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 كىرىش سۆز ئورنىدا
>بىلىـــــــۋال<: مـــــــۇھهررىردىن 

http://www.biliwal.com ـــــور ت
ــىغا ــان بولۇش ــى قۇرۇلغ ــز يېڭ بېتىمى

سېرى دۇنيانىـــڭقارىمـــاي، بارغانـــ
ھهرقايسى جايلىرىدىكى دوستالرنىڭ

ــــقهت ــــشىپ،-دىق ــــا ېئرى ېئتىبارىغ
زىيـــارەت قىلغـــۇچىلىرى ۆئزلۈكـــسىز

بىــــز بــــۇ. كۆپىيىــــشكه باشــــلىدى
ـــــــــۇرتىمىزدىكى ـــــــــدا ي جهريان
تورداشلىرىمىزنىڭ چهت ەئللهردىكـى
ـــدىكى ـــالىيلىرى ھهققى ـــۇر زىي ۇئيغ
قىزىقىش سادالىرىنى كۆپ ائڭلىدۇق،

ــۇ ھهقتىكــى  ــۇب ىئنكاســالر بىزنىــڭ ب
ــهۋەب ــشىمىزگه س ــته ىئزدىنى جهھهت



12

ـــدى ـــشىمىزنىڭ. بول ـــز ىئ ـــۇڭا بى ش
مۇقهددىمىسى سۈپىتىدە ائمېرىكىـدا
ىئشلهۋاتقان ۇئيغۇر ائلىمـى ەئركىـن
سـىدىق ەئپهنـدىنى زىيـارەت قىلىـش
مهقــسىتىدە، ائلىمنىــڭ قىممهتلىــك
.ۋاقتىنــى ېئلىــشقا جــۈرەئت قىلــدۇق
ـــــورىغان ـــــدىن س ـــــڭ ائلىم بىزنى
ســـــــــــوائللىرىمىز بهلكىــــــــــــم
ــــى ــــڭ تهلهپلىرىن وئقۇرمهنلىرىمىزنى
قاناەئتلهندۈرەلمهسلىكىمۇ مـۇمكىن،
ـــــسا ـــــۇپ قال ـــــداق بول ەئگهر ۇئن
جاۋابكــــارلىق پۈتــــۈنلهي بىزنىــــڭ

لېكىن ەئركىن. تهجرىبىسىزلىكىمىزدە
ەئپهنــدىنىڭ ســوائللىرىمىزغا بهرگهن
ـــڭ ـــۇ بىزنى ـــاۋابلىرى ھهقىقهتهنم ج



13

شـۇڭا. نكۈتكهن يېرىمىزدىن چىققـا
ــدە ــدىگه ائالھى ــن ەئپهن ــز ەئركى بى

تورداشـــلىرىمىز. رەھـــمهت ېئيتىمىـــز
ـــدە يهنه ـــدى ھهققى ـــن ەئپهن ەئركى
چۈشهنچه ھاسىل قىلىـش ائرزۇسـىدا

ـــۆھبهتنىڭ  ـــسا، س ـــدا-3بول جاۋابى
ەئركىن ەئپهندى تىلغـا ائلغـان تـور
ــىيه ــشقا تهۋس ــارەت قىلى ــى زىي بېتىن

  . قىلىمىز
 
  

ريــۇرتتىكى تورداشــال :ســوائل-1
ــــــــۇر ــــــــى ۇئيغ چهت ەئللهردىك
زىيالىيلىرىنىــڭ تۇرمۇشــىغا ائالھىــدە
ـــله ـــز ۋە ائىئ ـــدىكهن، ۆئزىڭى قىزىقى
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ەئھـــۋالىڭىز توغرىـــسىدا ســـۆزلهپ
  بهرسىڭىز؟
 جــان4بىزنىــڭ ائىئلىــدە : جــاۋاب

ــــار ۇئالر مهن، ائيــــالىم: كىــــشى ب
يىلــى تۇغۇلغــان-1985ائمــانگۈل، 

يىلــــى-1989قىــــزىم دىلنــــارە ۋە 
ــــۇم ــــان وئغل ــــشاتتىنتۇغۇلغ  دىل

ــارەت ــز. ىئب ــازىرقى ۆئيىمى ــڭ ھ بىزنى
ــــــــــىتاتىنىڭ ــــــــــالىفورنىيه ش ك

LosAngeles 40 شـــــــهھىرىگه
ـــدىغان  ـــومىتىر كېلى  Santaكىل

Clarita،دېــگهن شــهھهردە بولــۇپ 
دىلنـــارەدىن باشـــقىالر مۇشـــۇ يهردە

SanFranciscoدىلنـارە . تۇرىمىز
 كىلـومىتىر كېلىـدىغان30شهھىرىگه 
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"Hayward" ردىكىدېــگهن شــهھه
كــالىفورنىيه شــىتات ۇئنىۋېرســىتېتىدا

-2ىئقتىساد كهسپى باكاالۋرلىقىنىڭ 
فرانىـسكو-سـان. يىللىقىدا وئقۇيـدۇ

ــوس ــلهن ل ــژىلىس شــهھرىنىڭ-بى ائن
  .  كىلومىتىر كېلىدۇ500ائرىلىقى 

ــدارە ــدىغان ىئ ــزمهت قىلى مهن خى
كىلــومىتىر يىراقلىقتىكــى53ۆئيــدىن 

Pasadenaــــهھهرگه ــــگهن ش  دې
مهن ھهر كۈنى ەئتىگهن. نجايالشقا
 مىنۇت ۆئتكهنـدە45 تىن 5ساەئت 

ـــۇرىمهن)  دە5:45( ـــدىن ت .وئرنۇم
ـــا6:15ســـاەئت  ـــدىن يولغ  دە ۆئي
كىلومىتىر يىراقلىقتىكى بىر5چىقىپ، 

ۇئ يهردە. يىغىلىش وئرنىغـا بـارىمهن
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ىئــــدارىنىڭ كىچىــــك ائپتوبۇســــىغا
 دە ىئـدارىگه6:30چىقىپ، سـاەئت 
 كىــشىلىك14بــۇ . قــاراپ مــاڭىمىز

ائپتوبۇس بولـۇپ، ىئـدارىگه سـاەئت
 دە يېتىـــپ كېلىـــپ،7:30 - 7:15

ــز ــۈپ كېتىمى ــشقا چۈش ــال ىئ .دەرھ
 دە بىــر12چــۈش ۋاقتــى ســاەئت 

ســـاەئت دەم ېئلىـــش ۋاقتىمىـــز بـــار
ــڭ ــامىقىمنى ۆئزۈمنى ــۇپ، مهن ت بول

ھهر كـــۈنى. ىئشخانىــسىدا يهيــمهن
چۈشلۈك تامىقىمنى ائلغـاچ كېلىـپ،

ــــى  ــــۇت 15ۇئن ــــدە يهپ مىن ىئچى
ــولىمهن ــا،. ب ــان ۋاقىتت ــشىپ قالغ ېئ

ماڭا كهلگهن ېئلخهتلىرىنـى كـۆرۈپ،
ــازىمهن ــاۋاب ي ــا ج ــته. ۇئالرغ كهچ
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 دە ىئدارىـدىن ۆئيـگه4:25ساەئت 
ـــز ـــا چىقىمى ـــاراپ يولغ ـــدە. ق ھهم

 دە ۆئيــگه5:15 - 5:00  ســاەئت
تاماق ېئتىـپ. يېتىپ بېرىپ بولىمهن

 ســاەئت1.5 - 1يهپ، ۆئيــدە يهنه 
ـــشله ـــتالردا. يمهنىئ ـــۆپىنچه ۋاقى ك

ــــدە ــــشىنى، بهزى ــــڭ ىئ ۇئيغۇرالرنى
ــــمهن ــــشىنىمۇ قىلى ــــدارىنىڭ ىئ .ىئ
ـــۆرۈپ، ـــۋىزوردا ائزراق خهۋەر ك تېلې

 چىقىپ، شـۇ9:30كارىۋاتقا ساەئت 
ـــكهت ۋە ـــڭ مهملى ـــۈك گېزىتنى كۈنل
ـــى ۋە ىئقتىـــساد ـــارا خهۋىرىن خهلق
قىسمىنى تهپسىلىي كـۆرۈپ، سـاەئت

  . ۇئخاليمهن10:30
ــالىم  ــانگۈلمۇ ائي Pasadenaائم
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ـــــــر چـــــــوڭ شـــــــهھىرىدىكى بى
ــــــــۇتېر ــــــــدا كومپي دوختۇرخانى
ـــالىز ـــزىش ۋە ائن ـــسى يې پروگراممى
.قىلىــــــش ىئــــــشىنى ىئــــــشلهيدۇ

60ىئشلهيدىغان ىئدارىسى ۆئيـدىن 
كىلـــومىتىر يىراقتـــا بولـــۇپ، ۆئزى

ــدۇ ــدەپ بارى ــىنا ھهي ــدىن. ماش ۆئي
 ەئتراپىــــدا يولغــــا7:00ســــاەئت 

ــاەئت  ــپ، س ــدا ەئتىراپ8:00چىقى ى
كهچــته. ىئدارىــسىگه يېتىــپ بارىــدۇ

 دە يولغـــا چىقىـــپ،5:00ســـاەئت 
 ەئتراپىــــدا ۆئيــــگه يېتىــــپ6:00
  .كېلىدۇ

ــــى ــــشاتنىڭ مهكتىپ ــــۇم دىل وئغل
ـــدىن  ـــا 8ۆئي ـــومىتىر يىراقلىقت كىل
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بولۇپ، مهكتهپكه بالىسى وئخـشاش
ـــــر ـــــدىغان بى ـــــته وئقۇي مهكتهپ

بىـز. قوشنىمىزنىڭ ماشىنىسىدا بارىدۇ
 دولـالر50هر ائيـدا ۇئ قوشنىمىزغا ھ
ۆئيـــدىن ســـاەئت. پـــۇل تـــۆلهيمىز

ــتىن7:00 ــپ، چۈش ــا چىقى  دە يولغ
ــاەئت  ــيىن س ــگه4:00كې  لهردە ۆئي
ائلدى بىلهن ھهممه. قايتىپ كېلىدۇ

تاپــشۇرۇقلىرىنى ىئــشلهپ تۈگىتىــپ،
بىــر تېلېــۋىزور كــۆرۈپ، كهچ ســاەئت

دىلشات بۇ يىـل.  الردا ۇئخاليدۇ10
.ائلىدۇائيدا ماشىنا كېنىشكىسى -4

ــيىن مهكــتهپكه ۆئزى شــۇنىڭدىن كې
  .ماشىنا ھهيدەپ بارىدۇ

قىــزىم دىلنــارەنىڭمۇ ۆئز ماشىنىــسى
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كىلـــومىتىر20ۇئ مهكتهپـــتىن . بـــار
يىراقلىقتىكى بىر شـهھهردە ىئجـارىگه
ائلغــان ياتاقتــا تــۇرۇپ، مهكــتهپكه

ۇئنىڭـدىن. كېلىـپ وئقۇيـدۇ-بېرىپ
 ســـاەئت20باشـــقا، ھهر ھهپتىـــدە 

-شلهپ، ۆئزىنىڭ پارچهەئتىراپىدا ىئ
ــلهن ــى بى ــۇش خىراجىت ــۇرات تۇرم پ
ياتـــاق ىئجارىـــسىنى ۆئزى ىئـــشلهپ

وئقۇش پۇلىنى بىز چىقىرىـپ. تاپىدۇ
 .بېرىمىز

ـــوائل-2 ـــلىقى:  س ـــازىر ائساس ھ
قايسى ساھه بويىچه تهتقىقات بىلهن

   شۇغۇللىنىۋاتىسىز؟
دېگهن" JPL"مهن ھازىر : جاۋاب

ائلىــي دەرىجىلىــك"ىئدارىــدە بىــر 
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بولــــــۇپ" وئپتىكــــــا ئنژىنېــــــرى
ـــــــــشلهۋاتىمهن ـــــــــا. ىئ ائمېرىك

ــــــلۇقى ــــــڭ ائلهم بوش ھۆكۈمىتىنى
ــزى ــقۇرۇش مهركى ــسىنى باش تېخنىكى

ــــــــسى(  National" ىئنگلىزچى

Aeronautics and Space

Administration"ــــى ــــۇپ، ۇئن  بول
)دەپ يازىدۇ" NASA"قىسقارتىپ 

)http://www.nasa.gov (ــــــــــڭ نى
تهرەققىيـات- تهتقىـق10قارىمىقىدا 

ـــــزى   Research and(مهركى

Development Center(،بـار بولـۇپ 
ۇئنىــــڭ ىئچىــــدىكى ەئڭ يــــۇقىرى

ــزى  ــا مهركى ۇئ. دۇر" JPL"تېخنىك
ـــدە  Jet Propulsion "ىئنگلىزچى
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Laboratory"،ـــــــــــپ  دەپ ائتىلى
دەپ" JPL"قىـــــــــــــسقارتىلىپ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدۇ (. يېزىلى

http://www.jpl.nasa.govJPL (

مهمـــۇرىي جهھهتـــتىن كـــالىفورنىيه
ىئنگلىزچىـسى(تېخنىكا ىئنـستىتۇتى 

"California Institute of 

Technology"بولۇپ، قىـسقارتىلىپ 
"Caltech "ــــــدۇ گه) دەپ يېزىلى

قاراشلىق بولۇپ، ۇئنىـڭ ىئقتىـسادىي
.چىقىرىپ بېرىدۇ NASAچىقىمىنى 

JPLـــــانى ـــــڭ س  خىزمهتچىلىرىنى
 ەئتىراپىــــدا،6000يىلــــى -2004

 ائدەمنىـــڭ2000ۇئنىـــڭ ىئچىـــدە 
ـــــــۋانى،  ـــــــۇق ۇئن 2000دوكتۇرل
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ائدەمنىـــڭ ماگىـــستېرلىق ۇئنـــۋانى،
 غــا يــېقىن ائدەمنىــڭ2000قالغــان 

باكـــاالۋرلىق ۇئنـــۋانى بـــار بولـــۇپ،
يىللىق ىئقتىسادىي چىقىمـى-2004

الر ەئتىراپىـــدا مىليـــارت دولـــ1.6
يېقىندا ېئـالن قىلىنغـان بىـر. بولغان

Caltech  دوكالتقا ائساسـالنغاندا،
پۈتۈن دۇنيادىكى ائلىـي مهكـتهپلهر

ـــدە  ـــدىكهن-3ىئچى ـــدا تۇرى وئرۇن
وئرۇنـدا،-1خارۋارد ۇئنىۋېرسىتېتى (

وئرۇنـدا-2ستانفورد ۇئنىۋېرسـىتېتى 
ـــــلCaltechىئـــــكهن  ـــــا نوبې  ت

مۇكاپاتىغــــــــــا ېئرىــــــــــشكهن
30  ېسسورالرنىڭ سانى جهمىئيپروف

  .)ىئكهن
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cal/events/edu.caltech.pr://http

/nobel _tech  

 چــــــــوڭ ائلهم2ھــــــــازىر مهن 
قۇرۇلۇشــــــــىنىڭ تېخنىكىلىــــــــق
ــسابالپ چىقىــش كۆرســهتكۈچىنى ھې

ۇئنىـــــڭ. ىئـــــشىنى قىلىـــــۋاتىمهن
يىلـى يهر شـارى-2006بىرىنچىـسى 

ـــــۇپ ـــــسىغا قوي ـــــۆۋەن وئربېتى ت
بېرىلىدىغان بىر يېڭى تىپتىكـى ائلهم
ـــــۇپ، ۇئنىڭغـــــا ـــــسكوپى بول تېلې

ـــۇل  ـــان پ ـــون200ائجرىتىلغ  مىلي
يهنه بىرسى ائلهم. دولالردىن ائشىدۇ

بوشلۇقىدىن يېڭى پىالنېتا تـاپقۇچى
)Terrestrial Planet Finder (  دەپ

پ دەTPFائتىلىــپ، قىــسقارتىلىپ 
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  .يېزىلىدۇ
gov.nasa.jpl.planetquest://http

html.index_tpf/TPF/  

ــاش ــان، قۇي ــا تاپق ــازىر ائمېرىك  ھ
150دىـــن باشـــقا ) بىزنىـــڭ كـــۈن(

ەئتراپىدىكى ۆئزى نۇر چىقىرىـدىغان
ــۇ ــشىلهر ب ــۇپ، كى ــار بول ــۇزالر ب يۇلت

الرنىـــڭ ىئچىـــدە)پىالنېتـــا(ۇز يۇلتـــ
ــــانلىقالر ــــشاش ج ــــگه وئخ ائدەم
ــى ــۇ بولۇش ــايدىغان پىالنېتىالرم ياش
ــشىۋاتىدۇ ــۇمكىن، دەپ پهرەز قىلى .م

TPF ـــۇنداق ـــسىدى ائش ـــڭ مهق نى
ــــــدىكى  ــــــڭ ىئچى 30پىالنېتىالرنى

.نهچچىسىنى تهكشۈرۈشتىن ىئبـارەت
TPF  2014-يىلــــــى قويــــــۇپ
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  .بېرىلمهكچى
ــــــــا ــــــــادىكى وئپتىك مهن دۇني

نژىنېرلىــــرى ىئچىــــدە بىــــر قهدەرېئ
ـــان ـــي قىلغ ـــۈك تهرەققى وئمۇمىيۈزل
كىــشىلهرنىڭ بىـــرى ھېـــسابلىنىمهن،
ۆئزۈم ھهر خىل كومپيۇتېر تىللىرىـدا
ـــك ـــۇقىرى دەرىجىلى ـــۇرەككهپ، ي م
ـــــــازااليمهن ـــــــى ي .پروگراممىالرن
مۇرەككهپ وئپتىكىلىـق ۈئسـكۈنه ۋە

ۇئالرنــى. زاپچاســالرنى اليىھىلهيــمهن
ــــــدا ۆئ ــــــاپتهجرىبىخانى زۈم ياس

ــــااليمهن ــــل. چىق ھهمــــدە ھهرخى
ۈئسـكۈنىلهرنى-وئپتىكىلىق زاپچـاس

ــــپ ــــىناق قىلى ــــدا س تهجرىبىخانى
شۇڭالشــقا. تهكــشۈرۈپ چىقــااليمهن
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 ىئدارىنىڭ4-3ھازىرغىچه ىئشلىگهن 
ھهممىسىدە تېخنىكا جهھهتتىن ەئڭ
ــدا وئرۇن ــادىم قاتارى ــارلىق خ ەئتىب

 گهJPLمهن . تۇتـــــۇپ كهلـــــدىم
ـــى -2004 ـــرگهنائ-1يىل ـــدا كى ي

تۆھپىـسى"ائيدا -8بولۇپ، شۇ يىل 
ــادىم ــان خ ــدە بولغ ــگهن" ائالھى دې

  .مۇكاپاتقا ېئرىشتىم
JPLگه خىــــــزمهتكه كىــــــرىش 

ىئنتايىن قىـيىن بولـۇپ، بهزىلهرنىـڭ
مۆلچهرلىشىچه، ۇئيغۇر، تۈرك، قازاق،
قىرغىــــــز قاتــــــارلىق تــــــۈركىي

20مىللهتلىرىنىڭ ىئچىدە، ائلدىنقى 
 ىئــــشقا گهJPLيىــــل ىئچىــــدە 

كىرەلىگهنلهر يـالغۇز مهن ىئكهنـمهن
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ــازىرمۇ ( ــقاJPLھ ــدىن باش  دە مهن
 ). تۈركىي مىللهتلهردىن ائدەم يوق

قولغـــا كهلتــــۈرگهن: ســـوائل-3
ــــز  ــــالن قىلغــــان(نهتىجىلىرىڭى ېئ

ەئســـــهرلىرىڭىز، چـــــوڭ ىئلمىـــــي
مۇھـــاكىمه يىغىنلىرىغـــا قاتنىـــشىش

دىــن خهۋەردار بــولغىمىز)ەئھــۋالىڭىز
  سۆزلهپ بىرەمسىز؟بۇ ھهقته .بار

ــــدىن-1986مهن : جــــاۋاب يىلى
ـــى ەئڭ ـــا قهدەر خهلقائرادىك ھازىرغ

تهتقىقـات-ائلىي دەرىجىلىك ىئلمىـي
ـــي  ـــدا جهمىئ ـــارچه20ژورناللىرى  پ

وئپتىكـا. ىئلمىي ماقاله ېئالن قىلدىم
تېخنىكىـــسى ساھهســـىدە،-ىئلىـــم

"كىتـاپ بـاپى" پارچه 3ائمېرىكىدا 
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)Book Chapter( بـۇ. چىقـاردىم
شهرىپى ىئنتـايىن -ىقابىتى ۋە شانر

يــۇقىرى بولغــان ىئلمىــي ەئمــگهك
ــسىم ــر قى ــدىكى بى ــۇپ، ائمېرىكى بول

ـــــــم ـــــــرى -ىئلى پهن جهمىئيهتلى
-بىــــــــــــرنهچچه زىيــــــــــــالىي

مۇتهخهسىسلهردىن تهشكىل تاپقـان
گۇرۇپپىالرنى وئرۇنالشتۇرۇپ، بىردىن
كىتاپ باپى يازدۇرۇپ، بـۇ يېزىلغـان

يــۇقىرىبــاپالرنى بىرلهشــتۈرۈپ، بىــر 
سهۋىيهلىك تېخنىكىلىق كىتاپ قىلىپ

ــدۇ ــان. چىقىرى ــدا ېئيتق مهن يۇقىرى
ــــاپى" ــــاپ ب ــــۇ" كىت دەل ەئنه ش

ـــــارەت ـــــىدىن ىئب مهن يهنه. نهرس
ـــدا  ـــپىيات4ائمېرىكى ـــارچه كهش  پ
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ـــــاردىم ـــــاتېنتى چىق ـــــدە. پ ھهم
ـــي ـــق ىئلمى ـــات-خهلقائرالى تهتقىق

ـــي  ـــدا جهمىئ ـــارچه28يىغىنلىرى  پ
ــدى ــالن قىل ــاله ېئ ــي ماق ــۇ. مىئلمى ب

ـــــــــسىالتىنى ـــــــــڭ تهپ  ماقالىنى
"

http://www.meripet.com/Main/Er

kin_Bio.htm" دېگهن تـور بېتىـدىن
  .كۆرۈش مۇمكىن

ــادىكى ــقا، مهن دۇني ــۇالردىن باش ب
ەئڭ يـــۇقىرى دەرىجىلىـــك وئپتىكـــا

ــــي ــــاللىرى-ىئلمى ــــات ژورن تهتقىق
"Optics Letter" ،"Journal of 

Optical Society of America "ۋە
"Applied Optics"قاتــــــارلىق 
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ـــــەئت ـــــر ھهي ـــــا تهھرى ژورنالالرغ
ائمېرىكىنىڭ يـۇقىرى: مۇھهررىردىن(

ـــــاله ـــــا ماق ـــــك ژورنىلىغ دەرىجىلى
ــالىڭىزنى شــۇ ەئۋەتــسىڭىز، ۇئالر ماق
ســـاھهدىكى يــــۇقىرى دەرىجىلىــــك

ــــــستىن  ــــــشىگه3مۇتهخهسسى  كى
ـــ ـــولالپ، ش ـــتىقلىتىدۇي .ۇالرغا تهس

ــۇ  ــتىقىدىن3ەئگهر ب ــشىنىڭ تهس  كى
ۆئتــسه، ماقــالىڭىز ائنــدىن ژورنالغــا

.بولــۇپ ىئــشلهپ بهردىــم) بېــسىلىدۇ
ــانچه ــر ق ــىدىكى بى ــا ساھهس وئپتىك
ـــاس ۋە ـــق زاپچ ـــۇقىرى تېخنىكىلى ي
ۈئســكۈنه بــويىچه دۇنيانىــدىكى ەئڭ
ــدا ــسلهر قاتارى ــدىنقى مۇتهخهسى ائل

، گېرمــانىيهائمېرىكــا. وئرۇن تۇتتــۇم
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ۋە يــاپونىيهدىكى كــۆپلىگهن ىئــدارە
ـــپ ـــتهپلهردە تهكلى ـــي مهك ۋە ائلى

  .بويىچه ىئلمىي دوكالت بهردىم
ــــــقا، مهن ــــــۇقىرىقىالردىن باش ي
ــــــــــىتاتىنىڭ ــــــــــالىفورنىيه ش ك

Sacramentoشــــــــــهھرىدىكى 
ــىتېتى ــىتات ۇئنىۋېرس ــالىفورنىيه ش ك

)California State University, 

Sacramento(ــــــس ــــــلهن داۋى  بى
ـــــــــالىفورنىيه ـــــــــهھرىدىكى ك ش

ـــىتېتى   University of(ۇئنىۋېرس

California, Davis (دە لېكتور بولۇپ
ىئـــــشلهپ، وئقـــــۇش پۈتتـــــۈرۈش
ائلدىدىكى باكالۋۇر وئقۇغۇچىلىرىغـا
كهســـــــــپىي دەرس ۆئتــــــــــۈپ،
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ــــــۈملۈك ــــــڭ مهۋس وئقۇغۇچىالرنى
ـــــۇ ـــــشىدا ش ـــــۇچى باھالى وئقۇتق
ــــــــــڭ رەســــــــــمىي مهكتهپلهرنى

ىرىپروفســسورلىرىدىنمۇ كــۆپ يــۇق
 قېــــــتىم3باھاغــــــا ېئرىــــــشىپ، 

  .مۇكاپاتالندىم
ـــوائل-4 ـــق: س ـــىز وئقۇغۇچىلى س

ــــازىرقى ــــپ ھ ــــزدىن تارتى ۋاقتىڭى
ــكىچه ــا كهلتۈرۈش ــى قولغ نهتىجىلهرن
ىئزچىــل ەئمهل قىلىــپ كېلىۋاتقــان

  ۆئگىنىش ائدىتىڭىز قايسى؟ 
 ياشـــــالرغا5-4مهن : جـــــاۋاب

ــتىن تارتىــپ، پۈتــۈن ــرگهن ۋاقىت كى
ـــايىن كه ـــيهت ىئنت ـــبهغهلجهمىئ م

بولۇپ، ائشلىق ىئنتايىن قىس بولۇپ
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دادام وئقــۇش بىــلهن. كهتكهنىــدى
باشــــقا يهرگه كهتــــكهن، ائپــــام
ــــۇپ، چۈشــــلۈك ىئــــشلهۋاتقان بول
ـــلهن ـــامىقىمىز ۈئچـــۈن ائكـــام بى ت
ىئككىمىــزگه بىــردىن كىچىــك توقــاچ

چـۈش بـولغىچه. تهييارالپ قوياتتى
ــپ، ــپ كېتى ــىقىم ېئچى ــڭ قورس مىنى

ىڭ بىر بىناسىغاچىدىيالماي مهكتهپن
ېئسىقلىق سـاەئتنىڭ ائلـدىغا چـۈش

بولمىغــــانلىقىنى بىلىــــش-بولغــــان
قاتىالپ بېرىـپ قـاراپ-ۈئچۈن قايتا

ــسىمدە ــازىرمۇ ېئ ــدىغانلىقىم ھ .كېلى
ــدىن  ــوڭ"مهن ائكام ــاەئتنىڭ چ س

تىلى مانچىگه، كىچىك تىلى مانچىگه
ــۇ ــسهك. كهپت ــاچنى يې ــدى توق ەئم
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ـــــــدۇ؟ دەپ ھهر قېـــــــتىم" بوالم
.داۋاملىـق ائچ يــۈرەتتىم. ىمسـورايتت

ـــازىر ـــانلىقى ھ ـــهۋەب بولغ ـــېمه س ن
ىئــــشقىلىپ مهن. ېئــــسىمدە يــــوق
ســــــىنىپىدىن-1باشــــــالنغۇچنىڭ 

تارتىپال مهكتهپكه ىئنتـايىن ائمـراق
ەئخلهت دۆۋىلىرىـدە ياتقـان. ىئدىم

ائلقانــدەك قهغهزنــى كۆرســهم، ۇئنــى
ھېساب ىئـشلهشكه " دەرھال تېرىپ،
ۇمغـــــادەپ يانچۇق" ىئـــــشلىتىمهن
ۇئ چاغـــــدا قـــــارا. ســـــېلىۋاالتتىم

قهلهمدىن باشقا قهلهم يـوق بولـۇپ،
ــالپ ــرار ۇئچ ــى تهك ــر قهلهمن ھهر بى
ىئــشلىتىپ، ۇئنىــڭ ۇئزۇنلــۇقى ەئڭ

ەئتىراپىـدا قېلىـپ،  1cmائخىرىدا 
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بارمــاق بىــلهن تۇتــۇش پۈتــۈنلهي
مـــــۇمكىن بولمىغانـــــدا ائنـــــدىن

ــــلىۋىتهتتىم ــــالنغۇچنىڭ. . تاش باش
ــا ــۇقىرى يىللىقىغ ــر ائزي ــپ، بى  چىقى

قــــارىنى پهرق قىالاليــــدىغان-ائق
بولغان ۋاقىتتا، مهن ياخشى وئقۇپ،
ــــــــته ۆئز ــــــــسادىي جهھهت ىئقتى
تهقدىرىمنى ۆئزگهرتىـش ىئرادىـسىگه

قانچىلىـك وئقـۇش بولـسا،. "كهلدىم
"ھهممىسىنى تۈگهتكىچه وئقۇيمهن،

وئتتـۇرا مهكـتهپكه. دەپ وئياليتتىم
قهدەرچىققاندىن كېيىن، بىلىمنىڭ نه
بــۇ. زۆرۈرلىكىنــى چۈشــىنىپ يهتــتىم

توغرىسىدا مۇشۇ قىسىمنىڭ ائخىرىدا
ــــــــسىلىيرەك ــــــــر ائز تهپ يهنه بى
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ــوختىلىمهن ــتهپ ۋە. ت ــۇرا مهك وئتت
ـــدا  ـــش"يېزى ـــيه ېئلى ـــا تهربى "قايت

ـــــلهر ـــــقا مىللهت ـــــدا باش جهريانى
ـــاتتىق كهمـــسىتىلىش ـــدىن ق تهرىپى
ىئـــشلىرى بېـــشىمدىن ۆئتۈلـــۈپ، ۇئ

ناھـــايىتىمېنىـــڭ يـــاش قهلـــبىمگه 
ــاتتىق تهســىر قىلــدى شــۇنىڭدىن. ق

ــۇق ــتىن تول ــيىن، ھهمــمه جهھهت كې
ــــدۈرۈپ، باشــــقا ــــابىلىيهت يېتىل ق
ـــز ـــان ىئـــشنى بى ـــلهر قىاللىغ مىللهت
ۇئيغۇرالرنىڭمـــۇ قىالاليـــدىغانلىغىنى
ـــدىم ـــسىگه كهل .ىئـــسپاتالش ىئرادى
ـــــي ـــــپ، مهن ائلى شـــــۇنداق قىلى
مهكتهپكه چىقىشتىن بۇرۇن، ياخشى

ڭ ىئقتىــــسادىيوئقــــۇپ، ۆئزۈمنىــــ
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تهقــدىرىمنى ۆئزگهرتىــش؛ بىلىمنــى
ىئمكــــانىيهت بــــار ەئڭ يۇقــــۇرى
دەرىجىگىـــچه ىئگىـــلهش؛ ھهمـــدە
ــان ــقىالر قىاللىغ ــۇ باش ۇئيغۇرالرنىڭم
ىئشنى قىالاليدىغانلىقىنى ىئسپاتالپ،
شۇ ائرقىلىق مىللهتـته ۈئمىـد پهيـدا
قىلىشتىن ىئبارەت بىر قانچه غـايه ۋە

مانا بۇالر. مىئرادىنى تۇرغۇزغان ىئدى
ىئزچىـــل تـــۈردە مېنىـــڭ ۆئگىـــنىش
:ائدىتىمنىڭ ائساسى بولۇپ كهلـدى
ـــــپه ۈئچـــــۈن ـــــز ۋەزى مهن ھهرگى

ــدىم ــدىن. ۆئگهنمى ــز ىئمتىھان ھهرگى
ھهرگىـز. ۆئتۈش ۈئچۈن ۆئگهنمىدىم

ـــۈن ـــۈرۈۋېلىش ۈئچ ـــتهپ پۈتت مهك
ۆئزۈم ېئرىــــشهلىگهن. ۆئگهنمىــــدىم



39

پۇرســـهتنىڭ ھهممىـــسىدىن تولـــۇق
ـــ ـــدىلىنىپ، ائل ـــگهنپاي دىمغا كهل

  . ھهممه نهرسىنى ۆئگهندىم
ـــدەك ـــڭ يۇقىرىقى ـــدە، مېنى تۆۋەن
ــــشىدىكى ىئــــدىيهلهرنىڭ شهكىللىنى
تـــارىخىي ائرقـــا كۆرۈنۈشـــنىڭ بىـــر
قىـــــسمى ۈئســـــتىدە توختىلىـــــپ

مهن كىچىـــك ۋاقتىمـــدا،. ۆئتىـــمهن
بىــز(ائىئلىمىــزدە جــان ســانى كــۆپ 

بولۇپ، دادام يـالغۇز)  باال6جهمىئي 
 مېنىـــڭ ىئـــنىمائپـــام(ىئـــشلهيتتى 

تۇغۇلۇپ، بىر قـانچه يىـل ۆئتكهنـدە
ـــپ ـــشتا بهك قىينىلى ـــالىالرنى بېقى ب
ـــــشچىلىق ـــــڭ ىئ ـــــپ، ۆئزىنى كېتى
).خىزمىتىـــدىن چېكىـــنگهن ىئـــدى
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ىئقتىسادىي قىيىنچىلىق تۈپهيلىدىن،
 ياش چـوڭ ائكـام بىـلهن2مهندىن 

ىئككىمىز بىر ائز پـۇل تېپىـشنىڭ ھهر
ـــاتتىق ـــتىدە ق ـــالى ۈئس ـــل ائم خى

ــۇرا. دۇقىئزدەنــ مهن تولۇقــسىز وئتت
ــــته  ــــسۇ (مهكتهپ ــــۇرا-1ائق وئتت

وئقۇۋاتقان ۋاقىتتا، ائكام) مهكتهپته
بىلهن ىئككىمىز رادىوئ قۇراشتۇرۇشنى

ۇئ چاغدا رادىوئ ىئنتايىن. ۆئگهندۇق
ـــۇپ، پهقهت ىئقتىـــسادىي قىـــس بۇل
ەئھـــــۋالى ائالھىـــــدە ياخـــــشى

بىز. كىشىلهرنىڭال رادىوئسى بار ىئدى
ز سـوپۇنىنىڭ پالسـتىكدەسلهپته يـۈ

قۇتىسى ىئچىگه بىر كۈچهيتكۈچلۈك،
ـــــلهن ـــــاتېرىيه بى ـــــرال ب پهقهت بى
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.ماڭىـــدىغان رادىـــوئ قوراشـــتۇردۇق
تهسهك ۋە-ەئخلهتخانىالردىن تۆمۈر

سۆڭهك قاتـارلىقالرنى تېرىـپ، ۇئنـى
تۆمۈر، سـۆڭهك يىغىـش دۇكانلىرىغـا
ائپىرىپ سېتىپ، تاپقان پۇلىمىزنىـڭ

ـــوئ زا ـــسىگه رادى پچاســـلىرىھهممى
رادىـوئدىن ائۋاز چىقىـرىش. ائالتتۇق

كېچه ۇئخلىماي تاڭ-ۈئچۈن، كېچه
ائتقۇزغـــان كېچىلىرىمىزمـــۇ كـــۆپ

ــــــــوالتتى ــــــــدا رادوىئ. ب ۇئ چاغ
قۇراشتۇرۇش توغرىسىدا ھېچ قانـداق

ماتېرىيــال يــوق-ۇئيغــۇرچه كىتــاب
ــابالرنى ــزۇچه كىت ــز خهن ــۇپ، بى بول

بىـراق، ائكـام بىـلهن. وئقۇيالمايتۇق
بـارا رادىوئغـا ائىئـت-مىـز بـاراىئككى



42

خهنــزۇچه كىتــابالردىكى تــوك يــولى
.خهرىتىسىنى كۆرەلهيدىغان بولـدۇق
ۇئزاق ۆئتمهي ائكام بىلهن ىئككىمىـز
ۇئيغۇر دېھقانالرنىڭ بۇزۇلۇپ قالغـان
ــۇل ــر ائز پ رادىوئســىنى وئڭــشاپ، بى

ــدۇق ــدىغان بول ــاۋىتى قىلى مهن. تاپ
ھهر يهكــشهنبه كــۈنى ەئتىگهنــدىال

ــــــــــــوئخهنز ــــــــــــڭ رادى ۇالرنى
ــپ ــدىغا بېرى ــڭ ائل رېمونتخانىلىرىنى

ۇئيغــۇر دېھقــانالر. ســاقالپ تــۇراتتىم
ـــــدە، مهن ـــــىنى ەئكهلگهن رادىوئس
ۇئالرغـــــــا بىزنىڭمـــــــۇ رادىـــــــوئ
وئڭــــشايدىغانلىقىمىزنى ېئيتىــــپ،
ـــالپ ـــگه باش ـــڭ ۆئي ـــى بىزنى ۇئالرن

ــتىم ــان. كېلهت ــاقالپ تۇرغ ــدە س ۆئي
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ــــونتچىلىقنى ــــال رېم ــــام دەرھ ائك
مهن يېڭى خېرىدار تېپىش. باشاليتى

بىزنىڭ. ۈئچۈن بازارغا يهنه كېتهتتىم
ــزۇ ــز خهن ــش ھهققىمى ــدىغان ىئ ائلى

ــڭ  ــسمىدىنمۇ ائز،3/1دۇكانلىرىنى  قى
ــانالر ــۇر دېھق ــتىگه ۇئيغ ــڭ ۈئس ۇئنى
بىـــــزگه ھېچقـــــانچه قىينالمـــــايال
ــــــدىغان ــــــسىدىنى ۇئقتۇراالي مهق
بولغاچقــا، ۇئالر بىزنـــى تاپقـــانلىقى

بىـر. ال ىئـدىۈئچۈن ىئنتايىن خۇش
ــايىتى ــۇ ناھ ــا بىزم ــۇل تاپقانغ ائز پ

بىز خېرىـدارلىرىمىزغا. خۇشال ىئدۇق
چاي، ەئگهر چۈشلۈك تامـاق ۋاقتـى
بولـــۇپ قالـــسا، بهزىـــدە چۈشـــلۈك

بىـــز مهزگىـــل. تامـــاقمۇ بېرەتتـــۇق



44

ۆئتكهندىن كېـيىن، ائقـسۇ شـهھىرى
بىرىـدىن-ەئتراپىدىكى دېھقانالر بىر

پائڭـــالپ، بىزنـــى ۆئزلىـــرى ىئـــزدە
سـاقاللىرىغا ائق. كېلىدىغان بولـدى

"ۇئسـتام"كىرگهن چوڭالرمۇ بىزنـى 
ـــــــــز ھهم ـــــــــدا، بى دەپ ائتىغان
وئڭايـــــسىزلىناتتۇق ھهم خۇشـــــال

  . بوالتتۇق
ەئنه شــۇ ۋاقىــتالردا، بىــز بهزىــدە
ـــسى چـــوڭراق رادىوئالرنـــى كاشىلى

ائكام بىـلهن ىئككىمىـز. تۈزەلمىدۇق
ەئگهر خهنزۇچه كىتاب وئقۇيالىغان"

ـــس ـــشىبول ـــگهن ياخ ـــېمه دې اق، ن
كۆپرەك. دەپ وئياليتتۇق" بوالتتى؟

بىلگهنسېرى، بىلىمىمىزنىڭ قانچىلىـك
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بـۇ ىئـشالر. ائزلىقىنى ھېس قىالتتـۇق
ـــىر ـــۇر تهس ـــايىن چوڭق ـــا ىئنت ماڭ

بىلىمنىــــڭ نهقهدەر. قالدۇرغانىـــدى
قهدىرلىكلىكىنـــــى، ۇئنىـــــڭ ائدەم
ۈئچــــــۈن نهقهدەر كېرەكلىكىنــــــى

.دىمچوڭقـــۇر چۈشـــىنىپ يهتكهنىـــ
ــته ــۇرا مهكتهپ ــقا، مهن وئتت شۇڭالش
وئقۇۋاتقان چاغدا، ھهممهيلهن دېـڭ

قىلىـش) تهنقىـد(شىياۋپىڭنى پىـپهن
"بىلىمنىڭ كېرىكى يـوق"ھهرىكىتى، 

ــسىپ ــى بې ــمه يهرن ــسى ھهم نهزەرىيى
بىلىمنىـڭ"كهتكهن بولسىمۇ، مهنـدە 
ــــار ــــى ب ــــۇم الزىم ــــگهن" چوق دې

مۇســتهھكهم كۆزقــاراش بولغاچقــا،
ــــــــ ــــــــدىلىكمهن ۆئزۈمنى ڭ كۈن
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ــــپال ــــا ۆئگىنى دەرســــلىرىمنى پۇخت
-قالمـاي، تاپالىغــان ھهمــمه شــهرت

شــــاراىئتتىن تولــــۇق پايــــدىلىنىپ
ماتېماتىكـــا ۋە فىزىكـــا. ۆئگهنـــدىم

ــــۇچى تهلهپ دەرســــلىرىدە، وئقۇتق
ـــان ـــىئ-قىلغ ـــدىن قهت قىلمىغانلىقى

ــقلهرنىڭ ــابتىكى مهش نهزەر، مهن كىت
ھهممىـــــسىنى بىرنىمـــــۇ قويمـــــاي

غـــــدا ۇئيغـــــۇرۇئ چا. ىئـــــشلىدىم
ــداق ــېچ قان ــۈن ھ ــمۈرلىرى ۈئچ ۆئس
وئقـــۇش كىتـــابلىرى يـــوق بولـــۇپ،

ــــاكى -1972 ــــرى-1973 ي يىللى
قىزىــل پۆپۈكلــۈك"تــۇنجى قېــتىم 

ــــزە ــــدىن" نهي ــــگهن خهنزۇچى دې
.تهرجىــمه قىلىنغــان كىتــاب چىقتــى
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مهن ســــــــىنىپىمدىكى ھهمــــــــمه
وئقۇغــــۇچىنى ســــهپهرۋەر قىلىــــپ،
ـــپ، ائقـــسۇ ـــن پـــۇل يىغى ۇئالردى

كىتابخانىغا بېرىپ ھېلىقىشهھهرلىك 
ــــپ، ــــابنى ســــېتىۋېلىپ ەئكېلى كىت
سىنىپتىكى ساۋاقداشـالرغا تارقىتىـپ

بـــۇ مهزگىـــل مهدەنىـــيهت. بهردىـــم
ـــرى ـــى ۋاقىتلى ـــڭ ائخىرق ىئنقىالبىنى
ــــيهت ۋە ــــۈن جهمىئ ــــۇپ، پۈت بول
مهكــــتهپ ەئخالقــــى پۈتــــۈنلهي

.ۈئسـتۈن قىلىۋېتىلگهنىـدى-ائستىن
ـــــسىز ـــــىنىپتىكى كهپ ـــــڭ س بىزنى

الر كـۆپىنچه ۋاقىـتالردا بىـروئقۇغۇچى
دەرســنىڭ نورمــال ۆئتۈلۈشــىگه يــول

قىش كـۈنلىرى مـۇەئللىم. قويمايتتى
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سىنىپقا كىرىشتىن بۇرۇن، وئت قاالپ
ىئســسىنىدىغان مهشــنىڭ ۈئســتىنكى
ـــىنىپنى ـــپ، س ـــاپقۇچىنى ېئلىۋېتى ي
-ىئــسقا لىــق تولــدۇرۇپ، ائدەم بىــر

ـــالهتكه ـــدىغان ھ ـــى كۆرەلمهي بىرىن
ــاتتى، ــپ قوي  شــۇ ســهۋەبتىنەئكېلى

سـىنىپقا كىـرگهن وئقۇتقــۇچى دەرس
ۆئتهلمهي، سىنىپتىن يىغالپ چىقىـپ
ــــتىم ۆئز ــــى كــــۆپ قې كهتكهنلىكىن
ســــىنىپىمدا بېــــشىمدىن بىۋاســــىته

ـــــــدىم ـــــــل. ۆئتكۈزگهنى ۇئ مهزگى
ـــــــــپهنگه وئقۇتقۇچىالرمـــــــــۇ پى
ۇئچراۋاتقان، ياخشى وئقۇغانالرغىمۇ
ياخشى كۈن يوق چـاغالر بولغاچقـا،

قۇشتىن ائساسـهن ۋازوئقۇغۇچىالر وئ
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مهن ائدەتتتىكــــى. كهچكهنىــــدى
ــــــگه ــــــل زەربى ــــــا ھهر خى ۋاقىتت
ۇئچرىـــساممۇ، ەئممـــا ىئمتىھاننىـــڭ
ائلدىــــدا نۇرغــــۇن كىــــشىلهرنىڭ
خۇشــامىتىگه ۇئچرىغــان ۋاقتىممــۇ

بىـــر قېــتىم فىزىكـــا. كــۆپ بولــدى
ــانىنى ــق ىئمتىھ ــسى يىللى وئقۇتقۇچى
وئچــۇق ىئمتىھــان قىلىــپ، ســۇائلنى

ــزگه  ــ3بى ــپ بهردى كۈنل .ۈك تارقىتى
سىنىپ بويىچه پهقهت مهنـال ھهمـمه

قالغــان. ســۇائلنى ۆئزۈم ىئــشلىدىم
ساۋاقداشــالرنىڭ ھهممىــسى ەئتىــسى
بىزنىـــڭ ۆئيـــگه كېلىـــپ، جـــاۋابنى

شـۇنداق. مهندىن ەئينهن كۆچۈردى
ــمه ــدىكى ھهم ــۇ ىئمتىھانى ــپ، ب قىلى
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-وئقۇغۇچىالرنىـــــڭ جـــــاۋابى وئپ
نـــېمه ىئــــش. وئخـــشاش بولـــدى

ائشكارە بولـۇپ،-قى وئچۇقبولغانلى
ـــــلهن  ـــــى ھهممهي "تـــــوغرا"ۇئن

شــۇنىڭ بىــلهن فىزىكــا. چۈشــىنهتتى
ـــا  ـــسى ماڭ ـــۇر100وئقۇتقۇچى  نوم

ـــڭ ـــان وئقۇغۇچىالرنى ـــپ، قالغ بېرى
. نومـــۇر قويـــدى50ھهممىـــسىگه 

ـــى باشـــتىن ـــيهت ىئنقىالبىن مهدەنى
كهچۈرۈپ باقمىغـان ياشـالر ۈئچـۈن
ەئينـــى ۋاقىتتىكـــى ەئھـــۋالنى كـــۆز

ــدىغا ەئ ــان ەئمهسائل ــېلىش ائس .ك
ياخشى وئقۇغاننى پىپهن قىلىـدىغان
بىر دەۋردە ياخشى وئقۇش ناھـايىتى
يۇقىرى دەرىجىـدە شـىجاەئت تهلهپ
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  . قىالتتى
مانا بۇ" بىلىم مهڭگۈ الزىم بولىدۇ"

ـــگه ـــالپ ۆئزۈم ـــتىن باش ـــۇ ۋاقىت ش
 بىر-ھهمراھ قىلىپ كهلگهن بىردىن

ـــشى ـــا قارى ـــۇنىڭدىن .دۇني  مهن ش
لـــدىمغا قانـــداق بىلىـــمباشـــالپ، ائ

ـــــتايىدىل ـــــۇنى ەئس ـــــسه، ش كهل
ـــدىم ـــۇرا. ۆئگهن ـــۇق وئتت ـــز تول بى

ـــدا،  ـــتهپكه چىققان ـــشىكنى"مهك ىئ
"ېئچىپ قويۇپ، مهكتهپ باشقۇرۇش
ـــــويىچه، بىزنىـــــڭ ـــــىتى ب سىياس

3مهكتهپنىـــڭ تولـــۇق وئتتۇرىنىـــڭ 
ـــــــــىنىپىنى  ـــــــــانچىلىق"س دېھق

ـــــــــىنىپى ـــــــــسازلىق س ،"ماشىنى
ـــــــانچىلىق ســـــــىنىپى" ، ۋە"دېھق
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ـــــىنىپىدوخت" ـــــۇق س 3دەپ " ۇرل
 وئغـۇل24بىزنىڭ سىنىپتا . ائيرىدى

ـــڭ ـــۇپ، دوختۇرلۇقنى ـــار بول ـــاال ب ب
ــزالر، دېھقانچىلىقنىــڭ ــسى قى ھهممى

.وئغـۇلالر ائرىـالش ىئـدى-بولسا قىز
بىز ائقسۇ تىراكتۇر پونكىتىغـا بېرىـپ
.يېرىم يىل ىئشچى بولۇپ ىئـشلىدۇق
مهن ۇئ يهردە تىراكتـــــۇر رېمونـــــت

ــ ــشنى، چويۇن دىن ياســىلىدىغانقىلى
ــوش  ــاپان(ق ــايىتى)س ــنى ناھ قۇيۇش

ھهمـدە تىراكتـۇر. ياخشى ۆئگهندىم
ســىنىپ(ھهيدەشــنىمۇ ۆئگىنىۋالــدىم 

ــــۇنداق ــــال ش ــــويىچه پهقهت مهن ب
ــــدىم ــــزا). قىلغانى ــــڭ يې مهكتهپنى

ــرىم ــپ، يې ــدانىغا بېرى ــك مهي ىئگىلى
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مهن ۇئ يهردە. دېھقانچىلىق قىلـدۇق
قونـاق تېرىــشنى، كېـسهك قويۇشــنى،

مىش دەرىخىنــــى ۇئالشــــنى، ۋەيــــې
تىراكتـــۇر بىـــلهن يهر ھهيدەشـــنى

ۇئيغۇرالرنىـــڭ. ياخـــشى ۆئگهنـــدىم
ەئدەبىي ەئسهرلىرىنى كـۆپ وئقـۇپ،

ائقــسۇ. شــېىئر يازااليــدىغان بولــدۇم
وئتتۇرا مهكتهپته بىر قېتىم ۆئزۈم-1

باش تهھرىر بولۇپ، وئقۇغۇچىالرنىـڭ
ــاردىم ــر شــېىئرالر تــوپلىمىنى چىق .بى

ىتىــدە بىــر قــانچه پــارچهائقــسۇ گېز
ھېكــــايه. شــــىىئر ېئــــالن قىلــــدىم

يېزىــــشقىمۇ تهييــــارلىق قىلغــــان
.بولساممۇ، ۇئنى باشلىيالماي قالدىم
ــۇرچه ــڭ ۇئيغ ــۈن فېليهتونلىرىنى لۇش
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تهرجىمىــسىنىڭ ھهممىــسىنى وئقــۇپ
ـــدىغان ـــون يازاالي ـــپ، فېليهت چىقى

مهكتهپنىــــڭ. دەرىجىــــگه يهتــــتىم
ەئمـــگهك مهيدانىـــدا تۇرۇۋاتقـــان

 كىشىلىك وئقۇغۇچى5هزگىلدە، بىر م
گۇرۇپپىسىنى يېـتهكلهپ جهمىئـيهت

ەئســـلى مهقـــسىدىمىز. تهكـــشۈردۈم
ــدوڭنىڭ  ــاۋ زې ــۇددى م ــۇنهن"خ خ

جهمىئيىتىنـــــــى تهكـــــــشۈرۈشتىن
ــالت ــر" دوك ــشاش بى ــگه وئخ دېگهن

ــۇر ــسىمۇ، ۇئيغ ــزىش بول ــالت يې دوك
ـــــاۋ ـــــۋالى م ـــــڭ ەئھ دېھقانلىرىنى
ـــۇن ـــا ۇئيغ ـــۋىرلىگهن ەئھۋالغ تهس

هچكه، بىـز رەسـمىي دوكـالتكهلمىگ
  . يېزىشنى رەت قىلدۇق
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ـــــۇش ـــــقا، تۇرم ـــــۇالردىن باش ب
ېئھتىياجى تۈپهيلىدىن، ائكام بىلهن
ـــــامچىلىق، ـــــدە ت ـــــز ۆئي ىئككىمى
ــــۇ ــــاچچىلىق ۋە تۆمۈرچىلىكىم ياغ

مهن ائپامغـــــا. قىلىــــپ بـــــاقتۇق
ــدىن ــشىپ، ائرام ۋاقىتلىرىم ياردەملى
پايــدىلىنىپ، ۆئيــدە بىــر مهزگىــل

ــۇدۇم ــلهم توق ــۇرا. گى ــسىز وئتت تولۇق
مهكتهپكه چىقىشتىن بۇرۇن، يـازلىق
ۋە قىشلىق تهتىللهرنىـڭ ھهممىـسىدە
يېزىــدىكى تۇققانلىرىمىزنىــڭ قېــشىغا
ــــشىپ ــــا ياردەملى ــــپ، ۇئالرغ بېرى

 ياشـــــلىق5. ەئمـــــگهك قىلـــــدىم
ۋاقىتلىرىمــــدا كالىغــــا مىنىۋېلىــــپ

ۇئنىڭدىن كېـيىن. خامان ھهيدىدىم
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ىكــاال ھارۋىــسى ۋە ېئــشهك ھارۋىــس
زەمبىل ۋە غالتهك بىـلهن. ھهيدىدىم

ـــۇدۇم ـــۇت تۇش ـــاللىقتا وئت. وئغ ش
ــم ــاق وئردۇم. تهردى ــداي ۋە قون .بۇغ

ـــۆرەم ـــدا س ـــوڭراق بولغان ـــهل چ س
نهچچه قېـتىم سـۆرەمدىن(سۆرىدىم 

ــــۆرەمنىڭ ــــۈپ، س ــــپ چۈش يىقىلى
ائستىدا قالغـان ۋاقىتلىرىممـۇ خېلـى

، قوش ھهيدىـدىم مهن)كۆپ بولغان
ـــــاق ېئ7 ـــــشىمدا تام ـــــشنى يې تى

ــــدىم ــــتهپكه. ۆئگهن ــــۇرا مهك وئتت
چىققاندا، تونۇرغا نـان ياقالىغىـدەك

  . بولغانىدىم
ـــــى ـــــۇرا مهكتهپن ـــــۇق وئتت تول
ـــــــيىن، مهن پۈتتۈرگهنـــــــدىن كې
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ــــشهھهر  ــــسۇ(كونى ــــازىرقى وئن )ھ
ناھىيىــــسىنىڭ شــــال ۇئرۇقچىلىــــق

گه" قايتــــا تهربىــــيه"مهيــــدانىغا 
چۈشــكهن بولــۇپ، ۇئ يهردە يېــرىم

ــدىال مه ــڭ ىئچى ــويىچهيىلنى ــدان ب ي
ەئڭ ائلدىنقى قاتاردىكى شال تېرىش

بـۇ يېزىـدا. تېخنىكى بولـۇپ قالـدىم
ېئلېكتىر توكى يوق بولۇپ، ائخشىمى
ۆئزىمىز ياسىۋالغان كىرسىن چىرىغـى
ـــاتتۇق ـــاتىقىمىزنى يورۇت ـــلهن ي .بى
ساەئتمۇ يوق بولـۇپ، تـاڭ ائتقانـدا
ىئـــشقا بېرىـــپ، كـــۈن وئلتۇرغانـــدا

 بىر يىلنىـڭمهن. ىئشتىن قايتتاتتۇق
ائيدا شاللىقنىڭ سـۈيىگه-4ىئچىدە 

-10كىرىـــشنى باشـــلىغان بولـــۇپ، 
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ــچه شــۇ ســۇدا ىئــشلىدىم -4. ائيغى
ائيدا يهر تېخـى ېئـرىمىگهن بولـۇپ،
ـــپ، ـــزىنكه ۆئتـــۈك كېيىۋېلى ـــز رې بى
مۇزنىــڭ ۈئســتىگه دەســسهپ تــۇرۇپ

ـــدا مهن. ىئـــشلهيتتۇق ـــۇ جهريان ش
يېزىمىــزدا قايتــا تهربىــيه ېئلىۋاتقــان

ر ياشـــالرنى يىغىـــپ، بىـــرۇئيغـــۇ
ـــات ـــۇ-ەئدەبىي ـــهنەئت ەئترىتىم س

ــــكىللىدىم  بىزنىــــڭ ۆئيــــدە(تهش
ــۇپ، مهن ــداق ســاز يــوق بول ھېچقان
ــك ــزا ىئگىلى ــڭ يې ــۇرا مهكتهپنى وئتت
ـــدە، ـــدا ىئـــشلىگهن مهزگىل مهيدانى
ــلهن ــرى بى ــلىرىمنىڭ دۇتتى ساۋاقداش
دۇتتــــار چېلىــــشنى ۆئگىنىۋالغــــان

ــــــدىم ــــــست). ىئ مهن ۆئزۈم تېكى
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 مۇزىكـا رەتلىگـۇچى، سـازيازغۇچى،
چالغۇچى، ۋە باشـقۇرغۇچى بولـۇپ،
كونىشهھهر ناھىيىلىك كىنو كۇلۇبىـدا

مهن. تېخى بىر قېتىم وئيۇن قويدۇق
بىر دەم داپ چالسام، بىـر دەم راۋاپ،
.يهنه بىـــر دەم دۇتتـــار چـــاالتتىم
ەئترىتىمىزدە مهندىن باشقا سـازچى

يېزىدىكى بىر يېرىم يىـل. يوق ىئدى
ـــر ائي پـــادىمۇجهريان ىـــدا، مهن بى
.كهڭــرى كهتــكهن جاڭگــال. بــاقتىم

ــداق ائدەم ــدىن باشــقا ھــېچ قان مهن
 دەك30مهن . قارىــسى كۆرۈنمهيــدۇ

 كـاال، ۋە بىـر قـانچه ائت5-4قوي، 
 نهچـچه10ھهر كـۈنى . بىلهن بىرگه

ساەئت ۋاقىتنى ائشۇ ھايۋانالر بىـلهن
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ـــــرەك ـــــۈم كې ـــــرگه ۆئتكۈزۈش .بى
مهن. ب يـوقوئقۇيدىغان باشقا كىتا

ـــدوڭنىڭ  ـــدا مـــاۋ زې 5شـــۇ جهريان
قىسىملىق ەئسىرىنى وئقـۇپ چىقـتىم

ــر قىــسمىنى مهن بۇرۇنمــۇ( ۇئنىــڭ بى
ھهمـدە بىـر). وئقۇپ چىققان ىئـدىم

ـــدىم ـــزۇچه ۆئگهن ائلىـــي. ائز خهن
يىلــى-1977مهكــتهپ ىئمتىھــانى 

كۈنىــدىن باشــالپ-10ائينىــڭ -12
ــۇپ،  ــان بول ــڭ -12ېئلىنغ -5ائينى
تۇمغـــا رېـــزەنكهكـــۈنى تـــېخىچه پۇ

ۆئتۈك كېيىۋېلىپ، مۇزنىـڭ ۈئسـتىگه
ـــــكهش ـــــۇرۇپ، زەي ـــــسهپ ت دەس

ائقــسۇ شــهھىرىدىكى. چېپىۋاتــاتتىم
وئقۇغــــان مهكتىــــپىمگه قايتىــــپ،
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ـــشىمغا ـــارلىق قىلى ـــا تهيي ىئمتىھانغ
ھهر كـــۈنى. رۇخـــسهت قىلىـــشمىدى

ەئمگهكتىن قايتىپ كېلىپ، كىرسـىن
نـى يېقىـپ) جىـن چىـراق( چىرىغى 

ــــۇپ، ىئمتىھ ــــارلىققوي ــــا تهيي انغ
ــــتىم ــــۇمنى. قىالت ــــى بۇرن ەئتىگىن

ـــۈكىگه ـــڭ تۆش ـــسام، بۇرنۇمنى سىلى
ــكهن ــپ كهت ــۇمنى يىغىلى ــس قول  ىئ

ــۋەتهتتى ــارا قىلى ــېچه. قاپق ــرىم ك يې
ــــا ــــۈن داالن ۇئيقىغ ــــۇپ، پۈت بول
كهتكهن ۋاقىتتا، ياتىقىمنىـڭ پۈتـۈن
تاملىرى ۋە تورۇسلىرىدا ۇئۋا تۇتـۇپ
نياشــاۋاتقان چاشــقانالر ۇئۋىلىرىــدى

چىقىــپ، يېڭىــدىن تۆشــۈك كــوالپ،
بهزىـــدە وئقۇۋاتقــــان كىتابىمنىــــڭ
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مهن. ۈئســـتىگه چالمـــا تاشـــاليتتى
ـــشهھهر ائشـــۇنداق شـــاراىئتتا، كونى
ــتهپكه ــي مهك ــدا ائلى ــاھىيه بازىرى ن

ائز ۋاقىتــــتىن. ىئمتىھــــان بهردىــــم
بىر"كېيىن، پۈتۈن ائقسۇ ۋىاليىتىگه 

وئقۇغــۇچى ائپتونــوم رايــون بــويىچه
ــۇ ــدە ي ــۇ،ائالھى ــجه ائپت "قىرى نهتى

ھهمـــمه. دېـــگهن گهپ تارقالـــدى
كىــــشىلهر ۇئ بالىنىــــڭ كىملىكىنــــى

ائخىرىـــدا. بىلمهكچـــى بولۇشـــاتتى
ــمهن  ــسام، ۇئ مهن ىئكهن  مهن-قارى

ائپتونوم رايون بويىچه ۇئيغۇر تىلىدا
 . بولۇپتىمهن-2ېئلىنغان ىئمتىھاندا 

ــــي ــــپ، مهن ائلى ــــۇنداق قىلى ش
زۈمگهمهكتهپكه بېرىشتىن بۇرۇن، ۆئ
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ۆئگىنىــــشتىكى مۇنــــداق نىــــشاننى
  :تىكلىدىم

ــۈش،) 1 ــدىن ۆئت ــى ىئنتىھان بىلىمن
مهكتهپ پۈتتۈرۈش ۈئچـۈن ەئمهس،
ـــــسىنى ـــــم داىئرى ـــــڭ بىلى ۆئزۈمنى
ــپ، ــارىچه كېڭهيتى ــڭ ب ىئمكانىيهتنى

ـــــم ـــــۇقىرى-ىئلى ـــــڭ ەئڭ ي پهننى
 .پهللىسىگه چىقىش ۈئچۈن ۆئگىنىش

ـــان) 2 ـــقىالر قىاللىغ ـــى باش بىلىمن
رالرنىڭمــــــــــۇىئــــــــــشنى ۇئيغۇ

ـــــسپاتالش ـــــدىغانلىغىنى ىئ قىالالي
  .ۈئچۈن ۆئگىنىش

بىلىمنــى ۆئزۈمنىــڭ ىئقتىــسادىي) 3
تهقـــدىرىنى ۆئزگهرتىـــش ۈئچـــۈن

  .ۆئگىنىش
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شــــۇ چاغــــدىن باشــــالپ، مانــــا
ـــــنىش ـــــڭ ۆئگى ـــــۇقىرىقىالر مېنى ي

  .ائدىتىمگه ائيالندى
ــــــــــوائل-5 ــــــــــىنجاڭ:  س ش

7"ۇئنىۋېرســـــــىتېتىدا ســـــــىزنىڭ 
ــى وئيغ ــيىن مېن ــۇتتىن كې ــپمىن ىتى

ــۇڭالر ــدە" قوي ــز ھهققى دىگهنلىكىڭى
ــت ــۇ ۋاقى ــار ىئــكهن، ب ەئســلىمىلهر ب
ـــادىلهپ ـــام ىئپ ـــشىڭىزنى ىئخچ قارى

ـــدۇ ـــلهن. بېرى ـــش بى ـــىز دەم ېئلى س
ــــداق ــــشنى قان ــــزمهت، ۆئگىنى خى

  بىرلهشتۈرىسىز؟
وئتتـــۇرا-1مهن ائقـــسۇ : جـــاۋاب

مهكتهپـــــته وئقۇغـــــان ۋاقتىمـــــدا
سىنىپنىڭ ۆئگىنىش باشلىقى، سـىنىپ
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 يىل مهكتهپ2 ۋە ائخىرقى باشلىقى
وئقۇغۇچىالر ۇئيۇشمىسىنىڭ رەىئـسى

ــۇپ ىئــشلىگهن ىئــدىم شــىنجاڭ. بول
ــپ،  ــىتېتىگه كېلى ــى-1ۇئنىۋېرس يىل

خهنزۇچه ۆئگىنىش ۋاقتىـدا، سـىنىپ
ــتۈمگه ــى ۈئس ــلىقىلىق خىزمىتىن باش

مهن ھهمـمه ىئـشتا. ېئلىپ ىئشلىدىم
ۆئزۈمگه ەئڭ يۇقۇرى تهلهپ قويۇپ،

كانىيهتنىڭ بـارىچهھهممه ىئشنى ىئم
يۇقۇرى ۆئلـچهم بىـلهن ەئسـتايىدىل
بىجىردىغانلىقىم، ھهمـدە ۆئگىنىـشنى
ـــدىغانلىقىم ـــشى قىلى ـــل ياخ ىئزچى
ـــنى ـــق وئقۇش ـــر يىللى ـــۈن، بى ۈئچ
-تۈگهتكهندىن كېـيىن، ماڭـا ائرقـا
.ائرقىدىن يېڭى ۋەزىپىلهر يۈكلهندى
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مهن مهكتهپ ىئتتىپاق كومىتېتىنىـڭ
ـــــتهپ ـــــى، مهك ـــــى ھهيىئت داىئم

ۇئ چاغـدا(قۇغۇچىالر ۇئيۇشمىسى وئ
ھازىرقىـــــــــدەك وئقۇغـــــــــۇچىالر
ـــــــى ـــــــسى دېيىلمهيتت -بىرلهشمى

نىڭ رەىئـسى، ۇئيغـۇر )مۇھهررىردىن
لـۇق ياشـالر) ۇئائر(ائپتونوم رايـون 

ــسى، ــۇائۋىن رەىئ ــسىنىڭ م بىرلهشمى
ــــــــــۇچىالر ــــــــــۇق وئقۇغ ۇئائر ل
ـــــــسىنىڭ رەىئـــــــسى، ۋە بىرلهشمى
مهملىكهتلىــــــــك وئقۇغــــــــۇچىالر

ىڭ مـــۇائۋىن رەىئـــسىبىرلهشمىـــسىن
قاتارلىق ۋەزىپىلهرنـى ۆئز ۈئسـتۈمگه

ھهر ھهپتىدە بېجىرىـدىغان،. ائلدىم
يۇقىرىقى ۋەزىپىلهرگه ائىئت نۇرغـۇن
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ىئشالردىن باشقا، مهن ھهر ھهپتىـدە
3دەرستىن ائيرىلىـپ، ائز دېگهنـدە 
قېـــــتىم ھهر خىـــــل يىغىنالرغــــــا

ۇئنىڭــدىن. قاتناشمىــسام بولمــايتتى
كى خهنـــزۇچهيىلىـــدى-1باشـــقا، 

ۆئقىشنى تۈگىتىپال، مهن خهنزۇچىگه
تايىنىــپ، ىئنگلىــز تىلــى ۆئگىنىــشنى

ـــــــلىدىم ـــــــلهپته ۆئزۈم. باش دەس
ــدىم ــڭ. ۆئگهن ــرەك ۆئزۈمنى كېيىنچى

دەرسلىرىنىڭ بهزىلىرىگه قاتناشـماي،
فىزىكـا فاكۇلتېتىـدىكى ۋە چهت ەئل
تىللىـــرى فاكۇلتېتىـــدىكى خهنـــزۇ
وئقۇغۇچىالرنىــــڭ ىئنگىلىــــز تىلــــى

رسلىرىگىمۇ قوشـۇمچه كىرىـدىغاندە
ۆئزۈمنىـــــڭ وئقۇشـــــى،. بولـــــدۇم
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وئقۇغــۇچىالر خىزمىتــى ۋە ىئنگلىــز
تىلى ۆئگىنىـشى قاتـارلىق ىئـشالرنىڭ
ـــــــسىدىن ـــــــسىنىڭ ھۆددى ھهممى
مــۇكهممهل چىقىــش ۈئچــۈن، مهن
ۋاقىتـــتىن ەئڭ يۇقـــۇرى دەرىجىـــدە
.ۈئنۈملۇك پايدىالنمىسام بولمـايتتى

16 ســـاەئتتىن 14مهن ھهر كـــۈنى 
بىـر. ساەئتكىچه ۈئگۈنـۈش قىالتـتىم

مېنىـڭ.  كـۈن ىئـشلهيتىم7ھهپتىدە 
دەم ېئلىش ۋاقتىم پهقهت ھهر شـهنبه
كــۈنى كهچلىكــى بولــۇپ، ۇئ ۋاقىتتــا
مهن ىئمكانقهدەر بىـرەر وئلتۇرۇشـقا،
دوســت يــاكى تۇققانالرنىــڭ ۆئيىــگه

قالغــــــان ۋاقىتنىــــــڭ. بــــــاراتتىم
ھهر. ھهممىسىدە ۈئگۈنۈش قىالتتىم 
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 دە6ەئتىگهنلىكـــى ســـاەئت كـــۈنى 
وئرنۇمدىن تـۇرۇپ، كهچـته سـاەئت

 دىــــن كېــــيىن ائنــــدىن دەم11
-يىغىنالرنىــــڭ ائلــــدى. ائالتــــتىم

كهينىدە، تاماققا ۆئچىرەت تۇرغاندا،
ائپتوبۇسدا يول ماڭغاندا ىئنگلىـزچه

  . سۆزلۈك ياداليتتىم
ماڭــا نىــسبهتهن ۋاقىتنىــڭ قىــس
بولۇپ كهتكهنلىكىدىن، مهن قانـداق

اندا ۋاقىتنىڭ ۈئنـۈمىنى يـۇقىرىقىلغ
ــــــــدىغانلىقى ــــــــۈرگىلى بولى كۆت

شـــۇنىڭ. توغرىـــسىدىمۇ ىئزدەنـــدىم
 ھهقىقهتنـى2نهتىجىسىدە، مۇنـداق 

  :تېپىپ چىقتىم
ۋاقىتنـــــى مىنـــــۇت بـــــويىچه) 1
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ھىــساباليدىغان ائدەمنىــڭ ۋاقتــى،
ۋاقىتنـــــــى ســـــــاەئت بـــــــويىچه
ــدا ــساباليدىغان ائدەمــگه قارىغان ھى

 . ھهسسه كۆپ بولىدۇ60
ائدەم بىــر خىــل ىئــشنى قىلىــپ) 2

چارچىغاندا، باشقا بىـر خىـل ىئـشنى
قىلـــــــسا، يهنىـــــــال ۈئنۈملـــــــۈك

مهسىلهن، سـىز ەئگهر. ىئشلىيهلهيدۇ
ــدا، ــپ چارچىغان ــا ۆئگىنى ماتېماتىك
ـــــشكه ـــــل ۆئگىنى ـــــشنى تى ۆئگىنى
ۆئزگهرتسىڭىز، ۆئگىنىشىڭىزنى يهنىال

بـــۇ. ۈئنۈملـــۈك داۋامالشتۇرااليـــسىز
ت يازغانغـــاخـــۇددى دوســـكىغا خه

ــك. وئخــشاش ەئگهر ســىز ائق رەڭلى
بوردا خهت يېزىۋەرسىڭىز، بىر ائزدىن
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ــى ــېمه يېزىلغىنىن ــيىن دوســكىغا ن كې
ــسىز ــۆرەلمهي قالى ــڭ. ك ــا ۇئنى ەئمم

ۈئستىگه سىز قىزىل بـور بىـلهن خهت
يازسىڭىز، خهتنـى يهنه بىـر مهزگىـل

  .كۆرگىلى بولىدۇ
ائدەم بىر ىئـشتا ائالھىـدە نهتىـجه

چى بولىدىكهن، چوقۇم باشقاقازانماق
ــر قىــسىم ىئــشالردىن ۋاز كېچىــشى بى

ھهممه ىئشالرنى تهڭ ېئلىـپ. كېرەك
ـــدە ـــسىدىن ائالھى ـــپ، ھهممى مېڭى
.نهتىـــجه قـــازىنىش ائســـان ەئمهس
مهن ىئزچىل ەئمهل قىلىـپ كهلـگهن
ــــڭ بىرســــى شــــۇكى، مهن ائدەتنى
خىزمهتنىڭ ىئشى، ۇئيغۇرنىـڭ ىئـشى
3 ۋە ائىئلىنىــــڭ ىئــــشى قاتــــارلىق
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ـــشالرنىڭ ـــسىدە، ىئ ـــڭ ھهممى تۈرنى
مۇھىملىــــق دەرىجىــــسىگه قــــاراپ،

شـــۇ. بىـــردىن تىزىملىـــك تـــۇتىمهن
ـــــشنى ەئڭ ـــــاراپ، ىئ ـــــا ق تىزىمغ

ــر ــدىن باشــالپ، بى ــرلهپ-مۇھىمى بى
ــمهن ــتىم. قىلى ــدىغان ۋاق ــار قالى بىك

  . ائساسهن يوق
ياشــلىقتا"بهزى يــاش ۆئســمۈرلهر، 

،"تــازا قــانغىچه وئينىــۋېلىش كېــرەك
.بــۇ ىئنتــايىن خاتــا. يــدۇدەپ وئيال

سىز ياش ۋاقتىڭىزدا، ياشاش ۈئچۈن
.ائنىڭىزغا تايىنىـسىز-پۈتۈنلهي ائتا

.ۆئزىڭىزنىڭ ھـېچ نېمىڭىـز بولمايـدۇ
ائشــۇنداق تــۇرۇپ، قانــداق ياخــشى
وئينىيااليـــسىز؟ ۇئنىڭـــدىن باشـــقا،
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ەئڭ مۇھىم بىر نۇقتا شۇكى، سـىزنىڭ
باشالنغۇچ مهكتهپتىن تارتىپ تولۇق

ــۈرگىچه بولغــان وئتتــۇر 12ىنى پۈتت
-50يىل ۆئمرىڭىز سىزنىڭ كېيىنكى 

ــــداق60 ــــڭ قان ــــل ۆئمرىڭىزنى  يى
شۇڭا،ائشــۇ. ۆئتۈشــىنى بهلگىلهيــدۇ

ــــدىن ناھــــايىتى ياخــــشى12  يىل
شۇ مهزگىلدە. پايدىلىنىشىڭىز كېرەك

ھهقىقىي بىلىم ۋە ھهقىقىـي تۇرمـۇش
بـۇ. ىئقتىدارىنى ىئگىلىـشىڭىز كېـرەك

ــر ائ ــدە ھهر بى ــامهزگىل ــڭ-ت ائنىنى
.ۋەزىپىسى ىئنتايىن ېئغىـر ۋە مـۇھىم
ســـــــىز يـــــــۇقىرىقى ۇئقـــــــۇمنى
ــــــرىكمهي ــــــزگه زې  پهرزەنتلىرىڭى
.داۋاملىق چۈشهندۈرۈشـىڭىز كېـرەك
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بــــاالم، ســــهن چــــوڭ بولغانــــدا"
قانــــــــــداقراق ياشــــــــــاي، دەپ

ھــازىر ياخــشى"، "وئيالۋاتىــسهن؟
ــارمۇ؟ ۇئ" "ياشاشــقا تهييارلىقىــڭ ب

"ۇتتـۇڭ؟يولدا ھازىر قانداق ىئـش ت
بالىڭىزدا. دەپ سوراپ تۇرۇش كىرەك

ــدارالرنى ــك ىئقتى ــقا كىرەكلى تۇرمۇش
ــــــڭ ــــــشتۈرۈشىڭىز، ۆئزىڭىزنى يىتى
ـــــــى ـــــــۇش تهجرىبىڭىزلىرىن تۇرم

ـــرەك ـــشىڭىز كې ـــڭ. ۆئگىتى بالىڭىزنى
ھهممه ىئشىنى سىز قىلىپ بهرسـىڭىز،
بالىڭىزنى وئرۇنـسىز ەئركىلهتـسىڭىز،
ۇئ ھهرگىز بالىڭىزنى ەئتىۋارلىغـانلىق

ـــــدۇ ـــــالىڭىزنى. بولماي ـــــدە ب ۆئي
ـــلهن، ـــكهن بى ـــۇنداق ەئركىلهت ائش
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بالىڭىز چـوڭ بولغانـدا جهمىئيهتـته
ھهتتــا. خارلىنىــپ قېلىــشى مــۇمكىن

ــلىغىمۇ ــدا باقالماس ــى يولى ۆئز جېنىن
ــۇمكىن ــا، . م ــۇڭا بالىڭىزغ ەئگهر"ش

باشــقىالردىن ياخــشىراق ياشــايمهن،
ــــرەك ــــقىالردىن بهك ــــسهڭ، باش دې

اشـــقىالردىنب. تىرىشىـــشىڭ كېـــرەك
كـۆپرەك ۋاقىتنــى ۆئگىنىــشكه ســهرپ

دىـگهن ۇئقـۇمنى." قىلىشىڭ كېـرەك
كىچىگىدىن تـارتىپال سىڭدۈرۈشـىڭىز

  . كېرەك
ــــــدەك ــــــتىن يۇقىرىقى مهن ۋاقىت
پايـــــــــــدىلىنىپ، شـــــــــــىنجاڭ

 يىـل4ۇئنىۋېرسىتېتىدىكى ائخىرقـى 
جهريانىـــدا، ۆئزۈمنىـــڭ وئقۇشـــى،
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ــى ۋە چهت ــڭ خىزمىت وئقۇغۇچىالرنى
ــى ۆئ ــڭەئل تىل ــنىش قاتارلىقالرنى گى

ــــجه ــــدە نهتى ــــسىدە ائالھى ھهممى
ـــدىم ـــى. قازان ـــر قېتىمقىن پهقهت بى

 يىلنىــــڭ4ھىــــسابقا ائلمىغانــــدا، 
ــــــــــق ــــــــــۈملۈك ۋە يىللى مهۋس

ـــسىدە  ـــڭ ھهممى 100ىئمتىھانىالرنى
كهسـپ وئقۇغـان. دىن نومۇر ائلدىم

ــارەت -2 ۋە -1 ــدىن ىئب ــل2يىل  يى
ىئچىدە ىئنگلىز تىلىدا خهنزۇ تهبىـىئ

ــــڭ پهن وئ ــــق3قۇغۇچىلىرىنى  يىللى
ـــــزۇ ـــــپ، خهن ـــــىنى تۈگىتى دەرس
وئقۇغۇچىالر بىلهن وئقۇش تامامالش
ىئمتىھانىـــسىغا قاتنىـــشىپ، ســـىنىپ

كهسـپ وئقۇغـان. بولدۇم-5بويىچه 
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ـــــــدا-4 ۋە -3 ـــــــى جهريانى يىل
ۆئزلۈكۈمدىن ياپون تىلى ۆئگىنىـپ،
وئقۇش پۈتتۈرۈشـتىن بـۇرۇن يـاپون
تىلىنىــڭ گىراماتكىــسىنىمۇ ۆئگىنىــپ

ــۈگهتتىم ــى شــاڭخهي-1983. ت يىل
ـــپ، ـــىتېتىغا بېرى ـــاش ۇئنىۋېرس قاتن

بويىچه" مىكرو دولقۇن تېخنىكىسى"
بــۇ ۆئزۈم. بىــر يىــل بىلىــم ائشــۇردۇم

بـــۇرۇن وئقـــۇپ باقمىغـــان كهســـپ
بولـۇپ، ەئينــى ۋاقىتتــا پۈتــۈن ۇئائر
بــويىچه بــۇ ســاھهدە بىرمــۇ كهســپىي

مهن ۆئز. خـــــادىم يـــــوق ىئـــــدى
نـــى تولـــۇقۋەزىپهمنىـــڭ ېئغىرلىقى

11تونــۇپ، ھهر كــۈنى كهچ ســاەئت 
دە چىــراغ ۆئچــۈرۈلگىچه مهكــتهپ
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ــــــــــراغ كۇتۇپخانىــــــــــسىدا، چى
سـۇ ائسـتى"ۆئچۈرۈلگهندىن كېيىن 

"پــــــاراخودى رادار سىستېمىــــــسى
ــنىش ــپ ۆئگى ــسىغا بېرى تهجرىبىخانى

ــدىم ــدىكى . قىل ــازلىق تهتىل  ائي2ي
ۋاقىـــت ىئچىـــدە يۇرتقـــا قايتمـــاي،

ىرىشــاڭخهينىڭ ھهددىــدىن تاشــق
تىنجىق ىئسسىقىغا بهرداشلىق بېرىپ،

 نهچــچه ســاەئت مىكــرو10كــۈنىگه 
ــابنى ــپىي كىت ــا ائىئــت كهس دولقۇنغ
. خۇددى رومان وئقۇغاندەك وئقۇدۇم
بــۇرۇن بىــر داڭلىــق ائدەم ۆئزىنىــڭ
جاپاغا بهرداشلىق بېرىش قابىليىتىنى
ائشرۇش ۈئچۈن، بىر تاختاينىڭ بىـر
ىـخيۈزىگه نۇرغۇن مىخ قېقىپ، شـۇ م



79

مهن. قېقىلغان يۈزىدە ۇئخالپـتىكهن
ىئسسىققا بهرداشـلىق بېرەلمىگهنـدە،

بـــۇ. ەئنه شـــۇ ائدەمنـــى وئيلىـــدىم
مهكتهپنىــــڭ رەھبهرلىــــرى كېــــيىن
شـــــىنجاڭ ۇئنىۋېرســـــىتېتىغا خهت

ـــــــپ،  ـــــــدەك"يېزى ەئگهر ەئركىن
ــــانچىنى ــــسا، ق ــــرىڭالر بول ائدەملى
ــــۇل ــــۇنچىنى قوب ــــسهڭالر ش ەئۋەت

-9ى يىلـ-1985. دەپتـۇ" قىلىمىز،
يېڭـــى. ائيـــدا يـــاپونىيهگه بـــاردىم

بارغاندا، مېنىڭ ۇئستازىم ماڭا ائنچه
ەئتىگهنلىكى مهن يـاپون. قارىمىدى

تىلىدا ساالم بهرسهم، ىئلىـك ائلمـاي
مهن ۇئ كىـــشىنىڭ. ۆئتـــۈپ كهتتـــى

 دەپ مېنــــــــى بىــــــــر يــــــــۈك،
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ــدىم ــېس قىل ــسابالۋاتقانلىقىنى ھ .ھى
ــاەئت  ــى س ــۈنى ەئتىگىن  دە8ھهر ك

ىخانىغا بېرىپ، كېچهبولۇپ تهجر-1
ـــاەئت  ـــشلىدىم12س ـــچه ىئ 3.  گى

ــر ــڭ بى ــيىن، ياپونىيهنى ــدىن كې ائي
قېتىملىـــــــق مهملىكهتلىـــــــك پهن

-1تهتقىقــات يىغىنىغــا ۆئزۈمنىــڭ 
ــــدىم ــــسىنى يوللى ــــاتتىق. ماقالى ق

ـــــــــان ـــــــــشلهشته ۆئزۈم تۇرغ ىئ
مهكتهپتىكىلهرنىـــــڭ ھهممىـــــسىنى

كېـــــيىن. ھهيـــــران قالـــــدۇردۇم
ـــــدە ـــــا ائالھى ـــــلهن ماڭ ھهممهي

يېقىنــدا. ارايــدىغان بولــۇپ كهتتــىق
ـــى ـــى ۋاقىتتىك ـــڭ ەئين ـــا مېنى ماڭ

ۇئ. ۇئســتازىمدىن بىــر خهت كهلــدى



81

 ياشـقا يېقىنالشـقان80كىشى ھـازىر 
:بولــۇپ، خېتىــدە مۇنــداق دەپتــۇ

ـــدىكى" ـــېنى ائمېرىكى ـــن، س ەئركى
ـــاپونىيهگه ـــپ، ي وئقۇشـــىنى تۈگىتى
كهلسه، يهنه بىرگه تهتقىقـات ېئلىـپ

ۇئ ھازىر. نىدىمبارساق، دەپ وئيلىغا
ـــدى ـــۇپ قال ـــۇمكىن ەئمهس بول .م
بۇنىڭــدىن كېــيىن ماڭــا ائمېرىكىغــا
بېــــــرىش ىئمكــــــانىيىتىمۇ يــــــوق

مهن يېقىنــدا ۆئزۈمنىــڭ. وئخــشايدۇ
.بۇرۇنقى ۆئمرىنـى ەئسـلهپ چىقـتىم
قارىــسام، مېنىــڭ ىئلمىــي تهتقىقاتتــا
ەئڭ كــۆپ ۋە ەئڭ مــۇھىم نهتىــجه
چىقارغان ۋاقتىم سـهن بىـلهن بىـرگه

مهن...." . ىگهن ۋاقــتىم بوپتــۇىئــشل
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ائمېرىكىــدا ماگىــستېرلىق وئقۇغانــدا
ماڭــا ۇئســتاز بولغــان كىــشى بىــر
ــــۇپ، ۇئ دەرســــنى ــــاپونلۇق بول ي
ــىتېتى ــىتات ۇئنىۋېرس ــالىفورنىيه ش ك

Northridge،ــۈپ ــسىدە ۆئت  شۆبى
 ته قىلىدىغانCaltechتهتقىقاتنى 

بولـــــۇپ، تهتقىقـــــات جهھهتـــــته
ولغاچقـا،فاكۇلتېتنىڭ ەئڭ ائلدىدا ب

ــان ــسىم بولغ ــشىگه تهق ــۇ كى مهن ش
بۇنىڭدىن بىر قانچه يىـل. ىئكهنمهن

ــات ــڭ تهتقىق ــشى مېنى ــۇرۇن ۇئ كى ب
نهتىنجىلىرىمنى كۆرۈپ، ماڭا يازغـان

ەئركىـن،: "ېئلخېتىدە مۇنداق دەپتۇ
بىـــــر وئقۇتقـــــۇچى ۈئچـــــۈن، ۆئز
وئقۇغۇچىــسىنىڭ ۆئزىــدىن ېئــشىپ
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ــوق ــش ي ــك ىئ ــشىدىن بهختلى .كېتى
مهن ۆئزۈمنى ىئنتـايىنسهن ۈئچۈن 
ــــــــك ــــــــك ھهس بهختلى  بهختلى

  ...." قىلىمهن
قىسقىـــــسى، مهن ۆئگىــــــنىش ۋە

ائق بـوردا"خىزمهتته ىئزچىل تۈردە 
ـــسا، ـــۆرگىلى بولمى ـــپ ك خهت يېزى
"قىزىـــل بـــور بىـــلهن خهت يېـــزىش

ـــــدىم ـــــۇلىنى قولالن -1978. ۇئس
ــدىن  ــۇق-1995يىلى ــى دوكتۇرل يىل

-14ۇئنــۋانى ېئلىــشقىچه ھهر كــۈنى 
ھــازىرمۇ ھهر. ت ىئــشلىدىم ســاەئ16

 ساەئتتىن كۆپرەك ۋاقىتنى10كۈنى 
.ەئقلىي ەئمگهكـكه سـهرپ قىلىـمهن

تاماشـا ۋاقتىـدىمۇ ىئنتـايىن-وئيۇن
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-يىغىلىشقا بارسـام، تانـسا. ائكتىپ
ۇئســسۇلنى ھهممهيلهنــدىن كــۆپرەك

ۇئيغــــۇرچه ناخــــشا،. وئينــــايمهن
 الرغـا ىئنتـايىنVCDمۇزىكا، سـاز، 

ــۇر،ۆئيۈمــدە د. ائمــراق ۇتتــار، تهمب
ــار  ــانوالر ب ــار ۋە پىي ــۆپىنچه(گىتت ك

ـــــا ـــــگهن مېھمانالرغ ـــــگه كهل ۆئي
پـات-ۆئيىمىزدە پات). چالدۇرىمهن

ۇئ. ۆئتكـــۈزىمىز" ائىئـــله ۋاقتـــى"
ۋاقىتتا بىز ياكى ائىئله بـويىچه كىنـو
ــشىپ ــۆتىمىز بىرلى ــاكى ت كــۆرۈمىز، ي

ـــــــــايمىز ـــــــــڭ. قهرت وئين بىزنى
ەئتراپىمىزدىكــى ۋەتهنداشــالر بىــلهن
بىـرگه بولۇشــنىمۇ ناھــايىتى ياخــشى

ـــۆرىمهن ـــشتىن. ك ـــرگه پاراڭلىشى بى
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ـــــــــوزۇرلىنىمهن ـــــــــايىن ھ .ىئنت
ەئتراپىمىزدىكــى ۋەتهنداشــالر بىــلهن

-تۇققاندەك بېـرىش-خۇددى ۇئرۇق
مانـا. كېلىش قىلىپ، يـېقىن ۆئتىمىـز

بۇالر مېنىڭ ەئڭ ياخشى دەم ېئلىـش
  .ۋاقىتلىرىمدۇر

ـــوائل-6 ـــۈن:  س ـــر ائدەم ۈئچ بى
ه، تۇرمــۇش، ۋە خىزمهتلهرنىــڭائىئـل

مۇناســـىۋىتىنى تـــوغرا بىــــر تهرەپ
ـــۇھىم ـــايىن م ـــشمۇ ىئنت ـــىز. قىلى س

ـــــى ـــــۇ جهھهتتىك ـــــڭ ب ۆئزىڭىزنى
-ســــاۋاق بىــــلهن وئي-تهجــــرىبه

ــــۆزلهپ بهرگهن ــــى س پىكىرلىرىڭىزن
  بولسىڭىز؟
ــــاۋاب ــــۇش ۋە: ج ــــله، تۇرم ائىئ
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خىزمهتنىڭ مۇناسىۋىتىنى تـوغرا بىـر
تـايىنتهرەپ قىلىش ھهقىقهتهنمۇ ىئن

ــۇھىم ــڭ. م ــله ەئھۋالىنى ــر ائىئ ۇئ بى
قانـــداق بولۇشـــىنى، پهرزەنتلهرنىـــڭ
ـــــشىنى ـــــپ چىقى ـــــداق يېتىلى قان

بـۇ مهسـىلىنى مۇۋاپىــق. بهلگىلهيـدۇ
بىر تهرەپ قىلىـشتا، بىـز ۇئيغـۇرالردا

  .ساقلىنىۋاتقان مهسىله خېلى كۆپ
ــر8-7بۇنىڭــدىن  ــۇرۇن، بى ــل ب  يى

داڭلىق ۇئيغۇر پهلسهپه فراففسسورى
بىــر ەئر: " مۇنــداق دېگهنىــدىماڭــا

 نهرسه ھهممىـدىن3ۈئچۈن مۇنداق 
 بىــر③ پــۇل، ② بىلىــم، ①: مــۇھىم

ــۇنخياخــشى  ــازىرغىچه." وت مهن ھ
بىــــر ائيـــــال ۈئچـــــۈن قانـــــداق
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ــر نهرســىلهرنىڭ ەئڭ مــۇھىملىقىنى بى
ــدىم ــالپ باقمى ــدىن ائڭ ــاكى. كىم ي
شـۇڭا. بىرەر يهردە وئقۇپ باقمىـدىم
.لمـايمهنۇئ جهھهتته بىر نهرسه يازا

وئخــــــشىمىغان ائدەم ائىئــــــله ۋە
خىزمهتتىكـــــى مۇناســـــىۋەتلهرنىڭ
مۇھىملىق دەرىجىسىنى وئخـشىمىغان

ۇئنى وئخـشىمىغان. تهرتىپته تىزىدۇ
مىللهتلهرمــۇ وئخــشىمىغان تهرتىپــته

بىز ۇئيغۇرالر ۈئچۈن، ھهممه. تىزىدۇ
ــــر ــــدىغان بى ــــۇل قىالالي ائدەم قوب
تهرتىپنـــى تـــۈزۈپ چىقىـــش ائنـــچه

مهن بـۇ يهردە. ىئـش ەئمهسائسان 
ــــتالردا پهقهت ۆئزۈم كــــۆپىنچه ۋاقى
ەئمهل قىلىدىغان تهرتىپنى وئتتۇرىغا



88

قويۇپ، ۇئنى قىسقىچه چۈشهندۈرۈپ
  :ۆئتۈپ كېتهي

ــــــــۇش ۋە مهن ائىئــــــــله، تۇرم
ــــــــــل خىزمهتتىكــــــــــى ھهر خى
مۇناســـــــىۋەتلهرنىڭ مۇھىملىـــــــق

  :تهرتىۋىنى مۇنداق تىزىمهن
ەئر ۈئچـــۈن ائيـــالى، ائيـــال) 1
  .ۈن ېئرى ھهممىدىن مۇھىمۈئچ
   پهرزەنتلهر  )2
  ائنىالر- ائتا )3
   خىزمهت )4

ــــداش، ــــيىن، قېرىن ــــۇالردىن كې ب
-تۇققــــــان، ۋە دوســــــت-ۇئرۇق

تۆۋەنــدە بۇنىــڭ. بــۇرادەرلهر تۇرىــدۇ
ــــسقىچه ــــسىدا قى ــــهۋەبى توغرى س
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  :چۈشهندۈرۈش بېرىمهن
مهيلى رېائللىقتا بولسۇن، يـاكى) 1

غـانكىنوالردا بولـسۇن، ياشـىنىپ قال
بىرىنى-خوتۇننىڭ بىر-بىر جۈپ ەئر

يۆلهپ كېتىۋاتقانلىغىنى بىز داۋاملىـق
ائشــۇ ياشــقا. ۇئچرىتىــپ تــۇرىمىز

ــا ــڭ ائت ــدا، ۇئالرنى ــرى-بارغان ائنىلى
ـــكهن ـــدىن ۆئت ـــان ائلهم .ائللىقاچ
ــۇپ، مۇســتهقىل ــالىلىرى چــوڭ بول ب
.ھايــاتنى باشــالپ كهتــكهن بولىــدۇ
ۇئالر نۇرغۇن قېتىم خىزمهت، نۇرغۇن

بـــــۇرەدەرلهرنى-ېـــــتىم دوســـــتق
ــــى ــــان بولۇش ــــتۇرۇپ بولغ ائلماش

لــېكىن، بــۇ ىئككهيــلهن. مــۇمكىن
بىرسـى كېـسهل بولـۇپ. يهنىال بىرگه
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قالــسا، يــاكى يهنه بىرســىدىن جىــق
ـــسا، يهنه ـــكهن بول ـــزالپ كهت ائجى

تىنـسىز-بىرسى ۇئنىڭ ېئغىرىنـى ۈئن
ســاپ دىللىــق، ھهقىقىــي. كۆتۈرىــدۇ

لىكســاداقهتلىك، ھهقىقىــي ســهمىمىي
ۋە ھهقىقىــي مــۇھهببهت ائساســىدا
ــۈپ ەئر ــر ج ــان بى ــۇش قۇرغ -تۇرم
ــر -خوتــۇن ۈئچــۈن، بــۇ دۇنيــادا بى

بىرىدىن ۈئستىن تۇرىـدىغان مـۇھىم
ەئر ۈئچــۈن ۇئنىــڭ. ائدەم بولمايــدۇ

خوتۇنى، ائيال ۈئچۈن ۇئنىـڭ ېئـرى
ــۇھىم ــدىن م ــادىكى ھهممى ــۇ دۇني ب

ــــىدۇر ــــيلهن . نهرس ــــۇ ىئككى 20ب
يىنكى پۈتۈنياشالرغا كىرگهندىن كې

جاپادىمۇ. ۆئمرىنى بىرگه ۆئتكۈزىدۇ
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ــــدۇ ــــرگه بولى ــــاالۋەتتىمۇ بى .ۋە ھ
ۆئزىنىڭ بارلىقىنى جۆرىسىگه تهقدىم

شۇڭا يـۇقىرىقى تىزىمـدا ەئر. قىلىدۇ
ۈئچۈن خوتۇنى، ائيال ۈئچۈن ېئرى

مهن بـۇ. وئرۇندا تۇرۇشى كېـرەك-1
ــۇقتىنى ــانچه ن ــر ق ــداق بى يهردە مۇن

تىـشنى اليىـقتىلغا ېئلىپ ۆئتـۈپ كې
 مۇھهببهتنىڭ ۆئزىمـۇ بىـر①.كۆردۈم
سىز مـۇھهببهت يولىغـا قهدەم. ىئلىم

ــر ائز ــۇم بى ــۇرۇن، چوق تاشالشــتىن ب
ىئزدىنىپ، ۇئنىـڭ نـېمه ىئكهنلىكىنـى

 مــــــۇھهببهت②.چۈشــــــىنىۋېلىڭ
بىــرىگه-مهسىلىــسىدە ياشــالر بىــر

بهزىـــلهر ۇئ يولغـــا. وئخـــشىمايدۇ
بالدۇرال كىرىپ، مۇھهببهتسىز باشـقا
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.ىئشالرنى ياخشى ېئلىپ ماڭالمايدۇ
بهزىــلهر. بــۇ بىــر نورمــال ەئھــۋال

مـــــۇھهببهتنى خېلـــــى كهيـــــنىگه
ــڭ وئقۇشــى ۋە ــۈرۈپ، ۆئزىنى كېچىكت
باشـــقا ىئـــشلىرىنى مۇھهببهتـــسىزمۇ

بۇمـۇ بىـر. ياخشى ېئلىپ ماڭااليـدۇ
2قالغانالر يۇقىرىقى . نورمال ەئھۋال

.تۈرلۈك كىشىنىڭ ائرىلىقىـدا بولىـدۇ
ىڭىزنىــڭ قايــسى خىلــدىكىســىز ۆئز

يــاش ىئكهنلىگىڭىزنــى دەســـلهپتىال
ـــسىڭىز، ـــىنىپ يېتهلى ـــدان چۈش وئب
كېيىنكــــى ىئــــشلىرىڭىزنىڭ، يهنــــى
ــــــۇھهببهت ــــــلهن م ــــــۇش بى وئق
ـــك ـــشلىرىڭىزنىڭ، مۇۋەپپهقىيهتلى ىئ
بولۇشــىغا پايدىــسى ىئنتــايىن كــۆپ
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 ۆئز مۇھهببىتىنى ىئزدەش،③.بولىدۇ
ــر  ــز بى ــشى ائدەم"ھهرگى نــى" ياخ

ياخـــشى"ۇئ بىـــر .  ەئمهستېـــپىش
.نى تېپىش جهريانى" كۆرگهن ائدەم

نىــسبىي بولىــدۇ، ھهمــدە" ياخــشى"
ەئڭ"بۈگۈن . ۇئنىڭ چېكى بولمايدۇ

دىن بىرنـى تاپـسىڭىز، بىـر" ياخشى
قـا" ياخـشىراق"مهزگىلدىن كېـيىن 
ـــسىز ـــال. يهنه ۇئچراي ـــا، نورم ەئمم

ىئنسانالر ۈئچۈن، كۆپىنچه ۋاقىـتالردا
ىــدىن" ان ائدەمياخــشى كۆرىــدىغ"

ــدۇ شــۇڭا ســىز. پهقهت بىرســىال بولى
ـــى، ـــېمه ىئكهنلىكىن مۇھهببهتنىـــڭ ن
ۆئزىڭىزنىڭ قايـسى خىلـدىكى يـاش
ىئكهنلىگىڭىزنى ھهقىقىـي چۈشـىنىپ
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يهتكهنــــدىن كېــــيىن، ۆئزىڭىــــزگه
قانــداق بىــر جۆرىنىــڭ كېرەكلىكىنــى
.كـــۆڭلىڭىزدە تولـــۇق ېئنىقلىۋېلىـــڭ

ــدىن ســىز  ــدىغان"ائن ياخــشى كۆرى
بىرنـى. نى ىئزدەشكه باشالڭ" ەمائد

ۇئچراتقاندا، بـارلىق ىئقتىـدارىڭىزنى
ىئــشقا ســېلىپ، ۇئنىــڭ ائرقىــسىدىن

ـــشىڭ ـــىلىق ۋە. قوغلى ـــدە قارش بهزى
توسالغۇغا ۇئچراپ قالـسىڭىز، ەئگهر
ۆئزىنىڭىزنىــــــڭ نـــــــېمه ىئـــــــش
ـــۈردە ـــي ت ـــۋاتقىنىڭىزنى ھهقىقى قىلى
ـــــۇق ـــــزگه تول ـــــسىڭىز، ۆئزىڭى بىل

نداق قارشـىلىقىئشهنچىڭىز بولسا، ۇئ
.ۋە توســـــالغۇالرغا پهرۋا قىلمـــــاڭ 
ياخشى كۆرگهن كىشىڭىز بىلهن توي
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ــــــان ائدەم دەل ــــــاقچى بولغ قىلم
-ائنىڭىـز، قېرىنـداش-ائتا. ۈئزىڭىز

-تۇققـــانلىرىڭىز، ۋە يـــاكى دوســـت
ـــز ەئمهس ـــىز. ائغىنىلىرىڭى ەئگهر س

بىرى بىـلهن ۇئنـى ەئخـمهق قىلىـپ،
كۆڭــــۈل ېئچىــــۋېلىش مهقــــسىتىدە

ــــىڭى ــــيىنيۈرس ــــۆپىنچه كې ز، ۇئ ك
ـــدۇ ـــزگه يانى ـــڭ: ۆئزىڭى ۆئمرىڭىزنى

مهلــــۇم بىــــر مهزگىلىــــدە ســــىز
ــــوزەك ــــى ب ــــقىالرنىڭ ۆئزىڭىزن باش

بهزىــــدە. قىلىــــشىغا ۇئچرايــــسىز
ــۆرۈش" ــشى ك ــهۋەبى" ياخ ــڭ س نى

بىــراق، ەئگهر يــۇقىرىقى. بولمايــدۇ
ـــسىڭىز، ـــا قىل ـــارلىقالرنى پۇخت تهيي
ـــدىنى ـــسىزلىقنىڭ ائل ـــوڭ وئڭۇش چ
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ـــسىز ـــي. ائالالي ـــۇھهببهتنى ىئلمى م
يوســۇندا تــوغرا چۈشــىنىپ، ۇئنىڭغــا
ـــسىڭىز، ۇئ ـــۇائمىله قىل ـــق م مۇۋاپى
ــــــۇش ۋە باشــــــقا ســــــىزنىڭ وئق
ىئــــشلىرىڭىزنى تېخىمــــۇ ىئلگىــــرى

ـــسىڭىز، ۇئ. ســـۈرىدۇ ـــداق قىلمى ۇئن
سىزگه زور زىيانالرنى ېئلىـپ كېلىـشى

ائيـــالالر ھهمـــمه- ەئر④.مـــۇمكىن
.ىئشنىڭ ائلدىدا باراۋەر يارىتىلمىغان
گهرچه قىالاليدىغان ىئـشلىرىنىڭ ۆئز
ائلدىغا ىئش تهقسىماتى بولمىـسىمۇ،
ــالالر ــدا، ائي وئمۇمالشــتۇرۇپ ېئيتقان
ــــاكهش ــــن بهكــــرەك جاپ ەئرلهردى

ۇئيغۇر ائياللىرى ۈئچۈن بـۇ. بولىدۇ
ــــۇرا. تېخىمــــۇ شــــۇنداق مهن وئتت
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ائھ ۋەتهن،"مهكتهپـــته ۋاقتىمـــدا، 
ــام ــۇق ائن ــگهن شــېىئرالرنى!" ۇئل دې

نـېمه"شۇ چاغـدا، . ڭاليتتىمكۆپ ائ
ــام ــۇغ ائت ــۈن ائھ ۋەتهن، ۇئل !ۈئچ

ــدۇ؟ ــتىم" دېمهيدىغان .دەپ وئياليت
بۇنىڭ سهۋەبىنى قىزىم تۇغۇلغانـدىن

مهن. كېـــيىن ائنـــدىن چۈشـــهندىم
ياپونىيهگه مېڭىشتىن بـۇرۇن، قىـزىم

 ائيـــــال بىـــــرگه3بىـــــلهن پهقهت 
3تۇرالىغان بولساممۇ، شۇ قىسقىغىنا 

نىنىـــــڭ نهقهدەرائي ىئچىـــــدە، ائ
.ۇئلۇغلۇقىنى تولـۇق تونـۇپ يهتـتىم

ـــــاپونىيهگه-1985مهن  ـــــى ي يىل
بارغانـــدا، تېلېفـــون تېخـــى ائنـــچه
تهرەقىـــــي قىلمىغـــــان بولـــــۇپ،
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ــون ــۇق تېلېف ــدە ۇئزۇن يولل ۈئرۈمچى
قىلىش ياكى تېلىفون ېئلىـش ۈئچـۈن
.پوچتىخانىغــا بارمىـــسا بولمـــايتتى
ياپونىيهگه ياكى يـاپونىيهدىن خهت

ــدا ائران15، يازســىمۇ  كــۈن ەئتراپى
ــى ــان. تېگهتت ــاپونىيهدە تۇرغ مهن ي

ىئككــى يېــرىم يىلنىــڭ ھهممىــسىدە،
ائمانگۈلگه ھهر ھهپتىدە بىـر پـارچه

ــازدىم ــر ەئر ۈئچــۈن، ۆئز. خهت ي بى
خوتـــۇنىنى ۆئزىـــدىن بىـــر دەرىـــجه
ـــدە ـــا بهزى ـــۆرۈش، ھهتت ـــۆۋەن ك ت
ۇئرۇش، ۆئزىنىـــڭ دۇنيـــادىكى ەئڭ

هندەقهدىرلىـــك نهرسىـــسىنى دەپـــس
بولۇپمــۇ،. قىلغىنــى بىــلهن بــاراۋەر

خوتـــۇنىنى ۇئرۇش، دۇنيـــادىكى ھهر
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ــلهن ــچهم بى ــي ۆئل ــداق ەئخالقى قان
قارىغاندىمۇ ھهرگىـز قوبـۇل قىلغىلـى

ەئگهر. بولمايدىغان بىر ناچار قىلىـق
سىز ۆئزىڭىزنىـڭ بـۇ دۇنيـادىكى ەئڭ
قهدىرلىـــك نهرســـىڭىزنى ائشـــۇنداق
-دەپسهندە قىلسىڭىز، سـىزنىڭ ائتـا

ائنىڭىز سىزدىن نېمىنى كۈتهلهيـدۇ؟
ســـــــــىزنىڭ پهرزەنتلىرىڭىـــــــــز،
ـــانلىرىڭىز ۋە قېرىنداشـــلىرىڭىز، تۇقق

ـــت ـــىزدىن-دوس ـــز س ائغىينىلىرىڭى
ــــدۇ؟  ــــد قىالالي ــــى ۈئمى ⑤نېمىن

 توي قىلىـپ بولغانـدىن-مۇھهببهت
ـــــدىن مهڭگـــــۈ ـــــيىن، ۆئزلۈكى كې

ۇئنـى. ساقلىنىدىغان نهرسـه ەئمهس
ىلىـپداىئم، ائڭلىق ھالدا پهرۋىـش ق
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ـــــرەك ـــــۇنداق. تۇرۇشـــــىڭىز كې ش
قىلـــسىڭىز، ســـىزلهرنىڭ يـــۈرگهن ۋە
ــى ــان ۋاقتىڭالردىك ــوي قىلغ ــى ت يېڭ
بهخىتلىــك ســىزلهرگه مهڭگــۈ ەئســرا

ھهتتــــا ۇئ مــــۇھهببهت. بولىــــدۇ
.تهرەققىي قىلىپ، كۈچىيىپ ماڭىـدۇ
ـــڭ ـــان مۇھهببهتنى ـــش قىلمىغ پهرۋى

  . ۆئمرى چهكلىك بولىدۇ
مهن بـــــاالمنى. "پهرزەنـــــتلهر) 2
بـۇ." باالم بالىسىنى باقىدۇ. اقىمهنب

دۇنيادىكى ھهمـمه مىللهتـلهر ەئمهل
قىلىدىغان بىـر ىئنـسانىي قاىئدىـدىن

ائنىـــالر پهرزەنـــت-ائتـــا. ىئبـــارەت
كۆرۈشـــنى قـــارار قىلغـــان ۋاقىتنىـــڭ
ۆئزىــدىال ۆئز پهرزەنتلىرىنــى ياخــشى



101

تهربىيىلهش مهسۇئليىتىنىمۇ ېئتىـراپ
لغـانقىلغان ۋە ۇئنى ۆئز ۈئستىگه ائ

ـــدۇ ـــۈن. بولى ـــۇرالر ۈئچ ـــز ۇئيغ بى
شــاراىئت يــول-ېئيتقانــدا، شــهرت

قويغــان داىئرىنىــڭ ىئچىــدە ىئمكــان
قهدەر كـــۆپ بـــالىلىق بولـــۇش، ۇئ
مىللهت ۈئچـۈن قوشـقان بىـر تـۆھپه

لـېكىن، بـالىنى تېپىـپ. ھېسابلىنىدۇ
ــيىلهش ــدا تهربى ــى يولى ــۇپ، ۇئن قوي
ـــــــېچىش مهســـــــۇئليىتىدىن ۋاز ك

تــكه قىلىنغــانجهمىئــيهتكه ۋە مىلله
مهن پهرزەنـت. جىنايهتتىن ىئبارەت

مهسىلىسىدە، تۆۋەندىكى بىـر قـانچه
نۇقتىنى تىلغا ېئلىپ ۆئتۈپ كېتىشنى

دېگهننىـڭ" بـاال "①. اليىق كۆردۈم
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كىچىـك، گـۆدەك، سـاددا،"مهنىسى، 
ــــدۇ ــــن" ىئــــش بىلمهي دېگهنلهردى

بالىغا ىئش ۆئگىتىش، ىئـش. ىئبارەت
گىتىش، بـۇقىلىشنىڭ توغرا يولىنى ۆئ

.ائنىنىــڭ مــۇقهددەس بــۇرچى-ائتــا
سـىز بالىڭىزنىــڭ يېـشىغا قــاراپ، ھهر
بىـــر باســـقۇچتا بالىڭىزغـــا ىئـــشنىڭ
ـــكهت ـــڭ؛ ھهرى ـــسىنى ۆئگىتى توغرى
داىئرىـــسىنىڭ چېگرىـــسىنى ســـىزىپ

ـــڭ ـــكهن. بېرى ـــالىڭىز ســـىز ۆئگهت ب
بويىچه ىئشنى ياخشى قىلـسا، ۇئنـى

ــاتالڭ ــزگه. مۇكاپ ــىزنىڭ دېگىنىڭى س
قىلىپ، خاتاالشسا، ىئلمىيخىالپلىق 

ــز. ۇئســۇلدا جــازاالڭ ــا، ھهرگى ەئمم
بــــالىنى ۇئرۇش ۇئنــــى. ۇئرمــــاڭ
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ەئممـا، بـالىنى. جازاالش ۈئچۈنـدۇر
جازاالشنىڭ نۇرغۇن ىئلمىـي ۇئسـۇلى

ـــار ـــداققا. ب ـــر وئرۇن ـــىلهن، بى مهس
 مىنۇت توختىتىـپ10-5چىقىرىپ، 

قويــۇش؛ ەئڭ ياخــشى كورىــدىغان
دىن بىروئيۇنچۇقىنى وئيناش ھوقۇقى

كـــۈن يـــاكى بىـــر ھهپـــته مهھـــرۇم
بالىڭىزنى ۇئرسىڭىز، سـىز. قالدۇرۇش

يــالغۇز ۇئنــى جــازاالپال قالماســتىن،
ۆئزىـــگه بولغـــان-ســـىز ۇئنىـــڭ ۆئز

ـــــۆرمىتى  ـــــزچه (ھ -self"ىئنگلى
esteem "ۋەيران قىلىسىز) دەيدۇ.

بــالىڭىز جهمىئيهتــته ۆئزىنــى تــۆۋەن
ـــساپاليدىغان ـــك ائدەم ھى دەرىجىلى

 ەئگهر②.  بولىـــدۇبولـــۇپ چـــوڭ
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بالىڭىز سىز تېخـى ۆئگهتمىـگهن بىـر
ــپ ــا قىلى ــپ، ۇئنــى خات ىئــشنى قىلى
ـــــڭ ەئمهس، ـــــسا، ۇئ بالىڭىزنى قوي
ســـىزنىڭ مهســـۇئليىتىڭىز بولـــۇپ،
بۇنداق ەئھۋالدا، سـىزنىڭ بـالىڭىزنى

ــــوق ــــۇقىڭىز ي ــــازاالش ھوق ③. ج
دادىـــــسىنىڭ يـــــاكى ائپىـــــسىنىڭ
خاتالىغى ۈئچۈن بالىسىنى جازاالش،

ــــــۇ دۇ ــــــاالقب ــــــادىكى ەئڭ ق ني
ائدەتلهرنىــڭ بىــرى؛ ســىز ۇئنىڭــدىن

 ېئرىڭىـز يـاكى④. مۇتلهق ساقلىنىڭ
خوتــــــۇنىڭىز بالىغــــــا تهربىــــــيه
بېرىۋاتقانــــــدا، يــــــاكى بــــــالىنى
ەئدەپلهۋاتقانـــدا، ەئگهر ســـىز بـــۇ
ەئدەپلهشكه قوشۇلمىسىڭىز، ھهرگىـز
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بالىڭىزنىــڭ ائلدىــدا خوتــۇنىڭىزنى
ــبلىمهڭ ــى ەئيى ــاكى ېئرىڭىزن مهن-ي

ۇقۇرىدا تىزغانـدەك، ېئرىڭىـز يـاكىي
ـــتۈن ـــالىڭىزدىن ۈئس ـــۇنىڭىز ب خوت

بۇ ىئـش تـۈگىگىچه سـاقالپ. تۇرىدۇ
بـــۇ جهريانـــدا ائســـمان ۆئرۈلـــۈپ(

ــمهيدۇ ــدىن جــۆرىڭىزنى)چۈش ، ائن
ــپ، ــر يهرگه چاقىرى ــوق بى ــالىڭىز ي ب

ــڭ-ۆئز .ائرا چۈشــهنچه ھاســىل قىلى
ــالىنى ــسىدە، ەئگهر ب ــڭ نهتىجى بۇنى

تـا بولـۇپ قالغـانەئدەبلىگىنىڭىز خا
بولـــــسا، قىلـــــچه ىئككىلهنـــــمهي،
بالىڭىزنىــــــــــڭ ائلدىــــــــــدا ۆئز

ھهمـدە. خاتالىقىڭىزنى ىئقرار قىلىـڭ
بالىڭىزغا كۆيۈدىغانلىقىڭىزنى، شـۇڭا
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مۇشـــــــــــــۇنداق تهربىـــــــــــــيه
بېرىۋاتقانلىقىڭىزنى ھهر قېتىم ىئزھـار

ـــڭ ـــۆرىڭىزدىن⑤. قىلى ـــالىڭىز ج  ب
ــۇھىم ــدىن م ــسىال ھهممى ــۇڭا. قال ش

ــربالىڭىزنىــڭ  ــر ىئــشى ســىزنىڭ بى بى
مېھمانــــــــدارچىلىقىڭىز بىــــــــلهن
ــــۇم ۇئ ــــسا، چوق ــــۇپ قال توقۇنۇش
.مېھمانــــدارچىلىقتىن ۋاز كېچىــــڭ

-10ەئگهر سىزگه بىـر دوسـتىڭىزنى 
 سوملۇق بىـر قۇتـا ھـاراق ېئلىـپ20

ـــالىڭىز ـــلهن ب ـــش بى ـــان قىلى مېھم
ۇئزۇنــدىن بۇيــان تهلهپ قىلىۋاتقــان
بىــر قهلهم، دەپــتهر، كىتــاب يــاكى

ۇقنى ېئلىپ بېرىشتىن ىئبارەتوئيۇنچ
ــوغرا2 ــقا ت ــى تالالش ــدىن بىرىن  يول
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ــلهن ــسه، دوســتىڭىزنى ھــاراق بى كهل
ەئگهر سـىزگه. كۈتۈشتىن ۋاز كېچىڭ

بىـر چـوڭ مېھمـان چـاقىرىش بىــلهن
ـــپ ـــر كومپيـــۇتېر ېئلى بالىڭىزغـــا بى

 يولدىن بىرىنـى2بېرىشتىن ىئبارەت 
ــا ــسه، بالىڭىزغ ــوغرا كهل ــقا ت تالالش

  . لىپ بېرىڭكومپيۇتېر ېئ
ــا) 3 ــا-ائت ــا. ائن ــۇرالر ائت -ۇئيغ

ائنىغا مېھرىبـانلىق بىـلهن مـۇائمىله
قىلىـــشتا دۇنيــــادىكى ەئڭ ىئلغــــار

شــۇڭا مهن بــۇ. مىللهتلهرنىــڭ بىــرى
.مهسىلىدە تهپـسىلى توختالمـايمهن
تىلغا ېئلىپ ۆئتۈشكه تېگىـشلىك بىـر
ــدا، ــال ەئھۋال ــۇكى، نورم ــىله ش مهس

ــشى خهۋەر ېئل ــالىڭىزدىن ياخ ــشب ى
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ائنىڭىـــزدىن ياخـــشى خهۋەر-ائتـــا
ــۇھىم ــشتىن م ــۇنى ھهر داىئــم. ېئلى ب

ـــرەك ـــۇش كې ـــته تۇت ـــڭ. ەئس بۇنى
ـــا ـــز نورمـــال-ســـهۋەبى، ائت ائنىڭى
ـــــدا ۆئز ـــــدىن خهۋەر-ەئھۋال ۆئزى

ائالاليـــدۇ، ەئممـــا بـــالىڭىز تېخـــى
ـــدۇ  ـــداق قىاللماي ـــى(ۇئن ۇئالر تېخ

  ).دە-كىچىك
ــزمهت)4 ــڭ. خى ــسانالر ۆئمىرىنى ىئن

ــــسىنى خ ــــلهنكۆپىنچى ــــزمهت بى ى
خىــزمهت بىــلهن كىــرىم. ۆئتكۈزىــدۇ

ـــقا ـــان باش ـــدا تىزغ ـــپىش يۇقىرى تې
ــــدا ــــسىنى يولى ــــشالرنىڭ ھهممى ىئ

لـېكىن،. قىلىشنىڭ ائلدىنقى شـهرتى
ىئككــــى كۈنــــدە-خىــــزمهت بىــــر
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خۇڭـا،. تۈگهيدىغان نهرسـه ەئمهس
ــــىلهن، ــــدا، مهس ــــددى ەئھۋال جى

ائنىڭىز-ائيالىڭىز، بالىڭىز ياكى ائتا
ــپ قالغا ــدىائغرى ــۇم ائل ــدا، چوق ن

بىــلهن ۇئالردىــن خهۋەر ېئلىــشىڭىز
مهن كالىفورنىيهنىــــــڭ. كېــــــرەك

 "ىئنگلىــزچه (ســىلىكون جىلغىــسى 
Silicon Valley " دەپ ائتىلىدۇ.

ائمېرىكا بويىچه يۇقىرى تېخنىكىلىـق
شىركهتلهر ەئڭ كۆپ يىغىلغان وئرۇن
ــــــى ــــــلهر ۇئ يهرن ــــــۇپ، بهزى بول

، دەپمــۇ"ائمېرىكىنىــڭ ائمېركىــسى"
ــدۇ ــسچو. ائتاي ــان فرانچى ــى س وئرن

 يىلـــدىن7دا ) شـــهھىرىنىڭ يېنىـــدا
ــــڭ. كــــۆپرەك ىئــــشلىدىم ۇئ يهرنى
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ىئــشقا ائدەم"شــىركهت مهدەنىيىتــى 
ــۇتۇش ــشتىن ائدەم بوش ــش، ىئ "ېئلى

تېخنىكىــدا-بولــۇپ، ھهر قېــتىم پهن
بىر چـوڭ ىئلگىـرىلهش بولغانـدا، بـۇ

ىئككى يىلنىـڭ ىئچىـدىال-جايدا بىر
ركهت قۇرۇلـۇپ مىڭ يېڭـى شـى2-3

ــــدۇ ــــدىن . كېتى ــــل5-3ۇئنىڭ  يى
ۆئتكهنــدىن كېــيىن، تاقىلىــدىغىنى
ــېتىلىپ، ــېتىلىدىغىنى س ــپ، س تاقىلى
ھېلىقى شىركهتتىن بىر نهچچه يـاكى

ەئگهر. بىـــر قـــانچه وئنىـــال قالىـــدۇ
ـــابىلىيهت ـــىزنىڭ ق ـــز-س تهجرىبىڭى

ۇئالرغــا زۆرۈر بولــۇپ قالــسا، ســىزنى
ــدۇ ــشقا ائلى ــسىمۇ ىئ ــالۋۇرۇپ بول .ي

ـــايەئ ـــدان ماڭم ـــىركهت وئب گهر ش
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قالــسا، ســىزنى رەھىمــسىزلىك بىــلهن
يىلـــى-2001. ىئـــشتىن بوشـــىتىدۇ

دېكــــــــــابىردا مهن بىزنىــــــــــڭ
"Wawesplitter "ـــــــــــگهن دې

شىركهتكه ياردەملىشىپ، بىـر شـهنبه
 ائدەم30كۈنى بىر كۈننىڭ ىئچىدىال 

ــدۇق ــان ىئ ــى -2002. ائلغ -3يىل
%ائيــدا شــىركهتتىكى خادىمالرنىــڭ

ېئلېكتىر(شتىن بوشاتتۇق  تىنى ىئ30
ىئنژىنىرلىقـــــى كهســـــپى بـــــويىچه
ـــــــار ـــــــۋانى ب ـــــــۇق ۇئن دوكتورل

ــۇ   نهچچىــسى بــار10ائدەملهردىنم
ـــدى ـــۇالرنىڭ. ىئ ـــا ائش ـــر ۋاقىتت بى

ـــدىكى  ـــب6ىئچى ـــشىدىن تهركى  كى
نـى" اليىھىلهش گۇرۇپپىسى"تاپقان 
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كېـــيىن ائمېرىكىنىـــڭ. باشـــقۇراتتىم
ـــــۇق ـــــشىش-نۇرل ـــــاال خهۋەرلى ت

ــسى توغ ــۆلچهرتېخنىكى ــسىدىكى م رى
خاتا چىقىپ قېلىپ، يېڭى قۇرۇلغـان

 ىئ3000-2000شـــــىركهتلهردىن 
.ائرقىدىن تاقىلىشقا باشـلىدى-ائرقا

ـــىركهتمۇ  ـــڭ ش ـــون125بىزنى  مىلي
 يىلـدا خهجـلهپ4دولالر مهبلهغىنى 

ــــــــسىزلىقتىن ــــــــپ، ائمال تۈگىتى
شــىركهتنىڭ تهتقىقــات، تهرەققىيــات
ۋە ىئـــــشلهپچىقىرىش ىئـــــشلىرىنىڭ

نى تهيـــۋەنگه يۆتكهشـــكهھهممىـــس
 نهچـچه10ھېلىقـى . مهجبۇر بولدى

دوكتورنىمــــۇ ىئــــشتىن بوشــــىتىپ،
.ۇئالرنىڭ ىئچىدە مهن يالغۇز قالدىم
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شىركهت مېنىڭ تهيۋەنگه بېرىشىمنى،
%ەئگهر بارسام، ماڭا بۇ شىركهتنىڭ

مهن.  تىنى بېرىدىغانلىقىنى ېئيتتى1
-4يىلـى -2003ۇئنى رەت قىلىپ، 
تتىن چىقىپ كېتىـپ،ائيدا بۇ شىركه

FBIـــــــوگىيه ۋە  ۈئچـــــــۈن بىوئل
ــورالالرنى تهكــشۈرۈپ ــك ق خىمىيهلى
بېرىدىغان ۈئسـكۈنىنىڭ تهتقىقـاتىنى
قىلىــــدىغان يهنه بىــــر بىوئلــــوگىيه
ــــشقا ــــىركىتىگه ىئ ــــسى ش تېخنىكى

ــردىم ــيهت). كى ــر مهدەنى ــداق بى بۇن
ائســتىدا، ســىز بىــر شــىركهت بىــلهن

، ۇئنىڭغا ۆئمۇر"مۇھهببهت باغالش"
ــو ــۇمكىنب ــىڭىز م ــادىق بولۇش يى س

خىزمهت بىـر ائدەم ۈئچـۈن. ەئمهس
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لېكىن ۇئ ۆئمۈرلـۈك. ىئنتايىن مۇھىم
ـــا. ەئمهس ـــالىڭىز، ائت -ســـىزنىڭ ب

تۇققانلىرىڭىز سـىز-ائنىڭىز ۋە ۇئرۇق
  . ۈئچۈن ۆئمۈرلۈكتۇر

ــــداش، ــــقا، قېرىن ــــن باش ۇئالردى
-تۇققــــــان، ۋە دوســــــت-ۇئرۇق

ــار ــۇرەدەرلهر ب ــۇ. ب ــشىنىڭ ب ــر كى بى
گورىيهدىكى ائدەمـــلهر بىـــلهنكـــاتې

بولغـــــان مۇناســـــىۋىتىنى ېئنىـــــق
.تهســۋىرلهش ائنــچه ائســان ەئمهس
ۇئنىــڭ ۈئســتىگه، ســىز چهت ەئلــدە
بولسىڭىز، بۇ ائدەملهر بىلهن بولغـان
مۇناسىۋىتىڭىز سىز ۋەتهنـدە بولغـان
ۋاقتىڭىزدىكــــى بىــــلهن مــــۇتلهق

ـــــشىمايدۇ ـــــڭ. وئخ ـــــۇڭا بۇنى ش
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ىتهپـــسىالتىنى ھهر بىــــر ائدەم ۆئز
وئيلىنىشىۋېلىـــــــشىنى تهۋســـــــىيه

  .قىلىمهن
ــــدا ــــڭ ەئڭ ائلدى مهن جاۋابىمنى
ېئيتىــــپ ۆئتــــۈپ كهتكهنــــدەك،
يــۇقىرىقى مۇناســىۋەت وئخــشىمىغان
ــــشاش ــــۈن وئخ ــــلهر ۈئچ ائىئلىلى

ــــــدۇ ــــــڭ. بولماي ــــــېكىن، مېنى ل
كۆزىتىـــشىمچه، ىئنـــاق ۆئتۈدىغـــان،
پهرزەنتلىرىنىڭ سـاغالم ۋە ەئتراپلىـق

 كۆڭـۈلۆئسۈپ يېتىلىشىگه ائالھىدە
ـــــا ـــــدىغان ائت ـــــڭ-بۆلى ائنىالرنى

ھهممىسى مۇناسىۋەتتىكى مۇھىملىـق
تهرتىپىنــى مهن يۇقىرىــدا تىزغانغــا

ــدۇ ــله. وئخــشاش تىزى ــر ائىئ ھهر بى
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خوتۇن ھهر ىئككىلىـسى-ۈئچۈن ەئر
ـــر ـــۇنداق بى ـــۆرگهن مۇش ـــاقۇل ك م
.تهرتىپنىــڭ بولۇشــى تولىمــۇ مــۇھىم
ەئگهر ســــىزلهردە ائشــــۇنداق بىــــر

ــسا، ن ــپ بول ــتالرداتهرتى ــۇن ۋاقى ۇرغ
قايسى ىئشنى قىلىش، قايـسى يـولنى
ــــر ــــسىدىكى پىكى ــــالالش مهسىلى ت
ىئختىالپىدىن ساقالنغىلى، بۇنىڭدىن

ـــدىغان ەئر ـــپ چىقى ـــۇن-كېلى خوت
مۇناســىۋىتىدىكى كۆڭۈلــسىزلىكلهرنى
.زور دەرىجىـــدە ائزايتقىلـــى بولىـــدۇ
ـــشىمىغان ـــپ وئخ ـــۇقىرىقى تهرتى ي
ــــشاش ــــۇ وئخ ــــلهر ۈئچۈنم مىللهت

مهسىلهن، ياپونلۇق ەئرلهر. دۇبولماي
ــــزمهت  ــــدا،-1ۈئچــــۈن خى وئرۇن
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وئرۇنـــدا-2شـــىركهتتىكى باشـــلىق 
يــاپونلۇق ائيــالالر ۈئچــۈن. تۇرىــدۇ
ـــرى  ـــدا، بـــالىلىرى -1ېئ -2وئرۇن

ـــدۇ  ـــدا تۇرى ـــهن(وئرۇن ۇئالر ائساس
خىزمهت قىلماي ائشۇ ىئككهيلهندىن

ــدۇ ــدىكى ائق). خهۋەر ائلى ائمېرىكى
ـــلهر ۈئچـــۈن، ىئـــرى  ـــاكىتهنلىك ي

وئرۇنـدا، بـاال ۋە ائىئـله-1خوتۇنى 
وئرۇنــدا-3وئرۇنــدا، خىــزمهت -2

ــــــدۇ ــــــڭ. تۇرى ــــــا، ۇئالرنى ەئمم
كۆپىنچىسىنىڭ تۇققان بىـلهن ائنـچه

ــدۇ ــارى بولماي ــت. ك ــنه،-دوس ائغى
خوشــنا ۋە خىزمهتداشــالرغا-خولــۇم

ېئتىبار بېرىپ كهتكهنلىكىنىمۇ ائنـچه
ــدىم ــۇق. كۆرمى ــڭ مهن دوكتۇرل مېنى
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ىــر ۇئســتازنىڭ قولىــداوئقۇغانــدا ب
ــــشلىگهن  ــــلهن5-4ىئ ــــالىالر بى  ب

چۈشكهن بىـر پـارچه رەسـىمىم يـوق
ــــــــــداق( ــــــــــرىكىلىقالر ۇئن ائمې

ــز-؛ ھــازىر بىــر)قىلمايــدىكهن بىرىمى
.بىلهنمۇ ھىچقانداق ائالقه قىلمـايمىز

 يىـل ىئـشلىگهن،4-3بىر شىركهتته 
ـــكهن ـــېقىن ۆئت ـــى ي ـــدە خېل ھهم
ـــــىركهتتىن ـــــۇ ش ـــــشىلهرمۇ، ب كى

هن، پۈتۈنلهي يوق بولۇپائيرىلىدىك
ـــدىكهن ـــز. كېتى ـــته بى ـــۇ جهھهت ب

ــــــز ــــــا ھهرگى ــــــۇرالر ۇئالرغ ۇئيغ
  .وئخشىمايمىز

تـــــور بېتىڭىـــــزدە:  ســـــوائل-7
ــد ــشنى ۈئمى ــالر بىلى ــۇرتتىكى ياش ي
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قىلىدىغان نۇرغۇن مهسىلىگه جـاۋاب
بۇ تور بهتنى ىئشلهش ائرام. بېرىپسىز

  ېئلىشىڭىزنىڭ بىر قىسمىمۇ؟
مهكتهپـتهمهن باشـالنغۇچ : جاۋاب

ـــارتىپال، ـــدىن ت ـــان ۋاقتىم وئقۇۋاتق
ساۋاقداشــلىرىمغا ۆئگىنىــشته يــاردەم
بېرىشنى باشلىغان بولۇپ، باشـقىالرغا
يــــاردەم بېرىــــشنى ۆئزۈم ۈئچــــۈن
شـــهرەپلىك ىئـــش، دەپ ھېـــسابالش
ماڭــا شــۇ چاغــدىن باشــالپ ائدەت

بــۇ ائدەتنــى. بولــۇپ قالغــان ىئــدى
.مهن ىئزچىل داۋامالشتۇرۇپ كهلدىم

كانىيهتال يار بهرسه، مهيلى بىـرەرىئم
ــكه ــۈن مىللهت ــاكى پۈت ــسكه ي شهخ
بولسۇن، پايدىلىقال ىئش بولىدىكهن،
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مهن ۇئنداق ىئشنى قىلىـشتىن زادىـال
ھهمــدە پۈتـــۈن. بــاش تارتمىـــدىم

ۋۇجۇدۇم بىـلهن ەئتراپىمـدىكىلهرنى
ۆئزۈم بىلهن بىـرگه ېئلىـپ مېڭىـشقا،
ـــقا ـــا باشالش ـــوغرا يولغ ـــى ت ۇئالرن

قولۇمـدىن كهلـسىال، مهن. تىرىشتىم
ھېچكىمدىن ھهر قانداق يـاردىمىمنى

يىللىـرى-1978-1976. ائيىمىدىم
ــيه ېئلىــش ۈئچــۈن ــا تهربى مهن قايت
بارغان يېزىدا، غالىپ ىئـسىملىك بىـر

ـــدى ـــار ىئ ـــاال ب ـــشهھهر. ب ۇئ كونى
ناھىيىـسىدىكى بىـر) ھازىرقى وئنسۇ(

باشلىقنىڭ بالىـسى بولـۇپ، باشـقىالر
تا داڭــق چىقىرىــپ،بىــلهن ۇئرۇشۇشــ

.، دەپ ائتىلىكهندۇق"غالىپ جودا"
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ــت ــلهن دوس ــڭ بى ــدا ۇئنى مهن يېزى
ـــــى ـــــۇپ، ھهر جهھهتـــــته ۇئن بول

بۇنىـڭ نهتىجىـسىدە، ۇئ. يېتهكلىدىم
بىـــر ىئنتـــايىن مـــۇاليىم، قولىـــدىن
كېلىـــــشىچه باشـــــقىالرغا يـــــاردەم
ـــگه ـــر ائدەم ـــى بى ـــدىغان يېڭ قىلى

2ۇئ چاغدا بىزگه يېزىدا . ۆئزگهردى
ياخشى ىئـشلهپ، شـۇ ائرقىلىـقيىل 

بىـرەر ماائشـلىق ىئـشقا ېئرىشىــشتىن
باشقا ھېچقانداق چىقىش يولى يـوق

يېزىدا ياخشى ىئـشلىمىگهنلهر. ىئدى
 يىلدىن كېيىنمـۇ بىـرەر خىـزمهتكه2

شۇڭا مېنىڭ تۇتقـان. ېئرىشهلمهيتتى
پـــارالق"يولـــۇم ائشـــۇنداق بىـــر 

ــستىقبال يــولى غــا ماسالشــقان" ىئ



122

  .ىئدى
ــــڭ چ ــــگه چىقىــــپمېنى هت ەئل

وئقۇماقچى بولغان ۇئيغـۇر ياشـالرغا
بىر ائز يـاردەم قىلىـشنى باشلىـشىمدا
يۇقىرىقىدىن باشقا يهنه بىر ائالھىدە

يىلـــى-1988مهن . ســـهۋەبمۇ بـــار
ائپرېلدا ياپونىيهدىكى ۆئگىنىـشىمنى
تۈگىتىپ، يۇرتقا قايتىـشتىن بـۇرۇن،
ەئينــــــى ۋاقىتتىكــــــى شــــــىنجاڭ

ر لۇق ماائرىپۇئنىۋېرسىتېتى ۋە ۇئائ
ــشقهدەم ــانچه پې ــر ق كومىتېتىنىــڭ بى

ۇئالرنىـڭ(ۇئيغۇر ۋە قازاق رەھبىـرى 
بىرسى تۈگهپ كهتتى؛ ۇئ ائتىمىزنىڭ

مهن. ياتقان يېرى جهنەئتته بولغاي
ـــــۈ ـــــاردىمىنى مهڭگ ـــــڭ ي ۇئالرنى



123

نىـڭ يـاردىمى بىـلهن،) ۇئنۇتمايمهن
ــىتات ــالىفورنىيه ش ــدىكى ك ائمېرىكى

Northridgeۇئنىۋېرســــــىتېتىنىڭ 
بىــــــــلهن) CSUN(شۆبىــــــــسى 

TOFLEائالقىلىــــــــــــــــــشىپ، 
ىئمتىھانىدىن ياپونىيهدە ۆئتـۈپ، ۇئ
ــان ــپ بولغ ــۇل قىلىنى ــتهپكه قوب مهك

ــتهپ. ىئــدىم ــۇمنى مهك ــۇش پۇل وئق
ــــۇپ، ــــۋەتكهن بول ــــۇق كۆتۈرى تول
ـــــــــاردەمچى ـــــــــۇمنى ي تۇرمۇش
وئقۇتقۇچىلىـــق قىلىـــپ تاپىـــدىغان
كىــــرىمىمگه تايىنىــــپ باقىــــدىغان

مـا، ماگىـستېرلىقەئم(بولغان ىئدىم 
ـــۇق ـــپ، دوكتۇرل وئقۇشـــىنى تۈگىتى

5وئقۇيدىغاندا، مېنى قوبۇل قىلغـان 
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ـــسى ـــڭ ھېچقايسى ـــي مهكتهپنى ائلى
ېئلېكتىر ىئنژېنېرلىقى كهسپى بـويىچه

يىلى-1چهت ەئللىك وئقۇغۇچىالرغا 
وئقــۇش يــاردەم پــۇلى بهرمهيــدىغان
بولغاچقا، كالىفورنىيه ۇئنىۋېرسىتېتى

ــسى  ــس شۆبى گه) UC Davis(داۋى
ــى -1 ــۇش13يىل ــالر وئق ــڭ دول  مى

بۇنچىلىــك پــۇلنى. پــۇلى تۆلىــدىم
تېـپىش ۈئچـۈن مهن ۆئزۈم ىئــشلهپال

 بـــــالىمىزنى2قالماســـــتىن، بىـــــز 
ۈئرۈمچىدىكى تۇققانالرغـا قالـدۇرۇپ
قويـــــــۇپ، بـــــــۇرۇن شـــــــىنجاڭ
ــــسى ۇئنىۋېرســــىتېتىنىڭ وئقۇتقۇچى
بولۇپ ىئشلىگهن ائيالىم ائمـانگۈلمۇ

ــــــدىكى ەئڭ  ــــــالىقائمېرىكى جاپ
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ــــدى ــــڭ  UCD. ىئــــشالرنى قىل نى
ــــــــسىدا وئقۇغــــــــۇچىالر ائشخانى
ـــشتىن ـــدە، ىئ ىئـــشلهۋاتقان مهزگىل
ــپ، ــپ كېلى ــگه قايتى ــۈپ، ۆئي چۈش
ـــــسا، ـــــېلىپ سىق ـــــسىنى س مايكى
ـــان تهر ـــپ قالغ ـــسىگه يىغىلى مايكى
ــاتتى ــامچىالپ ائق ــۈيى يهرگه ت ).س

ــــپ،  ــــا قايتى ــــڭCSUNيۇرتق  نى
ـــشۇرۇپ ـــى تاپ ـــۇرۇش قهغىزىن وئقت

ــ ــپ قارى ــدىن ېئلى -5سام، ۇئ مېنىڭ
ائينىـــڭ ائخىـــرىغىچه مهكـــتهپكه

مهن. تىزىملىتىشىمنى تهلهپ قىلىپتۇ
 ائيلىق بولغانـدا يـاپونىيىگه3قىزىم 

ــۇپ،  ــكهن بول ــرەي3كهت ــقا كى  ياش
ــدىم  ــدە قايتىــپ كهل ىئككــى(دېگهن
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"دادا"ھهپـــتىگىچه قىـــزىم مىنــــى 
ــى  ــاي، مىن ــى ۇئنىم ــن"دېگىل ەئركى

اۇئ چاغــد). دەپ چــاقىردى" ائكــا
ـــــاپونىيهگه ـــــى ي ائىئلىمىزدىكىلهرن
ــا ــڭ يۇرتق ــاكى بىزنى ــشقا ي چاقىرتى
ــۇن ــۈرۇش ۇئچ ــان ك ــا تۇقق ائرىلىقت
قايتىشىمىزغا رۇخسهت قىلىنمىغاچقا،
يۇرتتىن ىئككى يېرىم يىل ائيرىلىپ،
.ۆئينــى ناھــايىتى ســېغىنغان ىئــدۇق
ــــپ ــــڭ ۈئســــتىگه، مهن قايتى ۇئنى
ـــر ـــاكۇلتېتتىن ېئغى ـــشىمگىال، ف كېلى

ىرىپتار بولۇپ قالغـان بىـركېسهلگه گ
ــۈرۈش ــۇش پۈتت ــڭ وئق وئقۇتقۇچىنى

 وئقۇغۇچىــسىنى ماڭــا4ائلدىــدىكى 
ــشۇردى ــۇش. تاپ ــڭ وئق مهن ۇئالرنى
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پۈتتۈرۈش ماقالىسىنى يېزىـشىغا بىـر
ـــدىم ـــك قىل ـــرىم ائي يېتهكچىلى .يې
بۇالرنى ائز دەپ، ماڭا ائمېرىكىـدىن

ــــۇش-1 ــــدۇرغان وئق ــــتىم ماڭ قې
ــــگه ــــزى ۈئرۈمچى ــــاقىرىق قهغى چ
كهلگهنــدىن كېــيىن يوقــاپ كېتىــپ،
مهن پوچتىخـــــانىمۇ پوچتىخانـــــا
ــۇ ــڭ ۈئچۈنم ــپ، ۇئنى سۈرۈشــته قىلى

شۇ چاغدا مهن. خېلى ائۋارە بولدۇم
ھېلىقــــى مهكــــتهپكه تىــــزىملىتىش
ــــــى ائيدىڭالشــــــتۇرۇۋېلىش ۋاقتىن
ۈئچۈن، ائمېرىكىـدا وئقۇۋاتقـان بىـر
.ۇئيغـــۇر تونۇشـــۇمغا خهت يـــازدىم
ــــدىن خ ــــا ۇئنىڭ ــــا، ماڭ هتەئمم

ائينىـڭ-7مهن ائمالسىز . كهلمىدى
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ــــان ــــدىغان قۇرب ــــسى كېلى وئتتۇرى
ھېيتقىمۇ قارىماي، بېـيجىڭگه بېرىـپ

ائينىـڭ ائخىـرىغىچه-7ۋىزا ېئلىپ، 
كېلىــپ. ائمېرىكىغــا كېلىــپ بولــدۇم

ـــسام، مهكـــتهپكه  ـــچه-9قارى ائيغى
ھېلىقـى. تىزىمالتقىلى بولمايـدىكهن

مېنىــــڭ ۇئقتــــۇرۇش خېتىمــــدىكى
ـــــزىملىتىش ۋا قتـــــى ەئســـــلىدەتى

ائمېرىكىــــــدىكى وئقۇغۇچىالرغــــــا
شـۇنداق قىلىـپ،. قارىتىلغان ىئـكهن

ـــا ـــنه ۇئچۇرغ ـــر كىچىككى ـــۇ بى ائش
ېئرىـــشهلمىگهنلىكىم ۈئچـــۈن، مهن
ىئككى يېرىم يىل ائيرىلىپ كهتـكهن

ـــــدە ائران  ـــــۇرۇپ،3ۆئيۈم  ائي ت
ائمېرىكىغــا بىــر ائي بالــدۇر كېلىــپ،
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بـۇ. ياتاق پۇلى تۆلهپ، بىكار ياتتىم
ش ماڭـا ناھـايىتى قـاتتىق تهسـىرىئ

  . قىلدى
ـــار ـــادا ب ـــۇ دۇني ـــايهم ب مېنىـــڭ غ
وئقۇشنىڭ ھهممىـسىنى ەئڭ يـۇقىرى

ياپونىيهگه. پهللىگىچه وئقۇش ىئدى
ــــي ــــدىكى ائلى ــــشتا، ۈئرۈمچى بېرى

 كه يـېقىن يـاش50مهكتهپلهردىكى 
 پهن بــــويىچه3وئقۇتقــــۇچىالردىن 

15ىئمتىھـــان ېئلىنىـــپ، ۇئالردىـــن 
، يـــــاپونىيهگهكىـــــشى تاللىنىـــــپ

ــدى ــانىالردا. ەئۋەرتىل مهن ۇئ ىئمتىھ
-1 نومـــۇر ېئلىـــپ، 240جهمىئـــي 

ىئچكىرى ۆئلكىـدە. وئرۇنغا ېئرىشتىم
 نومـۇر180وئقۇغان بىر وئقۇتقۇچى 
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ـــــلهن  ـــــشتى-2بى .وئرۇنغـــــا ېئرى
ــــدا  ــــشىمچه ائخىرى 50-40ائڭلى

15نومـــۇر ائلغـــانالردىنمۇ ھېلىقـــى 
كىـــشىنىڭ ىئچىـــگه كىـــرگهنلهر بـــار

 ەئمما، مهن تهقـسىم بولغـان.ىئكهن
ـــــــــته ـــــــــاپونىيهدىكى مهكتهپ ي
.ائسـپىرانتلىق وئقۇشـى يـوق ىئـكهن
شۇنىڭ بىلهن مهن بىلهن بىـر قـاراردا
يــاپونىيهگه بارغانالرنىــڭ ىئچىــدىكى
ائســـــــــپىرانتلىقتا وئقۇشـــــــــنى
خااليــــــدىغانالرنىڭ ھهممىــــــسى
ماگىستېرلىق وئقۇشىغا كىـردى، مهن
ــــۈن ــــۋان ۈئچ ــــۇقىرى ۇئن ــــر ي بى

 يىـل2بۇنىڭ ۈئچۈن . لمىدىموئقۇيا
ــــدىم  ــــاتتىق ائزاب يى ــــېكىن،(ق ل
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تارتقـــــــان. چۈشكۈنلهشـــــــمىدىم
دەرتلىرىمنــى كــۈچكه ائيالنــدۇرۇپ،
ىئمكان قهدەر كۆپرەك ىئلمىي ماقـاله

ــشتىم ــشقا تىرى ــۇ. چىقىرى ــۇ ھهقتىم ب
ەئممـا، بـۇ. نۇرغۇن ھهكايىلىرىم بـار

ــسىنى ــم چهكلىمى ــۆھبهتنىڭ ھهجى س
ــى  ــۇپ، ۇئالرن ــۆزدە تۇت ــۇ يهرگهك ب

يـــــاپونىيهدىكى مهن. يازمـــــايمهن
وئقۇغان مهكـتهپ مېنـى مهملىـكهت

وئرۇنــــدا تۇرىــــدىغان-3بــــويىچه 
وئســاكا ۇئنىۋېرســىتېتىگه يــۆتكهپ
ـــۇئل ـــدى، مهس ـــاقچى بولغانى قويم
.وئرگــانلىرىمىز ۇئنىڭغــا قوشــۇلمىدى
ــىر ــتهپكه بهك تهس ــۇ ىئــش ۇئ مهك ب
ــپ ــاپونىيهدىن قايتى ــدى، مهن ي قىل
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ــمهي،  ــستېرلىقۇئزۇن ۆئت ۇئالر ماگى
ــۇ ــىس قىلىپت ــۋانىنى تهس ــۇ-ۇئن ائش
-1991مهكتهپنىــڭ مــۇدىرى ماڭــا 

يىلى ېئيتىپ بېرىشىچه، ۇئالرنىـڭ بـۇ
ىئشنى شۇنچه تېز پۈتتۈرۈشـىگه مهن

ــۇپتىمهن ــهۋەبچى بول ــدىن. س ۇئنىڭ
ــــــته يهنه  ــــــيىن ۇئ مهكتهپ 10كې
).ەئتراپىــدىكى ۇئيغــۇرالر وئقــۇدى
غـۇرتهلىيىمگه يارىشا، پېشقهدەم ۇئي

ــلهن، ــاردىمى بى ــتازلىرىمىزنىڭ ي ۇئس
مهن ۈئچۈن بىر يامان ىئش ياخـشى

مهن يــاپونىيهدە. ىئــشقا ائيالنــدى
ـــۈن، ـــانلىقىم ۈئچ ـــۋان ائاللمىغ ۇئن
ــــىتىگه ــــېلىش پۇرس ــــا ك ائمېرىكىغ

مهندە ۆئزۈمگه وئخـشاش. ېئرىشتىم
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وئقۇش ائرزۇسى بـار ھهمـمه ۇئيغـۇر
.ياشلىرىغا چوڭقۇر ھېسداشلىقىم بـار

ــر ائز بولــسىمۇ ائســانلىقشــۇالرغ ا بى
-1994تۇغدۇرۇپ بېـرىش ۈئچـۈن، 

ــــۇر ــــدىكى ۇئيغ ــــى مهن ۋەتهن يىل
وئقۇغۇچىالرغا ائمېرىكىـدىكى ائلىـي
مهكتهپنىڭ ۇئچـۇرلىرىنى ماڭـدۇرۇپ

چىقىمنـى. بېرىش ىئـشىنى باشـلىدىم
يهنى كوپىي قىلىش راسخودى بىلهن(

ەئينى ۋاقىتتىكـى) پوچتا راسخودىنى
ىالر ۇئيۇشمىــسىتهڭرىتــاغ وئقۇغــۇچ

ىئنگلىـــــــــزچه قىـــــــــسقارتىلىپ(
"TOSSA "ـــــــــــدۇ )دەپ ائتىلى

ــۈردى ــدىم. كۆت .ىئــشلىرىنى مهن قىل
بىــر وئقۇغۇچىــدىن قايــسى كهســپته
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وئقۇماقچى بولغانلىقى توغرىسىدا بىر
خهت تاپشۇرۇپ ائلغانـدىن كېـيىن،

 "Peterson's Guideمهن 
دېگهن ائمېرىكىدا چىققان كىتابنىـڭ

 قىـسمىنى كـوپىيشۇ كهسپكه ائىئت
، ائمېرىكىــدىكى)نۇســخىالپ(قىلىــپ 

ــشنىڭ ــاس قىلى ــتهپلهرگه ىئلتىم مهك
ــتۇرۇپ-قهدەم ــقۇچلىرىنى تونۇش باس

ــى ــپ، ۇئالرن ــارچه خهت يېزى ــر پ بى
ھېلىقى وئقۇغۇچىغا پوچتـا ائرقىلىـق

ــم ــۇچى. ەئۋەرتىــپ بهردى ــر وئقۇغ بى
ۈئچۈن كوپىيخانىغا بېرىـپ كىتـابنى
ــاپال ــش، خهت ۋە لىپ رنىكــوپىي قىلى

تهييــارالش، ۋە پوچتىخانىغــا بېرىــپ
تهييارلىغان خهتنى سـېلىش ۈئچـۈن
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مېنىـڭ بىــر شــهنبه كۈنىــدىكى يېــرىم
ـــى ـــتىم كىتهتت ـــۈن ۋاق -1998. ك

ــهۋەبلهر ــۇم س ــيىن، مهل ــدىن كې يىلى
تۈپهيلىدىن، ۇئيغۇر وئقۇغۇچىالردىن
ماڭا تهلهپ يازىدىغانالر، مهن بىلهن
ــايىتى ائزالپ ــشىدىغانالر ناھ ائالقىلى

مهن بۇنىڭغــــا ىئنتــــايىن. كهتتــــى
  . ۆئكۈندۈم

ــــــۇرۇن ــــــا ەئڭ ب مهن ائمېرىكىغ
كهلگهنلهرنىڭ بىرى بولغاچقا، ۇئنىڭ
ۈئســتىگه ائمېرىكىــدىكى تۇرمــۇش
ۋەتهندىكىگه قارىغانـدا خېلـى كـۆپ
مۇرەككهپ بولغاچقا، كېيىن كهلگهن
ــــۇش، ــــدىن وئق ۋەتهنداشــــالر مهن
ــــا ــــۇش، ۋە ائت ــــزمهت، تۇرم -خى
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ـــاقىرت ـــى چ ـــسىداائنىالرن ىش توغرى
داۋاملىـــق يـــاردەم ۋە مهســـلىھهت

ـــــۇردى ـــــوراپ ت ـــــدىكى. س ۋەتهن
تهلهپـلهر كېلىـپ-ياشالردىنمۇ خهت

ۆئزۈم ھـــازىرغىچه يىغقـــان. تـــۇردى
ـــــڭ تهجـــــرىبىلهردىن ھهممهيلهننى
ــدىكى ــدە ۋەتهن ــشى، ھهم پايدىلىنى
ياشالرغا قواليلىـق بولـسۇن ۈئچـۈن،

ـــــــــازدا-2004مهن  ـــــــــى ي يىل
"com.meripet.www://http"

ــــاپ، ــــى ياس ــــور بېتىن ــــگهن ت دى
ـــــدىكى ـــــدىكى ۋە چهت ەئل ۋەتهن
يۇرتداشالرغا پايدىلىق دەپ قارىغان
بىـــر قىـــسىم ۇئچـــۇرالرنى شـــۇنىڭغا

ــدۇم ــۇزۇپ قوي ــا. كىرگ ــدە ماڭ ھهم
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ــى ــاراپ، يېڭ ــوائلالرغا ق ــگهن س كهل
نهرســـىلهرنى ۇئنىڭغـــا كىرگـــۈزۈپ

  .هنتۇرۇۋاتىم
بۇ تور بېتىـدىن باشـقا، مهن باشـقا

بىلىـشلهرگه-ۋەتهنداشالر ۋە تونـۇش
داۋاملىــق قىلىــپ بېرىــپ تۇرىــدىغان

مهســــىلهن،. ىئــــشالر خېلــــى بــــار
-2005(ائلــدىمىزدىكى بىــر ھهپــته 

)كـۇنلىرىگىچه-19 دىـن -13يىلى 
ــپ ــقىالرغا قىلى ــڭ باش ــدە مېنى ىئچى

  :بهرگهن ىئشلىرىم مۇنداق
ىن ۋە باشـقاھهر كۈنى ۋەتهنـد) 1(

جايالردىن كهلگهن وئتتـۇرا ھېـساب
  . ېئلخېتىگه جاۋاپ بېرىش5بىلهن 

ۋەتهنـــــدىكى بىـــــر قـــــانچه) 2(
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ــۇش ــدىن وئق ــا ائمېرىكى وئقۇغۇچىغ
ىئلتىماسى يولىدىكى يـاردەمچىلهرنى

  .تېپىپ بېرىش
)3(  com.biliwal.www 

  .سورىغان سوائلغا جاۋاب يېزىش
ـــــــر) 4( ـــــــسترالىيهدىكى بى ائۋى

"تهشــهببۇس خېتــى"وئقۇغۇچىغــا 
 "ىئنگلىـــــــــــــــزچه (

Recommendation Letter" 
  . يېزىپ بېرىش) دەيدۇ

ـــر ۇئيغـــۇر) 5( ـــاپونىيهدىكى بى ي
وئقۇغۇچىغا ائمېرىكىغا ۋىـزا ېئلىـشتا

"ساياھهت پىالنـى"تهلهپ قىلىنغان 
)Travel Schedule(يېزىــــپ 

  .بېرىش
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ـــر ۇئيغـــۇر) 6( ـــاپونىيهدىكى بى ي
ـــــڭ كانـــــادادىكى بىـــــر زىيالىينى
ـــزچه ـــان ىئنگلى ـــسورغا يازغ پروفېس

  .خېتىنى تهھرىرلهپ بېرىش
وئپتىكىدا دوكتۇرلۇق ۇئنىـۋانى) 7(

ـــۇمنىڭ ـــۈرك تونۇش ـــر ت ـــان بى ائلغ
"مۇتهخهســــىس كاتېگورىيهســــى"

بــويىچه ائمېرىكىــدا قېلىــپ قېلىــشى
ىڭ ائمېرىكـاۈئچۈن، ۇئنىـڭ كهسـپىن

ــايىن زۆرۈر ــپهەئتىگه ىئنت دۆلهت مهن
ــــــسپاتاليدىغان ــــــى ىئ ىئكهنلىكىن

"مۇتهخهسىــسنىڭ باھــاالش خېتــى"
  . نى يېزىپ بېرىش

فرانسىيهدە دوكتۇرلۇق ۇئنـۋانى) 8(
ــۇرۇن ــپ، ب ــا كېلى ــپ، ائمېرىكىغ ېئلى
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ـــر ـــشلىگهن بى ـــدا ىئ ـــڭ قولۇم مېنى
ـــــى ـــــر يېڭ ـــــسىيهلىك ىئنژېنې فران
ـــــۈن، ـــــرىش ۈئچ ـــــزمهتكه كى خى

ــا) job interview(كۆرۈشــۈش  غ
 خىــل5بارمــاقچى بولــۇپ، مهنــدىن 

تېخنىكىلىق سـوائل سـوراپ ېئلـخهت
يېزىپ، مـۇمكىن بولـسا بىـر كۈننىـڭ
.ىئچىدە جاۋاب بېرىـشىمنى سـوراپتۇ
مهن ۇئنىڭغا دەرھال جـاۋاب يېزىـپ

  .ماڭدۇردۇم
ــــلهن مهن قوشــــۇمچه ىئــــشالر بى
ـــــــر ـــــــدىنقى بى ـــــــق ائل داۋاملى

راش بولــۇپھهپتىدىكىــدەك ائلــدى
ائلدىنقى ھهپته بىـر ائز. كهتمهيمهن

ائالھىدىرەك بولۇپ، مهن بىـر قـانچه
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 دىن ائشـقىچه10كۈن كهچ ساەئت 
لـېكىن،. ىئشلهشكه مهجبـۇر بولـدۇم

ماڭــا ائشــۇنداق تهلهپــلهر داۋاملىــق
  . كېلىپ تۇرىدۇ

 قىـــسمى3كىـــشىلىك تۇرمۇشـــنىڭ 
  :بولىدۇ

ــــاددىي تۇرمــــۇش ) 1 تامــــاق(م
ىــيىش، ۇئخــالشيېــيىش، كىــيىم ك

  .)قاتارلىقالر
ـــــــــــي تۇرمـــــــــــۇش) 2 روھى

ـــــــرىش،( ـــــــدارچىلىققا بې مهھمان
كىنوالرغــــا بېــــرىش،-كونــــسهرت

ـــش، ـــۆرۈش، ائرام ېئلى ـــۋىزور ك تېلې
مـــۇھهببىتى بىـــلهن بىـــرگه بولـــۇش

  ).قاتارلىقالر
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ىئجــــــــادىيهت تۇرمۇشــــــــى) 3
).ۆئگىــنىش، خىــزمهت قاتــارلىقالر(

باشـــقىالرغا يـــاردەم قىلىـــش، مهن
ـــ ـــلهنۈئچـــۈن روھى ـــۇش بى ي تۇرم

ـــــــــىنىڭ ـــــــــادىيهت تۇرمۇش ىئج
ــسىدۇر ــگه. بىرلهشمى ــر ائدەم مهن بى

ــر ــسام، بى ــاردەم قىاللى ــشتا ي ــر ىئ بى
نهتىجىگه ېئرىشكهن بىلهن وئخشاش

بىـر. ۆئزۈمدىن خۇشال بولىمهن-ۆئز
كىــشىنىڭ ھاياتىغــا چــوڭراق تهســىر
ــايىن ــى ىئنت ــسهم، ۆئزۈمن كۆرسىتهلى

بىـــر. بهختلىـــك ھـــېس قىلىـــمهن
 ىئچىدە يۇقىرىقى ىئشالرنىھهپتىنىڭ

ـــــال ـــــسام، ېئھتىم ـــــان بول قىلمىغ
تېلېۋىزوردا بىر قـانچه كىنـونى يـاكى
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بىـــــر قـــــانچه نبـــــا ۋاســـــكېتبول
مهن ۇئ(مۇسابىقىــــــــــــــــــسىنى 

مۇسابىقىلهرنى كۆرۈشـنىمۇ ناھـايىتى
كـۆپرەك كـۆرگهن) ياخشى كۆرىمهن

لــــېكىن، مهن ۈئچــــۈن. بــــوالتتىم
ـــــــلهن ـــــــۇقىرىقى ىئـــــــشالر بى ي

 تېلېۋىزور كۆرگهننىـڭسېلىشتۇرغاندا،
  . قىممىتى كۆپ تۆۋەندۇر

ــگهن  ــا كهل ــدىن16ائمېرىكىغ  يىل
كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان، مهن جاۋاپ
.قايتۇرمىغان بىـر پـارچه خهت يـوق
ــق ــخهت ائرقىلى ــا ۋە ېئل ــا پوچت ماڭ
ــــىنىمۇ ــــلهرگه بىرس ــــگهن خهت كهل
.قويمــاي جــاۋاب يېزىــپ كهلــدىم

ــپ،( ــخهت يېزى ەئگهر ســىز ماڭــا ېئل
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جاۋاب كهلمىگهن بولـسا، ۇئمهندىن 
چوقـــۇم ســـىزنىڭ ېئلخېتىڭىـــزدىن
ـــدى ـــدىن بول ـــاق چىققانلىقى -چات

ــسىگه ــاۋابلىرىم ىئگى ــڭ بهزى ج مېنى
-3. يېتىپ بارالماي قايتىپ كهلـدى

 قېتىم ماڭدۇرۇپ باقساممۇ قايتىپ4
ەئگهر ســـىزگه مهنـــدىن. كهلـــدى

جاۋاب كهلمىگهن بولسا، ماڭا قايتـا
جـاۋابمهن چوقـۇم . ېئلخهت يېزىڭ
ـــــايتۇرىمهن ـــــق.) ق ـــــز داۋاملى بى

مىللهتلهرنىــــڭ ســــۈپىتى، ۇئيغــــۇر
مىللىتىنىڭ سـۈپىتى توغرىـسىدا گهپ

بىـر مىللهتنىـڭ سـۈپىتىنىڭ. ائچىمىز
ــۇقىرى ــر-ي ــڭ مــۇھىم بى تۆۋەنلىكىنى

راسـت"كۆرسهتكۈچى، شۇ مىللهتـته 
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نىـڭ" يالغـان ائدەم"بىـلهن " ائدەم
.نىسبىتىنىڭ قانچىلىك ىئكهنلىكىـدۇر

ـــڭ ـــۇ يهردە مېنى ـــت ائدەم" ب "راس
ـــارچه خهت ـــر پ ـــنىم، ســـىز بى دېگى
يازسىڭىز، سىزنىڭ خېتىڭىزگه جاۋاب
قايتۇرىــــــدىغان ائدەم؛ ســــــىزگه

مۇنـــداق مۇنـــداق ىئـــشنى قىلىـــپ"
، دەپ، داستىخان ۈئستىدە"بېرىمهن

ياكى ھـاراق سـورۇنىدا ۋەدە بېرىـپ،
ەئمهلىيهتـــــته بهرگهن ۋەدىـــــسىنى
ىنھهقىقهتهنمــۇ قىلىــدىغان ائدەمــد

لهر" سـاختا ائدەم"ىئبارەت بولۇپ، 
بولــــسا يۇقىرىقىنىــــڭ ەئكــــسىچه

  . كىشىلهردۇر
ــــــدا مهن-2002 ــــــى فېۋرال يىل
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ياپونىيهگه بىر قېتىم خىزمهت ىئـشى
شـۇ چاغـدا، ۆئزۈمـگه. بىلهن باردىم

-يـــاپونىيهدە تىكىلـــگهن كاســـتيۇم
بۇرۇلكىدىن بىرنى ېئلىۋېلىش ۈئچـۈن
ــــدىم ــــازار چۆگىلى ــــۈنى ب ــــر ك .بى

ردىكى كېــيىملهر ائساســهندۇكــانال
جۇڭگــودا ىئــشلهنگهن بولــۇپ، مىــڭ
تهسلىكته ياپونـدا تىكىلـگهن كېـيىم

بىـراق،. بار دۇكاندىن بىرنـى تـاپتىم
ـــۇر ـــر ق ـــۆرگهن بى ـــشى ك مهن ياخ

2-1كېيىمنىڭ نومۇرى مهن ۈئچۈن 
مهن دۇكاننىـڭ. نومۇر كىچىك ىئكهن

 نومۇر2-1ىئگىسىدىن ۇئ كېيىمنىڭ 
 سورىـسام، ۇئيوقلـۇقىنى-چوڭى بـار

سـهل. ھازىر دۇكىنىمدا يـوق"كىشى 
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ــۇرۇڭ ــۇرۇپ ت ــته. ت ــر سۈرۈش مهن بى
بهش. ، دېـــــدى"قىلىـــــپ باقـــــاي

مىنۇتتىن كېيىن مېنـى چاقىرىـپ، ۇئ
 كۈنـدىن كېـيىن دۇكانغـا3كېيىمنى 

مهن. كهلتۈرەلهيدىغانلىقىنى ېئيتتـى
ــــــــــــسى ــــــــــــا ەئتى ائمېرىكىغ
قايتىـــدىغانلىقىمنى، شـــۇڭا ســـهل

 ھېلىقـى دۇكانـداكىچىكرەك بولسىمۇ
.بار كېيىمنى ېئلىش قارارىمنى ېئيتتىم

ــسى،  ــڭ ىئگى ــېكىن، ۇئ دۇكاننى ۇئ"ل
ــكهن ــك ىئ ــىزگه بهك كىچى ــى. س ۇئن

ــاڭ ــدى" ائلم ــر. دەپ تۇرۇۋال ــۇ بى ب
كىچىك دۇكان بولۇپ، ۇئ چاغـدا بـۇ
دۇكاندا مهندىن باشقا ھـېچ قانـداق

شۇ بىـر كۈننىـڭ. خېرىدار يوق ىئدى
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انچىلىـك سـوداىئچىدە ۇئ كىشىنىڭ ق
ەئممــا،. قىاللىغــانلىغىنى بىلمهيــمهن

مهن ەئتىـــــــــسى ائمېرىكىغـــــــــا
قايتىدىغانلىقىمنى ېئنىق ېئيتـساممۇ،

ــا  ــشى ماڭ ــيىم ســىزگه"ۇئ كى ــۇ كې ب
ۇئنىڭـدىن. ناھايىتى ياخشى كهلدى

، دېـمهي، بىرنـى" نى ېئلىۋېلىڭ2-3
ائلىمهن، دىسهممۇ، ماڭا سـاتمىغىلى

    .تاس قالدى
. دېـگهن ەئنه شـۇ" راست ائدەم "

مهن كىچىكىمدىن تارتىپ ھازىرغىچه
ـــــدا ـــــاتىم جهريانى ـــــان ھاي بولغ
ۇئچراتقـــان ۇئيغۇرالرنىـــڭ ىئچىـــدە

راست"گه قارىغاندا،" يالغان ائدەم"
.لهرنىــڭ ســانى خــېلىال كــۆپ" ائدەم



149

ــۇ  ــا، ب ــت ائدەم"ەئمم ــڭ"راس لهرنى
مهن شــۇالر. كۆپىنچىــسى يېــزىالردا

نۇرغۇنبىلهن بىرگه بولۇپ، ۇئالردىن 
.ائلىيجاناب خىسلهتلهرنى ۆئگهندىم

 بــاالم2يىلــى يــازدا مېنىــڭ -2004
يۇرتقــا بېرىــپ، مهن بــۇرۇن وئينــاپ

ــاردى ــا ب ــان يېزىالرغ ۇئ. چــوڭ بولغ
ــڭ ــان تۇققانالرنى يهردە بىزنىــڭ دېھق
ــــكهن ــــۇپ، ۇئالر ەئت ــــدە قون ۆئيى
ـــدىكى ـــڭ بېغى ـــاقنى ۋە ۇئالرنى تام
يېمىـــشلهرنى يهپ، ۇئالر ۆئتكـــۈزۈپ

ــــــىبهرگ ــــــلهن لىگهنن هن، داپ بى
جـۈپ-بىرلهشتۈرۈپ چېلىـپ، جـۈپ

بولۇپ ۇئسسۇل وئينايدىغان، ھهمدە
بىرىگه پوتا سالىدىغان، بىزنىـڭ-بىر
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ـــۈل ـــۋى كۆڭ ـــش-ەئڭ ەئنەئنى ېئچى
.كه قاتناشـتى" مهشرەپ"وئيۇنىمىز 

شــۇ چاغــدا مهن بىــر قېــتىم ۇئالرغــا
تېلېفون قىلغاندا، ۇئ ىئككىـسى ماڭـا

ــرىم ــد-ائي ــرىم ھال ــۇ: "اائي دادا، ب
يهردىكى ائدەملهر ائجايىپ ياخـشى

مهن بــۇ دۇنيــادا مۇنــداق. ىئــكهن
ياخشى ائدەملهرنىڭ بارلىقىنى زادىال

ســىزنىڭ قانــداق. بىلمهپــتىكهنمهن
قىلىـــپ ھازىرقىـــدەك ائدەم بولـــۇپ
ــــدى ــــانلىقىڭىزنى ەئم چــــوڭ بولغ

  . ، دېدى"چۈشهندىم
ـــيىن، ـــدىن كې ـــاپونىيهگه بارغان ي

ــاپونىيىگه  ــقاخــۇددى ي ــان باش بارغ
ۇئيغـــۇر ۋەتهنداشـــالرغا وئخـــشاش،
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نىــڭ" يــۇقىرى ســۈپهتلىك مىلــلهت"
ـــۇ ـــدىغانلىقىنى تېخىم ـــداق بولى قان

راست"ائشۇنداق . تولۇق چۈشهندىم
لهرنىــڭ ســانىنى كۆپهيتىــپ،" ائدەم

مىللىتىمىزنىـــڭ ســـۈپىتىنى يۇقـــۇرى
كــۆتىرىش يولىــدا ھهر بىــر ائدەم بىــر

مهن. كىــشىلىك تــۆھپه قوشــااليدۇ
ـــشىدىغانالھ ـــاق تىرى ـــز وئرت هممىمى

بولــــــساق، بىــــــز ۇئيغۇرالرنىــــــڭ
كهلگۈســـىدە خـــۇددى يـــاپونلۇقالر،
يهھۇدىيالر ۋە گېرمانالرغا وئخـشاش

 مىلــلهت قاتارىــدا"تــايىنى بــار"بىـر 
ــي ــدىغانلىقىغا قهتىئ ــا تونۇلى دۇنياغ

  . ىئشىنىمهن
ھـازىر مهملىكهتلىـك:  سوائل- 8 
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ىــڭمهتبــۇائتالردا دۆلىتىمىــز ماائرىپن
يېتهرســــــــــــىزلىكلىرى، چهت ەئل
ماائرىپىنىڭ ىئلغارلىقلىرى توغرىسىدا

ســىز. مــۇالھىزىلهر بولــۇپ تۇرىــدۇ
ــۇرا ــا وئتت ــى ائمېرىك پهرزەنتلىرىڭىزن
مهكتهپلىرىدە وئقۇتقان ائتا بولـۇش
ــــــداق ــــــلهن قان ــــــۈپىتىڭىز بى س

  سېلىشتۇرىسىز؟ 
جۇڭگــو مــاائرىپى بىــلهن: جــاۋاب

ىداائمېرىكىنىــڭ مــاائرىپى وئتتۇرىــس
.ھهقىقهتهنمۇ خېلـى چـوڭ پهرق بـار
جۇڭگو ماائرىپىنى يىغىنچاقالپ، بىـر

ــــلهن  ــــۆز بى ــــز س ــــادالش"ېئغى ي
، ائمېرىكىنىڭكىنــى بولــسا"مــاائرىپى

ــــــــالش" ــــــــيهتكه تهدبىق ەئمهلى
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.، دەپ ېئيــتىش مــۇمكىن"مــاائرىپى
بۇنــــــداق ىئككــــــى ماائرىــــــپ
ــــــيىلهنگهن ــــــسىدا تهربى سىستېمى
كىــشىلهرنىڭ ىئقتىدارىــدىمۇ خېلـــى

تۆۋەندە مهن بـۇ. چوڭ پهرق بولىدۇ
مهسىلىنى ۆئزۈم ۇئچراتقان ەئھۋالالر

  :ائرقىلىق چۈشهندۈرۈپ ۆئتىمهن
ائمېرىكىنىڭ دەرس ۆئتۈش ۇئسۇلى
باشـــالنغۇچ مهكتهپـــتىن تـــارتىپال
.جۇڭگــونىڭكى بىــلهن وئخــشىمايدۇ

ـــىلهن،  ـــا-1مهس ـــىنىپ بالىلىرىغ س
ــــودا ــــدە، جۇڭگ ــــساب ۆئتكهن ھې

ــدا  ــۆپىنچه ەئھۋال ــ"ك ــىبى رگه بىرن
ىئككىــگه بىرنــى قوشــا"، "2قوشــسا 

ــدۇ"ۈئچ ــدا. ، دەپ يادلىتى ائمېرىكى
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ــاندىكى ــۇم س ــا مهل ــسا، بالىالرغ بول
رەڭلىك بۇيۇمالرنى تارقىتىىپ بېرىپ،

 نـــــى بىـــــر يهرگه،3قىزىلـــــدىن "
. نى بىر يهرگه قويـۇڭالر4يېشىلدىن 

ــــدىكىلهرنى ــــى رەڭ ــــدى ىئكك ەئم
ەئمدى ھهممىـسىنى. بىرلهشتۈرۈڭالر

ـــاناپ بـــېقىڭالرق ـــۇپ س ، دەپ"وش
ھهممهيلهننــى ىئــشقا ســېلىپ، مۇشــۇ

 نـى4 كه 3"بىر پاائلىيهت ائرقىلىق 
، دېگهن نهرسـىنى" بولىدۇ7قوشسا، 

ــدۇ ــۈپ. ۆئگىتى ــى ەئڭ ت ــۇ يهردىك ب
ـــسىگه ـــڭ مېڭى ـــسىپ، بالىالرنى پرىن
بېسىم ىئشلهتمهي، يېڭى نهرسىلهرنى
ۆئزلىــــرى قوبـــــۇل قىالاليـــــدىغان

ـــش ـــدە ۆئگىتى ـــارەتتهرىقى .تىن ىئب
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شۇڭالشــقا، ائمېرىكىنىــڭ باشــالنغۇچ
مهكتىپىنىـڭ سـىنىپلىرىغا قارىـسىڭىز،
ــــل ــــاندۇقتا، ھهر خى ــــاندۇق س س

  . رەڭدىكى بۇيۇمالرنى كۆرىسىز
باشالنغۇچتىن باشـالپال، بالىالرنىـڭ
ۆئز ائلــدىغا مۇســتهقىل تهپهككــۇر
قىلىش، ۆئز ائلدىغا مۇستهقىل يېڭـى

ــنىش، ۆئز ائ ــىلهرنى ۆئگى ــدىغانهرس ل
مۇستهقىل يېڭـى نهرسـىلهرنى ىئجـاد
ـــشىگه ـــدارىنىڭ يېتىلى ـــش ىئقتى قىلى

ـــدۇ ـــۈل بۆلۈنى ـــدە كۆڭ مهن. ائالھى
بــۇرۇن وئقۇغــان بىــر ماقالىــدە، بىــر
زىيــالىي بــۇ ىئككــى دۆلهتتىكــى بــاال
تهربىـــــيىلهش ۇئســـــۇلىدىكى پهرق
:ۈئستىدە توختىلىپ، مۇنداق دەپتـۇ
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:جۇڭگــودا ھهممهيــلهن بالىــسىغا"
نىڭ بالىـسى قانـداق قىلغـانباشقىالر

ــل، دەپ ــسا، ســهنمۇ شــۇنداق قى بول
ائمېــرىكىلىقالر بولــسا. تهربىيىلهيــدۇ

ـــسىغا ـــقىالر: بالى ـــار باش ـــان ب ىئمك
قىلمىغـــــــــــاننى قىـــــــــــل، دەپ

مۇشـــۇنداق بـــاال". تهربىيىلهيـــدۇ
تهربىيىلهش ۇئسۇلىنىڭ نهتىجىسىدە،
ائمېرىكىـدا ھهمــمه كهسـپ تــۈرلىرى

 دۇنيــابـويىچه يېڭـى كهشـپىياتچىالر
  .بويىچه ەئڭ كۆپ چىقىدۇ

-5مېنىــڭ وئغلــۇم باشــالنغۇچنىڭ 
سىنىپىدىال ىئلمىي تهجرىبىنى قانداق
ىئـــشلهش، ۇئنىڭـــدىن چىقارغــــان
ىئلمىي يهكـۈننى قانـداق قىلىـپ بىـر
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ىئلمىي دوكالت شـهكلىدە باشـقىالرغا
ــــــدى ــــــنى ۆئگهن مهن. يهتكۈزۈش

ــــوائلنى  ــــۇقىرىقى س ــــى (ي -8يهن
ــــيى) ســــوائلنى ــــدىن كې ن،كۆرگهن

-1ســىنىپتا -5ســهن "وئغلۇمــدىن 
قېتىملىق ىئلمىي تهجرىبىنى ىئشلهپ،
.ۇئنىڭــدىن دوكــالت يازغــان ىئــدىڭ
سهن شـۇ چاغـدا ۆئگهنـگهن ىئلمىـي

دەپ" تهجرىبه ۇئسـۇللىرى قايـسى؟
ـــدىكىلهرنى ـــا تۆۋەن ـــسام، ماڭ سورى

  :ېئيتىپ بهردى
ىئلمىـــي پهرەزنـــى وئتتۇرىغـــا) 1

  قويۇش
لغـانتهجرىبه ۈئچـۈن زۆرۈر بو ) 2

ــــــارالش ۋە ــــــالالرنى تهيي ماتېرىي
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  تهجرىبه ۇئسۇلىنى اليىھىلهش
ــان ) 3 ــشلهپ، س ــى ىئ -تهجرىبىن

  سىفىرالرنى خاتىرىلهش
ــاراپ،) 4 ــسىگه ق ــرىبه نهتىجى تهج

ـــارقى  ـــي) 1يۇق ـــسىمدىكى ىئلمى قى
پهرەزنىڭ توغرا ياكى نـاتوغرىلىقىنى،
ۇئنداق بولۇشىنىڭ سهۋەبىنى، ھهمدە

نلهپبــۇ تهجــرىبه ائرقىلىــق يهكــۈ
چىقارغان ىئلمىـي خۇالسـىنى يېزىـپ

  .چىقىش
ۇئالر ائشۇ ۋاقىتتىن باشـالپال، ۆئزى
ىئشلىگهن تهجرىبىنىڭ نهتىجىلىرىنـى

x-y   ىئنگلىــزچه (رەســىمى"x-y 
plot " ائرقىلىـــق) دەپ ائتىلىـــدۇ

مېنىــــڭ. ىئپادىلهشــــنى باشــــلىدى
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ېئسىمدە قېلىشىچه، مهن يـاپونىيهگه
قــاتنىيېڭــى بارغانــدا، ىئلمىــي تهتقى

ـــــته ـــــشلهش جهھهت ـــــداق ىئ قان
يۇقىرىقىچىلىــك بىلىمىــم يــوق ىئــدى

ېئھتىمــال بــۇ خىــل ۋەزىــيهت ھــازىر(
  )ۆئزگهرگهن بولۇشى مۇمكىن

ائمېرىكىدا باشالنغۇچنىڭ ائخىرقى
يىللىرىــــدىن باشــــالپ، تولۇقــــسىز
وئتتـــــــــۇرىنى پۈتتـــــــــۈرگىچه،
ــر ــۈمدە بى ــا ھهر مهۋس وئقۇغۇچىالرغ
قېــــــــتىم دەرس پروجهكتىــــــــسى

 "Class Project "ىـزچه ىئنگل(
ــــدۇ ــــتۇرىدۇ) دەپ ائتىلى .وئرۇنالش

30بهزى وئقۇتقۇچىالر سـىنىپىدىكى 
15غـــــا يـــــېقىن وئقۇغۇچىغــــــا 
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ــــــر ــــــدىكى بى ــــــرىگه-ەئتراپى بى
وئخـــــــشىمايدىغان پروجهكـــــــت
ماۋزۇســــىنى چىقىرىــــپ بېرىــــپ،
وئقۇغۇچىالرنىــڭ ۆئزلىــرى ياخــشى
ــدۇ ــشا قويى ــۆرگهنلىرىنى تاللىۋېلى .ك

ـــــسا،  ـــــرى بول ـــــتبهزىلى پروجهك
ـــــــڭ ماۋزۇســـــــىنى وئقۇغۇچىالرنى
.ۆئزلىرىنىڭ تېپىشىغا قويۇپ قويىـدۇ
ــىدا، ــروجهكتالر ائساس ــۇنداق پ مۇش
ھهر يىلى مهكتهپ بويىچه بىـر قېـتىم

ىئنگلىـزچه(پهن كۆرگهزمىسى -ىئلىم
" Science Fair " دەپ

ــــــدۇ .وئرۇنالشــــــتۇرۇلىدۇ) ائتىلى
"وئچــۇق ۆئي"ۇئنىڭــدىن باشــقا، 

 "Open House "ىئنگلىــزچه (
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پــاائلىيهتلىرىمۇ بىــر) دەپ ائتىلىــدۇ
.يىلدا بىر قانچه قېتىم بولۇپ تۇرىدۇ
ــــۇق ۆئي ــــۆرگهزمه ۋە وئچ ــــۇ ك ب

ائنىالر بهلگىلهنگهن-جهريانىدا، ائتا
ۋاقىت مـۇددىتى ىئچىـدە مهكـتهپكه
كېلىپ، ۆئز پهرزەنتلىرىنىڭ ۋە باشـقا
ــان ىئــشلىرىنى وئقۇغۇچىالرنىــڭ قىلغ

خــــېلىالبــــۇ ائدەمنــــى . كۆرىــــدۇ
ـــــاائلىيهت ـــــدىغان پ ھوزۇرالندۇرى
بولــۇپ، بالىالرنىــڭ قىلغــان ىئــشلىرى
ـــــران ـــــايىتى ھهي ـــــى ناھ ائدەمن

مهن ھازىرغــا قهدەر ۆئز. قالدۇرىــدۇ
ـــــــــــداق ـــــــــــڭ مۇن بالىلىرىمنى
پاائلىيهتلىرىنىـــــڭ بىرەرســـــىگىمۇ

مېنىـڭ وئغلـۇم. بارمىغان ۋاقتىم يوق
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ـــــته ـــــۇرا مهكتهپ ـــــسىز وئتت تولۇق
ـــڭ بى ـــشلىگهن پروجهكتنى ـــى،ىئ رس

ــــڭ ــــك نۇرنى ــــشىمىغان رەڭلى وئخ
ــــــــــــــــــــــــــسىنىڭ تېمپېراتۇرى
وئخـــــشىمايدىغانلىقىنى ۆئلـــــچهپ
ىئــــسپاتالپ چىقىــــشتىن ىئبــــارەت

ــدى ــالالرنى. بول ــسىم ماتېرىي ــر قى بى
تېمپېراتـۇرىنى. بازاردىن سېتىۋالدۇق

ۆئلــچهش ەئســۋابىنى مهن ۆئزۈمنىــڭ
شــــىركىتىدىن ائرىــــيهت ېئلىــــپ

قىزىمنىـڭ ىئـشلىگهن بىـر. ەئكهلدىم
روجهكتىسى، نۇر ىئسـسىق ھـاۋادىنپ

ۆئتكهنــدە، ىئســسىق ھــاۋا ۇئنىــڭ
يۆنىلىـــــــــــــشىنى بىـــــــــــــر ائز
ــــدىغانلىقىنى ىئــــسپاتالش ۆئزگهرتى
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ـــدى ـــڭ. بول ـــى ۆئزۈمنى مهن قىزىمن
شىركىتىگه ائپىرىـپ، قىزىـل رەڭلىـك

دىـن بىرىنـى) قوزغىتىلغان نـۇر(الزېر 
ـــۇر ـــڭ ن ـــۇپ، ۇئنى ـــدۇرۇپ قوي ماڭ

ۋانىيولىنىڭ ائستىغا شام يېقىـپ ھـا
ىئســـسىتىپ، شـــۇ ائرقىلىـــق قىـــزىم
ـــىنى ـــان نهرس ىئـــسپاتلىماقچى بولغ

  . ىئسپاتالپ چىقتى
ائمېرىكىــــــدا ىئجتىمــــــاىئي پهن
ساھهسىدىمۇ وئقۇغـۇچىالر ىئنتـايىن

مېنىڭ ىئككىال. جانلىق تهربىيىلىنىدۇ
ــته ــۇرا مهكتهپ ــسىز وئتت ــاالم تولۇق ب

ــان  ــادا مهۋجــۇت بولغ ــازىر دۇني 4ھ
مهن. قتـىچوڭ دىننـى ۆئگىنىـپ چى

ۇئالرنىڭ ىئسالم دىنى توغرىـسىدىكى
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ــتىم ــۇنجى قې ــابىنى ت ــلىك كىت دەرس
:كۆرگهندە ىئنتايىن ھهيـران بولـدۇم
ـــان ـــته وئقۇغ ـــۇرا مهكتهپ مهن وئتت
ـــرەر ـــق بى ـــن توغرىلى ـــدا دى ۋاقتىم
دەرســــلىك ەئمهس، ھازىرغــــا قهدەر
ــسالم ــان ىئ ــشى يېزىلغ ــداق ياخ بۇن
توغرىــــسىدىكى كىتــــابنى كــــۆرۈپ

قىــزىم تولۇقــسىزدىكى. مباقمىغانىــدى
ۋاقتىدا، ىئجتىماىئ پهن بـويىچه بىـر
قېــتىم ېئلىــپ بارغــان پروجهكتىــسى

ــدى ــداق بول ــر3: مۇن  وئقۇغــۇچى بى
گۇرۇپپا بولۇپ، شۇ ۋاقىتتـا ائمېرىكـا
جهمىئيىتىــــدە مهۋجــــۇت بولــــۇپ

5تۇرغان ەئڭ چـوڭ مهسـىلىلهردىن 
ــۇ . نــى تىزىــپ چىقىــش 3ائنــدىن ب
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ـــى  ـــشىدىن بىرىن ـــڭائمېرىك"كى ىنى
قىلىـــپ تـــالالپ، بـــۇ" پرېزىـــدېنتى

ـــدېنت" ـــارقى" پرېزى ـــڭ يۇق ۆئزىنى
ــــــــداق ھهل ــــــــىلىلهرنى قان مهس
قىلىدىغانلىقى توغرىسىدىكى ۇئسـۇل

ــش ــۈزۈپ چىقى ــسىنى ت ــۇ. (الھىيى ش
"ائمېرىكا پرېزىـدېنتى"چاغدا قىزىم 

بولــۇپ تاللىنىــپ، بــۇ پروجهكــت ۋە
ــڭ  ــدېنت"قىزىمنى ــانلىق" پرېزى بولغ

اتقـان شـهھهرنىڭخهۋىرى بىـز تۇرۇۋ
ــسىلدى ــزىتىگه بې ــك گې ەئڭ). يهرلى

ۆئزىنىـڭ" پرېزىـدېنت"ائخىرىدا بـۇ 
ـــى ۋاقىتتىكـــى ـــانلىرىنى ەئين وئيلىغ
ائمېرىكىنىڭ راسـت پرېزىـدېنتى بېـل

ــدۇرۇش ــپ ماڭ ــا يېزى ــۇ. كلىنتونغ ب
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ىئــشتىن ۇئزۇن ۆئتــمهي، قىــزىم بېــل
ـــسىلغان، ـــى بې ـــڭ ىئمزاس كلىنتوننى

گهنكلىنتوننىڭ ىئشخانىـسىدىن كهلـ
ــاۋاب ــر ج ــدىكى بى ــڭ نامى كلىنتوننى

يهنه بىـــر. خهتنـــى تاپـــشۇرۋالدى
ــــسىدە، ىئجتىمــــاىئ پهن پروجهكتى

Hawayەئگهر ســــهن "قىزىمغــــا 
شىتاتىنىڭ شىتات باشـلىقى بولـساڭ،
ــشلىرىنى ــاياھهت ىئ ــىتاتنىڭ س ۇئ ش
ــــــي ــــــپ تهرەققى ــــــداق قىلى قان
ـــــۇ ـــــڭ ب ـــــسهن؟ ۆئزۈڭنى قىلدۇرى
جهھهتتىكــــى ســــودا پىالنىڭنــــى

 "business plan "چه ىئنگلىـز(
."يېزىــپ چىققىــن) دەپ ائتىلىــدۇ
ـــدى ـــداق .دىيىلگهنى ـــدە بۇن  ۋەتهن
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ىئشالرنى تهسـهۋۋۇر قىلىـش مـۇمكىن
"سودا پىالنـى"مهن . بولمىسا كېرەك

ـــاقتىم ـــپ ب ـــى ۋە-1996: يېزى يىل
ـــقا -2002 ـــى مهن باش  نهپهر2يىل

ۇئزۇن يىللىق تهجرىبىسى بار، چـوڭ
اققـانشىركهتلهردە باشـلىق بولـۇپ ب

ــۇپ، ىئككــى ــشىلهرگه شــېرىك بول كى
ــــىركهت ــــك ش ــــۇقىرى تېخنىكىلى ي

مانا شـۇ چاغـدا،. قۇرۇشقا قاتناشتىم
بىز ائمېرىكىدىكى كاپىتالىـستالردىن
ــايىتى ــۈن، ناھ ــش ۈئچ ــلهغ ېئلى مهب

تهييـارالپ" سودا پىالنى"تهپسىلىي 
ائمېرىكــــــا(چىققــــــان ىئــــــدۇق 

ىئقتىسادىدا يۈز بهرگهن شـىددەتلىك
ر تۈپهيلىدىن، بىزنىڭ بـۇۆئزگىرىشله
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ۇئالرنىـڭ. شىركهتلهر ماڭماي قالدى
مهن بـۇ ىئككـى. بىرسى ھازىرمۇ بـار

دېــگهن" بــاش تېخنىــك"شــىركهتته 
.ۋەزىپىنى ۈئسـتۈمگه ائلغـان ىئـدىم

ــزچه  ــپه ىئنگلى ــۇ ۋەزى  Chief "ب
Technology Officer, CTO

  .)دەپ ائتىلىدۇ" 
مـــاائرىپتىكى بۇنـــداق پهرقـــتىن

ــــا ــــپ چىقق ــــڭكېلى ن نهتىجىلهرنى
وئخــــشىماسلىقىنى مهن ۆئزۈمنىــــڭ
ائمېركىــدىكى خىــزمىتىم جهريانىــدا

مهن كـالفونىيه. وئبدان ھېس قىلدىم
ۇئنىۋېرسىتېتىنىڭ داۋىـس شۆبىـسىدە

)UDCيـــــۇقىرى يىللىقالرغـــــا)  دە
ـــر ـــدا، بى ـــان ۋاقتىم دەرس ۆئتۈۋاتق
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قېتىملىـــــق يېـــــرىم مهۋســـــۇملۇق
ــر ــداق بى ــدا، مۇن ــڭ وئرنى ىئمتىھاننى

ــــــــــىال ــــــــــلهش پروجهكت يىھى
ھهر بىـر وئقۇغـۇچى: وئرۇنالشتۇردۇم

ـــپ ـــدا مهن چىقىرى ـــتهقىل ھال مۇس
بهرگهن تېخنىكىلىـــــق كۆرســـــهتمه
بويىچه بىـردىن ېئلېكتىـر تـوك يـولى

ــــدۇ ــــلهپ چىقى ــــان. اليىھى ىئمتىھ
نهتىجىـــــسى، بـــــۇ تـــــوك يـــــولى
ىئـــــشلىتىدىغان ېئلېكتىـــــر تـــــوك

ــۇقىرى ــڭ ي ــۆۋەنلىكىگه-قۇۋۋىتىنى ت
ـــۆۋەن بو( ـــانچه ت ـــۇنچهق ـــسا، ش ل

، ســــىگنال كــــۈچهيتىش)ياخــــشى
تــۆۋەنلىكىگه-ىئقتىــدارىنىڭ يــۇقىرى

ـــۇنچه( ـــسا، ش ـــۇقىرى بول ـــانچه ي ق
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ۋە پــــۇل چىقىمىنىــــڭ) ياخــــشى
قانچه تـۆۋەن(تۆۋەنلىكىگه -يۇقىرى

قاراپ، مۇشۇ) بولسا، شۇنچه ياخشى
argument كۆرســــــــهتكۈچنى 3

ــهن ــگه ائساس ــر تهڭلىمى ــان بى قىلغ
ۇقىرىنومــــۇرى ەئڭ يــــ. بېرىلىــــدۇ

ەئڭ. بېرىلىـــدۇ+" A"وئقۇغۇچىغـــا 
ــا  ــۆۋەن وئقۇغۇچىغ ــدۇ" F"ت بېرىلى

ــــــدۇ( ــــــدىن ۆئتهلمهي ).ىئمتىھانى
ـــــسىنىڭ قالغـــــانالر مۇشـــــۇ ىئككى
ـــدۇ ـــۇرالرنى ائلى ـــدىكى نوم .ائرلىقى

 وئقۇغۇچىنىــــــڭ ماڭـــــــا2ەئگهر 
وئخـشاش بولـۇپ-تاپـشۇرغىنى وئپ

بىرىــدىن كۆچــۈرگهن-يهنــى بىــر(
ر دىـــن نومـــۇ100، ۇئالر )بولـــۇپ
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ېئلىـــشقا تېگىـــشلىك بولـــسا، بـــۇ
ــر   نومــۇرنى تهڭ100ىئككهيــلهن بى

 تىــن50يهنــى، ۇئالرغــا (بۆلۈشــىدۇ 
ۋاقتــى بىــر ھهپــته). نومــۇر بېرىلىــدۇ

دەرســــتىن ســــىرتقى ۋاقىــــتالردا(
بـــۇ ېئلېكتىـــر). تۈگىتىـــشى كېـــرەك

شىركىتىدە ىئشلهيدىغان بىر ېئلېكتىر
ــــلهن ــــسى بى ــــڭ ۋەزىپى ىئنژىنېرىنى

ــ ــش بول ــشاش ىئ ــاوئخ ۇپ، ائمېرىك
جهمىئيىتىنىــڭ ھهقىقىــي رىقابهتلىــك
ـــايىتى ـــقان، ناھ ـــالىتىگه ماسالش ھ
ـــــدى ـــــت ىئ ـــــي پروجهك .ەئمهلى
ائمېرىكىلىك وئقـۇغىچىالر پروجهكـت
تهلهپلىرىنى چۈشىنىۋالغاندىن كېيىن

ـــى ـــاپال كهتت ـــڭ. يوق ـــراق، مېنى بى
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 ەئتراپىدىكى ۋېتنام،5سىنىپىمدىكى 
ــــو ــــۋەن ۋە جۇڭگ ــــاڭگاڭ، تهي ش

 دۆلهتلهردىـــن كهلـــگهنقاتـــارلىق
ـــر ـــۇ بى ـــۇچىالر ب ـــىيالىق وئقۇغ ائس
ھهپتىنىڭ ىئچىـدىكى ھهر بىـر كـۈنى
ىئـــــشخانامغا ســـــوائل ســـــوراپ
كىرىۋېلىـــپ، مېنـــى خـــېلىال ائۋارە

ائمېرىكىــــدا كــــۆپىنچه(قىلــــدى 
پروفېســـسورالر ىئــــشىكىنى تاقــــاپ
قويۇپ، مهخسۇس بهلگىلهپ بهرگهن
ۋاقىتتىن باشقا چاغالردا وئقۇغۇچىغـا

ــشى ــدۇىئ ــپ بهرمهي ــا،. ك ېئچى ەئمم
  .)مهن ىئشىكىمنى ياپمايتتىم

ـــــــگهن مهن شـــــــۇغۇللىنىپ كهل
ــــرو ــــۇن،-ېئلېكت ــــاگنېتلىق دولق م



173

دولقـــۇن تېخنىكىــــسى ۋە-مىكـــرو
وئپتىكا قاتـارلىق كهسـپلهر ېئلېكتىـر
ـــــويىچه ەئڭ تهس ـــــى ب ىئنژىنېرلىق

شۇڭالشـــــقا ائمېرىكـــــا. كهســـــپ
ــپته ــۇ كهس ــدە ب ــرى ىئچى گىراژدانلى

ــدىغانالر ــۆپ ەئمهسوئقۇي ــچه ك  ائن
ـــۇ كهســـپته ـــدا ب ـــۇپ، ائمېرىكى بول
وئقۇيــــــدىغان ۋە ىئــــــشلهيدىغان
.جوڭگولۇق خهنزۇالر ناھايىتى كـۆپ
بولۇپمۇ، چىڭخۇا ۇئنىۋېرسىتېتىدا بـۇ
كهسپلهر ۆئتۈلىـدىغان بولغاچقـا، ۇئ
ــــــــاالۋرلىقىنى ــــــــڭ باك مهكتهپنى
پۈتتـــۈرگهن وئقۇغۇچىالرنىـــڭ تهڭ
،يېرىمى دېگىدەك ائمېرىكىغا كېلىـپ
ـــپ، ـــۋانلىرىنى ېئلى ـــۇق ۇئن دوكتۇرل
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شـۇڭا. ائمېرىكىدا تۇرۇپ قالىدىكهن
مهن ۆئزۈمنىــڭ كهســپىي ساھهســىدە
ـــــۆپ ـــــايىتى ك ـــــداقالرنى ناھ بۇن

ــــــــۇرىمهن ــــــــپ ت مهن. ۇئچرىتى
"Wawesplitter "ـــــــــــگهن دې

شىركهتته ىئشلهۋاتقاندا، بىر مهزگىل
ــۇئل ــشىگه مهس ــا كى ــى گۇرۇپپ ىئكك

ۇئنىڭ بىرسىدە، جۇڭگونىـڭ. بولدۇم
چىڭخۇا ۇئنىۋېرسىتېتىدا باكـاالۋرلىق
ـــــدا ـــــپ، ائمېرىكى ـــــۋانى ېئلى ۇئن

 خهنـزۇ2دوكتۇرلۇق ۇئنۋانى ائلغان 
ـــۈرۈپ، ـــۇانى پۈتت ـــر، چىڭخ ىئنژىنې
ائمېرىكىدا ماگىستېرلىق ائلغـان بىـر
خهنــــزۇ ىئنژىنېــــر، ائمېرىكىلىــــق

 ىئنژىنېـر ۋە2دوكتۇرلۇق ۇئنۋانى بار 
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.باشقا بىر قانچه تېخنىكالر بار ىئـدى
يهنه بىر گۇرۇپپىدا بولسا، تهيۋەننىڭ
چىڭخــــــــۇائ ۇئنىۋېرســــــــىتېتىدا
باكـــاالۋرلىقنى ېئلىـــپ، ائمېرىكىـــدا
دوكتۇرلـــۇق ائلغـــان بىـــر ىئنژىنېـــر،
ــۋانى ــستېرلىق ۇئن ــق ماگى ائمېرىكىلى
بار بىـر ىئنژىنىـر ۋە ائمېرىكىلىـق بىـر
ـــته ـــي مهكتهپ ـــر ائلى ـــتىن بى تهرەپ
ـــڭ ـــتىن بىزنى ـــر تهرەپ ـــۇپ، بى وئق

 ىئشلهۋاتقان بىر يـاش بـارشىركهتته
ــدى ــش. ىئ ــا ىئ مهن ائمېرىكىلىقالرغ

تاپشۇرسام، مهيلى بىۋاسىته بولـسۇن
ــسۇن، ــق بول ــون ائرقىلى ــاكى تېلېف ي
ۇئالر مېنىڭ تهلىپىمنـى بىـر دەمـدىال
چۈشىنىپ، تېلېفون قىلىدىغان يهرگه
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ــپ، كۆرۈشــىدىغانالرنى ــون قىلى تېلېف
ۆئزلىرى تېپىپ كۆرۈشـۈپ، ناھـايىتى

 ۈئنۈم بىـلهن ىئـشلهپ، ىئـشيۇقىرى
ــى ــالت قىالتت ــا دوك ــدە ماڭ .پۈتكهن
ھېلىقى جۇڭگولۇق ىئنژىنېرالر بولـسا،
مېنىڭ قېشىمغا كۈندە نهچچه قېـتىم
-كېلىـــپ، ىئـــشنىڭ ھهر بىـــر قهدەم
ـــورايتتى ـــدىن س ـــقۇچىنى مهن .باس
ــتهپلهردە ــي مهك ــدىكى ائلى ائمېرىكى
ــان ــۇچىالر ىئمتىھ ــۇق وئقۇغ جۇڭگول

سىنىپنىڭ ائلدىـدانومۇرىدا داۋاملىق 
بولسىمۇ، ەئمىلىي خىزمهتكه چىقىپ
ىئشلهشكه باشلىغاندا ۆئزلىرى بىـلهن
ـــــــــــدىكى وئخـــــــــــشاش وئرۇن
ائمېركىلىقالرنىـــڭ ائلدىـــدا خـــېلىال
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قــول ســېلىپ ىئــشلهشكه. چانىــدۇ
كهلگهنـــدە، ۇئالر ائمېرىكىلىقالرغـــا

  .قارىغاندا كۆپ ائجىز كېلىدۇ
شــۇنىڭ ۈئچــۈن، ىئمكــانىيهتال يــار

كهن، بــالىڭىزنى قــول ســېلىپبېرىــدى
ـــدۈرۈڭ ـــول. ىئـــشلهشكه ائدەتلهن ق

ســـــېلىپ ىئـــــشلهشنى ۆئگىـــــتىش
دېگهنلىـــــــك ھهرگىـــــــز بىـــــــر
تهجرىبىخانىــــــــدىكى يــــــــۇقىرى
تېخنىكىلىـــــق ىئـــــشالرنى كـــــۆزدە

ــانلىق ەئمهس ــرىش،. تۇتق وئتــۇن يې
گهمه كـوالش، تـام سـېلىش، غـالتهك
ياساش، ۋېلسىپىتنى رېمونـت قىلىـش

سى قول سـېلىپقاتارلىقالرنىڭ ھهممى
ــدۇ ــشلهشكه كىرى ــمهس. ىئ ــۇ ەئرزى ب
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ــۇنداق ــسىمۇ، ائش ــشالردەك كۆرۈن ىئ
ـــــدا ـــــش جهريانى ـــــشالرنى قىلى ىئ
يېتىلىــدىغان قــول ســېلىپ ىئــشلهش
قابىلىيىتى كېيىنكى ھاياتتا ىئنتايىن

ــقاتىدۇ ــا ەئس ــڭ. جانغ مهن ۆئزۈمنى
ـــگهن ـــالپ ۆئگهن ـــدىن باش كىچىكى
ـــڭ ـــسى مېنى ـــدارىمنىڭ ھهممى ىئقتى

سپىي ھاياتىمغا ىئنتايىنكېيىنكى كه
مهن. زور پايــــــــدا يهتكــــــــۈزدى

ــازىر ــسىنى ھ ــڭ ھهممى ۆئگهنگىنىمنى
.ەئمهلىيهتــــــته ىئــــــشلىتىۋاتىمهن
قولىــدىن ىئــش كهلمهيــدىغان ائدەم
داۋاملىــــــــق بىــــــــر ىئــــــــشنىڭ
ــسپاتاليدىغان ــدىغانلىقىنى ىئ بولماي

قولىــدىن ىئــش. باھــانه ىئزدەيــدۇ
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كېلىدىغان ائدەم بولسا، داۋاملىق شۇ
ــارىئــش نى قىلىــشتا مــۇمكىنچىلىكى ب

بىـر بالىنىـڭ. بولغان يولنى ىئزدەيدۇ
ــۇپ ــدىغان بول ــش كېلى ــدىن ىئ قولى

ائنىــالر ىئنتــايىن-يىتىلىـشىدە، ائتــا
  .مۇھىم رول وئينايدۇ

ائمېرىكىنىـــڭ بـــاال تهربىـــيىلهش
ـــــا ـــــسىدا، ائت ـــــا-سىستېمى ائنىغ

ــدىغان تهركىــب خېلــى چــوڭ تايىنى
نتۆۋەنـدە مه. سالماقنى ىئگىلهيـدۇ

مۇشـــۇ نۇقتـــا ۈئســـتىدە بىــــر ائز
  :توختىلىپ ۆئتىمهن

 باشالنغۇچ ۋە تولۇقسىز وئتتـۇرا )1
ھهر. ائنـا يىغىنـى-مهكتهپتىكى ائتا

بىر مهكتهپ ھهر يىلى كهم دېگهنـدە
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ــــت ــــتىم مهخــــسۇس ۋاقى ــــر قې بى
ـــا ـــپ، ائت ـــى-ائجرىتى ـــا يىغىن ائن

بــۇ يىغىــن ھهر بىــر. وئرۇنالشــتۇرىدۇ
ــر وئقۇغۇچىن ــۇچى ھهر بى ــڭوئقۇتق ى

ائيـرىم-ائنىسى بىـلهن ائيـرىم-ائتا
كۆرۈشىدىغان يىغىن بولۇپ، ائدەتته

ــت  ــرىلگهن ۋاقى ــشىگه بې ــر كى 15بى
بـۇ ۋاقىتتـا. مىنۇت ەئتراپىدا بولىـدۇ

وئقۇتقۇچى وئقۇغۇچىنىڭ مۇشـۇ بىـر
دەرســـــته ىئــــــشلىگهن ســــــىنىپ
پروجهكتى، تاپشۇرۇقلىرى ۋە يازغان

بىرلهپ كۆرسـىتىپ،-ماقالىلىرىنى بىر
ــۇ وئ ــتهب ــسى تهرەپ ــڭ قاي قۇغۇچىنى

ــز ــته ائجى ــسى تهرەپ ــۈك، قاي كۈچل
ىئكهنلىكى، بۇنىڭدىن كېيىن قايـسى
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ـــــشى ـــــداق تىرىشى ـــــته قان تهرەپ
شـۇ. زۆرۈرلىكىنى تهپـسىلىي ېئيتىـدۇ

ائنىـالر ۆئز بالىـسىنىڭ-ائرقىلىق ائتا
ــسىدا ــسى توغرى ــى ىئپادى مهكتهپتىك

ـــى ـــۈك ۋە ۋاقت ـــدا-وئمۇميۈزل ۋاقتى
ـــ ـــۇپ تۇرى ـــڭ. دۇخهۋەردار بول مېنى

وئغلۇم باشالنغۇچتىكى ۋاقتىـدا، بىـر
"Star"قېتىملىــــق مهملىكهتلىــــك 

ــدا  ــگهن ىئمتىغان ــڭ(دې مهكتهپلهرنى
ــشۈرۈپ ــسىنى تهك ــۇش سهۋىيى وئقۇت
تـــۇرۇش ۈئچـــۈن، بـــۇ ىئمتىھـــان
ائمېرىكا بويىچه يىلىغا بىر قېتىمدىن

ــدۇ ــۇر) ېئلىنى ــۇقىرى نوم ــايىتى ي ناھ
توققۇز سـاھهنىڭ بهشـىدە٪. ېئلىپتۇ

 گه، ەئڭ تــــۆۋەن بولغىنىــــدا99٪
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ائمېرىكىــدا بۇنــداق(گه كىرىپتــۇ 87
ــۇچىنى ــر وئقۇغ ــانالردا ھهر بى ىئمتىھ
قــانچه پىرســهنت وئقۇغــۇچىالردىن
.يۇقىرى نومۇر ائلـدى، دەپ تىزىـدۇ

ــۇ٪99 ــۇچى ش ــۇ وئقۇغ ــى ب  دېگىن
قېـــتىم ىئمتىھانغـــا قاتناشـــقانالرنىڭ

ــدە ــۇقىرى99٪ ىئچى ــدىن ي  ائدەم
ــى ەئڭ ــدۇ، يهن ــۇرتۇرى ــۇقىرى نوم  ي

 ائدەمنىــــڭ ىئچىــــگه1٪ ائلغــــان
وئغلۇمنىـڭ). كىرىدۇ، دېگىنى بولىدۇ

ـــال ـــايىن خۇش ـــسى ىئنت وئقۇتقۇچى
بولــــــۇپ، ائمېرىكىغــــــا نهدىــــــن

وئغلـــۇم. كهلگهنلىكىنـــى ســـوراپتۇ
"جۇڭگونىـــڭ ۇئيغـــۇر رايونىـــدىن"

بۇ وئقۇتقـۇچى. دەپ جاۋاب بېرىپتۇ
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ائمېرىكىدا بېـسىلغان بىـر خهرىتىنـى
 بۇ يهرنـى تاپالمـاي، بىـرائختۇرۇپ،

ائنا يىغىنىدىن كېيىن-قېتىملىق ائتا
مېنـــى ەئپقېلىـــپ، بىزنىـــڭ نهدىـــن
ـــــــورىدى ـــــــى س .كهلگهنلىكىمىزن

45 مىنۇتلۇق يىغىن 15ەئسلىدىكى 
مىنۇت داۋاملىشىپ، مهن ۇئ كىـشىگه
ۇئيغۇر توغرىسىدا تهپسىلىي سۆزلهپ

ــدا ۇئ كىــشى ماڭــا. بهردىــم :ائخىرى
ــا" ــشات ائمېرىكىغ ــشىدا4.5 دىل  يې

كېلىپ، ىئمتىھاندا ائمېرىكىلىقالرنىـڭ
ھهممىـــــسىدىن يـــــۇقىرى نومـــــۇر
ـــۈن ـــز ۈئچ ـــسا، مهن ۆئزىمى ېئلىۋات

يهنه. ، دېدى"نومۇس ھىس قىلىمهن
ائنـا يىغىنىـدا، وئغلۇمنىـڭ-بىر ائتا
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ىئنگلىزچه يېزىقچىلىق وئقۇتقۇچىسى
ۇئنىڭ يازغان بىـر ماقالىـسىنى ماڭـا

ـــىتىپ،  ـــ"كۆرس ـــۇ مهكتهپ تهمهن ب
ـــــۋاتقىلى  ـــــق قىلى 20وئقۇتقۇچىلى

لـېكىن، بۇنىڭچىلىـك. يىلدىن ائشتى
تهسىرلىك يېزىلغان ماقالىنى كـۆرۈپ

مهن ۇئنـى ىئرىمگىمـۇ. باقمىغانىدىم
ىئككىلىمىــز يىغــالپ. وئقــۇپ بهردىــم

مهن بۇ ماقالىنى بىر رەسـىم. كهتتۇق
رامكىسىغا ېئلىـپ، ۆئيـۈمگه ېئـسىپ

بـــۇ ماقالىنىـــڭ. ، دېـــدى"قويـــدۇم
بىرتالمۇ وئيۇنچۇقى يوق بىر"سمى ىئ

 A Boy "ىئنگلىزچه " (كىچىك باال
without a Toy (" ،ـــۇپ بول

وئغلـــۇم ەئســـلىدە مېنىـــڭ كىچىـــك
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بىزنىــڭ. ۋاقتىمنــى يازغــان ىئــكهن
يۇرتىمىزدا وئيۇنچـۇقى بـار بالىالرغـا
قارىغانـــدا، وئيۇنچـــۇقى يوقالرنىـــڭ

ەئممـــــا،. ســـــانى جىـــــق كـــــۆپ
 بالىنىــڭائمېـرىكىلىقالر ۈئچـۈن، بىـر

ھهچ قانداق وئيۇنچۇقى بولماسـلىق،
ــــــران ــــــايىن ھهي ــــــى ىئنت ۇئالرن
قالدۇرىدىغان، ۇئالرغا قاتتىق تهسـىر

  . قىلىدىغان بىر ىئش ىئكهن
ائمېرىكىدا كىچىك بالىلىرى بـار )2

ـــــسى ـــــڭ كۆپىنچى ائق تهنلىكلهرنى
ۆئيىدە كهم دېگهنـدە بىـردىن ىئـت،
مۈشۈك، يـاكى شـۇنىڭغا وئخـشىغان

"Pet"ىئنگلىـزچه (ۋىنى ائىئله ھـاي
بـۇ ائمېرىكـا. باقىـدۇ) دەپ ائتايدۇ
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جهمىئيىتىگه ناھايىتى وئمۇملىـشىپ
كهتكهن بولغاچقا، مهخسۇس ائىئـله
ھــــايۋانلىرىنى ســــاتىدىغان ســــودا

ھهمـدە. دۇكانلىرىمۇ ىئنتايىن كـۆپ
ىئچمهكلىرىنـى-ائدەملهرنىڭ يـېمهك

ســـاتىدىغان ســـودا دۇكانلىرىنىـــڭ
يۋانلىرىنىــڭھهممىــسىدە ائىئــله ھا

ـــۇ ســـاتىدۇ كىچىـــك. يېمهكلىرىنىم
ــشى، ائىئــله بالىالرنىــڭ ھــايۋان بېقى
ــشى، ــله وئينى ــلهن بىل ھــايۋانلىرى بى
ۇئالرنىڭ روھىي دۇنياسـىنىڭ سـاغالم
ــدە رول ــشىدە ائالھى ــۈپ يېتىلى ۆئس

ــدۇ ــار. وئيناي ــانىيىتى ي ــۇڭا ىئمك ش
بېرىــدىغان ۇئيغــۇر ائىئلىلىــرى بــۇ
قىىئــشقا ھهرگىــز ســهل قارىماســلى
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مهن كىچىك ۋاقتىمـدا ىئـت،. كېرەك
ـــــــــۇق ۋە ـــــــــقان، تۇرمۇنچ توش
.جىڭـــــسىرالرنى باققـــــان ىئـــــدىم
ــان ــېتىش ۈئچــۈن باقق ــقاننى س توش
بولـــساممۇ، توشـــقىنىم ھهر قېـــتىم
ــــاتقىدەك ــــاللىرىنى س ــــۇپ، ب تۇغ
بولغىچه، ۇئالر بىلهن ناھايىتى كـۆپ

ــــــۋاالتتىم تۇرمۇنچــــــۇق ۋە. وئينى
ىزگهجىڭسىرالر بولسا، پۈتۈن ائىئلىم

.ىئنتايىن چىرايلىق سايراپ بېرەتتـى
بىــر قېــتىم مهن بىــر ىئگىــز دەرەخــقه
ــــارا ــــر ق ــــپ، بى ــــشىپ چىقى يامى
قۇشـــقاچنىڭ ۇئۋىـــسىدىن ەئمـــدىال
كۆزى ېئچىلغان بىر قۇشقاچ بالىسىنى

ــتۈم ــۇپ چۈش ــا. تۇت ــدە ۇئنىڭغ ھهم
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ائغزىنـــى قايرىـــپ ېئچىـــپ يـــېمهك
يىگــۈزۈپ، ائغزىنــى قايرىــپ ېئچىــپ

شۇ يول بىلهن بېقىپسۇ ىئچۈرۈپ، ائ
بۇ قارا قۇشـقاچ مېنىـڭ. چوڭ قىلدىم

ائشــۇنداق بېقىــشىم بىــلهن ۇئچــۇرۇم
ەئتىگىنــى ۆئينىــڭ ائلدىــدا. بولــدى

ائياقتــــا ۇئمــــاچ ىئچىۋاتــــسام، ۇئ
قۇشــقاچ بهزىــدە ۇئچــۇپ كېلىــپ،
ـــۇۋاالتتى ـــا قون ـــڭ قىرغىقىغ .ائياقنى
بهزىــدە مهن ســىرتتا ماڭغانــدا، ۇئ

نــۇپ،قۇشــقاچ ۇئچــۇپ دەرەخــقه قو
ــۈرەمگه ــپ م ــۇپ كېلى ــدىن ۇئچ ائن

ـــاتتى ـــتالردا مهن. قون ـــداق ۋاقى بۇن
ــتىم ــپ كېتهت ــايىن ھاياجانلىنى .ىئنت
مهن ۈئچۈن بۇ بىر قولغا كهلتـۈرگهن
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مهن دوكتۇرلـۇق. چوڭ غهلىبه ىئدى
وئقۇۋاتقانـــــدا بىـــــز مهكتهپنىـــــڭ
.وئقۇغــــۇچىالر ياتىقىــــدا تــــۇردۇق
بىزنىڭ ۇئ ياتاقالردا ائىئـله ھـايۋىنى

بىــر. ىمىزغا يــول قويۇلمــايتتىبېقىــش
 دانه چـۆجه كۆتىرىـپ3كۈنى قىزىم 

ـــۇ ـــشى بهرگهن. كهپت ـــر ساۋاقدى بى
ۇئنــى بــاقىمهن، دەپ چىــڭ. ىئــكهن

.بىز ۇئنىڭغا يول قويدۇق. تۇرىۋالدى
ــڭ ــچه بىزنى ــر ائيغى ــۇ چــۆجىلهر بى ب
پۈتـۈن ائىئلىـگه نۇرغـۇن خۇشــاللىق

يىلى بىز ۆئي-1997. ېئلىپ كهلدى
تمهيـال، باللىرىمىزغـاېئلىپ ۇئزۇن ۆئ

ــر جــۈپ توشــقان ېئلىــپ بهردۇق .بى
نهچچه ائيدىن كېيىن بـۇ توشـقانالر
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ــــۇپ، جهمىئــــي 2 ــــتىم تۇغ 18 قې
ـــدى ـــقان بول ـــا. توش ـــڭ ائرق ۆئينى

ــــسىنىڭ نهرىــــگه قارىــــساق ھويلى
ۇئالر ۆئرە تــــۇرۇپ يهپ،. توشــــقان

ــــسىمان ــــدىكى خادى ــــا ھويلى ائرق
ــــڭ ائســــتىنقى ــــاي دەرىخىنى قارىغ

.پــاكىز يهپ بولــدى-قىــسمىنى پــاك
ــــهۋزىنى ــــولىمىزدىكى س ــــڭ ق بىزنى
.يېيىــــشكىمۇ ۆئگىنىــــپ كهتتــــى
ســـهۋزىنى كىچىـــك تـــايچه قىلىـــپ،
ىئككــى قــولىمىزدا تۇتــۇپ بهرســهك،

 بالىسىنىڭ ھهممىـسى16توشقاننىڭ 
.بىرىنى ىئتتىرىپ يۈرۈپ يهيتتى-بىر

ھهر كــۈنى مهكتهپــتىن ۋە ىئــشتىن
قايتىپ كېلىپ، توشانغا سهۋزە ياكى
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"Lettuce"ىئنگلىـــزچه (ىـــس لهت
ـــدىكى ـــسهي تۈرى ـــۇپ، توخماق بول

ــــات ــــچه ھهممىمىــــز) كۆكت بهرگى
ـــۇق ـــدىراپ كېتهتت ۇئالر چـــوڭ. ائل

18بولغانـــــدا، ائمېرىكىـــــدا بـــــۇ 
توشقاننى بىر تهرەپ قىلىش ىئنتايىن

ۇئالرنىـــــڭ. قىيىنغـــــا توختىـــــدى
ھېكايىـــسىنى يېـــزىش ۈئچـــۈن بىـــر

ىئشقىلىپ بىز. كىتاب يېزىشىم كېرەك
ــسىنىۇئ ت ــقانالرنىڭ ەئڭ ائخىرقى وش

يىلـــــى يـــــازدا شـــــىمالىي-2004
كــــــــالىفورنىيهدىن جهنـــــــــۇبىي
ـــچه كـــالىفورنىيهگه كۆچـــۈپ كهلگى

  . باقتۇق
ـــشى )3 ـــرى ياخ ـــالىالرنى ۆئزلى  ب
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ـــيه  قاتـــارلىق كۆرىـــدىغان تهنتهربى
ـــــــتۇرۇش ـــــــاائلىيهتكه قاتناش .پ
ائمېرىكىنىـــڭ ھهر بىـــر ناھىيىـــسىدە

ــــهھهر بــــار10-20 ھهر بىــــر.  ش
رنىڭ ۆئز ائلــــدىغا بىــــردىنشــــهھه

ـــــــــسى ۋە ـــــــــپ باغچى كوللېكتى
بـــۇ شـــهھهر. كۇتۇپخانىـــسى بـــار

باغچىسىدا يـاش ۆئسـمۈرلهر ۈئچـۈن
ياســـالغان ھهر خىـــل تهنتهربىـــيه

ۇئنىڭــدىن باشــقا،. مهيــدانلىرى بــار
شهھهر ۋە شهخـسىي شـىركهتلهر ھهر
يىلنى ەئتىيـاز، يـاز، ۋە كـۈز پهسـلى

ر مۇددەتكه بۆلۈپ، بـالىال3قاتارلىق 
ۈئچــــۈن ھهر خىــــل تهنتهربىــــيه

ـــكىللهيدۇ ـــسىنى تهش ـــر. گۇرۇپپى بى
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 ائي3مۇددەتنىــــــڭ ۇئزۇنلىغــــــى 
ەئتراپىدا بولۇپ، ۇئنىڭغا قاتنىـشىش
.ۈئچۈن بىر ائز پـۇل تـۆلهش كېـرەك
ــيه ــداق تهنتهربى ــسه، بۇن ــۇلال تۆلى پ
تــــــۈرلىرىگه ھهر قانــــــداق ائدەم

مېنىـڭ وئغلـۇم بـۇرۇن. قاتنىشااليدۇ
 Hockey)  ـــــڭ ـــــتىدەمۇزنى ۈئس

ۋە) وئينايــــدىغان تـــــوپ تـــــۈرى
ھـــازىر بىـــر. ۋاســـكېتبول وئينىغـــان

تهنتهربىيه سارىيىنىڭ ەئزاسى بولۇپ،
ــز ســۇرەئتته ېئغىرلىــق كــۆتىرىش، تې
ـــــــــۇ ۈئزۈش ـــــــــۈرۈش ۋە س يۈگ

قىزىم بۇرۇن. قاتارلىقالرنى قىلىۋاتىدۇ
ـــــانو ۋە ـــــسۇلى، پىي ـــــت ۇئس بالې
ـــسۇلى ـــتهپ ۇئس ـــرىكىچه مهك ائمې
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ھازىر تاغـدا. اشقانقاتارلىقالرغا قاتن
وئغلۇممــۇ تاغــدا قــار(قــار تېــيىلىش 
ـــدۇ ـــش ۋە)تېيلىياالي ـــا چىقى ، تاغق

مۇشتلىـــــــشىش ھهرىكهتلىـــــــرىگه
يىلـــى بىـــز-1997. قاتنىـــشىۋاتىدۇ

ـــدا(ەئمـــدىال ۆئي ېئلىـــپ  ائمېرىكى
.ۆئينى بانكىدىن قهرز ېئلىپ ائلىمىـز
شۇنداقتىمۇ، قهرز ېئلىش ۈئچۈن ۆئي

نــى تى20-5پۇلىنىــڭ دەســلهپكى٪
ـــــرەك ـــــشىمىز كې ـــــز تۆلى ،)ۆئزىمى

ـــدىلىپ ـــۇلىمىز قۇرۇق ـــدىكى پ بانكى
كهتكهنــدە، قىــزىم ســان فرانسېــسكو
ــــىركهتنىڭ ــــر ش ــــهھىرىدىكى بى ش
تېلېۋىزىيه ائرتىـسلىكىگه وئقۇغـۇچى
قوبــــۇل قىلىــــدىغانلىق خهۋىرىنــــى
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ائڭالپ كېلىپ، ۇئنىڭغـا قاتنىشىـشتا
بىــر شــهنبه كــۈنى. چىــڭ تۇرۇۋالــدى

ـــپ،  ـــى ېئلى ـــسىلىيمهن قىزىمن تهپ
ـــۇش ۈئچـــۈن ســـان ەئھـــۋالنى ۇئق

ۇئالر قىزىمنــى. فرانسېــسكوغا بــاردىم
ــڭ ــۇرۇپ، شــۇ ۋاقىتنى تېخىمــۇ قىزىقت

 دولـالر تاپـشۇرۇشنى2600ۆئزىدىال 
مهن ۇئ پــــــۇلنى. تهلهپ قىلــــــدى

ـــشۇردۇم ـــر. تاپ ـــهۋەبى، ەئگهر بى س
ائدەم بىـــر ىئـــشنى قىلىـــپ ســـىناپ
باقمىــسا، ۆئزىنىــڭ ۇئ ىئــشتا قانــداق

ەئگهر بىـر. نى بىلهلمهيـدۇىئكهنلىكى
ىئـــشنى قىلىـــپ كۆرمهيـــدىكهن، ۇئ
ىئــشنى قىلىــش ېئھتىمــاللىغى نــۆل

ــدۇ ــهنت بولى ــى . پىرس 2مهن قىزىمن
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ائي ۋاقىت ھهر ھهپتىنىـڭ پهيـشهنبه
ـــۈنى ـــهنبه ك ـــته ۋە ش ـــۈنى كهچ ك

 قېتىم ائشـۇ2چۈشتىن بۇرۇن بولۇپ 
وئقــــۇش. مهكــــتهپكه ائپــــاردىم

ـــمىي ـــى رەس ـــدا، قىزىمن تامامالنغان
تېلېــۋىزىيه ائرتىــسى تالالشــقىمۇ بىــر

ەئممـا، قىـزىم. قانچه قېتىم ائپاردىم
ائمېرىكىدا تېلېـۋىزىيه. تاللىنالمىدى

ېئالنلىرىغــــا قاتناشــــتۇرۇلىدىغانالر
ائساسهن ائق تهنلىـك، قـارا تهنلىـك
ۋە خهنـــزۇ، كورىيهلىـــك قاتـــارلىق
ائســـــىيالىقالر بولـــــۇپ، باشـــــقا
.مىللهتلهرنى ائنـچه تاللىمايـدىكهن
لېكىن، شـۇنىڭدىن كېـيىن قىزىمنىـڭ
كۆڭلىــدە بــۇ جهھهتــته بىــر ائرمــان
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.ۇئ بىر قېتىم سىناپ باقتى. قالمىدى
ائمېرىكىدىكى ائق تهنلىكلهر نهچچه
بالىسى بولـسا شـۇنچه بالىـسىنى ھهر
ـــــۈرلىرىگه ـــــيه ت ـــــل تهنتهربى خى

باشالنغۇچتا بـالىلىرى. قاتناشتۇرىدۇ
بــار ائنىــالر ائساســهن ىئــشلىمهي،

ــال ــتىنب ــتهپكه، مهكتهپ ىلىرىنى مهك
ـــيه ـــدەك تهنتهربى ـــيىن يۇقىرىقى كې
پـــاائلىيهتلىرىگه توشـــۇش بىـــلهن

ھهر شـــهنبه ۋە يهكـــشهنبه. ۆئتىـــدۇ
ــــۇقىرىقى ــــالىلىرىنى ي ــــۈنلىرى ب ك
تهنتهربىــيه گــۇرۇپپىلىرى ائرىــسىدا
ــــــابىقىلهرگه ــــــۈزۈلگهن مۇس ۆئتك

ــــدۇ ــــابىقه. ائپىرى ــــالىلىرى مۇس ب
ــدۇ ــسا تام. وئيناي ــرى بول ــاۆئزلى اش
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بـــۇ ىئـــش ائق تهنلىكـــلهر. كۆرىـــدۇ
.ائرىـــسىدا خـــېلىال وئمۇمالشـــقان
ـــلهر ۇئنىڭـــدىن باشـــقا، ائق تهنلىك

ـــالىلىرى  ـــڭ ب  نهچـــچه10ۆئزلىرىنى
ياشقا كىرگهنـدە، ۇئالرنـى ىئنتـايىن

دەم ېئلىــش كــۈنلىرى. چىــڭ تۇتىــدۇ
كهچته دوستىنىڭ ۆئيىـگه بارمـاقچى

كىمىـڭ ۆئيىـگه"ائنىالر -بولسا، ائتا
؟ نىـمه ىئـش قىلىـسىلهر؟ ۇئبارىسهن

دوستۇڭنىڭ تېلېفون نومۇرى قـانچه؟
ساەئت قانچىدە قايتىـپ كېلىـسهن؟

ـــاەئت  ـــاكى 10كهچ س ـــن11 ي  دى
ــدۇ ــساڭ قهتىئــي بولماي ــيىن قال "كې
دېگهن سوائلالرنى سـورايدۇ ۋە ۆئزى
ــــسىغا بهلگىلىــــگهن تــــۈزۈمنى بالى
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ائرىلىقتـــا بالىـــسىنىڭ. تاپىاليـــدۇ
ن قىلىــپ،دوســتىنىڭ ۆئيىــگه تېلېفــو

ـــار ـــت ب ـــسىنىڭ ۇئ يهردە راس -بالى
بالىـسى. يوقلۇقىنى سۈرۈشته قىلىـدۇ

ـــو ـــدا كىن ـــاكى كىنوخانى ۇئ يهردە ي
ــونى ــسا، قايــسى كىن كــۆرمهكچى بول
كۆرســـه بولىـــدۇ، قايـــسىنى كۆرســـه
.بولمايــدۇ، ۇئنــى بهلگىــلهپ بېرىــدۇ
ــسىمۇ بــۇ ــتىنىڭ ۆئيىنىــڭ ىئگى دوس

ــازارەت قىلىــدۇ مهســىلهن،. ىئــشنى ن
ىــزىم بىزنىــڭ ۆئيــگه بىــرمېنىــڭ ق

دوســـتىنى باشـــالپ كېلىـــپ، بىـــرەر
DVDكىنوســىنى بىــرگه كــۆرمهكچى 

ـــزدىن  ـــز ۇئ قى ـــسا، بى ـــا"بول -ائت
ــزدىن بــۇ كىنــونى كۆرۈشــكه ائنىڭى
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دەپ سوراپ" رۇخسهت ائلدىڭىزمۇ؟
بۇ جهھهتـته يـۇرتىمىزدىكى. باقىمىز

ۇئيغۇر جهمىئيىتى ناھايىتى ائرقىـدا
ـــان ـــۇ. قالغ ـــته-ســـىز ھهپتىم ،ھهپ
يىـل ھهر شـهنبه-ائي، يىلمۇ-ائيمۇ

ۋە يهكشهنبه كـۈنلىرى تـوي، نهزىـر،
ــدە، ــارلىقالردا يۈرگهن ــۇرۇش قات وئلت
ۆئيدە قالغان بالىڭىزنىـڭ نهدە، كىـم
بىـــلهن، نـــېمه ىئـــش قىلىـــۋاتقىنىنى
ـــدە ـــڭ ىئچى ـــر يىلنى ـــسىز؟ بى بىلهم
ــانچه ــلهن ق ــالىلىرى بى ۆئزىڭىزنىــڭ ب
شهنبه ۋە يهكشهنبه كۈنلىرىنى بىـرگه
ۆئتكـــۈزۈپ بـــاقتىڭىز؟ ھهقىـــقهتهن

وئلتۇرۇشالر كۆپىنچه ۋاقىـتالردا-توي
ۆئيىڭىــزدە بــالىلىرىڭىز بىــلهن بىــرگه
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بولغــان بىــلهن سېلىــشتۇرغاندا كــۆپ
وئلتۇرۇشـالر-توي. كۆڭۈللۈك بولىدۇ

بــاال. كۆڭــۈل ېئچىــش پــاائلىيهتلىرى
.تهربىـــيىلهش بىـــر جاپـــالىق ىئـــش
لـــېكىن، بالىغـــا وئبـــدان قارىمـــاي،

ــالى ــاالب ــيىلىمهي، ب ــدان تهربى نى وئب
ــېكىملىككه ــپ، ائق چ ــدىن ېئزى يول
ۆئگىنىــپ قېلىــپ يــاكى جىنــايهت
ۆئتكۈزۈپ، تۈرمىگه كىرىپ قالغاندا،

وئلتۇرۇشـتىكى-يهنىال ھېلىقـى تـوي
ــال ــدەك خۇش ــورام،-ۋاقىتالردىكى خ

-بهختلىـــك ۆئتهلهيـــدىغان ائتـــا
ـــــۆرۈپ ـــــى ك ـــــن بىرەرن ائنىالردى

داقبـــاقتىڭىزمۇ؟ بـــۇ دۇنيـــادا ۇئنـــ
.ائنىنى ائساسـهن تاپالمايـسىز-ائتا
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ــنى ــۈپىتىنى ۆئستۈرۈش ــڭ س مىللهتنى
بـــالىالرنى ياخـــشى تهربىيىلهشـــتىن

بــالىالرنى ياخــشى. باشــالش كېــرەك
تهربىــيىلهش ۈئچــۈن، ھــازىر ۇئيغــۇر
جهمىئيىتىــدە ەئۋج ېئلىــپ كهتــكهن

-تۆكـۈن، چـاي-ھهشهمهتلىك توي
وئلتۇرۇشالرنىڭ سانىنى زور دەرىجىدە

ـــتى ـــرەكائزاي ـــدا. ش كې مهن يۇقىرى
-ېئيتىپ ۆئتـۈپ كهتكهنـدەك، ائتـا
.ائنىــالر ۈئچــۈن بــالىالر ەئڭ مــۇھىم

مېنىڭ بىـر. باال سىلهرنىڭ بارلىقىڭالر
ۇئ. يــېقىن يهھــۇدىي دوســتۇم بــار

ــى ــسى ماائش ــدا، دادى ــك ۋاقتى كىچى
يۇقىرى ەئمهس خىزمهتتىن ىئككىنى
ىئشلهپ، وئغلىنى باكاالۋرلىق ۈئچۈن
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 مىـڭ دولـالر وئقـۇش40-30يىلىغا 
-4پۇلى تۆلهيدىغان، دۇنيا بويىچه 

ــــــدىغان -5 ــــــدا تۇرى MIT وئرۇن
ــــــۇ ــــــسىتېتىدا وئقۇتۇپت .ۇئنىۋېرى
ـــــۋانى ۈئچـــــۈن ـــــۇق ۇئن دوكتۇرل
ــــــالفورنىيه ۇئنىۋېرســــــىتېتىنىڭ ك

Berkeleyــۇ ــسىدە وئقۇتۇپت . شۆبى
ـــــمه ـــــرى ھهم ـــــۇدىيالر ۆئزلى يهھ
ــالىلىرىنى ــپ، ب ھــاالۋەتتىن ۋاز كېچى

ـــــــــهۋ ـــــــــۇقىرى س ىيهلىكەئڭ ي
مهكتهپلهردە ھهمدە دۇنيادىكى ەئڭ
قىيىن كهسپلهردە وئقۇتقاچقـا، ۇئالر
ھـــازىر مهلـــۇم مهنىـــدىن ېئلىـــپ
ــوراۋاتىدۇ ــانى س ــۇ دۇني ــدا ب .ېئيتقان
25ھــازىر ىئــسرالىيه ائھالىــسىنىڭ٪
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ـــكهن ـــر ىئ ـــى ىئنژىنې ـــاپونلۇق. ت ي
ــــاي، ــــزمهت قىلم ــــڭ خى ائيالالرنى
ــدىغانلىقىنى ــداق باقى ــالىلىرىنى قان ب

شـۇڭا ۇئالر ھـازىر. ىمىز بىلىمىزھهمم
ىئقتىــــسادىي جهھهتــــته دۇنيــــانى

ۇئيغـۇرالر بـۇ جهھهتـته. سوراۋاتىدۇ
قاتتىق وئيلىنىشى. وئيلىنىشى كېرەك

ھهمـدە دەرھـال وئيغىنىـشى. كىرەك
  . كېرەك

يـــۇرتتىكى وئتتـــۇرا :ســـوائل. 9
مهكـــتهپ وئقۇغۇچىلىرىغـــا يهرلىـــك
ماائرىپنىــڭ يېتهرســىز تهرەپلىرىنــى

رىگه توسالغۇ بىلىپ، ۆئگىنىشتهۆئزلى
بوشىشىشنىڭ سهۋەبى قىلىۋالماسلىقى
توغرىسىدا يۇقىرىقى بايـانلىرىڭىزدىن
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  باشقا قىستۇرمىڭىز بارمۇ؟
يـۇرتىمىزدا بىـر جايـدىكى: جاۋاب

مهكـتهپ بىـلهن يهنه بىـر جايــدىكى
ـــــــــسىدا ـــــــــڭ وئتتۇرى مهكتهپنى
ــــــــــار .ھهقىقهتهنمــــــــــۇ پهرق ب
هرۈئرۈمچىدىكى مهكتهپلهر بىـلهن ھ

قايــــــــــسى ۋىاليهتلهردىكــــــــــى
ــــــــسى ــــــــڭ سهۋىيى مهكتهپلهرنى

ــــشىمايدۇ ــــهھهرنىڭ. وئخ ــــر ش بى
ىئچىــدىكى بىــر قــانچه مهكــتهپلهر

كــۆپ. وئتتۇرىــسىدىمۇ پهرق بولىــدۇ
ساندىكى ياش ۆئسـمۈرلهر وئقۇتـۇش
ەئھۋالى ياخشىراق مهكتهپكه كىرىپ

بۇ بىر نورمـال. وئقۇشنى ائرزۇ قىلىدۇ
ــــــۋال ــــــىز ۆئز. ەئھ ــــــېكىن، س ل
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ىپىڭىزنىڭ سهۋىيىـسىنىڭ باشـقامهكت
ـــۆۋەنلىكى ـــهل ت ـــتهپلهردىن س مهك
تۈپهيلىــدىن ياخــشى وئقۇمىــسىڭىز،
.ىئنتـــايىن چـــوڭ زىيـــان تارتىـــسىز
جۇڭگــو ماائرىپىنىــڭ بىــر پايــدىلىق
تهرىپـــى يـــاكى بىـــر ائالھىـــدىلىكى
شۇكى، جۇڭگـودا دەرسـلىك كىتـابالر

شـۇڭا سـىز. بىر تۇتاش تهييارلىنىدۇ
ــــــــــ ــــــــــڭ قهيېرى دەيۇرتىمىزنى

ياشــاۋاتقانلىغىڭىزدىن قهتىئيــنهزەر،
ــــان دەرســــلىك ســــىزگه ۆئتۈلىۋاتق
كىتــابالر ســىز تۇرۇۋاتقــان جايــدىكى
باشقا مهكتهپ ۋە باشقا جـايالردىكى
ـــــلهن وئپ ـــــى بى -مهكتهپلهرنىڭك

دەرسخانا ۋە وئقۇتقـۇچى. وئخشاش
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ــــر ــــشىڭىزدىكى بى ســــىزنىڭ ۆئگىنى
ۋاسىتىدىن ىئبارەت بولـۇپ، سـىزنىڭ

ــ ــشىڭىز س ــۇقىرىۆئگىنى -ۈپىتىنىڭ ي
تۆۋەن بولۇشى ائساسىي جهھهتـتىن

مهكـــتهپ ۋە. ۆئزىڭىـــزگه بـــاغلىق
وئقۇتقـــۇچى تاشـــقى ائمىـــل، ســـىز

بىــــر. بولــــسىڭىز ىئچكــــى ائمىــــل
وئقۇغۇچىنىڭ ۋىاليهتلىـك مهكتهپـته
تــۇرۇپ، ۈئرۈمچــى تهجــرىبه وئتتــۇرا
ــــــسىم ــــــر قى ــــــدىكى بى مهكتىپى
ـــــــشىراق ـــــــۇچىالردىن ياخ وئقۇغ

سـىز. مۇمكىنوئقۇيالىشى پۈتۈنلهي 
مهلــۇم بىــر يىزىــدا تــۇرۇپ، ۋىــاليهت
ــــــسىم ــــــر قى ــــــدىكى بى مهركىزى
ـــــــشىراق ـــــــۇچىالردىن ياخ وئقۇغ
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.وئقۇيالىشىڭىزمۇ پۈتۈنلهي مۇمكىن
بــۇ ىئــشنىڭ ائخىرقــى نهتىجىــسىنىڭ
ـــــۈنلهي ـــــى، پۈت ـــــداق بولۇش قان
 .ۆئزىڭىزنىڭ تىرىشچانلىقىغا باغلىق
ــۇقىرى ــسىنىڭ ي ــتهپ سهۋىيى -مهك

ــــــدىن باشــــــقا، ــــــرتۆۋەنلىكى  بى
وئقۇغۇچىنىــڭ وئتتــۇرا مهكتهپتىكــى
نهتىجىسىنىڭ قانـداق بولۇشـى، يهنه

  :مۇنداق بىر قانچه ائمىلغا باغلىق
ائنىنىــــڭ ۆئز بالىــــسىنىڭ-ائتـــا 

  .وئقۇشىغا تۇتقان پوزىتسىيىسى
دوســـــت ۋە ساۋاقداشـــــلىرىنىڭ 

  .تهسىرى
ھهمدە شۇ چاغدىكى سىياسـىي ۋە 

  . ىئجتىماىئي ۋەزىيهت
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ــــۇ  ــــدە مهن ب ــــىلىلهرتۆۋەن مهس
  :ۈئستىدە قىسقىچه توختىلىمهن

-27يىلـى -2005(مهن تۈنۈگۈن 
تېلېــــۋىزوردا) فېــــۋرال، يهكــــشهنبه

ـــسىنىڭ ـــو ائكادېمىيى ـــا كىن ائمېرىك
ــــارقىتىش ــــاپىتىنى ت وئســــكار مۇك
مۇراســـىمىنىڭ ەئمهلىـــي ەئھـــۋالىنى

ائيال بـاش رولچـى تۈرىـدە. كۆردۈم
ـــــان ـــــاپىتىنى ائلغ ـــــكار مۇك وئس

ــال ــڭ ىئــسمى ھى ــۋانكقىزچاقنى ري س
بولۇپ، مۇكاپاتنى تاپشۇرۇپ ېئلىـش
نـــۇتقىنى ســـۆزلىگهندە، ۇئ مۇنـــداق

ــا اليىــق: "دىــدى ــۇ مۇكاپاتق مهن ب
بولــۇش ۈئچــۈن بــۇ ۆئمرۈمــدە نــېمه

مهن بىر. ىئش قىلغىنىمنى بىلمهيمهن
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يهنى، بىر ماشىنىغا(دە "ۋاگون ۆئي"
سۆرىتىپ بىر يهردىن يهنه بىـر يهرگه

ــــدىغان ۆئي ــــۆتكىگىلى بولى ــــىي ن
ـــدە ـــۇپ، ىئنگلىزچى ـــى بول دېمهكچ

"trailer home "دەپ ائتىلىــدۇ.
ـــــبهغهل ـــــدىكى ەئڭ كهم ائمېرىكى
ــــدە ــــۇنداق ۆئي ــــشىلهر ەئنه ش كى

ــايدۇ ــوڭ) ياش ــلهن چ ــايه بى ــر غ بى
ــــز ــــى قى ــــر ائدەتتىك ــــان بى .بولغ
ــو ــر كىن ــدەك بى ــدە ھازىرقى كىچىكىم
ــــــۇش ۇئخــــــالپ چــــــولپىنى بول

ــى ــۈمگىمۇ كىرمهيتت مهن ەئڭ. چۈش
ائنامغـــا رەھـــمهت-اائلدىـــدا ائتـــ

ـــتىمهن ـــا. ېئي ـــڭ ماڭ ەئگهر ۇئالرنى
ــان ــا قىلغ ــان ىئــشهنچى ۋە ماڭ بولغ
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ــسا، ىئزچىــل يــاردىمى بولمىغــان بول
مېنىڭ بۈگۈن بۇ سهھنىگه چىقالىشىم

ــاش." مــۇمكىن ەئمهس ىئــدى ەئر ب
رولچـــى تـــۈرى بـــويىچه وئســـكار

ــر  ــان بى ــاپىتىنى ائلغ  Jamieمۇك
Foxx،ىئسىملىك قارا تهنلىك بولۇپ 

بـــۇ: " نۇتقىـــدا مۇنـــداق دېـــدىۇئ
ـــا ـــڭ چـــوڭ ائنامغ ـــات مېنى مۇكاپ

ــــسۇپ ــــدە ۆئرە. مهن مهن كىچىكىم
تۇرغاندا وئبدان تۇرالمىـسام ۋە يـول
ماڭغاندا وئبدان ماڭالمىـسام، چـوڭ
ائپـــام قولىـــدىن ىئـــش كېلىـــدىغان

ـــۇر ـــدەك ت ـــدىن ىئـــش! ائدەم قولى
ــاڭ ــدەك م ــدىغان ائدەم دەپ! كېلى

نىـڭمهن بۈگۈن چوڭ ائنام. ۇئراتتى
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.شۇ تهنبىھلىرىگه رەھمهت ېئيـتىمهن
چــوڭ ائنــام بۈگــۈنكى بــۇ ىئــشالرنى

ـــدۇ ـــڭ. كۆرەلمهي ـــراق، مهن ۇئنى بى
بىلهن چۈشۈمدە داۋاملىق كۆرۈشـۈپ

مهن ھازىر ۆئيـگه قايتىـپ. تۇرىمهن
ــدىراۋاتىمهن ــقا ائل ــپ ۇئخالش .كېتى
ــلهن ــام بى ــۈن چــوڭ ائن ــڭ بۈگ مېنى
."سۆزلىشىدىغان نۇرغـۇن گېـپىم بـار

ــا كــۆز ياشــلىرىنىۇئ كىــش ى ائرىلىقت
تۆكۈپ، سۆزىنى داۋامالشـتۇرالمىغىلى

يۇقىرىقى نۇتـۇقالردىن. تاسال قالدى
چىقىــــــپ تۇرغىنىــــــدەك، بــــــۇ
ىئككهيلهننىـــــــــڭ ائشـــــــــۇنداق
ــــشىدە، ــــۇۋەپپهقىيهتكه ېئرىشهلى م

ــا ــڭ ائت ــايىتى-ۇئالرنى ــسى ناھ ائنى
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. شـــۇنداق .چـــوڭ رول وئينىغـــان
ائنــــا جهھهتــــته-بهزىــــلهر ائتــــا

ۇئالر ۆئز پهرزەنتىنىــــڭ. كتهلهيلىــــ
ــۇپ ــدىغان بول ــا كېلى ــاغالم، كارغ س
چـــوڭ بولۇشـــىغا چوڭقـــۇر كۆڭـــۈل
بۆلىــــدىغان، ىئزچىــــل تــــۈردە ۆئز
-پهرزەنتلىـــرىگه ياخـــشى شـــهرت

شاراىئت يارىتىپ بېرىـدىغان ھهمـدە
ــا مهســۇئل ــر بالىلىرىغ باشــتىن ائخى

ائنىنىـڭ-بولىدىغان بىر ياخشى ائتا
نىڭەئگهر ســـىز. ۆئيىــدە تۇغۇلىـــدۇ

ــــن ــــداق ائىئلىلهردى ــــز ۇئن ۆئيىڭى
بولمىسا، قانداق قىلىـشىڭىز كېـرەك؟

ائنىڭىـــز ھه دېـــسىال ســـىزنى-ائتـــا
ــــــــۇرۇش ــــــــتۈرۈپ وئلت -ەئگهش
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مېھماندارچىلىققا بارسا، سـىز تاماكـا
ىئـسى ۋە ھــاراق پــۇرىقى بىــلهن لىــق

كېچه-توشقان ۆئينىڭ ىئچىدە كېچه
ۇئخلىمــــاي يۈرســــىڭىز بوالمــــدۇ؟

رىدە، ەئگهر سىزوئتتۇرا مهكتهپ دەۋ
 ساەئت ياخشى ۇئخلىمىسىڭىز،8-9

.سىزنىڭ مېڭىڭىز نورمال ىئشلىمهيدۇ
ــا ــتهپكه-ائت ــىزنىڭ مهك ــز س ائنىڭى

ــاب، قهلهم ــان كىت ــك بولغ -كېرەكلى
دەپتهرلهرنـــى ېئلىـــپ بهرمىـــسىچۇ؟
سىزگه باشقىالرنىڭ ائلدىـدا يـۈزىڭىز
چۈشۈپ كهتمىگىدەك كېـيىم ېئلىـپ

ــۇن ــىز ائش ــسىچۇ؟ ەئگهر س داقبهرمى
ـــڭ ـــسىڭىز، مېنى ـــا دۇچ كهل ەئھۋالغ

ــار ــىھىتىم ب ــرال نهس ــىزگه بى ــىز: س س
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ۆئز-ائنىڭىزغـــا يـــۆلهنمهڭ-ائتـــا
.تهقدىرىڭىزنى ۆئز قـولىڭىزدا تۇتـۇڭ

ائنىڭىزنىڭ يۇقىرىقىدەك-ەئگهر ائتا
ــدان ــپ، وئب ــانه قىلى ــشلىرىنى باھ ىئ
ــاننى ــىدە زىي ــسىڭىز، كهلگۈس وئقۇمى

ائنىڭىـز سـىزنى-كىم تارتىدۇ؟ ائتـا
ھهمـدە مهڭگۈمـۇ. ڭگۈ باقمايـدۇمه

ــدۇ ــپ بواللماي ۇئالر ەئڭ مهرت. بېقى
بولغانــــدىمۇ، ســــىزنى ۆئزلىرىنىــــڭ
ــــشى ــــوختىغىچه باقالى ــــى ت كىرىم

ۇئنىڭـدىن كېـيىن قانـداق. مۇمكىن
ــشى  ــشىنىڭ يې ــر كى ــسىز؟ بى 18قىلى
-دىن ائشقاندىن كېيىن، يهنىال ائتا

ائنىغا يۆلىنىپ جان بېقىش ىئنتـايىن
ۇئنــى ســىز ھــازىر. نومۇســلۇق ىئــش
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ـــۇمكىن ـــلىقىڭىز م ـــېس قىاللماس .ھ
ەئگهر ھــازىر ياخــشى وئقۇمىــسىڭىز،
كهلگۈســــىدە مۇســــتهقىل جــــان
باقااليـــــدىغان بىـــــر ىئقتىـــــدارنى
يېتىلدۈرمىــسىڭىز، ۋاقتــى كهلگهنــدە
ســـىزگه چىقىـــپ كېـــتهي دېـــسىڭىز
ـــتهي ـــپ كې ـــراق، كىرى ـــمان يى ائس
دېسىڭىز يهر قـاتتىق بىـر ائقىـۋەتكه

ـــسىز ـــزش. دۇچ كېلى ۇڭالشـــقا ھهرگى
ــا ــشى-ائت ــداپ، ياخ ــا قېي ائنىڭىزغ

 .وئقۇماسلىق يولىغا كىرىپ قالماڭ
ــك ــلهن رەھمهتلى ــام بى ــڭ ائپ مېنى
ــا ــدا بالىغ ــك ۋاقتىم دادام مهن كىچى

ـــــۈنهتتى ـــــۇ كۆي ـــــېكىن،. بهكم ل
ائىئلىمىــزدە بــاال كــۆپ، تۇرمۇشــىمىز
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ـــلهن ـــام بى ـــا، ائك ـــيىن بولغاچق قى
ىئككىمىز نۇرغۇن ىئشالردا ۆئزىمىـزگه

مهن. تايىنىـــشقا مهجبـــۇر بولـــدۇق
ــــان ــــته وئقۇۋاتق ــــۇرا مهكتهپ وئتت
چاغالرنىـــڭ قىـــش كـــۈنلىرى بىـــز
ــامىقىمىز ۈئچــۈن ھهر ــك ت ەئتىگهنلى
.كــۈنى ۇئمــاچ چېلىــپ ىئچهتتــۇق
ـــنىڭ ـــدىكى مهش ـــى ۆئي ەئتىگهنلىك
ــان ــى ائللىقاچــان ۆئچــۈپ بولغ وئت
ــايىن ــا، ۆئينىــڭ ىئچــى ىئنت بولغاچق

رۇنسوغۇق بولۇپ، وئت قاالشتىن بـۇ
ـــكۈل ـــۇرۇش ەئڭ مۈش ـــدىن ت وئرۇن

مهن. ىئـــــشالرنىڭ بىـــــرى ىئـــــدى
مهكتهپكه بهك ائمراق بولغاچقا، ھهر

ـــــدە  ـــــۇپ-1كـــــۈنى ەئتىگهن بول
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وئرنۇمـــدىن تـــۇرۇپ، مهشـــكه وئت
ــااليتتىم  ــلهن(ق ــام بى ــال ائك ېئھتىم

.نۆۋەتلهشـكهن بولۇشـۇممۇ مـۇمكىن
ــداق قىلغــانلىقىمىز ھــازىر ەئممــا ۇئن

ـــاپتۇ ـــسىمدە قالم ـــڭ ېئ وئت). مېنى
ــاچ ــيىن، مهن ۇئم ــقاندىن كې تۇتاش

ـــوالي. چـــاالتتىم ـــار ب ۇئمـــاچ تهيي
ـــدىن ـــانالر وئرۇنلىرى ـــدە قالغ دېگهن

ـــۇراتتى ـــق. ت ـــر ائيلى ـــدا بى ۇئ چاغ
نورمىلىــق ۇئن بىــلهن مــاينى بىــراقال

بهزىــدە، دادام ائخــشىمى. ائالتتــۇق
ۇئخالشــتىن بــۇرۇن مېنىــڭ ەئتىــسى
ـــپ، ۇئن ـــوراپ كېلى ـــتىن س مهكتهپ

 ۇئن ەئپكېلىـشكه بىـرگهپونكىتىدىن
"ماقۇل"مهن . بېرىشىمنى تاپىاليتتى
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لېكىن، ەئتىگىنـى قالغـانالر. دەيتتىم
قوپۇشتىن بۇرۇن، سومكامنى ېئلىـپ،
ائستا تاالغا چىقىپ، ۇئنى بىر يهرگه

ــــاتتىم ــــپ قوي ــــك. تىقى ەئتىگهنلى
تاماقنى يهپ بولغاندا، مهن دادامغـا

ـــوراپ" ـــپ س ـــتهپكه بېرى مهن مهك
ــــېلهي ــــپ،، دەپ"ك ــــا چىقى  تاالغ

يوشۇرۇپ قويغان سـومكامنى ېئلىـپ
ــچه ــپ، شــۇ كهتكهن مهكــتهپكه كېتى

مهن ۈئچۈن بىر. قايتىپ كهلمهيتتىم
كۈنلۈك مهكتهپتىن قـېلىش ىئنتـايىن
ېئغىــر مهســىله بولــۇپ، مهن دەرس
ـــدىم ـــاتتىق ۆئچ ىئ ـــقا ق .قالدۇرۇش
ـــلهن، مهن ـــهۋەب بى ـــۇنداق س مۇش
دادامدىن نهچچه قېتىم جازا يـېگهن
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ـــ ـــتىن. دىمىئ ـــۇ مهكتهپ ـــر كۈنم بى
قالماســـلىق مېنىـــڭ شـــۇ چاغـــدا
ــــۇپ، ۇئ ــــتىم بول ــــالنغان ائدى باش
ــل ــاللىرىمغىمۇ ىئزچى ــى ۆئز ب ائدەتن
ــــۋاتىمهن ــــپ كېلى ــــۈردە قوللىنى .ت
ائپامنىــڭ ۋاقتــى يهتمىگهنــدە، مهن
ـــــتۈرۈۋېلىپ، ۆئزۈم ـــــى كهس رەختن
ماشــــىنىچىلىق قىلىــــپ، ىئچكــــى
.كېيىملىرىمنى ۆئزۈم تىكىپ كهيـدىم

يىغىـــم يىرتىلىـــپ كهتـــسه، ۆئزۈمائ
موزدۇزلۇق قىلىـپ، ائيىغىمنـى ۆئزۈم

ائكـــام بىـــلهن. يامـــاپ كهيـــدىم
ىئككىمىزنىــڭ ھهر كــۈنى مهكتهپــتىن
كهلگهندە ىئنتـايىن كـۆپ ۋەزىپىمىـز

كۈز ۋاقتـى تونۇرغـا قـاالپ. بار ىئدى
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.نان يېقىش ۈئچۈن غازاڭ يىغـاتتۇق
ــدىن  ــومىتىر يىراقلىقتىكــى5ۆئي  كىل
ــا ــانجاڭگالغ ــۇرۇپ قالغ ــپ، ق  بېرى
يۇلغــۇنالرنى يىغىــپ، ۇئنــى-يانتــاق

ــوپ ــر ت ــان بى ــلهن يوغ ــا بى ائرغامچ
ـــگه ـــۈدۈپ ۆئي ـــپ، ي ـــپ تېڭى قىلى

قىــــش كــــۈنلىرى. ەئپكېلهتتــــۇق
مهكتىـــــۋىمىزدىكى وئقۇغــــــۇچىالر
تۆكــــۈۋەتكهن كۆمــــۈر كــــۈللىرىنى
تاسقاپ، ۇئنىڭ ىئچىدىكى شـاخارنى

ــاتتۇق ــۇنى . يىغ ــرىش"ب "شــاخار تې
ــــايتت ــــۈنلىرى. ۇقدەپ ائت ــــاز ك ي
ـــــــــدىن  ـــــــــومىتىر6-5ۆئي  كىل

يىراقلىقتىكى يېزىالرغا بېرىـپ، ىئگىـز
چــــۆپلهرنى وئرۇپ-ۆئســــكهن وئت
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ـــاكى ـــپ، ي ـــۈدۈپ كېلى ـــپ، ي يىغى
.ساتاتتۇق، ياكى توشقانغا بېرەتتۇق
شــۇ چاغــدا مېنىــڭ بىــر ائق رەڭلىــك
ــۈتى ــڭ س ــۈتلۈك وئتنى ــۆينىكىم س ك

قــارا بولــۇپ-بىــلهن بويىلىــپ، قــاپ
 تولۇقـسىزنىڭ ائخىرقـى.كهتكهنىدى

يىللىرىدىن باشـالپال، مهن ھهر يىلـى
.يازلىق تهتىلدە قۇرۇلۇشتا ىئشلىدىم

80 ســاەئت ىئشلىــسهم، 8بىــر كــۈن 
ـــيىن  ـــى (تى ـــوچهن8يهن ـــۇل)  م پ
تام ۇئلى كوالش، تام ۇئلى. تاپاتتىم

چىڭداش، سامانلىق ۋە سېمونت الي
ېئتىش، ەئپكهشته الي توشۇش، تـام

ــام ســۇ ــۇرۇش، ت ۋاش ىئــشلىرىنىقوپ
ســامانلىق الي ەئتكهنــدە،. قىالتــتىم



223

ـــدىغان ـــاغ كىرى ـــاالڭ ائي ـــا ي اليغ
بولغاچقا، پۇتۇمنى سـامان غاجـاپ،

ھـــاك. قىپقىزىــل بولــۇپ كهتهتتــى
ـــــــېمونت الي ـــــــتۇرۇپ س ائرىالش
ەئتكهندە، پۇتۇمغا ھـاك چـاچىراپ،

ــانىتىۋېتهتتى ــپ ق ــۇمنى يېرى ۇئ. پۇت
ـــۈن ـــاش ۈئچ ـــوئ ياس ـــدا رادى چاغ

3ولغــــان بىــــر دانه كېرەكلىــــك ب
قۇتۇپلــۇق المپــا بىــر يــۈەن بولــۇپ،
تاپقان پۇلۇمنىڭ بىر قىسمىدا رادىـوئ

قالغىنىنى كىيىمگه. سايمىنى ائالتتىم
بۇنــــداق ىئــــشالرنى. خهجلهيــــتىم

ــۆپ ــايىن ك ــام، يهنه ىئنت مهن. يازس
ائشۇ ىئشالرنىڭ ھهممىـسىنى قىلىـپ،
ـــېچىگىچه ـــرىم ك ـــسى يې يهنه كېچى
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ــــتىم ــــنىش قىالت ــــدىكىۆئ. ۆئگى ي
ــتىم ــيىن ۇئخالي ــدىن كې .ھهممهيلهن
تهبىـــىئ پهنـــلهردە مهن كىتـــابتىكى
ۆئتۈلمىگهن مهزمۇنالرنى ائلدىن ائال
ــــا، دەرس ــــدىغان بولغاچق كۆرۈۋالى
ـــڭ ـــۆپىنچه وئقۇتقۇچىنى ـــدا ك ۋاقتى

خاتـــالىقىنى-ســـۆزلىگىنىنىڭ تـــوغرا
مېنىڭ چىـرايىم. باھاالپ وئلتۇراتتىم

سهل ۆئزگىرىـپ قالـسا، وئقۇتقـۇچى
ەئركىن، بىر يېرى"رھال توختاپ، دە

ــــدىمۇ؟ ــــۇپ قال ــــا بول دەپ" خات
بىــر قېــتىم ماتېماتىكــا. ســورايتتى

ـــاپنى ـــر يېڭـــى ب ـــسى بى وئقۇتقۇچى
ــدىنائال ــى ۆئزۈم ائل ــلىغاندا، ۇئن باش
ــقلهرنىڭ ــابتىكى مهش ــپ، كىت ۆئگىنى
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ــان ــشلهپ بولغ ــاي ىئ ــۇ قويم بىرىنىم
ــا، وئقۇتقۇچــۇم ــن،: "بولغاچق ەئركى
ــ ــپ وئين ــا چىقى ــى" اتاالغ دەپ، مېن

مهن. وئيناشقا قويۇپ بهرگهن ىئـدى
ــــالغۇز ــــدا ۆئزۈم ي ــــۈن مهيدان پۈت

ھـازىرقى. ۋاسكېتبول وئينىغان ىئدىم
ــڭ ــتهپ وئقۇغۇچىلىرىنى ــۇرا مهك وئتت
مــۇتلهق كــۆپ قىــسمى يۇقىرىقىــدەك
شــاراىئت ائســتىدا وئقۇشــقا مهجبــۇر

ـــرەك ـــسا كې ـــي. بولمى ەئگهر ەئمهلى
ىـزائنىڭ-ەئھۋال ياكى سـىزنىڭ ائتـا

ــــىڭىزغا ــــشى وئقۇش ــــىزنىڭ ياخ س
شـاراىئت يارىتىـپ-پايدىلىق شـهرت

بهرمىــــگهن بولــــسا، ۇئ شــــاراىئتنى
مهن شـــۇنداق. ۆئزىڭىـــز يارىتىـــڭ
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 . سىزمۇ شۇنداق قىالاليسىز. قىلغان
ــــــدىن -1971مهن  -1976يىلى

ـــــسۇ  ـــــچه ائق ـــــۇرا-1يىلىغى وئتت
ـــۇدۇم ـــته وئق ـــسىزنى. مهكتهپ تولۇق

نىىئشىك"پۈتتۈرۈپ بولماي تۇرۇپال، 
"ېئچىپ قويۇپ مهكتهپ باشـقۇرۇش

ىئچكىركى. سىياسىتى يولغا قويۇلدى
ـــــتهپ ـــــي مهك ـــــدىكى ائلى ۆئلكى
ـــشۇرغان ـــدا ائق قهغهز تاپ ىئمتىھانى

"ىئزلىرى-ىئش" نىڭ جاڭتىېشىڭنىڭ
ــــپ، ــــۈردە تهشــــۋىق قىلىنى كهڭ ت

ـــــــۇچىالر  ـــــــسىق "وئقۇتق -9سې
ــسۇرالر ــدى" ۇئن ــد قىلىن .دەپ تهنقى

ـــا ـــۇن ائت ـــالر كۈرەشـــك-نۇرغ هائنى
ـــدىن ـــڭ ھالى ـــپ، بالىلىرىنى تارتىلى
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ـــدى ـــسىز قال ـــشقا ائمال .خهۋەر ېئلى
وئتتـــۇرا مهكتهپلهرنىـــڭ ھهممىـــسى

ــدىغان" ــا بارى ــر يېزىغ ياشــالر بهرىبى
ـــم ـــدا الزى ـــدىكىن، شـــۇ يېزى بولغان
،"بولىدىغان بىلىملهرنـى ۆئگىتهيلـى

ـــــداق ـــــى قان ـــــزگه يهرن دەپ، بى
ــــداق ــــى قان ــــدۇرۇش، زىراەئتن ائغ

ــرا ــداق ائس ــرىش، قان ــداقتې ش، قان
پهرۋىــش قىلىــش، كــۆچهتنى قانــداق
ۇئالش قاتارلىق نهرسىلهرنى ۆئتۈشكه

ـــلىدى ـــدىگهن . باش ـــارالق"نېمى "پ
ىئـستىقبال؟ پۈتــۈن مهكـتهپ پــالهچ

ــــــدى ــــــدىنقى. بول ــــــېكىن، ائل ل
ــۈپ ــا ېئلىــپ ۆئت ــسىمالردىمۇ تىلغ قى
ــــشىمنى ــــدەك، مهن ۆئگىنى كهتكهن
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وئقۇتقۇچىلىرىمنىـڭ . داۋامالشتۇردۇم
نتــايىن قىــيىن بولــسىمۇ،ەئھــۋالى ىئ

ـــڭ ـــى ۋەزىيهتنى ـــۇ ۋاقىتتىك ۇئالر ش
ىئنتايىن خاتـالىقىنى ماڭـا مهخپىـي

بىـر مهزگىـل. ھالدا ېئيتىپ تـۇراتتى
ھهممه ائدەم ھهممه سۆزنىڭ بېـشىغا

پارتىيىنىڭ "،"ەئڭ ائلىي يوليورۇق"
ــــدە ــــگهن ســــۆزنى"رەھبهرلىكى  دې

ـــۇپ قىستۇرمىـــسا بولمايـــدىغان بول
ەئگهر"سىنىپتا، وئقۇتقۇچۇم . قالدى

يهرگه بۇغداي تېرىسىڭىز، پارتىيىنىڭ
ــــۈپ رەھبهرلىگىــــدە، بۇغــــداي ۈئن

ــــدۇ ــــى"چىقى ــــتىن. ، دەيتت دەرس
چۈشـــــكهندىن كېـــــيىن، مېنىـــــڭ

ەئگهر پارتىيىنىـڭ"قۇلىقىمغا ائسـتا 
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رەھبهرلىگى بولمىـسا، يهرگه بۇغـداي
ــۇپ ــاق بول ــن قون ــسىڭىز، يهردى تېرى

.، دەيتتـى"ۈئنۈشى مۇمكىن ەئمهس
ا مۇشــۇنداق ۋەزىــيهت ائســتىدا،مانــ

مېنىڭ ساۋاقداشـلىرىمنىڭ ھهممىـسى
دېگىـــــدەك نورمـــــال وئقۇشـــــتىن

ياخــــشى وئقۇمىــــسا،. ۋازكهچتــــى
.ھـــېچكىم ھېچنـــېمه دېيهلمهيتـــى
ائخىرقى نهتىجه قانداق بولدى؟ بىـز

ـــى -1977 ـــي-12يىل ـــدا ائلى ائي
مهكتهپكه ىئمتىھان بهرگهنـدە، مهن
بىــلهن وئخــشاش يىللىقتــا وئقۇغــان

3وئتتـــۇرا مهكتىپىنىـــڭ -1ائقـــسۇ 
 وئقۇغۇچى ائلىي3سىنىپىدىن ائران 
.ۇئنىڭ بىـرى مهن. مهكتهپكه ۆئتتى
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ــۇچى ــز وئقۇغ ــسى قى ــان ىئككى .قالغ
ۇئنىڭ بىرى تولۇق وئتتۇرا مهزگىلىدە
كوناشــهھهردىن يۆتكىلىــپ كهلــگهن
ــىتېتىنىڭ ــىنجاڭ ۇئنىۋېرس ــۇپ، ش بول

يهنه بىـرى. تارىخ كهسـپىگه كىـردى
.تېببىي ىئنستىتۇتىغا كىردىشىنجاڭ 

ــــرى ىئــــشچى ــــڭ بهزىلى قالغانالرنى
بهزىلىــرى شــوپۇر، بهزىلىــرى. بولــدى

ساقچى، يهنه بهزىلىرى بولسا يېزىغـا
-1989مهن . بېرىپ دېھقان بولدى

يىللىرى يۇرتقـا بارغانـدا،-1991ۋە 
ۇئالرنىــــڭ بهزىلىرىنــــى كوچىــــدا

مېنىــــڭ ۇئالر بىــــلهن. ۇئچــــراتتىم
ــــۈپ، ۇئالر ب ــــۇكۆرۈش ــــلهن بهكم ى

لـېكىن، ۇئالر. پاراڭالشقىم بار ىئـدى
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مهن. مېنى كۆرۈپال ۆئزىنى ەئپقاچتى
ــايىن ھهســرەتلهندىم ــايىن. ىئنت ىئنت

ـــدىم ـــر. ائزابالن ـــۇنداق بى ۇئالر ائش
تـــارىخىي دەۋردىكـــى سىياســـهتنىڭ

مهن ۇئالرنـى. قۇربانى بولۇپ كهتتـى
لېكىن، پهقهت. داۋاملىق ەئسلهيمهن

ـــش ـــانچه ساۋاقدى ـــر ق ـــۆزبى ىمنىال ك
بىزنىــڭ. ائلــدىمغا كهلتــۈرەلهيمهن

.بىرەر پارچه سىنىپ رەسىمىمىز يـوق
ــــدىكى ــــقا خىل ــــته باش ەئمىلىيهت

ۇئ. رەسىملهردىنمۇ ھېچقاندىقى يـوق
ـــك تىپتىكـــى رەســـىم چاغـــدا كىچى
ــــوق ىئــــدى ــــاراتى تېخــــى ي .ائپ

ـــــالنغۇچنىڭ  ـــــدا باش -1ائمېرىكى
ســىنىپىدىن تارتىــپ تولــۇق وئتتــۇرا
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قىچه، مهكتهپـتىنمهكتهپ ائخىرالش
دېـــــگهن" يىلنـــــامه"ھهر يىلـــــى 

ـــشلهپ ـــاپ ىئ ـــر كىت ـــسىملىك بى ىئ
ۇئ كىتابقا شۇ يىلـى شـۇ. بېرىدىكهن

ـــــمه ـــــان ھهم ـــــته وئقۇغ مهكتهپ
ــكهن ــرىم چۈش ــڭ ائي وئقۇغۇچىالرنى
رەســـــىمى، ســـــىنىپ رەســـــىمى،
وئقۇتقۇچىالرنىڭ رەسىمى ۋە شـۇ بىـر
يىلــدىكى ائالھىــدە پاائلىيهتلهرنىــڭ

ـــلىرىنى مه ـــۇن قىلغـــانكۆرۈنۈش زم
ھهر بىـر. رەسىملهرنى كىرگۈزىدىكهن

رەسىمنىڭ ائسـتىغا شـۇ رەسـىمدىكى
كىـــــــشىنىڭ تولـــــــۇق ىئـــــــسمى

بـۇ كىتابنىـڭ باھاسـى. يېزىلىدىكهن
مهن.  دولــــــــالر ەئتراپىــــــــدا65
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بالىلىرىمغا ھهر يىلـى ېئلىـپ بېرىـپ،
ــۇۋاتىمهن ــاقالپ قوي ــدىكى. س ۋەتهن

:ۆئسمۈرلهرگه بىـر تهۋىـسىيهم-ياش
ـــــىمگه چ ـــــاتىرەرەس ـــــۈپ، خ ۈش
ــــدۇرۇڭالر ــــكهن. قال ياخــــشى ۆئت

ـــگهن ـــساڭالرمۇ، ياخـــشى ۆئتمى بول
.بولــساڭالرمۇ خــاتىرە قالــدۇرۇڭالر
ســـىلهرنىڭ زامـــانىڭالر بىـــر گـــۈزەل

ۇئ بىر كهتسه، مهڭگۈ قايتىپ. زامان
  . كهلمهيدۇ

يېقىندا مهن بىـز تـام قوشـنىمىزنىڭ
ـــــــــــلهن ـــــــــــر ائدەم بى يهنه بى
ـــشىۋاتقان ســـۆزىنى ائڭـــالپ پاراڭلى

ــدىم ۇئ قوشــنىمىزنىڭ شهخــسىي. قال
شىركىتى بار بولۇپ، قۇرۇلۇش بىـلهن
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ـــۇغۇللىنىدۇ ـــداق. ش ـــشى مۇن ۇئ كى
مهن كىچىكىمــدە ياخــشى: "دەيــدۇ

ــپ ــپكه كىرى ــۇ كهس ــاي، مۇش وئقۇم
ـــانىكهنمهن ـــپ. قالغ ـــدى كهس ەئم

ــاھهدە ــقا س ــسهم، باش ۆئزگهرتهي دې
ھېچقانــداق بىلىــم يــاكى ىئقتىــدارىم

.ز زېـرىكتىمبـۇ ىئـشتىن بىـر ائ. يـوق
ەئمدى بىر ائلىي مهكتهپكه وئقۇسام

مهن." بولىــــــدىغان وئخــــــشايدۇ
ۆئتكهن يىلى ۆئي ېئلىش جهريانىـدا
تونۇشــۇپ قالغــان يهنه بىــر قوشــنام

يېقىندا ۇئ كىشى بىـلهن ۆئينىـڭ. بار
ـــشىپ ـــدا ۇئچرى ـــدىكى كوچى ائلدى

ىئــــشلىرىڭ قانــــداقراق؟"قېلىــــپ، 
دەپ سورىـــسام، ۇئ" ائلدىراشـــمۇ؟
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ـــشى ـــدىراش": كى ـــۇ ائل خىزمىتىمغ
لېكىن، يېقىندىن بۇيان بىـر. ەئمهس

ائز بىلىمـــگه ېئھتىيـــاجىم چۈشـــۈپ
ـــر ـــڭ بى ـــي مهكتهپنى ـــپ، ائلى قېلى
.ماتېماتىكا دەرسىنى تاللىغان ىئدىم
ھــازىر شــۇ دەرســنىڭ تاپــشۇرۇقلىرى
.مېنى ىئنتايىن ائلدىراش قىلىـۋەتتى
قېرىغاندا ۇئنداق نهرسـىنى ۆئگىـنىش

بـۇ كىـشىنىڭمۇ". ائسان ەئمهسـكهن
خوتــۇنى بىــلهن بىرلىــشىپ ائچقــان

50ھــازىر . شهخــسىي شــىركىتى بــار
ياشالرغا يېقىنلىشىپ قالغاندا، ائلىـي
ــــا دەرســــىنى ــــتهپ ماتېماتىك مهك

يىلى-1990مهن . وئقۇشقا باشالپتۇ
ـــدا، ـــۋانى ائلغان ـــستېرلىق ۇئن ماگى



236

وئقــــۇش پۈتتــــۈرۈش مۇراســــىمىدا
ـــــشكه ـــــپ، كېنى ســـــهھنىگه چىقى

 ياشلىق بىـر65نىڭ ىئچىدە ائلغانالر
ۇئ كىـشى سـهھنىگه. كىشى بار ىئدى

چىققانـــــدا، زالـــــدىكىلهر ۇئنىـــــڭ
ــانلىقىنى ــدا وئقۇغ ائشــۇنداق قېرىغان
تهبرىكلهپ، قـاتتىق چـاۋاك چېلىـپ

مېنىـــڭ بىـــر ۇئيغـــۇر. كهتكهنىـــدى
ــار3دوســتۇمنىڭ  ــسى ب ــك بالى  كىچى

بولۇپ، يېقىندىن بۇيـان ھهم پۈتـۈن
لىـــيكـــۈن ىئـــشلهپ، ھهم بىـــر ائ

.مهكتهپته پۈتـۈن كـۈن وئقۇۋاتىـدۇ
ائىئــــله كىرىمىنــــى ۆئزى تاپمىــــسا
ـــۇنداق قىلىـــشقا ـــا، ائش بولمىغاچق

يېقىنـــدا مهن. مهجبـــۇر بولغانىـــدى
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ۇئنىڭغا بىر قېتىم تېلېفون قىلسام، ۇئ
ەئركىـن، مهن: "ماڭا مۇنداق دېدى

ــۇپ ــدىراش بول ــشهت ائل ــازىر دەھ ھ
ـــتىم ـــاۋۇ. كهت ـــدە م ـــڭ ىئچى ۆئينى
ۋۇ ۆئيگه ماڭساممۇ قولۇمۆئيدىن ائ

تاپـــشۇرۇقۇمنى. قـــۇرۇق ماڭمايـــدۇ
.تامــــاق يهۋېتىــــپ ىئــــشلهيمهن
4كېچىـــسى ەئڭ كـــۆپ بولغانـــدا 

ــــمهن ــــاەئت ۇئخالي خــــۇدايىم. س
ـــسى ـــى كېچى ـــشقىمۇ ائدەملهرن نېمى
.ۇئخاليـــدىغان قىلىـــپ قويغـــانكىن

ـــــۈنىگه  ـــــدە ك ـــــاەئت24بهزى  س
ـــسا ـــپ يارات ـــشلهۋېرىدىغان قىلى ىئ

  ". ياليمهنبولماسمىدى، دەپ وئ
مهن ائمېرىكىغا كهلگهندىن بۇيان،
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مهن بىـــــلهن بىـــــرگه ىئـــــشلىگهن
جۇڭگولۇق خهنـزۇ وئقۇغـۇچىالردىن
ــودىكى ــدىن جۇڭگ ــۇنلىرى مهن نۇرغ
قايــــــسى ائلىــــــي مهكتهپنــــــى
ــدى ــوراپ بول ــۈرگهنلىكىمنى س .پۈتت
مهن ھهر قېـــــــــتىم ناھـــــــــايىتى

شــــىنجاڭ"پهخىــــرلهنگهن ھالــــدا 
ىپدەپ جاۋاب بېر" ۇئنىۋېرسىتېتىنى
مهن ھـــــــــازىرغىچه. كهلـــــــــدىم

ـــــــــسفورد ـــــــــڭ وئكى ەئنگلىيهنى
ـــــڭ ـــــىتېتىنى، ائمېرىكىنى ۇئنىۋېرس

،MITخــــــــارۋارد، ســــــــتانفورد، 
Caltechــدە ــارلىق مهكتهپلىرى  قات

ـــــان ـــــۋانى ائلغ ـــــۇق ۇئن دوكتورل
كىــــشىلهردىن نۇرغــــۇنلىرى بىــــلهن
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يـاپونىيهدە وئسـاكا. ىئشلهپ بـاقتىم
ۇئنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى بىلهن

شــاڭخهي قاتنــاش.  بــاقتىمىئــشلهپ
ـــم ـــل بىلى ـــر يى ـــىتېتىدا بى ۇئنىۋېرس

ــــاقتىم ــــق،. ائشــــۇرۇپ ب ائمېركىلى
ياپونىيىلىـــــــك، ەئنگلىيىلىــــــــك،
ـــــــــق، ـــــــــدىيهلىك، ىئرانلى فىنالن
ــــــستانلىق، شــــــاڭگاڭلىق، ھىسدى
تهيۋەنلىك، كورىيهلىك، ۋېنگىرىيهلىك
ۋە كانــــادالىق قاتــــارلىق يوقــــۇرى
دەرىجىلىـــك ىئنژىنېـــرالر ۋە يـــۇقىرى

نىكىلىـــق شـــىركهت باشـــلىقلىرىتېخ
ۇئالرنىــڭ. بىــلهن ىئــشلهپ بــاقتىم

كهسپ. چوڭقۇر ھۆرمىتىگه ېئرىشتىم
جهھهتته مهندىن ائالھىـدە ېئـشىپ
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چۈشىدىغان بىرەر جۇڭگولۇق خهنزۇ
ـــدىم ـــپ باقمى ـــى ۇئچرىتى .ىئنژىنېرن

-4ھــــازىرغىچه مېنىــــڭ ائقــــسۇ 
-1باشـــالنغۇچ مهكتهپـــته، ائقـــسۇ 
ــــته ۋە شــــىنجا ــــۇرا مهكتهپ ڭوئتت

ۇئنىۋېرسىتېتىدا وئقۇغانلىقىم چېنىپ
ــــان ەئمهس ــــر. باقق ــــڭ بى ۆئزۈمنى

.ۇئيغۇرلۇقۇم چېنىپ باققـان ەئمهس
ــــتهپلهردە ــــۇ مهك ــــڭ ائش ۆئزۈمنى
وئقۇغانلىقىمــــــــدىن ىئنتــــــــايىن

كـــۆپ ســـاندىكى. پهخىـــرلىنىمهن
ــدىن ــدارىنىڭ يوقلۇقى ــشىلهر ىئقتى كى
ــــدىن ــــڭ دەرىجى ەئمهس، رىقابهتنى

ۇرســهتنىڭتاشـقىرى يـۇقىرىلىقى ۋە پ
ــتهپكه ــق مهك ــلىقىدىن داڭلى بولماس
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ـــــــدۇ ـــــــق. كىرەلمهي ەئگهر داڭلى
ـــسىڭىز، ۇئ يهردە ـــتهپكه كىرەلى مهك

  . سىزمۇ وئقۇپ كېتهلهيسىز
قانـداق بىـر. شۇڭا وئبدان وئيـالڭ

ــــــىز ــــــدە تۇغۇلۇشــــــنى س ائىئلى
قايسى باشـالنغۇچ. بهلگىلىيهلمهيسىز

مهكتهپ، قايسى وئتتـۇرا مهكـتهپكه
هنكىرىـــــــشنى ســـــــىز ائساســـــــ

ســـىز ياشـــىغان. بهلگىلىيهلمهيـــسىز
ـــداق ـــهتنىڭ قان ـــى سىياس دەۋردىك
بولۇشى سىزنىڭ ىئرادىڭىـزگه بـاغلىق

ــــــــونترول. ەئمهس ــــــــز ك ۆئزىڭى
قىاللمايـــدىغان ىئـــشالر ۈئســـتىدە
قانچىلىك ائھ ۇئرۇڭ، يولىڭىزنى تۈز

سهۋەبلهر ۈئسـتىدە-قىلمىغان باھانه
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ـــۇ ـــڭ، ب ـــك شـــىكايهت قىلى قانچىلى
ـــىزنىڭ دە ـــته س ۋاتقىنىڭىـــزجهھهت

قانچىلىك ەئقىلگه مۇۋاپىق بولـسۇن،
ۇئالرنىڭ ھهممىسىنىڭ سـىز ۈئچـۈن،
ســىزنىڭ ىئــستىقبالىڭىز ۈئچــۈن ھهچ

كــۈن بــويى. قانــداق قىممىتــى يــوق
باشـــقا ىئـــش قىلمـــاي، باشـــقىالر ۋە
جهمىئـــيهت ۈئســـتىدە شـــىكايهت
قىلسىڭىزمۇ، سىز يهنىـال ۆئزىڭىزنىـڭ
بـــــۇرۇنقى ھـــــالىتىڭىزدە تـــــۇرۇپ

ـــــسىزقېلىۋې ـــــشى. رى ـــــۇڭا ياخ ش
ـــزدىمهڭ ـــانه ىئ ـــلىققا باھ .وئقۇماس

سىزگه. ياخشى وئقۇشقا يول ىئزدەڭ
يۆلهنچــۈك بولمىــسا، ھــېچ كىمــگه

ـــۆلهنمهڭ ھـــازىرقى ســـىزگه تهۋە. ي
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بولمىغـــان نهرســـىلهرگه ائلـــدىنىپ،
كهلگۈســىدىكى رىقــابهتنى ۇئنتــۇپ

سىزنىڭ ھايـاتىڭىزنى باشـقا. قالماڭ
نــىۇئ. ھــېچكىم ياشــاپ بېرەلمهيــدۇ

ــسىز ــز ياشاي ــسىل-ۈئزۈل. ۆئزىڭى كې
ـــــم ـــــڭ كى ـــــپ، ۆئزىڭىزنى ىئزدىنى
ىئكهنلىكىنـــــــــــى، ســـــــــــىزنىڭ
ائالھىــــــــدىلىكىڭىزنىڭ نــــــــېمه
ىئكهنلىگىنى، ۆئزىڭىزنىڭ كهلگۈسىدە
قايـــــــــــسى تهرەپـــــــــــته ەئڭ
ــــــــــــــــــــــــــك مۇۋەپپهقىيهتلى
.بوالاليدىغانلىقىڭىزنى تېپىپ چىقىڭ
شــــۇنىڭغا ائساســــهن ۆئزىڭىزنىــــڭ

ۇزۇپكهلگۈســى نىــشانىڭىزنى تۇرغــ
ائنـدىن ائشـۇ نىـشانىڭىزنى. چىقىڭ
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.ەئمهلگه ائشۇرۇش ۈئچۈن ائتلىنىڭ
ەئته باشــــاليمهن ەئمهس، بۈگــــۈن

ـــالڭ ـــازىر. باش ـــراق ەئمهس، ھ ھېلى
.ائندىن مهڭگـۈ بوشاشـماڭ. باشالڭ

ــۇم ــىز چوق ــسىڭىز، س ــۇنداق قىل ائش
ـــــسىز ـــــۇۋەپپهقىيهت قازىنى مهن. م

  .شۇنىڭغا قهتىئ ىئشىنىمهن
-كى يـــاشيـــۇرتتى: ســـوائل .10 

ــم ــمۈرلهر ىئلى ــىدە-ۆئس پهن ساھهس
ــرى ــڭ بى ــدىغان تېمىالرنى ەئڭ قىزىقى

سىزچه كهلگۈسىدە. نوبېل مۇكاپاتى
ـــاتى ـــل مۇكاپ ـــۇ نوبې ۇئيغۇرالردىنم
ائلىــــدىغان ائدەم چىقــــارمۇ؟ بــــۇ
توغرىــدا وئيلىغــانلىرىڭىزنى ســۆزلهپ

  بهرگهن بولسىڭىز؟
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مهن ائلـدى بىـلهن نوبېـل: جاۋاب
چۈشـهندۈرۈپمۇكاپاتىنى قىـسقىچه 

بولــۇپ-1نوبېــل مۇكاپــاتى . ۆئتهي
تهســــىس قىلىنغــــان خهلقائرالىــــق

ــۇپ، ۇئ  ــات بول ــى-1901مۇكاپ يىل
فىزىكا، خىمىيه، فىزىوئلـوگىيه يـاكى
مېدىتــسىنا، ەئدەبىيــات ۋە تىنچلىــق
قاتارلىق ساھهلهر بويىچه بېرىلىـشكه

Swedenيىلـى -1968. باشلىغان
ائلفرېـــدبانكىـــسى ) دســـىيهشىۋې(

خاتىرىسى ۈئچۈن ىئقتىسادنىڭ نوبېل
ىئلمـــــى ساھهســـــىدىمۇ نوبېـــــل

ھهر بىـر. مۇكاپاتىنى تهسىس قىلغان
مۇكاپات بىردىن مېـدال، خۇسۇسـىي

ـــامه(دىپلومـــا  ـــدىن) گۇۋاھن ۋە پۇل
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نوبېـل مۇكاپـاتىنى. تهركىب تاپىـدۇ
ـــدىنقى  ـــان ائل ـــۆپ ائلغ 10ەئڭ ك

ـــارەت ـــدىكىلهردىن ىئب دۆلهت تۆۋەن
)1901-2002:(  

ــيه.2؛ )261: (ائمېرىكــا.1 :ەئنگلى
؛)61: (گېرمـــــــــــــانىيه.3؛ )79(
:شىۋېتــسارىيه.5؛ )28: (فرانــسىيه.4
؛)18: (شىۋېدســـــــــــىيه.6؛ )22(
:گولالنــــدىيه.8؛ )11: (روســــىيه.7
ــيه.9؛ )9( ــاپونىيه.10؛ )8: (دانى :ي
ـــــۇ). 7( ـــــى بىرنىم ـــــو تېخ جۇڭگ

  .ائاللمىغان
ياشــــالر ۆئزلىــــرىگه تۇرغۇزۇشــــقا

ــشان  ــشلىك نى ــ2تېگى ــل بولى .دۇ خى
ۇئنىڭ بىرى، ۆئزىنىڭ تـاالنتى بىـلهن
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ۆئز تىرىــشچانلىقىغىال مۇناســىۋەتلىك
بولۇپ، يېتهرلىك دەرىجىدە تىرىشسا،
ەئمهلـــگه ائشـــۇرغىلى بولىـــدىغان

ـــشاندۇر ـــىز. نى ـــىلهن، ەئگهر س مهس
مهن چوڭ بولغانـدا"كىچىكىڭىزدىال 

ـــولىمهن ـــۇر ب ـــر دوخت ـــۇم بى ،"چوق
دېگهننــى ۆئزىڭىــزگه نىــشان قىلىــپ،

نىشانغا يېتىش ۈئچۈن يېتهرلىـكشۇ 
تىرىـــشچانلىق كۆرسهتـــسىڭىز، ســـىز

ـــسىز ـــۇر بوالالي ـــۇم دوخت ـــۇ. چوق ب
.جۇڭگودىمۇ، ائمېرىكىدىمۇ شـۇنداق
مهن كىچىكىمــدىن تارتىــپ رادىــوئ
ـــان ـــپىگه قىزىقق ـــا كهس ېئلېكترونىك

مانا ھازىر ائشۇ كهسپنىڭ بىـر. ىئدىم
يهنه بىـرى. تارمىقىدا ىئـشلهۋاتىمهن
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پهقهت ۆئزبولـــــــــــــــــــــسا، ۇئ 
ــىۋەتلىك ــشچانلىقىڭىزغىال مۇناس تىرى
ـــقىرى ـــدىن تاش ـــان، دەرىجى بولمىغ
رىقــابهت ۋە بهلگىلىــك دەرىجىــدىكى
ـــدىغان ـــت تهلهپ قىلى ـــا تاالن تۇغم

مهسـىلهن، بىـر ناخـشىچى. نىشاندۇر
ــو ــپ، كىن ــا كېلى ــۇش، ھولليۋودق بول
چولپىنى بولۇش ۋە نوبېل مۇكاپـاتى

ـــش ـــشاننىڭ-2. ېئلى ـــدىكى نى خىل
ائشماســــلىقى-ه ېئــــشىشەئمهلــــگ

ـــزگىال مۇناســـىۋەتلىك پهقهت ۆئزىڭى
بولمىغاچقا، ۇئنى ھهرگىز ۆئزىڭىزنىڭ
ائساســـلىق نىـــشانى قىلماســـلىقىڭىز

ـــرەك  ـــز(كې ەئگهر ســـىزنىڭ ائۋازىڭى
ياخشى بولـسا، ناخـشىچى بولۇشـنى
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ائساسلىق نىشان قىلسىڭىز ەئلـۋەتته
ـــدۇ ـــدا،). بولىۋېرى كـــۆپىنچه ەئھۋال
ى نىــشاندىنخىلــدىك-1ۆئزىڭىــزگه 

ــدىن  ــپ، ائن ــى تۇرغۇزۇۋېلى -2بىرن
خىلـــدىكىنى قوشـــۇمچه قىلىـــشىڭىز

  .كېرەك
نوبېل مۇكاپاتى ھهر يىلـى ھهر بىـر
ساھهدە دۇنيـا بـويىچه پهقهت بىـرال
ائدەمگه ياكى بىر گۇرۇپپـا ائدەمـگه

ــدۇ ــانالر. بېرىلى ــاتنى ائلغ ــۇ مۇكاپ ب
كۆپىنچه ۋاقىتالردا ۆئزلىرىنىـڭ ۇئنـى

ــــــاكى ەئڭائالاليــــــدىغانلىقى نى ت
ائخىرىـــــدا نوبېـــــل مۇكاپـــــاتى
كومىتېتىنىڭ ائۋاز بېرىش نهتىجىـسى

ــدۇ ــچه بىلمهي ــۇڭا ۇئالر. چىقمىغى ش
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ھهرگىز ۆئمۈر بويى نوبېـل مۇكاپـاتى
.ېئلىـش ۈئچــۈن تىرىــشقانالر ەئمهس

ـــم ـــېكىن، ىئلى ـــۇقىرى-ل ـــڭ ي پهننى
پهللىــسىگه چىقىــش ۈئچــۈن پۈتــۈن

بــــــۇ. ۆئمرىنــــــى ائتىغــــــانالردۇر
ــڭ ــۆپىنچىلىرى ۈئچــۈنائدەملهرنى  ك

ـــــدىغان، ـــــڭ ەئڭ ھوزۇرلىنى ۇئالرنى
ــرى ــشى ۆئزلى ــۇھىم ىئ ــدىن م ھهممى
شۇغۇللىنىۋاتقان ىئلمىي تهتقىقـاتتىن

شــۇڭا، بــۇ ائدەملهرنىــڭ. ىئبــارەتتۇر
ــــۇ كــــۆپىنچىلىرى ۈئچــــۈن، مهن ب
سۆھبهتنىڭ ائلدىنقى قىسمىدا بايـان
قىلغــــان ىئــــشالرنىڭ مۇھىملىــــق

نىــڭتهرتىپىنىــڭ ەئڭ ائلدىــدا ۆئزى
  .تهتقىقاتى تۇرىدۇ
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Caltechمهن يېقىندا بىـر قېـتىم 
 California Institute of "يهنــى،(

Technology"ــــــي ــــــگهن ائلى  دې
بىزنىـڭ ىئـدارە. مهكتهپنى دېمهكچى

JPLـــدۇ ـــتهپكه قاراي ـــۇ مهك ) ائش
ــــــدىم ــــــارەت قىل ــــــاالۋر. زىي باك

وئقۇغۇچىلىرىنىڭ ياتاقلىرىغا كىرىـپ
بــۇ مهكــتهپكه كىــرگهن ھهر. بــاقتىم

ــسى  ــاالۋر وئقۇغۇچى ــداق باك -1قان
يىلى چوقـۇم مهكـتهپ تهمىـنلىگهن،
مهكتهپنىــــڭ ىئچىــــدىكى ياتاقتــــا

بۇ مهكـتهپكه. تۇرۇشى كېرەك ىئكهن
ــــاالۋر ــــدىغان باك ــــى ائلى ھهر يىل
وئقۇغۇچىنىـــڭ ســـانى ىئنتـــايىن ائز

ـــۇپ،  ـــكهن200بول ـــدا ىئ . ەئتراپى
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ھهمدە ۇئالرنىڭ كۆپىنچىسى تاالنـت
لهردىـن" دەمنورمـال ائ"جهھهتتىن 

ــته ــۇرا مهكتهپ ــۇپ، وئتت ەئمهس بول
بىرەر نهرسه ىئجـات قىلىـپ باققـانالر

مهكتهپتىكـــى پروفېســـسور. ىئـــكهن
ــسبىتى  ــڭ نى ــلهن وئقۇغۇچىنى 1:3بى

ــكهن ــى، ھهر . ىئ ــا3يهن  وئقۇغۇچىغ
.بىردىن پروفېسسور توغرا كېلىدىكهن
دېمهك، بۇ مهكتهپتىكى پاائلىيهتنىڭ
ـــۈش ـــسمى دەرس ۆئت ـــىي قى ائساس
.ەئمهس، پهن تهتقىقــــاتى ىئــــكهن

Caltechــــل ــــازىرغىچه نوبې  ته ھ
ــانى ــشكهنلهرنىڭ س ــا ېئرى مۇكاپاتىغ

  . نهپهر ىئكهن30
مهن ائلدىنقى سـوائلنىڭ جاۋابىـدا
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ــــۇ ــــڭ ب ــــدەك، ۇئيغۇرالرنى ېئيتقان
دۇنيادىكى باشقا مىللهتلهردىن ھـېچ

ــوق ــى ي ــداق پهرق ــۇ. قان ۇئيغۇرالرم
ڭباشــقا مىللهتــلهر قىاللىغــان ىئــشنى

يۇرتىمىزدىكى. ھهممىسىنى قىالاليدۇ
ۆئســـمۈرلهر ۈئچـــۈن ھـــازىر-يـــاش

ـــى" ـــيهت ىئنقىالب ـــا"، "مهدەنى قايت
ـــش ـــيه ېئلى ـــگهن ىئـــشالر" تهربى دې

پهننىـڭ-بولمىغاندىكىن، ۇئالر ىئلىم
يۇقىرى پهللىسىگه چىقىشقا ھهقىقىي
ىئــرادە بــاغالپ، قــاتتىق تىرىشــسىال،

 ياشقا كىرمهي تۇرۇپ دوكتورلۇق28
مانـــا شـــۇ. انىنى ائالاليـــدۇۇئنـــۋ

ياشـالرنىڭ ىئچىـدىن، ھهمـدە ھـازىر
ـــۇر ـــاۋاتقان ۇئيغ ـــدە ياش چهت ەئل



254

پهرزەنتلىرىنىـــــــــڭ ىئچىـــــــــدىن
ــدىكى خــارۋارد، ســتانفورد، ائمېرىكى

Caltech ، MITگه وئخـــــــشاش 
داڭلىق مهكتهپكه كىرەلهيـدىغانلىرى
ــــڭ ــــۇ مهكتهپلهرنى ــــپ، ائش چىقى
بىرەرســىدە تهتقىقــات ېئلىــپ بارســا،

غۇرالر ىئچىدىنمۇ نوبېل مۇكاپاتىۇئي
ــدۇ ــۇم چىقى ــدىغانالر چوق مهن. ائلى

  .بۇنىڭغا قهتىئي ىئشىنىمهن
ــۈپ ــتلهپ ۆئت ــۇ يهردە تهكى مهن ب
كېتىشنى اليىق كۆرگهن مۇنـداق بىـر

پهننىــڭ-بــالىالرنى ىئلىــم. ىئــش بــار
يـــــۇقىرى پهللىـــــسىگه چىقىـــــشقا
ــى ــز ۇئالرن ــدۈرۈش، ھهرگى رىغبهتلهن

پىدىن باشالپسىنى-1باشالنغۇچنىڭ 
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 نهچــــچه ســــاەئت10ھهر كــــۈنى 
ــــۇرالش ۆئگىــــنىش قىلىــــشقا مهجب

ــك ەئمهس ــش. دېگهنلى ــداق قىلى ۇئن
بالىالرنىڭ نورمال ۆئسۈپ يېتىلىشىگه

ائمېرىكىــــدا. ىئنتــــايىن زىيــــانلىق
ــــا ــــتهپ بالىلىرىغ باشــــالنغۇچ مهك
.ائساســـهن تاپـــشۇرۇق بېرىلمهيـــدۇ
ــــۇ ــــۇرا مهكتهپتىم ــــسىز وئتت تولۇق

هدەر يهڭگىل بولـۇپ،تاپشۇرۇق بىر ق
تولۇق وئتتۇرا مهكتهپكه چىققاندىن
.كېـــيىن تاپـــشۇرۇق ېئغىرلىـــشىدۇ

ائنىالردىن پهقهت-باشالنغۇچتا ائتا
ــۇپ ــاب وئق ــۆپلهپ كىت ــا ك بالىلىرىغ
بېرىش ھهمدە بالىلىرىنى ۆئزلۈكىدىن
كىتـــاب وئقۇشـــقا رىغبهتلهنـــدۈرۈش
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بالىالرنىڭ ھهر كۈنى. تهلهپ قىلىنىدۇ
نىـشىغا كاپالهتلىـك ساەئت وئي3-4

ـــــــــدۇ ـــــــــش تهلهپ قىلىنى .قىلى
ائمېرىكىـــدىكى ائق تهنلىكلهرنىـــڭ
بالىلىرىغــا كىتــاب وئقــۇپ بېــرىش ۋە
كىتــاب وئقۇتــۇش ائدىتــى ىئنتــايىن
ــــلهر ــــۇپ، بهزى ــــقان بول وئمۇمالش
قورســـىقىدىكى تېخـــى تۇغۇلمىغـــان
بــــــالىالرغىمۇ كىتــــــاب وئقــــــۇپ
بېرىــــۋاتقىنىنى ۆئز كــــۆزۈم بىــــلهن

مۈرلهر كىتــابتىنيــاش ۆئســ. كــۆردۈم
نۇرغـــــۇن كىـــــشىلىك تۇرمـــــۇش

شــۇڭا. تهجرىبىلىرىنــى ۆئگىنهلهيــدۇ
ــا ــر ائت ــىلىگه-ھهر بى ــۇ مهس ــا ب ائن

.ھهرگىــز ســهل قارىماســلىقى كېــرەك
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ەئگهر ىئمكــــانىيهتال يــــار بهرســــه،
ــدىغان بالىڭىزغــا ۇئالر ياخــشى كۆرى
كىتابالرنىـــڭ ھهممىـــسىنى ېئلىـــپ

ائمېرىكىــــــــدىكى ائق. بېرىــــــــڭ
 كۆپىنچىـــسىنىڭ بىـــرتهنلىكلهرنىـــڭ

ــدىلىكى، ۇئالر گهپ ــاق ائالھى -وئرت
سۆزگه، باشـقىالر بىـلهن مۇناسـىۋەت

ــتا ــايىن ۇئس ــشقا ىئنت ــرى. قىلى ۆئزلى
.شــىركهت ېئچىــشقا ىئنتــايىن مــاھىر
شـــــۇنداق بولغاچقـــــا، ۇئالرنىـــــڭ
ىئچىدىكى بىر قىسىمالر بىرەر ساھهدە
ائالھىدە ىئقتىدارنى يېتىلـدۈرمىگهن

رىنىـڭ راۋان تىلـىتهقدىردىمۇ، ۆئزلى
ائرقىلىــق باشــقىالر بىــلهن ۈئنۈملــۈك
مۇناســــىۋەت قىلىــــش ىئقتىــــدارىغا
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ــان ــدان ج ــايىتى وئب ــپ، ناھ تايىنى
بۇ جهھهتـته كىچىكىـدىن. باقااليدۇ

تارتىــــــپ كىتـــــــاب وئقۇشـــــــقا
.ائدەتلىنىشنىڭ رولى ىئنتايىن چـوڭ
-جۇڭگــو ماائرىپىــدا كىچىــك يــاش

ـــــسىم ـــــان بې ۆئســـــمۈرلهرگه بولغ
بـۇنى. شـقىرى يـۇقىرىھهددىدىن تا

ائلىــــي مهكــــتهپكه كىرىــــشتىكى
رىقابهتنىڭ كۈچلۈكلـۈكى كهلتـۈرۈپ
ـــــنىڭچه ـــــۇپ، مې ـــــان بول چىقارغ
ياشالرنىڭ نورمال ۆئسۈپ يېتىلىشىگه
.ىئنتــايىن ېئغىــر زىيىنــى بولۇۋاتىــدۇ
يۇقىرىقىالردىن باشقا، مهن ائلدىنقى
قىسىمالردا ېئيتىپ ۆئتـۈپ كهتـكهن،

ياخــشىۆئســمۈرلهرنىڭ ۆئزى -يــاش
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كۆرگهن بىرەر ۆئي ھايۋىنىنى بېقىشى
ۋە ۆئزلىــرى ياخــشى كــۆرگهن بىــرەر
ــــــــرىگه ــــــــيه ھهرىكهتلى تهنتهربى
قاتنىشىــــشىمۇ ۇئالرنىــــڭ ســــاغالم،
ـــــۈپ ـــــۇپ ۆئس ـــــدارلىق بول ىئقتى
ـــدىلىق ـــايىن پاي ـــشىگه ىئنت .يېتىلى
مېنىڭ وئغلۇم باشالنغۇچتا ىئشلىگهن
بىر پروجهكت، ۆئزىنىڭ ەئڭ ياخـشى

ــــۇغ ــــدىغان ت ــــتى،كۆرى قىنى، دوس
كىتــــابى، تــــامىقى، وئيــــۇنى، ۆئي
ـــــۈرى ـــــيه ت ـــــايۋىنى، تهنتهربى ھ
ــر ــلهن بى ــىملهر بى ــارلىقالرنى رەس قات
ــــپ، ۇئالر ــــا تىزى ــــوڭ تاختايغ چ
توغرىـــسىدا چۈشـــهندۈرۈش يېزىـــپ
ائنــدىن بـــۇ تاختـــاينى مهكتهپـــته
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ــدى ــمهك،. كــۆرگهزمه قىلىــش بول دې
ائمېرىكىدا كىتاب وئقۇش، وئينـاش،

ىش ۋە تهنتهربىيىگهۆئي ھايۋىنى بېق
قاتنىـــــشىش قاتـــــارلىقالر بـــــالىالر
ھاياتىدىكى كهم بولسا بولمايـدىغان

  .بىر تهركىبكه ائيالنغان
ــــداق ائدەم، ــــدا ھهر قان ائمېرىكى

مهن كهلگۈســـــــىدە ائمېرىكـــــــا"
ــولىمهن ــدىنتى ب ــدۇ" پرېزى .دېيهلهي

ھهمــدە ائشــۇ يــولنى بــويالپ، ۆئز
ىئقتىــدارى يــار بهرگهن ەئڭ يــۇقىرى

يـــــاش. ىـــــچه چىقااليـــــدۇپهللىگ
ۆئسمۈرلهردە ۇئالرنىڭ تىرىشسىال ھهر
ـــدىغانلىقى ـــشنى قىالالي ـــداق ىئ قان
ـــــــسىدىكى ىئشهنچـــــــسىنى توغرى
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-ائتـا. يېتىلدۈرۈش ىئنتايىن مۇھىم
ــدىن ــك ۋاقتى ــالىلىرى كىچى ــالر ب ائنى
باشــــــالپال، ەئگهر ۇئالر ياخــــــشى
ـــىدە چـــوڭ ـــا، ۇئالر كهلگۈس وئقۇس
ــــوڭ ــــدىغانلىقى، چ ــــم بوالالي ائلى

ىركهت قۇرااليدىغانلىقى توغرىسىداش
ــرەك شــۇنداق. ســۆزلهپ تۇرۇشــى كې

قىلغاندا بالىالرنىڭ يۈكـسهك غـايىلهر
بىلهن چـوڭ بولۇشـىغا ناھـايىتى زور

  .تهسىر كۆرسىتهلهيدۇ
ــوائل-11 ــۆھبهت: س ــۇقىرىقى س ي

خاتىرىـــسىدىن ســـىزنىڭ ۇئيغـــۇرالر
ــزمهت ۋە ــنىش، خى ــدىكى ۆئگى ىئچى

ىدەتۇرمۇش جهھهتلهرنىـڭ ھهممىـس
بىـــر قهدەر مۇۋاپىقىيهتلىـــك ھايـــات
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ــــرى ــــشىلهرنىڭ بى كۆچــــۈرگهن كى
.ىئكهنلىكىڭىزنى كۆرۈۋالغىلى بولىـدۇ
ســـــىزنىڭ كىـــــشىلىك تۇرمۇشـــــنى
ائشــۇنداق ېئلىــپ ماڭالىــشىڭىزدىكى
ەئڭ مــۇھىم كىــشىلىك خــاراكتېرالر
قايــسىالر؟ ۆئز بېــشىڭىزدىن ۆئتــكهن
سهرگۈزەشتىلهر بىـلهن بىرلهشـتۈرۈپ

  ن بولسىڭىز؟سۆزلهپ بهرگه
ــشىلىك: جــاۋاب ــڭ كى ــر ائدەمنى بى

ھاياتىنىـــــڭ قانـــــداق بولۇشـــــىنى
ــل، ــر مــۇھىم ائمى بهلگىلهيــدىغان بى
ھهقىقهتهنمــۇ شــۇ كىــشىنىڭ ۆئزىــگه

ــــجهز ــــاس مى ــــدىن-خ خاراكتېرى
  .ىئبارەت

خــــاراكتېرىمنى-مېنىــــڭ مىــــجهز



263

ـــــدىكى  ـــــۆزگه5تۆۋەن ـــــز س  ېئغى
  :يىغىنچاقالش مۇمكىن

  سهمىمىيلىك ) 1
 ا بهرداشلىق بېرىش قىيىنچىلىقق)2
  ىئجادكار بولۇش ) 3
ىئشنى تهلهپتىن يۇقىرى قىلىش ) 4
  توختىماي ىئزدىنىش) 5

 نهچـچه يىـل بـۇرۇن30بۇنىڭدىن 
ــۇرا مهكتهپــته وئقۇۋاتقــان مهن وئتت
مهزگىلــدە، مېنىــڭ ســىنىپ مــۇدىرىم
ماڭــا مۇنــداق ســۆزلهرنى ېئيتقــان

ـــــدى ـــــڭ: "ىئ ـــــر ائدەمنى ھهر بى
.ائرتـــــــــــۇقچىلىقى بولىـــــــــــدۇ

ەئگهر ۇئنـى. ېتهرسىزلىكىمۇ بولىـدۇي
ــــــر ســــــىزنىڭ مــــــۈرىڭىزدىكى بى



264

خۇرجۇننىــڭ ىئچىــدىكى نهرســىلهرگه
ـــــۇقچىلىقىڭىز ـــــساق، ائرت وئخشات
ـــسىدا، ـــدى خالتى ـــڭ ائل خۇرجۇننى
يېتهرسىزلىكىڭىز بولـسا خۇرجۇننىـڭ

ائدەمــلهر. ائرقــا خالتىــسىدا بولىــدۇ
كۆپىنچه ۋاقىتتا، خۇرجۇننىڭ پهقهت

ـــسىن ـــدىكى خالتى ىال كـــۆرۈپ،ائلدى
ـــدۇ ـــسىدىكىنى كۆرەلمهي ـــۇ. ائرقى ب
ـــــــك ـــــــايىن خهتهرلى ائدەم. ىئنت

خۇرجۇننىـــــــــڭ ائرقىـــــــــسىنىمۇ
كۆرەلىگهندىال، ائنـدىن ۆئزىگىمـۇ ۋە
باشــــقىالرغىمۇ تــــوغرا مـــــۇائمىله
قىالاليدۇ، ھهمـدە توختىمـاي ائلغـا

مهن شۇنىڭدىن باشالپ". باسااليدۇ
ــۇ ســۆزلهرنى ېئــسىمدىن چىقىرىــپ ب
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-ىئزچىـل تـۈردە ۆئزمهن . باقمىدىم
ــــــدىكىلهرگه، ــــــگه، ائىئلهم ۆئزۈم
دوستلىرىمغا، خىزمهتداشلىرىمغا، ۋە
ـــهمىمىي ـــتچىل، س ـــلىقىمغا راس باش

-ۆئز. بولۇشـــقا تىرىـــشىپ كهلـــدىم
ــشكه، ۆئز ــوغرا چۈشىنى ــى ت -ۆئزۈمن

ـــشكه، ـــا بېرى ـــوغرا باھ ـــگه ت ۆئزۈم
ائجىزلىقىمنـــــى تولـــــۇق بىلىـــــپ،
توختىمـــاي ائلغـــا ىئلگىرىلهشـــكه

ــدە كۆ ــدىمائالھى ــۈپ كهل ــۈل بۆل .ڭ
ۆئزۈمنى داۋاملىـق ەئڭ يـۇقىرى-ۆئز

دەرىجىـدە تــوغرا چۈشــىنىپ تۇرغــان
ـــتىگه مهن ـــڭ ۈئس ـــا، ۇئنى بولغاچق
ـــاھهقچىلىككه، ـــسىزلىككه، ن ائدالهت
ــان ــقىالرغا زىي ــشكه ۋە باش كهمسىتى
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سېلىــشنىڭ بهدىلىــگه پايــدا ېئلىــشقا
ىئنتــايىن ۆئچ ھهم قارشــى بولــۇپ،

 قهتىئـيۇئنداق ىئـشالرنى قىلىـشتىن
ساقلىنىدىغان، باشقىالرنىڭ كـۆڭلىنى
ەئڭ يـۇقىرى دەرىجىـدە ائيايـدىغان
بولغاچقا، ۆئزۈم تـوغرا دەپ قارىغـان
ــقىالرنىڭ ــپ، باش ــۇمنى مېڭىۋېرى يول
ماڭا قانـداق باھـا بېرىـشىگه ائنـچه

چـۈنكى، باشـقىالر. كۆڭۈل بۆلمىدىم
ماڭا ەئڭ توغرا باھا بىرەلىگهنـدىمۇ،

ـــڭ ۆئزۈمچى ـــاپهقهت مېنى ـــك باھ لى
  .بېرەلهيتتى

ــــــارتىپال  مهن كىچىكىمــــــدىن ت
ــــــڭ ــــــڭ ۋە خهلقىمنى جهمىئيهتنى
ــدۇم ــشىغا كــۆپ ســازاۋەر بول .ماختى
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ھهر قېتىم باشـقىالرنىڭ ماڭـا بهرگهن
-1باھاســىنى ائڭلىغانــدا، مېنىـــڭ 

:ۆئزۈمدىن سورايدىغىنىم-بولۇپ ۆئز
"مهن بۇنىڭغـــــا ەئرزىيمهنمـــــۇ؟"

-رادىـوئ. دېگهندىن ىئبارەت بولـدى
ېزىتلهردە مهن توغرىلىق بىر نهرسـهگ

ېئــالن قىلىنــسا، مهن دەرھــال ۇئنىــڭ
ــشۈرۈپ، ــسىلىي تهك ــۇنىنى تهپ مهزم
ـــــدە ـــــك دەرىجى ـــــڭ قانچىلى ۇئنى
تـــوغرىلىقىنى، يېزىلغـــان نهرســـىنىڭ
تهســــىرىنى كــــۈچهيتىش ۈئچــــۈن
-كۆتۈرۈۋېتىلگهن قىـسىملىرىنىڭ بـار

يوقلــۇقىنى ۋە ۇئنىــڭ دەرىجىــسىنى
.ۇردۇمەئســـتايىدىل تهكـــشۈرۈپ تـــ

ھهرگىز ۆئزۈمدە يوق نهرسىلهر بىلهن
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.ۆئزۈمنـــى ائلـــداپ يۈرمىـــدىم-ۆئز
ائمېرىكىدا شـىركهتلهردە ىئـشلهشنى
باشلىغاندىن بۇيان، مهن ۆئزۈمـدىن
داۋاملىـــق تۆۋەنـــدىكى ســـوائلالرنى

ــــۇردۇم ــــان: "ســــوراپ ت مهن ائلغ
ماائشىمغا چۇشلۇق ىئشلهۋاتىمهنمۇ؟
ــم ــى بىلى ــدار، يېڭ ــى ىئقتى مهن يېڭ

ـــــــۇۆئگ ـــــــۇ؟ ەئگهر ب ىنىۋاتىمهنم
شىركهتتىن چىقىـپ كېتىـپ قالـسام،
باشقا يېڭى خىـزمهت تاپـااليمهنمۇ؟
مهنــدە باشــقا شــىركهتلهرنى جهلــپ
قىالاليدىغان قانـداق نهرسـىلهر بـار؟
مېنىڭ ھازىر قىلىۋاتقان ىئشىم مهندە

  "يېڭى ىئقتىدار يېتىلدۈرەلهمدۇ؟
ائمېرىكا جهمىئيىتى رىقابهت بىلهن
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ــــان، ب ــــنىتولغ ــــارچه گۆش ــــر پ ى
ــۋاس ــوپ يول ــر ت ــشىۋاتقان بى -تالى
.بۆرىلهرنىــڭ ۇئۋىــسىغىال وئخــشايدۇ
ــله ــۇ پهل ــسىڭىز پهللىم ــۈك بول كۈچل

ەئگهر ائجىـــز. ۆئرلهپ كېتىۋېرىـــسىز
ــــيىن ــــدىن كې ــــسىڭىز، ائز كۈن بول

مهن. جهمىئيهتــته لهيــلهپ قالىــسىز
ــلهن ــزمهت بى ــر خى ــا قهدەر بى ھازىرغ

ەئڭيهنه بىر خىزمهتنىـڭ ائرىلىقىـدا 
ۇئزۇن خىزمهتـــسىز تـــۇرۇپ باققـــان

 ھهپــته بولــۇپ، ھهر قېــتىم3ۋاقــتىم 
ــا ــدە، ماڭ ــزمهتكه كىرگهن يېڭــى خى

 شـــىركهتتىن2ەئڭ كهم دېگهنـــدە 
ــــدى ــــۇرۇن. چــــاقىرىق كهل مهن ب

 دېــگهن"Wawesplitter"ىئــشلىگهن 
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يىلــى نويــابىردا-2002شــىركهتتىن 
ــۋانى چىقىرىــۋەتكهن دوكتۇرلــۇق ۇئن

ق تېخـى ۆئتـكهنبار بىـر ائمېرىكىلىـ
ائيـدا ائران-7) يىلى-2004(يىلى 

شــــۇ ۋاقىتتــــا. خىــــزمهت تــــاپتى
ــۋانى چىقىرىــۋەتكهن دوكتۇرلــۇق ۇئن
بار بىر فرانسىيىلىك ىئنژىنىـر تـېخىچه
ـــر ـــازىر بى ـــاي، ھ ـــزمهت تاپالم خى
تهرەپــتىن خىــزمهت ىئــزدەپ، بىــر

ــــــارچه ــــــتىن پ ــــــۇرات-تهرەپ پ
وئقۇتقۇچىلىق خىزمهتلىرىنى تېپىـپ

ــۈن  ــدۇىئــشلهپ ك مهن. كهچۈرىۋاتى
-1باشقىالر بىلهن بىرلىشىپ قۇرغان 

شىركهتكه ياردەملهشكهن، فىزىكىـدا
ماگىستىرلىق ۇئنـۋانى بـار، سـىلىكون
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 نهچچه يىـل ىئنژىنىـر10جىلغىسىدا 
ــار ــشى ب ــر كى ــشلىگهن بى ــۇپ ىئ بول
بولۇپ، ائلدىنقى بىـر قـانچه يىلنىـڭ
ىئچىـــدە ۇئ خىـــزمهت تاپالمىـــدىم،

ېقىندا ۇئنىڭغـاي. دەپ يۈرگهن ىئدى
ـــر ـــازىر بى ـــسام، ۇئ ھ ـــون قىل تېلېف

ــشلهۋېتىپتۇ ــدا ىئ ــۇ. "كوفىخانى مۇش
يهردە كوفى دەملهشنى ۆئگىنىۋېلىپ،
ائنـــدىن ۆئزۈم ائيـــرىم كوفىخانـــا

بـۇ. ، دەيـدۇ"ېئچىشنى وئيالۋاتىمهن
ــا  ــۇرۇنقى يىلىغ ــشى ب  نهچــچه80كى

ـــدىغان ـــاائش ائلى ـــالر م ـــڭ دول مى
پ،ىئنژىنىرلىق خىزمىتىـدىن ائيرىلىـ

 مىــــڭ دولــــالر30ھــــازىر يىلىغــــا 
ەئتراپىـــــدا مـــــاائش ائلىـــــدىغان
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  .كوفىخانىنىڭ ىئشىنى قىلىۋېتىپتۇ
 بىر كىچىك بالىنىڭ قانـداق ائدەم 

-يېتىلىـشىدە، ائتـا-بولۇپ ۆئسـۈپ
ائنىنىڭ ۈئلگىلىـك رولـى ھهممىـدىن

بـالىالر سـهل ەئقلىنـى. چوڭ بولىـدۇ
ـــلهپكى ـــپ، دەس ـــدىن تارتى تاپقان

ائنىــدىن-ى ائتــانۇرغــۇن نهرســىلهرن
ــدۇ شــۇڭا مهن بالىلىرىمنىــڭ. ۆئگىنى

ائلدىـــــــدىمۇ ســـــــهمىمىيلىك ۋە
راســـتچىللىق جهھهتـــته ۆئزۈمـــگه
.ىئنتــايىن يــۇقىرى تهلهپ قويــدۇم
بــــالىلىرىمغىمۇ راســــتچىل بولــــۇش
جهھهتـــــته تهربىيىنـــــى ىئزچىـــــل

ھهمــدە ھــاالۋەتته. بوشاشــتۇرمىدىم
ھهممىدىن كېيىن، جاپادا ھهممىنىڭ
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پ، بالىلىرىمغـا ھهمـمهائلدىدا تـۇرۇ
جهھهتتىن ياخشى ۈئلگه يارىتىـشقا

-1988ائمېرىكىغـا مهن . تىرىشتىم
-1989يىلــى، ائيــالىم ائمــانگۈل 

يىلى، ۋە وئغلۇم-1991يىلى، قىزىم 
يىلــى كهلــگهن بولــۇپ، مهن-1993
يىلى يـاپونىيهگه بارغانـدىن-1985

پىـــرەڭ-تارتىـــپ ائشـــۇنداق تېـــرە
-1993. تۇرمۇشنى باشلىغان ىئدىم

يىلى ائخىرى ائىئلىـدىكى ھهممىمىـز
.جهم بولۇپ ياشىيااليدىغان بولدۇق

ســىنىپىدا-1وئغلــۇم باشــالنغۇچنىڭ 
ــــــــــسابالرنى ــــــــــى ھې ائدەتتىك
ىئشلىيهلهيدىغان بولغانـدا، مهن بىـر
ـــسىنى ـــلهن ىئككى ـــزىم بى ـــۈنى قى ك
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چاقىرىپ كېلىـپ، ۇئالرغـا ائمـانگۈل
بىلهن ىئككىمىزنىڭ بىر ائيـدا ۆئيـگه

ـــرگهن  ـــاائش چېكىمىزنىـــڭەئكى م
كۆتىكى بىلهن شـۇ بىـر ائي ىئچىـدە

چــوڭ ىئــشالرغا خهجلىــگهن-چــوڭ
پۇلنىـــڭ ھـــۆججهتلىرىنى بېرىـــپ،
ۇئالردىكى پۇلنىڭ سانلىرىنى قوشۇپ،
ائخىرىــــدا پهرقىنــــى ھېــــسابالپ

ـــشۇردۇم ـــشنى تاپ ـــدا. چىقى ۇئ چاغ
ائنام ائمېرىكىغا بىزنىـڭ-مېنىڭ ائتا

ــر ــۇپ، ۇئ بى ــگهن بول ــا كهل يېنىمىزغ
ينىڭ ىئچىدە بىزنىـڭ كىرىمىمىـزگهائ

ــــۇقىرى ــــز ي ــــدا، چىقىمىمى قارىغان
ــدى ــسابالپ. بولغانى ــۇلنى ھې ۇئالر پ

بولغاندىن كېيىن، مهن ۇئالرغا ھازىر
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بىــزدە پۇلنىــڭ كــۆپ ەئمهســلىكىنى،
شـــۇڭا ۇئالر وئيۇنچـــۇق توغرىـــسىدا
ــــــــسا ــــــــدەل قىل ــــــــۆپ جې ك
.بولمايـــدىغانلىقىنى چۈشـــهندۈردۈم

ق مهلۇمـاتالرۇئالرنىڭ ائلدىدا سانلى
بولغاچقا، ۇئالرمـۇ مېنىـڭ سـۆزۈمگه

شـــۇنىڭدىن. تېـــزال قايىـــل بولـــدى
كېــيىن دۇكانالرغــا بېرىــپ، بــالىالر
ـــۇقچه ـــسىدا ائرت ـــۇق توغرى وئيۇنچ
جىــدەل قىلغانــدا، ھېلىقــى ھېــسابنى
تىلغا ائلسام، ۇئالر يامانلىمايـدىغان

بالىالرنى ۆئينىڭ ىئقتىسادىي. بولدى
ەئيــــنهنەئھۋالىــــدىن داۋاملىــــق، 

ــدۈرۈش بىزنىــڭ ائىئلىنىــڭ خهۋەرلهن
ســىنىپتا-1وئغلــۇم . بىــر ائدىتىــدۇر
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ـــڭ ـــۈنى ۇئنى ـــر ك ـــدا، بى وئقۇۋاتقان
وئقۇتقۇچىسى سىنىپتىكى بـالىالردىن
ـــوراپتۇ ـــىنى س ـــر نهرس ـــداق بى :مۇن

 دولالر100ەئگهر سىلهر كوچىدىن "
پۇل تېپىۋالساڭالر، ۇئ پـۇلنى نـېمىگه

ركــۆپىنچه وئغــۇلال" خهجلهيــسىلهر؟
.ۇئنىڭغا وئيۇنچـۇق ائلىمىـز، دەپتـۇ
ـــۇ ـــز، دەپت ـــاق ائلىمى ـــزالر قوچ .قى
بهزىلىرى دىسنېي باغچىسىغا بـارىمىز،

مهن"دىلشاتقا كهلگهندە، ۇئ . دەپتۇ
ــــرىمهن ــــا بې ــــۇلنى دادامغ دادام. پ

بـۇنى. ، دەپتـۇ"ۇئنىڭغا ۆئي ائلىـدۇ
ــــاتتىق ــــۇچى ق ــــان وئقۇتق ائڭلىغ
تهسىرلىنىپ، ۇئنىـڭ كۆزىـدىن يـاش

ــپ ــۇچىقى ــر.  كېتىپت ــيىن مهن بى كې
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ــا ــا بېرىــپ، ۇئ-ائت ائنىــالر يىغىنىغ
وئقۇتقۇچى بىـلهن كۆرۈشـكهندە، ۇئ
ماڭــا بــۇ ھېكــايىنى ســۆزلهپ بېرىــپ

مهن ۇئنــى دىلــشاتتىن ائڭلىمىغــان(
ســـىلهر ۆئيـــدە"، ائنـــدىن )ىئـــدىم

داۋاملىق بىـر ۆئي ېئلىـشنىڭ گېپىنـى
ــــسىلهر؟ ــــورىدى" قىلىشام .دەپ س

اقمۇەئمهلىيهتــــــته بىــــــز ۇئنــــــد
ـــايتتۇق ـــتىن. قىلم ـــڭ مهكتهپ مېنى

ــا  ــىم ېئيىغ ــدىغان ماائش 1000كىرى
دولالر ەئتراپىدا بولۇپ، وئقۇش پۇلى
ۋە تۇرمۇش راسخودىغا ۇئ ھهرگىزمـۇ

شــــۇڭا، ۇئ چاغــــدا. يېتىــــشمهيتى
ائيالىم بىزنىڭ شهھهردىكى بىرسىنىڭ

ـــدى ـــان ىئ ـــاال باقق ـــدە ب ۇئ. ۆئيى
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ــار ــز ب ــر قى ــۇل، بى ــر وئغ ــدىمۇ بى ۆئي
ـــۇپ، ـــڭبول ـــشى بىزنى ـــڭ يې  ۇئالرنى

.بالىالرنىڭكى بىلهن وئخشاش ىئـدى
ائمانگۈل ۇئ ۆئيگه بىزنىڭ بالىالرنىمۇ
ــى ــالىنى وئينىغىل ــۆت ب ــپ، ت ائپىرى
قويــــۇپ بېرىــــپ، ۆئزى ۆئگىــــنىش

ۇئ كىــشىلهرنىڭ بىــر چــوڭ. قىالتتــى
ـــالىالر ـــڭ ب ـــا، بىزنى ـــى بولغاچق ۆئي

ــــق ــــدىن داۋاملى ــــز: "مهن دادا، بى
ــــا ۆئي ائلىم ــــز؟قاچانلىقق دەپ" ى

كېـيىن: "بىـر قېـتىم مهن. سورايتتى
ھــازىر ائلىــدىغانغا پــۇلىمىز. ائلىمىــز

دادا،: "، دېسهم، ۇئالر دەرھـال"يوق
ســهندە چهك بــارغۇ؟ چهك يېزىــپ

. دەپ سورىدى" بهرسهڭ بولمىدىمۇ؟
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ائمېرىكىــدا ســىز بىــر بانكىغــا پــۇل
قويــسىڭىز، ۇئالر ســىزگه شهخــسىي

ـــدۇ ـــى بېرى ـــا چېك ـــۇ. بانك ـــىز ب س
هكلهرگه پۇلنىڭ قىممىتىنى يېزىپ،چ

ىئمزا قويۇپ، ۇئنى خۇددى نهق پـۇل
ــــدەك ىئشلىتهلهيــــسىز .خهجلىگهن
چهكنى تاپشۇرۇپ ائلغـان كىـشى ۇئ
پۇلنى سـىزنىڭ بانكـا ھېـسابىڭىزدىن

مهنـــــدىكى ۇئ چهك. ېئلىۋالىـــــدۇ
بانكىــدا پــۇل بولمىــسىمۇ يــازغىلى
ـــــدىغان چهك ەئمهس ىئـــــدى بولى

ــــــ). چاخچــــــاق( ــــــالىالر ۇئن ىب
ــر. چۈشــهنمهيتتى ــز بى ــتىم بى ــر قې بى

ــــارغىچه ــــگه ب دوســــتىمىزنىڭ ۆئيى
دىلشات بىر قۇتا ىئچىملىكنى ىئچىـپ
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ۇئالرنىــڭ ۆئينىــڭ ائلــدىغا. ماڭــدى
ـــاليلى ـــۇتىنى تاش ـــدە، ۇئ ق كهلگهن
ـــــسهك، ەئخـــــلهت ســـــاندۇقى دې

شــۇنىڭ بىــلهن مهن ۇئ. تاپالمىــدۇق
ــشىكى ــىنىڭ ىئ ــاق بىناس ــۇتىنى يات ق

:، دىلــشاتائلــدىغا قويــۇپ قويــسام
ــــداق" دادا، بۇنــــداق قىلــــساڭ قان

بولىــــدۇ؟ ســــهن بىزنــــى ۇئنــــداق
ــــــۇ؟ ــــــاڭالر دەيتتىڭغ دەپ" قىلم

شـــۇنىڭ بىـــلهن مهن. تۇرۇۋالـــدى
ھېلىقــى قــۇرۇق قــۇتىنى دوســتۇمنىڭ

بىـر. ۆئيىگه كۆتىرىپ كىرىپ كهتتىم
ــدا، ــۆتىمىز قهرت وئيناۋاتقان ــتىم ت قې
ــــى ــــلىقتىن مېن ــــالىالر ۇئقۇشماس ب

ھه دادا،"دى، دەپ، يالغانچىلىق قىل
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ــسهنغۇ؟ بۈگــۈن ســهنمۇ يالغانچىكهن
ــــدىڭغۇ؟ ــــانچىلىق قىل دەپ،" يالغ

ــدە  ــڭ ىئچى ــانچى"ۆئينى !دادام يالغ
دەپ، سهكرىـشىپ!" دادام يالغانچى

ــى ــان گهپ. كهتت ــز يالغ مهن ھهرگى
قىلمايـــــــــدىغان بولغاچقــــــــــا،
ۇئقۇشماسلىقتىن ائشۇنداق بىلىنگهن

"يالغـــانچىلىق"بـــۇ بىـــر قېتىملىـــق 
ىلىرىم ۈئچــۈن بىــر چــوڭ ۋەقهبــال

  .بولۇپ كهتكهنىدى
ــــىڭىپ  ــــدىن س ــــا كىچىكىم ماڭ

كهتكهن بىر ائڭ شۇكى، ائدەم جاپـا
چهككهنگه ۆئلۈپ قالمايدۇ؛ ۆئلـۈپال
ـــارى ـــشنىڭ ك ـــقا ىئ ـــسا، باش قالمى

مهن كىچىـــك ۋاقتىمـــدا. چـــاغلىق
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يېزىدىكى رەھمهتلىك چوڭ ائپامنىڭ
ــدا، ــدە بارغان ــازلىق تهتىل ــشىغا ي قې

2ام مېنــــى ۆئيــــدىن چـــوڭ ائپــــ
كىلومېتىر يىراقلىقتىكى بىر تۈگمهنگه
ــــشكه ــــپ كېلى ــــپ، ۇئن تارتى بېرى

ۆئچىــرەتته ائدەم كــۆپ. بــۇيرۇيتتى
بولغاچقا، ماڭا نۆۋەت تېگىپ، ۇئننى
تارتىپ بولغاندا، ۋاقىت يېرىم كـېچه

تۈگمهنـدىن ۆئيـگه. بولۇپ كېتهتتى
قايتىـــدىغان يولـــدا باشـــقا ۆئيـــلهر

ـــوق، يولن ـــڭ ىئككـــىائساســـهن ي ى
ــاق ــى مايم ــدە-تهرىپ ــايماق جىگ س

دەرىخـــى بىـــلهن توشـــقان، ۇئنىـــڭ
.ۈئستىگه زەرەتگـاھلىقتىن ۆئتهتتـى
مهن كىچىكىمـدىن تــارتىپال جىننىــڭ
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ــدا ھېكايىــسىنى كــۆپ ائڭــالپ، يېزى
ـــېلىال ـــسام خ ـــول ماڭ ـــسى ي كېچى
.قورقۇدىغــان بولــۇپ قالغــان ىئــدىم
شۇڭا، بۇ بىر زەرەتگاھلىقتىن كېسىپ

 كىلــــومېتىر يــــولنى2ۆئتىــــدىغان 
مېڭىپ، ۆئيگه قايتىپ كېـتىش، مهن
ــــــگهن ەئڭ ــــــدە دۇچ كهل ۆئمرۈم
ــدى ــرى ىئ ــشالرنىڭ بى ــكۈل ىئ .مۈش

،"مهن قـــورقىمهن"چـــوڭ ائپامغـــا 
شـۇڭا،. دېيىشتىن نومـۇس قىالتـتىم

مهن مۇشـــۇ يـــول"ەئڭ ائخىرىـــدا، 
بىلهن ۆئيگه قايتسام، چوقۇم ۆئلـۈپ

، دەپ"باشقىسى مهيلى. كهتمهيمهن
زەرەتگــاھلىقتىن. ا چىقــاتتىميولغــ

ـــرەپ ھهم ـــۇتلىرىم تىت ـــچه پ ۆئتكى
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جانسىزلىنىپ، يول ماڭالمىغىلى تاس
ــاالتتىم ــۇرى. ق ــدىلهرنىڭ ائي ن جىگ

ـــۆزۈمگه ـــولىلىرى ك ـــتىدىكى ش ائس
غارايىـــپ كۆرۈنىـــدىغان-ائجايىـــپ

ــاراپ ناخــشا ــا، ائســمانغا ق بولغاچق
ـــــى ـــــساممۇ، ھېلىق ـــــپ ماڭ ېئيتى

ىنىمۇزەرەتگاھلىققا كهلگهنـدە ناخـش
ــېكىن، ۆئزۈم. داۋامالشــتۇرالمايتتىم ل

ـــگه ـــتىم ۆئي ـــدەك، ھهر قې وئيلىغان
ساالمهت يېتىپ-ۆئلۈپ قالماي ساق

بىــز قايتــا تهربىــيهگه. بارغانىــدىم
ــالر  ــالىي ياش ــدا، زىي ــا"(بارغان قايت

گه بارغــان ياشــالر شــۇنداق"تهربىـيه
يېزىــدا كاپــالهتكه ىئــگه) ائتىالتتــى

ۇئ. ىئـدىبولغان نهرسه پهقهت بىرال 



285

ــۈپ ــپ ۆئل ــز ائش قېلى ــسىمۇ، بى بول
بىــزگه پهقهت تامــاقنى-قالمــايتتۇق

ەئممـا، بىـزگه بىـر. بىكارغا بېرەتتـى
ــى ــۇل بهرمهيتت ــۇ پ ــويى. تىيىنم يىلب
ــــشلهيتتۇق ــــا ىئ ــــيىم. بىكارغ -كى
ائنىمىزغـــا-كېچهكـــته يهنىـــال ائتـــا

مهن قايتـــا تهربىـــيه. تايىنـــاتتۇق
ېئلىشقا بارغان يېـزا بىزنىـڭ ۆئيـدىن

ـــدى12 ـــا ىئ ـــومېتىر يىراقلىقت . كىل
ــدىنمۇ ــاھىيه بازىرى ــشهھهرنىڭ ن كونى
يىــراق بولغاچقــا، نــاھىيه بازىرىغــا
بېرىــــپ، ائپتوبۇســــقا چۈشۈشــــمۇ

ــــدى ــــسىز ىئ ــــڭ. قوالي ائىئلىمىزنى
ـــــــــى ـــــــــسادىي قىيىنچىلىق ىئقتى
تۈپهيلىــدىن، مهن بىــرەر ۋېلىــسپىتقا
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شۇڭالشـقا، ھهر. چىقىنالمىغان ىئدىم
تىنشــــهنبه كــــۈنى كهچــــته ىئــــش

چۈشــكهندىن كېــيىن، ائقــسۇدىكى
.ۆئيىمىزگه پىيادە قايتىـپ كېلهتـتىم
ائقسۇدىن بارغان باشـقا وئغـۇل بـاال
.بولمىغاچقا، ۆئزۈم يـالغۇز ماڭـاتتىم
ـــــۈن، ـــــسقارتىش ۈئچ ـــــولنى قى ي
ــتهڭ ــدا، ۆئس ــڭ قىرلىرى ېئتىزلىقالرنى

ــدا ماڭــاتتىم ــومېتىر12. بويلىرى  كىل
 ســاەئتته مېڭىــپ، ائنــدىن2يــولنى 
ــگ ــتىمۆئي ــۈنى. ه كېلهت يهكــشهنبه ك

 ساەئت يـول يـۈرۈپ،2كهچته يهنه 
يېزىـدا. ۇئ يېزىغا قايتىـپ كېتهتـتىم

ــرىم ــر يې ــان بى ــيه ائلغ ــا تهربى قايت
يىلــــــدىن كــــــۆپرەك ۋاقىتنىــــــڭ
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 .ھهممىسىدە ائشۇنداق قىلدىم
 يىلــــــى يــــــانۋاردا، مهن-1983 

شىنجاڭ ۇئنىۋېرسـىتېتىنى پۈتتـۈرۈپ
ـــاكۇلتېتتىن مې ـــۇمغىال، ف ـــىبولۇش ن

ــاش ۇئنىۋېرســىتېتىگه شــاڭخهي قاتن
مـاگنىتلىق دولقـۇن بىـلهن-ېئلېكترو
دولقـۇن تېخنىـسىكى بـويىچه-مىكرو

ـــدۇردى ـــقا ماڭ ـــم ائشۇرۇش ۇئ. بىلى
چاغدا شىنجاڭدا بـۇ كهسـىپ بىـلهن

بىــــر كىــــشى-2شــــۇغۇللىنىدىغان 
بولمىغاچقــا، بىــر يىلنىــڭ ىئچىــدە
ۆئگىنىــشكه تېگىــشلىك نهرســىلهرنىڭ

ىپ، بۇ ساھهدە بىرھهممىسىنى ۆئگىن
نوپۇزلۇق ائدەم بولۇپ چىقىـشقا بهل

بهلگىلهنــگهن دەرســلهرنى. باغلىــدىم



288

وئقۇشـــــــتىن ســـــــىرت، مهن يهنه
يېتهكچـــــــــى وئقۇتقۇچۇمغـــــــــا
ــــۇن ــــرو دولق ــــشىپ، مىك ياردەملى
ـــــارالپ، ـــــسىنى تهيي تهجرىبهخانى
.ھهمدە ۇئ دەرسنى ۆئتۈشۈپ بهردىم

 مهۋسـۈمنىڭ2بىر يىلنىڭ ىئچىدىكى 
.سىدە ائشۇنداق قىلـدىمھهر ىئككىلى

ــاي، ــا قايتم ــدە يۇرتق ــازلىق تهتىل ي
4نهنجىڭدە ېئلىپ بېرىلىـدىغان بىـر 
ــشنى ــا قاتنىشى ــك پراكتىكىغ ھهپتىلى

ەئينـــى ۋاقىتتىكـــى. تهلهپ قىلـــدىم
ــــۇدىرى، ــــڭ م ــــا فاكۇلتېتىنى فىزىك
وئقۇتقۇچۇم سۇلتان ائكا مهكتهپتىن
ـــى ھهل ـــڭ خىراجىتىن ۇئ پراكتىكىنى

ــــــــپ بهردى ــــــــىپراكت. قىلى ىكىن
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نهنجىڭــدىكى بىــر مهخپىــي ھهربىــي
بــۇ. رادار زاۋۇتىــدا ېئلىــپ بــاردۇق

زاۋۇتنىـڭ رادارنـى سـىناق قىلىـدىغان
وئرنى نهنجىڭدىكى بىر چهت يېزىـدا

ــا . ىئــكهن ــز ۇئ ســىناق وئرنىغ -1بى
كــۈنى بارغانـــدا، چۈشــلۈك تامـــاق
ۈئچــۈن ۇئ يهردىــن ھېچقانــداق بىــر
.مۇسۇلمان ائشخانىـسى تاپالمىـدىم

ـــۇنىڭ ـــاقش ـــلۈك تام ـــلهن چۈش  بى
ۇئ چاغدا جۇڭگـودا تېخـى. يېمىدىم

ــــدەك نهرســــىلهر ــــۇ دېگهن توڭالتق
ىئككىنچــــى. چىقمىغــــان ىئــــدى

كۈنىدىن باشـالپ، مهن ەئتىگهنلىـك
تامــاق ۋاقتىــدا چۈشــلۈك تامــاقنىمۇ

 گراملىق ھور نېنىـدىن100قوشۇپ، 
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چۈشـــته تامـــاق.  يهۋالـــدىم3-4
پات مۇشۇنداق -مهن پات. يېمىدىم
ر بىـلهن ۆئزۈمنىـڭ ىئرادىـسىنىىئشال

ـــــۇرىمهن ـــــىناپ ت ـــــا. س وئغلۇمغ
مۇشــۇنداق ھېكــايىلهرنى داۋاملىــق

وئغلۇم، ەئگهر ھازىر"ېئيتىپ بېرىپ، 
سهن بىر جاڭگالدا قېلىپ، يهيدىغان
بىـــر نهرســـهڭ بولمىـــسا، ۇئ يهردە
ـــــــته ـــــــرەر ھهپ ـــــــى بى جېنىڭن
ــۈن ــاقالش ۈئچ ــسهن؟ س ساقلىياالم

ـــسهن؟ ـــداق قىلى دەپ ســـوراپ" قان
دادا، مېنىـڭ: "ۇئ كۆپىنچه. ويىمهنق

ــــم ــــىڭىزگه ىئچى ــــىزنىڭ ۆئتمۈش س
ــدۇ ــۈش. ائغرىي ــازىر ۆئتم ــا، ھ ەئمم
"بىزدە ھـازىر ائش كهڭـرى. ەئمهس
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ــــدۇ ــــاۋاب بېرى ــــۇنداق. دەپ ج ش
بولسىمۇ، مهن شۇ وئخـشاش گهپنـى

  .تهكرارالپ تۇرىمهن
 مهن يـــــاپونىيهدە ىئـــــشلىگهن 

تهتقىقـــات بىـــر مـــاگنىتلىق مىكـــرو
پچىــسى ۈئســتىدە بولــۇپ،دولقــۇن زا

ـــــــــــڭ ماتېمـــــــــــاتىكىلىق ۇئنى
فورمۇالالشتۇرۇلىــــــشى ىئنتــــــايىن

ــر فورمۇالنىــڭ. مــۇرەككهپ ىئــدى بى
2ۇئزۇنلۇقى نورمـال ىئـش قهغىزىـدە 
بهت كېلىدىغان بولۇپ، بىرەر پىلـۇس
يــاكى مىنــۇس بهلگۈســىدە خاتــالىق
بولــــۇپ قالــــسىمۇ، ەئڭ ائخىرقــــى

ـــايتتى ـــوغرا چىقم ـــجه ت ـــۇ. نهتى ب
 ائساســلىق فورمۇالســىنىزاپچاســنىڭ
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-20كهلتــۈرۈپ چىقىــرىش ۈئچــۈن، 
ــــوغرا30 ــــشقا ت ــــۇال چىقىرى  فورم

مهن ائشــــــــۇنداق. كېلهتتــــــــى
ــشىپ، ــىلىنى يې ــاتىكىلىق مهس ماتېم

 ائيدىن كېـيىن،3ياپونىيهگه بېرىپ 
ــــــالىنى ــــــي ماق بىرىنچــــــى ىئلمى
ـــدىم ـــا يوللى ـــك يىغىنغ .مهملىكهتلى

ــيىن  ــته ائيــدىن كې ــالىنى-2ائل ماق
مهن ىئككىنچـى قېتىمقـى  .يوللىدىم

يىغىنــدا ماقــالهمنى دوكــالت قىلىــپ
بولغانــدا، وئســاكا ۇئنىۋېرســىتېتىنىڭ
ــشىمغا كېلىــپ، ــر پروفېســسورى قې بى
بۇنىڭدىكى فورمـۇالنى كىـم ىئـشلهپ

مهن ۆئزۈم. چىقارغانلىقىنى سـورىدى
ـــتىم ـــشى. قىلغـــانلىقىمنى ېئيت ۇئ كى
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ـــڭ ـــپ، دەرھـــال مېنى ـــران قېلى ھهي
ەئسـلىدە،. ۈشتىۇئستازىم بىلهن كۆر

بۇ پروفېسـسورنىڭ بىـر ماگىـستىرلىق
ـــىدىكى ـــۇق وئقۇش ـــر دوكتۇرل ۋە بى
ـــلهن ـــى بى ـــسىمۇ بىزنىڭك وئقۇغۇچى
وئخشاش مهسىله ۈئستىدە تهتقىقات
ېئلىــپ بېرىۋاتقــان بولــۇپ، ۇئالرنىــڭ
گۇرۇپپىـــــسى بـــــۇ مهســـــىلىنىڭ
ماتېماتىكىلىق فورمۇالسىنى ىئـشلهپ

شـۇنىڭ بىـلهن. چىقىرالمىغان ىئكهن
 گۇرۇپپا بىرلىـشىپ، بىـر ماقـاله2ۇ ب

ۇئ ماقـاله. ېئالن قىلىدىغان بولـدۇق
ائمېرىكىـــدا چىقىـــدىغان، مىكـــرو
ــويىچه ــا ب ــىدە دۇني ــۇن ساھهس دولق
ـــال ـــك ژورن ـــۇقىرى دەرىجىلى ەئڭ ي
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 Ieee transachtions on" بولغــان

michrowawe technology "دېگهن
ـــى ـــا چىقت ـــور-1مهن . ژورنالغ ائپت

 كېــيىن وئســاكاشــۇنىڭدىن. بولــدۇم
ـــــــى ـــــــىتېتىدىكى ھېلىق ۇئنىۋېرس
ــــڭ تهتقىقــــات پروفېســــسور ۆئزىنى
راسخوتىدىن پـۇل چىقىرىـپ، مېنىـڭ
ـــۆلهپ، ـــى ت ـــول كىرايىمن ـــارلىق ي ب
ۆئزلىرىنىــڭ ھهر ھهپتىــدە بىــر قېــتىم
ۆئتكۈزۈلىدىغان تهتقىقـات مـۇزاكىرە

مهن ۆئزۈم. يىغىنىغـــا قاتناشـــتۇردى
ــــته ــــي مهكتهپ ــــشلهۋاتقان ائلى ىئ

ە كــــۆزگه كۆرۈنگهنــــدىنائالھىــــد
كېــيىن، ۇئالر ماڭــا يــاردەم قىلىــشنى

يىلــى وئســاكا-1987قــارار قىلىــپ، 
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ۇئنىۋېرســـــىتېتىنىڭ ماگىـــــستىرلىق
وئقۇشــــىغا يــــۆتكهپ قويىــــدىغان

ـــدى وئســـاكا ۇئنىۋېرســـىتېتىمۇ. بول
دەل. مېنى ىئمتىھانسىز قوبۇل قىلدى

شىنجاڭدىن بىر ھۆكۈمهت شۇ چاغدا
بولــۇپ،ۋەكىلــلهر ۆئمىكــى كهلــگهن 

بىـر مـۇدىرى-1بىزنىـڭ مهكتهپنىـڭ 
يىغىنــــــدا مېنىــــــڭ مهكــــــتهپ
ائلماشــــماقچى بولغــــان ىئــــشىمنى

ۋەكىللهردىـن بـۇ. وئتتۇرىغا قويـدى
ھىــچ قانــداق ىئنكــاس چىقمىغاچقــا،
 مهكتهپ مۇدىرى ۇئالرغا تازىم قىلىپ

ەئركىن بىـر: "تۇرۇپ، مۇنداق دىدى
ــكهن ــاش ىئ ــاالنتلىق ي ــدە ت .ائالھى

ـــاردە ـــا ي ـــساڭالر، ۇئ مۇئنىڭغ قىل
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ــــشالرنى ــــالتىس ىئ ــــىدە ق كهلگۈس
ــدۇ ــان. قىالالي ــز زىي ــىلهر ھهرگى  س

بىــــر وئيلىــــشىپ. تارتمايــــسىلهر
بۇنىڭغـــا يهنه جـــاۋاب". باقـــساڭالر
ـــدى ـــدىن. چىقمى ـــيىن، يىغىن كې

ۇئستازىم مېنى ۆئز يېنىغا چاقىرىـپ،
 ەئركىن، ياپونلۇقالرنىڭ بىر ائدىتى،"

ــــاش ــــقىالرغا ب ــــز باش ۇئالر ھهرگى
باشقىالرغا تازىم قىلىـشقا. مهيدۇەئگ

ۇئالر ۇئنىڭ وئرنىغـا توغرا كهلگهندە،
ۆئز قارنىغــا پىچــاق تىقىــپ، ۆئزىنــى

ـــدۇ ـــڭ. ۆئلتۈرىۋالى ـــۈن بىزنى  بۈگ
مۇدىرى سهندەك بىـر-1مهكتهپنىڭ 

ۇئيغــــۇر ۈئچــــۈن بىــــر قـــــانچه
ۇئالرغـا .جۇڭگولۇققـا بـاش ەئگـدى
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سـهن. تازىم قىلىپ تۇرۇپ يـالۋۇردى
ــڭ قىممىتى ــۇپبۇنى ــز ۇئنت ــى ھهرگى ن

ــدا، بــۇ". قالمــا گهپلهرنــى دەۋاتقان
ۇئســــــتازىمنىڭ ائۋازى تىتــــــرەپ،
 كـۆزلىرى يـاش بىـلهن لىـق تولغـان

.مهن ۇئنتــــۇپ قالمىــــدىم. ىئــــدى
بۇنىڭــدىن كېيىنمــۇ مهڭگــۈ ۇئنتــۇپ

  . قااللمايمهن
وئساكا ۇئنىۋېرسىتېتىدىكى ھېلىقـى
ۇئســــــــتازىم مهن كــــــــالىفورنىيه

مـدا مېنىـڭۇئنىۋېرسىتېتىدىكى ۋاقتى
قېشىمغا كېلىـپ، مهن ىئـشلهيدىغان
ـــڭ ـــۆرۈپ، بىزنى ـــانىنى ك تهجرىبىخ
.ياتاقتا مېھمان بولۇپ باققان ىئـدى
ـــا ـــدا ائمېرىكىغ ـــل ائپرېل ـــۇ يى ۇئ ب
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ـــۇپ، مهن ـــدىغان بول ـــا كېلى يىغىنغ
بىلهن كۆرۈشكىلى بىزنىڭ ۆئيگه يهنه

  .كهلمهكچى
ــىتېتىدا  ــىنجاڭ ۇئنىۋېرس ــڭ ش مېنى

ېكترونىكىــسىوئقــۇغىنىم رادىــوئ ېئل
ــى ــدا مېن ــۇپ، ائمېرىكى ــپى بول كهس
ــان ــۇل قىلغ ــقا قوب ــلهپته وئقۇش دەس

ــدى ــاكۇلتېتى ىئ ــا ف -1مهن . فىزىك
ـــــۇمدە  ـــــدىم3مهۋس . دەرس تاللى

جۇڭگودا وئقۇغاندا، وئقۇتقۇچى ھهر
بىر دەرستىن بۇرۇن دوسكىغا بۈگـۈن
قايـــسى بـــاپ، قايـــسى پـــاراگرافنى
.ۆئتىــدىغانلىقىنى يېزىــپ قويــاتتى

ــدىكهنائمېرى ــداق قىلماي ــدا ۇئن .كى
دەرسنى كىتابتىكى تهرتىپ بويىچىمۇ
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ــــــــدىكهن ــــــــى. ۆئتمهي مهن ۇئن
ــۈلگهن ــلهپته ۆئت ــا، دەس ۇئقمىغاچق

وئقۇتقۇچى كىرىش سـۆز"دەرسلهرنى 
ـــۆزلهۋاتىدۇ ـــتىمهن" س .دەپ وئيالپ

ــوم ــرى كۇۋانت تاللىغــان دەرســنىڭ بى
فىزىكىــــسى بولــــۇپ، وئقۇتقــــۇچى
نىنيۇزەيكـــۇ كىيىۋالغـــان، كـــۆينىكى

ــــدە ــــان، ھهم ــــاڭگىلىتىپ قويغ س
ــــۇپ، ــــان بول ــــستۇك تاقىۋالغ گالى
داۋاملىق قولىدا ۈئزۈم كۆتۈرۈۋېلىـپ،
ــــر ــــتىن ۈئزۈم يهپ، بى ــــر تهرەپ بى

مهن. تهرەپتىن دەرسـنى سـۆزلهيتتى
كىـــرىش ســـۆز قىـــسمىنى نېمىـــشقا"

ــۆزلهيدىغاندۇ؟ ــۋاال ۇئزۇن س "بۇنچى
3ۇئ پروفېســـسور . دەپ وئياليتـــتىم
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ېيىنكى بىر كۈنىھهپته ۆئتكهندىن ك
كــېلهر دۈشــهنبه كــۈنى ىئمتىھــان"

مهن ھهيــــران. دېــــدى" ائلىــــمهن
پروفېســسور، ســىز دەرســنى"قېلىــپ، 

ــدىڭىز؟ ــلىغان ىئ ــان باش دەپ" قاچ
ـــــورىدىم ـــــشى . س ـــــۇ"ۇئ كى مۇش

ســـــــاىئتىدىال-1مهۋســـــــۇمنىڭ 
مهن. دەپ جاۋاب بهردى" باشلىغان

ەئســــلىدە ۇئ. چۆچــــۈپ كهتــــتىم
ىش سـۆزكىشىنىڭ سـۆزلهۋاتقىنى كىـر

!ەئمهس، رەســمىي دەرس ىئكهنــدۇق
مهن ۇئ ىئمتىھــاننى ىئنتــايىن ناچــار

فىزىكا توغرىسىدا ىئنگلىـزچه. بهردىم
ــــۇن، ــــا تۇرس ــــۆزلۈكلهر ۇئ ياقت س
خهنـــزۇچه ھهتتـــا ۇئيغۇرچىنىمـــۇ
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ـــــتىم ـــــاب. بىلمهيت ـــــېكىن، كىت ل
ـــسا، ھهر ـــتال بول ـــدىغانغا ۋاقى وئقۇي
ــدىغانغا ــداق نهرســىنى ۆئگىنهلهي قان

بار بولغاچقا، بۇ مهكتهپكهىئشهنچىم 
ــــــــال ــــــــداق ىئككىلهنمهي ھېچقان

ــدىم ــڭ ىئــشىم. كهلگهنى ــراق، مېنى بى
ـــــــــــال ەئمهس ھهر. پهقهت وئقۇش

 تهجرىبه دەرسى ۆئتـۈپ،3ھهپتىدە 
. ساەئت ىئشلىمىـسهم بولمـايتتى20

ىئنگلىــــــز تىلىنــــــى ۇئ تىلنــــــى
ســــۆزلىمهيدىغان جۇڭگــــو بىــــلهن
يـــاپونىيهدە ۆئگهنـــگهن بولغاچقـــا،

 مېنىـــــڭ ســـــۆزلهشدەســـــلهپته
ىئقتىدارىممۇ ائنـچه ياخـشى ەئمهس

ۇئنىـــڭ ۈئســـتىگه ھهر بىـــر. ىئـــدى
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تهجرىبه دەرسـىنى ۆئتـۈش ۈئچـۈن،
ـــۆرۈپ،30 ـــلىكنى ك ـــك دەرس  بهتلى

دەرس ۆئتۈشــكه تهييــارلىق قىلىــشىم
مهن ۈئچــۈن ۋاقىــت. كېــرەك ىئــدى

كىتـاب. ىئنتايىن قىس بولۇپ كهتتى
ىئـالج. كۆرۈشكه ۋاقىت يېتىـشمهيتى

 ھهپـته3اي، وئقۇش باشـلىنىپ بولم
ۆئتكهنـــدە، كۇۋانتـــوم فىزىكىـــسى

بىرىنچـــى. دەرســـىدىن چىقىۋالـــدىم
ـــــۇمدە پهقهت  ـــــنىال2مهۋس  دەرس

"A"وئقـــۇپ، ھهر ىئككىلىـــسىدىن 
ـــدىم ـــۇمدىن. ائل ىئككىنچـــى مهۋس

باشـــالپ ســـىنىپنىڭ ەئڭ ائلـــدىغا
وئقۇش پۈتتـۈرگىچه ھهمـمه. ۆئتتۈم

ېئلىپ، پهقهت بىرال" A"دەرسلهردە 
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ـــته  ـــدىم" B"دەرس ـــۇ دەرس. ائل ب
دېـگهن" ېئلېكترو ماگنىت مهيدانى"

دەرس بولـــۇپ، ۇئ مېنىـــڭ كهســـپىم
ـــــدى ـــــكهن. ىئ ـــــنى ۆئت ۇئ دەرس

وئقۇتقــۇچى گېرمانىيهلىــك رىكــتهر
ىئسىملىك پروفېسسور بولۇپ، دەرسته
يـــۇقىرى تهلهپ قويۇشـــتا مهكـــتهپ

ــكهن ــار ىئ ــى ب ــويىچه داڭق دەرس. ب
لـۇپ،سۆزلىشى ىئنتـايىن ياخـشى بو

ــرەر ــر نهرســه يازســا، بى دوســكىغا بى
چهكىتنىمۇ ۇئنتۇلـۇپ قالمـاي-پهش

ۇئ كىـــشى ھهر. تولـــۇق يازىـــدىكهن
ــىنىپتىكى ــدە س ــتىم دەرس ۆئتكهن قې
ــــدىن ــــۇچىالر ىئمتىھان ــــز وئقۇغ قى
ــپ ــتهپكه ەئرز قىلى ــمهي، مهك ۆئتهل
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لـېكىن، ائمېرىكىـدا بىـر. بارىـدىكهن
پروفېسسور نىڭ بىر پادىـشاھ بىـلهن

ــــشاش ھ ــــا،وئخ ــــۇقى بولغاچق وق
ــېمه ــچ ن ــشىنى ھى ــتىن ۇئ كى مهكتهپ

ــدىكهن ــسورنىڭ. قىاللماي ــۇ پروفېس ب
ــىز ــرى، ەئگهر س ــار يې ــر ناچ يهنه بى
ۇئنىـــڭ دەرســـىنى تـــالالپ بولـــۇپ،
ــــــىدىن ــــــڭ دەرس ــــــيىن ۇئنى كې
چىقىۋالىمهن دېسىڭىز، ۇئنىڭغـا يـول

ائدەتته بۇنىڭغا يـول(قويمايدىكهن 
فـــاكۇلتېتتىكى قالغـــان). قويۇلىـــدۇ

ــــــا ۆئچوئق ــــــۇ ۇئنىڭغ ۇتقۇچىالرم
بولغاچقا، ۇئنىڭغا باشقا بىر بىنـادىن

ۇئ كىــشى بــۇ. ىئــشخانا بهرگهنىــكهن
دەرسته بىزنىڭ ىئمتىھاننىڭ يېرىمىنى
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سىز. يېپىق، يېرىمىنى وئچۇق ائلدى
ـــسمىنى ـــق قى ـــلهن يېپى ـــدى بى ائل
ــــى ــــان قهغىزىن ــــپ، ىئمتىھ تۈگىتى
تاپـــشۇرغاندىن كېـــيىن، ائنــــدىن

ــش ــسمىنى ىئ ــۇق قى ــولوئچ لىگىلى ي
ىئمتىھــانى ىئنتــايىن تهس. قويــاتتى

بولــۇپ، مهن ۇئ دەرســنى وئقۇغــان
"A"چاغــدا ۇئ كىــشى ھــېچكىمگه 

.ائلـدىم" B"شـۇڭا مهن . بهرمىدى
لېكىن، بۇ دەرسـنى ىئنتـايىن پۇختـا

بــــــۇ دەرســــــنى. ۆئگىنىۋالــــــدىم
تۈگهتكهنــدىن كېــيىن، ۆئزۈمنــى بــۇ
ســـاھهدە رەســـمىي مۇتهخهســـسىس

ــېس قى ــدەك ھ ــدىمبولغان ــۇ. ل مهن ب
مهكــــتهپكه كېلىــــشتىن بــــۇرۇن،
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ــاتىم ــڭ تهتقىق ــاكۇلتېتتىكىلهر مېنى ف
ۈئچۈن بىـر يـاپونلۇق پروفېسـسورنى

ۇئ كىـشى. بهلگىلهپ قويغان ىئـكهن
ـــسورى ـــڭ پروفېس ـــۇ مهكتهپنى مۇش

ــــڭ زەرەتChaltechھهمــــدە   نى
.فىزىكىــسى تهتقىقاتچىــسى ىئــكهن
ــــا ــــويىچه تهتقىقاتت ــــت ب فاكۇلتې

ـــــپ  ـــــدىن ائكتى .ىئـــــكهنھهممى
ماگىـستىرلىق ماقـالهم ۈئچــۈن، مهن
ــــــڭ ــــــاپونىيهدىكى تهتقىقاتىمنى ي

بـۇ تهتقىقاتتـا بىـز. داۋامىنى قىلدىم
ـــر ـــان بى ـــاپونىيهدە ھهل قىاللمىغ ي

ۇئ بولــسىمۇ بىــز. مهســىله بــار ىئــدى
ـــڭ ـــتىن بىزنى ـــۋىي جهھهت نهزەرىيى
تهتقىقات مهسىلىمىزدە ېئنېرگىيهنىـڭ
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ســــاقلىنىش قــــانۇنىنى ىئــــسپاتالپ
بۇرۇنقى ىئلمىي. رالمىغان ىئدۇقچىقى

ماقالىنى ېئـالن قىلىدىغانـدا، بىـز بـۇ
ــڭ بــاش ــۋالنى ىئلمىــي ژورنالنى ەئھ

ېئنېرگىيه. تهھرىرىگه ېئيتقان ىئدۇق
ساقلىنىش شهرتىدە چىققان خاتالىق
ىئنتــايىن كىچىــك، ۇئنىــڭ ۈئســتىگه
ــــــرىبه ــــــلهن تهج ــــــيه بى نهزەرى
نهتىجىلىرىنىـــڭ ناھـــايىتى يـــېقىن

ى كۆزدە تۇتۇپ، ۇئالر بـۇچىققانلىقىن
ـــشنى قـــارار ـــالىنى ېئـــالن قىلى ماق

لېكىن، بـۇ ېئنېرگىيهنىـڭ. قىلغانىدى
ســــاقلىنىش قانۇنىــــدىكى مهســــىله

مهن. ائمېرىكىدىمۇ داۋام قىلغانىـدى
وئقۇش پۈتتۈرىدىغانغا بىـر مهۋسـۇم



308

ــان ــدا، ۆئزۈم ىئــشلهپ چىقارغ قالغان
تهتقىقات نهتىجىلىرىنـى ۇئسـتازىمغا

ۇ ائساســـتا ماقـــالهكۆرســـىتىپ، شـــ
يېزىـــــشنى باشالشـــــقا رۇخـــــسهت

لـېكىن، ۇئ كىـشى. ائلماقچى بولدۇم
.ىئنتـــايىن جىددىيلىـــشىپ كهتتـــى

ەئركىـن،"ىئنتايىن كهسكىن قىلىپ، 
ــــاقلىنىش ــــڭ س ــــهن ېئنېرگىيهنى س
قــانۇنىنى ىئــسپاتالپ چىقارمىـــساڭ

ۇئنداق قىلمايدىكهنـسهن،. بولمايدۇ
ەئگهر ۇئ. وئقــۇش پۈتتۈرەلمهيــسهن

ىلىنى ھهل قىلمىــساڭ، مېنىــڭمهســ
بـۇ. دېدى" قېشىمغا قايتىالپ كهلمه

.مهن ۈئچۈن بىر ېئغىر سىناق بولدى
شــــهرەپ بىــــلهن وئقــــۇش-شــــان
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پۈتتۈرمهكچى بولغـان ائدەم، بىـراقال
وئقـۇش پۈتتۈرەلمهسـلىك خهتىـرىگه

بىر قانچه كۈن قولۇمغا. دۇچ كهلدىم
ۇئنىڭدىن كېيىن. ھىچ ىئش بارمىدى
ــسىدەمهن مۇشــۇ تهت ــات مهسىلى قىق

قولالنغان ماتېماتىكىنىڭ ەئسلىدىكى
ۇئ ائلىــي. كىتابىــدىن بىرنــى تــاپتىم

مهكـــتهپلهردە ۆئتىلىـــدىغان دەرس
بولمىغاچقا، ماڭـا پهقهت بىـرال يـول

ــار ىئــدى ــابنى. ب ــسىمۇ ۇئ كىت ۇئ بول
مهن دەل. ۆئزۈم ۆئگىنىـــپ چىقىـــش

ماتېمـــاتىكىنى. شـــۇنداق قىلـــدىم
ــهنگهندىن  ــسىلىي چۈش ــيىن،تهپ كې

ۆئزۈم بــۇرۇن كهلتــۈرۈپ چىقارغــان
فورمۇالالرنىڭ ھهممىـسىنى ناھـايىتى
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ــــشۈرۈپ ــــا تهك ــــنچىكىلهپ قايت ىئ
.ائخىرىدا مهسىلىنى تـاپتىم. چىقتىم

ەئسلىدە مهن بۇ مهسىلىنى يېشىشكه
باشلىغاندا، وئساكا ۇئنىۋېرسـىتېتىنى
بۇرۇن پۈتتۈرۈپ چىقىپ كهتكهن بىر
دوكتۇرلـــــــۇق وئقۇغۇچىـــــــسىنىڭ

سېرتاتــسىيهسىگه ائساســالنغاندىس
ـــــــدىم ـــــــۇ. ىئ ـــــــلىدە ائش ەئس

ــــــــى ــــــــسىيهدە ىئكك دىسسېرتات
ماتېمــاتىكىلىق وئپهراتۇرنىــڭ وئرنــى

ـــكهن ـــان ىئ ـــشىپ قالغ ـــۇ. ائلمى ش
ســهۋەبتىن ېئنېرگىيهنىــڭ ســاقلىنىش

بـۇ ىئـشتىن. قانۇنى توغرا چىقمـاپتۇ
كېـــيىن ۇئســـتازىم مىنـــى باشـــقىچه

ـــدى ـــدىغان بول ـــڭ. ھۆرمهتلهي مېنى
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ـــالهم  ـــدىغانماق ـــدا چىقى ائمېرىكى
ــي يــۇقىرى دەرىجىلىــك فىزىكــا ىئلمى

 Journal of applied"جــورنىلى 

phisichs"ــــــدى .دا ېئــــــالن قىلىن
ــــسىيهنى ــــستىرلىق دىسسېرتات ماگى
كىتاب قىلىپ چىقارغاندا، ۇئنىڭـدىن

 نۇســــخىنى ائرتــــۇق چىقىرىــــپ،2
 ۇئسـتازىمغا بىـردىن2ياپونىيهدىكى 

يۇقىرىقىـــدەك. ماڭـــدۇرۇپ بهردىـــم
وئقۇش نهتىجهم بىلهن، بۇ مهكتهپته

 يىلنىـڭ ھهر بىرىـدە، بىـر2وئقۇغان 
يىلدا فاكۇلتېت بويىچه پهقهت بىـرال
ائسپىرانت وئقۇغۇچىغـا بېرىلىـدىغان

 .مۇكاپاتتىن بىرىگه ېئرىشتىم
ـــگهن  ـــقا كهل ـــا وئقۇش  ائمېرىكىغ
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چهت ەئللىكلهر دۇچ كېلىدىغان ەئڭ
ـــــرى، ـــــڭ بى ـــــوڭ قىيىنچىلىقنى چ

ـــسادنى  ـــشىئقتى ـــداق ھهل قىلى قان
ـــسىدۇر مهن ماگىـــستىرلىق. مهسىلى

ــــــــانچه ــــــــر ق ــــــــىغا بى وئقۇش
پىشقهدەملىرىمىزنىڭ ياردىمى بىلهن،
ھهمدە كهسـىپ ۆئزگهرتىـپ، تولـۇق
ـــلهن ـــۇلى بى ـــات پ ـــۇش مۇكاپ وئق

لېكىن، دوكتۇرلۇق وئقۇشىدا. كىردىم
شـاراىئت يـوق-ماڭا ۇئنـداق شـهرت

شۇڭالشقا، ائمېرىكىغا كېلىـپال. ىئدى
ســـىله ۈئســـتىدە وئيلىنىـــشقابـــۇ مه

ــــــستىرلىق. باشــــــلىدىم مهن ماگى
3يهنـى (دەرسلىرىنى بىر يېرىم يىلدا 

ــۇپ، ەئڭ) مهۋســۇمدە تۈگىتىــپ بول
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ائخىرقـــــى مهۋســـــۇمنى وئقـــــۇش
پۈتتــــۈرۈش ىئلمىـــــي تهتقىقـــــات
ــــپ ــــشقا ائجرىتى ــــسى يېزى ماقالى

ــدۇم ــى. قوي ــۇ ەئڭ ائخىرق ــۇڭا، ب ش
ــرى ــى كهڭ ــتىم خېل ــۇمدە ۋاق مهۋس

ــدى ــۇپ قال ــلهن ۆئز.بول ــۇنىڭ بى  ش
20فاكۇلتېتىمــــدىكى ھهپتىــــسىگه 

ـــــــــــــدىغان ســـــــــــــاەئت قىلى
وئقۇتقۇچىلىقىمــــدىن باشــــقا، مهن

ائكادېمىيه ياردەم"يهنه مهكتهپنىڭ 
10دە ھهپتىـسىگه " بېرىش مهركىزى

بـــۇ. ســـاەئت ەئتراپىـــدا ىئـــشلىدىم
مهكتهپتىكى ۆئگىنىشته قىيىنچىلىقـى
ــىس ــۈن تهس ــۇچىالر ۈئچ ــار وئقۇغ ب

ـــان وئ ـــرقىلىنغ ـــۇپ، ھهر بى رۇن بول
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وئقۇغــۇچى ھهر ھهپتىــسى بــۇ يهرگه
ـــر ســـاەئت مهخـــسۇس ـــپ، بى كېلى

ــشهلهيتى ــاردەمگه ېئرى ــۇ يهردە. ي ب
دەرس چۈشهندۈرىدىغان وئقۇتقۇچى

دەپ" Tutor"ىئنگلىــــــــــــــزچه 
ـــى ـــالر8.5ســـاىئتىگه . ائتىالتت  دول

مهنـدىن بىـر. ەئتراپىدا پۇل بېرەتتى
ـــــان ـــــپ باقق ـــــتىم دەرس ېئلى قې

نىڭ ھهممىـسى مهنـدىنوئقۇغۇچىالر
ىئنتايىن رازى بولۇپ، داۋاملىق مېنـى

شـۇڭا،. تالاليدىغان بولـۇپ قـاالتتى
ــــدە  ــــر ھهپتى  ســــاەئت10مهن بى

 ســــاەئتنىڭ10ىئشلىــــسهم، بــــۇ 
لىـق وئقۇغـۇچى-ھهممىسىگه لىقمـۇ

قېـــــــشىغا(وئرۇنالشـــــــتۇرۇالتتى 
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ــدىغان، ــچه كهلمهي ــۇچىالر ائن وئقۇغ
ــا تاپــشۇرۇق ىئــشلهپ ھهمــمه ۋاقىتت

ــــدىغانوئل ــــۇ ائز Tutor تۇرى الرم
ــدى ــقا،). ەئمهس ىئ ــدىن باش ۇئنىڭ

مهن فىزىكــا، ماتېماتىكــا ۋە ېئلېكتــر
كهســىپلىرى بــويىچه ۆئز ائلــدىمغىمۇ

ـــسىي  ـــدىم Tutorشهخ ـــۇق قىل .ل
. دولــــالر ائلــــدىم12ســــاىئتىگه 

ــــۇش ــــڭ وئق دەســــلهپته مهكتهپنى
بىنالىرىنىــڭ ىئچىــگه ېئــالن چــاپالپ

 ائيبۇ ىئـشنى بىـر نهچـچه. قويدۇم
قىلغانــدىن كېــيىن، مېنىــڭ دەرســنى
ــى ــدىن خېل ياخــشى ۆئتۈدىغانلىقىم
كــۆپ وئقۇغۇچىالرغــا خهۋەر تېپىــپ،
ـــــرى ىئـــــزدەپ ـــــى ۇئالر ۆئزلى مېن
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.كېلىــــــــــــدىغان بولــــــــــــدى
وئقۇغۇچىلىرىمنىــــڭ ىئچىــــدە ېئــــز
ـــــشى ەئڭ ـــــدىكى ۆئگىنى مهكتىپىم
ناچــارالرمۇ بــار بولــۇپ، ەئتراپتىكــى
هباشقا ائلىي مهكتهپتىكى ۆئگىنىـشت
ەئڭ ياخشى وئقۇغۇچىالرمـۇ، ھهتتـا
ــوس كــالىفورنىائ ۇئنىۋېرســىتېتىنىڭ ل
ــــــــــسىنىڭ ــــــــــجهلهس شۆبى ائن

شـهنبه ۋە. وئقۇغۇچىلىرىمۇ بار ىئدى
ــــــــڭ ھهر يهكــــــــشهنبه كۈنلىرىنى
ىئككىلىسىدە ماڭا وئقۇغـۇچىالر لىـق

12ۆئچىرەت بولۇپ كېتىپ، كـۈنىگه 
كهچـــته. ســـاەئت دەرس ۆئتهتـــتىم
ا، بىــر كــۈنياتاققــا قايتىــپ بارغانــد

ـــا، ـــاي ســـۆزلىگهن بولغاچق توختىم
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ائيـــالىم ائمـــانگۈلگه گهپ قىلـــسام
ائمـانگۈل. ائۋازىم چىقمـاي قـاالتتى

 ائيلىـــق ۋاقتىـــدىال7وئغلىمىزنـــى 
 بــــالىنى2ســــۈتتىن ائيرىۋېتىــــپ، 

ۈئرۈمچىــــدە قويــــۇپ ائمېرىكىغــــا
كهلگهن بولغاچقا، دەسـلهپته زادىـال

ىئنگلىـز تىلـى ۆئگىـنىش. كۆنهلمىدى
ن قولىغا كىتاب ائلسا، كـۆزىگهۈئچۈ

 بـــــاال كىتابنىــــــڭ قىرغىقىــــــدا2
.وئلتۇرغانــــــــدەك كــــــــۆرۈنهتتى
ــقا ــا باش ــسه ەئتراپت ــشاي دې پاراڭلى

ــوق ــويى. ائدەم ي ــسام كۈنب مهن بول
بىر ياش ائنـا ۈئچـۈن بـۇ. مهكتهپته

.ناھايىتى كۈلپهتلىـك كـۈنلهر ىئـدى
يىلنىـڭ-1ائمېرىكىغا يېڭى كهلگهن 
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.يىغاليتتـىىئچىدە ائمـانگۈل كـۆپ 
كهلگۈســىنى دەپ، ۆئزىنــى ىئنگلىــز

  .تىلى ۆئگىنىشكه مهجبۇراليتتى
ــۇق وئقۇشــى ۈئچــۈن مهن دوكتۇرل

ـــــدىكى  ـــــي10ائمېرىكى  دەك ائلى
مهكتهپنىـــڭ ېئلېكتـــر ىئنجىنىرلىقـــى

ۇئنىـڭ. كهسپىگه ىئلتىمـاس قىلـدىم
 مهكتهپـتىن ماڭـا وئقـۇش6ىئچىدە 

ــدى ــۇ. چــاقىرىقى كهل ــېكىن، بىرىم ل
مۇكاپــــات پــــۇلىماڭــــا وئقــــۇش 

ـــدى ـــى. بهرمى ـــر ىئنجىنىرلىق ېئلېكت
كهســپى ائمېرىكىــدا ېئھتىيــاجى بىــر
قهدەر يــــۇقىرى بولغــــان كهســــىپ
بولغاچقا، بۇ كهسىپكه كهلگهن چهت
ەئللىــك دوكتۇرلــۇق وئقۇغۇچىلىرىغــا
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ـــۇلى-1 ـــاردەم پ ـــۇش ي ـــى وئق يىل
مهن ائمالـسىز، بىـر. بېرىلمهيدىكهن

يىـــل ىئـــشلهپ، ائنـــدىن وئقۇشـــنى
.شـــتۇرۇش قارارىغـــا كهلـــدىمداۋامال

يىللىــــرى-1990-1989ەئممــــا، 
ــدىن ــاقى پارچىالنغان ســوۋېت ىئتتىپ
ـــسادى ـــڭ ىئقتى ـــيىن، ائمېرىكىنى كې
ـــزمهت ـــشىپ، خى ـــايىن ناچارلى ىئنت
.تېپىش ىئنتايىن قىيىنلىشىپ كهتتـى
مهن وئقۇش پۈتتۈرۈشتىن بىر قـانچه
ـــكه ـــزمهت ىئزدەش ـــۇرۇنال خى ائي ب
باشـــــالپ، پهقهتـــــال خىـــــزمهت

ــــدىمتاپ ــــاي،. المى ــــرى بولم ائخى
رەســــتۇراندا كۈتكــــۈچى بولۇشــــقا

ەئممـا،. ىئلتىماس قىلىشقا باشلىدىم
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ۇئالر مېنىــــــــــڭ ىئلتىمــــــــــاس
ـــدا ـــڭ فىزىكى ـــدىن مېنى جهدىۋىلىم
ـــارلىقىنى ـــۋانىم ب ـــستىرلىق ۇئن ماگى

ـــۆرۈپال،  ـــۇ يهردە ۇئزۇن"ك ـــهن ب س
، دەپ"مـۇددەت ىئشلىمىگىدەكـسهن

ھولليۋووئدنىڭ. مېنى ىئشقا ائلمىدى
كىنـــــو ائرتىـــــسلىرى تۇرىـــــدىغان
بهرۋەلهي ھىلــــل دېــــگهن رايونــــدا
كىچىك بالىالرنى باقسا، پۇلنى خېلـى
ـــدىكهن، دەپ ـــاپقىلى بولى ـــۆپ ت ك

ـــــــدىم مهن كىچىكىمـــــــدە. ائڭلى
سـىڭىللىرىنى خېلـى-ۆئزۈمنىڭ ۇئكـا

بېقىـــپ باققـــان بولغاچقـــا، بۇنىمـــۇ
ەئممـا،. سىناپ بېقىشنى قارار قىلدىم

ى كـۆرۈپ، ۆئيمهن گىزىتتىكى ېئالنن
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ــسام،  ــون قىل ــرىگه تېلېف ــز"ىئگىلى بى
، دەپ، ماڭــا"ەئرلهرنــى ائلمــايمىز

ۆئزۈمنــى تونۇشــتۇرۇش پۇرســىتىنىمۇ
ــدى ــڭ. بهرمى ــيىن مى ــدىن كې ۇئنىڭ

ــوك ــۇق ت ــر ېئلېكترونل ــلىكته بى تهس
ــــــىناپ ــــــسىنى س ــــــولى تاختى ي

 نهچچه كىـشىلىك10تهكشۈرىدىغان 
بـۇ. كىچىك شىركهتتىن ىئش تـاپتىم

 ىئگىسى بىـر ائق تهنلىـكشىركهتنىڭ
ــــدىن ــــڭ مهن ــــۇپ، قالغانالرنى بول
ــــــــــسى ــــــــــسىنىڭ ھهممى باشقى

شــۇڭا ۇئالر. مهكــسىكىلىقالر ىئــدى
.ائرا ىئسپان تىلىدا سۆزلىشهتتى-ۆئز

ــسپانچه ــۇ ىئ ــىركهتتىكى رادىوئنىم ش
ۇئ مېنىــڭ. قانالغــا قويــۇپ قويــاتتى
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وئقۇغــان ۇئنــۋانىم بىــلهن ائساســهن
مهتمۇناسىۋىتى يـوق بىـر قـارا خىـز

 دولالر5بولۇپ، ماڭا ساىئتىگه ائران 
بـۇ يهردە بىـر ائي ىئـشلهپ. بېرەتتى

قارىسام، بىر ائيلىق كىرىمىمنىـڭ بىـر
قىسمىنى ياتاققا تۆلهپ، بىر قىسمىنى
تۇرمۇشــقا ىئــشلهتكهندىن كېــيىن،

ىئككـى يـۈز دولـالر-بىزگه ائران بىـر
بۇنىــڭ بىــلهن بىــر. پــۇل قالىــدىكهن

نىــڭ وئقــۇشيىلــدا كېيىنكــى مهكتهپ
ـــۇمكىن ەئمهس ـــپىش م ـــۇلىنى تې پ

مهن داۋاملىق ىئزدەپ يۈرۈپ،. ىئدى
ــاىئتىگه  ــىركهتته س ــر ش 6.5يهنه بى
ــاپتىم ــدىغان ىئــش ت ــالر بېرى ۇئ. دول

ـــسىنى ـــولى تاختى ـــوك ي ـــر ت ېئلېكت
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ـــىركهت ـــدىغان ش ـــشلهپ چىقىرى ىئ
شــىركهتته-1شــۇنىڭ بىـلهن . ىئـدى

 دىن چۈشـكىچه،8ەئتىگهن ساەئت 
شــــتىن كېــــيىنشــــىركهتته چۈ-2

11-10 دىن كهچ ساەئت 1ساەئت 
ـــدىم ـــشلهيدىغان قىل ـــچه ىئ .لهرگى

ـــاەئت  ـــدىن س ـــى ۆئي  دە7ەئتىگىن
 دىــن11چىقــسام، كهچــته ســاەئت 
بىـر كـۈنى. كېيىن قايتىپ كېلهتـتىم

-2شىركهتتىن ىئشتىن چۈشۈپ، -1
شــىركهتكه بېرىــپ، بىناغــا كىرىــپ
كېتىۋاتسام، پاراڭلىـشىپ تۇرغـان بـۇ

گىلىرىگه ۇئچرىشىپ شىركهتنىڭ ىئ2
 كىـشى يـېقىن2ەئسلىدە بۇ . قالدىم

شـىركهتنىڭ-1. دوستالردىن ىئـكهن
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ەئركىن نېمىـشقا بـۇ يهردە"باشلىقى 
-2. دەپ ســـــورىدى" يۈرۈيـــــدۇ؟

ــــلىغى  ــــىركهتنىڭ باش ــــڭ"ش بىزنى
دەپ جــاۋاب" شــىركهتته ىئــشلهيدۇ

ـــڭ . بهردى ـــلهن، مېنى ـــۇنىڭ بى 2ش
شىركهتته تهڭ ىئشلهۋاتقانلىقىم پاش

ـــدىب ـــۇپ قال ـــر. ول ۇئالر مېنىـــڭ بى
ـــشىمنى قهتىئـــي ىئـــشىمنى قىسقارتى

ــدى ــلهن مهن. تهلهپ قىل ــۇنىڭ بى ش
ـــــسقارتىپ، -1 -2شـــــىركهتنى قى

 ســـاەئت12شـــىركهتته ھهر كـــۈنى 
كېـيىن قـاراپ. ىئشلهيدىغان قىلـدىم

ــدا ــلهن ھهر ائي ــۇ يــول بى باقــسام، ب
500يىغااليــــــدىغان پــــــۇل يهنه 

ـــدىكهن ـــۇ بارماي ـــڭ. دولالرغىم ۇئنى
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ـــلىقىم ۆئزى ـــڭ باش ـــتىگه، مېنى ۈئس
ـــدىن  ـــگهن،15ىئران ـــرى كهل  ىئلگى

ەئمما ېئرى ائمېرىكىغـا كـېلهلمىگهن
بىر ائيال بولۇپ، باشقۇرۇش ۇئسـۇلى

ۇئ. ىئنتــــــايىن ناچــــــار ىئــــــدى
مېكــــسىكىلىق وئقۇمىغـــــان قـــــارا
خىزمهتچىلهرنى باشـقۇرۇپ ۆئگىنىـپ
قالغــــان بولغاچقــــا، مــــاڭىمۇ دەل

ـــدى  ھهر.ائشـــۇنداق مـــۇائمىله قىل
كۈنى ەئتىـدىن كهچكىـچه كـۆزۈمگه

بهزىدە ىئشلهۋەتىپ بىـر. كىرىۋاالتتى
ۆئيـــدىن يهنه بىـــر ۆئيـــگه كېتىـــپ

ەئركىـــن، نـــېمه ىئـــش"بارســـام، 
مهن. دەپ سورايتتى" قىلىۋاتىسهن؟

مـــاۋۇ يهردىـــن ائۋۇ"ائچچىقىمـــدا 
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ــۋاتىمهن ــاۋاب!" يهرگه مېڭى دەپ ج
روھىي جهھهتتىن خـۇددى. بېرەتتىم

ــــماندىن ي ــــكهندەكائس هرگه چۈش
بولــۇپ، ھهر كــۈنى ىئــشقا بوينــۇمنى

پهقهت. باغالپ تارتقانـدەك بـاراتتىم
بـــۇ. پـــۇل ۈئچـــۈنال ىئـــشلهيتتىم

ــــسى ــــۇائۋىن رەىئ ــــىركهتنىڭ م ش
مىسىرلىق كىشى بولـۇپ، مېنىـڭ ھهر
كۈنى روھىم ىئنتايىن چۈشكۈن ىئشقا
كېلىــۋاتقىنىمنى كۆرگهنــدىن كېــيىن،

ىـسىغابىر كۈنى مېنى ۆئزىنىڭ ىئشخان
.چاقىرىپ، مهندىن ەئھۋال سـورىدى
مهن ۆئزۈمنىڭ دوكتۇرلۇقتا وئقۇشـقا
ـــۇ يهردە ـــۈن ب ـــش ۈئچ ـــۇل يىغى پ
ــــــــــــــــــــــــشلهۋاتقانلىقىمنى ىئ
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چۈشهندۈرگهندىن كېيىن، ۇئ كىـشى
ــا ــشىراق: "ماڭ ــن، ەئگهر ياخ ەئركى

خىزمهت تاپالىساڭ، بـۇ شـىركهتتىن
ھهر قانداق ۋاقىتتا چىقىپ كهتـسهڭ

ـــــدۇ ـــــز . بولىۋېرى ـــــڭھهرگى بىزنى
ــا ــدا بولم ــاش وئيى .كــۆڭلىمىزنى ائي
مهنمۇ ەئينى ۋاقىتتا ساڭا وئخـشاش
.يـــولالرنى بېـــشىمدىن كهچـــۈرگهن
فىزىكىدا دوكتۇرلـۇق ۇئنـۋانى ېئلىـپ
بولغاندا، مهن ھېچـيهردىن خىـزمهت

ـــدىم ـــلهن مهن. تاپالمى ـــۇنىڭ بى ش
ــــۋانى ــــۇق ۇئن ــــڭ دوكتۇرل ۆئزۈمنى
بارلىقىنى ھـېچكىمگه دېـمهي، مۇشـۇ

ـــداشـــىركهتكه ـــارا ىئـــشچى وئرنى  ق
 يىلــدەك ىئــشلىگهندىن5. كىــردىم
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ــــــى ــــــدىن ۆئزۈمن ــــــيىن، ائن كې
ـــكارىلىدىم ـــدى ۆئز. ائش ـــا ەئم مان

ــــارىي ــــي ج ــــدارىمنى ھهقىقى ىئقتى
شۇڭا سـهن. قىلدۇرااليدىغان بولدۇم

بۈگـــۈن بىـــر ياخـــشىراق خىـــزمهت
تاپساڭ، ەئتىال چىقىـپ كهتـسهڭمۇ،

بــۇ". مهن ھهرگىـز خاپــا بولمــايمهن
ــله ن يېتهرلىــك پــۇل يىغىــشيــول بى

ـــــا، مهن ـــــانىيىتى بولمىغاچق ىئمك
ائخىــــرى مېنــــى قوبــــۇل قىلغــــان
ـــــرى بولغـــــان مهكتهپلهرنىـــــڭ بى
كالىفورنىيه ۇئنىۋېرسىتېتىنىڭ ېئلېكتر
ــــــــى ۋە كومپيــــــــۇتىر ىئنژىنىرلىق
ـــون ـــا تېلېف ـــڭ مۇدىرىغ فاكۇلتېتىنى

ــــدىم ــــڭ. قىل ــــشىگه ۆئزۈمنى ۇئ كى
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وئقۇتقۇچىلىقتــا ىئنتــايىن ياخــشى
ــــهۋەبتىنىئكهنلى ــــۇ س ــــى، ش كىمن

كــالىفورنىيه شــىتات ۇئنىۋېرســىتېتىدا
ـــگهن ـــۇچى دې ـــار وئقۇتق ـــر ىئلغ بى
مۇكاپاتقا ېئرىشكهنلىكىمنى ېئيتىـپ،
مېنىـــــــڭ وئقـــــــۇش پۇلـــــــۇمنى
كۆتۈرۈۋەتمىگهن تهقـدىردىمۇ، ماڭـا
وئقۇتقۇچىلىــق خىزمىتــى بېرىــشنى

ـــدىم ـــڭ. تهلهپ قىل ـــشى مېنى ۇئ كى
ـــۇقىرىقى ـــۇرۇنقى مهكتىپىمـــدىن ي ب

ـــۋ ـــدىنەئھ ـــشۈرۈپ باققان النى تهك
. خىـزمهت بهردى25%كېيىن، ماڭا 

 ســـــاەئت10بـــــۇ ھهپتىـــــسىگه 
ىئـــشلهيدىغان خىـــزمهت بولـــۇپ،
ـــــۈك ـــــۈن كۈنل ـــــدا پۈت ائمېرىكى



330

50%وئقۇغـــــۇچىالر ھهپتىـــــسىگه 
ىئـشلهشكه يـول)  سـاەئت20يهنى (

ائمانگۈل بىلهن ىئككىمىـز. قويۇلىدۇ
قانداق قىلىش توغرىسىدا بىـر ھهپـته

قايتـا پـۇل-قايتا. لهشتۇقمهسلىھهت
نهچچه كېچىنى ۇئخلىماي. سانىدۇق

ماڭـــا ۇئ خىـــزمهتتىن. ۆئتكـــۈزدۇق
 دولـــالر500كېلىـــدىغان مـــاائش 

ەئتراپىدا بولۇپ، ۇئ مهكتهپنىـڭ بىـر
 دولـالر13000يىللىق وئقۇش پـۇلى 

ــــدى ــــتهپكه. ىئ ــــرى ۇئ مهك ائخى
-بېرىــــشنى قــــارار قىلىــــپ، يــــۈك

ـــــى  ـــــاقلىرىمىزنى ھهر بىرىن 700ت
 كىچىـــك2لالردىـــن ســـېتىۋالغان دو

 كىلـومېتىر500ماشىنىغا قـاچىالپ، 
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يول يۈرۈپ، شـىمالىي كـالىفورنىيهگه
ـــۇق ـــۈپ كهتت ـــتهپكه. كۆچ ۇئ مهك

بارغانــــدىن كېــــيىن، ۇئالر مېنىــــڭ
ــــى  ــــۈرۈپ50%خىزمىتىمن  گه كۆت

قالغـــــان كهم يهرلىرىنـــــى. بهردى
ــانگۈل ھهر ــدۇرۇش ۈئچــۈن، ائم تول

پىـپخىل جاپـالىق خىزمهتلهرنـى تې
3ۇئ مهكتهپــته بىــر يىــل . ىئــشلىدى

يىلــــى-1مهۋســــۇم بولــــۇپ، مهن 
ۆئگىنىش ۋە وئقۇتقۇچىلىق جهھهتته
ــــــك ــــــۆزگه كۆرۈنهرلى ــــــى ك خېل
ــا، ــشكهن بولغاچق ــلهرگه ېئرى نهتىجى

3يىلـــى فـــاكۇلتېتتىن مېنىـــڭ -2
مهۋســــۇملۇق وئقــــۇش پۇلۇمنىــــڭ

شۇ چاغدا. ھهممىسىنى كۆتۈرۈۋەتتى
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ــات ــۇش مۇكاپ ــر مهۋســۇملۇق وئق بى
پۇلىغىمۇ ېئرىـشهلمىگهن جۇڭگولـۇق
خهنـــزۇ وئقۇغـــۇچىالر بـــار بولـــۇپ،
ۇئالرنىــــڭ بهزىلىــــرى فاكۇلتېــــت
ــــــڭ ــــــشىغا مېنى ــــــڭ قې مۇدىرىنى
.ۈئســـتۈمدىن ەئرز قىلىـــپ بېرىپتـــۇ
شــۇنداق قىلىــپ، مېنىــڭ دوكتۇرلــۇق
ـــقان ـــڭ قوش ـــۇمدا ائيالىمنى وئقۇش
تۆھپىسى ىئنتايىن كۆپ بولۇپ، مهن

ــ ــۇق ۇئنۋاننى ــان دوكتۇرل ــرائلغ ڭ بى
 .قىسمى ائمانگۈلگه تهۋەدۇر

بۇ جهھهتته ھېكـايىلىرىم ىئنتـايىن
كۆپ بولـۇپ، ھـازىرچه مۇشـۇ يهردە

مهن ۆئزۈم ىئـــــشلهپ. توختىتـــــاي
ــدا ــدا، يۇقىرى ــر وئرۇن ــان ھهر بى باقق
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تىزغان شهخسىي خـاراكتىرىم بىـلهن
ناھــايىتى يــۇقىرى باھاغــا ېئرىــشىپ

مهســىلهن، ماڭـا بېــرىلگهن. كهلـدىم
 مهن-:  باھــاالر مۇنــداقبىــر قىــسىم

ــان ەئڭ ــپ باقق ــازىرغىچه ۇئچرىتى ھ
 . ياخشى وئقۇغۇچىالرنىڭ بىرى

 مهن ھـــــازىرغىچه ۇئچرىتىـــــپ-
پهنچـى-باققان ەئڭ ەئقىللىق ىئلىـم

")Scientist ("نىڭ بىرسى . 
ــــپ - ــــازىرغىچه ۇئچرىتى  مهن ھ

باققــــــان ەئڭ ائلىيجانــــــاب، ەئڭ
 . ىئقتىدارلىق ىئنژىنىرنىڭ بىرسى

ي تهتقىقاتتـــا، ىئـــشالرنى ىئلمىـــ-
ــۇق ــسىدىن ائرت ــق ۆئز نورمى داۋاملى

 . قىلىدۇ
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 ھهمـــمه خىزمهتنـــى تهلهپـــتىن-
 . كۆپ يۇقىرى وئرۇناليدۇ

 مهن ھـــــازىرغىچه ۇئچرىتىـــــپ-
باققان ەئڭ ياخـشى پروفېسـسورنىڭ

 .بىرسى
 ەئگهر پروفېســـــــــــــسورالرنىڭ-

ــسا، مهن ــدەك بول ــسى ەئركىن ھهممى
ــۇلى ــۇقىرى وئقــۇش پ ــدىن ي ھازىرقى

 .تۆلهشكه رازىمهن
مهن دوكتورلــۇق ۇئنــۋانىنى ېئلىــپ،
بىر يېرىم يىل ائمېرىكىنىـڭ سـاندىائ
دۆلهتلىك تهجرىبىخانىـسىدا دوكتـور

بىــــلهن ) Post doctor( ائشــــتى 
 Chwiشۇ جهريانـدا . شۇغۇلالندىم

laserدېــــگهن بىــــر شــــىركهتنىڭ 
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Aleks دېــگهن مــۇائۋىن رەىئــسى
بىــلهن شــىرىك ىئــشلىگهن بولــۇپ،

Post doctorــدا، ۇئ  تامامالنغان
ـــزمهتكه ـــىركىتىگه خى ـــى ۆئز ش مېن

ائنىـسى-بـۇ كىـشىنىڭ ائتـا. ائلدى
رۇسىيهدىن كهلـگهن يهھـۇدىيالردىن

نېۋيوركتـا توغۇلـۇپ Aleks بولۇپ،
ــــكهن،  ــــىتېتىدا MITۆئس ۇئنىۋېرس

ـــــــــــالىفورنىيه ـــــــــــاكالۋۇر، ك ب
ۇئنىۋېرســـــــــــــىتېتىنىڭ بهركهلهي
شۆبىسىدە دوكتورلۇق وئقۇغان كىشى

ـــۇپ،. ىئـــدى تۇغمـــا ەئقىللىـــق بول
ـــك ـــايىن قابىلىيهتلى ـــىپته ىئنت كهس

لــېكىن كىچىكىــدىن تارتىــپ. ىئــدى
ــدە چــوڭ ــسىدە خــارلىق ىئچى ائىئلى
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ـــلهن ـــشىلهر بى ـــۇپ، كى ـــان بول بولغ
بولغــان مۇناســىۋەتته بىــر ائز ناچــار

ــۈزۈكرەك. ىئــدى ــى ت دەســلهپته مېن
ــدى ــۆزگه ىئلمى ــا. ك ــسىال ماڭ ھه دې

لـېكىن بىـر. قوپال مـۇائمىله قىلـدى
مهزگىــل ۆئتكهنــدىن كېــيىن، بىــز
.ناھايىتى ياخشى چىقىشىپ كهتتۇق
ــشتا، ۇئ ــاپ چىقىرى ــه ياس ــر نهرس بى
ـــــــڭ ـــــــر تېخنىكىنى ـــــــشى بى كى

ىئـشلىمهيدىغانلىقىنى -ىئشلهيدىغان
ــايىن ــكه ىئنت ــدىنائال مۆلچهرلهش ائل

مهن بولــسام، ۇئنــى. قــادىر ىئــدى
ـــدىغان ـــا كېتى ـــيىلهپ، ۇئنىڭغ الھى

ــالرنى ت ــىزاپچاس ــپ، ۇئن ــپ ېئلى ېپى
ـــشقا ـــاپ چىقى ـــدا ياس تهجرىبىخانى
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كېيىــنچه ىئككىمىـــز. قــادىر ىئـــدىم
ــــز ــــادا بى ــــۇ دۇني بىرلهشــــسهك، ب
قىاللمايـــــدىغان ىئـــــش يـــــوقتهك

مهن بىـــلهن. تۇيۇلىـــدىغان بولـــدى
ائرىلىــشىش جهريانىــدا ۇئيغــۇرالرنى،
مېنىــڭ بــالىلىق ھايــاتىمنى، ھهمــدە
مېنىــڭ ۇئيغــۇر مىللىــتىگه بولغــان

ـــسىز  ـــسىياتىمنىچهك ـــۆيگۈ ھېس س
ۇئ تېخـــى. تولـــۇق بىلىـــپ كهتتـــى

ـــدا، ـــز چىققان ـــىدە ۋاقتىمى كهلگۈس
ىئككىمىز بىرلىشىپ مېنىڭ ھاياتىمنى
ــپ ــاب قىلى ــپ، كىت ــزچه يېزى ىئنگلى

ــدى ــپ قىل ــشنى تهكلى مهن. چىقىرى
ــا،  ــسىدا ۇئنىڭغ ــاراڭالر ائرى ــارا،"پ ق

مهن كىچىكىمدە قوسـۇغۇم تـويغىچه
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هڭنىڭۆئست-تاماق يېيهلمهي، ېئرىق
پاســكىنا ســۇلىرىنى ىئچىــپ چــوڭ
بولغان بولساممۇ، ھازىر سهندەك بىر
.ەئقىللىق يهھۇدىيدىن قېلىشمايمهن
-ەئگهر مهن ســهن ۆئســكهن شــهرت

شاراىئتتا ۆئسۈپ يېـتىلگهن بولـسام،
"ســهندىن جىــق ەئقىللىــق بــوالتتىم
ــشىنى ــۇرۇپ بې ــۈپ ت ــسهم، ۇئ كۈل دې

مهن ھهقىقهتهنمـــــۇ. لىڭـــــشىتاتتى
هڭنىڭ سـۈيىنى ىئچىـپۆئسـت-ېئرىق

بىزنىــــڭ. چــــوڭ بولغــــان ىئــــدىم
ىئدارىنىڭ ائلدىدا بىر كىچىـك ېئرىـق
بــار بولــۇپ، بىــز ســۇنى شــۇ يهردىــن

ــۇق ــپ ىئچهتت ــڭ. ەئكىرى ــۇ ېئرىقنى ب
بهشى تارىم دەرياسى بولۇپ، بىزنىـڭ
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ىئـــــدارىنىڭ ائلـــــدىغا كهلگىـــــچه
-قانچىلىك جـايالردا بـۇ سـۇنى ائت
ــدىغانلىقى، قانچى ــالر ىئچى ــكۇئالق لى

يهرلهردە كىچىــــك بــــالىالر ۇئنىــــڭ
ـــــشىدىكى ۆئســـــتهڭگه ســـــۇغا بې

مهن. چۈشىدىغانلىقى مهلۇم ەئمهس
يېزىـــدا قايتـــا تهربىـــيه ېئلىۋاتقـــان
مهزگىلـــدىمۇ، قىـــش كـــۈنلىرى بىـــر
توڭالپ قالغـان ھـور نېنىنـى ېئلىـپ،
ۆئســتهڭ بويىغــا بىــر چاشــكا ېئلىــپ
ـــپ، ســـۇنى شـــۇ ۆئســـتهڭدىن بېرى

ور نېنىنـىېئلىپ، تـوڭالپ قالغـان ھـ
غــاجىالپ يهۋاتقانــدا، ۆئســتهڭنىڭ
ــۇ ــۇرۇپ س ــپ ت ــۇغا كېچى ــشىدا س بې
.ىئچىۋاتقان مالالرنى كۆرۈپ تۇراتتىم
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يېزىـــدىكى تۇغقانالرنىـــڭ قېـــشىغا
ــاپ ــا ياس ــق بويلىرىغ ــدا، ېئرى بارغان
قويغان كىچىك كۆلچهكنىـڭ سـۈيىنى
ـــدە ـــدە، بهزى ـــلهن ىئچكهن ـــول بى ق

)پاقىنىڭ بالىـسى(قولىمىزغا قۇمچاق 
بىـــز قۇمچـــاقنى. ىقىـــپ قـــاالتتىچ

پۈۋلهپ چۈشۈرۈۋېتىپ، قولىمىزدىكى
ــــۇق ــــۇنى ىئچهتت ــــۇق. س مهن تول

وئتتــــۇرىنى پۈتتــــۈرەي دېگهنــــدە
ــۇدۇق ــهھىرىدە ق ــسۇ ش ــدىن ائق ائن

ـــــدى ـــــدا بولغانى ـــــنچه. پهي كېيى
Aleks مهنـــــــدىن ناھـــــــايىتى

ـــى ـــۇپ كهتت ـــىرلىنىدىغان بول .تهس
ىئككــى يىلنىــڭ ىئچىــدە ماائشــىمنى

بىــر كــۈنى. رۈپ بهردىۆئســتۈ ٪50
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ەئركىـن،"ۇئ مېنىڭ قېشىمغا كېلىپ، 
مهندە سهندەك كىـشىلىك پرىنـسىپى

مهن. دېگهن بىر نهرسه يـوق ىئـكهن
ساڭا ۋە ۇئيغۇرالرغا ھۆرمهت قىلىـش
ـــالپ ـــدىن باش ـــسىدىن، بۈگۈن يۈزى
چوشـــــــقا گۆشـــــــى يېيىـــــــشنى

ــوختىتىمهن ــدى"ت ــشى. ، دى ــۇ كى ب
دىنغا ىئشهنمىگهچكه، بۇرۇن چوشـقا

ــــى ــــىگۆش ــــڭ. نىمۇ يهۋېرەتت بىزنى
دوســـتلۇقىمىز شـــۇنىڭدىن باشـــالپ

ۇئ. ىئزچىل داۋاملىـشىپ كېلىۋاتىـدۇ
كىشى ھازىر فلورىدا شىتاتىدا بولۇپ،
ــۇردى ــرىم شــىركهت ق ــر ائي .ۆئزى بى
ھهر قېـــتىم كـــالىفورنىيهگه كهلـــسه،
چوقۇم بىزنىڭ ۆئيگه كېلىپ قونـۇپ،
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  .مهن بىلهن پاراڭلىشىپ كېتىدۇ
ــــــڭ ائ-2000 ــــــرىيىلىنى خىرلى
Aleks ،ـــــى مهن تونۇشـــــتۇرۇپ ن

ـــڭ  ـــگهنWawesplitterبىزنى  دې
ۇئزۇن ۆئتمهي. شىركهتكه ائلدۇردۇم

ــز شــىركهتنىڭ ىئنژىنىرلىــق ىئككىلىمى
باشــــــقا-بۆلۈمىــــــدىكى باشــــــقا

ۇئ ۆئز. گۇرۇپپىالرغا باشلىق بولـدۇق
خىزمىتىدىن باشقا، مهن قىلىۋاتقـان
پروجهكتنىـــــــڭ بىـــــــر قىـــــــسىم

ــــــاينىكلىرىنى ال ــــــكهمېخ يىھىلهش
ۇئ مهن. ياردەملىـــشىدىغان بولـــدى

ۈئچــۈن ائجايىــپ جــان كۆيــدۈرۈپ
ــــشلهپ بهردى ــــددىي. ىئ ــــر جى بى

ۋەزىپىنىـــڭ ھۆددىـــسىدىن چىقىـــش
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12 ھهپـته ھهر كـۈنى 3-2ۈئچۈن، 
لـېكىن،. ساەئتتىن ائرتۇق ىئشلىدى

بىـــر مهزگىـــل ۆئتكهنـــدىن كېـــيىن
ــــــاال ــــــۇق ت ــــــڭ نۇرل ائمېرىكىنى
خهۋەرلىـــــــشىش ساھهســـــــىدىكى

قتىــــسادىدا زور چېكىــــنىش يــــۈزىئ
ـــڭ شـــىركهتته Aleks. بهردى بىزنى

 ائي ىئشلىگهندىن كېـيىن،9پهقهت 
شــىركهتته بىــر چــوڭ خىــزمهتتىن
بوشىتىش بولـۇپ، شـۇ قېـتىم ۇئنىمـۇ

ــىتىۋەتتى ــشتىن بوش ــۇنىڭدىن. ىئ ش
كېـــــــــيىن ۇئ گېرمانىيهنىـــــــــڭ

 Lambda-Fizikدېــگهن چــوڭ 
الزېــــر شــــىركىتىنىڭ فلورىــــدادىكى

 مهركىزىدىن ىئـش تېپىـپ،تهتقىقات
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ۇئنىـڭ ۇئ. شۇ يهرگه كۆچۈپ كهتتى
شـىركهتتىكى باشــلىقى بىــر ۆئزىــدىن

 ياش كىچىك گېرمـانلىق بولـۇپ،15
 تازا بوزەك نى Aleks ۇئ گېرمانلىق

ـــۇ ـــۈنى مهن. قىلىپت ـــر ك Aleks بى
ـــدا سۆزلهشـــسهم، ۇئ بىـــلهن تېلېفون

ەئركىن، ەئينـى ۋاقىتتـا مهن: "ماڭا
ـــۇائ ـــداق م ـــانســـاڭا قان مىله قىلغ

بولسام، مېنىڭ باشلىقىم ھـازىر ماڭـا
ــــدۇ ــــۇائمىله قىلىۋاتى .شــــۇنداق م
.بۇنىڭغا ھهر كـۈنى ائزابلىنىـۋاتىمهن
لېكىن، ھهر قېتىم مهن ۇئنىڭ ەئسكى
ـــۈم ـــراپ، كۆڭل ـــسىگه ۇئچ مۇائمىلى
ـــــېنى ـــــدا، مهن س ـــــرىم بولغان يې

شـــۇنىڭ بىـــلهن ماڭـــا. وئياليـــمهن
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ــدۇ-باشــقىدىن كــۈچ .قــۇۋۋەت كىرى
ن قىاللىغـــــاننى مهنمـــــۇەئركىـــــ

ــمهن ــام"قىالالي ، دەپ ۆئزۈمــگه ىئلھ
ھـــازىر ســـهن مېنىـــڭ. بېرىـــۋاتىمهن

ــدىڭ ــۇپ قال ــگهم بول ــنىش ۈئل .ۆئگى
باشقىالر بىلهن بولغان مۇناسـىۋەتتىال
ەئمهس، يهنه باشقا نۇرغۇن ىئـشالردا
ــــــپ ــــــگه قىلى ــــــېنى ۈئل مهن س

بـــۇ مېنىـــڭ چىـــن. تىرىـــشىۋاتىمهن
 .، دېدى"كۆڭلۈمدىن چىققان گهپ

 ائمېرىكىــدا ھهر قېــتىم بىــر يېڭــى 
ــدى ــىز ائل ــشته، س ــزمهتكه كىرى خى
بىــــلهن ۇئ شــــىركهتكه ىئلتىمــــاس

ۇئ شـىركهت سـىزنى بىـر ائز. قىلىسىز
مۇۋاپىق كۆرسه، ائلدى بىلهن سىزنى
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ــۇق ــپ، دوكتورل ــىركهتكه چاقىرتى ش
ـــلهن ـــداتالر بى ـــار كاندى ـــۋانى ب ۇئن
-شىركهتنىڭ ھهممه باشلىقلىرى بىـر

بهزىــدە. شــۈپ چىقىــدۇبىــرلهپ كۆرۈ
ــدۇ ــدە. ســىزدىن ىئمتىھــان ائلى بهزى

سىزنى بىر گۇرۇپپا ائدەمنىڭ ائلدىدا
ۆئزىڭىزنىڭ بۇرۇن قىلغان ىئشلىرىڭىز
توغرىـــــسىدا دوكـــــالت بېرىـــــشكه

بـــۇ تۈگىگهنـــدىن. وئرۇنالشـــتۇرىدۇ
كېيىن، ەئگهر سىز ۇئالرغا يارىسىڭىز،

 گــــۇۋاھچى ائدەم4ۇئالر ســــىزدىن 
 Professional"ىئنگلىــــزچه (

References "دەپ ائتىلىــــــدۇ(
ــلهن ــپ، ۇئالر بى ــى ېئلى ــڭ تىزىمىن نى

بىرلهپ كۆرۈشۈپ، سىز-تېلېفوندا بىر
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ـــدە ـــۇ كهڭ داىئرى ـــق تېخىم توغرىلى
ھهمـدە سـىزنىڭ. ەئھۋال ىئگىلهيـدۇ

ــت ــڭ راس ــا ېئيتقانلىرىڭىزنى -ۇئالرغ
ھازىر مېنىڭ. يالغانلىقىنى ېئنىقاليدۇ

ىــرگهتىزىمىمـدا مهن بىــلهن بــۇرۇن ب
ىئشلهپ باققان پروفېسـسور، ىئنژىنىـر
ۋە شــــــــــىركهتلهرنىڭ چــــــــــوڭ
ـــۇۋاھچى ـــا گ ـــلىقلىرىدىن، ماڭ باش
ــدىغانلىقىنى ــشنى خاالي ــۇپ بېرى بول

ــــدۈرگهنلهردىن   گه يــــېقىن20بىل
ــار ــل گه. ائدەم ب ــل جپ ــكهن يى ۆئت

4خىزمهتكه كىرگهندە، تۆۋەنـدىكى 
  :ائدەم گۇۋاھچى بولۇپ بهردى

ســتازىم،مېنىــڭ دوكتورلــۇق ۇئ) 1  
كالىفورنىيه ۇئنىۋېرسىتېتى ېئلېكتر ۋە
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كومپيۇتېر ىئنژىنىرلىقى فاكۇلتېتىنىـڭ
ۆئزى ائفرىقىلىــق. مــۇائۋىن مــۇدىرى

ـــشى مهن ـــۇپ، يې ـــك بول ائق تهنلى
ــدىن ــالىلىرى مېنىڭكى ــلهن تهڭ، ب بى

ــــــشى. كىچىــــــك ەئممــــــا، ۇئ كى
ۈئزۈلــدۈرمهي وئقۇغــان بولغاچقــا،

 يىــل بــۇرۇن گهوئرگىــائ10مهنــدىن 
نىكىلىق ىئنستىتۇتىدا دوكتۇرلـۇقتېخ

.ۇئنۋانى ېئلىـپ، پروفېسـسور بولغـان
ــڭ ــان تهتقىقاتىمنى ــپ بارغ مهن ېئلى
پهقهت يېرىمـــى بىـــلهن دوكتورلـــۇق

-1995دىسسېرتاتسىيهسى يېزىـپ، 
 دىـن ائرتـۇق دوكتورلـۇقنى15يىلى 

ائلغــــانالر بىــــلهن رىقابهتلىــــشىپ،
ەئڭ ائلىي دوكتورلـۇق"فاكۇلتېتنىڭ 
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دېــــــگهن" ىيهسىدىسسېرتاتــــــس
ــشىگه ــۇ كى ــشىپ، ب ــا ېئرى مۇكاپاتىغ

شــهرەپ كهلتــۈرگهن-چــوڭ شــان
  .ىئدىم

ـــهندۈرۈپ) 2 ـــدا چۈش مهن يۇقىرى
  .Aleks ۆئتۈپ كهتكهن

ـــــــاندىائ دۆلهت) 3 ـــــــڭ س مېنى
تهجرىبىخانىـــــــــــــــــــــسىدىكى
پوستدوكتورلۇق ۇئستازىم، ھـازىر گه
ـــستىتۇتى ـــا ىئن ـــا تېخنىك جىوئرجىي

)Georgia institute of 

technology(ــا فاكۇلتېتىنىــڭ  فىزىك
ـــۇدىرى ـــۇقنى. م ـــشى دوكتورل ۇئ كى

ســــتانفوردتىن ائلغــــان بولــــۇپ،
ـــــسقا دەرىجىـــــدىن تاشـــــقىرى قى
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ــــچهش ــــسنى ۆئل ــــق پۇل وئپتىكىلى
جهھهتته بىر يېڭى ۇئسـۇلنى كهشـپ
ــان ــا تونۇلغ ــۈن دۇنياغ ــپ، پۈت .قىلى
ائمېرىكىدا ەئڭ يـۇقىرى دەرىجىلىـك
تهتقىقاتالرنى ېئلىـپ بارىـدىغان بىـر

ــانچ ــارق ــالر ب ــاتالم وئرۇن دۆلهت. ه ق
.تهجرىبىخانىـــسى شـــۇالرنىڭ بىـــرى

ــــۇقنى-1995 ــــى مهن دوكتورل يىل
تۈگهتكهندىن كېيىن، مېنى سـاندىائ
ــــــــــــــــــسى دۆلهت تهجرىبىخانى
ـــدى ـــۇل قىل .پوســـتدوكتورلۇققا قوب
لـــېكىن، مهن ۇئ چاغـــدا جۇڭگـــو
گىراجــدانى بولغاچقــا، مېنىــڭ بــۇ
ـــپ ـــگه كىرى ـــڭ ىئچى تهجرىبىخانىنى

ــــشىم ــــدىىئشلى ــــول قويۇلمى گه ي
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جۇڭگـــــو گىراجـــــدانلىرى بـــــۇ(
ـــــگهن ـــــدىن چهكلهن تهجرىبىخانى

شۇنىڭ بىـلهن، ۇئالر مېنىـڭ). ىئكهن
ــــــــــالىفورنىيه ماائشــــــــــىمنى ك

مهن. ۇئنىۋېرسىتېتى ائرقىلىق بهردى
شۇ ائلىي مهكتهپته تۇرۇپ ۇئالرنىـڭ

مهن شۇ چاغـدا. تهتقىقاتىنى قىلدىم
 الزېر شىركىتىگهCVIاليىھىلىگهن ۋە 

ىرگهنـدىن كېـيىن ياسـاپ چىققــانك
ــــسى ھــــازىر ــــر سىستېمى ــــر الزې بى
ائســـماننىڭ يـــۇقىرى قاتلىمىـــدىكى
وئزۇن قهۋىتىنــى يهر يۈزىــدە تــۇرۇپ
كۆزىتىـــدىغان لىـــدار ۈئسكىنىـــسىگه

  .ىئشلىتىۋاتىدۇ
ــــــگهنWawesplitterمهن ) 4  دې
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شىركهتته ىئشلىگهندىكى شىركهتنىڭ
،)Chto(بــاش تېخنىكــا وئفىــسورى 

ـــازىر ىئن ـــىركىتى ھ ـــل ش ـــى(تى يهن
 سـىنى ىئـشلهپCPUكومپيۇتېرنىڭ 

نىڭ فوتونىك) چىقىرىدىغان شىركهت
ۇئ. گۇرۇپپىــسىنىڭ بــاش دىرىكتــورى

دىــــن MITكىــــشى دوكتورلــــۇقنى 
ېئلىــــپ، بــــۇرۇن ائمېرىكىــــدا ەئڭ
دەسلهپ قۇرۇلغان، تېلېفوننى ىئجـاد
قىلغان بېـل تهجرىبىخانىـسىنىڭ بىـر

ــۇپ ىئــشلىگهن ــدە. ائلىمــى بول ھهم
نۇرلۇق تاالنىڭ دەسـلهپته تهرەققىـي
قىلدۇرۇلۇشــىغا خېلــى چــوڭ تــۆھپه

مهن ۇئ كىشى بىلهن. قوشقان ىئكهن
 . يىلدىن ائرتۇق بىرگه ىئشلىدىم3
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ـــدا  ـــر JPL مهن يېقىن ـــڭ بى 3 نى
ـــــرالر كۇرســـــىغا ـــــۈك ىئنژىنې كۈنل

ساەئتلىك-1وئقۇتقۇچى . قاتناشتىم
25دەرســنىڭ بېــشىدىال، ســىنىپتىكى 

-ىئنژىنىــــــــــرەئتراپىــــــــــدىكى 
مۇتهخهسسىـــسلهردىن ۆئزلىرىنىــــڭ
قايــــــسى وئتتــــــۇرا مهكتهپنــــــى
پۈتتـــۈرگهنلىكىنى ســـىنىپتىكىلهرگه
.ېئيتىـــپ بېرىـــشىنى تهلهپ قىلـــدى
ــدىن ــۇ ســىنىپتا چهت ەئل ــسام ب قارى
كهلگهنلهردىـــــــن پهقهت مهنـــــــال

مهن وئقۇغـــان وئتتـــۇرا. ىئكهنـــمهن
مهكتهپ بـۇ يهر شـارىنىڭ قهيهرىـدە

ۈش ۈئچـۈنىئكهنلىكىنى چۈشـهندۈر
ـــقىالردىن  ـــا باش ـــۈمله5-4ماڭ  ج
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.سۆزنى ائرتۇق قىلىشقا توغرا كهلدى
لېكىن، مهن ىئنتايىن ھاياجانلىنىـپ

ــۆزلىدىم ــۇرۇپ س ــرCVIمهن . ت  الزې
شىركىتىدە ىئشلهۋاتقاندا، بىـر قېـتىم
گېزىتكه ېئـالن چىقىرىـپ، ىئلتىمـاس

3 كىــشىنىڭ ىئچىــدىن 80قىلغــۇچى 
نـــى تـــالالپ بىزنىـــڭ شـــىركهتكه

ۇئالرنىــــڭ. ىــــزمهتكه ائلــــدىمخ
قىلىدىغان ىئشى يـۇقىرى دەرىجىلىـك

ــــر ــــدە الزې ــــلۇق چهمبهرى  بوش
ـــرىش زاپچاســـلىرىنى ىئـــشلهپ چىقى

بۇنى ىئـشلهيدىغان ماشـىنىنى. ىئدى
2باشقۇرۇش ىئنتايىن قىيىن بولـۇپ، 
ـــۆزنى تهڭ ىئـــشقا ـــلهن ك ـــول بى ق
سالمىسا، يۈكسهك دەرىجىدە زېھنىنى
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ەئگهر. تىمهركهزلهشتۈرمىسه بولمايت
ــسا،  ــۇپ قال ــالىق بول ــرەر خات 10بى

ــاس ــان زاپچ ــچه بولغ ــڭ دولالرغى مى
ۇئالرغـا سـاىئتىگه. بۇزۇلۇپ كېتهتتى

 دولـــــالر ەئتراپىـــــدا مـــــاائش17
ھهممىـــــسى ائلىـــــي. بېرىلهتتـــــى

مهكتهپته باكالۋۇر ۇئنـۋانى ائلغـانالر
بولـــۇپ، ىئككىـــسى ھىندىـــستانلىق،
ــاملىق ىئــدى .قالغــان بىرســى ۋىېئتن

ـــۇدىمهن ۆئ ـــۈن ۋۇج ـــڭ پۈت زۈمنى
 ھهپته بـۇ ماشـىنىنى2بىلهن ۇئالرغا 

ــساممۇ، باشقۇرۇشــنى ۆئگهتــكهن بول
ــــــال ــــــسى زادى ــــــن ىئككى ۇئالردى

2شـــۇنىڭ بىـــلهن . ۆئگىنهلمىـــدى
ـــسىنى ـــيىن ۇئ ىئككى ـــدىن كې ھهپتى
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ــــۇرىي ــــشقا مهجب ىئــــشتىن بوشىتى
ــــــدۇم ــــــشتىن. بول ــــــسى ىئ ەئتى

بوشـــىتىدىغان كېچىـــسى ائساســـهن
ىبـــــــــــۇرۇنق. ۇئخلىمىـــــــــــدىم

سهرگۈزەشــــتلىرىم كــــۆز ائلــــدىمغا
كېلىـــپ، ۇئالرغـــا ىئچىـــم ائغرىـــپ،

ۇئالرنىڭمـــۇ. ىئنتـــايىن ائزابالنـــدىم
ائىئلىــسى، بــالىلىرى بــار ەئمهســمۇ؟
ۇئالرمـــۇ جـــان باقمىـــسا بولمايـــدۇ
ـــشخانامغا ـــى ىئ ـــمۇ؟ ۇئالرن ەئمهس

بىــردىن چاقىرىــپ كېلىــپ،-بىــردىن
ۇئالرنىــڭ ىئــشتىن چىقىرىلغــانلىقىنى

ــڭ ــتىش، مېنى ــدىكى ەئڭېئي  ۆئمرۈم
مۈشــــكۈل ىئــــشالرنىڭ يهنه بىــــرى

  .بولدى
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دۇنيــــــــادىكى مىللهتلهرنىــــــــڭ
ائدىتــــــى،-مهدەنىيىتــــــى، ۆئرپ
مىجهزلىـــرى-ەئنەئنىـــسى، قىلىـــق

بىرىنىڭكىگه وئخشاپ-قاتارلىقالر بىر
ــــدۇ ــــر. كهتمهي ــــېكىن، ەئگهر بى ل

ائدەمـــدە مهن يۇقىرىـــدا تىزغـــان
ــسا، ھهمــدە ــشىلىك خــاراكتېر بول كى

، ھهممه ۋاقىتتا ۆئزىگهھهممه جايدا
تهلهپنى يۇقىرى قويسا، ۇئ ائدەم بـۇ
ــڭ ــداق مىللهتنى ــادىكى ھهر قان دۇني

ۇئيغـــۇر. ھـــۆرمىتىگه ېئرىـــشهلهيدۇ
ـــــلهر ـــــڭ باشـــــقا مىللهت مىللىتىنى
ائلدىدىكى ۋە خهلقائرادىكى وئبرازى
ــڭ جهمىئيهتتىكــى ــر ۇئيغۇرنى ھهر بى
ـــسى، جهمىئـــيهتكه قوشـــقان ىئپادى



358

ـــق ب ـــسى ائرقىلى ـــدۇتۆھپى .هلگىلىنى
ـــالق ـــى ەئخ ـــىز خۇسۇس -ەئگهر س

ـــدارى ـــزمهت ىئقتى ـــلهت ۋە خى پهزى
ـــېچ ـــلهن ھ ـــقىالر بى ـــته باش جهھهت
بولمىغانـــدا تهڭلىشهلمىـــسىڭىز، بـــۇ
ــڭ ــداق مىللهتنى ــادىكى ھهر قان دۇني
ــــال ــــڭ، ســــىز يهنى ــــسىغا بېرى ائرى

ـــسىز ـــسىز. خارلىنى .نهزەرگه ېئلىنماي
ـــــڭ ناخـــــشا -ۇئيغـــــۇر مىللىتىنى

ىز ۇئيغـۇرالرچاقچاقلىرى ب-ۇئسسۇل
ۈئچۈن ەئڭ قىممهتلىـك بولغـان، بـۇ
ــــــــــار ــــــــــادىكى ەئڭ ىئلغ دۇني

ــرى ــڭ بى ــى. مهدىنىيهتلهرنى ــز ۇئن بى
پۈتۈن كۈچىمىز بىـلهن قوغدىـشىمىز،
.ۇئنى تهرەققىي قىلدۇرىشىمىز كېرەك
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ــدىن ــى زامان ــڭ يېقىنق ــېكىن، بىزنى ل
بۇيــــانقى ەئھــــۋالىمىز ىئــــسپاتالپ
-تۇرغىنىدەك، بىز ۆئزىمىزنىڭ ناخشا

چاقچــــاقلىرى ائرقىلىــــق-ســــۇلۇئ
ـــــلهت ـــــڭ باشـــــقا مىل ۇئيغۇرالرنى
ــادىكى ياخــشى ــدىكى ۋە دۇني ائلدى

بـۇ دۇنيـا. وئبرازىنى تىكلىيهلمهيمىـز
مهن ھــازىرغىچه. ۇئنــداق ماڭمايــدۇ

بىــر يهھۇدىينىــڭ ناخــشا ېئيتقىنىنــى
يـاكى ۇئسـسۇل وئينىغىنىنـى كــۆرۈپ

رېائللىقتىمــۇ، كىنودىمــۇ. باقمىــدىم
 يهھــــۇدىيالر،.كــــۆرۈپ باقمىــــدىم

ــچه ــاپونلۇقالر ائن ــانلىقالر، ۋە ي گېرم
چاقچــــاقنىمۇ ائنــــچه. كۈلمهيــــدۇ
لــېكىن، مهلــۇم مهنــادىن. بىلمهيــدۇ
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ېئلىپ ېئيتقاندا ۇئالر ھـازىر دۇنيـانى
ــوراۋاتىدۇ ــلهر. س ــادىكى مىللهت دۇني

.پۇرســهت ائلدىــدا بــاراۋەر ەئمهس
.ۇئيغۇرالر ۈئچۈن بۇ تېخىمۇ شۇنداق

لهپ، يىلــالپبــۇ جهھهتــته بىــز كــۈن
شـــىكايهت قىلـــساقمۇ بىـــز يوللـــۇق

لــېكىن، ۇئنىــڭ. بولۇشــىمىز مــۇمكىن
پايدىــسى نــېمه؟ ۇئنىــڭ ھــازىرقى
ەئھــۋالنى ۆئزگهرتىــشكه پايدىــسى
بارمۇ؟ ەئگهر پايدىسى بولمىسا، بىـز
ــــساق ــــوراپ باقمى ــــزدىن س ۆئزىمى

ـــــــــدۇ ـــــــــى: بولماي مهن ۆئزۈمن
كهمـــسىتىدىغان باشـــقا مىللهتـــتىن

م بىــــلهنبولغــــان خىزمهتدىــــشى
وئخـــــــــــشاش دەرىجىـــــــــــدە
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تىرىشىۋاتىمهنمۇ؟ مهن ھه دېسىال ۇئ
ــاپ ــۇرۇش وئين ــۇ يهرلهردە وئلت يهر ب
يۈرگهندە، باشقا مىللهتـتىن بولغـان
ـــــش ـــــېمه ىئ خىزمهتداشـــــلىرىم ن
قىلىۋاتىــــــدۇ؟ ۇئيغۇرالرنىــــــڭ ۆئز
ــدە ــق تهرىقى ــگه اليى ــى ۆئزى وئبرازىن

بىـر يـولى، ھهر-تىكلىشىنىڭ بىردىن
تىـدار جهھهتـتهخىل سـۈپهت ۋە ىئق

ھـــېچ بولمىغانـــدا باشـــقىالر بىـــلهن
تهڭلىـــــــشىش، ەئڭ ياخشىـــــــسى

  .باشقىالرنى بېسىپ چۈشۈش
ــازىرچه ۇئنىڭــدىن باشــقا ــزگه ھ بى

  . يول يوق
چهت ەئل ياشلىرىنىڭ: سوائل-12

ىئزدىنىش روھى-ۆئزلۈكسىز ۆئگىنىش
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  ھهققىدە سۆزلهپ بهرسىڭىز؟
چهتــــەئل ياشــــلىرىنىڭ: جــــاۋاب

ىئـزدىنىش رۇھـى-ۆزلىكسىز ۆئگىنىش
 توغرىــسىدا ســۆز ېئچىــشتىن بــۇرۇن،
مهن ائلدى بىلهن ائمېرىكىنىڭ ائلىي
ــسى، ــپ سىستېمى ــك ماائرى دەرىجىلى
ھهمدە وئقۇش بىلهن كهلگۈسـىدىكى
خىـــزمهت، كىرىمنىـــڭ مۇناســـىۋىتى
ـــپ ـــسقىچه توختىلى ـــسىدا قى توغرى

16مهن ائمېرىكىغا كهلگهن . ۆئتهي
دىاليىلدىن بۇيان پهقهت كالىفورنىيه

تۇرغان بولغاچقا، يۇقىرىقى ىئـشالردا
ـــهل ـــۋالىنى س ـــڭ ەئھ كالىفورنىيهنى

ـــمهن ـــشىراق بىلى ـــۇڭا مهن. ياخ ش
كالىفورنىيهنى مىسالغا ېئلىشنى اليىق
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  .كۆردۈم
 مىليـون300ائمېرىكىنىڭ نوپۇسى 

ــدە ــڭ ىئچى ــۇپ، ۇئنى ــدا بول ەئتىراپى
كالىفورنىيهنىڭ نوپۇس سـانى ۇئنىـڭ

ــ10 ــسمىغا، يهن ــر قى ــن بى 35ى  دى
لـــېكىن،. مىليونغـــا تـــوغرا كېلىـــدۇ

ــسادىي كالىفورنىيهنىــڭ يىللىــق ىئقتى
كىرىمى ائمېرىكىنىـڭ دۆلهت يىللىـق

ــر5ىئقتىــسادىي كىرىمىنىــڭ   تىــن بى
ائمېرىكىدا. قىسمىنى تهشكىل قىلىدۇ

ــلهن، پهقهت50 ــولغىنى بى  شــىتات ب
ــسادىي ــا ىئقتى ــالىفورنىيهال ائمېرىك ك

ــڭ  ــۆپىن20كىرىمى ــهنتتىن ك ى پهرس
يهنى، كالىفورنىيه ائمېرىكا. يارىتىدۇ

بــويىچه ائلىــي ماائرىــپ ۋە يــۇقىرى
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تېخنىكىلىق سـاناەئت قاتارلىقالرنىـڭ
ھهممىسىدە مهملىـكهت بـويىچه ەئڭ

  . ائلدىدا تۇرىدۇ
ـــــــــي ـــــــــالىفورنىيهدىكى ائلى ك

 تــــۈرگه4مهكتهپلهرنــــى جهمــــىئ 
  :ائيرىش مۇمكىن

بـۇ.  كالىفورنىيه ۇئنىۋېرسـىتېتى )1
 شۆبىسى بـار10ڭ جهمىئي مهكتهپنى

 مىــــڭ20بولــــۇپ، ھهر بىرســــىدە 
بــــۇ. ەئتراپىــــدا وئقۇغــــۇچى بــــار

ـــى ـــۇرا مهكتهپن ـــتهپلهرگه وئتت مهك
پۈتتـــــــۈرگهن وئقۇغۇچىالرنىـــــــڭ
ىئچىـــدىكى ەئڭ ياخـــشى وئقۇغـــان

ــدۇ12.5 ــى ائلى ــهنت ائدەمن . پىرس
بــــــــاكالۋىر ، ماگىــــــــستېرلىق ۋە
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دوكتۇرلۇق ۇئنۋانلىرىنىڭ ھهممىسىنى
 ۇئالر تهتقىقــات بىــلهن.بېرەلهيــدۇ

ــــق ــــك تېخنىكىلى ــــي دەرىجىلى ائلى
خادىمالرنى يېتىـشتۈرۈشنى ۆئزىنىـڭ
وئخـــــشاش نىشانىـــــسى قىلغـــــان

  .مهكتهپلهردۇر
 كـــــــــالىفورنىيه شـــــــــىتات )2

22ۇئنىـڭ جهمىئـي . ۇئنىۋېرسـىتېتى
شۆبىــسى بــار بولــۇپ، ھهر بىرنىــڭ

. مىڭ ەئتراپىدا30وئقۇغۇچى سانى 
ــــۇر ــــان وئتت اەئڭ ياخــــشى وئقۇغ

ـــــڭ  ـــــتهپ وئقۇغۇچىلىرىنى 33مهك
ـــــتهپلهرگه ـــــۇ مهك ـــــهنتى ب پىرس

باكالۋىر ۋە ماگىـستېرلىق. كىرەلهيدۇ
ــــــدۇ ــــــۋانلىرىنى بېرەلهي ۇئالر. ۇئن
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وئقۇتۇشنى ائسـاس قىلغـان بولـۇپ،
كالىفورنىيهنىڭ ائساسلىق وئتتـۇرا ۋە
ـــق ـــك تېخنىكىلى ـــۇرى دەرىجىلى يۇق

  . خادىملىرىنى يېتىشتۈرىدۇ
ــــستىت )3 ــــيهت ىئن ۇتلىرى جهمىئ

 Community"ىئنگلىـــــزچه (
College "ۇئنىــڭ). دەپ ائتىلىــدۇ
 شۆبىــسى بــار بولــۇپ،106جهمىئــي 

ــدارى ــدەك ىئقتى ــدا وئقۇيالىغى ۇئنىڭ
بـــــــار، تولـــــــۇق وئتتـــــــۇرىنى
پۈتتۈرگهنلهرنىــــڭ ھهممىــــسى بــــۇ

وئقــۇش. مهكــتهپلهرگه كىرەلهيــدۇ
 يىلـدىن2 يىـل بولـۇپ، 2مۇددىتى 

 Associate"كېيىن ىئنگلىزچىدە 
in Art " ۋە"Associate in 
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Science "ــــــــدىغان دەپ ائتىلى
ۇئنۋانى بىلهن" كاندىدات باكالۋىر "

يــاكى. وئقــۇش پۈتتۈرســىمۇ بولىــدۇ
بولمىسا، كـالىفورنىيه ۇئنىۋېرسـىتېتى
ــــــىتات ــــــالىفورنىيه ش ــــــاكى ك ي

ــپ، يهنه  ــىتېتىغا يۆتكىلى 2ۇئنىۋېرس
ـــاكالۋىر ـــۇپ، ب ـــل وئق ـــۋانى يى  ۇئن

ىر مهكتهپتىكىھهر ب. ائلسىمۇ بولىدۇ
ــــانى  ــــڭ س ــــڭ15وئقۇغۇچىنى  مى

ەئتراپىـــدا بولـــۇپ، وئقـــۇش پـــۇلى
 تـۈرگه قارىغانـدا2يۇقىرىقى قالغان 
ـــۆپ ەئرزان ـــسادىي. ك ـــۇڭا ىئقتى ش

قىيىنچىلىقى بـار نۇرغـۇن وئقۇغـۇچى
 يىلنـــــى مۇشـــــۇ2دەســـــلهپكى 

مهكتهپلهرنىــــڭ بىرىــــدە وئقــــۇپ،
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 يىللىـق ائلىـي مهكــتهپكه4ائنـدىن 
 . يۆتكىلىدۇ

بـۇ. ۇسۇسىي ائلىـي مهكـتهپلهرخ) 4
ىئقتىسادىي راسخودنى شـىتات يـاكى
ــتهپلهر ــدىغان مهك ــتىن ائلماي دۆلهت
بولۇپ، كالىفورنىيه خۇسۇسىي ائلىـي
مهكتهپلىرى بىرلهشمىسى قارىمىقىـدا

بــۇ.  ائلىــي مهكــتهپ بــار ىئــكهن77
مهكتهپلهرنىــــڭ ىئچىــــدە دۇنياغــــا

 ,Stanfordداڭلىق مهكتهپلهردىن 
Caltechنــۇبىي كــالىفورنىيه ۋە جه

ىئنگلىــــــــزچه(ۇئنىۋېرســــــــىتېتى 
"University of Southern 

California "دەپ ائتىلىــــــــــــدۇ(
  .قاتارلىقالر بار
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 مهن يۇقۇرىـــــــــدا تىزغـــــــــان 
مهكتهپلهرنىڭ سـانىنى قوشـقاندا، ۇئ

. ائلىي مهكتهپ بولىـدۇ215جهمىئ 
ــــــــــي كــــــــــالىفورنىيهدىكى ائلى
ــــانى ــــي س ــــڭ ەئمهلى مهكتهپلهرنى

.ۇقىرى بولۇشى مۇمكىنبۇنىڭدىنمۇ ي
 مىليون نوپۇسى بار بىـر شـىتاتتا35

ـــارلىقى،215  ائلىـــي مهكتهپنىـــڭ ب
ــــران ــــۇ ھهي ــــشىنى ھهقىقهتهنم كى

دۇنيــادا بۇنىڭغــا يــېقىن. قالدۇرىــدۇ
كېلىــدىغان باشــقا بىــر دۆلهت يــاكى

بـــۇ. رايـــون بولماســـلىقى مـــۈمكىن
ــــۈن ــــېمه ۈئچ ــــازىر ن ــــت ھ پاكى
ــارلىق ــادىكى ب ــڭ دۇني كالىفورنىيهنى
دۆلهتـــلهر ۋە رايـــونالر ىئچىـــدىكى
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ـــى  ـــسادىي كىرىم ـــدا-5ىئقتى وئرۇن
تۇرىدىغان بىر رايون بواللىغـانلىقىنى
ـــهندۈرۈپ ـــدە چۈش ـــۇم دەرىجى مهل

  .بىرەلهيدۇ
ائمېرىكىـــــدا وئقۇغـــــان بىـــــلهن
ــايىن ــى ىئنت ــڭ ماائش وئقىمىغانالرنى

ــــدۇ ــــالىفورنىيه. چــــوڭ پهرقلىنى ك
ائمېرىكا بـويىچه كىـرىم ۋە تۇرمـۇش

ـــسى ـــانسهۋىيى ـــۇقىرى بولغ  ەئڭ ي
ـــىتاتتىكى ـــۇ ش ـــۇپ، ب ـــىتات بول ش
كىـــشىلهرنىڭ ماائشـــىمۇ يـــۇقىرى،
ــــڭ نهرســــىلهرنىڭ، بولۇپمــــۇ ۆئينى
ــــدىن يــــۇقىرى .باھاســــىمۇ ھهممى
مهســىلهن، يېقىنقــى بىــر دوكالتقــا

ـــوس ـــالنغاندا، ل ـــژىلىس-ائساس ائن
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ــۇرىچه ــڭ وئتت ــسىدىكى ۆئينى ناھىيى
 مىڭ دولـالر ەئتراپىـدا450باھاسى 
- دېگهنلىك يېقىندا لـوس بۇ. ىئكهن

ـــېتىلغان ـــسىدە س ـــژىلىس ناھىيى ائن
450ۆئيلهرنىـڭ يېرىمىنىــڭ باھاســى 

مىـــڭ دولالردىـــن تـــۆۋەن، قالغـــان
ــــى  ــــڭ باھاس ــــڭ450يېرىمىنى  مى

ـــتىن ـــۇقىرى دېگهنلىك ـــن ي دولالردى
ـــارەت ـــدىغان. ىئب ـــارىگه بېرىلى ىئج

ېئغىزلىـــق ياتاقنىـــڭ بىـــر ائيلىـــق2
 دولـــالر1800-1000ىئجارىـــسىمۇ 

ېئلېكتىـــر، يۇمـــشاق. رىـــسىدەداىئ
ــــيه، ۋە ــــا، خىمى ــــال، مېھانىك دېت
بىوئلوگىيه قاتارلىق ساھهدىكى ائلىي
مهكتهپــته وئقۇمىغــان تېخــنىكالر ۋە
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ــــــي مهكتهپــــــته وئقۇغــــــان ائلى
ـــزمهتكه ـــى خى ـــڭ يېڭ ىئنژىنىرالرنى
كىــــرگهن ۋاقتىــــدىكى وئتتــــۇرىچه
ـــنهن ـــىنى تهخمى ـــاەئتلىك ماائش س

بــۇ(مۇنــداق دەپ ېئيــتىش مــۇمكىن 
ــــا ــــر وئمۇمالشــــتۇرۇپ وئتتۇرىغ بى
قويغـــان مـــۆلچهر بولـــۇپ، ائيـــرىم
شهخـــسلهرنىڭ ماائشـــى بۇنىڭـــدىن
ــۈنلهي ــى پۈت ــق بولۇش ــۆپ پهرقلى ك

ائلىـــــي مهكــــــتهپ(: مـــــۇمكىن
 دولـالر؛10: پۈتتۈرمىگهن تېخنىكالر
ــاكالۋىرلىق ائلغــانالر  دولــالر؛20: ب
 دولــالر؛25: ماگىــستېرلىق ائلغــانالر
 دولــالر ۋە35: دوكتۇرلــۇق ائلغــانالر

  .ۇئنىڭدىن يۇقىرى
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ــي ــر ائددى ــىلهرگه بى ــازىر س مهن ھ
بـۇ ھېـساب. ھېساپ ىئـشلهپ بېـرەي

مهن تۆۋەنــــدە بايــــان قىلمــــاقچى
ـــىلهرنى ـــسىم نهرس ـــر قى ـــان بى بولغ
چۈشـــــىنىش ۈئچـــــۈن ىئنتـــــايىن

  .پايدىلىق
ــاەئتىگه  ــدىغان،10س ــالر ائلى  دول

ائلىي مهكتهپته وئقۇمىغان بىر يـاش
ــدا قانچىلىــك10 ــدۇ؟ يىل  پــۇل تاپى

 ھهپته بار52ھهر بىر يىلنىڭ ىئچىدە 
5بولــۇپ، ائمېرىكىــدا بىــر ھهپتىــدە 

 ســـــاەئت8كـــــۈن، بىـــــر كـــــۈن 
ــر ائدەم ــا، بى ىئــشلهيدىغان بولغاچق

. سـاەئت ىئـشلهيدۇ40بىر ھهپتىدە 
  10شۇڭا
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ــرىم   ــق كى ــالر10= يىللى x10 دول
x 40 )ھهپــــــته ( x52 )يىــــــل(
  . مىڭ دولالر208) = ساەئت(

ــاەئتى ــدىغان،20گه س ــالر ائلى  دول
10 ۇئنـۋانى بـار بىـر يـاش  باكالۋىر

  يىلدا قانچىلىك پۇل تاپىدۇ؟
يـــۇقىرىقى= وئن يىللىـــق كىـــرىم  

ــسى  ــڭ ىئككــى ھهسسى 416= پۇلنى
 لېكىن، بۇ ياش باكالۋىر. مىڭ دولالر

ـــۈن  ـــش ۈئچ ـــۋانى ېئلى ـــل4ۇئن  يى
ىئشلىيهلمهيدۇ، ھهمـدە بىـر يىللىـق

 ۈئچــۈن يىللىــق وئقۇشــى4كىرىمــى 
كېتىــــدۇ، دېــــسهك، بــــۇ ياشــــنىڭ

ـــق كىرىمىمـــۇ10دەســـلهپكى   يىللى
  . مىڭ دولالر بولىدۇ208
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22نورمــال وئقۇغــان بىــر يــاش، 
 ۇئنــۋانى ېئلىــپ يېــشىدا بــاكالۋىر

 يىلنــى5بۇنىڭغــا يــۇقىرىقى . بولىــدۇ
ـــۇقىرىقى  ـــساق، ي ـــدىن10قوش  يىل

 يــاش27كېــيىن بــۇ ياشــنىڭ يېــشى 
 ۇئنـۋانى بۇ چاغدا، باكالۋىر. بولىدۇ

30بــار ياشــنىڭ ســاەئتلىك ماائشــى 
دولالرغا، ائلىي مهكتهپته وئقۇمىغان

ــــى  ــــنىڭ ماائش ــــا15ياش  دولالرغ
ۆئســـــكهن بولۇشـــــى مـــــۇمكىن

.ائمېرىكىدا بـۇ پۈتـۈنلهي مـۇمكىن(
كالىفورنىيهنىڭ سىلىكون جىلغىـسىدا
دوكتۇرلۇق ۇئنۋانى بار ىئنژىنېرالرنىڭ

60-50ىئچىدە سـاەئتلىك ماائشـى 
ــڭدولال ــىدىغانالر كۈرمى ــن ائش ).ردى
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 ياشـقىچه60ەئگهر بۇ ىئككـى يـاش 
 ياشــقىچه65ائمېرىكىــدا (ىئشلىــسه 

، بـۇ)ىئشلهيدىغانالر ىئنتـايىن كـۆپ
 يىــل33يېڭــى مــاائش بىــلهن يهنه 

 يىلــدا33ۇئالر بــۇ . ىئــشلىيهلهيدۇ
ــاكالۋىر ــدۇ؟ ب ــۇل تاپى ــك پ  قانچىلى

 مىڭ59 مىليون 2ۇئنۋانى بار كىشى 
لىـي مهكتهپـته وئقۇمىغـاندولالر، ائ
ــشى  ــون 1كى ــالر30 مىلي ــڭ دول  مى
بۇالردىن باشـقا، وئقۇمىغـان .تاپىدۇ

ائدەمنىـــــڭ يېڭـــــى نهرســـــىلهرنى
ۈئگىــــنىش، كهســــىپ جهھهتــــته
ــدارىمۇ ــرلهش ىئقتى ــاي ىئلگى توختىم
ـــا، ـــدىغان بولغاچق ـــۆۋەنرەك بولى ت
ماائشى ۆئسۈپ مهلۇم بىر سـهۋىيهگه
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ــــشى ــــيىن توختى ــــدىن كې يهتكهن
وئقۇغـانالر ۈئچـۈن بولـسا،. مۈمكىن

كهســىپته ۋە ىئقتىــسادىي كىرىمــدە
ۆئمــۈر بــويى توختىمــاي ىئلگىــرلهش

  .پۇرسىتى بولىدۇ
وئقۇغان بىلهن وئقۇمىغاننىڭ پهرقى
ــــدىال ــــسادىي كىرىم ــــالغۇز ىئقتى ي

ــدىغىنى. ەئمهس ــڭ قىلى وئقۇغانالرنى
كهسىپ ۋە تېخنىكا جهھهتته بىر ائز
يــــوقىرى دەرىجىلىــــك خىــــزمهت

ــىبولغ ــڭ جهمىيهتتىك ــا، ۇئالرنى اچق
ـــۇ ـــشىدىغان ھۆرمىتىم ـــى، ېئرى وئرن

  .يوقىرى بولىدۇ
مهن بــۇ ھېــسابنى نــېمه ۈئچــۈن
ىئـــــــشلىدىم؟ چـــــــۈنكى، بـــــــۇ
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ائمېرىكىـــدىكى كـــۆپ ســـانلىق ائق
ۇئ. تهنلىكلهر ىئـشلهيدىغان ھېـساپ

يهھــۇدىيالر، يــاپونلۇقالر، گېرمــانالر،
ــان ــي تاپق ــادىكى تهرەققى ۋە ياۋروپ

 نۇرغـــۇن كىـــشىلهردۆلهتلهردىكـــى
ۆئيىدە چوقـۇم ىئـشلهپ كۆرىـدىغان

ھهر قانــداق بىــر تهرەققىــي. ھېــساب
تاپقـــان ەئلـــدىن كېلىـــپ چىققـــان
ــىز ــسىڭىز، س ــلهن پاراڭالش ــشى بى كى
ــسىزكى، ــېس قىلى ــۇر ھ ــۇنى چوڭق ش
ۇئالر مهيلــى بىــر ىئگىلىــك پىالنــى
ــــى ــــسۇن، مهيل ــــسىدا سۆزلى توغرى
تۇرمۇشـــتىكى بىـــرەر ائددى ىئـــشالر

ـــسىد ـــڭتوغرى ـــسۇن، ۇئالرنى ا سۆزلى
ــــاتالر ســــۆزلىرىدە ســــانلىق مهلۇم
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ۇئالر ھهممه ىئشالرنى. ىئنتايىن كۆپ
تهبىىئــي. ھېــسابالپ تــۇرۇپ قىلىــدۇ

پهن، ىئنژىنېرلىـــــق ۋە ىئقتىـــــسادال
ــــــــــــاىئي پهن ۋە ەئمهس، ىئجتىم

بولۇپمۇ، مهن. سىياسهتتىمۇ شۇنداق
بىـــر قهدەر چوڭقـــۇرراق ائرىلىـــشىپ

يهھـــۇدىيالرباققـــان يـــاپونلۇقالر ۋە 
بــۇ تهرەققىــي تاپقــان. ەئنه شـۇنداق
ىئلمىـي ۇئسـۇل بىـلهن"ەئللهردىكـى 

دېـــگهن ۇئقـــۇمنى،" ىئـــش قىلىـــش
ــش" ــۇرۇپ ىئــش قىلى ــسابالپ ت ،"ھې

ــسىڭىز، دەپ ائددىالشــتۇرۇپ چۈشهن
ــسىز ــز خاتاالشماي ــۇدىي. ھهرگى يهھ

ائنىالر يـۇقىرىقى ھېـسابنى بهك-ائتا
ياخـــــشى بىلگهچـــــكه، ۆئزلىـــــرى
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ــــك ج ــــشىدىن،قانچىلى ــــا چېكى اپ
خارلىنىشىشىدىن قهتىئينهزەر، پۈتۈن
.كــۈچى بىــلهن بــالىلىرىنى وئقۇتىــدۇ
ــــــسىدا ــــــڭ ەئڭ ياخشى مهكتهپنى

ــدۇ ــپلهردە. وئقۇتى ــيىن كهس ەئڭ قى
شۇڭالشــقا، ائمېرىكىــدا. وئقۇتىــدۇ

كىرىمــــى ەئڭ يۇقــــۇرى بولغــــان
ــۇق  ــسىنا(دوختۇرل ــپى،) مىدىت كهس

ـــساد ـــپى، ىئقتى ـــاتلىق كهس ائدۋوك
بۇيۇم، سـهنەئت ۋە-لتۇنكهسپى، ائ

كىنو ىئـشلهش قاتـارلىق كهسـپلهردە
يهھۇدىيالرنىـــڭ نىـــسبىتى ۇئالرنىـــڭ
نوپۇس سـانى بىـلهن سېلىـشتۇرغاندا

  .ىئنتايىن يۇقۇرى
ــــانلىق ــــۆپ س ــــدىكى ك ائمېرىكى
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-ياشـــالرنىڭ ۆئزلۈكـــسىز ۆئگىـــنىش
ىئــــــزدىنىش روھىنىــــــڭ كېلىــــــپ
ــــــــۇھىم ــــــــشىدىكى ەئڭ م چىقى

 بـۇھهرىكهتلهندۈرگۈچى كۈچ نـېمه؟
سوائلنىڭ جاۋابىنى يۇقىرىقى سانلىق
ــــۆرۈۋېلىش تهس ــــاتالردىن ك مهلۇم

ــــتۇرۇپ. ەئمهس ــــى، وئمۇمالش يهن
ېئيتقانـــدا، يـــۇقىرىراق ىئقتىـــسادىي
كىـــرىم ۋە شـــۇ ائرقىلىـــق ەئمهلـــگه
ــتىن ائشــىدىغان ياخــشىراق تۇرمۇش

ائمېرىكىــدىكى ياشــالرنىڭ. ىئبــارەت
كۆپىنچىسى كهلگۈسىدە باشقىالردىن

ـــــشىراق  ـــــۈنياخ ـــــاش ۈئچ ياش
وئقۇيدىغانلىقى، ھهمدە كۆپىنچىـسى
ـــدىن ـــۇلىنى ۆئز يانچۇقى ـــۇش پ وئق
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تۆلهيــدىغانلىغى ۈئچــۈن، ۇئالرنـــى
ھـېچ كىـم مهجبۇرلىمىـسۇ، ناھـايىتى

  .تىرىشىپ وئقۇيدۇ
ائمېرىكىنىڭ ماائرىـپ سىستېمىـسى

 نومۇرلۇق سىـستېما بولـۇپ، دەرس4
 ,A=4: نهتىجىلىرى مۇنداق بېرىلىدۇ

B=3, C=2, D=1 ,ۋە .F=0شۇڭا 
ھهمــمه دەرســـلهردە تولــۇق نومـــۇر

4.0ائلغانالرنىڭ وئتتۇرىچه نومـۇرى 
بولــــۇپ، بــــۇ وئتتــــۇرىچه نومــــۇر

 Grade Point "ىئنگلىزچىــــدە

Average"يـــــاكى قىـــــسقارتىلىپ ،
"GPA " وئتتـــۇرا(دەپ ائتىلىـــدۇ

مهكتهپ وئقۇغۇچىلىرى ائرىـسىدىكى
وئقۇشـــــتا ائالھىـــــدە ياخـــــشى
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ــر  ــا بى ــدەوئقۇغۇچىالرغ ــل ائالھى خى
 دىن يۇقىرى4.0كاتېگورىيه بويىچه 
مهن كـالىفورنىيه). نومۇرمۇ بېرىلىـدۇ

شـــــــــىتات ۇئنىۋېرســـــــــىتېتىنىڭ
"Northridge"ـــــــــــــــــــــلهن  بى
"Sacramento "،دىــگهن شۆبىــسىدە

كــــــالىفورنىيه ۇئنىۋېرســــــىتېتىنىڭ
"Davis "دېــــــگهن شۆبىــــــسىدە

نورمـال. وئقۇتقۇچىلىق قىلىپ باقتىم
به دەرسـلىرىنىمۇدەرسنىمۇ، ۋە تهجرى

تهجرىبه دەرسلىرىدە،. ۆئتۈپ باقتىم
دەرســكه كهلمىــگهن وئقۇغۇچىنىــڭ
ــــــپ ــــــى يېزى تهجــــــرىبه دوكالت

دەرسكه. تاپشۇرۇشىغا يول قويمىدىم
كېلىپ، تهجرىبه ىئشلهپ، ۇئنىڭدىن
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دوكالت تاپـشۇرغانالرنىڭ دوكالتىنـى
.تهكــــــشۈرۈپ نومــــــۇر بهردىــــــم
دەرســخانىدا ۆئتۈلىــدىغان نورمـــال

ـــك ـــمدەرس ـــڭ كى ـــسهك، مېنى ه كهل
ــدى، ــم كهلمى ــدى، كى ــكه كهل دەرس
.ۇئنىڭ بىلهن ھهرگىز كارىم بولمىدى
ەئمىلهيتــته ۇئ ىئــشالر بىــلهن كــارى
.بولۇشنىڭ ھهرگىزمـۇ ھـاجىتى يـوق
ـــــــڭ ســـــــىنىپتىكى وئقۇغۇچىالرنى
كۆپىنچىـسى ھهقىقىــي بىلىـم ېئلىــش،
ھهقىقىــــي ىئقتىــــدار يىتىلــــدۈرۈش
الرۈئچۈن وئقۇيدىغان بولغاچقـا، ۇئ

ـــه ـــۆپرەك نهرس ـــا ك ـــمه ۋاقىتت ھهم
ــشىدۇ ــشقا تىرى ــكه. ۆئگىنىۋېلى دەرس

خۇددى وئقۇتقۇچىدا قهرزى بـاردەك
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ــــدۇ ــــۇل: كىرى ــــتهپكه پ مهن مهك
تۆلىدىم، شۇڭا سىز دەرسنى ياخـشى
 .ۆئتۈشــىڭىز كېــرەك دەپ قارايــدۇ
ــــنه دەرس ســــۆزلهۋاتقاندا كىچىككى
خاتـــالىق بولـــۇپ قالـــسىمۇ، ۇئالر

ولىنى كۆتـۈرۈپدەرھال بىلىۋېلىپ، قـ
ـــورايدۇ ـــوائل س ـــۇ نهق. س ـــىز ش س

ەئگهر شـۇ. مهيداندا جاۋاپ بېرىسىز
ــــــاۋاب ــــــدىال ج ــــــڭ ۆئزى چاغنى
بېرەلمىــسىڭىز، وئقۇغۇچىالرغــا دەپ
ــاۋاب ــته ج ــى دەرس ــۇپ، كېيىنك قوي

مهكتهپ سىزگه بىر دەرسـنى. بېرىسىز
ۆئتۈشــــنى تاپــــشۇرغاندا، ســــىزگه
وئقۇغـۇچىالر مۇشــۇ دەرســنى وئقــۇپ

ېيىن نېمىلهرنـى بىلىـشىبولغاندىن ك
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ــدۇ ــلهپ بېرى ــۇنى بهلگى ــرەك، ش .كې
ــداق ــسىز، قان ــابنى ۆئتى ــسى كىت قاي
تهرتىپ بـويىچه ۆئتىـسىز، قانچىلىـك
تاپــشۇرۇق بېرىــسىز، قــانچه قېــتىم
ىئمتىھـــان ائلىـــسىز، ھهمـــدە ەئڭ
ائخىرقى دەرس نهتىجىسىنى قانـداق
ــۇ پۈتــۈنلهي ۆئزىڭىزنىــڭ بېرىــسىز، ب

 ۋىرائدەتـــــته، بـــــاكال. ھوقـــــۇقى
ـــسى ـــا دەرس نهتىجى وئقۇغۇچىلىرىغ

30تاپـــشۇرۇق : مۇنـــداق بېرىلىـــدۇ
ــــۇملۇق ــــرىم مهۋس ــــهنت، يې پىرس

 پىرسهنت، مهۋسـۇملۇق30ىئمتىھان 
ــان  ــىنىپنىڭ.  پىرســهنت40ىئمتىھ س

 پىرســهنت15-10ەئڭ ائلدىــدىكى 
ۇئنىڭــــــدىن, "A"وئقۇغۇچىغــــــا 
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 پىرســهنت وئقۇغۇچىغــا30كېيىنكـى 
"B" 30، ۇئنىڭـــــــدىن كېـــــــيىن
ــــــا پ ــــــهنت وئقۇغۇچىغ ،"C"ىرس

"F"بىــــــلهن " D"قالغانالرغــــــا 
ھهرگىـز بىـرەر ىئمتىھاننىـڭ. بېرىلىدۇ

نهتىجىسى شۇ بويىچه وئقۇغۇچىنىـڭ
ـــــــــۇپ ـــــــــسى بول دەرس نهتىجى

ــــسابالنمايدۇ ــــتۇرۇپ. ھې وئمۇمالش
ېئيتقاندا، ائمېرىكىلىـق وئقۇغـۇچىالر

-1ھهقىقىــــي بىلىــــم ىئگىلهشــــنى 
ــدا يــۇقىرى نومــۇ روئرۇنغــا، ىئمتىھان

ــشنى  ــدۇ-2ېئلى ــا قويى مهن. وئرۇنغ
ــان ائســىيالىقالر ھــازىرغىچه ۇئچراتق

ــارمۇ ــڭ ق ــسا، بۇنى ــسىنى-بول قارشى
  . قىلىدۇ
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مهكــــتهپ پۈتتــــۈرۈپ بولــــۇپ،
ــــۇرىچه ــــشتا، وئتت ــــزمهت تېپى خى

 نومــۇردىن2.5مهكــتهپ نهتىجىــسى 
يېڭـى بىـر. يۇقىرى بولسا بولىۋېرىدۇ

شـــىركهتكه خىـــزمهتكه كىرگهنـــدە،
ۋانى بارالرنىـڭ مهكـتهپ ۇئن باكالۋىر

ـــشۈرۈلىدۇ ـــسى تهك ـــي. نهتىجى ائلى
 وئرتۇچه نومۇر بىلهن4.0مهكتهپنى 

پۈتتــــۈرگهنلهرنى بهزى شــــىركهتلهر
ــار وئخــشايدۇ" ــر ائز چــاتىقى ب "بى

ــدىكهن ــستېرلىق ۋە. دەپ قاراي ماگى
ــــڭ ــــۋانى بارالرنى ــــۇق ۇئن دوكتۇرل
.نهتىجىسىگه ائنچه قاراپ كهتمهيدۇ

 دوكتۇرلۇقتـالېكىن، ماگىستېرلىق ۋە
 نهتىجىـسى وئقۇش ۈئچۈن، باكالۋىر
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، ەئڭ ياخشىــسى3.0كــام دېگهنــدە 
  . دىن يۇقىرى بولۇشى كىرەك3.5

ـــــشكه ـــــۈپ كېتى ىئـــــزاھالپ ۆئت
تېگىــشلىك بىــر ىئــش شــۇكى، بىــر
ــى، ــۋانى بولۇش ــرەر ۇئن ــشىنىڭ بى كى
ــرەر ــۇم بى ــشىنىڭ چوق ــز ۇئ كى ھهرگى
خىــزمهتكه وئرۇنلىشىــشى كاپــالهتكه

.ىن دېـرەك بهرمهيـدۇىئگه، دېگهنـد
مهن يۇقىرىـــدا چۈشـــهندۈرگهن ھهر
خىل دەرىجىـدىكى ماائشـنى چوقـۇم
ــــرەك ــــدىنمۇ دې ــــدۇ، دېگهن ائالالي

بۇ ائمىلـالر بىـر كىـشىنىڭ. بهرمهيدۇ
ۇئنۋانى بىلهن ۇئنىڭ ھهقىقىي بىلىمى
ــــلهن ــــدارى بى ــــزمهت ىئقتى ۋە خى

ھهر بىـــر شـــىركهت. مۇناســـىۋەتلىك
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نســــىزنى ۆئز ىئختىيــــارلىقى بىــــله
خىـــزمهتكه ائاللىغـــانىكهن، ســـىزنى
ــــــلهن ــــــارلىقى بى يهنه ۆئز ىئختىي

-2000. شــىركهتتىن بوشــىتااليدۇ
ــــــرى بىزنىــــــڭ ــــــڭ ائخى يىلىنى

"WaveSplitter"دېــگهن شــىركهتكه 
ــاكالۋىر ، ــىتېتىدا ب ــۇدەن ۇئنىۋېرس ف
ائمېرىكىنىــڭ خېلــى داڭلىــق بولغــان

Purdueخۇسۇســـــىي مهكـــــتهپ 
انىۇئنىۋېرسىتېتىدا دوكتۇرلـۇق ۇئنـۋ

ــدى ــى ائل ــزۇ قىزن ــر خهن ــان بى .ائلغ
لېكىن، ۇئ قىز ىئشنى زادىـال ياخـشى

ـــدى ـــلهن. قىاللمى مهن بىرەرســـى بى
ـــق مهســـىلىلهر ۈئســـتىدە تېخنىكىلى
پاراڭالشسام، ائستا قېـشىمغا كېلىـپ
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ــى ــرىلىقچه ائڭاليتت ــرالر. وئغ ىئنژىنې
ــــــــــر ــــــــــدا پهقهت پىكى يىغىنى

مېنىــڭ ۇئ قىزغــا. قاتناشــتۇرالمايتتى
رىـــپ، ۆئزۈم شـــىركهتىئچىـــم ائغ

ـــــارلىق ـــــان ب ۈئچـــــۈن تهييارلىغ
تېخنىكىلىق ماتېرىياللىرىمنى ۇئنىڭغا

ـــم ـــداق. "نۇســـخىالپ بهردى ھهر قان
ــدىن ــسا، مهن ــوائلىڭ بول ــا س ۋاقىتت

.دەپ تـــۇردۇم" تارتىنمـــاي ســـورا
ــال ــى زادى ــز خىزمهتن ــۇ قى ــېكىن، ب ل
ــــيىن، ــــدىن كې ــــا ائاللمىغان قولىغ

 ائيالردىـــن5شـــىركهتكه كىرىـــپ 
.، ۇئنـى شـىركهتتىن بوشـاتتىكىيىن
ـــى مهن -2003 ـــاال"يىل ـــۇق ت نۇرل

خهلقـارالىق يىغىنىغـا" خهۋەرلىشىش
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بارغاندا، بۇ قىزنى شۇ يىغىن زالىنىـڭ
خىزمهت ىئزدەش وئرنىدا ۇئچرىتىـپ

ۇئ قىـز شـۇ چـاغقىچه باشـقا. قالدىم
.خىـــــزمهت تاپالمـــــاي يۈرۈپتـــــۇ
ـــپ، ـــق ېئلى ـــاكالۋىر لى چىڭخـــۇدا ب

ـــدىكى يهنه ب ـــقائمېرىكى ـــر داڭلى ى
ـــــسېتونمهكـــــتهپ بولغـــــان  پرىن

ۇئنىۋېرســىتېتىدا دوكتۇرلــۇق ائلغــان
يهنه بىر خهنزۇ باال بار بولۇپ، ۇئنىڭ
بۇرۇن وئقۇغىنى ائكتىپ وئپتىكىلىـق

بىزنىـڭ شـىركهتته. زاپچاسالر ىئكهن
ـــالر ـــسىپ زاپچاس ـــدىغىنى پاس قىلى
ــــــرالر ــــــاال ىئنژىنې ــــــۇپ، ۇئ ب بول
گۇرۇپپىــــــــــــسىدا زادىــــــــــــال

ندىن كېـــيىن، ۇئنـــىىئـــشلىيهلمىگه
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ــۈمى-شــىركهتنىڭ ســودا ســېتىق بۆل
 Sales and Marketing"ىئنگلىزچه (

Deparment"ــدۇ ــۆتكهپ)  دەي گه ي
لېكىن، ۇئ يهردىمـۇ ياخـشى. قويدى

ىئـــشلىيهلمىگهچكه، ۇئزۇن ۆئتـــمهي
مهن بۇ. ۇئنىمۇ ىئشتىن بوشىتىۋەتتى

ـــڭ ـــزۇ بالىالرنى ـــز خهن يهردە ھهرگى
ۇ،ھهممىــسى ياخــشى ىئــشلىيهلمهيد

ــمهن ــى ەئمهس ــۇقىرىقىالر. دېمهكچ ي
ناھـــايىتى داڭلىـــق مهكــــتهپلهردە
ۇئنۋان ائاللىغان بولـسىمۇ، خىـزمهت
ــدە يېڭــى ــدارى تــۆۋەن، ھهم ىئقتى
شاراىئتقا تېز ماسلىـشىش قـابىلىيىتى
يوقالرنىڭ بىـر قـانچه مىـساللىرىدىنال

ــــارەت ــــشى. ىئب ــــدا ياخ ائمېرىكى
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ىئشلهپ، ۆئز كۈنىنى ياخـشى ېئلىـپ
.ان خهنزۇالر ىئنتايىن كـۆپكېتىۋاتق

ۆئزلىرى يۇقىرى تېخنىكىلىق شىركهت
ـــــار ـــــى ب ـــــانالرمۇ خېل مهن. قۇرغ

ــۇرۇن ــل ب ــانچه يى ــر ق ــدىن بى بۇنىڭ
ــــــا ــــــر ماتېرىيالغ ــــــان بى وئقۇغ
ـــــڭ ائساســـــالنغاندا، كالىفورنىيهنى
ــــو، ــــسىدا جۇڭگ ســــىلىكون جىلغى
شــاڭگاڭ ۋە تهيۋەنــدىن كهلــگهن،
يــــۇقىرى تېخنىكىلىــــق شــــىركهتته

ــزۇ خــادىمالردىنىئــشلهيدى غان خهن
 .  مىڭدىن كۆپ ائدەم بار ىئكهن50

ائمېرىكىدىكى شىركهتلهر ھهقىقىـي
ىئقتىـــــدارى يـــــوق، شـــــىركهتنىڭ
ىئشلىرىغا ۆئز ساالھىيىتىگه چۇشلۇق
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تــۆھپه قوشــالمايدىغانالرنى ىئــشتىن
تېزال بوشىتىۋەتكهن بىلهن، شـىركهت
ــۈن ــشىلهرنى پۈت ــۇھىم كى ۈئچــۈن م

ــــدۇ ــــلهن قوغداي ــــۈچى بى مهن. ك
ــۇرۇن، ــل ب ــانچه يى ــر ق بۇنىڭــدىن بى
ســىلىكون جىلغىــسىدىكى يهنه بىــر
ــڭ ــون قىلىــپ، ۇئنى شــىركهتكه تېلېف
ــــا خــــادىمىنى ائساســــلىق تېخنىك

ــــدىم ــــا. ىئزدى ــــا ائرىزون ۇئالر ماڭ
ــۇرىنى ــون نوم ــر تېلېف ــىتاتىنىڭ بى ش
بېرىپ، شۇيهرگه تېلېفون قىلىـشىمنى

ســـــــــىلهرنىڭ"مهن . ېئيتتـــــــــى
"شۆبهڭالر بـارمۇ؟ائرىزونادىمۇ بىرەر 

بىزنىــڭ. يــاق"دەپ سورىــسام، ۇئالر 
ــۇپ، ــادا بول ــۇرۇن ائرىزون شــىركهت ب
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كېــــيىن كــــالىفورنىيهگه يــــۆتكهپ
لــــــېكىن ۇئ كىــــــشى. كهلــــــگهن

كالىفورنىيهگه كهلگىلى ۇئنىمىغاچقا،
ۇئنىڭغا ائرىزونادا بىر ائيرىم ىئشخانا

ـــــپ بهردۇق مهن. ، دېـــــدى"ېئچى
 دىـن Wave Splitterيىلـى -2003

ــدا، ــدىغانغا ائز قالغان ــپ كېتى چىقى
ۆئزۈمنىڭ ھهممه تونۇشـلىرىغا يېڭـى
ىئـــش ىئزدەۋاتقـــانلىقىم توغرىـــسىدا

مېنىــڭ بــۇرۇنقى. ېئلــخهت يــازدىم
دۆلهت ) Sandia(ســــــــــــاندىائ

ــــتازىم، ــــسىدىكى ۇئس تهجرىبىخانى
 تېخنىكىلىـــــقGeorgiaھـــــازىر 

ىئنـــستىتۇتى فىزىكـــا فاكۇلتېتىنىـــڭ
ڭمــــۇدىرى مېنــــى ۆئز مهكتىپىنىــــ
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تارمىقىدا ەئمدىال قۇرۇلغـان، پهقهت
ــۇائۋىن ــر م ــلهن بى ــسى بى ــر رەىئ بى
رەىئسىدىن ىئبارەت ىئككىـال ائدىمـى
ــسادىي ــار، شــىركهت ۈئچــۈن ىئقتى ب
ــر ــان بى ــپ بولغ ــى ھهل قىلى مهبلهغن

بـۇ. شىركهتنى تونۇشـتۇرۇپ قويـدى
شــىركهتنىڭ ىئــشلهپ چىقارمــاقچى
بــــــــولغىنى، ھهر خىــــــــل دورا ۋە

ىتى دورا بىــلهنيــېمهكلىكلهر شــىرك
يوقلـۇقىنى-يېمهكلىكته مىكروپ بـار

تهكـــشۈرىدىغان بىـــر وئپتىكىلىـــق
ائپپارات بولۇپ، ەئسـلىدە ۇئ مېنىـڭ
ــا ــانچه پاتېنتىغ ــر ق ــتازىمنىڭ بى ۇئس
ـــــى ـــــۇپ، مېن ـــــالنغان بول ائساس
ــپ ــاش تېخنىكــى قىلى ــىركهتنىڭ ب ش
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مهن. ائلمــــــــــاقچى بولــــــــــدى
كالىفورنىيهنىـــڭ يۇقـــۇرى ماائشـــىغا

بولغاچقــا، ۇئالرنىــڭكۆنــۈپ قالغــان 
.ماڭا بهرگهن ماائشـىنى ائز كـۆردۈم
ــا مــاائش ــۇنىڭ بىــلهن ۇئالر ماڭ ش
قوشۇپ بهرگهنىدى، مېنىـڭ ماائشـىم

 كىــشىنىڭكىدىن يــۇقىرى2قالغــان 
ائتالنتانىـڭ تۇرمـۇش(بولۇپ كهتتى 

سهۋىيىــــسى كالىفورنىيهنىڭكىــــدىن
جىــق تــۆۋەن بولــۇپ، كــالىفورنىيهدە

 يهردە كـامبىر ۆئي ائلغان پۇلغـا ۇئ
ــدە  ــدۇ2دېگهن ــى بولى ). ۆئي ائلغىل

ـــىركهتنىڭ  ـــا ش ـــهنتىنى3ماڭ  پىرس
ـــۆردۈم ـــۇ ائز ك ـــدى، ۇئنىم .بهرگهنى

ــى  ــلهن ۇئن ــۇنىڭ بى ــهنتكه7ش  پىرس
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ــــۈرۈپ بهردى ــــدا. كۆت ەئڭ ائخىرى
 شـىتاتىنىڭGeorgiaبىزنىڭ ۆئينى 

ائتالنتا شهھىرىگه يۆتكهپ بېرىشتىن
 ھهپته ائتالنتـادا4بۇرۇن، مهن ھهر 

ھهپتىسى ۆئيگه قايتىپ-5ىئشلهپ، 
كېلىــــپ، ۆئيـــــدە بىـــــر ھهپـــــته
.ىئشلهيمهن، دېگهن شهرتنى قويدۇم
.ۇئالر بۇنىڭغىمـــۇ مـــاقۇل بولــــدى
لــــېكىن، دەل شــــۇ چاغــــدا، بىــــز
ــهھهرنىڭ قېــشىدىكى ــان ش تۇرۇۋاتق
شهھهرگه جايالشقان، بىر بىوئلوگىيه
تېخنىكىــــسى شــــىركىتىدىن ماڭــــا

ــدى ــپ قال ــزمهت چىقى ــۇنىڭ. خى ش
ىلهن مهن ائتالنتـادىكى شـىركهتكهب

ــلهر. بارمىــدىم ــسهم، بهزى ــداق دې بۇن
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ۈئچــۈن مهن ائجايىــپ يۈزســىزدەك
بـۇ ائمېرىكىـدا. تويۇلۇشۇم مـۇمكىن

مهن بىـر. بىر ىئنتايىن نورمالنى ىئش
ـــــۇنداق شـــــىركهت ۈئچـــــۈن ائش

ــــمهن ــــر شــــىركهت مهن. قىالالي بى
.ۈئچۈنمــــۇ ائشــــۇنداق قىالاليــــدۇ

ـــڭ ائيال-2001 ـــى مېنى ـــڭيىل ىمنى
يۇمــشاق دېتــالالر شــىركىتى ائزراق

ــدى ــۇل قىل ــۇل. ائدەم قوب يېڭــى قوب
قىلىنغانالرنىڭ ىئچىـدىكى بهزىلىـرى،
بـــۇ يېڭـــى خىزمهتنـــى باشالشـــتىن

ىئككـى-بۇرۇن، ياۋروپاغا بېرىپ، بىر
ــــۇپ ــــاقچى بول ــــا قىلم ائي تاماش

دەل شۇ چاغدا شـىركهتنىڭ. كېتىپتۇ
ىئقتىـــــسادىي ەئھۋالىـــــدا چـــــوڭ
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ــرىش بو ــشقاۆئزگى ــى ىئ ــۇپ، ھېلىق ل
ېئلىپ بولغان، ەئمما تېخى خىزمهت
باشـــلىمىغانالردىن بىـــر قانچىـــسىنى
.شىركهتكه ائلماسلىقنى قارار قىلىپتۇ
ــادا ــىركهت ياۋروپ ــلهن ش ــۇنىڭ بى ش

ســــىزنى"تاماشــــا قىلىۋاتقانالرغــــا 
ەئمــدى بىزنىــڭ. ىئــشتىن بوشــاتتۇق

ــدۇ ــسىڭىزمۇ بولى ــىركهتكه كهلمى "ش
  .دەپ خهت ماڭدۇرۇپتۇ

مېنىـــڭ ائتالنتـــادىكى بـــۇرۇنقى 
ۇئستازىم بىلهن بولغان مۇناسـىۋىتىم

يـۇقىرىقى. ھازىرمۇ ىئنتايىن ياخشى
شىركهتتىكى ۇئ ىئككى ائدەم بىلهنمۇ
.ھېچ قانـداق يامانلىـشىپ قالمىـدىم
ــدا، ــدىغانلىقىمنى ېئيتقان مهن بارماي
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بىزگه بىـرەر ائدەم كۆرسـىتىپ"ۇئالر 
ېدى،، دەپ ىئلتىماس قىلىۋ"بهرسهڭ

مهن كالىفورنىيه ۇئنىۋېرسـىتېتىدىكى
ـــۈرۈش ـــۇش پۈتت ۇئســـتازىمنىڭ وئق
ائلدىـــدىكى بىـــر وئقۇغۇچىـــسىنى

كېـيىن ۇئقـسام،. كۆرسىتىپ بهردىـم
ۇئالر ۆئزلىرىنىڭ شىركىتىگه جهنۇبىي
ــى ــىتېتىنى يېڭ ــالىفورنىيه ۇئنىۋېرس ك

  . پۈتتۈرگهن بىر ياشنى ېئلىپتۇ
مهن يۇقىرىدا ائمېرىكـا توغرىـسىدا

مهن. لـــــى كـــــۆپ ســـــۆزلىدىمخې
ــڭ ــۇ ىئــشالرنى بىزنى تهســۋىرلىگهن ب
 يۇرتقا قانداق تهدبىقالش مۇمكىن؟ 
يۇرتىمىزدا بۇ ىئشالر بىلهن ائالقىدار

ھۆكـۈمهت) 1 : تهرەپ بار3مۇنداق 
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وئقۇتقـــۇچى، ۋە) 2. ەئمهلـــدارلىرى
وئتتــۇرا ۋە ائلىــي) 3. ائنىــالر-ائتــا

  .مهكتهپ وئقۇغۇچىلىرى
ۇنيادىكى نۇرغۇنائمېرىكىنىڭ بۇ د 

ــپ ــگه جهل ــى ۆئزى ــت ىئگىلىرىن تاالن
ــۇ ــته ب ــسادىي جهھهت ــپ، ىئقتى قىلى
دۇنيــــادىكى ەئڭ كۈچلــــۈك دۆلهت
ـــۈپ ـــشىدىكى ەئڭ ت ـــۇپ تۇرالى بول
ـــدا ـــرى، ائمېرىكى ـــهۋەبلهرنىڭ بى س
ھهممه ائدەم ۈئچۈن ۆئزى خالىغان،
ــدىغان ەئڭ ــۇدرىتى يېتى ــڭ ك ۆئزىنى
يۇقىرى دەرىجىدە بىلىـم ۋە ىئقتىـدار

گىلهيـــدىغان، ھهمـــدە بـــۇ بىلىـــمىئ
بىــــلهن ىئقتىــــدارنى ەئڭ يــــۇقىرى
دەرىجىدە ىئشلىتهلهيدىغان پۇرسهت
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يېقىنقــى بىــر قــانچه يىلالردىــن. بــار
خىزمهتنى بىر"بۇيان، شىنجاڭدىكى 

دىــگهن" تۇتــاش تهقــسىم قىلىــش
ــــــهت،  ــــــى ۆئزى"سىياس خىزمهتن

دېگهن يېڭى بىر سىياسهتكه" تېپىش
تبـــــۇ جهمىئـــــيه. ۆئزگىرىپتـــــۇ

تهرەققىياتىنىــــڭ بىــــر مــــۇقهررەر
ائمېرىكىـــدا ەئينـــى. يۈزلىنىـــشىدۇر

ــۈنچى ــر ۆئتك ــۇنداق بى ــا مۇش ۋاقىتت
ـــۇ-دەۋر بولغـــانمۇ يـــوق، مېنىـــڭ ب

ـــرىم ـــارىختىن خهۋى جهھهتتىكـــى ت
ـــدا. يـــوق ـــېكىن، ھـــازىر ائمېرىكى ل

ــــسى" ــــڭ قاي ھهمــــمه ائدەم، ۇئنى
ــا ــسى دىنغ ــى، قاي ــن بولۇش مىللهتى
ـــــال ـــــاكى ائي ـــــشى، ەئر ي ىئشىنى



405

ولۇشــىدىن قهتىئــي نهزەر، خىــزمهتب
"پۇرسىتى ائلدىدا پۈتـۈنلهي بـاراۋەر
.دېگهن ىئنتايىن قـاتتىق قـانۇن بـار
ــر ائدەم ائزراق ــشتا بى ــزمهت تېپى خى
ـــسا، ۇئ ـــشكه ۇئچـــراپ قال كهمسىتى
ائدەم شـــــىركهت ۈئســـــتىدىن ەئرز

ــدۇ ــىركهتنىڭ ائدەم. قىالالي ەئگهر ش
كهمــــسهتكهنلىكى راســــت بولــــۇپ

هت ىئنتـايىن ېئغىـرچىقسا، بۇ شـىرك
ـــــــــدۇ ـــــــــا تارتىلى ائدەم. جازاغ

ھهرىكهتـلهر ۇئ-كهمسىتىدىغان ىئش
سۆزنى قىلىشمۇ-ياقتا تۇرسۇن، گهپ

ـــــــگهن ـــــــاتتىق چهكلهن ەئگهر. ق
"خىزمهتنى ۆئزى تېپىش"شىنجاڭدا 

خىـزمهت"تۈزۈمى يولغـا قويۇلـۇپ، 
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پۇرسىتى ۋە رىقابهت ائلدىدا ھهمـمه
ـــاراۋەر ـــلهت ب ـــمه مىل "ائدەم، ھهم

ــــگه ــــۈزۈپدې ــــانۇن ت ــــرەر ق ن بى
چىقىرىلمىـــسا، ھهمـــدە بـــۇ قـــانۇن
ــۇددى ــسا، خ ــرا قىلىنمى ــاتتىق ىئج ق
ھازىرقىـــدەك، شـــىنجاڭدىكى شـــۇ

تـوك ائلىـي مهكتهپنـى-ىئككى توك
پۈتتۈرگهن ۇئيغۇر ياشلىرى خىزمهت

ــــدۇ ــــدارلىق. تاپالماي ــــىز ىئقتى س
كىشىلهرنى يىتىلدۈرۈپ، ۇئالرنىڭ ۆئز

ىـدەىئقتىدارىنى ەئڭ يۇقـۇرى دەرىج
شـاراىئت-جارىي قىلدۇرىشىغا شهرت

ـــېچ ـــۇ ھ ـــسىڭىز، ب ـــازىرالپ بهرمى ھ
بولمىغاندا بىر ىئقتىـسادىي زىيـان ۋە
ـــــۇ ـــــمۇ؟ ب ـــــسراپچىلىق ەئمهس ىئ
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ــــق" ــــار تېخنىكىلى ــــڭ ىئلغ دۇنيانى
مـاددىي"، "سهۋىيىسىگه يېتىـۋېلىش

ــــا ــــيهت بهرپ ــــۋىي مهدەنى ۋە مهنى
جهمىئيهت مۇقىملىقىنى"ۋە " قىلىش

ــاقالش ــدەك" س ــۇائرالرنىڭدېگهن  ش
ەئمهلــگه ېئشىـــشىغا زور دەرىجىـــدە

  زىيانلىق ەئمهسمۇ؟ 
ـــدىن ـــلىرىنى ۆئزلۈكى ـــۇر ياش ۇئيغ
تىرىشىپ، ھهقىقىي بىلىم ىئگىلىشىگه
ــا ــۇچىالر ۋە ائت ــته وئقۇتق -ۈئندەش

ائنىالرنىـــڭ رولـــى ىئنتـــايىن چـــوڭ
 يىــل بــۇرۇن،10بۇنىڭــدىن . بولىـدۇ

جۇڭگــــــــودا بۈگۈنكىــــــــدەك زور
شـىنى كـۆپىنچهۆئزگىرىشلهرنىڭ بولۇ

.ائدەمــــــلهر پهرەز قىاللمــــــايتتى
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20 يىـــل، 10بۇنىڭــدىن كېيىنكــى 
ــل،  ــيىن قانــداق30يى  يىلــدىن كې

ۆئزگىرىــــــشلهر بولىــــــدۇ؟ ســــــىز
ـــــــــــاكى ـــــــــــا ي وئقۇغۇچىڭىزغ
پهرزەنتلىرىڭىزگه يول كۆرسهتكهندە،
نهزەرىڭىزنــى ائشــۇنداق كهلگۈســىدە

ھـېچ. كېلىدىغان بىر دەۋرگه سـېلىڭ
ـــازىرقى ـــدا، ھ ـــيهتكهبولمىغان  ۋەزى

قاراپ، سىزنىڭ روھىڭىـز ۆئزىڭىزنىـڭ
وئقۇغۇچىسى ياكى بالىڭىزنىڭكىدىن
.بهكــــراق چۈشــــۈپ كهتمىــــسۇن
ۆئزىڭىزنىڭ روھـى چۈشـۈپ كهتـسه،
ياشــــــالرغا ھهرگىزمــــــۇ يـــــــول

  .كۆرسىتهلمهيسىز
بىــر ائدەمنىــڭ ۇئلۇغلــۇقى، ۇئنىــڭ
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بۇرۇن بولۇپ ۆئتۈپ كهتكهن ىئـشالر
ــــــۈن ــــــوغرا يهك ــــــسىدا ت توغرى

ـــــدا ەئمهسچىقىرا ـــــر. لىغانلىقى بى
ائدەمنىــــڭ ۇئلۇغلــــۇقى، ۇئنىــــڭ
ـــدىغان ىئـــشالرنى كهلگۈســـىدە بولى

  .توغرا مۆلچهرلىيهلىشىدە
ـــڭ ـــان دۆلهتلهرنى ـــي تاپق تهرەققى
جهمىئيىتىنىڭ ھهممىسى خۇددى بىر
-پارچه گۆشـنى تالىـشىۋاتقان بـۆرە
.يولۋاسـالرنىڭ ۇئۋىــسىغا وئخــشايدۇ
ـــازىر دەل ـــۇ ھ ـــو جهمىئيىتىم جۇڭگ

ــر جهمىئــيهت بولۇشــقاائشــۇن داق بى
ـــدۇ ـــاراپ يۈزلىنىۋاتى ـــىز. ق ەئگهر س

ھازىر ۋاقىتنى زايا قىلماي، ۆئزىڭىزدە
ـــي ـــلهن ھهقىقى ـــم بى ـــي بىلى ھهقىقى
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ىئقتىـــــــدارنى يېتىلدۈرســـــــىڭىز،
كهلگۈســـىدە پۇرســـهت ۋە رىقـــابهت
ــــاراۋەر ــــمه ائدەم ب ــــدا ھهم ائلدى
بولىــــــدىغان بىــــــر جهمىئــــــيهت
شــــهكىللهنمهي قالغانــــدىمۇ، ھهچ

لمىغاندا سىزگه ھېچ قانداق زىيىنىبو
ەئگهر پۇرسهت ۋە رىقابهت. بولمايدۇ

ائلدىــــدا ھهمــــمه ائدەم، ھهمــــمه
ـــر ـــدىغان بى ـــاراۋەر بولى ـــلهت ب مىل
جهمىئيهت شـهكىللىنىپ قالـسا، سـىز
ھازىر ىئگىلىگهن بىلىم بىلهن ىئقتىدار
ــۆھهرگه ــا گ ــر بىباھ ــىز ۈئچــۈن بى س

ۆئتــۈپ كهتــكهن ۋاقىــت. ائيلىنىــدۇ
ـــۇددى  ـــۈپخ ـــڭ ۆئل ـــر ائدەمنى بى

ۇئ بىر. كهتكهن تۇققىنىغا وئخشايدۇ
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كهتكهندىن كېيىن، مهڭگـۈ قايتىـپ
ەئگهر يهنه بىــر كــۈن. "كهلمهيــدۇ

ھايات بولغان بولسا، ماۋۇنى قىلىـپ
ەئگهر يهنه بىـــر"، "بهرگهن بولـــسام

ائي ھايــات بولغــان بولــسا، ائۋۇنــى
ــسام ــپ بهرگهن بول ــڭ"قىلى ، بۇالرنى

ۇئ. مهسھهممىـــــسى مـــــۇمكىن ەئ
چاغــدا ســىز مىــڭ يىغلىـــسىڭىزمۇ،

شۇڭا،. تۇققىنىڭىز تىرىلىپ بهرمهيدۇ
تـــۇققىنىڭىز ھايـــات ۋاقتىـــدا، ســـىز
قىلىــپ بهرىــشكه تېگىــشلىك ۋە ســىز
ـــشالرنىڭ ـــدىغان ىئ ـــپ بېرەلهي قىلى

ھــازىردىن. ھهممىنــى قىلىــپ بېرىــڭ
.باشــــالپ قىلىــــپ بهرگهچ تــــۇرۇڭ
ـــۇققىنىڭىز ـــسىڭىز، ت ـــۇنداق قىل ائش
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تكهنــــدە ھهچ قانــــداقۆئلــــۈپ كه
ــــــدۇ ــــــسىڭىزمۇ بولىۋېرى -يىغلىمى

ــال ــدا پهقهت ــىز ۇئ چاغ ــنىڭچه، س مې
يىغلىمىسىڭىزمۇ، تـۇققىنىڭىز چوقـۇم

  .سىزدىن رازى بولىۋېرىدۇ 
چهت ەئللىكلهرنىــڭ: ائلوســ-13

تۇرمۇشىدا كىتـاب وئقـۇش ھهققىـدە
  كۆزەتكهنلىرىڭىز قايسىالر؟ 

مهن ائمېرىكىلىقالرنىـــڭ: جـــاۋاب
قا ائىئـت ائدەتلىرىنـىكىتاب وئقۇشـ

ـــۆرگهنلىرى ـــىته ك ـــڭ بىۋاس ۆئزۈمنى
ــرەي ــۋىرلهپ بې ــق تهس مهن. ائرقىلى

كالىفورنىيه ۇئنىۋېرسىتېتىنىڭ داۋىـس
ـــدا، ـــان ۋاقتىم ـــسىدە وئقۇۋاتق شۆبى
بىزنىــڭ ۆئيــگه باشــقا بىــر شــىتاتنىڭ
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كىچىك بىر يېرىدە تۇرىـدىغان، ۆئزى
مۇسۇلمان، ەئمما ېئرى ائمېرىكىلىـق

بىر قانچه كـۈن تاماشـابىر دوستىمىز 
قىلىــش مۇناســىۋىتى بىــلهن كېلىــپ،

ــا  ــڭ ياتاقت ــۇپ2بىزنى  ائخــشام قۇن
بۇ دوستىمىزنىڭ ېئـرى ائشـۇ. قالدى

دوستىمىز بىلهن توي قىلىـش ۈئچـۈن
ـــدى ـــا كىرگهنى ۇئالر. ىئـــسالم دىنىغ

بىزنىڭ ۆئيگه كېلىپ ەئتىسى بازارغـا
چىقىــــپ قايتىــــپ كهلگهنــــدە، ۇئ

 ىئسالم دىنىغـاائمېرىكىلىقنىڭ قولىدا
ـــابنى4-3ائىئـــت  ـــزچه كىت  ىئنگلى
ۇئالر تاماشــــا قىلىــــش. كــــۆردۈم

ــانچه ــر ق ــسۇس بى ــدا، مهخ جهريانى
كىتابخانىالرغا بېرىپ، ىئـسالم دىنىغـا
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ائىئــت ۆئزلىرىــدە يــوق كىتابالرنىــڭ
مهن. ھهممىسىنى سېتىۋالغان ىئـكهن

بۇ كىتابالرنى ۋاراقالپ كۆرۈپ بېقىپ،
ـــىرلهندىم،  ـــايىتى تهس ـــدەناھ ھهم
ىئچىمـدە،. ىئنتايىن خىجىل بولـدۇم

ـــى" ـــۇرۇپ، ۆئزلىرىن ـــدە ت چهت ەئل
ــۇلمان« ــسابالپ» مهن مۇس دەپ ھې

ــدە ۆئز ــۇرالر ىئچى ــدىغان ۇئيغ يۈرۈي
ـــــسىدا مۇشـــــۇنداق ـــــى توغرى دىن
ىئزدىنىدىغان ائدەملهردىن قانچىسى

  .دەپ وئيلىدىم" بار؟
ــڭ ــۇش ائمېرىكىلىقالرنى ــاب وئق كىت

ــىدىكى ىئ ــدىلىك تۇرمۇش ــايىنكۈن نت
مــۇھىم تهركىبلهرنىــڭ بىــرى بولــۇپ،
كىتــاب وئقــۇش ائدىتــى ۇئالرنىــڭ
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ــــلىنىدۇ ــــدىال باش ــــالىلىق دەۋرى .ب
ــدە ــر ناھىيى ــالىفورنىيهدىكى ھهر بى ك

 غىچه شهھهر بار بولۇپ،30 دىن 10
ـــــردىن ـــــهھهرنىڭ بى ـــــر ش ھهر بى

ـــــار ـــــسى ب ـــــىزنىڭ. كۇتۇپخانى س
 جــان ائدەم بولــسا،4ائىئلىڭىــزدە 

يالشـــــقانســـــىزنىڭ ۆئيىڭىـــــز جا
شــــــــهھهرنىڭ كۇتۇپخانىــــــــسى

 جــان ائدەمنىــڭ4ائىئلىڭىزدىكــى 
ـــا ـــسىز كۇتۇپخان ـــسىگه ھهق ھهممى

بـــــــۇ. كېنىشكىـــــــسى بېرىـــــــدۇ
 كه كىـرگهن3كۇتۇپخانىالردا يېـشى 

بالىدىن تارتىپ، چوڭالرغىچه ھهممه
ــابالر ــدىغان كىت ــاپ كېلى ــگه ب ائدەم

ـــــدۇ ـــــقا،. قويۇلى ـــــابتىن باش كىت
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ــك ــالىالرنى تهربىيىلهش همهخــسۇس ب
ــۇ ۋە ســىنائلغۇ ــان ۈئنائلغ تهييارالنغ
ـــر ـــۇپ، ھهر بى ـــار بول لىنتىلىرىمـــۇ ب
ـــڭ ەئڭ ـــدىكى كىتابالرنى كۇتۇپخانى
كهم دېگهندە يېرىمى بالىالرغا ائىئت

ھهر قېـتىم ائرىـيهت. كىتابالر بولىدۇ
ائلىدىغان كىتاب ۋە لىنتىالرنىڭ سان
چهكلىمىسى يوق بولـۇپ، كىتـابالرنى

 بىر ھهپتىلىك ھهپتىلىك، لىنتىالرنى3
ــــدۇ ــــپ تۇرى ــــيهت بېرى ــــۇ. ائرى ب

ــر ــخودىنىڭ بى ــڭ راس كۇتۇپخانىالرنى
قىــــسمىنى شــــىتاتلىق ھۆكــــۈمهت،
قالغــان قىــسمىنى ھهر بىــر شــهھهر
بىزدىن يىغقان يهر بېجى كىرىمىـدىن

كىچىـــك بـــالىلىرى بـــار. چىقىرىـــدۇ
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ائمېرىكىلىق ائق تهنلىك ائيالالرنىـڭ
ىئچىـــدە ىئـــشلىمهي، ۆئز بالىـــسىنى

ن كـــۈن باقىـــدىغانالر خېلـــىپۈتـــۈ
ــــدۇ ــــسبهتنى ىئگىلهي ــــۇقىرى نى .ي
ۇئنداقالرنىڭ بىـر ائدىتـى ھهر كـۈنى
ـــــــالىلىرىنى ۆئز شـــــــهھىرىدىكى ب
ــسى ــپ، بالى ــا ېئپكېلى كۇتۇپخانىالرغ
ھېرىپ قالغىچه ۇئالرغا كىتاب وئقۇپ
بېــرىش، بالىــسى ھېرىــپ قالغانــدا
ــابالرنى ــان كىت ــى ۆئزى خالىغ ۇئالرن

قويـــۇپكۆرۈشـــكه بىـــر مهزگىـــل 
ۇئنىڭدىن باشـقا،. بېرىشتىن ىئبارەت

وئقــــــــۇرمهنلهر ائمېرىكىنىـــــــــڭ
كىنوســـــىدىنمۇ كـــــۆپ كـــــۆرۈپ
ــڭ ــدەك، ائق تهنلىكلهرنى تۇرىدىغىنى
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ۇئخالشتىن بۇرۇن كىچىك بالىلىرىغـا
كىتاب وئقـۇپ بېـرىش يـاكى ۇئالرغـا
.ھېكايه ېئيتىـپ بېـرىش ائدىتـى بـار

ۇئخـــالش ۋاقتىـــدىكى"بـــۇنى ۇئالر 
 Bed time"لىـزچهىئنگ" (ھېكـايه
story ( "ائشـۇنداق. دەپ ائتايدۇ

قىلغاچقــــا، ۇئالرنىــــڭ بــــالىلىرى
كىچىكىدىن تارتىپ كىتاب وئقۇشـنى
ــوڭ ــۇپ چ ــدىغان بول ــشى كۆرى ياخ

ــدۇ ــلهن. بولى ــالىم بى ــتىم ائي ــر قې بى
ىئككىمىز بىزنىڭ بالىغا كىتاب ېئلىـپ
ـــــــڭ ـــــــۈن بىزنى ـــــــرىش ۈئچ بې
كۇتۇپخانىمىزغـــا بېرىـــپ، كىتـــاب

 يــــــاش3، بىــــــر ىئزدەۋاتــــــساق
ــــاق ــــايىتى وئم ــــدىكى ناھ ەئتراپى
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قىزچاقنىــڭ ائۋازىنــى تــازا قويــۇپ
.بېرىپ كىتاب وئقۇۋاتقىنىنى كۆردۇق
بىز ۇئ قىزنىڭ ائرقىـسىغا ۆئتـۈپ بىـر

ــۇردۇق ــاراپ ت ــقهت. دەم ق ــازا دىق ت
قىلىــپ قارىــساق، ۇئ قىــز بىــر بهتنــى
تۈگهتمهيال يېڭى بىر بهتنـى ېئچىـپ

بهتتىكـىبولغان بولسىمۇ، ائلـدىنقى 
تېكىــــــستنى ناھــــــايىتى تــــــوغرا

ەئسلىدە، بـۇ قىـز تېخـى. وئقۇۋاتىدۇ
كىتاب وئقۇشنى بىلمهيدىغان بولۇپ،
ھېلىقــــى كىتابنىــــڭ تېكىــــستىنى

شـۇڭا،. پۈتۈنلهي يادلىۋالغان ىئكهن
كىتابنى ېئچىپ، شۇ بىر بهتكه تـوغرا
كهلگهن تېكىـستنى پۈتـۈنلهي يادقـا
ــى ــر بهتن ــدىن يېڭــى بى ــۇپ، ائن وئق
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ېئھتىمــال بــۇ ۆئزىنىــڭ. دىكهنائچىــ
ىئنتايىن ياخشى كۆرىدىغان كىتـابى

ـــا ـــسىغا قايت ـــۇپ، ائپى ـــا-بول قايت
وئقۇتۇپ، ائخىرى ۆئزىگه ياد بولۇپ

بىزمــۇ ىئككــى. كهتــكهن وئخــشايدۇ
بالىمىز ائمېرىكىغا كهلـگهن كۈنـدىن
ـــر ـــى ھهر كـــۈنى بى تارتىـــپ، ۇئالرن
ــاب وئقۇشــقا ــدا كىت ســاەئت ەئتراپى

ــدۈردۇق ــا.ائدەتلهن ــۆپىنچه ۋاقىتت  ك
ۆئزلىرىگه وئقۇتۇپ، بىرىمىز ۇئالرنىڭ
ـــــۇردۇق ـــــالپ وئلت ـــــشىدا ائڭ .قې

بهزىدە. خاتالىقىنى تۈزىتىپ بهردۇق
ۇئالرغا كىتاب وئقۇش پهقهت خـوش
ياقماي قالـسا، كىتـابنى بىـز ۇئالرغـا

ائساسهن ھهر ھهپته. وئقۇپ بهردۇق



421

دېگىدەك ۆئزىمىزنىڭ كۇتۇپخانىسىغا
ــــابنى  ــــپ، كىت ــــتۇرۇپبېرى ائلماش

ــۇپ،. تــۇردۇق ــالىلىرىمىز چــوڭ بول ب
كۇتۇپخانىـــــــدىكى كىتابالرغـــــــا
قىزىقمايـــدىغان بولـــۇپ قالغانـــدىن
تارتىپ، بىز ۇئالرغا ۆئزلىرى ياخـشى
كۆرۈدىغان كىتابالرنى سېتىپ ېئلىـپ

ــدۇق ــدىغان بول ــى. بېرى ــۇڭا ىئكك ش
ـــتىن ـــازىرمۇ ۇئخالش ـــڭ ھ بالىمىزنى
ــار ــابلىرى ب ــدىغان كىت ــۇرۇن وئقۇي ب

لــۇپ، ۇئخالشــتىن بــۇرۇن ائزراقبو
ــۈنلهي ــا پۈت ــۇش ۇئالرغ ــاب وئق كىت

ــى ــۇپ كهتت ــدا. ائدەت بول ائمېرىكى
ــۇل داڭلىقــراق ائلىــي مهكــتهپكه قوب
ـــــتهپ ـــــۇرا مهك ـــــشتا، وئتت قىلىنى
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ســهۋىيه"نهتىجىــسىدىن باشــقا يهنه 
ــــانى ــــاالش ىئمتىھ ــــگهن،" باھ دې

ـــــــــزچه   Scholastic"ىئنگلى

Assessment Test  (SAT) "دەپ
ىــــدىغان بىــــر مهملىكهتلىــــكائتىل

.ىئمتىھــان نهتىجىــسىگىمۇ قارايــدۇ
مېنىڭ وئغلـۇم ھـازىر شـۇ ىئمتىھانـدا
سىنىلىدىغان ىئنگلىزچه سۆزلۈكلهرنى
يادالۋاتقان بولۇپ، ھهر كۈنى كهچته
مېنــى چاقىرىــپ، يېڭــى يادلىغــان

ــدىنقى  ــۆزلۈكلهرنى ۋە ائل ــۈن4س  ك
ىئچىدە ۆئگهنگهن سۆزلۈكلهرنى ماڭا

تىن مىنــۇت20ۇئنىڭغــا . ســىنىغۇزىدۇ
كــۆپرەك ۋاقىــت كېتىــدىغان بولــۇپ،
وئغلۇم قانداق ۋاقىتتا تهييار بولـسا،
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ـــداق ـــان ھهر قان مهن ۆئزۈم قىلىۋاتق
ــڭ ــۇپ، ۇئنى ــپ قوي ــشنى توختىتى ىئ
ـــــى ســـــۆزلۈكلهرنى ـــــلهن ھېلىق بى

ەئگهر تېلېۋىزوردا ۆئزۈم. ۆئتكۈزىمهن
ــر ــان بى ــشى كۆرۈدىغ ــايىتى ياخ ناھ
نهرسه كۆرۈۋاتقـان بولـساممۇ، يـاكى

 ماقالىنى يېزىۋاتقان بولساممۇ،مۇشۇ
ــشىنىڭ ــان ۇئ ىئ ــڭ قىلىۋاتق وئغلۇمنى
ــدۈرۈش، ــۇھىملىقىنى بىل ــايىن م ىئنت
ـــدۈرۈپ ـــق رىغبهتلهن ـــى داۋاملى ۇئن
تۇرۇش ۈئچۈن، ۆئز ىئشىمنى تاشالپ
قويۇپ، ۆئزۈمنىڭ ناھايىتى چارچاپ
كهتكهنلىكىــگه قارىمــاي، وئغلۇمنىــڭ
ۆئيىگه كىرىـپ، ۇئنىـڭ بىـلهن بىلـله

  .كلهرنى تهكراراليمهنسۆزلۈ
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ائنىــالر بالىالرغــا-ائمېرىكىــدا ائتــا
ـــيهت ـــاب ائرى ـــدىن كىت كۇتۇپخانى
ېئلىپ بهرگهندىن باشـقا، بـازاردىنمۇ
.نۇرغــۇن كىتــابالرنى ســېتىپ ائلىــدۇ
بولۇپمــــــــۇ ائق تهنلىكلهرنىــــــــڭ
بالىلىرىنىـــڭ ۆئيىـــگه قارايـــدىغان
بولسا، چوقۇم بىردىن كىتاب ساقالش

ــۆرگ ــارلىقىنى ك ــى ب ــدۇوئرن .ىلى بولى
ــۇ ــاكى ب ــدا، ي ــوڭ بولغان ــالىالر چ ب
ـــا ـــدە، ائت ـــابالردىن زېرىككهن -كىت

ـــــــــابالرنى ۆئز ـــــــــالر ۇئ كىت ائنى
شــهھىرىدىكى كۇتۇپخانىغــا ىئــائنه

شـۇڭا ھهر بىـر كۇتۇپخانىـدا. قىلىدۇ
ــۇپ ــابالرنى قوي ــان كىت ــائنه قىلغ ىئ
ــــسۇس وئرۇن ۋە ــــدىغان مهخ قويى
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ـــــدۇ ـــــاندۇقالر بولى بهزى. قهغهز س
ــانىال ــابالرنىكۇتۇپخ ــان كىت ر يىغىلغ

ــدىغان ــر تهرەپ قىاللماي ــرى بى ۆئزلى
بۇ يهردىكـى"ھالهتكه كېلىپ قالسا، 

كىتابالرنى ۆئزىڭىز خالىغانچه ېئلىـپ
ــدۇ ــسىڭىز بولى ــپ" كهت ــۇ يېزى دەپم

  . قويىدۇ
بالىالرنى كىتاب وئقۇشـقا ۈئنـدەش
ــــتىگه ــــا جهمىئيى ــــۈن ائمېرىك پۈت
ســىڭىپ كهتــكهن بىــر ىئــش بولــۇپ،

ائنا، ۋە-قۇتقۇچى، ائتامهكتهپ، وئ
ھهر ساھهدىكى داڭلىق ەئرباپالرنىـڭ
ھهممىسى بۇ ىئشنى ۆئزلىرىنىـڭ ەئڭ
مــۇھىم بۇرچلىرىنىــڭ بىــرى قاتارىــدا

ائمېرىكىدىكى باشالنغۇچ ۋە. تۇتىدۇ
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تولۇقـــسىز وئتتـــۇرا مهكـــتهپلهر ھهر
ــى  ــر ائين ــى بى ــۇش"يىل ــاب وئق كىت

ــى ــر" ېئي ــۇ بى ــلهپ، ب ــپ بهلگى قىلى
 پۈتــۈن مهكــتهپائينىــڭ ىئچىــدە

وئقۇغىلىرىغا مهلۇم ساندىكى كىتابنى
وئقــۇپ بولۇشــنى تاپــشۇرۇق قىلىــپ

ـــــدۇ ـــــۇرۇپ. بېرى ـــــى ائش ۋەزىپىن
مهن. وئرۇنلىغانالرغا مۇكاپات بېرىدۇ

ــڭ  ــى باالمنى ــۇش"ىئكك ــاب وئق كىت
-Ice"تۈگىگهندىن كېيىنكى " ېئيى

cream "زىيــاپىتىگه كــۆپ قېــتىم
باشـــالنغۇچنىڭ. قاتنىـــشىپ بـــاقتىم

الىلىرىنى كىتـــــاب وئقۇشـــــقابـــــ
ــــر ــــۈن، ھهر بى ــــۇرۇش ۈئچ قىزىقت

كىتــــاب"مهكتهپــــته ھهر يىلــــى 
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ـــسى ـــپ" يهرمهنكى ـــاائلىيىتى ېئلى پ
ـــدۇ ـــالىالر. بارى ـــاائلىيهتته ب ـــۇ پ ب

كىتــــابلىرىنى نهشــــر قىلىــــدىغان
ــــپ، ــــتهپكه كېلى شــــىركهتلهر مهك
ــى ــان ەئڭ يېڭ ــىر قىلغ ــرى نهش ۆئزلى
كىتابالرنى كۆرگهزمه قىلىـدۇ ھهمـدە

ــاتىدۇنهق م ــدا س ــتىم. هيدان ــر قې بى
مهن وئغلۇمنىڭ مهكتىپىدىن باالمغـا
ــــاب بۇيرۇتــــۇش ــــسۇس كىت مهخ
توغرىــسىدا بىــر تهكلىــپ تاپــشۇرۇپ

 دولــالر خهجــلهپ5پهقهت . ائلــدىم
بىر كىتاب بۇيرۇتقانىدىم، مهخـسۇس
مېنىڭ وئغلۇم ۈئچۈن بېـسىلغان بىـر

ـــدىم ـــشۇرۇپ ائل ـــابنى تاپ ـــۇ. كىت ب
ىي رولچىكىتابنىڭ ىئچىدىكى ائساس
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مېنىـــڭ وئغلـــۇم بولـــۇپ، كىتابنىـــڭ
ــــسمى ــــڭ ىئ ــــىغىمۇ وئغلۇمنى تهش

مهن قـــــــاتتىق. بېـــــــسىلغانىدى
-2001 ائمېرىكىنىـڭ. تهسىرلهندىم
ۋەقهسـى" سـىنتهبىر-11 "يىلىدىكى

ــــا ــــا، ائمېرىك ــــۈز بهرگهن ۋاقىتت ي
پرىزىــدىنتى بــۇش بىــر باشــالنغۇچ
ـــــۇش ـــــاب وئق ـــــڭ كىت مهكتهپنى
ــــشىۋاتقانىدى ــــاائلىيىتىگه قاتنى .پ
ائمېرىكىنىــڭ ھۆكــۈمهت خــادىملىرى
شــۇ مهكــتهپكه بېرىــپ، بىــر ســىنىپتا

ــرالپ، ــا پىچى ــنىڭ قۇلىقىغ        بۇش
يوركتا بولغان ۋەقهنـى دوكـالت-نيۇ

ــــدۇ ــــقا. قىلى ــــدىكى باش ائمېرىكى
ـــالنغۇچ ـــاپالرمۇ باش ـــاقلىق ەئرب ائت
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مهكتهپلهرگه بېرىپ، بالىالرغا كىتـاب
ـــــز ـــــانلىقىنى بى ـــــۇپ بېرىۋاتق وئق

. ردا داۋاملىق كۆرۈپ تۇرىمىزتېلېۋىزو
ــــڭ ــــىمالىي كالىفورنىيهنى ــــز ش بى

Davis 1990 دېــگهن شــهھىرىدە-
ــدىن  ــچه -1997يىلى ــل7يىلىغى  يى
بىزنىــڭ تۇرغــان يــاتىقىمىز. تــۇردۇق

كالىفورنىيه ۇئنىۋېرسـىتېتىنىڭ پهقهت
ــــۇچىالرغىال ــــان وئقۇغ ــــوي قىلغ ت
ىئجـــارىگه بېرىـــدىغان ياتـــاق بىنـــا
ــــــــۇپ، ۇئ يهر ــــــــدا بول دەرايونى

تۇرىـــدىغانالرنىڭ ھهممىـــسى ائشـــۇ
ــدى ــۇچىلىرى ىئ ــڭ وئقۇغ .مهكتهپنى

يىلىنىـــڭ-2004يىلىـــدىن -1997
ـــــــــسىغىچه شـــــــــىمالىي وئتتۇرى
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ـــالىفورنىيهدىكى San Francisco ك

شهھىرى بىلهن سىلىكون جىلغىـسىغا
ــدىكى  ــېقىن جاي San Ramonي

دېگهن شهھهردە ۆئزىمىز سـېتىۋالغان
بــۇ. ائيــرىم بىنــالىق ۆئيــدە تــۇردۇق

ـــۇش ـــدىكى تۇرم ـــهھهر ائمېرىكى ش
ــــۇقىرى ــــۇرا ۋە ي ــــسى وئتت سهۋىيى
ـــدىغان ـــشىلهر تۇرى ـــك كى دەرىجىلى
شهھهر بولۇپ، بۇ شـهھهردىكىلهرنىڭ

87وئتتۇرىچه يىللىق ائىئله كىرىمـى 
كــالىفورنىيهدە. (مىــڭ دولــالر ىئــكهن

 مىـــڭ30يىللىـــق ائىئـــله كىرىمـــى 
دولالردىـــن تـــۆۋەنلهر كهمـــبهغهللهر

 تا مهكتهپنىڭDavis) ھېسابلىنىدۇ
بىر چوڭ سۇ ۈئزۈش كۆلى بار بولۇپ،
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ياز كۈنلىرى بىز بالىلىمىزنى داۋاملىـق
San Ramon. شۇ يهرگه ائپىراتتـۇق

شهھىرىدە بولسا، بىزنىڭ بىر كىچىـك
ــر ســۇ ۈئزۈش كــۆلى ــا تهۋە بى رايونغ

توپ مهيـدانى" tennis"بىلهن بىر 
بىزدە ۇئالرنىـڭ ائچقـۇچى. بار ىئدى

ــۇپ ــار بول ــانب ــى خالىغ ــز ۇئالرن ، بى
بۇ كۆللهرنىڭ. ۋاقىتتا ىئشلىتهلهيتۇق

ــۈزۈمى،  ــر ت ــك15بى ــتىن كىچى  ياش
ـــڭ ـــدە، ۇئالرنى ـــالىالر ســـۇ ۈئزگهن ب

 تىن يۇقىرى18قېشىدا چوقۇم بىرەر 
بىـز. ياشتىكى ائدەم بولۇشى كېـرەك

ـــــكه ـــــۇ ۈئزۈش ـــــالىلىرىمىزنى س ب
ـــق ـــۆزىمىزگه داۋاملى ـــدا، ك ائپارغان

-، نۇرغۇن ائتاچېلىقىدىغان بىر ىئش
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ــى ــالىلىرىنى ســۇدا وئينىغىل ــالر ب ائنى
قويۇپ بېرىپ، ۆئزلىرى بىر تهرەپتىن
بالىلىرىنى كۆزەتكهچ، بىـر تهرەپـتىن
ــدى ــارەت ىئ ــتىن ىئب ــاب وئقۇش .كىت
بىزنىڭ ياتاق رايـونىمىزدا مهخـسۇس
ــالغان ــاش ۈئچــۈن ياس ــالىالر وئين ب
ســـېرىلغۇچ، گۈلهڭگـــۈچ، يامىـــشىپ

 مېتىــر3-2چىقىــپ وئينايــدىغان 
ىئگىزلىكتىكى قۇرۇلمىالر ۋە قۇملۇقالر
بــار بولــۇپ، ىئــشلىمهيدىغان ائنىــالر
بـــالىلىرىنى شـــۇ يهردە وئينىغىلـــى
قويۇپ بېرىپ، ۆئزلىرى كىتاب وئقۇپ

San Ramonبىزنىــڭ . وئلتــۇراتتى

ــسى ــنىلىرىمىزنىڭ ھهممى ــى قوش دىك
دېگىــــدەك گېــــزىتكه مۇشــــتىرى
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ھهر كۈنى تاڭ سـهھهردە(بولغانىدى 
زىــت توشــۇغۇچى گېزىتلهرنــى ھهرگې

ــدىغا ــڭ ائل ــتىرىنىڭ ۆئيىنى ــر مۇش بى
ــز ــا، بى ــدىغان بولغاچق تاشــالپ قويى
ىئشقا ماڭغاندا قوشنىالرنىڭ ۆئيىنىڭ
ائلدىــــدىكى گېزىتنــــى ھهر كــــۈنى

ــۇرىمىز ــۆرۈپ ت ــالىفورنىيهدىكى). ك ك
شهخسىي ۆئيلهرنىڭ ائرقا ھويلىسىغا
قارىسىڭىز، مهخسۇس كىتاب وئقـۇش

يارالنغـــان ھهر خىـــلۈئچـــۈن تهي
مهن. وئرۇنداقالرنى چوقۇم كۆرۈسـىز

بىلهن بىر مىنىبۇستا ىئشقا بارىدىغان
ــويى ــول ب ــدە، ي ــڭ ىئچى خادىمالرنى
ــــر ــــدىغانالردىن بى ــــاب وئقۇي كىت

  . قانچىسى بار
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بىز ائپتوبۇس بېكىتىـدە ائپتوبـۇس
ــدە ــويىز بېكىتى ــان، پ ــاقالپ تۇرغ س
پــويىز ســاقالپ تۇرغــان، ائيــروپىالن

ــاقالپىئستان ــروپىالن س ــسىدا ائي سى
تۇرغانالرنىـــڭ كۆپىنچىـــسى گېزىـــت
ــانلىقىنى ــۇپ تۇرغ ــاب وئق ــاكى كىت ي

ائيــــروپىالن ۋە. كــــۆرۈپ تــــۇرىمىز
پــــــــويىزدىكى يولۇچىالرنىــــــــڭ
كۆپىنچىسىمۇ كىتاب وئقۇۋاتقانلىقىنى

بــاغچىالردىكى چىملىقنىــڭ. كــۆرىمىز
ۋە دېڭىـــز بويىـــدىكى قۇملۇقنىـــڭ

 كىتـابۈئستىدە ائپتاپ سىنىۋېتىپ،
وئقۇپ ياتقـان كىـشىلهرنى داۋاملىـق

دوكانالردا پۇل تۆلهشكه. ۇئچرىتىمىز
ۆئچرەت تۇرغانـدا، نـۆۋىتى كهلـگهن
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ائيالالرنىڭ سومكىسىدىن پۇل يـاكى
ــارتىلىرىنى ېئلىــش ۈئچــۈن، ــا ك بانك
ائلدى بىلهن سومكىسىدىكى كىتابنى
ېئلىپ بىر تهرەپكه قويۇپ قـويغىنىنى

ــۇرىمىز ــۆرۈپ ت ــق ك ــڭ. داۋاملى مېنى
پهرىـــزىمچه، ســـومكا كۆتۈرىۋالغـــان
ـــــسىنى ـــــڭ سومكى ائمېرىكىلىقالرنى
ـــڭ ـــدىن كۆپىنى ـــا، يېرىمى ائختۇرس
ــرەر ــدە بى ــسىدىن كهم دېگهن سومكى
كىتاب، ژورنال ياكى گېزىت چىقىشى

ائمېرىكىـــدىكى خېلـــى. مـــۇمكىن
نۇرغۇن كىتابالر، بولۇپمۇ رومانالرنىڭ
ـــــى ـــــلهن كهڭلىگ ـــــۇقى بى ۇئزۇنل

پالرنىڭكىدىن كىچىكائدەتتىكى كىتا
شــۇڭا ۇئالرنــى كۆتــۈرۈپ. بولىــدۇ
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  . يۈرۈش ىئنتايىن قواليلىقدۇر
تهرەققىي تاپقان جهمىئيهتنىڭ بىـر
ائالھىــدىلىكى، بــۇ جهمىئيهتتىكــى

ــر ــشىلهر بى ــز-كى ــلهن ېئغى ــرى بى بى
ائرقىلىـــق ائالقه قىلىـــشقا ىئنتـــايىن

ــادىردۇر ــدە،. ق ــا جهمىئيىتى ائمېرىك
ــون ائ ــشالر تېلېف ــۇن ىئ ــالنۇرغ رقىلىق

ــــدۇ ــــق. بېجىرىلى تېلېفــــون ائرقىلى
بېجىرگىلى بولىدىغان ىئشالر ۈئچـۈن
ھــېچ كىــم مهخــسۇس يــول يــۈرۈپ،
.قارشى تهرەپنىـڭ قېـشىغا بارمايـدۇ
ــسىگه ــيهت سهۋىيى ــك مهدەنى بهلگىلى
ىئگه كىشىلهر بىلهن ھهر قانـداق بىـر
مهســىله ۈئســتىدە سۆزلهشــسه، ۇئالر
ــــــر ــــــۇق پىكى ناھــــــايىتى وئرۇنل
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ــــــدۇيۈرگۈزە ــــــۇالر. لهي ــــــا ب مان
يۇقىرىقىدەك كىتاب وئقۇشـنى ۆئمـۈر
ــــڭ ــــويى تاشلىماســــلىق ائدىتىنى ب

 ۇئنۋانىـدىن بـاكالۋىر. نهتىجىسىدۇر
ـــــــدىغان ـــــــۇقىرىنى تهلهپ قىلى ي
ــــــــا ــــــــڭ ېئالنلىرىغ خىزمهتلهرنى
قارىــسىڭىزمۇ، ۇئالرنىــڭ ھهممىــسىدە

مـــۇكهممهل ېئغىـــز بىـــلهن قهلهم"
ائرقىلىـــق ائالقىلىـــشىش ىئقتىـــدارى

دېـــگهن" م بولۇشـــى كېـــرەكچوقـــۇ
ـــسىز ـــۇم كۆرى ـــۈملىنى چوق ـــۇ. ج ب

ائمېرىكا جهمىئيىتىـدە ېئغىـز بىـلهن
ائرا ۈئنۈملـــۈك-قهلهم ائرقىلىــق ۆئز

ائالقىلىشىشنىڭ قانچىلىك مۇھىم رول
وئينايـــدىغانلىقىنى چۈشـــهندۈرۈپ
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ـــــدۇ "CVI Laser"مهن . بېرى
دېـــــگهن شـــــىركهتته ىئـــــشلىگهن
ۋاقتىمــــدا، بىزنىــــڭ بــــۇ شــــۆبه

ــىركىت ــسۇس تېلېفــونش ىمىزدە مهخ
ســېتىق قىلىــدىغان-ائرقىلىــق ســودا

. كىـــشى بـــار ىئـــدى3خادىمـــدىن 
بهزىدە ائغرىق ۋە تهتىل قىلىـپ دەم

ـــۇ  ـــلهن ب ـــهۋەبلىرى بى ـــش س 3ېئلى
ــــشقا ــــسى ىئ ــــشىنىڭ ھېچقايسى كى
كهلــمهي قالغانــدا، مېنىــڭ باشــلىقىم
ــاتتى .مېنــى شــۇ ىئــشقا ســېلىپ قوي
ــدارالر ــقا، بهزى خېرى ۇئنىڭــدىن باش
ــڭ ــان ائپپاراتنى ــم بولغ ــگه الزى ۆئزى
فۇنكىسىيىـــسىنى بىزنىـــڭ تىجـــارەت
خادىملىرىمىزنىڭ بىرەرسىگه ېئيتىپ،
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ـــسا ـــداق بول ـــسى قان ـــڭ اليىھى ۇئنى
ياخشىلىقىنى، ھهمدە ۇئنىڭغا قايسى
زاپچاســالرنى ائلــسا بولىــدىغانلىقىنى
ســــــــورىغاندا، ۇئ خادىمنىــــــــڭ
ـــرى ـــك خهۋى ـــدىن يېتهرلى تېخنىكى

 يـــــاردەمگهبولمىغاچقـــــا، مېنـــــى
مهن ۇئنـداق خېرىـدارغا. چاقىراتتى

تېلېفوندىال بىرەر نهرسىنى اليىھىـلهپ
چۈشـــهندۈرۈپ، ۇئنىڭغـــا قايـــسى
ــــــــــسه زاپچاســــــــــالرنى ىئشلهت

بىر. بولىدىغانلىقىنى ېئيتىپ بېرەتتىم
ــــڭ ــــر ائلىــــي مهكتهپنى ــــتىم بى قې
پروفېســسورى ۆئزىــگه بىــر ائالھىــدە
الزېر ەئينىكىنىڭ الزىملىقىنـى، ەئممـا

 ەئينهكنىــڭ بىزنىــڭ شــىركهتنىڭۇئ
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مهھــسۇالت تىزىملىكىــدە يوقلــۇقىنى
ېئيتىپ، مېنىڭ ائشـۇنداق ەئينهكنـى
قايــــــــــــسى شــــــــــــىركهتنىڭ
چىقىرىـــــــدىغانلىقىنى ېئيتىـــــــپ

ـــدى ـــا قىل ـــشىمنى ىئلتىج مهن. بېرى
ــسكىالتىدىن ــىركهتنىڭ ىئ ــڭ ش بىزنى
ـــر ـــدىغان بى ـــپ بېرى زاپچـــاس تېپى
ـــى ـــىيىتى ھېلىق ـــادىمنى خۇسۇس خ

قىن كېلىدىغان بىر خىلەئينهككه يې
 دانىـــسىنى قايتـــا10ەئينهكـــتىن 

ۆئلــچهپ، ۇئنىــڭ نهتىجىــسىنى ماڭــا
.ماڭــــدۇرۇپ بېرىــــشكه بــــۇيرۇدۇم
نهتىجىــــسى چىققانــــدا، ۇئالرنىــــڭ
ىئچىدىكى ھېلىقى پروفېسسورغا الزىم
ەئيـــنهككه ەئڭ يـــېقىن كېلىـــدىغان
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ـــسورغا ـــالالپ، ۇئ پروفېس ـــى ت بىرىن
اڭـاۇئ پروفېسـسور م. سېتىپ بهردىم

ھهمــدە ۆئز. جىــق رەھــمهت ېئيتتــى
تهجرىبىـــسىنى بـــۇ ەئيـــنهك بىـــلهن
ــــات ــــك ىئــــشلهپ، تهتقىق غهلىبىلى
نهتىجىسىنى بىر يـۇقىرى دەرىجىلىـك
ــالن ــدا ېئ ــات ژورنىلى ــي تهتقىق ىئلمى
قىلغانــــــــدا، ماقالىــــــــسنىڭ ەئڭ
ائخىرسىدا مېنىـڭ ىئـسمىمنى ائتـاپ
تــۇرۇپ ماڭـــا قايتىـــدىن رەھـــمهت

ر بـۇ ۋەقهنــىۇئ پروفېسـسو. ېئيتىپتـۇ
ۆئزىنىڭ باشقا تونۇشلىرىغىمۇ ېئيتىپ

شۇنىڭ بىلهن بىر مهزگىل بىر. بېرىپتۇ
ــــــڭ ــــــي مهكتهپنى ــــــانچه ائلى ق
پروفېســسورلىرى بىزنىــڭ شــىركهتتىن
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بىــر نهرســه ېئلىــش ۈئچــۈن تېلېفــون
بىز دوكتۇر"قىلسا، تېلېفوننى ېئلىپال، 

"ەئركىن سىدىق بىلهن كۆرۈشـهتتۇق
 بۇ ىئـشتىن.دەيدىغان بولۇپ قالدى

كېـــيىن مېنىـــڭ ەئينـــى ۋاقىتتىكـــى
ناھــــــايىتى Aleks   باشــــــلىقىم 

تهسىرلىنىپ، شـۇنىڭدىن كېـيىن بىـز
ــا  ــا ماڭ ــقان ۋاقىتت ــهن"پاراڭالش س

ــاي، ــۇپال قالم ــر بول ــارامهت ىئنژىنې ك
ىئنگلىزچه(ناھايىتى ۇئستا سېتىقچى 

'salesperson' (ــــــــــــسهن "ىئكهن
 Wave"مهن . دەيـــدىغان بولـــدى

Splitter "ـــــــگهن شـــــــىركهتتهد ې
ــودا ــىركهتنىڭ س ــشلهۋاتقاندا، ش -ىئ

ـــــــــدىكىلهرگه ـــــــــېتىق بۆلۈمى س
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ــپ، ــاپونىيهگه بېرى ــشىپ، ي ياردەملى
 ,NEC, Hitachiبىزنىـڭ شـىركهتنىڭ 

Fujitsu ۋە Sumitomoــــــارلىق  قات
چوڭ شىركهتلهر بىلهن ېئلىپ بارغان

لىـــرىگه»تېخنىكىلىـــق ســـۆھبهت«
ــــتىم ــــڭ. قاتناش ــــدە ۆئزۈمنى ھهم

ــــق ىئق ــــلهنتېخنىكىلى ــــدارى بى تى
ـــدىلىنىپ، ـــدىن پاي ـــاپونچه تىلىم ي
ــــــــــــاپونلۇق ــــــــــــڭ ۇئ ي بىزنى
ـــــــــى ـــــــــدارلىرىمىزنى خېل خېرى
تهســــىرلهندۈرۈپ، شــــىركىتىمىزنىڭ

ســـېتىق ىئـــشلىرىغا كـــۆزگه-ســـودا
-2002. كۆرۈنهرلىك تۆھپه قوشـتۇم

يىلــى فېۋرالــدا مهن شــىركهتتىن بىــر
ھهپته رۇخسهت سوراپ، ائمېرىكىنىڭ
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ېئلىـــشقاباشـــقا بىـــر شـــىتاتىغا دەم 
ــر ــىركهتته بى ــڭ ش ــدە، بىزنى كهتكهن
چوڭ كۆلهملىـك خـادىم قىـسقارتىش
بولــــۇپ، مېنىـــــڭ ۈئســـــتۈمدىكى

2ىئنژىنېرلىـــك بۆلـــۈمىگه مهســـۇئل 
مۇائۋىن رەىئسنىڭ ھهر ىئككىلىـسىنى

ــۇ ــىركهتتىن چىقىرۋېتىپت ــۇنىڭ. ش ش
ــېتىقىغا ــودا س ــىركهتنىڭ س ــلهن ش بى
ــڭ ــسى مېنى ــۇائۋىن رەىئ ــۇئل م مهس

لىقىمدىن پايدىلىنىپ،ىئگىسىز قالغان
-مېنى ىئنژىنېرلىق بۆلۈمىدىن، سـودا

ــۇ ــۈمىگه يۆتكىۋاپت ــېتىق بۆل دەم. س
ېئلىشتىن قايتىپ كېلىپ، بۇ ىئـشتىن
ـــــيىن، مهن ـــــدىن كې خهۋەر تاپقان

مهن"ۇئالرغـا . قاتتىق نارازى بولدۇم
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ــــپ، ــــدە تۇرۇۋېرى ــــر بۆلۈمى ىئنژىنې
ــرەك ــاردەم كې ــك ي ســىلهرگه قانچىلى

ــ ــۇنچىلىك ىئ ــسا، ش .شلهپ بهرەيبول
ـــۆتكىمهڭالر ـــى ي ـــۇڭا مېن ەئگهر. ش

مۇشــۇنداق مهجبــۇرى يۆتكىــسهڭالر،
مهن بۇ شىركهتتىن كېتىشكه مهجبۇر

مهن ۇئ چاغـــدا. دېــدىم" بــولىمهن
ـــزچه   Planar"شـــىركهتنىڭ ىئنگلى

Light wave Circuits "دەپ
ــۇر يــولى"ائتىلىــدىغان  يىغىنچــاق ن
دېـگهن بىـر ەئڭ يېڭـى" تېخنىكىسى
ــسى ــدىمتېخنىكى ــۇئل ىئ ــز. غا مهس بى

مۇشــــــۇ تېخنىكــــــا ائرقىلىــــــق
چىقىرىلىدىغان بىـر زاپچاسـنىڭ ەئڭ
ائخىرقى باسقۇچىغا كهلگهن بولۇپ،
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ــپ ــقا ېئلى ــر باش ــى ۆئزۈم بى مهن ۇئن
ـــتىم ـــۇ ائرزۇ قىالت ـــشنى بهكم .چىقى
-ۇئنىڭ ۈئستىگه، ائمېرىكىـدا سـودا

ـــــــلهن ـــــــشلىرى بى ـــــــېتىق ىئ س
شـــۇغۇللىنىدىغانالر ىئنتـــايىن كـــۆپ

 شىركهتته ائدەم قىسقارتـسا،بولۇپ،
ائلـــــدى بىـــــلهن شـــــۇنداقالرنى

ۇئنىــــڭ ەئكــــسىچه،. قىــــسقارتىدۇ
ىئنژىنېرلىك ەئڭ ەئتىبارلىق خىزمهت
بولـــــۇپ، ۇئ كىـــــم بولـــــسا شـــــۇ
ــــىپ ەئمهس ــــدىغان كهس .قىلىۋېرى
شۇڭا مېنىڭ ىئنژىنېرلىقتىن ائيرىلغىم

ـــدى  ـــوق ىئ ـــڭ. ي ـــدا بىزنى ائخىرى
.شىركهت مېنىڭ تهلىپىمگه قوشۇلدى
ــــل ــــان ۋە ھهر خى ــــايه، روم ھېك
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ــــقا، ــــابالردىن باش ــــلىك كىت دەرس
ائمېرىكىـــــــدا ائدەم تهســـــــهۋۋۇر
ـــىپته، ـــر كهس ـــدىغان ھهر بى قىالالي
ــــي ــــڭ ەئمىلى ــــۇرۇنقىالر ۆئزلىرىنى ب
تهجرىبىلىرىگه، بېشىدىن ۆئتكۈزگهن
مهغلـــــۇبىيىتى بىـــــلهن قازانغـــــان
مـــۇۋەپپىقىيهتلىرىگه، ۆئزى ېئلىـــپ

غــا، ۋەبارغــان ىئلمىــي تهتقىقاتلىرى
پۈتۈن دۇنيانىڭ كۆپ يىللىق ىئلمىـي
ــهن ــرىگه ائساس ــات نهتىجىلى تهتقىق
يېزىــــپ چىقىــــپ ېئــــالن قىلغــــان
كىتــابالردىن بىــر قــانچىنى تېــپىش

بـــۇ كىتـــابالر بـــۇرۇنقىالر. مـــۇمكىن
ياراتقان بىلىم جۇغالنمىـسى بولـۇپ،
ــسا، ۇئالر ــق پايدىلىنىل ەئگهر مۇۋاپى
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ــنكىلهر ۈئچــۈن مۆلچهرلىگۈســىز كېيى
رىجىدە ىئقتىسادىي، ىئجتىماىئ ۋەدە

بىــز. سىياســىي قىمــمهت يارىتااليــدۇ
ـــدىغان  ـــق ائڭالي ـــي"داۋاملى ىئلمى

ــك،" ۇئســۇلدا ىئــش قىلىــش دېگهنلى
ـــر ىئـــشتا، ـــان ھهر بى ـــز قىلغ ۆئزىمى
بۇرۇنقىالر ياراتقان بىلىمـدىن تولـۇق
.پايدىلىنىش دېگهنلىكتىن ىئبارەتتۇر
بــۇ يهردە مهن شــۇنى تىلغــا ېئلىــشقا

ــــۇرالرمه ــــز ۇئيغ ــــۇرىمهنكى، بى جب
نىـڭ" ىئلمىي ۇئسۇلدا ىئش قىلىـش"

مهناســـىنى ھهقىقىـــي تـــۈردە تـــوغرا
چۈشىنىپ، ۇئنى ۆئزىمىزنىڭ ەئمهلىي
ھهرىكىتىمىزگه تهتبىقالشتا ىئنتـايىن

بىزنىــــــڭ نۇرغــــــۇن. ائجىزمىــــــز
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كىـــــشىلىرىمىز ۆئزىنىـــــڭ ىئلمىـــــي
ـــزىگه ۋە ـــان پهرى ـــىي بولمىغ ائساس

ىنىپ ىئششهخسىي ھېسسىياتىغا تاي
ــان ــشنى ائدەت قىلىۋالغ ــڭ. قىلى بۇنى

زىيىنىنــــى بىــــز ھــــازىر يهتكىــــچه
بارغانــــسېرى كــــۆپ. تــــارتىۋاتىمىز

ۇئيغـــــــۇر ھۈنهرۋەنلىرىنىـــــــڭ ۆئز
ىئگىلىكىنى يوقىتىـپ قويۇۋاتقـانلىقى
ــــر ــــڭ بى ــــۇ ائقىۋەتنى ــــا مۇش مان

ـــسپاتىدۇر ـــان. ىئ ـــۇرۇنقىالر ياراتق ب
بىلىمنىــڭ ھهممىــسى، ســىز ۇئالردىــن

ىغان ۋاقىتتا، سىزدىن شـۇپايدىلىنىد
ــۋانى ــتهپ ۇئن ــي مهك ــىپته ائلى كهس

تولۇقـسىز. بولۇشنى تهلهپ قىلمايدۇ
ۋە تولـــــۇق وئتتـــــۇرا مهكتهپنـــــى
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پۈتتۈرگهنلهرمــــــــــۇ وئقــــــــــۇپ
پايدىلىنااليــــــدىغان كىتــــــابالرمۇ

بىز ۆئز ىئـشلىرىمىزدىن. ساناقسىز بار
چوقۇم بىر ۈئنـۈم ھاسـىل قىلمـاقچى

ـــۇرۇن يارىتىل ـــدىكهنمىز، ب ـــانبولى غ
ــــدىلىنىپ، ــــۇق پاي بىلىمــــدىن تول
ھهقىقىي تۈردە ىئلمىي ائساستا ىئـش

  . قىلىشىمىز كېرەك
ـــشنى ـــر ىئ ـــدىنال بى مهن كىچىكىم
قىلىــشتىن بــۇرۇن، ۇئنــى قىلىــشتىكى
مهقسىدىمنى، ھهمـدە ۇئنـى قانـداق
قىلسا توغرا قىلغىلى بولىـدىغانلىقىنى
ــــــــــــــۇق ــــــــــــــايىتى تول ناھ
ائيدىڭالشتۇرىۋېلىــشقا ائدەتلهنــگهن

ــقبو ــىلهر ېئنى ــۇ نهرس ــۇپ، ەئگهر ب ل
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ــــۇ ــــشنى ھهرگىزم ــــسا، ۇئ ىئ بولمى
ــــڭ. باشــــلىيالمايمهن ــــۇ ائدەتنى ب

ــڭ ــالغۇز ۆئزۈمنى ــسىنى مهن ي پايدى
ــــدىال ەئمهس، ــــپىي خىزمىتىم كهس
ۆئزۈمنىــڭ شهخــسىي تۇرمۇشــىمدىمۇ
.داۋاملىــــق كــــۆرۈپ كېلىــــۋاتىمهن

ـــــۇق-1995 ـــــى مهن دوكتۇرل يىل
ۇئنۋانىغا ېئرىشىپ، پوسـتدوكتۇرلۇق

ىزمىتىنــى باشــلىغاندا، ۆئزىمىزنىــڭخ
ـــــدىغان ـــــپ يىغى ـــــساد قىلى ىئقتى
كىرىمىمىــزدىن قانــداق پايدىالنــسا
ــــــدىغانلىقىنى ەئڭ ياخــــــشى بولى
ـــڭ ـــۋېلىش ۈئچـــۈن، ائمېرىكىنى بىلى
بانكا سىستېمىسى توغرىسىدىكى بىـر
ــــۇدۇم ــــېتىۋېلىپ وئق ــــابنى س .كىت
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بىرىنچــــى شــــىركهتته خىـــــزمهت
ــــيىن،  ــــايلىق"باشــــلىغاندىن كې ب

دېــگهن"  پرىنــسىپلىرى5ىــشنىڭ يىغ
ــۇدۇم ــېتىۋېلىپ وئق ــابنى س ــر كىت .بى
مېنىڭ ىئقتىسادتىن خېلـى خهۋىـرىم
ـــا ـــا ۋە دۇني ـــۇپ، ائمېرىك ـــار بول ب
ىئقتىــسادىي بــازىرىنى خېلــى تولــۇق
چۈشــىنىپ ماڭىــدىغان بولــساممۇ،
باشـــقىالرنىڭ يـــۈقىرىقى مهســـىلىدە
قانداق تهكلىپلىرى بـارلىقىنى بىلگىـم

ــــدى يىلــــى ۆئي-1997. كهلگهنى
تۇنجى قېـتىم"سېتىۋېلىشتىن بۇرۇن، 

ۆئي ســـېتىۋالىدىغانالر بىلىۋېلىـــشقا
دېگهن بىـر" تېگىشلىك مۇھىم ىئشالر

ــــۇدۇم ــــېتىۋېلىپ وئق ــــابنى س .كىت
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ـــــا-1998 ـــــڭ ائرق ـــــى ۆئينى يىل
ــر كهڭلىكــى  ــسىغا بى ــر،5ھويلى  مېتى

ـــۇقى  ـــدىغان10ۇئزۇنل ـــر كېلى  مېتى
ۆئزى"ياغاچ سۇپا ياساش ائلدىـدا، 

 ياساشـــــنىڭ ۇئســـــۇللىرىســـــۇپا
دېــگهن بىــر كىتــابنى" توغرىــسىدا

يىلــى-1999. ســېتىۋېلىپ وئقــۇدۇم
چهك بــــازىرى-ائمېرىكىــــدا پــــاي

ــــدى، ــــپ كهتكهنى ــــايىن قىزى ىئنت
ــازىرى-ائمېرىكىنىــڭ پــاي" "چهك ب

دېـــگهن بىـــر كىتـــابنى ســـېتىۋېلىپ
كهسـىپ جهھهتـته كىتـاب. وئقۇدۇم

وئقـۇپ، يېڭــى نهرسـه ۆئگىــنىش بىــز
.ملىق بولىدىغان بىر ىئشۈئچۈن داۋا

دوكتۇرلۇق ۇئنـۋانى ېئلىـش، ھهرگىـز
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ۆئز كهسپىمىز ساھهسىدە دۇنيـادىكى
ــپ ــسىنى ۆئگىنى ــڭ ھهممى بىلىملهرنى
.بولغانلىقىمىزدىن دېـرەك بهرمهيـدۇ
ـــاب ـــز كىت ـــزدە ۆئزىمى ۇئ پهقهت بى
وئقــۇپ، يېڭــى نهرســىلهرنى ۆئزىمىــز
ۆئگىنىپ، ۇئنـى ۆئز ەئمهلىيىتىمىـزدە

ىغان بىـــــر قىـــــسىمىئـــــشلىتهلهيد
ــــــــــدارنىڭ ــــــــــلىق ىئقتى ائساس
.يېتىلگهنلىكىـــدىن دېـــرەك بېرىـــدۇ
مهن مۇشــۇ ســۆھبهت خاتىرىــسىنى
ــان، ۆئز ــلىغاندىن بۇي ــشنى باش يېزى
كهسپىمدە بىر قانچه يېڭـى نهرسـىنى
ۆئگىنىپ، ۇئالرنـى ۆئز تهتقىقاتىمـدا

ــدۇم ــدىلىنىپ بول ــانچه. پاي ائدەم ق
كۆپ ۆئگهنگهنـسېرى، ۆئز بىلىمىنىـڭ
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ــدۇكهم ــېس قىلى ــۇنچه ھ ــى ش .لىكىن
ـــــۇش ـــــشىراق تۇرم ـــــۇڭا، ياخ ش
كهچۈرۈشـــــنى ىئـــــستهيدىغان ھهر
ــۇپ، ــر ائدەم، كىتــاب وئق ــداق بى قان
يېڭـــى بىلىـــم ىئگىلهشـــنى ۆئزىنىـــڭ
ــشى كېــرەك ــۈك ىئــشى قىلى .ۆئمۈرل
تهرەققىي تاپقان دۆلهتلهردىكى كۆپ
ســـانلىق ائدەمـــلهر دەل ائشـــۇنداق

  .ائدەملهردۇر
ـــدىن  ـــچه يى30بۇنىڭ ـــڭ نهچ لنى

ائلدىــدىكى مهدەنىــيهت ىئنقىالبــى
ـــــــدىكى ـــــــدا، مهن يېزى جهريانى
دېھقانالرنىڭ بىر يىل ىئـشلهپمۇ يهنه
ۆئزىنىــــــڭ ائشــــــلىق پــــــۇلىنى
تۆلىيهلمهسلىك تۈپهيلىـدىن، يېـشى
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ــــدىغان ــــاراۋەر كېلى ــــلهن ب مهن بى
ــڭ ــاي، ېئتىزلىقنى ــالىلىرىنى وئقۇتم ب
ەئمگىكىـــگه ســـېلىۋاتقان ەئھـــۋالنى

. (چىنغان ىئـدىمكۆرۈپ، ىئنتايىن ېئ
 ائشـۇنداق ەئھـۋال  يىل بۇرۇنقى30

ــكهن ــشىپ كهت ــا گىرەلى تهكلىماكانغ
ياقــا-خهنــۇبىي شــىنجاڭنىڭ چهت

.رايۇنلىرىدا تا ھـازىرغىچه مهۋجـۈت
ــــــــــدىن ەئگهر) " . تهھرىرلىگۈچى

ھۆكۈمهت مۇشـۇ بالىالرنىـڭ ائشـلىق
ــــسا، ــــۋەتكهن بول ــــۇلىنى كۆتۈرى پ
ــــسى خــــۇددى ــــڭ كۆپىنچى ۇئالرنى

، دەپ"قۇيالىغان بوالتتىمهندەك وئ
30ھازىر ۇئنىڭدىن . وئيلىغان ىئدىم

ھــازىر. نهچــچه يىــل ۆئتــۈپ كهتتــى
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ـــان ـــاي قېلىۋاتق ـــزىالردا وئقۇيالم يې
يـــوق، بولـــسا ۇئالر-بـــالىالر بـــارمۇ

قانچىلىك نىسبهتنى ىئگىلهيدۇ، بـۇالر
ــۇم ەئمهس ەئممــا، ماڭــا. ماڭــا مهل

ــۇكى، ــر ىئــش ش ــق بى ــايىتى ېئنى ناھ
ن كىــــشىلهر مىلــــلهتوئقۇيالمىغــــا

سۈپىتىنى يۇقىرىلىتىشقا ھېچ قانـداق
ۇئنىڭ ەئكسىچه،. تۆھپه قوشالمايدۇ

ــــــيهت ــــــىدە جهمىئ ۇئالر كهلگۈس
ۈئچۈنمۇ، مىللهت ۈئچۈنمۇ بىـر يـۈك

ـــدۇ ـــۇپ قالى ـــڭ. بول ـــر مىللهتنى بى
ــــۈن ــــتۈرۈش، پۈت ــــۈپىتىنى ۆئس س
ــت ــايىتى ۇئزۇن ۋاقى ــتىن ناھ مىللهت
توختىماي تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنى
.تهلهپ قىلىــدىغان جاپــالىق ىئــش
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100دۇنيـا ۇئرۇشـىدىن -2ياپونىيه 
يىل بۇرۇنال پۈتۈن خهلق مـاائرىپىنى

ــدى ــتۇرۇپ بولغانى ــۇڭا. وئمۇمالش ش
ــيىن-2ۇئالر  ــىدىن كې ــا ۇئرۇش دۇني

  . ۇئچقاندەك تهرەققىي قىاللىدى
ــۇرالر ۆئز ــاراىئتتا، ۇئيغ ــازىرقى ش ھ
ــى ــۈپىتىنى ۆئستۈرۈش ــڭ س مىللىتىنى

نداق قىلىـشى كېـرەك؟ بـۇۈئچۈن قا
ـــداق رول ىئـــشتا ھهر بىـــر ائدەم قان

  وئينىشى كېرەك؟ 
ـــڭ كهلگۈســـىگه ـــۇر مىللىتىنى ۇئيغ
ــــكه ــــدىغان، مىللهت ــــۈل بۆلى كۆڭ
كۆيۈنىـــدىغان ھهر بىـــر ائدەم بـــۇ
ــــق، ــــسىدا داۋاملى ــــىله توغرى مهس
ــــرەك .ەئســــتايىدىل وئيلىــــشى كې
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ھهمدە، ۆئزىنىڭ ىئقتىـدارى يهتـكهن
ىق ىئش كۆرۈشىداىئرە ىئچىدە مۇۋاپ

ۇئنـــداق قىلمايـــدىكهنمىز،. كېـــرەك
ــدۇ ــۈپ كېتىۋېرى ــت ۆئت ــر. ۋاقى دەۋى

ــدۇ ــزدا. ىئلگىرلهۋېرى ــر ىئزىمى ــز بى بى
  .توختاپ قېلىۋېرىمىز

چهت ەئللىكلهرنىــڭ: ســوائل-14
ــــــدە ــــــشى ھهققى ــــــل ۆئگىنى تى

  كۆزەتكهنلىرىڭىز قايسىالر؟
ــك دۆلهت ــۆپ مىللهتلى ــا ك ائمېرىك

ــڭ ھ ــدا دۇنيانى ــۇپ، ۇئنىڭ ــمهبول هم
يېرىـــــدىن كهلـــــگهن مىللهتـــــلهر

يىلدىكى وئمۇمىي-2000. تېپىلىدۇ
نوپـــــۇس ســـــاناش نهتىجىـــــسىگه
ائساســـالنغاندا، ائمېرىكىـــدىكى يهر
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شــارىنىڭ وئخــشىمىغان جايلىرىــدىن
كېلىپ چىققان نوپۇسـىنىڭ نىـسبىتى

  :مۇنداق ىئكهن
   پىرسهنت75.1ائق تهنلىكلهر 
   پىرسهنت12.3قارا تهنلىكلهر 
ـــــدى ـــــدىيانالر ۋەائمېرىكى كى ىئن
   پىرسهنت0.9ائلياسكىلىقالر 
   پىرسهنت3.6ائسىيالىقالر 
   پىرسهنت0.1ھاۋايلىقالر 

   پىرسهنت7.9قالغان مىللهتلهر 
ائمېرىكىنىـــڭ جهمىئـــي نوپۇســـى،
ــۈپ ــپ ۆئت ــدا ېئيتى ــدىنقى بۆلۈم ائل

 مىليــون300كهتكهنــدەك جهمىئــي 
بۇ يهردە ەئسـكهرتىپ. ەئتراپىدىدۇر

ك بىر ىئش شـۇكى،ۆئتۈشكه تېگىشلى
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ــۇقىرىقى  ــگهن" ائق تهنلىكــلهر"ي دې
كــــــــاتىگورىيهگه دۇنيــــــــادىكى
ـــپ ـــتىن كېلى ـــشىمىغان مىللهت وئخ
چىققان ائق تهنلىكلهرنىڭ ھهممىسى

شۇڭا ۇئالر بىـر ائق تهنلىـك. كىرىدۇ
ــى ــى ۋە مىللىت ــلهن، تىل ــولغىنى بى ب

باشـقا بولغـان مىللهتلهردىـن-باشقا
ـــــان ـــــپ تاپق مهســـــىلهن،. تهركى

يهلىــــــــك، ىئتالىيهلىــــــــك،ەئنگلى
ـــــــسىيهلىك ۋە ـــــــانلىق، فران گېرم

ـــارلىقالر ـــسىكىلىق قات -1999. مىك
يىلـــــى-2000يىلـــــى مـــــارتتىن 

مارتقىچه چهت ەئلـدىن ائمېرىكىغـا
كۆچمهن بولۇپ كهلـگهن نوپۇسـنىڭ

ــون ىئــكهن1.7ســانى  ــڭ.  مىلي مېنى
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ـــــك ـــــازىر كىچى ـــــدە، ھ مۆلچهرىم
بالىالرنىمۇ قوشـقاندا، ائمېرىكىـدىكى

500 بىلهن 400ىڭ سانى ۇئيغۇرالرن
  .نىڭ ەئتراپىدا بولۇشى مۇمكىن

ـــۆپ ـــدەك ك ـــدا يۇقىرىقى ائمېرىكى
ســـــانلىق مىللهتـــــلهر بولغاچقـــــا،
وئخــشاش بىــر مىللهتــتىن كېلىــپ

ــــــــشىلهر ۆئز ــــــــان كى ائرا-چىقق
سۆزلهشــــكهندە ۆئز تىلــــى بىــــلهن

وئخشىمىغان مىللهتـتىن. سۆزلىشىدۇ
ائرا-كېلىــپ چىققــان كىــشىلهر ۆئز

، ھهممهيــلهن ىئنگلىــزسۆزلهشــكهندە
ەئگهر چوڭراق بىـر. تىلىدا سۆزلهيدۇ

ـــر دەم ـــپ بى ـــارىيىغا كىرى ـــودا س س
ماڭسىڭىز، ھهر خىل ھهر يـاڭزا تىـل
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بىـــلهن سۆزلىـــشىۋاتقان كىـــشىلهرنى
  .ۇئچرىتىسىز

ـــــــدە ـــــــڭ خهۋىرى ھهممهيلهننى
ـــادىكى ەئڭ ـــۇ دۇني ـــدەك، ب بولغىنى
ىئلغــار ۋە ەئڭ يېڭــى نهرســىلهرنىڭ

سى دۆلهتـته ۋەھهممىسى، ۇئنىڭ قاي
قايــسى مىلــلهت تهرىپىــدىن ىئجــات
ــۇم ــي نهزەر، چوق ــشىنىدىن قهتىئ بول

ھهمدە. ىئنگلىز تىلىدا ېئالن قىلىنىدۇ
ىئنگلىز تىلى دۇنيانىڭ قانداق يېرىگه

ـــدۇ ـــهن ائقى ـــا ائساس ـــۇ. بارس ەئش
ســــــهۋەبتىن، ائمېــــــرىكىلىقالر ۆئز
مىللىــتىگه تهۋە بولمىغــان چهت ەئل

ــت ــنىش جهھهت ــى ۆئگى ــاتىلىن ه دۇني
يېقىنقى. بويىچه ەئڭ ائرقىدا تۇرىدۇ
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ــانچه  ــر ق ــدە10بى ــڭ مابهينى  يىلنى
ــلهر ــادىكى وئخــشىمىغان دۆلهت دۇني
ــــــق ــــــسىدىكى خهلقائرالى وئتتۇرى
ـــــــشىگه ـــــــڭ كۈچىيى ھهمكارلىقنى
ــــان ــــى زام ــــۇ يېڭ ــــشىپ، ب ەئگى
ــــــــشىش ــــــــا ماسلى تهرەققىياتىغ
ــۈمىتى ــا ھۆك ــسىتىدە، ائمېرىك مهخ
مهخــــسۇس مهبــــلهغ ائجرىتىــــپ،

ـــــــىائمې ـــــــدا چهت ەئل تىل رىكى
ۆئگىنىشنى قانداق وئمۇمالشتۇرۇشنى

ھهمــدە. مهخــسۇس تهتقىــق قىلــدى
ــى-1996 ــى دەســلهپكى اليىھهن يىل

يىلىنىــڭ-2000وئتتۇرىغــا قويــۇپ، 
كهينىدە بۇ ھهقته مهخسۇس-ائلدى

پىــالن ۋە بهلگىلىمىلهرنــى وئتتۇرىغــا
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ــــدى ــــدا. قوي ــــۇنداقال ائمېرىكى ش
ىچهت ەئل تىللىــر"يىلىنــى -2005
ــى ــارار" يىل ــنى ق ــپ تهبرىكلهش قىلى
ــدى ــادىمالر ۆئز. قىل ــاتچى خ تهتقىق

تهتقىقاتى جهريانىدا بايقىغان يېڭـى
چهت ەئل: بىر ىئش مۇنـداق بولغـان

تىلــــــى ۆئگىــــــنىش جهريانىــــــدا
وئقۇغۇچىالردا يېتىلىدىغان يهنه بىـر
ىئقتىدار شۇكى، ۇئالر وئقۇشنى چهت
ــــــــــگهن ــــــــــى ۆئگهنمى ەئل تىل

ىغانــدا ياخــشىراقوئقۇغۇچىالرغــا قار
ـــدۇ ـــپ ماڭى ـــلهن،. ېئلى شـــۇنىڭ بى

ـــۇق ـــسىز، تول ـــدىكى تولۇق ائمېرىكى
وئتتۇرا مهكـتهپ ۋە ائلىـي مهكـتهپ
ــــــى ــــــلىكىگه چهت ەئل تىل دەرس
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ھهمــدە. وئمۇمىيۈزلــۇك قوشــۇلدى
وئتتۇرا مهكتهپتىكى چهت ەئل تىلـى
دەرسى وئقۇغۇچىالر چوقۇم وئقۇمىسا
بولمايدىغان مهجبۇرى دەرس قىلىـپ

  . ىلدىبېكىت
ـــــسى ـــــڭ ھهر ىئككىلى بالىلىرىمنى
وئتتۇرا مهكتهپـته ىئـسپان يېزىقىنـى

ــدى ــازىرمۇ. ۆئگهن ــى ھ ــۇم ۇئن وئغل
ائرا-ۇئالر ھــازىر ۆئز. ۆئگىنىۋاتىــدۇ

ىئـــــسپان تىلىـــــدا مهقـــــسىتىنى
ۇئقتۇرااليدىغان سـهۋىيىگه يهتـكهن
ــــدە ائىئلىمىزدىكــــى ــــۇپ، بهزى بول
ــــان ــــله قهرت وئينىغ ــــۆتىمىز بىل ت

ــزدا، ۇئ ــسپانچهۋاقتىمى ــسى ىئ  ىئككى
سۆزلىـــــشىپ، ائيـــــالىم بىـــــلهن
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ىئككىمىزنــى بــوزەك قىلغــان ۋاقتىمــۇ
مهن بـــۇ يازمامـــدا بىزنىـــڭ. بـــار

ائىئلىــــــدىكى تۆتىمىزنىــــــڭ قهرت
وئينايدىغانلىقىمىزنى بىر قانچه قېتىم

ـــدىم ـــا ائل ـــز. تىلغ ـــته بى ەئمىلىيهت
قهرتنـى بىـر يىلـدا بىـر قـانچه قېـتىم

شقهرت وئينـــا. وئينـــاپ بـــاقىمىز
ــدىغان ــڭ ياخــشى كۆرى بالىلىرىمىزنى
ـــدىكى ـــا، ۆئي ـــاائلىيىتى بولغاچق پ
ــــى يهتــــكهن ــــڭ ۋاقت ھهممىمىزنى
ۋاقىـــــتالردا، ائىئـــــله پـــــاائلىيىتى
.تهرىقىسىدە تۆتىمىز قهرت وئينايمىز

يىلـــى وئغلـــۇم ائمېرىكىغـــا-1993
ـــۈن ـــا، پۈت ـــگهن ۋاقىتت ـــى كهل يېڭ
ـــــالىفورنىيهدە پهقهت ـــــىمالىي ك ش
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رەت بىـــرالبىزنىــڭ ائىئلىـــدىن ىئبــا
شــۇڭا. ۇئيغــۇر ائىئلىــسى بــار ىئــدى

ــۈن ــز ۈئچ ــۇ بى ــۇر مهدىنىيىتىم ۇئيغ
پهقهت بىزنىڭ ۆئينىـڭ ىئچىـدىال بـار

ائىئـــله "ۇئ چـــاغالردا بىـــز. ىئـــدى
ھازىر.  نى كۆپ قىالتتۇق"پاائلىيىتى

ـــى ـــق ائزالپ كهتت ـــى. جى ـــۇ يهرن ب
وئقۇغاندىن كېيىن، بهزى قىرىنداشالر

ــېمه ۈئ ــڭ ن ــڭ بالىلىرىمنى ــۈنمېنى چ
ىئسپانچىنى ۆئگهنگهنلىكىگه ھهيـران

ـــــۇمكىن ـــــشى م ـــــسىكا. قېلى مېك
ــــداش ــــلهن چېگرى كــــالىفورنىيه بى
بولغاچقــــــــــا، ۇئ دۆلهتــــــــــتىن
كالىفورنىيهگه ھهر خىل يولالر بىـلهن
ـــــدىغان ـــــۇپ كېلى كـــــۆچمهن بول
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ــايىن ــانى ىئنت ــسىكىلىقالرنىڭ س مىك
شۇڭا كالىفورنىيهدىكى ىئسپان. كۆپ

ـــــا تىلـــــى قىلغـــــان تىلىنـــــى ائن
مېكسىكىلىقالرنىڭ نوپۇسىمۇ ىئنتايىن

ـــــۇپ،  ـــــۆپ بول ـــــى-2000ك يىل
ـــــــڭ  ـــــــون35كالىفورنىيهنى  مىلي

ـــــــــىنىڭ  ـــــــــونى11نوپۇس  مىلي
ـــدۇق مۇشـــۇ. مېكـــسىكىلىقالر ىئكهن

ســهۋەب تۈپهيلىــدىن، كــالىفورنىيه
ــــــى ــــــسپان تىلىن ــــــىتاتىدا ىئ ش
.ۆئگىنىــــدىغانالر ىئنتــــايىن كــــۆپ
ــــۇرا ــــۇ باشــــالنغۇچ ۋە وئتت بولۇپم

چىلىرىنىـڭ ىئچىـدەمهكتهپ وئقۇتقۇ
ــدىغانالر خېلــى ىئــسپان تىلىنــى بىلى

ـــدۇ ـــدارنى ىئگىلهي ـــۇ. چـــوڭ مىق ب
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ــا كــۆچمهن ــۇچىالر ائمېرىكىغ وئقۇتق
بولـــۇپ كهلـــگهن، ىئنگلىـــز تىلىنـــى
ياخــشى بىلمهيــدىغان مېكــسىكىلىق
ـــۇش ـــشى وئقۇت ـــمۈرلهرنى ياخ ۆئس
ـــــــى ۈئچـــــــۈن ىئـــــــسپان تىلىن

بـــــۇ خـــــۇددى. ۆئگهنگهنـــــلهردۇر
ـــلهرگه  ـــى ۆئلكى وئقۇشـــقاىئچكىرك

ــــۇچىالرنى ــــۇر وئقۇغ ــــان ۇئيغ بارغ
ياخـــشىراق وئقۇتـــۇش ۈئچـــۈن، ۇئ
يهرلهردىكـــى خهنـــزۇ وئقۇتقـــۇچىالر
ـــلهن ـــگهن بى ـــى ۆئگهن ـــۇر تىل ۇئيغ

  . وئخشاش ىئشتۇر
تارىختا ۆئتكهن دۇنيادىكى داڭلىق
ــــــسى كهم ــــــڭ كۆپىنچى ەئربابالرنى

 چهت ەئل تىلىنــــى4~3دېگهنــــدە 
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ــگهن ــا ۆئگهن ــته مهن. پۇخت ــۇ ھهق ب
ـــــــسى ـــــــساممۇ،تهپ لىي توختالمى

وئقــــۇرمهنلهر ۆئز ۆئمرىــــدە كــــۆپ
ائڭلىغــــــــان ۋە وئقۇغانلىقىغــــــــا

يىغىنچـاقالپ ېئيتقانـدا،. ىئشىنىمهن
ــــــسكىالتىنىڭ ــــــم ىئ ــــــل بىلى تى

ـــدۇر ـــانچه كـــۆپ. ائچقۇچى ســـىز ق
خىلدىكى تىلالرنى بىلسىڭىز، سىز شۇ
تىلالردا يېزىپ توپالنغان بىلىملهرنىڭ
ـــــسىز ـــــسىدىن پايدىلىناالي .ھهممى

الغۇز ۇئنـــداقال بولـــۇپ قالمـــاي،يـــ
ــل ــانچه تى ــر ق ــدە بى ــۈنكى كۈن بۈگ
بىلىش، نورمال ھايات كهچۈرۈشـنىڭ
كهم بولسا بولمايدىغان بىر شـهرتىگه

ـــــــــدى ـــــــــىنجاڭ. ائيالن مهن ش
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ۇئنىۋېرسىتېتىدا وئقۇۋاتقـان ۋاقىتتـا،
بىز ھهر يىلى يېڭـى قوبـۇل قىلىنغـان
وئقۇغۇچىالر ۈئچۈن مهكتهپ بويىچه

چىالرنى قارشى ېئلىـشيېڭى وئقۇغۇ"
مېنىــڭ شــۇ.  ۆئتكۈزەتتــۇق"يىغىنــى

ــرگهن ــى كى ــتهپكه يېڭ ــدا مهك چاغ
وئقۇغۇچىالرغا دەيدىغان بىـر گېـپىم

ھازىرقى زاماندا بىـر ":مۇنداق ىئدى
ــۇلى ــڭ ق ــر مىللهتنى ــلهت يهنه بى مىل
بولـــۇپ قالىـــدىغان ىئـــشالر ائنـــچه

لېكىن، بىر مىللهت يهنه. كۆرۈلمهيدۇ
ــ ــلهت تىلىنى ــر مىل ــۇپبى ــۇلى بول ڭ ق

ـــۈنلهي مـــۇمكىن ـــېلىش پۈت ـــر. ق بى
مىللهتنىڭ تىلىنى ۆئگىنىش بىـلهن ۇئ
مىللهتــكه قارىتــا قانــداق ھېــسىياتتا
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.باشقا ىئـش-بولۇش پۈتۈنلهي باشقا
ەئگهر سىلهر كهلگۈسـىدە ياخـشىراق
ـــي ـــۇ ائلى ـــسهڭالر، ب ـــايلى، دې ياش
ـــۇق ـــهتتىن تول ـــى پۇرس مهكتهپتىك
پايـــدىلىنىپ، خهنزۇچىنـــى چوقـــۇم

مهن ۇئ چاغـدا. "شى ۆئگىنىڭالرياخ
چهتــكه چىقىــش ۇئ ياقتــا تۇرســۇن،
شــــىنجاڭدىن باشــــقا يهرلهرگىمــــۇ
تــۈزۈكرەك بېرىــپ باقمىغــان بولــۇپ،
ــۇ ــڭ ش ــۆزلىرىم ۆئزۈمنى ــۇقىرىقى س ي
ــر ــڭ بى ــان ھاياتىمنى ــتقىچه بولغ ۋاقى

ــدى ــسى ىئ ــدىن. خۇالسى مهن ۇئنىڭ
ــــاپونىيه ۋە ــــاڭخهي، ي ــــيىن ش كې

بـــۇ. ىمائمېـــرىكىالردا ياشـــاپ بـــاقت
جهريانــــدا يــــۇقىرىقى ســــۆزلهرنىڭ
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ــېس ــۇ ھ ــوغرىلىقىنى تېخىم نهقهدەر ت
يېقىنقى بىر نهچـچه يىلنىـڭ. قىلدىم

مابهينىـــدە، دۇنيانىـــڭ ھهر قايـــسى
جايلىرىــدىكى بىــر قىــسىم ۇئيغــۇرالر
.ائمېرىكىغا كۆچمهن بولۇپ كهلـدى
ــا ــۇقىرى ۇئنۋانغ ــدە ي ۇئالرنىــڭ ىئچى
ــلهردە ــلىدىكى دۆلهت ــشىپ، ەئس ېئرى

ھايىتى يۇقىرى كهسپىي وئرۇنـالردانا
ــۆپ ــى ك ــانالرمۇ خېل ــشلهپ باقق .ىئ
لـــېكىن، ائمېرىكىغـــا كهلگهنـــدىن
كېـــيىن، ۇئالرنىـــڭ ىئچىـــدىكى بىـــر
ـــدا ـــز تىلى ـــشىلهر ىئنگلى ـــسىم كى قى
ياخــــشى بولمىغــــانلىقى ۈئچــــۈن،
ۆئزىنىــــڭ كهســــپىي ۇئنــــۋانى ۋە
سهۋىيىـــسىگه اليىـــق خىـــزمهتلهرگه
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ـــــــى ـــــــشالماي، ائدەتتىك وئرۇنلى
ــــــز ــــــاتخى ــــــلهن ھاي مهتلهر بى

ــدۇ ــۇلى. كهچۈرىۋاتى ــڭ ق ــر تىلنى بى
بىـر قـانچه. بولۇش دېـگهن ەئنه شـۇ

يىل جاپالىق دەۋىرنـى ۆئز بېـشىدىن
ــز ــدا ىئنگلى ــۇ جهريان ــۈرۈپ، ش كهچ
ــدىن ــپ، ائن ــا ۆئگىنى ــى پۇخت تىلىن
ـــق ـــگه اليى ـــۈردە ۆئزى ـــي ت ھهقىقى

  . خىزمهت تاپقانالرمۇ بار
ــــــىنجاڭ-1979مهن  ــــــى ش يىل

دىكى بىــــر يىللىــــقۇئنىۋېرســــىتېتى
خهنـــزۇچه ۆئگىنىـــشنى تامـــامالپال،
ـــــى ـــــز تىل ـــــدىن ىئنگلى ۆئزلۈكۈم

ــشنى  ــدىنۆئگىنى ــلىغاندا، مېنىڭ باش
ـــــته ـــــۇرچه مهكتهپ ـــــۇرۇن ۇئيغ ب
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ـــــى ـــــز تىل ـــــانالردىن ىئنگلى وئقۇغ
ۆئگهنگهنــلهر بولمىغاچقــا، بهزىــلهر

نۇرغـۇن. مېنى مهسـخىرە قىلغانىـدى
كىشىلهرنىڭ پهرىزىـدە، مهنـدەك بىـر

هكتهپنىـڭ وئقۇغۇچىـسىنىڭۇئيغۇر م
چهت ەئل تىلى ۆئگىنهلىشى مۇمكىن

ـــا. ەئمهس ىئـــدى ـــرىم يىلغ مهن يې
ــــۇمكىنلىكىنى ــــڭ م ــــاي، ۇئنى قالم

ـــسپاتلىدىم ـــيىن. ىئ ـــۇنىڭدىن كې ش
مهكــتهپ بــويىچه ۇئيغــۇر مهكتهپــته
وئقۇغان نۇرغـۇن وئقۇغـۇچىالر چهت

  . ەئل تىلى ۆئگىنىشكه ائتالندى
جۇڭگــو جهمىئيىتىــدە يېقىنــدىن

ــدىنب ــان دەرىجى ــۈز بېرىۋاتق ــان ي ۇي
تاشقىرى تېز سۈرەئتلىك ۆئزگىرىشلهر
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تۈپهيلىــدىن، ۇئيغــۇر دىيارىــدىكى
ـــكىن ـــايىتى كهس ـــر ناھ ـــالر بى ياش

ـــــدۇ ـــــىلىگه دۇچ كېلىۋاتى ۇئ. مهس
ـــدىن ـــۇش پۈتتۈرگهن ـــسىمۇ وئق بول

مېنىـــڭ. كېـــيىن خىـــزمهت تېـــپىش
ــر ــان ھهر بى ــۈپ ياتق ــزمهت كۈت خى
ــ ــسداشلىقىم ب ــۇر ھې ــقا چوڭق .ارياش

شۇنىڭ بىـلهن بىـرگه، ھـازىر وئتتـۇرا
مهكتهپــته وئقۇۋاتقــان ۋە بۇنىڭــدىن
كېيىن وئتتۇرا مهكتهپكه كىرىـدىغان
ـــــداق ـــــمۈرلهرگه مۇن ـــــاش ۆئس ي

  :تهشهببۇسۇممۇ بار
ـــۈرۈپ ـــۇرىنى پۈتت ـــسىز وئتت تولۇق
بـــولغىچه ۇئيغـــۇر تىلىنـــى، تولـــۇق
وئتتۇرىنى پۈتتۈرۈپ بولغىچه خهنـزۇ
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ى پۈتتۈرۈپتىلىنى ۋە ائلىي مهكتهپن
ـــا ـــى پۇخت ـــز تىلىن ـــولغىچه ىئنگلى ب

  .ىئگىلهپ بولۇڭ
دۇنيــادىكى بــارلىق جانلىقالرنىــڭ
ىئچىدە، ىئنسانالرنىڭ يېڭى مۇھىتقـا
ماسلىشىش ىئقتىـدارى ەئڭ كۈچلـۈك

  . بولىدۇ
سىز كهلگۈسىدە وئتتۇرا ياكى ائلىي
ــــــدە دۇچ ــــــى پۈتتۈرگهن مهكتهپن

  كېلىدىغان يېڭى مۇھىت قايسى؟ 
جـاۋاب تېـپىش ۈئچـۈنبۇ سوائلغا 

ســىز وئتتــۇرا ۋە ائلىــي مهكتهپنــى
پۈتتـــۈرگىچه ســـاقالپ تۇرۇشـــنىڭ

ــوق ــى ي ــازىرال. زۆرۈرىيىت ــا ھ ۇئنىگغ
بــۇ جـاۋابنى تېــپىش. جـاۋاب تېپىـڭ
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ــــان ــــايىن ائس ــــڭ. ىئنت ۆئزىڭىزنى
ــــــان ــــــۈز بېرىۋاتق ــــــدا ي ەئتراپى
ھادىـــــــسىلهرنى ۋە سىياســـــــىي،
ىئجتىماىئي ۋە ىئقتىسادىي ۋەزىيهتنى

مهن. ۆزەتــسىڭىزال كۇپــايهوئبــدان ك
ـــسمىنى ـــر قى ـــڭ بى ـــى مۇھىتنى يېڭ
ــسىملىرىدا ــدىنقى قى ــۆھبهتنىڭ ائل س

  . بايان قىلىپ ۆئتتۈم
ـــۇن ـــۇر بولۇشـــنىڭ نۇرغ ـــر ۇئيغ بى

ـــــار ـــــهرتلىرى ب ـــــۇھىم. ش ەئڭ م
شهرتلهرنىڭ بىرسـى، ۇئيغـۇر تىلىنـى

ۇئيغـۇر بىـر. ناھايىتى پۇختا بىلىـش
مهدىنىيهتلىك. مهدىنىيهتلىك مىللهت

مىللهتنىــڭ ھهر بىــر ەئزاســى ۆئزبىــر 
ـــرەك ـــشى كې ـــا بىلى ـــى پۇخت .تىلىن
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ۇئنىڭدىن باشقا، سىز باشقا تىلالرنـى
ۈئنۈملــۈك ھالــدا ھهقىقىــي تــۈردە
ياخشى ىئگىلىشىڭىز ۈئچۈن، چوقـۇم
.ائنا تىلغا پۇختا بولۇشـىڭىز كېـرەك
ـــڭ ـــى پهقهت ۆئزىنى چهت ەئل تىلىن
ــــــشتۇرۇپ ــــــا سېلى ــــــا تىلىغ ائن

ــــدىن  ــــدە، ائن ياخــــشىۆئگهنگهن
ـــدۇ مهن نۇرغـــۇن. ۆئگهنگىلـــى بولى

ۇئيغـــۇر ۋەتهنداشـــالرنى كۆزىتىـــپ،
شــۇنى چوڭقــۇر ھــېس قىلــدىمكى،
كۆپىنچه ەئھۋالدا، ەئگهر بىـر كىـشى
ۆئزىنىــڭ ائنــا تىلــى بولغــان ۇئيغــۇر
تىلىنـــى ياخـــشى بىلمىـــسه، باشـــقا
ــدۇ ــشى ۆئگىنهلمهي ــۇ ياخ .تىلالرنىم

ـــا ـــۇن ائت ـــازىر نۇرغ ـــالر ۆئز-ھ ائنى
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ـــتهپكهپهرزەنتلىرى ـــزۇ مهك ـــى خهن ن
ائنىـالر مۇنـداق بىـر-بۇ ائتا. بېرىدۇ

ــشى ــدىن ســوراپ بېقى ســوائلنى ۆئزى
مهن باالمغــا ۇئيغــۇر تىلىنــى: كــرەك

قانداق ۆئگىتىمهن؟ ۇئيغۇر دىيارىـدا
ھهر خىــــل شــــهكىلدىكى چهت ەئل
تىلى ۆئگىنىش سىنىپلىرى ېئچىلغىلـى

مېنىڭچه بولسا ۇئيغۇر تىلى. تۇرۇپتۇ
ــرەكســىنىپلىرىمۇ ېئ ــشى كې ــۇ. چىلى ب

ــۇر ــر ۇئيغ ــتىدە ھهر بى ــىله ۈئس مهس
ناھايىتى چوڭقۇر وئيلىنىـپ بېقىـشى

بىر ائدەم ۈئچۈن ائنا تىلىنى. كېرەك
يوقىتىپ قويۇش ىئنتايىن خهتهرلىك

ۇئيغۇرالر ۈئچۈن ۆئزىنىڭ ائنـا. ىئش
ــر ــز بى ــش ھهرگى ــا بىلى ــى پۇخت تىلىن
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قولغا كهلتـۈرگهن ائالھىـدە نهتىـجه
ائدەم چوقۇم قىلىشقاۇئ بىر . ەئمهس

  . تېگىشلىك ىئش
ۇئيغـــۇر دېــگهن ناچـــار"بهزىــلهر 
مهن ۇئنىڭــدىن پۈتــۈنلهي. مىلــلهت

.، دېيىـــشى مـــۇمكىن"ۋاز كهچـــتىم
ۇئيغــــۇر بولماســــلىققا تىرىشىــــشى

مهن ائلـــــدى بىـــــلهن. مـــــۇمكىن
ۇئنــداقالردىن مۇنــداق بىــر ســوائلنى

ــــاي ــــوراپ باق ــــۇر: س ــــىز ۇئيغ س
ا،تهقــدىرىنىڭ ياخــشىراق بولۇشــىغ

ەئھۋالىنىـــڭ-ۇئيغۇرالرنىـــڭ ھـــال
ــك ــېمه ۋە قانچىلى ــشىغا ن ياخشىلىنى
تۆھپه قوشـتىڭىز؟ مهن چهت ەئلـدە

 يىلــدەك ياشــىغان تهجــرىبهمگه20
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ائساســهن، ســىزگه شــۇنى ېئيتىــپ
    :قوياي

ــا" ــسىدىن-ۆئز ائت ــشى" ائنى ياخ
ـــــكهن ـــــكهن دەپ ۋاز كهچ ەئمهس

 ۆئز .ىئنسان ياخشى ىئنسان ەئمهس
هچـكهن كىـشى ۆئزمىللىتىدىن ۋاز ك

ائىئلىسىگه خـاىئنلىق قىلغـان كىـشى
ـــاراۋەر بولىـــدۇ ھهقىقىـــي. بىـــلهن ب

ۇئيغۇر بالىسى ھهرگىـز ۆئز دادىـسىغا
ھهقىقىـي ۇئيغـۇر. مۇش كۆتۈرمهيدۇ

ھهرگىز ۆئز قېرىندىشىغا زىيانكهشلىك
كـــېچهك،-ســـىز كېـــيىم. قىلمايـــدۇ
تـــۇرۇش ۋە تىلـــدا باشـــقا-يـــۈرۈش

ــــشاپ ــــك وئخ ــــكه قانچىلى مىللهت
ـــي نهزەر، ـــزدىن قهتىئ كهتكهنلىگىڭى
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مهن"ەئگهر سىز ۇئالرغـا ۆئزىڭىزنـى 
 دەپ تونۇشتۇرمىــــسىڭىز،"ۇئيغــــۇر

ـــــۇرلىقىڭىزنى ـــــىزنىڭ ۇئيغ ۇئالر س
ــان ــىزگه بولغ ــان، س ــان ھام بىلىۋالغ

سـىزنىڭ. پۈتۈن ھۆرمىتىنى يوقىتىدۇ
ــــك قانچىلىــــك بىلىملىــــك، قانچىلى
ىئقتىـــدارلىق ۋە قانچىلىـــك داڭلىـــق

ىڭىزدىن قهتىئـي نهزەر،بولۇپ كېتىـش
ــلهت ــر مىل ــك بى ــقا مهدەنىيهتلى باش
يۈزىڭىزدە ھىجىيىپ قويغـان بىـلهن،
كۆڭلىــدە ســىزنى ائزراقمــۇ كــۆزگه

شۇڭا سىزنىڭ تهقـدىرىڭىز. ىئلمايدۇ
پۈتۈن ۇئيغۇر مىللىتىنىڭ تهقـدىرىگه

شــۇڭا ســىز جهمىئيهتــته. باغالنغــان
وئبدانراق وئرۇن تۇتـۇپ، ياخـشىراق
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، پۈتـــۈن ۇئيغـــۇرياشـــاي دېـــسىڭىز
ــــۇقىرى ــــىنى ي ــــڭ ساپاس مىللىتىنى
كۆتىرىش ۈئچۈن پۈتۈن ۋۇجـۇدىڭىز

ھـازىر پۈتـۈن. بىلهن كۈچ چىقىرىـڭ
ـــــدا ـــــڭ ھهمـــــمه جايلىرى دۇنيانى
ياشـــاۋاتقان خهنـــزۇالر جۇڭگونىـــڭ
دۇنيــادىكى ائلــدىنقى قاتارىــدىكى
دولهتــــلهرگه بــــاراۋەر كېلىــــدىغان
ــۈن ــشى ۈئچ ــۈك دۆلهت بواللى كۈچل

ـــــ ـــــدىن كېلى ـــــاردەمقولى شىچه ي
بۇنىڭ سـهۋەبى، جۇڭگـو. قىلىۋاتىدۇ

كۈچلۈك دۆلهتكه ائيالنسا، ۇئالرنىڭ
كۈنىمــــۇ ھازىرقىــــدىن ياخــــشىراق

پۈتـــۈن ۇئيغـــۇر مىللىتـــى. بولىـــدۇ
ــۇر ھهقىقــى كــۈچهيگهن كــۈن، ۇئيغ
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مىللىتىنىڭ ھهر بىر ەئزاسـى ھهقىقىـي
ــلىغان كــۈن ــقا باش ــشى ياشاش ياخ

شــــۇڭا ۆئز. بولــــۇپ ھېــــساپلىنىدۇ
رىگه كۆڭۈل بولىدىغان ھهر بىرتهقدى

-ۇئيغــۇر پۈتــۈن مىللهتنىــڭ ھــال
ـــــــشىغا ـــــــڭ ياخشىلىنى ەئھۋالىنى
قۇدرىتىنىــــڭ يېتىــــشىچه تــــۆھپه

  .قوشۇشى كېرەك
ۇئيغـــۇر ياشـــلىرىغا ھـــازىر بىـــر

بــــۇنى. الزىــــم" ياشــــاش يــــولى"
ـــدە   a path to"ىئنگلىزچى

survival "ــــــدۇ مهن. دەپ ائتاي
يۇقىرىــدا وئتتۇرىغــا قويغــان ۇئيغــۇر
تىلى، خهنزۇ تىلـى ۋە ىئنگلىـز تىلـى
توغرىسىدىكى ۋاقىت جهدۋىلـى مانـا
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شۇ ياشاش يولىنىڭ ەئڭ مـۇھىم بىـر
"ياشاش يولى"بۇ . تهركىبىي قىسمى

نىــڭ تولــۇق مهزمــۇنى نىــمه؟ بــۇ
توغرىــسىدا ســىلهر ۆئزۈڭــالر وئبــدان

ـــــېقىڭالر ـــــپ ب ـــــۇ. وئيلىنى مهن ب
ســــۆھبهتنىڭ ھــــازىرغىچه بولغــــان

م بېـسىپ ۆئتـكهنقىسىملىرىدا، ۆئزۈ
 نــى ىئمكــان قهدەر"ياشــاش يــولى"

.تهپسىلىي بايـان قىلىـشقا تىرىـشتىم
ــــــــدە ــــــــڭ خهۋىرى ھهممهيلهننى
ـــــۇ ـــــۇدىيالر ب ـــــدەك، يهھ بولغىنى
ـــــــــادىكى ەئڭ ۇئزۇن ۋە ەئڭ دۇني
ۋەھـــشى خارالنغـــان مىللهتلهرنىـــڭ

مهن ۇئالر بىلهن خىزمهتـداش. بىرى
ۋە دوست بولۇش ائرقىلىـق، ۇئالرنـى
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.وڭقـــۇر چۈشـــهندىمبىـــر قهدەر چ
ھازىرمۇ ۆئزۈمنىڭ ىئدارىـسى بولغـان
ائمېرىكا ائلهم بوشلۇقى تېخنىكىـسى

ــزى ــات مهركى ــرJPL-تهتقىق  دە بى
ياپونلۇق ۋە يهھـۇدىي بىـلهن بىـرگه

15بىزنىـڭ بۆلۈمـدە . ىئـشلهۋاتىمهن
ەئتراپىـــدا ائدەم بـــار بولـــۇپ، بىـــز

يىلــــى ۋە-2009يىلــــى، -2006
3 يىلى قويۇپ بېرىلىـدىغان-2016

دانه ائلهم تېلېـــسكوپىنىڭ ىئـــشىنى
يۇقىرىــدا تىلغــا ائلغــان. قىلىــۋاتىمىز

ـــۇپ يـــاپون، يهھـــۇدىي ۋە مهن بول
ـــۈن ـــازىر پۈت ـــز، ھ ـــۇ ۈئچىمى مۇش
ــــددىي ۋە ەئڭ ــــڭ ەئڭ جى بۆلۈمنى
ــــۋاتىمىز ــــشلىرىنى قىلى ــــيىن ىئ .قى



489

ــۆرمهت ــۇر ھ ــزگه چوڭق ــانالر بى قالغ
شـۇڭا. قىلىدۇ ۋە بىزدىن ەئيمىنىـدۇ

ـــۇ يهردە، مهن  ـــىلهپب ۆئزۈم خۇالس
ياشــاش "چىقارغــان يهھۇدىيالرنىــڭ

ۇئيغــۇر. نــى ېئيتىــپ بېــرەي" يــولى
ياشلىرىنىڭ تۆۋەنـدىكى بىـر ائبـزاس
ــــسىدىن ــــۈر ېئ ــــر ۆئم ــــۆزنى بى س

  : چىقارماسلىقىنى سورايمهن
يهھۇدىيالر قايسى دۆلهتته، قايـسى
ــۇ ــسا، ش ــسىدا ياشى ــڭ ائرى مىللهتنى
دۆلهت ياكى شـۇ مىللهتنىـڭ تىلىنـى

ــۇ مى ــراقش ــدىنمۇ بهك ــڭ ۆئزى للهتنى
ۆئزىنىــڭ ائنــا. پۇختــا ىئگىلهيــدۇ

ــاي، ــال قالم ــا ىئگىلهپ ــى پۇخت تىلىن
دۇنيانىڭ قانداق يېرىدە بولۇشـىدىن
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-قهتىئــــــــي نهزەر، ۆئز ھېيــــــــت
ــايراملىرىنى ىئــشقا بارمــاي چوقــۇم ب

ـــــــدۇ   باشـــــــقىالرنى-تهبرىكلهي
ائدەتلىـرىگه بـوي-ۆئزلىرىنىڭ ۆئرپ

ـــى ـــرىۆئزل-ســـۇندۇرىدۇ؛ ۆئزلىرىن ى
باشـــــقا. قـــــاتتىق ھۆرمهتلهيـــــدۇ

مىللهتكه قىلچه خوشامهت قىلمايـدۇ
ــــاراىئتتا ــــداق ش ــــدە ھهر قان ھهم
.ۇئالرنىڭ تهخسىـسىنى كۆتۈرمهيـدۇ

بىرىنـى شهرتـسىز-پۈتۈن ىئـشتا بىـر
ــدۇ ــرىگه. يۆلهي ــمه ىئــشتا ۆئزلى ھهم

ناھـــايىتى يـــۈقىرى تهلهپ قويـــۇپ،
ھهممه ىئشنى ىئلمىي ۇئسۇل بويىچه،

ــويىچ ــويىچه،ەئخــالق ب ــدە ب ه، قاىئ
تۈزۈم بويىچه، پىرىنـسىپ بـويىچه ۋە
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باشـقا. قانۇن بويىچه ياخشى قىلىدۇ
مىللهتتىن بولغان كىـشىدىن بىرسـى
قاىئدە بويىچه ياكى ىئلمىـي ۇئسـۇل
بــويىچه ىئــش قىلمايــدىكهن، ۇئنىــڭ
ۆئزىنىــڭ سهپدىــشى يــاكى باشــلىقى
بولىـــشىدىن قهتىئـــي نهزەر، ۇئنىـــڭ

تتىق نـارازىلىقكۆزىگه كىرىۋېلىپ، قا
بىلدۈرىـــــــدۇ؛ بىـــــــر قېتىممـــــــۇ
ۆئتكۈزۋەتمهيدۇ؛ شۇ ائرقىلىـق ۆئزى
يېڭهلمىگهن تهغدىردىمۇ، ۇئ كىشىنى
ۆئز ىئچىــــدە بولــــسىمۇ خىجىــــل

ــــدۇ ــــدار. قىلدۇرى ــــم ۋە ىئقتى بىلى
جهھهتـــته باشـــقىالرنىڭ مۈرىـــسىگه

خىــزمهت. دەســسهپ، ىئگىــز تۇرىــدۇ
وئرنىــدا ۆئز خىــزمىتىگه كېرەكلىــك
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ـــــو ـــــان ق ـــــڭ-رالبولغ بۇيۇمالرنى
ــــڭ( ــــىلهن، كومپيۇتېرنى ەئڭ) مهس

ــدۇ ــى ائلغۇزى ــسىل، ەئڭ قىممىتىن ېئ
ــورال( ــسا،-ق ــشى بول ــۇمالر ياخ بۇي

قىلغان ىئشىڭىزنىڭ ۈئنۈمىمۇ يۇقىرى
ۆئزى بىلهن يهنه بىـر باشـقا). بولىدۇ

بىـــر مىللهتـــتىن بولغـــان كىـــشىنىڭ
10 پۇرسـهت بولـسا، ۇئ 10ائلدىدا 

ىپۇرســــــهتنىڭ ھهممىــــــسىنى ۆئز
 باشــقىالرغا-ېئلىۋېلىــشقا تىرىــشىدۇ 
شۇڭا ۇئالرنى. قىلچه رەھىم قىلمايدۇ

ــشى ــلهر ياخ ــۇن مىللهت ــقا نۇرغ باش
ــــۇدىينى ــــا يهھ ــــدۇ، ەئمم كۆرمهي

يىقىتىـدىغانغا ائمـال -يىقىتالمايدۇ
  . تاپالمايدۇ
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جۇڭگــــو قــــانۇنلىرى ىئچىــــدە،
ـــدىغان ـــسا بولى ـــۇرالر پايدىالن ۇئيغ

  قانداق قانۇنالر بار؟ 
ى ۇئيغـۇر نوپۇسـىنىڭ قـانچهۇئالرن

  پىرسهنتى وئقۇپ باققان؟ 
قــانچه پىرســهنىت ۇئيغــۇر بــولمىش

  ھوقۇق ىئگىلىرى وئقۇپ باققان؟
ــچهك"  ــا ەئم ــسا، ائن ــاال يىغلىمى ب

قـــــــانۇن بهرگهن ".ســـــــالمايدۇ
ـــــدىلىنىش ـــــانىيهتلهردىن پاي ىئمك

  .ۈئچۈن قانۇننى بىلىش كېرەك
ـــۇپ، ـــار بول ـــالىڭىز ب ـــر ب ەئگهر بى

 ھــۆرمهت قىلمىــسىڭىز،ۇئنىڭغــا ســىز
.باشقىالر تېخىمۇ ھـۆرمهت قىلمايـدۇ

ــى ۆئز ــۇر مىللىت ــى-ەئگهر ۇئيغ ۆئزىن
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ــــــــسه، ۆئز ــــــــى-قهدىرلىمى ۆئزىن
ــــسه، ۆئز ــــاردەم-ھۆرمهتلىمى ائرا ي

بىرىنى ھىمايه قىلمىسا،-قىلمىسا، بىر
ـــداق ـــېچ قان ـــتىن ھ ـــقا مىللهت باش
نهرســىنى ۈئمىــد قىلىــش مــۇمكىن

  . ەئمهس
كـۆپ بولغـانخهنزۇ تىلىنىڭ خېتى 

بىلهن، ۇئنىڭ گىراماتكىسى ىئنتـايىن
ائددىـــــي بولـــــۇپ، شـــــىنجاڭدا
ـــر ۇئيغـــۇر ۆئســـمۈر ياشـــاۋاتقان بى
ۈئچۈن ۇئنى ۆئگىنىش ائنـچه قىـيىن

ــدا. ىئــش ەئمهس ــۇڭا مهن يۇقىرى ش
وئتتۇرىغا قويغان نىـشاننى ەئمهلـگه
ائشۇرۇش، ھهر بىر ىئرادىلىك ۇئيغـۇر
ياش ۈئچـۈن ېئيىتقانـدا، پۈتـۈنلهي
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ــشق ــدىغان ىئ ــى بولى ــز. ىلغىل ىئنگلى
ۇئ. تىلىنى ۆئگىـنىش ائسـان ەئمهس

ماتېماتىكــــا، فىزىكــــا دېگهنــــدەك
ۋاقىـــت. پهنـــلهرگه قارىغانـــدا تهس

ــدە  ــۇ كهم دېگهن ــل2جهھهتتىنم  يى
خهنزۇ تىلىنى پۇختـا. تهلهپ قىلىدۇ

ۆئگىۋالــسىڭىز، پۈتــۈن جۇڭگونىــڭ
ىئنگلىـز. دەرۋازىسى سىزگه ېئچىلىدۇ

 ۆئگىۋالـسىڭىز، پۈتـۈنتىلىنى پۇختا
.دۇنيانىڭ ىئشىگى سـىزگه ېئچىلىـدۇ
ھىندىستاننى ەئينى ۋاقىتتا ەئنگلىـيه
بېــسىۋېلىپ، ۇئالرغــا ىئنگلىــز تىلىنــى
ـــازىر ـــتىكهن، ھ ـــۇرى ۆئگىتىپ مهجب
ــڭ ــى ۇئنى ــستان دۆلىت ــۈن ھىندى پۈت

ۇئالرنىــڭ. پايدىــسىنى كۆرۈۋاتىــدۇ
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ــز تىلىنــى ــرى ىئنگلى ائلىــي مهكتهپلى
ا ۇئالر پۈتۈن ياۋروپاشۇڭ. قوللىنىدۇ

ۋە ائمېرىكــا كهســپىي كىتاپلىرىــدىن
ـــــدۇ ـــــتىچه پايدىلىناالي .شـــــۇ پې
ائمېرىكىغــا وئقۇشــقا بارســا، ىئنگلىــز
.تىلىدىن ىئمتىھـان تهلهپ قىلمايـدۇ

ـــدە،10-5يېقىنقـــى  ـــڭ ىئچى  يىلنى
ـــشاق ـــۇن يۇم ـــدىكى نۇرغ ائمېرىكى
دېتال قاتارلىق ساناەئت شىركهتلىرى

تانغاۆئز شـــــــىركىتىنى ھىندىـــــــس
يـــــۆتكهپ، ۇئالرنىـــــڭ تۇرمـــــۇش
ـــــۇقىرى ـــــراقال ي ـــــسىنى بى سهۋىيى

ـــۋەتتى ـــا. كۆتۈرى ـــازىر ائمېرىكىغ ھ
ــــــــــقان ــــــــــپ وئلتۇراقالش كېلى
ــــــــانى ــــــــستانلىقالرنىڭ س ھىندى
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ـــزۇالردىن قالـــسىال ەئڭ كـــۆپ .خهن
ـــــــڭ  ـــــــىنىCPUكومپيۇتېرنى  س

ـــــدىغان  ـــــگهن"Intel"چىقىرى  دې
ــــــــىركهتنىڭ  ــــــــهنت30ش  پىرس

ۇشىخىزمهتچىسى ھىندىستانلىق بول
  .مۇمكىن

بالىالرنىـــڭ بىـــر نورمـــال ۆئســـۈپ
ــــــار ــــــانۇنىيىتى ب ــــــتىلىش ق .يې
ائمېرىكىلىقالرنىــڭ ۆئلچىمــى بــويىچه

 ياشــقا18ېئلىــپ ېئيتقانــدا، بــاال 
ـــۇرا ـــۇق وئتت ـــى تول ـــرگىچه، يهن كى
-مهكتهپنى پۈتتۈرگىچه، بالىنى ائتا

بالىنىـــڭ ۆئســـۈپ. ائنىـــالر باقىـــدۇ
ــــايىن ــــانىنى ىئنت ــــتىلىش جهري يې

ە ەئستايىدىل كۆزىتىـپ،تهپسىلىي ۋ
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ــۈك، بالىــسى قايــسى ىئــشالردا كۈچل
قايسى ىئشالردا ائجىزلىقىنـى تولـۇق
چۈشــــىنىپ، بالىــــسىنىڭ ائجىــــز
تهرەپلىرىنى كۈچلهندۈرۈشكه ياردەم

مېنىــڭ قىــزىم باشــالنغۇچتا. قىلىــدۇ
وئقۇۋاتقاندا، بىر قېتىملىق توغۇلغـان

 تهك قىزنـــى15كــۈن وئلتۇرۇشــىغا 
ش تۈگهپ، بـالىالروئلتۇرۇ. چاقىردى

تارقاپ بولغاندا، بىر قىزنىڭ ائپىـسى
مېنىڭ قىـزىم بهك"ۆئيىمىزگه كېلىپ،

ـــۇۋاش ـــڭ. ي ـــسام ســـېنىڭ قىزى قارى
ـــپ، تهشـــكىللهش ـــايىن ائكتى ىئنت
.ىئقتىدارى ىئنتايىن يـۇقىرى ىئـكهن
ەئگهر ماقۇل كۆرسهڭ مهن ھهر كۈنى
قىزىمنى ەئپكېلىپ، دىلنارە بىلهن بىر
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ـــى  ـــاەئت وئينىغىل ـــسامس ـــۇ. قوي ب
ـــاالڭغىمۇ مهن ـــدا ســـېنىڭ ب جهريان

.، دەپ تهلهپ قىلدى"قاراپ بهرسهم
ــز مــاقۇل بولــدۇق ــرىكىلىقالر. بى ائمې

وئقۇش يېشىدىكى بالىسىنى ۆئزىدىن
 ھهپتىـدىن4ەئڭ ۇئزۇن بولغاندىمۇ 

يازلىق كـانىكول. ائرتۇق ائيرىمايدۇ
ـــــتهپ ـــــۇرا مهك ـــــدا وئتت جهريانى
ــــــــــۈن ــــــــــۇچىلىرى ۈئچ وئقۇغ

ۇرۇلغان، ىئنگلىــــــزچهوئرۇنالشــــــت
"summer camp"دەپ 

ـــــــــازلىق داال ـــــــــدىغان ي ائتىلى
پاائلىيهتلىرى ىئنتايىن كۆپ بولـۇپ،
بۇ پاائلىيهتته بالىالر ۆئز شهھىرىدىن
ــك ــۈزەل مهنزىرىلى ــر گ ــى بى يىراقتىك
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تهربىـــيه ۋە-يهرگه بېرىـــپ، تهلىـــم
كۆڭۈل ېئچىش پاائلىيهتلىرىنى ېئلىپ

4مــۇددىتى بىــر ھهپتىــدىن . بارىــدۇ
ھهپتىگىچه بولۇپ، ۇئنىڭ چىقىمىنـى

بالىنى. ائنىالر ۆئزلىرى تۆلهيدۇ-ائتا
ــر ــشتىكى بى ــاائلىيهتكه ەئۋەتى ــۇ پ ب
شــهرت شــۇكى، ەئگهر بــاال ۆئينــى

ـــېغىنىپ،  ـــتىمهن"س ـــۈمگه كې "ۆئي
دېسه، شۇ ۋاقىتنىڭ ۆئزىـدىال ۆئيىـگه

بىـر ائدەم نورمـال. ەئكىلىپ قويىـدۇ
18ەئھۋالـــدا ۆئز ۆئمرىنىـــڭ پهقهت 

ائنىـسى بىـلهن-ىلىنى ۆئزىنىڭ ائتاي
ــدۇ ــرگه ۆئتكۈزى ــۇ . بى ــل18مۇش  يى

.بولــۇپ ياشــايدۇ" بــاال"ىئچىــدە 
 يىـل جهريانىـدا18مېنىڭچه، مۇشۇ 
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ــــدەك ــــالىنى بالى ىئمكــــان قهدەر ب
پهقهت. ياشــىغىلى قويغــان ياخــشى

شـــۇنداق قىلغانـــدىال، بـــاال ھهمـــمه
ــدۇ ــال چــوڭ بولى ــتىن نورم .جهھهت

شىنىڭ ۆئزيهنه بىــر ىئــش، بىــر كىــ
ائنـا،-مىللىتى، ۆئز يۇرتى، ۆئز ائتـا

تۇغقـانلىرى ۋە ۆئزىنىـڭ ائنــا-ۇئرۇق
ــا ــسىدىكى نۇرغــۇن دۇني تىلــى توغرى

ــشى مۇشــۇ  ــدا18قارى ــل جهريانى  يى
ـــۇرا. شـــهكىللىنىدۇ ـــاال وئتت ەئگهر ب

مهكـــتهپ يېـــشىدىال ۆئز يۇرتىـــدىن
ائيرىلسا، ۆئزىنىڭ كېيىنكى ھاياتىـدا

ۇرغــۇنناھــايىتى مــۇھىم بولغــان ن
نهرســـــىلهردىن قـــــۇرۇق قېلىـــــشى

  . مۇمكىن
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ــدىن ــالر مهن ــۇر ياش ــۇن ۇئيغ نۇرغ
ـــــۈك" ـــــى ۈئنۈمل ـــــز تىلىن ىئنگىلى

ــــسى؟ ــــۇلى قاي ــــشنىڭ ۇئس ۆئگىنى
ىئنگىلىــــز تىلــــى گرامماتىكىــــسىنى

 دەپ"ۆئگىـــــــنىش ۇئســـــــۇلىچۇ؟
مهن بۇ سوائلنىڭ جاۋابىنى. سورىدى

.تور بېتىگه كىرگۈزۈپ قويغان ىئدىم
ۈتۈنلـــۈكىگهبــۇ ســـۆھبهتنىڭ بىـــر پ

كاپالهتلىـــك قىلىـــش ۈئچـــۈن، مهن
 .ۇئنى بۇ يهرگىمۇ كىرگۈزۈپ قوياي

 ىئنگىلىـز تىلىنـى ۈئنۈملـۈك:سوائل
ــــسى؟ ــــۇلى قاي ــــشنىڭ ۇئس ۆئگىنى
ىئنگىلىــــز تىلــــى گرامماتىكىــــسىنى

  ۆئگىنىش ۇئسۇلىچۇ؟
بىــر ائدەمنىــڭ ۈئنۈملــۈك: جــاۋاب
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ـــــر ـــــۇلى يهنه بى ـــــنىش ۇئس ۆئگى
ــــــشىمايدۇ ــــــنىڭكىگه وئخ .ائدەم

ىڭدىن باشقا، تىـل ۆئگىـنىش بىـرۇئن
ۇئزۇن مۇددەتلىك، مۈشـكۈل ۋەزىـپه
بولــۇپ، ناھــايىتى يــۇقىرى ىئــرادە
بىـــلهن مۇســـتهھكهم بهل باغلىمـــاي
ـــۇكهممهل ـــى م ـــر تىلن ـــۇرۇپ، بى ت

ـــۇمكىن ەئمهس ـــنىش م ـــل. ۆئگى تى
ۆئگىــنىش ھــېچ كىــم ۈئچــۈن ائســان

شــۇڭا باشــتىن تارتىــپ بــۇ. ەئمهس
توغرىـــدا مۇســـتهھكهم ىئـــدىيىۋى

ـــرەكت ـــى كې ـــارلىق بولۇش مهن. هيي
ــان ــىتېتىدا وئقۇغ ــىنجاڭ ۇئنىۋېرس ش

ــدا،  ــى-1ۋاقتىم ــزۇ تىلىن ــى خهن يىل
 يىـل2ۆئگىنىپ، ۇئنىڭدىن كېيىنكى 
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ــز تىلىنــى قوشــۇمچه ىئچىــدە ىئنگىلى
ـــزۇ ـــي پهن خهن ـــپ، تهببىىئ ۆئگىنى

ـــــــڭ  ـــــــق3وئقۇغۇچىلىرىنى  يىللى
 يىل ىئچىدە ۆئگىنىـپ2دەرسلىگىنى 

ــــى  ــــۇپ، ىئنگىلىزچىن ــــۇپبول وئق
تۈگهتكهن خهنزۇ وئقۇغۇچىالر بىلهن
بىرگه ىئمتىھانغا قاتنىـشىپ، يـۇقىرى

ەئڭ. نهتىجىـــگه ېئرىـــشكهن ىئـــدىم
 يىــل جهريانىــدا يــاپون2ائخىرقــى 

ـــپ ـــدىن ۆئگىنى ـــۇ ۆئزلۈكىم تىلىنىم
  .بولدۇم

  : مهن قولالنغان ۇئسۇل مۇنداق
ھهر كۈنى يېڭى خـام سـۆزدىن) 1(

  .  دانه سۆز ۆئگىنىش20
ــر )2(  كــۈن، ھهر5خــام ســۆزنى بى
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  .  قېتىمدىن يېزىش3كۈنى 
ــــــــۈنلهي)3( ــــــــستنى پۈت تېكى

  . يادلىۋېلىش
تاپشۇرۇقنى بىرنىمۇ قالدۇرماي) 4(

  . ىئشلهش
تۆۋەندە ھهر بىر مهسـىله ۈئسـتىدە

  :قىسقىچه توھتىلىپ ۆئتهي
تىـــل ۆئگىنىـــشته ەئڭ قىيىنغـــا) 1

توختايــدىغان بىــر نهرســه يېتهرلىــك
ـــا ـــۆزنى ي ـــام س ـــاندىكى خ دالپس

ـــارەت ـــتىن ىئب ـــك. ىئگىلهش يېتهرلى
مىقتـــــــاردىكى چهت ەئل تىلـــــــى
سۆزلۈكىنى يادلىۋېلىش قىسقا ۋاقىـت
ىئچىــدە قــاتتىق تۇتــۇپ ېئرىــشكىلى

ۇئزۇن. بولىـــدىغان نهرســـه ەئمهس
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مۇددەت ىئزچىل تىرىشىش ائرقىلىـق
شـۇڭا. ېئرىشكىلى بولىدىغان نهرسـه

ۇئنــى كۈنــدىلىك ۋەزىــپه قىلىــۋېلىش
هر كـــۈنى ەئتىـــگهنمهن ھ. كېـــرەك

 دە وئرنۇمـــدىن تـــۇرۇپ،6ســاەئت 
ائلدىنقى كۈنى ائخشىمى تهييـارالپ

. ســـۆزلۈكنى يادلىـــدىم20قويغـــان 
ــاراپ، ــسىگه ق ــزۇچه مهنى ــى خهن يهن
ىئنگىلىزچىــسىنى دەپ بېرەلهيــدىغان

ەئتىگهنلىك تاماقتىن كېيىن. بولدۇم
 مىنۇت بالدۇر بېرىپ،10-5سىنىپقا 

ــۇرۇن،  بۈگــۈندەرس باشلىنىــشتىن ب
 سـۆزلۈك ۋە ائلـدىنقى20ۆئگهنگهن 

 ســـۆزلۈك80 كۈنـــدە ۆئگهنـــگهن 4
ـــي  ـــۇپ جهمىئ ـــۆزلۈكنى100بول  س
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خهنزۇچىـــــسىغا قـــــاراپ تـــــۇرۇپ
ــــسىنى يــــازدىم ــــۇنى. ىئنگىلىزچى ب

چۈشتىن كېيىنكـى دەرسـتىن بـۇرۇن
2ۋە كهچلىق تهكراردىن بۇرۇن يهنه 

يهنـى ھهر كـۈنى. قېتىم تهكرارلىـدىم
 قېــتىم3كنى  ســۆزلۈ100 كۈنلــۈك 5

ھهر بىــر ســۆزلۈكنى. يېزىــپ چىقــتىم
 كــۈن تهكرارلىــسام، ۇئ5مۇشــۇنداق 

مهڭگۈ ېئسىمدىن چىقمايـدىغان بىـر
بــۇنى ۆئزۈمــگه. نهرســىگه ائيالنــدى

ىئنتــايىن قــاتتىق تــۈزۈم قىلىۋالغــان
ــاي ــپ بولم ــۆزلۈكنى يېزى ــۇپ، س بول

سـۆزلۈكنى. تۇرۇپ كىنوغـا بارمىـدىم
.رمىـدىميازماي تۇرۇپ وئلتۇرۇشقا با

تاماشـىدىن ۋاز كهچـسهممۇ-وئيـۇن
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  . بۇ تۈزۈمنى قهتىئي بۇزمىدىم
يۇقىرىدا ېئيتقاندەك، ھهر قېتىم) 2
100يهنــــى ( كۈنلــــۈك ســــۆزنى 5

 قېـتىم3ھهر كـۈنى . يـازدىم) سۆزنى
ەئتىگهنلىك دەرستىن بۇرۇن،: يازدىم

چۈشتىن كېيىنكـى دەرسـتىن بـۇرۇن
  .ۋە كهچلىك تاماقتىن كېيىن

گهنگىــنىم تهبئــي پهنمېنىــڭ ۆئ) 3
ــلىك ــڭ دەرس ــزۇ وئقۇغۇچىلىرىنى خهن
ــنىڭ ــر دەرس ــۇپ، ھهر بى ــابى بول كىت
بىردىن رەسـمى تهكـستى ۋە بىـردىن

"ىئختىيـــارىي وئقـــۇش تېكـــستى"
)Reading Text (مهن. بار ىئـدى

ــى دەرس ــردىن يېڭ ــدە بى ھهر ھهپتى
ــــڭ ــــۇپ، ھهپتىنى ــــگهن بول ۆئگهن
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ــدە ــۇنى ەئتىگهن ــرىغىچه ھهر ك ائخى
ــستن ــادالپ،تېكى ــسمىنى ي ــر قى ىڭ بى

ــــستنى ــــرىغىچه تېكى ــــته ائخى ھهپ
ــــدىم ــــۈنلهي يادلىۋال ــــڭ. پۈت بۇنى

پايدىـــــسى، ســـــۆزلۈكنى پۇختـــــا
ېئــــسىڭىزگه ېئلىــــۋېلىپال قالمــــاي،
گرامماتىكا قاىئدىـسىنىمۇ پۈتـۈنلهي
يادلىۋالىــدىغان بولغاچقــا، كېيىــنچه
گراممــاتكىنى جــانلىق ىئشلىتىــشىڭىز
ۈئچۈنمــــۇ ىئنتــــايىن پايدىــــسى

ــــدىكهنبو  Reading"مهن . لى
Text"،ـــۇپ ـــۈنى وئق ـــۇ ھهر ك  نىم

  .ائساسهن ېئسىمگه ېئلىۋالدىم
تاپشۇرۇقنى تولۇق ىئشلهش ھهر) 4

ـــۇمنى ـــى ۇئق ـــدە يېڭ ـــداق پهن قان
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پىشـــشىق ىئگهلهشـــته كهم بولـــسا
شـۇڭا بـۇ يهردە. بولمايدىغان نهرسه

  .تهپسىلىي توختالمايمهن
ـــدىنقى ـــۆھبهتنىڭ ائل ـــۇ س مهن ب

ــڭ  ــقبۆلۈملىرىنى ــر داڭلى ــدە، بى بىرى
ائدەمنىڭ مۇنداق بىر سـۆزىنى تىلغـا

ۋاقىتنى مىنۇت بـويىچه: "ائلغانىدىم
ھېــساباليدىغان ائدەمنىــڭ ۋاقتــى،
ۋاقىتنـــــــى ســـــــاەئت بـــــــويىچه
ھىــــــــــــسابلهيدىغانائدەمنىڭكىگه

 ھهســسه كــۆپ بولىــدۇ60قارىغانــدا 
ـــشكه ." ـــل ۆئگىنى ـــۆزنى تى ـــۇ س  ب

.تهدبىقلىغاندا ھهقىقهتهنمۇ شـۇنداق
ن شـــــىنجاڭ ۇئنىۋېرســـــىتېتىدامه

وئقۇۋاتقــــان مهزگىلــــدە، تاماققــــا
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ـــــدا، ـــــان ۋاقتىم ـــــرەت تۇرغ ۆئچ
ائپتوبۇســتا يــول ماڭغــان ۋاقتىمــدا،

ــــدى ــــڭ ائل ــــدە-يىغىنالرنى كهينى
دېگهنلهرنىڭ ھهممىسىدە ىئنگىلىزچه

  . سۆزلۈك يادلىغان ىئدىم
ـــر ـــقا بى ـــڭ باش ـــۇر مىللىتىنى ۇئيغ
مىللهت تهرىپىدىن كۆزگه ىئلىنىـشى،

رگىز باشقا بىر مىللهت ۆئزلىگىدىنھه
ـــدىغان نهرســـه ەئمهس ـــى. بېرى ۇئن

ـــــا ـــــى ۆئزى قولغ ـــــۇر مىللىت ۇئيغ
ـــــرەك ـــــى كې ـــــۇر. كهلتۈرۈش ۇئيغ

مىللىتىنىــڭ ســۈپىتىنى ۆئســتۈرۈپ،
ۇئنى دۇنياغا بىر تايىنى بـار مىلـلهت
سۈپىتىدە تونۇتۇشتا، ھهر بىر ۇئيغۇر
ــدۇ ــوڭ رول وئينىياالي ــايىتى چ .ناھ
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ـــــى ـــــۇنداق رولن ـــــۇكمۇش  ۈئنۈمل
وئيناشـــنىڭ بىـــر شـــهرتى، ھهر بىـــر
ــى ــزۇ تىل ىئرادىلىــك ۇئيغۇرنىــڭ خهن
بىــــلهن ىئنگلىــــز تىلىنــــى پۇختــــا

ــارەتتۇر ــشىدىن ىئب ــى. بىلى ــۇ ىئكك ب
ـــازىرقى ـــش، ھ ـــا بىلى ـــى پۇخت تىلن
شــــاراىئتتا ۇئيغــــۇر ياشــــلىرىنىڭ

نىڭمۇ بىر كهم بولسا" ياشاش يولى"
ــــي ــــدىغان مــــۇھىم تهركىبى بولماي

ــــسمى ــــامهن ائ. قى ــــڭ-ت ائنىالرنى
يېتهرلىك يول كۆرسىتىشى ۋە يـاردەم
ــيىن ــدىن كې ــلهن، بۇنىڭ ــشى بى قىلى
وئتتۇرا مهكتهپكه كىرىدىغان ۇئيغۇر

ۆئسمۈرلىرىنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ-ياش
ــشانىغا ــنىش نى ــل ۆئگى ــۇرىقى تى يۇق
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  . يېتىشىنى تولىمۇ ۈئمىد قىلىمهن
ىئنتېرنېـت خهۋىرىـدە :سوائل. 15

ـــودا ۆئز " ـــۇرالر جۇڭگ ـــلۇئيغ -تى
يېزىقىدا تور بېكهتلىرىنى ىئـشلىگهن،

Windowsمهشـــــــــــــــــغۇالت 
سىستېمىـــــــسىغا ۆئز يېزىقىنـــــــى

دېيىلــدى،" مىلــلهت-2كىرگــۈزگهن 
ۇئيغۇر تور مهدەنىيىتى ۋە كومپيۇتېر
بىلىملىرىنــــــى وئمۇمالشــــــتۇرۇش
ھهققىدە قانداق تهكلىپلىرىڭىز بار؟ 

ـــــى: جـــــاۋاب ـــــۇ خهۋەرن مهن ب
نـدىم،وئقۇغاندا، ىئنتايىن ھاياجانال

تهســــىرلهندىم ھهمــــدە ۇئيغـــــۇر
مىللىتىنىڭ تور بېكهت مهدەنىيىتىنـى
راۋاجالنــدۇرۇش، ۇئنــى خهلقائرالىــق
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يــــۇقىرى ســــهۋىيىگه يهتكــــۈزۈش،
ــــى وئمۇمالشــــتۇرۇش ھهمــــدە ۇئن
جهھهتته ھازىر ەئڭ ائلدىنقى سهپته
ــسادىنى ــۈچىنى ۋە ىئقتى ــى، ك ۋاقتىن

تىنـسىز تىرىـشچانلىق-ائيىماي، ۈئن
ان قېرىنداشـــــالردىنكۆرســـــىتىۋاتق

 . ىئنتايىن پهخىرلهندىم
ــــــــرى مهن-1991-1992 يىللى

كالىفورنىيه ۇئنىۋېرسىتېتىنىڭ داۋىـس
شۆبىسىدە ائلىي مهكتهپ ىئنژېنېرلىق

يىللىق وئقۇغۇچىلىرىغا-1كهسپىنىڭ 
كومپيـــــــۇتېر پروگراممىـــــــسىنى«

دېــــگهن دەرســــته» تونۇشــــتۇرۇش
»Fortran « بىــلهن»Unix« نــى

ىمدا، ائمېرىكىـدىكىۆئتۈۋاتقان ۋاقت
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ائلىــي مهكــتهپلهردە ىئنتېرنېــت تــور
ۇئ. بېكىتى پهيدا بولۇشـقا باشـلىدى

چاغدا بىز تور بېكىتىنـى ائچىـدىغان
ـــــــى  دەپ» Mosaic«پروگراممىن

ائتىغان بولۇپ، مهن وئقۇغۇچىالرغـا
ــــۇائۋىن ــــابىق م ــــڭ س ائمېرىكىنى
ـــق ـــڭ ائۋازلى ـــدېنتى ائلگورنى پرېزى

ه كىرىـپنۇتقى بار بىـر تـور بېكىـتىگ
ــدىكى ــشنى دەرس ۋاقتى ائڭــالپ بېقى

شــۇنىڭدىن. بىــر ۋەزىــپه قىلغانىــدىم
تارتىــپ، ائمېرىكىــدا ىئنتېرنېــت تــور
بېكىتىنىـڭ قانـداق تهرەققىـي قىلىــپ
ماڭغانلىقىنى ىئزچىل تـۈردە كـۆرۈپ

ــــــۇردۇم ــــــدا. ت ــــــۇ جهريان مۇش
يۇرتىمىزدىكى تور بېكهت ىئشلىرىنىڭ
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قانــداق بولۇۋاتقــانلىقىنى ىئنتــايىن
ـــسىمۇ، مهن ىئـــشلىگهن بىلگـــۈم بول
ــىركهتلهردە ــق ش ــۇقىرى تېخنىكىلى ي
داۋاملىــق ناھــايىتى قىــسقا ۋاقىــت
ىئچىــدە دۇنيــا بــويىچه ەئڭ ىئلغــار،
يۇقىرى تېخنىكىلىـق مهھـسۇالتالرنى
ــــــــا، ــــــــساق بولمىغاچق چىقارمى
ائلدىراشـــلىقتا يۇرتىمىزنىـــڭ تــــور
بــېكهت ىئــشلىرى توغرىــسىدا ائنــچه

بـۇ قېـتىم. ىمۇئچۇر ائاللمىغـان ىئـد
بىلىــــۋال بىــــلهن بــــۇ ســــۆھبهتنى
باشلىغاندىن كېيىن، ۋەتهندىكى تـور
ــهل ــسىدا س ــشلىرى توغرى ــېكهت ىئ ب
چوڭقۇرراق چۈشهنچىگه ىئگه بولۇش

ــــشتىم ــــىتىگه ېئرى ــــدە. پۇرس ھهم
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دۇنيانىـڭ. ىئنتايىن ھهيـران قالـدىم
ــداق ــسىدىن ھــېچ قان ــار سهۋىيى ىئلغ
قېلىشمايدىغان، ۇئيغۇر كونا يېزىقـى

ـــ ـــزىقتىنبى ـــى يې ـــنچه يېڭ لهن التى
ــــك، ــــالغان بىلى ــــدىلىنىپ ياس پاي
بىلىۋال، دىيارىم، ىئزدىيـارى، مهيىـن
ـــۇر ـــسران، نهۋرۇز، ۇئيغ ـــامال، مى ش
كومپيـــۇتېر ىئلمىــــي جهمىئيىتــــى،

،)Uyghur Nuke( ۇئيغــــۇر نــــۇكه

قاتــارلىق يــۇقىرى… ۇئيغۇرســوفت
سۈپهتلىك تـور بېكهتلىـرى مهيـدانغا

كى يـۇقىرىمهن يۇرتىمىزدى(كېلىپتۇ 
ســــۈپهتلىك تــــور بېكهتلىرىنىــــڭ
ھهممىــسىنى بــۇ يهردە تىلغــا ېئلىــپ

ــــــــدىكهنمهن ــــــــۇڭا. بواللماي ش
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وئقۇرمهنلهرنىــڭ تــوغرا چۈشىنىــشىنى
ـــورايمهن ـــۇر). س ـــسىم ۇئيغ ـــر قى بى

ىئنتېرنېـــت شـــىركهتلىرىمۇ بارلىققـــا
بهزى ۇئيغــۇر شــىركهتلىرى. كېلىپتــۇ

ــــــــۈك ــــــــى ۈئنۈمل ۆئز ىئگىلىكىن
ىتىـــــدىنماڭدۇرۇشـــــتا تـــــور بېك
ــۇ ــدىغان بولۇپت ــازىرقى. پايدىلىنى ھ

زاماننىڭ تهرەققىياتىغـا ماسلىـشىش،
يېزىقـى ساھهســىدىكى-ۇئيغـۇر تىــل

ـــــۈگىتىش ـــــانچىلىقالرنى ت قااليمىق
)ULY(ۈئچۈن ۇئيغۇر التىن يېزىقى 

توغرىــسىدا قــارار ېئلىــش قاتــارلىق
ــك ــي ۋە ەئھمىيهتلى ــايىتى ىئلمى ناھ

ــۇ ــشالر قىلىنىپت ــور: ىئ ــدىكى ت تۆۋەن
 : بهتلىرىنى كۆرۈڭ
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http://www.ukij.org/uly/module

s.php?name=Content&pa=show

page&pid=4  

http://www.biliwal.com/module

s.php?name=Forums&file=view

topic&t=141   

-ھهمدە تور بېكهتتىكى ۇئيغـۇرچه
ۇئيغــۇرچه-ىئنگلىــزچه ىئنگلىــزچه

ـــــڭ ـــــشلىك لۇغهتنى قـــــوش يۆنىلى
 مهيــدانغادەســلهپكى نۇسخىــسىمۇ

،كېلىپتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــۇ
http://uighurdict.uni.cc/modules

.php?name=NukeWrap&page=c

gi-bin/eudict.pl.  

ــۇقىرىقى  ــق، ي داســوائلشــۇ ائرقىلى
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ـــازىر ـــۇرالر ھ ـــدەك، ۇئيغ ېئيتىلغىنى
يېزىقىـدىكى تـور-ز تىلجۇڭگودا ۆئ

Windowsبېكىتـــــــــــــــــــــى ۋە 

مهھسۇالتلىرىنى تهرەققىي قىلدۇرۇش
مىللهتلىــــك وئرۇننــــى-2بــــويىچه 

ــــــــۇ ــــــــاتلىق ھهم. ېئلىپت ىئجتىھ
شهخسىيهتسىز تۆھپه قوشۇش روھىغا
ىئـــگه ياشـــلىرىمىزنىڭ ۇئيغـــۇرچه
ــقا، ــسىدىن باش مهشــغۇالت سىستېمى
ۇئيغــۇر تــور مهدەنىيىــتىگه قۇاليلىــق

،PHP.Nukeۈن يــــــارىتىش ۈئچــــــ
POST.Nuke،تور بهت سىستېمىـسى 

ULY  ۋەUEY دىكـــــى بهتلهرنىـــــڭ
بىـرىگه ائيالنـدۇرغۇچ،-يېزىقىنى بىر

،)Uyghur Edit(ۇئيغــــۇر ېئــــدىت
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Skypeۇئيغـــۇرچه تـــور لـــۇغىتى ۋە 

ىئنتېرنېـــت تېلېفـــون سىستېمىـــسىغا
ــمه ــستېمىالرنى تهرجى ــشاش سى وئخ
قىلىپ ياكى تۈزۈپ ىئشلهپ ھهقـسىز

ـــــشت ـــــزگهتارقىتى هك مهدەنىيىتىمى
خالىس تۆھپه قوشۇش روھى كىشىنى
ـــــدۇ، ـــــل قىلى ھهقىقهتهنمـــــۇ قايى

 . تهسىرلهندۈرىدۇ
تور بېكىتىنىڭ ىئگىلىك ۋە كىشىلىك
ـــۇھىم رول ـــك م ـــتا قانچىلى تۇرمۇش

Biliwal.comوئينىيااليــدىغانلىقىنى 

ېئلىپ بېرىلغان مۇشۇ سـۆھبهتتىندا 
ىئبارەت بىر مىسال ائرقىلىقمـۇ خېلـى

.ڭقـــۇر چۈشـــىنىۋېلىش مـــۇمكىنچو
نىڭ جـاۋابىنى يېزىـپسوائلمهن بىر 
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ــــــۋال ــــــى بىلى ــــــۈرۈپ، ۇئن پۈتت
ۇئالر. باشـــقۇرغۇچىلىرىغا بېـــرىمهن

مېنىــــڭ يــــازغىنىمنى تهھرىــــرلهپ،
بىلىـــۋال تـــور بېكىـــتىگه چىقارغـــان
ھامان، شىنجاڭ ۋە دۇنيانىـڭ باشـقا
جايلىرىدىكى ھهر قانداق بىر ۇئيغـۇر

ۇئ پهقهت. ۇۇئنى دەرھـال كۆرەلهيـد
بىـــر ائدەمـــدىن ىئنتېرنېـــت تـــور
بېكىتىگه كىرىش ۋاسىتىسى بولۇشنىال

بۇنداق يول بىلهن بىر. تهلهپ قىلىدۇ
ـــشنىڭ تهننهرخـــى ـــا ېئرىشى ۇئچۇرغ
ىئنتـــايىن ەئرزان، ســـۈرىئتى تهز ۋە
ــــق ۋە ــــايىن قۇاليلى ۇئســــۇلى ىئنت

شـــــۇڭا ىئنتېرنېـــــت. ائددىيـــــدۇر
ائمېرىكىدا ھـازىر ناھـايىتى يـۇقىرى
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ائمېرىكىنىڭ. ەرىجىدە وئمۇمالشتىد
يىلىــدا ېئــالن قىلىنغــان بىــر-2003

تهكشۈرۈش دوكالتىغا ائساسالنغاندا،
ــشى  ــدىكى يې ــتىن18ائمېرىكى  ياش

58يــۇقىرى كىــشىلهرنىڭ ىئچىــدىكى 
ــا كىــرىش پىرســهنت ائدەم ىئنتېرنېتق

ھـــازىر. ۋاسىتىـــسىگه ىئـــگه ىئـــكهن
ائمېرىكا قاتارلىق تهرەققىـي قىلغـان

هردە ىئنتېرنېتسىز خىـزمهت ۋەدۆلهتل
ھاياتنى تهسـهۋۋۇر قىلىـش مـۇمكىن

 . ەئمهس
مهن كــالىفورنىيه ۇئنىۋېرســىتېتىنىڭ
داۋىس شۆبىسىدە ېئلېكتر توك يـولى
ــــــا ــــــكهن ۋاقىتت دەرســــــىنى ۆئت
ــــــــــــا بهرگهن بهزى وئقۇغۇچىالرغ
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»SPICE«تاپشۇرۇق ۋە پـروجهكتالر 

دەپ ائتىلىــــدىغان تــــوك يــــولى
الى ائرقىلىـقاليىھىلهش يۇمشاق دېت

بىر ەئمهلىـي تـوك يـولى اليىھىـلهش
ـــڭ ـــۇچىالر ۆئزلىرىنى ـــۇپ، وئقۇغ بول
اليىھىسىنى ماڭا ىئنتېرنېت ائرقىلىـق

ـــــــدۇراتتى ـــــــڭ. ماڭ مهن ۇئالرنى
ـــــا ـــــسىنى كومپيۇتېرىمغ پروگراممى
ــــرا ــــى ىئج ــــۈرۈۋېلىپ، ۇئالرن چۈش
ـــسىگه ـــدۇرۇپ، چىققـــان نهتىجى قىل

بىزنىـــڭ. قـــاراپ نهتىـــجه بېـــرەتتىم
ى نۇرغۇن ائالقىلىشىش ۋەشىركهتتىك

ھۆججهت ائلماشـتۇرۇش ىئـشلىرىمىز
مهن. ىئنتېرنېـــت ائرقىلىـــق بولىـــدۇ

يىلىدىن باشـالپ ىئـشلىگهن-2000
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شــــىركهتلهرنىڭ ھهممىــــسى ماڭــــا
ــپ ــۇتېر ېئلى ــاتىرە كومپي ــردىن خ بى
ــى شــىركهتكه ــۇپ، ۇئالرن بهرگهن بول
بارغانــدا ائدەتتىكــى كومپيۇتېرىمغــا
ــــسه ــــپ ىئشلهت ــــۇمچه قىلى م،قوش

ائخــشاملىرى ۋە شــهنبه، يهكــشهنبه،
ــگه ــى ۆئي ــۈنلىرى ۇئن ــش ك دەم ېئلى
قايتۇرۇپ كېلىـپ، بىـر قـانچه ھهتتـا

 نهچچه ساەئت ھېسابالش ۋاقتـى10
ــــــلهش ــــــدىغان اليىھى تهلهپ قىلى
ىئشلىرىنى ۆئيدە بىـر تهرەپـتىن دەم

شـــۇ ائرقىلىـــق. ائلغـــاچ ىئـــشلىدىم
ــــشلىرىنى ــــلهش ىئ ــــۇن اليىھى نۇرغ

ر بهزى كــۈنلىرىھــازى. تاماملىــدىم
ـــپ، ـــپ قېلى ـــشىم چىقى ـــدە ىئ ۆئي
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شىركهتكه بارالماي قالـسام، خـاتىرە
كومپيــۇتېرىمنى يــۇقىرى ســۈرەئتلىك
ــــق ــــشى ائرقىلى ــــت ۇئلىنى ىئنتېرنې
شىركهتنىڭ سېرۋېرىگه ۇئالپ، ھهممه
ىئـــــشالرنى خـــــۇددى ۆئزۈمنىـــــڭ
شــــــــىركهتتىكى ىئشخانىــــــــسىدا

شـۇڭا بىـر. وئلتۇرغاندەك قىالاليمهن
ـــــتىن ۇئ ـــــت تهلهپتهرەپ زۇن ۋاقى

قىلىدىغان ھېـسابالش ۋە اليىھىـلهش
پروگراممىلىرىنى ماڭـدۇرۇپ قويـۇپ،
بىــر تهرەپــتىن ۆئزۈمنىــڭ شهخــسىي

شـىركىتىم بۇنـداق. ىئشىنى قىلىـمهن
ــدۇ ــول قويى ــۈنلهي ي ــشالرغا پۈت .ىئ
باشــقا شــتات ھهتتــا چهت ەئلــگه
يىغىــن يــاكى خىــزمهت مۇناســىۋىتى
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بىــلهن بېرىــپ قالــساممۇ، خــاتىرە
كومپيــۇتېرىمنى ىئنتېرنېــت ائرقىلىــق
ـــــېرۋېرىگه ۇئالپ، ـــــىركهتنىڭ س ش
شـــىركهتته بولۇۋاتقـــان ىئـــشالردىن

ەئگهر. تولۇق خهۋەر تېپىپ تۇرىمهن
ماڭا جىددىي ۋەزىپه چۈشۈپ قالسا،
ۆئزۈمنىـــــڭ نهدە ىئكهنلىكىمـــــدىن
قهتىئيــنهزەر دەرھــال ۇئنــى ىئــشلهپ

ائيالىم ائمېرىكىـدىكى بىـر. بېرىمهن
تلىك چوڭ دوختۇرخانىنىـڭمهملىكه

ســانلىق ائمبــار باشــقۇرۇش يۇمــشاق
دېتالىنىڭ ىئشىنى قىلىدىغان بولـۇپ،
بهزى شــهنبه ۋە يهكــشهنبه كــۈنلىرى
شىركهتنىڭ سانلىق ائمبىرىدا مهسىله
ـــۇتېرىنى ـــسه، خـــاتىرە كومپي كۆرۈل
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ـــــهرۋەرىگه ۇئالپ، ـــــىركهتنىڭ س ش
 . چىققان چاتاقنى وئڭالپ بېرىدۇ

 ائساسىدىكىWindowsمهن ھازىر 
ـــــــــــارالش ھـــــــــــۆججهت تهيي
پروگراممىـــــسىنىڭ ھهممىــــــسىنى،

ZEMAX ،Code V ،BeamProp 

(RSoft) ،BBV (Kymata) ،TFCal،

Film Wizard ـــا ـــارلىق وئپتىك قات
ــــالىنى، ــــلهش يۇمــــشاق دېت اليىھى

LabViewدەپ ائتىلىدىغان ېئلېكتـر 
ــشاق ــقۇرۇش يۇم ــاراتلىرىنى باش ائپپ

ــالىنى،  Ashlar CAD Drawingدېت

ـــلهش ـــانىكىلىق اليىھى ـــگهن مېخ دې
،MatLab يۇمــــــشاق دېتــــــالىنى،

FORTRAN ،C ،Visual C++،
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Windows programming قاتـارلىق
ـــاللىرىنى، ـــسابالش يۇمـــشاق دېت ھې

Unix،ــــسىنى  مهشــــغۇالت سىستېمى
SPICEـــــــــــــــدىغان  دەپ ائتىلى

ېئلېكترونلۇق تـوك يـولى اليىھىـلهش
 دېـگهنHTMLيۇمشاق دېتـالىنى ۋە 

ى ياســــاش يۇمــــشاقتــــور بېكىتــــ
بۇنىـڭ ىئچىـدە. دېتاللىرىنى بىلىمهن

»Code V«دېگهن يۇمشاق دېتـالنى 
ــقا ــسۇس كۇرس ــك مهخ ــر ھهپتىلى بى
ـــقا، ـــدىن باش ـــشىپ ۆئگهنگهن قاتنى
ــسىنى مهن ۆئز ــڭ ھهممى قالغانلىرىنى
ـــدە ـــات ۋە باشـــقا خىزمىتىم تهتقىق
-ىئشلىتىشكه مهجبۇرى بولغاندا ۆئز

ىرغاھاز. ۆئزۈمگه تايىنىپ ۆئگهنگهن
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ـــــاپ ـــــلهپ ياس قهدەر ۆئزۈم اليىھى
ــق  ــۇقىرى تېخنىكىلى ــان ي 4-3چىقق

ــر ــسىدە ېئلېكت ائپپاراتالرنىــڭ ھهممى
تـــوك يـــولى، وئپتىكىلىـــق اليىـــھه،
مېخــانىكىلىق قۇرۇلمــا ۋە ائپپــاراتنى
ــــال ــــشاق دېت باشــــقۇرىدىغان يۇم
قاتارلىقالرنىــــڭ ھهممىــــسىنى ۆئزۈم

ۇئنىڭـــــدىن باشـــــقا. ىئـــــشلىگهن
ــــازىرقى ــــڭ ھ ــــدىلىكۆئزۈمنى  كۈن

تهتقىقــات ۋە باشــقا خىزمهتلىرىمــدە
وئپتىكــــا، ېئلېكتــــر ىئنژېنېرلىقــــى،
ــترونومىيه ــا، ائس ــا، ماتېماتىك فىزىك
ــــــوگىيه ــــــا بىوئل ــــــدە ھهتت بهزى

 . قاتارلىقالرنى ىئشلىتىپ تۇرىمهن
مهن ىئنتېرنېــــت تــــور بېكىتــــى
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مهسىلىسى ۈئستىدە تۆۋەنـدىكى بىـر
ــپ ــتىدە توختىلى ــا ۈئس ــانچه نۇقت ق

 . اليىق كۆردۈمۆئتۈشنى 
ـــسى ۋە. 1 ـــېكهت تېخنىكى ـــور ب ت

ــــۇرالر ۈئچــــۈن ــــى ۇئيغ مهدەنىيىت
.ھازىرچه يهنىال بىر يېڭـى شـهيىئدۇر
ۇئنىـــڭ ۇئيغۇرالرنىـــڭ تۇرمۇشـــى،
جهمىئيىتـــى ۋە ۇئيغـــۇرالر بىـــلهن
مۇناسىۋەتلىك ىئگىلىـك سـاھهلىرىدە
تېـــز تهرەققىـــي قىلىـــپ، ۇئيغـــۇرالر
ــۇق جــارى ــى تول ۈئچۈنمــۇ ۆئز رولىن

رىدىغان بىـر ۋەزىيهتنـى قىـسقاقىلدۇ
ــــــا ــــــدە بارلىقق ــــــۇددەت ىئچى م
كهلتۈرۈشته، كـۆپلىگهن كىـشىلهرنىڭ

بىـلهن) UEY(ۇئيغۇر ەئرەب يېزىقـى 
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ــى  ــن يېزىق ــۇر التى ــن)ULY(ۇئيغ  دى
 خىـــــل يېزىقتىكـــــى،2ىئبـــــارەت 

وئخشىمىغان شهكىل ۋە مهزمۇندىكى
تــور بېكهتلىرىنــى قۇرۇشــى ناھــايىتى

.ق ىئــشتۇرمــۇھىم، زۆرۈر ۋە پايــدىلى
ۇئنىڭــسىز ۇئيغۇرالرنىــڭ تــور بــېكهت
ـــدۇرۇش ـــي قىل ـــشلىرىنى تهرەققى ىئ

ــۇمكىن ەئمهس ــڭ. م غهرب ەئللىرىنى
يېقىنقى زاماندىكى يېڭى تېخنىكىنـى
ـــا ـــدۇرۇش جهريانىغ ـــي قىل تهرەققى
ــر ــداق بى ــساق، مۇن ــدىغان بول قاراي

ھهر قېتىم بىر يېڭى. ىئشنى بايقايمىز
تېخنىكــــا مهيــــدانغا چىققانــــدا،

ــۇته ــلهردە ش ــان دۆلهت ــي تاپق رەققى
تېخنىكىنى تهرەققىـي قىلدۇرىـدىغان
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ھهمدە ۇئنىڭدىن پايـدىلىنىپ بىـرەر
ــدىغان ــشلهپ چىقىرى ــسۇالت ىئ مهھ
.شىركهتلهردىن نۇرغۇنلىرى قۇرۇلىـدۇ

5 يىلــــدىن 3ۇئنىڭــــدىن كېــــيىن 
ـــۇ ـــا، ب ـــان ائرىلىقت ـــچه بولغ يىلغى
شىركهتلهرنىڭ تهرەققىي قىلىـدىغىنى

ائرا-، ۆئزتهرەققىــــــــي قىلىــــــــپ
قوشــــــــۇلىدىغىنى قوشــــــــۇلۇپ،
يىقىلىـــــــدىغىنى يىقىلىـــــــپ، ەئڭ

10ائخىرىدا ۇئنىڭ سانى بىر قـانچه 
مهن بۇ خىـل ەئھـۋالنى. غا چۈشىدۇ

-dot«يىللىرىدىكى -1997-2000

com«) يۇمشاق دېتال شىركهتلىرى(
-2003-2000تېخنىكىسى بىـلهن 

يىللىرىدىكى نـۇر تـاال خهۋەرلىـشىش
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ە بىــر قهدەرتېخنىكىــسى ساھهســىد
يىلـــى-2000. تهپـــسىلىي كـــۆردۈم

مهن خهلقائرالىــــــق نــــــۇر تــــــاال
خهۋەرلىــــشىش يىغىنىغــــا بېرىــــپ،
كـــۆرگهزمه زالىغـــا كىرگىنىمـــدە، ۇئ
زالنىـــڭ چوڭلـــۇقى ۋە كـــۆرگهزمىگه
قاتناشقان شىركهت بىلهن ائدەمنىـڭ
ـــمهس ـــۆز يهت ـــر ك ـــدىن بى كۆپلۈكى
جاڭگالغــا كىرىــپ قالغانــدەك ھــېس

ـــدىم ـــ. قىلغانى ـــقانۇئنىڭغ ا قاتناش
ــانى  ــىركهتلهرنىڭ س ــن،3000ش  دى

 مىڭدىن ائشقان30ائدەمنىڭ سانى 
بولـــۇپ، مهن پۈتـــۈن بىـــر كـــۈن
ــۆرگهزمىلهرنى كۆرۈشــكه ــى ك ۋاقتىمن
ائجراتقان بولساممۇ، ۇئالرنى تولـۇق
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ھــازىر. كــۆرۈپ بواللمىغــان ىئــدىم
ـــى  ـــۇق3000ھېلىق ـــدىن ائرت  مىڭ

شـــــــــــىركهتتىن مهۋجـــــــــــۇت
ــانى  ــڭ س ــۇ100قااللىغانلىرىنى  گىم
قالغـــانلىرى. بارماســـلىقى مـــۇمكىن

بىزنىـڭ ۋاۋەسـپلىتتهر. يوقاپ كهتتى
 يىلنىـڭ ىئچىـدە4دېگهن شىركهتمۇ 

ــون دولــالر ەئتراپىــدىكى120  مىلي
مهبلىغىنى تۈگىتىـپ، ائمېرىكىـدىكى
ىئنژېنېرلىق ىئگىلىكىنـى توختىتىـشقا

يىلــى-2003مهن . مهجبــۇر بولــدى
ــر دوكالتــتىن ېئــسىمد ەائڭلىغــان بى

-2001قېلىـــشىچه، كـــالىفورنىيهدە 
2يىلىغىچه بولغان -2003يىلىدىن 

»dot-com«يىـــــل ىئچىـــــدە، 
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ـــــاال ـــــۇر ت ـــــلهن ن ـــــىركىتى بى ش
خهۋەرلىشىش شىركهتلىرىنىڭ ۋەيـران
ـــلهن يوقـــاپ كهتـــكهن بولۇشـــى بى

نوئ تـرىللى2.3ىئقتىسادىي قىمـمهت 
ائمېرىكـــا. دولالردىـــن ائشـــىدىكهن

المۇشـــۇنداق زىيـــانالرغىمۇ ۇئنچىـــۋا
يېڭـى. پهريات دەپ كهتمىدى-دات

ــــى ــــازار ىئگىلىك ــــڭ ب تېخنىكىالرنى
سىستېمىــــسىغا چوڭقــــۇر ســــىڭىپ
كهتكهن قاتتىق رىقابهت مېخـانىزمى
ىئچىـدە تهرەققىــي قىلىـپ مېڭىــشىغا

يېقىنقى بىر قانچه. قويۇپ بېرىۋاتىدۇ
يىلدىن بۇيـان يـۇقىرى تېخنىكىنىـڭ
ـــــوگىيه ـــــسى بىوئل ـــــۇھىم نۇقتى م

قىسقىـسى،. كهلـدىتېخنىكىسىغا يۆت
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مېنىڭچه ھازىرچه كـۆپلىگهن ۇئيغـۇر
تىلىدىكى تور بېكهتلىرىنىڭ مهيدانغا
چىقىـــشى ھهرگىـــز زىيـــانلىق ىئـــش

ۇئيغۇر تـور بېكهتچىلىكىنـى. ەئمهس
-تهرەققىي قىلدۇرۇش يولىدا ھارماي

تالماي خالىس خىـزمهت قىلىۋاتقـان
ھهمــــمه وئت يــــۈرەك ياشــــلىرىمىز
يهربىزنىـــڭ ھهقىقىـــي مىلـــلهت ســـۆ

ەئزىمهتلىرىمىـــــــز بولـــــــۇپ، ۇئالر
ــۆرمىتىگه، ــۇر ھ ــڭ چوڭق ھهممىمىزنى
ـــــسىگه ـــــشىگه ۋە مهدھىيى قهدىرلى

 . سازاۋەردۇر
ھازىر ۇئيغـۇر تـور بېكهتلىرىـدە. 2

ىئشلىتىلىۋاتقان ۇئيغۇر التىن يېزىقى
)ULY(نىڭ تۈرلىرى ىئنتايىن كۆپ .
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ۇئنىڭ شـىنجاڭ، ائمېرىكـا، ياۋروپـا،
سـىيا قاتـارلىقتۈركىيه ۋە وئتتـۇرا ائ

ـــشىمىغان ـــاراپ وئخ ـــلهرگه ق دۆلهت
شهكلى بولـۇپال قالماسـتىن، ھهر بىـر
ــانچه كىچىــك ــر ق دۆلهتتىمــۇ يهنه بى
تىپتىكـــى وئخـــشىمىغان تـــۈرلىرى

ەئگهر. مهۋجـــۇت بولـــۇپ تۇرماقتـــا
ــــا ــــۇر ەئمهس، ەئمم ــــازىر ۇئيغ ھ
ۇئيغــۇرچىنى بىلىــدىغان بىــر ائدەم
ــرى ۋە ــور بېكهتلى ــۇر ت ــۈن ۇئيغ پۈت

ـــتىدەىئنتېرن ـــۇنبهرلىرى ۈئس ـــت م ې
ــــسا، ــــدىغان بول تهكــــشۈرۈش قىلى

ســـــاۋاتى ياخـــــشى«ۇئيغـــــۇرنى 
چىقمىغــان، تــايىنى يــوق، ىئنتــايىن
»چېچىالڭغــۇ بىــر مىلــلهت ىئــكهن
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.دېگهن خۇالسىگه كېلىـشى مـۇمكىن
بۇ بىر ىئنتايىن ېئچىنىـشلىق ەئھـۋال
ــــڭ ــــر ۇئيغۇرنى ــــۇپ، ۇئ ھهر بى بول

ۇئيغـۇر. دىققىتىنى قوزغىـشى كېـرەك
ر بېكىتىنىــڭ كۆپىنچىــسى ۇئيغــۇرتــو

ــزمهت قىلىــش ۈئچــۈن ــگه خى خهلقى
شــۇنداق بولغــان ىئــكهن،. قۇرۇلغــان

ـــڭ ۇئالر كـــۆپ ســـانلىق ۇئيغۇرالرنى
مهنپهىئتىنــى كــۆزدە تۇتــۇپ، يېزىــق
ـــشى ـــى قوغدى جهھهتتىكـــى بىرلىكن

مهن يۇقىرىــدا تىلغــا ېئلىــپ. كېــرەك
ۆئتــۈپ كهتكهنــدەك، يــۇرتىمىزدىكى

هسسىسلىرى ۋەبىر قىسىم تىل مۇتهخ
 يىل ىئلمىـي5-4وئت يۈرەك ياشالر 

مۇنــازىرە، مــۇزاكىرە يۈرگــۈزۈش ۋە
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يېزىقىنـى ULYىئزدىنىش ائرقىلىـق، 
ـــسىتىدە ـــۈرۈش مهق ـــرلىككه كهلت بى

ULY نــــى بارلىققــــا كهلتۈرۈپتــــۇ.
ھهمدە يۇرتىمىزدىكى بىر قىـسىم تـور
ــــــى ــــــرى مۇشــــــۇ يېزىقن بېكهتلى

بـــۇ توغرىـــسىدىكى. قوللىنىۋېتىپتـــۇ
 لىي مهلۇماتنى تهپسى

http://www.ukij.org/uly/module

s.php?name=Content&pa=show

page&pid=4  

http://www.biliwal.com/module

s.php?name=Forums&file=view

topic&t=141  

ـــۆرۈۋېلىش ـــدىن ك ـــور بېكهتلىرى ت
ــۇمكىن ــۇ . م ــسىدا ULYمهن ب توغرى
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 ائالھىدىلىك2كهم دېگهندە مۇنداق 
  :ىلدىمبارلىقىنى ھېس ق

ــــــدا) 1 ــــــز تىلى ــــــى ىئنگلى ۇئن
سۆزلىشهلهيدىغان ھهمـمه مىللهتـلهر
شـــــۇ پېـــــتىچه وئقۇيااليـــــدىكهن

 بىـــلهن»Qimen’gül«مهســـىلهن، (
»Cimen’gül «ــــــــز ــــــــى ىئنگلى ن

تىلىـــدىكىلهر تـــوغرا وئقۇيالمايـــدۇ،
ــــــــى»Chimen’gül «ەئممــــــــا  ن
، ھهمــدە تېــز يېزىــشقا)وئقۇيااليــدۇ

تـــوغرا كهلگهنـــدە، چهت ەئلـــدىكى
ــــــــڭۆئلچ ــــــــك كومپيۇتېرنى هملى

ـــلهر ـــسىز ھهرپ ـــسىدە چېكىت ھهممى
بىـــلهن تېـــز ســـۈرەئتته يـــازغىلى

  .بولىدىكهن
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بىر قىـسىم وئت يـۈرەك ۇئيغـۇر) 2 
ياشلىرى خالىس ىئـشلهش ائرقىلىـق،
بىـــر خىلـــدىكى يۇمـــشاق دېتـــالنى
ىئـــشلهپ چىققـــان بولـــۇپ، شـــۇنى

UEYۋە  ULYىئشلىتىش ائرقىلىق بىر 

ــــــۆججهتلهرنى ۆئز ائر ــــــى ھ ادىك
مهن بــۇ(ائيالنــدۇرغىلى بولىــدىكهن 

ياشــالرغا ھهمــدە ۆئزىنىــڭ پـــۇلى،
ــل ــلهن ھهر خى ــۈچى بى ــى ۋە ك ۋاقت
ـــــى ـــــور بېكهتلىرىن ـــــت ت ىئنتېرنې
ـــــى ـــــدە ۇئالرن ـــــاۋاتقان ھهم ياس
ــن ــالرغا چى ــقۇرۇۋاتقان يۇرتداش باش
كۆڭلۈمـــــدىن مىننهتـــــدارلىقىمنى

ھهقىقىـــــــــــي. بىلـــــــــــدۈرىمهن
ــــا ــــگهن مان ــــك دې مىللهتپهرۋەرلى
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ەئمـدى). بولۇشى كېـرەكمۇشۇنداق 
ـــسىدا ائمېرىكـــا، ـــق توغرى ـــۇ يېزى ب
ــىيا ــۇرا ائس ــۈركىيه، وئتت ــا، ت ياۋروپ
-قاتارلىق جايالر ۆئز ائلدىغا ائيرىم

ائيرىم مۇنازىرە ۋە مـۇزاكىرە قىلىـپ،
نى تـۈزۈپ ULYۆئز ائلدىغا بىردىن 

ـــداق ھـــاجىتى ـــشىنىڭ ھېچقان چىقى
ــوق ــا. ي ــر ۇئچىغ ــش بى ــداق قىلى ۇئن

ــادانلىق ــان ن ــۇرچىقق ــۇپ، ۇئيغ  بول
ــار ــايىنى ب ــر ت ــا بى ــى دۇنياغ مىللىتىن
ــــقا ــــۈپىتىدە تونۇتۇش ــــلهت س مىل

شـۇڭا مهن چهت. ىئنتايىن زىيـانلىق
ەئلــــــدە وئقۇغــــــان، ۇئيغــــــۇر
تىلــشۇناسلىقىدا بىلىمــى بــار، ەئممــا

توغرىــسىدا قــارار ULYيــۇرتىمىزدا 
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ېئلىـــش جهريانىغـــا قاتنىـــشالمىغان
ULYۇئيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ ھازىرچه 

قارارىغا بوي سۇنۇشىنى، ۆئز ائلـدىغا
تــــۈزۈپ چىقىــــپ ULYائيــــرىم 

.ىئشلهتمهسلىكىنى تهۋسىيه قىلىمهن
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ۇئنداق قىلمايدىكهنمىز بىـز ۇئيغـۇر
ىئــــشلىرىنى ىئلگىــــرى ســــۈرگۈچى
ـــۇپ ـــۇچى بول ـــى بۇزغ ەئمهس، ۇئن

ـــالىمىز ـــساق. ق ـــاش قاتۇرمى ـــز ب بى
ـــسهك ـــدىغان، كۆڭـــۈل بۆلمى بولماي

ـــــــسهكبولمايـــــــدىغان،  ىئزدەنمى
بولمايـــدىغان نۇرغـــۇن مـــۇھىم ۋە

ۇئيغــۇر بىلىــم. جىــددىي ىئــشالر بــار
ىئگىلىرىنىـــــــــڭ ۆئز بىلىمىنـــــــــى
ىئـــشلىتهلهيدىغان ۋە ىئشلىتىـــشكه
ــــورۇنالر ــــشالر ۋە س ــــشلىك ىئ تېگى

ــۆپ ــايىن ك ــا، مېــنىڭچه. ىئنت ەئمم
ـــر ـــى بى ـــا ULY يېڭ ـــى وئتتۇرىغ ن

چىقىــرىش ۇئنىــڭ بىــرى بولماســلىقى
ــرەك ــتى. كې ــر قې ــپبى ــارار قىلىنى م ق
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بولغان ىئشنى يهنه قايتا مۇزاكىرە ۋە
بىـر. قارار قىلىشنىڭ زۆرۈرىيىتـى يـوق

ــــــرى ــــــسىدا ائخى ــــــش توغرى ىئ
ۈئزۈلمهيدىغان مۇنازىرە ۋە مـۇزاكىرە
قىلىش بىز ۇئيغۇرالر ۈئچۈن ىئنتايىن

ــــسىز ــــمه. پايدى ــــۇڭا مهن ھهم ش
ـــــۈپ ـــــڭ ت ـــــڭ ۇئيغۇرنى ائدەمنى
مهنپهىئتىنــى كــۆزدە تۇتــۇپ، يېڭــى
يېزىقتــا تــۈزۈلگهن تــور بېكهتلىرىــدە

نـــى ىئشلىتىـــشنىULYبىــر تۇتـــاش 
مهن باشـالنغۇچ. تهشهببۇس قىلىمهن

ـــــي-1 ـــــپ ائلى ســـــىنىپتىن تارتى
مهكتهپنى پۈتتۈرگۈچه ۇئيغۇر يېڭـى

لـــــېكىن،. يېزىقىـــــدا وئقۇغـــــان
ــالنغۇچتىال  ــۇرUEYباش ــلهن ۇئيغ  بى
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ســـىالۋيان يېزىقىنـــى ۆئگىنىۋالغـــان
 ۆئزۈمنىـڭبولۇپ، شۇنىڭدىن كېـيىن
 نىمـۇUEYتۇرمۇشى بىلهن وئقۇشىدا 

ىئزچىـــل تـــۈردە قوشـــۇمچه قىلىـــپ
ــدىم ــپ كهل ــا. قوللىنى ــى ۋاقىتت ەئين

ۇئيغۇرالر ىئچىدە مۇشۇنداق قىلغانالر
ـــــدى ـــــۆپ ىئ ـــــايىن ك مهن. ىئنت

www.uyghurscholars.org) بۇ تور
بېتى ۋەتهندە ېئچىلمايدىغان بولـۇپ
ــــــلهن ۇئ ــــــۇنىڭ بى ــــــپ، ش قېلى

www.meripet.comغــــــــــــــــــا 
تور بېتىنـى دەسـلهپته) ۆئزگهرتىلدى

دىــــن تولــــۇق ULYياســــىغاندا، 
خهۋىــرىم بولمىغاچقــا، بىــز بــۇرۇن

.نـــى قولالنغانىـــدىم ULYوئقۇغـــان 
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نى ىئشلىتىشكه ULYيېقىندىن بۇيان 
ـــــلىدىم ـــــازىر . باش Biliwal.comھ

ۈئچـــۈن بېرىۋاتقـــان ســـۆھبهتنىڭ
جــاۋابلىرىنى تۈگهتكهنــدىن كېــيىن،

ــــــت ــــــۇم ۋاقى ــــــپ،چوق  چىقىرى
www.uyghurscholars.orgـــــڭ  نى
گه ULYيېزىقىنـــــــى پۈتـــــــۈنلهي 
مىلــلهت. ۆئزگهرتىــش پىالنىــم بــار

ۈئچۈن ياخشى ىئش قىلىپ بېرىـشنى
ىئستهيدىغان ھهر بىر ائدەم ۈئچۈن،
ھهمــــدە كهلگۈســــىدە چــــوڭراق
ىئشالرنى قىلىشنى نىشانلىغان ھهر بىر

ــــــۈن  ــــــاش ۈئچ 32دەك  ULYي
ىـــۋېلىشھهرپلىـــك يېزىقنـــى ۆئگىن
ـــش ەئمهس ـــانچه ىئ ـــر. ھېچق ۇئ بى
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ــوڭ ــۈرگهن چ ــا كهلت ــشىنىڭ قولغ كى
.نهتىجىــسى بولۇپمــۇ ھېــسابالنمايدۇ
بهلكى، ھازىرقى زاماندا ۇئيغۇر تىلى،

UEY ۋە ULY ــش ــا بىلى ــى پۇخت ن
ــشلىتىش، ــوغرا ىئ ــى ت ــدە ۇئالرن ھهم
ۆئزىنى مىللهتپهرۋەر ھېـساباليدىغان
ھهر بىر ۇئيغۇرنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك

 . هجبۇرىيىتىدۇرم
ــۇقىرىقى . 3 نىڭســوائل-14مهن ي

ــــلىرىنىڭ ــــۇر ياش ــــدا، ۇئيغ جاۋابى
نىـڭ» ياشاش يولى«كهلگۈسىدىكى 

بىر مۇھىم تهركىبىـي قىـسمى ۇئيغـۇر
تىلى، خهنزۇ تىلى ۋە ىئنگلىز تىلىنـى
پۇختا بىلىش ىئكهنلىكىنى ھهمدە بـۇ
تىلالرنــــــى ائلىــــــي مهكتهپنــــــى
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پۈتتۈرگــۈچه ۆئگىنىــپ بولۇشــىنىڭ
.رەكلىكىنى وئتتۇرىغـا قويغانىـدىمكې

ــۇ  ــولى«ب ــر»ياشــاش ي ــڭ يهنه بى نى
.ىئنتايىن مۇھىم تهركىبىي قىسمى بار
ۇئ بولسىمۇ، كومپيـۇتېرنى بىلىـشتىن

مهن بۇ نـۇقتىنى قانچىلىـك. ىئبارەت
ھـازىر. تهكىتلىسهممۇ ائزلىق قىلىـدۇ

ائمېرىكا ۋە باشقا تهرەققىـي قىلغـان
ۇرۇپ،ەئللهردە كومپيۇتېر بىلـمهي تـ

ـــتا ـــازىالش، قۇرۇلۇش ـــا ت يهر ۋە بىن
ـــي ىئـــشلهشتهكلهردىن باشـــقا ەئقلى
ەئمگهك تهركىبى بار بىـرەر خىـزمهت
.تېــپىش ائساســهن مــۇمكىن ەئمهس
شۇڭا كىشىلهر كومپيۇتېر ۆئگىنىـشنى
.ىئنتايىن كىچىك يېشىدىال باشـاليدۇ
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وئتتــــۇرا مهكتهپنــــى پۈتتــــۈرۈپ
ـــايىتى ـــا ناھ ـــۇچه كومپيۇتېرغ بولغ

ائمېرىكىنىـڭ. لـۇپ كېتىـدۇۇئستا بو
باشالنغۇچ مهكتهپلىرىدىال كومپيۇتېر

ـــۇپ،  ـــار بول ـــسى ب -1تهجرىبىخانى
ــر ــدە بى ــالىلىرىنىمۇ ھهپتى ــىنىپ ب س
قـــانچه قېـــتىم كومپيـــۇتېر وئيـــۇنى

ــتۇرىدۇ ــقا وئرۇنالش ــۇرا. وئيناش وئتت
مهكتهپته بولسا كومپيۇتېر ىئنتـايىن
ــۇپ، ھهر ــكهن بول ــشىپ كهت وئمۇملى

ــىنىپتا كه ــر س ــدە بى ــن5م دېگهن  دى
ەئڭ يېڭــى تىپتىكــى كومپيــۇتېرنى

وئقۇتقــۇچىالر بىــر. كــۆرگىلى بولىــدۇ
مهسىلهن، ماقاله(قىسىم تاپشۇرۇقنى 

ــشۇرۇقىنى ــزىش تاپ ــى) يې ــور بېكىت ت
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ـــپ، ىئـــشلهنگهن ـــال تارقىتى ائرقىلىق
ماىـــل ائرقىلىـــق-تاپـــشۇرۇقنىمۇ ەئ

يىلىــال ۆئيــگه-1993مهن . يىغىــدۇ
ــــشن ــــۇتېر ېئلى ــــسىي كومپي ىشهخ

 دانه2باشلىغان بولۇپ، ھازىر ۆئيدە 
ائدەتتىكــــى ۋە بىــــر دانه خــــاتىرە

ــدە  ــۇتېر ھهم ــىنكا2كومپي  دانه ماش
ۇئنىڭــــدىن باشــــقا مېنىــــڭ. بــــار

ـــاتىرە ـــر خ ـــىركهتتىن بهرگهن بى ش
ــــــانگۈلنىڭمۇ ــــــۇتېرىم، ائم كومپي
شـــىركىتىدىن بهرگهن بىـــر خـــاتىرە
كومپيۇتېرى بار بولۇپ، ھهر بىرىنىـڭ

.دولـالر ەئتراپىـدا مىڭ 3خىراجىتى 
 كومپيۇتېرنىــــڭ ھهممىــــسى5بــــۇ 

ۆئيىمىزدىكى ۆئز خىراجىتىمىز بىـلهن
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وئرۇنالشـتۇرغان يــۇقىرى ســۈرەئتلىك
ىئنتېرنېتقا سىملىق ۋە سىمسىز يـولالر
ــدۇ ــق تۇرى ــق ۇئالغلى ــلهن داۋاملى .بى
ىئككى بـالىمىز وئتتـۇرا مهكتهپتىكـى
نۇرغۇن تاپـشۇرۇق ۋە پروجهكتالرنـى

شلىگهنلىكى ۈئچـۈن،كومپيۇتېردا ىئـ
ــــــــــقا ــــــــــۆججهت تهييارالش ھ

Windowsىئــــــــــشلىتىلىدىغان 
يۇمشاق دېتاللىرىنىـڭ كۆپىنچىـسىنى

تۆتىمىزنىـڭ. ناھايىتى پۇختا بىلىدۇ
10ھهممىمىسى كۇنۇپكىغا قارىمـاي، 

.بارمـــاق بىـــلهن خهت ۇئرااليمىـــز
10ائمېرىكىدا كۇنۇپكىغـا قارىمـاي، 

ــــنى ــــلهن خهت ۇئرۇش ــــاق بى بارم
ن مهخــسۇس يۇمــشاقۆئگىتىــدىغا
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دېتال بار بولۇپ، پهرىزىمچه بۇ پـات
ھهتتـا(يېقىندا يۇرتىمىزغىمۇ بېرىشى 

)ائللىقاچان بېرىـپ بولغـان بولۇشـى
ائشـۇنداق خهت ۇئرۇشـنى. مۇمكىن

ـــا ـــر مىنۇتت ـــدا، ھهر بى ۆئگىنىۋالغان
ـــــنهن  ـــــزچه55تهخمى  دانه ىئنگلى

ــدۇ .ســۆزنى ۇئرۇپ كىرگــۈزگىلى بولى
ـــڭ  ـــۆز ۇئ ULYمېنى ـــى س رۇشدىك

ســۈرىئتىممۇ ىئنگلىــزچه ســۈرىئتىمگه
وئغلــــــۇم. وئخــــــشاپ كېتىــــــدۇ

ــايىن ــدىن ىئنت ــا ۆئزلۈكى كومپيۇتېرغ
ــــازىر ــــا، ھ ــــدىغان بولغاچق قىزىقى
كومپيـــــۇتېر توغرىـــــسىدا خېلـــــى

ۇئيغـۇر. مۇرەككهپ ىئشالرنى بىلىـدۇ
ۋەتهنداشـــــــــالرنىڭ ۆئيىـــــــــگه
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ــر ــدا، ۇئ بى ــدارچىلىققا بارغان مېھمان
ــــــقىالرنىڭ ــــــتىم باش ــــــانچه قې ق

"ۋىـرۇس"كومپيۇتېرىغا كىرىۋالغـان 
ــــازىالپ بهردى ــــپ ت ــــى تېپى .الرن
بۇنىڭــــدىن بىــــر يىــــل بــــۇرۇن ۇئ

ــدىن  ــىCPUۆئزلۈكى ــڭ تېزلىكىن  نى
ــۇقىرى ــدىنمۇ ي ەئســلىدىكى ۆئلچىمى

ــــزچه (  overclocked«ىئنگلى
CPU «ــدۇ ــق)دەپ ائتىلى ، تۇرۇبىلى

ســــۇ بىــــلهن ســــوۋۇتىدىغان بىــــر
كومپيــــۇتېر اليىھىــــلهپ، ۇئنىڭغــــا

ىدىغان زاپچاسالرنىڭ تىزىمىنىمـۇكېت
تۈزۈپ چىققان بولۇپ، ۇئنـى ياسـاپ
چىقىــش ۈئچــۈن شــۇنىڭدىن بۇيــان

 مىــڭ دولــالر پــۇل تهلهپ3مهنــدىن 
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ــدۇ ــا . قىلىۋاتى  شــهرت2مهن ۇئنىڭغ
ائلدى بىلهن بىر نورمـال) 1: قويدۇم

ــۇتېرنى ــا كومپي ىئــشلىمهيدىغان كون
چـــۇۋۇپ، قايتىـــدىن قۇراشـــتۇرۇپ،

)2. غان قىلىـــشۇئنـــى ىئـــشلهيدى
ــدا ىئــشلهپ،  ــازلىق كانىكول 1500ي
1500دولالرنى ۆئزى تېپىش، قالغان 

ـــرىش ـــپ بې ـــى مهن چىقىرى .دولالرن
 دىــن يــۇقىرى16ائمېرىكىـدا يېــشى 

.بـــالىالر قـــانۇنلۇق ىئـــشلىيهلهيدۇ
ـــــــدىغىنى ۇئزۇن ـــــــڭ قىلى ۇئالرنى
ــــزمهت ــــمىي خى ــــك رەس مۇددەتلى
ـــدە ـــازلىق تهتىل ـــۇپ، ي ەئمهس بول

ـــسىگه  ـــۇش40ھهپتى  ســـاەئت، وئق
20باشالنغاندىن كېيىن ھهپتىـسىگه 
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ىئــشقا. ســاەتكىچه ىئشلىــسه بولىــدۇ
ائلىــدىغان وئرۇنــالر كــۆپىنچه ھالــدا

McDanold ـــز ـــشاش تې ـــا وئخ غ
تامــاق چىقىرىــدىغان رېــستورانالر ۋە
.بهزى سودا دۇكانلىرى قاتـارلىقالردۇر

ــل  ــۇ يى ــۇم ب ــڭ وئغل ــدا-3مېنى ائي
NASAنىـــــــــڭ ائز ســـــــــانلىق 
لهردىن كېلىپ چىققان وئتتۇرامىللهت

مهكتهپ وئقۇغۇچىلىرى ۈئچۈن بهرپا
قىلغـــــان بىـــــر يـــــازلىق تهتىـــــل
.پروگراممىسىغا ىئلتىماس قىلغانىدى
ــدارىمىز ــڭ ىئ ــى بىزنى ــزمهت وئرن خى
جپل دە بولـۇپ، ۇئنىڭغـا ىئلتىمـاس
قىلغانالر وئقۇشـتا ائالھىـدە ياخـشى

 وئقۇتقۇچىنىڭ گۇۋاھلىـق3بولۇشى، 
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نىــڭ نــېمه ۈئچــۈن بــۇخېتــى ۋە ۆئزى
ىئـــــشنى قىلمـــــاقچى بولغـــــانلىقى
ــــسىنى ــــر ماقالى ــــسىدىكى بى توغرى

ـــولالش شـــهرت ىئـــكهن -4مهن . ي
ــسام، ــته قىل ــشىدا سۈرۈش ــڭ بې ائينى

 وئقۇغۇچى ائلىدىغان بـۇ10پهقهت 
 تىن ائرتۇق كىشى170پروگراممىغا 

ىئلتىمــــاس قىلغــــانلىقىنى ېئيتىــــپ
ائمېرىكىــدا مۇشــۇنداق(بهرگهنىــدى 
ــته ــېكىنسۈرۈش ــدۇ، ل ــشقا بولى  قىلى

ائرقـــا ىئـــشىكته مېڭىـــشقا قهتىئـــي
ەئگهر بىرىنىــــڭ ائرقــــا. بولمايـــدۇ

ىئشىكتىن ماڭغانلىقى بىلىنىپ قالسا،
ـــانۇن ـــدارىمۇ ق ـــسمۇ ۋە ىئ ۇئ شهخ
ــدۇ ــا تارتىلى ــر جازاغ ــويىچه ېئغى .)ب
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-14يىلى -2005(ائلدىنقى ھهپته 
ــــل كــــۈنى ــــشاتقا خهت) ائپرې دىل

ــــدى ــــاپ. كهل ــــۇل قىلىنم .تۇۇئ قوب
»ائز سـانلىق مىللهتـلهر«ائمېرىكىدا 

ــارا تهنلىكــلهر، ــدە كــۆپىنچه ق دېگهن
ـــــــــن ـــــــــسىكىلىقالر ۋە التى مېك
ــۆزدە ــلهر ك ــسىدىن كهلگهن ائمېرىكى
تۇتۇلىـــدىغان بولغاچقـــا، بىزنىـــڭ
ــىدىن ــك ائز بولۇش ــانىمىز قانچىلى س
ــز ــشالردا بى ــداق ىئ ــنهزەر، بۇن قهتىئي
ــــــدا ــــــسىز وئرۇن ــــــال پايدى يهنى

 . قالىدىكهنمىز
زىنىڭ بالىسىغا كومپيۇتېر ېئلىـپۆئ

بېــرىش بالىنىــڭ ەئقلىــي ىئقتىــدارىنى
تهرەققىي قىلدۇرۇشقا مهبلهغ سـېلىش
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ۇئ خۇددى پـۇل. بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
تۆلهپ بالىنى ياخـشى باشـالنغۇچ ۋە
وئتتۇرا مهكـتهپلهردە ھهمـدە ائلىـي
.مهكتهپته وئقۇتقان بىلهن وئخشاش
ــا ــڭ پۇلىغ ــرەر كومپيۇتېرنى ــۇڭا بى ش

ــــا ــــدىغان ائت ــــالر-چىقىناالي ائنى
پهرزەنتلىرىگه ىئمكانقهدەر بالـدۇرراق
.كومپيۇتېر ېئلىـپ بهرگىنـى ياخـشى
كومپيۇتېرنىــڭ نۇرغــۇن نهرســىلىرىنى
ــــــگه ــــــخانىدا ەئمهس، ۆئزى دەرس
تايىنىپ، ۇئنى ىئشلىتىش جهريانىـدا

ــدۇ ــۋالغىلى بولى ــك. ۆئگىنى ــۇ كىچى ب
.بــالىالر ۈئچــۈن تېخىمــۇ شــۇنداق

ــــــدى كى ۆئســــــمۈرلهرنىڭائمېرىكى
بـۇ. كۆپىنچىسى مانا شۇنداق قىلىدۇ
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يهردە ەئســــــكهرتىپ ۆئتۈشــــــكه
تېگىـــشلىك بىـــر مهســـىله، بالىنىـــڭ
كومپيۇتېر وئيۇنى وئينىشىنى قانداق

كىچىـــك بـــالىالر. كـــونترول قىلىـــش
كومپيۇتېر بىـلهن تېلېـۋىزور ائلدىـدا
بهك ۇئزۇن وئلتــــــۇرۇپ كهتــــــسه،
ۇئالرنىـــڭ جىـــسمانىي ۋە ەئقلىـــي

ــــۈپجهھ ــــال ۆئس ــــتىن نورم -هت
يېتىلىــشىگه ېئغىــر دەرىجىــدە تهســىر

ــدۇ ــدا. يېتى ــته ائمېرىكى ــۇ جهھهت ب
نۇرغۇن قېتىمالپ ىئلمىي تهتقىقـاتالر

ــشلهندى ائمېرىكىــدا ائشــۇنداق. ىئ
ــــدە ــــاقلىنىش ھهم ــــدىن س ەئھۋال
ـــان ـــۋىزوردىن يام ـــڭ تېلې بالىلىرىنى
ــدىنى ــشىنىڭ ائل ــىر يۇقتۇرۇۋېلى تهس
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ـــگه بىر ـــۈن، ۆئيى ـــش ۈئچ ـــۇېئلى م
لىلهرمۇ خېلىىئتېلېۋىزور ائلمىغان ائ

شۇڭالشـقا كىچىـك بالىالرنىــڭ. كـۆپ
كومپيۇتېرغـــا چىقىـــش ۋە ۇئنىڭـــدا
ــونترول ــى ك ــاش ۋاقتىن ــۇن وئين وئي

مېنىـــڭ. قىلىـــش ىئنتـــايىن مـــۇھىم
ــــا ــــۇتېر وئيۇنىغ ــــۇ كومپي وئغلۇمم
ىئنتايىن ائمراق بولـۇپ، ائمېرىكىـدا
ــڭ ــار وئيۇنالرنى ــېتىلغان ەئڭ ىئلغ س

بىر. ىنى سېتىۋېلىپ وئينايدۇھهممىس
ائرا قىلـچه-قېتىم ائمېرىكىدىكى ۆئز

ــسىدا ــشىلهر ائرى تونۇشــمايدىغان كى
ىئنتېرنېت ائرقىلىق بولغان كومپيۇتېر
ــــۇپ ــــسىدە ۇئت ــــۇنى مۇسابىقى وئي
ـــاپىتىمۇ ـــۇل مۇك ـــپ، ائزراق پ چىقى
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بۇ ىئشتا بالىنى تۈزۈم بىـلهن. ائلدى
بۇنداق تۈزۈم. كونترول قىلىش كېرەك

 setting a«غۇزۇشنى ىئنگلىزچىدا تۇر

discipline « ـــاكى  setting a«ي

boundary) چېگــــــرا بېكىتىــــــپ
شـــۇنداق. دەپ ائتايـــدۇ» )بېـــرىش

ائنـــا بىـــلهن بـــاال-قىلغانـــدا ائتـــا
ـــــــسىدىكى مـــــــاجىرادىن وئتتۇرى
ســـاقالنغىلى، كومپيـــۇتېر وئيـــۇنى
وئيناشــــــنى بالىنىــــــڭ ەئقلىــــــي
ــــشى ــــۇ ياخ ــــدارىنىڭ تېخىم ىئقتى

ىـــــشىغا خىـــــزمهتتهرەققىـــــي قىل
بىزنىڭ چىقارغان. قىلدۇرغىلى بولىدۇ

ــداق ــۈزۈمىمىز مۇن ــشهنبىدىن: ت دۈي
ــۇنى ــۇتېر وئي ــشهنبىگىچه كومپي پهي
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جــۈمه. وئيناشــقا قهتىئــي بولمايــدۇ
كــــــۈنى مهكتهپــــــتىن قايتىــــــپ
كهلگهنــدىن كېــيىن، ھهمــدە شــهنبه
كـــۈنى ۋە يهكـــشهنبه كـــۈنى ۇئنـــى

ــدۇ ــسا بولى ــۈن. وئينى ــر ك ــېكىن بى ل
3 وئيۇنى وئينىغان ۋاقتى كومپيۇتېر

ـــلىكى ـــشىپ كهتمهس ـــاەئتتىن ېئ س
ـــرەك ـــۈزۈمگه. كې ـــۇ ت ـــشاتمۇ ب دىل

ــوي ســۇنىدىغان ــايىن ائڭلىــق ب ىئنت
بولغاچقـــا، بىزنىـــڭ ائىلىـــدە بـــۇ
ــسىزلىك ــهن كۆڭۈل ــته ائساس جهھهت

ھازىرغا قهدەر ۇئيغـۇر. يۈز بهرمهيدۇ
ائنىلىرىنىڭ ۆئز پهرزەنتلىرىنىـڭ-ائتا

ــدارىنىڭ ت ــي ىئقتى ــاتىەئقلى هرەققىي
ۈئچۈن مهبـلهغ سېلىـشى دېگهنـدەك
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بـۇ خىـل. يېتهرلىك بولمـاي كهلـدى
ــــــيىن ــــــدىن كې ــــــۋال بۇنىڭ ەئھ

ۇئنــــداق. ۆئزگهرتىلىــــشى كېــــرەك
ـــڭ ـــازىرقى زاماننى ـــدىكهن ھ بولماي
.تهرەققىياتىغا ماسالشقىلى بولمايـدۇ
بــالىالرنى ھــازىرقى زامانغــا مۇۋاپىــق
كېلىدىغان ياشاش ىئقتىدارىغا تولۇق

 . قىلغىلى بولمايدۇىئگه 
بــۇ يهردە مېنىــڭ يــۇقىرىقى ســوائل
بىلهن ائنـچه مۇناسـىۋىتى بولمىغـان
ــــم ــــۆزلهپ بهرگى ــــشنى س ــــر ىئ بى

وئغلــۇم دىلــشات ھــازىر. كېلىۋاتىــدۇ
وئقۇۋاتقـــان وئتتـــۇرا مهكتهپنىـــڭ
ىئسمى ائلتۇن جىلغا تولـۇق وئتتـۇرا

ـــى  ـــزچه (مهكتىپ  Golden«ىئنگلى
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Valley High School« (،ـــۇپ بول
ـــدىنقى پهيـــشهنبه كـــۈنىۇئ الر ائل
ــى، ( ــى -2005يهن ــل-14يىل ائپرې

شـهرەپ-مهملىكهتلىـك شـان) كۈنى
 National«ىئنگلىـزچه (جهمىئيىتـى 

Honor Society« (ـــۇن ـــڭ ائلت نى
جىلغا شۆبىـسى قۇرۇلـۇش مۇراسـىمى

يىغىنــــدا بــــۇ شــــۆبىنىڭ. بولــــدى
قۇرۇلۇشــــىغا دىلــــشاتنىڭ تــــۈرتكه
بولغــانلىقى ھهمــدە ۇئنىــڭ رەىــس

ــ ــدىبولغ ــالن قىلىن ــانتا. انلىقى ېئ س
ــــا شــــهھهرلىك مهكــــتهپلهر چالرىت

ــدا  ــار22تارمىقى  مىــڭ وئقۇغــۇچى ب
ــتىن يــۇقىرىقى ــۇپ، بــۇ مهكتهپ بول

 نهپهر28جهمىئــيهتكه تالالنغــانالر 
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4يىغىنـدا بـۇ جهمىئيهتنىـڭ . ىئكهن
.رەھبىرىنىڭ ھهممىسى سۆزگه چىقتى
دىلــــشاتنىڭ ســــۆزلىگىنى مۇنــــداق

ازمىغان بولـۇپ،ۇئنى ۆئزى ي(بولدى 
شهرەپ-يۇقىرىقى مهملىكهتلىك شان

ــدىن ــرەر ھۆججىتى جهمىئيىتىنىــڭ بى
ۆئگهنگــۈچى«): ائلغــان وئخــشايدۇ

دېگهنلىـك ۆئگىنىـشكه بهل باغلىغـان
بىـــر. بىـــر ائدەمنـــى كۆرســـىتىدۇ

سـاەتلهپ كىتـاب-وئقۇغۇچى ساەت
ــدۇ، ــشنى خاالي ــنى ۋە ۆئگىنى وئقۇش
ھهمدە ياخشى تهربىيىلهنگهن روھىي

نيانىڭ مهڭگۈ تۈگىمهس پايدىسىدۇ
ـــدۇ ـــدان بىلى ـــدىغانلىقىنى وئب .بولى
ـــىمىز ـــى وئقۇش ـــڭ مهكتهپتىك بىزنى
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تامامالنغانـــــدىن كېيىنمـــــۇ بىـــــز
ۆئگىنىـــــشنى داۋامالشتۇرۇشـــــىمىز
كېرەك، چۈنكى، بىر ائدەمنىڭ تهلىـم
ېئلىـــش جهريـــانى ۇئنىـــڭ ھايـــاتى
ـــــــــدىن ائخىرالشـــــــــقاندىال ائن

بىلىـــم ھاياتلىقنىـــڭ. ائخىرلىـــشىدۇ
ەئڭ ۇئلۇغ تهركىبىي قىـسمى بولـۇپ،
ۇئ بىــــر ائدەمنــــى ەئڭ يــــۇقىرى
دەرىجىلىـــــــك مـــــــۇۋەپپهقىيهتكه

ـــشتۈرىدۇ ـــنىڭ. ېئرى ـــى ىئگىلهش ۇئن
سـهمىمىيلىك: پهقهت بىرال يـولى بـار

ۆئگىــــنىش بىــــر. ۋە تىرىــــشچانلىق
چىراقــھ بولــۇپ، بىــز ۇئ ائرقىلىــق
ۆئزىمىزنىڭ ۆئتمۈشىنى وئقۇيااليمىز،

ـــڭ  ـــدە ۆئزىمىزنى ـــىنىھهم كهلگۈس
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كىشىلهر بىلىم ائرقىلىق. يورۇتااليمىز
تهمىـــن ېئتىلىـــدىغان پۇرســــهتلهر
ـــــــــىنى ـــــــــق ۆئز دۇنياس ائرقىلى

ــۇدرەتكه-كېڭهيتهلهيــدىغان كــۈچ ق
  .»ىئگهدۇر

 

ەئركىــن ســىدىق وئغلــى: ســۈرەتته
دىلـــشاتجان بىلىـــم چىرىغىغـــا وئت
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 .ياقماقتا
ســــىز تۇرۇۋاتقــــان: ســــوائل. 16

ھهقىقىــــــي بـــــــازار ىئگىلىكـــــــى
تىدىكى كىشىلهرنىڭ تۇرمۇشـتاىئاراش

ىئقتىسادچىل بولۇش ېئڭى ھهققىـدە
  ھېس قىلغانلىرىڭىز قايسىالر؟

وئمۇمالشتۇرۇپ ېئيتقانـدا،: جاۋاب
ائمېــــرىكىلىقالر جۇڭگولــــۇقالردىن،
جۈملىـــدىن ۇئيغـــۇرالردىن كـــۆپ

مېنىڭچه بـۇنى. ىئقتىسادچىل كېلىدۇ
 دۆلهتتىكــى پــۇل تېپىـــشنىڭ2بــۇ 

 دەرىجىـسى بىـلهنقىيىنلىـق-ائسان
-ىئلمىــي ائڭ ســهۋىيىنىڭ يـــۇقىرى

ــــسه ــــويىچه چۈشهن ــــۆۋەنلىكى ب ت
ــــۇن ــــرەك ۇئيغ ــــيهتكه بهك ەئمهلى
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ــــۇمكىن ــــشى م ــــدا. كېلى ائمېرىكى
ىئگىلىكلهرنىــڭ ھهممىــسى دېگــۈدەك

شـىركهتكه بىـرەر. شهخسنىڭ قولىـدا
ائدەم ائلماقچى بولـسا، شـىركهتنىڭ
ىئگىلىــرى ائلــدى بىــلهن ائلىــدىغان

سپىي ساھهسى، ۇئنـۋانائدەمنىڭ كه
دەرىجىــــسى، ەئمهلىــــي تهجــــرىبه
توپلىغان يىل سانى، ۇئ كىشىنىڭ بـۇ
شىركهتته قىلىدىغان كونكرېـت ىئـش
تهقسىماتى، ۇئنىـڭ يىللىـق ماائشـى
ــدىغان ــدا كېتى ــر يىل ــا بى ۋە ۇئنىڭغ
ــــاالمهتلىك ــــىرتقى س ــــتىن س مااش
سۇغۇرتىــسى قاتــارلىق نهرســىلهرگه
كېتىــــدىغان قوشــــۇمچه چىقىمــــى

ارلىقالرنىڭ ھهممىـسىنى ىئنتـايىنقات
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تهپــــسىلىي ھېــــسابالپ، بــــۇ ائدەم
ــدە ۆئز شــىركهت ۈئچــۈن كهم دېگهن
چىقىمىــدىن بىــر ھهســسه ائرتـــۇق
ىئقتىسادىي قىمـمهت يارىتااليـدىغان
بولسا ائندىن ائشـۇنداق ائدەمـدىن

شـۇڭا بىـر. بىرنى شـىركهتكه ائلىـدۇ
ـــدىن ـــىركهتكه كىرگهن ـــۇ ش ائدەم ب

ز ىئقتىـــدارىنىكېـــيىن، داۋاملىـــق ۆئ
ــــدە جــــارى ــــۇقىرى دەرىجى ەئڭ ي
ــــــــق ائران ــــــــدۇرۇش ائرقىلى قىل
ـــــدىكى ـــــدىغان دەرىجى تۈگىتهلهي
.خىزمهتنىــڭ ھۆددىــسىدىن چىقىــدۇ

بىـــر. داۋاملىــق قـــاتتىق ىئــشلهيدۇ
ــــل ــــر مهزگى ــــىركهتكه بى ائدەم ش
ــــش ــــان ىئ ــــسه، ۇئ قىلىۋاتق كهلمى
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ــدۇ ــاپ قالى ــۈنلهي توخت ــۇڭا. پۈت ش
دا ىئككـىائمېرىكىلىقالرنىڭ ھهر يىلـ

ــــدىن  ــــك5-4ھهپتى  ھهپتىگىچىلى
تهتىــل ۋاقتــى بولــسىمۇ، ۇئالر بىــر

10قېتىملىق تهتىلى ۈئچۈن ائدەتته 
كۈنـــــدىن ائرتـــــۇق رۇخـــــسهت

ۆئزى يىغقـــان تهتىـــل. ســـورىمايدۇ
ۋاقتىنــى بىــر يىلنىــڭ ىئچىــدە بىــر
ـــــشلىتىدۇ ـــــۈپ ىئ ـــــانچىگه بۆل .ق
كالىفورنىيه شـتات ۇئنىۋېرسـىتېتىنىڭ

ـــسورلىرى ھهر  ـــۇمدا پروفېس 4مهۋس
بىـــــرىگه- كـــــېچه بىـــــر5تىـــــن 

.وئخشىمايدىغان دەرسلهرنى ۆئتىدۇ
كــالىفورنىيه ۇئنىۋېرســىتېتىنىڭ بىـــر
پروفېسسورى ھهر مهۋسـۇمدا بىـردىن
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ىئككىگىـــــچه باكـــــاالۋر بىـــــلهن
ـــدۇ ـــىنى ۆئتى ـــپىرانتنىڭ دەرس .ائس

 تىـن ائرتـۇق5-4ۇئنىڭدىن سىرت 
ـــــــۇق ـــــــستىرلىق ۋە دوكتورل ماگى

.كچىلىك قىلىـدۇوئقۇغۇچىلىرىغا يېته
ھهمــدە ۆئزىمــۇ مهلــۇم بىــر ســاھهدە
ــاي، ــرىپال قالم ــپ بې ــات ېئلى تهتقىق
ـــــــات ـــــــڭ تهتقىق وئقۇغۇچىلىرىنى
ـــــپىش ۈئچـــــۈن خىراجىتىنـــــى تې
ـــڭ ـــۇ يهرلهرنى ـــاي ۇئ يهر ب توختىم
ـــاس ـــدلىرىغا ىئلتىم ـــات فون تهتقىق

ــــدۇ شــــۇڭا ۇئالردا ائىئــــله. يولالي
ــــايىن ائز تۇرمۇشــــى دېــــگهن ىئنت

ــــــدۇ ــــــۇالردىن . بولى ــــــقا،ب باش
ائمېرىكىدىكى مۇتلهق كۆپ سـانلىق
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كىشىلهر پۇلنى ۆئزى ىئشلهپ، نورمال
. ائزراقتىن تاپىدۇ-يول بىلهن ائزراق

ائمېرىكىدا تاپقان پۇلنىڭ مىقدارى
يــۇقىرى بولغــان بىــلهن، تۇرمــۇش
چىقىمىمـــۇ جۇڭگـــونىڭكى بىـــلهن
ـــۇقىرى ۋە ـــق ي ـــشتۇرغاندا جى سېلى

ــۇرەككهپ ــىلهن، بىــزگه ھهر. م مهس
ا نۇرغـــۇن ھېـــسابات تـــالونىائيـــد
ــدۇ ــزچه . كېلى ــۇنى ىئنگلى ــل«ب »بىل

ھهمدە ھهر قېتىملىـق. دەپ ائتايدۇ
مااشــىمىزنىڭ خېلــى كــۆپ قىــسمىنى
ــۇپ ــىلهرگه تۇت ــقا نهرس ــاج ۋە باش ب

بـۇالر مۇنـۇالرنى ۆئز ىئچىـگه. قالىدۇ
 : ائلىدۇ

«bill»بىز ھهر ائيدا تۆلهيـدىغان 



577

 : الر
،) دولـالر45تهخمىنهن (توك پۇلى 
ــۇلى  ــۇ پ ــۇلى )20(س ــاز پ ،)25(، گ

ــــۇلى  ــــلهت پ ــــىملىق18(ەئخ ، س
، ۆئينىـــڭ)55(تېلېـــۋىزىيه پـــۇلى 

ــت ــلهن ىئنتېرنې ــون بى ســىملىق تېلېف
، ۋە يانفون پۇلى)55(ۇئلىنىش پۇلى 

شهخــــسىي ۆئيــــدە ەئمهس،). 60(
ـــــــپ ـــــــاق ىئجـــــــارىگه ېئلى يات
وئلتۇرۇۋاتقــانالر ســۇ پــۇلى بىـــلهن
.ەئخــــلهت پــــۇلىنى تۆلىمهيــــدۇ

ــــ ــــسا وئخــــشاشالقالغ انلىرىنى بول
 . تۆلهيدۇ

 قېـتىم2ۇئنىڭدىن باشقا، بىر يىلدا 
ــۇلى  ــۇغۇرتا پ ــىنا س ــزدەك (ماش 4بى
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ــتىم  ــر قې ــارالر بى 1800ماشىنىــسى ب
ۋە يىلدا) دولالردىن ائرتۇق تۆلهيمىز

بىر قېتىم ماشىنىنى تىزىملىتىش پۇلى
 دولـالر ەئتراپىـدا600بىز (تۆلهيمىز 
اشــقا ماشــىنابــۇالردىن ب). تــۆلهيمىز

ماي پۇلى ۈئچۈنمۇ ھهر ائيدا خېلـى
 . كۆپ پۇل خهجلهيمىز

 قېـتىم1بىزدەك ۆئيى بـارالر يىلـدا 
ۆئيــگه وئت ائپىتــى ســۇغۇرتا پــۇلى

ــالر950( ــا ) دول ــتىم يهر2، يىلىغ  قې
) دولـالر3000بىز ھهر قېـتىم (بېجى 

كالىفورنىيهدىكى شهخسىي. تۆلهيمىز
ۆئيـــلهر ۋە ياتاقالرنىـــڭ ھهممىـــسى
پۈتۈنلهي ياغاچ بىلهن سـېلىنىدىغان
.بولغاچقا، وئت ائپىتى كۆپ بولىـدۇ



579

شۇڭا بىزگه ۆئي ېئلىش ۈئچۈن پـۇل
ــزدىن ــا بى ــان بانك ــپ تۇرغ قهرز بېرى
ۆئيىمىزگه وئت ائپىتـى سۇغۇرتىـسى

يهر تهۋرەش. ېئلىشنى تهلهپ قىلىـدۇ
سۇغۇرتىسىمۇ بـار ھهمـدە ۇئ ائيـرىم
بولۇپ، ۇئنىڭ بىر يىللىـق پـۇلى بهك
يۇقىرى بولغاچقا، كـۆپىنچه كىـشىلهر

 . ۇئنى ائلمايدۇ
ــــــشىلهرگه ھهر  ــــــۆپىنچه كى 2ك
ــــاائش ــــتىم م ــــر قې ــــدە بى ھهپتى
تارقىتىلىـــدىغان بولـــۇپ، ۇئ پـــۇل
بىزنىــڭ بانكىمىزغــا بىۋاســىته كىرىــپ

شۇڭا بىـز ھهرگىـز نهق پـۇل. كېتىدۇ
بىزنىـــڭ ھهر قېتىملىـــق. كـــۆرمهيمىز

مااشـــــىمىزدىن مۇنـــــداق پـــــۇلالر
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 : ىنىدۇتۇتۇۋېل
بـۇ پـۇل.  دۆلهتلىك ماائش بېجى-

ــــــدۇ ــــــبهغهللهردىن ېئلىنماي .كهم
قالغانالرنىـــڭ يىللىـــق كىرىمىنىـــڭ

تـــــۆۋەنلىكىگه قـــــاراپ-يـــــۇقىرى
ېئلىنىــــدىغان بولــــۇپ، ائدەتــــته

ــــڭ  ــــهنتىدىن 15كىرىمنى 35 پىرس
 . پىرسهنتىگىچه ېئلىنىدۇ

ــاائش بېجــى- ــتاتلىق م ــۇ.  ش بۇم
ـــڭ ائز ـــاراپ-كىرىمنى ـــۈكىگه ق كۆپل

 پىرسـهنت8لىنىدىغان بولۇپ، بىـز ېئ
 . ەئتراپىدا تۆلهيمىز

. ىئجتىمــاىئي كاپالهتلىــك بېجــى-
ــدىن ــسىيىگه چىققان ــدا پېن ائمېرىكى
ـــــدۇ ـــــاائش بېرىلمهي ـــــيىن م .كې
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ــشىلهرنىڭ  ــقاندا65كى ــتىن ائش  ياش
كىرىمسىز قېلىشىنىڭ ائلـدىنى ېئلىـش
ۈئچۈن، ائمېرىكا ھۆكـۈمىتى بىزنىـڭ

5مااشــــــــىمىزنىڭ تهخمىــــــــنهن 
-1ىرسهنتىنى خىـزمهت باشـلىغان پ

ــپ، ــۇپ قېلى ــالپ تۇت ــدىن باش كۈنى
ســـاقالپ قويـــۇپ، بىـــز پېنـــسىيىگه
ــــتىن ــــدا ھهر ائيــــدا ائزراق چىققان

ۇئ چاغــــدا بېرىلىــــدىغان. بېرىــــدۇ
ــــڭ ائز ــــق پۇلنى ــــۈكى-ائيلى كۆپل

ھۆكــۈمهت ســىزدىن تۇتــۇپ قالغــان
كۆپلـــــۈكى بىـــــلهن-پۇلنىـــــڭ ائز

ــــىۋەتلىك ــــانگۈل. مۇناس ەئگهر ائم
ىئككىمىــز ھــازىرال ىئــشلهشنىبىــلهن 

ــــز  ــــساق، بى ــــتىن65توختات  ياش
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ــدا ــزگه ھهر ائي ائشــقاندا ھهر بىرىمى
 دولالر ەئتراپىدا پۇل كېلىـشى1200

ــۇمكىن ــداق پــۇل. م ۇئ چاغــدا بۇن
ــڭ ــچه ۆئينى ــز ۇئنىڭغى ــدۇ؟ بى يېتهم
ـــۈك ـــۇپ، ۆئيل ـــۆلهپ بول ـــۇلىنى ت پ
بولىدىغان بولغاچقـا بىـزگه يېتىـشى

 كىرىمــىلــېكىن، ھــازىرقى. مــۇمكىن
يۇقىرى ەئمهس ھهمـدە ۆئي سـېتىپ
ــۈمهتتىن ــۈن ھۆك ــانالر ۈئچ ائاللمىغ
كېلىدىغان بۇنداق پۇل ائنچه يېتىپ

چـۈنكى، بىـر. كهتمهسلىكى مۇمكىن
ــۈنال ــسى ۈئچ ــاق ىئجارى ــق يات ائيلى

 دولالردىــــن ائرتــــۇق پــــۇل1000
يۇقىرىـدا ېئيتىلغـان قالغـان. كېتىدۇ

. نهرسىلهرگىمۇ پۇل بولمىسا بولمايدۇ
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. دوختۇرلــــۇق داۋاالش بېجــــى-
ـــدا  ـــقان65ائمېرىكى ـــتىن ائش  ياش

ــــــڭ ــــــشىلهرنىڭ داۋاالش پۇلىنى كى
ــــۈمهت ــــسمىنى ھۆك ــــىي قى ائساس

ــدۇ ــۇ. كۆتۈرى ــۈمهت ش ــېكىن، ھۆك ل
چاغدا سىزگه خهجلهيـدىغان پـۇلنى
ـــازىردىن ـــىڭىزدىن ھ ـــىزنىڭ مااش س

ـــدۇ ـــۇپ قالى ـــڭ. باشـــالپ تۇت مېنى
2-1پهرىزىمچه مااشنىڭ تهخمىنهن 

ــــهن ــــۇپپىرس ــــۇنىڭغا تۇت تى مۇش
 . قېلىنىشى مۇمكىن

 خىـل4يۇقىرىقى .  پېنسىيه پۇلى-
بــاج مهجبــۇرى تۇتــۇپ قېلىنىــدىغان
پـــۇلالر بولـــۇپ، ۇئنىڭـــدىن باشـــقا

دەپ» پىالنــــــــــــــــــى-ك401«
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ائتىلىــدىغان، ۆئزىڭىــز ىئختىيــارىي
ھـازىر بىـر. تۆلهيدىغان بىر پـۇل بـار

 مىڭ13ائدەم بۇ پۇل ۈئچۈن يىلىغا 
ەئگهر.  قويـسا بولىـدۇدولالر قويـۇپ

 مىـڭ50سىزنىڭ يىللىـق كىرىمىڭىـز 
ــىز  ــۇپ، س ــالر بول ــهنت20دول  پىرس

دۆلهت بېجى تۆلهيدىغان بولـسىڭىز،
ـــڭ 50ۇئ  ـــڭ دولالرنى ـــڭ10 مى  مى

.دوللىرىنى دۆلهت بېجىغـا تۆلهيـسىز
ــزدىن  ــۇ كىرىمىڭى ــېكىن، ســىز ب 13ل

ـــا ـــسىيه پۇلىغ ـــى پېن ـــڭ دولالرن مى
بېجــىقويــسىڭىز، ۇئنىڭــدىن دۆلهت 

37ســىز پهقهت قالغــان . ېئلىنمايــدۇ
ـــــڭ دولالرغـــــا   =37000x0.2مى

بـۇ.  مىڭ دولالر باج تۆلهيسىز6700
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كىشىلهرنى پېنـسىيىگه پـۇل يىغىـشقا
رىغبهتلهنــدۈرۈپ يولغــا قويغــان بىــر

ـــۇپ، ســـىز بـــۇ  -ك401تـــۈزۈم بول
ــۇلنى  ــان پ ــا قويغ ــقا65پىالنىغ  ياش

كىــــــــــــرىمىگىچه ېئلىــــــــــــپ
ددىيەئگهر جىـــ. خهجلىيهلمهيـــسىز

ــۇم ــى چوق ــپ ۇئن ــۇپ قېلى ىئــش بول
خهجلىمىــسىڭىز بولمىــسا، ۇئنىڭغــا

 . جهرىمانه تۆلهيسىز
ـــۇل قهرز- ـــدىن پ ـــزدەك بانكى  بى

ـــدا ـــانالر ھهر ائي ـــپ، ۆئي ائلغ ېئلى
ــر قىــسمى بىــلهن ۇئنىــڭ قهرزنىــڭ بى

مهسـىلهن، بىـر. ۆئسۈمىنى تـۆلهيمىز
 يىللىــــق قهرز30ائدەم بانكىــــدىن 

ــسىدە،  ــهنت ۆئ6تهرىقى ــۈمى پىرس س
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 مىـــڭ دولـــالر ائلغـــان300بىـــلهن 
بولسا، ۇئ كىـشى بانكىغـا ھهر ائيـدا

ــرەك1800 ــشى كې ــالر تۆلى -1.  دول
ــڭ  ــۇ پۇلنى ــدا ب ــرى1500ېئيى  دوللى

300قهرزنىـــڭ ۆئســـۈمى بولـــۇپ، 
ـــسمىغا ـــر قى ـــڭ بى ـــرى قهرزنى دوللى

ـــۇ نىـــسبهت ھهر ائيـــدا. ماڭىـــدۇ ب
21ۆئزگىرىــــپ ماڭىــــدۇ ھهمــــدە 

ىـــڭ دولالرن1800يىلـــدىن كېـــيىن 
يېرىمــى ۆئســۈمگه، قالغــان يېرىمــى

 . قهرزگه ماڭىدۇ
بـــۇ ماقـــالىنى مۇشـــۇ يهرگىـــچه
ــڭ ــدىغان پۇلالرنى ــدا، تۆلهي وئقۇغان
ــــــــــال ــــــــــدىن ېئھتىم كۆپلۈكى
ــــپ ــــشى قېيى ــــڭ بې بهزىلىرىڭالرنى
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يـۇقىرىقى. كهتكهن بولۇشى مۇمكىن
.سـىپىر ھهقىقهتهنمـۇ شـۇنداق-سان

ھهر قېــتىم بــۇ پــۇلالرنى وئيلىغانــدا،
ــدۇبىزنىــڭ ب ــشىمىزمۇ قېيىــپ كېتى .ې

ــــــۇڭا ىئمكــــــانقهدەر ۇئنــــــى ش
ائمېرىكىدا. وئيلىماسلىققا تىرىشىمىز

كىشىلهر پۇلنى جىـق تاپقـان بىـلهن،
بـۇ ھهرگىـز. چىقىمنىمۇ كۆپ تارتىدۇ

ــــۇقالردىن ــــرىكىلىقالر جۇڭگول ائمې
ــك ەئمهس ــكهن دېگهنلى ــارە ىئ .بىچ
ــاي ــويىچه ەئڭ ب ــا ب ــا دۇني ائمېرىك

ــۇشائمېرىكىلىقالر. دۆلهت ــڭ تۇرم نى
ــــويىچه ەئڭ ــــا ب ــــسى دۇني سهۋىيى

لــېكىن، ۇئ ھهرگىــز بېــزىلهر. يــۇقىرى
پهرەز قىلغانــــدەك بىــــر غــــايىۋى
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ــــــۇ ەئمهس ــــــلهر. جهننهتم ائدەم
-دولالرنى جاپالىق ىئـشلهپ، يـۈزدە

يۈز پىرسـهنت قـانۇنلۇق يـول بىـلهن
شـۇڭا بىـز. ائزراقتىن تاپىدۇ-ائزراق

ائمېرىكىــدا پــۇل تېپىــشنىڭ جۇڭگــو
لىـــشتۇرغاندا ناھـــايىتىبىـــلهن سې

ــز ــېس قىلىمى ــلىكىنى ھ ــۇلنى. تهس پ
يۇرتتىكى بىلهن سېلىشتۇرغاندا كـۆپ
تاپقـــان بىـــلهن، مـــۇتلهق كـــۆپ
ــــۇل ــــرىكىلىقالر پ ــــاندىكى ائمې س
ــان ــايىن ېئھتىياتچ ــته ىئنت خهجلهش

كـېچهك ۋە-بولۇپمـۇ كىـيىم. كېلىدۇ
ىئچمهك جهھهتـته ىئنتـايىن-يېمهك

يــۇرتىمىزدا. ىئقتىــسادچىل كېلىــدۇ
چىقىمى بىـر ائيلىـق ماائشـىنىڭ بىـر
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قانچه ھهسسىسىگه توغرا كېلىـدىغان
كېچهكنــــــــى-بىــــــــر كېــــــــيىم

 نهچچه ائيلىـق10سېتىۋالىدىغانالر، 
ــــــدىغان ــــــوغرا كېلى مااشــــــىغا ت
ــر مىقــداردىكى پــۇلنى خهجــلهپ، بى
ــدىغانالر ــويى قىلى ــۈننهت ت ــتىم س قې

لېكىن، ائمېرىكىـدا ۇئنـداق. كۈرمىڭ
ش مـۇمكىنىئشالرنى تهسـهۋۋۇر قىلىـ

بىــر ائيلىــق مااشــىڭىزنىڭ. ەئمهس
ــــــــــۇنداق ــــــــــسىنى ائش ھهممى
ـــــــۇقىرىقى ـــــــسىڭىز، ي خهجلىۋەت

 چىقىمالرنى قانداق قىلىسىز؟ 
ائمېرىكىغـــا وئخـــشاش تهرەققىـــي
ــر ائدەم يهنه ــلهردە بى ــان دۆلهت تاپق
بىـــر ائدەمنىـــڭ قانچىلىـــك مـــاائش
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ائلىــدىغانلىقىنى ســوراش ىئنتــايىن
ممــا،ەئ. ەئدەپــسىزلىك ھېــسابلىنىدۇ

يۇرتـــۇمىزدىكى ۇئيغـــۇرالر ىئچىـــدە
شۇنداقتىمۇ. بۇنداق ىئش خېلى كۆپ

ائمېرىكىدىكى ۇئيغۇرالر باشـقىالرنىڭ
ــــدىغىنى ــــاائش ائلى ــــك م قانچىلى
ـــــشى ـــــي ياخ ـــــشىنى قهتىئ سورى

-بىــز ائدەتــته ۆئز ائتــا. كۆرمهيــدۇ
تۇغقـانلىرىمىزغىمۇ-ائنىمىز ۋە ۇئرۇق

قانچىلىك ماائش ائلىـدىغانلىقىمىزنى
بۇنىــڭ ەئڭ مــۇھىم. رمهيمىــزدەپ به

ســـــهۋەبلىرىنىڭ بىـــــرى، بىـــــز ۆئز
ــوغرا ــال ت ــى مــاائش بىلهن كىرىمىمىزن

بىـــــــز ۆئز. چۈشـــــــهندۈرەلمهيمىز
ــهندۈرۈش ــوغرا چۈش ــى ت كىرىمىمىزن



591

سـىفىرالرنى-ۈئچۈن، يۇقىرىقى سـان
ــردىن ــردىن چۈشهندۈرۈشــىمىز-بى بى
جۇڭگـــــودا ھۆكـــــۈمهت. كېــــرەك

ـــسىنى ـــڭ ھهممى ـــدىغان پۇلنى تۇتى
ېلىپ، پۇقراغا تېگىـشلىكىنىتۇتۇپ ق

.دەپ ائتـــاپ بېرىـــدۇ» مـــاائش«
نـــى»مـــاائش«ائمېرىكىـــدا بولـــسا 

ـــــدىن ـــــپ ائن ـــــدا بېرىۋېتى ائلدى
ـــۇلنى يۇقىرىقىـــدەك نۇرغۇنلىغـــان پ

شـــۇڭا بىـــز ۆئز. تۇتـــۇپ قالىـــدۇ
مااشــىمىزنى ەئيــنهن دەپ بهرســهك،
ــدا ــا چۈشــهنچا پهي نۇرغــۇنالردا خات

 . بولۇپ قالىدۇ
ەققىـي تاپقـاندۇنيادىكى باشقا تهر

ـــشتۇرغاندا، ـــلهن سېلى ـــلهر بى دۆلهت



592

ائمېرىكىدا يېمهكلىكلهر ھهقىقهتهنمۇ
ــڭ 50. ەئرزان ــۈرۈچ) Kg25( جى گ
10يهنـــى ســـاىتىگه ( دولـــالر 8.50

دولالر تاپىدىغان تـۆۋەن دەرىجىلىـك
خىزمهتچىنىــڭ بىــر ســاەئتلىك ىئــش

. جىــڭ گــۈرۈچ كېلىــدۇ50ھهققىــگه 
ــــق بىرلىكــــى( ــــدا ېئغىرلى ائمېرىكى
ــــوگرام ىئــــشلهتمهي،ۈئ چــــۈن كىل
دېـگهن بىرلىكنـى» poundپوۇند«

ــشلىتىدۇ ــگهن 1. ىئ ــد دې 454 پوۇن
گــرام بولــۇپ، بىــر جىڭغــا يــېقىن

ــدۇ ــۇ يهردە . كېلى ــڭ ب ــڭ«مېنى »جى
ـــته  ـــنىم ەئمهلىيهت ـــد«دېگى »پوۇن
 جىـڭ25). دېگهننى كـۆزدە تۇتىـدۇ

ــى  ــداي ۇئن ــالر3.50بۇغ ــوي.  دول ق
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گۆشى قىممهترەك بولۇپ، بىـر جىـڭ
ـــۆش  ـــوق گ ـــالر4.00-3.50ل  دول

 دىـن0.80توخـۇ گۆشـى . ەئتراپىدا
ۈئزۈمنىـڭ بىـر جىڭـى.  دولالرغىچه2

ــى ــر جىڭ ــڭ بى ــالر، تاۋۇزنى ــر دول بى
ــر0.20-0.50  دولــالر، ائلمىنىــڭ بى

 دولالر، شـاپتۇلنىڭ بىـر0.50جىڭى 
وئتتـۇرا. جىڭى بىر دولـالر ەئتراپىـدا

ـــاق ـــستورانالردا تام ـــك رې دەرىجىلى
ـــر ائ ـــسه، بى ـــگه يې ـــالر15دەم  دول

شـــۇڭا، بىـــزگه. ەئتراپىـــدا كېتىـــدۇ
وئخشاش چهت ەئلـدىن ائمېرىكىغـا
يېڭىـدىن كـۆچمهن بولـۇپ كهلــگهن
كىشىلهر ائساسهن رېـستورانغا تامـاق

ھهممه ائدەملهردە. يېگىلى بارمايدۇ



594

ــېمهكلىكلهر ــدىغان ي ــسا بولماي بولمى
ائشــۇنداق ەئرزان بــولغىنى بىــلهن،

ـــدىغان، بول ـــسىمۇ بولى ـــسىمۇبول مى
ــــدىغان باشــــقا نهرســــىلهرنىڭ بولى
ــــداق ەئرزان ەئمهس ــــى ۇئن .باھاس
ـــــــا ۋە ـــــــىلهن، مهن ھويلىغ مهس
تهشتهككه گۈل تىكىـدىغان يـۇقىرى

ــــڭ  ــــۈپهتلىك توپىنى ــــڭ25س  جى
12ەئتراپىـــدىكى بىـــر خالتىـــسىنى 

ۆئزىمىــــز. دولالرغــــا ســــېتىۋالىمهن
ھهيدەيدىغان ماشىنىالرنىڭ ىئچىـدە

Toyota Corollaېـــساب وئتتـــۇرا ھ
ــلهن  ــالر، 14بى ــڭ دول  Toyota مى

Camry 18 ،ــــالر Toyota مىــــڭ دول

مىـــڭ دولـــالر ۋە 28بـــۇس -مىنـــى
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بۇس بىلهن-كىچىكلىكى مىنى-چوڭ
 Toyotaوئخـــشاش كېلىـــدىغان 

4Runner 30مىڭ دولالرغا كېلىدۇ  .
ىئچـمهك،-كـېچهك، يـېمهك-كىيىم

ۆئي ياســــاش قاتــــارلىق مــــاددىي
تۇرمۇشــتا تۇتقــان يولىغــا قــاراپ،

 خىلغــــا بۆلــــۈش2ائدەملهرنــــى 
خىلـى ۆئزلىـرى-1ۇئنىـڭ . مۇمكىن

.ۈئچـــۈن ياشـــايدىغان ائدەمـــلهر
ىئككىنچــى خىلــى بولــسا باشــقىالر

ــايدىغانالر ــۈن ياش ــى. ۈئچ ىئككىنچ
خىلدىكى ائدەملهر نۇرغۇن ىئـشالرنى
.باشقىالرغا كۆرسىتىش ۈئچۈن قىلىدۇ
ـــــسى ـــــك پايدى ـــــگه قانچىلى ۆئزى

ـــگه قانچىل ـــى، ۆئزى ـــكتهگكهنلىك ى
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مهنــپهەئت يهتكــۈزگهنلىكى بىــلهن
ـــــــدۇ ـــــــارى بولماي ـــــــچه ك .ائن
ـــۆپ ـــۇتلهق ك ـــڭ م ائمېرىكىلىقالرنى

خىلدىكى كىشىلهر بولۇپ،-1قىسمى 
ائمېرىكىدا ھېچكىمنىڭ ھـېچ قانـداق
ــــدۇ ــــارى بولماي ــــلهن ك .ائدەم بى
خىزمهتداشــلىرىڭىز ۋە قوشــنىلىرىڭىز
ھــــېچ قانــــداق ۋاقىتتــــا ســــىزنىڭ
كېيىمىڭىـــــزگه دىقـــــقهت قىلىـــــپ

تۇتقان ۆئيىڭىـزگه قـاراپ. قويمايدۇ
ــدۇ ــان. قويماي ــگه مېھم ۇئالردا ۆئيى

چاقىرىــدىغان ىئـــشالرمۇ ائساســـهن
ــك ــوق دېيهرلى ــوڭ. ي ــانچه چ ــر ق بى

ــــدا ۇئرۇق تۇغقــــانلىرى-بايراملىرى
ـــتىن ـــگه جهم بولۇش ـــڭ ۆئيى بىرىنى
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پــات-باشــقا، ۇئيغــۇرالردەك پــات
مېھماندارچىلىق وئينايدىغان ىئـشالر

شــۇڭا.  ەئمهسائساســهن مهۋجــۇت
ـــــى ـــــڭ چىرايلىقلىرىن ۇئالر كىيىمنى
.ەئمهس، راھهتلىرىنى تالالپ كىيىدۇ
ەئگهر بىزنىــــڭ ىئــــدارىگه كېلىــــپ
قارىـــسىڭىز، ۇئنىـــڭ ائمېرىكىـــدىكى
ــسى ــۇھىم ائلهم تېخنىكى ــايىن م ىئنت
ـــگه ـــزى ىئكهنلىكى ـــات مهركى تهتقىق

ـــسىز ـــشىلهرنىڭ: ىئـــشهنمهي قالى كى
-كېيىـــۋالغىنى ۋە باشـــقا يـــۈرۈش

ــ ــۇپ،تۇرۇش ــي بول ــايىن ائددى ى ىئنت
ەئرلهرنىـــــڭ تهڭـــــدىن تولىـــــسى

مهن.  ىئشتان كىيىۋالىدۇ"نيۇزەيكۇ"
بۇ ىئدارىگه يېڭـى ىئـشقا كىرگهنـدە،
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بىــرەيلهن ماڭــا چاقچــاق قىلىــپ،
كــېچهك-بىزنىــڭ ىئــدارىنىڭ كىــيىم«

.جهھهتته پهقهت بىـرال تـۈزۈمى بـار
-ۇئ بولـــــسىمۇ ســـــهن كاســـــتيۇم
ــسه ــېمه كهي ــقا ن ــدىن باش ڭبۇرۇلكى

ۆئيلىرىنـى. ، دېگهنىـدى»بولۇۋېرىدۇ
ـــىغا ـــق ەئمهس، ۆئز تۇرمۇش چىرايلى

رېـستورانغا. قۇاليلىق قىلىپ ياسايدۇ
بارسىڭىز، ھهمـمه ائدەمنىـڭ ۆئزىـگه
چۇشلۇق تاماق بۇيرۇتىـدىغانلىقىنى،
ەئگهر ائلغان تامىقى ېئـشىپ قالـسا،
ـــىدىن ـــك ائز بولۇش ـــڭ قانچىلى ۇئنى

رغـاقهتىئينهزەر چوقـۇم قهغهز قاچىال
ســـېلىپ ېئلىـــپ كېتىۋاتقـــانلىقىنى

خهلقائرالىق چـوڭ يىغىـن،. كۆرىسىز
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شــىركهتلهرنىڭ يېڭــى يىللىــق چــوڭ
تۆكـۈن قاتــارلىق-وئلتۇرۇشـى، تــوي

زىيـــاپهتلهردىمۇ ھهر بىـــر ائدەمـــگه
.ائيـرىم ەئپكېلىـدۇ-تاماقنى ائيرىم

ــــق ســــىزگه كهلتــــۈرۈلگهن نورمىلى
.تاماققا قورسـىغىڭىز ائرانـال تويىـدۇ

زىيـــــاپهتلهردە تاماقالرنىـــــڭبهزى 
ــــۇپ ــــر يهرگه قوي ــــسىنى بى ھهممى
قويۇپ، مېھمـانالر تامـاقنى ۆئزلىـرى
.خالىغانچه ېئلىپ ىئـستېمال قىلىـدۇ
ائشۇنداق سورۇنالردىمۇ ھېچ قانـداق
ـــــــسىز ـــــــسراپچىلىقنى كۆرمهي .ىئ
ــــــڭ ــــــسى، ائمېرىكىلىقالرنى قىسقى
ــشى ــۆز قارى ــان ك ــېمهكلىككه بولغ ي

 تېــرىشۆئمرىنــى ېئتىزلىقتــا ائشــلىق
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بىــــــلهن ۆئتكــــــۈزگهن ۇئيغــــــۇر
. دېھقانلىرىنىڭكىگه وئخشاپ قالىدۇ

ــڭ ــانچه يىلنى ــر ق ــى بى مهن يېقىنق
ىئچىـــــــدە ۇئيغـــــــۇرالر چـــــــوڭ
شــــــــهھهرلهردىكى رېــــــــستوراندا
ۆئتكۈزىـــــــدىغان وئلتۇرۇشـــــــالر
ــۆپ ىئــشالرنى ــسىدا خېلــى ك توغرى

ھهمـدە ىئنتـايىن ھهيـران. ائڭلىدىم
ائدەمنىـڭ تامـاق يېيىـشىدە. قالدىم

ــــداق م ــــسهت2ۇن ــــىي مهق  ائساس
ھايـــاتلىقنى) 1: بولۇشـــى مـــۇمكىن

ـــۈرۈش) 2. ســـاقالش ـــر. راھهت ي بى
ـــاقالش ـــاتلىقىنى س ـــڭ ھاي ائدەمنى
ۈئچــۈن زۆرۈر بولغــان يېمهكلىكنىــڭ

ەئگهر. مىقدارى ائنچه چوڭ ەئمهس
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ـــۇ ـــسىڭىز، ش ـــق يهۋال ـــاقنى جى تام
ۋاقىتنىــــڭ ۆئزىــــدە ائنــــچه راھهت

ۇئنىـــڭ ۈئســـتىگه ۇئ. يۈرەلمهيـــسىز
ســـهمرىپ. ىزنى ســـهمرىتىۋېتىدۇســـ

 ياشــالردىن45كهتــسىڭىز، يېــشىڭىز 
ــــاالمهتلىك ــــۇن س ــــقاندا نۇرغ ائش
مهسىلىسىگه دۇچار بولۇپ، ۇئ چاغدا
ــتۇرۇش ــاالمهتلىكىڭىزنى نورمالالش س
ـــــۇن جاپـــــا ـــــۈن يهنه نۇرغ ۈئچ

ـــــشىڭىز مـــــۇمكىن شـــــۇڭا. چېكى
ــېمهك ــرىكىلىقالر ي ــڭ-ائمې ىئچمهكنى

ــــا ــــڭ مىقتارىغ ســــۈپىتىگه ۋە ۇئنى
كىــشىلهر. نتــايىن دىقــقهت قىلىــدۇىئ

ــنى ائز يهپ، ــسېرى گۆش ــاي بولغان ب
ــۋە ــدىغان-مې ــۆپ يهي ــاتنى ك كۆكت
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بىـرى ماڭـا چاقچـاق. بولۇپ قالىـدۇ
ــپ ــدا«: قىلى ــبهغهل ۋاقتىم مهن كهم

ــۆپ ــاقالرنى ك ــسىل تام ــۆش ۋە ېئ گ
-ھازىر باي بولۇپ، يـېمىش. يهيتتىم

ــــدىم ــــاتقىال چۈشــــۈپ قال ،»كۆكت
زدا سـپورتمهن يـۇرتىمى. دېگهنىدى

ـــرەر ـــارلىق بى ـــهنەئت قات ـــاكى س ي
ساھهدە ائالھىـدە نهتىـجه يارىتىـپ،
ـــا ـــۇقىرى نامغ ـــسىدا ي ـــق ائرى خهل
ېئرىشىپ، بىر قانچه يىل ۆئتكهنـدىن
ــۈنلهي ــيىن بهدەن قۇرۇلۇشــى پۈت كې
ـــــۇر ـــــكهن ۇئيغ ـــــپ كهت ۆئزگىرى
ــانچىنى كــۆردۈم ــر ق .ياشــلىرىدىن بى
.ۇئنىڭغــــا ىئنتــــايىن ۆئكۈنــــدۈم

ـــــڭ مېھ مانـــــدارچىلىقۇئيغۇرالرنى
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ـــاردىكى-ۆئرپ ائدىتـــى ۋە شـــۇ قات
-باشقا نۇرغۇن مهدەنىيىتىنىڭ قهدىر

ــايىن قىممىتــى ۋە جهلپكــارلىقى ىئنت
بىزنىــڭ مانــا ائشــۇنداق. ۈئســتۈن

ائدىتىمىـــز ۋە مهدەنىيىتىمىـــز-ۆئرپ
بولغـــانلىقتىن، تارىختـــا ھهر قېـــتىم
باشــــقا بىــــر مىلــــلهت ۇئيغــــۇرنى
ائسسىمىلياتـــــــسىيه قىلمـــــــاقچى

ا، ۇئالرنىڭ ۆئزلىرى ۇئيغۇرالربولغاند
تهرىپىدىن ائسسىمىلياتـسىيه بولـۇپ

لــېكىن، بــۇ ىئــشالردىمۇ. كهتــكهن
مىللهتـكه. ىئلمىيلىق بولۇشى كېـرەك

ۋە ۆئزىمىــزگه نــېمه پايــدىلىق، نــېمه
زىيانلىق، ۇئالرنـى ھېـسابالپ تـۇرۇپ

 . ىئش قىلىشىمىز كېرەك
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ــــشىمىزدىن ــــدە مهن ۆئز بې تۆۋەن
ــۈزگهن بىــر قــان چه ھېكــايىنىۆئتك

  :سۆزلهپ بېرەي
كــــــالىفورنىيه ۇئنىۋېرســــــىتېتىدا
دوكتورلــۇق ۇئنــۋانى ېئلىــش ۈئچــۈن

 ۆئتكهلــــدىن ۆئتــــۈش4مۇنــــداق 
ــرەك ــۇق) 1. كې مهكتهپنىــڭ دوكتورل

ـــنىش ـــۇل قىلى ـــسىغا قوب .پروگراممى
بۇنىڭدا سىزنىڭ بـۇرۇنقى وئقـۇش ۋە
ـــدە ـــز ھهم ـــات نهتىجىلىرىڭى تهتقىق

TOEFL ۋە GREــــــــــان  ىئمتىھ
جىلىرىڭىــز ىئنتــايىن مــۇھىم رولنهتى

ـــــــــزچه) 2. وئينايـــــــــدۇ ىئنگلى
»comprehensive exam«

ـــــــۇمىي ـــــــدىغان وئم دەپ ائتىلى
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بـۇ ىئمتىھـاننى. ىئمتىھاندىن ۆئتۈش
ائدەتته مهكـتهپكه كىرىـپ بىـر يىـل

ــاكى  ــىزدىن2ي ــدە، س ــل ۆئتكهن  يى
ــــــــــــــــان   دەك10تهلهپ قىلىنغ

ائســـپىرانتلىق دەرســـلىرىنى وئقـــۇپ
. ائنـدىن بېرىـسىزبولغاندىن كېـيىن

ـــــــــدا ائســـــــــپىرانتلىق ائمېرىكى
دەرســـلىرىنىڭ تهلىپىمـــۇ خـــۇددى
باكاالۋر دەرسـلىرىنىڭكىگه وئخـشاش
بولـــــۇپ، باكـــــاالۋر دەرســـــلىرىگه
وئخشاشال ۆئتۈلىدۇ ھهمـدە قـاتتىق

بىـزدىن ېئلېكتــر. ىئمتىھـان ېئلىنىـدۇ
 كهسپىي ساھهسـى5ىئنجىنېرلىقىنىڭ 

 ساھهنى ۆئزىمىز تالالپ3ىئچىدىكى 
بـۇ. ىئمتىھان بېرىش تهلهپ قىلىنغان
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 كهســپىي ســاھه3 دەرس ەئمهس، 3
ـــــاھهدە ـــــر س ـــــا، ھهر بى بولغاچق

 دەرسىنى پۇختـا3-2باكاالۋرلىقنىڭ 
ـــدۇ ـــش تهلهپ قىلىنى ـــر. بىلى ھهر بى

ــۇپ،  ــرىم ســاەئت بول 3ىئمتىھــان يې
ـــۇزۇپ ـــىزنى وئلتۇرغ ـــسور س پروفېس

ــۇپ، تهرەپ ــوائل-قوي ــتىن س تهرەپ
پروگراممىـسىغادوكتورلۇق . سورايدۇ

قوبۇل قىلىنغان وئقۇغۇچىالرنىـڭ بىـر
ـــــدىن ـــــسمى مۇشـــــۇ ىئمتىھانى قى
ۆئتهلــــمهي مهكتهپــــتىن چىقىــــپ

 qualifying«ىئنگلىزچه ) 3. كېتىدۇ

exam«ـــــــــــــــدىغان  دەپ ائتىلى
بـۇ. ساالھىيهتنى بېكىتىش ىئمتىھانى

ــــــــــۇق ــــــــــاننى دوكتورل ىئمتىھ
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ــپ ــۈن ېئلى ــسى ۈئچ دىسسېرتاتسىيى
ـــات مه ـــدىغان تهتقىق ـــۇنىنىبارى زم

ــىز ــيىن، س ــدىن كې ــپ بولغان بېكىتى
خېلى چوڭ داىرىلىك دوكالت يىغىنى

ــــتۇرۇپ،  ــــۇق«ۇئيۇش مهن دوكتورل
ــداق ــۋانى ۈئچــۈن مۇن ــداق-ۇئن مۇن

مهزمــــۇنالردا تهتقىقــــات ېئلىــــپ
.دەپ دوكـــالت بېرىـــسىز» بـــارىمهن

ــرى ــان ۋە ۆئزلى ــا ســىز تاللىغ ۇئنىڭغ
 پروفېسسوردىن تهركىب3قوشۇلغان 

رلــــــــــــۇقدوكتو«تاپقــــــــــــان 
دىسسېرتاتسىيىـــــسىنى باھـــــاالش

ــومىتېتى ــدە»ك ــرى ھهم ــڭ ەئزالى نى
ــاكۇلتېتتىكى باشــقا پروفېســسور ۋە ف
.ائسپىرانت وئقۇغـۇچىالر قاتنىـشىدۇ
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ـــۇ  ـــىزنىڭ3ەئگهر ب ـــسور س  پروفېس
قىلمـــاقچى بولغـــان تهتقىقاتىڭىزغـــا

ـــاراپ،  ـــۇچى مۇشـــۇ«ق بـــۇ وئقۇغ
ــــــك تهتقىقــــــاتنى مۇۋەپپهقىيهتلى

ــــۇق ۇئ ــــه دوكتورل ــــۋانىپۈتتۈرس ن
دەپ خۇالســه چىقارســا،» ائالاليــدۇ

ۇئنداق. سىز بۇ ىئمتىھاندىن ۆئتىسىز
ــــىز ــــسا س ــــه چىقارمى دەپ خۇالس

سـىزگه يهنه. ۇئنىڭدىن ۆئتهلمهيسىز
بىـر. بىر قېتىملىق پۇرسـهت بېرىلىـدۇ

ــۇ ــىز ب ــيىن س ــتىن كې ــدەك ۋاقىت يىل
ىئمتىھانـــــدىن يهنه بىـــــر قېـــــتىم
ـــتىن ـــىز مهكتهپ ـــسىڭىز، س ۆئتهلمى

ــ ــۇق. سىزچىقىرىلى ــته دوكتورل ائدەت
پروگراممىـــسىغا قوبـــۇل قىلىنغـــان
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 قىـسمى3/1وئقۇغۇچىالرنىڭ ىئچىدە 
 ىئمتىھانىـــدىن ۆئتهلـــمهي2مۇشــۇ 

ســـىز) 4. مهكتهپـــتىن چىقىرىلىـــدۇ
تهتقىقــــــــاتىڭىزنى تامــــــــامالپ،
ــــسىنى ــــۇق دىسسېرتاتسىيى دوكتورل
يېزىپ بولغانـدىن كېـيىن، يـۇقىرىقى

ـــــلهن وئخـــــشاپ-3 باســـــقۇچ بى
ان بىـــر دوكـــالت يىغىنـــىكېتىـــدىغ

ۇئيۇشتۇرۇپ، ۆئزىڭىزنىـڭ تهتقىقـات
ـــسىز ـــالت بېرى ـــزدىن دوك .نهتىجىڭى

 ەئزاسـى3ەئگهر ھېلىقى كومىتېتنىڭ 
ســــــىزنىڭ دىسسېرتاتــــــسىيىڭىزنى
تهستىقلىسا، سىز دوكتورلۇق ۇئنـۋانى

ەئگهر. بىــلهن وئقــۇش پۈتتۈرىــسىز
ـــــات ـــــۈرگهن تهتقىق قولغـــــا كهلت
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مىــسا،نهتىجىلىرىڭىــز يېتهرلىــك بول
ھېلىقى كومىتېتنىڭ ەئزالىـرى سـىزگه
قايـــسى جهھهتلهرنـــى تولۇقالشـــنى
ـــــــرى ـــــــپ، تـــــــاكى ۆئزلى ېئيتى
ـــات ـــىزنى تهتقىق ـــاەتلهنگىچه س قان
ــــدۇ ــــشقا مهجبۇرالي ــــپ بېرى .ېئلى
ائمېرىكىنىــڭ ىئنژېنېرلىــق كهســپىي
ــــڭ ــــىدىكى وئقۇغۇچىلىرىنى ساھهس
دوكتورلــۇق ۇئنــۋانى ېئلىــش ۈئچــۈن

 ۋاقتـىسهرپ قىلىـدىغان وئتتـۇرىچه
 يىــل بولــۇپ، مهن وئقۇشــۇمنى6-7
ــت4 ــۇقراق ۋاقى ــهل ائرت ــدىن س  يىل

ھهمـــدە بـــۇ. ىئچىـــدە تاماملىـــدىم
ســۆھبهتنىڭ ائلــدىنقى بىــر قىــسمىدا
تىلغا ائلغىنىمدەك، شۇ يىلى بىزنىـڭ
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ـــا ـــۇق ۇئنۋانىغ ـــا دوكتورل فاكۇلتېتت
 تهك ائدەمنىـــــڭ15ېئرىـــــشكهن 

ائرىسىدا رىقـابهتته ۇئتـۇپ چىقىـپ،
ـــدا  ـــر يىل ـــشىگهبى ـــرال كى پهقهت بى

ـــــــدىغان  ـــــــشى«بېرىلى ەئڭ ياخ
ــــسى ــــۇق دىسسېرتاتسىيى »دوكتورل
.دېـــــگهن مۇكاپاتقـــــا ېئرىـــــشتىم
ائمېرىكىـــدا دوكتورلـــۇق ۇئنـــۋانى
ـــت ۈئچـــۈن مۇشـــۇنداق ۇئزۇن ۋاقى
كېتىشىنىڭ بىر سـهۋەبى، بىـز يـالغۇز
وئقـــــۇپال قالمـــــاي، ۆئزىمىزنىـــــڭ
تۇرمۇشىنى ىئقتىسادىي كىرىم بىـلهن

ۈن، ھهر ھهپتىـسىدەتهمىنلهش ۈئچـ
.  ساەئت ىئشلهيمىز20كهم دېگهندە 

ــــــــۇمىي ــــــــڭ وئم مهن ۆئزۈمنى
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ىئمتىھانىنىــــڭ بىرىنــــى بهرگهنــــدە
ـــــدى ـــــر ۋەقه بول ـــــداق بى 3. مۇن

پروفېسسور مهندىن ھهر بىـر مىنۇتتـا
ــــردىن ســــوائل ســــورىدى مهن. بى

ھهممىــسىگه ناھــايىتى چاققــان ۋە
3بــــۇ . پۇختــــا جــــاۋاب بهردىــــم

ائمېرىكىلىــقپروفېســسورنىڭ بىــرى 
ائق تهنلىـــك بولـــۇپ، بـــۇ يېـــرىم
ســاەئتلىك ىئمتىھــان تۈگىگهنــدىن

 كېيىن ۇئ مهندىن، 
ەئركىن، سـهن قايـسى دۆلهتـتىن-

 . كهلدىڭ؟ دەپ سورىدى
ـــــــي- ـــــــڭ غهربى مهن جۇڭگونى

 ... شىمالىدىكى 
 سهن ۇئيغۇرما؟ -
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سهن ۇئيغـۇرنى قانـداق! شۇنداق-
 بىلىسهن؟ 

مېنىڭ بىـر يـېقىن دوسـتۇم ھـازىر-
شـــىنجاڭدا ىئنگلىـــز تىلـــى دەرســـى

ــــدۇ ــــق. ۆئتۈۋاتى ۇئ ماڭــــا داۋاملى
ــپ ــسىدا خهت يېزى ــۇرالر توغرى ۇئيغ

 . تۇرىدۇ
يىلـــى بولغـــان ۋەقه-1992بـــۇ 

بولـــۇپ، مهن ائمېرىكىغـــا كهلـــگهن
ــدىنقى  ــدا ۆئزۈم4ائل ــل جهريانى  يى

بۇرۇن تونۇشمايدىغان ائمېرىكىلىقالر
ىئچىدە ۇئيغۇرالرنى بىلىدىغان بىـرەر

منى تېخى ۇئچرىتىـپ باقمىغـانائدە
مېنىڭ شۇ چاغدا بىزنىـڭ بىـر. ىئدىم

ائمېرىكىلىق دوستىمىزدىن ائرىيهتكه



614

ائلغان، ھېچ قانداق نهقىشى يوق بىر
ـــۇپ، ـــار بول ـــز ب ـــي دۇتتىرىمى ائددى
ــــــۇرنى ــــــدىكىلهرگه ۇئيغ ەئتراپىم
تهشــۋىق قىلىــش ۈئچــۈن، پۇرســهتال
تاپسام شۇ دۇتـارنى چېلىـپ بېرىـپ،

كهينىـــدە ۇئيغـــۇر-ۇئنىـــڭ ائلـــدى
توغرىسىدا بىر قانچه مىنۇت سـۆزلهپ

ــــدىم ــــۈرگهن ىئ ــــى-1989. ي يىل
ــالىفورنىيه شــتات ۇئنىۋېرســىتېتىدا ك

تاالنـت«ۆئتكۈزۈلگهن بىر قېتىملىـق 
ـــــــىتىش ـــــــسىگه» كۆرس مۇسابىقى

ــالغۇز ــهھنىدە ۆئزۈم ي ــشىپ، س قاتنى
باشـقىالر وئرۇنلىغـان. دۇتار چالـدىم

مۇزىكـــا ســـايمانلىرىغا قارىغانـــدا،
ـــي ـــال ائددى ـــرىم بهك ـــڭ دۇتتى مېنى
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بولۇپ، يالغۇز دۇتار سهھنىدە بىر ائز
لېكىن، ەئتىسى مهكتهپنىـڭ. چاندى

ۇئيغۇر دۇتتارچىسى«گېزىتىگه مېنى 
 تارىلىق مۇزىكا2ەئركىن سىدىق بىر 

دەپ خهۋەر» ەئســــۋابىنى چالــــدى
ــدى ــا. قىل ــارە ائمېرىكىغ ــزىم دىلن قى

سـىنىپقا-1بۈگۈنى كېلىپ، ەئتىسىال 
ۇئنىـڭ. ىرىپ وئقۇش باشـلىغانىدىك

ـــــرەر ـــــتىم بى ـــــدە ھهر قې مهكتىپى
ـــا ـــز ۇئنىڭغ ـــسا، بى ـــاائلىيهت بول پ
ـــدىم، ـــار چال ـــشىپ، مهن دۇت قاتنى
.دىلنارە ۇئيغۇرچه ۇئسسۇل وئينىدى
بىر نهچچه قېتىم بىز تۇرغـان داۋىـس
دېگهن شهھهرنىڭ شهنبه بازىرىـدىمۇ

بىز ۇئ يهردىمۇ. پاائلىيهت بولغانىدى
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هن ۇئيغۇر ۇئسسۇل وئيـۇنىدۇتار بىل
بىـــــز ســـــهھنىدىن. كۆرســـــهتتۇق

چۈشكهندە بېـزىلهر مېنىـڭ قېـشىمغا
ســـهن قىزىڭنـــى قايـــسى«كېلىـــپ، 

ۇئســــــــــــسۇل مهكتىپىــــــــــــدە
ـــسهن؟ .دەپ ســـورىدى» وئقۇتۇۋاتى

ەئمهلىيهتــــته بولــــسا، دىلنــــارە ۇئ
چـــاغقىچه ۇئســـسۇل مهكتىپىنىـــڭ
ـــۆرۈپ ـــتىم ك ـــرەر قې ـــسىنىمۇ بى قارى

ــــدى ــــۈن شــــى. باقمىغانى مالىيپۈت
ــقا ــزدىن باش ــويىچه بى ــالىفورنىيه ب ك

ــــۇر  ــــسىۇئيغ ــــا،ائىئلى  بولمىغاچق
ۇئيغۇرالرنىڭ ۇئسـسۇل وئينايـدىغان
وئلتۇرۇشــــىنىمۇ ائنــــچه كــــۆرۈپ

ۇئ چاغالردا ۇئيغـۇرچه. باقمىغانىدى
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VCD،الر تېخــى چىقمىغــان بولــۇپ 
وئقــــۇش جهريانىــــدا ىئقتىــــسادىي
ەئھــۋالىمىز ناچــار بولغاچقــا يۇرتقــا

ـــــــــاي، ـــــــــۇرتىمىزنى ۋەبارالم  ي
.يۇرتتىكىلهرنى ىئنتايىن سېغىناتتۇق
بهزى يهكشهنبه كۈنلىرى تېلېـۋىزوردا
ھىندىستاننىڭ پروگراممىسى چىقىـپ

ـــسا، مهن  ـــسۇلنى«قال ـــڭ ۇئس مېنى
ۇئالردىــن چىرايلىقــراق وئينايــدىغان
ۋە ناخــشىنى ۇئالردىـــن ياخـــشىراق
ېئيتىــدىغان مىللىــتىم، مهنزىرىـــسى

ــۈزەل ي ــدىن گ ــارۇئالرنىڭكى ــۇم ب ۇرت
ــدە» ەئمهســمۇ؟ ــالپ، بهزى دەپ وئي

ۆئزۈمنى تۇتۇۋااللمـاي كۆزلىرىمـدىن
.تـارام يـاش ېئقىـپ كېتهتتـى-تارام
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يىلى داۋىستىكى مهكتهپنىڭ-1992
بـۇ(خهنزۇ وئقۇغۇچىالر ۇئيۇشمىـسى 

ــــڭ  ــــېقىن20مهكتهپنى ــــا ي  مىڭغ
ــــدىكى  ــــسى ىئچى 1100وئقۇغۇچى

نهپىــــرى جۇڭگــــو، شــــاڭگاڭ ۋە
)خهنزۇالر ىئـدىتهيۋەندىن كهلگهن 

چاغان بـايرىمى مۇناسـىۋىتى بىـلهن
بىــر يىغىلىــش ۇئيۇشــتۇرۇپ، بىــزدىن
ــــالپ ــــسۇل وئرۇن ــــۇرچه ۇئس ۇئيغ

ـــــدى ـــــشنى تهلهپ قىل ـــــۇ. بېرى ب
ۇئيغــۇرالرنى تهشــۋىق قىلىــشنىڭ بىــر
ياخــشى پۇرســـىتى بولغاچقـــا، بىـــز
ــۇپ، ــاقۇل بول ــپىگه م ــڭ تهلى ۇئالرنى
دىلنارە، ائمـانگۈل ۋە مهن ۈئچىمىـز

يغــۇرچه ناخــشا لېنتىــسىنىبىــر ۇئ
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ـــۇرچه ـــۇنىڭغا ۇئيغ ـــدۇرۇپ، ش ماڭ
دىلنـارە بىـزدىن. ۇئسسۇل وئينىدۇق

ەئتىـــــسى. ۇئزۇنـــــراق وئينىـــــدى
ــۇ داۋىــسنىڭ شــهھهرلىك گېزىتىــدە ب
پاائلىيهت توغرىسىدا خهۋەر بېرىـپ،

ـــڭ-1 ـــا دىلنارىنى ـــڭ يېرىمىغ بهتنى
يالغۇز ۇئسسۇل وئيناۋاتقان چوڭ بىر

.قويۇپتـۇپارچه رەسىمىنى چىقىرىـپ 
ـــــتىغا ـــــىمنىڭ ائس ـــــدە رەس ھهم

داۋىـــــــــستىكى كـــــــــالىفورنىيه«
ــــــۇق ۇئنىۋېرســــــىتېتىنىڭ جۇڭگول
وئقۇغــۇچىلىرى چاغــان مۇناســىۋىتى
.بىلهن يىغىلىش پاالىيىتى ۆئتكـۈزدى

ســىنىپىنىڭ-1رەســىمدە باشــالنغۇچ 
وئقۇغۇچىسى دىلنارە ەئركىن ۇئيغـۇر
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»يـــالغۇز ۇئســـسۇلىنى وئرۇنلىماقتـــا
  .ىئزاھالپ قويۇپتۇ

ـــــــدا، ـــــــدە تۇرغان مهن ياپونىيى
يـــاپونىيىلىكلهر مهنـــدىن داۋاملىـــق

دەپ» ســهن قايــسى دۆلهتــتىن؟«
مهن بولـسام«مهن . سوراپ تـۇراتتى

دېــسهم، ۇئالر دەرھــال» بىــر ۇئيغــۇر
دەپ» شـۇنداقمۇ؟! ھه«چۈشىنىپ، 

ـــــزىقىش ـــــۈك قى ـــــايىن كۈچل ىئنت
ائمېرىكـا. ھېسسىياتىنى بىلـدۈرەتتى

ى باشـقانوپۇسىنىڭ ائساسلىق قىـسم
دۆلهتلهردىــن كهلــگهن كىــشىلهردىن
تهركىب تاپقان بولغاچقـا، ۇئالر بىـر
ائدەمنىڭ قايسى مىلـلهت ۋە قايـسى
دۆلهتلىــك ىئكهنلىكىــگه ائنــچه پهرۋا
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ـــدىكهن ـــا. قىلماي ـــۇڭا ائمېرىكىغ ش
كهلــگهن دەســلهپكى مهزگىلــدە مهن
ــــدىم، ــــران قالغانى ــــايىن ھهي ىئنت

ائمــانگۈل. كېيىــنچه كۆنــۈپ قالــدىم
هن ىئككىمىز بهزىـدە چـوڭ سـودابىل

سارايلىرىدا پاراڭلىشىپ كېتىۋاتساق،
ـــزدىن  ـــزىلهر بى ـــسى«بې ســـىلهر قاي

ـــۆزلهۋاتقىنىڭالر مهن ـــتىن؟ س دۆلهت
.زادىال ائڭالپ باقمىغان تىـل ىئـكهن

دەپ» بهك چىرايلىــق تىــل ىئــكهن
ـــــــــدىكى. ســـــــــورايدۇ ائمېرىكى

 گه500ۇئيغۇرالرنىڭ سانى تېخىچه 
ىكى مــۇتلهقيهتمىــسه، ائمېرىكىــد

ــۇر ــشىنىڭ ۇئيغ ــاندىكى كى ــۆپ س ك
ـــۇرچه ـــانلىقى، ۇئيغ ـــۆرۈپ باقمىغ ك
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سۆزنى ائڭالپ باقمىغانلىقى تۇرغـانال
 . دە-گهپ

ــــكه ــــلىدىكى گهپ ــــدى ەئس ەئم
كهلـــسهك، يـــۇقىرىقى پروفېســـسورغا

ۇئمـۇ. مهن ىئنتايىن ھهيران قالـدىم
.مهنــدىن ىئنتــايىن ھهيــران بولــدى
تشۇنىڭ بىلهن بۇ ىئككى ائىئله دوس

ـــدۇق ـــۇپ قال ـــسور. بول ـــۇ پروفېس ب
 يــاش ەئتراپىــدا چــوڭ10مهنــدىن 

 بالىــسى6بولـۇپ، ۇئنىــڭ ۇئ چاغـدا 
ەئڭ كىچىكىنىـڭ ائيىغـى. بار ىئكهن

دەسـلهپته بىـز ۆئز. ەئمدىال چىقىپتۇ
ــڭ-ۆئرپ ــويىچه ۇئالرنى ــز ب ائدىتىمى

.نى ۆئيگه چـاقىردۇقائىئلىسىپۈتۈن 
ائمانگۈل پولۇ، مانتـا، سامـسا، نـان
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مـــسهي قاتـــارلىق تامـــاقالرنىۋە خا
تــــامىقىمىز ۇئالرغــــا. تهييارلىــــدى

ۇئالر تاماقنى. ىئنتايىن ياراپ كهتتى
ــدىن ــويغىچه يهپ بولغان ــاق ت قورس
.كېيىن، چوڭالر ۆئيـدە پاراڭالشـتۇق

بىرەر. بالىالر سىرتقا چىقىپ وئينىدى
ســـاەئتتىن كېـــيىن ۇئالر قايتىـــپ
.كىرىپ، تاماقتىن يهنه بىر ائز يېدى

رىـــــــدا قايتىدىغانـــــــدا، ۇئائخى
بۇ تاماقنى«پروفېسسورنىڭ بالىلىرى 

مـاۋۇ. بىز ىئنتايىن ياخـشى كـۆردۇق
ېئشىپ قـالغىنىنى بىـز ۆئيـگه ېئلىـپ

.دەپ سـورىدى» كهتسهك بوالمـدۇ؟
ۇئ. بىــز ەئلــۋەتته مــاقۇل بولــدۇق

ـــسى ـــك بالى ـــسور ەئڭ كىچى پروفېس
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ۈئچـــۈن بىـــر قۇتـــا ســـۈت ائلغـــاچ
دا ېئشىپكهلگهن بولۇپ، قايتىدىغان

قالغان سۈتنىمۇ ۆئزلىرى بىلهن بىلـله
ـــى ـــپ كهتت ـــتىن . ېئلى 3-2ائرىلىق

ـــيىن، ۇئالر ـــدىن كې ـــته ۆئتكهن ھهپ
داسـتىخان. بىزنى ۆئيىـگه چـاقىردى

راســالش ۋاقتىــدا پۈتــۈن ائىئــله بىــر
ـــــى ـــــكه ۆئتت ـــــاش ھهرىكهت .تۇت
.ىئــشلىمىگهن بىرمــۇ ائدەم قالمىــدى
يولنى دەلدەڭلهپ تهسته ماڭىدىغان

ــۇقالرنىەئڭ ك ــۇ قوش ــك قىزىغىم ىچى
.كۆتهرتىــپ، ۈئســتهلگه توشــۇغۇزدى
ھهر بىر ائدەمنىڭ يهيدىغان تـامىقى
بىردىن تهخسىگه سـېلىنغان بولـۇپ،
ــشۇرۇلغان ــپ پى ــال قاينىتى ــر ت ۇئ بى
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قونـــاق، بىـــر پـــارچه كـــاال گۆشـــى
ــــــــــــزچه ( دەپ» steak«ىئنگلى

ائتىلىدىغان، ائمېـركىچه كاۋاپدانـدا
، بىـر دانه)قاقالپ پىشۇرۇلغان گـۆش

كىچىك بولكـا ۋە بىـر ائز كۆكتـاتتىن
پروفېسـسورنىڭ بىـر. تهركىب تاپقان

ــــسىدىن ــــى دادى دادا، مهن«: وئغل
قونـــــاقتىن يهنه بىرنـــــى يېـــــسهم

ــــدۇ؟ ــــورىۋېدى، ۇئ» بوالم دەپ س
ياق، سهن يهنه بىرنـى ېئلىۋالـساڭ،«

دەپ» باشقىالرغا قوناق يېتىـشمهيدۇ
ــاۋاب بهردى ــاق. ج ــۇ تام ــمهك، ب دې

ـــــــــشىغا ھېـــــــــسابالپائدە م بې
شۇنىڭدىن باشالپ،. تهييارالنغانىدى

تــاكى مهن وئقــۇش پۈتتۈرگــۈچه بــۇ
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بىرىمىزنـــى-ىئككـــى ائىئـــله بىـــر
ــۇق ــشىپ ۆئتت ــر. چاقىرى ــى بى ۇئ مېن

ەئركىن، بۇ قېتىم«: يهردە ۇئچراتسا
»چاقىرىش نۆۋىتى كىمـگه كهلـدى؟

يۇقىرىـــدا تىلغـــا. دەپ ســـورايتتى
ىــشنىائلغــان مۇكاپــاتنى كىمــگه بېر

قــارار قىلىــشتا، ائلــدى بىــلهن مۇشــۇ
مهكتهپته وئقـۇش جهريانىـدا ېئـالن
قىلغان ماقالىلىرىنىڭ ەئھۋالىغا قاراپ

 كاندىـــداتنى تـــالالپ چىقىـــپ،3
ــــارلىق ــــاكۇلتېتتىكى ب ــــدىن ف ائن

3پروفېســـــسورالر بىـــــرلىكته بـــــۇ 
وئقۇغۇچىنىـــڭ ىئچىـــدىن بىرىنـــى

3ەئســــلىدە بــــۇ . تالاليــــدىكهن
ــــــگ ــــــداتنىڭ ىئچى ــــــۇكاندى ه ب
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دوستىمىزنىڭ بۇرۇن ىئبم شـىركىتىدە
 يىل ىئشلهپ، ائندىن بۇ مهكتهپته7

وئقۇغــــــان بىــــــر دوكتورلــــــۇق
ـــرگهنىكهن ـــسىمۇ كى ـــۇ. وئقۇغۇچى ب

مۇكاپــاتنى مهن ائلغانــدىن كېــيىن،
ــــشىمغا ــــڭ قې ۇئ پروفېســــسور مېنى

ەئركىــــــن، مېنىــــــڭ«: كېلىــــــپ
وئقۇغۇچۇمــــدىن بــــۇ مۇكاپــــاتنى

ــدىڭ ــ. تارتىۋال ــا بهك كۆڭل ۈمبۇنىڭغ
ەئمما، مهن سـهن ۈئچـۈن ۋە. يېرىم

ـــــايىن ـــــۈن ىئنت ـــــۇرالر ۈئچ ۇئيغ
 . دېدى» خۇشالمهن

ــۇق وئقۇشــۇمدىكى مېنىــڭ دوكتورل
ۇئســتازىم بىــر ائفرىقىــدىن كهلــگهن
ــڭ ــشى مېنى ــۇپ، يې ــك بول ائق تهنلى
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دەسـلهپكى. يېشىم بىلهن تهڭ ىئدى
 يىلنىــڭ ىئچىــدە ۇئنىــڭ ائيــالى3

ائفرىقىدىن تېخى كېلىپ بواللمىغـان
شـۇڭا بىـز. بولۇپ، ۇئ تهنھا ياشىدى

ــانچه ــر ق ــدا بى ــزگه يىل ــى ۆئيىمى ۇئن
مهن. قېــــتىم چاقىرىــــپ قويــــدۇق

وئقـــۇش پۈتتۈرگهنـــدە ۇئالر بىزنـــى
.ۆئيىــگه تــۇنجى قېــتىم چــاقىردى
ۇئالرنىــڭ تهييــارلىقىنى ىئنگلىـــزچه

»Spagatti«،دەپ ائتىلىــــــــدىغان 
ــلهن تهييارالنغــان، ــار چــۆپ بى تهيي

بىــر ائز وئخــشاپبىزنىــڭ لهڭمهنــگه 
قالىدىغان بىـرال تامـاق بولـۇپ، ھهر
بىرىمىزگه بىزنىڭ ۆئلچىمىمىز بـويىچه
يېــرىم تهخــسه كېلىــدىغان مىقــداردا
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ۇئ پروفېســسور. تامــاق ەئپكهلــدى
ناھايىتى ائلدىراش بولغاچقا، بىز بىر
ساەتتهك ۋاقىتنىڭ ىئچىـدە تامـاقنى
يهپ، ۇئنىڭ ۆئيىدىن ۇئزاپ چىقىـپ

 . بولدۇق
ڭ ائرمىن دېگهن بىر قوشنىمىزبىزنى

بار بولۇپ، ۇئنىڭ دىلنارە بىـلهن تهڭ
ياشتىكى قىزىمۇ دىلنارىنىڭكى بىـلهن

بىـز. وئخشاش مهكتهپـته وئقـۇيتتى
بالىلىرىمىزنى ەئتىگهنلىكى مهكتهپكه
ــپ، ــسىدا ائپىرى ــڭ ماشىنى ۆئزىمىزنى
ــۇق ــز ېئپكېلهتت .كهچــته يهنه ۆئزىمى
ۋاقىت بىلهن مـاي پـۇلىنى ىئقتىـساد
قىلىــش ۈئچــۈن، بىــز ائرمىــن بىــلهن

بۇنــــــــــداق. ھهمكارالشـــــــــتۇق
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ــشنى  ــرى يهنه(ھهمكارلىشى ــى بى يهن
)بىرىنىــڭ ماشىنىــسىغا چىقىۋېلىــشنى

ـــــــــزچه   دەپcarpool»«ىئنگلى
بىــز بىــر ھهپــته، ۇئالر بىــر. ائتايــدۇ

ـــــالىالرنى ـــــشىپ ب ـــــته دەملى ھهپ
ــــۇيتتۇق ــــايىن ائق. توش ۇئالر ىئنت

يىتىكۆڭۈل كىشىلهر بولۇپ، بىز ناھـا
بىر قېتىم. ياخشى چىقىشىپ كهتتۇق

ۆئز. بىز ۇئالرنى ۆئيىمىزگه چاقىردۇق
ــــــــويىچه،-ۆئرپ ــــــــز ب ائدىتىمى

ـــدىن ھهشـــهمهتلىك ۇئيغـــۇر تامىقى
ۇئالرمـۇ. نهچچه خىلنى تهييارلىدۇق

ــــايىن ياخــــشى تــــامىقىمىزنى ىئنت
ائرىلىقـــتىن بىـــر مهزگىـــل. كـــۆردى

ـــى ـــيىن، ۇئالر بىزن ـــدىن كې ۆئتكهن
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ـــــگه چـــــاقىردى ـــــڭ. ۆئيى ۇئالرنى
تهييــــارلىقىنى دۇكانــــدا تهييــــار

دەرمهك ۇئنىــــدا-ســــاتىدىغان دورا
ياســـىغان شـــورپا بىـــلهن، ۆئزلىـــرى
پىــشۇرغان بىــر دۈگىــلهك بولكــا نــان

ـــــــــــزچه (  دەپbread»«ىئنگلى
بولــۇپ، بىــز شــۇ بــولكىنى) ائتىلىــدۇ

 . شورپىغا چىالپ يهپ چىقتۇق
ەئلـــۋەتته ھهمـــمه ائمېـــرىكىلىقالر

ــۇقىرىقىالردەك ەئ ــۇ. مهسي ــڭ ب مېنى
ــان ــز ۇئچراتق ــازغىنىم ۆئزىمى يهردە ي
.بىـــر قـــانچه مىـــسالدىنال ىئبـــارەت
ـــــڭ ـــــالىفورنىيهدىكى ۇئيغۇرالرنى ك

»«Nancy بىلهن »«Johnىئـسىملىك 
ۇئالر شـىنجاڭغا.  بارائىئلىسىدوست 
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ــتىم بېرىــپ باققــان ھهمــدە3-4  قې
شـــىنجاڭ ۇئنىۋېرســـىتېتىدا ىئنگلىـــز

ر بىزنىۇئال. تىلى دەرسى ۆئتكهنىدى
ــــدۇ ــــۇرچه كۈتى ــــهن ۇئيغ .ائساس
ۇئالرنىڭ ۆئيى ھازىر بىر داڭلىـق قـار
تېيىلىش مهيدانى بار تاغـدا بولـۇپ،
بىز ھهر قېتىم ۇئالرنىڭكىـگه بارسـاق،
ــۇرۇپ، تامــاقنى ــا ت ــدە بىكارغ ۆئيى
بىكارغــا يهپ، قــار تېيىلىــپ وئينــاپ

بىزنىڭ ىئككـى بالىمىزغـا ۋە. كېلىمىز
سكه قاراپماڭا تاغ چوققىسىدىن په

قــــار تېيىلىــــشنى شــــۇ جــــوھن
ـــــدى ـــــڭ. ۆئگهتكهنى يۇقىرىقىالرنى

ــــــاق ــــــر وئرت ــــــسىنىڭ بى ھهممى
ائالھىدىلىكى، ۇئالرنىڭ تهييارلىغـان
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تامىقى ائددىي بولغىنى بىـلهن، ۇئالر
ــهمىمىي ــايىن س ــته. ىئنت ۇئالر ائدەت

ـــدىغان ـــان چاقىرماي ـــگه مېھم ۆئيى
بولغاچقا، پهقهت بىزنىڭ ھـۆرمىتىمىز

.زنى ۆئيلىـرىگه چـاقىردىۈئچۈنال بى
ھهمدە ۆئزى نېمىنـى يېـسه، بىزنىمـۇ

بـــۇ. وئخــشاش تاماققــا چــاقىردى
يهردىكــى بىــر كۈچلــۈك سېلىــشتۇرما

ــــز   ائدەم چــــاقىرىش5شــــۇكى، بى
 كىـشىلىك10ۈئچۈن، كهم دېگهنـدە 

ۆئزىمىز ائدەتـته. تاماق تهيياراليمىز
ــاقالرنى ــدىغان تام ــپ يېيهلمهي ېئتى

ــپ  ــپ ېئلى ــا ېئتى ــزمېھمانغ .چىقىمى
مېھمانالرنى ۆئزىمىـزدىن كـۆپ ەئزىـز

ائمېــــرىكىلىقالر بولــــسا،. كــــۆرىمىز
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بـۇ. ھهرگىز ۇئنداق قىلىپ كهتمهيدۇ
ائدەت-مهدەنىـــــــــــيهت ۋە ۆئرپ
 . جهھهتتىكى بىر چوڭ پهرقتۇر

بىـــــز ائمېرىكىـــــدا ياشـــــاۋاتقان
-ۇئيغـــــۇرالر ۆئزىمىزنىـــــڭ تـــــوي

تۆكــۈنلىرىنى ۋە وئلتۇرۇشــلىرىمىزنى
مهن ائمېرىكىغـا. ىمىزىئنتايىن سېغىن

ـــــگهن  ـــــان16كهل ـــــدىن بۇي  يىل
 قېــتىم4ۇئيغۇرالرنىــڭ تويىغــا ائران 

بـــۇ تويالرنىـــڭ. قاتنىـــشىپ بـــاقتىم
ىئككىــــسى كــــالىفورنىيهدە، بىــــرى
ۋاشىنگتون شتاتىدا، يهنه بىرى بولسا
ائمېرىكىنىڭ پايتهختى ۋاشـىنگتوندا

بۇ تويالرنىڭ ھېچ قايسىسىدا. بولدى
ائمېرىكىـدا-قىز يـۆتكهش بولمىـدى
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ۇئيغۇرالرنىـــڭ ائزلىقىـــدىن ۇئنـــداق
بۇ يهردىكى. قىلىش مۇمكىن ەئمهس

تـــويالر يـــۇرتىمىزدىكى وئلتۇرۇشـــقا
ائدەتته ەئڭ كۆپ بولسا. وئخشايدۇ

بىــر ائيــدا بىــرەر قېــتىم يىغىلىــپ
ــــۇرااليمىز قالغــــان ۋاقىتتــــا. وئلت

ھهممىمىز ائلدىراش ىئشلهيمىز يـاكى
ــۇيمىز ــددىيچ. وئق ــۇ يهردە جى ىلىكب

ــز ــايىن تې ــت ىئنت ــدىن ۋاقى تۈپهيلى
ۆئتىـــدىغان بولـــۇپ، بىـــز ائدەتـــته
كۈننى بىر كۈن، بىر كۈندىن ەئمهس،

ھهر قېـتىم. بىر ھهپتىـدىن سـانايمىز
يهكـشهنبه دەم ېئلىـش كـۈنى-شهنبه

ــدە،  ــته«كهلگهن ــر ھهپ ۇئھ، يهنه بى
 . ، دەيمىز»ۆئتۈپتۇ
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ــڭ  Los Angelesكالىفورنىيهنى
ــــــا ــــــدا ھ ــــــهھىرى ەئتراپى زىرش

ــالىالرنى15ۇئيغــۇرالردىن   ائىئــله، ب
ــار49قوشــقاندا  ۇئالرنىــڭ.  كىــشى ب

ىئچىــــدىكى بىــــزگه ەئڭ يــــېقىن
وئلتۇرىدىغىنىنىڭ بىـز بىـلهن بولغـان

ــــــى  ــــــومېتىر، ەئڭ32ائرىلىق  كىل
 كىلــومېتىر240يىراقىنىــڭ ائرىلىقــى 

بىـــز بىـــر يهرگه يىغىلىـــپ. كېلىـــدۇ
وئلتۇرۇش ۈئچۈن، چاقىرغـان يهرگه

شۇنداق ائرىلىقالردىن ماشـىنامانا ائ
-12يىلى -2004. ھهيدەپ بارىمىز

كــۈنى، بىــز يېڭــى يىــل-31ائينىــڭ 
ـــد ـــر تايالن ـــلهن بى مۇناســـىۋىتى بى
مۇســۇلمان رېــستۇرانىدا وئلتــۇرۇش
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بــۇ وئلتــۇرۇش ۈئچــۈن. ۆئتكــۈزدۇق
ھهر بىـــر ائىئـــله بىـــردىن تامـــاق

يـــېمىش ۋە. تهييـــارالپ ېئپكهلـــدى
ـــــان ـــــارلىق قالغ ـــــك قات ىئچىملى
ــڭ ــپ، ۇئنى ــچه ېئلى ــىلهرنى وئپ نهرس
ــگه چــاچتۇق ــۇلىنى ھهممهيلهن 5. پ

ــــتىن  ــــان10ياش ــــقىچه بولغ  ياش
 ياشــتىن10بــالىالرنى يېــرىم ائدەم، 

5چوڭالرنى پۈتۈن ائدەم ھېسابالپ، 
.ياشتىن كىچىكلهرگه پۇل يىغمىدۇق
شۇنداق قىلساق، بولغـان چىقىـم بىـر

 دولـالر ەئتراپىـدا10چوڭ ائدەمگه 
ائلدىنقى شهنبه كـۈنى. ىتوغرا كهلد

ائپرېــل-16يىلــى -2005يهنــى (
 كىلـومېتىر7بىزنىـڭ ۆئيـدىن ) كۈنى
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يىراقلىقتىكى بىر تهبىىئي باغچىدا بىز
بۇنـداق. بىر داال وئلتۇرۇشى قىلـدۇق

picnic»«وئلتۇرۇشــنى ىئنگلىــزچه 
ــــدۇ ــــالىفورنىيهلىكلهر. دەپ ائتاي ك

ـــداق ـــشىلىقىدىن بۇن ـــڭ ياخ ھاۋانى
.ايىتى كـۆپ قىلىـدۇپاائلىيهتنى ناھـ

بىز بۇ پىكنىكتا، يهنىال ھهر بىر ائىئله
.بىردىن تاماق تهييارالپ ېئپكهلـدى
ــشالرغا ــۇمچه ىئ ــله قوش ــى ائىئ ىئكك
ــــك ۋە ــــۇپ، ىئچىملى مهســــۇئل بول
ــــڭ ــــپ، كاۋاپمى ــــشلهرنى ېئلى يېمى

ــــدى ــــىنى تهييارلى ــــدە. گۆش ھهم
وئلتـــــۇرۇش جهريانىـــــدا كـــــاۋاپ
.پىــــشۇرۇشقىمۇ مهســــۇئل بولــــدى

ــامىقىمىزنىچۈشــلۈك  ــك ت ۋە كهچلى
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ــوي گۆشــى ــته يهپ، ق ــۇ پىكنىك ائش
كاۋىپىنىمۇ قانغىچه يېدۇق، كهتـكهن

ــر چــوڭ ائدەم ۈئچــۈن  ــم بى 7چىقى
ــدى ــوغرا كهل ــن ت ــك. دولالردى پىكنى

جهريانىــــدا بىــــز ۇئزۇن پــــاراڭ ۋە
ــقا، ــشقاندىن باش ــاقالرنى قىلى چاقچ
چــوڭالر ۋە چــوڭ بــالىالر بىــر تاغقــا

ىالر بىـركىچىك بال. چىقىپ چۈشتۇق
ـــپ ـــك ۆئســـتهڭدە ســـۇ كېچى كىچى
وئينىــدى ھهمــدە بــۇ باغچىنىــڭ بىــر
ـــــدىكى ـــــات زالى ـــــك ھايۋان كىچى

ـــــۆردى ـــــايۋانالرنى ك ـــــڭ. ھ بىزنى
بـــالىلىرىمىز بۇنـــداق پـــاائلىيهتنى

ـــدۇ ـــشى كۆرى ـــايىن ياخ ۇئالر. ىئنت
بىر باشقا ۇئيغـۇر-ۈئچۈن بۇ بىردىن
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.بالىلىرى بىلهن وئيناش پۇرسـىتىدۇر
ىن بۇنـــداقبىـــز بۇنىڭـــدىن كېـــي

ـــتىم ـــر قې ـــدا بى ـــى ھهر ائي پىكنىكن
ائشــۇنداق قىلــساق،. ۆئتكــۈزمهكچى

بىر ائىلىگه بىر يىلدا ائران بىر قېـتىم
ـــۆۋىتى ـــتۇرۇش ن ـــك وئرۇنالش پىكنى
ـــابىرغىچه ـــاكى نوي ـــز ت ـــپ، بى كېلى

ــۇقىرىقى. پىكنىــك قىالاليــدىكهنمىز ي
ــىملىرى ــسىم رەس ــر قى ــڭ بى پىكنىكنى

Biliwal.com  زبىـ. چىقىرىلىپتۇغا
بهزىدە ۆئيگىمۇ مېھمان چاقىرىـشىپ

ھهرگىز يـۇرت ائيرىمـاي،. ۆئتۈشىمىز
ـــــــــــــز وئز -ائرا ۇئرۇق-ھهممىمى

 . تۇغقاندەكال ۆئم بولۇپ ۆئتىمىز
ــلهن ــۇل خهجــلهش بى ــدا پ ائخىرى
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ــــــــــان، مۇناســــــــــىۋەتلىك بولغ
ائمېرىكىلىقالرنىــــــــــڭ بــــــــــاال
تهربىيىلهشـــــتىكى بىـــــر ۇئســـــۇلى
ـــپ ـــسقىچه توختىلى ـــسىدا قى توغرى

ــــته ــــۈپ كې ــــرىكىلىقالر. يۆئت ائمې
ــارتىپال ائز ــدىن ت ــا كىچىكى بالىلىرىغ

ــداردا  ــدۇ» مــاائش«مىق ــى. بېرى ۇئن
ــدا   دەپallowance»«ىئنگلىزچى
ۇئيغــــۇرچه مهنىــــسى. ائتايــــدۇ

دېگهنگه يـېقىن» ائجرىتىلغان پۇل«
ائنىنىـڭ ۆئز-بۇ ھهر بىر ائتا. كېلىدۇ

بالىسىغا ھهر ائيـدا بېرىـدىغان پـۇل
لــــۈكىكۆپ-بولــــۇپ، ۇئنىــــڭ ائز

.وئخشىمىغان ائىلىـدە وئخـشىمايدۇ
ـــا  ـــز بالىلىرىمىزغ ـــۇل6بى ـــتا پ  ياش
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بېرىشكه باشلىغان بولۇپ، دەسـلهپته
ـــر ـــشىغا بى ـــر يې ـــدا ھهر بى ـــر ائي بى

6 يـاش ۋاقتىـدا 6دولالردىن، يهنـى 
 دولالردىـن7 ياش ۋاقتىـدا 7دولالر، 

 ياشــتىن ائشــقاندا13. پــۇل بهردۇق
. دولالردىـــــن بهردۇق20ېئيىغـــــا 

تهپكه مۇناسىۋەتلىك پـاالىيهتلهرمهك
ھهمدە پـۇل سـهل جىـق كېتىـدىغان
ــسا، ۇئنىڭغــا ائيــرىم پــاالىيهتلهر بول

بۇنىڭ باال تهربىيىلهشته. پۇل بهردۇق
ــار ــسى ب ــك پايدى ــۆپ تهرەپلى ۇئ. ك

ــر ىئــش ۈئســتىدە ــدا بى ــك بالى كىچى
مۇســـتهقىل تهھلىـــل يۈرگـــۈزۈش،
ھۆكۈم ۋە قارار چىقىرىش ىئقتىدارىنى

كىچىك بالىنىـڭ بۇنـداق. ۇۆئستۈرىد
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ماائشى پۈتۈنلهي ۆئزىـگه تهۋە پـۇل
بولۇپ، ۇئ پـۇلنى قانـداق خهجـلهش
ــا ــڭ ۆئز ىئختىيارىغ ــۈنلهي بالىنى پۈت

شـــۇڭا ۇئالر بـــۇ. قويـــۇپ بېرىلىـــدۇ
ــــايىن ــــدە ىئنت ــــۇلنى خهجلىگهن پ
ەئســـتايىدىل بولـــۇپ، بىـــر نهرســـه
.ائلىدىغاندا خېلى وئيلىنىپ ائلىـدۇ

چۈن بـۇ ائيـدابىر نهرسىنى ېئلىش ۈئ
پــۇلى يهتمىــسه، بىــر قــانچه ائيلىــق
ــدىن ائلىــدۇ ــىنى يىغىــپ ائن .مااش
ــالالش نهرســىلهرنىڭ ياخــشىلىرىنى ت

ائلمـاقچى. ۈئستىدە بـاش قاتۇرىـدۇ
بولغان نهرسىنىڭ بىر قـانچه تـۈرلىرى

بـاالم،«ائنىـالر ھهرگىـز -بولسا، ائتا
دەپ بــــۇيرۇق» مــــاۋۇنى ائلغىــــن
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نچۈشـــۈرمهي، بالىـــسىنىڭ قىلغـــا
قــــارارىنى ەئســــتايىدىل ائڭــــالپ،
ائنـــدىن ۇئالرغـــا قايـــسى تۈرىنىـــڭ
قانداق ىئكهنلىكىنـى چۈشـهندۈرۈپ،
ــشنى ــارارنى چىقىرى ــى ق ەئڭ ائخىرق
.يهنىـــال بالىـــسىغا قويـــۇپ بېرىـــدۇ
ۇئنىڭـــدىن باشـــقا، بالىغـــا مـــاائش
بېـــرىش بالىـــدا مۇســـتهقىل پـــۇل
ــــقۇرۇش ــــۇل باش ــــلهش ۋە پ خهج

دەھهمــ. ىئقتىــدارىنى يېتىلدۈرىــدۇ
ـــــگه بولغـــــان-بالىنىـــــڭ ۆئز ۆئزى

ـــتۈرىدۇ ـــشهنچىنى ۆئس ـــك. ىئ كىچى
بالىالر ھهممه جهھهتـته چـوڭالردەك
ــــشى ــــشنى ياخ ــــاپ بېقى رول وئين

ۆئزىنىڭ ائزراق پۇلى بولـسا،. كۆرىدۇ
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ۇئ پۇلغـــــــــا پۈتـــــــــۈنلهي ۆئزى
ىئگىــــدارچىلىق قىلــــسا، ۇئالرنىــــڭ
.تۇيغۇسى ىئنتايىن ياخـشى بولىـدۇ
ۇئالرنىـــــڭ روھىـــــي دۇنياســـــىنىڭ
ــــق ۋە ســــاغالم ۆئســــۈپ ەئتراپلى
.يېتىلىشىگه كـۆپ پايدىـسى بولىـدۇ
سىز بهزىدە بالىڭىزنىڭ بىـر نهرسـىنى
ېئلىــشىغا ائرىالشــسىڭىز، بــالىڭىز بــۇ
ـــــۋاتقىنىڭىزنى پـــــۇلنى ســـــىز بېرى

ۇئ«پۈتــــۈنلهي ۇئنتــــۇپ قېلىــــپ، 
ۇئنـى قانـداق. دېگهن مېنىـڭ پۇلـۇم

ــارى ــڭ ىئختىي ــسهم ۆئزۈمنى .خهجلى
ېگهندە، كىـشىنىڭد» سهن ائرىالشما

.ىئنتـــايىن مهســـلىكىنى كهلتۈرىـــدۇ
ــدە، ــۇنداق تهربىيىلىگهن ــالىنى مۇش ب
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ۇئالر جهمىئــيهتكه چىققــۇچه پــۇل
ــــــۈنلهي ــــــىۋەتلىرىنىمۇ پۈت مۇناس

 .ۆئگىنىپ بولىدۇ
ھازىر جهمىئيىتىمىزدە: سوائل. 17

كىشىلىك مۇناسىۋەتنىڭ ھهممىـسىنى
پۇل بىلهن ۆئلچهيـدىغان كهيپىيـات

.ۆتۈرۈشـكه باشـلىدىقىسمهن باش ك
دىمۇ شۇنداقمۇ؟ "غهرب جهمىئيىتى"

مهن ائمېرىكىغــا كهلــگهن: جــاۋاب
 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيـان15

ەئڭ كهم ۇئچراتقان ىئشالرنىڭ بىرى،
كىــشىلىك مۇناســىۋەتنى پــۇل بىــلهن

ــارەت ــۇ ېئھتىمــال. ۆئلچهشــتىن ىئب ب
ــاتلىمى ــىغان جهمىئــيهت ق مهن ياش

لۇشـــىمۇبىـــلهن مۇناســـىۋەتلىك بو
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لېكىن، بىز گېزىـت، رادىـوئ. مۇمكىن
ـــۋىزور خهۋەرلىرىـــدىمۇ بـــۇ ۋە تېلې
ـــچه ـــىلهرنى ائن ـــى نهرس جهھهتتىك

 . كۆرمهيمىز
ــــدىكى ەئڭ ــــا جهمىئيىتى ائمېرىك

كهسـىپ«كۈچلۈك ۇئقۇمنىڭ بىـرى، 
ــــــى ــــــارەت» ەئخالق ــــــن ىئب .دى

ــــــــىركهت ــــــــدىكى ش -ائمېرىكى
ىئــــــــدارىلهرنىڭ كۆپىنچىــــــــسى

قهتشهخــسىينىڭ قولىــدا بولــۇپ، په
ـــۈمهت ـــارلىق ھۆك ـــا ۋە ب پوچتىخان

بـۇ. وئرگانلىرىال ھۆكۈمهتنىڭ قولىـدا
ىئككى خىل ىئگىلىكنىڭ بىـر وئرتـاق
ائالھىــــــدىلىكى، ۇئالر كهســــــىپ
ەئخالقىنى ىئنتايىن يـۇقىرى وئرۇنغـا
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ســىز بىــر يېڭــى شــىركهتكه. قويىــدۇ
ــشقا ــىز ىئ ــىڭىز، ۇئالر س ــشقا كىرس ىئ

كـــۈنىال ســـىزگه بىـــر-1چۈشـــكهن 
دېـگهن» لهر قولالنمىسىخىزمهتچى«

بــۇ. ھــۆججهت تــوپلىمىنى بېرىــدۇ
ــىركهتتىكى ــۇ ش ــىز مۇش ــدا س توپالم
ھاياتىڭىزدا دۇچ كېلىـدىغان ھهمـمه
ىئــشالر توغرىـــسىدىكى شـــىركهتنىڭ

ــــدە تــــۈزۈملىرى تهپــــسىلىي-قاى
ــايىتى ــڭ ناھ ــۇپ، ۇئنى ــان بول يېزىلغ
ــــىپ ــــسمى كهس ــــر قى ــــۇھىم بى م

چـــوڭراق. ەئخالقىـــدىن ىئبـــارەت
الغۇز سـىزگه ائشـۇنداقشىركهتلهر يـ

قولالنمىــدىن بىرنــى بېــرىپال قالمــاي،
ــــــرگهن شــــــىركهتكه يېڭــــــى كى
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ــڭ ــپ، ۇئالرنى ــى يىغى خىزمهتچىلهرن
ائرىــــسىدا كهســــىپ ەئخالقــــى ۋە

ـــدە ـــىركهتنىڭ قاىئ تـــۈزۈملىرى-ش
تهربىـيه-توغرىسىدا مهخسۇس تهلىم

مهن ھازىر ىئشلهۋاتقان جپل. بېرىدۇ
ــى ــۇ جهھهتتىك ــدە ب ــگهن ىئدارى دې

تهربىيىنى ھهر يىلى بىر قېـتىم-متهلى
ىئــدارىمىز ھهمـــمه. ېئلىــپ بارىــدۇ

ائدەمدىن ۇئنىڭغـا يىلـدا بىـر قېـتىم
. چوقۇم قاتنىشىشنى تهلهپ قىلىدۇ

ائمېرىكىــدىكى شــىركهتلهر ۈئچــۈن
ــشىلهر ــدىغان كى ــزمهت قىلى ۇئالر خى
ۇئالرنىڭ خېرىدارلىرى بولـۇپ، ەئگهر
بىرەر خىزمهتچىسى كهسىپ ەئخالقى

ىلىرىگه بوي سـۇنماي، ۆئزىنىـڭقاىئد
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ــزمهت ــاكى خى ــۇقى ي ــزمهت ھوق خى
وئرنىــدىن پايــدىلىنىپ خېرىــداردىن
ـــشمهكچى ـــپهەئتكه ېئرى ـــرەر مهن بى
بولــــسا، بــــۇ بىــــر پــــارە يېــــيىش
ــالال ــىركهتتىن دەرھ ــسابلىنىپ، ش ھې

بىـز مـۇالزىمهت. قوغالپ چىقىرىلىدۇ
وئرۇنلىرىنىڭ ھهر قانداق بىرىگه ىئش

ــا ــرىش ۈئچــۈن بارس ــىبېجى ق، قارش
تهرەپ بىـــزگه خېرىـــدار ســـۈپىتىدە
ــڭ ــپ، بىزنى ــۇائمىله قىلى ــشى م ياخ
.ىئشىمىزنى ياخشى بېجىرىپ بېرىـدۇ
ــــــزمهت ــــــال خى ــــــڭ نورم ۆئزىنى
فۇنكسىيىـــــسىنى ىئجـــــرا قىلىـــــش
جهريانىــدا بىــزدىن بىــرەر شهخــسىي
ــــا ــــش ۇئ ياقت ــــدا تهلهپ قىلى پاي
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ــــال ــــزگه نورم ــــۇن، ەئگهر بى تۇرس
دەرھـالمۇائمىله قىلمايدىكهن، بىـز 

ۇئ كىـــشىنىڭ باشـــلىقىنى چاقىرىـــپ
ــپ،  ــتىڭدىكى«كېلى ــول ائس ســهن ق

ائدىمىڭنــى قانــداق باشقۇرىـــسهن؟
ماڭـــا مۇنـــداق مۇنـــداق مـــۇائمىله

ۇئ. دەپ ېئيتـــااليمىز» قىلىۋاتىـــدۇ؟
ــسىگه ــڭ خىزمهتچى ــلىقمۇ ۆئزىنى باش

ـــدۇ ـــال چـــارە كۆرى ەئگهر ۇئ. دەرھ
باشلىقمۇ يولسىزلىق قىلىپ، ۇئالرنىڭ

ــشلىر ــالپقىلمى ــا خى ــرەر قانۇنغ ى بى
بولسا، سىز ۇئ شىركهتنىڭ ۈئستىدىن

قــانۇن وئرۇنلىــرى. ەئرز قىالاليــسىز
قارىـسىنى ېئـنىقالپ، ۇئ-ىئشنىڭ ائق

ــــقهتهن مهســــىله شــــىركهتته ھهقى
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بارلىقىنى بېكىتسه، ۇئنىڭغا ىئنتـايىن
.ېئغىــــر جهرىمــــانه قويۇۋېتىـــــدۇ
مۇشۇنداق بولغاچقا، بىز ائمېرىكىـدا

ه مېڭىـــــشنىڭ ۋەائرقـــــا ىئـــــشىكت
ــــــشنىڭ باشــــــقىالرغا پــــــارە بېرى
ـــــېس ـــــۇ ھ ـــــى ائزراقم زۆرۈرىيىتىن

ــايمىز ــال. قىلم ــشنى نورم ــمه ىئ ھهم
 . مۇناسىۋەت بىلهن بېجىرىمىز

مهن ھــازىر مۇشــۇ مهزمۇنغــا تــوغرا
ــسالالرنى ــانچه مى ــر ق ــدىغان بى كېلى

مهن ۆئتـكهن يىلـى. سۆزلهپ بېـرەي
ۇئنــى(كــۈزدە ۆئزۈمنىــڭ باشــلىقى 

 دەپsuperviser»«ىئنگلىــــزچه 
ـــسى  ـــدۇ؛ مهنى ـــازارەتچى«ائتاي »ن

بىـــلهن) دېگهنـــگه يـــېقىن كېلىـــدۇ
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ىئدارىمىزنىڭ ىئچىدىكى بىـر يىغىنغـا
ـــــتىم ـــــۈگهپ،. قاتناش ـــــن ت يىغى

ىئـشخانىمىزغا قايتىــپ كېتىۋاتقانــدا،
ەئركىــن، جــور، كــوفى«: ۇئ ماڭــا

ــــى ــــپ ىئچهيل ــــدى» ېئلى مهن. دې
ـــڭ ـــۇپ، ۇئنى ـــاقۇل بول ـــا م ۇئنىڭغ

ـــــــــۇلى ـــــــــسىنىڭ پ نى مهنكوفى
يــاق،«: تۆلىــۋەتمهكچى بولــسام، ۇئ

ۇئنــداق قىلــساڭ. ھهرگىــز بولمايــدۇ
ــالىمهن ــۇپ ق ــېگهن بول ــارە ي .مهن پ
»بۈگــۈن ســېنى مهن مېھمــان قىــالي
دەپ، مېنىـــڭ كوفىيىمنىـــڭ پـــۇلىنى

مهن مۇشۇنداق. باشلىقىم تۆلىۋەتتى
پـــارە بېـــرىش، پـــارە« ســهۋەبتىن، 

خاراكتېرىـدىكى بىـر ىئـشنى» يېيىش
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لىق يۈزىـسىدىن، باشـلىقىمنىقىلماس
ۆئيـــــــۈمگه بىـــــــرەر قېتىممـــــــۇ
ـــدارچىلىققا چاقىرالمـــايمهن .مېھمان
مهن ۆئزۈمنىڭ بۇرۇنقى شـىركهتتىكى
ــــر باشــــلىقلىرىمنىڭ ىئچىــــدىكى بى
قانچىـــــــــــسىنى ۆئيــــــــــــۈمگه
.مېھماندارچىلىققا چاقىرىـپ باققـان
ەئمما، ۇئالرنىڭ ھهممىـسىنى مهن ۇئ
ــيىن ــدىن كې شــىركهتلهردىن كهتكهن

بىــــر قېــــتىم بىزنىــــڭ. ىردىمچــــاق
ىئدارىــــدىكى بىــــر گۇرۇپپــــا ائدەم
ىئـــدارىنىڭ قېـــشىدىكى بىـــر تاغقـــا
.چىقىپ، بىر كۈنلۈك يىغىن ائچتـۇق

يىللىرى ياسـالغان،-1920ۇئ تاغدا 
ەئينى ۋاقىتتا دۇنياغا داڭلىق فىزىكـا
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ائلىمــــى ېئينىــــشتېين ىئــــشلىگهن،
ـــــنى ـــــڭ قۇياش مهخـــــسۇس بىزنى

 بـــاركۆزىتىـــدىغان بىـــر تېلېـــسكوپ
ــــۈك ــــر كۈنل ــــڭ بى ــــۇپ، بىزنى بول
پــــاالىيىتىمىز ائشــــۇ تېلېــــسكوپنى
زىيــــارەت قىلىــــشنىمۇ ۆئز ىئچىــــگه

شــۇ پــاائلىيهت ۈئچــۈن. ائلغانىــدى
ــلىقى ۆئزى ــڭ باش ــڭ گۇرۇپپىنى بىزنى
ــاتتىق قهغهز ــر ق ــپ، بى ــم تارتى چىقى

 كـوفىStarbucksقاپتا بىـر قـاپ 
مېنىــڭ پهرىــزىمچه. ېئلىــپ چىقىپتــۇ

ــا  ــال50ۇئنىڭغ ــۇل دول ــدا پ ر ەئتراپى
ۇئنىڭدىن. كهتكهن بولۇشى مۇمكىن

باشقا، مهن بۇرۇن بىر گۇرۇپپـا ائدەم
بىـــرگه تاماققـــا بېرىـــپ، ائخىرىـــدا
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تاماقنىڭ پـۇلىنى بىزنىـڭ باشـلىقىمىز
ۆئز يېنىــدىن تۆلىــۋەتكهن ەئھــۋالنى
يهنه بىر قانچه قېـتىم ۆئز بېـشىمدىن

 . ۆئتكۈزدۈم
زبىر قېتىم ائمانگۈل بىلهن ىئككىمىـ
بىز يېمهكلىـك دۇكىنىغـا كۆكتـات ۋە

دۇكاننىـڭ. يېمىش ائلغىلـى كىـردۇق
بىر يېرىـدە كـۆك ۈئزۈمنىـڭ باھاسـى

بىـــز. تۇرۇپتـــۇ، ەئممـــا ۈئزۈم يـــوق
قېــشىمىزدىن ۆئتــۈپ كېتىــپ بارغــان
ىئككــــــــــى ائق تهنلىــــــــــك ەئر

سىلهردە ۈئزۈم يهنه«خىزمهتچىدىن 
ــارمۇ؟ ــڭ. دەپ ســورىدۇق» ب ۇئالرنى

پاڭدىن سوراپبېرىپ چوڭ ائ«بىرى 
ــاق ــاۋاب بهردى» ب ــدە. دەپ ج ھهم
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ائق. ىئككىـــسى كۈلۈشـــۈپ كهتتـــى
تهنلىكلهرنىڭ ىئچىدە مانا مۇشۇنداق
باشـــقا دۆلهتلهردىـــن كهلگهنلهرنـــى
ــــۆزگه ىئلمايــــدىغان، ۇئالرنــــى ك

ـــار ـــسىتىدىغانالرمۇ ب ـــڭ. كهم بىزنى
غهزەپ ائچچىقىمىز كېلىپ، ۇئالرنىـڭ
باشــلىقىنى تېپىــپ، ۇئنىڭغــا نــېمه

ۇئ كىشى بىـزدىن. غىنىنى ېئيتتۇقبول
ــــــــاقچى ــــــــك ۈئزۈم ائلم قانچىلى

ـــــورىدى ـــــى س مهن. ىئكهنلىكىمىزن
.دەپ جاۋاب بهردىم» ىئككى جىڭ«

ـــسكىالتىغا ـــڭ ىئ ـــشى دۇكاننى ۇئ كى
كىرىپ كېتىـپ، بىـر بـوالق ۈئزۈمنـى
كۆتـــۈرۈپ چىقىـــپ بىـــزگه بېرىـــپ،
ــــهمىمىي ۆئزۈرخــــالىق ــــزدىن س بى
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سـورىدى، ھهمــدە بـۇ ۈئزۈمــگه پــۇل
.لىمهي ېئلىپ كېتىشىمىزنى ېئيتتىتۆ

بولدى، ماڭا ەئمـدى سـېنىڭ«: مهن
.ۈئزۈمىــــــــڭ كېــــــــرەك ەئمهس
»ائدەملىرىڭنــى ياخــشى باشــقۇرغىن

ۇئ كىشى شۇ ۋاقىتتىال ھېلىقى. دېدىم
ـــــــسىنى ۆئزىنىـــــــڭ2  خىزمهتچى

.ىئشخانىسىغا باشالپ كىرىپ كهتتـى
ائمېرىكىلىق خېرىـدارالرنىڭ ىئچىـدە

ۇئچرىغانـدىنمۇشۇنداق بىر ۋەقهگه 
كېيىن، بۇ سودا دۇكىنىغـا ىئككىنچـى
ـــايىن كـــۆپ ـــدىغانالر ىئنت .كىرمهي
ـــپ ـــامى چىقى ـــان ن ـــڭ يام دۇكاننى
قېلىــــشىدىن ســــاقلىنىش ۈئچــــۈن،
دۇكاننىـــــــڭ خوجـــــــايىنلىرى ۆئز
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ــاتتىق ــايىن ق ــرىگه ىئنت خىزمهتچىلى
ۇئالرنىـــــــــڭ. تهلهپ قويىـــــــــدۇ
خېرىـدارالر«: رىائھهممىسىنىڭ شـۇ

هن ۇئالرنىـڭسـ. ھهممه ۋاقىت تـوغرا
ــساڭ ــۇالق سالمى ــۇتلهق ق ســۆزىگه م

 . دېگهندىن ىئبارەت» بولمايدۇ
ــله ــانگۈل ائىئ ــتىم ائم ــر قې يهنه بى
ـــسىغا ـــڭ دوختۇرخانى دوختۇرىمىزنى
ــــدا، كېــــسهل كۆرســــهتكىلى بارغان
دوختۇرلــۇق ســۇغۇرتا كىنىشكىــسىنى

ــاپتۇ ــۇ. ۇئنتۇلــۇپ ق ائدەتــته ۇئالر ب
ــــسهل ــــتىم كې ــــشكىنى ھهر قې كىنى

ــــــــهتكهند ــــــــشۈرۈپكۆرس ە تهك
بــۇ قېــتىم بىــز ســۇغۇرتا. يــۈرمهيتتى

شىركىتىنى ائلماشـتۇرغان بولغاچقـا،
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ۇئالر يېڭــــى كىنىــــشكىنى كــــوپىيه
ــدىكهن ــسا بولماي ــۆۋەت. قىلىۋالمى ن

ائمــانگۈلگه كهلگهنــدە، بىــر كاتىــپ
كىنىـــشكاڭ بولمىـــسا، بىـــز ســـېنى«

دەپ، ائمــــانگۈلنى» كــــۆرەلمهيمىز
.دوختۇرنىـــڭ يېنىغـــا كىرگۈزمهپتـــۇ

انگۈل ۇئ كــۈنى ىئــشتىن ســوراپائمــ
تىت بولـۇپ،-بارغان بولغاچقا، تىت

مېنىــڭ خىــزمهت وئرنۇمغــا تېلېفــون
مهن بـــۇ دوختۇرخانىغـــا. قىلـــدى

تېلېفـــون قىلىـــپ، دوختـــۇر بىـــلهن
بىۋاســـــىته كۆرۈشــــــىدىغانلىقىمنى

دوختۇر تېلېفوننى ائلغانـدا،. ېئيتتىم
بىز پۈتـۈن«ۇئنىڭغا ەئھۋالنى دەپ، 
ـــ ـــويىچه س ـــله ب ـــداائىئ ېنىڭ قولۇڭ
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ــۋاتقىلى  ــدى5-4داۋالىنى ــل بول . يى
نـاۋادا ۇئ. بىزدە ھازىرغۇ سۇغۇرتا بار

ــــڭ ــــدىردىمۇ بىزنى ــــان تهق بولمىغ
ۇئنچىلىـــك داۋالىـــنىش چىقىمىنـــى
ـــــــدەك ـــــــڭ تۆلىيهلىگى ۆئزىمىزنى

ــار ــدارىمىز ب ــسادىي ىئقتى ــز. ىئقتى بى
ەئتىال بىر يهرگه قېچىـپ كېتىـدىغان

گۈنائدەملهردىن بولمىغاندىكىن، بۈ
ائمـــــــــانگۈلنى كۆرۈۋەتـــــــــسهڭ

ۇئ دوختۇر ماڭا. دېدىم» بولمامدۇ؟
نۇرغــــۇن ۆئزۈرخــــاھلىق ېئيتىــــپ،

ــۆردى ــالال ك ــانگۈلنى دەرھ ــز. ائم بى
ـــڭ ـــاتىپنى ۇئ دوختۇرنى ـــى ك ھېلىق
.ىئشخانىـــسىدا قايتـــا كۆرمىـــدۇق
ـــــــشتىن ـــــــى ىئ ـــــــۇر ۇئن دوخت
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ــڭ ــاكى دوختۇرنى ــۇ، ي چىقىرىۋەتتىم
تهنقىــدىگه چىــدىماي ۆئزى چىقىــپ

مــۇ ۋە يــاكى باشــقا ســهۋەبكهتتى
ائمېرىكىدا مـۇتلهق. بارمۇ بىلمىدۇق

ــــڭ ــــۆپ ســــاندىكى دوختۇرالرنى ك
شهخسىي دوختۇرخانىسى بار بولۇپ،
ھهر بىرى ناھايىتى كۈچلۈك رىقابهت
ــدۇ ــدار يىغى ــگه خېرى ــتىدا ۆئزى .ائس
ەئگهر بىـــز دوختـــۇرنى ۆئزىمىزنىـــڭ
ائىئله دوختۇرى قىلىـپ تـالالپ، بىـر

ڭغا كۆرۈنۈپ، ۇئنـىقانچه قېتىم ۇئنى
ـــڭ ـــساق، ۆئزىمىزنى ـــاي قال ياقتۇرم
ســـاالمهتلىك ســـۇغۇرتا شـــىركىتىگه
تېلېفون قىلىپ، ائىئله دوختۇرىمىزنى
ـــا ـــقا دوختۇرغ ـــتىال باش ـــۇ ۋاقىت ش
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شۇڭالشــقا ھهر بىــر. ۆئزگهرتهلهيمىــز
دوختۇرھانا ۆئزىنىـڭ خېرىـدارلىرىنى
يوقىتىـــپ قويماســـلىققا ىئنتـــايىن

وختـۇرىمىزبىزنىڭ چىش د. تىرىشىدۇ
مـــــۇالزىمىتىنى ياخـــــشى قىلىـــــپ
كۆرســىتىش ۈئچــۈن، بىــز ھهر قېــتىم

بىـز(چىشىمىزنى تازىلىتىپ بولغانـدا 
ـــشىمىزنى  ـــدا چى ـــر يىل ـــتىم2بى  قې

تازىلىتىمىز؛ ۇئنىڭ چىقىمىنـى چىـش
،)ســــۇغۇرتا شــــىركىتى كۆتۈرىــــدۇ

دوختۇرىمىز بىزگه چىـش چوتكىـسى
ـــارلىقالرنى ـــى قات ـــش مهلھىم ۋە چى

بىـر قېتىملىـق چىـش. دۇبىكارغا بېرى
 مىنـۇت داۋام30تازىالش تهخمىنهن 

قىلىدىغان بولۇپ، شـۇ ىئـش ۈئچـۈن
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ــــىركىتىدىن كهم ــــۇغۇرتا ش ۇئالر س
 دولــالر پــۇل ېئلىــشى100دېگهنــدە 
ـــۇمكىن ـــدا . م ـــر قېتىم ـــزگه بى 5بى

دولالرلىــق نهرســىنى بىكارغــا بېرىــپ،
 دولالر كىرىم قىلـسا، بـۇ100ۆئزىگه 

پ قويغانغــايهنىــال بىزنــى قــاچۇرۇ
بۇ ھېساباتنى. قارىغاندا مىڭ ياخشى

 . ۇئالر ناھايىتى ياخشى بىلىدۇ
مــاائش تـــۈزۈمى بـــويىچه ېئلىـــپ
ېئيتقانــدا، ائمېرىكــا شــىركهتلىرىنىڭ

 خىلغـــا2خىزمهتچىلىـــرى مۇنـــداق 
ائيلىــــق ائلىــــدىغان: بۆلۈنىــــدۇ

خىزمهتچىلهر ۋە ىئشلىگهن سـاەتىگه
ــــــدىغان ــــــاائش ائلى ــــــاراپ م ق

 ماائشـــــــــلىق.خىـــــــــزمهتچىلهر
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 ســاەئت6خىــزمهتچىلهر بىــر كۈنــدە 
 ســـــاەئت10ىئـــــشلهمدۇ يـــــاكى 

ىئشلهمدۇ، ھهر ائيدا مـۇقىم مـاائش
ـــدۇ ـــزمهتچىلهر. ائلى ســـاەئتلىك خى

بولسا، ھهر كۈنى ىئـشلىگهن ۋاقتىنـى
تىزىمالپ، جهمىئي ىئشلىگهن ۋاقتىغا

ەئگهر بىــر. قــاراپ مــاائش ائلىــدۇ
 ساەئت ىئشلىگهن بولسا، شۇ6كۈنى 

ــ6 ــدۇ س ــۇل ائلى ــلۇق پ .اەتكه چۇش
ــــدە  ــــر كۈن ــــاەئت10ەئگهر بى  س

ــالىفورنىيهدە  ــسا، ك ــشلىگهن بول 8ىئ
ســـاەئت ۈئچـــۈن نورمـــال ۆئلـــچهم
ـــۇق ـــپ، ائرت ـــويىچه مـــاائش ېئلى ب

 ســــاەئت ۈئچــــۈن2ىئــــشلىگهن 
ـــــــىنىڭ  ـــــــى ماائش 1.5ائدەتتىك
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يهنــى ەئگهر. ھهسسىــسىنى ائلىــدۇ
 دولـالر ائلغـان10ائدەتته سـاىتىگه 

2ى ائرتـۇق ىئـشلىگهن بولسا، ھېلىقـ
 دولالردىـن15ساەتنىڭ بىر ساىتىگه 

15شهنبه كۈنىمۇ سـاىتىگه . بېرىلىدۇ
ــدۇ ــالر بېرىلى ــاكى. دول ــشهنبه ي يهك

20بايرام كۈنلىرى ىئشلىسه ساىتىگه 
ــالر  ــى (دول ــسه2يهن ــاائش)  ھهس م

ـــدۇ ـــر. بېرىلى ـــالىفورنىيهدە بى ـــۇ ك ب
 . قانۇندۇر

ـــــــگهنWaveSplitterمهن   دې
ـــــ ـــــىركهتته ىئ شلهۋاتقاندا، مهنش

ـــدا ـــر گۇرۇپپى ـــان بى مهســـۇئل بولغ
ائشۇنداق سـاەئتلىك ىئـشلهيدىغان،

 ياشالردىكى بىر خهنزۇ ائيال بـار30



667

بىزنىڭ ۋەزىپىمىز بىـر يىلـدىن. ىئدى
ــرىم يىلغىــچه بولغــان ۋاقىــت ــر يې بى
ىئچىـــدە، ۇئزۇن يوللـــۇق نـــۇر تـــاال
خهۋەرلىشىشىگه ىئشلىتىلىدىغان بىـر

لىـــــپ ۋەزاپچاســـــنى تهتقىـــــق قى
تهرەققىــــي قىلــــدۇرۇپ ىئــــشلهپ

ـــرىش ىئـــدى ـــنى. چىقى ـــۇ زاپچاس ب
چىقىرىش ۈئچـۈن الزىـم بولغـان نـۇر
ــــدىغان ــــشلهپ چىقىرى ــــاالنى ىئ ت

ــىركىتى  ــاپونىيه ش ــۇFujikuraي  ب
ــاتنى ــتىدىكى تهتقىق ــۇالت ۈئس مهش

 يىل بولغان ھهمدە ۇئ10باشلىغىلى 
ـــان ـــا ائللىقاچ ـــسۇالتنى بازارغ مهھ

ــ ــان بولغاچق ــېلىپ بولغ ــڭس ا، بىزنى
.ۋەزىپىمىــز ىئنتــايىن ېئغىــر ىئــدى
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ــت ــك ۋاقى ــى بهلگىلى ــز ۇئن ەئگهر بى
ـــساق، ـــشلهپ چىقىرالمى ـــدە ىئ ىئچى
ۇئنىـــڭ بـــازىرى ۆئتـــۈپ كېـــتىش

شـۇ چاغـدا. ېئھتىماللىقى بـار ىئـدى
ـــدا باكـــاالۋر مهن جۇڭگـــودا فىزىكى
ۇئنۋانى ائلغان ۇئيغـۇر دوسـتۇمدىن
ــىركهتكه ــۇ ش ــسىنى مۇش يهنه ىئككى

ــزمهتكه  ــۇپ، شــۇخى ــدۇرغان بول ائل
چاغدىكى بىـر مهزگىـل بـۇ شـىركهت
ائمېرىكا بويىچه ۇئيغۇرالر ەئڭ كـۆپ

بولغان)  ۇئيغۇر بار3يهنى جهمىئي (
ــىركهت ــق ش ــۇقىرى تېخنىكىلى ــر ي بى

مهن كـــۆپىنچه. بولـــۇپ قالغانىـــدى
شــهنبه كۈنىمــۇ شــىركهتكه بېرىــپ

بهزىدە مېنىڭ بىر ۇئيغۇر. ىئشلهيتتىم
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.بىـرگه كېلهتتـىدوستۇم مهن بىلهن 
بۇ مهھسۇالتنى ىئشلهش جهريانىـدا،
مهن يۇقىرىــدا تىلغــا ائلغــان خهنــزۇ
.قىز ىئنتايىن قاتتىق ىئـشلهپ بهردى
ۇئنىــــڭ وئقۇغــــان ەئڭ يــــۇقىرى
دەرىجىلىك مهكتىپى جۇڭگودىكى بىر
ــڭ ــۇپ، بىزنى ــوم بول ــۇرا تېخنىك وئتت
گۇرۇپپىغــا يېڭــى كهلگهنــدە ۇئنىــڭ

.دۇقىئكهنــ» تېخنىــك«ســاالھىيىتى 
ۇئ ياخــشى ىئــشلىگهنلىكى ۈئچــۈن،
بىـــر يىلنىـــڭ ىئچىـــدە مهن ۇئنىـــڭ
خىزمهت دەرىجىسىنى ىئككى دەرىجه
ۆئســــتۈرۈپ، كاندىــــدات ىئنژېنېــــر

 associate""ىئنگلىـــــزچه (
engineer (ــم ــۈرۈپ بهردى .گه كۆت
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ـــپ ـــسۇالتنى چىقىرى ـــۇ مهھ ـــز ب بى
بولغانــدا، بازارنىــڭ ۇئنىڭغــا بولغــان
ېئھتىيـــــــاجى ائخىرلىـــــــشىپ، ۇئ
مهشــسۇالتنى بازارغــا ســالمايال بــۇ
پروجهكتنـــى توختىتىـــشقا مهجبـــۇر

بىزنىڭ شىركهتته سـاەئتلىك. بولدۇق
ىئــشلهيدىغانالرنىڭ چۈشــلۈك تامــاق

ــى  ــدى30ۋاقت ــۇت ىئ ــۇ.  مىن مهن ب
پروجهكتنىڭ ائخىرقى باسـقۇچلىرىدا
بۇ ائيالنىڭ شـىركهتتىكى بىـر قـانچه
ــلۈك ــرگه چۈش ــلهن بى ــرالر بى ىئنژېنې

ىئنژېنېرالر ماائشـلىق( كېتىپ تاماققا
ــــدۇ ــــزمهتچىلهرگه كىرى ــــر)خى ، بى

 ســـاەتكىچه يوقـــاپ2ســـاەئتتىن 
ــدىم ــانلىقىنى بايقى مــاائش. كېتىۋاتق
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بېرىلىدىغانـــدا ۇئ ائيالنىـــڭ ۋاقىـــت
ــــسام، ــــزىگه قارى ــــزىمالش قهغى تى
چۈشلۈك دەم ېئلىشقا چىققان ۋاقتـى

 مىنـۇتتىن ېئـشىپ30بىرەر قېتىممۇ 
 ائيال ھهر كۈنىكېيىن بۇ. كهتمهپتۇ

ـــۇرۇن، ـــشتىن ب ـــا مېڭى ۆئزى تاماقق
بىزنىڭ گۇرۇپپىدىكى يهنه بىر خهنزۇ
قىزغا ېئيتىپ قويۇپ، شۇ قىز ۆئزىنىڭ
ۋاقىت جهدۋىلى بىـلهن بـۇ ائيالنىـڭ
جهدۋىلىــگه تهڭــال ۋاقىــت تامغىــسى

ـــدىم ـــدىغانلىقىنى بىل ـــڭ. ۇئرى مېنى
بهك. كۆڭلۈم ىئنتايىن يېـرىم بولـدى

ـــدىم ـــ. ېئچىن ـــر يىل ـــتبى دەك ۋاقى
جهريانىدا، مهن ۇئالرنىـڭ ھهر كـۈنى

ـــشىگه8 ـــۇق ىئشلى ـــاەئتتىن ائرت  س
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ھهمــــدە بهزى شــــهنبه كۈنلىرىمــــۇ
شـۇنىڭ. ىئشلىشىگه يول قويغانىـدىم

50بىــلهن شــۇ بىــر يىلــدا بــۇ ائيــال 
ــرىمگه ــۇقىرى كى ــن ي ــڭ دولالردى مى

لېكىن، بۇ مهسـىله. ېئرىشهلىگهنىدى
ـــنى ـــش كۆرۈش ـــر ىئ ـــسىدا بى توغرى

بىزنىـــڭ شـــىركهتنىڭ. ىـــدىمياقتۇرم
مهخــــسۇس مۇشــــۇنداق ىئــــشالرغا
مهســــۇئل بۆلــــۈمى بــــار بولــــۇپ،
خىزمهتچىلهرنىــڭ بــۇ جهھهتتىكــى

تهربىيىسىگه ائشۇالر مهسـۇئل-تهلىم
ـــدى شـــۇڭا مېنىـــڭ ۇئ ىئـــشقا. ىئ

ـــدى ـــقۇم كهلمى ـــشنى. ائرىالش ۇئ ىئ
.باشــقا ھــېچ كىمگىمــۇ ېئيتمىــدىم
كېيىن بۇ پروجهكت توختىتىلغاندىن



673

 بىزنىــــــڭ گۇرۇپپىمــــــۇكېــــــيىن،
ۇئ ائيال باشـقا بىـر. تارقىتىۋېتىلدى

ــى ــا كهتت ــا . گۇرۇپپىغ 3-2ائرىلىقت
ائي ۆئتكهندىن كېيىنكى بىـر كـۈنى،
ــــــىركهتتىن ــــــڭ ش مهن ۇئ ائيالنى

ۇئ ائيــال. چىقىرىلغــانلىقىنى بىلــدىم
ۆئزى شىركهتتىن چىقىرىلغـان كـۈنى
ـــۇرۇن قانچىلىـــك مېنـــى ۆئزىنىـــڭ ب
ـــــــــشلىگهنلىكىگه ياخـــــــــشى ىئ

مهن. گۇۋاھچىلىققــــا تــــارتىپتىكهن
.ائشۇنداق گۇۋاھچى بولـۇپ بهردىـم
ەئممـــــا، ۇئ ائيالنىـــــڭ قىلغىنـــــى
ــــالپ ــــۈزۈمىگه خى ــــىركهتنىڭ ت ش
بولغاچقـــــا، ۇئ ائيـــــال يهنىـــــال

 . شىركهتتىن چىقىرىۋېتىلدى
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ــدىنقى مهن مۇشــۇ ســۆھبهتنىڭ ائل
قىــسمىدا، بىــر شــىركهتكه بىــر ائدەم
ــى ــىركهتنىڭ نېمىلهرن ــشتا، ۇئ ش ېئلى
كــۆزدە تۇتىــدىغانلىقىنى تهســۋىرلهپ

ــــــــــۈم ــــــــــدىكى. ۆئتت ائمېرىكى
شىركهتلهرنىڭ مۇتلهق كـۆپ قىـسمى
شهخسىنىڭ قولىدا بولـۇپ، ۇئالرنىـڭ
بىــــر يېڭــــى ائدەم ېئلىــــشىدىكى
مهقــــسىتى شــــىركهت ىئگىلىكىنــــى
تېخىمۇ تهرەققىي قىلدۇرۇش ۈئچـۈن
بولــۇپ، ھهرگىــز ۆئزىنىــڭ تــۇغقىنىنى

ــۈن ەئمهس ــۋېلىش ۈئچ ــۇ. بېقى ڭاش
ۇئالر ۆئز شىركىتىگه ائدەم ائلغانـدا،
ــۇغقىنى ــر ت ــزمهتكه بى ــر خى ەئگهر بى
بىلهن بىر يات ائدەم تهڭال ىئلتىماس
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قىلغـــان بولـــۇپ، بـــۇ ىئككىـــسىنىڭ
خىزمهت ىئقتىدارى وئخشاش بولـۇپ
قالــسا، ۆئزىنىــڭ تــۇغقىنىنى ېئلىــشى

ــابىلىيىتى. مــۇمكىن ەئگهر ياتنىــڭ ق
رىراقتۇغقىنىنىڭ قابىلىيىتىدىن يـۇقى

بولـــۇپ قالـــسا، كـــۆپىنچه ھـــالالردا
لېكىن،(چوقۇم ھېلىقى ياتنى ائلىدۇ 

ــۇقالر قۇرغــان شــىركهتلهردە جۇڭگول
جۇڭگـــودىكىگه وئخـــشاش ىئـــشالر
).ىئنتـــايىن ېئغىـــر، دەپ ائڭلىـــدىم

ــڭ ــڭ تۇغقىنىنى ــرىكىلىقالر ۆئزىنى ائمې
خوتـۇن-شىركىتىدە ىئـشلهشنى، ەئر

ـــشلهشنى پهقهت ـــىركهتته ىئ ـــر ش بى
ائمېرىكىـــدا. كۆرمهيـــدۇياخـــشى 

تونۇش ائرقىلىق خىزمهت تاپىدىغان
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لېكىن، مېنىـڭ. ىئشالرمۇ ائز ەئمهس
بىلىـــشىمچه، قـــانۇن بـــويىچه ائدەم

 تىن ائشىدىغان50سانى تهخمىنهن 
شـــىركهتلهرنىڭ ھهممىـــسى ۆئزىنـــى

وئخــــشاش خىــــزمهت پۇرســــىتى«
ـــــدىغان وئرۇن ـــــالن» بېرى دەپ ېئ

قىلىــشى ھهمــدە شــىركىتىگه ائدەم
ــــدا ائدەم كهمــــسىتمهسلىكىائ لغان

ــــرەك ــــىركهتلهرنى. كې ــــداق ش بۇن
ــزچه   Equal Opportunity»ىئنگلى

Employer»دەپ ائتاپ، قىـسقارتىپ
«EOE»ـــــدۇ ـــــۇڭا،.  دەپ يازى ش

گېــــزىتكه چىقىرىلغــــان خىــــزمهت
ېئالنىغـــا قارىـــسىڭىز، كۆپلىرىنىـــڭ

 دەپ«EOE»ائســــــــــــــــــتىدا 
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ســىز ەئگهر. يېزىلغــانلىقىنى كۆرىــسىز
ر شـىركهتكه ىئلتىمـاسمۇشۇنداق بىـ

ــــــــــــڭ ــــــــــــپ، ۆئزىڭىزنى قىلى
ـــــــــــــــــــــــسىتىلگهنلىكىنى كهم
ىئسپاتلىيالىسىڭىز، ۇئ شىركهت ېئغىر

ــــــدۇ ــــــا تارتىلى ــــــۇڭا،. جازاغ ش
تونۇشــــالرنىڭ خىــــزمهت تېپىــــشتا
ــــى، وئينايــــدىغان ائساســــلىق رول
ـــــداق ـــــىركىتىدە قان ـــــڭ ش ۆئزىنى
ــىغا ــارلىقىنى تونۇش ــڭ ب خىزمهتلهرنى
ـــرىش ھهمـــدە ۇئنىڭغـــا ېئيتىـــپ بې

تىماس قىلىـپ بولغانـدىن كېـيىنىئل
ـــانلىقىنى ـــداق بولغ ـــسى قان نهتىجى
سۈرۈشته قىلىـپ بېرىـشتىن ىئبـارەت

ـــدۇ ۇئنىڭـــدىن باشـــقا، ەئگهر. بولى
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سىزنىڭ شىركهتته ىئناۋىتىڭىز بولـسا،
سىز بىـر كىـشىگه گـۇۋاھچى بولـۇپ،
.ۇئنى ائسانراق ىئـشقا ائلدۇرااليـسىز

 دېـــــگهن شـــــىركهتتىكىCVIمهن 
ــــلىقى ــــابىق باش ــــىركهتنىڭس م، ش
سىنىىئـــــــــــــمـــــــــــــۇائۋىن رە

WaveSplitterدېگهن شـىركهتكه 
ەئنه شـــۇنداق ىئـــشقا ائلــــدۇرغان

يـــۇقىرىقى ىئككـــى ۇئيغـــۇر. ىئــدىم
ــــشقا ــــۇنداق ىئ ــــتۇمنىمۇ ائش دوس

ـــــــــدۇردۇم ـــــــــى مهن. ائل ۇئالرن
تونۇشـــتۇرغان بولـــساممۇ، يهنىـــال
ـــــويىچه، ـــــمىيهت ب ـــــال رەس نورم
شىركهتتىكى بىـر قـانچه كىـشى ۇئالر

ــلهن ائ ــرىمبى ــۈپ،-ي ــرىم كۆرۈش ائي
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نۇرغـــۇن ســـوائلالرنى ســـوراپ، ۇئالر
ـــتىدە  ـــدىكهن«ۈئس ـــگهن» بولى دې

ـــيىن ـــدىن كې ـــىنى چىقارغان خۇالس
ـــــىركهتكه ـــــى ش ـــــدىن ۇئالرن ائن

بۇنــداق ىئــشالر كــۆپ. ائلغانىــدى
لـــېكىن ۇئ ائمېرىكـــا. ۇئچرىمايـــدۇ

كىچىكرەك. جهمىئيىتىدىمۇ مهۋجۇت
.شىركهتته ائشۇنداق قىلغىلى بولىدۇ

ـــې ـــشلهۋاتقانل ـــازىر ىئ كىن، مهن ھ
ىئدارىگه وئخشاش چـوڭ شـىركهتته
ـــۇتلهق ـــش م ـــداق قىلى ـــسا ۇئن بول

 . مۇمكىن ەئمهس
ائمېرىكىـــــــدا مهن يۇقىرىـــــــدا
ــزمهت ــشىلهرنىڭ خى ــدەك كى ېئيتقان
ـــــسىدىكى ائڭ ـــــى توغرى -ەئخالق
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سهۋىيىسى ىئنتايىن يـۇقىرى بولـۇپ،
كىشىلهر وئتتۇرىسىدىكى مۇناسـىۋەت

ل خىـــزمهتقـــانۇن بـــويىچه نورمـــا
ـــپ ـــسىدە ېئلى ـــىۋىتى تهرىقى مۇناس
ـــشىلهر ـــا، كى ـــدىغان بولغاچق بېرىلى
ىئنتايىن كۆڭۈل ائزادىلىكـى ىئچىـدە

ــــــايدۇ ــــــسىتىش،. ياش ائدەم كهم
ــسىزلىق، ــسىزلىك، ەئخالق ھهققانىيهت
ــــــــدەك ــــــــسىزلىك دېگهن ائدالهت
.نهرســىلهرنى ائنــچه ۇئچراتمــايمىز
ــــر ــــشاش بى ــــودىكىگه وئخ جۇڭگ

مگه ھـاجىتىائدەمنىڭ يهنه بىر ائدە
چۈشىدىغان ىئش ائساسهن مهۋجۇت

پۇلال بولسا، ھهمـمه ىئـشنى. ەئمهس
قــانۇنلۇق يــاكى نورمــال مۇناســىۋەت
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مهن. بىـــلهن ھهل قىلغىلـــى بولىـــدۇ
مۇشۇ سوائلغا بىـرەر سـهلبىي مىـسال
تېـــپىش ۈئچـــۈن خېلـــى تىرىـــشىپ
باققـــــــــــان بولـــــــــــساممۇ، ۆئز
سهرگۈزەشتلىرىمنىڭ ىئچىـدىن بىـرەر

پهقهت. اپالمىــدىمياخــشى مىــسال ت
ــدە ــتاتلىق ھۆكۈمىتى ــالىفورنىيه ش ك
بۇنىڭدىن بىر قانچه يىل بـۇرۇن يـۈز
بهرگهن مۇنــداق بىــر ىئــش ېئــسىمگه

دۇنيــــادىكى ەئڭ چــــوڭ. كهلــــدى
ســانلىق ائمبــار باشــقۇرۇش يۇمــشاق

«Oracle»دېتالىنى چىقىرىـدىغان 
ــۇرۇنقى ــڭ ب ــىركهت بىزنى ــگهن ش دې

 كىلــــــــومېتىر10ۆئيىمىــــــــزدىن 
تىكــى بىــر شــهھهردە بولــۇپ،يىراقلىق
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كالىفورنىيه شـتاتلىق ھۆكـۈمىتى بىـر
30قېـــتىم ۇئالردىـــن تهخمىـــنهن 

مىليون دولالر قىممىتىدىكى يۇمـشاق
بۇ ىئشقا مهسۇئل. دېتالنى سېتىۋاپتۇ

 دېــگهن«Oracle»بولغــان كىــشى 
سېتىققا مهسـۇئل-شىركهتتىكى سودا

كىــشى بىــلهن يــېقىن بولــۇپ، ســودا
راچـله ھېلىقـىپۈتكهندىن كېـيىن وئ

ەئمهلــدارغا بىــرەر يۈزمىــڭ دولــالر
.بېرىپتـۇ» مۇكاپات پۇلى«ەئتراپىدا 

.كېيىن بۇ ىئش پـاش بولـۇپ قالـدى
ھۆكۈمهت تهكشۈرۈپ قارىسا، ائلغان
ـــى ـــانى ۇئن ـــڭ س ـــشاق دېتالنى يۇم
ىئــــــشلىتهلهيدىغان خىزمهتچــــــى
.خادىمالرنىڭ سانىدىنمۇ كۆپ ىئكهن
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شــۇنىڭ بىــلهن، شــتاتلىق ھۆكــۈمهت
قانۇنـسىز« لىقى سودا ۈئسـتىدىن ھې

ـــدا (» ىئـــش  illegal»ىئنگلىزچى
practice»دېــگهن)  دەپ ائتايــدۇ

خۇالســىنى چىقىرىـــپ، ۇئ يۇمـــشاق
دېتالالرنىڭ بىـر قىـسمىنى وئراچلهغـا
قـــــايتۇرۇپ، ھېلىقـــــى ەئمهلـــــدار
ـــــۇلىنى ـــــات پ ـــــشكهن مۇكاپ ېئرى
تارتىۋېلىپ، ۇئ ەئمهلـدارنى ىئـشتىن

ىر ائددىيبۇ يهردىمۇ ب. بوشىتىۋەتتى
ــار ــساب ب ــدارنىڭ. ھې ــى ەئمهل ھېلىق

يىللىق ماائشى چوقۇم بىر يـۈز مىـڭ
مانا ەئمدى. دولالردىن جىق يۇقىرى

ۇئ خىزمىتىدىن قۇرۇق قېلىش بىـلهن
ــدى، ــۇرۇق قال ــتىنمۇ ق ــداق مااش بۇن
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ۇئ كىـشىنىڭ باشـقا بىـر. دېگهن سۆز
.خىزمهت تېپىشى پۈتۈنلهي مۇمكىن

رى پـارەلېكىن، ەئگهر ائمېرىكىدا بىـ
ــارىنى خېلــى ــسا، ۇئ پ يېمهكچــى بول
كۆپ يېمىسه، ۇئ كىشىنىڭ تۇرمۇشىغا
ـــلىكى، ـــىر كۆرسهتمهس ـــچه تهس ائن
ھهتتــا ۇئنىــڭ نهتىجىــسىدە چــوڭ
.زىيانالرنى تارتىپ قېلىـشى مـۇمكىن
ــدا ــاللىق ائمېرىكى ــر رې مۇشــۇنداق بى
كىـــــــــشىلهر وئتتۇرىـــــــــسىدىكى
مۇناســـىۋەتنىڭ بىـــر خىـــل نورمـــال

ى بولۇشــىدىكىخىــزمهت مۇناســىۋىت
ــــرى ــــهۋەبلهرنىڭ بى ــــلىق س ائساس

 . بولۇشى مۇمكىن
ائخىرىدا، گهرچه يۇقىرىقى سـوائل
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بىـــــلهن بىۋاســـــىته مۇناســـــىۋىتى
بولمىــسىمۇ، مهن ائمېرىكىنىــڭ يــاش
ــتىكى يهنه ــمۈرلهرنى تهربىيىلهش ۆئس

ائلدىنقى. بىر ىئشىنى سۆزلهپ بېرەي
ـــــشهنبه  ـــــى -2005(پهي -28يىل

دەكــــۈنى كــــالىفورنىيه) ائپرېــــل
ـــــسىنى ائتـــــا« ـــــسىنىڭ-بالى ائنى

.بولـدى» ىئدارىسىگه ائپىرىش كۈنى
ــاش ــا-ي ــق ائت ــمۈرلهر داۋاملى -ۆئس

ائنىسىدىن ۆئزىنىڭ خىزمىتىگه ائىت
ھهمـدە. نهرسىلهرنى ائڭالپ تۇرىـدۇ

ۆئزىنىــڭ چــوڭ بولغانــدا قىلىــدىغان
خىزمىتىنىڭ قانداق بولىـدىغانلىقىنى

شۇڭالشقا ائمېرىكا. بىلگۈسى كېلىدۇ
مىتى يۇقىرىقى كۈننى بالىالرنىڭھۆكۈ
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دادىسى ياكى ائپىسىنىڭ ىئدارىسىگه
ــدىغان ــۈن ۇئالر قىلى ــر ك ــپ، بى بېرى
خىزمهتنىڭ پۈتۈن جهريانىنى كۆرۈپ
ــتكهن ــپ بېكى ــۈن قىلى ــدىغان ك باقى

مهكتهپلهرمۇ ۇئ كۈنى مۇشـۇ. ىئكهن
ىئــش مۇناســىۋىتى بىــلهن مهكــتهپكه

مهن. كهلمهيدىغانالرغا يـول قويىـدۇ
ـــۇ ـــسىگهوئغل ـــڭ ىئدارى منى ۆئزۈمنى
ائدەتتىكىگه وئخشاشال بىز. ائپاردىم

ـــــــاەئت  ـــــــگهن س  دە5:45ەئتى
6:15وئرنىمىــزدىن تــۇرۇپ، ســاەئت 

دە ۆئيــدىن يولغــا چىقىــپ، ســاەئت
دە ىئدارىنىڭ مىنىبۇسـى بىـلهن6:30

ــپ ــا چىقى ــدىن يولغ ــش وئرنى يىغىلى
ۇئ كـــۈنى بىزنىـــڭ. ىئـــشقا بـــاردۇق
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بـاال گه يـېقىن 500-400ىئدارىگه 
ـــۇ ـــسىنى. بېرىپت ـــمه يهردە بالى ھهم

ـــــانالرنى ـــــپ بارغ ـــــتىلهپ كېتى يې
چۈشتىن بۇرۇن بالىالرنى. ۇئچراتتۇق

ــۆۋەت4  چــوڭ گۇرۇپپىغــا بۆلــۈپ، ن
بويىچه بىر چوڭ زالنىـڭ ىئچىـدە بـۇ

ــــا ــــدە ائت ــــېمه-ىئدارى ــــالر ن ائنى
ـــــدىغانلىقىنى، ـــــى قىلى خىزمهتلهرن
ۇئالرنىڭ ۆئز ائرا قانداق باغلىنىشلىق

.كىنـــــــى چۈشـــــــهندۈردىىئكهنلى
 نـى5-4ائنىالردىن -وئلتۇرغان ائتا

ۆئز ىئختىيــارلىقى بىــلهن ســهھنىگه
ــېمه ــڭ ن ــپ، ۇئالرنى ــپ چىقى چاقىرى
ىئش قىلىـدىغىنىنى سـوراپ، ائنـدىن
ــــلهن ۆئز ــــكهت بى ــــن ھهرى ۇئالردى
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خىزمىنىتىنـــــــــــى قانـــــــــــداق
ــهتكۈزدى ــشلهيدىغانلىقىنى كۆرس .ىئ
بىر قىسىم بالىالرنىمۇ سهھنىگه ېئلىپ

ــاچى ــۇ ائت ــپ، ۇئالرنىم ــا-قى ائنىالرغ
ــــــــــــــــــتۈرۈپ، بهزى ياردەملهش

يىغىـــن. ھهرىكهتلهرنـــى قىلـــدۇردى
ـــى ـــايىن قىزىقچ ـــقۇرغۇچى ىئنت باش
ائدەم بولــــۇپ، ۇئنىــــڭ ســــۆزى ۋە
ـــــۇ ـــــدىن ب ـــــڭ قىزىقلىقى قىلىقىنى
ــــپ ــــشىدىن تارتى ــــڭ بې پاالىيهتنى
ائخىرغىچه ھهممه ائدەملهر قاقاقالپ

ــۇردى ــاالىيهتتىن. كۈلۈشــۈپ ت ــۇ پ ب
ن، بالىالرنى ائلـدىن تهييـارالپكېيى

ــــــان  ــــــا4-3قويغ  تهجرىبىخانىغ
ماشــىنا(ۇئ يهردە روبــوت . ائپــاردۇق
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قاتارلىق نهرسىلهرنىڭ قانـداق) ائدەم
ىئـــــشلهيدىغانلىقىنى كۆرســـــىتىپ

ىئدارىدىن ھهر بىر بالىغا بىـر. بهردى
.خالتا سوۋغاتمۇ تهييارالپ قويۇپتـۇ
بىـــزدىن بـــالىالردىن بىـــر قهدەممـــۇ

ـــــانائيرىل ـــــلىق تهلهپ قىلىنغ ماس
بولۇپ، بىز پۈتـۈن بىـر كـۈن بـالىمىز

چۈشـــتىن. بىـــلهن بىـــرگه يـــۈردۇق
ـــر ـــڭ بى ـــڭ گۇرۇپپىنى ـــيىن بىزنى كې
تېخنىكىلىق يىغىنى بـار بولـۇپ، مهن

ۇئ. ۇئنىڭغا قاتناشمىـسام بولمـايتتى
بىر ناياھىتى مهخپىي يىغىن بولـۇپ،
ــۇ ــىرتتىكىلهرنى ھهرگىزم ــته س ائدەت

هن باشـــلىقىمدىنم. كىرگـــۈزمهيتتى
-وئغلۇمنى ېئلىپ كىرسهم بولىدىغان
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بولمايــــدىغانلىقىنى سورىــــسام، ۇئ
ــشى ــۋەر«: كى ــپ كىرى ــدى» ېئلى .دې

شۇنىڭ بىـلهن وئغلۇممـۇ بـۇ يىغىنغـا
ـــر قاتناشـــتى-باشـــتىن ۆئزى. ائخى

چۈشهنگهن بهزى گهپلهرنى مهنـدىن
بىزنىـڭ. پىچىرالپ سوراپ وئلتـۇردى

ىيهبــاش ىئــدارىمىز بولغــان كــالىفورن
ـــڭ ـــستىتۇتى بىزنى ـــق ىئن تېخنىكىلى

 كىلــومېتىر يىراقلىقتــا10ىئدارىــدىن 
بولۇپ، دىلـشات بىـلهن ىئككىمىـز ۇئ
ــر ســاەئت ۇئ ــپ، بى ــدارىگىمۇ بېرى ىئ

بـۇ بىـر. مهكتهپنى ائيلىنىپ كهلدۇق
كۈن ىئچىدە خىزمىتىمنىڭ ائساسـهن

مۇشــۇنداق. ھــېچ ۈئنــۈمى بولمىــدى
ــــۈمىتى ــــا ھۆك ــــسىمۇ، ائمېرىك بول
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يېتىلىـشى-رنىڭ ساغالم ۆئسۈپبالىال
ـــسادىي ـــۇنداق ىئقتى ـــۈن، مۇش ۈئچ
زىيانغىمۇ چىداپ، يىلـدا بىـر كـۈننى

ـــان ـــۈن ائجراتق ـــالىالر ۈئچ ـــۇ. ب ب
پاالىيهتنىڭ يهنه بىر پايدىسى بالىالر

ــا ــگه-ائت ائنىالرنىــڭ ھهر ائيــدا ۆئي
ەئكىرىدىغان پۇلنى قانـداق ىئـشلهپ
تاپىـــدىغانلىقىنى ۆئز كـــۆزى بىـــلهن

ـــالىالر.كۆرۈشـــتۇر ـــق ب  شـــۇ ائرقىلى
ـــــۇلنى ـــــپ پ ـــــدىن تارتى كىچىكى

بىزنىــــڭ. قهدىرلهشــــنى ۆئگىنىــــدۇ
ائىلىدە مهن بالىالرنىڭ بىر نهرسىنىڭ

» پۇل ىئـكهنxxxائران «باھاسىنى 
دېيىــشىنى پۈتــۈنلهي مهنــىئ قىلغــان
بولۇپ، ۇئالر قىممىتى بىر دولالردىـن
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يۇقىرى نهرسىلهرگه بۇ سۆزنى ھهرگىز
رنىــــڭ پــــۇلنىۇئال. ىئــــشلهتمهيدۇ

قهدىــرلهش ائدىتىنــى يېتىلــدۈرۈش
ـــــدىنى ۈئچـــــۈن مۇشـــــۇنداق قاى

 . چىقارغانىدىم
بىــــر قېــــتىم بىــــز بــــالىلىرىمىزنى

 كىلــــــــومېتىر40ۆئيىمىــــــــزدىن 
ـــيه ـــاۋا ائرمى ـــر ھ ـــى بى يىراقلىقتىك
بازىـــسىدا ۆئتكـــۈزۈلگهن ھهربىـــي
ائيـــروپىالن ۇئچـــۇرۇش وئيۇنىغـــا

بۇمــۇ ائمېرىكــا. ائپارغــان ىئــدۇق
ڭ ۆئز پۇقرالىرىغــا يىلــداھۆكۈمىتىنىــ

بىـــر قېـــتىم ۆئتكـــۈزۈپ بېرىـــدىغان
پــاائلىيهت بولــۇپ، ۇئنىڭغــا ھــېچ
.كىمــــــدىن پــــــۇل ېئلىنمايــــــدۇ
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ـــۇنلىرى ھهر ـــڭ نۇرغ ائمېرىكىلىقالرنى
يىلـــى بـــۇ پـــاائلىيهتكه بـــالىلىرىنى

ــدۇ ــازىغىمۇ ۇئ. ائپىرى ــان ب ــز بارغ بى
 مىــڭ ەئتراپىــدىكى ائدەم5كــۈنى 

رمۇبارغــان بولــۇپ، كىچىــك بــالىال
ـــايىن كـــۆپ ىئـــكهن ـــي. ىئنت ھهربى

ائيــروپىالن ۇئچــۇرۇش وئيۇنىــدىن
كېيىن، بىز قاتارى تىزىـپ قويۇلغـان
ــۆردۇق ــى ك ــل ائيروپىالنالرن .ھهر خى
بىر تىك ۇئچار ائيروپىالن بىلهن بىـر
ــۇغۇچى ــي توش ــق ھهربى چــوڭ تىپلى
ائيروپىالنغا تاماشىچىالرنى كىرگىلـى

بىزمۇ ۇئالرنىـڭ ىئچىـگه. قويىدىكهن
ــــــۇق ــــــۆرۈپ چىقت ــــــپ، ك .كىرى
ائمېرىكىنىـــڭ ەئڭ يېڭـــى تىپتىكـــى
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شــهپهرەڭ شــهكلىدىكى،-چاشــقان
رادار كۆرەلمهيــــــــــــــــــــــدىغان
.ائيروپىالنلىرىدىن تارتىپ بار ىئكهن
ۇئنىـــڭ ىئچىـــگه كىـــرىش مهنـــىئ

ــز  ــۇپ، بى ــان بول ــر4-3قىلىنغ  مېتى
ـــــۆردۇق ـــــپ ك ـــــا كېلى .يېقىنلىقق
ـــان ـــدا ىئـــشلهپ چىقىرىلغ ائمېرىكى

ـــــ ـــــسىدىنائيروپىالنالرنى ڭ ھهممى
بىـز. بىرەرسى باردەك ھـېس قىلـدۇق

ــان ــالىفورنىيهدە تۇرۇۋاتق شــىمالىي ك
ۋاقتىمىزدا، بىر قېتىم ائمېرىكىنىڭ بىر
ــروپىالن ــي ائي ــق ھهربى ــوڭ تىپلى چ
ـــــان ـــــاراخوتى س ـــــۇغۇچى پ توش
ـــــدا ـــــز بوغۇزى ـــــسچو دېڭى فرانچى

ــــدى ــــان. توختى ــــاراخوت س ۇئ پ
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فرانچىسچودا تۇرغان كـۈنلهردە ۇئمـۇ
ــــپپۇقراالر ــــڭ كۆرۈشــــىگه ېئچى نى

ــدى ــۈمىتى ۆئز. بېرىل ــا ھۆك ائمېرىك
ـــاش ـــق ي -پۇقراســـى ۋە ائمېرىكىلى

ۆئسمۈرلهر ۈئچۈن بۇنـداق ىئـشالرنى
ـــدۇ ـــپ بېرى ـــۆپ قىلى ـــايىتى ك .ناھ
ـــــــالىلىرىنى ـــــــۇ ب ائمېرىكىلىقالرم
ــاي ــاالىيهتلهرگه ېئرىنم ــۇنداق پ مۇش

ۆئسـمۈرلهر-يـاش. ائپىرىـپ تۇرىـدۇ
مۇشــــۇنداق ىئــــشالرغا قاتنىــــشىش

قىلىـــق كـــۆزى ېئچىلىـــپ، چـــوڭائر
بولغۇچه دۇنيادىكى نۇرغـۇن يـۇقىرى
تېخنىكىلىــق نهرســىلهرنى بىلىــدىغان

 . بولۇپ كېتىدۇ
مهن ائلدىنقى بۆلۈملهردىمـۇ تىلغـا
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ــــڭ ســــاغالم ــــدەك، بالىالرنى ائلغان
ــــۈپ ــــداق -ۆئس ــــشى مۇن 3تېرىلى

)2ائنـا؛ -ائتـا) 1: تهرەپكه بـاغلىق
ائمېرىكــا. جهمىئــيهت) 3مهكــتهپ؛ 
ـــۈم ـــتهپلهرگهھۆك ـــمه مهك ىتى ھهم

وئخــــشاش مىقــــداردىكى مهبــــلهغ
ــــتهپكه ــــمه مهك ــــپ، ھهم ائجرىتى
ـــسىمۇ، ـــدىغان بول ـــشاش قاراي وئخ
وئخــشىمىغان مىللهتلهردىــن كېلىــپ

ــــلهن-چىققــــان ائتــــا ــــالر بى ائنى
وئخشىمىغان مىللهتنىـڭ جهمىئيىتـى
وئخــشاش بولمىغاچقــا، بالىالرنىــڭ
.تهربىيىلىنىشىمۇ وئخشاش بولمايـدۇ

ــــىلهن ــــالىفورنىيهمهس ــــى ك ، مهيل
ۇئنىۋېرســــىتېتىدا بولــــسۇن يــــاكى
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ــالىفورنىيه شــتات ۇئنىۋېرســىتېتىدا ك
ــارا ــسۇن، مهن مېكــسىكىلىق ۋە ق بول
ـــــــي مهكـــــــتهپ ـــــــك ائلى تهنلى
ــــــايىن ائز ــــــۇچىلىرىنى ىئنت وئقۇغ

ائســـپىرانتالرنىڭ ىئچىـــدە. كـــۆردۈم
ــۇنداق ــۇ ش ــسا تېخىم ــا. بول ائمېرىك

يىلــــى ېئــــالن-2000ھۆكــــۈمىتى 
 دوكالتقـا ائساسـالنغاندا،قىلغان بىر

گهرچه ائمېرىكىــــــــدىكى قــــــــارا
تهنلىكلهرنىڭ سانى نوپۇسـنىڭ ائران

ــــــسىمۇ،12 ــــــهنتىنى ىئگىلى  پىرس
ـــــــــدىكى ـــــــــا تۈرمىلىرى ائمېرىك

 پىرسهنتى قـارا44جىنايهتچىلهرنىڭ 
ائنـا-مانا بۇ ائتـا. تهنلىكلهر ىئكهن

ـــــــــــاال ـــــــــــڭ ب ۋە جهمىئيهتنى
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تهربىيىلهشتىكى رولىنىڭ بوشـلۇقىنىڭ
ــــــسىدۇرنهت ــــــۇ؟. ىجى ۇئيغۇرالرچ

AIDSيــــۇرتىمىزدا ائق چــــېكىش، 
ـــــۇش، ـــــار بول ـــــسىلىگه گىرىپت كې
ائدەتتىكـــــى جىنـــــايى ىئـــــشالر
ــۇ ــرىش، ب ــۈرمىگه كى ــدىن ت تۈپهيلى
ـــسبىتى ـــڭ نى ـــته ۇئيغۇرالرنى جهھهت
قانــــداق؟ مېنىــــڭ ائڭلىــــشىمچه
ـــايىن ـــسبىتى ىئنت ـــڭ نى ۇئيغۇرالرنى

ــكهن ــۇقىرى ىئ ــرىكىلىقالر ۆئز. ي ائمې
نى سىرتقى مېھمانالردىن،پهرزەنتلىرى

-ھهتتــــا ۆئزىنىــــڭ يــــېقىن ۇئرۇق
ـــتۈن ـــۇتلهق ۈئس ـــدىن م تۇغقانلىرى

ۆئز بالىلىرىنىڭ ېئھتىياجىنى. كۆرىدۇ
تولۇق قاندۇرۇپ، ۇئنىڭدىن ېئشىنسا
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.ائنــدىن باشــقىالرغا يــاردەم قىلىــدۇ
ــــگه  ــــر ائدەم 5ۇئيغۇرالرچــــۇ؟ بى
كىشىلىك تاماق بۇيرۇتـۇپ، تامـاقنى

ــــسرا ــــشىيلهرچه ىئ ــــپۋەھ پ قىلى
ســـــاپالىق تۇرمـــــۇش-كهيپـــــى

كۆچۈرۈۋاتقان ائشۇ كىـشىلىرىمىز ۆئز
ــــــك خهۋەر ــــــدىن قانچىلى بالىلىرى
ـــى ـــۇر جهمىئيىت ـــدۇ؟ ۇئيغ ېئلىۋاتى
ــتىدىن ائزراق ــالىلىرى ۈئس ــۇر ب ۇئيغ
ــدۇ؟ ــى ۆئتهم ــش رولىن ــازارەت قىلى ن

ۆئزىــــــگه-ەئگهر ۇئيغــــــۇرالر ۆئز
ــۇ ــقىالر تېخىم ــدىكهن، باش كۆيۈنمهي

- ۇئيغــۇرالر ۆئزەئگهر. كۆيۈنمهيــدۇ
ـــــدىكهن، ـــــدىن خهۋەر ائلماي ۆئزى

شۇڭا. باشقىالرنىڭ تېخىمۇ كارى يوق
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 . وئيلىنىش كېرەك
ـــۈمنى  ـــۇ بۆل ـــدىن2مهن ب  ھهپتى

ىئلگىــرى يــۇرتىمىزدىن كهلــگهن بىــر
:پارچه خهت بىـلهن ائخىرالشـتۇراي

مهن بىـر يېـزا وئتتـۇرا مهكتىپىنىــڭ«
ـــسى ـــاب. وئقۇتقۇچى ـــۇ يهردە كىت ب

ىئـــم كىتـــاب پـــۇلىھهر دا. پۇللـــۇق
يىگىدىغان ۋاقتىمـدا بىـر قېـتىم كـۆز

نۇرغۇن بالىالر كىتاب. يېشى قىلىمهن
 دانه تۇخۇم ياكى3-2پۇلى ۈئچۈن 

ــپ، ــۈرۈپ كېلى ــقان، توخــۇ كۆت توش
كىتــاب بېرىــشىمنى قاپقــارا كــۆزلىرى
.بىــلهن تهلمــۈرۈپ تــۇرۇپ ســورايدۇ
ـــالىالر نۇرگـــۇن قېـــتىم مااشـــىمنى ب
ـــ ـــگه پ ـــۆلهپ، ۆئزۈم ـــۈن ت ۇلۈئچ



701

ائنىـسى-بالىالرنىـڭ ائتـا. ائشمىدى
بـۇ. بالىسىنى مهكتهپكه ەئۋەتمهيدۇ

دا بىز ۆئيىگه بېرىـپ، چاقىرىـپغچا
ــز ــا. كېلىمى ــى-بهزى ائت ــالر بىزن ائنى

ۇئالرنىـــڭ. تىلـــالپ يولغـــا ســـالىدۇ
دېيىـشىچه يهيــدىغانغا نهرســه يــوق،
مهكـــتهپكه نهدە پـــۇل؟ ۇئنىڭـــدىن
ــال ــسۇن، دەپ قوپ ــدە ىئــش قىل ۆئي

يهنه بېزىلهر بىـر يىلـدا. لىدۇگهپ قى
ــــۆش ــــۇدەك گ ــــتىم تويغ ــــر قې بى
يېيهلمىگهنلىكىنـــــــى، بـــــــالىالرنى
وئقۇتۇشنى تولىمۇ خااليدىغانلىقىنى،
ەئمما ائمال يوق ىئكهنلىكىنـى دەپ،

نۇرغـۇن. كۆز يېشى قىلىشىپ كېتىـدۇ
ائلىـي. بالىالر وئقۇشـسىز قېلىۋاتىـدۇ
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مهكـــتهپكه ۆئتـــكهن تهقـــدىردىمۇ،
-پـشۇرالماي، تــاراموئقـۇش پــۇلى تا

ـــگهن وئغـــۇل -تـــارام يىغـــالپ كهل
ــــدىيالماي ــــى كــــۆرۈپ، چى قىزالرن

بىزنىڭمۇ تۇرمۇشىمىز ائرانال. قالىمان
ـــال ـــق ائم ـــا، جى ـــپ بارغاچق كېتى

 .»قىاللمايمىز
 ائمېرىكىـــدا يېڭـــى:ســـوائل -18

ــداق ــۇرۇش ىئــشلىرى قان شــىركهت ق
بولىــــــــــــدۇ؟ ۆئزىڭىزنىــــــــــــڭ
سهرگۈزەشــــتلىرىگه بىرلهشــــتۈرۈپ

  بهرگهن بولسىڭىز؟سۆزلهپ 
 San كالىفورنىيهنىـــڭ: جـــاۋاب

Francisco ـــۇقتىن ـــهھىرى قۇرۇقل ش
دېڭىز ىئچىگه سوزۇلغان، خۇددى بىر
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كىچىك ائرالـدەك يهرگه جايالشـقان
بولـــــــۇپ، ەئگهر ۇئ شـــــــهھهرنىڭ
ۈئســــتىدىن ائيــــروپىالن بىــــلهن
ۆئتـــسىڭىز، بىـــر تـــوپ ىئنتـــايىن
ھهيۋەتلىــــك ۋە چىرايلىــــق ىئگىــــز

ـــ ـــاالرنى كۆرى ـــاالردا. سىزبىن ـــۇ بىن ب
ىئــشلهيدىغان ائدەملهرنىــڭ ىئچىــدە

»Venture Capitalist«ىئنگلىـــزچه 

»VC«دەپ ائتىلىدىغان، قىسقارتىپ 

دەپ يازىـــدىغان كهســـپتىكىلهر ەئڭ
ۇئنىڭـدىن قالـسا ائدۋوكـاتالر. كۆپ

»Venture«بـــۇ يهردىكـــى . كـــۆپ

دېــــــگهن ســــــۆزنىڭ مهنىــــــسىنى
دەتتىكــــــام دەپ«ۇئيغۇرچىــــــدە 

ــا ــىناپوئتتۇرىغ ــۈپ، تهلهي س  چۈش
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دەپ چۈشهنــسهك ائنـــچه» بــېقىش
يهنــــــى، بــــــۇ. خاتاالشــــــمايمىز

كاپىتالىستالر يېڭىدىن قۇرۇلىـدىغان
ەئگهر. شىركهتلهرگه مهبلهغ سـالىدۇ

ۇئ شىركهت ياخـشى مېڭىـپ قالـسا،
ــدىن  ــالغان پۇلى ــلهغ س 10ۇئالر مهب

ـــا   ھهســـسىلهپ100ھهســـسه ھهتت
ەئگهر ۇئ شــىركهت. پايــدا كۆرىــدۇ

ــ ــڭمهغل ــسه، ۇئالرنى ــۇپ كهت ۇپ بول
.سالغان مهبلىغى يوق بولۇپ كېتىدۇ

San Francisco،ــــن باشــــقا  دى
ســىلىكون جىلغىــسىنىڭ وئتتۇرىــسىغا

ــــگهن Palo Altoجايالشــــقان  دې
الرVC«شــــــهھهردىمۇ كىــــــشىلهر 

دەپ ائتايـــدىغان بىـــر» كوچىـــسى
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كوچا بار بولۇپ، بۇ كوچىنىڭ ىئككى
 شــىركهتلىرىVCتهرىــپىگه نۇرغــۇن 

  .ايالشقانج
ــى ــرەر يېڭ ــدە بى ــر ائدەم ەئگهر بى
تېخنىكا ياكى يېڭـى ىئـدىيه بولـسا،
ــــر ــــدە يهنه بى ۇئ ائدەم كهم دېگهن
ىئككى ائدەمنـى يېنىغـا يىغىـپ، بىـر
شىركهت قۇرۇش توغرىسىدا ىئگىلىـك

ــــدۇ ــــى تۈزى ــــۇ. پىالن ــــۇالر ائش ب
ـــۇپ شـــىركهتنىڭ قۇرغـــۇچىلىرى بول

2ەئگهر بىر شـىركهتنى . ھېسابلىنىدۇ
م باشلىسا، ۇئالرنىـڭ ىئچىـدىكىائدە

ــته  ــرى ائدەت ــس«بى ــاش«، »رەىئ ب
ىئنگلىـزچه(» ىئجرالىغۇچى ەئمهلدار

»Chief Executive Officer«
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 دەپ»CEO«دېيىلىپ، قىسقارتىلىپ 
ــدۇ ــاكى )ائتىلى »CEO ۋە Reis«، ي

.دېگهن ۋەزىپىنى ۆئز ىئچىگه ائلىـدۇ
ـــشى شـــىركهتنىڭ وئمـــۇمىي ـــۇ كى ب

ولۇپمـــــۇىئگىلىـــــك ىئـــــشلىرىغا، ب
دەســلهپكى مهزگىلــلهردە شــىركهتكه
ــش ىئــشلىرىغا مهســۇئل ــلهغ ېئلى مهب

ــــر ائدەم . بولىــــدۇ ــــاش«يهنه بى ب
ىئنگلىــزچه(» تېخنىكــا ەئمهلــدارى

»Chief Technology Officer«

ـــسقارتىلىپ  ـــپ، قى »CTO«دېيىلى
ـــدۇ ـــى) دەپ ائتىلى ـــگهن ۋەزىپىن دې

بـــۇ كىـــشى شــــىركهت. ۆئتهيـــدۇ
چىقارمــــاقچى بولغــــان يــــۇقىرى
تېخنىكىلىق مهھسۇالتنى اليىھىلهش،
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ۇئ مهشـــــۇالتنى چىقىرىـــــشقا زۆرۈر
ائپپـارات ۋە-بولغان ائدەم، ەئسۋاب

ــالش، ۆئزى ــى پىالن ــت جهدۋىلىن ۋاقى
ــا ــۇ ۋاقىتت ــان، ش ــاقچى بولغ چىقارم
باشــــقا شــــىركهتلهر تهرەپىــــدىن
ــــــــــېتىلىۋاتقان ــــــــــىلىپ س ياس
مهھــــــسۇالتالرنىڭ ىئــــــشلهتكهن
ۈپتېخنىكىسىنى تهپـسىلىي تهكـشۈر

تهتقىــق قىلىــش ىئــشلىرىغا مهســۇئل
يېڭـى مهھـسۇالتنى تهتقىـق. بولىدۇ

ـــشلهپ ـــدۇرۇپ ىئ ـــي قىل ۋە تهرەققى
چىقىرىش ۋەزىپىسى ائساسهن مۇشـۇ
ــۇ ــا، ب ــۈكلهنگهن بولغاچق ــشىگه ي كى
كىشى شـىركهتنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلىـك

بولماســـلىقىدا ىئنتـــايىن-بولـــۇش
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كـــۆپىنچه. مـــۇھىم رول وئينايـــدۇ
شىمۇ شـىركهتنىڭبىر كى-3ەئھۋالدا 

قۇرۇلىشىغا قاتنىشىدىغان بولـۇپ، ۇئ
ســېتىقىغا-كىــشى شــىركهتنىڭ ســودا

مهســـــۇئل مـــــۇائۋىن رەىئـــــسلىك
.ۋەزىپىــسىنى ۆئز ۈئســـتىگه ائلىـــدۇ
شـــــــىركهتنىڭ ەئڭ دەســـــــلهپكى
باسقۇچىدىال مۇشۇنداق بىر كىشىنىڭ
بولۇشى ىئنتايىن مـۇھىم بولـۇپ، بـۇ
ـــــى ۋە ـــــكهت ىئچ ـــــشى مهملى كى

ــــق ب ــــڭ ەئھــــۋالىخهلقائرالى ازارنى
ـــۇكهممهل ـــايىن م ـــسىدا ىئنت توغرى
ـــپ ـــات ېئلى ـــشۈرۈش ۋە تهتقىق تهك
ــاقچى ــىركهت چىقارم ــۇ ش ــپ، ب بېرى
بولغان يېڭى مهھسۇالتنىڭ قانچىلىك
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بازىرى بارلىقى توغرىسىدا تهپـسىلىي
شــۇنداقال. ۇئچۇرغــا ىئــگه بولىــدۇ

دەسلهپكى مهزگىلـدىال بـۇ شـىركهت
چىقارمـــاقچى بولغـــان مهھـــسۇالتقا

بۇمــۇ. ېرىــدار توپالشــنى باشــاليدۇخ
ــشتا ــلهغ ېئلى ــۈن مهب ــىركهت ۈئچ ش

  . ىئنتايىن مۇھىم رول وئينايدۇ
ــــۇچىلىرى  ــــىركهتنىڭ قۇرغ VCش

كاپىتالىــستالرنىڭ ائلــدىغا مهبــلهغ
ـــۇرۇن، ـــشتىن ب ـــپ بېرى تهلهپ قىلى

ىئگىلىـــك«چوقــۇم بىـــر تهپــسىلىي 
بـۇ. تۈزۈپ چىقىشى كېـرەك» پىالنى

دىكىلهرنىپىالن كهم دېگهندە تۆۋەنـ
  :ۆئز ىئچىگه ائلىدۇ

بۇ شىركهت ىئگه بولغـان يېڭـى) 1
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ىئدىيه ۋە يېڭى تېخنىكـا ھهمـدە بـۇ
ــــــــسىنى ــــــــىركهتنىڭ تېخنىكى ش
باشــــــقىالرنىڭ كۆچۈرۋېلىــــــشىنىڭ
ـــــۇھىم ـــــدىغان م ـــــدىنى ائلى ائل

ەئگهر مۇشۇ شـىركهتنىڭ. توسالغۇالر
قۇرغۇچىلىرىغــــا تهۋە بىــــر قــــانچه

بـۇ. پاتېنـت بولـسا تېخىمـۇ ياخـشى
يېڭى ىئـدىيه ۋە تېخنىكىنىـڭ باشـقا
ــــــشتۇرغاندىكى ــــــا سېلى تېخنىكىغ
ــان ــسىلىي باي ــدىلىكلىرى تهپ ائالھى

  . قىلىنىشى كېرەك
مهھـــسۇالت چىقىـــرىش ۋاقىـــت) 2

ـــى مهســـىلهن، شـــىركهتكه. جهدۋىل
مهبلهغ بېرىلىـپ بىـر يىلـدىن كېـيىن

ــر-1مهھــسۇالتنىڭ  ــسىنى، بى نۇسخى
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ــــــيىن  ــــــدىن كې ــــــرىم يىل -2يې
ى يىلـدىن كېـيىننۇسخىسىنى، ىئككـ

ــــشلهپ ــــسىنى ىئ ــــمىي نۇسخى رەس
چىقىرىــــپ، مهھــــسۇالتنى بازارغــــا

-تۆت يىلدىن كېيىن كىـرىم. سېلىش
ــشىش ــم تهڭلى ــدىن. چىقى ــته يىل ائل

  . كېيىن پايدا كۆرۈش قاتارلىقالر
مهھــــــــسۇالتنى ىئــــــــشلهپ) 3

چىقىرىــــــــشنىڭ وئخــــــــشىمىغان
ـــــشلىتىلىدىغان ـــــقۇچلىرىدا ىئ باس

ــۈرلىرى  ــپىي ت ــڭ كهس ۋەائدەملهرنى
  .سانى

مهھــــــــسۇالتنى ىئــــــــشلهپ) 4
چىقىرىــــــــشنىڭ وئخــــــــشىمىغان
ــدىغان ــېتىپ ېئلىنى ــقۇچلىرىدا س باس
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ــارات ــكۈنىلهر -ائپپ ــزچه(ۈئس ىئنگلى
»capital equipment«دەپ 

ــدۇ ــانى ۋە) ائتىلى ــۈرلىرى، س ــڭ ت نى
  .باھاسى

ــــــق ۋە) 5 ــــــسۇالتنى تهتقى مهھ
تهرەققىــــي قىلــــدۇرۇپ ىئــــشلهپ
ــدا ــدە پاي ــۈن، ھهم ــرىش ۈئچ چىقى

ۈشكىچه بولغان ۋاقىت جهريانىداكۆر
چىقىم بولىدىغان پۇلنىـڭ تهپـسىلىي
ــلهغ ــى ۋە جهمىئــي مهب ســانى، پىالن

  . پۇلىنىڭ سانى
سىز ىئشلهپ چىقىرىدىغان نهرسىگه
باشــــقا شــــىركهتنىڭ زاپچاســــلىرى
ىئـــشلىتىلىدىغان بولـــسا، ســـىز ۇئالر

بىرلهپ كۆرۈشۈپ، سـىزگه-بىلهن بىر
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قلۇقى،يو-كېرەكلىك نهرسىلهرنىڭ بار
ــــارلىقالرنىمۇ ــــڭ باھاســــى قات ۇئنى

  . تهپسىلىي تهكشۈرۈپ چىقىسىز
ــى ــك پىالنىن ــر ىئگىلى مۇشــۇنداق بى
يېرىم يىلـدەك ۋاقىـت سـهرپ قىلىـپ
ــيىن، شــىركهتنىڭ پۈتتۈرگهنــدىن كې
قۇرغـــۇچىلىرى ۆئزلىـــرى بىلىـــدىغان
يـــاكى بىـــر ائز ىئـــشهنچ باغلىغـــان،
كاپىتالىــستالرنىڭ ائلــدىغا بېرىــپ،

ز ىئگىلىــــك پىالنىــــدىنۇئالرغــــا ۆئ
ــلهغ ــن مهب ــپ، ۇئالردى ــالت بېرى دوك

بۇ كاپىتالىـستالر كهم. تهلهپ قىلىدۇ
ــاھهدە ــپىي س ــرەر كهس ــدە بى دېگهن
باكـاالۋر ۇئنـۋانى، كـۆپىنچه ھــالالردا
ـــۇق ـــا دوكتورل ـــستېرلىق ھهتت ماگى
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ــڭ ــدە ۆئزىنى ــانالر ھهم ــۋانى ائلغ ۇئن
ـــدىن10كهســـپىي ساھهســـىدە   يىل

ــانال ــشلهپ باقق ــۇق ىئ ــۇپ،ائرت ر بول
ۇئالرنىڭ ائساسلىق قىلىدىغان ىئـشى
مهملىكهتلىــــــك ۋە خهلقائرالىــــــق
تېخنىكا بازىرىنى تهكشۈرۈپ تهتقىـق

ــدۇ ــارەت بولى ــشتىن ىئب ــۇڭا. قىلى ش
ـــدە ـــدىنمۇ ھهم ـــازار ەئھۋالى ۇئالر ب
ــــۇق ــــدىنمۇ تول ــــا ەئھۋالى تېخنىك
خهۋەردار بولۇپ، ائلدىغا پۇل سوراپ

تهرەپلهردىــن-كهلگهنلهرنــى تهرەپ
ۇئالر ائلـدىغا. قىپ تهرلىتىۋەتىدۇسى

قايتا-كهلگهنلهرنىڭ دوكالتىنى قايتا
ـــۇ  ـــرى ب ـــك«ائڭـــالپ، ۆئزلى ىئگىلى

دىكـى ھهمـمه مهزمـۇنالرنى» پىالنـى
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تهپـــسىلىي تهكـــشۈرۈپ، ۇئنىڭـــدا
وئتتۇرىغـــا قويۇلغـــان نهرســـىلهرنىڭ
ــىركهتنىڭ ــۇ ش ــدە ب ــتلىقىغا ھهم راس
ـــدا ـــك بولىدىغانلىقى مۇۋەپپهقىيهتلى

لىقىغا تولۇق ىئـشهنگهندىنۈئمىد بار
ـــىركهتكه ـــۇ ش ـــدىن ب ـــيىن، ائن كې
ــهرت ائســتىدا ــايىن قــاتتىق ش ىئنت

بـۇ شـهرت مۇنـداق. مهبلهغ سـالىدۇ
ــۇمكىن ــى م ــىركهتنىڭ : بولۇش 50ش

ــرىگه بېــرىش ــۇ،. پىرســهنتىنى ۆئزلى ب
 مىليـون5ەئگهر ۇئالر بۇ شـىركهتكه 

ــۇپ،  ــالغان بول ــلهغ س ــالر مهب 5دول
ىڭ پـاييىلدىن كېـيىن بـۇ شـىركهتن

چېكى بازارغا سـېلىنىپ، ۇئنىـڭ بـازار
 مىليـــون دولالرغـــا100قىممىتـــى 
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ــڭ  ــسا، ۇئنى ــالر50يارى ــون دول  مىلي
ـــۇ كاپىتالىـــستالرنىڭ ـــسمى مۇش قى

ـــــۇر ـــــدۇ، دېگهنلىكت 5ەئگهر . بولى
يىلدىن كېيىن بۇ شـىركهت ەئسـلىدە
پىالنلىغان مهھـسۇالتنى چىقىرالمـاي
قالسا، ۇئ ھالدا بۇ شىركهت تاقىلىپ،
ھېلىقى كاپىتالىستالر مهبلهغ سالغان

 مىليون دولالر پۇلىـدىن پۈتـۈنلهي5
شىركهتنى قۇرغـۇچىالر. قۇرۇق قالىدۇ

ھهرگىــــــز قــــــانۇن جهھهتــــــتىن
ـــــــدۇ ـــــــا تارتىلماي .جاۋابكارلىقق
ائڭلىشىمچه، ائدەتـته كاپىتالىـستالر

ـــالغان  ـــلهغ س ـــىركهتنىڭ10مهب  ش
ى مۇۋەپپهقىيهت قازىنىـپ،3ىئچىدە 

سى مهغلــــــۇپقالغــــــان يهتتىــــــ
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شـــۇنداقتىمۇ ياخـــشى. بولىـــدىكهن
 پىرســهنت شــىركهتتىنال30ماڭغــان 

ۆئزلىرىنىــڭ مهبــلهغ ســالغان ھهمــمه
ـــــــڭ  ـــــــسىدىن10پۇلىنى  ھهسسى

ــدا ــدىغان پاي ــۆپرەكىگه تهڭ كېلى ك
شۇڭا بۇ كهسپكه كىرىپ. كۆرىدىكهن

قالغـــانالر ھهرگىـــز باشـــقا كهســـپنى
  . قىلغۇسى كهلمهيدىكهن
 تېخنىكــا ۋەكاپىتالىـستالر ۆئزلىــرى

ســـودا بـــازارلىرىنى ىئزچىـــل تـــۈردە
ـــدىن ـــق قىلغان ـــشۈرۈپ، تهتقى تهك
ـــۇن ـــدا يهنه نۇرغ ـــقا، ائمېرىكى باش
ـــــويىچه مهخـــــسۇس كهســـــپلهر ب
وئخشىمىغان مهھسۇالتالرنى تهھلىل
قىلىپ، شۇ ائساستا يېزىـپ چىققـان
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ىئلمىي دوكالتىنى باشقا شهخسلهر ۋە
ـــدىغان شـــىركهتلهرگه ســـېتىپ بېرى

ــــىركهتلهر  ــــارش ــــا. ب ۇئالر تېخنىك
ساھهســىدىكى يېڭــى يۈزلىنىــشلهرنى
ائنـالىز قىلىـپ، كهلگۈسـىدىكى بـازار
ھهققىدە ىئلمىي مۆلچهرنى وئتتۇرىغا

ۇئالرنىــڭ بىــر دوكالتىنــى. قويىــدۇ
 دولالرغا سېتىۋالغىلى1500ائدەتته 
  .بولىدۇ

ـــلهغ ـــىي مهب ـــدا خۇسۇس ائمېرىكى
سالىدىغان كاپىتالىستالردىن باشـقا،

ا ھۆكۈمىتىمۇ كىچىك تىپلىـقائمېرىك
ىئگىلىكــــلهر ۈئچــــۈن ھهر يىلــــى
ــلهغ ــپ مهب ــۇل ائجرىتى ــك پ بهلگىلى

ـــــالىدۇ ـــــڭ پهرىـــــزىمچه. س مېنى
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ــــلهغ ۈئچــــۈن ــــڭ مهب ھۆكۈمهتنى
ــا ــۈن ائمېرىك ــۇلى پۈت ــان پ ائجراتق
ــــــلهغ ــــــى مهب ــــــويىچه ھهر يىل ب

10سېلىنىدىغان پۇلنىـڭ تهخمىـنهن 
ـــۇمكىن ـــشى م ـــهنتىنى ىئگىلى .پىرس

نىـڭ كـۆپ قىـسمىھۆكۈمهت مهبلىغى
ــــــــلهن دۆلهت مۇداپىەئســــــــى بى
مۇناســىۋەتلىك مهھــسۇالت ىئــشلهپ
. چىقىرىدىغان شىركهتلهرگه بېرىلىدۇ
مهن تېخــــى يهنه بىــــر مــــۇھىم

VCمهســــىلىنى چۇشــــهندۈرمىدىم 
ــــستالرنىڭ ــــان كاپىتالى دەپ ائتالغ
ەئســلىدىكى پــۇلى نهدىــن كېلىــدۇ؟
ــــڭ ــــز ۇئالر ۆئزلىرىنى ــــى ھهرگى ۇئن

شـىدىن يىغقـانىئشلهپ تاپقان ماائ
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ائمېرىكىدا ماائشنى يىغىـپ. ەئمهس
ــوپالش ائساســهن ــۇل ت ــك پ ۇئنچىلى

ۇئالرنىـــــــڭ. مـــــــۇمكىن ەئمهس
كۆپىنچىـــسى ەئينـــى ۋاقىتتـــا كهم
دېگهندە بىر شـىركهت قـۇرۇپ، ۇئنـى

10-5مۇۋەپپهقىيهتلىك ماڭدۇرۇپ، 
يىلنىڭ ىئچىدە ۆئز شىركىتىنىڭ پـاي
چېكىنى بازارغا سېلىپ، شۇ ائرقىلىـق

چــــــچه مىليــــــون دولالرلىــــــقنه
ـــــــانالردۇر مهن ســـــــىلىكون. بولغ
 دېــگهن يېــرىمSDLجىلغىــسىدىكى 

ۆئتكۈزگــۈچ الزېــر نــۇرى زاپچىــسى
ىئــــــشلهپ چىقىرىــــــدىغان بىــــــر

سېتىققا مهسـۇئل-شىركهتتىكى سودا
ــلىقىنى ــك باش ــۇرا دەرىجىلى ــر وئتت بى
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ۇئ شـــىركهتنىڭ پـــاي. تونۇيتتـــۇم
يىلىنىڭ ائخىرلىـرى-2000چېكىنى 

ــالغانىدى، دولال20 ــا س ــن بازارغ ردى
ــر پــاي-2001 ــرى بى يىلىنىــڭ ائخى

 دولالرغــا300چېچكنىــڭ باھاســى 
ــى ــپ كهتت ــلهن ۇئ. چىقى ــۇنىڭ بى ش

ـــڭ ـــدۇر كىرگهنلهرنى ـــىركهتكه بال ش
.ھهممىــسى مىليــونېر بولــۇپ كهتتــى
مهن كېيىن بىر ىئـش بىـلهن ھېلىقـى
تونۇشـــــۇمنى ىئـــــزدەپ بارســـــام،
شىركهتتىكىلهر ماڭا ۇئ كىـشىنىڭ بـۇ
ــدىن ىئــستېپا شــىركهتتىكى خىزمىتى
ـــــۇپ ـــــست بول ـــــپ، كاپىتالى بېرى

ەئگهر سىز بىر. كهتكهنلىكىنى ېئيتتى
ــانچه ــىركهتكه ق ــان ش ــى قۇرۇلغ يېڭ
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بالدۇر كىرسىڭىز، ۇئ شىركهت سـىزگه
دەپ» Option«ىئنگلىـــــــــــزچه 

ائتىلىــدىغان پــاي چهكــتىن شــۇنچه
ۇئنـى. كۆپ ۋە شۇنچه ەئرزان بېرىدۇ

ـــــش ـــــېتىپ ېئلى ـــــلى-س قائلماس
ـــدا ـــڭ ىئختىيارلىقى ەئگهر. ۆئزىڭىزنى

شىركهت وئبدان مېڭىپ، ۇئنىڭ پـاي
چېكىنى بازارغا سالغاندىن كېـيىن ۇئ
پـــاي چهكنىـــڭ باھاســـى شـــىركهت
سىزگه سېتىپ بهرگهندىكى باھـادىن
يۇقىرى بولـسا، سـىز ۆئزىڭىـزگه تهۋە
پاي چهكنى سېتىۋېلىپ، ۇئنى بازاردا

ـــسىز ـــدا. ساتى ـــلهن پاي ـــۇنىڭ بى ش
ەئگهر شــىركهت ياخــشى. زكۆرىــسى

. ماڭمىسا، ۇئ پاي چهكنى ائلمايسىز
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»Cisco«ســىلىكون جىلغىــسىدا 
پۈتۈن. دېگهن بىر چوڭ شىركهت بار

دۇنيــــادا خهۋەرلىــــشىش تــــورلىرى
ياســــاش ۈئچــــۈن ىئــــشلىتىۋاتقان
-يــــۇقىرى تېخنىكىلىــــق ەئســــۋاب

ائپپاراتالرنىڭ يېرىمىـدىن تولىـسىنى
مۇشــۇ شــىركهت ىئــشلهپ چىقارغــان

بـۇ ائپپـاراتالر بىـر. لۇشى مۇمكىنبو
تهرىپىنىڭ ۇئزۇنلۇقى يېرىم مېتـردىن
ائشـــــمايدىغان قهلهي ســـــاندۇققا
قاچىالنغــان بولــۇپ، ۇئنىــڭ باھاســى

ــــۇقىرى ــــايىن ي ــــڭ. ىئنت بهزىلهرنى
ىئــــشلهپ» Cisco«ېئيتىــــشىچه، 

چىقارغان بىر ساندۇق بىلهن ھهجمى
شۇ ساندۇق بىلهن وئخشاش بولغـان
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نى سېلىـشتۇرغاندا،ائلتۇننىڭ باھاسـى
»Cisco«نىڭ ساندۇقى ائلتۇنـدىن

ــدىكهن ــمهت توختاي ــق قىم ــۇ. جى ب
شىركهتنىڭ پاي چېكىنىـڭ باھاسـىمۇ

يىلـــى ىئنتـــايىن ۆئســـۈپ-2001
كېتىــپ، شــىركهتته بىــرەر باشــلىق
دەرىجىسى بار كىشىلهرنىڭ ھهممىسى
بىر يىلنىڭ ىئچىدىال مىليـونېر بولـۇپ

دىكـى» Cisco«شۇ يىلـى . كهتتى
800ليــونېر بولغانالرنىــڭ ســانى مى

  .كىشىدىن ائشىدىكهن
شـــــۇنى ەئســـــكهرتىپ قويـــــۇش
ــىركهتنىڭ ــدا ش ــى، ائمېرىكى كېرەكك
پـــاي چېكـــى بىـــلهن بـــاي بولـــۇپ
كېتىــدىغانالرنىڭ بولغىنىــدەك، شــۇ
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پــاي چهك بىــلهن كهمــبهغهل بولــۇپ
يهنــى،. كېتىــدىغان ەئھۋالالرمــۇ بــار

ـــــدا، ـــــساد ياخـــــشى بولغان ىئقتى
قتىـسادىي قىممىتـىشىركهتلهرنىڭ ىئ

.ۆئســـۈپ، ائدەمـــلهر بـــاي بولىـــدۇ
ــــدا، ــــشى بولمىغان ــــساد ياخ ىئقتى
شــىركهتنىڭ، جۈملىــدىن شــىركهتلهر

ــاي ــى چۈشــۈپ-پ ــڭ قىممىت چېكىنى
كېتىپ، كىـشىلهر نۇرغـۇن بـايلىقتىن

ــــدۇ ــــپ قالى ــــۇ. ائيرىلى مهن مۇش
سۆھبهتنىڭ ائلـدىنقى بىـر بۆلۈمىـدە

ـــــدەك،  ـــــدىن-2001ېئيتقان يىلى
 يىل ىئچىدە،2قهدەر يىلىغا -2003

ائمېرىكا ىئقتىـسادىنىڭ، جۈملىـدىن
ـــــاال ـــــۇق ت ـــــڭ نۇرل كالىفورنىيهنى
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ـــــان ـــــشنى مهركهز قىلغ خهۋەرلىشى
يـــۇقىرى تېخنىكىلىـــق ســـاناىئتىنىڭ
ــهۋەبىدىن، ــشى س ــشىپ كېتى ناچارلى

 ترىللىيـون2.3كالىفورنىيه شىتاتىدا 
ــــساد ــــدىكى ىئقتى ــــالر قىممىتى دول

ـــــكهن ـــــپ كهت ـــــا. يوقىلى 30ماڭ
»WaveSplitter« مىڭ پاي چېكىنى 

ائرىلىقتـا. بىر دولالردىن بهرگهنىـدى
-شىركهتنى بازارغا سـالىدىغان گهپ

ســـۆزلهر كۈچىيىـــپ قالغانـــدا، مهن
 مىـڭ دولـالر5 مىڭىنـى 5ۇئنىڭدىن 

دەل. خهجـــــلهپ ســـــېتىۋالغانىدىم
شـــۇنىڭدىن كېـــيىن ائمېرىكىنىـــڭ
نۇرلۇق تـاال خهۋەرلىـشىش سـاناىئتى

پ مېڭىپ، بىـرپهسكه چۈشۈشكه قارا
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بىزنىـــڭ. چۈشـــكهنچه توختىمىـــدى
شـــىركهتنىڭ پـــاي چېكـــى دەپـــتهر

 دولالرغــا9ۈئســتىدە بىــر دولالردىــن 
ــــسادنىڭ ــــۇپ، ىئقتى ۆئســــكهن بول
ــىمۇ ــڭ باھاس ــلهن ۇئنى چۈشۈشــى بى
چۈشۈپ، ائخىرىدا بىر پاي چېكىنىڭ

ـــى  ـــهنت 3قىممىت ـــى ( س 0.03يهن
 مىـڭ5مېنىڭ . بولۇپ قالدى) دولالر

 دولالرغــــا150غىــــم دولــــالر مهبلى
 دولــالر150بــۇ . چۈشــۈپ قالــدى

يـوق،-پۇلمۇ ماڭا قايتىپ كېلهمـدۇ
ـــــمهن ـــــۇ بىلمهي ـــــڭ. ۇئنىم بىزنى

شىركهتتىكى يهنه بىر باال مۇشـۇنداق
 نهچچه يىـل يىغقـان10ىئش بىلهن 

 مىــڭ دولــالر پۇلىــدىن قــۇرۇق90
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ــدى ــو. قال ــا مهن رادىي ــۇ ۋاقىتت ائش
خهۋەرلىرىدە ىئقتىسادىي جهھهتتىن

ەيــران بولــۇپ، يىغــالپ كهتــكهنۋ
ـــــى ـــــى خېل ـــــشىلهرنىڭ ائۋازىن كى

مهســـىلهن، بىـــر كىـــشى. ائڭلىـــدىم
چېكىنىـڭ-شىركهتتىن بهرگهن پـاي

ــسابالپ، دەپتهردىكــى قىممىتىنــى ھې
پايــدا تېخــى ۆئز قولىغــا تهگمىــگهن

ــــسىمۇ،  ــــق3بول ــــون دولالرلى  مىلي
ۆئيــدىن بىرنــى قهرزگه ائلغــان پــۇل

ــېتىۋاپتۇ ــلهن س ــيىن ۇئ . بى ــايكې پ
ـــۇپ ـــوق بول ـــى ي ـــڭ قىممىت چېكىنى

ــــڭ باھاســــىمۇ . كېتىپتــــۇ 2ۆئيىنى
ــۈپ قــاپتۇ ــا چۈش ــون دولالرغ .مىلي
ۆئيىنى سېتىپ، قهرز تۆلهپ، بانكىغـا
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يهنه بىر مىليـون دولـالر قهرز بولـۇپ
شـــىركىتى يوقـــاپ كېتىـــپ،. قـــاپتۇ

ەئگهر. خىزمىتىــدىنمۇ قــۇرۇق قــاپتۇ
6ســىزنىڭ بانكىغــا يىللىــق ۆئســۈمى 

ـــالرپىرســـهنتلىك ـــون دول ـــر مىلي  بى
قهرزىڭىــز بولــسا، ۇئنىــڭ ۆئســۈمى

 دولـــالر5000ۈئچـــۈنال ھهر ائيـــدا 
ـــرەك ـــشىڭىز كې ـــدەك. تۆلى يۇقىرىقى

ەئھۋالدا، كىـشىلهر نۇرغـۇن شـهرتلهر
ائســـــــــــتىدا ىئنگلىزچىـــــــــــدە

»bankruptcy«دەپ ائتىلىــــدىغان 
ۋەيــران بولغــانلىقىنى ېئــالن قىلىــپ،

ــدۇ ــدىن قۇتۇالالي ــران. قهرز پۇلى ۋەي
ولغانلىقىنى ېئـالن قىلىـشنىڭ خېلـىب

ــار ــى ب ــۆپ زىيىن ــىز. ك ــىلهن، س مهس
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 يىـل ىئچىـدە10ۇئنىڭدىن كېيىنكى 
ـــۇل ـــداق قهرز پ ـــدىن ھېچقان بانكى

  . ائاللمايسىز
ـــــى -1996 ـــــدا، مهن-6يىل ائي

ـــسىدا ـــاندىائ دۆلهت تهجرىبىخانى س
دوكتۇرائشتىلىق قىلىۋاتقان ۋاقتىمدا،
ــــــدىكى ــــــۇ ىئدارى ــــــڭ ائش مېنى

 تونۇشتۇرۇشــى بىــلهن،ۇئســتازىمنىڭ
ـــى ـــق يېڭ ـــۇقىرى تېخنىكىلى ـــر ي بى

ــــان  ــــاقچى بولغ ــــىركهت قۇرم 3ش
ـــدۇم ـــرى بول ـــشىنىڭ بى ـــزگه. كى بى

»CEO«ــــــــــشى ــــــــــان كى  بولغ
 يېــشىدا كهلــگهن،6ھىندىــستاندىن 

ـــل ـــسىدا ۇئزۇن يى ســـىلىكون جىلغى
 شــىركهت2ىئــشلهپ، ۆئزى بــۇرۇن 
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 قــــا60قــــۇرۇپ باققــــان، يېــــشى 
.دىيېقىنلىشىپ قالغان بىر كىشى ىئـ

ــودا ــۇائۋىن-س ــۇئل م ــېتىققا مهس س
رەىئس بولسا ەئينى ۋاقىتتا سـىلىكون
جىلغىسىدىكى يىللىـق سودىـسى بىـر
قانچه مىليـارت دولالرلىـق بىـر چـوڭ

سېتىقىغا مهسـۇئل-شىركهتنىڭ سودا
ــڭ ــۇپ، بىزنى ــسى بول ــۇائۋىن رەىئ م

»CEO «بىـــلهن يـــېقىن دوســـت
»CTO«مهن بولــــــسام . ىئــــــدى
ـــدۇم ـــىركىتىمىزنىڭ. بول ـــسمىش  ىئ

»Telelase«بولـــۇپ، بـــۇ يهردىكـــى 
»Tele «دېگهننىڭ مهنىسى خـۇددى
ـــــــــون«، »تېلېگـــــــــرام« »تېلېف

ــشاش  ــدىكىگه وئخ ــراق«دېگهن »يى
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ـــــۇراتتى ـــــانى ۇئقت ـــــگهن مهن .دې
»Lase « ــــــسا ــــــزچه(بول ىئنگلى
»Laser «نىڭ بىر) يهنى الزېر نۇرى

بىزنىـڭ چىقارمـاقچى. قىسمى ىئـدى
ـــۇرىنى ھـــاۋاد ـــر ن ـــولغىنىمىز، الزې اب

 كىلـومېتردىن1ماڭدۇرۇپ، ائرىلىقى 
ــومېترغىچه بولغــان بىناالرنىــڭ4  كىل

ائرىلىقىــــدا يــــۇقىرى ســــىغىملىق
خهۋەرلىشىش تـورى قـۇرۇش ۈئچـۈن

ــارات ىئــدى ــۇ. ىئــشلىتىدىغان ائپپ ب
ائپپاراتنىــڭ كۆرۈنۈشــى بىــر خىــل
تېلېسكوپقا وئخشاش بولۇپ، ۇئنىـڭ
ىئچىدە تېلېسكوپتىن باشقا يهنه نـۇر

ــــر ســــىگنالىغاســــىگنالىن ى ېئلېكتى
ائيالندۇرىدىغان يۇقىرى سـۈرەئتلىك
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زاپچاسالر ھهمدە يۇقىرى سۈرەئتلىك
ېئلېكتىــــــر ســــــىگنالىنى باشــــــقا
ــۈزۈپ ــا يهتك ــشىش تورلىرىغ خهۋەرلى
. .بېرىدىغان زاپچاسالرمۇ بـار ىئـدى

San Francisco ــا وئخــشاش غ
ــــــي چــــــوڭ شــــــهھهرلهر ۋە ائلى
ــــچ ــــاالر بهك زى ــــتهپلهردە بىن مهك

قــــا، ەئگهر يهرنــــى كــــوالپبولغاچ
نۇرلــۇق تــاال كۆمــۈپ، خهۋەرلىــشىش
ــا ــسا، ۇئنىڭغ ــىماقچى بول ــورى ياس ت
ۋاقىــت ۋە ىئقتىــساد ىئنتــايىن كــۆپ

بهزى جـــايالردا بولـــسا. كېتهتتـــى
ۇئنـداق قىلىـش مـۇمكىن، پۈتـۈنلهي

ەئگهر. مـــۇمكىن بولمـــايمۇ قالىـــدۇ
ــاراتتىن ىئككىنــى بىــر -بىزنىــڭ ائپپ
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ىئككى-، بىربىرىگه قارىتىپ وئرناتسا
ــانى ــدىال ىئككــى بىن ھهپتىنىــڭ ىئچى

مهن. بىـرىگه ۇئلىغىلـى بـوالتتى-بىر
 خىلنـــى3مۇشـــۇنداق ائپپـــاراتتىن 

ـــدىم ـــشىپ. اليىھىلى ـــز بىرلى ۈئچىمى
ــــى ــــك پىالن شــــىركىتىمىزگه ىئگىلى

الرنىـــڭ» VC«تـــۈزۈپ، نۇرغـــۇن 
ــاردۇق ــشىغا ائپ ــڭ. قې ــېكىن، بىزنى ل

ىئگىلىــــــك پىالنىمىــــــز ۇئالرنــــــى
دۈرەلمهي، بىز زادىـال پـۇلقاناەئتلهن

ــدۇق ــدا مهن ۆئز. ائاللمى ــۇ جهريان ب
 مىـڭ دولـالردەك پـۇلنى5يېنىمدىن 

.مۇشۇ شىركهت ۈئچـۈن خهجلىـدىم
بىزنىڭ يېڭى قۇرغان شـىركىتىمىزنىڭ
مۇۋەپپهقىيهتلىـــك بولۇشـــى ھـــېچ
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قانداق كاپالهتكه ىئـگه بولمىغاچقـا،
-2مهن بـــۇ شـــىركهتكه ۆئزۈمنىـــڭ 

ۇائمىله قىلىپ،نىشانى تهرىقىسىدە م
ۆئزۈمنىڭ رەسمىي خىزمىتىنـى زادىـال

پهقهت بىزنىــــــڭ. توختاتمىــــــدىم
»CEO «ــۈن ــىركىتىمىز ۈئچ ــۇ ش ال ب

يىلـى-1996. پۈتۈن كۈن ىئشلىدى
دېگهن الزېـر» CVI«ائيدا، مهن -9

بىــر. شــىركىتىگه خىــزمهتكه كىــردىم
دىكى خىزمىتىمنى» CVI«تهرەپتىن 

ــۈنى ــتۇرۇپ، ھهر ك ــال داۋامالش نورم
يهكـــشهنبه ۋە-ائخـــشىمى، شـــهنبه

ــــڭ ــــش كۈنلىرىنى ــــقا دەم ېئلى باش
نىڭ ىئـشىنى» Telelase«ھهممىسى 

بىز مهبلهغ ېئلىش جهھهتـته. قىلدىم
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ــــاتمۇ ــــا دۇچ-ق ــــات قىيىنچىلىقق ق
كهلسهكمۇ، ھهرگىز بۇ شىركهتتىن ۋاز

ــدۇق ــا، . كهچمى ــى-1998ەئمم يىل
ائمېرىكىـــــدىكى غـــــايهت چـــــوڭ

 Lucent«شىركهتنىڭ بىـرى بولغـان 

Technology «شـىركىتى ۋاشــىنگتون
ــــىتاتىنىڭ  ــــهھىرىدەSeattleش  ش

 دېگهن بىـر»Terrabeam«قۇرۇلغان 
 مىليـــون دولـــالر500شـــىركهتكه 

 نىـڭ»Terrabeam«مهبلهغ سـالدى 
چىقارمــــاقچى بولغىنىمــــۇ بىزنىــــڭ
-چىقارماقچى بولغىنىمىز بىلهن وئپ

بـۇ ىئـشتىن كېـيىن. وئخشاش ىئدى
ىمىزدابىزنىــــڭ مهبــــلهغ ائاللىــــش

شـۇنداق. ائساسهن ۈئمىـد قالمىـدى
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ــــۇقىرى ــــقا ي ــــز باش ــــسىمۇ بى بول
تېخنىكىلىق نهرسه چىقىـرىش يولىـدا

مۇشـــــۇ جهريانـــــدا. ىئزدەنـــــدۇق
»Telelase«نىــڭ ېئھتىيــاجى بىــلهن 

ــــــــــدىن  Windowsمهن ۆئزلۈكىم

ـــسى ۋە  ـــارلىقSMNPپروگراممى  قات
.يۇمــــشاق دېتــــالالرنى ۆئگهنــــدىم

ـــــدە مهن-2001 ـــــا كهلگهن يىلىغ
ىئنتايىن ھارغىنلىق ھېس قىلىـپ، بـۇ
ــستېپا ــدىن ىئ ــىركهتتىكى ۋەزىپهم ش

بىـر رەسـمىي» Telelase«. بهردىم
ــــدۇرۇلغان شــــىركهت تىزىمغــــا ائل

مهن. بولــۇپ، ۇئ ھــازىرمۇ مهۋجــۇت
ــاي ــلىق پ ــر ائساس ــڭ بى ــال ۇئنى يهنى

ھــازىر ۇئنــى بىزنىــڭ. چهك ىئگىــسى
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بولغان كىشى» CEO«ەئينى ۋاقىتتا 
باشــقا. ڭدۇرۇۋاتىــدۇۆئزى يــالغۇز ما
ىئــــــــــدارىلهرگه-شــــــــــىركهت

مهســـلىھهتچىلىك قىلىـــپ بېرىـــپ،
ىئشخانىنىڭ ىئجارىسى بىلهن ۆئزىنىڭ

ھـازىر. ماائشىنى تېپىپ ياشـاۋاتىدۇ
بىــز چىقارمــاقچى بولغــان ھېلىقــى
ائپپاراتنى چىقىرىـدىغان شـىركهتلهر
ـــاپونىيه، ىئـــسراىئلىيه، ائمېرىكـــا، ي
ەئنگلىـــــيه قاتـــــارلىق نۇرغـــــۇن

ھـازىر. تلهردە قۇرۇلـۇپ كهتتـىدۆله
ـــلۇقى ـــلهن ائلهم بوش ـــارى بى يهر ش
وئتتۇرىــــسىدىكى خهۋەرلىشىــــشته

 Deep Space»ىئــــشىلتىدىغان 

Network, DSN»دەپ ائتىلىـدىغان 
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چوڭقـۇر ائلهم«ۇئيغۇرچه مهنىـسى (
ــورى ــلۇقى ت ــېقىن» بوش ــگه ي دېگهن

ــدىغان ــۇق) كېلى ــرو دولقۇنل ــر مىك بى
لىـپخهۋەرلىشىش تورى ائرقىلىـق ېئ

ــدۇ ھــازىر مارســتىكى ىئككــى. بېرىلى
تهكــــشۈرگۈچى ماشــــىنا تارتقــــان
رەسىملهرنىمۇ ائشۇ تور ائرقىلىـق يهر

ــدۇ ــۇ. شــارىغا ماڭــدۇرۇپ تۇرۇۋاتى ب
تورنىڭ ائنتېنناسـى قـازان شـهكلىدە

. ى بـار3بولۇپ، ۇئنىڭدىن جهمىئي 
-ۇئالر يهر شارىنىڭ ۈئسـتىدىكى ۆئز

ــــــىغان120ائرا  ــــــرادۇس ياس  گى
 وئرۇنالشــتۇرۇلغان بولــۇپ،جايالرغــا

ۇئنىڭ بىرى ائمېرىكىنىڭ كـالىفورنىيه
شىتاتىدا، بىرى ائۋىسترالىيهدە، يهنه
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ــۇ ائنتېننانىــڭ. بىــرى ىئــسپانىيهدە ب
 مېتــر70 مېتــر ۋە 34دىائمېتىــرى 

10چوڭلۇقتا بولۇپ، ىئگىزلىگى بىـر 
.قهۋەتلىك بىنا بىلهن باراۋەر كېلىـدۇ
ــشنى ــۇق خهۋەرلىشى ــرو دولقۇنل ڭمىك

ســـۈرىئتى تېـــز بولمىغاچقـــا، ھـــازىر
ائمېرىكا ۋە غهرب ەئللىرى يهر شارى
ـــــــــــلهن ائلهم بوشـــــــــــلۇقى بى
ـــشىش ۋە ـــسىدىكى خهۋەرلى وئتتۇرى
ائلهم بوشـــــــــــــلۇقىدىكى ۆئز ائرا
خهۋەرلىشىشنى نۇر دولقۇنى ائرقىلىق
ــۇن ــسىدا نۇرغ ــرىش توغرى ــپ بې ېئلى

  . تهتقىقاتالرنى ېئلىپ بېرىۋاتىدۇ
هرســــىنىتۆۋەنــــدە يازىــــدىغان ن

چۈشىنىش ائسـان بولـسۇن ۈئچـۈن،
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-optical«ىئنگلىــزچه (نۇرلــۇق تــاال 

fiber« (ــــت ــــشىگه ائىئ خهۋەرلىشى
.ائزراق ۇئقۇم بېرىـپ ۆئتـۈپ كېـتهي
ــاال ــۇق ت ــانلىق نۇرل ــۆپ س ــازىر ك ھ

ــــشته ــــڭ خهۋەرلىشى ــــر كانالىنى  بى
 گىگا بىت10تېزلىكى بىر سېكۇنتىغا 

GBPS 10بولۇپ، ۇئنى قىـسقارتىپ 

 giga bit per 10«چه ىئنگلىـــز(

second« (بىر نۇرلۇق. دەپ ائتايدۇ
ـــــدىن ـــــۇنداق كانال ـــــاالدا مۇش ت

ـــنهن  ـــدۇ40تهخمى ـــر ائۋاز.  بولى بى
كانالىنىــڭ ىئگىلهيــدىغان مىقتــارى

بهزى بىر يېڭى تېخنىكىنىڭ ياردىمى(
ــلهن ــنهن ســېكۇنتىغا ) بى 10تهخمى
بولغاچقا، بىر)Kbps 10(بىت -كىلو
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يهنى(ن ائۋاز  مىليو40نۇرلۇق تاالدا 
.كانالى ماڭدۇرغىلى بولىدۇ) تېلېفون
يىلىنىڭ ائلدى كهينىدە بىـر-2001

نۇرلۇق تاال خهۋەرلىـشىش كانالىنىـڭ
 قىلىـــــــشGbps40ســـــــۈرىئتىنى 

بۇ. توغرىسىدا نۇرغۇن گهپلهر بولدى
تېخنىكىغــــا كېرەكلىــــك بولغــــان

ائپپـاراتالرنى ياسـايدىغان-زاپچاس
كىن،لـې. نۇرغۇن شىركهتلهر قۇرۇلدى

يىلىغــــا كهلگهنــــدە بــــۇ-2003
ـــۈمى ـــسادىي ۈئن تېخنىكىنىـــڭ ىئقتى
ــۇ ــپ، ب ــۇقىرى ەئمهســلىكى بايقىلى ي
ـــتۇرمايدىغان ـــى وئمۇمالش تېخنىكىن
بولۇپ، يېڭىـدىن قۇرۇلغـان نهچـچه

  .مىڭ شىركهت ۋەيران بولدى
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ـــك ۆئمهر ـــر تۈركىيهلى ـــادادا بى كان
ىئسىملىك تۈرك قۇرغان بىـر وئپتىكـا

 كىـشىلىك200ۇئ بىـر . شىركىتى بـار
شىركهت بولۇپ، ۇئنىـڭ مهھـسۇالتى

مهن. ائمېرىكىــدىمۇ كــۆپ ســېتىلىدۇ
»CVI « ۋە»WaveSplitter«

ــشلهۋاتقان ــىركهتلهردە ىئ ــگهن ش دې
ــچه ــىركهتتىن نهچ ــۇ ش ــدا، ب ۋاقتىم
ـــــلىرى ـــــا زاپچاس ـــــتىم وئپتىك قې

يىلىنىـــڭ-2001. ســـېتىۋالغانىدىم
بېشىدا بىر خهلقائرالىـق نۇرلـۇق تـاال

يىغىنىغــــا بېرىــــپ،خهۋەرلىــــشىش 
كـــۆرگهزمه زالىـــدا بـــۇ شـــىركهتنىڭ
كۆرگهزمىـــسىنىمۇ زىيـــارەت قىلىـــپ،

ھهمــدە بــۇ. ۆئمهر بىــلهن كۆرۈشــتۈم
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شــــىركهتنىڭ ائمېرىكىــــدىكى بىــــر
تهتقىقات ىئشخانىسىغا مهسـۇئل بىـر
.مۇائۋىن رەىئسى بىلهنمـۇ تونۇشـتۇم
ـــار، ـــۋانى ب ـــۇق ۇئن ـــر دوكتورل ۇئ بى
زەيـــنهپ ىئـــسىملىك ائيـــال كىـــشى

ولـــۇپ، ۇئمـــۇ تۈركىيهلىـــك تـــۈركب
ــدىن  ــشى ۆئمهرنىڭكى ــدە يې 10ھهم

بىـز كهسـپ. ياشـالرچه چـوڭ ىئـدى
.توغرىــــسىدا كــــۆپ پاراڭالشــــتۇق
ـــنهپ ـــدا زەي ـــڭ ائخىرى پارىڭىمىزنى
ـــــىركىتىگه ـــــڭ ش ـــــڭ ۇئالرنى مېنى
يۆتكىلىــپ، ۇئالر ۈئچــۈن ىئــشلهپ

گهرچه. بېرىــشىمنى تهكلىــپ قىلــدى
ـــــۇ چاغـــــدا بـــــۇ شـــــىركهت ش

»WaveSplitter«ـــــدا گه قارىغان
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ــىركهت ــتىلگهن ش ــشىپ يې ــۆپ پى ك
بولـــــۇپ، ىئـــــستىقبالىمۇ كـــــۆپ
ياخشىدەك كۆرۈنگهن بولسىمۇ، مهن

بۇنىـڭ سـهۋەبى،. ۇئنى رەت قىلـدىم
مهن زەينهپ بىـلهن پاراڭلىـشىۋاتقان
ــڭ ــتىم ۆئمهر بىزنى ــر قې ــدا، بى ۋاقتىم
قېـــــشىمىزغا كېلىـــــپ، زەينهپنـــــى

ــــاراڭ« ــــچه پ ــــشلىمهي كهچكى ىئ
نـــدەك گهپـــلهردېگه» ساالمـــسهن؟

بىـــــــلهن ىئنتـــــــايىن ســـــــهت
ــــــشلىۋەتتى ــــــنهپ ۆئز. سىلكى زەي

ـــۈن ـــى ۈئچ ـــىركىتىنىڭ مهنپهەئت ش
كۈچهۋاتقـــان بولـــۇپ، ۆئمهرنىـــڭ
ــشىگه ــر كى ــسىدەك بى ــڭ ھهدى ۆئزىنى
ۇئنـــداق مـــۇائمىله قىلىـــشى مېنـــى
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شـۇڭا. ىئنتايىن سهسـكىندۈرگهنىدى
ــــــى ــــــڭ وئيلىنىغىنىن مهن ۆئزۈمنى

  . زەينهپكه شۇ پهيتتىال ېئيتتىم
يىلىنىــڭ ائخىــرى زەيــنهپ-2001

مېنـــى بىـــر ائيـــرىم كۆرۈشۈشـــكه
چاقىرىپ، ۆئزىنىڭ بىر يېڭى شىركهت
قۇرمــــاقچى بولغــــان ىئدىيىــــسىنى

ھهمـدە مېنىـڭ ىئنژىنېرلىققـا. ېئيتتى
مهســۇئل مــۇائۋىن رەىئــس بولــۇپ
.ىئــشلهپ بېرىــشىمنى تهلهپ قىلــدى
زەيــنهپ مهنــدىن باشــقا يۇمــشاق

نـى ۋەدېتال مۇتهخهسسىـسىدىن بىر
ېئلېكتىــــــــــــر ىئنژىنېرلىــــــــــــق
مۇتهخىسسىـــــسىدىن بىرنىمـــــۇ ۆئز

ـــانىكهن ـــپ بولغ ـــا يىغى ۇئالر. يېنىغ
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ۆئمهرنىڭ شـىركىتى سـېتىۋالغان بىـر
ــــك شــــىركهتنىڭ رەىئــــس ۋە كىچى
مۇائۋىن رەىئسلىرى بولـۇپ، زەيـنهپ
بىلهن بىرلىكته بـۇ يېڭـى شـىركهتنى

بىزنىـڭ. قۇرۇشقا مـاقۇل بولغـانىكهن
ىمىز، ۇئزۇنچىقارمـــــاقچى بـــــولغىن

 لىق نۇرلۇق تـاال40Gbpsيوللۇق، 
ــر ــشىگه ىئــشلىتىدىغان بى خهۋەرلىشى
ائپپـــــارات بولـــــۇپ، مۇشـــــۇنداق
ـــسا ـــدا كهم بول ـــشىش تورى خهۋەرلى
بولمايــــدىغان، ىئنگلىــــز تىلىــــدا
Polarization Mode Dispersion 

)PMD( دېگهن بىر خىـل ھادىـسىنىڭ
نــــــۇر ســــــىگنالىنىڭ ســــــۈپىتىنى

ــد ــشىنىڭ ائل ــدىغانبۇزۇۋېتى ىنى ائلى
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ــق ــۇقىرى تېخنىكىلى ــى ۋە ي ــر يېڭ بى
ۇئ بىـر يېڭـى نهرسـه. ائپپارات ىئدى

بولغاچقـــا، ۇئنـــى بـــۇرۇن ھـــېچكىم
بىزنىـــــڭ. قىلىـــــپ باقمىغانىـــــدى

»WaveSplitter «دېـــــــــــــــگهن
PMDشــــــــىركىتىمىزدە مۇشــــــــۇ 

پــــارامېتىرىنى ۆئلچهيــــدىغان بىــــر
ـــپ، ـــۇپ قېلى ـــم بول ـــارات الزى ائپپ

ىــدىغانائشــۇنداق ائپپــاراتنى چىقىر
بىــر شــىركهتنىڭ ائدەملىــرى بىزنىــڭ
شىركهتكه كېلىپ، ۆئز مهھـسۇالتىنى
تونۇشــتۇرغاندا، مهن ۇئ ائپپاراتنىــڭ
ىئـــشلهش پرىنـــسىپىنى پۈتـــۈنلهي

مهن ۆئزىمىزنىــڭ. چۈشــىنىۋالغانىدىم
ـــىركىتىگه  ـــا «ش ـــت6ماڭ  ائي ۋاقى
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ۇئنــــى مهن اليىھىــــلهپ. بېــــرىڭالر
ـــــاي ـــــاپ چىق ـــــدە،» ياس دېگهن

 ائي6بىزنىـــــڭ  «شـــــىركهتتىكىلهر
ــوق ــز ي ــچهش» ۋاقتىمى دەپ، ۇئ ۆئل

 مىــــڭ120ائپپاراتىــــدىن بىرنــــى 
  .دولالرغا سېتىۋالغانىدى

دىكـى» Telelase«مهن ۆئزۈمنىڭ 
تهجــرىبهمگه ائساســهن، بىزنىــڭ بــۇ
ــاكى ــز ي ــى تهجرىبىمى ــاھهدە تېخ س
تېخنىكىمىز يوقلۇقىنى، شۇڭا مهبـلهغ
ېئلىــــشنىڭ ىئنتــــايىن تهســــلىكىنى

ـــگه پـــۇلېئيتقانـــدا، ز ەيـــنهپ ۆئزى
بېرىــشكه تهييــار بولــۇپ قالغــان بىــر

ــــانچه  ــــستالرنىڭ» VC«ق كاپىتالى
شــۇنىڭ بىــلهن. بــارلىقىنى ېئيتتــى
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مهندە خېلى كۈچلۈك ىئشهنچ پهيـدا
بولـــدى، مهن بـــۇ يىڭـــى شـــىركهت
ــدىن ــدىال ائن ــپ بولغان ــلهغ ېئلى مهب
ۇئنىڭدا پۈتۈن كۈن ىئـشلهيدىغانغا،

ــچه  ــى»WaveSplitter«ۇئنىڭغى دىك
خىزمىتىمنى تاشلىمايدىغانغا شـهرت
قويۇپ، زەينهپنىـڭ تهلىـپىگه مـاقۇل

بىــز تــۆت كىــشى بىرلىــشىپ. بولـدۇم
ىئگىلىك پىالنـى تۈزگهنـدە، زەيـنهپ

بىزنىــڭ بــۇ ســاھهدە يېڭــى«پىالنغــا 
ــــار ــــز ب ــــپ» تېخنىكىمى دەپ يېزى

مهن ۇئنىڭ نېمىشقا بۇنداق. قويۇپتۇ
قىلىــــدىغانلىقىنى ســــورىغىنىمدا، ۇئ

ــــساق،ەئگهر  ــــداق قىلمى ــــز ۇئن بى
كاپىتالىستالر پۇل بهرمهيدىغانلىقىنى
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ـــى ـــڭ. ېئيتت ـــش مېنى ـــداق قىلى ۇئن
كهســپىي ەئخالقىمغــا ۋە كىــشىلىك
پرىنــــسىپىمغا پۈتــــۈنلهي خىــــالپ
بولـــۇپ، مهن بـــۇ ىئـــشنى ائزراقمـــۇ

3شۇنىڭ بىلهن قالغان . ياقتۇرمىدىم
ــشىگه  ــار«كى ــز ب ــى تېخنىكىمى »يېڭ

ەدەپ يالغــــان ېئيتمـــــاي، بىـــــزد
ــاراتنى ىئــشلهپ ــر ائپپ ائشــۇنداق بى
چىقىرااليدىغان تاالنت ىئگىلىـرى ۋە
بىلىم بارلىقىنى، ەئگهر بىزگه مهبـلهغ
ــسقا ــاراتنى قى ــز ۇئ ائپپ ــسا، بى سېلىن
ــاپ ــلهپ ياس ــدە اليىھى ــت ىئچى ۋاقى
چىقىرااليـــدىغانلىقىمىزنى ېئيتىـــشنى

ــدىم ــڭ. تهشــهببۇس قىل ــېكىن مېنى ل
ــــدى ــــانالر ائڭلىمى ــــى قالغ گېپىمن
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»VC «ـــدىغا ـــستالرنىڭ ائل كاپىتالى
دوكالت بېرىش ۈئچـۈن بارىدىغانـدا،
ۇئالر بىزنىڭ ىئگىلىـك پىالنىمىزدىكـى
ــــت ــــا ائىئ ــــق تېخنىكىغ وئپتىكىلى
مهزمــۇن توغرىــسىدا مېنىــڭ دوكــالت

لـــېكىن. بېرىـــشىمنى تهلهپ قىلـــدى
مهن. مهن ۇئنىڭغـــــا ۇئنىمىـــــدىم

ائدەتتىكـــى ىئـــشالردا يالغـــان گهپ
 ائدەم، بۇنــداققىاللمايــدىغان بىــر

يۇقىرى تېخنىكىلىق ىئشالردا تېخىمـۇ
ــۆزلىيهلمهيتتىم ــان س ــۇنداق. يالغ ش

بولــــسىمۇ مهن بــــۇ گۇرۇپپىنىــــڭ
دوكالتىنى تهييارالشقا پۈتۈن كۈچۈم

بىـــز بىـــر. بىـــلهن يـــاردەم قىلـــدىم
ــى  ــدە ىئكك ــڭ ىئچى »VC«ھهپتىنى
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ـــپ، ـــىركىتىگه بېرى ـــست ش كاپىتالى
ـــالت بهردۇق ـــا دوك ـــڭ. ۇئالرغ بىزنى

ــــــــسىدىكىتې ــــــــز توغرى خنىكىمى
مهزمــۇنالرنى زەيــنهپ ۆئزى دوكــالت

ەئممــا، خــۇددى مهن پهرەز. قىلــدى
قىلغانـــــدەك، ھهر ىئككىلىـــــسىدىال

ســـىلهر ۆئزەڭـــالردا«كاپىتالىـــستالر 
.يېڭــى تېخنىكــا بــارلىقىنى دېــدىڭالر
كېلهر قېتىم شـۇ تېخنىكـا توغرىـسىدا
ــرىڭالر ــسىلىي ۇئچــۇر بې ــزگه تهپ »بى

.لىق يولغا سـالدىدەپ، بىزنى چىراي
بىز ۆئزىمىزنىڭ پۇتىغا ۆئزىمىـز پالتـا
چېپىــپ، ۇئالرنىــڭ ائلــدىغا قايتــا

ــدۇق ــسىز قال ــشقا ائمال ــى،. بېرى يهن
ــدا ــى مهن يۇقىرى ــز دوكالتن ەئگهر بى
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ـــــدەك بهرگهن تهشـــــهببۇس قىلغان
ـــــــــڭ  ـــــــــساق، بىزنى »VC«بول

كاپىتالىستالرنى ۆئزىمىزنىـڭ تـاالنتى
بىلىملىــــرىگه-بىــــلهن تهجــــرىبه

.هندۈرۈش ېئھتىماللىقى بار ىئدىىئش
ــان گهپ ــاي، يالغ ــداق قىلم ــز ۇئن بى
ــا ــال ەئھۋالغ ــايىن وئس ــپ، ىئنت قىلى

شۇ چاغدا مهن قالغانالرنىڭ. قالدۇق
بــــۇ ســــاھهدە تېخــــى مهنچىلىــــك
تهجرىبىگه ىئگه ەئمهسلىكىنى ھـېس

ــدىم ــى ائي. قىل ــر ىئكك ــا بى ائرىلىقت
ۋاقىت ۆئتۈپ، بىز كېيىنكى قهدەمنـى

ىــشنى مۇزاكىرلىــشىۋاتقانقانــداق ېئل
مهزگىلدە، ائمېرىكىنىڭ نۇرلـۇق تـاال

ــــــشىش ســــــاناىئتى  180خهۋەرلى
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گــرادۇس بۇرۇلــۇپ، ىئنتــايىن تىــز
.ســۈرەئتته تــۆۋەنگه قــاراپ ماڭــدى
شـــۇنىڭ بىـــلهن بىزنىـــڭ مهبـــلهغ
ائاللىـشىمىزدىن ۈئمىـد قالمـاي، بىــز
تۆتىمىز تارقىلىـپ كېتىـشكه مهجبـۇر

  . بولدۇق
ىدا، مهنيىلىنىــــڭ بېــــش-2000

»CVI «دىن چىقىپ كېتىـپ، يېڭـى
3خىـــزمهت تاپىدىغانـــدا جهمىئـــي 
.شىركهتكه تهڭـال ىئلتىمـاس قىلـدىم

 شــىركهتنىڭ ھهممىــسىمۇ مېنــى3ۇئ 
ــــدى ــــۇل قىل ــــرى. قوب ــــڭ بى ۇئنى

»WaveSplitter «بولۇپ، يهنه بىرى
»KLA-Tencor « دەپ

4ائتىلىـــدىغان، يىللىـــق سودىـــسى 
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ـــىدىغان ـــن ائش ـــارت دولالردى ،مىلي
ــشلهپچىقىرىش ــۈچ ىئ ــرىم ۆئتكۈزگ يې
ۈئچۈن ىئشلىتىلىدىغان چوڭ تىپلىق
ۈئسكۈنىلهرنى ىئشلهپ چىقىرىـدىغان
بىـــر خهلقائرالىـــق چـــوڭ شـــىركهت

بۇ شـىركهتتىكى مېنـى قوبـۇل. ىئدى
ـــدىن   يـــاش5قىلغـــان كىـــشى مهن

ــــڭ ــــدا چــــوڭ، ەئنگلىيهنى ەئتراپى
وئكــــــــسفورد ۇئنىۋېرســــــــىتېتىدا

كهن، بـۇدوكتورلۇق ۇئنۋانىغـا ېئرىـش
ــشلىگىلى  ــىركهتته ىئ ــدەك10ش  يىل

بولغان، شىركهتنىڭ مۇائۋىن رەىئسى
ــى ــۈن يېڭ ــىركهتنىڭ پۈت ــۇپ، ش بول
تـــــۈرلهرنى تهتقىـــــق قىلىـــــدىغان
.بۆلۈمىگه مهسۇئل كىشى ىئكهنـدۇق
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ۇئ ەئسلىدە ىئرانلىق بولۇپ، چىرايـى
مهنمـــۇ. ۇئيغـــۇرغىال وئخـــشايتتى

ـــدا ـــشىنىڭ قولى ـــۇ كى ـــىته ش بىۋاس
بولۇپ، ۇئ مهندىن ھهرىئشلهيدىغان 

ــپ، ــپ بېقى ــانالرنى ېئلى ــل ىئمتىھ خى
مېنــى ىئنتــايىن يــاقتۇرۇپ قالــدى

 شـىركهتنىڭ3ھهمدە مېنـى ائلغـان 
.ىئچىدە ماائشنىمۇ ەئڭ كـۆپ بهردى
لېكىن، ائخىرىـدا قـارار قىلىدىغانـدا،

نــــى»WaveSplitter«مهن يهنىــــال 
»WaveSplitter«سهۋەبى . تاللىدىم

رغا سـېلىنمىغانپاي چېكى تېخى بازا
يېڭى شىركهت بولغاچقا، پاي چېكى
ائرقىلىــــق بىــــراقال بــــاي بولــــۇش

-KLA«مهن . ېئھتىماللىقى بار ىئدى
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Tencor« ،ــساممۇ ــان بول ــا بارمىغ غ
شـــۇنىڭدىن كېـــيىن مېنـــى ائلغـــان
ھېلىقى ىئرانلىق بىلهن دوست بولـۇپ

ــدىم ــتىم ۆئيــۈمگه. قال ــر قې ۇئنــى بى
مىزۇئ بىزنىڭ ۆئي تۇتىـشى. چاقىردىم

ــــى ــــڭ ۆئزلىرىنىڭك ۋە دۇتتىرىمىزنى
بىلهن قانچىلىـك وئخـشايدىغانلىقىغا

بىز ائدەتته. ىئنتايىن ھهيران قالدى
پـــات تېلېفونـــدا كۆرۈشـــۈپ-پـــات

ۇئ ائللىقاچـــان مىليـــونېر. تـــۇردۇق
يىلـى-2002بولۇپ بولغان بولـۇپ، 

ـــپ، ـــستېپا بېرى ـــدىن ىئ ۇئ خىزمىتى
نۇرلۇق تاال خهۋەرلىشىش ساھهسىدە

 قۇرمــاقچى بولــۇپ، مېنىــڭشــىركهت
ۇئنىــڭ بىــلهن بىــرگه ىئشلىــشىمنى
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ــــــدى ــــــدا. تهلهپ قىل ــــــۇ چاغ ب
ــــــاال ــــــۇق ت ــــــڭ نۇرل ائمېرىكىنى
ــــاناىئتى ھه دەپ ــــشىش س خهۋەرلى

مهن. تۆۋەنگه قاراپ مېڭىۋاتقانىـدى
ۇئنىڭغــا پــۇل ېئلىــشنىڭ ىئنتــايىن
تهسلىكىنى، ھهتتا ائساسهن مۇمكىن
ــــۇ ــــدا، ۇئم ەئمهســــلىكىنى ېئيتقان

كاپىتالىــستالردىن» VC«ۆئزىنىــڭ 
يېقىن تونۇشلىرىنىڭ بارلىقىنى، شۇڭا
ـــى ـــدىغانلىقىنى ېئيتت ـــۇل ائالالي .پ
شــۇنىڭ بىــلهن مهن شــىركهتكه پــۇل

ــۇرۇن  ــشتىن ب »WaveSplitter«ېئلى
ـــــــــــــــى ىئـــــــــــــــشىمنى دىك
داۋامالشــــــتۇرىۋېرىدىغانغا، پــــــۇل
ائلغانــدىن كېــيىن ائنــدىن رەســمىي
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.ىئــــشلهيدىغانغا مــــاقۇل بولــــدۇم
ۇئ ۆئزى رەىئــــس، مهنشــــىركهتكه 

ىئنژىنېرلىققا مهسۇئل مۇائۋىن رەىئس
  . بولدۇم

ـــڭ دەســـلهپته چىقارمـــاقچى بىزنى
بولغىنىمىز ۇئزۇن يوللۇق نۇرلۇق تـاال
ــالنى ــر كان ــا بى ــشىش تورىغ خهۋەرلى
قوشۇپ، بىر كانالنى چۈشـۈرىدىغان،

 Optical Add/Drop«ىئنگلىــزچه 

Multiplexer, OADM «دەپ
ــــا ــــدىغان ائپپ ــــدىائتىلى .رات ىئ

مهســـىلهن، جهنـــۇبىي شـــىنجاڭدىن
ــشىش ــان خهۋەرلى ــيجىڭغىچه بولغ بې
ــۇ تــور ــساق، ب ــپ ېئيت ــۈرىنى ېئلى ت
ۈئرۈمچىگه كهلگهندە ۇئنىڭدىكى بىر
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كانالنى چۈشۈرۈپ، ۇئنىڭغا يېڭى بىر
ــرەك ــالنى قوشــۇش كې ــۇنداق. كان ش

ــگه ــقهردىن ۈئرۈمچى ــدىال قهش قىلغان
ماڭـــدۇرغان ېئلـــخهت ۈئرۈمچىـــگه،

ــقهرد ــدۇرغانقهش ــا ماڭ ىن بېيجىڭغ
ېئلخهت بېيجىڭغـا، ۋە ۈئرۈمچىـدىن
ــــخهت بېيجىڭغــــا ماڭــــدۇرغان ېئل

ـــدۇ ـــپ باراالي ـــا يېتى مهن. بېيجىڭغ
پۈتۈن دۇنيادىكى مۇشـۇنداق نهرسـه
چىقىرىــــــدىغان شــــــىركهتلهرنىڭ
تېخنىكىسىنى تهكـشۈرۈپ، ۆئزۈمنىـڭ

»WaveSplitter« دە قىلىۋاتقـــــــان
نهرســـــىلىرىمدىنمۇ پايـــــدىلىنىپ،

ىرىــدىغان نهرســىنى اليىھىــلهپچىق
ىئگىلىك پىالنىنى تۈزۈپ، بىز. چىقتىم
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»VC «كاپىتالىــــــستالر بىــــــلهن
مېنىــــڭ. كۆرۈشۈشــــنى باشــــلىدۇق

ھهيــــران قــــالغىنىم، ائمېرىكىنىــــڭ
ـــاناىئتىدە ـــق س ـــۇقىرى تېخنىكىلى ي
ـــــالردا ـــــۇھىم وئرۇن ـــــايىتى م ناھ
ىئشلهيدىغان ىئرانلىقالر خېلـى كـۆپ

ىـــدامهســـىلهن، مهن يۇقىر. ىئـــكهن
تهســـــۋىرلهپ ۆئتـــــۈپ كهتـــــكهن

»Cisco «ــــودا ــــىركىتىنىڭ س -ش
ســېتىققا مهســۇئل مــۇائۋىن رەىئــسى

«ياپونىيهنىـــڭ. ىئرانلىـــق ىئـــكهن
Hitachi «ــــىركىتىنىڭ ــــاچى ش خىت

ائمېرىكىــــدىكى مهبــــلهغ ســــېلىش
ىئشخانىــسىنىڭ مهســۇئلىمۇ ىئرانلىــق

مهن ۇئ ىئرانلىـق شـىرىكىمگه. ىئكهن
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ــورى ــشىش ت ــۇق خهۋەرلى ۇئزۇن يولل
»OADM«ائپپـاراتى چىقىرىــدىغان، 

نى ىئـشلىتىش ېئھتىمـاللىقى بـار بىـر
شـــىركهتنى تونۇشـــتۇرۇپ قويـــسام،

-1ۇئنىڭ ائساسلىق قۇرغۇچىسى ۋە 
قـــول باشـــلىقىمۇ ىئرانلىـــق چىقىـــپ

مۇشـــۇنداق تونۇشـــلىرىمىز. قالـــدى
بولغان بولسىمۇ، ائمېرىكىنىڭ ەئينـى
ـــــسىز ـــــزگه پايدى ـــــى بى ۋاقىتتىك

ــۋال ــسادىي ەئھ ــدىن،ىئقتى ى تۈپهيلى
بىـــز بـــۇ شـــىركهتكىمۇ پـــۇل ھهل

شۇنىڭ بىلهن ۇئنىڭدىن. قىاللمىدۇق
.ۋاز كېچىــــشكه مهجبــــۇر بولــــدۇق
ائمېرىكىدا ۆئزىنىـڭ دۆلىتـى بـار ھهر
قانداق بىـر مىللهتنـى سۈرۈشتۈرسـه،
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ـــدا ياشـــاۋاتقان ـــڭ ائمېرىكى ۇئالرنى
ــۈكى ــى كۆپل ــىنىڭ خېل ائدەم نوپۇس

ــــدۇ ــــزىمچه،. بايقىلى ــــڭ پهرى مېنى
مېرىكىــدا ۇئيغــۇردەك نوپۇســى ائزائ

ىئككىنچـــى بىـــر مىلـــلهت بولمىـــسا
  . كېرەك

بۇ ىئـشتىن كېـيىن، مهن سـىلىكون
 تهك ائدىمـى بـار15جىلغىسىدىكى 

ـــىركهتكه ـــان ش ـــى قۇرۇلغ ـــر يېڭ بى
ــــپىش كۆرۈشۈشــــىگه ــــزمهت تې خى

ـــــاردىم ـــــىركهتنىڭ . ب 6-5مهن ش
باشــلىق ۋە ىئنژىنېرلىرىغــا ۆئزۈمنىــڭ

ـــــۇرۇن قىلغـــــان ىئـــــشلىرى م ۋەب
»OADM «توغرىــــــــــــــسىدىكى

بىلىدىغانلىرىم توغرىسىدا بىر سـاەئت
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دوكـالت جهريانىـدا. دوكالت بهردىم
ۇئالر مهنــدىن ۈئزۈلــدۈرمهي ســوائل

ــۇردى ــوراپ ت ــۇ . س »OADM«بۇم
ائپپــاراتى چىقارمــاقچى بولغــان بىــر
ـــسى ـــۇپ، تېخـــى قاي شـــىركهت بول
تېخنىكىنى ىئشلىتىـشنى قـارار قىلىـپ

وكالتنىــــڭد. بواللمىغــــان ىئــــكهن
ــــىركهتنىڭ  ــــدا ش »CEO«ائخىرى

ەئگهر بىز قايسى«: باشلىقى مهندىن
ــشنى ســېنىڭ ۆئز ــى ىئشلىتى تېخنىكىن
ىئختىيارىڭغــا قويــساق، ســهن بىــر

OADMنــــــى قــــــانچه پۇلغــــــا 
.دەپ ســـورىدى» پۈتتۈرەلهيـــسهن؟

6000 دولالردىــــــــن 4500«مهن 
ۇئ. دەپ جاۋاب بهردىم» دولالرغىچه
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ــشى ــته ۋ«: كى ــر ھهپ ــاڭا بى ــتس اقى
ەئگهر مۇشــۇ بىــر ھهپـــته. بېرىمىــز
 دولالرغــا پۈتىــدىغان2500ىئچىــدە 
OADM،دىــن بىرنــى اليىھهلىــسهڭ 

بىـــر ھهپتىـــدىن كېـــيىن بىزنىـــڭ
.شىركهتكه كېلىـپ ىئـشقا چۈشـكىن
ەئگهر اليىھهلىمىـــسهڭ، بىـــز بىـــلهن

دەپ مېنـى» ىئككىنچى ائالقىلهشـمه
مهن بــۇرۇن قانــداق. يولغــا ســالدى

قــابهتته ۇئتـــۇپقىلىــپ قـــاتتىق رى
»OADM«چىققىلـــى بولىـــدىغان 

ـــــسىدا كـــــۆپ ىئـــــزدەنگهن توغرى
 دولالرغــــــــا2500بولغاچقــــــــا، 

»OADM «ــۈرگىلى ــر پۈتت ــن بى دى
.بولمايدىغانلىقىنى وئبدان بىلهتـتىم
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شــۇڭا بــۇ كۆرۈشۈشــتىن چىقىــپال بــۇ
.شىركهتنى پۈتۈنلهي ۇئنتۇپ كهتتىم

ـــــــت3-2بۇنىڭـــــــدىن   ائي ۋاقى
ـــۇ شـــىركهتتىك ـــدە، ب ى مهنۆئتكهن

ـــون ـــشىگه تېلېف ـــكهن كى ائالقىلهش
ــــونى ــــىركهتنىڭ تېلېف ــــسام، ش قىل

ـــــــشلىمىدى ـــــــدا ۇئالر. ىئ قارىغان
»OADM « ـــڭ ـــا2500نى  دولالرغ

ــسىنى تاپالمــاي، ــدىغان اليىھى پۈتى
»VC «كاپىتالىـــستالر يېڭـــى پـــۇل

ـــلهن ىئـــشىكنى بهرمهي، شـــۇنىڭ بى
تاقـــــاپ ۆئيلىـــــرىگه كهتــــــكهن

ســىلىكون جىلغىــسىدا. وئخــشايدۇ
ەئگهر. ق ىئشالر ىئنتايىن كـۆپبۇندا

ھازىر سـىز ۇئ يهرگه بېرىـپ، ماشـىنا



768

ـــى ـــسىڭىز، ۇئ يهردىك ـــلهن ائيالن بى
شىركهت بىنالىرىنىڭ يېرىمىنىڭ ىئچى
ــــسىز ــــى كۆرى ــــۇرۇق ىئكهنلىكىن .ق

يىلللىرى نۇرغۇن شـىركهتلهر-2003
ــشىلهر ــۇن كى ــپ، نۇرغ ــپ كېتى تاقىلى
ــــقا ــــسىدىن باش ــــىلىكون جىلغى س

ــا ب ــا، ھهتت اشــقا شــىتاتالرغاجايالرغ
ـــى ـــر. كۆچـــۈپ كهتت ـــدىنقى بى ائل

بۆلۈمدە تىلغـا ائلغىنىمـدەك، بىزمـۇ
جــــورجىائ شــــىتاتىنىڭ ائتالنتــــا
شــهھىرىگه كۆچــۈپ كهتكىلــى تــاس

  . قالدۇق
ـــــازدا، مهن-2003 ـــــى ەئتىي يىل

»WaveSplitter«ـــپ ـــن چىقى دى
كېتىـــپ، ىئنتېرنېـــت ائرقىلىـــق بىـــر
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كىچىــــك، يــــۇقىرى تېخنىكىلىــــق
ــــوگىيه شــــىر كىتىنى تېپىــــپ،بىوئل

مهن. شۇنىڭغا يېڭـى ىئـشقا كىـردىم
ـــۇ شـــىركهتته ـــۇرۇن ب ـــشتىن ب كىرى

ــــي  ــــۇپ،7جهمىئ ــــار بول  ائدەم ب
ــــۇق ۇئالرنىــــڭ ۈئچىنىــــڭ دوكتورل
ۇئنــــۋانى، بىرىنىــــڭ ماگىــــستېرلىق
ـــۋانى، قالغانلىرىنىـــڭ باكـــاالۋر ۇئن

دوكتـور-4مهن . ۇئنۋانى بار ىئـكهن
بۇالرنىــڭ. ۇئنۋانلىـق خــادىم بولـدۇم

ە بىـر ائق تهنلىـك دوكتورنىـڭىئچىد
ـــوگىيه  ـــپى بىوئل ـــىركهتنىڭ(كهس ش

، بىر ائق تهنلىك دوكتورنىڭ)رەىئسى
كهســپى خىمىــيه، يهنه بىــر ىئرانلىــق
دوكتورنىڭ كهسپى مېخانىكا بولـۇپ،
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ـــلهن ـــر بى ـــڭ كهســـپىم ېئلېكتى مېنى
ــدى ــا ىئ ــان . وئپتىك ــور3قالغ  دوكت

»Livermore«كـــالىفورنىيهدىكى 
انىــسى ۋە يهنهدۆلهتلىــك تهجرىبىخ

ـــرگه ـــىركهتته بى ـــر شهخـــسىي ش بى
ىئـــشلىگهن دوســـتالردىن بولــــۇپ،
ــسى ۆئز كهســپىي ساھهســىدە ھهممى
ـــك كـــۆزگه كـــۆرۈنگهن، مهملىكهتلى
ــــان ــــشىپ باقق ــــا ېئرى مۇكاپاتالرغ

شىركهتنىڭ رەىئـسى. كىشىلهر ىئكهن
ـــق-2003 ـــرو ېئقىملى ـــق مىك يىللى

ــــويىچه ــــۋابلىرى ب ــــچهش ەئس ۆئل
لىـق يىغىننىـڭېئچىلغان بىر خهلقائرا

ـــــــدى ۇئالر. رەىئـــــــسلىكىنى ۆئتى
قىلىۋاتقان ىئـشالردىن بىـر قانچىـسى
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ـــا ـــرى ائمېرىك ـــڭ بى ـــۇپ، ۇئنى بول
ــق، ــك تىپلى ــر كىچى ــۈمىتىگه بى ھۆك
ھـــــــاۋادىكى بىوئلوگىيهلىـــــــك ۋە
خىمىيهلىـــك قـــورالنى تهكـــشۈرۈپ
ـــدىغان ائپپـــارات ياســـاپ ېئنىقالي

ائمېرىكـا ھۆكـۈمىتى. بېرىش ىئـكهن
لىــــق ســــاھهدەھهر بىــــر تېخنىكى

مۇشۇنداق شـىركهتلهردىن ھهر يىلـى
بىـــر قانچىـــسىگه مهبـــلهغ ســـېلىپ،
ۇئالرنــى رىقــابهتكه ســېلىپ، قايــسى
ـــۇپ ـــسۇالتى ۇئت ـــىركهتنىڭ مهھ ش

بـۇ ىئـش. چىقـسا، شـۇنى ىئـشلىتىدۇ
ۈئچۈن بـۇ شـىركهتكه ھۆكـۈمهتتىن

ـــۇل بهرگهن1.5 ـــالر پ ـــون دول  مىلي
ــــكهن ــــك. ىئ ەئگهر مۇۋەپپهقىيهتلى
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ــال ــسا، ياس ــراقبول ــىنىڭ ىئ غان نهرس
ــــــرىلىش ــــــپ بې ــــــىغا ېئلى ۇئرۇش

ــدۇق ــار ىئكهن ــاللىقىمۇ ب ــۇ. ېئھتىم ب
ائپپــارات ھــاۋادىكى زەررىچىلهرنـــى

DNAيىغىـــپ، ۇئنـــى كۆپهيتىـــپ، 
ــالىز ــى ائن ائرقىلىــق ۇئنىــڭ تهركىبىن
ــــاۋادا ــــق ھ ــــپ، شــــۇ ائرقىلى قىلى
بىوئلوگىيهلىــــــك ۋە خىمىيهلىــــــك

ــار ــڭ ب ــنىقالپ-قورالنى ــۇقىنى ېئ يوقل
بـــــۇ زەررىچىنىـــــڭ. هنچىقىـــــدىك

تهركىبىنى ائنـالىز قىلىـدىغان نهرسـه
ــۇپ، ــارات بول ــق ائپپ ــر وئپتىكىلى بى
مېنىڭ ىئـشىم ەئنه شـۇنى اليىھىـلهپ

ــرىش ىئــدى ــۇ. ىئــشلهپ چىقى مهن ب
ـــا، ـــسمىنىڭ وئپتىك ـــق قى وئپتىكىلى
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ېئلېكتىـــر، مېخانىكـــا ۋە يۇمـــشاق
دېتالالرنىـــــڭ ھهممىـــــسىنى ۆئزۈم
.ماليىھىــلهپ ھهمــدە ياســاپ چىقــتى

ــــــدا ــــــى ائمېرىكى ــــــدە ۇئن ھهم
ــشنى ــرال ىئ ــېتىلىۋاتقان، پهقهت بى س
ـــارات ـــر ائپپ ـــدىغان يهنه بى قىالالي
بىــلهن سېلىــشتۇرۇپ، مهن ياســىغان
ــــــــسىيهسى ــــــــڭ فۇنك ائپپاراتنى
باشــقىالرنىڭكىدىن ســهل ياخــشىراق
.ىئكهنلىكىنـــى ىئـــسپاتالپ چىقـــتىم
شــىركهتتىكىلهر مهنــدىن ىئنتــايىن

ــــــدى ــــــۇ وئمــــــۇمىي. رازى بول ب
-2003ھـــسۇالتنى ھۆكـــۈمهتكه مه

يىلى نويابىردا تاپشۇرىدىغان بولۇپ،
ـــرو ـــڭ مىك ـــقاندا ۇئنى ـــت توش ۋاقى
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ــر تهرەپ ــى بى ــق زەررىچىلهرن ېئقىملى
شـۇنداق. قىلىش قىسمى ىئـشلىمىدى

ــاراتتىن ــۇ ائپپ ــسىمۇ، شــىركهت ب بول
ـــايتهختىگه ـــڭ پ ـــى ائمېرىكىنى بىرن

ـــدۇردى ـــارات گهرچه. ماڭ ـــۇ ائپپ ب
يهنـى» portable«ىئنگلىز تىلىـدا 

»كۆتـــۈرۈپ يـــۈرگىلى بولىـــدىغان«
دەپ ائتالغان بولسىمۇ، ۇئنى بىر بىـر

بـۇ. توننىلىق ماشـىنا ائران سـۆرىدى
ائپپــــاراتنى ماڭــــدۇرۇپ بولــــۇپال،
شـــىركهتنىڭ باشـــلىقلىرى بىزنىـــڭ
ماگىستېرلىق ۇئنۋانى ۋە كۆپ يىللىق
ــــانىكىلىق ــــار مېخ ــــسى ب تهجرىبى
.ىئنژىنېرىمىزنـــى ىئـــشتىن بوشـــاتتى

ـــــڭەئ ـــــر شـــــىركهت ۆئزىنى گهر بى
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خېرىدارلىرىغا ىئشلىمهيدىغان يـاكى
ســـــۈپىتى ناچـــــار مهھـــــسۇالتنى
ــــىركهتنىڭ ــــۇ ش ــــا، ۇئ ب ماڭدۇرس
ـــــــــــــا ـــــــــــــڭ ۇئزۇنغ ۆئمرىنى
.بارمايدىغانلىقىــدىن دېــرەك بېرىــدۇ
شــۇڭا، مهن بــۇ شــىركهتته داۋاملىــق
تۇرۇشــــنىڭ ياخــــشى ىئــــستىقبالى
يوقلۇقىنى ھېس قىلىـپ، يېڭـى ىئـش

بـۇ شـىركهت. غا كهلدىمتېپىش قارارى
ۇئنىــــــڭ. ھــــــازىرمۇ مهۋجــــــۇت

قۇرغـــۇچىلىرى كهســـپىي جهھهتـــته
ناھـــــايىتى نوپۇزلـــــۇق كىـــــشىلهر
بولغاچقـــــــــا، ۇئالر ائمېرىكـــــــــا
ھۆكۈمىتىـــدىن ائلىـــدىغان مهبـــلهغ
ۈئزۈلۈپ قالمـاي، شـىركهت ھـازىرمۇ
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  . مېڭىۋاتىدۇ
يىلــــــى نويــــــابىردا مهن-2003

ۆئزۈمنىــڭ ھــازىرقى ىئــدارەم بولغــان
JPLـــ ـــق بى ـــت ائرقىلى لهن ىئنتېرنې

ائالقىلىـشىپ، بىـر كۈنلـۈك خىــزمهت
تېپىش كۆرۈشۈشىگه ېئرىشتىم ھهمدە
ـــــدىكى ـــــشلهۋاتقان يۇقىرى مهن ىئ
شــىركهتتىن ىئككــى كۈنلــۈك تهتىــل

ــپ،  ــسىتى ېئلى ــلهن» JPL«رۇخ بى
بـۇ كۆرۈشۈشـنىڭ. كۆرۈشۈپ كهلدىم

ــچه مهن ــسى چىققى ــمىي نهتىجى رەس
ىئلتىمـــــاس قىلغـــــان، ســـــىلىكون

ــــىجىلغ ــــر يېڭ ــــسىدىكى يهنه بى ى
قۇرۇلغان شىركهت مېنى كۆرۈشۈشـكه

« بۇ شىركهت ياپونىيهنىڭ. چاقىردى
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Fuji ،Xerox ،«Hitachi   3قاتـــارلىق
 ائدەم3چوڭ شـىركىتىدىن چىققـان 

بىرلىـشىپ قۇرغــان شـىركهت بولــۇپ،
ۇئنىڭ بىـر قىـسىم مهبلىغىنـى يـاپون
ـــــكهن ـــــالغان ىئ ـــــۈمىتى س .ھۆك

 تهرەققىياتشىركهتنىڭ تهتقىقات ۋە
ـــۇپ، مهن ـــدا بول ـــۈمى ائمېرىكى بۆل

ــدە  ــۇ بۆلۈم ــهم ائش ــا«كىرس وئپتىك
بولـــۇپ» اليىھىـــلهش دىرېكتـــورى

ـــــشلهيدىكهنمهن ـــــىركهتنىڭ. ىئ ش
ـــــــسى ـــــــشلهپچىقىرىش فابرىكى ىئ
ــۇپ، مهن دەســلهپته ــاپونىيهدە بول ي

 ائي ۋاقىت ىئچىدە6ياپونغا بېرىپ، 
مهن. بىر تهجرىبىخانا قۇرىدىكهنمهن

ــله ــشتىنۇئالر بى ن كۆرۈشۈشــكه كېلى
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ـــان ـــالن قىلغ ـــڭ ېئ ـــۇرۇن، ۇئالرنى ب
ماائشــىنىڭ ائزلىقىنــى، ماڭــا يىللىــق

ــالر5000مــاائش ۈئچــۈن يهنه   دول
ـــتىم ـــشىنى ېئيت ـــۇپ بېرى ۇئالر. قوش

 مىنۇتلـۇق45ھهمدە . ماقۇل بولدى
لېكىن، مېنىـڭ. دوكالت ۋاقتى بهردى

ـــيىن، ـــالنغاندىن كې ـــم باش دوكالتى
غۇز تېخنىكــايىغىنغــا كىــرگهنلهر يــال

ەئمهس، مهنــــــــدىن شــــــــىركهت
باشـقۇرۇش، خېرىــدار تېــپىش، يېڭــى
شـــىركهت قـــۇرۇش توغىرىـــسىدا ھهر
ــى ــوراپ كهتت ــوائلالرنى س ــل س .خى
ـــالت ـــڭ دوك ـــلهن بىزنى ـــۇنىڭ بى ش

. ساەئتته ائران تۈگىـدى3يىغىنىمىز 
شــىركهتنىڭ يــاپونلۇق باشــلىقلىرى
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دوكالتـتىن. مېنى ىئنتايىن ياقتۇردى
-هن يهنه ائيـــرىمكېـــيىن مهن بىـــل
بهزىـدە يـاپونچىال. ائيرىم كۆرۈشـتى
ۇئالر مېنــــى ىئــــشقا. سۆزلهشــــتۇق

ائلىــدىغانلىقىنى شــۇ چاغــدىال قــارار
قىلىپ، مېنىڭ قارار قىلىـشىم ۈئچـۈن

مهن. ساق بىـر ھهپـته ۋاقىـت بهردى
ــــۇرۇن، ــــشتىن ب ــــن ائيرىلى ۇئالردى

ـــــــڭ  ـــــــۇ» JPL«ۆئزۈمنى بىلهنم
كۆرۈشــــۈپ بولغــــانلىقىمنى، ەئگهر

»JPL «مېنـــى خىـــزمهتكه ېئلىـــپ
گه»JPL«قالــــــــسا، چوقــــــــۇم 

ــــتىم ــــدىغانلىقىمنى ېئيت ۇئالر. كېتى
ــڭ بــۇ قىلغىنىمــدىن ىئنتــايىن مېنى

ــىرلىنىپتۇ ــا . تهس ــۇ«ماڭ ھهقىقهتهنم
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ەئخالقــى يــۇقىرى، ســهمىمىي كىــشى
ائرىلىقتـا. دەپ باھا بېرىپتۇ» ىئكهن

بىــر ھهپــته بولمــايال ۇئالردىــن ماڭــا
  : تېلېفون كهلدى

هر ماائشــــــــــــــىڭنى يهنه ەئگ-
ـــــڭ ۆئســـــتۈرۈپ بهرســـــهك، بىزنى

  شىركهتكه كېلهمسهن؟
نـــــى»JPL«مهن .  رەھـــــمهت-

باھانه قىلىپ تۇرۇپ، بۇ شىركهتتىكى
ماائشـــــــىمنى ۆئستۈرۈۋېلىـــــــشنى

مهن ۇئنــــداق ائدەم. خالىمــــايمهن
ەئگهر سىلهرنىڭ شـىركهتكه. ەئمهس

بارســـام، ھـــازىرقى مـــاائش بىلهنـــال
ىگهندىنبىـر مهزگىـل ىئـشل. بارىمهن

كېــيىن، مېنىــڭ ىئپــادەمگه قــاراپ
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بېقىپ ائندىن ماائشىمنى ۆئستۈرۈپ
»JPL«مهن . بهرسهڭالر بولىۋېرىدۇ

ــسهم ــۇم كۈتمى ــاۋابىنى چوق ــڭ ج نى
  . بولمايدۇ

-» JPL «ساڭا قانچىلىك مـاائش
بهرســه، بىزمــۇ شــۇنچىلىك مــاائش

  شۇنداقتا كېلهمسهن؟. بېرەيلى
ــمهت- ــداق.  رەھ ــا، مهن ۇئن ەئمم
بـــۇ پهقهت پـــۇلنىڭال. لمـــايمهنقىال

  .ىئشى ەئمهس
ــــا ــــيىن ۇئالر ماڭ ــــدىن كې ۇئنىڭ

»JPL «دەك چـــــوڭ ىئـــــدارىنىڭ
ـــك شـــىركهت ۇئالرنىڭكىـــدەك كىچى
ــــداق ــــشتۇرغاندا قان ــــلهن سېلى بى
ــسىلىي ــارلىقىنى تهپ ــىزلىكى ب يېتهرس
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ــــا. چۈشــــهندۈردى ــــڭ ماڭ ۇئالرنى
دېگهنلىرى توغرا بولۇپ، مهن ۇئنىـڭ

ـــۇلدۇم ـــسىگه قوش ـــې. ھهممى كىن،ل
»JPL «كىمال بولسا كىرەلهيـدىغان

وئرۇن ەئمهس، ۇئنىــڭ ۈئســتىگه ۇئ
ـــــــــلهن ـــــــــسى بى ائلهم تېخنىكى
شــــۇغۇللىنىدىغان دۇنيــــادىكى ەئڭ
يــۇقىرى دەرىجىلىــك ھهم ىئنتــايىن

»JPL«مۇقىم بىر وئرۇن بولغاچقـا، 
نى ۇئ شىركهت بىلهن سېلىـشتۇرغىلى

نىـڭ» JPL«شۇڭا مهن . بولمايتتى
ۇئالرمـــــۇ. جـــــاۋابىنى كۈتتـــــۈم

ەئسلىدىكى مېنىڭ بىر ھهپته ىئچىدە
ـــــى ـــــشىم كېرەكلىگ جـــــاۋاب بېرى
توغرىسىدىكى شـهرتىنى ۆئزگهرتىـپ،
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ـــۇ  ـــاۋابىنى» JPL«ۇئالرم ـــڭ ج نى
دىــــن» JPL«ماڭــــا . ســــاقلىدى

ــش ــۇل قىلى ــزمهتكه قوب ــمىي خى رەس
خېتى كهلگهندىن كېـيىن، مهن ۇئالر
بىــــلهن تېلېفونــــدا يهنه بىــــر ائز

.ىق خوشالشـتىمپاراڭلىشىپ، چىرايل
ـــــسىمنى مهن بۈگـــــۈن مۇشـــــۇ قى
ـــور ـــىركهتنىڭ ت ـــدا، ۇئ ش يېزىۋاتقان

ۇئالرنىڭ. بېتىگه كىرىپ قاراپ باقتىم
ــــدى ــــى ېئچىل ــــور بېت ــــېكىن،. ت ل

دېگهن بهتـته» شىركهتنىڭ تارىخى«
يىلىغىــــچه بولغــــان-2003پهقهت 

ــكهن ــار ىئ ــۇر ب ــۇ. ۇئچ ــدا ب قارىغان
ــــــــىركهتمۇ  ــــــــى-2004ش يىلىن

  . يدۇچىقىرالمىغان وئخشا
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مهن يۇقىرىـــدا ائمېرىكىـــدا يېڭـــى
ــــشتىكى ســــهلبىي ــــك يارىتى ىئگىلى

بــۇ. نهرســىلهرنى كــۆپرەك ســۆزلىدىم
ــــار ــــر ناچ ــــا بى ــــز ائمېرىك ھهرگى

ــك ەئمهس ــكهت دېگهنلى مهن. مهملى
بېشىمدىن ۆئتكۈزگهن بىر قانچه يىل
ىئچىدە، ائمېرىكىـدا ەئنه ائشـۇنداق

ـــدى ـــۇپ ۆئتكهنى ـــشالر بول مهن. ىئ
پۈتـۈن. ىچه يـازدىمۇئالرنى شـۇ پېـت

ــــدا، ــــىدىن ېئيتقان ــــا مىقياس دۇني
ـــك ـــال يېڭـــى ىئگىلى ـــا يهنى ائمېرىك
ـــــار، ەئڭ ـــــشتىكى ەئڭ ىئلغ يارىتى

دۇنيـادىكى يهڭـى. ياخشى دۆلهتتۇر
پهن ۋە يېڭـــى تېخنىكىنىـــڭ-ىئلىـــم

ـــدا ـــال ائمېرىكى ـــسىمۇ يهنى كۆپىنچى
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ائمېرىكىــــدا. ىئجــــات قىلىنىــــدۇ
ــــك ــــلهپته كىچى ــــىركهتلهر دەس ش

تىۋېلىش ۋە قوشــۇلۇشقۇرۇلــۇپ، ســې
ــپ ــسېرى چوڭىيى ــق ۇئ بارغان ائرقىلى
ـــك ـــدە يېڭـــى ىئگىلى ـــدۇ ھهم ماڭى
يارىتىش پۇرسىتى ھهمـمه مىللهتـلهر

ــــشاش ــــىلهن،. ۈئچــــۈن وئخ مهس
ـــــڭ  ســـــىنى» CPU«كومپيۇتېرنى

 شـــىركىتىنى چىقىرىـــدىغان ىئنتېـــل
ەئســلىدە بىــر ۋېنگىرىيىلىــك ىئنژىنېــر

مېنىڭ بىلىـشىمچه، ۇئ ائدەم. قۇرغان
ســى» CEO«ىرمۇ ىئنتىلنىــڭ ھــاز

ــــشلهۋاتىدۇ ــــۇپ ىئ ــــك. بول ىئگىلى
يارىتىــشتا، بىــز ۇئيغــۇرالردا نۇرغــۇن

مهن بۇرۇن يۇرتىمىزغا. ائجىزلىق بار
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ــپ كېلىــپ يــۈرگهن ۋاقتىمــدا، بېرى
بىــرى-بــاال ىئككهيلهنمــۇ بىــر-ائتــا

ـــــان ـــــشهلمهي، دۇك ـــــلهن كېلى بى
ــــدىم ــــى كۆرگهنى ــــز. ائيرىغىنىن بى

نىڭ زىيىنـىبۇ. بىرلهشمهي، بۆلۈنىمىز
ـــــوڭ ـــــايىن چ ـــــىلهن،. ىئنت مهس

ـــدە  ـــان100ۈئرۈمچى ـــۇر دۇك  ۇئيغ
ائچقــان بولــسا، ۇئالر بېيجىڭغــا كهم

ـــدە  ـــدۇرۇپ،100دېگهن  ائدەم ماڭ
ـــال توشـــۇيدۇ ەئگهر. شـــىنجاڭغا م

 ائدەم بىرلىـــشىپ، بىـــر100مۇشـــۇ 
چـــوڭ دۇكـــان ائچقـــان بولـــسا،
بېيجىڭدىن مال توشۇش ۈئچۈن بىـر

ــسىال ــانچه ائدەم ماڭدۇرۇل ــايهق  كۇپ
ـــــى ـــــقا،. قىالتت ـــــدىن باش ۇئنىڭ
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ائمېرىكىنىڭ ىئگىلىكى زەنجىرسـىمان
بۇ يهردىكى. ۋە وئمۇمالشقان بولىدۇ

دېگىنىمىــز، ەئگهر» زەنجىرســىمان«
دېـگهن» رابىيه سودا سـارىيى«بىرى 

6بىـــر شـــىركهتنى قۇرغـــان بولـــسا، 
شـــــهھهرنىڭ ھهممىـــــسىدە بـــــۇ
شىركهتنىڭ سـودا سـارىيىدىن بىرنـى

).شــىركىتىدەك» رمــانائ«(ائچىــدۇ 
دېگىنىمىـــز، ەئگهر» وئمۇملىـــشىش«

بىر ائدەم قهشقهر بىلهن ۈئرۈمچىنىـڭ
ائرىلىقىدا قاتنايدىغان بىـر يولـۇچى
توشۇش شىركىتى ائچقان بولـسا، بـۇ

 كىلومېتر ائرىلىقتا يولـۇچىالر1500
كېچىسى چۈشـىدىغان مېھمانـساراي،
يول بويى تاماق يهيدىغان ائشـخانا
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نىمۇ مۇشـــۇ ائدەم ۆئزىقاتـــارلىقالر
زەنجىرسىمان ىئگىلىك بىلهن. قۇرىدۇ

ــــــــقان ىئگىلىكنىــــــــڭ وئمۇمالش
ــــــى، ــــــقۇرغۇچىلىرى، مالىيهس باش
تهشۋىقاتى، مال يۆتكىـشى قاتـارلىق
ىئـــشلىرى بىـــر تۇتـــاش بولىـــدىغان

ائيرىم ىئش ېئلىپ-بولغاچقا، ائيرىم
ـــىركهتلهرگه ـــك ش ـــدىغان كىچى بارى
ـــــى قارىغانـــــدا، نۇرغـــــۇن چىقىمن

يتىــپ، پايــدىنىمۇ شــۇنىڭغا وئڭائزا
 . تاناسىپ ھالدا كۆپهيتكىلى بولىدۇ

ــز ــشالردا ائجى ــۇ ىئ ــڭ ب ۇئيغۇرالرنى
ــــهۋەبلىرى ــــشىنىڭ س ــــۇپ قېلى بول

3ۇئنىـڭ ىئچىـدىكى . ىئنتايىن كۆپ
:ســهۋەپ مۇنــداق بولۇشــى مــۇمكىن
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ۇئيغۇرالرنىڭ مهدەنىيهت ساپاسى) 1
ۇئيغـــــــۇرالردا ۆئز) 2تـــــــۆۋەن؛ 

ســـهمىمىيهتشـــىرىكلىرىگه بولغـــان 
ــــك ەئمهس؛  ــــۇرالر) 3يېتهرلى ۇئيغ

ھازىرقى زاماندا بىر نورمـال ھـالهتته
-ياشاپ مېڭىشى ۈئچۈن، چوقۇم بىر

ــشى ــۆلهپ مېڭى ــسىز ي ــى شهرت بىرىن
ـــــۇپ ـــــى تون ـــــى تېخ كېرەكلىكىن

  .يهتمىگهن
مهن بىر دوستۇمدىن مۇنـداق بىـر 

-ۇئنىـڭ راسـت. ھېكايىنى ائڭلىغان
ۇئيالغانلىقىنى بىلمهيـمهن، لـېكىن، 

ھـــــــازىر ۇئيغـــــــۇرالر ىئچىـــــــدە
ســــاقلىنىۋاتقان بىــــر گهۋدىلىــــك
مهســـــىلىنى ناھـــــايىتى جـــــانلىق
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ۇئ ھېكايىـدە. چۈشهندۈرۈپ بهرگهن
  : مۇنداق دېيىلگهن

چىڭ سۇاللىـسى مهزگىلىـدە، چىـڭ
ـــال ـــۇرالرنى زادى ـــكهرلىرى ۇئيغ ەئس
بېـــسىۋااللماي، پادىـــشاھ ۆئزىنىـــڭ
يۇقىرى دەرىجىلىك ەئمهلدارلىرىـدىن

ــانچ ــر ق ــا وئخــشىتىپبى ىنى ۇئيغۇرغ
.ياساپ، ۇئيغۇر دىيارىغا ماڭدۇرۇپتۇ
ۇئالر ۇئيغۇر دىيارىغا كېلىپ قارىـسا،
ھهمـــمه ائدەم ىئنتـــايىن قـــاۋۇل ۋە
جهڭگىۋار بولـۇپ، كىچىـك بـالىالرمۇ
بىر ياغاچنى ائت قىلىپ مىنىپ، يهنه
ــپ، ۇئرۇش ــېلىچ قىلى ــاقنى ق ــر تاي بى
.قىلىشنى مهشق قىلىپ وئينايدىكهن

رنى كۆرگهن چىـڭ پادىـشاھىنىڭبۇال
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ۇئيغــــۇرالرنى ۇئرۇش«ائدەملىــــرى 
بىـــلهن يـــېڭىش مـــۇمكىن ەئمهس

.دېگهن خۇالسـىگه كېلىپتـۇ» ىئكهن
دەل شــۇ چاغــدا ۇئالرنىــڭ بىــرى بىــر
قوغۇنچى ۇئيغۇرنىڭ قېـشىغا بېرىـپ،
ۇئنىڭ قوغۇنلىرىنى كۆرۈپ، باھاسىنى

ــوراپتۇ ــۇ. س ــيىن مۇش ــدىن كې ۇئنىڭ
ـــدىك ـــڭ يېنى ـــرقوغۇنچىنى ى يهنه بى

قوغۇن دۆۋىـسىگه قـاراپ ماڭـسا، بـۇ
.ۇئنىــڭ قوغــۇنىنى ائلمــا«قوغــۇنچى 

سـۇنى جىـق. ۇئنىڭ ياخشى ەئمهس
ــــۇنالرنى ــــق قوغ ــــۇپ، چىرايلى قوي
چۈشــۈرگهن بىــلهن، ۇئنىــڭ قوغــۇنى

ـــاتلىق ەئمهس ـــۆپ. ت ـــى ك مېنىڭك
ــشى ــۇ. »ياخ ــۆرگهن. دەپت ــۇنى ك ب
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ـــــى ـــــشاھىنىڭ ائدىم ـــــڭ پادى چى
ن ەئمهس،ۇئيغۇرالرنى ۇئرۇش بىله«

ــلهن، بىــر بىرىنــى ۇئرۇشــقا-ھــېله بى
ســــــېلىپ، ائســــــانال يهڭگىلــــــى

ائرا-چـۈنكى ۇئالردا ۆئز. بولىدىكهن
»ھېچقانداق ساداقهتلىك يوق ىئكهن
دېــگهن خۇالســىگه كېلىــپ، قايتىــپ

شــــۇنداقال، راســــتتىنال. كېتىپتــــۇ
ـــېله ـــلهن-كېيىنلىكـــته ھ ـــر بى مىكى

  . ۇئيغۇرالرنى يېڭىۋاپتۇ
ــى يۇر-1991مهن  ــرىشيىل ــا بې تق

ۈئچــۈن بېيجىڭغــا بېرىــپ، شــىنجاڭ
ىئش وئرنىغا چۈشـكهندە، بىـر قېـتىم
گهنجياكوغا چۈشلۈك تاماق يېگىلـى

ـــاردىم ـــر. ب ـــا ەئڭ يـــېقىن بى ياتاقق
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ۇئيغۇر ائشخانىـسىغا كىرىـپ، يېـرىم
ســاەئت ساقلىــسام، ائشــپهز ۇئســتام
.ماڭــا زادىــال تامــاق كهلتۈرمىــدى
مهندىن كېيىن كىرگهن خهنزۇالردىن
نهچــچه گۇرۇپپــا كىــشىلهرگه تامــاق

مېنىـڭ قورسـىقىم. كهلتۈرۈپ بولـدى
بهك ېئچىپ كېتىپ ھهم بـۇ ىئـشالرغا
قورســــــىقىم كۆپــــــۈپ، ائشــــــپهز
ۇئستامدىن نېمىشقا مهنـدىن كېـيىن
كهلگهنلهرگه مهنـدىن بـۇرۇن تامـاق
بېرىدىغانلىقىنى سورىـسام، ۇئ كىـشى

ــر« ــاقتىن ائران بى ــىز تام ــام، س ۇئك
مـاۋۇالر. ىدىكهنـسىزكىشىلىك بۇيرۇت

50-40دېــــگهن بىــــر قېتىمــــدىال 
شــۇڭا. كويلــۇق تامــاق بۇيرۇيــدۇ
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ــسهك ــلهن شــۇالرنى كۈتمى ائلــدى بى
»يهنه سهل ساقالپ تۇرۇڭ. بولمايدۇ
ـــدى ـــم. دې ـــڭ غهزەپ ائچچىقى مېنى

كېلىــپ، بــۇ ائشــخانىدىن چىقىــپ
يهنه بىر ائشـخانىغا بېرىـپ،. كهتتىم

انۇئ يهردە يهنه بىر ائز سـاقالپ، ائر
تامــاق ېئلىــپ، بىــر ۋاق قورســىقىمنى

يهھـــۇدىيالر ائرىـــسىدا. تويغـــۇزدۇم
بۇنــداق ەئھــۋالنى تهســهۋۋۇر قىلىــش

مهن ائلدىنقى بىـر. مۇمكىن ەئمهس
ــڭ  ياشــاش«بۆلۈمــدە، يهھۇدىيالرنى

-بىـر«نـى خۇالسـىلىگهندە، » يولى
ـــــدۇ ـــــسىز يۆلهي ـــــى شهرت »بىرىن

بۇنىـڭ مهنىـسىنىڭ نـېمه. دېگهنىدىم
ىلهمـــسىز؟ ائمېرىكـــاىئكهنلىكىنـــى ب
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يـورك شـهھىرىنىڭ مانخـاتتون-نىيۇ
دېگهن رايونىدا يهھۇدىيالر ىئنتـايىن
كۆپ وئلتۇراقالشقان بولۇپ، ۇئالر بىر
ـــسا، پهقهت ـــاقچى بول ـــه ائلم نهرس
ـــــــدىنال ـــــــڭ دۇكىنى يهھۇدىيالرنى

مېنىـــڭ ائڭلىـــشىمچه،. ائلىـــدىكهن
ــــقا ــــاللىرى باش ــــڭ م يهھۇدىيالرنى
ـــن قىمـــمهت ھهمـــدە باشـــقا يهردى
دۇكـانالردا يـوق بىــر خىـل ائالھىــدە

بهزى. بــــاج پۇلىمــــۇ بــــار ىئــــكهن
يهھۇدىيالرنىـــڭ ۆئيىنىـــڭ يېنىـــدىال
ــــۇپ، ــــار بول ــــانالر ب ــــقا دۇك باش
يهھۇدىينىــــڭ دۇكىنــــى نهچــــچه
ــــسىمۇ، ــــا بول ــــومېتر يىراقلىقت كىل
ــــراق يهرگه ــــۇدىيالر ائشــــۇ يى يهھ
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كېرەكنــى-ېئــرىنمهي بېرىــپ، نهرســه
لىيبىز شـىما. شۇ يهردىن ائلىدىكهن

كالىفورنىيهدە تۇرۇۋاتقان ۋاقتىمىـزدا،
تاللىغــان ائىئــله دوختــۇرىمىز بىــر

كېـيىن ۇئ. يهھۇدىي دوختۇر ىئـكهن
بىزنــى بهل ائغرىقــى دوختــۇرى، كــۆز
ــــالىالر دوختــــۇرى دوختــــۇرى ۋە ب
قاتــــــارلىق باشــــــقا دوختۇرغــــــا
ماڭدۇرغانـــدا، ۆئز شـــهھىرىمىزدىكى
ـــــۇرنى كورســـــىتىپ بهرمهي، دوخت

راقلىقتىكـــــىنهچـــــچه شـــــهھهر يى
بىـز. دوختۇرالرنى كۆرسـىتىپ بهردى

ـــشقىلىقىنى ـــڭ نېمى ـــلهپته بۇنى دەس
كېـيىن ۇئقـساق، بىزنـى. بىلمهپتىمىز

داۋالىغان بۇ دوختۇرالرنىڭ ھهممىسى
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بىرىنـــى-بىـــر«. يهھـــۇدىي ىئـــكهن
.دېـگهن مانـا شـۇ» شهرتسىز يۆلهش

بۇالر بىلهن سېلىـشتۇرغاندا، ۆئزىنىـڭ
 دەپ،ائزراق مـــاددىي مهنپهەئتىنـــى

ۆئز مىللىتىگه زىيان سـالىدىغان، ۆئز
مىللىتىنــــــى خاراليــــــدىغان، ۆئز
مىللىتىـــــدىن يـــــۈز ۆئرۈيـــــدىغان
ۇئيغۇرالرنى بىـز نـېمه دەپ ائتىـساق
ـــمهن ـــى بىلمهي ـــدۇ؟ مهن ۇئن .بولى
ــۇرالر ــانلىق ۇئيغ ــۆپ س ــنىڭچه، ك مې

نىڭ مهنپهەئتىنى ۆئزىنىـڭ»مىللهت«
ـــالغۇز ـــدىن ي شهخـــسىي مهنپهەئتى

ـــزدىال ەئ ـــۇېئغى مهس، ەئمهلىيهتتىم
ــر ــان ھهر بى ــۇپ، قىلغ ــتۈن قوي ۈئس

-ائرا بىـر-ىئشىدا ائڭلىق ھالـدا ۆئز
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بىرىنى يۆلىـشىدىغان بىـر ۋەزىيهتنـى
شــــهكىللهندۈرگهندىال، ۇئيغۇرنىــــڭ
كـــــــۈنى ھازىرقىـــــــدىن كـــــــۆپ
ــــشى ــــاراپ مېڭى ــــشقا ق ياخشىلىنى

  . مۇمكىن
ھازىر ۇئيغۇر دىيارىدا باشالنغۇچ ۋە

نـزۇ تىلىـداوئتتۇرا مهكـتهپلهردە خه
وئقۇتۇشنى وئمۇمالشتۇرۇش ىئشلىرى

ــۇ ــڭ تۇتۇلىۋېتىپت ــايىتى چى ــۇ. ناھ ب
ــيىن، ــگه ائشــقاندىن كې ىئــش ەئمهل
ـــاش ـــان ي ـــدا وئقۇغ ـــزۇ تىلى -خهن

بـارا ۇئيغـۇر تىلىـدا-ۆئسمۈرلهر بـارا
يېزىلغــان كىتــابالرنى وئقۇمايــدىغان

ــدۇ ــۇپ قالى ــىئ. بول ــدا تهببى ۇئ چاغ
پهن ۈئچــۈن پۈتـــۈنلهي خهنـــزۇچه
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ـــ ـــۇپ،كىت ـــدىغان بول ابالرنى قوللىنى
ـــۇر ـــاىئي پهن ۋە ۇئيغ ەئگهر ىئجتىم
ەئدەبىياتىغا ائىئت كىتابالرمۇ ائنچه
وئقۇلمايـــــدىغان بىـــــر ھـــــالهت
شهكىللهنـــــسه، ۇئيغـــــۇر مىللىـــــي
ـــر ـــايىن ېئغى ـــرىياتچىلىقى ىئنت نهش
ـــۇمكىن ـــشى م ـــدكه ۇئچرى .تهھدى
ـــــــــــي ـــــــــــۇر مىللى ەئگهر ۇئيغ
ـــسا، ـــران بول ـــىرياتچىلىقى ۋەي نهش

ھېكـــايه، رومـــان قاتـــارلىقشـــېىئر، 
ۇئيغۇر ەئدەبىـي ەئسـهرلىرىنى باشـقا
تىلــدا يــازغىلى بولمىغاچقــا، ۇئيغــۇر
ــــشلىق ــــر ېئچىنى ــــاتىمۇ بى ەئدەبىي
.تهقــدىرگه دۇچ كېلىــشى مــۇمكىن
ەئممــا، ائشــۇنداق بىــر شــاراىئتتا،
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ەئگهر بىر مىليـون ۇئيغـۇر ائىئلىـسى
ىئككـــــــى-ھهر يىلـــــــى بىـــــــر

 بىـرمىھماندارچىلىقتىن ۋاز كېچىـپ،
ـــدا  ـــۇر100يىل ـــۇلنى ۇئيغ  ســـوم پ

ــشقا ــابالرنى سېتىۋېلى ــدىكى كىت تىلى
خهجلىـــــسه، ۇئيغـــــۇر مىللىـــــي
نهشـــرىياتچىلىقىنى، شـــۇنىڭ بىـــلهن
ـــاتى ۋە ـــۇر ەئدەبىي ـــرلىكته ۇئيغ بى
ـــر ـــۇ يهنه بى ـــۇر مهدەنىيىتىنىم ۇئيغ
ــېلىش مــۇمكىن ــل قوغــداپ ق .مهزگى
ــــۇرالر ــــز ۇئيغ ــــشنى بى ــــۇ ىئ مۇش

  قىالالرمىزمۇ؟
ـــازىرچه :ســـوائل -19 ـــڭ ھ بىزنى

ــوائللىرىمىز ــورايدىغان س ــىزدىن س س
ـــۇقىرىقىالر بىـــلهن ائخىرالشـــتى .ي
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ــــدا ۇئيغــــۇر ســــىزنىڭ ەئڭ ائخىرى
دىيارىـــــــدىكى ۋەتهنداشـــــــالرغا
دەيــدىغان يهنه قانــداق ســۆزلىرىڭىز

  بار؟
ــى -1976: جــاۋاب ــدا،-7يىل ائي

مهن وئتتــۇرا مهكتهپنــى پۈتتــۈرگهن
كۈنىال تىراكتـور ۋاگونىـدا وئلتـۇرۇپ،

ـــان ـــر-يوتق ـــلهن بى ـــۆرپىلىرىم بى ك
ــا ــا قايت ــۈرۈپ، يېزىغ ــى كۆت كهتمهنن
تهربىيه ېئلىشقا ماڭغاندا، مېنىڭ كۆز
ائلدىمــــدا ھــــېچ قانــــداق نــــۇر

مهن ۈئچـــــۈن. كۆرۈنمىگهنىـــــدى
ىئـــستىقبال دېـــگهن بىـــر قاپقـــارا

ىئچىمـدە. ۆئڭكۈردىن ىئبارەت ىئدى
 سـوم25مهن قاچانمۇ بىـر ېئيىغـا «
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ــر  ــدىغان بى ــاائش بېرى ــشچىلىقم ىئ
ـــــــزمهتكه ـــــــاكى باشـــــــقا خى ي

ــشهلهرمهن؟ ــتىم» ېئرى .دەپ وئياليت
ۋەتهندىكى نۇرغۇن ياشلىرىمىز ھـازىر
دەل ائشـــۇنداق بىـــر ەئھۋالغـــا دۇچ
كېلىپ، وئتتۇرا مهكتهپ ھهتتا ائلىي
مهكــــتهپ وئقۇشــــىنى بىــــر خىــــل
كۆۋرۈكتىن ۆئتۈش ىئشى قىلىۋېلىشقا

مهن. يۈزلهنگىلى تۇرغاندەك قىلىـدۇ
ر توغرىسىدا كۆپ وئيلىنىـپ،بۇ ىئشال

.ۇئالرغــا ىئنتــايىن ىئــچ ائغــرىتتىم
ــسبهتهن ــا نى ــۈم ۇئالرغ ــڭ كۆڭل مېنى
چوڭقۇر ھېسداشلىق تۇيغۇسى بىلهن

مهن ائزابلىـــنىش ىئچىـــدە. تولـــدى
ۇئالرغــا بىــرەر ىئــش قىلىــپ بېرىــشكه
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يــول تاپالمــاي تۇرغــان بىــر ۋاقىتتــا،
بىلىــۋال تــور بېكىتىنىــڭ قۇرغۇچىــسى

وزى ەئپهنـــدىم بىـــلهنقۇربانجـــان ر
ـــسى  ـــڭ ياردەمچى ـــۇخبىر«ۇئنى »م

ەئپهنــدىم ۇئشــبۇ ســۆھبهتنى ېئلىــپ
مهن. بېرىشنى ماڭا تهكلىـپ قىلـدى

ۇئالرنىڭ تهكلىپىگه خۇشاللىق بىلهن
بىـــز بـــۇ ســـۆھبهتنى. قوشـــۇلدۇم

 ائي ەئتراپـدىكى ۋاقىـت3باشلىغان 
ــــلهن ــــان بى ــــدا، قۇربانج جهريانى

ــۇخبىر« ــڭ» م ــدىلهر ۆئزلىرىنى ەئپهن
قانچىلىك ائلدىراشلىقىغا قارىماي، بۇ
ىئش ۈئچۈن نۇرغۇن ۋاقىـت ۋە كـۈچ

مېنىـــڭ يازمـــامنى. ســـهرپ قىلـــدى
ــــدا ــــى ۆئز ۋاقتى ــــرلهپ، ۇئن تهھرى
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وئقۇرمهنلهر بىلهن يۈز كۆرۈشـتۈرۈش
 گىـچه2ۈئچۈن، ۇئالر كېچه ساەئت 

مهن. ىئــشلىگهن ۋاقىــتالر ائز ەئمهس
مۇشـــۇ پۇرســـهتتىن پايـــدىلىنىپ،

وزى ەئپهنـــدىم بىـــلهنقۇربانجـــان ر
ــــۇخبىر« ــــن» م ــــدىمگه چى ەئپهن

بـۇ. كۆڭلۈمدىن رەھـمهت ېئيـتىمهن
ىئككى وئت يۈرەك قېرىندىشىمىزدىن
باشــــقا، بىلىــــك تــــور بېتىنىــــڭ
باشقۇرغۇچىسى ەئليـار ەئپهنـدىم بـۇ
سۆھبهتنى ەئڭ دەسلىپىدىن تارتىپال

دىـن) ULY(ۇئيغۇر التىـن يېزىقـى 
غـا) UEY(ۇئيغۇر ەئرەپچه يېزىقـى 

ۆئزگهرتىپ، ۇئنى بىلىـك تـور بېـتىگه
ـــۇپ،  ـــدىغانULYقوي ـــى بىلمهي  ن
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وئقۇرمهنلهرنىـــــڭ بـــــۇ ســـــۆھبهت
ــــــشىغا ــــــسىدىن پايدىلىنى خاتىرى
وئڭـــــايلىق تۇغـــــدۇرۇپ بېرىـــــپ

بـــۇ يهردە مهن ەئليـــار. كېلىۋاتىــدۇ
ەئپهنـــدىمگىمۇ چىـــن كۆڭلۈمـــدىن

ــتىمهن ــلهن. رەھــمهت ېئي شــۇنىڭ بى
ـــن شـــامال، نهۋرۈز ۋە ـــرگه، مهيى بى

ىزات، ىئزدىيـارى ۋە باشـقا بىـرشهھر
ــى ــۇ قېتىمق ــرى ب ــور بهتلى ــسىم ت قى
ســــــــــۆھبهتنى ھهمــــــــــدە مهن
يـــۇرتىمىزدىكى ۇئيغـــۇر ياشـــلىرى
ۈئچــــــــــــۈن تهييارلىغــــــــــــان

com.meripet.www://http 
دېگهن تـور بېتىنـى تهشـۋىق قىلىـش
يولىدا ىئزچىل تۈردە كۈچ چىقىرىـپ
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مهيىن شامال تـور بېتـى. دۇكېلىۋاتى
مېنــــــى ۆئزلىرىنىــــــڭ ائۋازلىــــــق

 قېـــتىم تهكلىـــپ2چايخانىـــسىغا 
قىلىـپ، مېنــى يــۇرتىمىزدىكى ياشــالر
بىلهن يۈز كۆرۈشتۈرۈشى بىلهن، مهن
خـــۇددى ۆئزۈمنـــى ۆئز خهلقىمنىـــڭ
ائرىــسىغا قايتىــپ بارغانــدەك ھــېس
قىلىــــپ، چهكــــسىز خۇشــــاللىق ۋە

مهنـدە ۇئنـداق. ھاياجانغا چۆمدۈم
15بىر ھېسسىيات بولۇپ بـاقمىغىلى 

مهن يــۇقىرىقى. يىلــدىن ائشــقانىدى
تور بهتلىرىنىـڭ باشـقۇرغۇچىلىرىغىمۇ
ــهككۈرىنى ــهمىمىي تهش ــڭ س ۆئزۈمنى

  . بىلدۈرىمهن
ــلىغاندىن ــۆھبهتنى باش ــۇ س ــز ب بى
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كېيىن، نۇرغۇن كىشىلهردىن ىئنكـاس
ــــــدۇق ــــــشۇرۇپ ائل ۇئالر ۆئز. تاپ

غـانىئنكاسلىرىدا مهندىن تهلهپ قىل
ــۆھبهتنى ــۇ س ــرى، ب ــىلهرنىڭ بى نهرس

ماڭـا. ىئمكان قهدەر ۇئزۇنراق يېزىش
كهلــگهن بــۇ ىئنكاســالر مهن ۈئچــۈن

-ماڭــا زور كــۈچ. زور ىئلھــام بولــدى
شـۇنىڭ بىـلهن. قۇۋۋەت بېغىـشلىدى

مهن ھهر بىـــر ســـوائلنىڭ جـــاۋابىنى
ــارىچه ــڭ ب ــسېرى ىئمكانىيهتنى بارغان
ــۇپ ۇئزۇنــراق قىلىــپ يازىــدىغان بول

ــــــــت ــــــــدىكى. ىمكهت مهن ۋەتهن
قېرىنداشالرغا ېئيتىـپ بېرىـشنى ائرزۇ
قىلغــــان ىئــــشالرنىڭ ھهممىــــسى
توغرىسىدا بىردىن سـوائل چىقىـرىش
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مــــــــۇمكىن بولمىغاچقــــــــا، مهن
ــدىگهن ــوائلنى چۆرى ــان س چىقىرىلغ
ھالدا، شۇ چاغدا ېئـسىمگه كهلـگهن
ــسىنى يېزىــشقا ــىلهرنىڭ ھهممى نهرس

ـــشتىم ـــگه. تىرى ـــۇ چهت ەئل بولۇپم
پۇرسىتىگه ىئـگه بواللمىغـانچىقىش 

كهڭ وئقۇرمهنلهرنىــــــڭ وئقــــــۇپ
پايدىلىنىــشى ۈئچــۈن، ائمېرىكىنىــڭ
ــــــــۋالىنى ھهر ســــــــاھهدىكى ەئھ
ـــــــــدە تونۇشـــــــــتۇرىدىغان ھهم
ـــالىنى قانـــداق ائمېرىكىلىقالرنىـــڭ ب
ــسىدىكى ــدىغانلىقى توغرى تهربىيىلهي
ــــۇپ ــــۆپلهپ قوش ــــۇنالرنى ك مهزم

ــدۇم ــا. قوي ــر ۋە وئپتىك مهن ېئلېكتى
ى كهسپ ەئھلى، ىئلمىـيساھهسىدىك
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ـــر ـــاتچى ۋە ىئنژىنې ـــا،. تهتقىق ەئمم
ىئجتىمـــــاىئي پهن ساھهســـــىدىكى
ــاتچى ــاكى تهتقىق ــى ي كهســپ ەئھل

ـــا. ەئمهس ـــتىگه، ماڭ ـــڭ ۈئس ۇئنى
ۋەتهنــــــدىن، ۇئيغــــــۇر تىلىــــــدا
سۆزلىشىدىغان مۇھىتتىن ائيرىلغىلى

مهن بـــــۇ.  يىلـــــدىن ائشـــــتى20
ســۆھبهتنىڭ خاتىرىــسىنى ائشــۇنداق

ـــاالھىيهت ـــر س ـــازدىمبى ـــلهن ي . بى
ىئجتىماىئي پهن ساھهسـىدىكى بهزى
كهســـپ نۇقتىــــسىدىن قارىغانــــدا،
ــــــرى ــــــڭ بهزى يهرلى يازغانلىرىمنى
ــاي قالغــان ــوغرا بولم ــدەك ت دېگهن

ـــــــــۇمكىن مهن. بولۇشـــــــــىمۇ م
وئقۇرمهنلهرنىــڭ تــوغرا چۈشىنىــشىنى
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ھهمدە ماڭا ىئلھام بېرىپ. سورايمهن
يازغان ېئلخهت ۋە باشقا ىئنكاسلىرى

، بارلىق وئقۇرمهنلهرگه چىـنۈئچۈن
  . كۆڭلۈمدىن رەھمهت ېئيتىمهن

بىلىــۋال بىــلهن مېنىــڭ بــۇ قېتىمقــى
ســۆھبهتنى ېئلىــپ بېرىـــشىمىزدىكى
ــــــــرال ــــــــسىدىمىز پهقهت بى :مهق
ــا يــۇرتىمىزدىكى يــاش وئقۇغۇچىالرغ
ــــي ــــشىچه روھى ــــولىمىزدىن كېلى ق
جهھهتــتىن بولــسىمۇ بىــر ائز ىئلھــام
نبېرىپ، ۇئالرنىـڭ كهلگۈسـى ۈئچـۈ

بىـر تـوغرا يـول تاللىۋېلىــشىغا ائزراق
مېــنىڭچه،. بولــسىمۇ يــاردەم قىلىــش

ــز ــل ىئگى ــا وئخــشاش ھهر خى -ماڭ
ـــــرى ـــــايلىقنى ۆئز-پهس، ەئگ توق
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بېــــشىدىن كهچــــۈرۈپ، كىــــشىلىك
ھاياتنىڭ بىر قىسمىنى ياشاپ بولغان
ھهمدە ۆئزى ۈئچۈن بىر قهدەر توغرا
يــول تېپىــپ، كىــشىلىك ۋە كهســپىي

دەر مۇۋەپپهقىيهتلىكھاياتىنى بىر قه
ــۇر ــر ۇئيغ ــان ھهر بى ــپ ماڭالىغ ېئلى
ــۇرتىمىمىزدىكى ــشىمىزنىڭ، ي قېرىندى
ياش وئقۇغۇچىلىرىمىزغا مۇنداق بىـر
ـــش ـــهببۇس قىلى ـــهنچىنى تهش چۈش

ھــازىر وئتتــۇرا: مهجبــۇرىيىتىمىز بــار
ـــى ـــي مهكتهپتىك ـــتهپ ۋە ائلى مهك
ـــشتا، ـــداق داۋام قىلى ـــنى قان وئقۇش

ــۆۋەتتىكى ۋەزىي ــڭ ن ــىجۇڭگونى ىتىن
 يىل20 يىل، 10ەئمهس، بۇنىڭدىن 

ـــــدىن كېيىنكـــــى30ھهتتـــــا   يىل
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ــرەك ــۇش كې ــۆزدە تۇت ــى ك .ۋەزىيهتن
ــــز ــــايىن تې ــــازىر ىئنت ــــو ھ جۇڭگ

ــدۇ ــدىن . ۆئزگىرىۋاتى 20-10بۇنىڭ
خىزمهتنى بىر تۇتـاش"يىل بۇرۇنقى 

ـــش تـــۈزۈمى ھـــازىر" تهقـــسىم قىلى
ەئگهر. رىقابهت تـۈزۈمىگه ۆئزگهردى

ممهللىــشىپ،تــۈزۈملهر مۇكه-قــانۇن
رىقــــابهت ۋە خىــــزمهت پۇرســــىتى
ــــاراۋەر ــــمه ائدەم ب ــــدا ھهم ائلدى
بولىدىغان بىر ۋەزىيهت شهكىللهنسه،
ھازىر ىئگىلىـگهن بىلىـم، تهربىـيىلهپ
ـــــشتۈرگهن ىئقتىـــــدارالر ەئڭ يهتى
ـــدۇ ـــۆھهرگه ائيلىنى ـــك گ .قىممهتلى
ــۇ جهھهتتىكــى ــۇر خهلقىنىــڭ ب ۇئيغ
چۈشهنچىـــــــسىنى ۆئســـــــتۈرۈش



813

چه ۇئزۇن مۇددەتجهھهتته، ھازىرغى
ـــقا ـــگه وئقۇش ـــشىپ، چهت ەئل تىرى
چىقالىغـــــان ھهر بىـــــر ۇئيغـــــۇر
ۋەتهندىـــــــشىمىز وئخـــــــشىمىغان

مېنىـڭ. دەرىجىدە تۆھپه قوشـااليدۇ
بۇ قېتىم يېزىپ چىققىـنىم ۆئزۈمـدىن
.ىئبــارەت بىــر ائدەمنىــڭ ھېكايىــسى
ىئـــشىنىمهنكى، ھـــازىر چهت ەئلـــدە
ـــــــشلهۋاتقان ـــــــان ۋە ىئ وئقۇۋاتق

ـــالرنىڭ ـــدەكيۇرتداش ـــدە مهن  ىئچى
ھهر. ھېكايىسى بارالر ىئنتايىن كـۆپ

ــــرى ــــل ەئگ ــــايلىقنى ۆئز-خى توق
بېشىدىن كهچـۈرۈپ، ەئڭ ائخىرىـدا
بىــــــر مــــــۇۋەپپهقىيهت يولىغــــــا
ېئرىشهلىگهنلهر ھهمدە بـۇ يولـدا ۆئز
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-ائنــــا، ۇئرۇق-ائىئلىــــسى، ائتــــا
تۇغقــــانلىرى ۋە ۇئيغــــۇر مىللىتــــى
ـــدە ۈئچـــۈن وئخـــشىمىغان دەرىجى

لتۈرۈۋاتقان، ۇئيغۇرشهرەپ كه-شان
دېگهن بىر مىللهتنىڭ مهۋجۇتلـۇقىنى
دۇنياغــــا بىلــــدۈرۈش جهھهتــــته
وئخـــشىمىغان دەرىجىـــدە تـــۆھپه
.قوشـــــۇۋاتقانالر خېلـــــى كـــــۆپ
مــــۇۋەپپهقىيهت بالـــــدىقىنىڭ ەئڭ
يۇقىرىسىغا تېخى چىقىـپ بواللمـاي،

ــــا ــــېخىچه جاپ ــــهققهتلىك-ت مۇش
دەۋرىنى ۆئز بېشىدىن ۆئتكۈزۈۋاتقان

ـــــسىمۇ، ۋ ـــــڭبول ەتهن ۋە مىللهتنى
كهلگۈســـى ىئـــستىقبالىنى كـــۆزلهپ،
مـــۇۋەپپهقىيهت قـــازىنىش يولىـــدا
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كۈنــــــدۈز بوشاشــــــماي-كــــــېچه
ـــشىۋاتقانالرمۇ ائز ەئمهس مهن. تىرى

ــا ــايىلىرىنى ماڭ ــۇالردىن، ۆئز ھېك ش
وئخشاش يېزىپ چىقىپ، ۇئنىڭـدىن
ــــى ــــاش ەئۋالدالرن ــــدىكى ي ۋەتهن
ــــشىنى ســــهمىمىيلىك خهۋەردار قىلى

بىـــز ھهممىمىـــز. مهنبىـــلهن ســـوراي
ـــز ـــۈپ. قېرىيمى ـــدا ۆئل ەئڭ ائخىرى
شـۇڭا يـۇرتىمىزدىكى يېڭـى. كېتىمىز

ـــــــدىلىق ـــــــۈن پاي ەئۋالدالر ۈئچ
ــــدۇرۇپ ــــا قال ــــىلهرنى ۇئالرغ نهرس

بۇ يهردە، ھازىرغىچه ائزراق. قويايلى
بولسىمۇ ۆئز ھېكايىـسىنى ۋە ۇئيغـۇر
مهسىلىــسىگه بولغــان كــۆز قارىــشىنى

ــور  ــۋال ت ــىيېزىــپ، ۇئنــى بىلى بېكىت
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ائرقىلىق كهڭ وئقۇرمهنلهرگه سۇنغان
ياپونىيهدىكى دوكتور دىلـشات ائبـال
ەئپهندىم قاتارلىق ۋەتهنداشـالرغىمۇ
.چىن كۆڭلۈمدىن رەھمهت ېئيتىمهن
مهن ۆئزۈم بېــسىپ ۆئتــكهن يــولنى
خۇالســـــــىلهپ، مـــــــۇۋەپپهقىيهت
قازىنىشنىڭ مۇنداق بىر فورمۇالسـىنى

  :خۇالسىلهپ چىقتىم
ــــــۇۋەپپهقىيهت ــــــت  = م +تاالن

  پۇرسهت+ تىرىشچانلىق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــازىرغىچه ھ

http://www.meripet.com تــــــور 
ــالر ــان يۇرتداش ــۆرۈپ باقق ــى ك بېتىن
.ۈئچۈن بۇ فورمۇال ناتونۇش ەئمهس
ەئمهلىيهتـته، بـۇ بىـر يېڭـى فورمـۇال
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20بولماستىن، مهن ۇئنى بۇنىڭدىن 
شـــىنجاڭنهچـــچه يىـــل بـــۇرۇن، 

ـــــــان ۇئنىۋېرســـــــىتېتىدا وئقۇۋاتق
ــدىم ــا قويغانى ــدىال وئتتۇرىغ .ۋاقتىم
ېئــسىمدە قېلىــشىچه، مهن ۇئنــى بىــر
قېتىملىـــــق مهكـــــتهپ بـــــويىچه

يېڭى وئقۇغـۇچىالرنى«ۆئتكۈزۈلگهن 
دا» قارشــى ېئلىــش چــوڭ يىغىنــى

.سۆزلىگهن سۆزۈمگه كىرگۈزگهنىـدىم
ــوڭ قهغهزغه ــر چ ــى بى ــلىدە ۇئن ەئس

لىنىــڭ سهھنىــسىگهيېزىـپ، يىغىــن زا
ـــــــۇرۇپ ـــــــۇپ ت ـــــــسىپ قوي ېئ
چۈشهندۈرۈشنى وئيلىغان بولساممۇ،

بۇ. ۇئنىڭغا ىئمكانىيهت بولمىغانىدى
قېتىمقى سـۆھبهتنى تولـۇق وئقۇغـان
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كىشى، مېنىڭ نېمه ۈئچۈن يـۇقىرىقى
ـــــر ـــــىتىلگهن بى ـــــۇالدا كۆرس فورم
ــانال ــى ائس ــىگه كهلگهنلىكىمن خۇالس

ــىنهلهيدۇ ــۇالدىكى . چۈش ــۇ فورم 3ب
 نىـــــــڭ ھهر بىرىنـــــــى مهنائمىل

http://www.meripet.com  ـــــور  ت
ـــــسىلىي ـــــر قهدەر تهپ ـــــدە بى بېتى

ــهندۈردۈم ــۇ. چۈش ــى ب ــۇڭا ۇئالرن ش
مهن بـــــۇ. يهردە تهكرارلىمـــــايمهن

يهردە تىلغا ېئلىپ ۆئتـۈپ كېتىـشنى
مۇۋاپىق كۆرگهن، ائمېرىكىلىقالرنىـڭ

  : بارمۇنداق بىر مىجهزى
ــشكهن ــز ېئرى ــرىكىلىقالر ھهرگى ائمې
مۇۋەپپهقىيىتى ۈئچۈنال ەئمهس، بىـر
چوڭ مۇۋەپپهقىيهتكه ېئرىشهلمىگهن
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ــــــڭ شــــــۇ تهقــــــدىردىمۇ، ۆئزىنى
مــۇۋەپپهقىيهتكه ېئرىــشىش يولىــدا
ـــــشچانلىقىدىن ـــــهتكهن تىرى كۆرس

  .پهخرلىنىدۇ
ــدا، ــۈن ېئيتقان ــر ائدەم ۈئچ ھهر بى

ــۇالدىكى  ــۇقىرىقى فورم ــت«ي »تاالن
نىــڭ قانــداق»تىرىــشچانلىق«لهن بىــ

ـــگه ـــڭ ۆئزى ـــۇ ائدەمنى ـــى ش بولۇش
ۇئنـداق» پۇرسـهت«لېكىن، . باغلىق
ھازىر زور كۆپ مىقتـاردىكى. ەئمهس

ائلدىـدا ۆئزى» پۇرسـهت«ۇئيغۇرالر 
ـــسىز ۈئچـــۈن بىـــر ىئنتـــايىن پايدى

ەئممـــا، بىـــز. وئرۇنــدا ياشـــاۋاتىدۇ
بۇنىـــڭ ۈئچـــۈن ائھ ۇئرۇپ، بىـــر

يولىغـــاچۈشكۈنلىـــشىش، يـــوقىلىش 
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قاراپ ماڭـساق، ۇئ ۇئچىغـا چىققـان
چۈشكۈنلىـــشىش. نـــادانلىق بولىـــدۇ

ۆئزىمىزنىڭ ۆئلۈمىنى ساقالپ تۇرغان
ۇئنداق قىلىش بىزنىـڭ. بىلهن باراۋەر

ھــازىرقى ھــالىتىمىزنى ۆئزگهرتىــشكه
ۇئنـداق قىلىــشنىڭ. ېئلىـپ بارمايـدۇ

بىــز ۈئچــۈن ھــېچ قانــداق قىممىتــى
ــــوق ــــز. ي ــــسىچه، بى ــــڭ ەئك ۇئنى
كۈنلۈكنى كۈچكه ائيالنـدۇرۇپ،چۈش
ــولى-ۆئز ــاش ي ــر ياش ــزگه بى ۆئزىمى

.ېئچىش ۈئچۈن تىرىشىشىمىز كېـرەك
يېڭــى پۇرســهت يــارىتىش جهھهتــته
ــــدىغىنى ــــۈك رول وئيناي ەئڭ كۈچل

مهن بۇ سـۆھبهتته مۇشـۇنداق. بىلىم
بىر نـۇقتىنى تولـۇق نامـايهن قىلىـش
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ــشتىم ــۆپ تىرى ــايىن ك .ۈئچــۈن ىئنت
كى ەئڭ ىئلغـارۆئزۈمنىڭ بۇ دۇنيـادى

مىللهتلهر ائرىسىدىن كېلىپ چىققان
ەئڭ ىئلغــار كىــشىلهر بىــلهن قانــداق
رىقابهتلهشــكهنلىكىمنى ھهمــدە بــۇ
رىقـــابهت ىئچىـــدە قانـــداق قىلىـــپ
ـــول ۆئزۈمـــگه توختىمـــاي يېڭـــى ي
ېئچىـــپ ماڭغـــانلىقىمنى تهپـــسىلىي

بىلىمنىــڭ پۇرســهت. يېزىــپ چىقــتىم
ېئلىــپ كېلىــدىغانلىقى بىــر دۇنيــاۋىي

هقىقهت بولۇپ، ۇئ ھهمـمه مىلـلهتھ
ـــــاق مهن مۇشـــــۇ. ۈئچـــــۈن وئرت

سۆھبهتته نهقىل كهلتۈرگهن، وئغلـۇم
دىلشات ۆئزىنىـڭ مهكتىپىـدىكى بىـر
پـــــــــــاائلىيهتته وئقۇغـــــــــــان،
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ائمېركىلىقالرنىڭ بۇ جهھهتتىكى كۆز
ـــداق ىئـــدى ـــم«: قارىـــشى مۇن بىلى

ــي ــۇغ تهركىبى ــڭ ەئڭ ۇئل ھاياتلىقنى
ى ەئڭقىسمى بولۇپ، ۇئ بىـر ائدەمنـ

يۇقىرى دەرىجىلىـك مـۇۋەپپهقىيهتكه
ـــشتۈرىدۇ ـــنىڭ. ېئرى ـــى ىئگىلهش ۇئن

سـهمىمىيلىك: پهقهت بىرال يـولى بـار
ۆئگىنىش بىر چىراق. ۋە تىرىشچانلىق

بولۇپ، بىـز ۇئ ائرقىلىـق ۆئزىمىزنىـڭ
ۆئتمۈشـــىنى وئقۇيـــااليمىز، ھهمـــدە
.ۆئزىمىزنىڭ كهلگۈسىنى يورۇتااليمىز

تهمىـــنكىـــشىلهر بىلىـــم ائرقىلىـــق 
ېئتىلىدىغان پۇرسهتلهر ائرقىلىـق ۆئز
-دۇنياسىنى كېڭهيتهلهيدىغان كـۈچ

ــــــــدۇر ــــــــۇدرەتكه ىئگى مهن. »ق
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ــــاش ــــر ي ــــۇرتىمىزدىكى ھهر بى -ي
ــسىدە ــۆزلهرنى ېئ ــۇ س ــمۈرنىڭ ب ۆئس
چىـــڭ تۇتـــۇپ، ۆئزىنىـــڭ ياشـــلىق
ــى ــاي، ۋاقتىن ــى ىئــسراپ قىلم دەۋرىن

يۈز پىرسهنت بىلىم ىئگىـلهش-يۈزدە
 تولىمـــۇۈئچـــۈن ســـهرپ قىلىـــشىنى

  . ۈئمىد قىلىمهن
مهن بــۇ ســۆھبهتته يهھۇدىيالرنىــڭ
.ىئشلىرىنى خېلى كۆپ تهسـۋىرلىدىم

نىمـــۇ» ياشـــاش يـــولى«ۇئالرنىـــڭ 
شـۇ. خۇالسىلهپ وئتتۇرىغـا قويـدۇم

خۇالســــــىنىڭ ىئچىــــــگه تېخــــــى
ۇئ. كىرگۈزۈلمىگهن يهنه بىر ىئش بار

بولــــسىمۇ، يهھــــۇدىيالر داۋاملىــــق
ــال ــېلىش ېئھتىم ــرى دۇچ ك لىقىۆئزلى
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بولغـــــان ەئڭ ناچـــــار ەئھـــــۋالنى
ـــپ، شـــۇنىڭغا ھهر ـــهۋۋۇر قىلى تهس
تهرەپلىمه تهييارلىق كـۆرۈپ تـۇرۇپ

بـۇ خـۇددى بىـر كـۆپ يهر. ياشايدۇ
تهۋرەيــدىغان رايونـــدا ياشـــاۋاتقان

 بــال يهر8ەئگهر ھــازىرال «كىــشىلهر 
»تهۋرەپ قالسا، بىز قانداق قىلىمىز؟
.دەپ سوراپ تۇرغانغا وئخشاش ىئش

قال، بىـــر ۇئرۇش بولۇۋاتقـــانشـــۇندا
ـــله ـــر ائىئ ـــاۋاتقان بى ـــدا ياش رايون

ەئگهر ھــازىرال بىزنىــڭ«كىــشىلىرى 
ۆئينىڭ ۈئستىگه بىر بومبـا چۈشـسه،

دەپ ســوراپ» بىــز قانــداق قىلىمىــز؟
ھــازىر. تۇرغىنىغــا وئخــشاش ىئــش

ۇئيغۇرالر ىئنتايىن كۆپ ۋە ىئنتـايىن
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ـــــــىلىلهرگه دۇچ ـــــــكىن مهس كهس
ھوشـى-ەئقلـىمېنىڭچه . كېلىۋاتىدۇ

جايىدا، ھهقىقىـي ۋىجـدانى بـار بىـر
ـــــشىنىڭ بۇنـــــداق كهســـــكىن كى
ەئھــۋالالرنى كۆرمهســلىككه ســېلىپ،
كاللىــــسىنى پۈركىۋېلىــــپ ياشــــاپ

شـــۇڭا. ماڭالىـــشى ائســـان ەئمهس
بىـز«ائرىـالپ، -ۇئيغۇرالرمۇ ائرىالپ

دۇچ كېلىشىمىز مۇمكىن بولغـان ەئڭ
-دەپ ۆئز» ناچار ەئھـۋال قايـسى؟

.اپ تــۇرغىنى ياخــشىۆئزىــدىن ســور
ــــالغۇز ۆئز ــــۇھىمى، ي -تېخىمــــۇ م

ۆئزىدىن سوائل سـوراپال قالماسـتىن،
ائشـــۇنداق ناچـــار ەئھۋالنىـــڭ يـــۈز
بېرىشىنىڭ ائلـدىنى ېئلىـش ۈئچـۈن،
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ــــرەك ــــشى كې ــــاي تىرىشى .توختىم
.يهھــۇدىيالر دەل ائشــۇنداق قىلىــدۇ
يهھۇدىيالرنىڭ ائنچه كۆپ كـۈلمهي،
،ناخشا ېئيتماي، ۇئسسۇل وئينىمـاي
كۆپىنچه ۋاقىتتـا بىـر خىـل جىـددىي
ھالهتته تۇرغاندەك كۆرۈنىـشى، مانـا
مۇشــــۇنداق ســــهۋەبتىن بولۇشــــى

بــۇ خــۇددى ۇئيغۇرالرنىــڭ. مــۇمكىن
:بىر تهمـسىلىدە ېئيتىلغانـدەك ىئـش

مىدىرالپ تۇرغان قۇرۇت كۆمۈلـۈپ«
ــدۇ ــشنى. »قالماي ــۇقىرىقى ىئ مهن ي

ۆئزىنىــڭ ائدىــتىگه ائيالندۇرۇشــنى
ستىقبالىدىنھـــــــــازىر ۆئز ىئـــــــــ

ۈئمىدســــــــــىزلىنىپ، ائنــــــــــچه
ــۇپ قالغــان ھهر تىرىــشمايدىغان بول
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ۆئسـمۈر ۈئچۇنمـۇ-بىر ۇئيغۇر يـاش
چۈشكۈنلىـشىپ. تهشهببۇس قىلىمهن

ھــېچ بىــر ىئــش خــوش ياقمىغـــان
ۋاقتىڭىزدا، ۆئزىڭىزدىن يۇقىرىقىدەك

چوقـۇم. بىر سـوائلنى سـوراپ بېقىـڭ
ــــــــــۈچكه چۈشــــــــــكۈنلۈكنى ك

ــسىز ــېچ . ائيالندۇراالي ــدا،ھ بولمىغان
مهن شــــــــــۇنداق بولۇشــــــــــىغا

  .تىلهكداشمهن
ـــــالىق ىئـــــشلىگهنگه،  ائدەم جاپ

ــشقانغا ــاتتىق تىرى ــۈردە ق ــل ت ىئزچى
قىيىنچىلىققـا بـاش. ۆئلۈپ قالمايـدۇ

ــــيىن ىئــــشالردا ەئگــــمهي، ەئڭ قى
ـــان ـــانلىقچه قىاللمىغ ـــقىالر ائس باش
ــشقا جــۈرەئت قىلىــش ىئــشالرنى قىلى
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ائرقىلىـق، ۆئزىـگه بارغانـسېرى كــۆپ
ــــول ېئچىــــپ ماڭااليــــدۇ مهن. ي

ـــۇقتىنى ـــۇ ن ـــدا ب ـــۇقىرىقى يازمام ي
.ىئلگىرى سۈرۈشكىمۇ كۆپ تىرىـشتىم

ــل  ــۇ يى ــى (ب ــى-2005يهن -6) يىل
ەئســىرنىڭ ەئڭ-20مــارت كــۈنى، 

مهشـــھۇر فىزىكـــا ائلىمىنىـــڭ بىـــرى
ــان  ــۈپBetheبولغ ــدىم ۆئل  ەئپهن
دۇنيـا ۇئرۇشـى-2ۇئ كىـشى . كهتتى

ـــوس ـــڭ ل ـــدە ائمېرىكىنى -مهزگىلى
ىلىس دۆلهت تهجرىبىخانىــسىكىائنــژ

مانخاتتون پروجهكتىنىڭ نهزەريىۋىي
فىزىكــا بۆلۈمىنىــڭ باشــلىقى بولــۇپ،
ائتوم بومبىسىنىڭ كهشپ قىلىنىـشىدا
ــدە ــان ھهم ــۇق رول وئينىغ ائچقۇچل
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قۇيــاش ۋە يۇلتۇزالرنىــڭ ىئســسىقلىق
ــــۇش ېئنېرگىيهســــىنىڭ پهيــــدا بول
جهريــــانىنى بايقــــاش ائرقىلىــــق

ـــل م-1967 ـــى نوبې ـــايىل ۇكاپىتىغ
يىلــى -Bethe 1906.  ېئرىــشكهن

تۇغۇلغان بولۇپ، ائپىـسى يهھـۇدىي
بولغـــــانلىقى ۈئچـــــۈن، ۆئزىنىـــــڭ
ـــــسورلۇق ـــــانىيهدىكى پروفېس گېرم

-1933خىزمىتىدىن قۇرۇق قېلىـپ، 
.يىلى گېرمانىيهدىن قېچىپ كهتكهن

يىلــــــــى ائمېرىكىنىــــــــڭ-1935
Cornellــــــــــــــىتېتىغا  ۇئنىۋېرس

ـــرگهن ـــۇپ كى ـــۇ. پروفېســـسور بول ب
ــانچه ــر ق ــدەك بى ــشىنىڭ يۇقىرىقى كى
ــڭ ــتلىرىدىن ۇئنى ــۈمله سهرگۈزەش ج
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-ۆئز ۆئمرىــــدە قانچىلىــــك جاپــــا
مۇشــــــهقهتلهرنى ۆئز بېــــــشىدىن
ۆئتكــــــۈزگهنلىكىنى، قانچىلىــــــك
ــــهتكهنلىكىنى ــــشچانلىق كۆرس تىرى

شـۇنداق قىلىـپ. كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ
 يىــل ۆئمــۈر99تۇرۇپمــۇ، ۇئ كىــشى 

ــۇ ــ. كۆرۈپت ــر ائدەم ھهرگى ــۇڭا بى زش
ــان ــشلهپ، ائس ــاتتىق ىئ ــڭ ق ۆئزىنى
قېرىــپ كېتىــشىدىن يــاكى بالــدۇر
ۆئلۈپ كېتىشىدىن ەئنـسىرىمهسلىكى

ــدا ۆئزىنىــڭ. كېــرەك خــاتىرجهم ھال
ـــۇقىرى ـــدارىنى ەئڭ ي ـــارلىق ىئقتى ب
ــڭ ــدە ىئــشقا ســېلىپ، ۆئزىنى دەرىجى
يوشــۇرۇن كۈچىــدىن ەئڭ يـــۇقىرى
دەرىجىــدە پايــدىلىنىش ۈئچــۈن بىــر
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ــرە باشــقىالر. كۆئمــۈر تىرىشىــشى كې
قىاللمىغــاننى قىلىــش، باشــقىالردىن
ياخشىراق ياشـاش ۈئچـۈن، چوقـۇم
باشــــقىالرغا قارىغانــــدا بهكــــرەك

بۇنىڭــدىن باشــقا. تىرىــشىش كېــرەك
  .يول يوق

بىر ائدەم ۆئزىنىڭ ىئش ھهرىكىتىنى
ىئنگلىزچه(بىر نىشان ياكى باياننامه 

»declaration « (ـــــــــق ائرقىلى
ــڭ ــدا، ۇئنى ــونترول قىلغان ــۈمىك  ۈئن

ــدۇ ــشى بولى ــۇرا. ەئڭ ياخ مهن وئتت
مهكتهپـــته ۆئزۈم ۈئچـــۈن تـــۈزگهن

باشـــقىالر«: باياننامىلهرنىـــڭ بىـــرى
ـــۇ ـــان ىئـــشنى ۇئيغۇرالرنىڭم قىاللىغ
ــــسپاتالش ــــدىغانلىقىنى ىئ »قىالالي
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ـــدى ـــامىنى. بولغانى ـــۇ بايانن مهن ب
.مهلۇم دەرىجىدە ەئمهلگه ائشـۇردۇم
ۇئنى مهندىن باشقا جۇڭگـودىكى ۋە

 ەئلدىكى نۇرغۇن شـىجاەئتلىكچهت
ۇئنـى. ۇئيغۇر ياشلىرىمۇ ىئسپاتلىدى

بۇنىڭــدىن كېــيىن يهنه كـــۆپلىگهن
تىرىشچان ۇئيغۇر ياشلىرى داۋاملىـق

  . ىئسپاتاليدۇ
مهن بــۇ يهردە بــارلىق وئت يــۈرەك
ۇئيغۇر ياشلىرىنىڭ ۆئزلىـرى ۈئچـۈن
ــامىنى تۈزۈشــىنى ــر بايانن مۇنــداق بى

ىمـايمهن توخت«: تهكلىپ قىلىـمهن
تىرىــشىپ، ۇئيغــۇردىن ىئبــارەت بىــر
ــا ــۇقىنى دۇنياغ ــڭ مهۋجۇتل مىللهتنى
بىلــدۈرۈش ۈئچــۈن بىــر كىــشىلىك
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ھــــازىر بــــۇ. »تــــۆھپه قوشــــىمهن
جهھهتته نۇرغۇن كىـشىلهر جاپـالىق

لـېكىن. تىرىشچانلىق كۆرسـىتىۋاتىدۇ
.بۇ قوشـۇن يهنىـال ىئنتـايىن كىچىـك

بـۇ جهھهتـته. يهنىال ىئنتايىن ائجىز
 كــۆزگه كۆرۈنهرلىــك نهتىــجهبىــر ائز

يــــارىتىش ۈئچــــۈن، يهنه نۇرغــــۇن
ۇئيغــــۇر ياشــــلىرى بــــۇ قوشــــۇنغا

  . قوشۇلىشى كېرەك
مهن بــــۇ يهردە پۈتــــۈن ۇئيغــــۇر
خهلقىگىمـــــۇ ۆئزلىـــــرى ۈئچـــــۈن
بۇنىڭـــــدىن كېـــــيىن ەئمهلـــــگه
ـــــر ـــــداق بى ـــــۇرىدىغانغا مۇن ائش
ــشىنى تهكلىــپ ــامىنى تاللىۋېلى بايانن

ـــــــمهن ـــــــاي«: قىلى مهن توختىم
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، ۇئيغۇرنىـــڭ كىملىكىنـــىتىرىـــشىپ
مهڭگـۈ سـاقالپ قـېلىش ۈئچـۈن بىـر

بـــۇ. »كىـــشىلىك تـــۆھپه قوشـــىمهن
باياننـامىنى ەئمهلــگه ائشــۇرۇش بىــر
.ۇئزۇن مۇددەتلىك مۈشـكۈل ۋەزىـپه
ـــۇ ســـاھهدە ـــڭ ب ـــر ۇئيغۇرنى ھهر بى
ــداق بولۇشــى وئينىغــان رولىنىــڭ قان
پۈتــــــۈن ۇئيغــــــۇر مىللىتىنىــــــڭ
ــــــــدىرىنى كهلگۈســــــــىدىكى تهق

ۇئيغۇرنىڭ ىئستىقبالىغا،. بهلگىلهيدۇ
ۇئيغۇرنىـــڭ كېيىنكـــى ەئۋالدلىرىغـــا
كۆڭــۈل بۆلىــدىغان ھهر قانــداق بىــر
ـــدىن ـــر باياننامى ـــداق بى ائدەم، بۇن
.ۆئزىنى ېئلىـپ قاچماسـلىقى كېـرەك
بىز پهقهت شۇنداق قىلىش ائرقىلىقال،
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ــا ۆئزىمىزنىــڭ كهلگۈســى ەئۋالدلىرىغ
بىـز پهقهت شـۇنداق. يۈز كېلهلهيمىز

دىال، ۆئزىمىــــز ۆئلىــــدىغانقىلغانــــ
ـــا ـــداق«: ۋاقىتت ـــېچ قان ـــڭ ھ مېنى

چــــۈنكى، مهن. ائرمىــــنىم يــــوق
ۆئزۈمنىڭ پۈتۈن ھايـاتىنى ىئنتـايىن

دەپ» مهنىلىـــــــك ۆئتكـــــــۈزدۈم
ياخــــشى ائدەم ەئڭ. ېئيتــــااليمىز

بىـر. ائخىرى چوقۇم ۇئتۇپ چىقىـدۇ
ـــز. ياخـــشى مىللهتمـــۇ شـــۇنداق بى

ھهممىمىـــــز وئرتـــــاق تىرىـــــشىپ،
ـــــــ ـــــــڭ بى ر ياخـــــــشىۇئيغۇرنى

ـــــر ـــــارەت بى ـــــدىن ىئب مىللهتلىكى
 . ھهقىقهتنى ىئسپاتالپ چىقايلى
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 خۇالسه
ــۋال«  ــر» بىلى ــڭ تهھرى ــور بېتىنى ت

  :ىئالۋىسى
ــپ  ــى«شــۇنداق قىلى ــۇر ائلىم ۇئيغ

تىن»ەئركىن سىدىق بىلهن سۆھبهت
ىئبارەت ىئلھامبهخش ەئسهرنىڭ تـور

ــڭ  ــسىدەبېتىمىزنى ــالىلهر سهھىپى ماق
.بېرىلىــدىغان قىــسمى تامــام بولــدى
ــى ــازىرغىچه ېئــالن قىلىنغىن ــا ھ ەئمم
ــــسمى، ســــۆھبهتنىڭ ائساســــىي قى
شــــۇنداقال رەت تهرتىــــپ نومــــۇرى
 .بويىچه ېئيتقاندا ائلدىنقى يېرىمى

قالغــــان ســــوائلالرغا ەئركىــــن 
ەئپهندى داۋاملىق جاۋاب بېرىدىغان
ــۇق جــاۋ ــوائلالرغا تول ــدى، س اببول



838

ــــى ــــز ۇئن ــــدا بى ــــپ بولغان بېرىلى
ــــوردا  ــــدا،PDFتېزلىكتهت  فورماتى

ULY ۋە UEYيېزىقىــــدا كىتــــاب 
ەئگهر ىئمكانىيهت. قىلىپ چىقىرىمىز

ــما ــمىي باس ــى رەس ــه، ۇئن ــار بهرس ي
شــهكلىدە چىقىرىــشىمىزمۇ مــۇمكىن،
ــالرنىڭ ــدىكى قېرىنداش ــۇ چهت ەئل ب
ــدىكى ــۇنداقال ۋەتهن ــلىھهتى، ش مهس

  .تورداشالرنىڭ ۈئمىدى
ەئركىــن ەئپهنــدىنىڭ دەســلهپتىن 

باشــــالپال بهرگهن مــــۇكهممهل ھهم
ەئتراپلىق جاۋابلىرىدىن ىئلھاملىنىپ
چىقارغــــــــــان ســــــــــوائللىرىمىز
تورداشــــلىرىمىزنىمۇ رازى قىلــــدى،
چــۈنكى جــاۋابالر بىزنىــڭ تهســهۋۋۇر
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ـــۇنالرنى ـــۇ كهڭ مهزم قىلغىنىمىزدىنم
ـــدى ـــپ داۋام قىل ـــگه ېئلى .ۆئز ىئچى

ىزكى، بـۇ سـۆھبهتشۇنداق ېئيتااليم
بىزنىڭ پۈتكۈل ھايات مۇسـاپىمىزگه

بـۇ يهردە. ىئجابىي تهسىر كۆرسىتىدۇ
بىز ەئركىن ەئپهندىگه يهنه بىر قېتىم
چوڭقــۇر رەھمىتىمىزنــى بىلــدۈرۈش

نــــى»ســــۆھبهت«بىــــلهن بىلــــله، 
ـــــز ـــــشكه ېئغى ائخىرالشـــــتى دېيى
ائچمىقىمىزنىــــڭ تولىمــــۇ قىيىنغــــا

مىز،توختىغانلىقىنى ېئيتماي تۇرالماي
ــشه ــڭ ســۆھبهتلىرىگه ھهمى ــز ۇئنى بى

شۇڭا بىز بۇنىڭـدىن كېـيىن. مۇھتاج
تور بېتىمىزنـى ىئـشلهش جهريانىـدا،
ــدىن ــا يېقىن تورداشــلىرىمىزنىڭ رايىغ
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دىقــقهت قىلىــپ، ەئتراپلىــق جــاۋاب
بېرىشكه توغرا كېلىدىغان مهسـىلىلهر
ــــدىنىڭ ــــن ەئپهن ــــسا ەئركى يولۇق
 .ياردىمىگه ېئرىشىشنى ۈئمىد قىلىمىز
ــــڭ ــــدى ۋە ۇئنى ــــن ەئپهن ەئركى

  .ائىئلىسىگه بهخت تىلهيمىز
 تۈركۈمــدە-2ەئركىــن ەئپهنــدىگه

جاۋاپ بىرىـشىگه يولالنغـان قالغـان
 :سوائلالر تۆۋەندىكىلهردىن ىئبارەت

ھــازىر جۇڭگــو خهلقائرادىكــى .1
ـــــــــــازار دەپ ـــــــــــوڭ ب ەئڭ چ

ــــدۇ ــــو .قارىلىۋاتى ــــي«جۇڭگ غهربى
ـــش ـــدە ېئچى ـــوننى كهڭ كۆلهم »راي

.ىسىنى يولغـا قويۇۋاتىـدۇستىراتېگىي
سىزچه، بـازار ىئگىلىكـى دەۋرىـدىكى
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ـــازىرىنى ېئچىـــش، پـــۇت جۇڭگـــو ب
ــش ــداق قىلى ــتا قان دەســسهپ تۇرۇش
كېرەك؟ قانـداق يولـدا ماڭغانـدا بـۇ
ـــاراتقىلى ـــۈم ي ـــز ۈئن ـــته تې جهھهت

  بولىدۇ؟
-90ائلـــــدىنقى ەئســـــرنىڭ  .2

يىللىرىدىن باشالپ شىنجاڭدا ۇئيغۇر
ىلــــلهتقاتــــارلىق ائز ســــانلىق م

خۇسۇسـىي كارخـانىچىلىرى كـۆپلهپ
ــــلىدى، ــــشكه باش ــــدانغا كېلى مهي
شۇغىنىــــــسى، بــــــۇ شــــــىركهتلهر
ــــــــدىن مهھــــــــسۇالتلىرىنى رايون

ــدى ــىي. ھالقىتالمى ــىزچه خۇسۇس س
مىللىــي كارخــانىالر قانــداق قىلغانــدا
ســاھهدىن، رايونــدىن، چېگرىــدىن
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  ھالقىيااليدۇ؟
ــۇدرەت .3 ــلهت ق ــر مىل ســىزچه، بى

لهن ىئقتىــسادىيتېپىــشتا ائلــدى بىــ
ــشى ــان قىلى ــى ناماي ــاھهدە ۆئزىن س
كېرەكمـــۇ؟ نـــاۋادا شـــۇنداق بولـــسا
ــسىچه ــرەك؟ ەئك ــش كې ــداق قىلى قان

  بولسىچۇ؟ 
پهندە ائلهمگه-سىز ھازىر ىئلىم .4

ـــدىكى ـــسىز، ۋەتهن ـــۈرۈش قىلىۋاتى ي
ۇئيغۇرالر بولسا ائپىرىدە بولغان شـۇ

ۋەسـلىنى بىلـمهس-جايىنىڭ ەئسلى
ـــدۇ ـــالهتته تۇرۇۋاتى ـــى،.ھ  دېمهكچ

سىزنىڭ نهزەرىڭىزدىكى دۇنيـا بىـلهن
ـــــــڭ ـــــــىنجاڭدىكى ۇئيغۇرالرنى ش
نهزەرىدىكى دۇنيا ھهققىدىكى قاراش
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قارشـى، سـىز بـۇ وئبيېكتىـپ-قارىمۇ
  مهسىلىگه قانداق قارايسىز؟

ـــــك، .5 ـــــىزچه مىللهتپهرۋەرلى س
ۋەتهنپهرۋەرلىـــــك تهربىيىـــــسىنىڭ
ەئھمىيىتــى بــارمۇ؟ بــۇ تهربىيىنــى

-پ تۇتۇش كېرەكمۇبالىالردىن باشال
  يوق؟

مۇســتهقىل ىئگىلىــك تىكلهشــكه .6
بولغان قاراشلىرىڭىز قانداق؟ قانـداق
ــــز ھهم مۇســــتهھكهم ــــدا تې قىلغان

  ىئگىلىك تىكلىگىلى بولىدۇ؟
ـــــــۋېتىش .7 ـــــــسالھات، ېئچى ىئ

سىياسىتى يولغا قويۇلغاندىن بۇيـان
دۆلىتىمىزدىن چهت ەئللهرگه چىقىپ
ــدى ــۇرالر كۆپهي ــدىغان ۇئيغ .وئقۇي
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ــــيىن ــــدىن كې ــــۇش پۈتتۈرگهن وئق
بۇالرنىڭ بهزىلىـرى قايتىـپ كهلـدى،
ــۇ ــىز ب ــدى، س ــپ قال ــرى قېلى بهزىلى
 ىئككى مهسىلىگه قانداق قارايسىز؟

جۇڭگــــو ماائرىپىــــدا، ائلىــــي .8
مهكـــــتهپلهردە ىئجتىمـــــاىئي پهن،

بىـزدە. تهبىىئي پهن دەپ ائيرىلغـان
ـــــى  ـــــان25يېقىنق ـــــدىن بۇي  يىل

ــــانال ــــدە وئقۇغ ــــاىئي پهن رىئجتىم
ــدى ــۆپ بول ــقهتهن ك ــىزچه. ھهقى س

ــڭ ــۇش ائلهمنى ــدە وئق ــي پهن تهبىىئ
خوجـــــــــــايىنى بولۇشـــــــــــنىڭ

  مۇقهددىمىسىمۇ؟
مىللىتىمىـــــــــز ائرىـــــــــسىدا .9
ــشقهدەملهر« كــوز-ۆئزىنــى كــۆز» پې
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قىلىــــش، ياشــــالرنىڭ ۇئتۇقلىرىغــــا
ائكتىــپ، تــوغرا باھــا بهرمهســلىك

ــسىمۇ مهۋجــۇت دېمهكچــى،. مهسىلى
ار ىئگىلىكىبىزنىڭ پىشىۋالىرىمىزدا باز

يېتىلىۋاتقـــان-شـــاراىئتىدا ۆئســـۈپ
كهڭ قورســــــاق«ياشــــــلىرىمىزغا 

مهۋجــــــۇت، چهت» بولماســــــلىق
ــۇ ســاھهدىكى ىئــشلىرى ەئللهرنىــڭ ب

  قانداق؟
ھـــــازىر ۇئيغـــــۇرالردا چهت .10

ـــدىغان ـــشقا قىزىقى ـــلهرگه چىقى ەئل
ـــزدە ـــازىر دۆلىتىمى ـــار، ھ ـــالهت ب ھ
.بۇنىڭغا ىئلھام بېرىش سىياسىتى بـار

ـــسى، ـــته شۇغىنى ـــۇ جهھهت كـــۆز« ب
سـىزنىڭ. مهسىلىسى ېئغىـر» قورقۇش
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 بۇ جهھهتتىكى قارىشىڭىز قانداق؟
ـــڭ . 11 ـــورۇن«ائمېرىكىلىقالرنى س

ھهققىــــدە ىئككــــى» مهدەنىيىتــــى
  كهلىمه سۆزلهپ ۆئتهمسىز؟

بـــۇ ســـۇائلالرنىڭ جـــاۋابى يىقىـــن
ــزدە ــور بىتكىتىمى ــدە ت مهزگىــل ىئچى

ـــدۇ  قهدەم تهشـــرىپ. ىئـــالن قىلىنى
  .غايسىزلهرقىلىپ تۇر

بىرىنچى تۈركۈمـدىكى سـۆھبىتىمىز
  .تامام

  :تهھرىرلىگۈچى
ـــسى ـــڭ باشقۇرغۇچى ـــۋال نى : بىلى
  قۇربانجان رۇزى،مۇخبىر ەئپهندى

UEYــــۇق ــــۆلىگىنى كوررېكتورل  ب
  ساداق ، ەئليار :قىلغۇچى
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  :ىئزاھات
قايتـــا كوررېكتورلـــۇق قىلىـــش)1

ــپ ــالن قىلىنى ــۆھبهت ېئ ــدا س داۋامى
رتىلگهن تـوربولغاندىن كېيىن ۆئزگه

ــــــرلهپ ــــــسلىرى تهھرى بهت ائدرې
  .قۇيۇلدى

ېئلىپبهســىULYبۆلــۈمىگه -8) 2
  .قۇشۇپ قۇيۇلدى
  www.biliwal.comنهشىرھوقۇقى 

  دا 
:تهييـــــــــــــــــــــــــــارلىغۇچى

www.bilik.cn/bbs  
  
 
 


