندەك ھـېس قىلـدىم
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مهكــــتهپكه كېلىــــشتىن بــــۇرۇن،
تىمفاكۇلتېتتىكىلهر مېنىڭ تهتقىقـا

ۈئچۈن بىر ياپونلۇق پروفېسسورنى
ۇئ كىشى. بهلگىلهپ قويغان ىئكهن

مۇشــۇ مهكتهپنىــڭ پروفېســسورى
 نىـــڭ زەرەتChaltechھهمـــدە 

.فىزىكىسى تهتقىقاتچىـسى ىئـكهن
فاكۇلتېـــت بـــويىچه تهتقىقاتتـــا
ــــكهن ــــپ ىئ ــــدىن ائكتى .ھهممى
ماگىستىرلىق ماقالهم ۈئچۈن، مهن
يـــــاپونىيهدىكى تهتقىقاتىمنىـــــڭ
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بۇ تهتقىقاتتا بىـز. ۋامىنى قىلدىمدا
يــاپونىيهدە ھهل قىاللمىغــان بىــر

ۇئ بولـسىمۇ بىـز. مهسىله بار ىئدى
نهزەرىيىــۋىي جهھهتــتىن بىزنىــڭ
تهتقىقــــــــات مهســــــــىلىمىزدە
ېئنېرگىيهنىــڭ ســاقلىنىش قــانۇنىنى
.ىئــسپاتالپ چىقىرالمىغــان ىئــدۇق
ــالن ــالىنى ېئ ــي ماق ــۇرۇنقى ىئلمى ب

ھـــۋالنىقىلىدىغانـــدا، بىـــز بـــۇ ەئ
ىئلمىي ژورنالنىڭ بـاش تهھرىـرىگه

ېئنېـــــرگىيه. ېئيتقـــــان ىئـــــدۇق
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ســــاقلىنىش شــــهرتىدە چىققــــان
خاتالىق ىئنتايىن كىچىـك، ۇئنىـڭ
ۈئستىگه نهزەرىيه بىـلهن تهجـرىبه
نهتىجىلىرىنىــڭ ناھــايىتى يــېقىن
چىققانلىقىنى كـۆزدە تۇتـۇپ، ۇئالر
بـۇ ماقــالىنى ېئـالن قىلىــشنى قــارار

ــــــدى ــــــېك. قىلغانى ــــــۇل ىن، ب
ــــــــاقلىنىش ــــــــڭ س ېئنېرگىيهنى
قانۇنىدىكى مهسىله ائمېرىكىـدىمۇ

ــــدى ــــۇش. داۋام قىلغانى مهن وئق
ــــر مهۋســــۇم ــــدىغانغا بى پۈتتۈرى
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قالغاندا، ۆئزۈم ىئشلهپ چىقارغـان
تهتقىقات نهتىجىلىرىنى ۇئستازىمغا
ــاله كۆرســىتىپ، شــۇ ائساســتا ماق
يېزىــــشنى باشالشــــقا رۇخــــسهت

ـــدۇم ـــاقچى بول ـــېكىن، ۇئ. ائلم ل
كىـــشى ىئنتـــايىن جىددىيلىـــشىپ

ىئنتايىن كهسكىن قىلىـپ،. كهتتى
ـــڭ" ـــهن ېئنېرگىيهنى ـــن، س ەئركى

ســـاقلىنىش قـــانۇنىنى ىئـــسپاتالپ
ــساڭ بولمايــدۇ ۇئنــداق. چىقارمى

قىلمايدىكهنـــــــسهن، وئقـــــــۇش
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ەئگهر ۇئ. پۈتتۈرەلمهيــــــــــسهن
مهســىلىنى ھهل قىلمىــساڭ، مېنىــڭ

.دېـدى" قېشىمغا قايتىالپ كهلـمه
ن بىـر ېئغىـر سـىناقبۇ مهن ۈئچـۈ

ـــلهن-شـــان. بولـــدى شـــهرەپ بى
ـــان ـــۈرمهكچى بولغ ـــۇش پۈتت وئق
ائدەم، بىـــــــــراقال وئقـــــــــۇش
پۈتتۈرەلمهســلىك خهتىــرىگه دۇچ

بىـر قـانچه كـۈن قولۇمغـا. كهلدىم
ــدى ــش بارمى ــچ ىئ ــدىن. ھى ۇئنىڭ

كېــــيىن مهن مۇشــــۇ تهتقىقــــات
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مهسىلىــــــــسىدە قولالنغــــــــان
ــــــڭ ەئســــــلىدىكى ماتېماتىكىنى

ۇئ ائلىـي. تاپتىمكىتابىدىن بىرنى 
ــدىغان دەرس ــتهپلهردە ۆئتىلى مهك
بولمىغاچقا، ماڭا پهقهت بىرال يول

ۇئ بولـسىمۇ ۇئ كىتـابنى. بار ىئدى
مهن دەل. ۆئزۈم ۆئگىنىپ چىقىـش

ماتېمـــاتىكىنى. شـــۇنداق قىلـــدىم
تهپسىلىي چۈشـهنگهندىن كېـيىن،
ۆئزۈم بۇرۇن كهلتـۈرۈپ چىقارغـان
فورمۇالالرنىـــــــڭ ھهممىـــــــسىنى
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ــــاناھــــايى تى ىئــــنچىكىلهپ قايت
ـــتىم ـــشۈرۈپ چىق ـــدا. تهك ائخىرى

ەئسلىدە مهن بۇ. مهسىلىنى تاپتىم
ــلىغاندا، ــشكه باش ــىلىنى يېشى مهس
وئســاكا ۇئنىۋېرســـىتېتىنى بـــۇرۇن
ــر ــكهن بى ــپ كهت ــۈرۈپ چىقى پۈتت
دوكتۇرلـــــۇق وئقۇغۇچىـــــسىنىڭ
دىسسېرتاتسىيهسىگه ائساسـالنغان

ــــــدىم ــــــۇ. ىئ ــــــلىدە ائش ەئس
ىدىسسېرتاتـــــــسىيهدە ىئككـــــــ

ماتېماتىكىلىق وئپهراتۇرنىڭ وئرنى
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شــۇ. ائلمىــشىپ قالغــان ىئــكهن
سهۋەبتىن ېئنېرگىيهنىڭ سـاقلىنىش

بۇ ىئشتىن. قانۇنى توغرا چىقماپتۇ
ــى باشــقىچه ــيىن ۇئســتازىم مىن كې

ــدى ــدىغان بول ــڭ. ھۆرمهتلهي مېنى
ــدىغان ــدا چىقى ــالهم ائمېرىكى ماق
يۇقىرى دەرىجىلىك فىزىكـا ىئلمىـي

 Journal of applied"جــورنىلى 
phisichs"دا ېئـــــالن قىلىنـــــدى.

ماگىـــستىرلىق دىسسېرتاتـــسىيهنى
كىتـــــاب قىلىـــــپ چىقارغانـــــدا،
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 نۇســـخىنى ائرتـــۇق2ۇئنىڭـــدىن 
2چىقىرىــــــپ، يــــــاپونىيهدىكى 
ۇئســـتازىمغا بىـــردىن ماڭـــدۇرۇپ

ـــم ـــۇش. بهردى ـــدەك وئق يۇقىرىقى
نهتىــجهم بىـــلهن، بـــۇ مهكتهپـــته

 يىلنىڭ ھهر بىرىدە، بىـر2وئقۇغان 
ىلــدا فاكۇلتېــت بــويىچه پهقهتي

بىـــرال ائســـپىرانت وئقۇغۇچىغــــا
ــرىگه ــاتتىن بى ــدىغان مۇكاپ بېرىلى

 .ېئرىشتىم
ــگهن  ــقا كهل ــا وئقۇش  ائمېرىكىغ
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چهت ەئللىكـــلهر دۇچ كېلىـــدىغان
ــرى، ــڭ بى ــوڭ قىيىنچىلىقنى ەئڭ چ
ــش ــداق ھهل قىلى ــسادنى قان ىئقتى

ــسىدۇر ــستىرلىق. مهسىلى مهن ماگى
ـــــــانچه ـــــــر ق ـــــــىغا بى وئقۇش

ــــ ــــاردىمىپى شقهدەملىرىمىزنىڭ ي
بىلهن، ھهمدە كهسىپ ۆئزگهرتىپ،
تولــۇق وئقــۇش مۇكاپــات پــۇلى

لـېكىن، دوكتۇرلـۇق. بىلهن كىردىم
-وئقۇشــىدا ماڭــا ۇئنــداق شــهرت

شۇڭالشــقا،. شــاراىئت يــوق ىئــدى
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ائمېرىكىغــا كېلىــپال بــۇ مهســىله
.ۈئســتىدە وئيلىنىــشقا باشــلىدىم
مهن ماگىستىرلىق دەرسلىرىنى بىـر

) مهۋسـۇمدە3يهنـى (رىم يىلدا يې
ــى ــۇپ، ەئڭ ائخىرق ــپ بول تۈگىتى
ـــۈرۈش ـــۇش پۈتت ـــۇمنى وئق مهۋس
ــــسى ــــات ماقالى ــــي تهتقىق ىئلمى

شـۇڭا،. يېزىشقا ائجرىتىپ قويدۇم
بۇ ەئڭ ائخىرقى مهۋسۇمدە ۋاقتىم
.خېلـــى كهڭـــرى بولـــۇپ قالـــدى
شۇنىڭ بىلهن ۆئز فاكۇلتېتىمـدىكى
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 ساەئت قىلىـدىغان20ھهپتىسىگه 
ۇچىلىقىمــدىن باشــقا، مهنوئقۇتق

ــــڭ  ــــادېمىيه"يهنه مهكتهپنى ائك
دە" يــــاردەم بېــــرىش مهركىــــزى

 سـاەئت ەئتراپىـدا10ھهپتىسىگه 
ــــشلىدىم ــــى. ىئ ــــۇ مهكتهپتىك ب

ــــار ــــى ب ــــشته قىيىنچىلىق ۆئگىنى
وئقۇغـــۇچىالر ۈئچـــۈن تهســـىس
ــر ــۇپ، ھهر بى ــان وئرۇن بول قىلىنغ
وئقۇغۇچى ھهر ھهپتىسى بۇ يهرگه

ــاەئت م ــر س ــپ، بى ــسۇسكېلى هخ



455 

بـۇ يهردە. ياردەمگه ېئرىـشهلهيتى
دەرس چۈشــــــــــــــهندۈرىدىغان

"Tutor"وئقۇتقۇچى ىئنگلىـزچه 
8.5ســـاىئتىگه . دەپ ائتىالتتـــى

ــى ــۇل بېرەتت ــدا پ ــالر ەئتراپى .دول
ــتىم دەرس ېئلىــپ ــر قې مهنــدىن بى
باققان وئقۇغۇچىالرنىڭ ھهممىـسى
مهنـــدىن ىئنتـــايىن رازى بولـــۇپ،

ولـۇپداۋاملىق مېنى تالاليدىغان ب
شۇڭا، مهن بىـر ھهپتىـدە. قاالتتى

ـــۇ 10 ـــسهم، ب ـــاەئت ىئشلى 10 س
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لىـق-ساەئتنىڭ ھهممىسىگه لىقمـۇ
ــــتۇرۇالتتى ــــۇچى وئرۇنالش وئقۇغ

ــــچه( ــــۇچىالر ائن ــــشىغا وئقۇغ قې
ـــا ـــمه ۋاقىتت ـــدىغان، ھهم كهلمهي
تاپــشۇرۇق ىئــشلهپ وئلتۇرىــدىغان

Tutor الرمــۇ ائز ەئمهس ىئــدى.(
ۇئنىڭـــدىن باشـــقا، مهن فىزىكـــا،
ماتېماتىكا ۋە ېئلېكتـر كهسـىپلىرى
بويىچه ۆئز ائلـدىمغىمۇ شهخـسىي

Tutor 12ساىئتىگه . لۇق قىلدىم
ـــــدىم ـــــالر ائل ـــــلهپته. دول دەس
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مهكتهپنىــڭ وئقــۇش بىنالىرىنىــڭ
بـۇ. ىئچىگه ېئالن چاپالپ قويـدۇم

ىئشنى بىر نهچـچه ائي قىلغانـدىن
ــڭ دەرســنى ياخــشى ــيىن، مېنى كې
ــۆپ ــى ك ــدىن خېل ۆئتۈدىغانلىقىم
وئقۇغۇچىالرغا خهۋەر تېپىپ، مېنى
ۇئالر ۆئزلىــرى ىئــزدەپ كېلىــدىغان

وئقۇغۇچىلىرىمنىڭ ىئچىدە. بولدى
ېئز مهكتىپىمدىكى ۆئگىنىـشى ەئڭ
ناچارالرمۇ بار بولۇپ، ەئتراپتىكـى
ـــــى ـــــي مهكتهپتىك باشـــــقا ائلى
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ــــــــشته ەئڭ ياخــــــــشى ۆئگىنى
وئقۇغۇچىالرمۇ، ھهتتـا كـالىفورنىائ

نـجهلهسۇئنىۋېرسىتېتىنىڭ لوس ائ
ــار ــۇ ب ــسىنىڭ وئقۇغۇچىلىرىم شۆبى

ــــدى ــــشهنبه. ىئ ــــهنبه ۋە يهك ش
كۈنلىرىنىڭ ھهر ىئككىلىسىدە ماڭـا
وئقۇغۇچىالر لىق ۆئچىـرەت بولـۇپ

 سـاەئت دەرس12كېتىپ، كۈنىگه 
كهچته ياتاققـا قايتىـپ. ۆئتهتتىم

بارغانـــدا، بىـــر كـــۈن توختىمـــاي
ســـۆزلىگهن بولغاچقـــا، ائيـــالىم
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ــسا ــانگۈلگه گهپ قىل ــمائم م ائۋازى
ــــاالتتى ــــاي ق ــــانگۈل. چىقم ائم

 ائيلىــق ۋاقتىــدىال7وئغلىمىزنــى 
 بـــالىنى2ســـۈتتىن ائيرىۋېتىـــپ، 

ـــدە قويـــۇپ ائمېرىكىغـــا ۈئرۈمچى
كهلگهن بولغاچقا، دەسلهپته زادىال

ىئنگلىز تىلى ۆئگىنىش. كۆنهلمىدى
ۈئچـــۈن قولىغـــا كىتـــاب ائلـــسا،

 باال كىتابنىـڭ قىرغىقىـدا2كۆزىگه 
. كــــــۆرۈنهتتىوئلتۇرغانــــــدەك

پاراڭلىشاي دېـسه ەئتراپتـا باشـقا
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مهن بولـسام كۈنبـويى. ائدەم يوق
بىر ياش ائنا ۈئچۈن بۇ. مهكتهپته

.ناھايىتى كۈلپهتلىك كۈنلهر ىئـدى
ـــگهن  -1ائمېرىكىغـــا يېڭـــى كهل

ــۆپ ــانگۈل ك ــدە ائم ــڭ ىئچى يىلنى
كهلگۈســــىنى دەپ،. يىغاليتتــــى

ۆئزىنــى ىئنگلىــز تىلــى ۆئگىنىــشكه
  .ىمهجبۇراليتت

مهن دوكتۇرلۇق وئقۇشى ۈئچـۈن
ــــدىكى  ــــي10ائمېرىكى  دەك ائلى

مهكتهپنىــڭ ېئلېكتــر ىئنجىنىرلىقــى
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ۇئنىـڭ. كهسپىگه ىئلتىماس قىلدىم
 مهكتهپتىن ماڭا وئقۇش6ىئچىدە 

لـېكىن، بىرىمـۇ. چاقىرىقى كهلدى
ـــۇلى ـــات پ ـــۇش مۇكاپ ـــا وئق ماڭ

ــدى ــى. بهرمى ــر ىئنجىنىرلىق ېئلېكت
جى بىـركهسپى ائمېرىكىدا ېئھتىيـا

ـــان كهســـىپ ـــۇقىرى بولغ قهدەر ي
ــگهن ــۇ كهســىپكه كهل ــا، ب بولغاچق
ـــــــۇق ـــــــك دوكتۇرل چهت ەئللى

يىلــى وئقــۇش-1وئقۇغۇچىلىرىغــا 
مهن. ياردەم پۇلى بېرىلمهيـدىكهن
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ـــشلهپ، ـــل ىئ ـــر يى ـــسىز، بى ائمال
ائنــدىن وئقۇشــنى داۋامالشــتۇرۇش

-1989ەئممـا، . قارارىغا كهلـدىم
يىللىرى سوۋېت ىئتتىپـاقى-1990

ــــــــيىن،پا ــــــــدىن كې رچىالنغان
ائمېرىكىنىڭ ىئقتىـسادى ىئنتـايىن
ـــپىش ـــزمهت تې ـــشىپ، خى ناچارلى

مهن. ىئنتايىن قىيىنلىشىپ كهتتـى
وئقــۇش پۈتتۈرۈشــتىن بىــر قــانچه
ــكه ــزمهت ىئزدەش ــۇرۇنال خى ائي ب
باشـــــالپ، پهقهتـــــال خىـــــزمهت
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ـــدىم ـــاي،. تاپالمى ـــرى بولم ائخى
رەســـتۇراندا كۈتكـــۈچى بولۇشـــقا

. باشـــلىدىمىئلتىمـــاس قىلىـــشقا
ـــاس ـــڭ ىئلتىم ـــا، ۇئالر مېنى ەئمم
ــدا ــڭ فىزىكى ــدىن مېنى جهدىۋىلىم
ــارلىقىنى ــۋانىم ب ــستىرلىق ۇئن ماگى

ــۆرۈپال،  ــۇ يهردە ۇئزۇن"ك ــهن ب س
،"مــــۇددەت ىئشلىمىگىدەكــــسهن
ــــدى ــــشقا ائلمى ــــى ىئ .دەپ مېن
ــسلىرى ــو ائرتى ھولليۋووئدنىــڭ كىن
تۇرىدىغان بهرۋەلهي ھىلل دېـگهن
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ــالىال ــدا كىچىــك ب رنى باقــسا،رايون
پـــۇلنى خېلـــى كـــۆپ تـــاپقىلى

ــدىم ــدىكهن، دەپ ائڭلى مهن. بولى
ـــا ـــڭ ۇئك ـــدە ۆئزۈمنى -كىچىكىم

سىڭىللىرىنى خېلـى بېقىـپ باققـان
بولغاچقا، بۇنىمۇ سـىناپ بېقىـشنى

ەئممـــــا، مهن. قـــــارار قىلـــــدىم
ــۆرۈپ، ۆئي ــى ك ــى ېئالنن گىزىتتىك

بىـز"ىئگىلىرىگه تېلېفـون قىلـسام، 
ەپ، ماڭــا، د"ەئرلهرنــى ائلمــايمىز

ۆئزۈمنى تونۇشتۇرۇش پۇرسىتىنىمۇ
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ۇئنىڭـدىن كېـيىن مىـڭ. بهرمىدى
تهســلىكته بىــر ېئلېكترونلــۇق تــوك
ـــــىناپ ـــــسىنى س ـــــولى تاختى ي

 نهچــــــچه10تهكــــــشۈرىدىغان 
كىشىلىك كىچىك شـىركهتتىن ىئـش

بۇ شىركهتنىڭ ىئگىسى بىـر. تاپتىم
ائق تهنلىــك بولــۇپ، قالغانالرنىــڭ
ــس ــسىنىڭ ھهممى ــدىن باشقى ىمهن

شــۇڭا ۇئالر. مهكــسىكىلىقالر ىئــدى
ــــــــدا-ۆئز ــــــــسپان تىلى ائرا ىئ

ــــــشهتتى ــــــىركهتتىكى. سۆزلى ش
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رادىوئنىمۇ ىئسپانچه قانالغا قويۇپ
ۇئ مېنىــــڭ وئقۇغــــان. قويــــاتتى

ـــــهن ـــــلهن ائساس ـــــۋانىم بى ۇئن
مۇناسىۋىتى يوق بىر قارا خىـزمهت

5بولــۇپ، ماڭــا ســاىئتىگه ائران 
بـۇ يهردە بىـر ائي. دولالر بېرەتتى

شلهپ قارىـــسام، بىـــر ائيلىـــقىئـــ
كىرىمىمنىڭ بىـر قىـسمىنى ياتاققـا
ــقا ــسمىنى تۇرمۇش ــر قى ــۆلهپ، بى ت
ىئشلهتكهندىن كېيىن، بىزگه ائران

ىئككـــى يـــۈز دولـــالر پـــۇل-بىـــر
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بۇنىڭ بىلهن بىر يىلـدا. قالىدىكهن
كېيىنكــــى مهكتهپنىــــڭ وئقــــۇش
ــۇمكىن ەئمهس ــپىش م ــۇلىنى تې پ

ـــدى ـــزدەپ. ىئ ـــق ىئ مهن داۋاملى
ــــۈرۈپ ــــىركهتتهي ــــر ش ، يهنه بى

ــاىئتىگه  ــدىغان6.5س ــالر بېرى  دول
ۇئ ېئلېكتر توك يـولى. ىئش تاپتىم

تاختىسىنى ىئشلهپ چىقىرىـدىغان
-1شۇنىڭ بىـلهن . شىركهت ىئدى

 دىـن8شىركهتته ەئتىگهن ساەئت 
شىركهتته چۈشتىن-2چۈشكىچه، 
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 دىن كهچ سـاەئت1كېيىن ساەئت 
 لهرگىـــچه ىئـــشلهيدىغان10-11

ەئتىگىنى ۆئيدىن سـاەئت. قىلدىم
11 دە چىقسام، كهچته سـاەئت 7

بىـر. دىن كېيىن قايتىپ كېلهتـتىم
ـــۈنى  ـــشتىن-1ك ـــىركهتتىن ىئ ش

ــۈپ،  ــپ،-2چۈش ــىركهتكه بېرى ش
بىناغـــــا كىرىـــــپ كېتىۋاتـــــسام،

ـــــۇ  ـــــان ب ـــــشىپ تۇرغ 2پاراڭلى
شىركهتنىڭ ىئگىلىرىگه ۇئچرىـشىپ

 كىـــشى2ەئســـلىدە بـــۇ . قالــدىم
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ــېقىن دوســتالردىن ىئــكهن -1. ي
ـــن"شـــىركهتنىڭ باشـــلىقى  ەئركى

دەپ" نېمىشقا بۇ يهردە يۈرۈيـدۇ؟
شىركهتنىڭ باشـلىغى-2. سورىدى

"بىزنىـــڭ شـــىركهتته ىئـــشلهيدۇ"
شۇنىڭ بىلهن،. دەپ جاۋاب بهردى

 شــــــــىركهتته تهڭ2مېنىــــــــڭ 
ـــۇپ ـــاش بول ـــشلهۋاتقانلىقىم پ ىئ

ۇئالر مېنىـڭ بىـر ىئـشىمنى. قالدى
قىسقارتىــــشىمنى قهتىئــــي تهلهپ

-1شــۇنىڭ بىــلهن مهن . ىقىلــد
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ــــــسقارتىپ،  -2شــــــىركهتنى قى
 ســاەئت12شــىركهتته ھهر كــۈنى 
كېيىن قاراپ. ىئشلهيدىغان قىلدىم

باقسام، بـۇ يـول بىـلهن ھهر ائيـدا
500يىغااليــــدىغان پــــۇل يهنه 

ــدىكهن ــۇ بارماي ــڭ. دولالرغىم ۇئنى
ــلىقىم ۆئزى ــڭ باش ــتىگه، مېنى ۈئس

ــدىن  ــگهن،15ىئران ــرى كهل  ىئلگى
 ائمېرىكىغــــــاەئممــــــا ېئــــــرى

ــۇپ، ــال بول ــر ائي ــېلهلمىگهن بى ك
باشقۇرۇش ۇئسۇلى ىئنتايىن ناچـار
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ۇئ مېكسىكىلىق وئقۇمىغـان. ىئدى
قــارا خىزمهتچىلهرنــى باشــقۇرۇپ
ۆئگىنىپ قالغان بولغاچقا، مـاڭىمۇ
.دەل ائشــۇنداق مــۇائمىله قىلــدى
ھهر كـــۈنى ەئتىـــدىن كهچكىـــچه

ـــۋاالتتى ـــۆزۈمگه كىرى ـــدە. ك بهزى
ر ۆئيـدىن يهنه بىـرىئشلهۋەتىپ بى

ەئركىــن،"ۆئيــگه كېتىــپ بارســام، 
دەپ" نــېمه ىئــش قىلىۋاتىــسهن؟

ماۋۇ"مهن ائچچىقىمدا . سورايتتى
!"يهردىن ائۋۇ يهرگه مېڭىۋاتىمهن
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ـــرەتتىم ـــاۋاب بې ـــي. دەپ ج روھى
ــماندىن ــۇددى ائس ــتىن خ جهھهت
يهرگه چۈشــكهندەك بولـــۇپ، ھهر
كـــۈنى ىئـــشقا بوينـــۇمنى بـــاغالپ

پهقهت پـۇل. اتتىمتارتقاندەك بـار
بـــــۇ. ۈئچـــــۈنال ىئـــــشلهيتتىم

ـــىركهتنىڭ مـــۇائۋىن رەىئـــسى ش
مىسىرلىق كىشى بولۇپ، مېنىڭ ھهر
كــۈنى روھىــم ىئنتــايىن چۈشــكۈن
ىئشقا كېلىـۋاتقىنىمنى كۆرگهنـدىن
كېــيىن، بىــر كــۈنى مېنــى ۆئزىنىــڭ
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ىئشخانىــسىغا چاقىرىــپ، مهنــدىن
مهن ۆئزۈمنىــڭ. ەئھــۋال ســورىدى
قا پـۇل يىغىـشدوكتۇرلۇقتا وئقۇشـ

ۈئچــــــــــــۈن بــــــــــــۇ يهردە
ـــــــــــــــــــــشلهۋاتقانلىقىمنى ىئ
ــــيىن، ۇئ ــــهندۈرگهندىن كې چۈش

ـــا ـــشى ماڭ ـــن، ەئگهر: "كى ەئركى
ياخشىراق خىزمهت تاپالىساڭ، بـۇ
شــىركهتتىن ھهر قانــداق ۋاقىتتــا
ـــدۇ ـــسهڭ بولىۋېرى ـــپ كهت .چىقى
ھهرگىز بىزنىڭ كۆڭلىمىزنى ائيـاش
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مهنمۇ ەئينى ۋاقىتتـا. وئيىدا بولما
ـــــش ـــــاڭا وئخ ـــــولالرنىس اش ي

فىزىكىــدا. بېــشىمدىن كهچــۈرگهن
دوكتۇرلـــــۇق ۇئنـــــۋانى ېئلىـــــپ
ــــــيهردىن ــــــدا، مهن ھېچ بولغان

شۇنىڭ بىلهن. خىزمهت تاپالمىدىم
مهن ۆئزۈمنىڭ دوكتۇرلۇق ۇئنـۋانى
بارلىقىنى ھېچكىمگه دېمهي، مۇشۇ
ــدا ــشچى وئرنى ــارا ىئ ــىركهتكه ق ش

 يىلــدەك ىئــشلىگهندىن5. كىـردىم
ـــــدىن ۆئزۈ ـــــيىن، ائن ـــــىكې من
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ــكارىلىدىم ــدى ۆئز. ائش ــا ەئم مان
ـــارىي ـــي ج ـــدارىمنى ھهقىقى ىئقتى

شــۇڭا. قىلدۇرااليــدىغان بولــدۇم
ـــشىراق ـــر ياخ ـــۈن بى ـــهن بۈگ س
خىزمهت تاپـساڭ، ەئتىـال چىقىـپ
كهتـــسهڭمۇ، مهن ھهرگىـــز خاپـــا

ـــايمهن ـــلهن". بولم ـــول بى ـــۇ ي ب
يېتهرلىك پۇل يىغىش ىئمكـانىيىتى
ــى ــرى مېن ــا، مهن ائخى بولمىغاچق

قىلغان مهكتهپلهرنىڭ بىـرىقوبۇل 
ـــــــــــالىفورنىيه ـــــــــــان ك بولغ
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ـــــر ۋە ـــــىتېتىنىڭ ېئلېكت ۇئنىۋېرس
كومپيــــــــۇتىر ىئنژىنىرلىقــــــــى
ــون ــا تېلېف ــڭ مۇدىرىغ فاكۇلتېتىنى

ـــدىم ـــڭ. قىل ـــشىگه ۆئزۈمنى ۇئ كى
وئقۇتقۇچىلىقتـا ىئنتـايىن ياخـشى
ـــهۋەبتىن ـــۇ س ـــى، ش ىئكهنلىكىمن
كالىفورنىيه شىتات ۇئنىۋېرسىتېتىدا

ۇتقــۇچى دېــگهنبىــر ىئلغــار وئق
مۇكاپاتقـــــا ېئرىـــــشكهنلىكىمنى
ېئيتىــپ، مېنىــڭ وئقــۇش پۇلــۇمنى
كۆتــــۈرۈۋەتمىگهن تهقــــدىردىمۇ،
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ـــى ـــق خىزمىت ـــا وئقۇتقۇچىلى ماڭ
ۇئ كىـشى. بېرىشنى تهلهپ قىلـدىم

ـــدىن ـــۇرۇنقى مهكتىپىم ـــڭ ب مېنى
يـــۇقىرىقى ەئھـــۋالنى تهكـــشۈرۈپ

25%باققانـــدىن كېـــيىن، ماڭـــا 
ــزمهت بهردى ــسىگه. خى ــۇ ھهپتى ب

 ساەئت ىئشلهيدىغان خىزمهت10
بولۇپ، ائمېرىكىدا پۈتۈن كۈنلـۈك

ـــۇچىالر ھهپتىـــسىگه  50%وئقۇغ
ىئشلهشكه يـول)  ساەئت20يهنى (

ــــدۇ ــــلهن. قويۇلى ــــانگۈل بى ائم
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ىئككىمىز قانداق قىلىش توغرىسىدا
ـــتۇق ـــته مهسلىھهتلهش ـــر ھهپ .بى

نهچچه. قايتا پۇل سانىدۇق-قايتا
ــۈزدۇق ــاي ۆئتك ــى ۇئخلىم .كېچىن

ــدىغانم ــزمهتتىن كېلى ــا ۇئ خى اڭ
ـــاائش  ـــدا500م ـــالر ەئتراپى  دول

بولۇپ، ۇئ مهكتهپنىـڭ بىـر يىللىـق
 دولـــالر13000وئقـــۇش پـــۇلى 

ـــدى ـــتهپكه. ىئ ـــرى ۇئ مهك ائخى
ـــۈك ـــپ، ي ـــارار قىلى ـــشنى ق -بېرى

ــــى  ــــاقلىرىمىزنى ھهر بىرىن 700ت
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ــك2دولالردىــن ســېتىۋالغان   كىچى
 كىلومېتىر500ماشىنىغا قاچىالپ، 
پ، شـــــــىمالىييــــــول يـــــــۈرۈ

ۇئ. كالىفورنىيهگه كۆچۈپ كهتتۇق
مهكتهپكه بارغاندىن كېـيىن، ۇئالر

 گه50%مېنىــــڭ خىزمىتىمنــــى 
قالغــــان كهم. كۆتــــۈرۈپ بهردى

ـــدۇرۇش ۈئچـــۈن، ـــى تول يهرلىرىن
ائمـــانگۈل ھهر خىـــل جاپـــالىق

ۇئ. خىزمهتلهرنى تېپىپ ىئـشلىدى
 مهۋســـۇم3مهكتهپـــته بىـــر يىـــل 
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 ۋەيىلى ۆئگىـنىش-1بولۇپ، مهن 
وئقۇتقۇچىلىــق جهھهتــته خېلــى
ــلهرگه ــك نهتىجى ــۆزگه كۆرۈنهرلى ك

ـــا،  ـــشكهن بولغاچق ـــى-2ېئرى يىل
 مهۋسـۇملۇق3فاكۇلتېتتىن مېنىڭ 

ـــسىنى ـــڭ ھهممى ـــۇش پۇلۇمنى وئق
شـــۇ چاغـــدا بىـــر. كۆتـــۈرۈۋەتتى

ـــات ـــۇش مۇكاپ ـــۇملۇق وئق مهۋس
ــــــــشهلمىگهن ــــــــۇ ېئرى پۇلىغىم
جۇڭگولۇق خهنزۇ وئقۇغۇچىالر بـار

ىـــــڭ بهزىلىـــــرىبولـــــۇپ، ۇئالرن
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فاكۇلتېت مۇدىرىنىڭ قېشىغا مېنىڭ
.ۈئســتۈمدىن ەئرز قىلىــپ بېرىپتــۇ
شۇنداق قىلىپ، مېنىڭ دوكتۇرلـۇق
وئقۇشــۇمدا ائيالىمنىــڭ قوشــقان
تۆھپىــسى ىئنتــايىن كــۆپ بولــۇپ،
مهن ائلغان دوكتۇرلـۇق ۇئنۋاننىـڭ

 .بىر قىسمى ائمانگۈلگه تهۋەدۇر
ــــايىلىرىم ــــته ھېك ــــۇ جهھهت ب

ــايىن كــۆپ ــۇپ، ھــازىرچهىئنت  بول
مهن ۆئزۈم. مۇشۇ يهردە توختىتاي

ىئــشلهپ باققــان ھهر بىــر وئرۇنــدا،
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ــــسىي ــــان شهخ ــــدا تىزغ يۇقىرى
خاراكتىرىم بىلهن ناھايىتى يۇقىرى
ـــــدىم ـــــشىپ كهل ـــــا ېئرى .باھاغ
مهســـىلهن، ماڭـــا بېـــرىلگهن بىـــر

 مهن-: قىـــسىم باھـــاالر مۇنـــداق
ھازىرغىچه ۇئچرىتىـپ باققـان ەئڭ

 . الرنىڭ بىرىياخشى وئقۇغۇچى
ـــپ- ـــازىرغىچه ۇئچرىتى  مهن ھ

ـــم ـــق ىئلى ـــان ەئڭ ەئقىللى -باقق
ــــى  ــــڭ") Scientist("پهنچ نى

 . بىرسى
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 مهن ھـــازىرغىچه ۇئچرىتىـــپ -
ــــاب، ەئڭ ــــان ەئڭ ائلىيجان باقق

 . ىئقتىدارلىق ىئنژىنىرنىڭ بىرسى
 ىئلمىــي تهتقىقاتتــا، ىئــشالرنى-

داۋاملىق ۆئز نورمىـسىدىن ائرتـۇق
 . قىلىدۇ

ــتىن ھه- مــمه خىزمهتنــى تهلهپ
 . كۆپ يۇقىرى وئرۇناليدۇ

ـــپ- ـــازىرغىچه ۇئچرىتى  مهن ھ
باققان ەئڭ ياخشى پروفېسسورنىڭ

 .بىرسى
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 ەئگهر پروفېســــــــــسورالرنىڭ-
ھهممىسى ەئركىندەك بولـسا، مهن
ھازىرقىدىن يۇقىرى وئقـۇش پـۇلى

 .تۆلهشكه رازىمهن
مهن دوكتورلۇق ۇئنۋانىنى ېئلىپ،

ـــل ائمې ـــرىم يى ـــر يې ـــڭبى رىكىنى
ســـــــــــاندىائ دۆلهتلىـــــــــــك
(تهجرىبىخانىسىدا دوكتور ائشـتى 

Post doctor ( ــــــــــلهن بى
 Chwiشۇ جهرياندا . شۇغۇلالندىم

laserدېـــگهن بىـــر شـــىركهتنىڭ 
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Aleks دېــگهن مــۇائۋىن رەىئــسى
بىــلهن شــىرىك ىئــشلىگهن بولــۇپ،

Post doctorتامامالنغاندا، ۇئ 
ــزمهتكه ــىركىتىگه خى ــى ۆئز ش مېن

ائنىـسى-ىشىنىڭ ائتـابۇ ك. ائلدى
ــــــــــگهن ــــــــــىيهدىن كهل رۇس

ـــۇپ، ـــۇدىيالردىن بول Aleks يهھ
MITنېۋيوركتا توغۇلۇپ ۆئسكهن، 

ـــــــاكالۋۇر، ۇئنىۋېرســـــــىتېتىدا ب
كــــالىفورنىيه ۇئنىۋېرســــىتېتىنىڭ
بهركهلهي شۆبىـــسىدە دوكتورلـــۇق
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تۇغمـــا. وئقۇغـــان كىـــشى ىئـــدى
ەئقىللىق بولۇپ، كهسىپته ىئنتايىن

ــــدى ــــك ىئ ــــېك. قابىلىيهتلى ىنل
ــسىدە ــپ ائىئلى ــدىن تارتى كىچىكى
خــارلىق ىئچىـــدە چـــوڭ بولغـــان
ــان ــلهن بولغ ــشىلهر بى ــۇپ، كى بول
.مۇناسىۋەتته بىر ائز ناچـار ىئـدى
دەسلهپته مېنـى تـۈزۈكرەك كـۆزگه

ھه دېــسىال ماڭــا قوپــال. ىئلمىـدى
ـــدى ـــۇائمىله قىل ـــر. م ـــېكىن بى ل

ــز ــيىن، بى ــدىن كې مهزگىــل ۆئتكهن
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ناھــــايىتى ياخــــشى چىقىــــشىپ
ـــ ـــاپ. ۇقكهتت ـــه ياس ـــر نهرس بى

ـــــر ـــــشى بى ـــــشتا، ۇئ كى چىقىرى
ـــــڭ ىئـــــشلهيدىغان -تېخنىكىنى

ـــدىنائال ـــشلىمهيدىغانلىقىنى ائل ىئ
ـــادىر ـــايىن ق ـــكه ىئنت مۆلچهرلهش

مهن بولـــــسام، ۇئنـــــى. ىئـــــدى
الھىــيىلهپ، ۇئنىڭغــا كېتىــدىغان
زاپچاسالرنى تېپىـپ ېئلىـپ، ۇئنـى
ــشقا ــاپ چىقى ــدا ياس تهجرىبىخانى

ــادىر ىئــدىم ــنچه ىئ. ق ــزكېيى ككىمى
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ـــز ـــادا بى ـــۇ دۇني ـــسهك، ب بىرلهش
قىاللمايــــدىغان ىئــــش يــــوقتهك

مهن بىــلهن. تۇيۇلىــدىغان بولــدى
ائرىلىشىش جهريانىدا ۇئيغۇرالرنى،
مېنىڭ بالىلىق ھايـاتىمنى، ھهمـدە
مېنىــڭ ۇئيغــۇر مىللىــتىگه بولغــان
ــسىياتىمنى ــۆيگۈ ھېس ــسىز س چهك

ــى ــپ كهتت ــۇق بىلى ــى. تول ۇئ تېخ
ققانــدا،كهلگۈســىدە ۋاقتىمىــز چى

ىئككىمىــــز بىرلىــــشىپ مېنىــــڭ
ـــپ، ـــزچه يېزى ـــاتىمنى ىئنگلى ھاي
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كىتاب قىلىپ چىقىرىشنى تهكلىـپ
مهن پـــاراڭالر ائرىـــسىدا. قىلـــدى

قــارا، مهن كىچىكىمــدە"ۇئنىڭغــا، 
ـــــاق ـــــويغىچه تام قوســـــۇغۇم ت

ۆئســـتهڭنىڭ-يېـــيهلمهي، ېئرىـــق
پاســكىنا ســۇلىرىنى ىئچىــپ چــوڭ
بولغان بولساممۇ، ھـازىر سـهندەك

ەئقىللىــــق يهھۇدىيــــدىنبىــــر 
ـــشمايمهن ـــهن. قېلى ەئگهر مهن س
شاراىئتتا ۆئسـۈپ-ۆئسكهن شهرت

يېتىلگهن بولـسام، سـهندىن جىـق
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دېـــسهم، ۇئ" ەئقىللىـــق بـــوالتتىم
.كۈلۈپ تۇرۇپ بېشىنى لىڭشىتاتتى
-مهن ھهقىقهتهنمــــــۇ ېئرىــــــق

ۆئستهڭنىڭ سۈيىنى ىئچىـپ چـوڭ
بىزنىــڭ ىئــدارىنىڭ. بولغــان ىئــدىم
ــر ك ــدا بى ــارائلدى ــق ب ــك ېئرى ىچى

ــن ــۇ يهردى ــۇنى ش ــز س ــۇپ، بى بول
بـۇ ېئرىقنىـڭ. ەئكىرىپ ىئچهتتـۇق

بهشــى تــارىم دەرياســى بولــۇپ،
بىزنىڭ ىئدارىنىڭ ائلدىغا كهلگىچه
-قانچىلىك جايالردا بۇ سـۇنى ائت
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ۇئالقالر ىئچىـدىغانلىقى، قانچىلىـك
يهرلهردە كىچىـــك بـــالىالر ۇئنىـــڭ
ــــۇغا ــــتهڭگه س ــــشىدىكى ۆئس بې

ـــۇم ەئمهسچۈشـــىدىغانلى .قى مهل
ـــــيه ـــــدا قايتـــــا تهربى مهن يېزى
ـــش ـــدىمۇ، قى ـــان مهزگىل ېئلىۋاتق
كۈنلىرى بىـر تـوڭالپ قالغـان ھـور
نېنىنى ېئلىپ، ۆئستهڭ بويىغـا بىـر
چاشكا ېئلىـپ بېرىـپ، سـۇنى شـۇ
ۆئســــتهڭدىن ېئلىــــپ، تــــوڭالپ
ـــاجىالپ ـــى غ ـــور نېنىن ـــان ھ قالغ
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يهۋاتقانــدا، ۆئســتهڭنىڭ بېــشىدا
ــــۇ ــــۇرۇپ س ــــپ ت ــــۇغا كېچى س
ىئچىۋاتقــــان مــــالالرنى كــــۆرۈپ

يېزىــدىكى تۇغقانالرنىــڭ. تــۇراتتىم
قېشىغا بارغانـدا، ېئرىـق بويلىرىغـا
ياساپ قويغان كىچىك كۆلچهكنىڭ
ــدە، ــلهن ىئچكهن ــول بى ــۈيىنى ق س

پاقىنىڭ(بهزىدە قولىمىزغا قۇمچاق 
بىـــز. چىقىـــپ قـــاالتتى) بالىـــسى

قۇمچاقنى پۈۋلهپ چۈشـۈرۈۋېتىپ،
.هتتـــۇققـــولىمىزدىكى ســـۇنى ىئچ
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مهن تولــۇق وئتتــۇرىنى پۈتتــۈرەي
دېگهندە ائندىن ائقسۇ شـهھىرىدە

كېيىـنچه. قۇدۇق پهيدا بولغانىدى
Aleks ــــــايىتى ــــــدىن ناھ مهن

ــى ــۇپ كهتت ــىرلىنىدىغان بول .تهس
ىئككى يىلنىڭ ىئچىـدە ماائشـىمنى

بىر كۈنى. ۆئستۈرۈپ بهردى ٪50
ۇئ مېنىــــڭ قېــــشىمغا كېلىــــپ،

ەئركىــــن، مهنــــدە ســــهندەك"
ــرك ــگهن بى ــسىپى دې ــشىلىك پرىن ى

مهن سـاڭا ۋە. نهرسه يـوق ىئـكهن
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ــــش ــــۆرمهت قىلى ــــا ھ ۇئيغۇرالرغ
ــسىدىن، بۈگۈنــدىن باشــالپ يۈزى
چوشــــــقا گۆشــــــى يېيىــــــشنى

بــۇ كىــشى. ، دىــدى"تــوختىتىمهن
ـــۇرۇن ـــشهنمىگهچكه، ب ـــا ىئ دىنغ
ـــى ـــىنىمۇ يهۋېرەتت ـــقا گۆش .چوش
ــۇنىڭدىن ــتلۇقىمىز ش ــڭ دوس بىزنى
پباشــــالپ ىئزچىــــل داۋاملىــــشى

ۇئ كىشى ھازىر فلورىدا. كېلىۋاتىدۇ
شىتاتىدا بولۇپ، ۆئزى بىـر ائيـرىم

ــــۇردى ــــىركهت ق ــــتىم. ش ھهر قې
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ـــۇم ـــسه، چوق ـــالىفورنىيهگه كهل ك
بىزنىڭ ۆئيگه كېلىپ قونـۇپ، مهن

  .بىلهن پاراڭلىشىپ كېتىدۇ
يىلىنىــــڭ ائخىرلىــــرى-2000
Aleks ،نـــى مهن تونۇشـــتۇرۇپ
 دېــگهنWawesplitterبىزنىــڭ 
ۇئزۇن. تكه ائلـــــدۇردۇمشـــــىركه

ــىركهتنىڭ ــز ش ــمهي ىئككىلىمى ۆئت
ــقا ــدىكى باش ــق بۆلۈمى -ىئنژىنىرلى

ــــلىق ــــا باش ــــقا گۇرۇپپىالرغ باش
ۇئ ۆئز خىزمىتىـــــدىن. بولـــــدۇق
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باشـــــــــقا، مهن قىلىۋاتقـــــــــان
پروجهكتنىــــــڭ بىــــــر قىــــــسىم
مېخـــــاينىكلىرىنى اليىھىلهشـــــكه

ۇئ مهن. ياردەملىشىدىغان بولـدى
ۈئچۈن ائجايىپ جان كۆيـدۈرۈپ

ـــشلهپ بهردى ـــددىي. ىئ ـــر جى بى
ۋەزىپىنىــڭ ھۆددىــسىدىن چىقىــش

ــۈن،  ــۈنى3-2ۈئچ ــته ھهر ك  ھهپ
. ســاەئتتىن ائرتــۇق ىئــشلىدى12

ــدىن ــر مهزگىــل ۆئتكهن ــېكىن، بى ل
ــاال ــۇق ت كېــيىن ائمېرىكىنىــڭ نۇرل
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ـــــىدىكى ـــــشىش ساھهس خهۋەرلى
ىئقتىـــسادىدا زور چېكىـــنىش يـــۈز

بىزنىــڭ شــىركهتته Aleks. بهردى
ىئــــــــــشلىگهندىن ائي 9پهقهت 

ـــوڭ ـــر چ ـــىركهتته بى ـــيىن، ش كې
خىزمهتتىن بوشـىتىش بولـۇپ، شـۇ
.قېتىم ۇئنىمۇ ىئشتىن بوشىتىۋەتتى
شۇنىڭدىن كېيىن ۇئ گېرمانىيهنىڭ

 Lambda-Fizikدېگهن چـوڭ 
الزېـــر شـــىركىتىنىڭ فلورىـــدادىكى
تهتقىقــــات مهركىزىــــدىن ىئــــش
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.تېپىپ، شۇ يهرگه كۆچۈپ كهتتـى
شلىقى بىرۇئنىڭ ۇئ شىركهتتىكى با

 يــــاش كىچىــــك15ۆئزىــــدىن 
ــانلىق ــۇپ، ۇئ گېرم ــانلىق بول گېرم

Aleks تــازا بــوزەك قىلىپتــۇ نــى .
ـــۈنى مهن ـــر ك ـــلهن Aleks بى بى

ــا ــدا سۆزلهشــسهم، ۇئ ماڭ :تېلېفون
ەئركىن، ەئينى ۋاقىتتا مهن ساڭا"

قانداق مـۇائمىله قىلغـان بولـسام،
ـــا ـــازىر ماڭ ـــلىقىم ھ ـــڭ باش مېنى

ـــۇائمىله قىلىۋ ـــۇنداق م ـــدۇش .اتى
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بۇنىڭغــــــــــــا ھهر كــــــــــــۈنى
لېكىن، ھهر قېتىم. ائزابلىنىۋاتىمهن

مهن ۇئنىڭ ەئسكى مۇائمىلىـسىگه
ۇئچراپ، كۆڭلـۈم يېـرىم بولغانـدا،

شـــۇنىڭ. مهن ســـېنى وئياليـــمهن
-بىـــلهن ماڭـــا باشـــقىدىن كـــۈچ

ـــــدۇ ـــــۇۋۋەت كىرى ـــــن. ق ەئركى
ــمهن ــۇ قىالالي ــاننى مهنم ،"قىاللىغ
.دەپ ۆئزۈمگه ىئلھام بېرىـۋاتىمهن

زىر سهن مېنىڭ ۆئگىنىش ۈئلگهمھا
ــدىڭ ــۇپ قال ــلهن. بول ــقىالر بى باش
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بولغـــان مۇناســـىۋەتتىال ەئمهس،
يهنه باشــقا نۇرغــۇن ىئــشالردا مهن
.سېنى ۈئلگه قىلىپ تىرىشىۋاتىمهن
ـــدىن ـــن كۆڭلۈم ـــڭ چى ـــۇ مېنى ب

  .، دېدى"چىققان گهپ
 ائمېرىكىدا ھهر قېتىم بىر يېڭـى 

خىــزمهتكه كىرىــشته، ســىز ائلــدى
ـــلهن  ۇئ شـــىركهتكه ىئلتىمـــاسبى
ۇئ شىركهت سىزنى بىر ائز. قىلىسىز

ــلهن ــدى بى ــه، ائل ــق كۆرس مۇۋاپى
ـــپ، ـــىركهتكه چاقىرتى ـــىزنى ش س
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دوكتورلۇق ۇئنۋانى بار كاندىداتالر
ـــــلهن شـــــىركهتنىڭ ھهمـــــمه بى

بىرلهپ كۆرۈشـۈپ-باشلىقلىرى بىر
بهزىدە سىزدىن ىئمتىھـان. چىقىدۇ
بهزىدە سىزنى بىر گۇرۇپپـا. ائلىدۇ

ائدەمنىـــڭ ائلدىـــدا ۆئزىڭىزنىـــڭ
ـــــشلىرىڭىز ـــــان ىئ ـــــۇرۇن قىلغ ب
توغرىــــسىدا دوكــــالت بېرىــــشكه

بــۇ تۈگىگهنــدىن. وئرۇنالشــتۇرىدۇ
كېـــــيىن، ەئگهر ســـــىز ۇئالرغـــــا

4يارىــــــسىڭىز، ۇئالر ســــــىزدىن 
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ـــــۇۋاھچى ائدەم  ـــــزچه(گ ىئنگلى
"Professional 

References "ـــدۇ )دەپ ائتىلى
نىڭ تىزىمىنـى ېئلىـپ، ۇئالر بىـلهن

بىـرلهپ كۆرۈشـۈپ،-تېلېفوندا بىـر
ــــۇ كهڭ ــــق تېخىم ــــىز توغرىلى س
.داىئرىــــدە ەئھــــۋال ىئگىلهيــــدۇ
ــــــا ھهمــــــدە ســــــىزنىڭ ۇئالرغ
-ېئيتقانلىرىڭىزنىـــــــڭ راســـــــت

ھـــازىر. يالغـــانلىقىنى ېئنىقاليـــدۇ
مېنىڭ تىزىمىمدا مهن بىلهن بۇرۇن
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بىرگه ىئشلهپ باققان پروفېسـسور،
ــوڭ ــىركهتلهرنىڭ چ ــر ۋە ش ىئنژىنى

رىدىن، ماڭــا گــۇۋاھچىباشــلىقلى
بولۇپ بېرىـشنى خااليـدىغانلىقىنى

ـــدۈرگهنلهردىن  ـــېقىن20بىل  گه ي
ۆئتـكهن يىـل جپـل گه. ائدەم بار

خىزمهتكه كىرگهنـدە، تۆۋەنـدىكى
 : ائدەم گۇۋاھچى بولۇپ بهردى4
مېنىڭ دوكتورلۇق ۇئستازىم،) 1  

كالىفورنىيه ۇئنىۋېرسىتېتى ېئلېكتـر
ۋە كومپيــــــۇتېر ىئنژىنىرلىقــــــى
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ــۇدىرى ــۇائۋىن م ــڭ م .فاكۇلتېتىنى
ۆئزى ائفرىقىلىـــــق ائق تهنلىـــــك
ــشى مهن بىــلهن تهڭ، ــۇپ، يې بول
.بـــالىلىرى مېنىڭكىـــدىن كىچىـــك
ەئممـــا، ۇئ كىـــشى ۈئزۈلـــدۈرمهي

ــدىن  ــا، مهن ــان بولغاچق 10وئقۇغ
يىل بۇرۇن گهوئرگىـائ تېخنىكىلىـق
ىئنــستىتۇتىدا دوكتۇرلــۇق ۇئنــۋانى

ــان ــپ، پروفېســسور بولغ مهن. ېئلى
ېئلىـــپ بارغـــان تهتقىقاتىمنىـــڭ
پهقهت يېرىمــى بىــلهن دوكتورلــۇق
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دىسسېرتاتــــــسىيهسى يېزىــــــپ،
 دىـــن ائرتـــۇق15يىلـــى -1995

دوكتورلــــۇقنى ائلغــــانالر بىــــلهن
ەئڭ"رىقابهتلىشىپ، فاكۇلتېتنىـڭ 

ــــــــــــۇق ــــــــــــي دوكتورل ائلى
ـــــسىيهسى ـــــگهن" دىسسېرتات دې

مۇكاپاتىغا ېئرىـشىپ، بـۇ كىـشىگه
ــۈرگهن-چــوڭ شــان شــهرەپ كهلت

  .ىئدىم
مهن يۇقىرىــدا چۈشــهندۈرۈپ) 2

  .Aleks ۆئتۈپ كهتكهن
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مېنىــــــڭ ســــــاندىائ دۆلهت) 3
ـــــــــــــــــــسىدىكى تهجرىبىخانى
پوســتدوكتورلۇق ۇئســتازىم، ھــازىر
گه جىوئرجىيا تېخنىكا ىئنستىتۇتى

)Georgia institute of 
technology(فىزىكا فاكۇلتېتىنىڭ 

ــۇدىرى ــۇقنى. م ــشى دوكتورل ۇئ كى
ن بولــــۇپ،ســـتانفوردتىن ائلغـــا

ــــسقا ــــدىن تاشــــقىرى قى دەرىجى
ـــچهش ـــسنى ۆئل ـــق پۇل وئپتىكىلى
جهھهتـــته بىـــر يېڭـــى ۇئســـۇلنى
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ــا ــۈن دۇنياغ ــپ، پۈت ــپ قىلى كهش
ائمېرىكىدا ەئڭ يـۇقىرى. تونۇلغان

ــپ ــاتالرنى ېئلى ــك تهتقىق دەرىجىلى
بارىدىغان بىر قانچه قاتالم وئرۇنالر

ـــــار ـــــسى. ب دۆلهت تهجرىبىخانى
 مهنيىلى-1995. شۇالرنىڭ بىرى

دوكتورلۇقنى تۈگهتكهندىن كېيىن،
مېنــــــــــى ســــــــــاندىائ دۆلهت
تهجرىبىخانىسى پوسـتدوكتورلۇققا

ـــېكىن، مهن ۇئ. قوبـــۇل قىلـــدى ل
چاغــــدا جۇڭگــــو گىراجــــدانى
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ـــــــۇ ـــــــڭ ب ـــــــا، مېنى بولغاچق
ــپ ــگه كىرى ــڭ ىئچى تهجرىبىخانىنى
ـــشىمگه يـــول قويۇلمىـــدى ىئشلى

جۇڭگـــــو گىراجـــــدانلىرى بـــــۇ(
ــــگهن ــــدىن چهكلهن تهجرىبىخانى

شـــۇنىڭ بىـــلهن، ۇئالر). كهنىئـــ
ـــالىفورنىيه ـــىمنى ك ـــڭ ماائش مېنى
ـــق بهردى .ۇئنىۋېرســـىتېتى ائرقىلى
مهن شــۇ ائلىــي مهكتهپــته تــۇرۇپ

مهن. ۇئالرنىڭ تهتقىقاتىنى قىلدىم
ــگهن ۋە  ــدا اليىھىلى ــۇ چاغ CVIش
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الزېر شىركىتىگه كىرگهندىن كېيىن
ــــر ــــر الزې ــــان بى ــــاپ چىقق ياس
ـــماننىڭ ـــازىر ائس ـــسى ھ سىستېمى

ىرى قاتلىمىـــــدىكى وئزۇنيـــــۇق
قهۋىتىنــــى يهر يۈزىــــدە تــــۇرۇپ
كۆزىتىــدىغان لىــدار ۈئسكىنىــسىگه

  .ىئشلىتىۋاتىدۇ
 دېــــگهنWawesplitterمهن ) 4

ـــــــشلىگهندىكى ـــــــىركهتته ىئ ش
ـــــاش تېخنىكـــــا شـــــىركهتنىڭ ب

، ھـازىر ىئنتىـل)Chto(وئفىسورى 
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يهنـــى كومپيۇتېرنىـــڭ(شـــىركىتى 
CPUسىنى ىئشلهپ چىقىرىدىغان 

نىــــــڭ فوتونىــــــك) شــــــىركهت
ۇئ. گۇرۇپپىسىنىڭ باش دىرىكتورى

دىـــن MITكىـــشى دوكتورلـــۇقنى 
ېئلىـــپ، بـــۇرۇن ائمېرىكىـــدا ەئڭ
ـــوننى ـــان، تېلېف ـــلهپ قۇرۇلغ دەس
ــــــــل ــــــــان بې ــــــــاد قىلغ ىئج
تهجرىبىخانىـــسىنىڭ بىـــر ائلىمـــى

ھهمـدە نۇرلـۇق. بولۇپ ىئـشلىگهن
تاالنىــــڭ دەســــلهپته تهرەققىــــي
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قىلدۇرۇلۇشىغا خېلى چـوڭ تـۆھپه
مهن ۇئ كىـــشى. ان ىئـــكهنقوشـــق

ــلهن  ــرگه3بى ــۇق بى ــدىن ائرت  يىل
  .ىئشلىدىم

ــدا  ــر JPL مهن يېقىن ــڭ بى 3 نى
ــــىغا ــــرالر كۇرس ــــۈك ىئنژىنې كۈنل

-1وئقۇتقــــــۇچى . قاتناشــــــتىم
ـــشىدىال، ســـاەئتلىك دەرســـنىڭ بې

ـــــدىكى25ســـــىنىپتىكى   ەئتراپى
مۇتهخهسسىـــسلهردىن-ىئنژىنىـــر

ۆئزلىرىنىـــــڭ قايـــــسى وئتتـــــۇرا
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هنلىكىنىمهكتهپنـــــى پۈتتـــــۈرگ
سىنىپتىكىلهرگه ېئيتىـپ بېرىـشىنى

قارىسام بۇ سـىنىپتا. تهلهپ قىلدى
چهت ەئلـــــدىن كهلگهنلهردىـــــن

مهن. پهقهت مهنــــال ىئكهنــــمهن
وئقۇغـان وئتتــۇرا مهكــتهپ بــۇ يهر
ــى ــدە ىئكهنلىكىن ــارىنىڭ قهيهرى ش
چۈشــــهندۈرۈش ۈئچــــۈن ماڭــــا

 جــۈمله ســۆزنى5-4باشــقىالردىن 
ــد ــوغرا كهل ــشقا ت ــۇق قىلى .ىائرت

ـــــــــايىن ـــــــــېكىن، مهن ىئنت ل
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.ھاياجانلىنىــپ تــۇرۇپ ســۆزلىدىم
ــــــر شــــــىركىتىدەCVIمهن   الزې

ىئشلهۋاتقاندا، بىـر قېـتىم گېـزىتكه
ــــاس ــــپ، ىئلتىم ــــالن چىقىرى ېئ

3 كىشىنىڭ ىئچىدىن 80قىلغۇچى 
نـــى تـــالالپ بىزنىـــڭ شـــىركهتكه

ۇئالرنىــــڭ. خىــــزمهتكه ائلــــدىم
ـــــۇقىرى ـــــشى ي ـــــدىغان ىئ قىلى

ــلۇق چهم ــك بوش ــدەدەرىجىلى بهرى
ـــر ـــشلهپ الزې ـــلىرىنى ىئ زاپچاس

ــــــدى ــــــرىش ىئ ــــــۇنى. چىقى ب
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ىئشلهيدىغان ماشىنىنى باشـقۇرۇش
ــۇپ،  ــيىن بول ــايىن قى ــول2ىئنت  ق

بىلهن كۆزنى تهڭ ىئشقا سالمىـسا،
ــــى ــــدە زېھنىن يۈكــــسهك دەرىجى
.مهركهزلهشتۈرمىـــسه بولمـــايتتى
ەئگهر بىرەر خاتالىق بولۇپ قالسا،

 مىــــڭ دولالرغىــــچه بولغــــان10
ۇئالرغـا. س بۇزۇلۇپ كېتهتتىزاپچا

ـــدا17ســـاىئتىگه  ـــالر ەئتراپى  دول
ھهممىسى ائلىي. ماائش بېرىلهتتى

ــــۋانى ــــاكالۋۇر ۇئن ــــته ب مهكتهپ
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ائلغــــانالر بولــــۇپ، ىئككىــــسى
ـــى ـــان بىرس ـــستانلىق، قالغ ھىندى

مهن ۆئزۈمنىـڭ. ۋىېئتناملىق ىئدى
2پۈتۈن ۋۇجـۇدى بىـلهن ۇئالرغـا 
ھهپــته بــۇ ماشــىنىنى باشقۇرۇشــنى

ــنۆئ ــساممۇ، ۇئالردى ــكهن بول گهت
.ىئككىـــسى زادىـــال ۆئگىنهلمىـــدى

 ھهپتىـدىن كېـيىن2شۇنىڭ بىلهن 
ۇئ ىئككىسىنى ىئـشتىن بوشىتىـشقا

ــــدۇم ــــۇرىي بول ــــسى. مهجب ەئتى
ىئــشتىن بوشـــىتىدىغان كېچىـــسى
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ــدىم ــهن ۇئخلىمى ــۇرۇنقى. ائساس ب
سهرگۈزەشـــتلىرىم كـــۆز ائلـــدىمغا
ــپ، ــم ائغرى ــا ىئچى ــپ، ۇئالرغ كېلى

ــايىن ــدىمىئنت ۇئالرنىڭمــۇ.  ائزابالن
ائىئلىسى، بالىلىرى بـار ەئمهسـمۇ؟
ــدۇ ــسا بولماي ــۇ جــان باقمى ۇئالرم
ەئمهســمۇ؟ ۇئالرنــى ىئــشخانامغا

بىردىن چاقىرىپ كېلىـپ،-بىردىن
ۇئالرنىڭ ىئشتىن چىقىرىلغـانلىقىنى
ېئيتىش، مېنىـڭ ۆئمرۈمـدىكى ەئڭ
ـــرى مۈشـــكۈل ىئـــشالرنىڭ يهنه بى
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  .بولدى
هرنىــــــڭدۇنيــــــادىكى مىللهتل
ـــــى، ۆئرپ ـــــى،-مهدەنىيىت ائدىت
مىجهزلىـــرى-ەئنەئنىـــسى، قىلىـــق
ــــر ــــرىنىڭكىگه-قاتــــارلىقالر بى بى
لېكىن، ەئگهر. وئخشاپ كهتمهيدۇ

بىر ائدەمدە مهن يۇقىرىدا تىزغـان
كىشىلىك خاراكتېر بولـسا، ھهمـدە
ھهمــمه جايــدا، ھهمــمه ۋاقىتتــا
ۆئزىگه تهلهپنى يۇقىرى قويـسا، ۇئ

ــادىكى  ــۇ دۇني ــداقائدەم ب ھهر قان
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ـــــــــڭ ھـــــــــۆرمىتىگه مىللهتنى
ۇئيغــۇر مىللىتىنىــڭ. ېئرىــشهلهيدۇ

باشــقا مىللهتــلهر ائلدىـــدىكى ۋە
خهلقائرادىكـــى وئبـــرازى ھهر بىـــر
ۇئيغۇرنىــــــڭ جهمىئيهتتىكــــــى
ــسى، جهمىئــيهتكه قوشــقان ىئپادى
ــدۇ ــق بهلگىلىنى ــسى ائرقىلى .تۆھپى
ــالق ــى ەئخ ــىز خۇسۇس -ەئگهر س

ــدارى ــزمهت ىئقتى ــلهت ۋە خى پهزى
هتــته باشــقىالر بىــلهن ھــېچجهھ

بولمىغانــدا تهڭلىشهلمىــسىڭىز، بــۇ
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دۇنيادىكى ھهر قانـداق مىللهتنىـڭ
ـــال ـــىز يهنى ـــڭ، س ـــسىغا بېرى ائرى

.نهزەرگه ېئلىنمايــسىز. خارلىنىــسىز
ــــڭ ناخــــشا ــــۇر مىللىتىنى -ۇئيغ

ــــسۇل ــــاقلىرى بىــــز-ۇئس چاقچ
ۇئيغۇرالر ۈئچـۈن ەئڭ قىممهتلىـك
بولغان، بۇ دۇنيـادىكى ەئڭ ىئلغـار

بىـز ۇئنـى. دىنىيهتلهرنىڭ بىـرىمه
ــــــلهن ــــــۈچىمىز بى ــــــۈن ك پۈت
قوغدىـــشىمىز، ۇئنـــى تهرەققىـــي

ـــرەك ـــشىمىز كې ـــېكىن،. قىلدۇرى ل
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بىزنىڭ يېقىنقى زامانـدىن بۇيـانقى
ەئھۋالىمىز ىئسپاتالپ تۇرغىنىدەك،

-ۇئسـۇل-بىـز ۆئزىمىزنىـڭ ناخـشا
چاقچاقلىرى ائرقىلىق ۇئيغۇرالرنىڭ
ـــلهت ائلدىـــدىكى ۋە ـــقا مىل باش

ـــىدۇن ـــشى وئبرازىن ـــادىكى ياخ ي
بـۇ دۇنيـا ۇئنـداق. تىكلىيهلمهيمىز

مهن ھـــازىرغىچه بىـــر. ماڭمايـــدۇ
يهھۇدىينىـــڭ ناخـــشا ېئيتقىنىنـــى
ياكى ۇئسسۇل وئينىغىنىنى كـۆرۈپ

رېائللىقتىمـۇ، كىنودىمـۇ. باقمىدىم
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ـــدىم يهھـــۇدىيالر،. كـــۆرۈپ باقمى
گېرمانلىقالر، ۋە ياپونلۇقالر ائنـچه

ۇ ائنـــچهچاقچـــاقنىم. كۈلمهيـــدۇ
لېكىن، مهلـۇم مهنـادىن. بىلمهيدۇ

ــــازىر ــــدا ۇئالر ھ ــــپ ېئيتقان ېئلى
ــوراۋاتىدۇ ــانى س ــادىكى. دۇني دۇني

مىللهتلهر پۇرسهت ائلدىدا بـاراۋەر
ـــۇ. ەئمهس ـــۈن ب ـــۇرالر ۈئچ ۇئيغ

بۇ جهھهتـته بىـز. تېخىمۇ شۇنداق
ــــالپ شــــىكايهت ــــۈنلهپ، يىل ك
ــۇق بولۇشــىمىز ــز يولل ــساقمۇ بى قىل
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نىـڭ پايدىـسىلېكىن، ۇئ. مۇمكىن
ــېمه؟ ۇئنىــڭ ھــازىرقى ەئھــۋالنى ن
ۆئزگهرتىــشكه پايدىـــسى بـــارمۇ؟
ـــز ـــسا، بى ـــسى بولمى ەئگهر پايدى
ـــساق ـــوراپ باقمى ـــزدىن س ۆئزىمى

مهن ۆئزۈمنــــــــى: بولمايــــــــدۇ
كهمــسىتىدىغان باشــقا مىللهتــتىن
بولغـــان خىزمهتدىـــشىم بىـــلهن
ــــــــــدە ــــــــــشاش دەرىجى وئخ
تىرىـشىۋاتىمهنمۇ؟ مهن ھه دېــسىال

ــــۇ يه رلهردە وئلتــــۇرۇشۇئ يهر ب
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ـــــقا ـــــدە، باش ـــــاپ يۈرگهن وئين
مىللهتتىن بولغان خىزمهتداشلىرىم
ــــــدۇ؟ ــــــش قىلىۋاتى ــــــېمه ىئ ن
ۇئيغۇرالرنىڭ ۆئز وئبرازىنى ۆئزىـگه
اليىــــق تهرىقىــــدە تىكلىــــشىنىڭ

ـــر يـــولى، ھهر خىـــل-بىـــردىن بى
سۈپهت ۋە ىئقتىدار جهھهتته ھـېچ
بولمىغانـــــدا باشـــــقىالر بىـــــلهن
تهڭلىـــــشىش، ەئڭ ياخشىـــــسى

  .اشقىالرنى بېسىپ چۈشۈشب
بىزگه ھازىرچه ۇئنىڭـدىن باشـقا
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  . يول يوق
چهت ەئل: ســـــــــــــوائل-12

-ياشلىرىنىڭ ۆئزلۈكـسىز ۆئگىـنىش
ىئزدىنىش روھى ھهققىـدە سـۆزلهپ

  بهرسىڭىز؟
چهتـــەئل ياشـــلىرىنىڭ: جـــاۋاب

ـــنىش ىئـــزدىنىش-ۆزلىكـــسىز ۆئگى
رۇھــى توغرىــسىدا ســۆز ېئچىــشتىن

ــــۇرۇن، ــــلهن ب ــــدى بى  مهن ائل
ىكىنىـــڭ ائلىـــي دەرىجىلىـــكائمېر

ـــسى، ھهمـــدە ـــپ سىستېمى ماائرى
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ـــىدىكى ـــلهن كهلگۈس ـــۇش بى وئق
ــزمهت، كىرىمنىــڭ مۇناســىۋىتى خى
توغرىــسىدا قىــسقىچه توختىلىــپ

ــگهن. ۆئتهي ــا كهل مهن ائمېرىكىغ
 يىلـــــــدىن بۇيـــــــان پهقهت16

كالىفورنىيهدىال تۇرغـان بولغاچقـا،
يۇقىرىقى ىئـشالردا كالىفورنىيهنىـڭ

ل ياخــــشىراقەئھــــۋالىنى ســــه
شۇڭا مهن كـالىفورنىيهنى. بىلىمهن

  .مىسالغا ېئلىشنى اليىق كۆردۈم
ـــــى  ـــــڭ نوپۇس 300ائمېرىكىنى
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مىليون ەئتىراپىـدا بولـۇپ، ۇئنىـڭ
ىئچىــدە كالىفورنىيهنىــڭ نوپــۇس

 دىن بىر قىـسمىغا،10سانى ۇئنىڭ 
. مىليونغـا تـوغرا كېلىـدۇ35يهنى 

ـــېكىن، كالىفورنىيهنىـــڭ يىللىـــق ل
 كىرىمــى ائمېرىكىنىــڭىئقتىــسادىي

ــــــسادىي ــــــق ىئقتى دۆلهت يىللى
ــڭ  ــسمىنى5كىرىمىنى ــر قى ــن بى  تى

ــدۇ ــدا . تهشــكىل قىلى 50ائمېرىكى
شـــىتات بـــولغىنى بىـــلهن، پهقهت
كالىفورنىيهال ائمېرىكا ىئقتىـسادىي
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 پهرسـهنتتىن كـۆپىنى20كىرىمىڭ 
يهنــــى، كــــالىفورنىيه. يارىتىــــدۇ

ائمېرىكا بويىچه ائلىي ماائرىپ ۋە
ـــۇقى ـــاناەئتي ـــق س رى تېخنىكىلى

ــــــسىدە ــــــڭ ھهممى قاتارلىقالرنى
ــدا ــويىچه ەئڭ ائلدى ــكهت ب مهملى

  . تۇرىدۇ
كــــــــالىفورنىيهدىكى ائلىــــــــي

 تـــۈرگه4مهكتهپلهرنـــى جهمـــىئ 
  :ائيرىش مۇمكىن

ــىتېتى )1 ــالىفورنىيه ۇئنىۋېرس . ك
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ــــي  ــــڭ جهمىئ ــــۇ مهكتهپنى 10ب
شۆبىسى بـار بولـۇپ، ھهر بىرسـىدە

. بـار مىڭ ەئتراپىدا وئقۇغۇچى20
بۇ مهكتهپلهرگه وئتتۇرا مهكتهپنـى
ـــــۈرگهن وئقۇغۇچىالرنىـــــڭ پۈتت
ىئچىــدىكى ەئڭ ياخــشى وئقۇغــان

. پىرسهنت ائدەمنـى ائلىـدۇ12.5
ــــــستېرلىق ۋە ــــــاكالۋىر ، ماگى ب
ـــــــڭ ـــــــۇق ۇئنۋانلىرىنى دوكتۇرل

ۇئالر. ھهممىـــــسىنى بېرەلهيـــــدۇ
تهتقىقات بىلهن ائلىـي دەرىجىلىـك
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تېخنىكىلىــــــــق خــــــــادىمالرنى
رۈشنى ۆئزىنىـڭ وئخـشاشيېتىشتۈ

 .نىشانىسى قىلغان مهكتهپلهردۇر
 كـــــــالىفورنىيه شـــــــىتات )2

22ۇئنىڭ جهمىئي . ۇئنىۋېرسىتېتى
ــار بولــۇپ، ھهر بىرنىــڭ شۆبىــسى ب

 مىـــــڭ30وئقۇغــــۇچى ســــانى 
ەئڭ ياخــشى وئقۇغــان. ەئتراپىــدا

وئتتۇرا مهكتهپ وئقۇغۇچىلىرىنىـڭ
 پىرســـهنتى بـــۇ مهكـــتهپلهرگه33

ــــــــدۇ ــــــــاكال. كىرەلهي ۋىر ۋەب
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ماگىـــــــستېرلىق ۇئنـــــــۋانلىرىنى
ـــــدۇ ـــــنى. بېرەلهي ۇئالر وئقۇتۇش

ــــــۇپ، ائســــــاس قىلغــــــان بول
كالىفورنىيهنىڭ ائساسـلىق وئتتـۇرا
ۋە يۇقۇرى دەرىجىلىك تېخنىكىلىـق

  . خادىملىرىنى يېتىشتۈرىدۇ
 جهمىئـــيهت ىئنـــستىتۇتلىرى )3

ـــزچه (  Community"ىئنگلى
College "دەپ ائتىلىـــــــــدۇ.(

 شۆبىـسى بـار106ۇئنىڭ جهمىئي 
ــدەك ــدا وئقۇيالىغى ــۇپ، ۇئنىڭ بول
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ىئقتىــدارى بــار، تولــۇق وئتتــۇرىنى
پۈتتۈرگهنلهرنىـــڭ ھهممىـــسى بـــۇ

وئقـۇش. مهكـتهپلهرگه كىرەلهيـدۇ
 يىلـدىن2 يىل بولۇپ، 2مۇددىتى 

كېــــــــــيىن ىئنگلىزچىــــــــــدە
"Associate in Art "ۋە
"Associate in Science"

ــــدىغان  ــــدات"دەپ ائتىلى كاندى
ۇئنـۋانى بىـلهن وئقـۇش" ر باكالۋى

ياكى بولمىسا،. پۈتتۈرسىمۇ بولىدۇ
ــاكى كــالىفورنىيه ۇئنىۋېرســىتېتى ي
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كالىفورنىيه شىتات ۇئنىۋېرسىتېتىغا
ــپ، يهنه  ــۇپ،2يۆتكىلى ــل وئق  يى

. ۇئنۋانى ائلـسىمۇ بولىـدۇ باكالۋىر
ھهر بىر مهكتهپتىكى وئقۇغۇچىنىڭ

 مىـڭ ەئتراپىـدا بولـۇپ،15سانى 
2ۇقىرىقى قالغـان وئقۇش پـۇلى يـ

شۇڭا. تۈرگه قارىغاندا كۆپ ەئرزان
ــــار ىئقتىــــسادىي قىيىنچىلىقــــى ب

2نۇرغــۇن وئقۇغــۇچى دەســلهپكى 
يىلنى مۇشۇ مهكتهپلهرنىڭ بىرىـدە

 يىللىــق ائلىــي4وئقــۇپ، ائنــدىن 
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 . مهكتهپكه يۆتكىلىدۇ
بۇ. خۇسۇسىي ائلىي مهكتهپلهر) 4

ـــسادىي راســـخودنى شـــىتات ىئقتى
ـــتىن  ـــاكى دۆلهت ـــدىغاني ائلماي

مهكـــتهپلهر بولـــۇپ، كـــالىفورنىيه
ـــرى ـــي مهكتهپلى خۇسۇســـىي ائلى

 ائلىـي77بىرلهشمىسى قارىمىقىـدا 
بـــــۇ. مهكــــتهپ بـــــار ىئــــكهن

مهكتهپلهرنىـــڭ ىئچىـــدە دۇنياغـــا
داڭلىـــــــــق مهكـــــــــتهپلهردىن

Stanford, Caltechۋە 
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ــــــــــۇبىي كــــــــــالىفورنىيه جهن
ــــــىتېتى  ــــــزچه(ۇئنىۋېرس ىئنگلى

"University of Southern 
California "دەپ ائتىلىــــــــــدۇ(

  .قاتارلىقالر بار
ـــــــان  ـــــــدا تىزغ  مهن يۇقۇرى

مهكتهپلهرنىــڭ ســانىنى قوشــقاندا،
ــىئ  ــتهپ215ۇئ جهم ــي مهك  ائلى

كــالىفورنىيهدىكى ائلىــي. بولىــدۇ
ـــانى ـــي س ـــڭ ەئمهلى مهكتهپلهرنى
بۇنىڭــــدىنمۇ يــــۇقىرى بولۇشــــى
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 مىليون نوپۇسـى بـار35. مۇمكىن
تهپنىڭ ائلىي مهك215بىر شىتاتتا 

ـــشىنى ھهقىقهتهنمـــۇ ـــارلىقى، كى ب
دۇنيادا بۇنىڭغا. ھهيران قالدۇرىدۇ

يېقىن كېلىدىغان باشقا بىـر دۆلهت
.ياكى رايون بولماسـلىقى مـۈمكىن
ــۈن ــېمه ۈئچ ــازىر ن ــت ھ ــۇ پاكى ب
كالىفورنىيهنىڭ دۇنيـادىكى بـارلىق
دۆلهتــلهر ۋە رايــونالر ىئچىــدىكى

ــى  ــسادىي كىرىم ــدا-5ىئقتى وئرۇن
 بىـــــــر رايـــــــونتۇرىـــــــدىغان
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ــدە ــۇم دەرىجى ــانلىقىنى مهل بواللىغ
  .چۈشهندۈرۈپ بىرەلهيدۇ

ائمېرىكىــــدا وئقۇغــــان بىــــلهن
وئقىمىغانالرنىڭ ماائشـى ىئنتـايىن

ـــدۇ ـــوڭ پهرقلىنى ـــالىفورنىيه. چ ك
ائمېرىكا بويىچه كىرىم ۋە تۇرمۇش
ــسى ەئڭ يــۇقىرى بولغــان سهۋىيى
شــىتات بولـــۇپ، بـــۇ شـــىتاتتىكى

قىرى،كىــشىلهرنىڭ ماائشــىمۇ يــۇ
ـــڭ ـــۇ ۆئينى نهرســـىلهرنىڭ، بولۇپم
ـــۇقىرى ـــدىن ي .باھاســـىمۇ ھهممى
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ــا مهســىلهن، يېقىنقــى بىــر دوكالتق
ــوس ــالنغاندا، ل ــژىلىس-ائساس ائن

ناھىيىسىدىكى ۆئينىـڭ وئتتـۇرىچه
 مىڭ دولالر ەئتراپىدا450باھاسى 
بۇ دېگهنلىك يېقىندا لـوس. ىئكهن

ائنژىلىس ناھىيىـسىدە سـېتىلغان-
450ىنىڭ باھاسى ۆئيلهرنىڭ يېرىم

ــان ــۆۋەن، قالغ ــن ت ــڭ دولالردى مى
ـــى  ـــڭ باھاس ـــڭ450يېرىمىنى  مى

ــتىن ــۇقىرى دېگهنلىك ــن ي دولالردى
ــارەت ــدىغان. ىئب ــارىگه بېرىلى ىئج
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ــق2 ــر ائيلى ــڭ بى ېئغىزلىــق ياتاقنى
 دولـالر1800-1000ىئجارىسىمۇ 
ېئلېكتىـــر، يۇمـــشاق. داىئرىـــسىدە

ـــيه، ۋە ـــا، خىمى ـــال، مېھانىك دېت
ــوگىيه قا ــاھهدىكىبىوئل ــارلىق س ت

ــــان ــــته وئقۇمىغ ــــي مهكتهپ ائلى
ـــته ـــي مهكتهپ ـــنىكالر ۋە ائلى تېخ
ـــى ـــڭ يېڭ ـــان ىئنژىنىرالرنى وئقۇغ
خىـــزمهتكه كىـــرگهن ۋاقتىـــدىكى
ــىنى ــاەئتلىك ماائش ــۇرىچه س وئتت
تهخمىــنهن مۇنــداق دەپ ېئيــتىش
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بــۇ بىــر وئمۇمالشــتۇرۇپ(مــۇمكىن 
وئتتۇرىغا قويغان مـۆلچهر بولـۇپ،

ـــسلهرنىڭ  ـــرىم شهخ ـــىائي ماائش
بۇنىڭدىن كـۆپ پهرقلىـق بولۇشـى

ــــۇمكىن ــــۈنلهي م ــــي(: پۈت ائلى
:مهكتهپ پۈتتـۈرمىگهن تېخـنىكالر

: دولالر؛ بـاكالۋىرلىق ائلغـانالر10
: دولالر؛ ماگىستېرلىق ائلغانالر20
: دولــالر؛ دوكتۇرلــۇق ائلغــانالر25
 . دولالر ۋە ۇئنىڭدىن يۇقىرى35

مهن ھازىر سـىلهرگه بىـر ائددىـي
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بۇ ھېـساب. شلهپ بېرەيھېساپ ىئ
مهن تۆۋەنـــدە بايـــان قىلمـــاقچى
بولغــان بىــر قىــسىم نهرســىلهرنى
ــــايىن چۈشــــىنىش ۈئچــــۈن ىئنت

  .پايدىلىق
 دولـالر ائلىـدىغان،10ساەئتىگه 

ــر ــان بى ــته وئقۇمىغ ــي مهكتهپ ائلى
ــاش  ــۇل10ي ــك پ ــدا قانچىلى  يىل

تاپىــدۇ؟ ھهر بىــر يىلنىــڭ ىئچىــدە
 ھهپته بار بولـۇپ، ائمېرىكىـدا52
8 كـۈن، بىـر كـۈن 5ىر ھهپتىـدە ب
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ساەئت ىئشلهيدىغان بولغاچقا، بىر
 ســاەئت40ائدەم بىــر ھهپتىــدە 

  10شۇڭا. ىئشلهيدۇ
x10 دولـالر10= يىللىق كىـرىم  
ـــــل( ـــــته ( x52 )يى x 40 )ھهپ
  . مىڭ دولالر208) = ساەئت(

 دولـالر ائلىـدىغان،20ساەئتىگه 
10 ۇئنۋانى بار بىـر يـاش  باكالۋىر

  ىلىك پۇل تاپىدۇ؟يىلدا قانچ
يــۇقىرىقى= وئن يىللىــق كىــرىم  

416= پۇلنىڭ ىئككى ھهسسىـسى 
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لــېكىن، بــۇ يــاش. مىــڭ دولــالر
4 ۇئنۋانى ېئلىش ۈئچـۈن  باكالۋىر

يىــل ىئــشلىيهلمهيدۇ، ھهمــدە بىــر
 يىللىـق وئقۇشـى4يىللىق كىرىمى 

ـــۇ ـــسهك، ب ـــدۇ، دې ۈئچـــۈن كېتى
 يىللىـــق10ياشــنىڭ دەســـلهپكى 

 . دولالر بولىدۇ مىڭ208كىرىمىمۇ 
22نورمــال وئقۇغــان بىــر يــاش، 

 ۇئنــۋانى ېئلىــپ يېــشىدا بــاكالۋىر
 يىلنـى5بۇنىڭغا يۇقىرىقى . بولىدۇ

ــۇقىرىقى  ــساق، ي ــدىن10قوش  يىل
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 يـاش27كېيىن بۇ ياشنىڭ يېـشى 
ـــدۇ ـــاكالۋىر. بولى ـــدا، ب ـــۇ چاغ  ب

ــاەئتلىك ــنىڭ س ــار ياش ــۋانى ب ۇئن
 دولالرغــــا، ائلىــــي30ماائشــــى 

ـــته وئق ـــنىڭمهكتهپ ـــان ياش ۇمىغ
ـــا ۆئســـكهن15ماائشـــى   دولالرغ

ائمېرىكىــدا بــۇ(بولۇشــى مــۇمكىن 
كالىفورنىيهنىڭ. پۈتۈنلهي مۇمكىن

ــۇق ــسىدا دوكتۇرل ســىلىكون جىلغى
ۇئنۋانى بار ىئنژىنېرالرنىـڭ ىئچىـدە

60-50ســـــاەئتلىك ماائشـــــى 
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).دولالردىن ائشـىدىغانالر كۈرمىـڭ
 ياشقىچه60ەئگهر بۇ ىئككى ياش 

 ياشـقىچه65ائمېرىكىدا (ىئشلىسه 
، بـۇ)ىئشلهيدىغانالر ىئنتايىن كۆپ

 يىـل33يېڭى ماائش بىـلهن يهنه 
 يىلــدا33ۇئالر بــۇ . ىئــشلىيهلهيدۇ

 قانچىلىك پـۇل تاپىـدۇ؟ بـاكالۋىر
59 مىليــون 2ۇئنــۋانى بــار كىــشى 

مىـــڭ دولـــالر، ائلىـــي مهكتهپـــته
ــشى  ــان كى ــون 1وئقۇمىغ 30 مىلي

نبـــۇالردى .مىـــڭ دولـــالر تاپىـــدۇ
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باشقا، وئقۇمىغان ائدەمنىڭ يېڭـى
نهرســـىلهرنى ۈئگىـــنىش، كهســـىپ
ــرلهش ــته توختىمــاي ىئلگى جهھهت
ىئقتىــدارىمۇ تــۆۋەنرەك بولىــدىغان
بولغاچقا، ماائشـى ۆئسـۈپ مهلـۇم
بىر سـهۋىيهگه يهتكهنـدىن كېـيىن

وئقۇغـــانالر. توختىـــشى مـــۈمكىن
ــــىپته ۋە ــــسا، كهس ــــۈن بول ۈئچ
ىئقتىسادىي كىرىمـدە ۆئمـۈر بـويى
ــىتى ــرلهش پۇرس ــاي ىئلگى توختىم

  .بولىدۇ
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وئقۇغـــان بىـــلهن وئقۇمىغاننىـــڭ
ـــــسادىي پهرقـــــى يـــــالغۇز ىئقتى

وئقۇغانالرنىــڭ. كىرىمــدىال ەئمهس
ــا ــىپ ۋە تېخنىك ــدىغىنى كهس قىلى
ـــــوقىرى ـــــر ائز ي ـــــته بى جهھهت
دەرىجىلىــك خىــزمهت بولغاچقــا،
ۇئالرنىــڭ جهمىيهتتىكــى وئرنــى،
ــوقىرى ــۇ ي ــشىدىغان ھۆرمىتىم ېئرى

  .دۇبولى
ــېمه ۈئچــۈن ــسابنى ن ــۇ ھې مهن ب
ــــــۇ ىئــــــشلىدىم؟ چــــــۈنكى، ب
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ائمېرىكىــدىكى كــۆپ ســانلىق ائق
.تهنلىكــلهر ىئــشلهيدىغان ھېــساپ
ۇئ يهھــــــۇدىيالر، يــــــاپونلۇقالر،
ــــــادىكى ــــــانالر، ۋە ياۋروپ گېرم
ــى ــان دۆلهتلهردىك ــي تاپق تهرەققى
ــۇم ــدە چوق ــشىلهر ۆئيى نۇرغــۇن كى

ھهر. ىئــشلهپ كۆرىــدىغان ھېــساب
ـــر ـــداق بى ـــانقان  تهرەققىـــي تاپق

ــشى ــان كى ــپ چىقق ــدىن كېلى ەئل
بىلهن پاراڭالشـسىڭىز، سـىز شـۇنى
ــسىزكى، ۇئالر ــېس قىلى ــۇر ھ چوڭق
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مهيلــــى بىــــر ىئگىلىــــك پىالنــــى
ـــى ـــسۇن، مهيل ـــسىدا سۆزلى توغرى
تۇرمۇشــتىكى بىــرەر ائددى ىئــشالر
ــڭ ــسۇن، ۇئالرنى ــسىدا سۆزلى توغرى
ـــاتالر ـــانلىق مهلۇم ـــۆزلىرىدە س س

ر ھهمــــمهۇئال. ىئنتــــايىن كــــۆپ
.ىئشالرنى ھېسابالپ تۇرۇپ قىلىـدۇ
ـــــق ۋە تهبىىئـــــي پهن، ىئنژىنېرلى
ـــاىئي ـــسادال ەئمهس، ىئجتىم ىئقتى
.پهن ۋە سىياســــهتتىمۇ شــــۇنداق
ــــــــر قهدەر بولۇپمــــــــۇ، مهن بى
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ـــان ـــشىپ باقق ـــۇرراق ائرىلى چوڭق
يــــاپونلۇقالر ۋە يهھــــۇدىيالر ەئنه

بــۇ تهرەققىــي تاپقــان. شــۇنداق
 بىـلهنىئلمىي ۇئسۇل"ەئللهردىكى 
ــش ــۇمنى،" ىئــش قىلى ــگهن ۇئق دې

،"ھېسابالپ تـۇرۇپ ىئـش قىلىـش"
ـــــــــــــــــــتۇرۇپ دەپ ائددىالش
ـــــــــز ـــــــــسىڭىز، ھهرگى چۈشهن

-يهھــۇدىي ائتــا. خاتاالشمايــسىز
ائنىـــالر يـــۇقىرىقى ھېـــسابنى بهك
ياخــــشى بىلگهچــــكه، ۆئزلىــــرى
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ـــشىدىن، ـــا چېكى ـــك جاپ قانچىلى
ــــنهزەر، ــــشىدىن قهتىئي خارلىنىشى

ــالىلىر ــلهن ب ــۈچى بى ــۈن ك ىنىپۈت
ــــــدۇ ــــــڭ ەئڭ. وئقۇتى مهكتهپنى

ەئڭ قىـيىن. ياخشىسىدا وئقۇتىدۇ
شۇڭالشـقا،. كهسپلهردە وئقۇتىـدۇ

ــۇرى ــى ەئڭ يۇق ــدا كىرىم ائمېرىكى
ــۇق  ــان دوختۇرل ــسىنا(بولغ )مىدىت

كهســـپى، ائدۋوكـــاتلىق كهســـپى،
بۇيـۇم،-ىئقتىساد كهسپى، ائلتـۇن

سهنەئت ۋە كىنو ىئشلهش قاتارلىق
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 نىسبىتىكهسپلهردە يهھۇدىيالرنىڭ
ۇئالرنىـــڭ نوپـــۇس ســـانى بىـــلهن
 .سېلىشتۇرغاندا ىئنتايىن يۇقۇرى

ـــانلىق ـــۆپ س ـــدىكى ك ائمېرىكى
-ياشــالرنىڭ ۆئزلۈكــسىز ۆئگىــنىش

ىئـــــزدىنىش روھىنىـــــڭ كېلىـــــپ
ـــــــشىدىكى ەئڭ مـــــــۇھىم چىقى
ھهرىكهتلهندۈرگۈچى كـۈچ نـېمه؟
بــۇ ســوائلنىڭ جــاۋابىنى يــۇقىرىقى
سانلىق مهلۇماتالردىن كـۆرۈۋېلىش

يهنـــــــــــــــــــى،. مهستهس ەئ
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ــــــدا، ــــــتۇرۇپ ېئيتقان وئمۇمالش
يۇقىرىراق ىئقتىسادىي كىرىم ۋە شۇ
ـــىدىغان ـــگه ائش ـــق ەئمهل ائرقىلى
ــارەت ــتىن ىئب ــشىراق تۇرمۇش .ياخ
ـــــــالرنىڭ ـــــــدىكى ياش ائمېرىكى
كۆپىنچىــــــــسى كهلگۈســــــــىدە
ــشىراق ياشــاش ــقىالردىن ياخ باش
ۈئچــۈن وئقۇيــدىغانلىقى، ھهمــدە
كۆپىنچىــسى وئقــۇش پــۇلىنى ۆئز

ىـــــدىن تۆلهيـــــدىغانلىغىيانچۇق
ۈئچــــۈن، ۇئالرنــــى ھــــېچ كىــــم
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مهجبۇرلىمىسۇ، ناھايىتى تىرىشىپ
  .وئقۇيدۇ

ائمېرىكىنىــــــــڭ ماائرىــــــــپ
 نومۇرلۇق سىـستېما4سىستېمىسى 

بولۇپ، دەرس نهتىجىلىرى مۇنـداق
 ,A=4, B=3, C=2: بېرىلىــدۇ

D=1 ,ۋە .F=0شــــۇڭا ھهمــــمه 
دەرســـــلهردە تولـــــۇق نومـــــۇر

ــۇرىچه  ــڭ وئتت ــۇرىائلغانالرنى نوم
 بولۇپ، بـۇ وئتتـۇرىچه نومـۇر4.0

 Grade Point "ىئنگلىزچىـــدە
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Average"ـــسقارتىلىپ ـــاكى قى ، ي
"GPA " ــدۇ ــۇرا(دەپ ائتىلى وئتت

ــــــــۇچىلىرى ــــــــتهپ وئقۇغ مهك
ائرىــسىدىكى وئقۇشــتا ائالھىـــدە
ياخــشى وئقۇغۇچىالرغــا بىــر خىــل

4.0ائالھىدە كـاتېگورىيه بـويىچه 
).دىــن يــۇقىرى نومۇرمــۇ بېرىلىــدۇ

ن كــــــــالىفورنىيه شــــــــىتاتمه
"Northridge"ۇئنىۋېرســــىتېتىنىڭ 

دىــــگهن" Sacramento"بىــــلهن 
شۆبىــــــــسىدە، كــــــــالىفورنىيه
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"Davis"ۇئنىۋېرســـــــــىتېتىنىڭ 
دېــگهن شۆبىــسىدە وئقۇتقۇچىلىــق

نورمـال دەرسـنىمۇ،. قىلىپ بـاقتىم
ۋە تهجــرىبه دەرســلىرىنىمۇ ۆئتــۈپ

ـــاقتىم ـــلىرىدە،. ب تهجـــرىبه دەرس
قۇغۇچىنىـڭدەرسكه كهلمىـگهن وئ

ـــــپ ـــــى يېزى ـــــرىبه دوكالت تهج
ـــول قويمىـــدىم ـــشۇرۇشىغا ي .تاپ
دەرسكه كېلىپ، تهجرىبه ىئشلهپ،
ۇئنىڭدىن دوكالت تاپشۇرغانالرنىڭ
دوكالتىنــــى تهكــــشۈرۈپ نومــــۇر
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دەرسـخانىدا ۆئتۈلىـدىغان. بهردىم
نورمال دەرسـكه كهلـسهك، مېنىـڭ
كىــــم دەرســــكه كهلــــدى، كىــــم
ــز كهلمىــدى، ۇئنىــڭ بىــلهن ھهرگى

ەئمىلهيتــته ۇئ. ارىم بولمىــدىكــ
ىئـــشالر بىـــلهن كـــارى بولۇشـــنىڭ
ـــــوق ـــــاجىتى ي ـــــۇ ھ .ھهرگىزم
ســــــىنىپتىكى وئقۇغۇچىالرنىــــــڭ
كۆپىنچىسى ھهقىقىي بىلىم ېئلىـش،
ھهقىقىـــي ىئقتىـــدار يىتىلـــدۈرۈش
ۈئچــۈن وئقۇيـــدىغان بولغاچقـــا،
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ۇئالر ھهممه ۋاقىتتا كۆپرەك نهرسه
دەرسـكه. ۆئگىنىۋېلىشقا تىرىـشىدۇ

ـــــدا قهرزىخـــــۇددى  وئقۇتقۇچى
ــدۇ ــاردەك كىرى ــتهپكه: ب مهن مهك

پۇل تۆلىدىم، شـۇڭا سـىز دەرسـنى
ــرەك دەپ ــىڭىز كې ــشى ۆئتۈش ياخ

 دەرس ســــۆزلهۋاتقاندا .قارايــــدۇ
ــــۇپ ــــالىق بول ــــنه خات كىچىككى
قالسىمۇ، ۇئالر دەرھـال بىلىۋېلىـپ،
.قولىنى كۆتۈرۈپ سـوائل سـورايدۇ
ســىز شــۇ نهق مهيدانــدا جــاۋاپ
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ــــسىز ــــڭەئگ. بېرى هر شــــۇ چاغنى
ۆئزىـــدىال جـــاۋاب بېرەلمىـــسىڭىز،
ـــــۇپ، ـــــا دەپ قوي وئقۇغۇچىالرغ
.كېيىنكى دەرسته جـاۋاب بېرىـسىز
ـــر دەرســـنى ـــتهپ ســـىزگه بى مهك
ـــشۇرغاندا، ســـىزگه ۆئتۈشـــنى تاپ
وئقۇغۇچىالر مۇشۇ دەرسنى وئقـۇپ
بولغانــــدىن كېــــيىن نېمىلهرنــــى
بىلىــشى كېــرەك، شــۇنى بهلگىــلهپ

تىـسىز،قايـسى كىتـابنى ۆئ. بېرىدۇ
قانداق تهرتىـپ بـويىچه ۆئتىـسىز،
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ـــسىز، ـــشۇرۇق بېرى ـــك تاپ قانچىلى
ــسىز، ــان ائلى ــتىم ىئمتىھ ــانچه قې ق
ـــــى دەرس ـــــدە ەئڭ ائخىرق ھهم
نهتىجىــسىنى قانــداق بېرىــسىز، بــۇ
.پۈتــۈنلهي ۆئزىڭىزنىــڭ ھوقــۇقى

 وئقۇغۇچىلىرىغـا ائدەتته، باكالۋىر
ـــــــداق ـــــــسى مۇن دەرس نهتىجى

هنت، پىرس30تاپشۇرۇق : بېرىلىدۇ
ــان  ــۇملۇق ىئمتىھ ــرىم مهۋس 30يې

پىرســهنت، مهۋســۇملۇق ىئمتىھــان
ــــهنت40 ــــىنىپنىڭ ەئڭ.  پىرس س
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 پىرســــهنت15-10ائلدىــــدىكى 
ۇئنىڭــــدىن, "A"وئقۇغۇچىغــــا 

 پىرسهنت وئقۇغۇچىغا30كېيىنكى 
"B" ـــــيىن ـــــدىن كې 30، ۇئنىڭ

،"C"پىرســـــهنت وئقۇغۇچىغـــــا 
ـــــا  ـــــلهن " D"قالغانالرغ "F"بى

ىرەر ىئمتىھاننىڭھهرگىز ب. بېرىلىدۇ
ــــــويىچه ــــــۇ ب ــــــسى ش نهتىجى
ـــسى ـــڭ دەرس نهتىجى وئقۇغۇچىنى
ـــــــــسابالنمايدۇ ـــــــــۇپ ھې .بول
ــــــدا، ــــــتۇرۇپ ېئيتقان وئمۇمالش
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ائمېرىكىلىق وئقۇغۇچىالر ھهقىقىـي
ـــنى  ـــم ىئگىلهش ـــا،-1بىلى وئرۇنغ

ىئمتىھاندا يۇقىرى نومـۇر ېئلىـشنى
ـــــــدۇ-2 ـــــــا قويى مهن. وئرۇنغ

ھازىرغىچه ۇئچراتقان ائسـىيالىقالر
قارشىــسىنى-لــسا، بۇنىــڭ قــارمۇبو

  . قىلىدۇ
مهكـــتهپ پۈتتـــۈرۈپ بولـــۇپ،
ـــۇرىچه ـــشتا، وئتت ـــزمهت تېپى خى

 نومۇردىن2.5مهكتهپ نهتىجىسى 
يېڭى بىر. يۇقىرى بولسا بولىۋېرىدۇ
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شــىركهتكه خىــزمهتكه كىرگهنــدە،
ــــاكالۋىر ــــڭ ب ــــۋانى بارالرنى  ۇئن

.مهكتهپ نهتىجىسى تهكـشۈرۈلىدۇ
ۇچه وئرتــ4.0ائلىــي مهكتهپنــى 

نومۇر بىلهن پۈتتـۈرگهنلهرنى بهزى
ــار"شــىركهتلهر  ــر ائز چــاتىقى ب بى
ـــشايدۇ .دەپ قارايـــدىكهن" وئخ

ماگىـــــستېرلىق ۋە دوكتۇرلـــــۇق
ۇئنـــۋانى بارالرنىـــڭ نهتىجىـــسىگه

لــېكىن،. ائنــچه قــاراپ كهتمهيــدۇ
ماگىـــــستېرلىق ۋە دوكتۇرلۇقتـــــا
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 وئقـــــۇش ۈئچـــــۈن، بـــــاكالۋىر
، ەئڭ3.0نهتىجىسى كام دېگهندە 

 دىـــن يـــۇقىرى3.5اخشىـــسى ي
  .بولۇشى كىرەك

ــــشكه ــــۈپ كېتى ــــزاھالپ ۆئت ىئ
ــر ــر ىئــش شــۇكى، بى ــشلىك بى تېگى
كىــشىنىڭ بىــرەر ۇئنــۋانى بولۇشــى،
ھهرگىز ۇئ كىـشىنىڭ چوقـۇم بىـرەر
خىزمهتكه وئرۇنلىشىشى كاپالهتكه
.ىئگه، دېگهندىن دېرەك بهرمهيدۇ
مهن يۇقىرىدا چۈشـهندۈرگهن ھهر
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شنى چوقۇمخىل دەرىجىدىكى ماائ
ـــرەك ـــدىنمۇ دې ـــدۇ، دېگهن ائالالي

بۇ ائمىلالر بىر كىشىنىڭ. بهرمهيدۇ
ــي ــڭ ھهقىقى ــلهن ۇئنى ــۋانى بى ۇئن
ـــدارى ـــزمهت ىئقتى بىلىمـــى ۋە خى

ـــىۋەتلىك ـــلهن مۇناس ـــر. بى ھهر بى
شــىركهت ســىزنى ۆئز ىئختىيــارلىقى
ــانىكهن، ــزمهتكه ائاللىغ ــلهن خى بى
ســـــىزنى يهنه ۆئز ىئختىيـــــارلىقى

ــىركهتت ــلهن ش ــىتااليدۇبى .ىن بوش
يىلىنىــڭ ائخىــرى بىزنىــڭ-2000
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"WaveSplitter"ــــــــــــــگهن  دې
شىركهتكه فۇدەن ۇئنىۋېرسـىتېتىدا
ـــى ـــڭ خېل ـــاكالۋىر ، ائمېرىكىنى ب
داڭلىق بولغان خۇسۇسىي مهكتهپ

Purdueـــــــــــىتېتىدا  ۇئنىۋېرس
ــر ــان بى ــۋانى ائلغ ــۇق ۇئن دوكتۇرل

لېكىن، ۇئ قىز. خهنزۇ قىزنى ائلدى
.قىاللمىـدىىئشنى زادىـال ياخـشى 

مهن بىرەرســى بىــلهن تېخنىكىلىــق
مهسىلىلهر ۈئسـتىدە پاراڭالشـسام،
ائستا قېشىمغا كېلىـپ وئغـرىلىقچه
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ىئنژىنېـــرالر يىغىنىـــدا. ائڭاليتتـــى
ــتۇرالمايتتى ــر قاتناش .پهقهت پىكى
ــپ، ــم ائغرى ــا ىئچى ــڭ ۇئ قىزغ مېنى
ۆئزۈم شىركهت ۈئچۈن تهييارلىغان
ـــــــــــق ـــــــــــارلىق تېخنىكىلى ب

ـــــــاللىرى ـــــــاماتېرىي منى ۇئنىڭغ
ــم ــداق. "نۇســخىالپ بهردى ھهر قان

ۋاقىتتــا ســوائلىڭ بولــسا، مهنــدىن
.دەپ تـــۇردۇم" تارتىنمـــاي ســـورا

لــېكىن، بــۇ قىــز خىزمهتنــى زادىــال
ـــيىن، ـــدىن كې ـــا ائاللمىغان قولىغ
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 ائيالردىـــن5شـــىركهتكه كىرىـــپ 
.كىيىن، ۇئنى شىركهتتىن بوشاتتى

ــى مهن -2003 ــاال"يىل ــۇق ت نۇرل
ــــــشىش ــــــارالىقخه" خهۋەرلى لق

يىغىنىغــا بارغانــدا، بــۇ قىزنــى شــۇ
يىغىـن زالىنىــڭ خىــزمهت ىئــزدەش

ۇئ قىـز. وئرنىدا ۇئچرىتىپ قالـدىم
شـــۇ چـــاغقىچه باشـــقا خىـــزمهت

چىڭخـــۇدا. تاپالمـــاي يۈرۈپتـــۇ
باكالۋىر لىق ېئلىپ، ائمېرىكىدىكى
يهنه بىر داڭلىـق مهكـتهپ بولغـان
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 ۇئنىۋېرســــــىتېتىداپرىنــــــسېتون
يهنه بىر خهنـزۇدوكتۇرلۇق ائلغان 

ــۇپ، ۇئنىــڭ بــۇرۇن ــاال بــار بول ب
ـــق ـــپ وئپتىكىلى ـــۇغىنى ائكتى وئق

بىزنىڭ شىركهتته. زاپچاسالر ىئكهن
قىلىــدىغىنى پاســسىپ زاپچاســالر
ـــــرالر ـــــاال ىئنژىنې ـــــۇپ، ۇئ ب بول
ـــــــــــال ـــــــــــسىدا زادى گۇرۇپپى
ــى ــيىن، ۇئن ىئــشلىيهلمىگهندىن كې

سـېتىق بۆلـۈمى-شىركهتنىڭ سودا
ـــــزچه (  Sales and"ىئنگلى
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Marketing Deparment"دەيـدۇ (
ــدى ــۆتكهپ قوي ــېكىن، ۇئ. گه ي ل

يهردىمـــــــــــــۇ ياخـــــــــــــشى
ىئشلىيهلمىگهچكه، ۇئزۇن ۆئتـمهي

مهن. ۇئنىمۇ ىئشتىن بوشـىتىۋەتتى
بۇ يهردە ھهرگىز خهنزۇ بالىالرنىـڭ
ھهممىسى ياخشى ىئشلىيهلمهيدۇ،

يـۇقىرىقىالر. دېمهكچى ەئمهسـمهن
ناھـــايىتى داڭلىـــق مهكـــتهپلهردە

ــــۋان ــــسىمۇ،ۇئن ــــان بول  ائاللىغ
خىزمهت ىئقتىدارى تۆۋەن، ھهمدە
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ــشىش ــز ماسلى ــاراىئتقا تې ــى ش يېڭ
ــانچه ــر ق ــڭ بى ــابىلىيىتى يوقالرنى ق
.مىــــــــساللىرىدىنال ىئبــــــــارەت
ائمېرىكىــدا ياخــشى ىئــشلهپ، ۆئز
كۈنىنى ياخشى ېئلىـپ كېتىۋاتقـان

ۆئزلىـرى. خهنزۇالر ىئنتايىن كـۆپ
ـــىركهت ـــق ش ـــۇقىرى تېخنىكىلى ي

ــــانال ــــارقۇرغ ــــى ب مهن. رمۇ خېل
بۇنىڭــدىن بىــر قــانچه يىــل بــۇرۇن
وئقۇغـــــان بىـــــر ماتېرىيالغـــــا
ائساســــالنغاندا، كالىفورنىيهنىــــڭ
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ـــو، ـــسىدا جۇڭگ ـــىلىكون جىلغى س
شاڭگاڭ ۋە تهيۋەنـدىن كهلـگهن،
يـــۇقىرى تېخنىكىلىـــق شـــىركهتته
ىئشلهيدىغان خهنزۇ خـادىمالردىن

 مىڭــــدىن كــــۆپ ائدەم بــــار50
  . ىئكهن

ــــــدىكى  شــــــىركهتلهرائمېرىكى
ـــــوق، ـــــدارى ي ـــــي ىئقتى ھهقىقى
شـــــــىركهتنىڭ ىئـــــــشلىرىغا ۆئز
ـــۆھپه ـــلۇق ت ـــاالھىيىتىگه چۇش س
قوشالمايدىغانالرنى ىئـشتىن تېـزال
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ــىركهت ــلهن، ش ــىتىۋەتكهن بى بوش
ۈئچۈن مـۇھىم كىـشىلهرنى پۈتـۈن

ـــدۇ ـــلهن قوغداي ـــۈچى بى مهن. ك
بۇنىڭدىن بىـر قـانچه يىـل بـۇرۇن،
ســىلىكون جىلغىــسىدىكى يهنه بىــر

ركهتكه تېلېفون قىلىـپ، ۇئنىـڭشى
ـــادىمىنى ـــا خ ـــلىق تېخنىك ائساس

ـــدىم ـــا. ىئزدى ـــا ائرىزون ۇئالر ماڭ
شىتاتىنىڭ بىـر تېلېفـون نومـۇرىنى
ـــــون ـــــپ، شـــــۇيهرگه تېلېف بېرى

مهن. قىلىــــــــشىمنى ېئيتتــــــــى
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ـــرەر" ـــادىمۇ بى ســـىلهرنىڭ ائرىزون
دەپ سورىـسام،" شۆبهڭالر بـارمۇ؟

بىزنىڭ شىركهت بۇرۇن. ياق"ۇئالر 
ـــــيىنائرىز ـــــۇپ، كې ـــــادا بول ون

.كــالىفورنىيهگه يــۆتكهپ كهلــگهن
لـــېكىن ۇئ كىـــشى كـــالىفورنىيهگه
كهلگىلــى ۇئنىمىغاچقــا، ۇئنىڭغــا
ائرىزونــادا بىــر ائيــرىم ىئــشخانا

ــــپ بهردۇق ــــدى"ېئچى مهن. ، دې
ــــى -2003  Wave Splitterيىل

دىـــن چىقىـــپ كېتىـــدىغانغا ائز
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ــــمه ــــڭ ھهم ــــدا، ۆئزۈمنى قالغان
تونۇشــــــلىرىغا يېڭــــــى ىئــــــش
ىئزدەۋاتقــــــانلىقىم توغرىــــــسىدا

مېنىــڭ بــۇرۇنقى. ېئلــخهت يــازدىم
دۆلهت ) Sandia(ســــــــــاندىائ

ـــسىدىكى ۇئســـتازىم، تهجرىبىخانى
ــــازىر  ــــقGeorgiaھ  تېخنىكىلى

ــستىتۇتى فىزىكــا فاكۇلتېتىنىــڭ ىئن
ـــڭ ـــى ۆئز مهكتىپىنى مـــۇدىرى مېن
تارمىقىـــدا ەئمـــدىال قۇرۇلغـــان،
پهقهت بىـــر رەىئـــسى بىـــلهن بىـــر
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ـــۇائۋىن رە ـــارەتم ـــسىدىن ىئب ىئ
ىئككىـــال ائدىمـــى بـــار، شـــىركهت
ۈئچۈن ىئقتىسادىي مهبلهغنى ھهل
ـــر شـــىركهتنى قىلىـــپ بولغـــان بى

ـــــتۇرۇپ قويـــــدى بـــــۇ. تونۇش
شىركهتنىڭ ىئـشلهپ چىقارمـاقچى
ــــــل دورا ۋە ــــــولغىنى، ھهر خى ب
يــېمهكلىكلهر شــىركىتى دورا بىــلهن
-يېمهكلىكـــــته مىكـــــروپ بـــــار

ـــر ـــشۈرىدىغان بى ـــۇقىنى تهك يوقل
تىكىلىـــق ائپپـــارات بولـــۇپ،وئپ
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ــڭ ۇئســتازىمنىڭ ەئســلىدە ۇئ مېنى
بىر قـانچه پاتېنتىغـا ائساسـالنغان
ــاش ــىركهتنىڭ ب ــى ش ــۇپ، مېن بول
.تېخنىكى قىلىپ ائلماقچى بولـدى
ـــــۇرى ـــــڭ يۇق مهن كالىفورنىيهنى
ماائشىغا كۆنۈپ قالغان بولغاچقـا،
ۇئالرنىــڭ ماڭــا بهرگهن ماائشــىنى

ــۆردۈم ــلهن ۇئال. ائز ك ــۇنىڭ بى رش
ماڭا مـاائش قوشـۇپ بهرگهنىـدى،

ـــــان  ـــــڭ ماائشـــــىم قالغ 2مېنى
كىـــشىنىڭكىدىن يـــۇقىرى بولـــۇپ
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ـــى  ـــۇش(كهتت ـــڭ تۇرم ائتالنتانى
سهۋىيىــسى كالىفورنىيهنىڭكىــدىن
جىق تۆۋەن بولۇپ، كـالىفورنىيهدە
بىر ۆئي ائلغان پۇلغا ۇئ يهردە كام

). ۆئي ائلغىلـى بولىـدۇ2دېگهندە 
ــىركهتنىڭ  ــا ش ــهنتى3ماڭ نى پىرس

ــۆردۈم ــۇ ائز ك ــدى، ۇئنىم .بهرگهنى
 پىرسـهنتكه7شۇنىڭ بىـلهن ۇئنـى 

ەئڭ ائخىرىـــدا. كۆتـــۈرۈپ بهردى
Georgiaبىزنىـــــــڭ ۆئينـــــــى 

ـــهھىرىگه ـــا ش ـــىتاتىنىڭ ائتالنت ش
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ــۇرۇن، مهن ــشتىن ب ــۆتكهپ بېرى ي
 ھهپــته ائتالنتــادا ىئــشلهپ،4ھهر 

ھهپتىــــسى ۆئيــــگه قايتىــــپ-5
ــــته ــــر ھهپ ــــدە بى ــــپ، ۆئي كېلى

گهن شــــهرتنىىئــــشلهيمهن، دېــــ
ــدۇم ــاقۇل. قوي ــۇ م ۇئالر بۇنىڭغىم
لــېكىن، دەل شــۇ چاغــدا،. بولــدى

بىـــــز تۇرۇۋاتقـــــان شـــــهھهرنىڭ
قېشىدىكى شـهھهرگه جايالشـقان،
ــــسى ــــوگىيه تېخنىكى ــــر بىوئل بى
شىركىتىدىن ماڭا خىزمهت چىقىپ
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ــــدى ــــلهن مهن. قال ــــۇنىڭ بى ش
.ائتالنتادىكى شىركهتكه بارمىـدىم
ــلهر ۈئچــۈ ــسهم، بهزى ــداق دې نبۇن

ــــــىزدەك ــــــپ يۈزس مهن ائجايى
بۇ ائمېرىكىدا. تويۇلۇشۇم مۇمكىن

مهن. بىر ىئنتـايىن نورمـالنى ىئـش
ــۇنداق ــىركهت ۈئچــۈن ائش ــر ش بى

ـــمهن ـــىركهت مهن. قىالالي ـــر ش بى
.ۈئچۈنمـــۇ ائشـــۇنداق قىالاليـــدۇ

ــڭ-2001 ــڭ ائيالىمنى ــى مېنى يىل
يۇمــشاق دېتــالالر شــىركىتى ائزراق
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يېڭـى قوبـۇل. ائدەم قوبۇل قىلدى
قىلىنغانالرنىڭ ىئچىدىكى بهزىلىرى،
ــتىن ــى باشالش ــى خىزمهتن ــۇ يېڭ ب
ــر ــپ، بى ــا بېرى ــۇرۇن، ياۋروپاغ -ب

ـــاقچى ـــا قىلم ـــى ائي تاماش ىئكك
ــۇپ كېتىپتــۇ ــدا. بول دەل شــۇ چاغ

شىركهتنىڭ ىئقتىـسادىي ەئھۋالىـدا
چــوڭ ۆئزگىــرىش بولــۇپ، ھېلىقــى
ىئشقا ېئلىپ بولغان، ەئممـا تېخـى

بىـــرخىـــزمهت باشـــلىمىغانالردىن 
قانچىسىنى شىركهتكه ائلماسـلىقنى
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ـــۇ ـــارار قىلىپت ـــلهن. ق ـــۇنىڭ بى ش
شـــــىركهت ياۋروپـــــادا تاماشـــــا

ســىزنى ىئــشتىن"قىلىۋاتقانالرغــا 
ەئمــــدى بىزنىــــڭ. بوشــــاتتۇق

"شىركهتكه كهلمىـسىڭىزمۇ بولىـدۇ
  .دەپ خهت ماڭدۇرۇپتۇ

مېنىــڭ ائتالنتــادىكى بــۇرۇنقى 
ۇئســــــتازىم بىــــــلهن بولغــــــان

مۇ ىئنتـــايىنمۇناســـىۋىتىم ھـــازىر
يۇقىرىقى شـىركهتتىكى ۇئ. ياخشى

ىئككى ائدەم بىلهنمۇ ھـېچ قانـداق
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مهن. يامانلىـــــشىپ قالمىـــــدىم
بارمايدىغانلىقىمنى ېئيتقاندا، ۇئالر

بىـــزگه بىـــرەر ائدەم كۆرســـىتىپ"
، دەپ ىئلتىمــــــاس"بهرســــــهڭ

قىلىۋېــــــدى، مهن كــــــالىفورنىيه
ــتازىمنىڭ ــىتېتىدىكى ۇئس ۇئنىۋېرس

لدىـدىكى بىـروئقۇش پۈتتۈرۈش ائ
.وئقۇغۇچىسىنى كۆرسىتىپ بهردىـم
ــڭ ــسام، ۇئالر ۆئزلىرىنى ــيىن ۇئق كې
ــالىفورنىيه ــۇبىي ك شــىركىتىگه جهن
ۇئنىۋېرسىتېتىنى يېڭى پۈتتـۈرگهن
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  . بىر ياشنى ېئلىپتۇ
مهن يۇقىرىـــــــدا ائمېرىكـــــــا
.توغرىسىدا خېلى كـۆپ سـۆزلىدىم
مهن تهســۋىرلىگهن بــۇ ىئــشالرنى

هدبىقـالشبىزنىڭ يۇرتقـا قانـداق ت
  مۇمكىن؟ 

ـــلهن ـــۇ ىئـــشالر بى يـــۇرتىمىزدا ب
)1 : تهرەپ بار3ائالقىدار مۇنداق 

ـــــدارلىرى )2. ھۆكـــــۈمهت ەئمهل
)3. ائنىــالر-وئقۇتقــۇچى، ۋە ائتــا

وئتتـــــۇرا ۋە ائلىـــــي مهكـــــتهپ
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  .وئقۇغۇچىلىرى
ـــادىكى  ـــۇ دۇني ـــڭ ب ائمېرىكىنى

نۇرغۇن تاالنت ىئگىلىرىنـى ۆئزىـگه
ــــسادىي ــــپ، ىئقتى ــــپ قىلى جهل

ـــۇ دۇنيـــادىكى ەئڭجهھ ـــته ب هت
كۈچلــــــــۈك دۆلهت بولــــــــۇپ
تۇرالىــــــــشىدىكى ەئڭ تــــــــۈپ
ســهۋەبلهرنىڭ بىــرى، ائمېرىكىــدا
ھهمــــــمه ائدەم ۈئچــــــۈن ۆئزى
ــــۇدرىتى ــــڭ ك ــــان، ۆئزىنى خالىغ
يېتىدىغان ەئڭ يۇقىرى دەرىجىـدە
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بىلىــم ۋە ىئقتىــدار ىئگىلهيــدىغان،
ھهمدە بۇ بىلىم بىـلهن ىئقتىـدارنى
ەئڭ يــــــــۇقىرى دەرىجىــــــــدە

.لىتهلهيدىغان پۇرســهت بــارىئــش
يېقىنقـــى بىـــر قـــانچه يىلالردىـــن

خىزمهتنـى"بۇيان، شـىنجاڭدىكى 
دىگهن" بىر تۇتاش تهقسىم قىلىش

خىزمهتنـــــى ۆئزى"سىياســـــهت، 
دېــــگهن يېڭــــى بىــــر" تېــــپىش

ــــۇ ــــهتكه ۆئزگىرىپت ــــۇ. سىياس ب
جهمىئـــيهت تهرەققىياتىنىـــڭ بىـــر
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ائمېرىكىدا. مۇقهررەر يۈزلىنىشىدۇر
ا مۇشـــۇنداق بىـــرەئينـــى ۋاقىتتـــ

ــانمۇ ــۈنچى دەۋر بولغ ــوق،-ۆئتك ي
مېنىـڭ بـۇ جهھهتتىكـى تــارىختىن

ـــېكىن، ھـــازىر. خهۋىـــرىم يـــوق ل
ھهمـمه ائدەم، ۇئنىـڭ"ائمېرىكىدا 

قايسى مىللهتىن بولۇشـى، قايـسى
دىنغا ىئشىنىـشى، ەئر يـاكى ائيـال
بولۇشىدىن قهتىئي نهزەر، خىزمهت
ــــۈنلهي ــــدا پۈت پۇرســــىتى ائلدى

هن ىئنتـايىن قـاتتىقدېـگ" باراۋەر
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خىـزمهت تېپىـشتا بىـر. قانۇن بـار
ائدەم ائزراق كهمسىتىشكه ۇئچراپ
ـــــــىركهت ـــــــسا، ۇئ ائدەم ش قال

ــدۇ ــتىدىن ەئرز قىالالي ەئگهر. ۈئس
شىركهتنىڭ ائدەم كهمسهتكهنلىكى
راست بولۇپ چىقـسا، بـۇ شـىركهت
.ىئنتايىن ېئغىـر جازاغـا تارتىلىـدۇ
-ائدەم كهمـــــسىتىدىغان ىئـــــش

ـــل ـــا تۇرســـۇن،ھهرىكهت هر ۇئ ياقت
ـــاتتىق-گهپ ـــشمۇ ق ـــۆزنى قىلى س

ەئگهر شــــىنجاڭدا. چهكلهنــــگهن
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تـۈزۈمى" خىزمهتنى ۆئزى تېپىش"
ــــۇپ،  ــــا قويۇل ــــزمهت"يولغ خى

ـــدا ـــابهت ائلدى ـــىتى ۋە رىق پۇرس
ـــلهت ـــمه مىل ـــمه ائدەم، ھهم ھهم

دېگهن بىرەر قانۇن تۈزۈپ" باراۋەر
ــانۇن ــۇ ق ــدە ب ــسا، ھهم چىقىرىلمى

ىـسا، خـۇددىقاتتىق ىئجـرا قىلىنم
ھازىرقىــدەك، شــىنجاڭدىكى شـــۇ

توك ائلىي مهكتهپنـى-ىئككى توك
پۈتتــــۈرگهن ۇئيغــــۇر ياشــــلىرى

ســـــىز. خىـــــزمهت تاپالمايـــــدۇ
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ىئقتىــــــــدارلىق كىــــــــشىلهرنى
يىتىلـــــــدۈرۈپ، ۇئالرنىـــــــڭ ۆئز
ىئقتىدارىنى ەئڭ يۇقۇرى دەرىجىدە
-جــــارىي قىلدۇرىــــشىغا شــــهرت

شاراىئت ھازىرالپ بهرمىـسىڭىز، بـۇ
ــسادىيھــېچ بولم ــر ىئقتى ــدا بى ىغان

زىيان ۋە ىئـسراپچىلىق ەئمهسـمۇ؟
دۇنيانىــڭ ىئلغــار تېخنىكىلىــق"بـۇ 

،"سهۋىيىـــــــسىگه يېتىـــــــۋېلىش
ماددىي ۋە مهنىـۋىي مهدەنىـيهت"

ـــش ـــا قىلى جهمىئـــيهت"ۋە " بهرپ
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دېگهنـدەك" مۇقىملىقىنى سـاقالش
شۇائرالرنىڭ ەئمهلگه ېئشىشىغا زور

  دەرىجىدە زىيانلىق ەئمهسمۇ؟ 
ــۇ ــدىنۇئيغ ــلىرىنى ۆئزلۈكى ر ياش

ـــــم ـــــي بىلى ـــــشىپ، ھهقىقى تىرى
ـــــــــته ـــــــــشىگه ۈئندەش ىئگىلى

ائنىالرنىــڭ-وئقۇتقــۇچىالر ۋە ائتــا
ـــدۇ ـــى ىئنتـــايىن چـــوڭ بولى .رول

 يىــــل بــــۇرۇن،10بۇنىڭــــدىن 
ــــــدەك زور ــــــودا بۈگۈنكى جۇڭگ
ۆئزگىرىشلهرنىڭ بولۇشىنى كۆپىنچه
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ـــــايتتى ـــــلهر پهرەز قىاللم .ائدەم
20 يىــل، 10بۇنىڭــدىن كېيىنكــى 

 يىلــدىن كېــيىن قانــداق30يىــل، 
ۆئزگىرىـــــشلهر بولىـــــدۇ؟ ســـــىز
وئقۇغۇچىڭىزغــــــــــا يــــــــــاكى
ـــــــــول ـــــــــزگه ي پهرزەنتلىرىڭى
كۆرســـــهتكهندە، نهزەرىڭىزنـــــى
ائشۇنداق كهلگۈسـىدە كېلىـدىغان

ـــــېلىڭ ـــــر دەۋرگه س ھـــــېچ. بى
بولمىغانــدا، ھــازىرقى ۋەزىــيهتكه
قاراپ، سىزنىڭ روھىڭىز ۆئزىڭىزنىڭ
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وئقۇغۇچىـــــــــــسى يـــــــــــاكى
نىڭكىدىن بهكـراق چۈشـۈپبالىڭىز

ـــسۇن ـــى. كهتمى ـــڭ روھ ۆئزىڭىزنى
چۈشـــــۈپ كهتـــــسه، ياشـــــالرغا

  .ھهرگىزمۇ يول كۆرسىتهلمهيسىز
بىر ائدەمنىڭ ۇئلۇغلـۇقى، ۇئنىـڭ
بــۇرۇن بولــۇپ ۆئتــۈپ كهتــكهن
ــۈن ــوغرا يهك ــسىدا ت ىئــشالر توغرى

ــــدا ەئمهس ــــر. چىقىرالىغانلىقى بى
ائدەمنىـــڭ ۇئلۇغلـــۇقى، ۇئنىـــڭ

ــدىغا ن ىئــشالرنىكهلگۈســىدە بولى
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  .توغرا مۆلچهرلىيهلىشىدە
ــڭ ــان دۆلهتلهرنى ــي تاپق تهرەققى
جهمىئيىتىنىڭ ھهممىـسى خـۇددى
بىــر پــارچه گۆشــنى تالىــشىۋاتقان

ـــۆرە ـــسىغا-ب ـــالرنىڭ ۇئۋى يولۋاس
جۇڭگـو جهمىئيىتىمـۇ. وئخشايدۇ

ـــــر ـــــۇنداق بى ـــــازىر دەل ائش ھ
جهمىئـــــيهت بولۇشـــــقا قـــــاراپ

ــدۇ ــازىر. يۈزلىنىۋاتى ــىز ھ ەئگهر س
ــزدەۋاقىت ــاي، ۆئزىڭى ــا قىلم ــى زاي ن

ــي ــلهن ھهقىقى ــم بى ــي بىلى ھهقىقى
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ــــــىڭىز، ــــــدارنى يېتىلدۈرس ىئقتى
كهلگۈســىدە پۇرســهت ۋە رىقــابهت
ـــاراۋەر ـــمه ائدەم ب ـــدا ھهم ائلدى
بولىـــــدىغان بىـــــر جهمىئـــــيهت
ـــدىمۇ، ھهچ ـــهكىللهنمهي قالغان ش
ــداق ــېچ قان ــىزگه ھ ــدا س بولمىغان

ەئگهر پۇرســهت. زىيىنــى بولمايــدۇ
ائلدىدا ھهمـمه ائدەم،ۋە رىقابهت 

ھهممه مىللهت بـاراۋەر بولىـدىغان
بىر جهمىئيهت شهكىللىنىپ قالـسا،
سىز ھازىر ىئگىلىگهن بىلىـم بىـلهن
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ىئقتىــدار ســىز ۈئچــۈن بىــر بىباھــا
ــــدۇ ــــۈپ. گــــۆھهرگه ائيلىنى ۆئت

ـــر ـــۇددى بى ـــت خ ـــكهن ۋاقى كهت
ائدەمنىـــــڭ ۆئلـــــۈپ كهتـــــكهن

ۇئ بىــــر. تۇققىنىغـــا وئخــــشايدۇ
ن، مهڭگۈ قايتىپكهتكهندىن كېيى

ەئگهر يهنه بىــر كــۈن. "كهلمهيــدۇ
ھايــات بولغــان بولــسا، مــاۋۇنى

ەئگهر"، "قىلىــپ بهرگهن بولــسام
يهنه بىر ائي ھايات بولغان بولسا،
ــسام ــپ بهرگهن بول ــى قىلى ،"ائۋۇن
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بۇالرنىــــڭ ھهممىــــسى مــــۇمكىن
ۇئ چاغــــدا ســــىز مىــــڭ. ەئمهس

يىغلىسىڭىزمۇ، تۇققىنىڭىز تىرىلىـپ
ۇڭا، تـــۇققىنىڭىزشـــ. بهرمهيـــدۇ

ـــپ ـــىز قىلى ـــدا، س ـــات ۋاقتى ھاي
بهرىشكه تېگىشلىك ۋە سـىز قىلىـپ
بېرەلهيدىغان ىئشالرنىڭ ھهممىنـى

ھــازىردىن باشــالپ. قىلىــپ بېرىــڭ
ائشــۇنداق. قىلىــپ بهرگهچ تــۇرۇڭ

قىلــــسىڭىز، تــــۇققىنىڭىز ۆئلــــۈپ
ــــــــداق ــــــــدە ھهچ قان كهتكهن



597 

-يىغلىمىـــــسىڭىزمۇ بولىۋېرىـــــدۇ
هقهتــالمېـنىڭچه، ســىز ۇئ چاغــدا پ

يىغلىمىسىڭىزمۇ، تۇققىنىڭىز چوقۇم
  .سىزدىن رازى بولىۋېرىدۇ 

چهت ەئللىكلهرنىـڭ: ائلوس-13
تۇرمۇشىدا كىتاب وئقۇش ھهققىدە

  كۆزەتكهنلىرىڭىز قايسىالر؟ 
ــاۋاب ــڭ: ج مهن ائمېرىكىلىقالرنى

كىتاب وئقۇشقا ائىئت ائدەتلىرىنى
ــۆرگهنلىرى ــىته ك ــڭ بىۋاس ۆئزۈمنى

مهن. پ بېـرەيائرقىلىق تهسـۋىرله
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كــــالىفورنىيه ۇئنىۋېرســــىتېتىنىڭ
ـــان ـــسىدە وئقۇۋاتق ـــس شۆبى داۋى
ۋاقتىمدا، بىزنىڭ ۆئيگه باشـقا بىـر
شـــىتاتنىڭ كىچىـــك بىـــر يېرىـــدە
تۇرىــــدىغان، ۆئزى مۇســــۇلمان،
ـــر ـــق بى ەئممـــا ېئـــرى ائمېرىكىلى
دوستىمىز بىر قـانچه كـۈن تاماشـا
قىلىش مۇناسىۋىتى بىـلهن كېلىـپ،

 ائخـشام قۇنـۇپ2بىزنىڭ ياتاقتـا 
بۇ دوستىمىزنىڭ ېئرى ائشۇ. قالدى

ـــش ـــلهن تـــوي قىلى دوســـتىمىز بى
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.ۈئچۈن ىئسالم دىنىغا كىرگهنىـدى
ۇئالر بىزنىڭ ۆئيگه كېلىپ ەئتىسى
بازارغا چىقىپ قايتىپ كهلگهنـدە،
ۇئ ائمېرىكىلىقنىــڭ قولىــدا ىئــسالم

 ىئنگلىـــزچه4-3دىنىغـــا ائىئـــت 
ـــۆردۈم ـــابنى ك ـــا. كىت ۇئالر تاماش

ىش جهريانىـدا، مهخـسۇس بىـرقىل
قـــانچه كىتابخانىالرغـــا بېرىـــپ،
ــدە ــا ائىئــت ۆئزلىرى ىئــسالم دىنىغ
يـــوق كىتابالرنىـــڭ ھهممىـــسىنى

ــــكهن ــــېتىۋالغان ىئ ــــۇ. س مهن ب
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كىتابالرنى ۋاراقالپ كۆرۈپ بېقىـپ،
ــدە ــىرلهندىم، ھهم ــايىتى تهس ناھ
ـــــدۇم .ىئنتـــــايىن خىجىـــــل بول

ــدە،  ــۇرۇپ،"ىئچىم ــدە ت چهت ەئل
دەپ» مهن مۇسـۇلمان«ۆئزلىرىنى 

ھېــسابالپ يۈرۈيــدىغان ۇئيغــۇرالر
ىئچىــــدە ۆئز دىنــــى توغرىــــسىدا
مۇشـــــــۇنداق ىئزدىنىـــــــدىغان

دەپ" ائدەملهردىن قانچىسى بار؟
  .وئيلىدىم

كىتاب وئقۇش ائمېرىكىلىقالرنىـڭ
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كۈندىلىك تۇرمۇشىدىكى ىئنتـايىن
مۇھىم تهركىبلهرنىڭ بىـرى بولـۇپ،
كىتــاب وئقــۇش ائدىتــى ۇئالرنىــڭ

ـــ ـــلىنىدۇب ـــدىال باش .الىلىق دەۋرى
كالىفورنىيهدىكى ھهر بىر ناھىيىـدە

 غىــچه شــهھهر بــار30 دىــن 10
بولۇپ، ھهر بىر شهھهرنىڭ بىـردىن

ــــار ــــسى ب ــــىزنىڭ. كۇتۇپخانى س
 جـان ائدەم بولـسا،4ائىئلىڭىزدە 

ســــىزنىڭ ۆئيىڭىــــز جايالشــــقان
ـــــــسى ـــــــهھهرنىڭ كۇتۇپخانى ش
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 جــان ائدەمنىــڭ4ائىئلىڭىزدىكــى 
 ھهقــسىز كۇتۇپخانــاھهممىــسىگه

ــــــدۇ ــــــسى بېرى ــــــۇ. كېنىشكى ب
ــــــشى   كه3كۇتۇپخــــــانىالردا يې

كىـــــرگهن بالىـــــدىن تارتىـــــپ،
چوڭالرغىچه ھهممه ائدەمـگه بـاپ
ـــدۇ ـــابالر قويۇلى ـــدىغان كىت .كېلى
ــــسۇس ــــقا، مهخ ــــابتىن باش كىت
بــــــــالىالرنى تهربىيىلهشــــــــكه
تهييارالنغان ۈئنائلغۇ ۋە سـىنائلغۇ
ــر ــۇپ، ھهر بى ــار بول ــۇ ب لىنتىلىرىم
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ــدىكى كىتابالرنىــڭ ەئڭ كۇتۇپخانى
كهم دېگهنـــدە يېرىمـــى بالىالرغـــا

ھهر قېـتىم. ائىئت كىتابالر بولىـدۇ
ـــاب ۋە ـــدىغان كىت ـــيهت ائلى ائرى
لىنتىالرنىڭ سان چهكلىمىسى يـوق

ــابالرنى  ــۇپ، كىت ــك،3بول  ھهپتىلى
لىنتىالرنى بىـر ھهپتىلىـك ائرىـيهت

بۇ كۇتۇپخانىالرنىڭ. بېرىپ تۇرىدۇ
ىر قىسمىنى شىتاتلىقراسخودىنىڭ ب

ــسمىنى ھهر ــان قى ھۆكــۈمهت، قالغ
ــان يهر ــزدىن يىغق ــهھهر بى ــر ش بى
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.بېجـــى كىرىمىـــدىن چىقىرىـــدۇ
كىچىك بـالىلىرى بـار ائمېرىكىلىـق
ــدە ــڭ ىئچى ــك ائيالالرنى ائق تهنلى
ــۈن ــسىنى پۈت ــشلىمهي، ۆئز بالى ىئ
كــۈن باقىــدىغانالر خېلــى يــۇقىرى

ۇئنداقالرنىڭ. نىسبهتنى ىئگىلهيدۇ
 ائدىتــى ھهر كــۈنى بــالىلىرىنىبىــر

ــا ــهھىرىدىكى كۇتۇپخانىالرغ ۆئز ش
ېئپكېلىپ، بالىسى ھېرىپ قـالغىچه
ۇئالرغــا كىتــاب وئقــۇپ بېــرىش،
بالىــسى ھېرىــپ قالغانــدا ۇئالرنــى
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ۆئزى خالىغان كىتابالرنى كۆرۈشكه
بىـــر مهزگىـــل قويـــۇپ بېرىـــشتىن

ــــارەت ــــقا،. ىئب ــــدىن باش ۇئنىڭ
ـــــــڭ ـــــــۇرمهنلهر ائمېرىكىنى وئق

وســــىدىنمۇ كــــۆپ كــــۆرۈپكىن
تۇرىدىغىنىدەك، ائق تهنلىكلهرنىڭ
ۇئخالشــــتىن بــــۇرۇن كىچىــــك
ــرىش ــۇپ بې ــاب وئق ــا كىت بالىلىرىغ
يـــاكى ۇئالرغـــا ھېكـــايه ېئيتىـــپ

بــۇنى ۇئالر. بېــرىش ائدىتــى بــار
"ۇئخـــالش ۋاقتىـــدىكى ھېكـــايه"
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"Bed time story"ىئنگلىزچه(
ــــــدۇ)  ــــــۇنداق. دەپ ائتاي ائش

لىلىرىقىلغاچقــــا، ۇئالرنىــــڭ بــــا
ــــاب ــــپ كىت ــــدىن تارتى كىچىكى
ـــدىغان ـــشى كۆرى ـــنى ياخ وئقۇش

ــدۇ ــۇپ چــوڭ بولى ــتىم. بول ــر قې بى
ــڭ ــز بىزنى ــلهن ىئككىمى ــالىم بى ائي
بالىغا كىتاب ېئلىپ بېرىش ۈئچـۈن
بىزنىــڭ كۇتۇپخانىمىزغــا بېرىــپ،

 يــاش3كىتـاب ىئزدەۋاتــساق، بىــر 
ـــاق ـــايىتى وئم ـــدىكى ناھ ەئتراپى
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پقىزچاقنىــڭ ائۋازىنــى تــازا قويــۇ
ــــۇۋاتقىنىنى بېرىــــپ كىتــــاب وئق

بىز ۇئ قىزنىـڭ ائرقىـسىغا. كۆردۇق
تـازا. ۆئتۈپ بىر دەم قاراپ تۇردۇق

دىققهت قىلىپ قارىساق، ۇئ قىز بىر
بهتنى تۈگهتمهيال يېڭى بىر بهتنـى
ېئچىپ بولغان بولسىمۇ، ائلـدىنقى
بهتتىكى تېكىستنى ناھايىتى توغرا

ەئسلىدە، بۇ قىز تېخى. وئقۇۋاتىدۇ
ـــدىغانكى ـــنى بىلمهي ـــاب وئقۇش ت

ـــــڭ ـــــى كىتابنى ـــــۇپ، ھېلىق بول
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تېكىستىنى پۈتـۈنلهي يادلىۋالغـان
شۇڭا، كىتابنى ېئچىپ، شۇ. ىئكهن

بىر بهتكه توغرا كهلگهن تېكىستنى
پۈتــۈنلهي يادقــا وئقــۇپ، ائنــدىن
.يېڭــى بىــر بهتنــى ائچىــدىكهن
ېئھتىمــال بــۇ ۆئزىنىــڭ ىئنتــايىن
ياخشى كۆرىدىغان كىتابى بولۇپ،

قايتــا وئقۇتــۇپ،-پىــسىغا قايتــاائ
ـــۇپ ـــاد بول ـــگه ي ـــرى ۆئزى ائخى

بىزمۇ ىئككـى. كهتكهن وئخشايدۇ
ــــگهن ــــا كهل ــــالىمىز ائمېرىكىغ ب
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كۈندىن تارتىپ، ۇئالرنى ھهر كۈنى
ـــاب ـــدا كىت ـــر ســـاەئت ەئتراپى بى
ــــــدۈردۇق ــــــقا ائدەتلهن .وئقۇش
كــــۆپىنچه ۋاقىتتــــا ۆئزلىــــرىگه
وئقۇتۇپ، بىرىمىز ۇئالرنىڭ قېـشىدا

ــالپ  ــۇردۇقائڭ ــالىقىنى. وئلت خات
بهزىــدە ۇئالرغــا. تۈزىتىــپ بهردۇق

كىتـــاب وئقـــۇش پهقهت خـــوش
ياقماي قالسا، كىتابنى بىز ۇئالرغـا

ــــۇپ بهردۇق ائساســــهن ھهر. وئق
ھهپــــته دېگىــــدەك ۆئزىمىزنىــــڭ
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ــابنى ــپ، كىت ــسىغا بېرى كۇتۇپخانى
بـالىلىرىمىز. ائلماشتۇرۇپ تـۇردۇق

ـــدىكى ـــۇپ، كۇتۇپخانى چـــوڭ بول
ــا ــۇپكىتابالرغ ــدىغان بول  قىزىقماي

ــا ــز ۇئالرغ ــپ، بى ــدىن تارتى قالغان
ۆئزلىــــرى ياخــــشى كۆرۈدىغــــان
ـــــپ ـــــېتىپ ېئلى ـــــابالرنى س كىت

شـۇڭا ىئككـى. بېرىدىغان بولـدۇق
ــتىن ــازىرمۇ ۇئخالش ــڭ ھ بالىمىزنى
بۇرۇن وئقۇيـدىغان كىتـابلىرى بـار
بولــۇپ، ۇئخالشــتىن بــۇرۇن ائزراق
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كىتــاب وئقــۇش ۇئالرغــا پۈتــۈنلهي
ائمېرىكىـدا. پ كهتتـىائدەت بولۇ

داڭلىقراق ائلىي مهكـتهپكه قوبـۇل
ــــتهپ ــــۇرا مهك ــــشتا، وئتت قىلىنى

سهۋىيه"نهتىجىسىدىن باشقا يهنه 
ـــانى ـــاالش ىئمتىھ ـــگهن،" باھ دې

 Scholastic"ىئنگلىـــــــزچه 
Assessment Test  (SAT) "دەپ

ائتىلىـــدىغان بىـــر مهملىكهتلىـــك
.ىئمتىھــان نهتىجىــسىگىمۇ قارايــدۇ

ھازىر شۇ ىئمتىھانـدامېنىڭ وئغلۇم 
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ــــــــزچه ســــــــىنىلىدىغان ىئنگلى
ســۆزلۈكلهرنى يادالۋاتقــان بولــۇپ،
ھهر كۈنى كهچته مېنى چاقىرىـپ،
ــۆزلۈكلهرنى ۋە ــان س ــى يادلىغ يېڭ

ـــــدىنقى  ـــــدە4ائل ـــــۈن ىئچى  ك
ـــا ـــۆزلۈكلهرنى ماڭ ـــگهن س ۆئگهن

تىن مىنۇت20ۇئنىڭغا . سىنىغۇزىدۇ
كۆپرەك ۋاقىت كېتىدىغان بولـۇپ،
وئغلـــۇم قانـــداق ۋاقىتتـــا تهييـــار
ــسا، مهن ۆئزۈم قىلىۋاتقــان ھهر بول
قانداق ىئشنى توختىتىـپ قويـۇپ،
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ۇئنىڭ بىلهن ھېلىقـى سـۆزلۈكلهرنى
ـــۈزىمهن ـــۋىزوردا. ۆئتك ەئگهر تېلې

ۆئزۈم ناھايىتى ياخشى كۆرۈدىغان
بىر نهرسـه كۆرۈۋاتقـان بولـساممۇ،

 ماقــالىنى يېزىۋاتقــانيــاكى مۇشــۇ
بولــساممۇ، وئغلۇمنىــڭ قىلىۋاتقــان
ۇئ ىئشىنىڭ ىئنتايىن مـۇھىملىقىنى
بىلــــدۈرۈش، ۇئنــــى داۋاملىــــق
رىغبهتلهنــدۈرۈپ تــۇرۇش ۈئچــۈن،
ـــۇپ، ـــالپ قوي ـــشىمنى تاش ۆئز ىئ
ـــايىتى چارچـــاپ ـــڭ ناھ ۆئزۈمنى
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كهتكهنلىكىگه قارىماي، وئغلۇمنىڭ
ۆئيىگه كىرىپ، ۇئنىڭ بىلهن بىلـله

  .كلهرنى تهكراراليمهنسۆزلۈ
ائنىالر بالىالرغـا-ائمېرىكىدا ائتا

كۇتۇپخانىــدىن كىتــاب ائرىــيهت
ېئلىپ بهرگهندىن باشقا، بازاردىنمۇ
.نۇرغۇن كىتابالرنى سېتىپ ائلىـدۇ
ــــــڭ ــــــۇ ائق تهنلىكلهرنى بولۇپم
بالىلىرىنىـــڭ ۆئيىـــگه قارايـــدىغان
بولـــسا، چوقـــۇم بىـــردىن كىتـــاب

ىلىساقالش وئرنى بـارلىقىنى كـۆرگ
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ــدۇ ــدا،. بولى ــوڭ بولغان ــالىالر چ ب
ياكى بۇ كىتابالردىن زېرىككهنـدە،

ـــابالرنى ۆئز-ائتـــا ائنىـــالر ۇئ كىت
شــهھىرىدىكى كۇتۇپخانىغــا ىئــائنه

شۇڭا ھهر بىر كۇتۇپخانىدا. قىلىدۇ
ىئــائنه قىلغــان كىتــابالرنى قويــۇپ
ـــدىغان مهخـــسۇس وئرۇن ۋە قويى

ــــدۇ بهزى. قهغهز ســــاندۇقالر بولى
ر يىغىلغـان كىتـابالرنىكۇتۇپخانىال

ۆئزلىرى بىـر تهرەپ قىاللمايـدىغان
ـــسا،  ـــپ قال ـــالهتكه كېلى ـــۇ"ھ ب
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يهردىكــــى كىتــــابالرنى ۆئزىڭىــــز
خالىغــــانچه ېئلىــــپ كهتــــسىڭىز

  . دەپمۇ يېزىپ قويىدۇ" بولىدۇ
بــــالىالرنى كىتــــاب وئقۇشــــقا
ـــــۈن ائمېرىكـــــا ـــــدەش پۈت ۈئن
جهمىئيىتىگه سىڭىپ كهتـكهن بىـر
ــــــتهپ، ــــــۇپ، مهك ــــــش بول ىئ

ــاوئ ــۇچى، ائت ــا، ۋە ھهر-قۇتق ائن
ــڭ ــق ەئرباپالرنى ــاھهدىكى داڭلى س
ــڭ ــۇ ىئــشنى ۆئزلىرىنى ھهممىــسى ب
ەئڭ مـــۇھىم بۇرچلىرىنىـــڭ بىـــرى



617 

ــدۇ ــدا تۇتى ــدىكى. قاتارى ائمېرىكى
باشــالنغۇچ ۋە تولۇقــسىز وئتتــۇرا
ــى ــر ائين ــى بى ــتهپلهر ھهر يىل مهك

قىلىــپ" كىتــاب وئقــۇش ېئيــى"
بهلگىلهپ، بۇ بىـر ائينىـڭ ىئچىـدە
پۈتۈن مهكتهپ وئقۇغىلىرىغا مهلۇم
ساندىكى كىتابنى وئقۇپ بولۇشـنى

ۋەزىپىنـى. تاپشۇرۇق قىلىپ بېرىدۇ
ائشۇرۇپ وئرۇنلىغانالرغا مۇكاپـات

ـــدۇ ـــڭ. بېرى ـــى باالمنى مهن ىئكك
ــــــى" ــــــۇش ېئي ــــــاب وئق "كىت
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ــــدىن كېيىنكــــى  -Ice"تۈگىگهن
cream "زىياپىتىگه كـۆپ قېـتىم

باشــالنغۇچنىڭ. قاتنىــشىپ بــاقتىم
الىلىرىنى كىتـــــاب وئقۇشـــــقابـــــ

ـــر ـــۈن، ھهر بى ـــۇرۇش ۈئچ قىزىقت
كىتــــاب"مهكتهپــــته ھهر يىلــــى 

ــسى ــپ" يهرمهنكى ــاائلىيىتى ېئلى پ
بـــۇ پـــاائلىيهتته بـــالىالر. بارىـــدۇ

كىتــــابلىرىنى نهشــــر قىلىــــدىغان
ـــپ، ـــتهپكه كېلى ـــىركهتلهر مهك ش
ۆئزلىرى نهشـىر قىلغـان ەئڭ يېڭـى
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كىتــــابالرنى كــــۆرگهزمه قىلىــــدۇ
بىـر. هيداندا ساتىدۇھهمدە نهق م

قېتىم مهن وئغلۇمنىڭ مهكتىپىدىن
ـــــاب ـــــا مهخـــــسۇس كىت باالمغ
بۇيرۇتۇش توغرىسىدا بىـر تهكلىـپ

 دولالر5پهقهت . تاپشۇرۇپ ائلدىم
ـــــــاب ـــــــر كىت خهجـــــــلهپ بى
بۇيرۇتقانىــدىم، مهخــسۇس مېنىــڭ
وئغلـــۇم ۈئچـــۈن بېـــسىلغان بىـــر

ــدىم ــشۇرۇپ ائل ــابنى تاپ ــۇ. كىت ب
ـــدىكى ائساســـ ـــڭ ىئچى ىيكىتابنى
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رولچـــى مېنىـــڭ وئغلـــۇم بولـــۇپ،
كىتابنىــڭ تهشــىغىمۇ وئغلۇمنىــڭ

مهن قـاتتىق. ىئسمى بېسىلغانىدى
ــــــڭ. تهســــــىرلهندىم ائمېرىكىنى

-11 "يىلىـــــــــــــدىكى-2001
ــىنتهبىر ــۈز بهرگهن" س ــى ي ۋەقهس

ۋاقىتتا، ائمېرىكا پرىزىدىنتى بـۇش
بىر باشـالنغۇچ مهكتهپنىـڭ كىتـاب
ــــــــــاائلىيىتىگه ــــــــــۇش پ وئق

ـــشىۋاتقانىدى ـــڭ. قاتنى ائمېرىكىنى
ھۆكـــــۈمهت خـــــادىملىرى شـــــۇ
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ــر ســىنىپتا ــتهپكه بېرىــپ، بى مهك
       بۇشنىڭ قۇلىقىغـا پىچىـرالپ،

ـــۇ ـــى-ني ـــان ۋەقهن ـــا بولغ يوركت
ائمېرىكىــدىكى. دوكــالت قىلىــدۇ

ــــاپالرمۇ ــــاقلىق ەئرب ــــقا ائت باش
ــپ، ــتهپلهرگه بېرى ــالنغۇچ مهك باش
ــــــۇپ ــــــاب وئق ــــــا كىت بالىالرغ
ردابېرىۋاتقــانلىقىنى بىــز تېلېــۋىزو

  . داۋاملىق كۆرۈپ تۇرىمىز
ـــڭ ـــىمالىي كالىفورنىيهنى ـــز ش بى

Davisــــــهھىرىدە ــــــگهن ش  دې
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يىلىغىچه-1997يىلىدىن -1990
ــۇردۇق7 ــل ت ــان.  يى ــڭ تۇرغ بىزنى

يــــــــــاتىقىمىز كــــــــــالىفورنىيه
ــــوي ــــىتېتىنىڭ پهقهت ت ۇئنىۋېرس
قىلغان وئقۇغـۇچىالرغىال ىئجـارىگه
ــدا ــا رايونى ــاق بىن ــدىغان يات بېرى

دە تۇرىــدىغانالرنىڭبولــۇپ، ۇئ يهر
ــــڭ ــــسى ائشــــۇ مهكتهپنى ھهممى

ـــدى ـــۇچىلىرى ىئ -1997. وئقۇغ
ـــــــدىن  ـــــــڭ-2004يىلى يىلىنى

وئتتۇرىــــــــسىغىچه شــــــــىمالىي
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San Francisco كـالىفورنىيهدىكى
ـــــىلىكون ـــــلهن س ـــــهھىرى بى ش

 Sanجىلغىسىغا يېقىن جايدىكى 
Ramonدېـــــگهن شـــــهھهردە 

ۆئزىمىز سېتىۋالغان ائيرىم بىنـالىق
بــــۇ شــــهھهر. ۆئيــــدە تــــۇردۇق

ائمېرىكىدىكى تۇرمۇش سهۋىيىسى
ـــك ـــۇقىرى دەرىجىلى ـــۇرا ۋە ي وئتت
كىشىلهر تۇرىدىغان شهھهر بولـۇپ،
ــۇرىچه ــهھهردىكىلهرنىڭ وئتت ــۇ ش ب

ــى  ــله كىرىم ــق ائىئ ــڭ87يىللى  مى
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ـــكهن ـــالر ىئ ـــالىفورنىيهدە. (دول ك
ــى  ــله كىرىم ــق ائىئ ــڭ30يىللى  مى

دولالردىــن تــۆۋەنلهر كهمــبهغهللهر
ـــــــسابلىنىدۇ ـــــــاDavis) ھې  ت

مهكتهپنىــڭ بىــر چــوڭ ســۇ ۈئزۈش
كۆلى بار بولۇپ، يـاز كـۈنلىرى بىـز
بــالىلىمىزنى داۋاملىــق شــۇ يهرگه

ـــــــۇق San Ramon. ائپىراتت
شـــهھىرىدە بولـــسا، بىزنىـــڭ بىـــر
كىچىك رايونغا تهۋە بىر سۇ ۈئزۈش

تـوپ" tennis"كۆلى بىلهن بىـر 
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بىزدە ۇئالرنىـڭ. مهيدانى بار ىئدى
، بىـز ۇئالرنـىائچقۇچى بار بولـۇپ

بۇ. خالىغان ۋاقىتتا ىئشلىتهلهيتۇق
ــــۈزۈمى،  ــــر ت ــــڭ بى 15كۆللهرنى

ياشـــتىن كىچىـــك بـــالىالر ســـۇ
ۈئزگهندە، ۇئالرنىڭ قېشىدا چوقۇم

 تىــن يــۇقىرى ياشــتىكى18بىــرەر 
بىـــــز. ائدەم بولۇشـــــى كېـــــرەك

بــــالىلىرىمىزنى ســــۇ ۈئزۈشــــكه
ــق ــۆزىمىزگه داۋاملى ــدا، ك ائپارغان

ــر ىئــش ــدىغان بى ــۇنچېلىقى ، نۇرغ
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ائنىـــالر بـــالىلىرىنى ســـۇدا-ائتـــا
وئينىغىلى قويۇپ بېرىـپ، ۆئزلىـرى
بىـــــر تهرەپـــــتىن بـــــالىلىرىنى
كــۆزەتكهچ، بىــر تهرەپــتىن كىتــاب

بىزنىـڭ. وئقۇشتىن ىئبارەت ىئـدى
ياتاق رايونىمىزدا مهخسۇس بالىالر
وئينــــاش ۈئچــــۈن ياســـــالغان
ســېرىلغۇچ، گۈلهڭگــۈچ، يامىــشىپ

 مېتىــر3-2چىقىــپ وئينايــدىغان 
ىئگىزلىكتىكــــــى قــــــۇرۇلمىالر ۋە
ـــــــۇپ، ـــــــار بول ـــــــۇقالر ب قۇمل
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ىئشلىمهيدىغان ائنىـالر بـالىلىرىنى
شۇ يهردە وئينىغىلى قويۇپ بېرىپ،
.ۆئزلىرى كىتاب وئقۇپ وئلتـۇراتتى

ــــڭ  ــــى San Ramonبىزنى دىك
ــــــسى قوشــــــنىلىرىمىزنىڭ ھهممى
دېگىــــدەك گېــــزىتكه مۇشــــتىرى

ــــدى  ــــاڭ(بولغانى ــــۈنى ت ھهر ك
زىـــت توشـــۇغۇچىســـهھهردە گې

ــتىرىنىڭ ــر مۇش ــى ھهر بى گېزىتلهرن
ـــــالپ ـــــدىغا تاش ـــــڭ ائل ۆئيىنى
ــز ىئــشقا ــا، بى قويىــدىغان بولغاچق
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ماڭغانـــدا قوشـــنىالرنىڭ ۆئيىنىـــڭ
ائلدىـــدىكى گېزىتنـــى ھهر كـــۈنى

كـالىفورنىيهدىكى). كۆرۈپ تۇرىمىز
شهخــــسىي ۆئيلهرنىــــڭ ائرقــــا
ھويلىــسىغا قارىــسىڭىز، مهخــسۇس
ــــــۈن ــــــۇش ۈئچ ــــــاب وئق كىت

يارالنغـــــــــان ھهر خىـــــــــلتهي
.وئرۇنــداقالرنى چوقــۇم كۆرۈســىز
ــر مىنىبۇســتا ىئــشقا مهن بىــلهن بى
بارىــدىغان خادىمالرنىــڭ ىئچىــدە،
يول بويى كىتاب وئقۇيدىغانالردىن
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  . بىر قانچىسى بار
ـــــدە ـــــۇس بېكىتى ـــــز ائپتوب بى
ائپتوبۇس ساقالپ تۇرغـان، پـويىز
بېكىتىــدە پــويىز ســاقالپ تۇرغــان،

ـــــــروپىالن ىئستان ـــــــسىداائي سى
ــڭ ــروپىالن ســاقالپ تۇرغانالرنى ائي
كۆپىنچىــسى گېزىــت يــاكى كىتــاب
ــــۆرۈپ ــــانلىقىنى ك ــــۇپ تۇرغ وئق

ائيروپىالن ۋە پـويىزدىكى. تۇرىمىز
يولۇچىالرنىڭ كۆپىنچىسىمۇ كىتاب
.وئقۇۋاتقـــــــانلىقىنى كـــــــۆرىمىز
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باغچىالردىكى چىملىقنىڭ ۋە دېڭىز
بويىــدىكى قۇملۇقنىـــڭ ۈئســـتىدە

 كىتاب وئقـۇپائپتاپ سىنىۋېتىپ،
ياتقــــان كىــــشىلهرنى داۋاملىــــق

دوكــــانالردا پــــۇل. ۇئچرىتىمىــــز
تۆلهشــــكه ۆئچــــرەت تۇرغانــــدا،
ــــڭ ــــگهن ائيالالرنى ــــۆۋىتى كهل ن
ــا ــاكى بانك ــۇل ي ــسىدىن پ سومكى
كارتىلىرىنى ېئلىش ۈئچۈن، ائلـدى
بىـــلهن سومكىـــسىدىكى كىتـــابنى
ېئلىـــپ بىـــر تهرەپـــكه قويـــۇپ
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ــــۆرۈپ ــــق ك ــــويغىنىنى داۋاملى ق
مېنىڭ پهرىزىمچه، سـومكا. تۇرىمىز

ـــڭ ـــان ائمېرىكىلىقالرنى كۆتۈرىۋالغ
سومكىسىنى ائختۇرسا، يېرىمىدىن
كۆپىنىـــــڭ سومكىـــــسىدىن كهم
دېگهندە بىرەر كىتاب، ژورنال ياكى
.گېزىـــــت چىقىـــــشى مـــــۇمكىن
ائمېرىكىـــدىكى خېلـــى نۇرغـــۇن
ـــڭ ـــۇ رومانالرنى ـــابالر، بولۇپم كىت
ــــلهن كهڭلىگــــى ــــۇقى بى ۇئزۇنل

ــــى كىتا ــــدىنائدەتتىك پالرنىڭكى
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شــۇڭا ۇئالرنــى. كىچىــك بولىــدۇ
كۆتــــۈرۈپ يــــۈرۈش ىئنتــــايىن

  . قواليلىقدۇر
تهرەققىــي تاپقــان جهمىئيهتنىــڭ
بىـــــــر ائالھىـــــــدىلىكى، بـــــــۇ

بىـرى-جهمىئيهتتىكى كىشىلهر بىر
ــــق ائالقه ــــز ائرقىلى ــــلهن ېئغى بى
ــــادىردۇر ــــايىن ق ــــشقا ىئنت .قىلى
ــۇن ــدە، نۇرغ ــا جهمىئيىتى ائمېرىك

ـــــون ائ ـــــشالر تېلېف ـــــالىئ رقىلىق
ـــدۇ ـــق. بېجىرىلى ـــون ائرقىلى تېلېف
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بېجىرگىلـــى بولىـــدىغان ىئـــشالر
ۈئچۈن ھېچ كىـم مهخـسۇس يـول
يــۈرۈپ، قارشــى تهرەپنىــڭ قېــشىغا

ــدۇ ــيهت. بارماي ــك مهدەنى بهلگىلى
سهۋىيىسىگه ىئـگه كىـشىلهر بىـلهن
ھهر قانداق بىـر مهسـىله ۈئسـتىدە
ــــــايىتى ــــــسه، ۇئالر ناھ سۆزلهش

مانا. لهيدۇوئرۇنلۇق پىكىر يۈرگۈزە
بۇالر يۇقىرىقىدەك كىتاب وئقۇشنى
ـــــويى تاشلىماســـــلىق ۆئمـــــۈر ب

 بـاكالۋىر. ائدىتىنىڭ نهتىجىسىدۇر
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ـــــۇقىرىنى تهلهپ ـــــدىن ي ۇئنۋانى
ـــــــڭ ـــــــدىغان خىزمهتلهرنى قىلى
ېئالنلىرىغا قارىـسىڭىزمۇ، ۇئالرنىـڭ

مـــۇكهممهل ېئغىـــز"ھهممىـــسىدە 
بىلهن قهلهم ائرقىلىق ائالقىلىـشىش

"م بولۇشى كېـرەكىئقتىدارى چوقۇ
.دېگهن جۈملىنى چوقـۇم كۆرىـسىز
ــز ــدە ېئغى ــا جهمىئيىتى ــۇ ائمېرىك ب

ائرا-بىــــلهن قهلهم ائرقىلىــــق ۆئز
ۈئنۈملـــــــۈك ائالقىلىشىـــــــشنىڭ
قانچىلىــــــــــك مــــــــــۇھىم رول
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ــهندۈرۈپ ــدىغانلىقىنى چۈش وئيناي
"CVI Laser"مهن . بېرىــــدۇ

دېــــگهن شــــىركهتته ىئــــشلىگهن
ۋاقتىمــــدا، بىزنىــــڭ بــــۇ شــــۆبه

ىمىزدە مهخـسۇس تېلېفـونشىركىت
سـېتىق قىلىـدىغان-ائرقىلىق سودا
ــدىن  ــار ىئــدى3خادىم ــشى ب . كى

بهزىــدە ائغرىــق ۋە تهتىــل قىلىــپ
3دەم ېئلىش سهۋەبلىرى بىلهن بـۇ 
ـــشقا ـــسى ىئ ـــشىنىڭ ھېچقايسى كى
كهلمهي قالغاندا، مېنىڭ باشـلىقىم
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.مېنى شۇ ىئـشقا سـېلىپ قويـاتتى
ۇئنىڭدىن باشقا، بهزى خېرىـدارالر
ۆئزىــگه الزىــم بولغــان ائپپاراتنىــڭ
فۇنكىسىيىــسىنى بىزنىــڭ تىجــارەت
ـــــىگه ـــــڭ بىرەرس خادىملىرىمىزنى
ېئيتىپ، ۇئنىـڭ اليىھىـسى قانـداق
بولــــسا ياخــــشىلىقىنى، ھهمــــدە
ۇئنىڭغا قايسى زاپچاسالرنى ائلـسا
بولىــــدىغانلىقىنى ســــورىغاندا، ۇئ
خادىمنىڭ تېخنىكىـدىن يېتهرلىـك
ــــى ــــا، مېن ــــرى بولمىغاچق خهۋى
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مهن ۇئنـداق. ياردەمگه چاقىراتتى
ــــرەر ــــدىال بى خېرىــــدارغا تېلېفون
نهرسىنى اليىھىلهپ چۈشـهندۈرۈپ،
ۇئنىڭغــــا قايــــسى زاپچاســــالرنى
ىئشلهتسه بولىدىغانلىقىنى ېئيتىـپ

ــرەتتىم ــي. بې ــر ائلى ــتىم بى ــر قې بى
ــگه مهكتهپنىــڭ پروفېســسورى ۆئزى
ــڭ ــر ەئينىكىنى ــدە الزې ــر ائالھى بى

 ەئينهكنىـڭالزىملىقىنى، ەئممـا ۇئ
بىزنىـــڭ شـــىركهتنىڭ مهھـــسۇالت
ــپ، ــۇقىنى ېئيتى ــدە يوقل تىزىملىكى
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مېنىڭ ائشۇنداق ەئينهكنى قايـسى
شـــىركهتنىڭ چىقىرىـــدىغانلىقىنى
.ېئيتىپ بېرىشىمنى ىئلتىجا قىلـدى
ــــــــڭ شــــــــىركهتنىڭ مهن بىزنى
ـــپ ىئـــسكىالتىدىن زاپچـــاس تېپى
بېرىـــــدىغان بىـــــر خـــــادىمنى
ــنهككه ــى ەئي ــىيىتى ھېلىق خۇسۇس

ـــې قىن كېلىـــدىغان بىـــر خىـــلي
 دانىـــسىنى قايتـــا10ەئينهكـــتىن 

ۆئلچهپ، ۇئنىڭ نهتىجىسىنى ماڭـا
.ماڭـــدۇرۇپ بېرىـــشكه بـــۇيرۇدۇم
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نهتىجىـــسى چىققانـــدا، ۇئالرنىـــڭ
ــسورغا ــى پروفېس ــدىكى ھېلىق ىئچى
ــــېقىن ــــنهككه ەئڭ ي ــــم ەئي الزى
ـــالالپ، ۇئ ـــى ت ـــدىغان بىرىن كېلى

ــم ــېتىپ بهردى ۇئ. پروفېســسورغا س
ــمهتپروفېســسور م ــق رەھ ــا جى اڭ

ھهمـدە ۆئز تهجرىبىـسىنى. ېئيتتى
ـــك ـــلهن غهلىبىلى ـــنهك بى ـــۇ ەئي ب
ــسىنى ــات نهتىجى ــشلهپ، تهتقىق ىئ
ــي ــك ىئلمى ــۇقىرى دەرىجىلى ــر ي بى
تهتقىقات ژورنىلىدا ېئالن قىلغاندا،
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ماقالىسنىڭ ەئڭ ائخىرسىدا مېنىڭ
ىئــسمىمنى ائتــاپ تــۇرۇپ ماڭــا

ــۇ ــمهت ېئيتىپت ــدىن رەھ ۇئ. قايتى
ــسو ــڭپروفېس ــى ۆئزىنى ــۇ ۋەقهن ر ب

باشـــقا تونۇشـــلىرىغىمۇ ېئيتىـــپ
شۇنىڭ بىلهن بىـر مهزگىـل. بېرىپتۇ

ـــڭ ـــي مهكتهپنى ـــانچه ائلى ـــر ق بى
پروفېسسورلىرى بىزنىڭ شىركهتتىن
بىر نهرسه ېئلىش ۈئچـۈن تېلېفـون

ــپال،  ــوننى ېئلى ــسا، تېلېف بىــز"قىل
دوكتــۇر ەئركىــن ســىدىق بىــلهن
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ــۇپ" كۆرۈشــهتتۇق ــدىغان بول دەي
 بـۇ ىئـشتىن كېـيىن مېنىـڭ.قالدى

ەئينــــى ۋاقىتتىكــــى باشــــلىقىم
Aleks ،ــــىرلىنىپ ــــايىتى تهس ناھ

شۇنىڭدىن كېيىن بىز پاراڭالشـقان
ســـهن كـــارامهت"ۋاقىتتـــا ماڭـــا 

ىئنژىنېر بولۇپال قالمـاي، ناھـايىتى
ىئنگلىــــزچه(ۇئســــتا ســــېتىقچى 

'salesperson' (ـــــــــسهن "ىئكهن
 Wave"مهن . دەيــدىغان بولــدى

Splitter "ېـــــگهن شــــــىركهتتهد
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-ىئشلهۋاتقاندا، شىركهتنىڭ سـودا
ســــــــېتىق بۆلۈمىــــــــدىكىلهرگه
ياردەملىشىپ، ياپونىيهگه بېرىـپ،

 ,NEC, Hitachiبىزنىڭ شىركهتنىڭ 
Fujitsu ۋە Sumitomoـــارلىق  قات

چــوڭ شــىركهتلهر بىــلهن ېئلىــپ
ــــــــــان  ــــــــــق«بارغ تېخنىكىلى

.لىــــرىگه قاتناشــــتىم»ســــۆھبهت
ـــق ـــڭ تېخنىكىلى ـــدە ۆئزۈمنى ھهم

تىـــــدارى بىـــــلهن يـــــاپونچهىئق
تىلىمدىن پايـدىلىنىپ، بىزنىـڭ ۇئ
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ياپونلۇق خېرىـدارلىرىمىزنى خېلـى
تهســىرلهندۈرۈپ، شــىركىتىمىزنىڭ

ــودا ــۆزگه-س ــشلىرىغا ك ــېتىق ىئ س
ــــتۇم ــــۆھپه قوش ــــك ت .كۆرۈنهرلى

ــــــدا مهن-2002 ــــــى فېۋرال يىل
شــىركهتتىن بىــر ھهپــته رۇخــسهت
ــر ــقا بى ــڭ باش ــوراپ، ائمېرىكىنى س

ېئلىـشقا كهتكهنـدە،شىتاتىغا دەم 
ـــوڭ ـــر چ ـــىركهتته بى ـــڭ ش بىزنى
ـــسقارتىش ـــادىم قى ـــك خ كۆلهملى
بولــــۇپ، مېنىــــڭ ۈئســــتۈمدىكى
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ــۈمىگه مهســۇئل  2ىئنژىنېرلىــك بۆل
ــــــــسنىڭ ھهر ــــــــۇائۋىن رەىئ م
ـــــــىركهتتىن ـــــــسىنى ش ىئككىلى

شــــۇنىڭ بىــــلهن. چىقىرۋېتىپتــــۇ
شىركهتنىڭ سودا سېتىقىغا مهسۇئل
مــۇائۋىن رەىئــسى مېنىــڭ ىئگىــسىز

لىقىمدىن پايدىلىنىپ، مېنـىقالغان
-ىئنژىنېرلىــق بۆلۈمىــدىن، ســودا

دەم. سېتىق بۆلـۈمىگه يۆتكىۋاپتـۇ
ېئلىـــشتىن قايتىـــپ كېلىـــپ، بـــۇ
ىئشتىن خهۋەر تاپقانـدىن كېـيىن،
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ۇئالرغا. مهن قاتتىق نارازى بولدۇم
مهن ىئنژىنېــــــــر بۆلۈمىــــــــدە"

تۇرۇۋېرىــپ، ســىلهرگه قانچىلىـــك
يــاردەم كېــرەك بولــسا، شــۇنچىلىك

ــــى. شلهپ بهرەيىئــــ شــــۇڭا مېن
ـــۆتكىمهڭالر ەئگهر مۇشـــۇنداق. ي

ــۇ ــسهڭالر، مهن ب ــۇرى يۆتكى مهجب
ـــۇر ـــشكه مهجب ـــىركهتتىن كېتى ش

مهن ۇئ چاغــدا. دېــدىم" بــولىمهن
ــزچه   Planar"شــىركهتنىڭ ىئنگلى

Light wave Circuits "دەپ



646 

يىغىنچاق نـۇر يـولى"ائتىلىدىغان 
دېگهن بىر ەئڭ يېڭى" تېخنىكىسى
بىـز. غا مهسـۇئل ىئـدىمتېخنىكىسى

مۇشــــــۇ تېخنىكــــــا ائرقىلىــــــق
چىقىرىلىدىغان بىر زاپچاسنىڭ ەئڭ
ـــگهن ـــقۇچىغا كهل ـــى باس ائخىرق
بولۇپ، مهن ۇئنى ۆئزۈم بىر باشـقا
ېئلىـــپ چىقىـــشنى بهكمـــۇ ائرزۇ

ۇئنىــــڭ ۈئســــتىگه،. قىالتــــتىم
سـېتىق ىئـشلىرى-ائمېرىكىدا سودا

بىلهن شـۇغۇللىنىدىغانالر ىئنتـايىن
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ـــۇپ، ـــۆپ بول ـــىركهتته ائدەمك  ش
ـــــلهن ـــــدى بى ـــــسا، ائل قىسقارت

ــسقارتىدۇ ــڭ. شــۇنداقالرنى قى ۇئنى
ەئكــــــسىچه، ىئنژىنېرلىــــــك ەئڭ
ەئتىبارلىق خىزمهت بولۇپ، ۇئ كىم
بولسا شـۇ قىلىۋېرىـدىغان كهسـىپ

شـــــــــۇڭا مېنىـــــــــڭ. ەئمهس
ىئنژىنېرلىقتىن ائيرىلغىم يوق ىئدى

ائخىرىدا بىزنىڭ شىركهت مېنىـڭ. 
  .تهلىپىمگه قوشۇلدى

ـــل ـــان ۋە ھهر خى ـــايه، روم ھېك
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دەرســـلىك كىتـــابالردىن باشـــقا،
ائمېرىكىـــــدا ائدەم تهســـــهۋۋۇر
ــر كهســىپته، ــدىغان ھهر بى قىالالي
ـــي ـــڭ ەئمىلى ـــۇرۇنقىالر ۆئزلىرىنى ب
ـــــــشىدىن ـــــــرىگه، بې تهجرىبىلى
ۆئتكــۈزگهن مهغلــۇبىيىتى بىــلهن
قازانغان مۇۋەپپىقىيهتلىرىگه، ۆئزى
ېئلىـــــــپ بارغـــــــان ىئلمىـــــــي

غا، ۋە پۈتۈن دۇنيانىڭتهتقىقاتلىرى
ــات ــي تهتقىق ــق ىئلمى ــۆپ يىللى ك
نهتىجىلىـــرىگه ائساســـهن يېزىـــپ
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چىقىپ ېئالن قىلغـان كىتـابالردىن
بـۇ. بىر قـانچىنى تېـپىش مـۇمكىن

كىتابالر بـۇرۇنقىالر ياراتقـان بىلىـم
جۇغالنمىــــــسى بولــــــۇپ، ەئگهر
ـــــسا، ۇئالر ـــــق پايدىلىنىل مۇۋاپى
كېيىنكىلهر ۈئچۈن مۆلچهرلىگۈسـىز

رىجىدە ىئقتىسادىي، ىئجتىمـاىئدە
.ۋە سىياسىي قىمـمهت يارىتااليـدۇ

ىئلمىـي"بىز داۋاملىق ائڭاليدىغان 
دېگهنلىـك،" ۇئسۇلدا ىئش قىلىـش

ــشتا، ــر ىئ ــان ھهر بى ــز قىلغ ۆئزىمى
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بـــۇرۇنقىالر ياراتقـــان بىلىمـــدىن
تولــۇق پايــدىلىنىش دېگهنلىكــتىن

ــارەتتۇر ــۇنى. ىئب ــۇ يهردە مهن ش ب
جبـۇرىمهنكى، بىـزتىلغا ېئلىشقا مه

ىئلمىــي ۇئســۇلدا ىئــش"ۇئيغــۇرالر 
نىــڭ مهناســىنى ھهقىقىــي" قىلىــش

تـــۈردە تـــوغرا چۈشـــىنىپ، ۇئنـــى
ــــــــــي ــــــــــڭ ەئمهلى ۆئزىمىزنى
ــــــزگه تهتبىقالشــــــتا ھهرىكىتىمى

بىزنىڭ نۇرغـۇن. ىئنتايىن ائجىزمىز
كىــــشىلىرىمىز ۆئزىنىــــڭ ىئلمىــــي
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ــزىگه ۋە ــان پهرى ــىي بولمىغ ائساس
ــپشهخــسىي ھېســسىياتىغا تاي ىنى

.ىئــش قىلىــشنى ائدەت قىلىۋالغــان
بۇنىڭ زىيىنىنى بىز ھازىر يهتكىـچه

بارغانـــسېرى كـــۆپ. تـــارتىۋاتىمىز
ۇئيغـــــۇر ھۈنهرۋەنلىرىنىـــــڭ ۆئز
ــــــــــپ ــــــــــى يوقىتى ىئگىلىكىن
قويۇۋاتقـــــانلىقى مانـــــا مۇشـــــۇ
ــــر ىئــــسپاتىدۇر .ائقىۋەتنىــــڭ بى
بــــۇرۇنقىالر ياراتقــــان بىلىمنىــــڭ
ـــــن ـــــىز ۇئالردى ـــــسى، س ھهممى
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ىغان ۋاقىتتــا، ســىزدىنپايدىلىنىــد
ـــتهپ ـــي مهك شـــۇ كهســـىپته ائلى
.ۇئنۋانى بولۇشنى تهلهپ قىلمايـدۇ
ــــۇرا ــــۇق وئتت ــــسىز ۋە تول تولۇق
مهكتهپنى پۈتتۈرگهنلهرمـۇ وئقـۇپ
پايدىلىنااليــــدىغان كىتــــابالرمۇ

بىـــــــز ۆئز. ساناقـــــــسىز بـــــــار
ىئــشلىرىمىزدىن چوقــۇم بىــر ۈئنــۈم
ــدىكهنمىز، ــاقچى بولى ــىل قىلم ھاس

غان بىلىمدىن تولـۇقبۇرۇن يارىتىل
پايــــدىلىنىپ، ھهقىقىــــي تــــۈردە
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ــشىمىز ىئلمىــي ائساســتا ىئــش قىلى
  . كېرەك

ــدىنال بىــر ىئــشنى مهن كىچىكىم
قىلىشتىن بۇرۇن، ۇئنى قىلىـشتىكى
مهقسىدىمنى، ھهمدە ۇئنى قانداق
ـــــــى ـــــــوغرا قىلغىل ـــــــسا ت قىل
ــۇق ــدىغانلىقىنى ناھــايىتى تول بولى
ائيدىڭالشتۇرىۋېلىـــــــــــــــــشقا

لـــۇپ، ەئگهر بـــۇائدەتلهنـــگهن بو
نهرسىلهر ېئنىق بولمىسا، ۇئ ىئـشنى

ـــلىيالمايمهن ـــۇ باش ـــۇ. ھهرگىزم ب
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ائدەتنىڭ پايدىـسىنى مهن يـالغۇز
ۆئزۈمنىــڭ كهســپىي خىزمىتىمــدىال
ەئمهس، ۆئزۈمنىـــــڭ شهخـــــسىي
ــۆرۈپ ــق ك ــىمدىمۇ داۋاملى تۇرمۇش

يىلــى مهن-1995. كېلىــۋاتىمهن
دوكتۇرلــۇق ۇئنۋانىغـــا ېئرىـــشىپ،

ىزمىتىنـــــىپوســـــتدوكتۇرلۇق خ
باشــلىغاندا، ۆئزىمىزنىــڭ ىئقتىــساد
ــزدىن ــدىغان كىرىمىمى قىلىــپ يىغى
ــسا ەئڭ ياخــشى ــداق پايدىالن قان
بولىدىغانلىقىنى بىلىۋېلىش ۈئچۈن،
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ائمېرىكىنىــڭ بانكــا سىستېمىــسى
توغرىــــسىدىكى بىــــر كىتــــابنى

ـــۇدۇم ـــېتىۋېلىپ وئق ـــى. س بىرىنچ
شــىركهتته خىــزمهت باشــلىغاندىن

ـــيىن،  ـــايلىق يىغ"كې ـــشنىڭ ب 5ى
دېگهن بىـر كىتـابنى" پرىنسىپلىرى

ــــۇدۇم ــــڭ. ســــېتىۋېلىپ وئق مېنى
ىئقتىــسادتىن خېلــى خهۋىــرىم بــار
بولـــــۇپ، ائمېرىكـــــا ۋە دۇنيـــــا
ىئقتىسادىي بازىرىنى خېلـى تولـۇق
چۈشــىنىپ ماڭىــدىغان بولــساممۇ،
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ــۈقىرىقى مهســىلىدە باشــقىالرنىڭ ي
ـــرى بـــارلىقىنى ـــداق تهكلىپلى قان

يىلـى-1997. بىلگىم كهلگهنىـدى
ــــــۇرۇن، ــــــشتىن ب ۆئي سېتىۋېلى

تـــــــــــۇنجى قېـــــــــــتىم ۆئي"
ـــــشقا ـــــېتىۋالىدىغانالر بىلىۋېلى س

دېـگهن" تېگىشلىك مـۇھىم ىئـشالر
.بىر كىتـابنى سـېتىۋېلىپ وئقـۇدۇم

ــــا-1998 ــــڭ ائرق ــــى ۆئينى يىل
 مېتىـر،5ھويلىسىغا بىر كهڭلىكـى 

ــۇقى  ــدىغان10ۇئزۇنل ــر كېلى  مېتى
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ياغـــاچ ســـۇپا ياســـاش ائلدىـــدا،
 ياساشنىڭ ۇئسـۇللىرىۆئزى سۇپا"

دېــگهن بىــر كىتــابنى" توغرىــسىدا
يىلـى-1999. سېتىۋېلىپ وئقۇدۇم
ـــاي ـــدا پ ـــازىرى-ائمېرىكى چهك ب

ـــدى، ـــپ كهتكهنى ـــايىن قىزى ىئنت
"چهك بـازىرى-ائمېرىكىنىڭ پاي"

ــېتىۋېلىپ ــابنى س ــر كىت ــگهن بى دې
كهسىپ جهھهتته كىتاب. وئقۇدۇم

وئقۇپ، يېڭى نهرسه ۆئگىـنىش بىـز
ملىــق بولىــدىغان بىــرۈئچــۈن داۋا
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دوكتۇرلـۇق ۇئنـۋانى ېئلىـش،. ىئش
ھهرگىــز ۆئز كهســپىمىز ساھهســىدە
ــــــــڭ ــــــــادىكى بىلىملهرنى دۇني
ھهممىــــــــــسىنى ۆئگىنىــــــــــپ
.بولغانلىقىمىزدىن دېرەك بهرمهيدۇ
ــزدە ۆئزىمىــز كىتــاب ۇئ پهقهت بى
وئقۇپ، يېڭى نهرسـىلهرنى ۆئزىمىـز
ـــــــــــى ۆئز ـــــــــــپ، ۇئن ۆئگىنى

ىغانەئمهلىيىتىمىزدە ىئـشلىتهلهيد
بىر قىـسىم ائساسـلىق ىئقتىـدارنىڭ
.يېتىلگهنلىكىــدىن دېــرەك بېرىــدۇ
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مهن مۇشــۇ ســۆھبهت خاتىرىــسىنى
يېزىشنى باشـلىغاندىن بۇيـان، ۆئز
ـــى ـــانچه يېڭ ـــر ق ـــپىمدە بى كهس
نهرســـىنى ۆئگىنىـــپ، ۇئالرنـــى ۆئز
.تهتقىقاتىمدا پايـدىلىنىپ بولـدۇم
ائدەم قانچه كۆپ ۆئگهنگهنـسېرى،

لىكىنــى شــۇنچهۆئز بىلىمىنىــڭ كهم
ــدۇ شــۇڭا، ياخــشىراق. ھــېس قىلى

تۇرمـــــــــۇش كهچۈرۈشـــــــــنى
ـــر ـــداق بى ـــستهيدىغان ھهر قان ىئ
ائدەم، كىتاب وئقۇپ، يېڭـى بىلىـم
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ـــۈك ـــڭ ۆئمۈرل ـــنى ۆئزىنى ىئگىلهش
تهرەققىــي. ىئــشى قىلىــشى كېــرەك

تاپقان دۆلهتلهردىكى كۆپ سانلىق
ائدەمـــــــلهر دەل ائشـــــــۇنداق

  .ائدەملهردۇر
لنىــڭ نهچــچه يى30بۇنىڭــدىن 

ائلدىــدىكى مهدەنىــيهت ىئنقىالبــى
ــــــدىكى ــــــدا، مهن يېزى جهريانى
ــل ىئــشلهپمۇ ــر يى ــڭ بى دېھقانالرنى
ـــۇلىنى ـــلىق پ ـــڭ ائش يهنه ۆئزىنى
تۆلىيهلمهسلىك تۈپهيلىدىن، يېشى
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ـــدىغان ـــاراۋەر كېلى ـــلهن ب مهن بى
بالىلىرىنى وئقۇتمـاي، ېئتىزلىقنىـڭ
ەئمگىكىــگه ســېلىۋاتقان ەئھــۋالنى

.چىنغان ىئـدىمكۆرۈپ، ىئنتايىن ېئ
ـــۇرۇنقى30(  ـــل ب  ائشـــۇنداق  يى

ەئھــۋال تهكلىماكانغــا گىرەلىــشىپ
كهتـــكهن خهنـــۇبىي شـــىنجاڭنىڭ

ياقـــــا رايۇنلىرىـــــدا تـــــا-چهت
.ھــــــــــازىرغىچه مهۋجــــــــــۈت

ـــــــدىن ەئگهر) " . تهھرىرلىگۈچى
ھۆكۈمهت مۇشۇ بالىالرنىڭ ائشلىق
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ـــسا، ـــۋەتكهن بول ـــۇلىنى كۆتۈرى پ
ـــسى خـــۇددى ـــڭ كۆپىنچى ۇئالرنى

ــدەك وئ ــوالتتىمهن ــان ب ،"قۇيالىغ
ھــــازىر. دەپ وئيلىغــــان ىئــــدىم

 نهچچه يىل ۆئتـۈپ30ۇئنىڭدىن 
ھازىر يېزىالردا وئقۇيالماي. كهتتى

ــارمۇ ــالىالر ب ــان ب ــوق،-قېلىۋاتق ي
ــسبهتنى ــك نى ــسا ۇئالر قانچىلى بول
ىئگىلهيـــدۇ، بـــۇالر ماڭـــا مهلـــۇم

ەئممــا، ماڭــا ناھــايىتى. ەئمهس
ېئنىـــــق بىـــــر ىئـــــش شـــــۇكى،
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ن كىـــشىلهر مىلـــلهتوئقۇيالمىغـــا
ـــېچ ـــشقا ھ ـــۈپىتىنى يۇقىرىلىتى س

ۇئنىـڭ. قانداق تۆھپه قوشالمايدۇ
ـــــىدە ـــــسىچه، ۇئالر كهلگۈس ەئك
ـــلهت ـــۇ، مىل ـــيهت ۈئچۈنم جهمىئ
.ۈئچۈنمۇ بىر يـۈك بولـۇپ قالىـدۇ
ـــــۈپىتىنى ـــــڭ س ـــــر مىللهتنى بى
ۆئســـتۈرۈش، پۈتـــۈن مىللهتـــتىن
ناھايىتى ۇئزۇن ۋاقىـت توختىمـاي

 تهلهپتىرىــشچانلىق كۆرسىتىــشنى
ياپونىيه. قىلىدىغان جاپالىق ىئش
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ــىدىن -2 ــا ۇئرۇش ــل100دۇني  يى
بــۇرۇنال پۈتــۈن خهلــق مــاائرىپىنى

شـۇڭا. وئمۇمالشتۇرۇپ بولغانىـدى
دۇنيا ۇئرۇشـىدىن كېـيىن-2ۇئالر 

 . ۇئچقاندەك تهرەققىي قىاللىدى
ھازىرقى شـاراىئتتا، ۇئيغـۇرالر ۆئز
مىللىتىنىڭ سـۈپىتىنى ۆئستۈرۈشـى

نداق قىلىشى كېرەك؟ بـۇۈئچۈن قا
ــداق رول ــر ائدەم قان ىئــشتا ھهر بى

  وئينىشى كېرەك؟ 
ــىگه ــڭ كهلگۈس ــۇر مىللىتىنى ۇئيغ
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كۆڭـــۈل بۆلىـــدىغان، مىللهتـــكه
كۆيۈنىـــدىغان ھهر بىـــر ائدەم بـــۇ
ـــق، ـــسىدا داۋاملى ـــىله توغرى مهس
ـــرەك ـــشى كې .ەئســـتايىدىل وئيلى
ــــدارى ــــڭ ىئقتى ــــدە، ۆئزىنى ھهم

ىــقيهتــكهن داىئــرە ىئچىــدە مۇۋاپ
ۇئنــداق. ىئــش كۆرۈشــى كېــرەك

قىلمايـــدىكهنمىز، ۋاقىـــت ۆئتـــۈپ
.دەۋىر ىئلگىرلهۋېرىدۇ. كېتىۋېرىدۇ

بىــــز بىــــر ىئزىمىــــزدا توختــــاپ
  .قېلىۋېرىمىز
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چهت ەئللىكلهرنىـڭ: سوائل-14
تىـــــل ۆئگىنىـــــشى ھهققىـــــدە

  كۆزەتكهنلىرىڭىز قايسىالر؟
ائمېرىكا كۆپ مىللهتلىـك دۆلهت

همـمهبولۇپ، ۇئنىڭـدا دۇنيانىـڭ ھ
ــــلهر ــــگهن مىللهت ــــدىن كهل يېرى

يىلـــــدىكى-2000. تېپىلىـــــدۇ
ـــــاناش ـــــۇس س ـــــۇمىي نوپ وئم
ـــــالنغاندا، ـــــسىگه ائساس نهتىجى
ائمېرىكىــــــدىكى يهر شــــــارىنىڭ
وئخشىمىغان جايلىرىـدىن كېلىـپ
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چىققــــان نوپۇســــىنىڭ نىــــسبىتى
  :مۇنداق ىئكهن

   پىرسهنت75.1ائق تهنلىكلهر 
   پىرسهنت12.3قارا تهنلىكلهر 
كى ىئنــــدىيانالر ۋەائمېرىكىــــدى
   پىرسهنت0.9ائلياسكىلىقالر 
   پىرسهنت3.6ائسىيالىقالر 
   پىرسهنت0.1ھاۋايلىقالر 

  پىرسهنت7.9قالغان مىللهتلهر 
ائمېرىكىنىــڭ جهمىئــي نوپۇســى،
ائلدىنقى بۆلۈمـدا ېئيتىـپ ۆئتـۈپ
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 مىليون300كهتكهندەك جهمىئي 
ــــــــدۇر ــــــــۇ يهردە. ەئتراپىدى ب

كەئســكهرتىپ ۆئتۈشــكه تېگىــشلى
ائق"بىــر ىئــش شــۇكى، يــۇقىرىقى 

دېــگهن كــاتىگورىيهگه" تهنلىكــلهر
دۇنيـــــــادىكى وئخـــــــشىمىغان
مىللهتـــتىن كېلىـــپ چىققـــان ائق
.تهنلىكلهرنىــڭ ھهممىــسى كىرىــدۇ
شۇڭا ۇئالر بىر ائق تهنلىك بولغىنى
-بىــلهن، تىلــى ۋە مىللىتــى باشــقا

ــــن ــــان مىللهتلهردى باشــــقا بولغ
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ــــان ــــپ تاپق ــــىلهن،. تهركى مهس
ــــــك،ەئنگلى ــــــك، ىئتالىيهلى يهلى

گېرمــــــانلىق، فرانــــــسىيهلىك ۋە
-1999. مىكــسىكىلىق قاتــارلىقالر

يىلــــى-2000يىلــــى مــــارتتىن 
مارتقىچه چهت ەئلدىن ائمېرىكىغا
كۆچمهن بولۇپ كهلگهن نوپۇسنىڭ

مېنىـڭ.  مىليون ىئـكهن1.7سانى 
ــــك ــــازىر كىچى ــــدە، ھ مۆلچهرىم
بــــــــــالىالرنىمۇ قوشــــــــــقاندا،

ىڭ سـانىائمېرىكىدىكى ۇئيغۇرالرن
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ــلهن 400 ــدا500 بى ــڭ ەئتراپى  نى
  .بولۇشى مۇمكىن

ــۆپ ــدەك ك ــدا يۇقىرىقى ائمېرىكى
ســــانلىق مىللهتــــلهر بولغاچقــــا،
وئخــشاش بىــر مىللهتــتىن كېلىــپ

ائرا-چىققـــــــان كىـــــــشىلهر ۆئز
ـــلهن ـــى بى سۆزلهشـــكهندە ۆئز تىل

وئخـــــــشىمىغان. سۆزلىـــــــشىدۇ
مىللهتتىن كېلىپ چىققان كىشىلهر

،ائرا سۆزلهشـــــــــــــــكهندە-ۆئز
ھهممهيــــلهن ىئنگلىــــز تىلىــــدا



671 

ەئگهر چوڭراق بىر سودا. سۆزلهيدۇ
ـــــر دەم ـــــپ بى ـــــارىيىغا كىرى س
ماڭسىڭىز، ھهر خىل ھهر ياڭزا تىل
بىــلهن سۆزلىــشىۋاتقان كىــشىلهرنى

  .ۇئچرىتىسىز
ــــــدە ــــــڭ خهۋىرى ھهممهيلهننى
ــادىكى ەئڭ ــۇ دۇني ــدەك، ب بولغىنى
ىئلغار ۋە ەئڭ يېڭـى نهرسـىلهرنىڭ

سى دۆلهتـتهھهممىسى، ۇئنىڭ قايـ
ـــدىن ـــلهت تهرىپى ـــسى مىل ۋە قاي
ىئجات بولـشىنىدىن قهتىئـي نهزەر،
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ـــالن ـــدا ېئ ـــز تىلى ـــۇم ىئنگلى چوق
ــدۇ ــى. قىلىنى ــز تىل ــدە ىئنگلى ھهم

ــا ــرىگه بارس ــداق يې ــڭ قان دۇنيانى
ەئشـــــۇ. ائساســـــهن ائقىـــــدۇ

ــــرىكىلىقالر ۆئز ــــهۋەبتىن، ائمې س
ـــان چهت ـــتىگه تهۋە بولمىغ مىللى
هەئل تىلىنــى ۆئگىــنىش جهھهتــت
.دۇنيا بويىچه ەئڭ ائرقىدا تۇرىـدۇ

ــانچه  ــى بىــر ق  يىلنىــڭ10يېقىنق
مابهينىدە دۇنيادىكى وئخشىمىغان
ـــــــسىدىكى ـــــــلهر وئتتۇرى دۆلهت
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ــــــڭ ــــــق ھهمكارلىقنى خهلقائرالى
كۈچىيىشىگه ەئگىـشىپ، بـۇ يېڭـى
ــشىش ــا ماسلى ــان تهرەققىياتىغ زام
مهخسىتىدە، ائمېرىكـا ھۆكـۈمىتى
ـــپ، ـــلهغ ائجرىتى مهخـــسۇس مهب

رىكىــــــدا چهت ەئل تىلــــــىائمې
ـــــــــــداق ـــــــــــشنى قان ۆئگىنى
وئمۇمالشتۇرۇشـــــنى مهخـــــسۇس

-1996ھهمــدە . تهتقىــق قىلــدى
يىلـــــى دەســـــلهپكى اليىھهنـــــى

يىلىنىڭ-2000وئتتۇرىغا قويۇپ، 
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كهينىـــدە بـــۇ ھهقـــته-ائلـــدى
مهخسۇس پىالن ۋە بهلگىلىمىلهرنى

شــــۇنداقال. وئتتۇرىغــــا قويــــدى
چهت"يىلىنـى -2005ائمېرىكىدا 
قىلىــــپ" ى يىلــــىەئل تىللىــــر

ــــدى ــــارار قىل ــــنى ق .تهبرىكلهش
تهتقىقـــــــاتچى خـــــــادىمالر ۆئز
تهتقىقــاتى جهريانىــدا بايقىغـــان
:يېڭــى بىــر ىئــش مۇنــداق بولغــان
ـــــــنىش ـــــــى ۆئگى چهت ەئل تىل
ـــــــۇچىالردا ـــــــدا وئقۇغ جهريانى
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ـــدار ـــر ىئقتى ـــدىغان يهنه بى يېتىلى
ــنى چهت ەئل ــۇكى، ۇئالر وئقۇش ش
تىلــى ۆئگهنمىــگهن وئقۇغۇچىالرغــا

ــــپقار ــــشىراق ېئلى ــــدا ياخ ىغان
شــــــۇنىڭ بىــــــلهن،. ماڭىــــــدۇ

ــۇق ــسىز، تول ــدىكى تولۇق ائمېرىكى
وئتتۇرا مهكتهپ ۋە ائلىي مهكتهپ
ـــــى ـــــلىكىگه چهت ەئل تىل دەرس

ھهمــدە. وئمۇمىيۈزلــۇك قوشــۇلدى
ـــى چهت ەئل ـــۇرا مهكتهپتىك وئتت
تىلى دەرسـى وئقۇغـۇچىالر چوقـۇم
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وئقۇمىـسا بولمايـدىغان مهجبــۇرى
  . ىلدىدەرس قىلىپ بېكىت

ــــسى ــــڭ ھهر ىئككىلى بالىلىرىمنى
وئتتۇرا مهكتهپته ىئسپان يېزىقىنى

وئغلــۇم ۇئنــى ھــازىرمۇ. ۆئگهنــدى
ائرا-ۇئالر ھـازىر ۆئز. ۆئگىنىۋاتىدۇ

ىئـــــسپان تىلىـــــدا مهقـــــسىتىنى
ۇئقتۇرااليدىغان سهۋىيىگه يهتكهن
ـــى ـــدە ائىئلىمىزدىك ـــۇپ، بهزى بول
ـــان ـــله قهرت وئينىغ ـــۆتىمىز بىل ت

 ىئككىـسى ىئـسپانچهۋاقتىمىزدا، ۇئ
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سۆزلىـــــشىپ، ائيـــــالىم بىـــــلهن
ىئككىمىزنى بوزەك قىلغـان ۋاقتىمـۇ

مهن بـــۇ يازمامـــدا بىزنىـــڭ. بـــار
ــــڭ قهرت ــــدىكى تۆتىمىزنى ائىئلى
ــانچه ــر ق ــدىغانلىقىمىزنى بى وئيناي

ەئمىلىيهتـته. قېتىم تىلغـا ائلـدىم
بىــز قهرتنــى بىــر يىلــدا بىــر قــانچه

قهرت. قېــــتىم وئينــــاپ بــــاقىمىز
ــا ــڭ ياخــشىوئين ش بالىلىرىمىزنى

كۆرىــدىغان پــاائلىيىتى بولغاچقــا،
ـــى ـــڭ ۋاقت ـــدىكى ھهممىمىزنى ۆئي
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يهتـــــكهن ۋاقىـــــتالردا، ائىئـــــله
ــسىدە تــۆتىمىز ــاائلىيىتى تهرىقى پ

يىلــــى-1993. قهرت وئينــــايمىز
وئغلۇم ائمېرىكىغـا يېڭـى كهلـگهن
ۋاقىتتـــــا، پۈتـــــۈن شـــــىمالىي
ـــــڭ كـــــالىفورنىيهدە پهقهت بىزنى

ــا رەت بىــرال ۇئيغــۇرائىئلىــدىن ىئب
شـۇڭا ۇئيغـۇر. ائىئلىسى بار ىئدى

ــز ۈئچــۈن پهقهت ــۇ بى مهدىنىيىتىم
.بىزنىڭ ۆئينىڭ ىئچىدىال بار ىئـدى

ائىئــــــله "ۇئ چــــــاغالردا بىــــــز
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ــۇق"پــاائلىيىتى ــى كــۆپ قىالتت . ن
بــۇ. ھــازىر جىــق ائزالپ كهتتــى

ــيىن، بهزى ــدىن كې ــى وئقۇغان يهرن
ــڭ ــڭ بالىلىرىمنى ــالر مېنى قىرىنداش

ـــــېمه ۈئ ـــــسپانچىنىن چـــــۈن ىئ
ۆئگهنگهنلىكىــگه ھهيــران قېلىــشى

مېكـــسىكا كـــالىفورنىيه. مـــۇمكىن
ــا، ۇئ ــداش بولغاچق ــلهن چېگرى بى
دۆلهتتىن كالىفورنىيهگه ھهر خىـل
يـــولالر بىـــلهن كـــۆچمهن بولـــۇپ
كېلىدىغان مىكسىكىلىقالرنىڭ سانى
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شـــــــۇڭا. ىئنتـــــــايىن كـــــــۆپ
ــى ــسپان تىلىن ــالىفورنىيهدىكى ىئ ك
ــــــــى قىلغــــــــان ــــــــا تىل ائن
ـــــىمۇ ـــــسىكىلىقالرنىڭ نوپۇس مېك

ــۇپ،  ــۆپ بول ــايىن ك -2000ىئنت
 مىليــون35يىلــى كالىفورنىيهنىــڭ 

ــــــــونى11نوپۇســــــــىنىڭ   مىلي
ــدۇق ــسىكىلىقالر ىئكهن ــۇ. مېك مۇش

سـهۋەب تۈپهيلىــدىن، كــالىفورنىيه
ـــــى ـــــسپان تىلىن ـــــىتاتىدا ىئ ش
.ۆئگىنىـــدىغانالر ىئنتـــايىن كـــۆپ
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ـــۇرا ـــالنغۇچ ۋە وئتت ـــۇ باش بولۇپم
چىلىرىنىــــــڭمهكــــــتهپ وئقۇتقۇ

ىئچىدە ىئسپان تىلىنى بىلىدىغانالر
.خېلى چوڭ مىقـدارنى ىئگىلهيـدۇ
ــــا ــــۇچىالر ائمېرىكىغ ــــۇ وئقۇتق ب
كۆچمهن بولۇپ كهلـگهن، ىئنگلىـز
تىلىنـــى ياخـــشى بىلمهيـــدىغان
مېكسىكىلىق ۆئسمۈرلهرنى ياخـشى
وئقۇتۇش ۈئچـۈن ىئـسپان تىلىنـى

بــــۇ خــــۇددى. ۆئگهنگهنــــلهردۇر
وئقۇشــقاىئچكىركــى ۆئلكىــلهرگه 
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ـــۇچىالرنى ـــۇر وئقۇغ ـــان ۇئيغ بارغ
ياخــشىراق وئقۇتــۇش ۈئچــۈن، ۇئ
يهرلهردىكــى خهنــزۇ وئقۇتقــۇچىالر
ــلهن ــگهن بى ــى ۆئگهن ــۇر تىل ۇئيغ

  . وئخشاش ىئشتۇر
ـــادىكى ـــكهن دۇني ـــا ۆئت تارىخت
داڭلىــق ەئربابالرنىــڭ كۆپىنچىــسى

ـــــــدە   چهت ەئل4~3كهم دېگهن
بۇ ھهقته. تىلىنى پۇختا ۆئگهنگهن

لىي توختالمىـــساممۇ،مهن تهپــسى
وئقـــۇرمهنلهر ۆئز ۆئمرىـــدە كـــۆپ
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ــــــا ــــــان ۋە وئقۇغانلىقىغ ائڭلىغ
يىغىنچاقالپ ېئيتقاندا،. ىئشىنىمهن

تىـــــل بىلىـــــم ىئـــــسكىالتىنىڭ
ــدۇر ــۆپ. ائچقۇچى ــانچه ك ــىز ق س

خىلدىكى تىلالرنى بىلـسىڭىز، سـىز
شـــۇ تىلـــالردا يېزىـــپ توپالنغـــان
بىلىملهرنىــــــڭ ھهممىــــــسىدىن

ــسىز ــ. پايدىلىناالي ــداقالي الغۇز ۇئن
بولۇپ قالماي، بۈگۈنكى كۈندە بىر
قانچه تىل بىلىـش، نورمـال ھايـات
كهچۈرۈشـــــــنىڭ كهم بولـــــــسا
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بولمايـــــدىغان بىـــــر شـــــهرتىگه
مهن شــــــــىنجاڭ. ائيالنــــــــدى

ۇئنىۋېرســـــىتېتىدا وئقۇۋاتقــــــان
ۋاقىتتا، بىز ھهر يىلى يېڭـى قوبـۇل
ـــۇچىالر ۈئچـــۈن ـــان وئقۇغ قىلىنغ

يېڭـــــى"مهكـــــتهپ بـــــويىچه 
ـــۇ ـــشوئقۇغ ـــى ېئلى چىالرنى قارش
مېنىـڭ شـۇ.  ۆئتكۈزەتتۇق"يىغىنى

چاغــدا مهكــتهپكه يېڭــى كىــرگهن
وئقۇغۇچىالرغا دەيدىغان بىر گېپىم

ھـازىرقى زامانـدا ":مۇنداق ىئـدى
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ــڭ ــر مىللهتنى ــلهت يهنه بى ــر مىل بى
ــدىغان ىئــشالر ــۇلى بولــۇپ قالى ق

ــدۇ ــچه كۆرۈلمهي ــر. ائن ــېكىن، بى ل
ڭمىللهت يهنه بىـر مىلـلهت تىلىنىـ

قــۇلى بولــۇپ قــېلىش پۈتــۈنلهي
ــۇمكىن ــى. م ــڭ تىلىن ــر مىللهتنى بى

ۆئگىنىش بىلهن ۇئ مىللهتكه قارىتا
ـــــۇش ـــــسىياتتا بول ـــــداق ھې قان

.باشـــقا ىئـــش-پۈتــۈنلهي باشـــقا
ـــــــىدە ـــــــىلهر كهلگۈس ەئگهر س
ياخشىراق ياشايلى، دېسهڭالر، بـۇ
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ائلىــي مهكتهپتىكــى پۇرســهتتىن
ــى ــدىلىنىپ، خهنزۇچىن ــۇق پاي تول

مهن. "شى ۆئگىـنىڭالرچوقۇم ياخـ
ۇئ چاغدا چهتكه چىقىش ۇئ ياقتـا
تۇرســــۇن، شــــىنجاڭدىن باشــــقا
يهرلهرگىمـــۇ تـــۈزۈكرەك بېرىـــپ
ــــۇقىرىقى ــــۇپ، ي ــــان بول باقمىغ
سۆزلىرىم ۆئزۈمنىڭ شـۇ ۋاقىـتقىچه
بولغان ھاياتىمنىڭ بىر خۇالسىـسى

ـــدى ـــيىن. ىئ ـــدىن كې مهن ۇئنىڭ
ـــــــــاپونىيه ۋە شـــــــــاڭخهي، ي
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ــاقت ــرىكىالردا ياشــاپ ب ــۇ. ىمائمې ب
جهريانـــدا يـــۇقىرىقى ســـۆزلهرنىڭ
نهقهدەر توغرىلىقىنى تېخىمۇ ھـېس

يېقىنقى بىر نهچچه يىلنىڭ. قىلدىم
مابهينىــدە، دۇنيانىــڭ ھهر قايــسى
جايلىرىدىكى بىر قىسىم ۇئيغـۇرالر
ــــۇپ ــــۆچمهن بول ــــا ك ائمېرىكىغ

ۇئالرنىڭ ىئچىـدە يـۇقىرى. كهلدى
ۇئنۋانغـــا ېئرىـــشىپ، ەئســـلىدىكى

ـــلهردە نا ـــۇقىرىدۆلهت ـــايىتى ي ھ
ــــشلهپ ــــالردا ىئ ــــپىي وئرۇن كهس
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ــانالرمۇ خېلــى كــۆپ ــېكىن،. باقق ل
ائمېرىكىغــا كهلگهنــدىن كېــيىن،
ــسىم ــر قى ــدىكى بى ــڭ ىئچى ۇئالرنى
ــدا ياخــشى ــز تىلى ــشىلهر ىئنگلى كى
بولمىغـــانلىقى ۈئچـــۈن، ۆئزىنىـــڭ
كهســپىي ۇئنــۋانى ۋە سهۋىيىــسىگه
اليىــــــــــق خىــــــــــزمهتلهرگه
ــــــى ــــــشالماي، ائدەتتىك وئرۇنلى

ـــــز ـــــاتخى ـــــلهن ھاي مهتلهر بى
بىــر تىلنىــڭ قــۇلى. كهچۈرىۋاتىــدۇ

بىر قـانچه. بولۇش دېگهن ەئنه شۇ
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يىــــل جاپــــالىق دەۋىرنــــى ۆئز
بېشىدىن كهچۈرۈپ، شۇ جهريانـدا
ىئنگلىــز تىلىنــى پۇختــا ۆئگىنىــپ،
ــگه ــۈردە ۆئزى ــي ت ــدىن ھهقىقى ائن

  . اليىق خىزمهت تاپقانالرمۇ بار
يىلـــــى شـــــىنجاڭ-1979مهن 

دىكى بىـــر يىللىـــقۇئنىۋېرســـىتېتى
خهنــزۇچه ۆئگىنىــشنى تامــامالپال،
ــــى ــــز تىل ــــدىن ىئنگلى ۆئزلۈكۈم

باشـلىغاندا، مېنىڭـدىنۆئگىنىشنى 
ــــته ــــۇرچه مهكتهپ ــــۇرۇن ۇئيغ ب
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ــــى ــــز تىل ــــانالردىن ىئنگلى وئقۇغ
ۆئگهنگهنــلهر بولمىغاچقــا، بهزىــلهر

نۇرغۇن. مېنى مهسخىرە قىلغانىدى
كىشىلهرنىڭ پهرىزىدە، مهندەك بىر

ـــــــــــۇر م ـــــــــــڭۇئيغ هكتهپنى
ــسىنىڭ چهت ەئل تىلــى وئقۇغۇچى
ۆئگىنهلىــــشى مــــۇمكىن ەئمهس

مهن يېــرىم يىلغــا قالمــاي،. ىئــدى
.ۇئنىڭ مۇمكىنلىكىنى ىئسپاتلىدىم
شۇنىڭدىن كېيىن مهكتهپ بويىچه
ۇئيغۇر مهكتهپته وئقۇغان نۇرغـۇن
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ـــــى ـــــۇچىالر چهت ەئل تىل وئقۇغ
  . ۆئگىنىشكه ائتالندى

جۇڭگــو جهمىئيىتىــدە يېقىنــدىن
ۇيان يۈز بېرىۋاتقـان دەرىجىـدىنب

ـــــۈرەئتلىك ـــــز س ـــــقىرى تې تاش
ۆئزگىرىشلهر تۈپهيلىـدىن، ۇئيغـۇر
دىيارىــدىكى ياشــالر بىــر ناھــايىتى
كهســــــــكىن مهســــــــىلىگه دۇچ

ــدۇ ــۇش. كېلىۋاتى ــسىمۇ وئق ۇئ بول
پۈتتۈرگهنــدىن كېــيىن خىــزمهت

مېنىــڭ خىــزمهت كۈتــۈپ. تېــپىش
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ــۇر ــقا چوڭق ــر ياش ــان ھهر بى ياتق
شــۇنىڭ بىــلهن. ارھېــسداشلىقىم بــ

ــته ــۇرا مهكتهپ ــازىر وئتت ــرگه، ھ بى
ــيىن ــدىن كې ــان ۋە بۇنىڭ وئقۇۋاتق
وئتتۇرا مهكتهپكه كىرىدىغان ياش
ۆئســـــــــمۈرلهرگه مۇنـــــــــداق

  :تهشهببۇسۇممۇ بار
ــۈرۈپ ــۇرىنى پۈتت ــسىز وئتت تولۇق
ــۇق ــى، تول ــۇر تىلىن ــولغىچه ۇئيغ ب
ـــولغىچه ـــۈرۈپ ب ـــۇرىنى پۈتت وئتت
ىخهنزۇ تىلىنى ۋە ائلىـي مهكتهپنـ
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پۈتتۈرۈپ بولغىچه ىئنگلىـز تىلىنـى
  .پۇختا ىئگىلهپ بولۇڭ

دۇنيــادىكى بــارلىق جانلىقالرنىــڭ
ــــسانالرنىڭ يېڭــــى ــــدە، ىئن ىئچى
مۇھىتقا ماسلىشىش ىئقتىدارى ەئڭ

  . كۈچلۈك بولىدۇ
ســىز كهلگۈســىدە وئتتــۇرا يــاكى
ائلىي مهكتهپنى پۈتتۈرگهندە دۇچ
 كېلىدىغان يېڭى مۇھىت قايسى؟ 

جاۋاب تېپىش ۈئچۈنبۇ سوائلغا 
ســىز وئتتــۇرا ۋە ائلىــي مهكتهپنــى
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پۈتتــۈرگىچه ســاقالپ تۇرۇشــنىڭ
ۇئنىگغـا ھـازىرال. زۆرۈرىيىتـى يـوق
بۇ جـاۋابنى تېـپىش. جاۋاب تېپىڭ

ۆئزىڭىزنىـــڭ. ىئنتـــايىن ائســـان
ـــــان ـــــۈز بېرىۋاتق ـــــدا ي ەئتراپى
ــــــىي، ــــــسىلهرنى ۋە سىياس ھادى
ــــــسادىي ــــــاىئي ۋە ىئقتى ىئجتىم

ــدان ك ۆزەتــسىڭىزالۋەزىيهتنــى وئب
مهن يېڭى مۇھىتنىـڭ بىـر. كۇپايه

قىــسمىنى ســۆھبهتنىڭ ائلـــدىنقى
 . قىسىملىرىدا بايان قىلىپ ۆئتتۈم
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ــۇن ــنىڭ نۇرغ ــۇر بولۇش ــر ۇئيغ بى
ەئڭ مــــۇھىم. شــــهرتلىرى بــــار

شهرتلهرنىڭ بىرسى، ۇئيغۇر تىلىنـى
ۇئيغۇر بىر. ناھايىتى پۇختا بىلىش

.مهدىنىيهتلىــــــــك مىلــــــــلهت
مىللهتنىــڭ ھهرمهدىنىيهتلىــك بىــر 

بىــر ەئزاســـى ۆئز تىلىنـــى پۇختـــا
ۇئنىڭـدىن باشـقا،. بىلىشى كېـرەك

سىز باشقا تىلالرنى ۈئنۈملۈك ھالدا
ھهقىقىــــــي تــــــۈردە ياخــــــشى
ىئگىلىشىڭىز ۈئچـۈن، چوقـۇم ائنـا
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ــرەك ــا بولۇشــىڭىز كې ــا پۇخت .تىلغ
چهت ەئل تىلىنــى پهقهت ۆئزىنىــڭ
ائنـــــا تىلىغـــــا سېلىـــــشتۇرۇپ

ـــدىن  ـــدە، ائن ياخـــشىۆئگهنگهن
ــدۇ ــى بولى ــۇن. ۆئگهنگىل مهن نۇرغ

ۇئيغــۇر ۋەتهنداشــالرنى كۆزىتىــپ،
شــۇنى چوڭقــۇر ھــېس قىلــدىمكى،
ـــر ـــدا، ەئگهر بى ـــۆپىنچه ەئھۋال ك
كىشى ۆئزىنىـڭ ائنـا تىلـى بولغـان
ۇئيغــۇر تىلىنــى ياخــشى بىلمىــسه،
ـــــشى ـــــۇ ياخ ـــــقا تىلالرنىم باش
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-ھازىر نۇرغۇن ائتا. ۆئگىنهلمهيدۇ
ــالر ۆئز پهرزەنتلىرى ــزۇائنى ــى خهن ن

ائنىـالر-بۇ ائتا. مهكتهپكه بېرىدۇ
مۇنــداق بىــر ســوائلنى ۆئزىــدىن

مهن باالمغا: سوراپ بېقىشى كرەك
ۇئيغۇر تىلىنى قانداق ۆئگىتىمهن؟
ۇئيغـــــۇر دىيارىـــــدا ھهر خىـــــل
ـــــى ـــــهكىلدىكى چهت ەئل تىل ش
ۆئگىــنىش ســىنىپلىرى ېئچىلغىلــى

مېــنىڭچه بولــسا ۇئيغــۇر. تۇرۇپتــۇ
چىلىــــشىتىلــــى ســــىنىپلىرىمۇ ېئ
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بــۇ مهســىله ۈئســتىدە ھهر. كېـرەك
بىـــر ۇئيغـــۇر ناھـــايىتى چوڭقـــۇر

بىـــر. وئيلىنىـــپ بېقىـــشى كېـــرەك
ائدەم ۈئچۈن ائنا تىلىنى يوقىتىپ
.قويۇش ىئنتايىن خهتهرلىـك ىئـش
ــا ــڭ ائن ــۈن ۆئزىنى ــۇرالر ۈئچ ۇئيغ
تىلىنى پۇختـا بىلىـش ھهرگىـز بىـر
قولغا كهلتۈرگهن ائالھىدە نهتىـجه

ائدەم چوقـــــۇمۇئ بىـــــر . ەئمهس
  . قىلىشقا تېگىشلىك ىئش

ــلهر  ــگهن ناچــار"بهزى ۇئيغــۇر دې
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مهن ۇئنىڭدىن پۈتـۈنلهي. مىللهت
ــۇمكىن"ۋاز كهچــتىم ــشى م .، دېيى

ـــشى ۇئيغـــۇر بولماســـلىققا تىرىشى
مهن ائلــــدى بىــــلهن. مــــۇمكىن

ۇئنداقالردىن مۇنداق بىر سـوائلنى
ســـىز ۇئيغــــۇر: ســـوراپ باقــــاي

ا،تهقدىرىنىڭ ياخـشىراق بولۇشـىغ
ەئھۋالىنىـــڭ-ۇئيغۇرالرنىـــڭ ھـــال

ياخشىلىنىشىغا نـېمه ۋە قانچىلىـك
تــــۆھپه قوشـــــتىڭىز؟ مهن چهت

 يىلــــدەك ياشــــىغان20ەئلــــدە 
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تهجـــرىبهمگه ائساســـهن، ســـىزگه
    :شۇنى ېئيتىپ قوياي

ياخـشى" ائنىـسىدىن-ۆئز ائتا"
ــــكهن دەپ ۋاز كهچــــكهن ەئمهس
 .ىئنسان ياخـشى ىئنـسان ەئمهس

هچكهن كىشىۆئز مىللىتىدىن ۋاز ك
ۆئز ائىئلىــسىگه خــاىئنلىق قىلغــان
ـــدۇ ـــاراۋەر بولى ـــلهن ب ـــشى بى .كى
ھهقىقىي ۇئيغۇر بالىسى ھهرگىز ۆئز
ـــدۇ ـــۇش كۆتۈرمهي ـــسىغا م .دادى
ــــز ۆئز ــــي ۇئيغــــۇر ھهرگى ھهقىقى
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قېرىندىـــــــشىغا زىيانكهشـــــــلىك
ــدۇ ــيىم. قىلماي ــىز كې ــېچهك،-س ك
ــدا باشــقا-يــۈرۈش ــۇرۇش ۋە تىل ت

ـــشاپ ـــك وئخ ـــكه قانچىلى مىللهت
كهتكهنلىگىڭىــزدىن قهتىئــي نهزەر،

مهن"ەئگهر سىز ۇئالرغا ۆئزىڭىزنى 
ــۇر ــسىڭىز،"ۇئيغ  دەپ تونۇشتۇرمى

ــــۇرلىقىڭىزنى ۇئالر ســــىزنىڭ ۇئيغ
بىلىۋالغان ھامـان، سـىزگه بولغـان
.پۈتــــۈن ھــــۆرمىتىنى يوقىتىــــدۇ
ســــىزنىڭ قانچىلىــــك بىلىملىــــك،
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قانچىلىك ىئقتىدارلىق ۋە قانچىلىك
ـــش ـــۇپ كېتى ـــق بول ىڭىزدىنداڭلى

قهتىئي نهزەر، باشقا مهدەنىيهتلىك
بىــر مىلــلهت يــۈزىڭىزدە ھىجىيىــپ
ــدە ســىزنى ــلهن، كۆڭلى قويغــان بى

شــۇڭا. ائزراقمــۇ كــۆزگه ىئلمايــدۇ
سىزنىڭ تهقدىرىڭىز پۈتۈن ۇئيغـۇر
.مىللىتىنىڭ تهقـدىرىگه باغالنغـان
شۇڭا سـىز جهمىئيهتـته وئبـدانراق
وئرۇن تۇتــۇپ، ياخــشىراق ياشــاي

، پۈتۈن ۇئيغۇر مىللىتىنىڭدېسىڭىز
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ساپاســــىنى يــــۇقىرى كــــۆتىرىش
ۈئچۈن پۈتـۈن ۋۇجـۇدىڭىز بىـلهن

ـــڭ ـــۈن. كـــۈچ چىقىرى ھـــازىر پۈت
ــــدا ــــمه جايلىرى ــــڭ ھهم دۇنيانى
ياشــاۋاتقان خهنــزۇالر جۇڭگونىــڭ
دۇنيــادىكى ائلــدىنقى قاتارىــدىكى
ـــدىغان ـــاراۋەر كېلى دولهتـــلهرگه ب
كۈچلۈك دۆلهت بواللىـشى ۈئچـۈن

ــــ ــــدىن كېلى ــــاردەمقولى شىچه ي
ــــدۇ ــــڭ ســــهۋەبى،. قىلىۋاتى بۇنى

جۇڭگـــــو كۈچلـــــۈك دۆلهتـــــكه
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ائيالنــــسا، ۇئالرنىــــڭ كۈنىمــــۇ
.ھازىرقىــدىن ياخــشىراق بولىــدۇ
ــى ــى ھهقىق ــۇر مىللىت ــۈن ۇئيغ پۈت
ـــــۇر ـــــۈن، ۇئيغ ـــــۈچهيگهن ك ك
ــــى ــــر ەئزاس ــــڭ ھهر بى مىللىتىنى
ھهقىقىـــــي ياخـــــشى ياشاشـــــقا
باشــــــلىغان كــــــۈن بولــــــۇپ

رىگهشۇڭا ۆئز تهقدى. ھېساپلىنىدۇ
كۆڭۈل بولىدىغان ھهر بىـر ۇئيغـۇر

ەئھۋالىنىڭ-پۈتۈن مىللهتنىڭ ھال
ــــــڭ ــــــشىغا قۇدرىتىنى ياخشىلىنى
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 .يېتىشىچه تۆھپه قوشۇشى كېرەك
ـــر ۇئيغـــۇر ياشـــلىرىغا ھـــازىر بى

ـــولى" ـــم" ياشـــاش ي ـــۇنى. الزى ب
 a path to"ىئنگلىزچىـــدە 

survival "مهن. دەپ ائتايــــدۇ
يۇقىرىدا وئتتۇرىغا قويغان ۇئيغـۇر
تىلى، خهنزۇ تىلى ۋە ىئنگلىز تىلـى
توغرىــسىدىكى ۋاقىــت جهدۋىلــى
مانــا شــۇ ياشــاش يولىنىــڭ ەئڭ

بــۇ. مــۇھىم بىــر تهركىبىــي قىــسمى
ـــولى" ـــاش ي ـــۇق" ياش ـــڭ تول نى
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مهزمــۇنى نىــمه؟ بــۇ توغرىــسىدا
سىلهر ۆئزۈڭـالر وئبـدان وئيلىنىـپ

ـــېقىڭالر ـــۆھبهتنىڭ. ب ـــۇ س مهن ب
ــسىملىرىدا، ــان قى ــازىرغىچه بولغ ھ

ــكهن ۆئزۈ ــسىپ ۆئت ــاش"م بې ياش
 نى ىئمكان قهدەر تهپسىلىي"يولى

ـــــشتىم ـــــشقا تىرى ـــــان قىلى .باي
ـــــــدە ـــــــڭ خهۋىرى ھهممهيلهننى
ــــۇ ــــۇدىيالر ب ــــدەك، يهھ بولغىنى
دۇنيـــــــادىكى ەئڭ ۇئزۇن ۋە ەئڭ
ۋەھــشى خارالنغــان مىللهتلهرنىــڭ
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مهن ۇئالر بىــــــــلهن. بىــــــــرى
خىزمهتـــداش ۋە دوســـت بولـــۇش
ــــر قهدەر ــــى بى ــــق، ۇئالرن ائرقىلى

ـــهندىمچ ـــۇر چۈش ـــازىرمۇ. وڭق ھ
ــــان ــــسى بولغ ــــڭ ىئدارى ۆئزۈمنى
ائمېرىكــــــــا ائلهم بوشــــــــلۇقى
-تېخنىكىسى تهتقىقـات مهركىـزى

JPLدە بىر ياپونلۇق ۋە يهھۇدىي 
بىزنىڭ. بىلهن بىرگه ىئشلهۋاتىمهن

ــار15بۆلۈمــدە   ەئتراپىــدا ائدەم ب
-2009يىلى، -2006بولۇپ، بىز 
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ـــى ۋە  ـــۇپ-2016يىل ـــى قوي يىل
ـــــــــــــدىغان  دانه ائلهم3 بېرىلى

.تېلېسكوپىنىڭ ىئشىنى قىلىـۋاتىمىز
ــدا تىلغــا ائلغــان يــاپون، يۇقىرى
يهھـــۇدىي ۋە مهن بولـــۇپ مۇشـــۇ
ۈئچىمىز، ھـازىر پۈتـۈن بۆلۈمنىـڭ
ـــــيىن ـــــددىي ۋە ەئڭ قى ەئڭ جى

ــۋاتىمىز ــشلىرىنى قىلى ــانالر. ىئ قالغ
بىزگه چوڭقۇر ھـۆرمهت قىلىـدۇ ۋە

شۇڭا بۇ يهردە،. بىزدىن ەئيمىنىدۇ
ۆئزۈم خۇالســىلهپ چىقارغــانمهن 
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نـى" ياشاش يولى "يهھۇدىيالرنىڭ
ۇئيغۇر ياشـلىرىنىڭ. ېئيتىپ بېرەي

تۆۋەندىكى بىر ائبزاس سـۆزنى بىـر
ۆئمــۈر ېئــسىدىن چىقارماســلىقىنى

  : سورايمهن
ـــته، ـــسى دۆلهت ـــۇدىيالر قاي يهھ
ــــسىدا ــــڭ ائرى ــــسى مىللهتنى قاي
ياشىـــسا، شـــۇ دۆلهت يـــاكى شـــۇ

للهتنىــڭمىللهتنىــڭ تىلىنــى شــۇ مى
ـــــا ـــــراق پۇخت ـــــدىنمۇ بهك ۆئزى

ۆئزىنىــڭ ائنــا تىلىنــى. ىئگىلهيــدۇ
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پۇختا ىئگىلهپال قالماي، دۇنيانىـڭ
قانداق يېرىدە بولۇشىدىن قهتىئـي

بــــايراملىرىنى-نهزەر، ۆئز ھېيــــت
ىئشقا بارماي چوقۇم تهبرىكلهيـدۇ

ــڭ ۆئرپ- ــقىالرنى ۆئزلىرىنى - باش
ـــۇندۇرىدۇ؛ ـــوي س ـــرىگه ب ائدەتلى

ــــى ــــاتتىقۆئزل-ۆئزلىرىن ــــرى ق ى
باشـــقا مىللهتـــكه. ھۆرمهتلهيـــدۇ

قىلچه خوشامهت قىلمايدۇ ھهمـدە
ھهر قانـــداق شـــاراىئتتا ۇئالرنىـــڭ

پۈتـۈن. تهخسىسىنى كۆتۈرمهيـدۇ
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ـــر ـــشتا بى ـــسىز-ىئ ـــى شهرت بىرىن
ھهممه ىئـشتا ۆئزلىـرىگه. يۆلهيدۇ

ناھــايىتى يــۈقىرى تهلهپ قويــۇپ،
ھهمـــمه ىئـــشنى ىئلمىـــي ۇئســـۇل

ه، قاىئـدەبويىچه، ەئخـالق بـويىچ
بويىچه، تۈزۈم بـويىچه، پىرىنـسىپ
بويىچه ۋە قـانۇن بـويىچه ياخـشى

باشـقا مىللهتـتىن بولغــان. قىلىـدۇ
كىــشىدىن بىرســى قاىئــدە بــويىچه
ياكى ىئلمىي ۇئسۇل بـويىچه ىئـش
ـــڭ ـــڭ ۆئزىنى ـــدىكهن، ۇئنى قىلماي
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ـــــاكى باشـــــلىقى ـــــشى ي سهپدى
بولىــشىدىن قهتىئــي نهزەر، ۇئنىــڭ

ــــا ــــپ، ق ــــۆزىگه كىرىۋېلى تتىقك
نارازىلىق بىلدۈرىـدۇ؛ بىـر قېتىممـۇ
ۆئتكۈزۋەتمهيـــدۇ؛ شـــۇ ائرقىلىـــق
ۆئزى يېڭهلمىگهن تهغدىردىمۇ، ۇئ
كىـــشىنى ۆئز ىئچىـــدە بولـــسىمۇ

بىلىــــم ۋە. خىجىــــل قىلدۇرىــــدۇ
ىئقتىـــدار جهھهتـــته باشـــقىالرنىڭ
.مۈرىسىگه دەسسهپ، ىئگىز تۇرىدۇ
ــزمىتىگه ــدا ۆئز خى ــزمهت وئرنى خى
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-رالكېرەكلىـــــك بولغـــــان قـــــو
ــــــــڭ  مهســــــــىلهن،(بۇيۇمالرنى
ــڭ ــسىل، ەئڭ) كومپيۇتېرنى ەئڭ ېئ

ـــدۇ  ـــى ائلغۇزى ـــورال(قىممىتىن -ق
ــسا، قىلغــان بۇيــۇمالر ياخــشى بول
ـــۇقىرى ـــۇ ي ـــشىڭىزنىڭ ۈئنۈمىم ىئ

ـــدۇ ـــر). بولى ـــلهن يهنه بى ۆئزى بى
ـــان ـــتىن بولغ ـــر مىللهت باشـــقا بى

 پۇرســـهت10كىـــشىنىڭ ائلدىـــدا 
 پۇرســـــــهتنىڭ10بولـــــــسا، ۇئ 

ى ېئلىۋېلىــــشقاھهممىــــسىنى ۆئز
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ـــشىدۇ  ـــچه-تىرى ـــقىالرغا قىل  باش
ــدۇ ــم قىلماي ــى. رەھى ــۇڭا ۇئالرن ش

باشــقا نۇرغــۇن مىللهتــلهر ياخــشى
ـــۇدىينى ـــا يهھ ـــدۇ، ەئمم كۆرمهي

يىقىتىـــــدىغانغا -يىقىتالمايـــــدۇ
  . ائمال تاپالمايدۇ

جۇڭگــــو قــــانۇنلىرى ىئچىــــدە،
ــدىغان ــسا بولى ــۇرالر پايدىالن ۇئيغ

  قانداق قانۇنالر بار؟ 
ى ۇئيغۇر نوپۇسىنىڭ قـانچهۇئالرن

  پىرسهنتى وئقۇپ باققان؟ 
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قانچه پىرسهنىت ۇئيغۇر بـولمىش
  ھوقۇق ىئگىلىرى وئقۇپ باققان؟

باال يىغلىمىـسا، ائنـا ەئمـچهك" 
ــــــالمايدۇ ــــــانۇن بهرگهن ".س ق

ىئمكــــانىيهتلهردىن پايــــدىلىنىش
  .ۈئچۈن قانۇننى بىلىش كېرەك

ــۇپ، ــار بول ــالىڭىز ب ــر ب ەئگهر بى
 ھـۆرمهت قىلمىـسىڭىز،ۇئنىڭغا سىز

ـــــۆرمهت ـــــۇ ھ باشـــــقىالر تېخىم
ەئگهر ۇئيغــۇر مىللىتــى. قىلمايــدۇ

ـــسه، ۆئز-ۆئز ـــى قهدىرلىمى -ۆئزىن
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ـــسه، ۆئز ائرا-ۆئزىنـــى ھۆرمهتلىمى
ـــر ـــسا، بى ـــاردەم قىلمى ـــى-ي بىرىن

ھىمايه قىلمىسا، باشـقا مىللهتـتىن
ھېچ قانداق نهرسىنى ۈئمىد قىلىش

  . مۇمكىن ەئمهس
كـــۆپخهنـــزۇ تىلىنىـــڭ خېتـــى 

بولغان بىلهن، ۇئنىڭ گىراماتكىسى
ىئنتايىن ائددىي بولۇپ، شىنجاڭدا
ــمۈر ــۇر ۆئس ــر ۇئيغ ــاۋاتقان بى ياش
ۈئچــۈن ۇئنــى ۆئگىــنىش ائنــچه

ــش ەئمهس ــيىن ىئ ــۇڭا مهن. قى ش
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ــــان ــــا قويغ ــــدا وئتتۇرىغ يۇقىرى
نىــشاننى ەئمهلــگه ائشــۇرۇش، ھهر
بىر ىئرادىلىك ۇئيغۇر ياش ۈئچـۈن

ـــۈنلهي ق ـــدا، پۈت ـــىېئيىتقان ىلغىل
ــز تىلىنــى. بولىــدىغان ىئــش ىئنگلى

ـــــان ەئمهس ـــــنىش ائس ۇئ. ۆئگى
ـــدەك ماتېماتىكـــا، فىزىكـــا دېگهن

ــدا تهس ــلهرگه قارىغان ۋاقىــت. پهن
 يىـل2جهھهتتىنمۇ كهم دېگهنـدە 

ـــدۇ ـــى. تهلهپ قىلى ـــزۇ تىلىن خهن
پۇختــــا ۆئگىۋالــــسىڭىز، پۈتــــۈن
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ـــىزگه ـــسى س ـــڭ دەرۋازى جۇڭگونى
ىئنگلىــز تىلىنــى پۇختــا. ېئچىلىــدۇ

ۆئگىۋالــسىڭىز، پۈتــۈن دۇنيانىــڭ
.ىئـــــشىگى ســـــىزگه ېئچىلىـــــدۇ
ــــا ــــى ۋاقىتت ــــستاننى ەئين ھىندى
ەئنگلىـــيه بېـــسىۋېلىپ، ۇئالرغـــا
ـــــۇرى ـــــى مهجب ـــــز تىلىن ىئنگلى
ۆئگىتىپــــتىكهن، ھــــازىر پۈتــــۈن
ھىندىــــستان دۆلىتــــى ۇئنىـــــڭ

ۇئالرنىــڭ. پايدىــسىنى كۆرۈۋاتىــدۇ
ائلىي مهكتهپلىرى ىئنگلىـز تىلىنـى
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ـــدۇ ـــۇڭ. قوللىنى ـــۈنش ا ۇئالر پۈت
ياۋروپـــا ۋە ائمېرىكـــا كهســـپىي
ـــــتىچه ـــــدىن شـــــۇ پې كىتاپلىرى

ائمېرىكىغــــــا. پايدىلىنااليــــــدۇ
وئقۇشــقا بارســا، ىئنگلىــز تىلىــدىن

يېقىنقى. ىئمتىھان تهلهپ قىلمايدۇ
ــــــــدە،5-10 ــــــــڭ ىئچى  يىلنى

ــۇن يۇمــشاق ــدىكى نۇرغ ائمېرىكى
ـــــاناەئت ـــــارلىق س ـــــال قات دېت
شــــــىركهتلىرى ۆئز شــــــىركىتىنى

ــس ــڭھىندى ــۆتكهپ، ۇئالرنى تانغا ي
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تۇرمــــۇش سهۋىيىــــسىنى بىــــراقال
ھــــازىر. يــــۇقىرى كۆتۈرىــــۋەتتى

ائمېرىكىغا كېلىـپ وئلتۇراقالشـقان
ھىندىـــــــستانلىقالرنىڭ ســـــــانى
ــسىال ەئڭ كــۆپ ــزۇالردىن قال .خهن

 ســــــىنىCPUكومپيۇتېرنىــــــڭ 
 دېـــگهن"Intel"چىقىرىـــدىغان 
 پىرســـــــهنت30شـــــــىركهتنىڭ 

ـــــستانلىق خىزمهتچىـــــسى ھىندى
  .ۇشى مۇمكىنبول

ــۈپ ــال ۆئس ــر نورم ــڭ بى بالىالرنى



721 

.يېـــــتىلىش قـــــانۇنىيىتى بـــــار
ائمېرىكىلىقالرنىڭ ۆئلچىمى بويىچه

ــاال  ــدا، ب  ياشــقا18ېئلىــپ ېئيتقان
ــۇرا ــۇق وئتت ــى تول ــرگىچه، يهن كى
مهكتهپنـــى پۈتتـــۈرگىچه، بـــالىنى

بالىنىـــڭ. ائنىـــالر باقىـــدۇ-ائتـــا
ۆئســــۈپ يېــــتىلىش جهريــــانىنى

ە ەئستايىدىلىئنتايىن تهپسىلىي ۋ
كۆزىتىپ، بالىسى قايـسى ىئـشالردا
كۈچلـــــۈك، قايـــــسى ىئـــــشالردا
ائجىزلىقىنــى تولــۇق چۈشـــىنىپ،
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ـــى ـــز تهرەپلىرىن ـــسىنىڭ ائجى بالى
.كۈچلهندۈرۈشــكه يــاردەم قىلىــدۇ
ـــــزىم باشـــــالنغۇچتا مېنىـــــڭ قى
ــــق ــــر قېتىملى ــــدا، بى وئقۇۋاتقان

ــىغا  ــۈن وئلتۇرۇش ــان ك 15توغۇلغ
ــى چــاقىردى ــۇرۇ. تهك قىزن شوئلت

تۈگهپ، بـالىالر تارقـاپ بولغانـدا،
ــر قىزنىــڭ ائپىــسى ۆئيىمىــزگه بى

.مېنىڭ قىزىم بهك يـۇۋاش"كېلىپ،
ــايىن ــڭ ىئنت ــسام ســېنىڭ قىزى قارى
ــدارى ــپ، تهشــكىللهش ىئقتى ائكتى
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ــكهن ــۇقىرى ىئ ــايىن ي ەئگهر. ىئنت
مــاقۇل كۆرســهڭ مهن ھهر كــۈنى
قىزىمنى ەئپكېلىپ، دىلنـارە بىـلهن

بـۇ. قويـسامبىر ساەئت وئينىغىلى 
ــاالڭغىمۇ مهن ــېنىڭ ب ــدا س جهريان

، دەپ تهلهپ"قـــــاراپ بهرســـــهم
ـــدى ـــدۇق. قىل ـــاقۇل بول ـــز م .بى

ائمېــرىكىلىقالر وئقــۇش يېــشىدىكى
ــــدىن ەئڭ ۇئزۇن ــــسىنى ۆئزى بالى

 ھهپتىــدىن ائرتــۇق4بولغانــدىمۇ 
يـــازلىق كـــانىكول. ائيرىمايـــدۇ
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ــــتهپ ــــۇرا مهك ــــدا وئتت جهريانى
وئقۇغـــــــــۇچىلىرى ۈئچـــــــــۈن

ۇرۇلغان، ىئنگلىــــزچهوئرۇنالشــــت
"summer camp"دەپ 

ــــــــدىغان يــــــــازلىق داال ائتىلى
پـــاائلىيهتلىرى ىئنتـــايىن كـــۆپ
بولۇپ، بـۇ پـاائلىيهتته بـالىالر ۆئز
شهھىرىدىن يىراقتىكى بىـر گـۈزەل
-مهنزىرىلىك يهرگه بېرىـپ، تهلىـم

تهربىـــــيه ۋە كۆڭـــــۈل ېئچىـــــش
.پـــاائلىيهتلىرىنى ېئلىـــپ بارىـــدۇ
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4مــــۇددىتى بىــــر ھهپتىــــدىن 
ھهپـــــتىگىچه بولـــــۇپ، ۇئنىـــــڭ

ــا ــرى-چىقىمىنــى ائت ــالر ۆئزلى ائنى
ــالىنى بــۇ پــاائلىيهتكه. تۆلهيــدۇ ب

ەئۋەتىــشتىكى بىــر شــهرت شــۇكى،
ــــى ســــېغىنىپ، ــــاال ۆئين ەئگهر ب

 دېــسه، شــۇ"ۆئيــۈمگه كېــتىمهن"
ۋاقىتنىڭ ۆئزىدىال ۆئيىگه ەئكىلىپ

بىر ائدەم نورمال ەئھۋالدا. قويىدۇ
ىلىنـــى ي18ۆئز ۆئمرىنىـــڭ پهقهت 

ائنىسى بىلهن بىـرگه-ۆئزىنىڭ ائتا
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 يىل ىئچىـدە18مۇشۇ . ۆئتكۈزىدۇ
مېـنىڭچه،. بولۇپ ياشـايدۇ" باال"

 يىل جهريانىـدا ىئمكـان18مۇشۇ 
ــىغىلى ــدەك ياش ــالىنى بالى قهدەر ب

پهقهت شــۇنداق. قويغــان ياخــشى
قىلغاندىال، باال ھهممه جهھهتـتىن

ــدۇ ــوڭ بولى ــال چ ــر. نورم يهنه بى
شىنىڭ ۆئز مىللىتــى،ىئــش، بىــر كىــ

-ائنا، ۇئرۇق-ۆئز يۇرتى، ۆئز ائتا
تۇغقانلىرى ۋە ۆئزىنىـڭ ائنـا تىلـى
توغرىــــسىدىكى نۇرغــــۇن دۇنيــــا
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 يىـل جهريانىـدا18قارىشى مۇشۇ 
ــۇرا. شــهكىللىنىدۇ ــاال وئتت ەئگهر ب

مهكــتهپ يېــشىدىال ۆئز يۇرتىــدىن
ــــى ــــڭ كېيىنك ــــسا، ۆئزىنى ائيرىل
ھاياتىدا ناھـايىتى مـۇھىم بولغـان

ــــۇرۇقن ۇرغــــۇن نهرســــىلهردىن ق
  . قېلىشى مۇمكىن

نۇرغــۇن ۇئيغــۇر ياشــالر مهنــدىن
ــــۈك" ــــى ۈئنۈمل ــــز تىلىن ىئنگىلى

ـــسى؟ ـــۇلى قاي ـــشنىڭ ۇئس ۆئگىنى
ىئنگىلىـــز تىلـــى گرامماتىكىـــسىنى
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ـــــۇلىچۇ؟ ـــــنىش ۇئس  دەپ"ۆئگى
ــــۇ ســــوائلنىڭ. ســــورىدى مهن ب

ــتىگه كىرگــۈزۈپ ــور بې جــاۋابىنى ت
بۇ سـۆھبهتنىڭ بىـر. قويغان ىئدىم

ــشپ ــك قىلى ــۈكىگه كاپالهتلى ۈتۈنل
ــۇ ــۇ يهرگىم ــى ب ۈئچــۈن، مهن ۇئن

  .كىرگۈزۈپ قوياي
 ىئنگىلىز تىلىنى ۈئنۈملۈك:سوائل

ـــسى؟ ـــۇلى قاي ـــشنىڭ ۇئس ۆئگىنى
ىئنگىلىـــز تىلـــى گرامماتىكىـــسىنى

  ۆئگىنىش ۇئسۇلىچۇ؟
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بىر ائدەمنىـڭ ۈئنۈملـۈك: جاۋاب
ۆئگىــــنىش ۇئســــۇلى يهنه بىــــر
.ائدەمـــــنىڭكىگه وئخـــــشىمايدۇ

ىڭدىن باشقا، تىل ۆئگىنىش بىرۇئن
ـــــكۈل ـــــك، مۈش ۇئزۇن مۇددەتلى
ۋەزىــپه بولــۇپ، ناھــايىتى يــۇقىرى
ـــلهن مۇســـتهھكهم بهل ىئـــرادە بى
ـــى ـــر تىلن ـــۇرۇپ، بى ـــاي ت باغلىم
ـــۇمكىن ـــنىش م ـــۇكهممهل ۆئگى م

تىــل ۆئگىــنىش ھــېچ كىــم. ەئمهس
ـــۇڭا. ۈئچـــۈن ائســـان ەئمهس ش
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ـــدا ـــۇ توغرى ـــپ ب ـــتىن تارتى باش
هييــارلىقمۇســتهھكهم ىئــدىيىۋى ت

ـــرەك مهن شـــىنجاڭ. بولۇشـــى كې
ۇئنىۋېرسىتېتىدا وئقۇغان ۋاقتىمدا،

يىلى خهنـزۇ تىلىنـى ۆئگىنىـپ،-1
 يىل ىئچىـدە2ۇئنىڭدىن كېيىنكى 

ىئنگىلىـــــز تىلىنـــــى قوشـــــۇمچه
ۆئگىنىــپ، تهببىىئــي پهن خهنــزۇ

 يىللىــــــق3وئقۇغۇچىلىرىنىــــــڭ 
ــــلىگىنى  ــــدە2دەرس ــــل ىئچى  يى

ۆئگىنىــپ بولــۇپ، ىئنگىلىزچىنــى
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ـــــزۇ ـــــۈگهتكهن خهن ـــــۇپ ت وئق
ـــــرگه ـــــلهن بى ـــــۇچىالر بى وئقۇغ
ـــۇقىرى ـــشىپ، ي ـــا قاتنى ىئمتىھانغ

ەئڭ. نهتىجىــگه ېئرىــشكهن ىئــدىم
 يىل جهريانىـدا يـاپون2ائخىرقى 

ــپ ــدىن ۆئگىنى ــۇ ۆئزلۈكىم تىلىنىم
  .بولدۇم

 : مهن قولالنغان ۇئسۇل مۇنداق
ــــام) 1( ــــى خ ــــۈنى يېڭ ھهر ك

 .  دانه سۆز ۆئگىنىش20سۆزدىن 
 كـۈن، ھهر5خام سـۆزنى بىر )2(
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  .  قېتىمدىن يېزىش3كۈنى 
ـــــــۈنلهي)3( ـــــــستنى پۈت تېكى

  . يادلىۋېلىش
تاپـــــــشۇرۇقنى بىرنىمـــــــۇ) 4(

  . قالدۇرماي ىئشلهش
تۆۋەنــــدە ھهر بىــــر مهســــىله
ـــپ ـــسقىچه توھتىلى ـــتىدە قى ۈئس

  :ۆئتهي
تىــل ۆئگىنىــشته ەئڭ قىيىنغــا) 1

توختايدىغان بىر نهرسه يېتهرلىـك
دالپســاندىكى خــام ســۆزنى يــا
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ــارەت ــتىن ىئب يېتهرلىــك. ىئگىلهش
ـــــى ـــــاردىكى چهت ەئل تىل مىقت
ـــسقا ـــادلىۋېلىش قى ـــۆزلۈكىنى ي س
ۋاقىــت ىئچىــدە قــاتتىق تۇتــۇپ
ېئرىـــشكىلى بولىـــدىغان نهرســـه

ــل. ەئمهس ــۇددەت ىئزچى ۇئزۇن م
ـــشكىلى ـــق ېئرى ـــشىش ائرقىلى تىرى

ــدىغان نهرســه شــۇڭا ۇئنــى. بولى
كۈنــــدىلىك ۋەزىــــپه قىلىــــۋېلىش

هر كــۈنى ەئتىــگهنمهن ھ. كېــرەك
 دە وئرنۇمــدىن تــۇرۇپ،6ســاەئت 
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ائلـــــدىنقى كـــــۈنى ائخـــــشىمى
 ســۆزلۈكنى20تهييــارالپ قويغــان 

يهنــــى خهنــــزۇچه. يادلىــــدىم
مهنىسىگه قـاراپ، ىئنگىلىزچىـسىنى
.دەپ بېرەلهيـــــدىغان بولـــــدۇم
ەئتىگهنلىـــك تامـــاقتىن كېـــيىن

ـــىنىپقا  ـــدۇر10-5س ـــۇت بال  مىن
بېرىپ، دەرس باشلىنىشتىن بۇرۇن،

 سـۆزلۈك ۋە20بۈگۈن ۆئگهنـگهن 
80 كۈندە ۆئگهنـگهن 4ائلدىنقى 

ـــي  ـــۇپ جهمىئ ـــۆزلۈك بول 100س
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ســۆزلۈكنى خهنزۇچىــسىغا قــاراپ
ــازدىم ــسىنى ي ــۇرۇپ ىئنگىلىزچى .ت
بۇنى چۈشتىن كېيىنكـى دەرسـتىن
ـــراردىن ـــق تهك ـــۇرۇن ۋە كهچلى ب

. قېـتىم تهكرارلىـدىم2بۇرۇن يهنه 
ــۈنى  ــى ھهر ك ــۈك 5يهن 100 كۈنل

. قېتىم يېزىپ چىقـتىم3كنى سۆزلۈ
ــۇنداق  ــۆزلۈكنى مۇش ــر س 5ھهر بى
كـــۈن تهكرارلىـــسام، ۇئ مهڭگـــۈ
ېئـــسىمدىن چىقمايـــدىغان بىـــر

بـۇنى ۆئزۈمـگه. نهرسىگه ائيالندى
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ىئنتايىن قاتتىق تـۈزۈم قىلىۋالغـان
بولۇپ، سـۆزلۈكنى يېزىـپ بولمـاي

سۆزلۈكنى. تۇرۇپ كىنوغا بارمىدىم
يازمــــاي تــــۇرۇپ وئلتۇرۇشــــقا

تاماشـىدىن ۋاز-وئيـۇن. رمىدىمبا
ــۇ تــۈزۈمنى قهتىئــي كهچــسهممۇ ب

  . بۇزمىدىم
ـــدا ېئيتقانـــدەك، ھهر) 2 يۇقىرى

ــتىم  ــۆزنى 5قې ــۈك س ــى( كۈنل يهن
3ھهر كـۈنى . يازدىم)  سۆزنى100

ەئتىگهنلىــــك: قېــــتىم يــــازدىم
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دەرستىن بۇرۇن، چۈشتىن كېيىنكى
دەرســــتىن بــــۇرۇن ۋە كهچلىــــك

  .تاماقتىن كېيىن
گهنگىنىم تهبئي پهنمېنىڭ ۆئ) 3

خهنزۇ وئقۇغۇچىلىرىنىڭ دەرسـلىك
كىتابى بولـۇپ، ھهر بىـر دەرسـنىڭ
بىردىن رەسمى تهكستى ۋە بىردىن

"ىئختىيـــارىي وئقـــۇش تېكـــستى"
)Reading Text (ــدى ــار ىئ .ب

ــردىن يېڭــى ــدە بى مهن ھهر ھهپتى
ـــــــۇپ، ـــــــگهن بول دەرس ۆئگهن
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ھهپتىنىــڭ ائخىــرىغىچه ھهر كــۇنى
ىڭ بىــــرەئتىگهنــــدە تېكىــــستن

ـــــته ـــــادالپ، ھهپ ـــــسمىنى ي قى
ائخىــرىغىچه تېكىــستنى پۈتــۈنلهي

ـــسى،. يادلىۋالـــدىم بۇنىـــڭ پايدى
ســــۆزلۈكنى پۇختــــا ېئــــسىڭىزگه
ېئلىـــۋېلىپال قالمـــاي، گرامماتىكـــا
ــــــــۈنلهي ــــــــسىنىمۇ پۈت قاىئدى
يادلىۋالىدىغان بولغاچقا، كېيىـنچه
گرامماتكىنى جانلىق ىئشلىتىشىڭىز
ۈئچۈنمــــۇ ىئنتــــايىن پايدىــــسى
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 Reading"مهن . لىـــدىكهنبو
Text"،ــۇپ ــۈنى وئق ــۇ ھهر ك  نىم

  .ائساسهن ېئسىمگه ېئلىۋالدىم
تاپــشۇرۇقنى تولــۇق ىئــشلهش) 4

ھهر قانداق پهندە يېڭـى ۇئقـۇمنى
پىشــشىق ىئگهلهشــته كهم بولــسا

شــۇڭا بــۇ. بولمايــدىغان نهرســه
  .يهردە تهپسىلىي توختالمايمهن

مهن بــۇ ســۆھبهتنىڭ ائلــدىنقى
بىرىـدە، بىـر داڭلىـقبۆلۈملىرىنىڭ 

ــۆزىنى ــر س ــداق بى ــڭ مۇن ائدەمنى
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ۋاقىتنى مىنـۇت: "تىلغا ائلغانىدىم
بويىچه ھېـساباليدىغان ائدەمنىـڭ
ــويىچه ــاەئت ب ــى س ــى، ۋاقىتن ۋاقت
ـــــــــسابلهيدىغانائدەمنىڭكىگه ھى

 ھهسسه كۆپ بولىـدۇ60قارىغاندا 
 بــۇ ســۆزنى تىــل ۆئگىنىــشكه ."

ــــــۇ ــــــدا ھهقىقهتهنم تهدبىقلىغان
ن شــــــــىنجاڭمه. شــــــــۇنداق

ۇئنىۋېرســـــىتېتىدا وئقۇۋاتقــــــان
مهزگىلــــدە، تاماققــــا ۆئچــــرەت
تۇرغان ۋاقتىمدا، ائپتوبۇسـتا يـول
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ـــڭ ـــدا، يىغىنالرنى ماڭغـــان ۋاقتىم
كهينىـــدە دېگهنلهرنىـــڭ-ائلـــدى

ــزچه ســۆزلۈك ــسىدە ىئنگىلى ھهممى
  . يادلىغان ىئدىم

ۇئيغــۇر مىللىتىنىــڭ باشــقا بىــر
مىلـــــلهت تهرىپىـــــدىن كـــــۆزگه

ـــشى، ھه ـــرىئلىنى ـــقا بى ـــز باش رگى
مىلــلهت ۆئزلىگىــدىن بېرىــدىغان

ۇئنــــى ۇئيغــــۇر. نهرســـه ەئمهس
ــى ــا كهلتۈرۈش ــى ۆئزى قولغ مىللىت

ۇئيغــــۇر مىللىتىنىــــڭ. كېــــرەك
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سۈپىتىنى ۆئستۈرۈپ، ۇئنى دۇنياغا
بىر تايىنى بـار مىلـلهت سـۈپىتىدە
ــــۇر ــــر ۇئيغ ــــتا، ھهر بى تونۇتۇش
.ناھايىتى چـوڭ رول وئينىيااليـدۇ

ــــى ــــۇنداق رولن ــــۇكمۇش  ۈئنۈمل
ــر ــهرتى، ھهر بى ــر ش ــنىڭ بى وئيناش
ىئرادىلىك ۇئيغۇرنىڭ خهنـزۇ تىلـى
ـــا ـــى پۇخت ـــز تىلىن ـــلهن ىئنگلى بى

بـۇ ىئككـى. بىلىشىدىن ىئبـارەتتۇر
تىلنــى پۇختــا بىلىــش، ھــازىرقى
شـــاراىئتتا ۇئيغـــۇر ياشـــلىرىنىڭ



743 

ــولى" ــر كهم" ياشــاش ي ــۇ بى نىڭم
بولــــسا بولمايــــدىغان مــــۇھىم

ـــسمى ـــي قى ـــامهن ائ. تهركىبى -ت
ـــــول ـــــك ي ـــــڭ يېتهرلى ائنىالرنى
كۆرسىتىـــشى ۋە يـــاردەم قىلىـــشى
بىــلهن، بۇنىڭــدىن كېــيىن وئتتــۇرا
ـــۇر ـــدىغان ۇئيغ ـــتهپكه كىرى مهك

ــــاش ــــۆپ-ي ــــمۈرلىرىنىڭ ك ۆئس
قىسمىنىڭ يۇقۇرىقى تىل ۆئگىـنىش
نىشانىغا يېتىـشىنى تولىمـۇ ۈئمىـد

  . قىلىمهن
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:ەئســـــــــــلى مهنبهســـــــــــى
www.biliwal.com 

ـــــــوائل. 15 ـــــــت :س ىئنتېرنې
ۇئيغۇرالر جۇڭگودا ۆئز"هۋىرىدە خ

ــل ــى-تى ــور بېكهتلىرىن ــدا ت يېزىقى
Windowsىئــــــــــــــشلىگهن، 

ـــــسىغا ۆئز مهشـــــغۇالت سىستېمى
"مىلـلهت-2يېزىقىنى كىرگـۈزگهن 

دېيىلدى، ۇئيغۇر تـور مهدەنىيىتـى
ـــــــى ـــــــۇتېر بىلىملىرىن ۋە كومپي
وئمۇمالشتۇرۇش ھهققىـدە قانـداق
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 تهكلىپلىرىڭىز بار؟ 
ــــۇ خهۋەر: جــــاۋاب ــــىمهن ب ن

ــــــــــايىن ــــــــــدا، ىئنت وئقۇغان
ھاياجانالنــــدىم، تهســـــىرلهندىم
ــور ــڭ ت ــۇر مىللىتىنى ــدە ۇئيغ ھهم
بــــــــــېكهت مهدەنىيىتىنــــــــــى
راۋاجالندۇرۇش، ۇئنى خهلقائرالىـق
يـــۇقىرى ســـهۋىيىگه يهتكـــۈزۈش،
ـــتۇرۇش ـــى وئمۇمالش ـــدە ۇئن ھهم
جهھهتـــته ھـــازىر ەئڭ ائلـــدىنقى
ــــى، كــــۈچىنى ۋە ســــهپته ۋاقتىن
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تىنسىز-ىئقتىسادىنى ائيىماي، ۈئن
ـــــىتىۋاتقان ـــــشچانلىق كۆرس تىرى
ـــــــايىن ـــــــالردىن ىئنت قېرىنداش

 . پهخىرلهندىم
ـــــرى مهن-1991-1992 يىللى

كــــالىفورنىيه ۇئنىۋېرســــىتېتىنىڭ
داۋىس شۆبىـسىدە ائلىـي مهكـتهپ

يىللىــق-1ىئنژېنېرلىــق كهســپىنىڭ 
ـــــا  ـــــۇتېر«وئقۇغۇچىلىرىغ كومپي

»پروگراممىــــسىنى تونۇشــــتۇرۇش
ــــته  ــــگهن دەرس »Fortran«دې
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ــلهن  ــان »Unix«بى ــى ۆئتۈۋاتق ن
ۋاقتىمـــدا، ائمېرىكىـــدىكى ائلىـــي
مهكتهپلهردە ىئنتېرنېت تور بېكىتى

ۇئ چاغدا. پهيدا بولۇشقا باشلىدى
بىـــز تـــور بېكىتىنـــى ائچىـــدىغان

ــــى  دەپ» Mosaic«پروگراممىن
ائتىغــــــــــان بولــــــــــۇپ، مهن
وئقۇغۇچىالرغا ائمېرىكىنىڭ سـابىق
ــڭ ــدېنتى ائلگورنى ــۇائۋىن پرېزى م

ـــورائۋ ـــر ت ـــار بى ـــۇتقى ب ـــق ن ازلى
بېكىتىگه كىرىپ ائڭـالپ بېقىـشنى
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دەرس ۋاقتىــــدىكى بىــــر ۋەزىــــپه
ــدىم ــپ،. قىلغانى شــۇنىڭدىن تارتى

ائمېرىكىـــــدا ىئنتېرنېـــــت تـــــور
بېكىتىنىڭ قانداق تهرەققىي قىلىـپ
ماڭغانلىقىنى ىئزچىل تۈردە كۆرۈپ

ـــــۇردۇم ـــــدا. ت ـــــۇ جهريان مۇش
ـــــېكهت يـــــۇرتىمىزدىكى تـــــور ب

ـــــــــــشلىرىنىڭ قا ـــــــــــداقىئ ن
بولۇۋاتقــانلىقىنى ىئنتــايىن بىلگــۈم
بولــسىمۇ، مهن ىئــشلىگهن يــۇقىرى
تېخنىكىلىق شىركهتلهردە داۋاملىق
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ــدە ــت ىئچى ــسقا ۋاقى ــايىتى قى ناھ
دۇنيا بويىچه ەئڭ ىئلغـار، يـۇقىرى
تېخنىكىلىــــــق مهھــــــسۇالتالرنى
ـــــــا، ـــــــساق بولمىغاچق چىقارمى
ائلدىراشـــلىقتا يۇرتىمىزنىـــڭ تـــور

سىدا ائنـچهبېكهت ىئشلىرى توغرىـ
بۇ قېـتىم. ۇئچۇر ائاللمىغان ىئدىم

ـــۆھبهتنى ـــۇ س ـــلهن ب ـــۋال بى بىلى
باشــلىغاندىن كېــيىن، ۋەتهنــدىكى
ــسىدا ــېكهت ىئــشلىرى توغرى ــور ب ت
سهل چوڭقۇرراق چۈشهنچىگه ىئگه
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.بولـــۇش پۇرســـىتىگه ېئرىـــشتىم
.ھهمدە ىئنتـايىن ھهيـران قالـدىم
دۇنيانىڭ ىئلغار سهۋىيىسىدىن ھېچ

ــش ــداق قېلى ــۇرقان مايدىغان، ۇئيغ
كونا يېزىقى بىـلهن التىـنچه يېڭـى
ــالغان ــدىلىنىپ ياس ــزىقتىن پاي يې
ـــــارىم، ـــــۋال، دىي ـــــك، بىلى بىلى

شامال، مىسران، ىئزدىيارى، مهيىن
نهۋرۇز، ۇئيغــۇر كومپيــۇتېر ىئلمىــي

 Uyghur( جهمىئيىتى، ۇئيغۇر نۇكه
Nuke(،قاتــارلىق…  ۇئيغۇرســوفت
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يۇقىرى سۈپهتلىك تـور بېكهتلىـرى
ــــــــۇ م ــــــــدانغا كېلىپت مهن(هي

يــۇرتىمىزدىكى يــۇقىرى ســۈپهتلىك
تور بېكهتلىرىنىـڭ ھهممىـسىنى بـۇ
ـــــــــــپ ـــــــــــا ېئلى يهردە تىلغ

ـــــــدىكهنمهن ـــــــۇڭا. بواللماي ش
وئقۇرمهنلهرنىڭ توغرا چۈشىنىشىنى

ــورايمهن ــسىم ۇئيغــۇر). س بىــر قى
ــا ىئنتېرنېــت شــىركهتلىرىمۇ بارلىقق

بهزى ۇئيغۇر شـىركهتلىرى. كېلىپتۇ
ـــــــۈكۆئز ىئگىلىك ـــــــى ۈئنۈمل ىن
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ــــدىن ــــور بېكىتى ماڭدۇرۇشــــتا ت
ھـازىرقى. پايدىلىنىدىغان بولۇپتـۇ

زاماننىڭ تهرەققىياتىغا ماسلىشىش،
يېزىقى ساھهسـىدىكى-ۇئيغۇر تىل

ــــۈگىتىش ــــانچىلىقالرنى ت قااليمىق
ۈئچـــۈن ۇئيغـــۇر التىـــن يېزىقـــى

)ULY (توغرىــسىدا قــارار ېئلىــش
ـــارلىق ناھـــايىتى ىئلمىـــي ۋە قات

:شالر قىلىنىپتـــۇەئھمىيهتلىـــك ىئـــ
: تۆۋەندىكى تور بهتلىرىنى كۆرۈڭ

http://www.ukij.org/uly/modu
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les.php?name=Content&pa=s
howpage&pid=4  

http://www.biliwal.com/modu
les.php?name=Forums&file=v

iewtopic&t=141   
ـــــى ـــــور بېكهتتىك ـــــدە ت ھهم

-ىئنگلىزچه ىئنگلىزچه-ۇئيغۇرچه
لىكۇئيغــــۇرچه قــــوش يۆنىلىــــش

لۇغهتنىڭ دەسـلهپكى نۇسخىـسىمۇ
،مهيـــــــــــدانغا كېلىپتـــــــــــۇ
http://uighurdict.uni.cc/modul



754 

es.php?name=NukeWrap&pa
ge=cgi-bin/eudict.pl.  

داسـوائلشۇ ائرقىلىق، يـۇقىرىقى 
ــ ــازىرېئيتىلغىنى ــۇرالر ھ دەك، ۇئيغ

يېزىقىدىكى تور-جۇڭگودا ۆئز تىل
ــــــــــــــــــى ۋە  Windowsبېكىت

مهھــــــسۇالتلىرىنى تهرەققىــــــي
مىللهتلىــك-2قىلــدۇرۇش بــويىچه 

ىئجتىھـاتلىق ھهم. وئرۇننى ېئلىپتۇ
شهخسىيهتـــسىز تـــۆھپه قوشـــۇش
ــــلىرىمىزنىڭ ــــگه ياش ــــا ىئ روھىغ
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ۇئيغـــــــــۇرچه مهشـــــــــغۇالت
سىستېمىسىدىن باشقا، ۇئيغۇر تـور

ــارىتىشمه ــق ي ــتىگه قۇاليلى دەنىيى
PHP.Nuke ،POST.Nukeۈئچــۈن 

ۋە ULYتــــور بهت سىستېمىــــسى، 
UEY ــى ــڭ يېزىقىن ــى بهتلهرنى دىك
بىرىگه ائيالنـدۇرغۇچ، ۇئيغـۇر-بىر

 ۇئيغـۇرچه،)Uyghur Edit(ېئـدىت
 ىئنتېرنېــتSkypeتــور لــۇغىتى ۋە 

تېلېفــون سىستېمىــسىغا وئخــشاش
سىـــستېمىالرنى تهرجىـــمه قىلىـــپ
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ى تــۈزۈپ ىئــشلهپ ھهقــسىزيــاك
ــــزگه ــــشتهك مهدەنىيىتىمى تارقىتى
خـــالىس تـــۆھپه قوشـــۇش روھـــى
ــــل ــــشىنى ھهقىقهتهنمــــۇ قايى كى

 . قىلىدۇ، تهسىرلهندۈرىدۇ
ــــك ۋە ــــڭ ىئگىلى ــــور بېكىتىنى ت
ـــك ـــتا قانچىلى ـــشىلىك تۇرمۇش كى
ــدىغانلىقىنى ــۇھىم رول وئينىياالي م

Biliwal.com  ېئلىــپ بېرىلغـــاندا
ــار ــۆھبهتتىن ىئب ــۇ س ــرمۇش ەت بى

مىسال ائرقىلىقمـۇ خېلـى چوڭقـۇر
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مهن بىــر. چۈشــىنىۋېلىش مــۇمكىن
ــــوائل ــــپس ــــاۋابىنى يېزى نىڭ ج

ـــــۋال ـــــى بىلى ـــــۈرۈپ، ۇئن پۈتت
ــرىمهن ــقۇرغۇچىلىرىغا بې ۇئالر. باش

مېنىـــڭ يـــازغىنىمنى تهھرىـــرلهپ،
ــان ــتىگه چىقارغ ــور بېكى ــۋال ت بىلى
ھامان، شىنجاڭ ۋە دۇنيانىڭ باشقا

ـــداق  ـــدىكى ھهر قان ـــرجايلىرى بى
.ۇئيغۇر ۇئنـى دەرھـال كۆرەلهيـدۇ
ۇئ پهقهت بىر ائدەمدىن ىئنتېرنېت
ــسى ــرىش ۋاسىتى ــتىگه كى ــور بېكى ت
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بۇنــداق. بولۇشــنىال تهلهپ قىلىــدۇ
يــــول بىــــلهن بىــــر ۇئچۇرغــــا
ــايىن ــشنىڭ تهننهرخــى ىئنت ېئرىشى
ەئرزان، ســـۈرىئتى تهز ۋە ۇئســـۇلى
.ىئنتــايىن قۇاليلىــق ۋە ائددىيــدۇر

ېرىكىـدا ھـازىرشۇڭا ىئنتېرنېت ائم
ــــدە ناھــــايىتى يــــۇقىرى دەرىجى

ــــــتى ــــــڭ. وئمۇمالش ائمېرىكىنى
يىلىدا ېئالن قىلىنغـان بىـر-2003

ـــــــــا ـــــــــشۈرۈش دوكالتىغ تهك
ــــدىكى ائساســــالنغاندا، ائمېرىكى
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 ياشــــتىن يــــۇقىرى18يېــــشى 
ــــــدىكى  ــــــشىلهرنىڭ ىئچى 58كى

پىرسهنت ائدەم ىئنتېرنېتقا كىـرىش
ــسىگه ىئــگه ىئــكهن ــازىر. ۋاسىتى ھ

قاتارلىق تهرەققىي قىلغانائمېرىكا 
دۆلهتلهردە ىئنتېرنېتـسىز خىـزمهت
ـــهۋۋۇر قىلىـــش ـــاتنى تهس ۋە ھاي

 . مۇمكىن ەئمهس
مهن كـــــــــــــــــــــــالىفورنىيه
ـــــــس ـــــــىتېتىنىڭ داۋى ۇئنىۋېرس
شۆبىـــسىدە ېئلېكتـــر تـــوك يـــولى
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ـــــا ـــــكهن ۋاقىتت ـــــىنى ۆئت دەرس
وئقۇغۇچىالرغـــــــــا بهرگهن بهزى
ـــــــروجهكتالر ـــــــشۇرۇق ۋە پ تاپ

»SPICE«ن تــوك دەپ ائتىلىــدىغا
يولى اليىھىـلهش يۇمـشاق دېتـالى
ائرقىلىق بىـر ەئمهلىـي تـوك يـولى
ــۇچىالر ــۇپ، وئقۇغ ــلهش بول اليىھى
ۆئزلىرىنىــــڭ اليىھىــــسىنى ماڭــــا
.ىئنتېرنېــت ائرقىلىــق ماڭــدۇراتتى
ــــسىنى ــــڭ پروگراممى مهن ۇئالرنى
كومپيۇتېرىمغــــا چۈشــــۈرۈۋېلىپ،
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ۇئالرنى ىئجرا قىلـدۇرۇپ، چىققـان
ــــاراپ نه ــــسىگه ق ــــجهنهتىجى تى

بىزنىـــڭ شـــىركهتتىكى. بېـــرەتتىم
نۇرغۇن ائالقىلىشىش ۋە ھـۆججهت
ـــــــشلىرىمىز ـــــــتۇرۇش ىئ ائلماش

مهن. ىئنتېرنېــت ائرقىلىــق بولىــدۇ
ـــــــالپ-2000 ـــــــدىن باش يىلى

ـــــــىركهتلهرنىڭ ـــــــشلىگهن ش ىئ
ــردىن خــاتىرە ــا بى ــسى ماڭ ھهممى
كومپيـۇتېر ېئلىــپ بهرگهن بولــۇپ،
ــــدا ــــىركهتكه بارغان ــــى ش ۇئالرن
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ۇتېرىمغــــــاائدەتتىكــــــى كومپي
ـــسهم، ـــپ ىئشلهت ـــۇمچه قىلى قوش
ائخشاملىرى ۋە شهنبه، يهكشهنبه،
دەم ېئلىــش كــۈنلىرى ۇئنــى ۆئيــگه
قايتۇرۇپ كېلىپ، بىر قانچه ھهتتـا

 نهچـــچه ســـاەئت ھېـــسابالش10
ۋاقتى تهلهپ قىلىدىغان اليىھىلهش
ىئشلىرىنى ۆئيدە بىر تهرەپتىن دەم

ــشلىدىم ــاچ ىئ ــق. ائلغ ــۇ ائرقىلى ش
ـــۇن اليىھ ـــشلىرىنىنۇرغ ـــلهش ىئ ى
ھــازىر بهزى كــۈنلىرى. تاماملىــدىم
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ۆئيـــدە ىئـــشىم چىقىـــپ قېلىـــپ،
شىركهتكه بارالماي قالسام، خاتىرە
كومپيۇتېرىمنى يۇقىرى سۈرەئتلىك
ـــق ـــشى ائرقىلى ـــت ۇئلىنى ىئنتېرنې
ــــېرۋېرىگه ۇئالپ، ــــىركهتنىڭ س ش
ھهممه ىئشالرنى خۇددى ۆئزۈمنىڭ
ــــــسىدا ــــــىركهتتىكى ىئشخانى ش

ــدەك  ــمهنوئلتۇرغان شــۇڭا. قىالالي
بىر تهرەپتىن ۇئزۇن ۋاقىـت تهلهپ
قىلىـــــــدىغان ھېـــــــسابالش ۋە
اليىھىـــــلهش پروگراممىلىرىنـــــى
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ماڭدۇرۇپ قويـۇپ، بىـر تهرەپـتىن
ــــڭ شهخــــسىي ىئــــشىنى ۆئزۈمنى

ــــمهن ــــداق. قىلى ــــىركىتىم بۇن ش
.ىئــشالرغا پۈتــۈنلهي يــول قويىــدۇ
باشــقا شــتات ھهتتــا چهت ەئلــگه
تىيىغىن ياكى خىزمهت مۇناسـىۋى

بىــلهن بېرىــپ قالــساممۇ، خــاتىرە
كومپيۇتېرىمنى ىئنتېرنېت ائرقىلىق
ــــېرۋېرىگه ۇئالپ، ــــىركهتنىڭ س ش
ــان ىئــشالردىن شــىركهتته بولۇۋاتق
.تولـــۇق خهۋەر تېپىـــپ تـــۇرىمهن
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ەئگهر ماڭــــا جىــــددىي ۋەزىــــپه
چۈشــۈپ قالــسا، ۆئزۈمنىــڭ نهدە
ىئكهنلىكىمــــــدىن قهتىئيــــــنهزەر
ــرىمهن .دەرھــال ۇئنــى ىئــشلهپ بې

يـــــالىم ائمېرىكىـــــدىكى بىـــــرائ
مهملىكهتلىـــــــــــك چـــــــــــوڭ
دوختۇرخانىنىــڭ ســانلىق ائمبــار
ـــڭ ـــشاق دېتالىنى باشـــقۇرۇش يۇم
ــۇپ، بهزى ــدىغان بول ــشىنى قىلى ىئ
شـــهنبه ۋە يهكـــشهنبه كـــۈنلىرى
ـــدا ـــانلىق ائمبىرى ـــىركهتنىڭ س ش
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مهســـــىله كۆرۈلـــــسه، خـــــاتىرە
كومپيـــــــۇتېرىنى شـــــــىركهتنىڭ
ــــــان ــــــهرۋەرىگه ۇئالپ، چىقق س

 . ڭالپ بېرىدۇچاتاقنى وئ
Windowsمهن ھــــــــــــــــازىر 

ائساسىدىكى ھۆججهت تهييارالش
ــــسىنى، ــــسىنىڭ ھهممى پروگراممى

ZEMAX ،Code V ،BeamProp 
(RSoft) ،BBV (Kymata) ،TFCal،

Film Wizard قاتــارلىق وئپتىكــا
ـــالىنى، ـــشاق دېت ـــلهش يۇم اليىھى
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LabViewـــــــــدىغان  دەپ ائتىلى
ېئلېكتـر ائپپــاراتلىرىنى باشــقۇرۇش

 Ashlar CADاق دېتـالىنى، يۇمـش
Drawing دېــــگهن مېخــــانىكىلىق

ـــالىنى، ـــشاق دېت ـــلهش يۇم اليىھى
MatLab ،FORTRAN ،C ،Visual 

C++ ،Windows programming
قاتـــارلىق ھېــــسابالش يۇمــــشاق

ــــاللىرىنى،  ــــغۇالتUnixدېت  مهش
 دەپSPICEسىستېمىـــــــــسىنى، 

ائتىلىــدىغان ېئلېكترونلــۇق تــوك
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ېتـالىنىيولى اليىھىلهش يۇمشاق د
ـــىHTMLۋە  ـــور بېكىت ـــگهن ت  دې

ياســـاش يۇمــــشاق دېتــــاللىرىنى
 Code«بۇنىـڭ ىئچىـدە . بىلىـمهن

V«دېــگهن يۇمــشاق دېتــالنى بىــر 
ھهپتىلىـــك مهخـــسۇس كۇرســـقا
ــقا، ــدىن باش ــشىپ ۆئگهنگهن قاتنى
قالغانلىرىنىڭ ھهممىسىنى مهن ۆئز
ــدە ــقا خىزمىتىم ــات ۋە باش تهتقىق
ىئشلىتىــشكه مهجبــۇرى بولغانــدا

.ۆئزۈمگه تايىنىپ ۆئگهنـگهن-زۆئ
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ھازىرغـــا قهدەر ۆئزۈم اليىھىـــلهپ
ياســــــاپ چىققــــــان يــــــۇقىرى

 ائپپاراتالرنىــڭ4-3تېخنىكىلىــق 
ھهممىــسىدە ېئلېكتــر تــوك يــولى،
وئپتىكىلىــق اليىــھه، مېخــانىكىلىق
ـــــــــا ۋە ائپپـــــــــاراتنى قۇرۇلم
ـــال ـــشاق دېت ـــقۇرىدىغان يۇم باش
قاتارلىقالرنىــڭ ھهممىــسىنى ۆئزۈم

ۇئنىڭــــدىن باشــــقا. ىئــــشلىگهن
ـــدىلىك ـــازىرقى كۈن ـــڭ ھ ۆئزۈمنى
تهتقىقات ۋە باشقا خىزمهتلىرىمدە
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وئپتىكـــا، ېئلېكتـــر ىئنژېنېرلىقـــى،
فىزىكا، ماتېماتىكـا، ائسـترونومىيه
ـــــوگىيه ـــــا بىوئل ـــــدە ھهتت بهزى
. قاتارلىقالرنى ىئشلىتىپ تۇرىمهن

مهن ىئنتېرنېــــت تــــور بېكىتــــى
ــدىكى ــسى ۈئســتىدە تۆۋەن مهسىلى

ــــانچه  ــــر ق ــــا ۈئســــتىدەبى نۇقت
. توختىلىپ ۆئتۈشنى اليىق كۆردۈم

تــور بــېكهت تېخنىكىــسى ۋە. 1
ـــۈن ـــۇرالر ۈئچ ـــى ۇئيغ مهدەنىيىت
ــــر يېڭــــى ــــال بى ــــازىرچه يهنى ھ
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ۇئنىــڭ ۇئيغۇرالرنىــڭ. شــهيىئدۇر
تۇرمۇشى، جهمىئيىتى ۋە ۇئيغۇرالر
ـــك ـــىۋەتلىك ىئگىلى ـــلهن مۇناس بى
ساھهلىرىدە تېز تهرەققىـي قىلىـپ،

ـــۇرالر ۈئچۈ ـــىۇئيغ ـــۇ ۆئز رولىن نم
ــر ــدىغان بى ــۇق جــارى قىلدۇرى تول
ۋەزىيهتنى قىسقا مۇددەت ىئچىـدە
ــۆپلىگهن ــته، ك ــا كهلتۈرۈش بارلىقق
كىشىلهرنىڭ ۇئيغۇر ەئرەب يېزىقـى

)UEY (بىلهن ۇئيغۇر التىن يېزىقـى
)ULY( خىــــل2 دىــــن ىئبــــارەت 
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يېزىقتىكــى، وئخــشىمىغان شــهكىل
ۋە مهزمۇنــدىكى تــور بېكهتلىرىنــى

اھايىتى مـۇھىم، زۆرۈر ۋەقۇرۇشى ن
ۇئنىڭــــسىز. پايــــدىلىق ىئــــشتۇر

ۇئيغۇرالرنىڭ تور بېكهت ىئشلىرىنى
ـــۇمكىن ـــدۇرۇش م ـــي قىل تهرەققى

غهرب ەئللىرىنىڭ يېقىنقـى. ەئمهس
زامانــــدىكى يېڭــــى تېخنىكىنــــى
ــا ــدۇرۇش جهريانىغ ــي قىل تهرەققى
قارايــدىغان بولــساق، مۇنــداق بىــر

ــايمىز ــر. ىئــشنى بايق ــتىم بى ھهر قې
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ى تېخنىكا مهيدانغا چىققانـدا،يېڭ
تهرەققىي تاپقـان دۆلهتـلهردە شـۇ
تېخنىكىنى تهرەققىي قىلدۇرىدىغان
ھهمـــدە ۇئنىڭـــدىن پايـــدىلىنىپ
ـــــرەر مهھـــــسۇالت ىئـــــشلهپ بى
چىقىرىـــــدىغان شـــــىركهتلهردىن

ــدۇ ــۇنلىرى قۇرۇلى ۇئنىڭــدىن. نۇرغ
 يىلغىـــچه5 يىلـــدىن 3كېـــيىن 

بولغان ائرىلىقتا، بۇ شىركهتلهرنىڭ
ەققىــي قىلىــدىغىنى تهرەققىــيتهر

ـــپ، ۆئز ـــۇلىدىغىنى-قىلى ائرا قوش
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قوشۇلۇپ، يىقىلىـدىغىنى يىقىلىـپ،
ــر ــانى بى ــڭ س ــدا ۇئنى ەئڭ ائخىرى

ــۇ.  غــا چۈشــىدۇ10قــانچه  مهن ب
ــۋالنى  ــل ەئھ -2000-1997خى

ــــــــــــدىكى  »dot-com«يىللىرى
ـــىركهتلىرى( ـــال ش ـــشاق دېت )يۇم

-2000تېخنىكىــــــسى بىــــــلهن 
ـــا-2003 ـــۇر ت ـــدىكى ن اليىللىرى

خهۋەرلىـــــــشىش تېخنىكىـــــــسى
ــسىلىي ــر قهدەر تهپ ــىدە بى ساھهس

يىلــــــى مهن-2000. كــــــۆردۈم
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خهلقائرالىق نۇر تاال خهۋەرلىـشىش
يىغىنىغا بېرىـپ، كـۆرگهزمه زالىغـا
كىرگىنىمــدە، ۇئ زالنىــڭ چوڭلــۇقى
ۋە كۆرگهزمىگه قاتناشقان شىركهت
بىلهن ائدەمنىڭ كۆپلۈكىـدىن بىـر
ــپ ــا كىرى ــمهس جاڭگالغ ــۆز يهت ك

.الغانـــدەك ھـــېس قىلغانىـــدىمق
ۇئنىڭغا قاتناشـقان شـىركهتلهرنىڭ

 دىن، ائدەمنىڭ سانى3000سانى 
 مىڭدىن ائشـقان بولـۇپ، مهن30

ــــى ــــۈن ۋاقتىمن ــــر ك ــــۈن بى پۈت
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ـــــــكه ـــــــۆرگهزمىلهرنى كۆرۈش ك
ـــى ـــساممۇ، ۇئالرن ـــان بول ائجراتق
.تولۇق كـۆرۈپ بواللمىغـان ىئـدىم

ـــى  ـــازىر ھېلىق ـــدىن3000ھ  مىڭ
ـــىركهتتى ـــۇق ش ـــۇتائرت ن مهۋج

 گىمـۇ100قااللىغانلىرىنىڭ سـانى 
قالغــانلىرى. بارماســلىقى مــۇمكىن
ــــــى ــــــاپ كهتت ــــــڭ. يوق بىزنى

4ۋاۋەسپلىتتهر دېـگهن شـىركهتمۇ 
 مىليون دولالر120يىلنىڭ ىئچىدە 

ەئتراپىدىكى مهبلىغىنى تۈگىتىـپ،
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ائمېرىكىــــــدىكى ىئنژېنېرلىــــــق
ــۇر ــشقا مهجب ــى توختىتى ىئگىلىكىن

ــــــدى ــــــ-2003مهن . بول ىيىل
ائڭلىغان بىر دوكالتـتىن ېئـسىمدە

-2001قېلىشىچه، كـالىفورنىيهدە 
يىلىغىچه بولغـان-2003يىلىدىن 

»dot-com« يىــل ىئچىــدە، 2
ــــاال ــــۇر ت ــــلهن ن ــــىركىتى بى ش
خهۋەرلىــــشىش شــــىركهتلىرىنىڭ
ۋەيـــران بولۇشـــى بىـــلهن يوقـــاپ

2.3كهتكهن ىئقتىسادىي قىمـمهت 
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.ن دولالردىـن ائشـىدىكهنوئترىللى
ــ ــانالرغىمۇائمېرىك ا مۇشــۇنداق زىي

پهريـــــات دەپ-ۇئنچىـــــۋاال دات
ــدى ــڭ. كهتمى ــى تېخنىكىالرنى يېڭ

بــــازار ىئگىلىكــــى سىستېمىــــسىغا
چوڭقۇر سـىڭىپ كهتـكهن قـاتتىق
ــــدە رىقــــابهت مېخــــانىزمى ىئچى
تهرەققىي قىلىپ مېڭىـشىغا قويـۇپ

ــدۇ ــانچه. بېرىۋاتى ــر ق ــى بى يېقىنق
يىلدىن بۇيان يۇقىرى تېخنىكىنىـڭ

ــــۇھىم نۇق ــــوگىيهم ــــسى بىوئل تى
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ـــــــدى ـــــــسىغا يۆتكهل .تېخنىكى
قىسقىـــسى، مېـــنىڭچه ھـــازىرچه
كــۆپلىگهن ۇئيغــۇر تىلىــدىكى تــور
ــشى ــدانغا چىقى ــڭ مهي بېكهتلىرىنى
.ھهرگىـــز زىيـــانلىق ىئـــش ەئمهس
ــــى ــــور بېكهتچىلىكىن ــــۇر ت ۇئيغ
ــــدا ــــدۇرۇش يولى ــــي قىل تهرەققى

تالماي خـالىس خىـزمهت-ھارماي
قىلىۋاتقـــان ھهمـــمه وئت يـــۈرەك

ىرىمىز بىزنىڭ ھهقىقىي مىللهتياشل
سۆيهر ەئزىمهتلىرىمىز بولۇپ، ۇئالر
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ھهممىمىزنىڭ چوڭقۇر ھـۆرمىتىگه،
ــــسىگه ــــشىگه ۋە مهدھىيى قهدىرلى

 . سازاۋەردۇر
ھازىر ۇئيغۇر تور بېكهتلىرىـدە. 2

ـــن ـــۇر التى ـــشلىتىلىۋاتقان ۇئيغ ىئ
 نىـــڭ تـــۈرلىرى)ULY(يېزىقـــى 

ۇئنىــڭ شــىنجاڭ،. ىئنتــايىن كــۆپ
ـــۈركىيه ۋەائمېرىكـــا، ـــا، ت  ياۋروپ

وئتتـــــۇرا ائســــــىيا قاتــــــارلىق
ــشىمىغان ــاراپ وئخ ــلهرگه ق دۆلهت
شهكلى بولۇپال قالماستىن، ھهر بىر
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دۆلهتتىمۇ يهنه بىر قـانچه كىچىـك
تىپتىكــى وئخــشىمىغان تــۈرلىرى

ەئگهر. مهۋجــۇت بولــۇپ تۇرماقتــا
ھـــازىر ۇئيغـــۇر ەئمهس، ەئممـــا
ۇئيغۇرچىنى بىلىـدىغان بىـر ائدەم

ۇئيغــۇر تــور بېكهتلىــرى ۋەپۈتــۈن 
ــتىدە ــۇنبهرلىرى ۈئس ــت م ىئنتېرنې
ـــسا، ـــدىغان بول ـــشۈرۈش قىلى تهك

ــــۇرنى  ســــاۋاتى ياخــــشى«ۇئيغ
چىقمىغان، تايىنى يـوق، ىئنتـايىن
»چېچىالڭغــۇ بىــر مىلــلهت ىئــكهن
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دېــــگهن خۇالســــىگه كېلىــــشى
ــــايىن. مــــۇمكىن ــــر ىئنت ــــۇ بى ب

ېئچىنىشلىق ەئھۋال بولۇپ، ۇئ ھهر
قىتىنى قوزغىـشىبىر ۇئيغۇرنىڭ دىق

ۇئيغــۇر تــور بېكىتىنىــڭ. كېــرەك
كۆپىنچىـــسى ۇئيغـــۇر خهلقىـــگه
.خىزمهت قىلىش ۈئچۈن قۇرۇلغـان
شۇنداق بولغان ىئكهن، ۇئالر كـۆپ
سانلىق ۇئيغۇرالرنىـڭ مهنپهىئتىنـى
كۆزدە تۇتۇپ، يېزىق جهھهتتىكـى

ــرەك مهن. بىرلىكنــى قوغدىــشى كې
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يۇقىرىـــدا تىلغـــا ېئلىـــپ ۆئتـــۈپ
ــ ــدەك، ي ــركهتكهن ۇرتىمىزدىكى بى

قىسىم تىـل مۇتهخهسسىـسلىرى ۋە
ـــالر  ـــۈرەك ياش ـــل5-4وئت ي  يى

ىئلمىــــي مۇنـــــازىرە، مـــــۇزاكىرە
يۈرگۈزۈش ۋە ىئزدىنىش ائرقىلىـق،

ULY ـــــــرلىككه ـــــــى بى يېزىقىن
نــى ULYكهلتــۈرۈش مهقــسىتىدە 
ھهمــــدە. بارلىققــــا كهلتۈرۈپتــــۇ

يـــۇرتىمىزدىكى بىـــر قىـــسىم تـــور
ـــــى ـــــرى مۇشـــــۇ يېزىقن بېكهتلى
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ــۇقوللى ــسىدىكى. نىۋېتىپت ــۇ توغرى ب
 تهپسىلىي مهلۇماتنى 

http://www.ukij.org/uly/modu
les.php?name=Content&pa=s

howpage&pid=4  
http://www.biliwal.com/modu
les.php?name=Forums&file=v

iewtopic&t=141  
ــور بېكهتلىرىــدىن كــۆرۈۋېلىش ت

توغرىـسىدا ULYمهن بـۇ . مۇمكىن
2ق كهم دېگهنــــــــدە مۇنــــــــدا
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ائالھىــــدىلىك بــــارلىقىنى ھــــېس
  :قىلدىم

ـــــدا) 1 ـــــز تىلى ـــــى ىئنگلى ۇئن
سۆزلىـــــــشهلهيدىغان ھهمـــــــمه
مىللهتـــــــلهر شـــــــۇ پېـــــــتىچه

ـــــدىكهن  ـــــىلهن،(وئقۇياالي مهس
»Qimen’gül«بىــــــــــــــــــلهن 
»Cimen’gül «نـــــــى ىئنگلىـــــــز

تىلىــدىكىلهر تــوغرا وئقۇيالمايــدۇ،
 نــــــى»Chimen’gül «ەئممــــــا
، ھهمدە تېـز يېزىـشقا)وئقۇيااليدۇ
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وغرا كهلگهنــدە، چهت ەئلــدىكىتــ
ۆئلچهملىــــــك كومپيۇتېرنىــــــڭ
ــلهر ــسىز ھهرپ ــسىدە چېكىت ھهممى
بىـــلهن تېـــز ســـۈرەئتته يـــازغىلى

  .بولىدىكهن
بىر قىسىم وئت يۈرەك ۇئيغۇر) 2 

ياشـــــلىرى خـــــالىس ىئـــــشلهش
ائرقىلىـق، بىـر خىلـدىكى يۇمــشاق
دېتالنى ىئـشلهپ چىققـان بولـۇپ،

ULYشۇنى ىئشلىتىش ائرقىلىق بىـر 
دىكــى ھــۆججهتلهرنى ۆئز UEYۋە 
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ــــدىكهن ــــدۇرغىلى بولى ائرا ائيالن
مهن بۇ ياشالرغا ھهمـدە ۆئزىنىـڭ(

پۇلى، ۋاقتى ۋە كـۈچى بىـلهن ھهر
خىــل ىئنتېرنېــت تــور بېكهتلىرىنــى
ــــى ــــدە ۇئالرن ــــاۋاتقان ھهم ياس
باشقۇرۇۋاتقان يۇرتداشـالرغا چىـن
ــــدارلىقىمنى ــــدىن مىننهت كۆڭلۈم

ـــــــــدۈرىمهن ـــــــــي. بىل ھهقىقى
ـــامىلله ـــگهن مان ـــك دې تپهرۋەرلى

).مۇشــــۇنداق بولۇشــــى كېــــرەك
ـــسىدا ـــق توغرى ـــۇ يېزى ەئمـــدى ب
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ائمېرىكا، ياۋروپا، تۈركىيه، وئتتۇرا
ائسىيا قاتارلىق جايالر ۆئز ائلدىغا

ــــرىم ــــازىرە ۋە-ائي ــــرىم مۇن ائي
مـــۇزاكىرە قىلىـــپ، ۆئز ائلـــدىغا

ـــــردىن  ـــــۈزۈپ ULYبى ـــــى ت ن
ــاجىتى ــداق ھ ــشىنىڭ ھېچقان چىقى

ىلىـش بىـر ۇئچىغـاۇئنـداق ق. يوق
چىققــان نــادانلىق بولــۇپ، ۇئيغــۇر
مىللىتىنى دۇنياغـا بىـر تـايىنى بـار
ـــقا ـــۈپىتىدە تونۇتۇش ـــلهت س مىل

ـــانلىق ـــايىن زىي شـــۇڭا مهن. ىئنت
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ـــۇر ـــان، ۇئيغ ـــدە وئقۇغ چهت ەئل
تىلشۇناسلىقىدا بىلىمى بـار، ەئممـا

توغرىـسىدا قـارار ULYيۇرتىمىزدا 
ــشالمىغان ــا قاتنى ېئلىــش جهريانىغ

غــۇر زىيالىيلىرىنىـــڭ ھـــازىرچهۇئي
ULY قارارىغا بوي سۇنۇشـىنى، ۆئز

تـــۈزۈپ ULYائلـــدىغا ائيـــرىم 
چىقىپ ىئشلهتمهسلىكىنى تهۋسىيه

  .قىلىمهن
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ۇئنـــداق قىلمايـــدىكهنمىز بىـــز
ۇئيغــــۇر ىئــــشلىرىنى ىئلگىــــرى
سۈرگۈچى ەئمهس، ۇئنى بۇزغۇچى

ــــالىمىز ــــۇپ ق ــــاش. بول ــــز ب بى
ۈلقاتۇرمىساق بولمايـدىغان، كۆڭـ

بۆلمىـــــــسهك بولمايــــــــدىغان،
ىئزدەنمىسهك بولمايدىغان نۇرغـۇن
ــار ــشالر ب ــددىي ىئ ــۇھىم ۋە جى .م
ـــڭ ۆئز ـــم ىئگىلىرىنى ـــۇر بىلى ۇئيغ
ــــشلىتهلهيدىغان ۋە ــــى ىئ بىلىمىن
ىئشلىتىــشكه تېگىــشلىك ىئــشالر ۋە
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ەئممــا،. ســورۇنالر ىئنتــايىن كــۆپ
نـــى ULY مېـــنىڭچه يېڭـــى بىـــر

وئتتۇرىغــا چىقىــرىش ۇئنىــڭ بىــرى
بىر قېتىم قـارار. لماسلىقى كېرەكبو

قىلىنىپ بولغان ىئـشنى يهنه قايتـا
ــــشنىڭ ــــارار قىلى ــــۇزاكىرە ۋە ق م

بىــــر ىئــــش. زۆرۈرىيىتــــى يــــوق
توغرىسىدا ائخىرى ۈئزۈلمهيدىغان
ــازىرە ۋە مــۇزاكىرە قىلىــش بىــز مۇن
ــــايىن ــــۈن ىئنت ــــۇرالر ۈئچ ۇئيغ

ـــسىز ـــمه. پايدى ـــۇڭا مهن ھهم ش
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ائدەمنىــــڭ ۇئيغۇرنىــــڭ تــــۈپ
تىنى كۆزدە تۇتـۇپ، يېڭـىمهنپهىئ

يېزىقتا تۈزۈلگهن تور بېكهتلىرىـدە
ــر تۇتــاش  ــشنىULYبى نــى ىئشلىتى

مهن. تهشـــــــهببۇس قىلىـــــــمهن
ــپ-1باشــالنغۇچ  ــىنىپتىن تارتى س

ـــۈچه ـــى پۈتتۈرگ ـــي مهكتهپن ائلى
.ۇئيغــۇر يېڭــى يېزىقىــدا وئقۇغــان

 بىـلهنUEYلېكىن، باشالنغۇچتىال 
ۇئيغــــۇر ســــىالۋيان يېزىقىنـــــى

ــۇپ، شــۇنىڭدىنۆئگىنىۋالغــ ان بول
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كېيىن ۆئزۈمنىـڭ تۇرمۇشـى بىـلهن
 نىمۇ ىئزچىل تۈردەUEYوئقۇشىدا 

.قوشۇمچه قىلىپ قوللىنىپ كهلدىم
ەئينــى ۋاقىتتــا ۇئيغــۇرالر ىئچىــدە
مۇشۇنداق قىلغانالر ىئنتايىن كـۆپ

مهن. ىئـــــــــــــــــــــــــــــــدى
www.uyghurscholars.org) ـــۇ ب

تور بېتى ۋەتهنـدە ېئچىلمايـدىغان
ــپ، شــۇ ــۇپ قېلى ــلهن ۇئبول نىڭ بى
www.meripet.comـــــــــــــــا  غ

تـــــور بېتىنـــــى) ۆئزگهرتىلـــــدى
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ــىغاندا،  ــلهپته ياس ــن ULYدەس دى
تولــۇق خهۋىــرىم بولمىغاچقــا، بىــز

نـــــى ULYبـــــۇرۇن وئقۇغـــــان 
ــدىم يېقىنــدىن بۇيــان. قولالنغانى

ULY ــلىدىم ــشكه باش ــى ىئشلىتى .ن
 ۈئچـــــۈنBiliwal.comھـــــازىر 

بېرىۋاتقان سۆھبهتنىڭ جاۋابلىرىنى
ـــۇمتۈگهتك ـــيىن، چوق ـــدىن كې هن

ــــــــــــپ، ــــــــــــت چىقىرى ۋاقى
www.uyghurscholars.orgــڭ  نى

ـــــۈنلهي  ـــــى پۈت گه ULYيېزىقىن
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ــار مىلــلهت. ۆئزگهرتىــش پىالنىــم ب
ـــپ ۈئچـــۈن ياخـــشى ىئـــش قىلى
بېرىـــشنى ىئـــستهيدىغان ھهر بىـــر
ائدەم ۈئچۈن، ھهمدە كهلگۈسىدە
ــــشنى ــــشالرنى قىلى ــــوڭراق ىئ چ
نىشانلىغان ھهر بىـر يـاش ۈئچـۈن

ULY  ــى32دەك ــك يېزىقن  ھهرپلى
ۆئگىنىـــۋېلىش ھېچقـــانچه ىئـــش

ۇئ بىـــر كىـــشىنىڭ قولغـــا. ەئمهس
كهلتــــۈرگهن چــــوڭ نهتىجىــــسى

ــسابالنمايدۇ ــۇ ھې ــى،. بولۇپم بهلك
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ھــازىرقى زامانــدا ۇئيغــۇر تىلــى،
UEY ۋە ULY نى پۇختـا بىلىـش

ھهمدە ۇئالرنـى تـوغرا ىئـشلىتىش،
ــــــــــپهرۋەر ــــــــــى مىللهت ۆئزىن

ۇرنىـڭھېساباليدىغان ھهر بىر ۇئيغ
قىلىـــــــــــشقا تېگىـــــــــــشلىك

 . مهجبۇرىيىتىدۇر
نىڭسوائل-14مهن يۇقىرىقى . 3

ـــلىرىنىڭ ـــۇر ياش ـــدا، ۇئيغ جاۋابى
ــىدىكى  ــولى«كهلگۈس ــاش ي »ياش

نىڭ بىـر مـۇھىم تهركىبىـي قىـسمى
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ۇئيغـــۇر تىلـــى، خهنـــزۇ تىلـــى ۋە
ىئنگلىـــز تىلىنـــى پۇختـــا بىلىـــش
ىئكهنلىكىنــى ھهمــدە بــۇ تىلالرنــى

ـــ ـــى پۈتتۈرگ ـــي مهكتهپن ۈچهائلى
ۆئگىنىپ بولۇشـىنىڭ كېرەكلىكىنـى

ياشاش«بۇ . وئتتۇرىغا قويغانىدىم
نىـــڭ يهنه بىـــر ىئنتـــايىن»يـــولى

ــار ــسمى ب ــي قى ۇئ. مــۇھىم تهركىبى
بولــسىمۇ، كومپيــۇتېرنى بىلىــشتىن

مهن بۇ نۇقتىنى قانچىلىك. ىئبارەت
ـــدۇ ـــق قىلى ـــسهممۇ ائزلى .تهكىتلى
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ھازىر ائمېرىكا ۋە باشـقا تهرەققىـي
لهردە كومپيۇتېر بىلمهيقىلغان ەئل

تـــۇرۇپ، يهر ۋە بىنـــا تـــازىالش،
قۇرۇلۇشتا ىئشلهشتهكلهردىن باشقا
ەئقلىي ەئمگهك تهركىبى بار بىـرەر
خىزمهت تېپىش ائساسهن مۇمكىن

شۇڭا كىشىلهر كومپيـۇتېر. ەئمهس
ۆئگىنىــــشنى ىئنتــــايىن كىچىــــك

ــــشىدىال باشــــاليدۇ ــــۇرا. يې وئتت
مهكتهپنـــى پۈتتـــۈرۈپ بولغـــۇچه

ۇتېرغـــا ناھـــايىتى ۇئســـتاكومپي
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ائمېرىكىنىــــڭ. بولــــۇپ كېتىــــدۇ
باشــــــالنغۇچ مهكتهپلىرىــــــدىال
كومپيـــۇتېر تهجرىبىخانىـــسى بـــار

ســـىنىپ بـــالىلىرىنىمۇ-1بولـــۇپ، 
ــــتىم ــــانچه قې ــــر ق ــــدە بى ھهپتى
كومپيــــۇتېر وئيــــۇنى وئيناشــــقا

وئتتۇرا مهكتهپـته. وئرۇنالشتۇرىدۇ
بولـــــسا كومپيـــــۇتېر ىئنتـــــايىن

ولـۇپ، ھهروئمۇملىشىپ كهتكهن ب
 دىـن5بىر سـىنىپتا كهم دېگهنـدە 

ەئڭ يېڭــى تىپتىكــى كومپيــۇتېرنى
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وئقۇتقۇچىالر بىـر. كۆرگىلى بولىدۇ
مهســـىلهن،(قىـــسىم تاپـــشۇرۇقنى 

تــور) ماقــاله يېــزىش تاپــشۇرۇقىنى
بېكىتــــى ائرقىلىقــــال تارقىتىــــپ،

ماىل-ىئشلهنگهن تاپشۇرۇقنىمۇ ەئ
ـــدۇ -1993مهن . ائرقىلىـــق يىغى

 شهخـسىي كومپيـۇتېريىلىال ۆئيگه
ېئلىــشنى باشــلىغان بولــۇپ، ھــازىر

ــدە  ــر2ۆئي ــى ۋە بى  دانه ائدەتتىك
2دانه خاتىرە كومپيـۇتېر ھهمـدە 

ۇئنىڭدىن باشـقا. دانه ماشىنكا بار
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مېنىـــڭ شـــىركهتتىن بهرگهن بىـــر
خـــــــــاتىرە كومپيـــــــــۇتېرىم،
ائمــــــانگۈلنىڭمۇ شــــــىركىتىدىن
بهرگهن بىر خاتىرە كومپيۇتېرى بار

3 بىرىنىـڭ خىراجىتـى بولۇپ، ھهر
ـــدا ـــالر ەئتراپى ـــڭ دول ـــۇ . مى 5ب

كومپيۇتېرنىـــــــڭ ھهممىـــــــسى
ــــز ۆئيىمىزدىكــــى ۆئز خىراجىتىمى
ـــۇقىرى ـــلهن وئرۇنالشـــتۇرغان ي بى
سۈرەئتلىك ىئنتېرنېتقـا سـىملىق ۋە
ــق ــلهن داۋاملى ــولالر بى ــسىز ي سىم



803 

ىئككــى بــالىمىز. ۇئالغلىــق تۇرىــدۇ
وئتتــــۇرا مهكتهپتىكــــى نۇرغــــۇن

ـــــشۇرۇق ۋە پر ـــــىتاپ وجهكتالرن
ــــــشلىگهنلىكى ــــــۇتېردا ىئ كومپي
ۈئچــۈن، ھــۆججهت تهييارالشــقا

Windowsىئــــــــشلىتىلىدىغان 
يۇمـــــــــشاق دېتاللىرىنىـــــــــڭ
كۆپىنچىـــسىنى ناھـــايىتى پۇختـــا

ــدۇ ــسى. بىلى ــڭ ھهممىمى تۆتىمىزنى
ــاي،  ــا قارىم ــاق10كۇنۇپكىغ  بارم
ائمېرىكىدا. بىلهن خهت ۇئرااليمىز
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ــاي،  ــا قارىم ــاق10كۇنۇپكىغ  بارم
ن خهت ۇئرۇشنى ۆئگىتىدىغانبىله

مهخــسۇس يۇمــشاق دېتــال بــار
بولۇپ، پهرىزىمچه بۇ پات يېقىنـدا

ھهتتـــا(يۇرتىمىزغىمـــۇ بېرىـــشى 
)ائللىقاچان بېرىپ بولغان بولۇشى

ائشۇنداق خهت ۇئرۇشنى. مۇمكىن
ــا ــر مىنۇتت ــدا، ھهر بى ۆئگىنىۋالغان

 دانه ىئنگلىــــزچه55تهخمىــــنهن 
.دۇسۆزنى ۇئرۇپ كىرگۈزگىلى بولىـ

ــڭ  ــۆز ۇئرۇش ULYمېنى ــى س دىك
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سۈرىئتىممۇ ىئنگلىزچه سـۈرىئتىمگه
ـــــدۇ ـــــۇم. وئخـــــشاپ كېتى وئغل

كومپيۇتېرغا ۆئزلۈكىدىن ىئنتـايىن
ـــازىر ـــا، ھ ـــدىغان بولغاچق قىزىقى
كومپيــــۇتېر توغرىــــسىدا خېلــــى
.مـــۇرەككهپ ىئـــشالرنى بىلىـــدۇ
ۇئيغــۇر ۋەتهنداشــالرنىڭ ۆئيىــگه
مېھماندارچىلىققا بارغانـدا، ۇئ بىـر
ـــــقىالرنىڭ ـــــتىم باش ـــــانچه قې ق

"ۋىرۇس"كومپيۇتېرىغا كىرىۋالغان 
.الرنـــى تېپىـــپ تـــازىالپ بهردى
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ـــۇرۇن ۇئ ـــل ب ـــر يى ـــدىن بى بۇنىڭ
 نىڭ تېزلىكىنـىCPUۆئزلۈكىدىن 

ەئسلىدىكى ۆئلچىمىدىنمۇ يـۇقىرى
 overclocked«ىئنگلىـــزچه (

CPU «تۇرۇبىلىق)دەپ ائتىلىدۇ ،
ـــر ـــوۋۇتىدىغان بى ـــلهن س ـــۇ بى س

ر اليىھىـــلهپ، ۇئنىڭغـــاكومپيـــۇتې
ـــــــالرنىڭ ـــــــدىغان زاپچاس كېتى
تىزىمىنىمۇ تۈزۈپ چىققان بولـۇپ،
ۇئنـــى ياســـاپ چىقىـــش ۈئچـــۈن

 مىـڭ3شۇنىڭدىن بۇيان مهنـدىن 
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مهن. دولالر پۇل تهلهپ قىلىۋاتىدۇ
ـــا  ـــدۇم2ۇئنىڭغ )1:  شـــهرت قوي

ــــال ــــر نورم ــــلهن بى ــــدى بى ائل
ىئشلىمهيدىغان كونا كومپيـۇتېرنى

ۇراشــتۇرۇپ،چــۇۋۇپ، قايتىــدىن ق
)2. ۇئنـــى ىئـــشلهيدىغان قىلىـــش

1500يازلىق كانىكولدا ىئـشلهپ، 
ـــپىش، قالغـــان دولالرنـــى ۆئزى تې

ـــپ1500 ـــى مهن چىقىرى  دولالرن
 دىـن16ائمېرىكىدا يېشى . بېرىش

يــــــۇقىرى بــــــالىالر قــــــانۇنلۇق
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ــــــــڭ. ىئــــــــشلىيهلهيدۇ ۇئالرنى
ــــك ــــدىغىنى ۇئزۇن مۇددەتلى قىلى
رەسمىي خىـزمهت ەئمهس بولـۇپ،

ــاز ــسىگه ي ــدە ھهپتى 40لىق تهتىل
ســـاەئت، وئقـــۇش باشـــالنغاندىن

 سـاەتكىچه20كېيىن ھهپتىـسىگه 
ىئـشقا ائلىـدىغان. ىئشلىسه بولىدۇ

وئرۇنــــــالر كــــــۆپىنچه ھالــــــدا
McDanold ــز ــشاش تې ــا وئخ غ

تاماق چىقىرىدىغان رېستورانالر ۋە
ـــــــــانلىرى ـــــــــودا دۇك بهزى س
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مېنىــڭ وئغلــۇم بــۇ. قاتــارلىقالردۇر
ــل   نىــڭ ائزNASAائيــدا -3يى

ـــپ ـــن كېلى ـــانلىق مىللهتلهردى س
ـــــتهپ ـــــۇرا مهك ـــــان وئتت چىقق
وئقۇغــــۇچىلىرى ۈئچــــۈن بهرپــــا
ــــل ــــازلىق تهتى ــــر ي ــــان بى قىلغ
ـــــــاس ـــــــسىغا ىئلتىم پروگراممى

خىزمهت وئرنى بىزنىـڭ. قىلغانىدى
ىئدارىمىز جپل دە بولۇپ، ۇئنىڭغـا
ىئلتىمــــاس قىلغــــانالر وئقۇشــــتا

ـــى،  ـــشى بولۇش ـــدە ياخ 3ائالھى
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ىڭ گۇۋاھلىق خېتـى ۋەوئقۇتقۇچىن
ۆئزىنىــڭ نــېمه ۈئچــۈن بــۇ ىئــشنى
قىلمــــــــــاقچى بولغــــــــــانلىقى
ـــسىنى ـــر ماقالى ـــسىدىكى بى توغرى

ــكهن ــهرت ىئ ــولالش ش -4مهن . ي
ائينىڭ بېـشىدا سۈرۈشـته قىلـسام،

ــدىغان10پهقهت   وئقۇغــۇچى ائلى
 تىـن ائرتـۇق170بۇ پروگراممىغا 

ـــانلىقىنى ـــاس قىلغ ـــشى ىئلتىم كى
ــدى  ــپ بهرگهنى ــداائم(ېئيتى ېرىكى

مۇشـــۇنداق سۈرۈشــــته قىلىــــشقا



811 

بولىـــدۇ، لـــېكىن ائرقـــا ىئـــشىكته
ەئگهر. مېڭىشقا قهتىئـي بولمايـدۇ

بىرىنىـــــڭ ائرقـــــا ىئـــــشىكتىن
ـــسا، ۇئ ـــپ قال ماڭغـــانلىقى بىلىنى
شهخــــسمۇ ۋە ىئــــدارىمۇ قــــانۇن
.)بـويىچه ېئغىــر جازاغـا تارتىلىــدۇ

ــته  ــدىنقى ھهپ يىلــى-2005(ائل
دىلشاتقا خهت) ائپرېل كۈنى-14

ـــدى ـــاپتۇ. كهل ـــۇل قىلىنم .ۇئ قوب
ائز ســــــــانلىق«ائمېرىكىــــــــدا 

دېگهندە كۆپىنچه قـارا» مىللهتلهر
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تهنلىكلهر، مېكسىكىلىقالر ۋە التىن
ائمېرىكىسىدىن كهلگهنـلهر كـۆزدە
تۇتۇلىــدىغان بولغاچقــا، بىزنىــڭ
سانىمىز قانچىلىـك ائز بولۇشـىدىن
قهتىئينهزەر، بۇنـداق ىئـشالردا بىـز

ـــــسىز  ـــــال پايدى ـــــدايهنى وئرۇن
 . قالىدىكهنمىز

ـــۇتېر ـــسىغا كومپي ـــڭ بالى ۆئزىنى
ېئلىـــپ بېـــرىش بالىنىـــڭ ەئقلىـــي
ىئقتىدارىنى تهرەققىـي قىلدۇرۇشـقا
ــــــۇپ ــــــېلىش بول ــــــلهغ س مهب
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ـــسابلىنىدۇ ـــۇل. ھې ـــۇددى پ ۇئ خ
تۆلهپ بـالىنى ياخـشى باشـالنغۇچ
ــدە ــتهپلهردە ھهم ــۇرا مهك ۋە وئتت
ائلىي مهكتهپـته وئقۇتقـان بىـلهن

ــــــشاش ــــــۇڭا ب. وئخ ــــــرەرش ى
كومپيۇتېرنىــــــــــڭ پۇلىغــــــــــا

ـــا ـــدىغان ائت ائنىـــالر-چىقىناالي
ــــــانقهدەر ــــــرىگه ىئمك پهرزەنتلى
ــــپ ــــۇتېر ېئلى ــــدۇرراق كومپي بال

ــى ياخــشى ــڭ. بهرگىن كومپيۇتېرنى
نۇرغــۇن نهرســىلىرىنى دەرســخانىدا
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ــى ــپ، ۇئن ــگه تايىنى ەئمهس، ۆئزى
ىئشلىتىش جهريانىدا ۆئگىنىۋالغىلى

بۇ كىچىـك بـالىالر ۈئچـۈن. بولىدۇ
ــۇنداقت ــۇ ش ــدىكى. ېخىم ائمېرىكى

ــا ــسى مان ــمۈرلهرنىڭ كۆپىنچى ۆئس
بـــــۇ يهردە. شـــــۇنداق قىلىـــــدۇ

ەئســكهرتىپ ۆئتۈشــكه تېگىــشلىك
ــۇتېر ــڭ كومپي ــىله، بالىنى ــر مهس بى
وئيۇنى وئينىشىنى قانداق كونترول

كىچىـك بـالىالر كومپيـۇتېر. قىلىش
بىـــلهن تېلېـــۋىزور ائلدىـــدا بهك
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ڭۇئزۇن وئلتۇرۇپ كهتسه، ۇئالرنىـ
جىــسمانىي ۋە ەئقلىــي جهھهتــتىن

يېتىلىـشىگه ېئغىـر-نورمال ۆئسۈپ
ـــدۇ ـــدە تهســـىر يېتى ـــۇ. دەرىجى ب

ـــۇن ـــدا نۇرغ ـــته ائمېرىكى جهھهت
قېــــتىمالپ ىئلمىــــي تهتقىقــــاتالر

ائمېرىكىـدا ائشـۇنداق. ىئشلهندى
ـــدە ـــاقلىنىش ھهم ـــدىن س ەئھۋال
ــان ــۋىزوردىن يام ــڭ تېلې بالىلىرىنى
تهسىر يۇقتۇرۇۋېلىـشىنىڭ ائلـدىنى
ېئلىـــش ۈئچـــۈن، ۆئيىـــگه بىرمـــۇ



816 

لىلهرمـــۇىئتېلېـــۋىزور ائلمىغـــان ائ
ــۆپ ــى ك ــك. خېل ــقا كىچى شۇڭالش

بالىالرنىڭ كومپيۇتېرغا چىقىـش ۋە
ۇئنىڭــدا وئيــۇن وئينــاش ۋاقتىنــى
.كونترول قىلىـش ىئنتـايىن مـۇھىم
ــــۇتېر ــــۇ كومپي ــــڭ وئغلۇمم مېنى
وئيۇنىغا ىئنتايىن ائمـراق بولـۇپ،

لغــارائمېرىكىــدا ســېتىلغان ەئڭ ىئ
وئيۇنالرنىــــــــڭ ھهممىــــــــسىنى

ــتىم. ســېتىۋېلىپ وئينايــدۇ ــر قې بى
ــــدىكى ۆئز ــــچه-ائمېرىكى ائرا قىل
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تونۇشمايدىغان كىشىلهر ائرىـسىدا
ــــان ــــق بولغ ــــت ائرقىلى ىئنتېرنې
كومپيۇتېر وئيـۇنى مۇسابىقىـسىدە
ــــۇل ــــپ، ائزراق پ ــــۇپ چىقى ۇئت

بۇ ىئشتا بالىنى. مۇكاپىتىمۇ ائلدى
ـــلهن كـــونترول قىلىـــش تـــۈزۈم بى

بۇنداق تۈزۈم تۇرغۇزۇشـنى. كېرەك
ـــــدا   setting a«ىئنگلىزچى

discipline « ــاكى  setting a«ي
boundary) ـــــپ ـــــرا بېكىتى چېگ

شــۇنداق. دەپ ائتايــدۇ» )بېــرىش
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ــا ــدا ائت ــاال-قىلغان ــلهن ب ــا بى ائن
وئتتۇرىـــــسىدىكى مـــــاجىرادىن
ســاقالنغىلى، كومپيــۇتېر وئيــۇنى
ـــــي ـــــڭ ەئقلى وئيناشـــــنى بالىنى

ـــدارىنىڭ ت ـــشىىئقتى ـــۇ ياخ ېخىم
تهرەققىــــي قىلىــــشىغا خىــــزمهت

ــــدۇ ــــدۇرغىلى بولى ــــڭ. قىل بىزنى
ـــداق ـــۈزۈمىمىز مۇن ـــان ت :چىقارغ
دۈيـــــشهنبىدىن پهيـــــشهنبىگىچه
كومپيۇتېر وئيۇنى وئيناشقا قهتىئي

جۈمه كۈنى مهكتهپـتىن. بولمايدۇ
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قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، ھهمدە
شــهنبه كــۈنى ۋە يهكــشهنبه كــۈنى

 لـېكىن بىـر.ۇئنى وئينىـسا بولىـدۇ
كۈن كومپيۇتېر وئيـۇنى وئينىغـان

ــــى  ــــشىپ3ۋاقت ــــاەئتتىن ېئ  س
دىلشاتمۇ بـۇ. كهتمهسلىكى كېرەك

ــوي ــق ب ــايىن ائڭلى ــۈزۈمگه ىئنت ت
ـــڭ ـــا، بىزنى ـــۇنىدىغان بولغاچق س
ــهن ــته ائساس ــۇ جهھهت ــدە ب ائىلى
.كۆڭۈلـــسىزلىك يـــۈز بهرمهيـــدۇ
-ھازىرغــــا قهدەر ۇئيغــــۇر ائتــــا



820 

ىـــڭائنىلىرىنىـــڭ ۆئز پهرزەنتلىرىن
ەئقلىي ىئقتىـدارىنىڭ تهرەققىيـاتى
ۈئچۈن مهبلهغ سېلىشى دېگهندەك

بۇ خىـل. يېتهرلىك بولماي كهلدى
ـــــيىن ـــــدىن كې ـــــۋال بۇنىڭ ەئھ

ـــرەك ـــداق. ۆئزگهرتىلىـــشى كې ۇئن
ــڭ ــازىرقى زاماننى ــدىكهن ھ بولماي
تهرەققىياتىغــــــا ماسالشــــــقىلى

بــــالىالرنى ھــــازىرقى. بولمايــــدۇ
زامانغا مۇۋاپىق كېلىدىغان ياشاش
ىئقتىــدارىغا تولــۇق ىئــگه قىلغىلــى
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 . بولمايدۇ
بۇ يهردە مېنىڭ يۇقىرىقى سـوائل
بىلهن ائنچه مۇناسىۋىتى بولمىغان
بىـــر ىئـــشنى ســـۆزلهپ بهرگىـــم

وئغلۇم دىلـشات ھـازىر. كېلىۋاتىدۇ
وئقۇۋاتقــان وئتتــۇرا مهكتهپنىــڭ
ـــۇق ـــا تول ـــۇن جىلغ ىئـــسمى ائلت

ىئنگلىـــزچه(وئتتـــۇرا مهكتىپـــى 
»Golden Valley High School«(

بولــۇپ، ۇئالر ائلــدىنقى پهيــشهنبه
-14يىلـى -2005يهنـى، (كـۈنى 
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-مهملىكهتلىك شان) ائپرېل كۈنى
ــى  ــهرەپ جهمىئيىت ىئنگلىــزچه(ش

»National Honor Society«(
ـــسى ـــا شۆبى ـــۇن جىلغ ـــڭ ائلت نى
ــــدى ــــۇش مۇراســــىمى بول .قۇرۇل
ــۇ شــۆبىنىڭ قۇرۇلۇشــىغا ــدا ب يىغىن
ـــانلى ـــۈرتكه بولغ ـــشاتنىڭ ت قىدىل

ھهمــدە ۇئنىــڭ رەىــس بولغــانلىقى
ســانتا چالرىتــا. ېئــالن قىلىنــدى

ــدا ــتهپلهر تارمىقى ــهھهرلىك مهك ش
 مىڭ وئقۇغۇچى بار بولۇپ، بـۇ22
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مهكتهپتىن يۇقىرىقى جهمىئـيهتكه
. نهپهر ىئــــكهن28تالالنغــــانالر 

ــــڭ  ــــۇ جهمىئيهتنى ــــدا ب 4يىغىن
ـــۆزگه ـــسى س ـــڭ ھهممى رەھبىرىنى

دىلـــشاتنىڭ ســـۆزلىگىنى. چىقتـــى
ــــدى م ــــداق بول ــــى ۆئزى(ۇن ۇئن

ــــۇقىرىقى ــــۇپ، ي ــــان بول يازمىغ
شــــهرەپ-مهملىكهتلىــــك شــــان

جهمىئيىتىنىڭ بىرەر ھۆججىتىـدىن
ۆئگهنگۈچى«): ائلغان وئخشايدۇ

دېگهنلىك ۆئگىنىشكه بهل باغلىغان
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ـــر. بىـــر ائدەمنـــى كۆرســـىتىدۇ بى
ســـاەتلهپ-وئقۇغـــۇچى ســـاەت

كىتـــاب وئقۇشـــنى ۋە ۆئگىنىـــشنى
ىخااليـــــدۇ، ھهمـــــدە ياخـــــش

ــڭ ــي دۇنيانى ــيىلهنگهن روھى تهربى
ــــسى ــــۈگىمهس پايدى مهڭگــــۈ ت
ــدۇ ــدان بىلى ــدىغانلىقىنى وئب .بولى
بىزنىــڭ مهكتهپتىكــى وئقۇشــىمىز
ــــز ــــدىن كېيىنمــــۇ بى تامامالنغان
ــــىمىز ــــشنى داۋامالشتۇرۇش ۆئگىنى
ــڭ ــر ائدەمنى ــۈنكى، بى ــرەك، چ كې
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تهلىـــم ېئلىـــش جهريـــانى ۇئنىـــڭ
ھايــاتى ائخىرالشــقاندىال ائنــدىن

بىلىــم ھاياتلىقنىــڭ. ىــشىدۇائخىرل
ەئڭ ۇئلــــۇغ تهركىبىــــي قىــــسمى
بولــــۇپ، ۇئ بىــــر ائدەمنــــى ەئڭ
ـــــــــــك ـــــــــــۇقىرى دەرىجىلى ي
ــــشتۈرىدۇ .مــــۇۋەپپهقىيهتكه ېئرى
ۇئنـــى ىئگىلهشـــنىڭ پهقهت بىـــرال

ســـــهمىمىيلىك ۋە: يـــــولى بـــــار
ــــشچانلىق ــــر. تىرى ــــنىش بى ۆئگى

ــز ۇئ ائرقىلىــق چىراقــھ بولــۇپ، بى
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ۆئزىمىزنىــــــــڭ ۆئتمۈشــــــــىنى
يمىز، ھهمــدە ۆئزىمىزنىــڭوئقۇيــاال

كىـشىلهر. كهلگۈسىنى يورۇتااليمىز
بىلىم ائرقىلىق تهمىن ېئتىلىـدىغان
پۇرسهتلهر ائرقىلىق ۆئز دۇنياسىنى

قـۇدرەتكه-كېڭهيتهلهيدىغان كۈچ
  .»ىئگهدۇر
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ەئركىن سىدىق وئغلـى: سۈرەتته

ــا وئت ــم چىرىغىغ ــشاتجان بىلى دىل
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 .ياقماقتا
قـــانســـىز تۇرۇۋات: ســـوائل. 16

ھهقىقىــــــي بــــــازار ىئگىلىكــــــى
تىدىكى كىــــــشىلهرنىڭىئشــــــارا

تۇرمۇشــتا ىئقتىــسادچىل بولــۇش
ېئڭى ھهققىدە ھېس قىلغـانلىرىڭىز

  قايسىالر؟
وئمۇمالشـــــــتۇرۇپ: جـــــــاۋاب

ېئيتقانـــــــدا، ائمېـــــــرىكىلىقالر
ــــدىن ــــۇقالردىن، جۈملى جۇڭگول
ۇئيغــۇرالردىن كــۆپ ىئقتىــسادچىل
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ـــدۇ ـــۇ . كېلى ـــۇنى ب ـــنىڭچه ب 2مې
- پۇل تېپىشنىڭ ائساندۆلهتتىكى

قىيىنلىق دەرىجىسى بىـلهن ىئلمىـي
ـــــــۇقىرى -ائڭ ســـــــهۋىيىنىڭ ي

ـــسه ـــويىچه چۈشهن ـــۆۋەنلىكى ب ت
ـــۇن ـــرەك ۇئيغ ـــيهتكه بهك ەئمهلى

ـــۇمكىن ـــشى م ـــدا. كېلى ائمېرىكى
ىئگىلىكلهرنىڭ ھهممىسى دېگۈدەك

شىركهتكه بىرەر. شهخسنىڭ قولىدا
ائدەم ائلماقچى بولسا، شىركهتنىڭ

 بىـلهن ائلىـدىغانىئگىلىرى ائلدى
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ـــى، ـــپىي ساھهس ـــڭ كهس ائدەمنى
ۇئنــــۋان دەرىجىــــسى، ەئمهلىــــي
تهجرىبه توپلىغـان يىـل سـانى، ۇئ
كىشىنىڭ بۇ شـىركهتته قىلىـدىغان
كونكرېت ىئش تهقسىماتى، ۇئنىـڭ
ــر ــا بى ــى ۋە ۇئنىڭغ ــق ماائش يىللى
يىلدا كېتىدىغان مااشتىن سـىرتقى
ساالمهتلىك سۇغۇرتىـسى قاتـارلىق

كېتىـدىغان قوشـۇمچهنهرسىلهرگه 
چىقىمى قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسىنى
ىئنتايىن تهپسىلىي ھېـسابالپ، بـۇ
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ائدەم شـــــىركهت ۈئچـــــۈن كهم
دېگهنـــدە ۆئز چىقىمىـــدىن بىـــر
ــــسادىي ــــۇق ىئقتى ھهســــسه ائرت
ـــسا قىمـــمهت يارىتااليـــدىغان بول
ائندىن ائشۇنداق ائدەمدىن بىرنى

شۇڭا بىـر ائدەم. شىركهتكه ائلىدۇ
 كىرگهنـدىن كېـيىن،بۇ شـىركهتكه

ــــدارىنى ەئڭ ــــق ۆئز ىئقتى داۋاملى
ـــــارى ـــــدە ج ـــــۇقىرى دەرىجى ي
قىلـــــــدۇرۇش ائرقىلىـــــــق ائران
ــــدىكى ــــدىغان دەرىجى تۈگىتهلهي
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.خىزمهتنىڭ ھۆددىسىدىن چىقىدۇ
ــاتتىق ىئــشلهيدۇ ــر. داۋاملىــق ق بى

ائدەم شـــىركهتكه بىـــر مهزگىـــل
ـــش ـــان ىئ ـــسه، ۇئ قىلىۋاتق كهلمى

ڭاشـۇ. پۈتۈنلهي توختـاپ قالىـدۇ
ائمېرىكىلىقالرنىڭ ھهر يىلدا ىئككى

 ھهپتىگىچىلىـــك5-4ھهپتىـــدىن 
ــر تهتىــل ۋاقتــى بولــسىمۇ، ۇئالر بى
قېتىملىق تهتىلى ۈئچـۈن ائدەتـته

ـــدىن ائرتـــۇق رۇخـــسهت10  كۈن
ۆئزى يىغقــان تهتىــل. ســورىمايدۇ
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ــر ــر يىلنىــڭ ىئچىــدە بى ۋاقتىنــى بى
ــــشلىتىدۇ ــــۈپ ىئ ــــانچىگه بۆل .ق
كــــــــــــالىفورنىيه شــــــــــــتات

ســىتېتىنىڭ پروفېســسورلىرىۇئنىۋېر
 كـــېچه5 تىـــن 4ھهر مهۋســـۇمدا 

بىـــرىگه وئخـــشىمايدىغان-بىـــر
ــدۇ ــلهرنى ۆئتى ــالىفورنىيه. دەرس ك

ۇئنىۋېرسىتېتىنىڭ بىر پروفېسـسورى
ھهر مهۋسۇمدا بىردىن ىئككىگىـچه
باكــــاالۋر بىــــلهن ائســــپىرانتنىڭ

ۇئنىڭدىن سىرت. دەرسىنى ۆئتىدۇ
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 تىن ائرتۇق ماگىستىرلىق ۋە4-5
ــــــۇق وئقۇغۇچىلىرىغــــــاد وكتورل

ھهمدە ۆئزىمۇ. يېتهكچىلىك قىلىدۇ
مهلۇم بىر ساھهدە تهتقىقات ېئلىپ
بېــرىپال قالمــاي، وئقۇغۇچىلىرىنىــڭ
ـــپىش ـــى تې ـــات خىراجىتىن تهتقىق
ۈئچـــۈن توختىمـــاي ۇئ يهر بـــۇ
ــدلىرىغا ــات فون ــڭ تهتقىق يهرلهرنى

شـۇڭا ۇئالردا. ىئلتىماس يولاليـدۇ
نتـايىنائىئله تۇرمۇشـى دېـگهن ىئ

بــــۇالردىن باشــــقا،. ائز بولىــــدۇ
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ائمېرىكىــــدىكى مــــۇتلهق كــــۆپ
ســـانلىق كىـــشىلهر پـــۇلنى ۆئزى
ـــلهن ـــول بى ـــال ي ـــشلهپ، نورم ىئ

 . ائزراقتىن تاپىدۇ-ائزراق
ائمېرىكىــــدا تاپقــــان پۇلنىــــڭ
مىقــدارى يــۇقىرى بولغــان بىــلهن،
تۇرمۇش چىقىمىمـۇ جۇڭگـونىڭكى
بىلهن سېلىشتۇرغاندا جىق يـۇقىرى

ــۇرەك ــزگه. كهپۋە م ــىلهن، بى مهس
ھهر ائيدا نۇرغۇن ھېسابات تالونى

»بىلـل«بـۇنى ىئنگلىـزچه . كېلىدۇ
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ــــــدۇ ــــــدە ھهر. دەپ ائتاي ھهم
قېتىملىق مااشىمىزنىڭ خېلى كـۆپ
قىسمىنى باج ۋە باشقا نهرسـىلهرگه

بۇالر مۇنـۇالرنى ۆئز. تۇتۇپ قالىدۇ
 : ىئچىگه ائلىدۇ

بىــــز ھهر ائيــــدا تۆلهيــــدىغان
«bill»الر  : 
45تهخمىــــنهن (وك پــــۇلى تــــ
، گاز پـۇلى)20(، سۇ پۇلى )دولالر

،18(، ەئخــــــلهت پــــــۇلى )25(
ــۇلى  ــۋىزىيه پ ــىملىق تېلې ،)55(س
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ــلهن ــون بى ــىملىق تېلېف ــڭ س ۆئينى
، ۋە)55(ىئنتېرنېت ۇئلىنىش پۇلى 

ـــۇلى  ـــانفون پ شهخـــسىي). 60(ي
ــارىگه ــاق ىئج ــدە ەئمهس، يات ۆئي
ېئلىــپ وئلتۇرۇۋاتقــانالر ســۇ پــۇلى

.خلهت پۇلىنى تۆلىمهيـدۇبىلهن ەئ
ـــشاشال ـــسا وئخ ـــانلىرىنى بول قالغ

 . تۆلهيدۇ
ــدا  ــر يىل ــقا، بى ــدىن باش 2ۇئنىڭ
ـــۇلى ـــۇغۇرتا پ ـــىنا س ـــتىم ماش قې

ــزدەك ( ــر4بى ــارالر بى  ماشىنىــسى ب
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ــتىم  ــۇق1800قې ــن ائرت  دولالردى
ۋە يىلـــدا بىـــر قېـــتىم) تـــۆلهيمىز

ــــۇلى ــــزىملىتىش پ ماشــــىنىنى تى
 دولـــــالر600بىـــــز (تـــــۆلهيمىز 

بـــۇالردىن). راپىـــدا تـــۆلهيمىزەئت
باشقا ماشىنا مـاي پـۇلى ۈئچۈنمـۇ
ھهر ائيـــدا خېلـــى كـــۆپ پـــۇل

 . خهجلهيمىز
 قېتىم1بىزدەك ۆئيى بارالر يىلدا 

ۆئيگه وئت ائپىتى سـۇغۇرتا پـۇلى
 قېـتىم يهر2، يىلىغا ) دولالر950(
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3000بىــــز ھهر قېــــتىم (بېجــــى 
كـالىفورنىيهدىكى. تۆلهيمىز) دولالر

ــڭشهخــسىي ۆئ ــلهر ۋە ياتاقالرنى ي
ھهممىسى پۈتۈنلهي ياغـاچ بىـلهن
ـــــا، وئت ســـــېلىنىدىغان بولغاچق

شـۇڭا بىـزگه. ائپىتى كۆپ بولىـدۇ
ـــۈن پـــۇل قهرز ـــش ۈئچ ۆئي ېئلى
ـــزدىن ـــا بى ـــان بانك ـــپ تۇرغ بېرى
ۆئيىمىزگه وئت ائپىتى سۇغۇرتىسى

يهر. ېئلىـــــشنى تهلهپ قىلىـــــدۇ
تهۋرەش سۇغۇرتىسىمۇ بـار ھهمـدە
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پ، ۇئنىڭ بىر يىللىقۇئ ائيرىم بولۇ
پـــۇلى بهك يـــۇقىرى بولغاچقـــا،
. كۆپىنچه كىشىلهر ۇئنى ائلمايدۇ

ـــــشىلهرگه ھهر  ـــــۆپىنچه كى 2ك
ھهپتىـــدە بىـــر قېـــتىم مـــاائش
تارقىتىلىـــدىغان بولـــۇپ، ۇئ پـــۇل
بىزنىڭ بانكىمىزغا بىۋاسىته كىرىـپ

شۇڭا بىز ھهرگىز نهق پۇل. كېتىدۇ
بىزنىــڭ ھهر قېتىملىــق. كــۆرمهيمىز
ــــۇلالرمااشــــى ــــداق پ مىزدىن مۇن

 : تۇتۇۋېلىنىدۇ
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ــۇ.  دۆلهتلىــك مــاائش بېجــى- ب
.پۇل كهمـبهغهللهردىن ېئلىنمايـدۇ
قالغانالرنىـــڭ يىللىـــق كىرىمىنىـــڭ

تــــۆۋەنلىكىگه قــــاراپ-يــــۇقىرى
ېئلىنىـــدىغان بولـــۇپ، ائدەتـــته

35 پىرســـهنتىدىن 15كىرىمنىـــڭ 
 . پىرسهنتىگىچه ېئلىنىدۇ

بۇمـۇ.  شتاتلىق مـاائش بېجـى-
ــڭ ائزكىر ــاراپ-ىمنى ــۈكىگه ق كۆپل

8ېئلىنىـــــدىغان بولـــــۇپ، بىـــــز 
 . پىرسهنت ەئتراپىدا تۆلهيمىز
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. ىئجتىماىئي كاپالهتلىك بېجـى-
ائمېرىكىدا پېنـسىيىگه چىققانـدىن
ــــدۇ ــــاائش بېرىلمهي ــــيىن م .كې

 ياشتىن ائشـقاندا65كىشىلهرنىڭ 
ـــدىنى ـــشىنىڭ ائل ـــسىز قېلى كىرىم
ېئلىش ۈئچۈن، ائمېرىكا ھۆكۈمىتى

5نىڭ مااشـىمىزنىڭ تهخمىـنهن بىز
-1پىرسهنتىنى خىزمهت باشلىغان 

كۈنىــدىن باشــالپ تۇتــۇپ قېلىــپ،
ــسىيىگه ــز پېن ــۇپ، بى ــاقالپ قوي س
ـــتىن ـــدا ائزراق ـــدا ھهر ائي چىققان
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ۇئ چاغـــدا بېرىلىـــدىغان. بېرىـــدۇ
ـــڭ ائز ـــق پۇلنى ـــۈكى-ائيلى كۆپل

ھۆكۈمهت سىزدىن تۇتـۇپ قالغـان
كۆپلــــۈكى بىــــلهن-پۇلنىــــڭ ائز
ەئگهر ائمـــانگۈل. ەتلىكمۇناســـىۋ

بىلهن ىئككىمىز ھـازىرال ىئـشلهشنى
ـــز  ـــساق، بى ـــتىن65توختات  ياش

ائشقاندا ھهر بىرىمىزگه ھهر ائيـدا
 دولــــالر ەئتراپىــــدا پــــۇل1200

ۇئ چاغــــدا. كېلىــــشى مــــۇمكىن
بۇنـــداق پـــۇل يېتهمـــدۇ؟ بىـــز
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ۇئنىڭغىچه ۆئينىڭ پـۇلىنى تـۆلهپ
بولــــۇپ، ۆئيلــــۈك بولىــــدىغان

.ېتىـشى مـۇمكىنبولغاچقا بىزگه ي
لــېكىن، ھــازىرقى كىرىمــى يــۇقىرى
ـــــېتىپ ـــــدە ۆئي س ەئمهس ھهم
ائاللمىغانالر ۈئچـۈن ھۆكـۈمهتتىن
ــچه ــۇل ائن ــداق پ ــدىغان بۇن كېلى
.يېتىـــپ كهتمهســـلىكى مـــۇمكىن
چـــۈنكى، بىـــر ائيلىـــق ياتـــاق

1000ىئجارىــــــسى ۈئچــــــۈنال 
ــدۇ ــۇل كېتى .دولالردىــن ائرتــۇق پ
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ــــدا ېئيتىلغــــان قالغــــان يۇقىرى
ــــىله ــــسانهرس ــــۇل بولمى رگىمۇ پ
 . بولمايدۇ

ـــى- ـــۇق داۋاالش بېج . دوختۇرل
ــدا  ــقان65ائمېرىكى ــتىن ائش  ياش

كىــــشىلهرنىڭ داۋاالش پۇلىنىــــڭ
ـــۈمهت ـــسمىنى ھۆك ـــىي قى ائساس

لـېكىن، ھۆكـۈمهت شـۇ. كۆتۈرىدۇ
ـــدىغان ـــىزگه خهجلهي ـــدا س چاغ
پــــۇلنى ســــىزنىڭ مااشــــىڭىزدىن
.ھازىردىن باشـالپ تۇتـۇپ قالىـدۇ
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ــــزىمچه ــــڭ پهرى ــــنىڭمېنى  مااش
 پىرســــــهنتى2-1تهخمىــــــنهن 

مۇشــــۇنىڭغا تۇتــــۇپ قېلىنىــــشى
 . مۇمكىن

4يــۇقىرىقى .  پېنــسىيه پــۇلى-
ـــۇپ ـــۇرى تۇت ـــاج مهجب ـــل ب خى
ــــدىغان پــــۇلالر بولــــۇپ، قېلىنى

-ك401«ۇئنىڭـــــدىن باشـــــقا 
دەپ ائتىلىــــــدىغان،» پىالنــــــى

ــدىغان ــارىي تۆلهي ــز ىئختىي ۆئزىڭى
ھـازىر بىـر ائدەم بـۇ. بىر پـۇل بـار
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 مىڭ دولـالر13ن يىلىغا پۇل ۈئچۈ
ەئگهر. قويـــۇپ قويـــسا بولىـــدۇ
 مىڭ50سىزنىڭ يىللىق كىرىمىڭىز 

 پىرسـهنت20دولالر بولـۇپ، سـىز 
دۆلهت بېجـــــــى تۆلهيـــــــدىغان

 مىــڭ دولالرنىــڭ50بولــسىڭىز، ۇئ 
 مىڭ دوللىرىنـى دۆلهت بېجىغـا10

ــــۇ. تۆلهيــــسىز ــــېكىن، ســــىز ب ل
 مىــڭ دولالرنــى13كىرىمىڭىــزدىن 
غـــــا قويـــــسىڭىز،پېنـــــسىيه پۇلى

ــــــــى ــــــــدىن دۆلهت بېج ۇئنىڭ
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37سىز پهقهت قالغان . ېئلىنمايدۇ
 =37000x0.2مىـــڭ دولالرغـــا 

. مىڭ دولالر بـاج تۆلهيـسىز6700
بــۇ كىــشىلهرنى پېنــسىيىگه پــۇل
يىغىــشقا رىغبهتلهنــدۈرۈپ يولغــا
قويغان بىر تۈزۈم بولـۇپ، سـىز بـۇ

65پىالنىغا قويغان پۇلنى -ك401
ـــــرىمىگىچه ېئ ـــــپياشـــــقا كى لى

ەئگهر جىـددىي. خهجلىيهلمهيسىز
ىئــش بولــۇپ قېلىــپ ۇئنــى چوقــۇم
خهجلىمىـسىڭىز بولمىـسا، ۇئنىڭغـا
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 . جهرىمانه تۆلهيسىز
ــۇل قهرز- ــدىن پ ــزدەك بانكى  بى

ــدا ــانالر ھهر ائي ــپ، ۆئي ائلغ ېئلى
قهرزنىڭ بىر قىـسمى بىـلهن ۇئنىـڭ

مهسىلهن، بىر. ۆئسۈمىنى تۆلهيمىز
هرز يىللىــق ق30ائدەم بانكىــدىن 

 پىرسهنت ۆئسـۈمى6تهرىقىسىدە، 
ــلهن  ــان300بى ــالر ائلغ ــڭ دول  مى

بولسا، ۇئ كىشى بانكىغا ھهر ائيـدا
-1.  دولالر تۆلىشى كېـرەك1800

 دوللىـرى1500ېئيىدا بـۇ پۇلنىـڭ 
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300قهرزنىـــڭ ۆئســـۈمى بولـــۇپ، 
دوللىــرى قهرزنىــڭ بىــر قىــسمىغا

ــدۇ ــدا. ماڭى ــسبهت ھهر ائي ــۇ نى ب
ـــدە  ـــدۇ ھهم ـــپ ماڭى 21ۆئزگىرى

 دولالرنىــڭ1800يىلــدىن كېــيىن 
يېرىمى ۆئسۈمگه، قالغـان يېرىمـى

 . قهرزگه ماڭىدۇ
بـــۇ ماقـــالىنى مۇشـــۇ يهرگىـــچه
وئقۇغاندا، تۆلهيـدىغان پۇلالرنىـڭ
ـــــــــال ـــــــــدىن ېئھتىم كۆپلۈكى
بهزىلىرىڭالرنىـــڭ بېـــشى قېيىـــپ
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ــــۇمكىن ــــى م ــــكهن بولۇش .كهت
سىپىر ھهقىقهتهنمۇ-يۇقىرىقى سان

ــ. شــۇنداق ــۇ پ ــتىم ب ۇلالرنىھهر قې
ـــشىمىزمۇ ـــڭ بې ـــدا، بىزنى وئيلىغان

شـۇڭا ىئمكـانقهدەر. قېيىپ كېتىدۇ
.ۇئنــى وئيلىماســلىققا تىرىــشىمىز
ائمېرىكىــدا كىــشىلهر پــۇلنى جىــق
ــۇ كــۆپ ــلهن، چىقىمنىم ــان بى تاپق

بۇ ھهرگىـز ائمېـرىكىلىقالر. تارتىدۇ
ــكهن ــارە ىئ ــۇقالردىن بىچ جۇڭگول

ائمېرىكا دۇنيـا. دېگهنلىك ەئمهس
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ـــــــويىچه ەئ ـــــــاي دۆلهتب .ڭ ب
ــــــۇش ــــــڭ تۇرم ائمېرىكىلىقالرنى
ـــويىچه ەئڭ ـــا ب ـــسى دۇني سهۋىيى

لېكىن، ۇئ ھهرگىز بېـزىلهر. يۇقىرى
پهرەز قىلغانـــدەك بىـــر غـــايىۋى

ائدەمـــــلهر. جهننهتمـــــۇ ەئمهس
ــــشلهپ، ــــالىق ىئ ــــى جاپ دولالرن

يۈز پىرسهنت قانۇنلۇق يول-يۈزدە
ــلهن ائزراق ــدۇ-بى ــتىن تاپى .ائزراق

 پــــۇلشــــۇڭا بىــــز ائمېرىكىــــدا
ـــــلهن ـــــو بى ـــــشنىڭ جۇڭگ تېپى
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سېلىــــــــشتۇرغاندا ناھــــــــايىتى
پــۇلنى. تهســلىكىنى ھــېس قىلىمىــز

ــشتۇرغاندا ــلهن سېلى ــۇرتتىكى بى ي
كۆپ تاپقان بىلهن، مـۇتلهق كـۆپ
ســـاندىكى ائمېـــرىكىلىقالر پـــۇل
خهجلهشته ىئنتايىن ېئھتىياتچـان

كېچهك ۋە-بولۇپمۇ كىيىم. كېلىدۇ
ــــېمهك ــــته-ي ــــمهك جهھهت ىئچ

ــايىن ىئ ــدۇىئنت ــسادچىل كېلى .قتى
ــق ــر ائيلى ــى بى ــۇرتىمىزدا چىقىم ي
ماائشىنىڭ بىر قانچه ھهسسىـسىگه
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-تـــوغرا كېلىـــدىغان بىـــر كېـــيىم
ـــېتىۋالىدىغانالر،  ـــى س 10كېچهكن

نهچـــچه ائيلىـــق مااشـــىغا تـــوغرا
ـــۇلنى ـــداردىكى پ ـــدىغان مىق كېلى
خهجلهپ، بىر قېتىم سۈننهت تويى

ـــڭ ـــدىغانالر كۈرمى ـــېكىن،. قىلى ل
نــــداق ىئــــشالرنىائمېرىكىــــدا ۇئ

.تهسهۋۋۇر قىلىش مۇمكىن ەئمهس
بىـــــر ائيلىـــــق مااشـــــىڭىزنىڭ
ـــــــــسىنى ائشـــــــــۇنداق ھهممى
خهجلىۋەتــــــسىڭىز، يــــــۇقىرىقى
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 چىقىمالرنى قانداق قىلىسىز؟ 
ائمېرىكىغــا وئخــشاش تهرەققىــي
تاپقان دۆلهتلهردە بىـر ائدەم يهنه
ــك مــاائش ــر ائدەمنىــڭ قانچىلى بى
ائلىــدىغانلىقىنى ســوراش ىئنتــايىن

ەئمما،. ەئدەپسىزلىك ھېسابلىنىدۇ
ــدە ــۇمىزدىكى ۇئيغــۇرالر ىئچى يۇرت
ــــى كــــۆپ ــــداق ىئــــش خېل .بۇن
ــــــدىكى ــــــۇنداقتىمۇ ائمېرىكى ش
ــك ــقىالرنىڭ قانچىلى ــۇرالر باش ۇئيغ
ـــشىنى ـــدىغىنى سورى ـــاائش ائلى م
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ــدۇ ــي ياخــشى كۆرمهي ــز. قهتىئ بى
ائنىمىـــز ۋە-ائدەتـــته ۆئز ائتـــا

ـــــــــــــانلىرىمىزغىمۇ-ۇئرۇق تۇغق
ــــــــــــاائ ــــــــــــك م شقانچىلى

ائلىـــــــــــــــدىغانلىقىمىزنى دەپ
ـــز ـــۇھىم. بهرمهيمى ـــڭ ەئڭ م بۇنى

ــــز ۆئز ســــهۋەبلىرىنىڭ بىــــرى، بى
كىرىمىمىزنى مـاائش بىلهنـال تـوغرا

ـــــهندۈرەلمهيمىز ـــــز ۆئز. چۈش بى
كىرىمىمىزنى تـوغرا چۈشـهندۈرۈش
ـــــۇقىرىقى ســـــان -ۈئچـــــۈن، ي
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ــــردىن ــــردىن-ســــىفىرالرنى بى بى
.چۈشهندۈرۈشـــــــىمىز كېـــــــرەك
ــدى ــۈمهت تۇتى ــودا ھۆك غانجۇڭگ

پۇلنىڭ ھهممىسىنى تۇتۇپ قېلىـپ،
ــشلىكىنى  ــا تېگى ــاائش«پۇقراغ »م
ــدۇ ــاپ بېرى ــدا. دەپ ائت ائمېرىكى

ـــسا  ـــاائش«بول ـــدا»م ـــى ائلدى ن
ــدەك ــدىن يۇقىرىقى ــپ ائن بېرىۋېتى
.نۇرغۇنلىغان پۇلنى تۇتۇپ قالىـدۇ
شۇڭا بىـز ۆئز مااشـىمىزنى ەئيـنهن
ــا ــۇنالردا خات ــهك، نۇرغ دەپ بهرس
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 . قالىدۇچۈشهنچا پهيدا بولۇپ 
دۇنيـــادىكى باشـــقا تهرەققىـــي
ــــــلهن ــــــلهر بى ــــــان دۆلهت تاپق
ــــــدا ــــــشتۇرغاندا، ائمېرىكى سېلى
.يــېمهكلىكلهر ھهقىقهتهنمــۇ ەئرزان

8.50گــۈرۈچ ) Kg25( جىــڭ 50
 دولـالر10يهنـى سـاىتىگه (دولالر 

ـــك ـــۆۋەن دەرىجىلى ـــدىغان ت تاپى
خىزمهتچىنىڭ بىر سـاەئتلىك ىئـش

. جىڭ گۈرۈچ كېلىـدۇ50ھهققىگه 
ـــق بىرلىكـــىائ( ـــدا ېئغىرلى مېرىكى
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ـــوگرام ىئـــشلهتمهي، ۈئچـــۈن كىل
دېــــــگهن» poundپوۇنــــــد«

ـــى ىئـــشلىتىدۇ ـــد1. بىرلىكن  پوۇن
 گــرام بولــۇپ، بىــر454دېــگهن 

مېنىـڭ بـۇ. جىڭغا يـېقىن كېلىـدۇ
ــــــــڭ«يهردە  ــــــــنىم» جى دېگى

ــته  ــد«ەئمهلىيهت ــى» پوۇن دېگهنن
 جىڭ بۇغـداي25). كۆزدە تۇتىدۇ

ــى  ــالر3.50ۇئن ــوي گۆ.  دول شــىق
قىممهترەك بولۇپ، بىـر جىـڭ لـوق

ــــــۆش  ــــــالر4.00-3.50گ  دول
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 دىن0.80توخۇ گۆشى . ەئتراپىدا
ۈئزۈمنىڭ بىر جىڭى.  دولالرغىچه2

بىــر دولــالر، تاۋۇزنىــڭ بىــر جىڭــى
 دولالر، ائلمىنىڭ بىـر0.20-0.50

 دولالر، شاپتۇلنىڭ بىر0.50جىڭى 
وئتتۇرا. جىڭى بىر دولالر ەئتراپىدا

تورانالردا تامــاقدەرىجىلىــك رېــس
ــگه  ــر ائدەم ــسه، بى ــالر15يې  دول

ــدۇ ــدا كېتى ــزگه. ەئتراپى شــۇڭا، بى
وئخــــــــشاش چهت ەئلــــــــدىن
ائمېرىكىغـــا يېڭىـــدىن كـــۆچمهن
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بولۇپ كهلگهن كىـشىلهر ائساسـهن
.رېستورانغا تاماق يېگىلى بارمايدۇ
ــــسا ــــلهردە بولمى ــــمه ائدەم ھهم
بولمايـــــــدىغان يـــــــېمهكلىكلهر

ىــلهن،ائشــۇنداق ەئرزان بــولغىنى ب
بولــسىمۇ بولىــدىغان، بولمىــسىمۇ
ـــدىغان باشـــقا نهرســـىلهرنىڭ بولى
.باھاســـى ۇئنـــداق ەئرزان ەئمهس
ــــــا ۋە مهســــــىلهن، مهن ھويلىغ
تهشتهككه گۈل تىكىدىغان يۇقىرى

ـــڭ  ـــۈپهتلىك توپىنى ـــڭ25س  جى
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12ەئتراپىــدىكى بىــر خالتىــسىنى 
ـــز. دولالرغـــا ســـېتىۋالىمهن ۆئزىمى

ـــــىنىالرنىڭ ـــــدىغان ماش ھهيدەي
 وئتتــۇراToyota Corollaىــدە ىئچ

ــلهن  ــساب بى ــالر،14ھې ــڭ دول  مى
Toyota Camry 18،ــالر ــڭ دول  مى

Toyota ـــى ـــۇس -مىن ـــڭ 28ب مى
كىچىكلىكــــى-دولــــالر ۋە چــــوڭ

بـــۇس بىـــلهن وئخـــشاش-مىنـــى
Toyota 4Runner 30كېلىــدىغان 

 . مىڭ دولالرغا كېلىدۇ
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ىئچمهك،-كېچهك، يېمهك-كىيىم
ـــاددىي ـــارلىق م ۆئي ياســـاش قات

رمۇشــتا تۇتقــان يولىغــا قــاراپ،تۇ
 خىلغــــا بۆلــــۈش2ائدەملهرنــــى 

خىلى ۆئزلىـرى-1ۇئنىڭ . مۇمكىن
.ۈئچــۈن ياشــايدىغان ائدەمــلهر
ىئككىنچــى خىلــى بولــسا باشــقىالر

ىئككىنچـى. ۈئچۈن ياشـايدىغانالر
ــــۇن ــــلهر نۇرغ ــــدىكى ائدەم خىل
ىئــشالرنى باشــقىالرغا كۆرســىتىش

ۆئزىـگه قانچىلىـك. ۈئچۈن قىلىـدۇ
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سى تهگكهنلىكــى، ۆئزىــگهپايدىــ
ــــــــــپهەئت ــــــــــك مهن قانچىلى
يهتكۈزگهنلىكى بىلهن ائنچه كـارى

ـــــدۇ ـــــڭ. بولماي ائمېرىكىلىقالرنى
خىلدىكى-1مۇتلهق كۆپ قىسمى 

ــــدا ــــۇپ، ائمېرىكى ــــشىلهر بول كى
ھېچكىمنىــڭ ھــېچ قانــداق ائدەم
ــــــدۇ ــــــارى بولماي ــــــلهن ك .بى
خىزمهتداشــــــــــــــــــلىرىڭىز ۋە
قوشنىلىرىڭىز ھـېچ قانـداق ۋاقىتتـا

ـــىزن ـــقهتس ـــزگه دىق ىڭ كېيىمىڭى
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ـــــدۇ ـــــپ قويماي ـــــان. قىلى تۇتق
ۇئالردا. ۆئيىڭىزگه قاراپ قويمايدۇ

ـــدىغان ـــان چاقىرى ـــگه مېھم ۆئيى
.ىئشالرمۇ ائساسهن يوق دېيهرلىـك
ـــدا ـــانچه چـــوڭ بايراملىرى ـــر ق بى

تۇغقانلىرى بىرىنىڭ ۆئيىگه-ۇئرۇق
ـــــــــقا، جهم بولۇشـــــــــتىن باش

ـــــات ـــــۇرالردەك پ ـــــات-ۇئيغ پ
ــــدارچىلىق وئينا ــــدىغانمېھمان ي

.ىئشالر ائساسهن مهۋجۇت ەئمهس
شــــــــــۇڭا ۇئالر كىيىمنىــــــــــڭ
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ـــــــــــــــى ەئمهس، چىرايلىقلىرىن
ەئگهر. راھهتلىرىنى تالالپ كىيىـدۇ

بىزنىڭ ىئدارىگه كېلىپ قارىـسىڭىز،
ۇئنىـــڭ ائمېرىكىـــدىكى ىئنتـــايىن
مۇھىم ائلهم تېخنىكىسى تهتقىقات
مهركىــزى ىئكهنلىكىــگه ىئــشهنمهي

ۋالغىنىكىـشىلهرنىڭ كېيىـ: قالىسىز
تۇرۇشى ىئنتايىن-ۋە باشقا يۈرۈش

ائددىي بولۇپ، ەئرلهرنىڭ تهڭدىن
 ىئــــشتان"نيۇزەيكــــۇ"تولىــــسى 
مهن بۇ ىئدارىگه يېڭى. كىيىۋالىدۇ
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ىئــشقا كىرگهنــدە، بىــرەيلهن ماڭــا
ـــــڭ«چاقچـــــاق قىلىـــــپ،  بىزنى

كېچهك جهھهتته-ىئدارىنىڭ كىيىم
ــــار ــــرال تــــۈزۈمى ب ۇئ. پهقهت بى

ـــــتيۇم ـــــهن كاس ـــــسىمۇ س -بول
بۇرۇلكىدىن باشـقا نـېمه كهيـسهڭ

ـــــــدۇ ـــــــدى»بولۇۋېرى .، دېگهنى
ــق ەئمهس، ۆئز ــى چىرايلى ۆئيلىرىن
ــــپ ــــق قىلى ــــىغا قۇاليلى تۇرمۇش

رېــستورانغا بارســىڭىز،. ياســايدۇ
ھهممه ائدەمنىڭ ۆئزىگه چۇشـلۇق
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تامــاق بۇيرۇتىــدىغانلىقىنى، ەئگهر
ائلغــان تــامىقى ېئــشىپ قالــسا،
ــىدىن ــك ائز بولۇش ــڭ قانچىلى ۇئنى

هتىئينهزەر چوقۇم قهغهز قاچىالرغاق
ســـېلىپ ېئلىـــپ كېتىۋاتقـــانلىقىنى

خهلقائرالىــــق چــــوڭ. كۆرىــــسىز
يىغىــــن، شــــىركهتلهرنىڭ يېڭــــى
-يىللىــق چــوڭ وئلتۇرۇشــى، تــوي

ــاپهتلهردىمۇ ــارلىق زىي ــۈن قات تۆك
-ھهر بىر ائدەمگه تاماقنى ائيـرىم

ســـــىزگه. ائيـــــرىم ەئپكېلىـــــدۇ
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كهلتـــۈرۈلگهن نورمىلىـــق تاماققـــا
بهزى. ىغىڭىز ائرانــال تويىــدۇقورســ

ـــــــڭ ـــــــاپهتلهردە تاماقالرنى زىي
ـــۇپ ـــر يهرگه قوي ـــسىنى بى ھهممى
قويۇپ، مېھمانالر تاماقنى ۆئزلىـرى
ــــپ ىئــــستېمال ــــانچه ېئلى خالىغ

ــدۇ ــورۇنالردىمۇ. قىلى ــۇنداق س ائش
ــــسراپچىلىقنى ــــداق ىئ ــــېچ قان ھ

قىسقىـــــــــسى،. كۆرمهيـــــــــسىز
ائمېرىكىلىقالرنىــــڭ يــــېمهكلىككه

ـــ ـــىبولغـــان كـــۆز قارى شى ۆئمرىن
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ېئتىزلىقتــا ائشــلىق تېــرىش بىــلهن
ـــــــــــۇر ـــــــــــۈزگهن ۇئيغ ۆئتك
ـــــشاپ ـــــانلىرىنىڭكىگه وئخ دېھق

 . قالىدۇ
مهن يېقىنقــى بىــر قــانچه يىلنىــڭ
ىئچىــــــدە ۇئيغــــــۇرالر چــــــوڭ
شــــــهھهرلهردىكى رېــــــستوراندا
ــــــالر ــــــدىغان وئلتۇرۇش ۆئتكۈزى
توغرىــسىدا خېلــى كــۆپ ىئــشالرنى

ھهمدە ىئنتايىن ھهيران. ائڭلىدىم
ائدەمنىڭ تاماق يېيىشىدە. مقالدى
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ـــداق  ـــسهت2مۇن ـــىي مهق  ائساس
ھايــاتلىقنى) 1: بولۇشــى مــۇمكىن

ــاقالش ــۈرۈش) 2. س ــر. راھهت ي بى
ائدەمنىــڭ ھايــاتلىقىنى ســاقالش
ۈئچۈن زۆرۈر بولغان يېمهكلىكنىـڭ
.مىقـــدارى ائنـــچه چـــوڭ ەئمهس
ەئگهر تامــاقنى جىــق يهۋالــسىڭىز،
شۇ ۋاقىتنىڭ ۆئزىـدە ائنـچه راھهت

ۇئنىــڭ ۈئســتىگه ۇئ. ەلمهيــسىزيۈر
ســهمرىپ. ســىزنى ســهمرىتىۋېتىدۇ

 ياشالردىن45كهتسىڭىز، يېشىڭىز 
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ـــاالمهتلىك ـــۇن س ـــقاندا نۇرغ ائش
مهسىلىـــسىگه دۇچـــار بولـــۇپ، ۇئ
ـــــــاالمهتلىكىڭىزنى ـــــــدا س چاغ
ــــۈن يهنه ــــتۇرۇش ۈئچ نورمالالش
.نۇرغۇن جاپا چېكىشىڭىز مۇمكىن
ـــېمهك ـــرىكىلىقالر ي ـــۇڭا ائمې -ش

ــ ــڭ س ــڭىئچمهكنى ۈپىتىگه ۋە ۇئنى
.مىقتارىغا ىئنتايىن دىققهت قىلىدۇ
كىشىلهر بـاي بولغانـسېرى گۆشـنى

ــۋە ــۆپ-ائز يهپ، مې ــاتنى ك كۆكت
ــدۇ ــۇپ قالى ــدىغان بول ــرى. يهي بى
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مهن«: ماڭـــا چاقچـــاق قىلىـــپ
كهمـــبهغهل ۋاقتىمـــدا گـــۆش ۋە
.ېئسىل تامـاقالرنى كـۆپ يهيتـتىم
ـــېمىش ـــۇپ، ي ـــاي بول ـــازىر ب -ھ

ـــاتقىال چۈشـــۈپ قا ـــدىمكۆكت ،»ل
مهن يۇرتىمىزدا سپورت. دېگهنىدى

يـــاكى ســـهنەئت قاتـــارلىق بىـــرەر
ساھهدە ائالھىدە نهتىجه يارىتىپ،
خهلــق ائرىــسىدا يــۇقىرى نامغــا
ــــل ــــانچه يى ــــر ق ــــشىپ، بى ېئرى
ۆئتكهنـــــــدىن كېـــــــيىن بهدەن
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قۇرۇلۇشـــى پۈتـــۈنلهي ۆئزگىرىـــپ
كهتــكهن ۇئيغــۇر ياشــلىرىدىن بىــر

نۇئنىڭغا ىئنتـايى. قانچىنى كۆردۈم
ۇئيغۇرالرنىــــــــڭ. ۆئكۈنــــــــدۈم

ائدىتـى ۋە-مېھماندارچىلىق ۆئرپ
شـــۇ قاتـــاردىكى باشـــقا نۇرغـــۇن

قىممىتـى ۋە-مهدەنىيىتىنىڭ قهدىر
ــتۈن ــايىن ۈئس ــارلىقى ىئنت .جهلپك
ـــا ائشـــۇنداق ۆئرپ ـــڭ مان -بىزنى

ائدىتىمىــــــز ۋە مهدەنىيىتىمىــــــز
ــتىم ــا ھهر قې بولغــانلىقتىن، تارىخت
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ـــۇرنى ـــلهت ۇئيغ ـــر مىل ـــقا بى باش
ـــــسىيه قىلمـــــاقچىائسس ىمىليات

ــــرى ــــڭ ۆئزلى ــــدا، ۇئالرنى بولغان
ــــــــــدىن ــــــــــۇرالر تهرىپى ۇئيغ
.ائسسىمىلياتسىيه بولۇپ كهتـكهن
لــېكىن، بــۇ ىئــشالردىمۇ ىئلمىيلىــق

مىللهتـــكه ۋە. بولۇشـــى كېـــرەك
ــېمه ــېمه پايــدىلىق، ن ــزگه ن ۆئزىمى
زىيانلىق، ۇئالرنى ھېسابالپ تۇرۇپ

 . ىئش قىلىشىمىز كېرەك
ـــدە مهن ۆئز  ـــشىمىزدىنتۆۋەن بې
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ۆئتكــۈزگهن بىــر قــانچه ھېكــايىنى
  :سۆزلهپ بېرەي

كــــالىفورنىيه ۇئنىۋېرســــىتېتىدا
دوكتورلۇق ۇئنۋانى ېئلىش ۈئچـۈن

 ۆئتكهلـــدىن ۆئتـــۈش4مۇنـــداق 
مهكتهپنىڭ دوكتورلـۇق) 1. كېرەك

ــنىش ــۇل قىلى ــسىغا قوب .پروگراممى
بۇنىڭدا سىزنىڭ بۇرۇنقى وئقۇش ۋە
ــد ــز ھهم ــات نهتىجىلىرىڭى ەتهتقىق

TOEFL ۋە GREـــــــان  ىئمتىھ
نهتىجىلىرىڭىز ىئنتايىن مۇھىم رول
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ىئنگلىـــــــزچه) 2. وئينايـــــــدۇ
»comprehensive exam«

دەپ ائتىلىــــــدىغان وئمــــــۇمىي
ـــــۈش ـــــدىن ۆئت ـــــۇ. ىئمتىھان ب

ىئمتىھـــاننى ائدەتـــته مهكـــتهپكه
 يىــل2كىرىــپ بىــر يىــل يــاكى 

ــــــىزدىن تهلهپ ــــــدە، س ۆئتكهن
ـــان   دەك ائســـپىرانتلىق10قىلىنغ

لىرىنى وئقـــۇپ بولغانـــدىندەرســـ
ائمېرىكىدا. كېيىن ائندىن بېرىسىز

ــــــلىرىنىڭ ــــــپىرانتلىق دەرس ائس
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تهلىپىمـــــۇ خـــــۇددى باكـــــاالۋر
دەرسلىرىنىڭكىگه وئخشاش بولۇپ،
باكــاالۋر دەرســلىرىگه وئخــشاشال
ۆئتۈلىدۇ ھهمدە قاتتىق ىئمتىھـان

ـــــدۇ ـــــر. ېئلىنى ـــــزدىن ېئلېكت بى
ــــــڭ   كهســــــپىي5ىئنجىنېرلىقىنى

ــ ــى ىئچى ــاھهنى3دىكى ساھهس  س
ۆئزىمىــز تــالالپ ىئمتىھــان بېــرىش

 دەرس3بـــــۇ . تهلهپ قىلىنغــــان
 كهســــــپىي ســــــاھه3ەئمهس، 

ــــاھهدە ــــر س ــــا، ھهر بى بولغاچق
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ــــڭ  ــــىنى3-2باكاالۋرلىقنى  دەرس
ھهر. پۇختا بىلىش تهلهپ قىلىنىدۇ

بىر ىئمتىھان يېرىم ساەئت بولـۇپ،
 پروفېسسور سـىزنى وئلتۇرغـۇزۇپ3

ىن سـوائلتهرەپـت-قويۇپ، تهرەپ
ــــــــــۇق. ســــــــــورايدۇ دوكتورل

پروگراممىــسىغا قوبــۇل قىلىنغــان
وئقۇغۇچىالرنىڭ بىر قىـسمى مۇشـۇ
ىئمتىھانىــــــــدىن ۆئتهلــــــــمهي

ــدۇ ــپ كېتى ــتىن چىقى )3. مهكتهپ
»qualifying exam«ىئنگلىـــزچه 
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ـــاالھىيهتنى ـــدىغان س دەپ ائتىلى
بۇ ىئمتىھـاننى. بېكىتىش ىئمتىھانى

دوكتورلــــۇق دىسسېرتاتسىيىــــسى
 ېئلىپ بارىدىغان تهتقىقاتۈئچۈن

مهزمــۇنىنى بېكىتىــپ بولغانــدىن
كېيىن، سىز خېلى چـوڭ داىرىلىـك
ـــتۇرۇپ، ـــى ۇئيۇش ـــالت يىغىن دوك

مهن دوكتورلۇق ۇئنـۋانى ۈئچـۈن«
ـــداق ـــۇنالردا-مۇن ـــداق مهزم مۇن

ــارىمهن ــپ ب ــات ېئلى دەپ» تهتقىق
ۇئنىڭغــا ســىز. دوكــالت بېرىــسىز
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3تاللىغان ۋە ۆئزلىـرى قوشـۇلغان 
ــانپروفې ــب تاپق ــسوردىن تهركى س

دوكتورلـۇق دىسسېرتاتسىيىــسىنى«
نىـڭ ەئزالىـرى»باھاالش كومىتېتى

ــــاكۇلتېتتىكى باشــــقا ــــدە ف ھهم
ـــــــپىرانت ـــــــسور ۋە ائس پروفېس

ەئگهر بـۇ. وئقۇغۇچىالر قاتنىـشىدۇ
ــاقچى3 ــىزنىڭ قىلم  پروفېســسور س

بـۇ«بولغان تهتقىقاتىڭىزغا قاراپ، 
وئقۇغـــۇچى مۇشـــۇ تهتقىقـــاتنى

يهتلىـــــك پۈتتۈرســـــهمۇۋەپپهقى



882 

»دوكتورلـــۇق ۇئنـــۋانى ائالاليـــدۇ
ــۇ ــىز ب ــا، س ــه چىقارس دەپ خۇالس

ـــسىز ـــداق. ىئمتىھانـــدىن ۆئتى ۇئن
ـــىز ـــسا س ـــه چىقارمى دەپ خۇالس

ــسىز ــدىن ۆئتهلمهي ــىزگه. ۇئنىڭ س
ــــهت ــــق پۇرس ــــر قېتىملى يهنه بى

ــدۇ ــتىن. بېرىلى ــدەك ۋاقىت ــر يىل بى
كېــيىن ســىز بــۇ ىئمتىھانــدىن يهنه

ىڭىز، ســـىزبىـــر قېـــتىم ۆئتهلمىـــس
ائدەتـته. مهكتهپتىن چىقىرىلىـسىز

دوكتورلــۇق پروگراممىــسىغا قوبــۇل



883 

قىلىنغان وئقۇغۇچىالرنىـڭ ىئچىـدە
 ىئمتىھانىدىن2 قىسمى مۇشۇ 3/1

.ۆئتهلمهي مهكتهپتىن چىقىرىلىدۇ
سىز تهتقىقاتىڭىزنى تامـامالپ،) 4

دوكتورلـــۇق دىسسېرتاتسىيىـــسىنى
يېزىپ بولغاندىن كېيىن، يۇقىرىقى

ــــلهن وئخــــشاپ-3 باســــقۇچ بى
ــى ــالت يىغىن ــر دوك ــدىغان بى كېتى
ـــــــڭ ۇئيۇشـــــــتۇرۇپ، ۆئزىڭىزنى
تهتقىقــات نهتىجىڭىــزدىن دوكــالت

ەئگهر ھېلىقى كومىتېتنىڭ. بېرىسىز
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 ەئزاســـــــــــى ســـــــــــىزنىڭ3
دىسسېرتاتسىيىڭىزنى تهستىقلىـسا،
ــلهن ــۋانى بى ــۇق ۇئن ــىز دوكتورل س

ەئگهر قولغــا. وئقــۇش پۈتتۈرىــسىز
تكهلتـــــــــۈرگهن تهتقىقـــــــــا

نهتىجىلىرىڭىــز يېتهرلىــك بولمىــسا،
ھېلىقـــى كومىتېتنىـــڭ ەئزالىـــرى
ــــى ــــسى جهھهتلهرن ــــىزگه قاي س
تولۇقالشنى ېئيتىپ، تاكى ۆئزلىـرى
ــات ــىزنى تهتقىق ــاەتلهنگىچه س قان
ـــدۇ ـــشقا مهجبۇرالي ـــپ بېرى .ېئلى
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ائمېرىكىنىــڭ ىئنژېنېرلىــق كهســپىي
ـــڭ ساھهســـىدىكى وئقۇغۇچىلىرىنى

چـۈندوكتورلۇق ۇئنۋانى ېئلىش ۈئ
سهرپ قىلىدىغان وئتتۇرىچه ۋاقتـى

 يىل بولۇپ، مهن وئقۇشۇمنى6-7
 يىلدىن سـهل ائرتـۇقراق ۋاقىـت4

ــدىم ــدە تاماملى ــۇ. ىئچى ــدە ب ھهم
سۆھبهتنىڭ ائلدىنقى بىر قىـسمىدا
تىلغـــا ائلغىنىمـــدەك، شـــۇ يىلـــى
ـــۇق ـــا دوكتورل ـــڭ فاكۇلتېتت بىزنى

 تهك15ۇئنۋانىغـــــا ېئرىـــــشكهن 
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ـــاب ـــسىدا رىق ـــڭ ائرى هتتهائدەمنى
ۇئتۇپ چىقىـپ، بىـر يىلـدا پهقهت

ەئڭ«بىــرال كىــشىگه بېرىلىــدىغان 
ـــــــــــۇق ياخـــــــــــشى دوكتورل

ـــــسى ـــــگهن» دىسسېرتاتسىيى دې
ــشتىم ــا ېئرى ــدا. مۇكاپاتق ائمېرىكى

ــــۈن ــــۋانى ۈئچ ــــۇق ۇئن دوكتورل
مۇشــــــــۇنداق ۇئزۇن ۋاقىــــــــت
كېتىشىنىڭ بىر سهۋەبى، بىز يـالغۇز
ــــڭ ــــۇپال قالمــــاي، ۆئزىمىزنى وئق

ـــسا ـــىنى ىئقتى ـــرىمتۇرمۇش دىي كى
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بىـــلهن تهمىـــنلهش ۈئچـــۈن، ھهر
ــــدە  ــــسىدە كهم دېگهن 20ھهپتى

 . ساەئت ىئشلهيمىز
مهن ۆئزۈمنىـــــــڭ وئمـــــــۇمىي
ىئمتىھانىنىـــڭ بىرىنـــى بهرگهنـــدە
ــــدى ــــر ۋەقه بول ــــداق بى 3. مۇن

ــــر ــــدىن ھهر بى پروفېســــسور مهن
.مىنۇتتا بىـردىن سـوائل سـورىدى
مهن ھهممىسىگه ناھايىتى چاققان

ــاۋاب بهر ــا ج ــمۋە پۇخت ــۇ . دى 3ب
پروفېسسورنىڭ بىـرى ائمېرىكىلىـق
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ائق تهنلىـــك بولـــۇپ، بـــۇ يېـــرىم
سـاەئتلىك ىئمتىھــان تۈگىگهنــدىن

 كېيىن ۇئ مهندىن، 
ەئركىن، سهن قايسى دۆلهتتىن-

 . كهلدىڭ؟ دەپ سورىدى
مهن جۇڭگونىــــــڭ غهربىــــــي-

 ... شىمالىدىكى 
 سهن ۇئيغۇرما؟ -
ســــهن ۇئيغــــۇرنى! شــــۇنداق-

 قانداق بىلىسهن؟ 
مېنىڭ بىر يېقىن دوستۇم ھـازىر-
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ــى دەرســى ــز تىل ــىنجاڭدا ىئنگلى ش
ـــدۇ ـــق. ۆئتۈۋاتى ـــا داۋاملى ۇئ ماڭ

ۇئيغۇرالر توغرىـسىدا خهت يېزىـپ
 . تۇرىدۇ
يىلــى بولغــان ۋەقه-1992بــۇ 

بولــۇپ، مهن ائمېرىكىغــا كهلــگهن
 يىـل جهريانىـدا ۆئزۈم4ائلدىنقى 

بـــــــــۇرۇن تونۇشـــــــــمايدىغان
ۇرالرنىائمېرىكىلىقالر ىئچىدە ۇئيغـ

بىلىــدىغان بىــرەر ائدەمنــى تېخــى
مېنىـڭ. ۇئچرىتىپ باقمىغان ىئدىم
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شۇ چاغدا بىزنىڭ بىر ائمېرىكىلىـق
دوســتىمىزدىن ائرىــيهتكه ائلغــان،
ــر ــوق بى ــشى ي ــداق نهقى ــېچ قان ھ
ــۇپ، ــار بول ــز ب ــي دۇتتىرىمى ائددى
ەئتراپىمـــــدىكىلهرگه ۇئيغـــــۇرنى
تهشۋىق قىلىش ۈئچـۈن، پۇرسـهتال

نى چېلىپ بېرىپ،تاپسام شۇ دۇتار
ــدى ــڭ ائل ــۇر-ۇئنى ــدە ۇئيغ كهينى

ـــۇت ـــانچه مىن ـــر ق ـــسىدا بى توغرى
-1989. سۆزلهپ يـۈرگهن ىئـدىم

يىلــــــى كــــــالىفورنىيه شــــــتات
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ۇئنىۋېرسىتېتىدا ۆئتكـۈزۈلگهن بىـر
ــق  ــىتىش«قېتىملى ــت كۆرس »تاالن

مۇسابىقىـــــــسىگه قاتنىـــــــشىپ،
ســـهھنىدە ۆئزۈم يـــالغۇز دۇتـــار

ـــدىم ـــان. چال ـــقىالر وئرۇنلىغ باش
زىكــا ســايمانلىرىغا قارىغانــدا،مۇ

ــي ــال ائددى ــرىم بهك ــڭ دۇتتى مېنى
بولۇپ، يالغۇز دۇتار سـهھنىدە بىـر

لـــېكىن، ەئتىـــسى. ائز چانـــدى
ــــى ــــزىتىگه مېن ــــڭ گې مهكتهپنى

ۇئيغـــۇر دۇتتارچىـــسى ەئركىـــن«
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 تـــارىلىق مۇزىكـــا2ســـىدىق بىـــر 
ــدى ــۋابىنى چال دەپ خهۋەر» ەئس

قىـزىم دىلنـارە ائمېرىكىغـا. قىلدى
ـــۈنى ـــسىال بۈگ ـــپ، ەئتى -1 كېلى

ــــــۇش ــــــپ وئق ســــــىنىپقا كىرى
ــلىغانىدى ــدە. باش ــڭ مهكتىپى ۇئنى

ھهر قېتىم بىرەر پـاائلىيهت بولـسا،
بىز ۇئنىڭغا قاتنىشىپ، مهن دۇتـار
ــــۇرچه ــــارە ۇئيغ ــــدىم، دىلن چال

ــدى ــسۇل وئينى ــچه. ۇئس ــر نهچ بى
قېتىم بىـز تۇرغـان داۋىـس دېـگهن
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شـــهھهرنىڭ شـــهنبه بازىرىـــدىمۇ
ـــ ـــاائلىيهت بولغانى ـــز ۇئ. دىپ بى

ـــلهن ۇئيغـــۇر ـــار بى يهردىمـــۇ دۇت
بىـز. ۇئسسۇل وئيۇنى كۆرسـهتتۇق

ســـهھنىدىن چۈشـــكهندە بېـــزىلهر
ــپ،  ــشىمغا كېلى ــڭ قې ــهن«مېنى س

ـــــسۇل ـــــسى ۇئس ـــــى قاي قىزىڭن
دەپ» مهكتىپىدە وئقۇتۇۋاتىسهن؟

ـــورىدى ـــسا،. س ـــته بول ەئمهلىيهت
ـــسۇل ـــاغقىچه ۇئس ـــارە ۇئ چ دىلن
مهكتىپىنىڭ قارىسىنىمۇ بىرەر قېتىم
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پۈتــــۈن. كــــۆرۈپ باقمىغانىــــدى
شــــىمالىي كــــالىفورنىيه بــــويىچه

ــۇر  ــقا ۇئيغ ــزدىن باش ــسىبى ائىئلى
بولمىغاچقا، ۇئيغۇرالرنىڭ ۇئسسۇل
وئينايدىغان وئلتۇرۇشىنىمۇ ائنـچه

ۇئ چـاغالردا. كۆرۈپ باقمىغانىـدى
ــــــۇرچه  ــــــىVCDۇئيغ  الر تېخ

چىقمىغــــان بولـــــۇپ، وئقـــــۇش
جهريانىدا ىئقتىـسادىي ەئھـۋالىمىز

ار بولغاچقــا يۇرتقــا بارالمــاي،ناچــ
يــــۇرتىمىزنى ۋە يــــۇرتتىكىلهرنى
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بهزى. ىئنتـــــايىن ســـــېغىناتتۇق
يهكـــشهنبه كـــۈنلىرى تېلېـــۋىزوردا
ـــــسى ـــــستاننىڭ پروگراممى ھىندى

مېنىــــڭ«چىقىــــپ قالــــسا، مهن 
ۇئســسۇلنى ۇئالردىــن چىرايلىقــراق
وئينايدىغان ۋە ناخشىنى ۇئالردىن
ــتىم، ــدىغان مىللى ياخــشىراق ېئيتى

زىرىسى ۇئالرنىڭكىـدىن گـۈزەلمهن
ـــار ەئمهســـمۇ؟ ـــۇم ب دەپ» يۇرت

ـــــى ـــــدە ۆئزۈمن ـــــالپ، بهزى وئي
-تۇتۇۋااللماي كۆزلىرىمدىن تـارام



896 

ـــى ـــپ كېتهتت ـــاش ېئقى ـــارام ي .ت
ـــــــستىكى-1992 ـــــــى داۋى يىل

ــۇچىالر ــزۇ وئقۇغ ــڭ خهن مهكتهپنى
ــسى  ــڭ (ۇئيۇشمى ــۇ مهكتهپنى 20ب

ــــسى ــــېقىن وئقۇغۇچى ــــا ي مىڭغ
 نهپىرى جۇڭگو،1100ىئچىدىكى 

ــگهن ــدىن كهل شــاڭگاڭ ۋە تهيۋەن
چاغــان بــايرىمى) خهنـزۇالر ىئــدى

ــر يىغىلىــش ــلهن بى مۇناســىۋىتى بى
ــۇرچه ــزدىن ۇئيغ ــتۇرۇپ، بى ۇئيۇش
ۇئسسۇل وئرۇنالپ بېرىـشنى تهلهپ
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بــۇ ۇئيغــۇرالرنى تهشــۋىق. قىلــدى
ــىتى ــر ياخــشى پۇرس ــشنىڭ بى قىلى
بولغاچقـا، بىــز ۇئالرنىــڭ تهلىــپىگه

مـانگۈلماقۇل بولـۇپ، دىلنـارە، ائ
ۋە مهن ۈئچىمىــز بىــر ۇئيغــۇرچه
ـــدۇرۇپ، ـــسىنى ماڭ ـــشا لېنتى ناخ
شــــۇنىڭغا ۇئيغــــۇرچه ۇئســــسۇل

دىلنارە بىزدىن ۇئزۇنراق. وئينىدۇق
ەئتىـــسى داۋىـــسنىڭ. وئينىـــدى

شهھهرلىك گېزىتىدە بۇ پـاائلىيهت
ــــپ،  ــــسىدا خهۋەر بېرى -1توغرى
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بهتنىڭ يېرىمىغا دىلنارىنىڭ يـالغۇز
ــوڭ ــان چ ــسۇل وئيناۋاتق ــرۇئس  بى

ــــپ ــــىمىنى چىقىرى ــــارچه رەس پ
ــــۇ ــــىمنىڭ. قويۇپت ــــدە رەس ھهم
داۋىــستىكى كــالىفورنىيه«ائسـتىغا 

ۇئنىۋېرســــىتېتىنىڭ جۇڭگولــــۇق
وئقۇغۇچىلىرى چاغان مۇناسـىۋىتى
ـــــاالىيىتى ـــــش پ ـــــلهن يىغىلى بى

ــۈزدى ــالنغۇچ. ۆئتك ــىمدە باش رەس
ـــــىنىپىنىڭ وئقۇغۇچىـــــسى-1 س

دىلنــارە ەئركىــن ۇئيغــۇر يــالغۇز
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ىئزاھالپ» ۇنلىماقتاۇئسسۇلىنى وئر
 . قويۇپتۇ

مهن ياپونىيىـــــدە تۇرغانـــــدا،
يــاپونىيىلىكلهر مهنــدىن داۋاملىــق

دەپ» ســهن قايــسى دۆلهتــتىن؟«
ـــــۇراتتى ـــــوراپ ت مهن«مهن . س
دېـسهم، ۇئالر» بولسام بىر ۇئيغـۇر

ـــــــىنىپ،  ـــــــال چۈش !ھه«دەرھ
دەپ ىئنتـــــايىن» شـــــۇنداقمۇ؟

ــسىياتىنى ــزىقىش ھېس ــۈك قى كۈچل
رىكـا نوپۇسـىنىڭائمې. بىلدۈرەتتى
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ائساســـــلىق قىـــــسمى باشـــــقا
دۆلهتلهردىن كهلگهن كىـشىلهردىن
تهركىب تاپقان بولغاچقا، ۇئالر بىر
ائدەمنىـــڭ قايـــسى مىلـــلهت ۋە
ـــگه ـــك ىئكهنلىكى قايـــسى دۆلهتلى

شــۇڭا. ائنــچه پهرۋا قىلمايــدىكهن
ائمېرىكىغــا كهلــگهن دەســلهپكى
ــران ــايىن ھهي ــدە مهن ىئنت مهزگىل

ه كۆنــــۈپقالغانىــــدىم، كېيىــــنچ
ائمانگۈل بىـلهن ىئككىمىـز. قالدىم

ــارايلىرىدا ــودا س ــوڭ س ــدە چ بهزى
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پاراڭلىــشىپ كېتىۋاتــساق، بېــزىلهر
سىلهر قايسى دۆلهتـتىن؟«بىزدىن 

ســـــۆزلهۋاتقىنىڭالر مهن زادىـــــال
بهك. ائڭالپ باقمىغان تىل ىئـكهن
دەپ» چىرايلىــــق تىــــل ىئــــكهن

ائمېرىكىــــــــدىكى. ســــــــورايدۇ
500چه ۇئيغۇرالرنىڭ سـانى تـېخى

ـــــدىكى ـــــسه، ائمېرىكى گه يهتمى
مۇتلهق كـۆپ سـاندىكى كىـشىنىڭ
ۇئيغـــۇر كـــۆرۈپ باقمىغـــانلىقى،
ۇئيغـــــۇرچه ســـــۆزنى ائڭـــــالپ
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. دە-باقمىغانلىقى تۇرغانال گهپ
ەئمـــدى ەئســـلىدىكى گهپـــكه
كهلــسهك، يــۇقىرىقى پروفېســسورغا
.مهن ىئنتـــايىن ھهيـــران قالـــدىم
ــران ــايىن ھهي ــدىن ىئنت ــۇ مهن ۇئم

ىڭ بىـلهن بـۇ ىئككـىشـۇن. بولدى
بـۇ. ائىئله دوسـت بولـۇپ قالـدۇق

ـــدىن  ـــسور مهن ـــاش10پروفېس  ي
ەئتراپىدا چـوڭ بولـۇپ، ۇئنىـڭ ۇئ

ەئڭ.  بالىسى بـار ىئـكهن6چاغدا 
ــــڭ ائيىغــــى ەئمــــدىال كىچىكىنى
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-دەسلهپته بىز ۆئز ۆئرپ. چىقىپتۇ
ائدىتىمىز بويىچه ۇئالرنىـڭ پۈتـۈن

ـــسى ـــاقىردۇقائىئلى ـــگه چ .نى ۆئي
ولۇ، مانتا، سامسا، نـانائمانگۈل پ

ۋە خامــسهي قاتــارلىق تامــاقالرنى
تـــامىقىمىز ۇئالرغـــا. تهييارلىـــدى

ـــى ـــاراپ كهتت ـــايىن ي ۇئالر. ىئنت
تامــاقنى قورســاق تــويغىچه يهپ
بولغاندىن كېيىن، چـوڭالر ۆئيـدە

بالىالر سىرتقا چىقىپ. پاراڭالشتۇق
بىـرەر سـاەئتتىن كېـيىن. وئينىدى
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قتىنۇئالر قايتىــپ كىرىــپ، تامــا
ـــدى ـــر ائز يې ـــدا. يهنه بى ائخىرى

قايتىدىغانـــدا، ۇئ پروفېســـسورنىڭ
بۇ تاماقنى بىز ىئنتـايىن«بالىلىرى 

ــۆردۇق ــشى ك ــشىپ. ياخ ــاۋۇ ېئ م
ـــپ ـــگه ېئلى ـــز ۆئي ـــالغىنىنى بى ق

دەپ» كهتــــــسهك بوالمـــــــدۇ؟
بىــز ەئلــۋەتته مــاقۇل. ســورىدى
ـــــدۇق ـــــسور ەئڭ. بول ۇئ پروفېس

كىچىـك بالىــسى ۈئچـۈن بىــر قۇتــا
غــاچ كهلــگهن بولــۇپ،ســۈت ائل



905 

قايتىدىغانــــدا ېئــــشىپ قالغــــان
ســـۈتنىمۇ ۆئزلىـــرى بىـــلهن بىلـــله

ــى ــپ كهتت ــتىن . ېئلى 3-2ائرىلىق
ــيىن، ۇئالر ــدىن كې ــته ۆئتكهن ھهپ

داستىخان. بىزنى ۆئيىگه چاقىردى
راسالش ۋاقتىدا پۈتـۈن ائىئـله بىـر
ــــى ــــكه ۆئتت ــــاش ھهرىكهت .تۇت
.ىئشلىمىگهن بىرمۇ ائدەم قالمىدى

دەڭلهپ تهســـــتهيـــــولنى دەلـــــ
ماڭىدىغان ەئڭ كىچىـك قىزىغىمـۇ
قوشۇقالرنى كۆتهرتىـپ، ۈئسـتهلگه
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ــۇغۇزدى ــر ائدەمنىــڭ. توش ھهر بى
يهيـــــدىغان تـــــامىقى بىـــــردىن
تهخسىگه سېلىنغان بولۇپ، ۇئ بىـر
تال قاينىتىپ پىـشۇرۇلغان قونـاق،

ىئنگلىـزچه(بىر پارچه كاال گۆشـى 
»steak «،دەپ ائتىلىـــــــدىغان

ـــركىچه كاۋاپ ـــاقالپائمې ـــدا ق دان
، بىــــر دانه)پىــــشۇرۇلغان گــــۆش

كىچىك بولكا ۋە بىر ائز كۆكتاتتىن
پروفېسسورنىڭ بىر. تهركىب تاپقان

ـــسىدىن ـــى دادى دادا، مهن«: وئغل
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ــــسهم ــــى يې ــــاقتىن يهنه بىرن قون
ـــدۇ؟ ـــورىۋېدى، ۇئ» بوالم دەپ س

يــــــاق، ســــــهن يهنه بىرنــــــى«
ـــاق ـــقىالرغا قون ـــساڭ، باش ېئلىۋال

. بهردىدەپ جاۋاب» يېتىشمهيدۇ
ــشىغا ــۇ تامــاق ائدەم بې ــمهك، ب دې
.ھېـــــسابالپ تهييارالنغانىـــــدى
شــۇنىڭدىن باشــالپ، تــاكى مهن
ــى ــۇ ىئكك ــۈچه ب ــۇش پۈتتۈرگ وئق

بىرىمىزنـى چاقىرىـشىپ-ائىئله بىر
ــــۇق ــــر يهردە. ۆئتت ــــى بى ۇئ مېن
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ــسا ــتىم«: ۇئچرات ــۇ قې ــن، ب ەئركى
»چاقىرىش نۆۋىتى كىمگه كهلدى؟

ايۇقىرىــدا تىلغــ. دەپ ســورايتتى
ائلغان مۇكاپاتنى كىمگه بېرىـشنى
قارار قىلىشتا، ائلدى بىـلهن مۇشـۇ
مهكتهپته وئقۇش جهريانىدا ېئـالن
ــا ــڭ ەئھۋالىغ ــان ماقالىلىرىنى قىلغ

 كاندىــــداتنى تــــالالپ3قــــاراپ 
چىقىـــپ، ائنـــدىن فـــاكۇلتېتتىكى

3بارلىق پروفېسسورالر بىرلىكته بۇ 
وئقۇغۇچىنىـــڭ ىئچىـــدىن بىرىنـــى
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3ســـلىدە بـــۇ ەئ. تالاليـــدىكهن
كاندىـــــداتنىڭ ىئچىـــــگه بـــــۇ
ـــــبم ـــــۇرۇن ىئ ـــــتىمىزنىڭ ب دوس

ــــل ىئــــشلهپ،7شــــىركىتىدە   يى
ائندىن بۇ مهكتهپته وئقۇغـان بىـر
ــــــسىمۇ ــــــۇق وئقۇغۇچى دوكتورل

بــۇ مۇكاپــاتنى مهن. كىــرگهنىكهن
ائلغانــدىن كېــيىن، ۇئ پروفېســسور

ەئركىـن،«: مېنىڭ قېشىمغا كېلىپ
مېنىـــــڭ وئقۇغۇچۇمـــــدىن بـــــۇ

بۇنىڭغــا. ارتىۋالــدىڭمۇكاپــاتنى ت
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ــرىم ــۈم يې ــا، مهن. بهك كۆڭل ەئمم
سهن ۈئچۈن ۋە ۇئيغـۇرالر ۈئچـۈن

 . دېدى» ىئنتايىن خۇشالمهن
مېنىڭ دوكتورلۇق وئقۇشـۇمدىكى
ۇئستازىم بىر ائفرىقىـدىن كهلـگهن
ائق تهنلىك بولـۇپ، يېـشى مېنىـڭ
ـــــدى ـــــلهن تهڭ ىئ ـــــشىم بى .يې

ـــلهپكى  ـــدە3دەس ـــڭ ىئچى  يىلنى
ىقىــدىن تېخــىۇئنىــڭ ائيــالى ائفر

كېلىپ بواللمىغان بولۇپ، ۇئ تهنھا
شۇڭا بىز ۇئنى ۆئيىمىزگه. ياشىدى
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يىلـدا بىــر قــانچه قېــتىم چاقىرىــپ
ـــــــــدۇق ـــــــــۇش. قوي مهن وئق

ــگه پۈتتۈرگهنــدە ۇئالر بىزنــى ۆئيى
ۇئالرنىـڭ. تۇنجى قېـتىم چـاقىردى

ــــــــزچه ــــــــارلىقىنى ىئنگلى تهيي
»Spagatti«،ـــــدىغان  دەپ ائتىلى

ييارالنغـان،تهييار چۆپ بىـلهن ته
بىزنىڭ لهڭمهنگه بىر ائز وئخـشاپ
قالىدىغان بىرال تاماق بولـۇپ، ھهر
ـــز ـــڭ ۆئلچىمىمى ـــزگه بىزنى بىرىمى
بويىچه يېـرىم تهخـسه كېلىـدىغان
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ۇئ. مىقـــداردا تامـــاق ەئپكهلـــدى
پروفېســسور ناھــايىتى ائلــدىراش
ـــاەتتهك ـــر س ـــز بى ـــا، بى بولغاچق
ــاقنى يهپ، ــدە تام ــڭ ىئچى ۋاقىتنى

ن ۇئزاپ چىقىـــپۇئنىـــڭ ۆئيىـــدى
 . بولدۇق

ـــر ـــگهن بى ـــن دې ـــڭ ائرمى بىزنى
قوشنىمىز بار بولۇپ، ۇئنىڭ دىلنارە
بىــــلهن تهڭ ياشــــتىكى قىزىمــــۇ
ـــارىنىڭكى بىـــلهن وئخـــشاش دىلن

ـــــۇيتتى ـــــته وئق ـــــز. مهكتهپ بى
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ــــــى ــــــالىلىرىمىزنى ەئتىگهنلىك ب
مهكتهپكه ۆئزىمىزنىڭ ماشىنىـسىدا
ائپىرىـــپ، كهچـــته يهنه ۆئزىمىـــز

ىــت بىــلهن مــايۋاق. ېئپكېلهتتــۇق
پــۇلىنى ىئقتىــساد قىلىــش ۈئچــۈن،
.بىز ائرمىن بىـلهن ھهمكارالشـتۇق

يهنـــى(بۇنـــداق ھهمكارلىشىـــشنى 
بىـــرى يهنه بىرىنىـــڭ ماشىنىـــسىغا

ـــــــشنى ـــــــزچه) چىقىۋېلى ىئنگلى
»«carpoolــدۇ ــز.  دەپ ائتاي بى

ـــته ـــر ھهپ ـــته، ۇئالر بى ـــر ھهپ بى
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.دەملىـشىپ بـالىالرنى توشــۇيتتۇق
ۆڭۈل كىشىلهرۇئالر ىئنتايىن ائق ك

بولـــۇپ، بىـــز ناھـــايىتى ياخـــشى
بىـر قېـتىم بىـز. چىقىشىپ كهتتۇق

ۆئز. ۇئالرنى ۆئيىمىزگه چـاقىردۇق
ـــــــويىچه،-ۆئرپ ـــــــز ب ائدىتىمى

ــدىن ــۇر تامىقى ھهشــهمهتلىك ۇئيغ
.نهچـــچه خىلنـــى تهييارلىـــدۇق
ـــايىن ـــامىقىمىزنى ىئنت ـــۇ ت ۇئالرم

ــۆردى ــر. ياخــشى ك ــتىن بى ائرىلىق
، ۇئالرمهزگىل ۆئتكهنـدىن كېـيىن
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ۇئالرنىـڭ. بىزنى ۆئيىگه چـاقىردى
تهييــــارلىقىنى دۇكانــــدا تهييــــار

ــاتىدىغان دورا ــدا-س دەرمهك ۇئنى
ــرى ــلهن، ۆئزلى ياســىغان شــورپا بى
پىشۇرغان بىر دۈگىلهك بولكـا نـان

 دەپbread»«ىئنگلىـــــــــزچه (
بولۇپ، بىز شـۇ بـولكىنى) ائتىلىدۇ

 . شورپىغا چىالپ يهپ چىقتۇق
ېــرىكىلىقالرەئلــۋەتته ھهمــمه ائم
مېنىڭ بـۇ. يۇقىرىقىالردەك ەئمهس

يهردە يازغىنىم ۆئزىمىز ۇئچراتقـان
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ــارەت ــسالدىنال ىئب ــانچه مى ــر ق .بى
كــــالىفورنىيهدىكى ۇئيغۇرالرنىــــڭ

»«Nancy بىــــــــــــلهن »«John
ــسىىئــسىملىك دوســت  ــارائىئلى . ب

 قېتىم بېرىـپ4-3ۇئالر شىنجاڭغا 
باققــــــان ھهمــــــدە شــــــىنجاڭ

ـــىتېتىدا ىئنگل ـــىۇئنىۋېرس ـــز تىل ى
ــدى ــى ۆئتكهنى ــى. دەرس ۇئالر بىزن

ـــدۇ ـــۇرچه كۈتى ـــهن ۇئيغ .ائساس
ۇئالرنىڭ ۆئيـى ھـازىر بىـر داڭلىـق
قــار تېــيىلىش مهيــدانى بــار تاغــدا
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بولۇپ، بىز ھهر قېتىم ۇئالرنىڭكىگه
بارســاق، ۆئيىــدە بىكارغــا تــۇرۇپ،
تاماقنى بىكارغا يهپ، قار تېيىلىـپ

ــز ــاپ كېلىمى ــڭ ىئككــى. وئين بىزنى
غــــــا ۋە ماڭــــــا تــــــاغبالىمىز

ــار ــاراپ ق ــسىدىن پهســكه ق چوققى
تېيىلىــــــشنى شــــــۇ جــــــوھن

ــــدى ــــڭ. ۆئگهتكهنى يۇقىرىقىالرنى
ـــــاق ـــــر وئرت ـــــسىنىڭ بى ھهممى
ــــــــڭ ــــــــدىلىكى، ۇئالرنى ائالھى
تهييارلىغــــان تــــامىقى ائددىــــي
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ـــايىن ـــلهن، ۇئالر ىئنت ـــولغىنى بى ب
ــگه. ســهمىمىي ــته ۆئيى ۇئالر ائدەت

مېھمان چاقىرمايدىغان بولغاچقـا،
بىزنىڭ ھۆرمىتىمىز ۈئچـۈنالپهقهت 

ھهمـدە. بىزنى ۆئيلىرىگه چاقىردى
ــــۇ ــــسه، بىزنىم ــــى يې ۆئزى نېمىن

ــا چــاقىردى ــۇ. وئخــشاش تاماقق ب
يهردىكى بىر كۈچلۈك سېلىـشتۇرما

ـــز   ائدەم چـــاقىرىش5شـــۇكى، بى
ــــــدە  ــــــۈن، كهم دېگهن 10ۈئچ

ـــاراليمىز ـــاق تهيي ـــشىلىك تام .كى



919 

ــــــپ ــــــز ائدەتــــــته ېئتى ۆئزىمى
ــــــا ــــــدىغان تام قالرنىيېيهلمهي

.مېھمانغــا ېئتىــپ ېئلىــپ چىقىمىــز
مېھمانالرنى ۆئزىمىزدىن كۆپ ەئزىز

ائمېـــرىكىلىقالر بولـــسا،. كـــۆرىمىز
.ھهرگىز ۇئنداق قىلىـپ كهتمهيـدۇ

ـــيهت ۋە ۆئرپ ـــۇ مهدەنى ائدەت-ب
 . جهھهتتىكى بىر چوڭ پهرقتۇر

بىــــز ائمېرىكىــــدا ياشــــاۋاتقان
-ۇئيغــــۇرالر ۆئزىمىزنىــــڭ تــــوي

ۇرۇشـلىرىمىزنىتۆكۈنلىرىنى ۋە وئلت
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ـــــــېغىنىمىز ـــــــايىن س مهن. ىئنت
ــگهن  ــا كهل ــدىن16ائمېرىكىغ  يىل

4بۇيان ۇئيغۇرالرنىڭ تويىغا ائران 
ـــاقتىم ـــشىپ ب ـــتىم قاتنى ـــۇ. قې ب

تويالرنىڭ ىئككىسى كالىفورنىيهدە،
ــتاتىدا، يهنه ــىنگتون ش ــرى ۋاش بى
بىرى بولسا ائمېرىكىنىڭ پايتهختى

بـۇ تويالرنىـڭ. ۋاشىنگتوندا بولدى
قايسىـــسىدا قىـــز يـــۆتكهشھـــېچ 

ائمېرىكىدا ۇئيغۇرالرنىڭ-بولمىدى
ائزلىقىدىن ۇئنداق قىلىش مۇمكىن
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ــــويالر. ەئمهس ــــۇ يهردىكــــى ت ب
يـــــــۇرتىمىزدىكى وئلتۇرۇشـــــــقا

ائدەتــته ەئڭ كــۆپ. وئخــشايدۇ
بولـــسا بىـــر ائيـــدا بىـــرەر قېـــتىم

قالغـــان. يىغىلىـــپ وئلتـــۇرااليمىز
ــــدىراش ــــز ائل ــــا ھهممىمى ۋاقىتت

بــۇ. ى وئقــۇيمىزىئــشلهيمىز يــاك
يهردە جىــددىيچىلىك تۈپهيلىــدىن
ــدىغان ــز ۆئتى ــايىن تې ــت ىئنت ۋاقى
ــر ــۈننى بى ــته ك ــز ائدەت ــۇپ، بى بول
ــر ــدىن ەئمهس، بى ــر كۈن ــۈن، بى ك
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ــانايمىز ــدىن س ــتىم. ھهپتى ھهر قې
يهكشهنبه دەم ېئلىش كۈنى-شهنبه

ۇئھ، يهنه بىر ھهپـته«كهلگهندە، 
 . ، دەيمىز»ۆئتۈپتۇ

Los Angelesكالىفورنىيهنىڭ 
ـــــازىر ـــــدا ھ ـــــهھىرى ەئتراپى ش

 ائىئله، بـالىالرنى15ۇئيغۇرالردىن 
ۇئالرنىـڭ.  كىشى بـار49قوشقاندا 

ىئچىــــدىكى بىــــزگه ەئڭ يــــېقىن
وئلتۇرىدىغىنىنىڭ بىز بىلهن بولغان

 كىلـــــومېتىر، ەئڭ32ائرىلىقـــــى 
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 كىلومېتىر240يىراقىنىڭ ائرىلىقى 
ــدۇ ــپ. كېلى ــر يهرگه يىغىلى ــز بى بى

ـــۇرۇش ۈئ ـــانوئلت ـــۈن، چاقىرغ چ
يهرگه مانا ائشۇنداق ائرىلىقالردىن

-2004. ماشىنا ھهيدەپ بـارىمىز
كـۈنى، بىـز-31ائينىڭ -12يىلى 

يېڭى يىل مۇناسـىۋىتى بىـلهن بىـر
تايالنـــد مۇســـۇلمان رېـــستۇرانىدا

بـــــۇ. وئلتـــــۇرۇش ۆئتكـــــۈزدۇق
وئلتۇرۇش ۈئچـۈن ھهر بىـر ائىئـله
ـــــارالپ ـــــاق تهيي ـــــردىن تام بى
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ــدى ــېمىش . ېئپكهل ــكي ۋە ىئچىملى
قاتارلىق قالغان نهرسىلهرنى وئپچه
ېئلىپ، ۇئنىڭ پۇلىنى ھهممهيلهنگه

 ياشـقىچه10 ياشتىن 5. چاچتۇق
10بولغان بالىالرنى يېـرىم ائدەم، 

ــۈن ائدەم ــتىن چــوڭالرنى پۈت ياش
 ياشتىن كىچىكـلهرگه5ھېسابالپ، 

شـۇنداق قىلـساق،. پۇل يىغمىدۇق
بولغان چىقىم بىـر چـوڭ ائدەمـگه

. دولالر ەئتراپىدا توغرا كهلدى10
يهنـــى(ائلـــدىنقى شـــهنبه كـــۈنى 
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)ائپرېـل كـۈنى-16يىلى -2005
 كىلــــومېتىر7بىزنىــــڭ ۆئيــــدىن 

يىراقلىقتىكى بىر تهبىىئـي باغچىـدا
.بىــز بىــر داال وئلتۇرۇشــى قىلــدۇق
بۇنـــداق وئلتۇرۇشـــنى ىئنگلىـــزچه

»«picnicـــــــــــدۇ . دەپ ائتاي
كــــــالىفورنىيهلىكلهر ھاۋانىــــــڭ

قىدىن بۇنداق پاائلىيهتنىياخشىلى
ــدۇ ــۆپ قىلى ــايىتى ك ــۇ. ناھ ــز ب بى

ــله ــر ائىئ ــال ھهر بى ــا، يهنى پىكنىكت
ـــــارالپ ـــــاق تهيي ـــــردىن تام بى
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ىئككى ائىئله قوشۇمچه. ېئپكهلدى
ىئشالرغا مهسۇئل بولۇپ، ىئچىملىك
ۋە يېمىــشلهرنى ېئلىــپ، كاۋاپمىــڭ

ـــدى ـــىنى تهييارلى ـــدە. گۆش ھهم
وئلتــــۇرۇش جهريانىــــدا كــــاۋاپ

.ۇشقىمۇ مهســـۇئل بولـــدىپىـــشۇر
چۈشلۈك ۋە كهچلىك تـامىقىمىزنى
ائشۇ پىكنىكـته يهپ، قـوي گۆشـى
ــــدۇق، ــــانغىچه يې كــــاۋىپىنىمۇ ق
كهتــكهن چىقىــم بىــر چــوڭ ائدەم

. دولالردىن توغرا كهلدى7ۈئچۈن 
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پىكنىك جهريانىدا بىز ۇئزۇن پاراڭ
ــــشقاندىن ــــاقالرنى قىلى ۋە چاقچ
باشقا، چوڭالر ۋە چوڭ بـالىالر بىـر

كىچىــك. اغقــا چىقىــپ چۈشــتۇقت
بالىالر بىر كىچىـك ۆئسـتهڭدە سـۇ
ـــۇ ـــدە ب ـــدى ھهم ـــپ وئينى كېچى
ــات ــك ھايۋان ــر كىچى ــڭ بى باغچىنى
ـــۆردى ـــايۋانالرنى ك ـــدىكى ھ .زالى
بىزنىـــــڭ بـــــالىلىرىمىز بۇنـــــداق
ـــشى ـــايىن ياخ ـــاائلىيهتنى ىئنت پ

-ۇئالر ۈئچۈن بۇ بىـردىن. كۆرىدۇ
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بىر باشـقا ۇئيغـۇر بـالىلىرى بىـلهن
بىز بۇنىڭدىن. پۇرسىتىدۇروئيناش 

كېيىن بۇنداق پىكنىكنى ھهر ائيدا
ـــــۈزمهكچى ـــــتىم ۆئتك ـــــر قې .بى
ائشۇنداق قىلساق، بىر ائىلىگه بىـر
يىلــدا ائران بىـــر قېــتىم پىكنىـــك
وئرۇنالشتۇرۇش نۆۋىتى كېلىپ، بىز
تــــاكى نويــــابىرغىچه پىكنىــــك

ــــــدىكهنمىز ــــــۇقىرىقى. قىالالي ي
پىكنىكنىڭ بىـر قىـسىم رەسـىملىرى

Biliwal.com  ــا ــۇغ .چىقىرىلىپت
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ـــان ـــۇ مېھم ـــدە ۆئيگىم ـــز بهزى بى
ــىمىز ــشىپ ۆئتۈش ــز. چاقىرى ھهرگى

ــز وئز -يــۇرت ائيرىمــاي، ھهممىمى
ـــــــــدەكال ۆئم-ائرا ۇئرۇق تۇغقان

 . بولۇپ ۆئتىمىز
ائخىرىدا پـۇل خهجـلهش بىـلهن
مۇناســـــــــىۋەتلىك بولغـــــــــان،
ـــــــــاال ـــــــــڭ ب ائمېرىكىلىقالرنى
تهربىيىلهشــــتىكى بىــــر ۇئســــۇلى

 قىــسقىچه توختىلىــپتوغرىــسىدا
ـــتهي ـــۈپ كې ـــرىكىلىقالر. ۆئت ائمې
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بالىلىرىغا كىچىكىدىن تـارتىپال ائز
ۇئنـى. بېرىـدۇ» ماائش«مىقداردا 

allowance»«ىئنگلىزچىــــــدا 
ۇئيغـۇرچه مهنىـسى. دەپ ائتايدۇ

دېگهنـــگه» ائجرىتىلغـــان پـــۇل«
-بـۇ ھهر بىـر ائتـا. يېقىن كېلىـدۇ

ــدا ــسىغا ھهر ائي ــڭ ۆئز بالى ائنىنى
-غان پۇل بولۇپ، ۇئنىڭ ائزبېرىدى

كۆپلــۈكى وئخــشىمىغان ائىلىــدە
6بىـز بالىلىرىمىزغـا . وئخشىمايدۇ

ياشــتا پــۇل بېرىــشكه باشــلىغان
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بولــۇپ، دەســلهپته بىــر ائيــدا ھهر
6بىر يېشىغا بىر دولالردىن، يهنـى 

ــدا  ــاش ۋاقتى ــالر، 6ي ــاش7 دول  ي
. دولالردىن پـۇل بهردۇق7ۋاقتىدا 

ــا  ياشــتىن ائشــقاندا ېئي13 20ىغ
ــــن بهردۇق ــــتهپكه. دولالردى مهك

مۇناسىۋەتلىك پـاالىيهتلهر ھهمـدە
ـــق كېتىـــدىغان ـــهل جى ـــۇل س پ
پاالىيهتلهر بولسا، ۇئنىڭغـا ائيـرىم

بۇنىـــــڭ بـــــاال. پـــــۇل بهردۇق
ـــك ـــۆپ تهرەپلى ـــته ك تهربىيىلهش
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ۇئ كىچىك بالىدا بىـر. پايدىسى بار
ىئش ۈئستىدە مۇسـتهقىل تهھلىـل
ــــارار ــــۈم ۋە ق ــــۈزۈش، ھۆك يۈرگ
.چىقىرىش ىئقتىدارىنى ۆئسـتۈرىدۇ
كىچىــك بالىنىــڭ بۇنــداق ماائشــى
پۈتۈنلهي ۆئزىگه تهۋە پۇل بولۇپ،
ــــداق خهجــــلهش ــــۇلنى قان ۇئ پ
پۈتۈنلهي بالىنىـڭ ۆئز ىئختىيارىغـا

ــدۇ ــۇپ بېرىلى ــۇ. قوي شــۇڭا ۇئالر ب
ـــايىن ـــدە ىئنت ـــۇلنى خهجلىگهن پ
ــه ــر نهرس ــۇپ، بى ــتايىدىل بول ەئس
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ائلىدىغانــــدا خېلــــى وئيلىنىــــپ
بىر نهرسىنى ېئلىش ۈئچۈن. ائلىدۇ

بۇ ائيدا پۇلى يهتمىسه، بىر قـانچه
ــدىن ائيلىــق مااشــىنى يىغىــپ ائن

نهرسىلهرنىڭ ياخـشىلىرىنى. ائلىدۇ
.تالالش ۈئسـتىدە بـاش قاتۇرىـدۇ
ــر ــان نهرســىنىڭ بى ــاقچى بولغ ائلم

ائنىـالر-قانچه تۈرلىرى بولسا، ائتا
»بــاالم، مــاۋۇنى ائلغىــن«ھهرگىــز 

ۇق چۈشـــــــۈرمهي،دەپ بـــــــۇير
بالىــــسىنىڭ قىلغــــان قــــارارىنى
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ـــدىن ـــالپ، ائن ـــتايىدىل ائڭ ەئس
ــداق ــڭ قان ــسى تۈرىنى ــا قاي ۇئالرغ
ــهندۈرۈپ، ەئڭ ــى چۈش ىئكهنلىكىن
ائخىرقى قارارنى چىقىرىشنى يهنىال

ۇئنىڭـدىن. بالىسىغا قويۇپ بېرىدۇ
باشقا، بالىغا ماائش بېرىش بالىـدا
مۇستهقىل پۇل خهجـلهش ۋە پـۇل

ىئقتىـــــــــدارىنىباشـــــــــقۇرۇش 
-ھهمدە بالىنىڭ ۆئز. يېتىلدۈرىدۇ

ۆئزىــــگه بولغــــان ىئــــشهنچىنى
كىچىك بـالىالر ھهمـمه. ۆئستۈرىدۇ
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جهھهتته چوڭالردەك رول وئينـاپ
ۆئزىنىـڭ. بېقىشنى ياخشى كۆرىدۇ

ائزراق پــــۇلى بولــــسا، ۇئ پۇلغــــا
ــــدارچىلىق ــــۈنلهي ۆئزى ىئگى پۈت
قىلسا، ۇئالرنىڭ تۇيغۇسى ىئنتايىن

ۇئالرنىــڭ روھىــي. ۇياخــشى بولىــد
دۇنياســىنىڭ ەئتراپلىــق ۋە ســاغالم
ۆئسۈپ يېتىلىشىگه كۆپ پايدىسى

سىز بهزىدە بالىڭىزنىڭ بىـر. بولىدۇ
ــشىغا ائرىالشــسىڭىز، نهرســىنى ېئلى
ـــــىز ـــــۇلنى س ـــــۇ پ ـــــالىڭىز ب ب
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بېرىۋاتقىنىڭىزنى پۈتۈنلهي ۇئنتۇپ
.ۇئ دېگهن مېنىـڭ پۇلـۇم«قېلىپ، 

ۇئنى قانداق خهجلىسهم ۆئزۈمنىڭ
»ســـهن ائرىالشـــما. ىئختىيـــارى

دېگهنـــدە، كىـــشىنىڭ ىئنتـــايىن
ـــدۇ ـــالىنى. مهســـلىكىنى كهلتۈرى ب

ــدە، ۇئالر ــۇنداق تهربىيىلىگهن مۇش
ــــۇل ــــۇچه پ جهمىئــــيهتكه چىقق
ـــــۈنلهي مۇناســـــىۋەتلىرىنىمۇ پۈت

 .ۆئگىنىپ بولىدۇ
ــــــــــوائل. 17 ــــــــــازىر: س ھ
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جهمىئيىتىمىـــــــزدە كىـــــــشىلىك
ــۇل ــسىنى پ ــىۋەتنىڭ ھهممى مۇناس

يـــدىغان كهيپىيـــاتبىــلهن ۆئلچه
قىـــــسمهن بـــــاش كۆتۈرۈشـــــكه

ـــــــــــــــــــــــلىدى غهرب. "باش
 دىمۇ شۇنداقمۇ؟ "جهمىئيىتى
مهن ائمېرىكىغا كهلگهن: جاۋاب

ـــتىن15 ـــۆپرەك ۋاقىت ـــدىن ك  يىل
ــــــان ــــــان ەئڭ كهم ۇئچراتق بۇي
ىئــــشالرنىڭ بىــــرى، كىـــــشىلىك
ـــــلهن ـــــۇل بى ـــــىۋەتنى پ مۇناس
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بـۇ ېئھتىمـال. ۆئلچهشتىن ىئبارەت
اتلىمىمهن ياشىغان جهمىئيهت قـ

بىـــلهن مۇناســـىۋەتلىك بولۇشـــىمۇ
لېكىن، بىز گېزىت، رادىوئ. مۇمكىن

ۋە تېلېــۋىزور خهۋەرلىرىــدىمۇ بــۇ
جهھهتتىكــى نهرســىلهرنى ائنــچه

 . كۆرمهيمىز
ائمېرىكـــا جهمىئيىتىـــدىكى ەئڭ
كۈچلـــــۈك ۇئقۇمنىـــــڭ بىـــــرى،

.دىن ىئبارەت» كهسىپ ەئخالقى«
ـــــــدىكى شـــــــىركهت -ائمېرىكى
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ـــــــس ـــــــدارىلهرنىڭ كۆپىنچى ىىئ
شهخسىينىڭ قولىدا بولۇپ، پهقهت
ــۈمهت ــارلىق ھۆك ــا ۋە ب پوچتىخان
.وئرگــانلىرىال ھۆكۈمهتنىــڭ قولىــدا
بــۇ ىئككــى خىــل ىئگىلىكنىــڭ بىــر
وئرتـــــاق ائالھىـــــدىلىكى، ۇئالر
كهســــىپ ەئخالقىنــــى ىئنتــــايىن

سـىز بىـر. يۇقىرى وئرۇنغـا قويىـدۇ
يېڭى شىركهتكه ىئـشقا كىرسـىڭىز،

-1ۇئالر ســـىز ىئـــشقا چۈشـــكهن 
خىـزمهتچىلهر«كۈنىال سـىزگه بىـر 
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ــسى ــۆججهت» قولالنمى ــگهن ھ دې
بۇ توپالمدا سىز. توپلىمىنى بېرىدۇ

ــاتىڭىزدا ــىركهتتىكى ھاي ــۇ ش مۇش
ـــدىغان ھهمـــمه ىئـــشالر دۇچ كېلى
-توغرىسىدىكى شىركهتنىڭ قاىـدە

تـــۈزۈملىرى تهپـــسىلىي يېزىلغـــان
بولۇپ، ۇئنىڭ ناھايىتى مۇھىم بىـر
قىـــسمى كهســـىپ ەئخالقىـــدىن

ـــارەت ـــىركهتلهر. ىئب ـــوڭراق ش چ
يـــــالغۇز ســـــىزگه ائشـــــۇنداق
قولالنمىدىن بىرنى بېرىپال قالمـاي،
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ـــــرگهن ـــــى كى ـــــىركهتكه يېڭ ش
خىزمهتچىلهرنى يىغىـپ، ۇئالرنىـڭ
ـــى ۋە ـــسىدا كهســـىپ ەئخالق ائرى

تــۈزۈملىرى-شــىركهتنىڭ قاىئــدە
ـــم ـــسىدا مهخـــسۇس تهلى -توغرى

ــــدۇ ــــيه بېرى ــــازىر. تهربى مهن ھ
ن ىئدارىدەىئشلهۋاتقان جپل دېگه
تهربىيىنـى-بۇ جهھهتتىكـى تهلىـم

.ھهر يىلى بىر قېتىم ېئلىـپ بارىـدۇ
ىئــــدارىمىز ھهمــــمه ائدەمــــدىن
ۇئنىڭغــا يىلــدا بىــر قېــتىم چوقــۇم
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 . قاتنىشىشنى تهلهپ قىلىدۇ
ائمېرىكىدىكى شىركهتلهر ۈئچۈن
ۇئالر خىزمهت قىلىدىغان كىـشىلهر
ـــۇپ، ـــدارلىرى بول ـــڭ خېرى ۇئالرنى

زمهتچىسى كهسـىپەئگهر بىرەر خى
ــــوي ــــدىلىرىگه ب ــــى قاىئ ەئخالق
سۇنماي، ۆئزىنىڭ خىزمهت ھوقۇقى
ـــــدىن ـــــزمهت وئرنى ـــــاكى خى ي
پايـــدىلىنىپ خېرىـــداردىن بىـــرەر
مهنــپهەئتكه ېئرىــشمهكچى بولــسا،
بــۇ بىــر پــارە يېــيىش ھېــسابلىنىپ،
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شـــىركهتتىن دەرھــــالال قــــوغالپ
ــــدۇ ــــۇالزىمهت. چىقىرىلى ــــز م بى

ــ ــداق بى ــڭ ھهر قان رىگهوئرۇنلىرىنى
ــرىش ۈئچــۈن بارســاق، ىئــش بېجى
ـــدار ـــزگه خېرى ـــى تهرەپ بى قارش
ســــۈپىتىدە ياخــــشى مــــۇائمىله
قىلىپ، بىزنىڭ ىئـشىمىزنى ياخـشى

ۆئزىنىـڭ نورمـال. بېجىرىپ بېرىـدۇ
ـــسىنى ىئجـــرا ـــزمهت فۇنكسىيى خى
ــرەر ــزدىن بى ــدا بى ــش جهريانى قىلى
شهخـسىي پايـدا تهلهپ قىلىـش ۇئ
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لياقتا تۇرسۇن، ەئگهر بىزگه نورما
ــــز ــــدىكهن، بى ــــۇائمىله قىلماي م
دەرھـــال ۇئ كىـــشىنىڭ باشـــلىقىنى

ســهن قــول«چاقىرىــپ كېلىــپ، 
ــداق ــى قان ــتىڭدىكى ائدىمىڭن ائس
ــــداق ــــسهن؟ ماڭــــا مۇن باشقۇرى
ــدۇ؟ ــۇائمىله قىلىۋاتى ــداق م »مۇن

ــــااليمىز ــــلىقمۇ. دەپ ېئيت ۇئ باش
ۆئزىنىــڭ خىزمهتچىــسىگه دەرھــال

ەئگهر ۇئ باشـلىقمۇ. چـارە كۆرىـدۇ
ــــسىزل ــــڭيول ــــپ، ۇئالرنى ىق قىلى
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قىلمىشلىرى بىـرەر قانۇنغـا خىـالپ
بولــــسا، ســـــىز ۇئ شـــــىركهتنىڭ

قـانۇن. ۈئستىدىن ەئرز قىالاليـسىز
قارىـسىنى-وئرۇنلىرى ىئـشنىڭ ائق

ېئنىقالپ، ۇئ شىركهتته ھهقىـقهتهن
مهسىله بارلىقىنى بېكىتسه، ۇئنىڭغا
ـــــانه ـــــر جهرىم ـــــايىن ېئغى ىئنت

مۇشـۇنداق بولغاچقـا،. قويۇۋېتىدۇ
بىـــز ائمېرىكىـــدا ائرقـــا ىئـــشىكته
ـــارە ـــقىالرغا پ ـــشنىڭ ۋە باش مېڭى
ــى ائزراقمــۇ ــشنىڭ زۆرۈرىيىتىن بېرى
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ــايمىز ــېس قىلم ــشنى. ھ ــمه ىئ ھهم
نورمـــــال مۇناســـــىۋەت بىـــــلهن

 . بېجىرىمىز
مهن ھازىر مۇشۇ مهزمۇنغـا تـوغرا
كېلىدىغان بىـر قـانچه مىـسالالرنى

مهن ۆئتكهن يىلى. سۆزلهپ بېرەي
ۇئنــى( باشــلىقى كــۈزدە ۆئزۈمنىــڭ

 دەپsuperviser»«ىئنگلىزچه 
ــسى  ــدۇ؛ مهنى ــازارەتچى«ائتاي »ن

ــدۇ ــېقىن كېلى ــگه ي ــلهن) دېگهن بى
ــــر ــــدىكى بى ىئــــدارىمىزنىڭ ىئچى
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يىغىن تـۈگهپ،. يىغىنغا قاتناشتىم
ىئشخانىمىزغا قايتىپ كېتىۋاتقاندا،

ەئركىــن، جــور، كــوفى«: ۇئ ماڭــا
ـــى ـــپ ىئچهيل ـــدى» ېئلى مهن. دې
 بولــۇپ، ۇئنىـــڭۇئنىڭغــا مــاقۇل

ــــــــۇلىنى مهن ــــــــسىنىڭ پ كوفى
يـاق،«: تۆلىۋەتمهكچى بولسام، ۇئ

ۇئنـداق قىلـساڭ. ھهرگىز بولمايدۇ
.مهن پارە يېگهن بولـۇپ قـالىمهن
»بۈگۈن سېنى مهن مېھمان قىـالي
ــۇلىنى دەپ، مېنىــڭ كوفىيىمنىــڭ پ
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مهن. باشـــــــلىقىم تۆلىـــــــۋەتتى
ـــهۋەبتىن،  ـــۇنداق س ـــارە« مۇش پ

»بېـــــــرىش، پـــــــارە يېـــــــيىش
راكتېرىــــدىكى بىــــر ىئــــشنىخا

قىلماسلىق يۈزىسىدىن، باشلىقىمنى
ــــــۇ ــــــرەر قېتىمم ــــــۈمگه بى ۆئي
.مېھمانـدارچىلىققا چاقىرالمــايمهن
ــــــــۇرۇنقى ــــــــڭ ب مهن ۆئزۈمنى
شـــــىركهتتىكى باشـــــلىقلىرىمنىڭ
ىئچىدىكى بىر قانچىسىنى ۆئيۈمگه
.مېھماندارچىلىققا چاقىرىپ باققان
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ەئمما، ۇئالرنىـڭ ھهممىـسىنى مهن
ــــدىنۇئ شــــىرك هتلهردىن كهتكهن

بىر قېتىم بىزنىـڭ. كېيىن چاقىردىم
ىئدارىـــدىكى بىـــر گۇرۇپپـــا ائدەم
ــا ــر تاغق ــشىدىكى بى ــدارىنىڭ قې ىئ
ـــن ـــۈك يىغى ـــر كۈنل ـــپ، بى چىقى

يىللىرى-1920ۇئ تاغدا . ائچتۇق
ياسالغان، ەئينـى ۋاقىتتـا دۇنياغـا
داڭلىق فىزىكا ائلىمـى ېئينىـشتېين
ـــڭ ـــسۇس بىزنى ـــشلىگهن، مهخ ىئ

شـــــنى كۆزىتىـــــدىغان بىـــــرقۇيا
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تېلېسكوپ بار بولـۇپ، بىزنىـڭ بىـر
كۈنلـــــۈك پـــــاالىيىتىمىز ائشـــــۇ
تېلېسكوپنى زىيارەت قىلىشنىمۇ ۆئز

شـۇ پـاائلىيهت. ىئچىگه ائلغانىدى
ــــڭ ــــڭ گۇرۇپپىنى ــــۈن بىزنى ۈئچ
باشلىقى ۆئزى چىقىم تارتىـپ، بىـر
ـــاپ ـــر ق ـــا بى ـــاتتىق قهغهز قاپت ق

Starbucksكـــــوفى ېئلىـــــپ 
ــــۇ ــــ. چىقىپت ــــزىمچهمېنى ڭ پهرى

 دولالر ەئتراپىـدا پـۇل50ۇئنىڭغا 
ــــۇمكىن ــــى م ــــكهن بولۇش .كهت
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ۇئنىڭدىن باشـقا، مهن بـۇرۇن بىـر
گۇرۇپپـــا ائدەم بىـــرگه تاماققـــا
بېرىپ، ائخىرىدا تاماقنىڭ پـۇلىنى
بىزنىــڭ باشــلىقىمىز ۆئز يېنىــدىن
تۆلىـــۋەتكهن ەئھـــۋالنى يهنه بىـــر
ــــشىمدىن ــــتىم ۆئز بې ــــانچه قې ق

 . ۆئتكۈزدۈم
ـــر  ـــلهنبى ـــانگۈل بى ـــتىم ائم قې

ىئككىمىز بىـز يېمهكلىـك دۇكىنىغـا
ــــى ــــېمىش ائلغىل ــــات ۋە ي كۆكت

دۇكاننىڭ بىر يېرىدە كۆك. كىردۇق
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ۈئزۈمنىڭ باھاسى تۇرۇپتـۇ، ەئممـا
بىز قېشىمىزدىن ۆئتۈپ. ۈئزۈم يوق

كېتىپ بارغان ىئككـى ائق تهنلىـك
ــــدىن  ــــىلهردە«ەئر خىزمهتچى س

ـــــــــــــارمۇ؟ دەپ» ۈئزۈم يهنه ب
بېرىـپ«ۇئالرنىڭ بىـرى . سورىدۇق

دەپ» چوڭ ائپاڭدىن سوراپ باق
ھهمــدە ىئككىــسى. جــاۋاب بهردى

ائق. كۈلۈشـــــــــۈپ كهتتـــــــــى
تهنلىكلهرنىــــڭ ىئچىــــدە مانــــا
مۇشـــۇنداق باشـــقا دۆلهتلهردىـــن



953 

كهلگهنلهرنى كـۆزگه ىئلمايـدىغان،
ــار ــسىتىدىغانالرمۇ ب ــى كهم .ۇئالرن
بىزنىڭ غهزەپ ائچچىقىمىز كېلىپ،

ــــلى ــــڭ باش ــــپ،ۇئالرنى قىنى تېپى
.ۇئنىڭغا نـېمه بـولغىنىنى ېئيتتـۇق
ۇئ كىــشى بىــزدىن قانچىلىــك ۈئزۈم
ائلمـــــــاقچى ىئكهنلىكىمىزنـــــــى

»ىئككــى جىــڭ«مهن . ســورىدى
ۇئ كىـــشى. دەپ جـــاۋاب بهردىـــم

ـــپ ـــسكىالتىغا كىرى ـــڭ ىئ دۇكاننى
كېتىـــپ، بىـــر بـــوالق ۈئزۈمنـــى



954 

ــپ، ــزگه بېرى ــۈرۈپ چىقىــپ بى كۆت
ـــالىق ـــهمىمىي ۆئزۈرخ ـــزدىن س بى

ىدى، ھهمدە بۇ ۈئزۈمـگه پـۇلسور
ـــشىمىزنى ـــپ كېتى ـــۆلىمهي ېئلى ت

ـــى ـــا«: مهن. ېئيتت ـــدى، ماڭ بول
ــرەك ــڭ كې ەئمــدى ســېنىڭ ۈئزۈمى

ـــشى. ەئمهس ـــى ياخ ائدەملىرىڭن
ۇئ كىـشى شـۇ. دېدىم» باشقۇرغىن

 خىزمهتچىسىنى2ۋاقىتتىال ھېلىقى 
ـــالپ ـــسىغا باش ـــڭ ىئشخانى ۆئزىنى

ائمېرىكىلىــــق. كىرىــــپ كهتتــــى
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 ىئچىـدە مۇشـۇنداقخېرىدارالرنىڭ
بىر ۋەقهگه ۇئچرىغانـدىن كېـيىن،
ـــۇ ســـودا دۇكىنىغـــا ىئككىنچـــى ب
.كىرمهيــدىغانالر ىئنتــايىن كــۆپ
ــپ ــامى چىقى ــان ن ــڭ يام دۇكاننى
قېلىـــشىدىن ســـاقلىنىش ۈئچـــۈن،
ـــــايىنلىرى ۆئز ـــــڭ خوج دۇكاننى
خىزمهتچىلىرىگه ىئنتـايىن قـاتتىق

ۇئالرنىـــــــڭ. تهلهپ قويىـــــــدۇ
ىدارالرخېر«: رىائھهممىسىنىڭ شۇ

سهن ۇئالرنىڭ. ھهممه ۋاقىت توغرا
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سۆزىگه مۇتلهق قـۇالق سالمىـساڭ
 . دېگهندىن ىئبارەت» بولمايدۇ

يهنه بىر قېـتىم ائمـانگۈل ائىئـله
ــسىغا دوختۇرىمىزنىــڭ دوختۇرخانى
ـــدا، ـــسهل كۆرســـهتكىلى بارغان كې
دوختۇرلۇق سۇغۇرتا كىنىشكىـسىنى

ائدەتـته ۇئالر بـۇ. ۇئنتۇلۇپ قاپتۇ
ـــشكىن ـــسهلكىنى ـــتىم كې ى ھهر قې

كۆرســـــــهتكهندە تهكـــــــشۈرۈپ
بۇ قېتىم بىـز سـۇغۇرتا. يۈرمهيتتى

ـــــــتۇرغان ـــــــىركىتىنى ائلماش ش
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بولغاچقـا، ۇئالر يېڭــى كىنىــشكىنى
.كوپىيه قىلىۋالمىـسا بولمايـدىكهن
نۆۋەت ائمانگۈلگه كهلگهنـدە، بىـر

كىنىــشكاڭ بولمىــسا، بىــز«كاتىــپ 
ــــــۆرەلمهيمىز ــــــېنى ك دەپ،» س

رنىـــڭ يېنىغـــاائمـــانگۈلنى دوختۇ
ائمــانگۈل ۇئ كــۈنى. كىرگۈزمهپتــۇ

ىئشتىن سـوراپ بارغـان بولغاچقـا،
تىت بولۇپ، مېنىڭ خىزمهت-تىت

مهن بـۇ. وئرنۇمغا تېلېفون قىلـدى
دوختۇرخانىغــا تېلېفــون قىلىــپ،
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دوختــــــۇر بىــــــلهن بىۋاســــــىته
.كۆرۈشــــىدىغانلىقىمنى ېئيتــــتىم
ــــدا، دوختــــۇر تېلېفــــوننى ائلغان

ـــۋالنى دەپ ـــا ەئھ ـــز«، ۇئنىڭغ بى
پۈتـــۈن ائىئـــله بـــويىچه ســـېنىڭ

 يىـل5-4قولۇڭدا داۋالىنىۋاتقىلى 
.بىزدە ھازىرغۇ سۇغۇرتا بار. بولدى

نــاۋادا ۇئ بولمىغــان تهقــدىردىمۇ
ــــنىش ــــك داۋالى ــــڭ ۇئنچىلى بىزنى
ـــــــــڭ ـــــــــى ۆئزىمىزنى چىقىمىن
تۆلىيهلىگىــــــدەك ىئقتىــــــسادىي
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ــار ــر. ىئقتىــدارىمىز ب ــز ەئتىــال بى بى
ـــــــدىغان ـــــــپ كېتى يهرگه قېچى

ــــدىكىن،ائ ــــن بولمىغان دەملهردى
ــسهڭ ــانگۈلنى كۆرۈۋەت بۈگــۈن ائم

ــدۇ؟ ــدىم» بولمام ــۇر. دې ۇئ دوخت
ماڭا نۇرغۇن ۆئزۈرخاھلىق ېئيتىپ،

بىــز. ائمــانگۈلنى دەرھــالال كــۆردى
ھېلىقــى كــاتىپنى ۇئ دوختۇرنىــڭ
.ىئشخانىـــسىدا قايتـــا كۆرمىـــدۇق
دوختــــــۇر ۇئنــــــى ىئــــــشتىن
چىقىرىۋەتتىمۇ، يـاكى دوختۇرنىـڭ
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ىگه چىدىماي ۆئزى چىقىپتهنقىد
كهتتىمــۇ ۋە يــاكى باشــقا ســهۋەب

ائمېرىكىــــدا. بــــارمۇ بىلمىــــدۇق
مــــــۇتلهق كــــــۆپ ســــــاندىكى
دوختۇرالرنىــــــــڭ شهخــــــــسىي
ــۇپ، ھهر ــار بول ــسى ب دوختۇرخانى
بىرى ناھـايىتى كۈچلـۈك رىقـابهت
.ائستىدا ۆئزىـگه خېرىـدار يىغىـدۇ
ــۇرنى ۆئزىمىزنىــڭ ــز دوخت ەئگهر بى

تالالپ، بىرائىئله دوختۇرى قىلىپ 
ــۈپ، ــا كۆرۈن ــتىم ۇئنىڭغ ــانچه قې ق
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ـــــساق، ـــــاي قال ـــــى ياقتۇرم ۇئن
ۆئزىمىزنىــڭ ســاالمهتلىك ســۇغۇرتا
شىركىتىگه تېلېفون قىلىـپ، ائىئـله
دوختۇرىمىزنى شۇ ۋاقىتـتىال باشـقا
ــــــز ــــــا ۆئزگهرتهلهيمى .دوختۇرغ
شۇڭالشـــقا ھهر بىـــر دوختۇرھانـــا
ــدارلىرىنى يوقىتىــپ ۆئزىنىــڭ خېرى

.تــايىن تىرىــشىدۇقويماســلىققا ىئن
بىزنىـــــڭ چىـــــش دوختـــــۇرىمىز
مــــۇالزىمىتىنى ياخــــشى قىلىــــپ
كۆرسىتىش ۈئچۈن، بىـز ھهر قېـتىم
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چىــشىمىزنى تازىلىتىــپ بولغانــدا
 قېـتىم2بىز بىر يىلدا چىشىمىزنى (

تازىلىتىمىز؛ ۇئنىڭ چىقىمىنى چىش
ـــدۇ ،)ســـۇغۇرتا شـــىركىتى كۆتۈرى

دوختۇرىمىز بىزگه چىش چوتكىسى
ــ ــش مهلھىم ــارلىقالرنىۋە چى ى قات

بىر قېتىملىق چىش. بىكارغا بېرىدۇ
 مىنــۇت30تــازىالش تهخمىــنهن 

داۋام قىلىدىغان بولـۇپ، شـۇ ىئـش
ۈئچۈن ۇئالر سۇغۇرتا شىركىتىدىن

 دولـــالر پـــۇل100كهم دېگهنـــدە 
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بىزگه بىر قېتىمدا. ېئلىشى مۇمكىن
ـــا5 ـــىنى بىكارغ ـــق نهرس  دولالرلى

 دولـالر كىـرىم100بېرىپ، ۆئزىگه 
ىلسا، بـۇ يهنىـال بىزنـى قـاچۇرۇپق

.قويغانغا قارىغانـدا مىـڭ ياخـشى
بـــۇ ھېـــساباتنى ۇئالر ناھـــايىتى

 . ياخشى بىلىدۇ
ــويىچه ېئلىــپ مــاائش تــۈزۈمى ب
ېئيتقاندا، ائمېرىكا شىركهتلىرىنىڭ

 خىلغــا2خىزمهتچىلىــرى مۇنــداق 
ائيلىــــق ائلىــــدىغان: بۆلۈنىــــدۇ
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ــــــزمهتچىلهر ۋە ىئــــــشلىگهن خى
مـاائش ائلىـدىغانساەتىگه قاراپ 

ماائشـــــــلىق. خىـــــــزمهتچىلهر
 سـاەئت6خىزمهتچىلهر بىر كۈندە 

 ســــاەئت10ىئــــشلهمدۇ يــــاكى 
ىئــــشلهمدۇ، ھهر ائيــــدا مــــۇقىم

ســـــاەئتلىك. مـــــاائش ائلىـــــدۇ
خىــزمهتچىلهر بولــسا، ھهر كــۈنى
ـــى تىـــزىمالپ، ـــشلىگهن ۋاقتىن ىئ
جهمىئي ىئـشلىگهن ۋاقتىغـا قـاراپ

6ەئگهر بىـر كـۈنى . ماائش ائلىدۇ
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ــسا، شــۇ  6ســاەئت ىئــشلىگهن بول
ــدۇ ــۇل ائلى ــلۇق پ ــاەتكه چۇش .س

 ســـاەئت10ەئگهر بىـــر كۈنـــدە 
8ىئشلىگهن بولسا، كـالىفورنىيهدە 
ــچهم ــال ۆئل ــاەئت ۈئچــۈن نورم س
ــۇق ــپ، ائرت ــاائش ېئلى ــويىچه م ب

 ســــاەئت ۈئچــــۈن2ىئــــشلىگهن 
1.5ائدەتتىكــــــى ماائشــــــىنىڭ 

يهنــى ەئگهر. ھهسسىــسىنى ائلىــدۇ
 دولالر ائلغان10ائدەتته ساىتىگه 

2بولسا، ھېلىقى ائرتۇق ىئشلىگهن 
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15ســـــاەتنىڭ بىـــــر ســـــاىتىگه 
شهنبه كۈنىمـۇ. دولالردىن بېرىلىدۇ

ـــاىتىگه  ـــدۇ15س ـــالر بېرىلى . دول
ــايرام كــۈنلىرى يهكــشهنبه يــاكى ب

يهنى( دولالر 20ىئشلىسه ساىتىگه 
بــۇ. مــاائش بېرىلىــدۇ)  ھهســسه2

 . كالىفورنىيهدە بىر قانۇندۇر
ــــگهنWaveSplitterمهن   دې

شــــىركهتته ىئــــشلهۋاتقاندا، مهن
ــدا ــر گۇرۇپپى ــان بى ــۇئل بولغ مهس
ائشۇنداق ساەئتلىك ىئشلهيدىغان،
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 ياشالردىكى بىـر خهنـزۇ ائيـال30
بىزنىــڭ ۋەزىپىمىــز بىــر. بــار ىئــدى

يىلدىن بىر يېرىم يىلغىـچه بولغـان
ۋاقىت ىئچىدە، ۇئزۇن يوللـۇق نـۇر
ــــــــــشىگه ــــــــــاال خهۋەرلىشى ت

ـــنىىئـــشلىتىلى ـــر زاپچاس دىغان بى
ــــي ــــپ ۋە تهرەققى ــــق قىلى تهتقى
قىلـــدۇرۇپ ىئـــشلهپ چىقىـــرىش

ــدى ــرىش. ىئ ــنى چىقى ــۇ زاپچاس ب
ۈئچــۈن الزىــم بولغــان نــۇر تــاالنى
ىئــشلهپ چىقىرىــدىغان يــاپونىيه



968 

 بۇ مهشـۇالتFujikuraشىركىتى 
ۈئستىدىكى تهتقىقاتنى باشـلىغىلى

ــــدە ۇئ10 ــــان ھهم ــــل بولغ  يى
ــا ائل ــسۇالتنى بازارغ ــانمهھ لىقاچ

سېلىپ بولغـان بولغاچقـا، بىزنىـڭ
.ۋەزىپىمىــز ىئنتــايىن ېئغىــر ىئــدى
ەئگهر بىــز ۇئنــى بهلگىلىــك ۋاقىــت
ــساق، ــشلهپ چىقىرالمى ــدە ىئ ىئچى
ۇئنىـــڭ بـــازىرى ۆئتـــۈپ كېـــتىش

شۇ چاغـدا. ېئھتىماللىقى بار ىئدى
ــاالۋر ــدا باك مهن جۇڭگــودا فىزىكى
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ــــــۇر ــــــان ۇئيغ ــــــۋانى ائلغ ۇئن
سىنىدوســــتۇمدىن يهنه ىئككىــــ

ــــزمهتكه مۇشــــۇ شــــىركهتكه خى
ائلدۇرغان بولـۇپ، شـۇ چاغـدىكى
بىر مهزگىل بـۇ شـىركهت ائمېرىكـا

يهنـى(بويىچه ۇئيغۇرالر ەئڭ كۆپ 
بولغـان بىـر)  ۇئيغۇر بار3جهمىئي 

ـــىركهت ـــق ش ـــۇقىرى تېخنىكىلى ي
مهن كــۆپىنچه. بولــۇپ قالغانىــدى

شــهنبه كۈنىمــۇ شــىركهتكه بېرىــپ
ــشلهيتتىم ــڭ . ىئ ــدە مېنى ــربهزى بى
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ۇئيغۇر دوسـتۇم مهن بىـلهن بىـرگه
بۇ مهھسۇالتنى ىئـشلهش. كېلهتتى

ــا ــدا تىلغ ــدا، مهن يۇقىرى جهريانى
ائلغان خهنزۇ قىز ىئنتايىن قـاتتىق

ــشلهپ بهردى ــان. ىئ ــڭ وئقۇغ ۇئنى
ەئڭ يۇقىرى دەرىجىلىـك مهكتىپـى
جۇڭگودىكى بىر وئتتۇرا تېخنىكـوم
ــا يېڭــى ــۇپ، بىزنىــڭ گۇرۇپپىغ بول

ـــدە ۇئن ـــاالھىيىتىكهلگهن ـــڭ س ى
ۇئ ياخـشى. ىئكهندۇق» تېخنىك«

ىئشلىگهنلىكى ۈئچۈن، بىر يىلنىـڭ
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ـــزمهت ـــڭ خى ـــدە مهن ۇئنى ىئچى
دەرىجىــــسىنى ىئككــــى دەرىــــجه
ۆئســـتۈرۈپ، كاندىـــدات ىئنژېنېـــر

ــــزچه (  associate""ىئنگلى
engineer (گه كۆتۈرۈپ بهردىم.

بىـــز بـــۇ مهھـــسۇالتنى چىقىرىـــپ
لغـانبولغاندا، بازارنىڭ ۇئنىڭغـا بو

ـــــشىپ، ۇئ ـــــاجى ائخىرلى ېئھتىي
مهشــسۇالتنى بازارغــا ســالمايال بــۇ
پروجهكتنــى توختىتىــشقا مهجبــۇر

بىزنىــــڭ شــــىركهتته. بولــــدۇق
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ســــاەئتلىك ىئــــشلهيدىغانالرنىڭ
 مىنـۇت30چۈشلۈك تاماق ۋاقتـى 

مهن بــــۇ پروجهكتنىــــڭ. ىئــــدى
ائخىرقــــى باســــقۇچلىرىدا بــــۇ
ائيالنىــڭ شــىركهتتىكى بىــر قــانچه

ر بىـلهن بىـرگه چۈشـلۈكىئنژېنېرال
ىئنژېنېــــرالر(تاماققــــا كېتىــــپ 

ــــــزمهتچىلهرگه ــــــلىق خى ماائش
2، بىـــــر ســـــاەئتتىن )كىرىـــــدۇ

ساەتكىچه يوقاپ كېتىۋاتقـانلىقىنى
ماائش بېرىلىدىغانـدا ۇئ. بايقىدىم
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ائيالنىـــــڭ ۋاقىـــــت تىـــــزىمالش
قهغىــزىگه قارىــسام، چۈشــلۈك دەم
ـــرەر ـــى بى ـــان ۋاقت ـــشقا چىقق ېئلى

ـــۇ  ـــۇت30قېتىمم تىن ېئـــشىپ مىن
ــال ھهر. كهتمهپتــۇ ــۇ ائي ــيىن ب كې

كـــۈنى ۆئزى تاماققـــا مېڭىـــشتىن
بۇرۇن، بىزنىـڭ گۇرۇپپىـدىكى يهنه
بىر خهنـزۇ قىزغـا ېئيتىـپ قويـۇپ،
شۇ قىـز ۆئزىنىـڭ ۋاقىـت جهدۋىلـى
ــگه ــڭ جهدۋىلى ــۇ ائيالنى ــلهن ب بى
ــــــسى ــــــت تامغى ــــــال ۋاقى تهڭ
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ــدىم ــدىغانلىقىنى بىل ــڭ. ۇئرى مېنى
ــرىم  ــايىن يې ــۈم ىئنت ــدىكۆڭل .بول

بىر يىلدەك ۋاقىـت. بهك ېئچىندىم
ــــڭ ھهر ــــدا، مهن ۇئالرنى جهريانى

 ســــاەئتتىن ائرتــــۇق8كــــۈنى 
ىئشلىــشىگه ھهمــدە بهزى شــهنبه
كۈنلىرىمـــــۇ ىئشلىـــــشىگه يـــــول

شۇنىڭ بىلهن شـۇ بىـر. قويغانىدىم
 مىڭ دولالردىـن50يىلدا بۇ ائيال 

.يۇقىرى كىرىمگه ېئرىـشهلىگهنىدى
سىدا بىـرلېكىن، بۇ مهسـىله توغرىـ
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.ىئــــش كۆرۈشــــنى ياقتۇرمىــــدىم
ـــىركهتنىڭ مهخـــسۇس ـــڭ ش بىزنى
مۇشــــۇنداق ىئــــشالرغا مهســــۇئل
بۆلــــــــۈمى بــــــــار بولــــــــۇپ،
خىزمهتچىلهرنىــڭ بــۇ جهھهتتىكــى

تهربىيىــــسىگه ائشــــۇالر-تهلىــــم
ــڭ ۇئ. مهســۇئل ىئــدى شــۇڭا مېنى

ۇئ. ىئــشقا ائرىالشــقۇم كهلمىــدى
ـــۇ ـــېچ كىمگىم ـــقا ھ ـــشنى باش ىئ

روجهكــتكېــيىن بــۇ پ. ېئيتمىــدىم
ــڭ ــيىن، بىزنى ــدىن كې توختىتىلغان
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ــــدى ــــۇ تارقىتىۋېتىل ۇئ. گۇرۇپپىم
.ائيال باشقا بىر گۇرۇپپىغا كهتتـى

ـــا  ـــدىن3-2ائرىلىقت  ائي ۆئتكهن
ــــۈنى، مهن ۇئ ــــر ك ــــى بى كېيىنك
ــــــــــڭ شــــــــــىركهتتىن ائيالنى

ۇئ ائيال. چىقىرىلغانلىقىنى بىلدىم
ــــان ــــىركهتتىن چىقىرىلغ ۆئزى ش
كـــۈنى مېنـــى ۆئزىنىـــڭ بـــۇرۇن

نچىلىك ياخشى ىئـشلىگهنلىكىگهقا
مهن. گۇۋاھچىلىققــا تــارتىپتىكهن

.ائشۇنداق گۇۋاھچى بولۇپ بهردىم
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ــــى ــــڭ قىلغىن ەئممــــا، ۇئ ائيالنى
ـــالپ ـــۈزۈمىگه خى ـــىركهتنىڭ ت ش
بولغاچقـــــا، ۇئ ائيـــــال يهنىـــــال

 . شىركهتتىن چىقىرىۋېتىلدى
مهن مۇشۇ سۆھبهتنىڭ ائلـدىنقى
قىسمىدا، بىر شـىركهتكه بىـر ائدەم

ىشتا، ۇئ شـىركهتنىڭ نېمىلهرنـىېئل
كۆزدە تۇتىدىغانلىقىنى تهسۋىرلهپ

ائمېرىكىــــــــدىكى. ۆئتتــــــــۈم
شــــىركهتلهرنىڭ مــــۇتلهق كــــۆپ
قىسمى شهخسىنىڭ قولىدا بولـۇپ،
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ـــــى ائدەم ـــــر يېڭ ـــــڭ بى ۇئالرنى
ــىركهت ــسىتى ش ــشىدىكى مهق ېئلى
ـــي ـــۇ تهرەققى ـــى تېخىم ىئگىلىكىن
قىلدۇرۇش ۈئچۈن بولۇپ، ھهرگىـز

ـــۇغقىنى ـــڭ ت ـــۋېلىشۆئزىنى نى بېقى
شـــۇڭا ۇئالر ۆئز. ۈئچـــۈن ەئمهس

شــىركىتىگه ائدەم ائلغانــدا، ەئگهر
بىر خىزمهتكه بىـر تـۇغقىنى بىـلهن
ــاس ــال ىئلتىم ــات ائدەم تهڭ ــر ي بى
ــسىنىڭ ــۇ ىئككى ــۇپ، ب ــان بول قىلغ
ـــدارى وئخـــشاش ـــزمهت ىئقتى خى
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بولۇپ قالـسا، ۆئزىنىـڭ تـۇغقىنىنى
ــۇمكىن ــشى م ــڭ. ېئلى ەئگهر ياتنى
ـــــــــابىلىيىتى ت ـــــــــڭق ۇغقىنىنى

ــۇپ ــۇقىرىراق بول ــدىن ي قابىلىيىتى
قالــسا، كــۆپىنچه ھــالالردا چوقــۇم

لــېكىن،(ھېلىقــى يــاتنى ائلىــدۇ 
جۇڭگولۇقالر قۇرغان شـىركهتلهردە
ــشالر ــودىكىگه وئخــشاش ىئ جۇڭگ
).ىئنتــايىن ېئغىــر، دەپ ائڭلىــدىم

ائمېرىكىلىقالر ۆئزىنىڭ تۇغقىنىنىـڭ
ـــــشلهشنى، ەئر ـــــىركىتىدە ىئ -ش
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ركهتته ىئــشلهشنىخوتـۇن بىــر شــى
ــــــدۇ .پهقهت ياخــــــشى كۆرمهي
ائمېرىكىــــدا تونــــۇش ائرقىلىــــق
خىــزمهت تاپىــدىغان ىئــشالرمۇ ائز

لېكىن، مېنىڭ بىلىشىمچه،. ەئمهس
قــــانۇن بــــويىچه ائدەم ســــانى

ــنهن  ــىدىغان50تهخمى ــن ائش  تى
ــى شــىركهتلهرنىڭ ھهممىــسى ۆئزىن

وئخـــشاش خىـــزمهت پۇرســـىتى«
ــــدىغان وئرۇن دەپ ېئــــالن» بېرى

ىــشى ھهمــدە شــىركىتىگه ائدەمقىل
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ائلغانــدا ائدەم كهمــسىتمهسلىكى
ـــرەك ـــىركهتلهرنى. كې ـــداق ش بۇن

 Equal Opportunity»ىئنگلىـزچه 
Employer»،دەپ ائتــــــــــــــاپ
. دەپ يازىدۇ«EOE»قىسقارتىپ 

ــــان ــــزىتكه چىقىرىلغ شــــۇڭا، گې
خىــــزمهت ېئالنىغــــا قارىــــسىڭىز،

«EOE»كۆپلىرىنىــــڭ ائســــتىدا 
سـىز. رىـسىزدەپ يېزىلغانلىقىنى كۆ

ــىركهتكه ــر ش ــۇنداق بى ەئگهر مۇش
ـــڭ ـــپ، ۆئزىڭىزنى ـــاس قىلى ىئلتىم
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ــــــــــــــــــــسىتىلگهنلىكىنى كهم
ـــىركهت ـــسىڭىز، ۇئ ش ىئسپاتلىيالى

ــدۇ ــا تارتىلى ــر جازاغ ــۇڭا،. ېئغى ش
تونۇشـــالرنىڭ خىـــزمهت تېپىـــشتا
ـــى، ـــدىغان ائساســـلىق رول وئيناي
ــــداق ــــىركىتىدە قان ــــڭ ش ۆئزىنى
خىزمهتلهرنىڭ بارلىقىنى تونۇشـىغا

ــاېئ ــدە ۇئنىڭغ ــرىش ھهم ــپ بې يتى
ىئلتىماس قىلىپ بولغاندىن كېـيىن
نهتىجىــسى قانــداق بولغــانلىقىنى
سۈرۈشته قىلىپ بېرىشتىن ىئبـارەت
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ــدۇ ــقا، ەئگهر. بولى ــدىن باش ۇئنىڭ
ـــاۋىتىڭىز ـــىركهتته ىئن ـــىزنىڭ ش س
بولسا، سىز بىر كىـشىگه گـۇۋاھچى
بولـــۇپ، ۇئنـــى ائســـانراق ىئـــشقا

ــسىز ــCVIمهن . ائلدۇراالي گهن دې
شـــىركهتتىكى ســـابىق باشـــلىقىم،

سىنىىئـــشـــىركهتنىڭ مـــۇائۋىن رە
WaveSplitterدېـــــــــــــگهن 

شـــىركهتكه ەئنه شـــۇنداق ىئـــشقا
يۇقىرىقى ىئككى. ائلدۇرغان ىئدىم

ۇئيغـــۇر دوســـتۇمنىمۇ ائشـــۇنداق
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ۇئالرنـــى مهن. ىئـــشقا ائلـــدۇردۇم
تونۇشـــتۇرغان بولـــساممۇ، يهنىـــال
ــــويىچه، ــــمىيهت ب ــــال رەس نورم

بىر قانچه كىشى ۇئالرشىركهتتىكى 
ائيـرىم كۆرۈشـۈپ،-بىلهن ائيـرىم

نۇرغــۇن ســوائلالرنى ســوراپ، ۇئالر
ــتىدە  ــدىكهن«ۈئس ــگهن» بولى دې

خۇالســىنى چىقارغانــدىن كېــيىن
ــــىركهتكه ــــى ش ــــدىن ۇئالرن ائن

بۇنــداق ىئــشالر كــۆپ. ائلغانىــدى
ــېكىن ۇئ ائمېرىكــا. ۇئچرىمايــدۇ ل
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.جهمىئيىتىــــــدىمۇ مهۋجــــــۇت
ــىركهتته ــرەك ش ــۇنداقكىچىك  ائش

لېكىن، مهن ھازىر. قىلغىلى بولىدۇ
ــدارىگه وئخــشاش ىئــشلهۋاتقان ىئ
ــداق ــسا ۇئن ــىركهتته بول ــوڭ ش چ
. قىلىش مۇتلهق مۇمكىن ەئمهس

ــــــدا ــــــدا مهن يۇقىرى ائمېرىكى
ېئيتقاندەك كىـشىلهرنىڭ خىـزمهت
ــــسىدىكى ائڭ ــــى توغرى -ەئخالق

سهۋىيىــــسى ىئنتــــايىن يــــۇقىرى
بولــۇپ، كىــشىلهر وئتتۇرىــسىدىكى
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مۇناسىۋەت قانۇن بـويىچه نورمـال
خىزمهت مۇناسـىۋىتى تهرىقىـسىدە
ـــا، ـــدىغان بولغاچق ـــپ بېرىلى ېئلى
ـــــۈل ـــــايىن كۆڭ ـــــشىلهر ىئنت كى
ـــايدۇ ـــدە ياش ـــى ىئچى .ائزادىلىك
ائدەم كهمــــــــــــــــــــــسىتىش،
ھهققانىيهتسىزلىك، ەئخالقسىزلىق،
ائدالهتـــــــسىزلىك دېگهنـــــــدەك
.نهرسـىلهرنى ائنــچه ۇئچراتمــايمىز

ش بىـــرجۇڭگـــودىكىگه وئخـــشا
ائدەمنىــــڭ يهنه بىــــر ائدەمــــگه
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ــــش ــــىدىغان ىئ ــــاجىتى چۈش ھ
پـۇلال. ائساسهن مهۋجۇت ەئمهس

ــانۇنلۇق ــشنى ق ــمه ىئ ــسا، ھهم بول
ــلهن يــاكى نورمــال مۇناســىۋەت بى

مهن مۇشــۇ. ھهل قىلغىلــى بولىــدۇ
ســـوائلغا بىـــرەر ســـهلبىي مىـــسال
ــشىپ ــى تىرى ــپىش ۈئچــۈن خېل تې
ـــــــــساممۇ، ۆئز ـــــــــان بول باقق

ــــتلىرىمنىڭ ــــدىنسهرگۈزەش  ىئچى
.بىرەر ياخشى مىـسال تاپالمىـدىم
ـــــتاتلىق ـــــالىفورنىيه ش پهقهت ك
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ھۆكۈمىتىدە بۇنىڭـدىن بىـر قـانچه
يىل بۇرۇن يۈز بهرگهن مۇنداق بىـر

دۇنيـادىكى. ىئش ېئسىمگه كهلدى
ـــــار ـــــانلىق ائمب ەئڭ چـــــوڭ س
باشـــقۇرۇش يۇمـــشاق دېتـــالىنى

 دېـگهن«Oracle»چىقىرىدىغان 
ـــــۇرۇنقى ـــــڭ ب ـــــىركهت بىزنى ش

 كىلــــــومېتىر10مىــــــزدىن ۆئيى
يىراقلىقتىكى بىر شهھهردە بولـۇپ،
كالىفورنىيه شتاتلىق ھۆكۈمىتى بىر

30قېـــتىم ۇئالردىـــن تهخمىـــنهن 
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مىليــــون دولــــالر قىممىتىــــدىكى
ــېتىۋاپتۇ ــالنى س ــشاق دېت ــۇ. يۇم ب

ىئـــشقا مهســـۇئل بولغـــان كىـــشى
«Oracle»دېــگهن شــىركهتتىكى 

ــودا ــشى-س ــۇئل كى ــېتىققا مهس س
ولـــۇپ، ســــودابىـــلهن يـــېقىن ب

پۈتكهندىن كېيىن وئراچله ھېلىقى
ەئمهلــدارغا بىــرەر يۈزمىــڭ دولــالر

»مۇكاپــــات پــــۇلى«ەئتراپىــــدا 
كېيىن بۇ ىئش پاش بولۇپ. بېرىپتۇ
ـــدى ـــشۈرۈپ. قال ـــۈمهت تهك ھۆك
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قارىسا، ائلغان يۇمـشاق دېتالنىـڭ
ـــشلىتهلهيدىغان ـــى ىئ ـــانى ۇئن س
ـــــــڭ ـــــــى خادىمالرنى خىزمهتچ

ىڭشــۇن. ســانىدىنمۇ كــۆپ ىئــكهن
بىلهن، شتاتلىق ھۆكۈمهت ھېلىقـى

»قانۇنسىز ىئش« سودا ۈئستىدىن 
ـــــــدا (  illegal»ىئنگلىزچى

practice»دەپ ائتايـــــــــدۇ (
ــپ، ۇئ ــىنى چىقىرى ــگهن خۇالس دې
يۇمشاق دېتالالرنىڭ بىـر قىـسمىنى
ـــى ـــايتۇرۇپ، ھېلىق ـــا ق وئراچلهغ
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ـــات ـــشكهن مۇكاپ ـــدار ېئرى ەئمهل
پۇلىنى تارتىۋېلىپ، ۇئ ەئمهلـدارنى

بـۇ يهردىمـۇ. ىن بوشىتىۋەتتىىئشت
ھېلىقــى. بىــر ائددىــي ھېــساب بــار

ەئمهلـــدارنىڭ يىللىـــق ماائشـــى
ــۈز مىــڭ دولالردىــن ــر ي ــۇم بى چوق

مانــا ەئمــدى ۇئ. جىــق يــۇقىرى
خىزمىتىدىن قـۇرۇق قـېلىش بىـلهن
بۇنداق مااشـتىنمۇ قـۇرۇق قالـدى،

ۇئ كىشىنىڭ باشقا بىـر. دېگهن سۆز
ــــۈنلهي ــــشى پۈت ــــزمهت تېپى خى
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لېكىن، ەئگهر ائمېرىكىدا. مۇمكىن
ــسا، ۇئ ــى بول ــارە يېمهكچ ــرى پ بى
ــسه، ۇئ ــۆپ يېمى ــى ك ــارىنى خېل پ
كىشىنىڭ تۇرمۇشىغا ائنـچه تهسـىر
ــلىكى، ھهتتــا ۇئنىــڭ كۆرسهتمهس
ـــوڭ زىيـــانالرنى ـــسىدە چ نهتىجى
ـــــشى مـــــۇمكىن ـــــپ قېلى .تارتى
مۇشۇنداق بىر رېـاللىق ائمېرىكىـدا
كىـــــــشىلهر وئتتۇرىـــــــسىدىكى

ــر ــىۋەتنىڭ بى ــالمۇناس ــل نورم  خى
خىزمهت مۇناسىۋىتى بولۇشـىدىكى
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ـــرى ـــهۋەبلهرنىڭ بى ـــلىق س ائساس
 . بولۇشى مۇمكىن

ائخىرىـــــدا، گهرچه يـــــۇقىرىقى
سوائل بىلهن بىۋاسىته مۇناسىۋىتى
بولمىسىمۇ، مهن ائمېرىكىنىڭ ياش
ۆئسمۈرلهرنى تهربىيىلهشتىكى يهنه
ـــرەي ـــۆزلهپ بې ـــشىنى س ـــر ىئ .بى

يىلـى-2005(ائلدىنقى پهيشهنبه 
كـۈنى كـالىفورنىيهدە) ائپرېل-28

ــــا« ــــسىنى ائت ــــسىنىڭ-بالى ائنى
»ىئدارىــــسىگه ائپىــــرىش كــــۈنى
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ۆئسمۈرلهر داۋاملىـق-ياش. بولدى
ائنىـــــسىدىن ۆئزىنىـــــڭ-ائتـــــا

ـــىلهرنى ـــت نهرس ـــزمىتىگه ائى خى
ھهمــدە ۆئزىنىــڭ. ائڭــالپ تۇرىــدۇ

ـــــدىغان ـــــدا قىلى چـــــوڭ بولغان
خىزمىتىنىــــــــــڭ قانــــــــــداق

.لىـدۇبولىدىغانلىقىنى بىلگۈسـى كې
شۇڭالشـــقا ائمېرىكـــا ھۆكـــۈمىتى
يۇقىرىقى كۈننى بالىالرنىڭ دادىسى
يـــاكى ائپىـــسىنىڭ ىئدارىـــسىگه
بېرىـپ، بىـر كـۈن ۇئالر قىلىــدىغان
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خىزمهتنىـــڭ پۈتـــۈن جهريـــانىنى
ــپ ــۈن قىلى ــدىغان ك ــۆرۈپ باقى ك

مهكتهپلهرمـۇ ۇئ. بېكىتكهن ىئكهن
كــۈنى مۇشــۇ ىئــش مۇناســىۋىتى

نالرغابىلهن مهكتهپكه كهلمهيـدىغا
مهن وئغلــــۇمنى. يــــول قويىــــدۇ

ــاردىم ــسىگه ائپ ــڭ ىئدارى .ۆئزۈمنى
ــــز ــــتىكىگه وئخــــشاشال بى ائدەت

ــــــگهن ســــــاەئت   دە5:45ەئتى
6:15وئرنىمىزدىن تۇرۇپ، ساەئت 

دە ۆئيدىن يولغا چىقىپ، سـاەئت
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ــــى6:30 ــــدارىنىڭ مىنىبۇس دە ىئ
بىــلهن يىغىلىــش وئرنىــدىن يولغــا

ــاردۇق ۇئ كــۈنى. چىقىــپ ىئــشقا ب
 گه500-400ڭ ىئــدارىگه بىزنىــ

ھهمـمه يهردە. يېقىن بـاال بېرىپتـۇ
ـــــپ ـــــتىلهپ كېتى ـــــسىنى يې بالى

چۈشــتىن. بارغــانالرنى ۇئچراتتــۇق
 چوڭ گۇرۇپپىغـا4بۇرۇن بالىالرنى 

بۆلۈپ، نـۆۋەت بـويىچه بىـر چـوڭ
-زالنىڭ ىئچىدە بۇ ىئدارىـدە ائتـا

ائنىـــــالر نـــــېمه خىزمهتلهرنـــــى



997 

اقىلىدىغانلىقىنى، ۇئالرنىـڭ ۆئز ائر
قانــداق باغلىنىــشلىق ىئكهنلىكىنــى

ــا. چۈشــهندۈردى -وئلتۇرغــان ائت
ــــــــن  ــــــــى ۆئز5-4ائنىالردى  ن

ـــهھنىگه ـــلهن س ـــارلىقى بى ىئختىي
چاقىرىپ چىقىـپ، ۇئالرنىـڭ نـېمه
ىئش قىلىدىغىنىنى سوراپ، ائنـدىن
ـــلهن ۆئز ـــكهت بى ـــن ھهرى ۇئالردى
ــــــــــداق ــــــــــى قان خىزمىنىتىن
.ىئشلهيدىغانلىقىنى كۆرسهتكۈزدى

ــسىم  ــر قى ــهھنىگهبى ــالىالرنىمۇ س ب
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ــا -ېئلىــپ چىقىــپ، ۇئالرنىمــۇ ائت
ــتۈرۈپ، بهزى ــا ياردەملهش ائنىالرغ

يىغىــن. ھهرىكهتلهرنــى قىلــدۇردى
ــى ــايىن قىزىقچ ــقۇرغۇچى ىئنت باش
ائدەم بولـــۇپ، ۇئنىـــڭ ســـۆزى ۋە
ــــڭ قىزىقلىقىــــدىن بــــۇ قىلىقىنى
ـــپ ـــشىدىن تارتى ـــڭ بې پاالىيهتنى
ائخىــــرغىچه ھهمــــمه ائدەمــــلهر

ــۈ ــاقالپ كۈلۈش ــۇردىقاق ــۇ. پ ت ب
ـــالىالرنى ـــيىن، ب ـــاالىيهتتىن كې پ

4-3ائلــدىن تهييــارالپ قويغــان 



999 

ۇئ يهردە. تهجرىبىخانىغا ائپاردۇق
ــوت  ــىنا ائدەم(روب ــارلىق) ماش قات

ــــــــــداق ــــــــــىلهرنىڭ قان نهرس
ــــىتىپ ــــشلهيدىغانلىقىنى كۆرس ىئ

ىئدارىــدىن ھهر بىــر بالىغــا. بهردى
ــارالپ ــوۋغاتمۇ تهيي ــا س ــر خالت بى

ــۇ ــ. قويۇپت ــزدىن ب ــربى الىالردىن بى
قهدەممــــۇ ائيرىلماســــلىق تهلهپ
قىلىنغــان بولــۇپ، بىــز پۈتــۈن بىــر
.كۈن بالىمىز بىلهن بىـرگه يـۈردۇق
چۈشــــــتىن كېــــــيىن بىزنىــــــڭ
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گۇرۇپپىنىڭ بىر تېخنىكىلىق يىغىنى
ـــــا ـــــۇپ، مهن ۇئنىڭغ ـــــار بول ب

ۇئ بىــر. قاتناشمىــسام بولمــايتتى
ناياھىتى مهخپىـي يىغىـن بولـۇپ،

رنى ھهرگىزمـۇائدەتته سـىرتتىكىله
مهن باشـلىقىمدىن. كىرگۈزمهيتتى

ـــــهم ـــــپ كىرس ـــــۇمنى ېئلى وئغل
ــــدىغان بولمايــــدىغانلىقىنى-بولى

ېئلىـــپ«: سورىـــسام، ۇئ كىـــشى
ــۋەر ــدى» كىرى ــلهن. دې ــۇنىڭ بى ش

ــتىن ــا باش ــۇ يىغىنغ ــۇ ب -وئغلۇمم
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ۆئزى چۈشهنگهن. ائخىر قاتناشتى
بهزى گهپلهرنى مهندىن پىچىـرالپ

ــۇردى ــوراپ وئلت ــ. س ــڭ ب اشبىزنى
ىئـــدارىمىز بولغـــان كـــالىفورنىيه
ــڭ ــستىتۇتى بىزنى ــق ىئن تېخنىكىلى

ـــــــدىن  ـــــــومېتىر10ىئدارى  كىل
يىراقلىقتا بولـۇپ، دىلـشات بىـلهن
ىئككىمىز ۇئ ىئدارىگىمۇ بېرىپ، بىر
ســـاەئت ۇئ مهكتهپنـــى ائيلىنىـــپ

ــدۇق ــدە. كهل ــۈن ىئچى ــر ك ــۇ بى ب
خىزمىتىمنىـــڭ ائساســـهن ھـــېچ
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ـــدى ـــۈمى بولمى ـــۇنداق. ۈئن مۇش
ـــسى ـــۈمىتىبول ـــا ھۆك مۇ، ائمېرىك

ــــۈپ ــــاغالم ۆئس ــــڭ س -بالىالرنى
ـــۇنداق ـــۈن، مۇش ـــشى ۈئچ يېتىلى
ىئقتىـــسادىي زىيـــانغىمۇ چىـــداپ،
يىلــدا بىــر كــۈننى بــالىالر ۈئچــۈن

بۇ پاالىيهتنىڭ يهنه بىر. ائجراتقان
ائنىالرنىـڭ-پايدىسى بـالىالر ائتـا

ھهر ائيـــدا ۆئيـــگه ەئكىرىـــدىغان
ــــــشلهپ ــــــداق ىئ ــــــۇلنى قان پ

ىنى ۆئز كــۆزى بىــلهنتاپىــدىغانلىق
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ــتۇر ــالىالر. كۆرۈش ــق ب ــۇ ائرقىلى ش
ــــۇلنى ــــپ پ ــــدىن تارتى كىچىكى

بىزنىـــڭ. قهدىرلهشـــنى ۆئگىنىـــدۇ
ــــر ــــڭ بى ــــدە مهن بالىالرنى ائىلى

xxxائران «نهرســىنىڭ باھاســىنى 
دېيىـشىنى پۈتـۈنلهي» پۇل ىئكهن

ــــۇپ، ۇئالر ــــان بول ــــىئ قىلغ مهن
ــۇقىرى ــن ي ــر دولالردى ــى بى قىممىت

زنى ھهرگىــزنهرســىلهرگه بــۇ ســۆ
ۇئالرنىـــڭ پـــۇلنى. ىئـــشلهتمهيدۇ

قهدىــرلهش ائدىتىنــى يېتىلــدۈرۈش
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ــــدىنى ــــۇنداق قاى ۈئچــــۈن مۇش
 . چىقارغانىدىم

ـــالىلىرىمىزنى ـــز ب ـــتىم بى ـــر قې بى
 كىلــــــومېتىر40ۆئيىمىــــــزدىن 

يىراقلىقتىكــى بىــر ھــاۋا ائرمىــيه
بازىـــسىدا ۆئتكـــۈزۈلگهن ھهربىـــي
ائيــروپىالن ۇئچــۇرۇش وئيۇنىغــا

بۇمــۇ ائمېرىكــا. ۇقائپارغــان ىئــد
ھۆكۈمىتىنىڭ ۆئز پۇقرالىرىغا يىلـدا
ــدىغان ــۈزۈپ بېرى ــتىم ۆئتك ــر قې بى
ــۇپ، ۇئنىڭغــا ھــېچ پــاائلىيهت بول
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ـــــدۇ ـــــۇل ېئلىنماي .كىمـــــدىن پ
ائمېرىكىلىقالرنىــڭ نۇرغــۇنلىرى ھهر
ــالىلىرىنى ــاائلىيهتكه ب ــۇ پ ــى ب يىل

بىـز بارغـان بـازىغىمۇ ۇئ. ائپىرىدۇ
ەم مىــڭ ەئتراپىــدىكى ائد5كــۈنى 

ــالىالرمۇ بارغــان بولــۇپ، كىچىــك ب
ــكهن ــۆپ ىئ ــايىن ك ــي. ىئنت ھهربى

ائيـروپىالن ۇئچـۇرۇش وئيۇنىـدىن
كېيىن، بىز قاتارى تىزىپ قويۇلغان
.ھهر خىل ائيروپىالنالرنى كـۆردۇق
بىر تىك ۇئچـار ائيـروپىالن بىـلهن
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ــــي ــــق ھهربى ــــوڭ تىپلى ــــر چ بى
توشــــــــۇغۇچى ائيروپىالنغــــــــا
ــــــــى تاماشــــــــىچىالرنى كىرگىل

ــــد ــــڭ. ىكهنقويى بىزمــــۇ ۇئالرنى
.ىئچىگه كىرىـپ، كـۆرۈپ چىقتـۇق
ائمېرىكىنىــڭ ەئڭ يېڭــى تىپتىكــى

شـهپهرەڭ شـهكلىدىكى،-چاشقان
ـــــــــــــــــــدىغان رادار كۆرەلمهي
ـــار ـــپ ب ـــدىن تارتى ائيروپىالنلىرى

ــكهن ۇئنىــڭ ىئچىــگه كىــرىش. ىئ
4-3مهنىئ قىلىنغـان بولـۇپ، بىـز 
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.مېتىــر يېقىنلىققــا كېلىــپ كــۆردۇق
ــشله ــدا ىئ ــانائمېرىكى پ چىقىرىلغ

ائيروپىالنالرنىــــڭ ھهممىــــسىدىن
بىـز. بىرەرسى باردەك ھېس قىلدۇق

شىمالىي كالىفورنىيهدە تۇرۇۋاتقـان
ۋاقتىمىزدا، بىر قېـتىم ائمېرىكىنىـڭ
ــــي ــــق ھهربى ــــوڭ تىپلى ــــر چ بى
ائيروپىالن توشـۇغۇچى پـاراخوتى
ســان فرانچىــسچو دېڭىــز بوغۇزىــدا

ۇئ پـــاراخوت ســـان. توختىـــدى
ۇرغـــان كـــۈنلهردەفرانچىـــسچودا ت
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ۇئمۇ پۇقراالرنىڭ كۆرۈشىگه ېئچىپ
ائمېرىكـا ھۆكـۈمىتى ۆئز. بېرىلدى

ــاش ــق ي -پۇقراســى ۋە ائمېرىكىلى
ۆئســــمۈرلهر ۈئچــــۈن بۇنــــداق
ــپ ــۆپ قىلى ــايىتى ك ىئــشالرنى ناھ

ائمېرىكىلىقالرمۇ بالىلىرىنى. بېرىدۇ
مۇشۇنداق پاالىيهتلهرگه ېئرىنمـاي

ۆئسـمۈرلهر-ياش. ائپىرىپ تۇرىدۇ
شـــۇنداق ىئـــشالرغا قاتنىـــشىشمۇ

ــپ، چــوڭ ــۆزى ېئچىلى ــق ك ائرقىلى
بولغــــۇچه دۇنيــــادىكى نۇرغــــۇن
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ــىلهرنى ــق نهرس ــۇقىرى تېخنىكىلى ي
 . بىلىدىغان بولۇپ كېتىدۇ

ــــۇ ــــدىنقى بۆلۈملهردىم مهن ائل
تىلغا ائلغاندەك، بالىالرنىڭ ساغالم

ـــۈپ ـــداق -ۆئس ـــشى مۇن 3تېرىلى
)2ائنا؛ -ائتا) 1: تهرەپكه باغلىق

ائمېرىكـا. جهمىئيهت) 3 مهكتهپ؛
ــتهپلهرگه ــمه مهك ــۈمىتى ھهم ھۆك
ـــلهغ وئخـــشاش مىقـــداردىكى مهب
ـــتهپكه ـــمه مهك ـــپ، ھهم ائجرىتى
ــدىغان بولــسىمۇ، ــشاش قاراي وئخ
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وئخشىمىغان مىللهتلهردىن كېلىـپ
ـــا ـــان ائت ـــلهن-چىقق ـــالر بى ائنى

وئخــــــــشىمىغان مىللهتنىــــــــڭ
جهمىئيىتى وئخشاش بولمىغاچقـا،
ىمۇبالىالرنىــــــڭ تهربىيىلىنىــــــش

مهســىلهن،. وئخــشاش بولمايــدۇ
مهيلى كالىفورنىيه ۇئنىۋېرسىتېتىدا
بولــسۇن يــاكى كــالىفورنىيه شــتات
ــــسۇن، مهن ۇئنىۋېرســــىتېتىدا بول
مېكسىكىلىق ۋە قارا تهنلىك ائلىـي
مهكتهپ وئقۇغۇچىلىرىنى ىئنتـايىن
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ـــــۆردۈم ـــــپىرانتالرنىڭ. ائز ك ائس
ــسا تېخىمــۇ شــۇنداق ــدە بول .ىئچى

يىلـى-2000ى ائمېرىكا ھۆكـۈمىت
ېئــــالن قىلغــــان بىــــر دوكالتقــــا
ائساســـــــــــــــــالنغاندا، گهرچه
ائمېرىكىــدىكى قــارا تهنلىكلهرنىــڭ

ــــــانى نوپۇســــــنىڭ ائران  12س
پىرسهنتىنى ىئگىلىـسىمۇ، ائمېرىكـا
ــڭ ــدىكى جىنايهتچىلهرنى تۈرمىلىرى

 پىرســـهنتى قـــارا تهنلىكـــلهر44
ــكهن ــا. ىئ ــۇ ائت ــا ب ــا ۋە-مان ائن
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شـتىكىجهمىئيهتنىڭ باال تهربىيىله
.رولىنىڭ بوشلۇقىنىڭ نهتىجىسىدۇر
ــــۇرتىمىزدا ائق ــــۇ؟ ي ۇئيغۇرالرچ

ــــــسىلىگهAIDSچــــــېكىش،   كې
گىرىپتــــار بولــــۇش، ائدەتتىكــــى
ــــدىن ــــايى ىئــــشالر تۈپهيلى جىن
ــته ــۇ جهھهت ــرىش، ب ــۈرمىگه كى ت
ۇئيغۇرالرنىــڭ نىــسبىتى قانــداق؟
مېنىــڭ ائڭلىــشىمچه ۇئيغۇرالرنىــڭ
.نىسبىتى ىئنتايىن يـۇقىرى ىئـكهن

مېـــرىكىلىقالر ۆئز پهرزەنتلىرىنـــىائ
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ـــا ـــانالردىن، ھهتت ـــىرتقى مېھم س
ــــــــېقىن ۇئرۇق ــــــــڭ ي -ۆئزىنى

ــتۈن ــۇتلهق ۈئس ــدىن م تۇغقانلىرى
ــــــــدۇ ــــــــڭ. كۆرى ۆئز بالىلىرىنى

ېئھتىيـــاجىنى تولـــۇق قانـــدۇرۇپ،
ــــدىن ــــسا ائن ــــدىن ېئشىن ۇئنىڭ
.باشـــــقىالرغا يـــــاردەم قىلىـــــدۇ
ـــگه  ـــر ائدەم ـــۇ؟ بى 5ۇئيغۇرالرچ
ــــۇ ــــاق بۇيرۇت ــــشىلىك تام پ،كى

تامـــاقنى ۋەھـــشىيلهرچه ىئـــسراپ
سـاپالىق تۇرمـۇش-قىلىپ كهيپـى
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كۆچۈرۈۋاتقــان ائشــۇ كىــشىلىرىمىز
ــك خهۋەر ــدىن قانچىلى ۆئز بالىلىرى
ېئلىۋاتىــدۇ؟ ۇئيغــۇر جهمىئيىتــى
ۇئيغۇر بـالىلىرى ۈئسـتىدىن ائزراق
نازارەت قىلىـش رولىنـى ۆئتهمـدۇ؟

ـــــۇرالر ۆئز ـــــگه-ەئگهر ۇئيغ ۆئزى
الر تېخىمـۇكۆيۈنمهيدىكهن، باشقى

-ەئگهر ۇئيغۇرالر ۆئز. كۆيۈنمهيدۇ
ۆئزىــــدىن خهۋەر ائلمايــــدىكهن،
.باشــقىالرنىڭ تېخىمــۇ كــارى يــوق

 . شۇڭا وئيلىنىش كېرەك
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ــۈمنى  ــۇ بۆل ــدىن2مهن ب  ھهپتى
ىئلگىرى يۇرتىمىزدىن كهلـگهن بىـر
ـــــــــــلهن ـــــــــــارچه خهت بى پ

مهن بىــر يېــزا«: ائخىرالشــتۇراي
.وئتتۇرا مهكتىپىنىڭ وئقۇتقۇچىسى

ھهر داىئم. ۇ يهردە كىتاب پۇللۇقب
كىتاب پـۇلى يىگىـدىغان ۋاقتىمـدا
ــمهن ــشى قىلى ــۆز يې ــتىم ك ــر قې .بى
نۇرغۇن بالىالر كىتاب پۇلى ۈئچۈن

 دانه تۇخـۇم يــاكى توشــقان،2-3
ــاب ــپ، كىت ــۈرۈپ كېلى ــۇ كۆت توخ
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بېرىشىمنى قاپقـارا كـۆزلىرى بىـلهن
نۇرگۇن. تهلمۈرۈپ تۇرۇپ سورايدۇ

ــا ــىمنى ب ــتىم مااش ــۈنقې لىالر ۈئچ
.تۆلهپ، ۆئزۈمـگه پـۇل ائشـمىدى

ائنىـسى بالىـسىنى-بالىالرنىڭ ائتا
داغـبۇ چا. مهكتهپكه ەئۋەتمهيدۇ

بىـــز ۆئيىـــگه بېرىـــپ، چاقىرىـــپ
ائنىـالر بىزنـى-بهزى ائتـا. كېلىمىز

ــالىدۇ ــا س ــالپ يولغ ــڭ. تىل ۇئالرنى
دېيىشىچه يهيدىغانغا نهرسه يـوق،
مهكــتهپكه نهدە پــۇل؟ ۇئنىڭــدىن
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ىئـش قىلـسۇن، دەپ قوپـالۆئيدە 
يهنه بېزىلهر بىر يىلدا. گهپ قىلىدۇ

بىـــر قېـــتىم تويغـــۇدەك گـــۆش
ـــــالىالرنى ـــــى، ب يېيهلمىگهنلىكىن
ـــــــــــۇ ـــــــــــنى تولىم وئقۇتۇش
ــال ــا ائم ــدىغانلىقىنى، ەئمم خاالي
يوق ىئكهنلىكىنى دەپ، كۆز يېـشى

نۇرغــۇن بــالىالر. قىلىــشىپ كېتىــدۇ
ائلىــــي. وئقۇشــــسىز قېلىۋاتىــــدۇ

ــك ــتهپكه ۆئت ــدىردىمۇ،مهك هن تهق
-وئقۇش پۇلى تاپشۇرالماي، تـارام
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ــۇل ــگهن وئغ ــالپ كهل ــارام يىغ -ت
ـــدىيالماي ـــۆرۈپ، چى ـــى ك قىزالرن

بىزنىڭمـــۇ تۇرمۇشـــىمىز. قالىمـــان
ائرانــال كېتىــپ بارغاچقــا، جىــق

 .»ائمال قىاللمايمىز
 ائمېرىكىــدا يېڭــى:ســوائل -18

شىركهت قـۇرۇش ىئـشلىرى قانـداق
ــــــــــڭ ــــــــــدۇ؟ ۆئزىڭىزنى بولى

ـــتۈرۈپسهرگۈزە ـــتلىرىگه بىرلهش ش
  سۆزلهپ بهرگهن بولسىڭىز؟

 San كالىفورنىيهنىـــڭ: جـــاۋاب
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Francisco شــهھىرى قۇرۇقلــۇقتىن
دېڭىز ىئچىگه سـوزۇلغان، خـۇددى
ــــدەك يهرگه ــــك ائرال ــــر كىچى بى
ـــــۇپ، ەئگهر ۇئ جايالشـــــقان بول
شــهھهرنىڭ ۈئســتىدىن ائيــروپىالن
بىلهن ۆئتسىڭىز، بىر توپ ىئنتايىن

ىرايلىـــق ىئگىـــزھهيۋەتلىـــك ۋە چ
ــسىز ــاالرنى كۆرى ــاالردا. بىن ــۇ بىن ب

ىئشلهيدىغان ائدەملهرنىڭ ىئچىدە
»Venture Capitalist«ىئنگلىـزچه 

دەپ ائتىلىــــدىغان، قىــــسقارتىپ
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»VC«دەپ يازىــــــــــــــــدىغان 
ۇئنىڭدىن. كهسپتىكىلهر ەئڭ كۆپ

ـــۆپ ـــاتالر ك ـــسا ائدۋوك ـــۇ. قال ب
 دېـــــگهن»Venture«يهردىكـــــى 

ــسىنى ۇئيغۇر ــۆزنىڭ مهنى ــدەس چى
ــــــا« ــــــام دەپ وئتتۇرىغ دەتتىك

»چۈشــۈپ، تهلهي ســىناپ بــېقىش
دەپ چۈشهنــــــــسهك ائنــــــــچه

ـــــۇ. خاتاالشـــــمايمىز ـــــى، ب يهن
كاپىتالىــــــــستالر يېڭىــــــــدىن
قۇرۇلىدىغان شىركهتلهرگه مهبـلهغ
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ەئگهر ۇئ شىركهت ياخشى. سالىدۇ
ــــلهغ ــــسا، ۇئالر مهب ــــپ قال مېڭى

ـــدىن  ـــالغان پۇلى ـــسه10س  ھهس
 ھهســـسىلهپ پايـــدا100ھهتتـــا 

ــــــدۇ ەئگهر ۇئ شــــــىركهت. كۆرى
مهغلۇپ بولـۇپ كهتـسه، ۇئالرنىـڭ
ســـالغان مهبلىغـــى يـــوق بولـــۇپ

 دىـــنSan Francisco. كېتىـــدۇ
ـــسىنىڭ ـــىلىكون جىلغى ـــقا، س باش

 Paloوئتتۇرىـــسىغا جايالشـــقان 
Alto دېــگهن شــهھهردىمۇ كىــشىلهر
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»VCـــــــــــــسى دەپ» الر كوچى
ائتايدىغان بىر كوچـا بـار بولـۇپ،

ىـــپىگهبــۇ كوچىنىــڭ ىئككــى تهر
ـــــــۇن  ـــــــىركهتلىرىVCنۇرغ  ش
  .جايالشقان

ەئگهر بىــر ائدەمــدە بىــرەر يېڭــى
تېخنىكا ياكى يېڭى ىئدىيه بولـسا،
ـــر ـــدە يهنه بى ۇئ ائدەم كهم دېگهن
ىئككى ائدەمنى يېنىغا يىغىپ، بىـر
ــــسىدا ــــۇرۇش توغرى شــــىركهت ق

بۇالر ائشـۇ. ىئگىلىك پىالنى تۈزىدۇ
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ــۇپ ــۇچىلىرى بول شــىركهتنىڭ قۇرغ
ەئگهر بىر شـىركهتنى. ۇھېسابلىنىد

 ائدەم باشلىــــــسا، ۇئالرنىــــــڭ2
ـــــته ـــــرى ائدەت ـــــدىكى بى ىئچى

ــس« ــۇچى«، »رەىئ ــاش ىئجرالىغ ب
ــدار ــزچه (» ەئمهل  Chief«ىئنگلى

Executive Officer«،ـــپ  دېيىلى
ـــــــــــسقارتىلىپ   دەپ»CEO«قى

»CEO ۋە Reis«، ياكى )ائتىلىدۇ
دېــــگهن ۋەزىپىنــــى ۆئز ىئچىــــگه

بـــۇ كىـــشى شـــىركهتنىڭ. ائلىـــدۇ
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وئمـــۇمىي ىئگىلىـــك ىئـــشلىرىغا،
ــلهردە بولۇپمــۇ دەســلهپكى مهزگىل
شىركهتكه مهبلهغ ېئلىش ىئشلىرىغا

ــدۇ ــۇئل بولى ــر ائدەم. مهس يهنه بى
»بــــاش تېخنىكــــا ەئمهلــــدارى«
 Chief Technology«ىئنگلىـزچه (

Officer«ــسقارتىلىپ ــپ، قى  دېيىلى
»CTO «ــدۇ ــگهن) دەپ ائتىلى دې

بـــۇ كىـــشى. ۋەزىپىنـــى ۆئتهيـــدۇ
ـــىر ـــانش ـــاقچى بولغ كهت چىقارم

يــۇقىرى تېخنىكىلىــق مهھــسۇالتنى
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اليىھىــــــلهش، ۇئ مهشــــــۇالتنى
ـــان ائدەم، ـــشقا زۆرۈر بولغ چىقىرى

ائپپـــارات ۋە ۋاقىـــت-ەئســـۋاب
جهدۋىلىنــــــى پىالنــــــالش، ۆئزى
چىقارمــاقچى بولغــان، شــۇ ۋاقىتتــا
باشـــقا شـــىركهتلهر تهرەپىـــدىن
ياســـــــــىلىپ ســـــــــېتىلىۋاتقان
ـــــشلهتكهن ـــــسۇالتالرنىڭ ىئ مهھ
تېخنىكىسىنى تهپسىلىي تهكشۈرۈپ
تهتقىق قىلىش ىئـشلىرىغا مهسـۇئل

يېڭى مهھسۇالتنى تهتقىق. بولىدۇ
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ــشلهپ ــدۇرۇپ ىئ ــي قىل ۋە تهرەققى
ـــسى ائساســـهن ـــرىش ۋەزىپى چىقى
مۇشـــــۇ كىـــــشىگه يـــــۈكلهنگهن
ــۇ كىــشى شــىركهتنىڭ بولغاچقــا، ب
ــــــۇش ــــــك بول -مۇۋەپپهقىيهتلى

بولماسلىقىدا ىئنتـايىن مـۇھىم رول
-3كــۆپىنچه ەئھۋالــدا . ۇوئينايــد

بىر كىشىمۇ شىركهتنىڭ قۇرۇلىـشىغا
ــشى ــۇپ، ۇئ كى ــشىدىغان بول قاتنى

ســــېتىقىغا-شــــىركهتنىڭ ســــودا
مهســــۇئل مــــۇائۋىن رەىئــــسلىك
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.ۋەزىپىــسىنى ۆئز ۈئســتىگه ائلىــدۇ
شـــــىركهتنىڭ ەئڭ دەســـــلهپكى
ــــر باســــقۇچىدىال مۇشــــۇنداق بى
كىشىنىڭ بولۇشى ىئنتـايىن مـۇھىم

ملىكهت ىئچـىبولۇپ، بۇ كىشى مه
ۋە خهلقائرالىــق بازارنىــڭ ەئھــۋالى
ــۇكهممهل ــايىن م ــسىدا ىئنت توغرى
ــپ ــات ېئلى ــشۈرۈش ۋە تهتقىق تهك
بېرىپ، بـۇ شـىركهت چىقارمـاقچى
ــــسۇالتنىڭ ــــى مهھ ــــان يېڭ بولغ
ـــــارلىقى ـــــازىرى ب ـــــك ب قانچىلى
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توغرىسىدا تهپسىلىي ۇئچۇرغا ىئگه
شـــۇنداقال دەســـلهپكى. بولىـــدۇ

مهزگىلــــــدىال بــــــۇ شــــــىركهت
قارمــاقچى بولغــان مهھــسۇالتقاچى

بۇمـۇ. خېرىدار توپالشنى باشاليدۇ
شـىركهت ۈئچــۈن مهبــلهغ ېئلىــشتا

  . ىئنتايىن مۇھىم رول وئينايدۇ
ـــۇچىلىرى  VCشـــىركهتنىڭ قۇرغ

كاپىتالىـستالرنىڭ ائلـدىغا مهبــلهغ
ــۇرۇن، ــشتىن ب ــپ بېرى تهلهپ قىلى

ــر تهپــسىلىي  ــۇم بى ىئگىلىــك«چوق
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.تـۈزۈپ چىقىـشى كېـرەك» پىالنى
ــــــدە ــــــالن كهم دېگهن ــــــۇ پى ب
ـــــگه ـــــدىكىلهرنى ۆئز ىئچى تۆۋەن

  :ائلىدۇ
بۇ شىركهت ىئگه بولغان يېڭى) 1

ىئدىيه ۋە يېڭى تېخنىكا ھهمدە بۇ
ـــــــسىنى شـــــــىركهتنىڭ تېخنىكى
ــــشىنىڭ ــــقىالرنىڭ كۆچۈرۋېلى باش
ائلــــدىنى ائلىــــدىغان مــــۇھىم

ەئگهر مۇشـــــــۇ. توســـــــالغۇالر
شىركهتنىڭ قۇرغۇچىلىرىغا تهۋە بىر
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ـــسا تېخىمـــۇقـــانچه پا تېنـــت بول
ـــۇ يېڭـــى ىئـــدىيه ۋە. ياخـــشى ب

ـــا ـــقا تېخنىكىغ ـــڭ باش تېخنىكىنى
سېلىشتۇرغاندىكى ائالھىدىلىكلىرى
 . تهپسىلىي بايان قىلىنىشى كېرەك

مهھــسۇالت چىقىــرىش ۋاقىــت) 2
ــى ــىركهتكه. جهدۋىل ــىلهن، ش مهس

مهبلهغ بېرىلىپ بىر يىلدىن كېـيىن
نۇسخىسىنى، بىـر-1مهھسۇالتنىڭ 
ـــــرىم يى ـــــيىن يې ـــــدىن كې -2ل

نۇسخىسىنى، ىئككى يىلدىن كېيىن
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ـــشلهپ ـــسىنى ىئ ـــمىي نۇسخى رەس
چىقىرىـــپ، مهھـــسۇالتنى بازارغـــا

تـــۆت يىلـــدىن كېـــيىن. ســـېلىش
ائلــته. چىقىــم تهڭلىــشىش-كىــرىم

يىلـــدىن كېـــيىن پايـــدا كـــۆرۈش
  . قاتارلىقالر

مهھــــــسۇالتنى ىئــــــشلهپ) 3
ــــــشىمىغان ــــــشنىڭ وئخ چىقىرى
باســــقۇچلىرىدا ىئــــشلىتىلىدىغان
ائدەملهرنىڭ كهسـپىي تـۈرلىرى ۋە

  .سانى
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مهھــــــسۇالتنى ىئــــــشلهپ) 4
ــــــشىمىغان ــــــشنىڭ وئخ چىقىرى
باسقۇچلىرىدا سېتىپ ېئلىنىـدىغان

ىئنگلىـزچه(ۈئسـكۈنىلهر -ائپپارات
»capital equipment«دەپ 

نىـڭ تـۈرلىرى، سـانى ۋە) ائتىلىدۇ
  .باھاسى

ـــــق ۋە) 5 مهھـــــسۇالتنى تهتقى
تهرەققىـــي قىلـــدۇرۇپ ىئـــشلهپ

قىــرىش ۈئچــۈن، ھهمــدە پايــداچى
كۆرۈشــــكىچه بولغــــان ۋاقىــــت
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جهريانىـــدا چىقىــــم بولىــــدىغان
پۇلنىڭ تهپسىلىي سانى، پىالنـى ۋە

  . جهمىئي مهبلهغ پۇلىنىڭ سانى
ســــىز ىئــــشلهپ چىقىرىــــدىغان
ــــىركهتنىڭ ــــقا ش ــــىگه باش نهرس
زاپچاسلىرى ىئشلىتىلىدىغان بولسا،

ـــر ـــلهن بى ـــرلهپ-ســـىز ۇئالر بى بى
 كېرەكلىــــككۆرۈشــــۈپ، ســــىزگه

يوقلـۇقى، ۇئنىـڭ-نهرسىلهرنىڭ بار
باھاسى قاتـارلىقالرنىمۇ تهپـسىلىي

  . تهكشۈرۈپ چىقىسىز
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مۇشۇنداق بىر ىئگىلىـك پىالنىنـى
يېرىم يىلدەك ۋاقىت سهرپ قىلىـپ
پۈتتۈرگهندىن كېيىن، شـىركهتنىڭ
قۇرغــۇچىلىرى ۆئزلىــرى بىلىــدىغان
ــان، ــر ائز ىئــشهنچ باغلىغ ــاكى بى ي

ىڭ ائلـدىغا بېرىــپ،كاپىتالىـستالرن
ۇئالرغـــا ۆئز ىئگىلىـــك پىالنىـــدىن
دوكالت بېرىـپ، ۇئالردىـن مهبـلهغ

ــدۇ ــستالر. تهلهپ قىلى ــۇ كاپىتالى ب
كهم دېگهنــــدە بىــــرەر كهســــپىي
ساھهدە باكاالۋر ۇئنۋانى، كـۆپىنچه
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ھــــالالردا ماگىــــستېرلىق ھهتتــــا
دوكتورلــــۇق ۇئنــــۋانى ائلغــــانالر
ـــــپىي ـــــڭ كهس ـــــدە ۆئزىنى ھهم

ىلــدىن ائرتــۇق ي10ساھهســىدە 
ىئشلهپ باققانالر بولـۇپ، ۇئالرنىـڭ
ــــشى ــــدىغان ىئ ــــلىق قىلى ائساس
ــــق ــــك ۋە خهلقائرالى مهملىكهتلى
تېخنىكـــا بـــازىرىنى تهكـــشۈرۈپ
.تهتقىق قىلىشتىن ىئبارەت بولىـدۇ
ـــدىنمۇ ـــازار ەئھۋالى ـــۇڭا ۇئالر ب ش
ـــدىنمۇ ـــا ەئھۋالى ـــدە تېخنىك ھهم
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ــدىغا تولــۇق خهۋەردار بولــۇپ، ائل
-هنلهرنـى تهرەپپۇل سوراپ كهلگ

ــــــــــىقىپ ــــــــــن س تهرەپلهردى
ۇئالر ائلـــــدىغا. تهرلىتىۋەتىـــــدۇ

-كهلگهنلهرنىــڭ دوكالتىنــى قايتــا
قايتــــا ائڭــــالپ، ۆئزلىــــرى بــــۇ

دىكــى ھهمــمه» ىئگىلىــك پىالنــى«
مهزمۇنالرنى تهپسىلىي تهكشۈرۈپ،
ۇئنىڭــــدا وئتتۇرىغــــا قويۇلغــــان
نهرسىلهرنىڭ راستلىقىغا ھهمدە بـۇ

ىــــكشــــىركهتنىڭ مۇۋەپپهقىيهتل
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ــا ــد بارلىقىغ ــدا ۈئمى بولىدىغانلىقى
تولـــۇق ىئـــشهنگهندىن كېـــيىن،
ــايىن ــىركهتكه ىئنت ــۇ ش ــدىن ب ائن
ــلهغ ــتىدا مهب ــهرت ائس ــاتتىق ش ق

بۇ شهرت مۇنداق بولۇشـى. سالىدۇ
50شـــــــىركهتنىڭ : مـــــــۇمكىن

بـۇ،. پىرسهنتىنى ۆئزلىرىگه بېـرىش
5ەئگهر ۇئالر بـــــۇ شـــــىركهتكه 
ــلهغ ســالغان ــالر مهب ــون دول مىلي

ـــۇ ـــۇ5پ، بول ـــيىن ب ـــدىن كې  يىل
ــا ــى بازارغ ــاي چېك ــىركهتنىڭ پ ش
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ــى ــازار قىممىت ــڭ ب ــېلىنىپ، ۇئنى س
ـــسا،100 ـــا يارى ـــون دولالرغ  مىلي

 مىليـون دولـالر قىـسمى50ۇئنىڭ 
ــدۇ، ــستالرنىڭ بولى ــۇ كاپىتالى مۇش

 يىلــــدىن5ەئگهر . دېگهنلىكتــــۇر
ـــلىدە ـــىركهت ەئس ـــۇ ش ـــيىن ب كې
ــــــــسۇالتنى ــــــــان مهھ پىالنلىغ

ــسا،  ــاي قال ــۇچىقىرالم ــدا ب ۇئ ھال
شــــىركهت تاقىلىــــپ، ھېلىقــــى

ــالغان  ــلهغ س ــستالر مهب 5كاپىتالى
مىليون دولالر پۇلىـدىن پۈتـۈنلهي
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ـــــدۇ ـــــۇرۇق قالى شـــــىركهتنى. ق
ـــــانۇن ـــــز ق قۇرغـــــۇچىالر ھهرگى
ـــــــا ـــــــتىن جاۋابكارلىقق جهھهت

ائڭلىشىمچه، ائدەتته. تارتىلمايدۇ
10كاپىتالىستالر مهبـلهغ سـالغان 
ــــــــدە  ى3شــــــــىركهتنىڭ ىئچى

ــۇۋەپپ ــانم ــپ، قالغ هقىيهت قازىنى
.يهتتىـــسى مهغلـــۇپ بولىـــدىكهن

30شــۇنداقتىمۇ ياخــشى ماڭغــان 
پىرسهنت شـىركهتتىنال ۆئزلىرىنىـڭ

10مهبلهغ سالغان ھهممه پۇلىنىڭ 
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ـــۆپرەكىگه تهڭ ـــسىدىن ك ھهسسى
ـــدىكهن ـــدا كۆرى ـــدىغان پاي .كېلى
شۇڭا بۇ كهسپكه كىرىـپ قالغـانالر
ھهرگىــز باشــقا كهســپنى قىلغۇســى

  . ىكهنكهلمهيد
كاپىتالىستالر ۆئزلىرى تېخنىكا ۋە
ــۈردە ــل ت ــازارلىرىنى ىئزچى ســودا ب
تهكــشۈرۈپ، تهتقىــق قىلغانــدىن
باشــقا، ائمېرىكىــدا يهنه نۇرغــۇن
ــــويىچه مهخــــسۇس كهســــپلهر ب
وئخـــــشىمىغان مهھـــــسۇالتالرنى
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تهھلىل قىلىپ، شۇ ائساستا يېزىپ
چىققـان ىئلمىــي دوكالتىنـى باشــقا

ه سـېتىپشهخسلهر ۋە شىركهتلهرگ
ــار ــىركهتلهر ب ــدىغان ش ۇئالر. بېرى

تېخنىكـــا ساھهســـىدىكى يېڭـــى
ـــپ، ـــالىز قىلى ـــشلهرنى ائن يۈزلىنى
ـــدە ـــازار ھهققى ـــىدىكى ب كهلگۈس
ــــي مــــۆلچهرنى وئتتۇرىغــــا ىئلمى

ۇئالرنىــڭ بىــر دوكالتىنــى. قويىــدۇ
 دولالرغــــــــا1500ائدەتــــــــته 

  .سېتىۋالغىلى بولىدۇ
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ــلهغ ــىي مهب ــدا خۇسۇس ائمېرىكى
ىتالىـــــستالردىنســـــالىدىغان كاپ

باشــــقا، ائمېرىكــــا ھۆكۈمىتىمــــۇ
كىچىك تىپلىق ىئگىلىكـلهر ۈئچـۈن
ھهر يىلى بهلگىلىك پۇل ائجرىتىپ

مېنىـڭ پهرىـزىمچه. مهبلهغ سالىدۇ
ھۆكۈمهتنىـــڭ مهبـــلهغ ۈئچـــۈن
ائجراتقان پـۇلى پۈتـۈن ائمېرىكـا
ـــــلهغ ـــــى مهب ـــــويىچه ھهر يىل ب
ــنهن ــڭ تهخمى ــېلىنىدىغان پۇلنى س

لىـــــــشى پىرســــــهنتىنى ىئگى10
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ــۇمكىن ــڭ. م ــۈمهت مهبلىغىنى ھۆك
كــۆپ قىــسمى دۆلهت مۇداپىەئســى
ــلهن مۇناســىۋەتلىك مهھــسۇالت بى
ـــــــــدىغان ـــــــــشلهپ چىقىرى ىئ

  . شىركهتلهرگه بېرىلىدۇ
مهن تېخــــى يهنه بىــــر مــــۇھىم

VCمهســىلىنى چۇشــهندۈرمىدىم 
دەپ ائتالغـــان كاپىتالىـــستالرنىڭ
ەئسلىدىكى پۇلى نهدىـن كېلىـدۇ؟

ـــز ۇئالر  ـــى ھهرگى ـــڭۇئن ۆئزلىرىنى
ىئشلهپ تاپقان ماائشىدىن يىغقان
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ائمېرىكىــــدا ماائشــــنى. ەئمهس
ــوپالش ــۇل ت ــك پ ــپ ۇئنچىلى يىغى
.ائساســـــهن مـــــۇمكىن ەئمهس
ۇئالرنىڭ كۆپىنچىسى ەئينى ۋاقىتتا
كهم دېگهندە بىر شىركهت قـۇرۇپ،
ۇئنى مۇۋەپپهقىيهتلىك ماڭدۇرۇپ،

ــــــدە ۆئز5-10 ــــــڭ ىئچى  يىلنى
ازارغــاشــىركىتىنىڭ پــاي چېكىنــى ب

ســـېلىپ، شـــۇ ائرقىلىـــق نهچـــچه
.مىليــون دولالرلىــق بولغـــانالردۇر
مهن ســــىلىكون جىلغىــــسىدىكى
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SDLــۈچ ــرىم ۆئتكۈزگ ــگهن يې  دې
الزېـــر نـــۇرى زاپچىـــسى ىئـــشلهپ
چىقىرىـــدىغان بىـــر شـــىركهتتىكى

سېتىققا مهسۇئل بىر وئتتـۇرا-سودا
.دەرىجىلىـك باشــلىقىنى تونۇيتتــۇم
ۇئ شــــىركهتنىڭ پــــاي چېكىنــــى

20يىلىنىـــڭ ائخىرلىـــرى -2000
ـــالغانىدى، ـــا س ـــن بازارغ دولالردى

يىلىنىڭ ائخىرى بىـر پـاي-2001
 دولالرغــا300چېچكنىــڭ باھاســى 

شـۇنىڭ بىـلهن ۇئ. چىقىپ كهتتـى
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ــڭ ــدۇر كىرگهنلهرنى ــىركهتكه بال ش
.ھهممىسى مىليونېر بولۇپ كهتتـى
مهن كېيىن بىر ىئش بىلهن ھېلىقـى
تونۇشــــۇمنى ىئــــزدەپ بارســــام،

تتىكىلهر ماڭــا ۇئ كىــشىنىڭشــىركه
ـــدىن ـــىركهتتىكى خىزمىتى ـــۇ ش ب
ىئستېپا بېرىپ، كاپىتالىست بولۇپ

ەئگهر سـىز. كهتكهنلىكىنى ېئيتتـى
بىــر يېڭــى قۇرۇلغــان شــىركهتكه
ــــىڭىز، ۇئ ــــدۇر كىرس ــــانچه بال ق
ــــزچه ــــىزگه ىئنگلى ــــىركهت س ش



1047

»Option «ـــــدىغان دەپ ائتىلى
پــاي چهكــتىن شــۇنچه كــۆپ ۋە

ۇئنــــى. ۇشــــۇنچه ەئرزان بېرىــــد
ائلماســــلىق-ســــېتىپ ېئلىــــش

ەئگهر. ۆئزىڭىزنىــڭ ىئختىيارلىقىــدا
شــىركهت وئبــدان مېڭىــپ، ۇئنىــڭ
پــاي چېكىنــى بازارغــا ســالغاندىن
كېــيىن ۇئ پــاي چهكنىــڭ باھاســى
شــــــىركهت ســــــىزگه ســــــېتىپ
ـــۇقىرى ـــادىن ي ـــدىكى باھ بهرگهن
بولــسا، ســىز ۆئزىڭىــزگه تهۋە پــاي
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چهكنــى ســېتىۋېلىپ، ۇئنــى بــازاردا
شــۇنىڭ بىــلهن پايــدا. ىزساتىــس
ەئگهر شـىركهت ياخـشى. كۆرىسىز

ماڭمىـــــسا، ۇئ پـــــاي چهكنـــــى
  . ائلمايسىز

»Cisco«سىلىكون جىلغىـسىدا 
ــار ــر چــوڭ شــىركهت ب ــگهن بى .دې
پۈتـــۈن دۇنيـــادا خهۋەرلىـــشىش
ـــــۈن ـــــاش ۈئچ ـــــورلىرى ياس ت
ىئشلىتىۋاتقان يۇقىرى تېخنىكىلىـق

ائپپاراتالرنىڭ يېرىمىدىن-ەئسۋاب
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شۇ شـىركهت ىئـشلهپتولىسىنى مۇ
ــۇمكىن ــان بولۇشــى م ــۇ. چىقارغ ب

ائپپاراتالر بىر تهرىپىنىڭ ۇئزۇنلۇقى
ـــمايدىغان ـــردىن ائش ـــرىم مېت يې
ـــــان ـــــاندۇققا قاچىالنغ قهلهي س
بولــۇپ، ۇئنىــڭ باھاســى ىئنتــايىن

ــۇقىرى ــشىچه،. ي ــڭ ېئيتى بهزىلهرنى
»Cisco «ىئشلهپ چىقارغان بىـر

ـــۇ ـــى ش ـــلهن ھهجم ـــاندۇق بى س
خـشاش بولغـانساندۇق بىـلهن وئ

ــــــــــىنى ــــــــــڭ باھاس ائلتۇننى
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ـــشتۇرغاندا،  ـــڭ»Cisco«سېلى نى
ساندۇقى ائلتۇندىن جىق قىمـمهت

بۇ شىركهتنىڭ پاي. توختايدىكهن
يىلـى-2001چېكىنىڭ باھاسـىمۇ 

ىئنتايىن ۆئسۈپ كېتىپ، شىركهتته
ـــار ـــسى ب ـــلىق دەرىجى ـــرەر باش بى
كىشىلهرنىڭ ھهممىسى بىـر يىلنىـڭ

.تتـىىئچىدىال مىليـونېر بولـۇپ كه
ــــى  ــــۇ يىل ــــى» Cisco«ش دىك

800مىليــونېر بولغانالرنىــڭ ســانى 
  .كىشىدىن ائشىدىكهن
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شــــۇنى ەئســــكهرتىپ قويــــۇش
كېرەككى، ائمېرىكىـدا شـىركهتنىڭ
ــۇپ ــاي بول ــلهن ب ــى بى ــاي چېك پ
كېتىـدىغانالرنىڭ بولغىنىــدەك، شــۇ
پاي چهك بىلهن كهمبهغهل بولـۇپ

يهنـى،. كېتىدىغان ەئھۋالالرمۇ بار
ــــساد يا ــــدا،ىئقتى ــــشى بولغان خ

ــــــسادىي ــــــىركهتلهرنىڭ ىئقتى ش
ــاي قىممىتــى ۆئســۈپ، ائدەمــلهر ب

ىئقتىـــــساد ياخـــــشى. بولىـــــدۇ
بولمىغانــــــــدا، شــــــــىركهتنىڭ،
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ـــاي ـــىركهتلهر پ ـــدىن ش -جۈملى
ــــۈپ ــــى چۈش ــــڭ قىممىت چېكىنى
كېتىپ، كىشىلهر نۇرغۇن بـايلىقتىن

ـــپ قالىـــدۇ مهن مۇشـــۇ. ائيرىلى
سۆھبهتنىڭ ائلدىنقى بىر بۆلۈمىدە

ــــدە ــــدىن-2001ك، ېئيتقان يىلى
ـــــا قهدەر -2003 ـــــل2يىلىغ  يى

ىئچىــدە، ائمېرىكــا ىئقتىــسادىنىڭ،
جۈملىدىن كالىفورنىيهنىڭ نۇرلـۇق
تاال خهۋەرلىشىشنى مهركهز قىلغان
يــۇقىرى تېخنىكىلىــق ســاناىئتىنىڭ
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ناچارلىشىپ كېتىشى سـهۋەبىدىن،
2.3كـــــــالىفورنىيه شـــــــىتاتىدا 

ترىللىيـــون دولـــالر قىممىتىـــدىكى
.يوقىلىــــپ كهتــــكهنىئقتىــــساد 

 مىـــڭ »WaveSplitter« 30ماڭـــا
ـــن ـــر دولالردى ـــى بى ـــاي چېكىن پ

ــدى ــا شــىركهتنى. بهرگهنى ائرىلىقت
ــا ســالىدىغان گهپ ســۆزلهر-بازارغ

كۈچىيىپ قالغاندا، مهن ۇئنىڭدىن
 مىڭ دولالر خهجـلهپ5 مىڭىنى 5

دەل شـــۇنىڭدىن. ســېتىۋالغانىدىم
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ــۇق تــاال كېــيىن ائمېرىكىنىــڭ نۇرل
 ســاناىئتى پهســكهخهۋەرلىــشىش

چۈشۈشــكه قــاراپ مېڭىــپ، بىــر
بىزنىــڭ. چۈشــكهنچه توختىمىــدى

ــتهر ــى دەپ ــاي چېك ــىركهتنىڭ پ ش
 دولالرغـا9ۈئستىدە بىر دولالردىن 

ـــسادنىڭ ـــۇپ، ىئقتى ۆئســـكهن بول
چۈشۈشى بىـلهن ۇئنىـڭ باھاسـىمۇ
ـــاي ـــر پ ـــدا بى ـــۈپ، ائخىرى چۈش

يهنـى( سهنت 3چېكىنىڭ قىممىتى 
.دىبولـــۇپ قالـــ)  دولـــالر0.03
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ــڭ  ــم5مېنى ــالر مهبلىغى ــڭ دول  مى
بـۇ.  دولالرغا چۈشۈپ قالـدى150
 دولــالر پۇلمــۇ ماڭــا قايتىــپ150

.يوق، ۇئنىمۇ بىلمهيمهن-كېلهمدۇ
بىزنىڭ شـىركهتتىكى يهنه بىـر بـاال

 نهچـچه10مۇشۇنداق ىئش بىلهن 
ـــان  ـــل يىغق ـــالر90يى ـــڭ دول  مى

ائشــۇ. پۇلىــدىن قــۇرۇق قالــدى
ــا مهن رادىيــو خهۋەر ــدەۋاقىتت لىرى

ىئقتىــسادىي جهھهتــتىن ۋەيــران
ـــــكهن ـــــالپ كهت ـــــۇپ، يىغ بول
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ــــى ــــى خېل ــــشىلهرنىڭ ائۋازىن كى
ــدىم ــشى. ائڭلى ــر كى مهســىلهن، بى

چېكىنىڭ-شىركهتتىن بهرگهن پاي
دەپتهردىكى قىممىتىنى ھېـسابالپ،
پايدا تېخى ۆئز قولىغـا تهگمىـگهن

ـــسىمۇ،  ـــق3بول ـــون دولالرلى  مىلي
لۆئيدىن بىرنى قهرزگه ائلغان پـۇ

كېــيىن ۇئ پــاي. بىــلهن ســېتىۋاپتۇ
ــۇپ ــوق بول ــى ي ــڭ قىممىت چېكىنى

ـــۇ ـــڭ باھاســـىمۇ . كېتىپت 2ۆئيىنى
.مىليــون دولالرغــا چۈشــۈپ قــاپتۇ
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ۆئيىنـــى ســـېتىپ، قهرز تـــۆلهپ،
بانكىغا يهنه بىر مىليون دولالر قهرز

ــاپتۇ ــۇپ ق ــاپ. بول ــىركىتى يوق ش
ـــۇرۇق ـــدىنمۇ ق ـــپ، خىزمىتى كېتى

ـــاپتۇ ـــ. ق ـــىزنىڭ بانكىغ اەئگهر س
 پىرسهنتلىك بىـر6يىللىق ۆئسۈمى 

ــسا، ــز بول ــالر قهرزىڭى ــون دول مىلي
ۇئنىڭ ۆئسۈمى ۈئچۈنال ھهر ائيـدا

ــرەك5000 ــشىڭىز كې ــالر تۆلى . دول
ــشىلهر ــدا، كى ــدەك ەئھۋال يۇقىرىقى
ـــــتىدا ـــــهرتلهر ائس ـــــۇن ش نۇرغ
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 دەپ»bankruptcy«ىئنگلىزچىدە 
ائتىلىــدىغان ۋەيــران بولغــانلىقىنى

ــــپ، قهرز پ ــــدىنېئــــالن قىلى ۇلى
ۋەيـران بولغـانلىقىنى. قۇتۇالاليدۇ

ېئالن قىلىشنىڭ خېلى كۆپ زىيىنـى
مهســىلهن، ســىز ۇئنىڭــدىن. بــار

ـــــدە10كېيىنكـــــى   يىـــــل ىئچى
بانكىــدىن ھېچقانــداق قهرز پــۇل

  . ائاللمايسىز
ائيــــدا، مهن-6يىلــــى -1996

ســاندىائ دۆلهت تهجرىبىخانىــسىدا
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دوكتۇرائشــــــتىلىق قىلىۋاتقــــــان
 ائشۇ ىئدارىـدىكىۋاقتىمدا، مېنىڭ

ۇئستازىمنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلهن،
بىــر يــۇقىرى تېخنىكىلىــق يېڭــى

ـــان  ـــاقچى بولغ ـــىركهت قۇرم 3ش
بىــزگه. كىــشىنىڭ بىــرى بولــدۇم

»CEO«ـــــــــشى  بولغـــــــــان كى
 يېشىدا كهلگهن،6ھىندىستاندىن 

ــل ــسىدا ۇئزۇن يى ــىلىكون جىلغى س
 شــىركهت2ىئــشلهپ، ۆئزى بــۇرۇن 

ـــشى  ـــان، يې ـــۇرۇپ باقق ـــا60ق  ق
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يېقىنلىــشىپ قالغــان بىــر كىــشى
ــدى ــودا. ىئ ــۇئل-س ــېتىققا مهس س

مـــۇائۋىن رەىئـــس بولـــسا ەئينـــى
ــسىدىكى ــىلىكون جىلغى ــا س ۋاقىتت
يىللىق سودىسى بىر قانچه مىليارت
ــر چــوڭ شــىركهتنىڭ ــق بى دولالرلى

سېتىقىغا مهسـۇئل مـۇائۋىن-سودا
»CEO«رەىئسى بولـۇپ، بىزنىـڭ 

مهن. بىــلهن يــېقىن دوســت ىئــدى
.بولـــــــدۇم» CTO «بولـــــــسام

شـــــــــىركىتىمىزنىڭ ىئـــــــــسمى
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»Telelase«بولــۇپ، بــۇ يهردىكــى 
»Tele «دېگهننىــــــڭ مهنىــــــسى

»تېلېفــون«، »تېلېگــرام«خــۇددى 
»يىـراق«دېگهندىكىگه وئخـشاش 

ــــۇراتتى ــــانى ۇئقت ــــگهن مهن .دې
»Lase « ـــــسا ـــــزچه(بول ىئنگلى
»Laser «نىـڭ) يهنى الزېر نـۇرى

ــــسمى ىئــــدى ــــر قى ــــڭ. بى بىزنى
ـــو ـــاقچى ب ـــرچىقارم لغىنىمىز، الزې

نۇرىنى ھاۋادا ماڭدۇرۇپ، ائرىلىقى
 كىلــومېترغىچه4 كىلــومېتردىن 1
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بولغــــان بىناالرنىــــڭ ائرىلىقىــــدا
ــشىش ــۇقىرى ســىغىملىق خهۋەرلى ي
تـــــــورى قـــــــۇرۇش ۈئچـــــــۈن

بـۇ. ىئشلىتىدىغان ائپپارات ىئـدى
ائپپاراتنىــڭ كۆرۈنۈشــى بىــر خىــل
ـــۇپ، ـــسكوپقا وئخـــشاش بول تېلې

پتىن باشـقاۇئنىڭ ىئچىدە تېلېسكو
يهنه نــــۇر ســــىگنالىنى ېئلېكتىــــر
سىگنالىغا ائيالندۇرىدىغان يۇقىرى
ـــدە ـــالر ھهم ـــۈرەئتلىك زاپچاس س
يــــۇقىرى ســــۈرەئتلىك ېئلېكتىــــر
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ســـىگنالىنى باشـــقا خهۋەرلىـــشىش
تورلىرىغــا يهتكــۈزۈپ بېرىــدىغان

 San. . زاپچاســالرمۇ بــار ىئــدى
Francisco غا وئخـشاش چـوڭ

لهردەشــهھهرلهر ۋە ائلىــي مهكــتهپ
بىنــاالر بهك زىــچ بولغاچقــا، ەئگهر
يهرنى كوالپ نۇرلۇق تـاال كۆمـۈپ،
ــىماقچى ــورى ياس ــشىش ت خهۋەرلى
بولسا، ۇئنىڭغا ۋاقىت ۋە ىئقتىـساد

بهزى. ىئنتـــايىن كـــۆپ كېتهتتـــى
ــش ــداق قىلى ــسا ۇئن ــايالردا بول ج
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مـــۇمكىن، پۈتـــۈنلهي مـــۇمكىن
ەئگهر بىزنىــڭ. بولمــايمۇ قالىــدۇ

بىـرىگه- بىـرائپپاراتتىن ىئككىنـى
ــر ــسا، بى ــپ وئرنات ــى-قارىتى ىئكك

ھهپتىنىڭ ىئچىدىال ىئككـى بىنـانى
مهن. بىرىگه ۇئلىغىلى بوالتتى-بىر

 خىلنــى3مۇشــۇنداق ائپپــاراتتىن 
ــدىم ــشىپ. اليىھىلى ــز بىرلى ۈئچىمى

ـــى ـــك پىالن ـــىركىتىمىزگه ىئگىلى ش
الرنىــڭ» VC«تــۈزۈپ، نۇرغــۇن 
لـېكىن، بىزنىـڭ. قېشىغا ائپـاردۇق
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پىالنىمىـــــز ۇئالرنـــــىىئگىلىـــــك 
قاناەئتلهنــدۈرەلمهي، بىــز زادىــال

بۇ جهرياندا مهن. پۇل ائاللمىدۇق
ــالردەك5ۆئز يېنىمــدىن  ــڭ دول  مى

پــۇلنى مۇشــۇ شــىركهت ۈئچــۈن
بىزنىڭ يېڭـى قۇرغـان. خهجلىدىم

ــك ــىركىتىمىزنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلى ش
ــالهتكه ــداق كاپ بولۇشــى ھــېچ قان
ىئـــــگه بولمىغاچقـــــا، مهن بـــــۇ

ــىركهتكه ۆئ ــڭ ش ــشانى-2زۈمنى نى
ـــپ، ـــۇائمىله قىلى ـــسىدە م تهرىقى
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ـــى ـــمىي خىزمىتىن ـــڭ رەس ۆئزۈمنى
ـــــدىم ـــــال توختاتمى پهقهت. زادى

ال بـۇ شـىركىتىمىز» CEO«بىزنىڭ 
ــشلىدى ــۈن ىئ ــۈن ك ــۈن پۈت .ۈئچ

ائيــــدا، مهن-9يىلــــى -1996
»CVI «ــىركىتىگه ــر ش ــگهن الزې دې

بىـر تهرەپـتىن. خىزمهتكه كىـردىم
»CVI «مـالدىكى خىزمىتىمنى نور

داۋامالشــــــتۇرۇپ، ھهر كــــــۈنى
يهكــشهنبه ۋە-ائخــشىمى، شــهنبه

ـــقا دەم ېئلىـــش كۈنلىرىنىـــڭ باش
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ـــــسى  ـــــڭ» Telelase«ھهممى نى
بىز مهبلهغ ېئلىـش. ىئشىنى قىلدىم
قات قىيىنچىلىققـا-جهھهتته قاتمۇ

ــــۇ ــــز ب ــــسهكمۇ، ھهرگى دۇچ كهل
ەئمما،. شىركهتتىن ۋاز كهچمىدۇق

ـــــدىكى-1998 ـــــى ائمېرىكى يىل
ــوڭ  ــايهت چ ــرىغ ــىركهتنىڭ بى ش

ــان  »Lucent Technology«بولغ
ــىتاتىنىڭ ــىنگتون ش ــىركىتى ۋاش ش

Seattleشــــهھىرىدە قۇرۇلغــــان 
»Terrabeam«ــــــر ــــــگهن بى  دې
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 مىليـــون دولـــالر500شـــىركهتكه 
»Terrabeam«مهبـــلهغ ســـالدى 

نىڭ چىقارماقچى بولغىنىمۇ بىزنىـڭ
ـــلهن ـــولغىنىمىز بى چىقارمـــاقچى ب

بۇ ىئـشتىن. وئخشاش ىئدى-وئپ
كېيىن بىزنىڭ مهبلهغ ائاللىشىمىزدا

شۇنداق. ائساسهن ۈئمىد قالمىدى
بولــــسىمۇ بىــــز باشــــقا يــــۇقىرى
تېخنىكىلىـــق نهرســـه چىقىـــرىش

مۇشۇ جهرياندا. يولىدا ىئزدەندۇق
»Telelase«نىڭ ېئھتىياجى بىلهن 
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Windowsمهن ۆئزلۈكىمـــــــدىن 
 قاتــارلىقSMNPپروگراممىــسى ۋە 

.ميۇمـــشاق دېتـــالالرنى ۆئگهنـــدى
يىلىغــــا كهلگهنــــدە مهن-2001

ىئنتايىن ھـارغىنلىق ھـېس قىلىـپ،
بـــۇ شـــىركهتتىكى ۋەزىپهمـــدىن

»Telelase«. ىئـــستېپا بهردىـــم
بىر رەسـمىي تىزىمغـا ائلـدۇرۇلغان
شــــىركهت بولــــۇپ، ۇئ ھــــازىرمۇ

مهن يهنىــال ۇئنىــڭ بىــر. مهۋجــۇت
.ائساســـلىق پـــاي چهك ىئگىـــسى
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ھازىر ۇئنى بىزنىـڭ ەئينـى ۋاقىتتـا
»CEO «بولغـــــان كىـــــشى ۆئزى

ـــدۇ ـــالغۇز ماڭدۇرۇۋاتى ـــقا. ي باش
ـــــــــىركهت ـــــــــدارىلهرگه-ش ىئ

مهســلىھهتچىلىك قىلىــپ بېرىــپ،
ـــلهن ـــسى بى ـــشخانىنىڭ ىئجارى ىئ
ـــــپ ـــــڭ ماائشـــــىنى تېپى ۆئزىنى

ھازىر بىز چىقارماقچى. ياشاۋاتىدۇ
بولغـــــان ھېلىقـــــى ائپپـــــاراتنى
چىقىرىدىغان شىركهتلهر ائمېرىكا،

ــسراىئلىيه، ەئ ــاپونىيه، ىئ ــيهي نگلى
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قاتــــارلىق نۇرغــــۇن دۆلهتــــلهردە
ھـازىر يهر شـارى. قۇرۇلۇپ كهتتـى

بىـــــــــلهن ائلهم بوشـــــــــلۇقى
ـــشته ـــسىدىكى خهۋەرلىشى وئتتۇرى

 Deep Space»ىئـــشىلتىدىغان 
Network, DSN»دەپ 

ۇئيغــۇرچه مهنىــسى( ائتىلىــدىغان
»چوڭقــۇر ائلهم بوشــلۇقى تــورى«

ــدىغان ــېقىن كېلى ــر) دېگهنــگه ي بى
ــرو دولقۇنلــۇق  خهۋەرلىــشىشمىك

ــدۇ ــورى ائرقىلىــق ېئلىــپ بېرىلى .ت
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ھــــــازىر مارســــــتىكى ىئككــــــى
ـــان تهكـــشۈرگۈچى ماشـــىنا تارتق
رەســىملهرنىمۇ ائشــۇ تــور ائرقىلىــق
.يهر شارىغا ماڭدۇرۇپ تۇرۇۋاتىـدۇ
ـــازان ـــى ق ـــڭ ائنتېنناس ـــۇ تورنى ب
ــــۇپ، ۇئنىڭــــدىن شــــهكلىدە بول

ۇئالر يهر.  ى بــــــار3جهمىئــــــي 
ــــتىدىكى ۆئز ــــارىنىڭ ۈئس ائرا-ش

 گىرادۇس ياسـىغان جايالرغـا120
ــڭ ــۇپ، ۇئنى وئرۇنالشــتۇرۇلغان بول
ـــالىفورنىيه ـــڭ ك ـــرى ائمېرىكىنى بى
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ــسترالىيهدە، ــرى ائۋى ــىتاتىدا، بى ش
ــــسپانىيهدە ــــرى ىئ ــــۇ. يهنه بى ب

 مېتــر34ائنتېننانىــڭ دىائمېتىــرى 
ـــۇپ،70ۋە   مېتـــر چوڭلۇقتـــا بول

 قهۋەتلىـك بىنـا10ىئگىزلىگى بىـر 
ـــدۇ ـــاراۋەر كېلى مىكـــرو. بىـــلهن ب

دولقۇنلــــــۇق خهۋەرلىشىــــــشنىڭ
ــازىر ــا، ھ ــز بولمىغاچق ســۈرىئتى تې
ائمېرىكــــا ۋە غهرب ەئللىــــرى يهر
ــــلهن ائلهم بوشــــلۇقى شــــارى بى
ــشىش ۋە ــسىدىكى خهۋەرلى وئتتۇرى
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ــــــــــلۇقىدىكى ۆئز ائرا ائلهم بوش
خهۋەرلىشىــــشنى نــــۇر دولقــــۇنى
ائرقىلىق ېئلىپ بېـرىش توغرىـسىدا
نۇرغــــۇن تهتقىقــــاتالرنى ېئلىــــپ

  . ۋاتىدۇبېرى
تۆۋەنـــدە يازىـــدىغان نهرســـىنى
چۈشىنىش ائسان بولسۇن ۈئچـۈن،

-optical«ىئنگلىزچه (نۇرلۇق تاال 
fiber« (خهۋەرلىشىـــشىگه ائىئـــت

.ائزراق ۇئقۇم بېرىپ ۆئتۈپ كېتهي
ھــازىر كــۆپ ســانلىق نۇرلــۇق تــاال
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ـــشته ـــڭ خهۋەرلىشى ـــر كانالىنى  بى
 گىگـا10تېزلىكى بىـر سـېكۇنتىغا 

10ى قىـسقارتىپ بىت بولۇپ، ۇئنـ
GBPS)  10«ىئنگلىزچه giga bit 

per second« (بىـر. دەپ ائتايدۇ
نۇرلۇق تاالدا مۇشۇنداق كانالـدىن

ــنهن  ــدۇ40تهخمى ــر ائۋاز.  بولى بى
كانالىنىـڭ ىئگىلهيـدىغان مىقتـارى

بهزى بىــــر يېڭــــى تېخنىكىنىــــڭ(
ــــلهن ــــاردىمى بى ــــنهن) ي تهخمى

Kbps(بىـت - كىلـو10سېكۇنتىغا 
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، بىــر نۇرلــۇق تــاالدابولغاچقــا)10
)يهنـى تېلېفـون( مىليون ائۋاز 40

.كانــــالى ماڭــــدۇرغىلى بولىــــدۇ
يىلىنىــڭ ائلــدى كهينىــدە-2001

بىـــر نۇرلـــۇق تـــاال خهۋەرلىـــشىش
ـــڭ ســـۈرىئتىنى  Gbps40كانالىنى

قىلىش توغرىـسىدا نۇرغـۇن گهپـلهر
بــۇ تېخنىكىغــا كېرەكلىــك. بولــدى

ائپپـــاراتالرنى-بولغـــان زاپچـــاس
ــايدىغان  ــىركهتلهرياس ــۇن ش نۇرغ

يىلىغــا-2003لــېكىن، . قۇرۇلــدى
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كهلگهنـــــدە بـــــۇ تېخنىكىنىـــــڭ
ــــۇقىرى ــــۈمى ي ــــسادىي ۈئن ىئقتى
ـــــۇ ـــــپ، ب ەئمهســـــلىكى بايقىلى
تېخنىكىنــى وئمۇمالشــتۇرمايدىغان
بولۇپ، يېڭىدىن قۇرۇلغان نهچـچه

  .مىڭ شىركهت ۋەيران بولدى
ــك ۆئمهر ــر تۈركىيهلى ــادادا بى كان

وئپتىكاىئسىملىك تۈرك قۇرغان بىر 
 كىشىلىك200ۇئ بىر . شىركىتى بار

شىركهت بولۇپ، ۇئنىڭ مهھسۇالتى
مهن. ائمېرىكىدىمۇ كۆپ سېتىلىدۇ
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»CVI « ۋە»WaveSplitter«
دېگهن شـىركهتلهردە ىئـشلهۋاتقان
ۋاقتىمــدا، بــۇ شــىركهتتىن نهچــچه
قېــــتىم وئپتىكــــا زاپچاســــلىرى

ــېتىۋالغانىدىم ــڭ-2001. س يىلىنى
الىق نۇرلۇق تاالبېشىدا بىر خهلقائر

خهۋەرلىـــشىش يىغىنىغـــا بېرىـــپ،
ــىركهتنىڭ ــۇ ش ــدا ب ــۆرگهزمه زالى ك
كۆرگهزمىــسىنىمۇ زىيــارەت قىلىــپ،

ھهمدە بـۇ. ۆئمهر بىلهن كۆرۈشتۈم
ـــر ـــدىكى بى شـــىركهتنىڭ ائمېرىكى
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ــسىغا مهســۇئل ــات ىئشخانى تهتقىق
بىـــر مـــۇائۋىن رەىئـــسى بىلهنمـــۇ

ۇئ بىـــر دوكتورلـــۇق. تونۇشـــتۇم
ــار،  ــۋانى ب ــسىملىكۇئن ــنهپ ىئ زەي

ائيــــال كىــــشى بولــــۇپ، ۇئمــــۇ
تۈركىيهلىــك تــۈرك ھهمــدە يېــشى

 ياشــــالرچه10ۆئمهرنىڭكىــــدىن 
بىز كهسپ توغرىـسىدا. چوڭ ىئدى

پارىڭىمىزنىــڭ. كــۆپ پاراڭالشــتۇق
ائخىرىدا زەينهپ مېنىـڭ ۇئالرنىـڭ
شـــــىركىتىگه يۆتكىلىـــــپ، ۇئالر
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ــــشىمنى ــــشلهپ بېرى ــــۈن ىئ ۈئچ
غـداگهرچه شۇ چا. تهكلىپ قىلدى

بــــــــــــــــۇ شــــــــــــــــىركهت
»WaveSplitter«ــدا گه قارىغان

كــۆپ پىــشىپ يېــتىلگهن شــىركهت
بولـــــۇپ، ىئـــــستىقبالىمۇ كـــــۆپ
ــسىمۇ، ــۆرۈنگهن بول ياخــشىدەك ك

بۇنىـــڭ. مهن ۇئنـــى رەت قىلـــدىم
ـــلهن ـــنهپ بى ـــهۋەبى، مهن زەي س
ـــر ـــدا، بى ـــشىۋاتقان ۋاقتىم پاراڭلى
ـــشىمىزغا ـــڭ قې ـــتىم ۆئمهر بىزنى قې



1081

ـــى  ـــپ، زەينهپن ـــشلىمهي«كېلى ىئ
»هچكىـــچه پـــاراڭ ساالمـــسهن؟ك

دېگهندەك گهپلهر بىلهن ىئنتـايىن
زەينهپ ۆئز. سهت سىلكىشلىۋەتتى

ــۈن ــى ۈئچ ــىركىتىنىڭ مهنپهەئت ش
كۈچهۋاتقـــان بولـــۇپ، ۆئمهرنىـــڭ
ۆئزىنىڭ ھهدىـسىدەك بىـر كىـشىگه
ــى ــشى مېن ــۇائمىله قىلى ــداق م ۇئن
ــــكىندۈرگهنىدى ــــايىن سهس .ىئنت
شۇڭا مهن ۆئزۈمنىڭ وئيلىنىغىنىنى

  . ينهپكه شۇ پهيتتىال ېئيتتىمزە
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يىلىنىڭ ائخىرى زەينهپ-2001
مېنـــى بىـــر ائيـــرىم كۆرۈشۈشـــكه
چاقىرىـــپ، ۆئزىنىـــڭ بىـــر يېڭـــى
ــــان ــــاقچى بولغ ــــىركهت قۇرم ش

ھهمدە مېنىـڭ. ىئدىيىسىنى ېئيتتى
ىئنژىنېرلىققـــا مهســـۇئل مـــۇائۋىن
رەىئس بولۇپ ىئـشلهپ بېرىـشىمنى

ــدى ــدىن. تهلهپ قىل ــنهپ مهن زەي
شاق دېتـــــــالباشـــــــقا يۇمـــــــ

مۇتهخهسسىـــــسىدىن بىرنـــــى ۋە
ېئلېكتىــــــــــر ىئنژىنېرلىــــــــــق
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ـــۇ ۆئز ـــسىدىن بىرنىم مۇتهخىسسى
ــانىكهن ــپ بولغ ــا يىغى ۇئالر. يېنىغ

ۆئمهرنىڭ شىركىتى سېتىۋالغان بىـر
ـــس ۋە ـــىركهتنىڭ رەىئ ـــك ش كىچى
ــــۇپ، مــــۇائۋىن رەىئــــسلىرى بول
زەينهپ بىـلهن بىـرلىكته بـۇ يېڭـى
شـــــىركهتنى قۇرۇشـــــقا مـــــاقۇل

بىزنىــڭ چىقارمــاقچى. هنبولغــانىك
ــــــۇق، ــــــولغىنىمىز، ۇئزۇن يولل ب

40Gbpsــــاال ــــۇق ت ــــق نۇرل  لى
خهۋەرلىشىشىگه ىئشلىتىدىغان بىـر
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ــــۇپ، مۇشــــۇنداق ائپپــــارات بول
ــسا ــدا كهم بول ــشىش تورى خهۋەرلى
بولمايــــدىغان، ىئنگلىــــز تىلىــــدا
Polarization Mode Dispersion 

)PMD( دېـــــگهن بىـــــر خىـــــل
ــــىگنالىنىڭ ــــۇر س ــــسىنىڭ ن ھادى
سۈپىتىنى بۇزۇۋېتىـشىنىڭ ائلـدىنى
ــۇقىرى ــر يېڭــى ۋە ي ــدىغان بى ائلى

ۇئ بىر. تېخنىكىلىق ائپپارات ىئدى
يېڭى نهرسه بولغاچقا، ۇئنى بۇرۇن
ـــدى ـــپ باقمىغانى ـــېچكىم قىلى .ھ
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ــڭ  ــگهن» WaveSplitter«بىزنى دې
PMDشــــــىركىتىمىزدە مۇشــــــۇ 

پـــارامېتىرىنى ۆئلچهيـــدىغان بىـــر
پ،ائپپـــارات الزىـــم بولـــۇپ قېلىـــ

ائشۇنداق ائپپاراتنى چىقىرىدىغان
بىر شىركهتنىڭ ائدەملىـرى بىزنىـڭ
ـــــــــپ، ۆئز شـــــــــىركهتكه كېلى
مهھسۇالتىنى تونۇشـتۇرغاندا، مهن
ــــــــشلهش ــــــــڭ ىئ ۇئ ائپپاراتنى
ـــــــــۈنلهي ـــــــــسىپىنى پۈت پرىن

مهن. چۈشـــــــــــــــىنىۋالغانىدىم
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ــىركىتىگه  ــڭ ش ــا «ۆئزىمىزنى 6ماڭ
ۇئنــى مهن. ائي ۋاقىــت بېــرىڭالر

ــــاپ چ ــــلهپ ياس ــــاياليىھى »ىق
بىزنىـڭ«دېگهندە، شىركهتتىكىلهر 

ـــوق6 ـــز ي دەپ، ۇئ»  ائي ۋاقتىمى
120ۆئلچهش ائپپاراتىدىن بىرنـى 
  .مىڭ دولالرغا سېتىۋالغانىدى

»Telelase«مهن ۆئزۈمنىـــــــڭ 
دىكـــى تهجـــرىبهمگه ائساســـهن،
ــــى ــــاھهدە تېخ ــــۇ س ــــڭ ب بىزنى
ـــز ـــاكى تېخنىكىمى ـــز ي تهجرىبىمى
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يوقلۇقىنى، شۇڭا مهبلهغ ېئلىـشنىڭ
تــايىن تهســلىكىنى ېئيتقانــدا،ىئن

زەيـــنهپ ۆئزىـــگه پـــۇل بېرىـــشكه
تهييــار بولــۇپ قالغــان بىــر قــانچه

»VC «كاپىتالىستالرنىڭ بارلىقىنى
شۇنىڭ بىلهن مهندە خېلى. ېئيتتى

كۈچلــۈك ىئــشهنچ پهيــدا بولــدى،
ــلهغ ــىركهت مهب ــى ش ــۇ يىڭ مهن ب
ېئلىپ بولغاندىال ائنـدىن ۇئنىڭـدا
پۈتــــۈن كــــۈن ىئــــشلهيدىغانغا،

دىكى»WaveSplitter«ۇئنىڭغىچه 
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ــــى تاشــــلىمايدىغانغا خىزمىتىمن
شهرت قويۇپ، زەينهپنىڭ تهلىپىگه

ــدۇم ــشى. مــاقۇل بول ــز تــۆت كى بى
بىرلىـــــشىپ ىئگىلىـــــك پىالنـــــى

بىزنىڭ«تۈزگهندە، زەينهپ پىالنغا 
»بۇ ساھهدە يېڭى تېخنىكىمىـز بـار

مهن ۇئنىـڭ. دەپ يېزىپ قويۇپتـۇ
ــدىغانل ــداق قىلى ــشقا بۇن ىقىنىنېمى

سورىغىنىمدا، ۇئ ەئگهر بىز ۇئنـداق
ـــۇل ـــستالر پ ـــساق، كاپىتالى قىلمى

ۇئنداق. بهرمهيدىغانلىقىنى ېئيتتى
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قىلىش مېنىڭ كهسپىي ەئخالقىمغـا
ۋە كىشىلىك پرىنسىپىمغا پۈتۈنلهي
ــۇ ىئــشنى ــۇپ، مهن ب ــالپ بول خى

ـــدىم ـــۇ ياقتۇرمى ـــۇنىڭ. ائزراقم ش
يېڭــى« كىــشىگه 3بىــلهن قالغــان 
ـــ ـــز ب ـــان» ارتېخنىكىمى دەپ يالغ

ېئيتمــاي، بىــزدە ائشــۇنداق بىــر
ائپپاراتنى ىئشلهپ چىقىرااليدىغان
تاالنـــــت ىئگىلىـــــرى ۋە بىلىـــــم
بـــارلىقىنى، ەئگهر بىـــزگه مهبـــلهغ
سېلىنسا، بىـز ۇئ ائپپـاراتنى قىـسقا



1090

ۋاقىت ىئچىـدە اليىھىـلهپ ياسـاپ
چىقىرااليدىغانلىقىمىزنى ېئيتىـشنى

لـېكىن مېنىـڭ. تهشهببۇس قىلدىم
ـــدىگ ـــانالر ائڭلىمى ـــى قالغ ېپىمن
»VC «كاپىتالىــستالرنىڭ ائلــدىغا

ــــــرىش ۈئچــــــۈن دوكــــــالت بې
بارىدىغاندا، ۇئالر بىزنىڭ ىئگىلىـك
پىالنىمىزدىكــــــى وئپتىكىلىــــــق
تېخنىكىغـــــا ائىئـــــت مهزمـــــۇن
توغرىـــــسىدا مېنىـــــڭ دوكـــــالت

لــېكىن. بېرىــشىمنى تهلهپ قىلــدى
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ــــدىم ــــا ۇئنىمى مهن. مهن ۇئنىڭغ
يالغــان گهپائدەتتىكــى ىئــشالردا 

قىاللمايــدىغان بىــر ائدەم، بۇنــداق
يـــۇقىرى تېخنىكىلىـــق ىئـــشالردا
.تېخىمــۇ يالغــان ســۆزلىيهلمهيتتىم
ـــــۇ ـــــسىمۇ مهن ب ـــــۇنداق بول ش
گۇرۇپپىنىڭ دوكالتىنى تهييارالشقا
ـــاردەم ـــلهن ي پۈتـــۈن كۈچـــۈم بى

بىز بىر ھهپتىنىـڭ ىئچىـدە. قىلدىم
كاپىتالىـــــست» VC«ىئككـــــى 

رغا دوكـالتشىركىتىگه بېرىپ، ۇئال



1092

بىزنىــــــڭ تېخنىكىمىــــــز. بهردۇق
توغرىسىدىكى مهزمۇنالرنى زەينهپ

ـــدى ـــالت قىل ـــا،. ۆئزى دوك ەئمم
ـــدەك، ـــۇددى مهن پهرەز قىلغان خ
ــستالر ــسىدىال كاپىتالى ھهر ىئككىلى

سىلهر ۆئزەڭـالردا يېڭـى تېخنىكـا«
كېلهر قېتىم شۇ. بارلىقىنى دېدىڭالر

تېخنىكـــــا توغرىـــــسىدا بىـــــزگه
دەپ،» ر بېـرىڭالرتهپسىلىي ۇئچـۇ

بىـز. بىزنى چىرايلىق يولغا سالدى
ۆئزىمىزنىــڭ پۇتىغــا ۆئزىمىــز پالتــا
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چېپىــپ، ۇئالرنىــڭ ائلــدىغا قايتــا
يهنـى،. بېرىشقا ائمالـسىز قالـدۇق

ەئگهر بىز دوكالتنى مهن يۇقىرىـدا
تهشــــهببۇس قىلغانــــدەك بهرگهن

»VC«بولــــــــساق، بىزنىــــــــڭ 
كاپىتالىـــــستالرنى ۆئزىمىزنىـــــڭ

ـــــاالنتى ب ـــــلهن تهجـــــرىبهت -ى
ـــــــشهندۈرۈش ـــــــرىگه ىئ بىلىملى

بىز ۇئنـداق. ېئھتىماللىقى بار ىئدى
ـــپ، ـــان گهپ قىلى ـــاي، يالغ قىلم
.ىئنتايىن وئسال ەئھۋالغا قالـدۇق
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ــۇ ــڭ ب ــدا مهن قالغانالرنى شــۇ چاغ
ـــــك ســـــاھهدە تېخـــــى مهنچىلى
تهجـــرىبىگه ىئـــگه ەئمهســـلىكىنى

ائرىلىقتا بىـر ىئككـى. ھېس قىلدىم
ز كېيىنكــىائي ۋاقىــت ۆئتــۈپ، بىــ

ـــــشنى ـــــداق ېئلى قهدەمنـــــى قان
ــــدە، ــــشىۋاتقان مهزگىل مۇزاكىرلى
ـــــاال ـــــۇق ت ـــــڭ نۇرل ائمېرىكىنى

180خهۋەرلىـــــشىش ســـــاناىئتى 
ــز گــرادۇس بۇرۇلــۇپ، ىئنتــايىن تى
.سۈرەئتته تۆۋەنگه قـاراپ ماڭـدى
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شـــۇنىڭ بىـــلهن بىزنىـــڭ مهبـــلهغ
ائاللىشىمىزدىن ۈئمىد قالماي، بىـز
ۇرتۆتىمىز تارقىلىپ كېتىشكه مهجب

  . بولدۇق
ـــشىدا، مهن-2000 ـــڭ بې يىلىنى

»CVI «،ـــپ ـــپ كېتى ـــن چىقى دى
ــــدا ــــزمهت تاپىدىغان يېڭــــى خى

 شــــىركهتكه تهڭــــال3جهمىئــــي 
ــــــــدىم ــــــــاس قىل 3ۇئ . ىئلتىم

ـــى ـــسىمۇ مېن ـــىركهتنىڭ ھهممى ش
ۇئنىـــڭ بىـــرى. قوبـــۇل قىلـــدى
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»WaveSplitter «بولـــــۇپ، يهنه
دەپ» KLA-Tencor«بىــــــــرى 

4ائتىلىــدىغان، يىللىــق سودىــسى 
ــىدىغان، ــن ائش ــارت دولالردى مىلي
يېرىم ۆئتكۈزگۈچ ىئـشلهپچىقىرىش
ـــوڭ ـــشلىتىلىدىغان چ ۈئچـــۈن ىئ
تىپلىـــق ۈئســـكۈنىلهرنى ىئـــشلهپ
ـــق ـــر خهلقائرالى ـــدىغان بى چىقىرى

ــــدى ــــىركهت ىئ ــــۇ. چــــوڭ ش ب
شىركهتتىكى مېنـى قوبـۇل قىلغـان

 يـاش ەئتراپىـدا5كىشى مهنـدىن 
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ـــڭ وئكـــسفورد چـــوڭ، ەئنگلىيهنى
دا دوكتورلــــــۇقۇئنىۋېرســــــىتېتى

ۇئنۋانىغا ېئرىشكهن، بـۇ شـىركهتته
ــشلىگىلى  ــان،10ىئ ــدەك بولغ  يىل

ـــىركهتنىڭ مـــۇائۋىن رەىئـــسى ش
بولۇپ، شـىركهتنىڭ پۈتـۈن يېڭـى
تــــۈرلهرنى تهتقىــــق قىلىــــدىغان
ـــــشى ـــــۇئل كى ـــــۈمىگه مهس بۆل

ــدۇق ــق. ىئكهن ۇئ ەئســلىدە ىئرانلى
ــــۇرغىال ــــى ۇئيغ ــــۇپ، چىراي بول

مهنمـۇ بىۋاسـىته شـۇ. وئخشايتتى
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ـــدا ىئـــشلهيدىغان ـــشىنىڭ قولى كى
ـــل ـــدىن ھهر خى ـــۇپ، ۇئ مهن بول
ىئمتىھانالرنى ېئلىپ بېقىـپ، مېنـى
ىئنتايىن ياقتۇرۇپ قالـدى ھهمـدە

 شىركهتنىڭ ىئچىدە3مېنى ائلغان 
.ماائشـــــنىمۇ ەئڭ كـــــۆپ بهردى
لېكىن، ائخىرىدا قارار قىلىدىغاندا،

ــال  نــى»WaveSplitter«مهن يهنى
ســـــــــــهۋەبى. تاللىـــــــــــدىم

»WaveSplitter «ــــى ــــاي چېك پ
ــى ــېلىنمىغان يېڭ ــا س تېخــى بازارغ
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ــى ــاي چېك ــا، پ شــىركهت بولغاچق
ـــۇش ـــاي بول ـــراقال ب ـــق بى ائرقىلى

مهن. ېئھتىمــــاللىقى بــــار ىئــــدى
»KLA-Tencor« غــــا بارمىغــــان

بولساممۇ، شۇنىڭدىن كېيىن مېنـى
ــلهن ــق بى ــى ىئرانلى ــان ھېلىق ائلغ

ۇئنــى بىــر. دوســت بولــۇپ قالــدىم
ـــا ـــۈمگه چ ـــتىم ۆئي ۇئ. قىردىمقې

بىزنىـــــــڭ ۆئي تۇتىـــــــشىمىز ۋە
دۇتتىرىمىزنىڭ ۆئزلىرىنىڭكى بىلهن
ــــشايدىغانلىقىغا ــــك وئخ قانچىلى
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بىـــز. ىئنتـــايىن ھهيـــران قالـــدى
پـــات تېلېفونـــدا-ائدەتـــته پـــات

ۇئ ائللىقاچـان. كۆرۈشۈپ تـۇردۇق
ــۇپ، ــان بول ــۇپ بولغ ــونېر بول مىلي

ــــدىن-2002 ــــى ۇئ خىزمىتى يىل
ـــاال ـــۇق ت ـــپ، نۇرل ـــستېپا بېرى ىئ
خهۋەرلىشىش ساھهسىدە شـىركهت
قۇرمــاقچى بولــۇپ، مېنىــڭ ۇئنىــڭ
ــشىمنى تهلهپ ــرگه ىئشلى ــلهن بى بى

ــدى ــڭ. قىل ــدا ائمېرىكىنى ــۇ چاغ ب
نۇرلۇق تاال خهۋەرلىشىش ساناىئتى
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ــــــــاراپ ــــــــۆۋەنگه ق ھه دەپ ت
مهن ۇئنىڭغا پـۇل. مېڭىۋاتقانىدى

ــايىن تهســلىكىنى، ــشنىڭ ىئنت ېئلى
ـــــۇمكىن ـــــا ائساســـــهن م ھهتت

ـــلىك ـــۇەئمهس ـــدا، ۇئم ىنى ېئيتقان
كاپىتالىـستالردىن» VC«ۆئزىنىڭ 

يــېقىن تونۇشــلىرىنىڭ بــارلىقىنى،
ـــدىغانلىقىنى ـــۇل ائالالي ـــۇڭا پ ش

ــــى ــــلهن مهن. ېئيتت ــــۇنىڭ بى ش
شــىركهتكه پــۇل ېئلىــشتىن بــۇرۇن

»WaveSplitter« دىكــى ىئــشىمنى



1102

ــــۇل ــــتۇرىۋېرىدىغانغا، پ داۋامالش
ائلغاندىن كېيىن ائندىن رەسـمىي

ـــدۇمىئـــشلهيدىغ .انغا مـــاقۇل بول
شــىركهتكه ۇئ ۆئزى رەىئــس، مهن
ىئنژىنېرلىققـــا مهســـۇئل مـــۇائۋىن

  . رەىئس بولدۇم
ــاقچى ــلهپته چىقارم ــڭ دەس بىزنى
ــۇق ــۇق نۇرل ــولغىنىمىز ۇئزۇن يولل ب
تـــاال خهۋەرلىـــشىش تورىغـــا بىـــر
كانـــالنى قوشـــۇپ، بىـــر كانـــالنى
ــــــزچه ــــــۈرىدىغان، ىئنگلى چۈش
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»Optical Add/Drop 
Multiplexer, OADM «دەپ

ـــدى ـــارات ىئ ـــدىغان ائپپ .ائتىلى
مهســىلهن، جهنــۇبىي شــىنجاڭدىن
بېيجىڭغىچه بولغان خهۋەرلىـشىش
تــۈرىنى ېئلىــپ ېئيتــساق، بــۇ تــور
ۈئرۈمچىگه كهلگهنـدە ۇئنىڭـدىكى
ــالنى چۈشــۈرۈپ، ۇئنىڭغــا بىــر كان
.يېڭى بىر كانالنى قوشـۇش كېـرەك
شــۇنداق قىلغانــدىال قهشــقهردىن

ــدۇرغ ــگه ماڭ ــخهتۈئرۈمچى ان ېئل
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ۈئرۈمچىگه، قهشـقهردىن بېيجىڭغـا
ماڭدۇرغان ېئلـخهت بېيجىڭغـا، ۋە
ۈئرۈمچىدىن بېيجىڭغا ماڭـدۇرغان
.ېئلخهت بېيجىڭغا يېتىپ بارااليدۇ
مهن پۈتۈن دۇنيادىكى مۇشـۇنداق
نهرسه چىقىرىدىغان شىركهتلهرنىڭ
تېخنىكىـــــــسىنى تهكـــــــشۈرۈپ،

ـــــڭ  دە »WaveSplitter«ۆئزۈمنى
ســـــىلىرىمدىنمۇقىلىۋاتقـــــان نهر

ــــــدىغان ــــــدىلىنىپ، چىقىرى پاي
.نهرســــىنى اليىھىــــلهپ چىقــــتىم
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ىئگىلىـــك پىالنىنـــى تـــۈزۈپ، بىـــز
»VC «ـــــلهن ـــــستالر بى كاپىتالى

مېنىـــڭ. كۆرۈشۈشـــنى باشـــلىدۇق
ھهيـــران قـــالغىنىم، ائمېرىكىنىـــڭ
ــاناىئتىدە ــق س ــۇقىرى تېخنىكىلى ي
ناھــــايىتى مــــۇھىم وئرۇنــــالردا
ىئـــشلهيدىغان ىئـــرانلىقالر خېلـــى

ـــ ـــكهنك ـــىلهن، مهن. ۆپ ىئ مهس
يۇقىرىــــدا تهســــۋىرلهپ ۆئتــــۈپ

ــكهن  ــىركىتىنىڭ» Cisco«كهت ش
سـېتىققا مهسـۇئل مـۇائۋىن-سودا
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ـــــكهن ـــــق ىئ ـــــسى ىئرانلى .رەىئ
خىتـاچى» Hitachi« ياپونىيهنىـڭ

شىركىتىنىڭ ائمېرىكىدىكى مهبـلهغ
سېلىش ىئشخانىـسىنىڭ مهسـۇئلىمۇ

مهن ۇئ ىئرانلىــق. ىئرانلىــق ىئــكهن
ۇئزۇن يوللـــــــۇقشـــــــىرىكىمگه 

ـــاراتى ـــورى ائپپ ـــشىش ت خهۋەرلى
نــــى» OADM«چىقىرىــــدىغان، 

ــر ــار بى ــاللىقى ب ــشلىتىش ېئھتىم ىئ
ــسام، شــىركهتنى تونۇشــتۇرۇپ قوي
ۇئنىــڭ ائساســلىق قۇرغۇچىــسى ۋە
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قول باشلىقىمۇ ىئرانلىق چىقىـپ-1
ــدى مۇشــۇنداق تونۇشــلىرىمىز. قال

ـــڭ ـــسىمۇ، ائمېرىكىنى ـــان بول بولغ
ه پايدىـسىزەئينى ۋاقىتتىكى بىـزگ

ىئقتىسادىي ەئھۋالى تۈپهيلىـدىن،
بىـــز بـــۇ شـــىركهتكىمۇ پـــۇل ھهل

شــــۇنىڭ بىــــلهن. قىاللمىــــدۇق
ــۇر ــشكه مهجب ۇئنىڭــدىن ۋاز كېچى

ائمېرىكىـــدا ۆئزىنىـــڭ. بولـــدۇق
دۆلىتـــى بـــار ھهر قانـــداق بىـــر
مىللهتنــى سۈرۈشتۈرســه، ۇئالرنىــڭ
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ائمېرىكىــــدا ياشــــاۋاتقان ائدەم
ــــۈكى ــــى كۆپل ــــىنىڭ خېل نوپۇس

ـــدۇبا ـــزىمچه،. يقىلى ـــڭ پهرى مېنى
ائمېرىكىدا ۇئيغۇردەك نوپۇسى ائز
ــسا ــلهت بولمى ــر مىل ــى بى ىئككىنچ

  . كېرەك
بۇ ىئشتىن كېيىن، مهن سـىلىكون

 تهك ائدىمى بار15جىلغىسىدىكى 
بىــر يېڭــى قۇرۇلغــان شــىركهتكه
ـــىگه ـــپىش كۆرۈشۈش ـــزمهت تې خى

6-5مهن شــــىركهتنىڭ . بــــاردىم
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زۈمنىـڭباشلىق ۋە ىئنژىنېرلىرىغا ۆئ
بــــۇرۇن قىلغــــان ىئــــشلىرىم ۋە

»OADM «ـــــــــــسىدىكى توغرى
ـــر ـــسىدا بى ـــدىغانلىرىم توغرى بىلى

دوكــالت. ســاەئت دوكــالت بهردىــم
جهريانىـــــــدا ۇئالر مهنـــــــدىن
ۈئزۈلــــدۈرمهي ســــوائل ســــوراپ

»OADM«بۇمــــــۇ . تــــــۇردى
ائپپاراتى چىقارماقچى بولغان بىـر
ــسى ــى قاي ــۇپ، تېخ ــىركهت بول ش

ار قىلىپتېخنىكىنى ىئشلىتىشنى قار
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ـــڭ. بواللمىغـــان ىئـــكهن دوكالتنى
»CEO«ائخىرىـــدا شـــىركهتنىڭ 

ـــدىن ـــز«: باشـــلىقى مهن ەئگهر بى
قايـــسى تېخنىكىنـــى ىئشلىتىـــشنى
سېنىڭ ۆئز ىئختىيارىڭغـا قويـساق،

 نى قانچه پۇلغـاOADMسهن بىر 
.دەپ سـورىدى» پۈتتۈرەلهيسهن؟

ـــــن 4500«مهن  6000 دولالردى
.دەپ جاۋاب بهردىـم» دولالرغىچه
ساڭا بىر ھهپته ۋاقىـت«: ۇئ كىشى
ــر ھهپــته. بېرىمىــز ەئگهر مۇشــۇ بى
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 دولالرغا پۈتىدىغان2500ىئچىدە 
OADM،دىن بىرنى اليىھهلىسهڭ 

بىـــر ھهپتىـــدىن كېـــيىن بىزنىـــڭ
.شىركهتكه كېلىپ ىئشقا چۈشـكىن
ەئگهر اليىھهلىمىــسهڭ، بىــز بىــلهن

ــــمه ــــى ائالقىلهش دەپ» ىئككىنچ
بــۇرۇنمهن . مېنــى يولغــا ســالدى

قانــداق قىلىــپ قــاتتىق رىقــابهتته
ــــدىغان ــــى بولى ــــۇپ چىققىل ۇئت

»OADM «توغرىــــسىدا كــــۆپ
2500ىئـــــزدەنگهن بولغاچقـــــا، 
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ـــا  ـــر» OADM«دولالرغ ـــن بى دى
پۈتتــــۈرگىلى بولمايــــدىغانلىقىنى

شـــۇڭا بـــۇ. وئبـــدان بىلهتـــتىم
كۆرۈشۈشتىن چىقىپال بۇ شىركهتنى
ــــتىم ــــۇپ كهت ــــۈنلهي ۇئنت .پۈت

ۋاقىــــــت ائي 3-2بۇنىڭــــــدىن 
ــىركهتتىكى مهن ــۇ ش ــدە، ب ۆئتكهن
ائالقىلهشــكهن كىــشىگه تېلېفــون
ـــونى ـــىركهتنىڭ تېلېف ـــسام، ش قىل

قارىغانــــــدا ۇئالر. ىئــــــشلىمىدى
»OADM « دولالرغــا2500نىــڭ 
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پۈتىدىغان اليىھىـسىنى تاپالمـاي،
»VC «كاپىتالىــستالر يېڭــى پــۇل

ــشىكنى ــلهن ىئ ــۇنىڭ بى بهرمهي، ش
تاقـــــاپ ۆئيلىـــــرىگه كهتـــــكهن

ســىلىكون جىلغىــسىدا. يدۇوئخــشا
ــايىن كــۆپ ــداق ىئــشالر ىئنت .بۇن
ەئگهر ھازىر سـىز ۇئ يهرگه بېرىـپ،
ـــسىڭىز، ۇئ ـــلهن ائيالن ـــىنا بى ماش
ـــڭ يهردىكـــى شـــىركهت بىنالىرىنى
يېرىمىنىــــــڭ ىئچــــــى قــــــۇرۇق

ـــسىز ـــى كۆرى -2003. ىئكهنلىكىن
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يىلللىــــرى نۇرغــــۇن شــــىركهتلهر
تاقىلىپ كېتىـپ، نۇرغـۇن كىـشىلهر

ـــس ـــىلىكون جىلغى ـــقاس ىدىن باش
جايالرغا، ھهتتا باشـقا شـىتاتالرغا

ــۈپ كهتتــى ــدىنقى بىــر. كۆچ ائل
بۆلۈمدە تىلغا ائلغىنىمدەك، بىزمـۇ
جـــورجىائ شـــىتاتىنىڭ ائتالنتـــا
شهھىرىگه كۆچۈپ كهتكىلـى تـاس

  . قالدۇق
يىلـــى ەئتىيــــازدا، مهن-2003

»WaveSplitter«دىــن چىقىــپ
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ــر ــق بى ــت ائرقىلى ــپ، ىئنتېرنې كېتى
رى تېخنىكىلىـــقكىچىـــك، يـــۇقى

ـــپ، ـــوگىيه شـــىركىتىنى تېپى بىوئل
مهن. شۇنىڭغا يېڭى ىئشقا كىـردىم

ــىركهتته ــۇ ش ــۇرۇن ب ــشتىن ب كىرى
 ائدەم بـــار بولـــۇپ،7جهمىئـــي 

ـــۇق ـــڭ دوكتورل ـــڭ ۈئچىنى ۇئالرنى
ۇئنـــۋانى، بىرىنىـــڭ ماگىـــستېرلىق
ۇئنــۋانى، قالغانلىرىنىــڭ باكــاالۋر

دوكتور-4مهن . ۇئنۋانى بار ىئكهن
بۇالرنىـڭ. خادىم بولدۇمۇئنۋانلىق 
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ىئچىدە بىر ائق تهنلىك دوكتورنىڭ
ــوگىيه  ــپى بىوئل ــىركهتنىڭ(كهس ش

، بىـــــر ائق تهنلىـــــك)رەىئـــــسى
دوكتورنىـڭ كهسـپى خىمىــيه، يهنه
ــق دوكتورنىــڭ كهســپى ــر ىئرانلى بى
مېخانىكـا بولــۇپ، مېنىــڭ كهســپىم
ــدى ــا ىئ ــلهن وئپتىك ــر بى .ېئلېكتى

 دوكتور كـالىفورنىيهدىكى3قالغان 
»Livermore «دۆلهتلىــــــــــك

ـــــر ـــــسى ۋە يهنه بى تهجرىبىخانى
شهخــــسىي شــــىركهتته بىــــرگه
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ىئـــشلىگهن دوســـتالردىن بولـــۇپ،
ھهممىسى ۆئز كهسپىي ساھهسـىدە
ــك ــۆرۈنگهن، مهملىكهتلى ــۆزگه ك ك
ـــان ـــشىپ باقق ـــا ېئرى مۇكاپاتالرغ

شــــىركهتنىڭ. كىــــشىلهر ىئــــكهن
يىللىـــق مىكـــرو-2003رەىئـــسى 

ېئقىملىـــق ۆئلـــچهش ەئســـۋابلىرى
بويىچه ېئچىلغان بىـر خهلقائرالىـق
ــدى ــسلىكىنى ۆئتى ــڭ رەىئ .يىغىننى
ۇئالر قىلىۋاتقـــان ىئـــشالردىن بىـــر
قانچىــسى بولــۇپ، ۇئنىــڭ بىــرى
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ائمېرىكا ھۆكـۈمىتىگه بىـر كىچىـك
تىپلىــق، ھــاۋادىكى بىوئلوگىيهلىــك
ۋە خىمىيهلىك قورالنى تهكـشۈرۈپ
ېئنىقاليــدىغان ائپپــارات ياســاپ

ىكا ھۆكـۈمىتىائمېر. بېرىش ىئكهن
ھهر بىـــر تېخنىكىلىــــق ســــاھهدە
مۇشــــۇنداق شــــىركهتلهردىن ھهر
ـــلهغ ـــسىگه مهب ـــر قانچى ـــى بى يىل
سېلىپ، ۇئالرنى رىقابهتكه سـېلىپ،
قايــسى شــىركهتنىڭ مهھــسۇالتى
.ۇئتۇپ چىقـسا، شـۇنى ىئـشلىتىدۇ
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ــىركهتكه ــۇ ش ــۈن ب ــش ۈئچ ــۇ ىئ ب
ــالر1.5ھۆكــۈمهتتىن   مىليــون دول

ــــــۇل بهرگهن ىئــــــكهن ەئگهر. پ
مۇۋەپپهقىيهتلىك بولسا، ياسالغان
نهرســىنىڭ ىئــراق ۇئرۇشــىغا ېئلىــپ
ــــار ــــاللىقىمۇ ب ــــرىلىش ېئھتىم بې

بۇ ائپپـارات ھـاۋادىكى. ىئكهندۇق
ــــى ــــپ، ۇئن ــــى يىغى زەررىچىلهرن

 ائرقىلىق ۇئنىـڭDNAكۆپهيتىپ، 
تهركىبىنـــى ائنـــالىز قىلىـــپ، شـــۇ
ائرقىلىق ھـاۋادا بىوئلوگىيهلىـك ۋە
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-رخىمىيهلىـــــك قورالنىـــــڭ بـــــا
.يوقلــۇقىنى ېئــنىقالپ چىقىــدىكهن
بــۇ زەررىچىنىــڭ تهركىبىنــى ائنــالىز
قىلىدىغان نهرسـه بىـر وئپتىكىلىـق
ائپپارات بولۇپ، مېنىڭ ىئشىم ەئنه
شۇنى اليىھىلهپ ىئشلهپ چىقىرىش

ــــدى ــــق. ىئ ــــۇ وئپتىكىلى مهن ب
ـــر، ـــا، ېئلېكتى ـــسمىنىڭ وئپتىك قى
مېخانىكـا ۋە يۇمـشاق دېتالالرنىــڭ

ـــــسىنى ۆئزۈم ـــــلهپھهممى  اليىھى
ــتىم ھهمــدە. ھهمــدە ياســاپ چىق
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ۇئنــى ائمېرىكىــدا ســېتىلىۋاتقان،
پهقهت بىــرال ىئــشنى قىالاليــدىغان
ـــــلهن ـــــارات بى ـــــر ائپپ يهنه بى
ـــــىغان ـــــشتۇرۇپ، مهن ياس سېلى
ـــــــسىيهسى ـــــــڭ فۇنك ائپپاراتنى
باشقىالرنىڭكىدىن سهل ياخـشىراق
ــتىم .ىئكهنلىكىنــى ىئــسپاتالپ چىق
ىنشــىركهتتىكىلهر مهنــدىن ىئنتــاي

ـــــدى ـــــۇمىي. رازى بول ـــــۇ وئم ب
-2003مهھسۇالتنى ھۆكـۈمهتكه 

ـــشۇرىدىغان ـــابىردا تاپ ـــى نوي يىل
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ــڭ ــقاندا ۇئنى ــت توش ــۇپ، ۋاقى بول
مىكرو ېئقىملىـق زەررىچىلهرنـى بىـر
.تهرەپ قىلىش قىسمى ىئـشلىمىدى
ــىركهت بــۇ ــۇنداق بولــسىمۇ، ش ش
ائپپــاراتتىن بىرنــى ائمېرىكىنىــڭ

ــــدۇردى ــــايتهختىگه ماڭ ــــۇ. پ ب
ت گهرچه ىئنگلىــز تىلىــداائپپــارا

»portable « ــى ــۈرۈپ«يهن كۆت
ــــــدىغان ــــــۈرگىلى بولى دەپ» ي

ائتالغــان بولــسىمۇ، ۇئنــى بىــر بىــر
بۇ. توننىلىق ماشىنا ائران سۆرىدى
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ائپپـــاراتنى ماڭـــدۇرۇپ بولـــۇپال،
شـــىركهتنىڭ باشـــلىقلىرى بىزنىـــڭ
ـــۆپ ـــۋانى ۋە ك ـــستېرلىق ۇئن ماگى
ــــــار ــــــسى ب ــــــق تهجرىبى يىللى

ىنېرىمىزنـــــىمېخـــــانىكىلىق ىئنژ
ەئگهر بىــــر. ىئــــشتىن بوشــــاتتى

ــدارلىرىغا ــڭ خېرى ــىركهت ۆئزىنى ش
ىئـــشلىمهيدىغان يـــاكى ســـۈپىتى
ناچار مهھـسۇالتنى ماڭدۇرسـا، ۇئ
بــۇ شــىركهتنىڭ ۆئمرىنىــڭ ۇئزۇنغــا
.بارمايدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ
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شۇڭا، مهن بۇ شىركهتته داۋاملىـق
تۇرۇشـــنىڭ ياخـــشى ىئـــستىقبالى

قىلىپ، يېڭى ىئشيوقلۇقىنى ھېس 
ـــدىم ـــا كهل ـــپىش قارارىغ ـــۇ. تې ب
ۇئنىـڭ. شىركهت ھازىرمۇ مهۋجۇت

ــته قۇرغــۇچىلىرى كهســپىي جهھهت
ــــشىلهر ــــۇق كى ناھــــايىتى نوپۇزل
ـــــــا ـــــــا، ۇئالر ائمېرىك بولغاچق
ھۆكۈمىتىــدىن ائلىــدىغان مهبــلهغ
ۈئزۈلۈپ قالماي، شىركهت ھـازىرمۇ

  . مېڭىۋاتىدۇ
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ــــابىردا مهن-2003 ــــى نوي يىل
ازىرقى ىئدارەم بولغـانۆئزۈمنىڭ ھ

JPLــق ــت ائرقىلى ــلهن ىئنتېرنې  بى
ائالقىلىشىپ، بىر كۈنلۈك خىـزمهت
ـــشتىم ـــپىش كۆرۈشۈشـــىگه ېئرى تې
ـــــــشلهۋاتقان ـــــــدە مهن ىئ ھهم
ــى ــىركهتتىن ىئكك ــدىكى ش يۇقىرى
كۈنلـۈك تهتىــل رۇخــسىتى ېئلىــپ،

»JPL «بىلهن كۆرۈشۈپ كهلدىم.
ـــــمىي ـــــنىڭ رەس ـــــۇ كۆرۈشۈش ب
ـــــــچه مهن ـــــــسى چىققى نهتىجى
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لتىمــــاس قىلغــــان، ســــىلىكونىئ
ـــى ـــر يېڭ ـــسىدىكى يهنه بى جىلغى
ـــــان شـــــىركهت مېنـــــى قۇرۇلغ

بۇ شىركهت. كۆرۈشۈشكه چاقىردى
،Fuji ،Xerox « ياپونىيهنىـــــــــڭ

«Hitachi   چـــــوڭ3قاتـــــارلىق 
ــــان  ــــىركىتىدىن چىقق  ائدەم3ش

بىرلىشىپ قۇرغان شىركهت بولـۇپ،
ۇئنىڭ بىر قىسىم مهبلىغىنى يـاپون

ــــالغان  ــــۈمىتى س ــــكهنھۆك .ىئ
ـــــــات ۋە ـــــــىركهتنىڭ تهتقىق ش
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تهرەققىيــات بۆلــۈمى ائمېرىكىــدا
بولۇپ، مهن كىرسهم ائشۇ بۆلۈمدە

»وئپتىكا اليىھىـلهش دىرېكتـورى«
ـــــــشلهيدىكهنمهن ـــــــۇپ ىئ .بول
ـــــشلهپچىقىرىش ـــــىركهتنىڭ ىئ ش
فابرىكىسى ياپونىيهدە بولۇپ، مهن

 ائي6دەســلهپته ياپونغــا بېرىــپ، 
ــا ــر تهجرىبىخان ــدە بى ۋاقىــت ىئچى

ــدىكهنمهن ــلهن. قۇرى مهن ۇئالر بى
ـــۇرۇن، ـــشتىن ب كۆرۈشۈشـــكه كېلى
ۇئالرنىڭ ېئالن قىلغـان ماائشـىنىڭ
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ــاائش ــق م ــا يىللى ــى، ماڭ ائزلىقىن
 دولالر قوشۇپ5000ۈئچۈن يهنه 

ۇئالر مـــاقۇل. بېرىـــشىنى ېئيتـــتىم
ـــدى ـــدە . بول ـــۇق45ھهم  مىنۇتل

ـــى بهردى ـــېكىن،. دوكـــالت ۋاقت ل
مېنىـــڭ دوكالتىـــم باشـــالنغاندىن
كېيىن، يىغىنغـا كىـرگهنلهر يـالغۇز
تېخنىكا ەئمهس، مهندىن شىركهت
باشقۇرۇش، خېرىدار تېپىش، يېڭـى
شــىركهت قــۇرۇش توغىرىــسىدا ھهر
.خىــل ســوائلالرنى ســوراپ كهتتــى
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شـــۇنىڭ بىـــلهن بىزنىـــڭ دوكـــالت
ــــــز  ــــــاەئتته ائران3يىغىنىمى  س

شــىركهتنىڭ يــاپونلۇق. تۈگىــدى
باشــــلىقلىرى مېنــــى ىئنتــــايىن

دوكالتـتىن كېـيىن مهن. ردىياقتۇ
ــــرىم ــــلهن يهنه ائي ــــرىم-بى ائي

بهزىــــدە يــــاپونچىال. كۆرۈشــــتى
ۇئالر مېنـــى ىئـــشقا. سۆزلهشـــتۇق

ائلىدىغانلىقىنى شۇ چاغـدىال قـارار
ـــشىم ـــارار قىلى ـــڭ ق ـــپ، مېنى قىلى
ــت ــته ۋاقى ــر ھهپ ۈئچــۈن ســاق بى
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مهن ۇئالردىن ائيرىلىشتىن. بهردى
بىلهنمۇ» JPL«بۇرۇن، ۆئزۈمنىڭ 

ـــانلىقىمنى، ەئگهركۆرۈ ـــۈپ بولغ ش
»JPL «مېنــى خىــزمهتكه ېئلىــپ

گه»JPL«قالــــــسا، چوقــــــۇم 
ۇئالر. كېتىـــدىغانلىقىمنى ېئيتـــتىم

مېنىــڭ بــۇ قىلغىنىمــدىن ىئنتــايىن
ھهقىقهتهنمـۇ«ماڭا . تهسىرلىنىپتۇ

ەئخالقى يۇقىرى، سهمىمىي كىـشى
ــــكهن ــــۇ» ىئ ــــا بېرىپت .دەپ باھ

ـــايال ـــته بولم ـــر ھهپ ـــا بى ائرىلىقت
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  : ن ماڭا تېلېفون كهلدىۇئالردى
ـــــــــــىڭنى يهنه-  ەئگهر ماائش

ــــڭ ــــهك، بىزنى ــــتۈرۈپ بهرس ۆئس
  شىركهتكه كېلهمسهن؟

ـــمهت- ـــى»JPL«مهن .  رەھ ن
ــــۇ ــــۇرۇپ، ب ــــپ ت ــــانه قىلى باھ
شــــــــىركهتتىكى ماائشــــــــىمنى
.ۆئستۈرۈۋېلىــــشنى خالىمــــايمهن

ەئگهر. مهن ۇئنداق ائدەم ەئمهس
ســـىلهرنىڭ شـــىركهتكه بارســـام،

.نـال بـارىمهنھازىرقى مـاائش بىله
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بىر مهزگىل ىئـشلىگهندىن كېـيىن،
ــپ ــاراپ بېقى ــادەمگه ق ــڭ ىئپ مېنى
ائنـــدىن ماائشـــىمنى ۆئســـتۈرۈپ

مهن. بهرســــــهڭالر بولىۋېرىــــــدۇ
»JPL «نىــڭ جــاۋابىنى چوقــۇم

  . كۈتمىسهم بولمايدۇ
-» JPL «ســـــاڭا قانچىلىـــــك

مــاائش بهرســه، بىزمــۇ شــۇنچىلىك
شــــۇنداقتا. مــــاائش بېرەيلــــى

  كېلهمسهن؟
ەئمما، مهن ۇئنـداق. ھمهت رە-
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ــۇلنىڭال. قىاللمــايمهن ــۇ پهقهت پ ب
  .ىئشى ەئمهس

ـــا ـــيىن ۇئالر ماڭ ـــدىن كې ۇئنىڭ
»JPL «دەك چــــوڭ ىئــــدارىنىڭ

ــك شــىركهت ــدەك كىچى ۇئالرنىڭكى
بىـــلهن سېلىـــشتۇرغاندا قانـــداق
يېتهرسىزلىكى بارلىقىنى تهپـسىلىي

ـــهندۈردى ـــا. چۈش ـــڭ ماڭ ۇئالرنى
ـــۇپ، مهن ـــوغرا بول ـــرى ت دېگهنلى
.ۇئنىـــڭ ھهممىـــسىگه قوشـــۇلدۇم

ـــېكىن،  ـــسا» JPL«ل ـــال بول كىم
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ـــــــدىغان وئرۇن ەئمهس، كىرەلهي
ۇئنىـــــــڭ ۈئســـــــتىگه ۇئ ائلهم
تېخنىكىسى بىلهن شۇغۇللىنىدىغان
دۇنيادىكى ەئڭ يۇقىرى دەرىجىلىك
ھهم ىئنتـــايىن مـــۇقىم بىـــر وئرۇن

نى ۇئ شىركهت» JPL«بولغاچقا، 
ــشتۇرغىلى بولمــايتتى ــلهن سېلى .بى

نىڭ جـاۋابىنى» JPL«هن شۇڭا م
ۇئالرمۇ ەئسلىدىكى مېنىڭ. كۈتتۈم

بىر ھهپته ىئچىدە جاۋاب بېرىـشىم
كېرەكلىگى توغرىسىدىكى شهرتىنى
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نىـڭ» JPL«ۆئزگهرتىپ، ۇئالرمۇ 
»JPL«ماڭا . جاۋابىنى ساقلىدى

ــۇل ــزمهتكه قوب ــمىي خى ــن رەس دى
قىلىش خېتـى كهلگهنـدىن كېـيىن،

ه بىرمهن ۇئالر بىلهن تېلېفوندا يهن
ــــــق ــــــشىپ، چىرايلى ائز پاراڭلى

ــتىم ــۇ. خوشالش ــۈن مۇش مهن بۈگ
ـــــــدا، ۇئ ـــــــسىمنى يېزىۋاتقان قى
ــپ ــتىگه كىرى ــور بې ــىركهتنىڭ ت ش

ۇئالرنىـڭ تـور بېتـى. قاراپ بـاقتىم
ــدى ــېكىن، . ېئچىل ــىركهتنىڭ«ل ش
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دېـــگهن بهتـــته پهقهت» تـــارىخى
يىلىغىــچه بولغــان ۇئچــۇر-2003

قارىغاندا بۇ شـىركهتمۇ. بار ىئكهن
يىلىنــــى چىقىرالمىغــــان-2004

  . وئخشايدۇ
مهن يۇقىرىــدا ائمېرىكىــدا يېڭــى
ـــهلبىي ـــشتىكى س ـــك يارىتى ىئگىلى

بـۇ. نهرسىلهرنى كۆپرەك سـۆزلىدىم
ھهرگىـــز ائمېرىكـــا بىـــر ناچـــار
ــــك ەئمهس ــــكهت دېگهنلى .مهملى
ــر ــۈزگهن بى ــشىمدىن ۆئتك مهن بې
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ــدا ــدە، ائمېرىكى ــل ىئچى ــانچه يى ق
ـــۇپ ـــشالر بول ـــۇنداق ىئ ەئنه ائش

ـــدىۆئ ـــۇ. تكهنى ـــى ش مهن ۇئالرن
پۈتـــۈن دۇنيـــا. پېـــتىچه يـــازدىم

ــدا، ائمېرىكــا مىقياســىدىن ېئيتقان
يهنىال يېڭى ىئگىلىك يارىتىـشتىكى
.ەئڭ ىئلغار، ەئڭ ياخشى دۆلهتتۇر

ــم ــادىكى يهڭــى ىئلى پهن ۋە-دۇني
ــسىمۇ ــڭ كۆپىنچى ــى تېخنىكىنى يېڭ
.يهنىال ائمېرىكىدا ىئجات قىلىنىـدۇ

ر دەســلهپتهائمېرىكىــدا شــىركهتله
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ــېتىۋېلىش ۋە ــۇپ، س ــك قۇرۇل كىچى
قوشۇلۇش ائرقىلىق ۇئ بارغانـسېرى
چوڭىيىــپ ماڭىــدۇ ھهمــدە يېڭــى
ىئگىلىك يارىتىش پۇرسىتى ھهمـمه
.مىللهتـــلهر ۈئچـــۈن وئخـــشاش

»CPU«مهسىلهن، كومپيۇتېرنىڭ 
ــــل ــــدىغان ىئنتې  ســــىنى چىقىرى
شـــــىركىتىنى ەئســـــلىدە بىـــــر
ـــان ـــر قۇرغ ـــك ىئنژىنې .ۋېنگىرىيىلى

ـــــشىمچه، ۇئ ائدەمم ـــــڭ بىلى ېنى
ســى» CEO«ھــازىرمۇ ىئنتىلنىــڭ 
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ـــشلهۋاتىدۇ ـــۇپ ىئ ـــك. بول ىئگىلى
يارىتىشتا، بىز ۇئيغـۇرالردا نۇرغـۇن

مهن بـــــۇرۇن. ائجىزلىـــــق بـــــار
يۇرتىمىزغا بېرىـپ كېلىـپ يـۈرگهن

بـاال ىئككهيلهنمـۇ-ۋاقتىمدا، ائتـا
ــر ــشهلمهي،-بى ــلهن كېلى ــرى بى بى

.دۇكــان ائيرىغىنىنــى كۆرگهنىــدىم
بۇنىـڭ. بىز بىرلهشـمهي، بۆلـۈنىمىز

مهسـىلهن،. زىيىنى ىئنتايىن چـوڭ
ــدە  ــان100ۈئرۈمچى ــۇر دۇك  ۇئيغ

ائچقان بولسا، ۇئالر بېيجىڭغا كهم
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ــدە   ائدەم ماڭــدۇرۇپ،100دېگهن
ــۇيدۇ ــال توش ــىنجاڭغا م ەئگهر. ش

 ائدەم بىرلىــشىپ، بىــر100مۇشــۇ 
ـــسا، چـــوڭ دۇكـــان ائچقـــان بول
بېيجىڭدىن مـال توشـۇش ۈئچـۈن
بىـــر قـــانچه ائدەم ماڭدۇرۇلـــسىال

ۇئنىڭدىن باشـقا،. كۇپايه قىالتتى
ـــــــــڭ ىئگىلىكـــــــــى ائمېرىكىنى
زەنجىرســــىمان ۋە وئمۇمالشــــقان

ـــــــدۇ ـــــــى. بولى ـــــــۇ يهردىك ب
دېگىنىمىـز، ەئگهر» زەنجىرسىمان«
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ـــرى  ـــيه ســـودا ســـارىيى«بى »رابى
دېـــگهن بىـــر شـــىركهتنى قۇرغـــان

 شــهھهرنىڭ ھهممىــسىدە6بولــسا، 
ا ســارىيىدىنبــۇ شــىركهتنىڭ ســود
»ائرمــــان«(بىرنــــى ائچىــــدۇ 

ـــشىش«). شـــىركىتىدەك »وئمۇملى
دېگىنىمىز، ەئگهر بىر ائدەم قهشقهر
ـــدا ـــڭ ائرىلىقى ـــلهن ۈئرۈمچىنى بى
قاتنايدىغان بىر يولـۇچى توشـۇش

1500شىركىتى ائچقان بولسا، بۇ 
كىلـــومېتر ائرىلىقتـــا يولـــۇچىالر
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ـــــــــىدىغان ـــــــــسى چۈش كېچى
ــاق ــويى تام ــول ب ــساراي، ي مېھمان
يهيدىغان ائشخانا قاتـارلىقالرنىمۇ
ــــــدۇ ــــــۇ ائدەم ۆئزى قۇرى .مۇش
زەنجىرســـىمان ىئگىلىـــك بىـــلهن
ـــــــڭ ـــــــقان ىئگىلىكنى وئمۇمالش
باشـــــقۇرغۇچىلىرى، مالىيهســـــى،
ــــشى ــــال يۆتكى ــــۋىقاتى، م تهش
قاتـــارلىق ىئـــشلىرى بىـــر تۇتـــاش
-بولىـــدىغان بولغاچقـــا، ائيـــرىم

ائيــرىم ىئــش ېئلىــپ بارىــدىغان
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ــىركهتلهرگه قا ــك ش ــدا،كىچى رىغان
ــــپ، ــــى ائزايتى ــــۇن چىقىمن نۇرغ
پايدىنىمۇ شـۇنىڭغا وئڭ تاناسـىپ

  . ھالدا كۆپهيتكىلى بولىدۇ
ۇئيغۇرالرنىڭ بـۇ ىئـشالردا ائجىـز
ـــهۋەبلىرى ـــشىنىڭ س ـــۇپ قېلى بول

3ۇئنىڭ ىئچىدىكى . ىئنتايىن كۆپ
:سهۋەپ مۇنداق بولۇشى مـۇمكىن

ـــــيهت) 1 ـــــڭ مهدەنى ۇئيغۇرالرنى
ــۆۋەن؛  ــى ت ــۇرال) 2ساپاس رداۇئيغ

ۆئز شــــــــىرىكلىرىگه بولغــــــــان
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)3سهمىمىيهت يېتهرلىـك ەئمهس؛ 
ۇئيغــۇرالر ھــازىرقى زامانــدا بىــر
نورمــال ھــالهتته ياشــاپ مېڭىــشى

ـــر ـــۇم بى ـــۈن، چوق ـــى-ۈئچ بىرىن
ـــــشى ـــــۆلهپ مېڭى ـــــسىز ي شهرت
ــــى تېخــــى تونــــۇپ كېرەكلىكىن

  .يهتمىگهن
مهن بىر دوستۇمدىن مۇنداق بىر 

-ۇئنىڭ راست. ھېكايىنى ائڭلىغان
غانلىقىنى بىلمهيمهن، لېكىن، ۇئيال

ھــــــازىر ۇئيغــــــۇرالر ىئچىــــــدە
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ســــاقلىنىۋاتقان بىــــر گهۋدىلىــــك
مهســــىلىنى ناھــــايىتى جــــانلىق

ــــــــــــهندۈرۈپ بهرگهن ۇئ. چۈش
  : ھېكايىدە مۇنداق دېيىلگهن

چىڭ سۇاللىسى مهزگىلىدە، چىڭ
ەئســكهرلىرى ۇئيغــۇرالرنى زادىــال
ــڭ ــشاھ ۆئزىنى ــسىۋااللماي، پادى بې

ـــــــــــۇقىرى دەرىجى ـــــــــــكي لى
ـــانچىنى ـــر ق ـــدىن بى ەئمهلدارلىرى
ـــاپ، ـــشىتىپ ياس ـــا وئخ ۇئيغۇرغ

ۇئالر. ۇئيغۇر دىيارىغا ماڭـدۇرۇپتۇ
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ــسا، ــپ قارى ــا كېلى ــۇر دىيارىغ ۇئيغ
ــاۋۇل ۋە ــايىن ق ھهمــمه ائدەم ىئنت
جهڭگىۋار بولۇپ، كىچىك بالىالرمۇ
بىـر ياغــاچنى ائت قىلىــپ مىنىــپ،
ــپ، ــېلىچ قىلى ــاقنى ق ــر تاي يهنه بى

ـــشنى  ـــپۇئرۇش قىلى مهشـــق قىلى
بــۇالرنى كــۆرگهن. وئينايــدىكهن

چىـــڭ پادىـــشاھىنىڭ ائدەملىـــرى
ۇئيغۇرالرنى ۇئرۇش بىلهن يېڭىش«

دېــگهن» مــۇمكىن ەئمهس ىئــكهن
دەل شۇ چاغدا. خۇالسىگه كېلىپتۇ
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ـــۇنچى ـــر قوغ ـــرى بى ـــڭ بى ۇئالرنى
ۇئيغۇرنىڭ قېـشىغا بېرىـپ، ۇئنىـڭ
قوغـــۇنلىرىنى كـــۆرۈپ، باھاســـىنى

ېـيىن مۇشـۇۇئنىڭـدىن ك. سوراپتۇ
ــر ــدىكى يهنه بى ــڭ يېنى قوغۇنچىنى
قوغۇن دۆۋىسىگه قاراپ ماڭسا، بـۇ

.ۇئنىڭ قوغۇنىنى ائلمـا«قوغۇنچى 
ســـۇنى. ۇئنىـــڭ ياخـــشى ەئمهس

جىق قويۇپ، چىرايلىق قوغۇنالرنى
چۈشۈرگهن بىلهن، ۇئنىـڭ قوغـۇنى

ــاتلىق ەئمهس مېنىڭكــى كــۆپ. ت
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بــۇنى كــۆرگهن. دەپتــۇ. »ياخــشى
ــــشاھىنىڭ ائ ــــڭ پادى ــــىچى دىم

ۇئيغـــــۇرالرنى ۇئرۇش بىـــــلهن«
بىرىنـى-ەئمهس، ھېله بىـلهن، بىـر

ۇئرۇشقا سېلىپ، ائسـانال يهڭگىلـى
ــدىكهن ــۈنكى ۇئالردا ۆئز. بولى -چ

ائرا ھېچقانــداق ســاداقهتلىك يــوق
دېگهن خۇالسىگه كېلىـپ،» ىئكهن

ــــۇ ــــپ كېتىپت ــــۇنداقال،. قايتى ش
مىكىـر-راستتىنال كېيىنلىكـته ھـېله

  . ېڭىۋاپتۇبىلهن ۇئيغۇرالرنى ي
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يىلى يۇرتقا بېـرىش-1991مهن 
ۈئچۈن بېيجىڭغا بېرىـپ، شـىنجاڭ
ىئش وئرنىغا چۈشكهندە، بىر قېتىم
گهنجياكوغـــا چۈشـــلۈك تامـــاق

ياتاققا ەئڭ يـېقىن. يېگىلى باردىم
بىـر ۇئيغــۇر ائشخانىــسىغا كىرىــپ،
يېــرىم ســاەئت ساقلىــسام، ائشــپهز
ۇئســــتام ماڭــــا زادىــــال تامــــاق

ـــدى ـــد. كهلتۈرمى ـــيىنمهن ىن كې
ـــزۇالردىن نهچـــچه ـــرگهن خهن كى
گۇرۇپپــــا كىــــشىلهرگه تامــــاق
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مېنىڭ قورسىقىم. كهلتۈرۈپ بولدى
ــــۇ ــــپ ھهم ب ــــپ كېتى بهك ېئچى
ىئشالرغا قورسىقىم كۆپۈپ، ائشـپهز
ـــدىن ـــشقا مهن ـــتامدىن نېمى ۇئس
كېيىن كهلگهنلهرگه مهندىن بۇرۇن
تامــاق بېرىــدىغانلىقىنى سورىــسام،

تىنۇئكـام، سـىز تامـاق«ۇئ كىشى 
ـــــــــــشىلىك ـــــــــــر كى ائران بى

مـاۋۇالر دېـگهن. بۇيرۇتىدىكهنسىز
 كويلــۇق50-40بىــر قېتىمــدىال 
ــدۇ ــاق بۇيرۇي ــدى. تام ــۇڭا ائل ش
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بىــــلهن شــــۇالرنى كۈتمىــــسهك
ـــدۇ ـــهل ســـاقالپ. بولماي يهنه س
ـــۇرۇڭ ـــدى» ت ـــڭ غهزەپ. دې مېنى

ائچچىقىم كېلىپ، بۇ ائشـخانىدىن
ـــــتىم ـــــپ كهت ـــــر. چىقى يهنه بى

ــپ، ۇئ يه ــخانىغا بېرى ردە يهنهائش
بىـــر ائز ســـاقالپ، ائران تامـــاق
ــــىقىمنى ــــر ۋاق قورس ــــپ، بى ېئلى

يهھــۇدىيالر ائرىــسىدا. تويغــۇزدۇم
بۇنداق ەئھۋالنى تهسهۋۋۇر قىلىـش

مهن ائلــدىنقى. مــۇمكىن ەئمهس
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بىــــر بۆلۈمــــدە، يهھۇدىيالرنىــــڭ
ـــــــولى« ـــــــاش ي ـــــــى» ياش ن

بىرىنـــى-بىـــر«خۇالســـىلىگهندە، 
ــدۇ ــسىز يۆلهي ــدىم» شهرت .دېگهنى

ــــــڭ  ــــــېمهبۇنى ــــــسىنىڭ ن مهنى
ىئكهنلىكىنــى بىلهمــسىز؟ ائمېرىكــا

يورك شهھىرىنىڭ مانخـاتتون-نىيۇ
ــــۇدىيالر ــــدا يهھ ــــگهن رايونى دې
ـــۆپ وئلتۇراقالشـــقان ـــايىن ك ىئنت
بولۇپ، ۇئالر بىر نهرسـه ائلمـاقچى
بولــــسا، پهقهت يهھۇدىيالرنىــــڭ
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مېنىــڭ. دۇكىنىــدىنال ائلىــدىكهن
ـــــڭ ـــــشىمچه، يهھۇدىيالرنى ائڭلى

ــاللىرى باشــق ــن قىمــمهتم ا يهردى
ھهمدە باشقا دۇكـانالردا يـوق بىـر
ــار ــۇ ب ــاج پۇلىم ــدە ب ــل ائالھى خى

ـــــكهن ـــــڭ. ىئ بهزى يهھۇدىيالرنى
ۆئيىنىڭ يېنىدىال باشقا دۇكانالر بار
بولــــۇپ، يهھۇدىينىــــڭ دۇكىنــــى
ــــا ــــومېتر يىراقلىقت ــــچه كىل نهچ
بولسىمۇ، يهھـۇدىيالر ائشـۇ يىـراق
-يهرگه ېئــرىنمهي بېرىــپ، نهرســه
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.ۇ يهردىـن ائلىـدىكهنكېرەكنى شـ
بىــــز شــــىمالىي كــــالىفورنىيهدە
ــان ــزدا، تاللىغ ــان ۋاقتىمى تۇرۇۋاتق
ائىئــله دوختــۇرىمىز بىــر يهھــۇدىي

كېــيىن ۇئ بىزنــى. دوختــۇر ىئــكهن
بهل ائغرىقــــى دوختــــۇرى، كــــۆز
ـــۇرى ـــالىالر دوخت ـــۇرى ۋە ب دوخت
ـــــا ـــــارلىق باشـــــقا دوختۇرغ قات
ماڭدۇرغاندا، ۆئز شـهھىرىمىزدىكى

ســــىتىپ بهرمهي،دوختــــۇرنى كور
نهچــــچه شــــهھهر يىراقلىقتىكــــى
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بىز. دوختۇرالرنى كۆرسىتىپ بهردى
ــشقىلىقىنى ــڭ نېمى ــلهپته بۇنى دەس

كېيىن ۇئقساق، بىزنى. بىلمهپتىمىز
ــــڭ ــــۇ دوختۇرالرنى ــــان ب داۋالىغ

-بىر«. ھهممىسى يهھۇدىي ىئكهن
دېـگهن» بىرىنى شهرتـسىز يـۆلهش

ـــــۇ ـــــا ش ـــــلهن. مان ـــــۇالر بى ب
ىـــڭ ائزراقسېلىـــشتۇرغاندا، ۆئزىن

ـــى دەپ، ۆئز ـــاددىي مهنپهەئتىن م
ــتىگه زىيــان ســالىدىغان، ۆئز مىللى
ـــــدىغان، ۆئز ـــــى خارالي مىللىتىن
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مىللىتىــــدىن يــــۈز ۆئرۈيــــدىغان
ۇئيغۇرالرنى بىز نېمه دەپ ائتىساق
ــمهن ــى بىلمهي ــدۇ؟ مهن ۇئن .بولى
مېنىڭچه، كـۆپ سـانلىق ۇئيغـۇرالر

نىــــڭ مهنپهەئتىنــــى»مىلــــلهت«
هەئتىـدىنۆئزىنىڭ شهخـسىي مهنپ

ـــــــزدىال ەئمهس، ـــــــالغۇز ېئغى ي
ــۇپ، ــتۈن قوي ــۇ ۈئس ەئمهلىيهتتىم
ــق ــشىدا ائڭلى ــر ىئ ــان ھهر بى قىلغ

ــــدا ۆئز ــــر-ھال ــــى-ائرا بى بىرىن
يۆلىــــشىدىغان بىــــر ۋەزىيهتنــــى
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ــڭ ــهكىللهندۈرگهندىال، ۇئيغۇرنى ش
كــــــۈنى ھازىرقىــــــدىن كــــــۆپ
ـــشى ـــاراپ مېڭى ـــشقا ق ياخشىلىنى

  . مۇمكىن
ۇچھازىر ۇئيغۇر دىيارىدا باشـالنغ

ۋە وئتتــۇرا مهكــتهپلهردە خهنــزۇ
تىلىدا وئقۇتۇشنى وئمۇمالشتۇرۇش
ىئـــــشلىرى ناھـــــايىتى چىـــــڭ

بــۇ ىئــش ەئمهلــگه. تۇتۇلىۋېتىپتــۇ
ائشقاندىن كېـيىن، خهنـزۇ تىلىـدا

بارا-ۆئسمۈرلهر بارا-وئقۇغان ياش
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ۇئيغۇر تىلىدا يېزىلغان كىتـابالرنى
ۇئ. وئقۇمايــدىغان بولــۇپ قالىــدۇ

ن ۈئچــــۈنچاغــــدا تهببىــــىئ په
پۈتــۈنلهي خهنــزۇچه كىتــابالرنى
قوللىنىـــــدىغان بولـــــۇپ، ەئگهر
ــــــۇر ــــــاىئي پهن ۋە ۇئيغ ىئجتىم
ەئدەبىياتىغـــا ائىئـــت كىتـــابالرمۇ
ائنچه وئقۇلمايـدىغان بىـر ھـالهت
شهكىللهنــــسه، ۇئيغــــۇر مىللىــــي
ــر ــايىن ېئغى ــرىياتچىلىقى ىئنت نهش
ــدكه ۇئچرىــشى مــۇمكىن .تهھدى
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ەئگهر ۇئيغــــــــــۇر مىللىــــــــــي
چىلىقى ۋەيــران بولــسا،نهشــىريات

ــارلىق شــېىئر، ھېكــايه، رومــان قات
ۇئيغۇر ەئدەبىي ەئسهرلىرىنى باشقا
تىلدا يازغىلى بولمىغاچقا، ۇئيغـۇر
ـــشلىق ـــر ېئچىنى ـــاتىمۇ بى ەئدەبىي
.تهقــدىرگه دۇچ كېلىــشى مــۇمكىن
ەئممــا، ائشــۇنداق بىــر شــاراىئتتا،
ەئگهر بىر مىليون ۇئيغۇر ائىئلىسى

ىئككـــــــى-ھهر يىلـــــــى بىـــــــر
مىھماندارچىلىقتىن ۋاز كېچىپ، بىر



1160

ــدا  ــۇر100يىل ــۇلنى ۇئيغ ــوم پ  س
تىلىدىكى كىتـابالرنى سېتىۋېلىـشقا
خهجلىــــسه، ۇئيغـــــۇر مىللىـــــي
نهشــرىياتچىلىقىنى، شــۇنىڭ بىــلهن
بىــرلىكته ۇئيغــۇر ەئدەبىيــاتى ۋە
ــر ــۇ يهنه بى ــۇر مهدەنىيىتىنىم ۇئيغ
.مهزگىل قوغداپ قـېلىش مـۇمكىن
رمۇشـــۇ ىئـــشنى بىـــز ۇئيغـــۇرال

  قىالالرمىزمۇ؟
ــوائل -19 ــازىرچه:س ــڭ ھ  بىزنى

سىزدىن سورايدىغان سـوائللىرىمىز
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.يــۇقىرىقىالر بىــلهن ائخىرالشــتى
ـــۇر ـــدا ۇئيغ ســـىزنىڭ ەئڭ ائخىرى
ــــــالرغا ــــــدىكى ۋەتهنداش دىيارى
دەيدىغان يهنه قانداق سۆزلىرىڭىز

  بار؟
ائيـدا،-7يىلى -1976: جاۋاب

مهن وئتتۇرا مهكتهپنى پۈتتۈرگهن
 تىراكتور ۋاگونىدا وئلتۇرۇپ،كۈنىال

ــان ــر-يوتق ــلهن بى ــۆرپىلىرىم بى ك
كهتمهننى كۆتۈرۈپ، يېزىغـا قايتـا
تهربىيه ېئلىـشقا ماڭغانـدا، مېنىـڭ
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ــۇر ــداق ن ــېچ قان ــدا ھ ــۆز ائلدىم ك
ــــدى ــــۈن. كۆرۈنمىگهنى مهن ۈئچ

ىئـــستىقبال دېـــگهن بىـــر قاپقـــارا
ــــدى ــــارەت ىئ ــــۈردىن ىئب .ۆئڭك

مهن قاچانمۇ بىر ېئيىغا«ىئچىمدە 
ــر25 ــدىغان بى ــاائش بېرى ــوم م  س

ىئشچىلىق ياكى باشـقا خىـزمهتكه
.دەپ وئياليتتىم» ېئرىشهلهرمهن؟

ۋەتهنــدىكى نۇرغــۇن ياشـــلىرىمىز
ھازىر دەل ائشۇنداق بىـر ەئھۋالغـا
ـــتهپ ـــۇرا مهك ـــپ، وئتت دۇچ كېلى
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ھهتتا ائلىي مهكتهپ وئقۇشىنى بىر
ــشى ــۈش ىئ ــۆۋرۈكتىن ۆئت ــل ك خى

رغاندەكقىلىۋېلىشقا يۈزلهنگىلى تۇ
مهن بۇ ىئـشالر توغرىـسىدا. قىلىدۇ

كۆپ وئيلىنىـپ، ۇئالرغـا ىئنتـايىن
ــرىتتىم ــچ ائغ ــۈم. ىئ ــڭ كۆڭل مېنى

ۇئالرغــــا نىــــسبهتهن چوڭقــــۇر
ھېـــسداشلىق تۇيغۇســـى بىـــلهن

ــدى ــدە. تول ــنىش ىئچى مهن ائزابلى
ۇئالرغا بىرەر ىئش قىلىـپ بېرىـشكه
يول تاپالماي تۇرغان بىـر ۋاقىتتـا،



1164

ىتىنىڭ قۇرغۇچىـسىبىلىۋال تور بېك
قۇربانجــان روزى ەئپهنــدىم بىــلهن

ــسى  ــڭ ياردەمچى ــۇخبىر«ۇئنى »م
ەئپهندىم ۇئشبۇ سۆھبهتنى ېئلىـپ
ــدى ــپ قىل ــا تهكلى ــشنى ماڭ .بېرى
ـــــــپىگه ـــــــڭ تهكلى مهن ۇئالرنى

بىز بۇ. خۇشاللىق بىلهن قوشۇلدۇم
 ائي3ســـــۆھبهتنى باشـــــلىغان 

ەئتراپـــدىكى ۋاقىـــت جهريانىـــدا،
»خبىرمــــۇ«قۇربانجــــان بىــــلهن 

ەئپهنــدىلهر ۆئزلىرىنىــڭ قانچىلىــك
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ائلدىراشــلىقىغا قارىمــاي، بــۇ ىئــش
ــۈچ ــت ۋە ك ــۇن ۋاقى ــۈن نۇرغ ۈئچ

ــدى ــامنى. ســهرپ قىل ــڭ يازم مېنى
ـــدا ـــى ۆئز ۋاقتى ـــرلهپ، ۇئن تهھرى
ــــــۈز ــــــلهن ي ــــــۇرمهنلهر بى وئق
كۆرۈشتۈرۈش ۈئچـۈن، ۇئالر كـېچه

 گىچه ىئشلىگهن ۋاقىـتالر2ساەئت 
مهن مۇشــــــــــــــــۇ. ائز ەئمهس

تتىن پايدىلىنىپ، قۇربانجانپۇرسه
»مـۇخبىر«روزى ەئپهندىم بىـلهن 

ەئپهنـــدىمگه چىـــن كۆڭلۈمـــدىن
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بۇ ىئككـى وئت. رەھمهت ېئيتىمهن
ــقا، ــشىمىزدىن باش ــۈرەك قېرىندى ي
بىلىك تور بېتىنىڭ باشقۇرغۇچىـسى
ەئليار ەئپهندىم بۇ سۆھبهتنى ەئڭ
دەسلىپىدىن تارتىپال ۇئيغۇر التىن

غــــۇردىــــن ۇئي) ULY(يېزىقــــى 
غــــا) UEY(ەئرەپــــچه يېزىقــــى 

ۆئزگهرتىپ، ۇئنى بىلىك تور بېتىگه
ــۇپ،  ــدىغانULYقوي ــى بىلمهي  ن

وئقۇرمهنلهرنىــــڭ بــــۇ ســــۆھبهت
خاتىرىـــــسىدىن پايدىلىنىـــــشىغا
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ــــپ ــــدۇرۇپ بېرى وئڭــــايلىق تۇغ
بــۇ يهردە مهن ەئليــار. كېلىۋاتىــدۇ

ەئپهنــدىمگىمۇ چىــن كۆڭلۈمــدىن
شـۇنىڭ بىـلهن. رەھمهت ېئيـتىمهن

ــرگه، ــامال، نهۋرۈز ۋەبى ــن ش  مهيى
شهھرىزات، ىئزدىيارى ۋە باشقا بىـر
قىــسىم تــور بهتلىــرى بــۇ قېتىمقــى
ــــــــدە مهن ــــــــۆھبهتنى ھهم س
يـــۇرتىمىزدىكى ۇئيغـــۇر ياشـــلىرى
ــــــــــان ــــــــــۈن تهييارلىغ ۈئچ

com.meripet.www://http 
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دېگهن تور بېتىنى تهشـۋىق قىلىـش
ل تـــۈردە كـــۈچيولىـــدا ىئزچىـــ

ـــدۇ ـــپ كېلىۋاتى ـــن. چىقىرى مهيى
شامال تور بېتـى مېنـى ۆئزلىرىنىـڭ

 قېــتىم2ائۋازلىــق چايخانىــسىغا 
تهكلىــــــپ قىلىــــــپ، مېنــــــى
يــۇرتىمىزدىكى ياشــالر بىــلهن يــۈز
كۆرۈشتۈرۈشى بىلهن، مهن خۇددى
ۆئزۈمنى ۆئز خهلقىمنىـڭ ائرىـسىغا
قايتىــپ بارغانــدەك ھــېس قىلىــپ،

ياجانغـاچهكسىز خۇشـاللىق ۋە ھا
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ـــر. چۆمـــدۈم ـــداق بى ـــدە ۇئن مهن
15ھېســسىيات بولــۇپ بــاقمىغىلى 

مهن يۇقىرىقى. يىلدىن ائشقانىدى
تــــــــــــــور بهتلىرىنىــــــــــــــڭ
باشــــقۇرغۇچىلىرىغىمۇ ۆئزۈمنىــــڭ
ســــــــهمىمىي تهشــــــــهككۈرىنى

  . بىلدۈرىمهن
بىــز بــۇ ســۆھبهتنى باشــلىغاندىن
كېــــيىن، نۇرغــــۇن كىــــشىلهردىن

ۇئالر. ىئنكاس تاپـشۇرۇپ ائلـدۇق
ــدىن تهلهپۆئز ىئ ــلىرىدا مهن نكاس



1170

قىلغــان نهرســىلهرنىڭ بىــرى، بــۇ
سۆھبهتنى ىئمكان قهدەر ۇئزۇنـراق

ماڭا كهلگهن بۇ ىئنكاسـالر. يېزىش
ــۈن زور ىئلھــام بولــدى .مهن ۈئچ

قــــــۇۋۋەت-ماڭــــــا زور كــــــۈچ
ــشلىدى ــلهن مهن. بېغى ــۇنىڭ بى ش

ــــر ســــوائلنىڭ جــــاۋابىنى ھهر بى
بارغانسېرى ىئمكانىيهتنىـڭ بـارىچه

ق قىلىپ يازىـدىغان بولـۇپۇئزۇنرا
ـــــــتىم ـــــــدىكى. كهت مهن ۋەتهن

قېرىنداشـــالرغا ېئيتىـــپ بېرىـــشنى
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ائرزۇ قىلغان ىئـشالرنىڭ ھهممىـسى
توغرىـــــسىدا بىـــــردىن ســـــوائل
ــا، ــۇمكىن بولمىغاچق ــرىش م چىقى
مهن چىقىرىلغــــــان ســــــوائلنى
ــدا ــۇ چاغ ــدا، ش ــدىگهن ھال چۆرى
ېئـــسىمگه كهلـــگهن نهرســـىلهرنىڭ
.ىمھهممىــسىنى يېزىــشقا تىرىــشت

ـــگه چىقىـــش ـــۇ چهت ەئل بولۇپم
پۇرســىتىگه ىئــگه بواللمىغــان كهڭ
وئقۇرمهنلهرنىــــــــڭ وئقــــــــۇپ
پايدىلىنىشى ۈئچۈن، ائمېرىكىنىڭ
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ھهر ســـــــاھهدىكى ەئھـــــــۋالىنى
تونۇشــــــــتۇرىدىغان ھهمــــــــدە
ــداق ــالىنى قان ائمېرىكىلىقالرنىــڭ ب
تهربىيىلهيدىغانلىقى توغرىسىدىكى
ـــۇپ ـــۆپلهپ قوش ـــۇنالرنى ك مهزم

لېكتىـر ۋە وئپتىكـامهن ېئ. قويدۇم
ـــى، ـــپ ەئھل ـــىدىكى كهس ساھهس
ــر ــاتچى ۋە ىئنژىنې ــي تهتقىق .ىئلمى
ــــــــاىئي پهن ــــــــا، ىئجتىم ەئمم
ساھهسىدىكى كهسپ ەئھلى يـاكى

ـــــاتچى ەئمهس ـــــڭ. تهتقىق ۇئنى
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ۈئستىگه، ماڭا ۋەتهندىن، ۇئيغـۇر
ــۇھىتتىن ــشىدىغان م ــدا سۆزلى تىلى

ــى  ــتى20ائيرىلغىل ــدىن ائش . يىل
ىــسىنىمهن بــۇ ســۆھبهتنىڭ خاتىر

ائشــۇنداق بىــر ســاالھىيهت بىــلهن
ىئجتىمـــــــاىئي پهن. يـــــــازدىم

ساھهســــــىدىكى بهزى كهســــــپ
نۇقتىــــــــسىدىن قارىغانــــــــدا،
يازغانلىرىمنىــــڭ بهزى يهرلىــــرى
دېگهنــدەك تــوغرا بولمــاي قالغــان

مهن. بولۇشــــــــىمۇ مــــــــۇمكىن
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وئقۇرمهنلهرنىڭ توغرا چۈشىنىشىنى
ــورايمهن ــام. س ــا ىئلھ ــدە ماڭ ھهم

هت ۋە باشــقابېرىــپ يازغــان ېئلــخ
ــــارلىق ىئنكاســــلىرى ۈئچــــۈن، ب
وئقــۇرمهنلهرگه چىــن كۆڭلۈمــدىن

  . رەھمهت ېئيتىمهن
بىلىۋال بىلهن مېنىڭ بـۇ قېتىمقـى
ســۆھبهتنى ېئلىــپ بېرىــشىمىزدىكى
:مهقـــــــسىدىمىز پهقهت بىـــــــرال
يۇرتىمىزدىكى ياش وئقۇغۇچىالرغـا
ـــي ـــشىچه روھى ـــولىمىزدىن كېلى ق
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جهھهتتىن بولسىمۇ بىـر ائز ىئلھـام
بېرىپ، ۇئالرنىڭ كهلگۈسى ۈئچـۈن
بىر توغرا يول تاللىۋېلىـشىغا ائزراق

مېـنىڭچه،. بولسىمۇ ياردەم قىلىـش
-ماڭا وئخـشاش ھهر خىـل ىئگىـز

ــــرى ــــايلىقنى ۆئز-پهس، ەئگ توق
بېـــشىدىن كهچـــۈرۈپ، كىـــشىلىك
ــاپ ــسمىنى ياش ــر قى ــڭ بى ھاياتنى
بولغــان ھهمــدە ۆئزى ۈئچــۈن بىــر
ىكقهدەر توغرا يول تېپىپ، كىـشىل

ــاتىنى بىــر قهدەر ــپىي ھاي ۋە كهس
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مۇۋەپپهقىيهتلىك ېئلىپ ماڭالىغان
ھهر بىر ۇئيغـۇر قېرىندىـشىمىزنىڭ،
ـــــــــاش ـــــــــۇرتىمىمىزدىكى ي ي
وئقۇغۇچىلىرىمىزغـــا مۇنـــداق بىـــر
ــش ــهببۇس قىلى ــهنچىنى تهش چۈش

ھـازىر وئتتـۇرا: مهجبۇرىيىتىمىز بار
ــى ــي مهكتهپتىك ــتهپ ۋە ائلى مهك
ــش ــداق داۋام قىلى ــنى قان تا،وئقۇش

جۇڭگونىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتىنـى
ــدىن  ــل، 10ەئمهس، بۇنىڭ 20 يى

 يىلــدىن كېيىنكــى30يىــل ھهتتــا 
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.ۋەزىيهتنى كـۆزدە تۇتـۇش كېـرەك
ـــز ـــايىن تې ـــازىر ىئنت ـــو ھ جۇڭگ

20-10بۇنىڭدىن . ۆئزگىرىۋاتىدۇ
خىزمهتنـــى بىـــر"يىـــل بـــۇرۇنقى 

تــۈزۈمى" تۇتــاش تهقــسىم قىلىــش
ـــــۈزۈمىگه ـــــابهت ت ـــــازىر رىق ھ

تـۈزۈملهر-ەئگهر قانۇن. ىۆئزگهرد
ــــابهت ۋە ــــشىپ، رىق مۇكهممهللى
خىزمهت پۇرسىتى ائلدىدا ھهمـمه
ــــر ــــاراۋەر بولىــــدىغان بى ائدەم ب
ۋەزىـــيهت شهكىللهنـــسه، ھـــازىر
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ـــيىلهپ ـــم، تهربى ـــگهن بىلى ىئگىلى
ــــدارالر ەئڭ ــــشتۈرگهن ىئقتى يهتى
ــدۇ ــۆھهرگه ائيلىنى ــك گ .قىممهتلى
ۇئيغۇر خهلقىنىڭ بـۇ جهھهتتىكـى

ــــــسى ــــــتۈرۈشچۈشهنچى نى ۆئس
ـــــازىرغىچه ۇئزۇن ـــــته، ھ جهھهت
ــگه ــشىپ، چهت ەئل ــۇددەت تىرى م
وئقۇشقا چىقالىغان ھهر بىر ۇئيغۇر
ـــــشىمىغان ـــــشىمىز وئخ ۋەتهندى
ـــدە تـــۆھپه قوشـــااليدۇ .دەرىجى
مېنىڭ بـۇ قېـتىم يېزىـپ چىققىـنىم
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ۆئزۈمدىن ىئبـارەت بىـر ائدەمنىـڭ
ــسى ــازىر. ھېكايى ــشىنىمهنكى، ھ ىئ

ــــــان  ــــــدە وئقۇۋاتق ۋەچهت ەئل
ىئـــــشلهۋاتقان يۇرتداشـــــالرنىڭ
ىئچىدە مهندەك ھېكايىـسى بـارالر

-ھهر خىل ەئگـرى. ىئنتايىن كۆپ
توقـــــــايلىقنى ۆئز بېـــــــشىدىن
ـــر ـــدا بى ـــۈرۈپ، ەئڭ ائخىرى كهچ
ـــــــــا ـــــــــۇۋەپپهقىيهت يولىغ م
ېئرىــشهلىگهنلهر ھهمــدە بــۇ يولــدا

-ائنـا، ۇئرۇق-ۆئز ائىئلىسى، ائتـا
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تۇغقـــانلىرى ۋە ۇئيغـــۇر مىللىتـــى
ــش ــۈن وئخ ــدەۈئچ ىمىغان دەرىجى

ـــان ـــان،-ش ـــهرەپ كهلتۈرۈۋاتق ش
ۇئيغـــۇر دېـــگهن بىـــر مىللهتنىـــڭ
مهۋجۇتلۇقىنى دۇنياغـا بىلـدۈرۈش
جهھهتته وئخـشىمىغان دەرىجىـدە
.تۆھپه قوشـۇۋاتقانالر خېلـى كـۆپ
ـــدىقىنىڭ ەئڭ ـــۇۋەپپهقىيهت بال م
يۇقىرىـــــسىغا تېخـــــى چىقىـــــپ
-بواللمـــــاي، تـــــېخىچه جاپـــــا

ــــــى ۆئز ــــــهققهتلىك دەۋرىن مۇش
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دىن ۆئتكۈزۈۋاتقان بولـسىمۇ،بېشى
ـــى ـــڭ كهلگۈس ۋەتهن ۋە مىللهتنى
ـــــــــۆزلهپ، ـــــــــستىقبالىنى ك ىئ
مـــۇۋەپپهقىيهت قـــازىنىش يولىـــدا

كۈنـــــدۈز بوشاشـــــماي-كـــــېچه
مهن. تىرىشىۋاتقانالرمۇ ائز ەئمهس

شۇالردىن، ۆئز ھېكـايىلىرىنى ماڭـا
وئخـــــشاش يېزىـــــپ چىقىـــــپ،
ــــدىكى يــــاش ۇئنىڭــــدىن ۋەتهن

ـــى خهۋەردار قىل ـــشىنىەئۋالدالرن ى
بىـز. سهمىمىيلىك بىلهن سورايمهن
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ەئڭ ائخىرىـدا. ھهممىمىز قېرىيمىز
شــــــۇڭا. ۆئلــــــۈپ كېتىمىــــــز

ــــى ەئۋالدالر ــــۇرتىمىزدىكى يېڭ ي
ـــىلهرنى ـــدىلىق نهرس ـــۈن پاي ۈئچ

ــايلى ــدۇرۇپ قوي ــا قال ــۇ. ۇئالرغ ب
يهردە، ھــازىرغىچه ائزراق بولــسىمۇ
ــــــۇر ــــــسىنى ۋە ۇئيغ ۆئز ھېكايى

ىنىمهسىلىسىگه بولغان كۆز قارىـش
يېزىپ، ۇئنـى بىلىـۋال تـور بېكىتـى
ائرقىلىـــــق كهڭ وئقـــــۇرمهنلهرگه
ســـۇنغان يـــاپونىيهدىكى دوكتـــور
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دىلشات ائبـال ەئپهنـدىم قاتـارلىق
ۋەتهنداشالرغىمۇ چىن كۆڭلۈمدىن

  .رەھمهت ېئيتىمهن
مهن ۆئزۈم بېسىپ ۆئتكهن يولنى
ـــــۇۋەپپهقىيهت ـــــىلهپ، م خۇالس
قازىنىــــــشنىڭ مۇنــــــداق بىــــــر

 :السىلهپ چىقتىمفورمۇالسىنى خۇ
+تاالنـــــت = مـــــۇۋەپپهقىيهت 

  پۇرسهت+ تىرىشچانلىق 
ــــــــــــــــــــــــــــــازىرغىچه ھ

http://www.meripet.com تــــور 
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بېتىنى كـۆرۈپ باققـان يۇرتداشـالر
ـــاتونۇش ـــۇال ن ـــۇ فورم ۈئچـــۈن ب

ەئمهلىيهتته، بۇ بىر يېڭى. ەئمهس
فورمـــۇال بولماســـتىن، مهن ۇئنـــى

 نهچچه يىل بـۇرۇن،20ۇنىڭدىن ب
ـــــــىتېتىدا ـــــــىنجاڭ ۇئنىۋېرس ش
ــا وئقۇۋاتقــان ۋاقتىمــدىال وئتتۇرىغ

ېئــسىمدە قېلىــشىچه،. قويغانىــدىم
مهن ۇئنى بىـر قېتىملىـق مهكـتهپ

ـــۈزۈلگهن  ـــويىچه ۆئتك ـــى«ب يېڭ
وئقۇغۇچىالرنى قارشى ېئلىش چوڭ
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ــى ــۆزۈمگه» يىغىن ــۆزلىگهن س دا س
ەئسلىدە ۇئنى بىر. كىرگۈزگهنىدىم

ـــن ـــپ، يىغى ـــوڭ قهغهزغه يېزى چ
زالىنىڭ سهھنىسىگه ېئسىپ قويـۇپ
تۇرۇپ چۈشهندۈرۈشـنى وئيلىغـان
بولــساممۇ، ۇئنىڭغــا ىئمكــانىيهت

ـــــدى ـــــى. بولمىغانى ـــــۇ قېتىمق ب
سۆھبهتنى تولۇق وئقۇغـان كىـشى،
مېنىـــڭ نـــېمه ۈئچـــۈن يـــۇقىرىقى
ــــر ــــىتىلگهن بى ــــۇالدا كۆرس فورم
خۇالسىگه كهلگهنلىكىمنى ائسـانال
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3بـۇ فورمـۇالدىكى . هيدۇچۈشىنهل
ــــــى مهن ــــــڭ ھهر بىرىن  ائمىلنى

http://www.meripet.com  تـــور 
ــــسىلىي ــــر قهدەر تهپ ــــدە بى بېتى

شــۇڭا ۇئالرنـى بــۇ. چۈشـهندۈردۈم
ـــايمهن ـــۇ. يهردە تهكرارلىم مهن ب

يهردە تىلغا ېئلىپ ۆئتۈپ كېتىشنى
مۇۋاپىــــــــــــق كــــــــــــۆرگهن،

ـــرائمېرىك ـــداق بى ـــڭ مۇن ىلىقالرنى
  :مىجهزى بار

ائمېرىكىلىقالر ھهرگىز ېئرىـشكهن
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ــۈنال ەئمهس، ــۇۋەپپهقىيىتى ۈئچ م
بىـــــر چـــــوڭ مـــــۇۋەپپهقىيهتكه
ېئرىـــــشهلمىگهن تهقـــــدىردىمۇ،
ۆئزىنىـــڭ شـــۇ مـــۇۋەپپهقىيهتكه
ـــهتكهن ـــدا كۆرس ـــشىش يولى ېئرى

  .تىرىشچانلىقىدىن پهخرلىنىدۇ
ھهر بىر ائدەم ۈئچـۈن ېئيتقانـدا،

»تاالنـت«رىقى فورمـۇالدىكى يۇقى
نىڭ قانـداق»تىرىشچانلىق«بىلهن 

بولۇشــى شــۇ ائدەمنىــڭ ۆئزىــگه
»پۇرســــهت«لــــېكىن، . بــــاغلىق
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ــداق ەئمهس ــۆپ. ۇئن ــازىر زور ك ھ
»پۇرسـهت«مىقتاردىكى ۇئيغۇرالر 

ائلدىدا ۆئزى ۈئچۈن بىر ىئنتـايىن
.پايدىـــسىز وئرۇنـــدا ياشـــاۋاتىدۇ
ــۈن ائھ ــڭ ۈئچ ــز بۇنى ــا، بى ەئمم

ـــــشىش،ۇئرۇ ـــــر چۈشكۈنلى پ، بى
يوقىلىش يولىغا قاراپ ماڭساق، ۇئ
.ۇئچىغا چىققـان نـادانلىق بولىـدۇ
چۈشكۈنلىــــــشىش ۆئزىمىزنىــــــڭ
ۆئلــۈمىنى ســاقالپ تۇرغــان بىــلهن

ــاراۋەر ــڭ. ب ــش بىزنى ــداق قىلى ۇئن
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ھازىرقى ھالىتىمىزنى ۆئزگهرتىـشكه
ۇئنداق قىلىـشنىڭ. ېئلىپ بارمايدۇ

بىز ۈئچۈن ھـېچ قانـداق قىممىتـى
ـــوق ۇئنىـــڭ ەئكـــسىچه، بىـــز. ي

چۈشـــــــــكۈنلۈكنى كـــــــــۈچكه
ۆئزىمىــزگه بىــر-ائيالنــدۇرۇپ، ۆئز

ياشـــاش يـــولى ېئچىـــش ۈئچـــۈن
ــــرەك ــــشىمىز كې ــــى. تىرىشى يېڭ

پۇرســهت يــارىتىش جهھهتــته ەئڭ
.كۈچلۈك رول وئينايدىغىنى بىلىـم
مهن بۇ سـۆھبهتته مۇشـۇنداق بىـر
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ــش ــايهن قىلى ــۇق نام ــۇقتىنى تول ن
.ىرىـشتىمۈئچۈن ىئنتـايىن كـۆپ ت

ۆئزۈمنىڭ بۇ دۇنيادىكى ەئڭ ىئلغار
مىللهتـــلهر ائرىـــسىدىن كېلىـــپ
چىققان ەئڭ ىئلغار كىشىلهر بىـلهن
ــــداق رىقابهتلهشــــكهنلىكىمنى قان
ھهمدە بۇ رىقابهت ىئچىدە قانـداق
قىلىپ ۆئزۈمـگه توختىمـاي يېڭـى
ــــانلىقىمنى ــــپ ماڭغ ــــول ېئچى ي

بىلىمنىڭ. تهپسىلىي يېزىپ چىقتىم
كېلىـدىغانلىقى بىـرپۇرسهت ېئلىپ 
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ـــۇپ، ۇئ ـــقهت بول ـــاۋىي ھهقى دۇني
.ھهمــمه مىلــلهت ۈئچــۈن وئرتــاق
مهن مۇشــــۇ ســــۆھبهتته نهقىــــل
كهلتــــۈرگهن، وئغلــــۇم دىلــــشات
ۆئزىنىــــڭ مهكتىپىـــــدىكى بىـــــر
پـــــــــاائلىيهتته وئقۇغـــــــــان،
ائمېركىلىقالرنىــڭ بــۇ جهھهتتىكــى

بىلىـم«: كۆز قارىشى مۇنداق ىئدى
يھاياتلىقنىڭ ەئڭ ۇئلـۇغ تهركىبىـ

ــى ــر ائدەمن ــۇپ، ۇئ بى ــسمى بول قى
ــــــــك ــــــــۇقىرى دەرىجىلى ەئڭ ي
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ــــشتۈرىدۇ .مــــۇۋەپپهقىيهتكه ېئرى
ۇئنـــى ىئگىلهشـــنىڭ پهقهت بىـــرال

ســـــهمىمىيلىك ۋە: يـــــولى بـــــار
ۆئگىنىش بىر چىـراق. تىرىشچانلىق

بولۇپ، بىز ۇئ ائرقىلىق ۆئزىمىزنىڭ
ۆئتمۈشــىنى وئقۇيــااليمىز، ھهمــدە
ــــــــىنى ــــــــڭ كهلگۈس ۆئزىمىزنى

ــــم. مىزيورۇتــــاالي ــــشىلهر بىلى كى
ائرقىلىـــق تهمىـــن ېئتىلىـــدىغان
پۇرسهتلهر ائرقىلىق ۆئز دۇنياسىنى

قـۇدرەتكه-كېڭهيتهلهيدىغان كۈچ
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مهن يۇرتىمىزدىكى ھهر. »ىئگىدۇر
ۆئسمۈرنىڭ بۇ سـۆزلهرنى-بىر ياش

ــڭ ــۇپ، ۆئزىنى ــڭ تۇت ــسىدە چى ېئ
ياشلىق دەۋرىنى ىئـسراپ قىلمـاي،

يۈز پىرسهنت بىلىم-ۋاقتىنى يۈزدە
ىئگىلهش ۈئچۈن سـهرپ قىلىـشىنى

  . تولىمۇ ۈئمىد قىلىمهن
مهن بۇ سۆھبهتته يهھۇدىيالرنىڭ
ــــــۆپ ــــــى ك ــــــشلىرىنى خېل ىئ

ياشــاش«ۇئالرنىــڭ . تهســۋىرلىدىم
نىمۇ خۇالسىلهپ وئتتۇرىغـا» يولى
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شــۇ خۇالســىنىڭ ىئچىــگه. قويــدۇم
تېخــى كىرگــۈزۈلمىگهن يهنه بىــر

ۇئ بولـسىمۇ، يهھـۇدىيالر. ىئش بـار
ـــ ـــېلىشداۋاملى ـــرى دۇچ ك ق ۆئزلى

ــار ــان ەئڭ ناچ ــاللىقى بولغ ېئھتىم
ــــپ، ــــهۋۋۇر قىلى ــــۋالنى تهس ەئھ
شۇنىڭغا ھهر تهرەپلىمه تهييـارلىق

ـــايدۇ ـــۇرۇپ ياش ـــۆرۈپ ت ـــۇ. ك ب
خۇددى بىر كۆپ يهر تهۋرەيدىغان
ــــشىلهر ــــدا ياشــــاۋاتقان كى رايون

 بـال يهر تهۋرەپ8ەئگهر ھازىرال «
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دەپ» قالسا، بىز قانداق قىلىمىـز؟
.پ تۇرغانغــا وئخــشاش ىئــشســورا

ــان ــر ۇئرۇش بولۇۋاتق شــۇنداقال، بى
رايونــدا ياشــاۋاتقان بىــر ائىئــله

ەئگهر ھــازىرال بىزنىــڭ«كىــشىلىرى 
ۆئينىـــڭ ۈئســـتىگه بىـــر بومبـــا
ــز؟ ــداق قىلىمى ــز قان »چۈشــسه، بى
دەپ ســوراپ تۇرغىنىغــا وئخــشاش

ــايىن. ىئــش ــۇرالر ىئنت ــازىر ۇئيغ ھ
ــــكىن ــــايىن كهس ــــۆپ ۋە ىئنت ك

ــــىلىله ــــدۇمهس .رگه دۇچ كېلىۋاتى
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ھوشــى جايىــدا،-مېــنىڭچه ەئقلــى
ھهقىقىي ۋىجدانى بار بىر كىـشىنىڭ
ـــكىن ەئھـــۋالالرنى ـــداق كهس بۇن
كۆرمهسلىككه سـېلىپ، كاللىـسىنى
ـــشى ـــپ ياشـــاپ ماڭالى پۈركىۋېلى

شۇڭا ۇئيغۇرالرمـۇ. ائسان ەئمهس
بىــــز دۇچ«ائرىــــالپ، -ائرىــــالپ

ــان ەئڭ ــۇمكىن بولغ ــشىمىز م كېلى
-دەپ ۆئز»  قايسى؟ناچار ەئھۋال

.ۆئزىدىن سوراپ تـۇرغىنى ياخـشى
ـــالغۇز ۆئز ـــۇھىمى، ي ـــۇ م -تېخىم
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ۆئزىـــــدىن ســـــوائل ســـــوراپال
قالماســـتىن، ائشـــۇنداق ناچـــار
ەئھۋالنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ ائلـدىنى
ېئلىــــش ۈئچــــۈن، توختىمــــاي

يهھۇدىيالر دەل. تىرىشىشى كېرەك
يهھۇدىيالرنىـڭ. ائشۇنداق قىلىـدۇ

خـــشاائنـــچه كـــۆپ كـــۈلمهي، نا
ـــاي، ـــسۇل وئينىم ـــاي، ۇئس ېئيتم
كۆپىنچه ۋاقىتتا بىر خىل جىـددىي
ھــالهتته تۇرغانــدەك كۆرۈنىــشى،
مانا مۇشۇنداق سهۋەبتىن بولۇشـى
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بۇ خۇددى ۇئيغۇرالرنىـڭ. مۇمكىن
:بىر تهمسىلىدە ېئيتىلغاندەك ىئش

ــــدىرالپ تۇرغــــان قــــۇرۇت« مى
ــــــدۇ ــــــۈپ قالماي مهن. »كۆمۈل

گهيۇقىرىقى ىئشنى ۆئزىنىڭ ائدىـتى
ـــــــازىر ۆئز ـــــــنى ھ ائيالندۇرۇش
ىئـــستىقبالىدىن ۈئمىدســـىزلىنىپ،
ـــۇپ ـــشمايدىغان بول ـــچه تىرى ائن
ــان ھهر بىــر ۇئيغــۇر يــاش -قالغ

ۆئســـمۈر ۈئچۇنمـــۇ تهشـــهببۇس
چۈشكۈنلىشىپ ھـېچ بىـر. قىلىمهن
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ىئش خـوش ياقمىغـان ۋاقتىڭىـزدا،
ـــر ـــدەك بى ـــزدىن يۇقىرىقى ۆئزىڭى

ــڭ ــوراپ بېقى ــوائلنى س ــۇم. س چوق
كـــــــــۈچكهچۈشـــــــــكۈنلۈكنى 

ھېچ بولمىغانـدا،. ائيالندۇرااليسىز
مهن شـــــــــۇنداق بولۇشـــــــــىغا

  .تىلهكداشمهن
ائدەم جاپـــالىق ىئــــشلىگهنگه، 

ىئزچىل تۈردە قـاتتىق تىرىـشقانغا
قىيىنچىلىققا باش. ۆئلۈپ قالمايدۇ

ـــشالردا ـــيىن ىئ ـــمهي، ەئڭ قى ەئگ
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ــان ــانلىقچه قىاللمىغ ــقىالر ائس باش
ىئشالرنى قىلىشقا جـۈرەئت قىلىـش

ىلىق، ۆئزىگه بارغانسېرى كـۆپائرق
مهن. يـــول ېئچىـــپ ماڭااليـــدۇ

ــۇقتىنى ــۇ ن ــدا ب ــۇقىرىقى يازمام ي
ىئلگىـــــرى سۈرۈشـــــكىمۇ كـــــۆپ

-2005يهنـى (بۇ يىـل . تىرىشتىم
-20مـــارت كـــۈنى، -6) يىلـــى

ەئســـىرنىڭ ەئڭ مهشـــھۇر فىزىكـــا
ــان  ــرى بولغ Betheائلىمىنىــڭ بى
ۇئ كىـشى. ەئپهندىم ۆئلۈپ كهتتى
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زگىلىـــدەدۇنيـــا ۇئرۇشـــى مه-2
ـــوس ـــڭ ل ـــژىلىس-ائمېرىكىنى ائن

دۆلهت تهجرىبىخانىـــــــــــــسىكى
ـــــــڭ مانخـــــــاتتون پروجهكتىنى
ـــڭ ـــا بۆلۈمىنى ـــۋىي فىزىك نهزەريى
باشلىقى بولۇپ، ائتوم بومبىـسىنىڭ
كهشپ قىلىنىشىدا ائچقۇچلۇق رول
وئينىغــــان ھهمــــدە قۇيــــاش ۋە
يۇلتۇزالرنىــــــــڭ ىئســــــــسىقلىق
ـــۇش ـــدا بول ېئنېرگىيهســـىنىڭ پهي

ش ائرقىلىــــقجهريــــانىنى بايقــــا



1202

ــا-1967 ــل مۇكاپىتىغ ــى نوبې يىل
ـــــــشكهن -Bethe 1906.  ېئرى

ــسى ــۇپ، ائپى ــان بول ــى تۇغۇلغ يىل
ـــۈن، ـــانلىقى ۈئچ ـــۇدىي بولغ يهھ
ــــــــانىيهدىكى ــــــــڭ گېرم ۆئزىنى
پروفېسسورلۇق خىزمىتىدىن قۇرۇق

يىلــــــــــى-1933قېلىــــــــــپ، 
ــكهن ــپ كهت ــانىيهدىن قېچى .گېرم

ــــــڭ-1935 ــــــى ائمېرىكىنى يىل
Cornellـــــــــــىتېتىغا  ۇئنىۋېرس

ــرگهن ــۇپ كى ــسور بول ــۇ. پروفېس ب
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كىشىنىڭ يۇقىرىقىـدەك بىـر قـانچه
جۈمله سهرگۈزەشـتلىرىدىن ۇئنىـڭ
ـــا ـــدە قانچىلىـــك جاپ -ۆئز ۆئمرى

ـــــشىدىن ـــــهقهتلهرنى ۆئز بې مۇش
ـــــك ـــــۈزگهنلىكىنى، قانچىلى ۆئتك
ـــهتكهنلىكىنى ـــشچانلىق كۆرس تىرى

ـــدۇ ـــۆرۈۋالغىلى بولى ـــۇنداق. ك ش
 يىـل99قىلىپ تۇرۇپمۇ، ۇئ كىشى 

ــر ائدەم. ۆرۈپتــۇۆئمــۈر ك شــۇڭا بى
ھهرگىز ۆئزىنىـڭ قـاتتىق ىئـشلهپ،
ائســان قېرىــپ كېتىــشىدىن يــاكى
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بالـــــدۇر ۆئلـــــۈپ كېتىـــــشىدىن
ـــــــرەك ـــــــسىرىمهسلىكى كې .ەئن
خاتىرجهم ھالـدا ۆئزىنىـڭ بـارلىق
ىئقتىدارىنى ەئڭ يۇقىرى دەرىجىدە
ىئشقا سـېلىپ، ۆئزىنىـڭ يوشـۇرۇن
كۈچىدىن ەئڭ يـۇقىرى دەرىجىـدە

ــدىلىنىش ۈئ ــۈرپاي ــر ۆئم ــۈن بى چ
ــــرەك ــــشى كې ــــقىالر. تىرىشى باش

قىاللمىغاننى قىلىـش، باشـقىالردىن
ياخشىراق ياشاش ۈئچۈن، چوقـۇم
باشــــقىالرغا قارىغانــــدا بهكــــرەك
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بۇنىڭدىن باشـقا. تىرىشىش كېرەك
  .يول يوق

ـــــش ـــــڭ ىئ ـــــر ائدەم ۆئزىنى بى
ـــاكى ـــشان ي ـــر نى ھهرىكىتىنـــى بى

ىئنگلىــــــــــزچه(باياننــــــــــامه 
»declaration « (ىلىـــــــقائرق

كونترول قىلغانـدا، ۇئنىـڭ ۈئنـۈمى
مهن وئتتـۇرا. ەئڭ ياخشى بولىـدۇ

مهكتهپــته ۆئزۈم ۈئچــۈن تــۈزگهن
باشــقىالر«: باياننامىلهرنىــڭ بىــرى

ــۇ ــشنى ۇئيغۇرالرنىڭم ــان ىئ قىاللىغ
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ـــدىغانلىقىنى ىئـــسپاتالش »قىالالي
ــدى ــامىنى. بولغانى ــۇ بايانن مهن ب

مهلـــــۇم دەرىجىـــــدە ەئمهلـــــگه
ــى م. ائشــۇردۇم ــدىن باشــقاۇئن هن

ـــدىكى جۇڭگـــودىكى ۋە چهت ەئل
نۇرغــــۇن شــــىجاەئتلىك ۇئيغــــۇر

ـــسپاتلىدى ـــلىرىمۇ ىئ ـــى. ياش ۇئن
بۇنىڭــدىن كېــيىن يهنه كــۆپلىگهن
ــــلىرى ــــۇر ياش ــــشچان ۇئيغ تىرى

  . داۋاملىق ىئسپاتاليدۇ
مهن بۇ يهردە بارلىق وئت يـۈرەك
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ۇئيغۇر ياشلىرىنىڭ ۆئزلىرى ۈئچۈن
نىمۇنداق بىر باياننـامىنى تۈزۈشـى

ـــــــمهن ـــــــپ قىلى مهن«: تهكلى
توختىمــاي تىرىــشىپ، ۇئيغــۇردىن
ــــــڭ ــــــر مىللهتنى ــــــارەت بى ىئب
مهۋجۇتلۇقىنى دۇنياغـا بىلـدۈرۈش
ـــۆھپه ـــشىلىك ت ـــر كى ـــۈن بى ۈئچ

ــته. »قوشــىمهن ــۇ جهھهت ــازىر ب ھ
ـــــالىق ـــــشىلهر جاپ نۇرغـــــۇن كى
.تىرىــــشچانلىق كۆرســــىتىۋاتىدۇ
لېكىن بۇ قوشـۇن يهنىـال ىئنتـايىن
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بـۇ. ىن ائجىزيهنىال ىئنتاي. كىچىك
جهھهتـــــته بىـــــر ائز كـــــۆزگه
كۆرۈنهرلىـــك نهتىـــجه يـــارىتىش
ـــۇن ۇئيغـــۇر ـــۈن، يهنه نۇرغ ۈئچ
ياشــلىرى بــۇ قوشــۇنغا قوشۇلىــشى

  . كېرەك
مهن بـــۇ يهردە پۈتـــۈن ۇئيغـــۇر
ــــرى ۈئچــــۈن خهلقىگىمــــۇ ۆئزلى
بۇنىڭــــدىن كېــــيىن ەئمهلــــگه
ائشــــۇرىدىغانغا مۇنــــداق بىــــر
باياننامىنى تاللىۋېلىشىنى تهكلىـپ
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مهن توختىمــــــاي«: لىــــــمهنقى
تىرىــشىپ، ۇئيغۇرنىــڭ كىملىكىنــى
مهڭگۈ ساقالپ قېلىش ۈئچـۈن بىـر

ــۆھپه قوشــىمهن ــشىلىك ت ــۇ. »كى ب
باياننامىنى ەئمهلگه ائشۇرۇش بىـر
ۇئزۇن مۇددەتلىــــــك مۈشــــــكۈل

ھهر بىــر ۇئيغۇرنىــڭ بــۇ. ۋەزىــپه
ساھهدە وئينىغان رولىنىـڭ قانـداق
بولۇشى پۈتۈن ۇئيغـۇر مىللىتىنىـڭ

ۈســـــــىدىكى تهقـــــــدىرىنىكهلگ
ــــــــدۇ ــــــــڭ. بهلگىلهي ۇئيغۇرنى
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ىئستىقبالىغا، ۇئيغۇرنىـڭ كېيىنكـى
ەئۋالدلىرىغا كۆڭۈل بۆلىدىغان ھهر
قانــداق بىــر ائدەم، بۇنــداق بىــر
ــــپ ــــى ېئلى ــــدىن ۆئزىن باياننامى

ــرەك ــلىقى كې ــز پهقهت. قاچماس بى
شـــــۇنداق قىلىـــــش ائرقىلىقـــــال،
ۆئزىمىزنىڭ كهلگۈسى ەئۋالدلىرىغـا

ــــۈز كېلهلهي ــــزي ــــز پهقهت. مى بى
ــــز ــــدىال، ۆئزىمى شــــۇنداق قىلغان

مېنىـڭ ھـېچ«: ۆئلىدىغان ۋاقىتتـا
ــوق ــنىم ي ــداق ائرمى چــۈنكى،. قان
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ــاتىنى ــۈن ھاي ــڭ پۈت مهن ۆئزۈمنى
»ىئنتـــايىن مهنىلىـــك ۆئتكـــۈزدۈم

ياخـــشى ائدەم. دەپ ېئيتـــااليمىز
ەئڭ ائخىــــرى چوقــــۇم ۇئتــــۇپ

ــدۇ ــۇ. چىقى ــشى مىللهتم ــر ياخ بى
ــۇنداق ــز . ش ــز ھهممىمى ــاقبى وئرت

تىرىشىپ، ۇئيغۇرنىـڭ بىـر ياخـشى
ــــر ــــارەت بى ــــدىن ىئب مىللهتلىكى

 . ھهقىقهتنى ىئسپاتالپ چىقايلى
  ەئركىن سىدىق 

  ماي-19يىلى -2005
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 خۇالسه
تـور بېتىنىـڭ تهھرىـر» بىلىۋال« 

  :ىئالۋىسى
ۇئيغـۇر ائلىمـى«شۇنداق قىلىـپ 

ــــــلهن ــــــىدىق بى ــــــن س ەئركى
ــــــارەت»ســــــۆھبهت ــــــن ىئب تى

ــــامبهخش ەئســــهرنىڭ  ــــورىئلھ ت
بېتىمىزنىڭ ماقالىلهر سهھىپىـسىدە
.بېرىلىدىغان قىسمى تامام بولـدى
ەئمما ھازىرغىچه ېئـالن قىلىنغىنـى
ـــسمى، ســـۆھبهتنىڭ ائساســـىي قى



1213

شـــۇنداقال رەت تهرتىـــپ نومـــۇرى
.بويىچه ېئيتقاندا ائلدىنقى يېرىمى

قالغـــان ســـوائلالرغا ەئركىـــن 
ەئپهنــــدى داۋاملىــــق جــــاۋاب

ـــوائل ـــدى، س ـــدىغان بول الرغابېرى
تولۇق جاۋاب بېرىلىپ بولغاندا بىز

PDFۇئنــــــى تېزلىكتهتــــــوردا 
UEY ۋە ULYفورماتىــــــــــدا، 

.يېزىقىدا كىتاب قىلىـپ چىقىرىمىـز
ەئگهر ىئمكانىيهت يار بهرسه، ۇئنى
ـــــهكلىدە ـــــما ش ـــــمىي باس رەس
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چىقىرىشىمىزمۇ مۇمكىن، بـۇ چهت
ـــــــالرنىڭ ـــــــدىكى قېرىنداش ەئل
مهسلىھهتى، شۇنداقال ۋەتهنـدىكى

  .اشالرنىڭ ۈئمىدىتورد
ەئركىن ەئپهندىنىڭ دەسـلهپتىن 

باشــالپال بهرگهن مــۇكهممهل ھهم
ەئتراپلىــــــــق جاۋابلىرىــــــــدىن
ىئلھاملىنىـــــــــپ چىقارغـــــــــان
ـــلىرىمىزنىمۇ ـــوائللىرىمىز تورداش س
ـــاۋابالر ـــۈنكى ج ـــدى، چ رازى قىل
بىزنىڭ تهسـهۋۋۇر قىلغىنىمىزدىنمـۇ
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كهڭ مهزمــــۇنالرنى ۆئز ىئچىــــگه
ۇنداقشـــ. ېئلىـــپ داۋام قىلـــدى

ېئيتااليمىزكى، بۇ سۆھبهت بىزنىـڭ
ـــاپىمىزگه ـــات مۇس ـــۈل ھاي پۈتك

ــىتىدۇ ــىر كۆرس ــابىي تهس ــۇ. ىئج ب
يهردە بىز ەئركىن ەئپهنـدىگه يهنه
بىــر قېــتىم چوڭقــۇر رەھمىتىمىزنــى
بىلــــــدۈرۈش بىــــــلهن بىلــــــله،

ــــى ائخىرالشــــتى»ســــۆھبهت« ن
دېيىـــشكه ېئغىـــز ائچمىقىمىزنىـــڭ
تولىمـــۇ قىيىنغـــا توختىغـــانلىقىنى
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ــز ۇئنىــڭېئ يتمــاي تۇرالمــايمىز، بى
ــاج ــشه مۇھت .ســۆھبهتلىرىگه ھهمى
شــۇڭا بىــز بۇنىڭــدىن كېــيىن تــور
بېتىمىزنـــى ىئـــشلهش جهريانىـــدا،
تورداشلىرىمىزنىڭ رايىغا يېقىنـدىن
دىققهت قىلىپ، ەئتراپلىـق جـاۋاب
بېرىـــــشكه تـــــوغرا كېلىـــــدىغان
ــــن ــــسا ەئركى ــــىلىلهر يولۇق مهس
ەئپهندىنىڭ ياردىمىگه ېئرىشىـشنى

  . ۈئمىد قىلىمىز
ـــڭ ـــدى ۋە ۇئنى ـــن ەئپهن ەئركى
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  .ائىئلىسىگه بهخت تىلهيمىز
 تۈركۈمدە-2ەئركىن ەئپهندىگه

جاۋاپ بىرىشىگه يولالنغان قالغـان
ــــــدىكىلهردىن ــــــوائلالر تۆۋەن س

  :ىئبارەت
ھــازىر جۇڭگــو خهلقائرادىكــى .1

ــــــــــازار دەپ ەئڭ چــــــــــوڭ ب
ـــدۇ ـــو .قارىلىۋاتى ـــي«جۇڭگ غهربى

ــدە ېئ ــوننى كهڭ كۆلهم ــشراي »چى
ستىراتېگىيىــــــــسىنى يولغــــــــا

سىزچه، بازار ىئگىلىكى. قويۇۋاتىدۇ
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دەۋرىـــدىكى جۇڭگــــو بــــازىرىنى
ېئچىــش، پــۇت دەســسهپ تۇرۇشــتا
ــداق ــرەك؟ قان ــش كې ــداق قىلى قان
يولدا ماڭغانـدا بـۇ جهھهتـته تېـز

  ۈئنۈم ياراتقىلى بولىدۇ؟
ــــرنىڭ  .2 ــــدىنقى ەئس -90ائل

ـــدىن باشـــالپ شـــىنجاڭدا يىللىرى
ــــارل ىق ائز ســــانلىقۇئيغــــۇر قات

مىللهت خۇسۇسىي كارخانىچىلىرى
ــــشكه ــــدانغا كېلى ــــۆپلهپ مهي ك
ـــــۇ ـــــسى، ب ـــــلىدى، شۇغىنى باش
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شــــــىركهتلهر مهھــــــسۇالتلىرىنى
ــدى ــدىن ھالقىتالمى ســىزچه. رايون

ـــانىالر ـــي كارخ ـــىي مىللى خۇسۇس
ــــاھهدىن، ــــدا س ــــداق قىلغان قان
ـــــــــدىن ـــــــــدىن، چېگرى رايون

  ھالقىيااليدۇ؟
سىزچه، بىر مىلـلهت قـۇدرەت .3
ېپىشتا ائلدى بىـلهن ىئقتىـسادىيت

ســاھهدە ۆئزىنــى نامايــان قىلىــشى
ــسا ــاۋادا شــۇنداق بول كېرەكمــۇ؟ ن
قانداق قىلىـش كېـرەك؟ ەئكـسىچه



1220

  بولسىچۇ؟ 
پهنـــدە-ســـىز ھـــازىر ىئلىـــم .4

ـــۈرۈش قىلىۋاتىـــسىز، ـــگه ي ائلهم
ــــسا ــــدىكى ۇئيغــــۇرالر بول ۋەتهن
ــۇ جايىنىــڭ ــان ش ــدە بولغ ائپىرى

تتهۋەسلىنى بىلمهس ھـاله-ەئسلى
ــدۇ ــىزنىڭ. تۇرۇۋاتى ــى، س دېمهكچ

ــــلهن ــــا بى نهزەرىڭىزدىكــــى دۇني
شــــــىنجاڭدىكى ۇئيغۇرالرنىــــــڭ
نهزەرىـــدىكى دۇنيـــا ھهققىـــدىكى

ــارىمۇ ــاراش ق ــۇ-ق ــىز ب ــى، س قارش
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ـــداق ـــىلىگه قان ـــپ مهس وئبيېكتى
  قارايسىز؟

ــــك، .5 ــــىزچه مىللهتپهرۋەرلى س
ــــسىنىڭ ــــك تهربىيى ۋەتهنپهرۋەرلى
ەئھمىيىتــى بــارمۇ؟ بــۇ تهربىيىنــى
بــــالىالردىن باشــــالپ تۇتــــۇش

  يوق؟-كېرەكمۇ
مۇستهقىل ىئگىلىك تىكلهشكه .6

ـــداق؟ ـــلىرىڭىز قان ـــان قاراش بولغ
ـــــز ھهم ـــــدا تې ـــــداق قىلغان قان
ــى ــك تىكلىگىل ــتهھكهم ىئگىلى مۇس
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  بولىدۇ؟
ىئــــــسالھات، ېئچىــــــۋېتىش .7

ـــدىن ـــا قويۇلغان سىياســـىتى يولغ
ــــــزدىن چهت ــــــان دۆلىتىمى بۇي
ـــدىغان ـــپ وئقۇي ـــلهرگه چىقى ەئل

وئقـــۇش. غـــۇرالر كۆپهيـــدىۇئي
پۈتتۈرگهنــدىن كېــيىن بۇالرنىـــڭ
بهزىلىرى قايتىپ كهلدى، بهزىلىرى
ــى ــۇ ىئكك ــىز ب ــدى، س ــپ قال قېلى

  مهسىلىگه قانداق قارايسىز؟
جۇڭگـــو ماائرىپىـــدا، ائلىـــي .8
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مهكـــتهپلهردە ىئجتىمـــاىئي پهن،
ــــان ــــي پهن دەپ ائيرىلغ .تهبىىئ

 يىلـدىن بۇيـان25بىزدە يېقىنقـى 
ـــاىئي ـــانالرىئجتىم ـــدە وئقۇغ  پهن

سـىزچه. ھهقىقهتهن كـۆپ بولـدى
تهبىىئي پهنـدە وئقـۇش ائلهمنىـڭ
خوجــــــــــايىنى بولۇشــــــــــنىڭ

  مۇقهددىمىسىمۇ؟
مىللىتىمىـــــــز ائرىـــــــسىدا .9
كـوز-ۆئزىنى كـۆز» پېشقهدەملهر«

قىلىـــش، ياشـــالرنىڭ ۇئتۇقلىرىغـــا
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ائكتىــپ، تــوغرا باھــا بهرمهســلىك
دېمهكچـى،. مهسىلىسىمۇ مهۋجۇت

ــــشى ــــڭ پى ــــازاربىزنى ۋالىرىمىزدا ب
-ىئگىلىكـــى شـــاراىئتىدا ۆئســـۈپ

ــلىرىمىزغا  ــان ياش كهڭ«يېتىلىۋاتق
ــلىق ــاق بولماس ــۇت،» قورس مهۋج

چهت ەئللهرنىـــڭ بـــۇ ســـاھهدىكى
  ىئشلىرى قانداق؟

ــــۇرالردا چهت .10 ــــازىر ۇئيغ ھ
ــدىغان ــشقا قىزىقى ــلهرگه چىقى ەئل
ھــالهت بــار، ھــازىر دۆلىتىمىــزدە
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بۇنىڭغــا ىئلھــام بېــرىش سىياســىتى
كـۆز«شۇغىنىسى، بۇ جهھهتته . بار

ــــر» قورقــــۇش .مهسىلىــــسى ېئغى
سىزنىڭ بۇ جهھهتتىكى قارىـشىڭىز

  قانداق؟
ســورۇن«ائمېرىكىلىقالرنىــڭ . 11

ـــدە ىئككـــى» مهدەنىيىتـــى ھهققى
  كهلىمه سۆزلهپ ۆئتهمسىز؟

ــۇ ســۇائلالرنىڭ جــاۋابى يىقىــن ب
مهزگىل ىئچىدە تـور بىتكىتىمىـزدە

ــدۇ  شــرىپقهدەم ته. ىئــالن قىلىنى
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  .قىلىپ تۇرغايسىزلهر
ــــــــدىكى ــــــــى تۈركۈم بىرىنچ

  .سۆھبىتىمىز تامام
  :تهھرىرلىگۈچى

ــڭ باشقۇرغۇچىــسى ــۋال نى : بىلى
 قۇربانجان رۇزى،مۇخبىر ەئپهندى

UEYـــۇق ـــۆلىگىنى كوررېكتورل  ب
  ساداق ، ەئليار :قىلغۇچى
  :ىئزاھات

قايتــا كوررېكتورلـــۇق قىلىـــش)1
داۋامىـدا ســۆھبهت ېئـالن قىلىنىــپ
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ــ ــگهنبولغان ــيىن ۆئزگهرتىل دىن كې
تــور بهت ائدرېــسلىرى تهھرىــرلهپ

  .قۇيۇلدى
ېئلىپبهسـىULYبۆلۈمىگه -8) 2

  .قۇشۇپ قۇيۇلدى
نهشــــــــــــــــــــــــــىرھوقۇقى
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