ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ-ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﻳﺎﺯﻣﺎ
ﺳﯚھﺒﻪﺕ
)-1ﻗﯩﺴﯩﻢ(

www.meripet.com
1 

ﻣﯘﻧﺪەﺭﯨﺠﻪ
كىرىش سۆز وئرنىدا 11..............
-1ســـوائل :يـــۇرتتىكى تورداشـــالر
چهت ەئللهردىكــــــــى ۇئيغــــــــۇر
زىيالىيلىرىنىــڭ تۇرمۇشــىغا ائالھىــدە
قىزىقىـــدىكهن ،ۆئزىڭىـــز ۋە ائىئـــله
ەئھـــۋالىڭىز توغرىـــسىدا ســـۆزلهپ
بهرسىڭىز؟ 13........................
 -2سوائل :ھازىر ائساسلىقى قايسى
ســـاھه بـــويىچه تهتقىقـــات بىـــلهن
شۇغۇللىنىۋاتىسىز؟20...............
-3ســــوائل :قولغــــا كهلتــــۈرگهن
نهتىجىلىرىڭىــــز )ېئــــالن قىلغــــان
ەئســـــهرلىرىڭىز ،چـــــوڭ ىئلمىـــــي
مۇھـــاكىمه يىغىنلىرىغـــا قاتنىـــشىش
2 

ەئھــۋالىڭىز(دىــن خهۋەردار بــولغىمىز
بار.بۇ ھهقته سۆزلهپ بىرەمسىز؟28
-4ســــوائل :ســــىز وئقۇغۇچىلىــــق
ۋاقتىڭىــــزدىن تارتىــــپ ھــــازىرقى
نهتىجىلهرنــى قولغــا كهلتۈرۈشــكىچه
ىئزچىــل ەئمهل قىلىــپ كﯧلىۋاتقــان
ۆئگىنىش ائدىتىڭىز قايسى؟ 33....
 -5سوائل :شىنجاڭ ۇئنىۋﯦرسىتﯧتىدا
ســىزنىڭ " 7مىنــۇتتىن كﯧــيىن مﯧنــى
وئيغىتىــپ قويــۇڭالر" دىگهنلىكىڭىــز
ھهققىدە ەئسلىمىلهر بـار ىئـكهن ،بـۇ
ۋاقىـــــت قارىـــــشىڭىزنى ىئخچـــــام
ىئپــادىلهپ بﯧرىــدۇ .ســىز دەم ېئلىــش
بىلهن خىزمهت ،ۆئگىنىـشنى قانـداق
بىرلهشتۈرىسىز؟ 64..................
3 

 -6ســــوائل :بىــــر ائدەم ۈئچــــۈن
ائىئـله ،تۇرمــۇش ،ۋە خىزمهتلهرنىــڭ
مۇناســـىۋىتىنى تـــوغرا بىــــر تهرەپ
قىلىـــشمۇ ىئنتـــايىن مـــۇھىم .ســـىز
ۆئزىڭىزنىـــــڭ بـــــۇ جهھهتتىكـــــى
تهجــــرىبه-ســــاۋاق بىــــلهن وئي-
پىكىرلىرىڭىزنــــى ســــۆزلهپ بهرگهن
بولسىڭىز؟ 85........................
 -7سوائل :تور بﯧتىڭىزدە يـۇرتتىكى
ياشــالر بىلىــشنى ۈئمىــد قىلىــدىغان
نۇرغۇن مهسىلىگه جـاۋاب بﯧرىپـسىز.
بــــۇ تــــور بهتنــــى ىئــــشلهش ائرام
ېئلىشىڭىزنىڭ بىر قىسمىمۇ؟ 118 ..
 - 8ســوائل :ھــازىر مهملىكهتلىــك
مهتبــۇائتالردا دۆلىتىمىــز ماائرىپنىــڭ
4 

يﯧتهرســــــــــــىزلىكلىرى ،چهت ەئل
ماائرىپىنىڭ ىئلغارلىقلىرى توغرىسىدا
مــۇالھىزىلهر بولــۇپ تۇرىــدۇ .ســىز
پهرزەنتلىرىڭىزنــى ائمﯧرىكــا وئتتــۇرا
مهكتهپلىرىدە وئقۇتقان ائتا بولـۇش
ســــــۈپىتىڭىز بىــــــلهن قانــــــداق
سﯧلىشتۇرىسىز؟ 151 ................
 .9ســــوائل :يــــۇرتتىكى وئتتــــۇرا
مهكـــتهپ وئقۇغۇچىلىرىغـــا يهرلىـــك
ماائرىپنىــڭ يﯧتهرســىز تهرەپلىرىنــى
ۆئزلىرىگه توسالغۇ بىلىپ ،ۆئگىنىشته
بوشىشىشنىڭ سهۋەبى قىلىۋالماسلىقى
توغرىسىدا يۇقىرىقى بايـانلىرىڭىزدىن
باشقا قىستۇرمىڭىز بارمۇ؟ 204 ....
 .10ســــوائل :يــــۇرتتىكى يــــاش-
5 

ۆئســمۈرلهر ىئلىــم-پهن ساھهســىدە
ەئڭ قىزىقىــدىغان تﯧمىالرنىــڭ بىــرى
نوبﯧل مۇكاپاتى .سىزچه كهلگۈسىدە
ۇئيغۇرالردىنمـــۇ نوبﯧـــل مۇكاپـــاتى
ائلىــــدىغان ائدەم چىقــــارمۇ؟ بــــۇ
توغرىــدا وئيلىغــانلىرىڭىزنى ســۆزلهپ
بهرگهن بولسىڭىز؟ 244 ............
-11ســـوائل :يـــۇقىرىقى ســـۆھبهت
خاتىرىـــسىدىن ســـىزنىڭ ۇئيغـــۇرالر
ىئچىــدىكى ۆئگىــنىش ،خىــزمهت ۋە
تۇرمۇش جهھهتلهرنىـڭ ھهممىـسىدە
بىـــر قهدەر مۇۋاپىقىيهتلىـــك ھايـــات
كۆچــــۈرگهن كىــــشىلهرنىڭ بىــــرى
ىئكهنلىكىڭىزنى كۆرۈۋالغىلى بولىـدۇ.
ســـــىزنىڭ كىـــــشىلىك تۇرمۇشـــــنى
6 

ائشــۇنداق ېئلىــپ ماڭالىــشىڭىزدىكى
ەئڭ مــۇھىم كىــشىلىك خــاراكتﯧرالر
قايــسىالر؟ ۆئز بﯧــشىڭىزدىن ۆئتــكهن
سهرگۈزەشتىلهر بىـلهن بىرلهشـتۈرۈپ
سۆزلهپ بهرگهن بولسىڭىز؟ 261 ..
-12ســوائل :چهت ەئل ياشــلىرىنىڭ
ۆئزلۈكسىز ۆئگىنىش-ىئزدىنىش روھى
ھهققىدە سۆزلهپ بهرسىڭىز؟ 361 .
-13ســـوائل :چهت ەئللىكلهرنىـــڭ
تۇرمۇشىدا كىتـاب وئقـۇش ھهققىـدە
كۆزەتكهنلىرىڭىز قايسىالر؟ 412 ...
-14ســـوائل :چهت ەئللىكلهرنىـــڭ
تىــــــل ۆئگىنىــــــشى ھهققىــــــدە
كۆزەتكهنلىرىڭىز قايسىالر؟ 459 ...
 .15ســوائل :ىئنتﯧرنﯧــت خهۋىرىــدە
7 

"ۇئيغـــۇرالر جۇڭگـــودا ۆئز تىـــل-
يﯧزىقىدا تور بﯧكهتلىرىنى ىئـشلىگهن،
 Windowsمهشـــــــــــــــــغۇالت
سىستﯧمىـــــــسىغا ۆئز يﯧزىقىنـــــــى
كىرگــۈزگهن -2مىلــلهت" دﯦيىلــدى،
ۇئيغۇر تور مهدەنىيىتى ۋە كومپيۇتﯧر
بىلىملىرىنــــــى وئمۇمالشــــــتۇرۇش
ھهققىدە قانداق تهكلىپلىرىڭىـز بـار؟
513 .................................
 .16ســــوائل :ســــىز تۇرۇۋاتقــــان
ھهقىقىــــــي بـــــــازار ىئگىلىكـــــــى
شاراىئتىدىكى كىشىلهرنىڭ تۇرمۇشـتا
ىئقتىسادچىل بولۇش ېئڭى ھهققىـدە
ھﯧس قىلغانلىرىڭىز قايسىالر؟571 .
 .17سوائل :ھـازىر جهمىئيىتىمىـزدە
8 

كىشىلىك مۇناسىۋەتنىڭ ھهممىـسىنى
پۇل بىلهن ۆئلچهيـدىغان كهيپىيـات
قىسمهن باش كۆتۈرۈشـكه باشـلىدى.
"غهرب جهمىئيىتى"دىمۇ شۇنداقمۇ؟
646 .................................
 -18ســـوائل :ائمﯧرىكىـــدا يﯧڭـــى
شــىركهت قــۇرۇش ىئــشلىرى قانــداق
بولىــــــــــــدۇ؟ ۆئزىڭىزنىــــــــــــڭ
سهرگۈزەشــــتلىرىگه بىرلهشــــتۈرۈپ
سۆزلهپ بهرگهن بولسىڭىز؟ 702 ..
 -19ســــوائل :بىزنىــــڭ ھــــازىرچه
ســىزدىن ســورايدىغان ســوائللىرىمىز
يـــۇقىرىقىالر بىـــلهن ائخىرالشـــتى.
ســــىزنىڭ ەئڭ ائخىرىــــدا ۇئيغــــۇر
دىيارىـــــــدىكى ۋەتهنداشـــــــالرغا
9 

دەيــدىغان يهنه قانــداق ســۆزلىرىڭىز
بار؟ 800 .............................
خۇالسه 837 .........................

10

ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ
مـــــــۇھهررىردىن> :بىلىـــــــۋال<
 http://www.biliwal.comتـــــور
بﯧتىمىــز يﯧڭــى قۇرۇلغــان بولۇشــىغا
قارىمـــاي ،بارغانـــسﯧرى دۇنيانىـــڭ
ھهرقايسى جايلىرىدىكى دوستالرنىڭ
دىقــــقهت-ېئتىبارىغــــا ېئرىــــشىپ،
زىيـــارەت قىلغـــۇچىلىرى ۆئزلۈكـــسىز
كۆپىيىــــشكه باشــــلىدى .بىــــز بــــۇ
جهريانـــــــــدا يـــــــــۇرتىمىزدىكى
تورداشلىرىمىزنىڭ چهت ەئللهردىكـى
ۇئيغـــۇر زىيـــالىيلىرى ھهققىـــدىكى
قىزىقىش سادالىرىنى كۆپ ائڭلىدۇق،
بــۇ ھهقتىكــى ىئنكاســالر بىزنىــڭ بــۇ
جهھهتــته ىئزدىنىــشىمىزگه ســهۋەب
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بولـــدى .شـــۇڭا بىـــز ىئـــشىمىزنىڭ
مۇقهددىمىسى سۈپىتىدە ائمﯧرىكىـدا
ىئشلهۋاتقان ۇئيغۇر ائلىمـى ەئركىـن
سـىدىق ەئپهنـدىنى زىيـارەت قىلىـش
مهقــسىتىدە ،ائلىمنىــڭ قىممهتلىــك
ۋاقتىنــى ېئلىــشقا جــۈرەئت قىلــدۇق.
بىزنىـــــڭ ائلىمـــــدىن ســـــورىغان
ســـــــــــوائللىرىمىز بهلكىــــــــــــم
وئقۇرمهنلىرىمىزنىــــڭ تهلهپلىرىنــــى
قاناەئتلهندۈرەلمهسلىكىمۇ مـۇمكىن،
ەئگهر ۇئنـــــداق بولـــــۇپ قالـــــسا
جاۋابكــــارلىق پۈتــــۈنلهي بىزنىــــڭ
تهجرىبىسىزلىكىمىزدە .لﯧكىن ەئركىن
ەئپهنــدىنىڭ ســوائللىرىمىزغا بهرگهن
جـــاۋابلىرى ھهقىقهتهنمـــۇ بىزنىـــڭ
12

كۈتكهن يﯧرىمىزدىن چىققـان .شـۇڭا
بىــز ەئركىــن ەئپهنــدىگه ائالھىــدە
رەھـــمهت ېئيتىمىـــز .تورداشـــلىرىمىز
ەئركىـــن ەئپهنـــدى ھهققىـــدە يهنه
چۈشهنچه ھاسىل قىلىـش ائرزۇسـىدا
بولـــسا ،ســـۆھبهتنىڭ -3جاۋابىـــدا
ەئركىن ەئپهندى تىلغـا ائلغـان تـور
بﯧتىنــى زىيــارەت قىلىــشقا تهۋســىيه
قىلىمىز.

-1ســوائل :يــۇرتتىكى تورداشــالر
چهت ەئللهردىكــــــــى ۇئيغــــــــۇر
زىيالىيلىرىنىــڭ تۇرمۇشــىغا ائالھىــدە
قىزىقىـــدىكهن ،ۆئزىڭىـــز ۋە ائىئـــله
13

ەئھـــۋالىڭىز توغرىـــسىدا ســـۆزلهپ
بهرسىڭىز؟
جــاۋاب :بىزنىــڭ ائىئلىــدە  4جــان
كىــــشى بــــار :ۇئالر مهن ،ائيــــالىم
ائمــانگۈل-1985 ،يىلــى تۇغۇلغــان
قىــــزىم دىلنــــارە ۋە -1989يىلــــى
تۇغۇلغــــان وئغلــــۇم دىلــــشاتتىن
ىئبــارەت .بىزنىــڭ ھــازىرقى ۆئيىمىــز
كــــــــــالىفورنىيه شــــــــــىتاتىنىڭ
 LosAngelesشـــــــهھىرىگه 40
كىلـــومىتىر كﯧلىـــدىغان Santa
 Claritaدﯦــگهن شــهھهردە بولــۇپ،
دىلنـــارەدىن باشـــقىالر مۇشـــۇ يهردە
تۇرىمىز .دىلنـارە SanFrancisco
شهھىرىگه  30كىلـومىتىر كﯧلىـدىغان
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" "Haywardدﯦــگهن شــهھهردىكى
كــالىفورنىيه شــىتات ۇئنىۋﯦرســىتﯧتىدا
ىئقتىساد كهسپى باكاالۋرلىقىنىڭ -2
يىللىقىدا وئقۇيـدۇ .سـان-فرانىـسكو
بىــلهن لــوس-ائنــژىلىس شــهھرىنىڭ
ائرىلىقى  500كىلومىتىر كﯧلىدۇ.
مهن خىــزمهت قىلىــدىغان ىئــدارە
ۆئيــدىن 53كىلــومىتىر يىراقلىقتىكــى
 Pasadenaدﯦــــگهن شــــهھهرگه
جايالشقان .مهن ھهر كۈنى ەئتىگهن
ساەئت  5تىن  45مىنۇت ۆئتكهنـدە
) 5:45دە( وئرنۇمـــدىن تـــۇرىمهن.
ســـاەئت  6:15دە ۆئيـــدىن يولغـــا
چىقىپ5 ،كىلومىتىر يىراقلىقتىكى بىر
يىغىلىش وئرنىغـا بـارىمهن .ۇئ يهردە
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ىئــــدارىنىڭ كىچىــــك ائپتوبۇســــىغا
چىقىپ ،سـاەئت  6:30دە ىئـدارىگه
قــاراپ مــاڭىمىز .بــۇ  14كىــشىلىك
ائپتوبۇس بولـۇپ ،ىئـدارىگه سـاەئت
 7:30 - 7:15دە يﯧتىـــپ كﯧلىـــپ،
دەرھــال ىئــشقا چۈشــۈپ كﯧتىمىــز.
چــۈش ۋاقتــى ســاەئت  12دە بىــر
ســـاەئت دەم ېئلىـــش ۋاقتىمىـــز بـــار
بولــۇپ ،مهن تــامىقىمنى ۆئزۈمنىــڭ
ىئشخانىــسىدا يهيــمهن .ھهر كـــۈنى
چۈشلۈك تامىقىمنى ائلغـاچ كﯧلىـپ،
ۇئنــــى  15مىنــــۇت ىئچىــــدە يهپ
بــولىمهن .ېئــشىپ قالغــان ۋاقىتتــا،
ماڭا كهلگهن ېئلخهتلىرىنـى كـۆرۈپ،
ۇئالرغــا جــاۋاب يــازىمهن .كهچــته
16

ساەئت  4:25دە ىئدارىـدىن ۆئيـگه
قـــاراپ يولغـــا چىقىمىـــز .ھهمـــدە
ســاەئت  5:15 - 5:00دە ۆئيــگه
يﯧتىپ بﯧرىپ بولىمهن .تاماق ېئتىـپ
يهپ ،ۆئيــدە يهنه  1.5 - 1ســاەئت
ىئـــشلهيمهن .كـــۆپىنچه ۋاقىـــتالردا
ۇئيغۇرالرنىــــڭ ىئــــشىنى ،بهزىــــدە
ىئــــدارىنىڭ ىئــــشىنىمۇ قىلىــــمهن.
تﯧلﯧـــۋىزوردا ائزراق خهۋەر كـــۆرۈپ،
كارىۋاتقا ساەئت  9:30چىقىپ ،شـۇ
كۈنلـــۈك گﯧزىتنىـــڭ مهملىـــكهت ۋە
خهلقـــارا خهۋىرىنـــى ۋە ىئقتىـــساد
قىسمىنى تهپسىلىي كـۆرۈپ ،سـاەئت
 10:30ۇئخاليمهن.
ائيــالىم ائمــانگۈلمۇ Pasadena
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شـــــــهھىرىدىكى بىـــــــر چـــــــوڭ
دوختۇرخانىــــــــدا كومپيــــــــۇتﯧر
پروگراممىـــسى يﯧـــزىش ۋە ائنـــالىز
قىلىــــــش ىئــــــشىنى ىئــــــشلهيدۇ.
ىئشلهيدىغان ىئدارىسى ۆئيـدىن 60
كىلـــومىتىر يىراقتـــا بولـــۇپ ،ۆئزى
ماشــىنا ھهيــدەپ بارىــدۇ .ۆئيــدىن
ســــاەئت  7:00ەئتراپىــــدا يولغــــا
چىقىــپ ،ســاەئت  8:00ەئتىراپىــدا
ىئدارىــسىگه يﯧتىــپ بارىــدۇ .كهچــته
ســـاەئت  5:00دە يولغـــا چىقىـــپ،
 6:00ەئتراپىــــدا ۆئيــــگه يﯧتىــــپ
كﯧلىدۇ.
وئغلــــۇم دىلــــشاتنىڭ مهكتىپــــى
ۆئيـــدىن  8كىلـــومىتىر يىراقلىقتـــا
18

بولۇپ ،مهكتهپكه بالىسى وئخـشاش
مهكتهپـــــته وئقۇيـــــدىغان بىـــــر
قوشنىمىزنىڭ ماشىنىسىدا بارىدۇ .بىـز
ۇئ قوشنىمىزغا ھهر ائيـدا  50دولـالر
پـــۇل تـــۆلهيمىز .ۆئيـــدىن ســـاەئت
 7:00دە يولغــا چىقىــپ ،چۈشــتىن
كﯧــيىن ســاەئت  4:00لهردە ۆئيــگه
قايتىپ كﯧلىدۇ .ائلدى بىلهن ھهممه
تاپــشۇرۇقلىرىنى ىئــشلهپ تۈگىتىــپ،
بىــر تﯧلﯧــۋىزور كــۆرۈپ ،كهچ ســاەئت
 10الردا ۇئخاليدۇ .دىلشات بۇ يىـل
-4ائيدا ماشىنا كﯧنىشكىسى ائلىدۇ.
شــۇنىڭدىن كﯧــيىن مهكــتهپكه ۆئزى
ماشىنا ھهيدەپ بارىدۇ.
قىــزىم دىلنــارەنىڭمۇ ۆئز ماشىنىــسى
19

بـــار .ۇئ مهكتهپـــتىن 20كىلـــومىتىر
يىراقلىقتىكى بىر شـهھهردە ىئجـارىگه
ائلغــان ياتاقتــا تــۇرۇپ ،مهكــتهپكه
بﯧرىپ-كﯧلىـپ وئقۇيـدۇ .ۇئنىڭـدىن
باشـــقا ،ھهر ھهپتىـــدە  20ســـاەئت
ەئتىراپىدا ىئشلهپ ،ۆئزىنىڭ پارچه-
پــۇرات تۇرمــۇش خىراجىتــى بىــلهن
ياتـــاق ىئجارىـــسىنى ۆئزى ىئـــشلهپ
تاپىدۇ .وئقۇش پۇلىنى بىز چىقىرىـپ
بﯧرىمىز.
 -2ســـوائل :ھـــازىر ائساســـلىقى
قايسى ساھه بويىچه تهتقىقات بىلهن
شۇغۇللىنىۋاتىسىز؟
جاۋاب :مهن ھازىر " "JPLدﯦگهن
ىئدارىــدە بىــر "ائلىــي دەرىجىلىــك
20

وئپتىكــــــا ئنژىنﯧــــــرى" بولــــــۇپ
ىئـــــــــشلهۋاتىمهن .ائمﯧرىكـــــــــا
ھۆكۈمىتىنىــــــڭ ائلهم بوشــــــلۇقى
تﯧخنىكىــسىنى باشــقۇرۇش مهركىــزى
National
)ىئنگلىزچىــــــــسى "
Space

and

Aeronautics

 "Administrationبولــــۇپ ،ۇئنــــى
قىسقارتىپ " "NASAدەپ يازىدۇ(
) (http://www.nasa.govنىــــــــــڭ
قارىمىقىدا  10تهتقىـق-تهرەققىيـات
Research
and
مهركىـــــزى )
 (Development Centerبـار بولـۇپ،
ۇئنىــــڭ ىئچىــــدىكى ەئڭ يــــۇقىرى
تﯧخنىكــا مهركىــزى " "JPLدۇر .ۇئ
ىئنگلىزچىـــدە " Jet Propulsion
21

 "Laboratoryدەپ ائتىلىـــــــــــپ،
قىـــــــــــــسقارتىلىپ " "JPLدەپ
يﯧزىلىــــــــــــــــــــــــــــــــــدۇ) .
(http://www.jpl.nasa.gov

JPL

مهمـــۇرىي جهھهتـــتىن كـــالىفورنىيه
تﯧخنىكا ىئنـستىتۇتى )ىئنگلىزچىـسى
"

of

Institute

California

 "Technologyبولۇپ ،قىـسقارتىلىپ
" "Caltechدەپ يﯧزىلىــــــدۇ( گه
قاراشلىق بولۇپ ،ۇئنىـڭ ىئقتىـسادىي
چىقىمىنى  NASAچىقىرىپ بﯧرىدۇ.
 JPLخىزمهتچىلىرىنىـــــڭ ســـــانى
-2004يىلــــى  6000ەئتىراپىــــدا،
ۇئنىـــڭ ىئچىـــدە  2000ائدەمنىـــڭ
دوكتۇرلـــــــۇق ۇئنـــــــۋانى2000 ،
22

ائدەمنىـــڭ ماگىـــستﯧرلىق ۇئنـــۋانى،
قالغــان  2000غــا يــﯧقىن ائدەمنىــڭ
باكـــاالۋرلىق ۇئنـــۋانى بـــار بولـــۇپ،
-2004يىللىق ىئقتىسادىي چىقىمـى
 1.6مىليـــارت دولـــالر ەئتىراپىـــدا
بولغان .يﯧقىندا ېئـالن قىلىنغـان بىـر
دوكالتقا ائساسـالنغانداCaltech ،
پۈتۈن دۇنيادىكى ائلىـي مهكـتهپلهر
ىئچىـــدە -3وئرۇنـــدا تۇرىـــدىكهن
)خارۋارد ۇئنىۋﯦرسىتﯧتى -1وئرۇنـدا،
ستانفورد ۇئنىۋﯦرسـىتﯧتى -2وئرۇنـدا
ىئـــــكهن  Caltechتـــــا نوبﯧـــــل
مۇكاپاتىغــــــــــا ېئرىــــــــــشكهن
پروفﯧسسورالرنىڭ سانى جهمىئي 30
ىئكهن(.
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http://pr.caltech.edu/events/cal
tech_nobel /

ھــــــــازىر مهن  2چــــــــوڭ ائلهم
قۇرۇلۇشــــــــىنىڭ تﯧخنىكىلىــــــــق
كۆرســهتكۈچىنى ھﯧــسابالپ چىقىــش
ىئـــــشىنى قىلىـــــۋاتىمهن .ۇئنىـــــڭ
بىرىنچىـسى -2006يىلـى يهر شـارى
تـــــۆۋەن وئربﯧتىـــــسىغا قويـــــۇپ
بﯧرىلىدىغان بىر يﯧڭى تىپتىكـى ائلهم
تﯧلﯧـــــسكوپى بولـــــۇپ ،ۇئنىڭغـــــا
ائجرىتىلغـــان پـــۇل  200مىليـــون
دولالردىن ائشىدۇ .يهنه بىرسى ائلهم
بوشلۇقىدىن يﯧڭى پىالنﯧتا تـاپقۇچى
)  (Terrestrial Planet Finderدەپ
ائتىلىــپ ،قىــسقارتىلىپ  TPFدەپ
24

يﯧزىلىدۇ.
http://planetquest.jpl.nasa.gov
/TPF/tpf_index.html

ھــازىر ائمﯧرىكــا تاپقــان ،قۇيــاش
)بىزنىـــڭ كـــۈن( دىـــن باشـــقا 150
ەئتراپىدىكى ۆئزى نۇر چىقىرىـدىغان
يۇلتــۇزالر بــار بولــۇپ ،كىــشىلهر بــۇ
يۇلتـــۇز )پىالنﯧتـــا(الرنىـــڭ ىئچىـــدە
ائدەمــــگه وئخــــشاش جــــانلىقالر
ياشــايدىغان پىالنﯧتىالرمــۇ بولۇشــى
مــۇمكىن ،دەپ پهرەز قىلىــشىۋاتىدۇ.
 TPFنىـــڭ مهقـــسىدى ائشـــۇنداق
پىالنﯧتىالرنىــــــڭ ىئچىــــــدىكى 30
نهچچىسىنى تهكشۈرۈشتىن ىئبـارەت.
-2014 TPFيىلــــــى قويــــــۇپ
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بﯧرىلمهكچى.
مهن دۇنيــــــــادىكى وئپتىكــــــــا
ېئنژىنﯧرلىــــرى ىئچىــــدە بىــــر قهدەر
وئمۇمىيۈزلـــۈك تهرەققىـــي قىلغـــان
كىــشىلهرنىڭ بىـــرى ھﯧـــسابلىنىمهن،
ۆئزۈم ھهر خىل كومپيۇتﯧر تىللىرىـدا
مـــۇرەككهپ ،يـــۇقىرى دەرىجىلىـــك
پروگراممىالرنـــــــى يـــــــازااليمهن.
مۇرەككهپ وئپتىكىلىـق ۈئسـكۈنه ۋە
زاپچاســالرنى اليىھىلهيــمهن .ۇئالرنــى
تهجرىبىخانىــــــدا ۆئزۈم ياســــــاپ
چىقــــااليمهن .ھهمــــدە ھهرخىــــل
وئپتىكىلىق زاپچـاس-ۈئسـكۈنىلهرنى
تهجرىبىخانىــــدا ســــىناق قىلىــــپ
تهكــشۈرۈپ چىقــااليمهن .شۇڭالشــقا
26

ھازىرغىچه ىئشلىگهن  4-3ىئدارىنىڭ
ھهممىسىدە تﯧخنىكا جهھهتتىن ەئڭ
ەئتىبــارلىق خــادىم قاتارىــدا وئرۇن
تۇتـــــۇپ كهلـــــدىم .مهن  JPLگه
-2004يىلـــى -1ائيـــدا كىـــرگهن
بولۇپ ،شۇ يىل -8ائيدا "تۆھپىـسى
ائالھىــدە بولغــان خــادىم" دﯦــگهن
مۇكاپاتقا ېئرىشتىم.
 JPLگه خىــــــزمهتكه كىــــــرىش
ىئنتايىن قىـيىن بولـۇپ ،بهزىلهرنىـڭ
مۆلچهرلىشىچه ،ۇئيغۇر ،تۈرك ،قازاق،
قىرغىــــــز قاتــــــارلىق تــــــۈركىي
مىللهتلىرىنىڭ ىئچىدە ،ائلدىنقى 20
يىــــل ىئچىــــدە  JPLگه ىئــــشقا
كىرەلىگهنلهر يـالغۇز مهن ىئكهنـمهن
27

)ھــازىرمۇ  JPLدە مهنــدىن باشــقا
تۈركىي مىللهتلهردىن ائدەم يوق(.
-3ســـوائل :قولغـــا كهلتــــۈرگهن
نهتىجىلىرىڭىــــز )ېئــــالن قىلغــــان
ەئســـــهرلىرىڭىز ،چـــــوڭ ىئلمىـــــي
مۇھـــاكىمه يىغىنلىرىغـــا قاتنىـــشىش
ەئھــۋالىڭىز(دىــن خهۋەردار بــولغىمىز
بار.بۇ ھهقته سۆزلهپ بىرەمسىز؟
جــــاۋاب :مهن -1986يىلىــــدىن
ھازىرغـــا قهدەر خهلقائرادىكـــى ەئڭ
ائلىي دەرىجىلىك ىئلمىـي-تهتقىقـات
ژورناللىرىـــدا جهمىئـــي  20پـــارچه
ىئلمىي ماقاله ېئالن قىلدىم .وئپتىكـا
ىئلىـــم-تﯧخنىكىـــسى ساھهســـىدە،
ائمﯧرىكىدا  3پارچه "كىتـاپ بـاپى"
28

) (Book Chapterچىقـاردىم .بـۇ
رىقابىتى ۋە شان -شهرىپى ىئنتـايىن
يــۇقىرى بولغــان ىئلمىــي ەئمــگهك
بولــۇپ ،ائمﯧرىكىــدىكى بىــر قىــسىم
ىئلىـــــــم -پهن جهمىئيهتلىـــــــرى
بىــــــــــــرنهچچه زىيــــــــــــالىي-
مۇتهخهسىسلهردىن تهشكىل تاپقـان
گۇرۇپپىالرنى وئرۇنالشتۇرۇپ ،بىردىن
كىتاپ باپى يازدۇرۇپ ،بـۇ يﯧزىلغـان
بــاپالرنى بىرلهشــتۈرۈپ ،بىــر يــۇقىرى
سهۋىيهلىك تﯧخنىكىلىق كىتاپ قىلىپ
چىقىرىــدۇ .مهن يۇقىرىــدا ېئيتقــان
"كىتــــاپ بــــاپى" دەل ەئنه شــــۇ
نهرســـــىدىن ىئبـــــارەت .مهن يهنه
ائمﯧرىكىـــدا  4پـــارچه كهشـــپىيات
29

پـــــاتﯧنتى چىقـــــاردىم .ھهمـــــدە
خهلقائرالىـــق ىئلمىـــي-تهتقىقـــات
يىغىنلىرىـــدا جهمىئـــي  28پـــارچه
ىئلمىــي ماقــاله ېئــالن قىلــدىم .بــۇ
ماقالىنىـــــــــڭ تهپـــــــــسىالتىنى
"
http://www.meripet.com/Main/Er

 "kin_Bio.htmدﯦگهن تـور بﯧتىـدىن
كۆرۈش مۇمكىن.
بــۇالردىن باشــقا ،مهن دۇنيــادىكى
ەئڭ يـــۇقىرى دەرىجىلىـــك وئپتىكـــا
ىئلمىــــي-تهتقىقــــات ژورنــــاللىرى
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ژورنالالرغـــــا تهھرىـــــر ھهيـــــەئت
)مۇھهررىردىن :ائمﯧرىكىنىڭ يـۇقىرى
دەرىجىلىـــــك ژورنىلىغـــــا ماقـــــاله
ەئۋەتــسىڭىز ،ۇئالر ماقــالىڭىزنى شــۇ
ســـاھهدىكى يــــۇقىرى دەرىجىلىــــك
مۇتهخهسسىــــــستىن  3كىــــــشىگه
يـــولالپ ،شـــۇالرغا تهســـتىقلىتىدۇ.
ەئگهر بــۇ  3كىــشىنىڭ تهســتىقىدىن
ۆئتــسه ،ماقــالىڭىز ائنــدىن ژورنالغــا
بﯧــسىلىدۇ( بولــۇپ ىئــشلهپ بهردىــم.
وئپتىكــا ساھهســىدىكى بىــر قــانچه
يـــۇقىرى تﯧخنىكىلىـــق زاپچـــاس ۋە
ۈئســكۈنه بــويىچه دۇنيانىــدىكى ەئڭ
ائلــدىنقى مۇتهخهسىــسلهر قاتارىــدا
وئرۇن تۇتتــۇم .ائمﯧرىكــا ،گﯧرمــانىيه
31

ۋە يــاپونىيهدىكى كــۆپلىگهن ىئــدارە
ۋە ائلىـــي مهكـــتهپلهردە تهكلىـــپ
بويىچه ىئلمىي دوكالت بهردىم.
يــــــۇقىرىقىالردىن باشــــــقا ،مهن
كــــــــــالىفورنىيه شــــــــــىتاتىنىڭ
 Sacramentoشــــــــــهھرىدىكى
كــالىفورنىيه شــىتات ۇئنىۋﯦرســىتﯧتى
) California State University,

 (Sacramentoبىــــــلهن داۋىــــــس
شـــــــــهھرىدىكى كـــــــــالىفورنىيه
ۇئنىۋﯦرســـىتﯧتى ) University of
 (California, Davisدە لﯧكتور بولۇپ
ىئـــــشلهپ ،وئقـــــۇش پۈتتـــــۈرۈش
ائلدىدىكى باكالۋۇر وئقۇغۇچىلىرىغـا
كهســـــــــپىي دەرس ۆئتــــــــــۈپ،
32

وئقۇغۇچىالرنىــــــڭ مهۋســــــۈملۈك
وئقۇتقـــــۇچى باھالىـــــشىدا شـــــۇ
مهكتهپلهرنىــــــــــڭ رەســــــــــمىي
پروفســسورلىرىدىنمۇ كــۆپ يــۇقىرى
باھاغــــــا ېئرىــــــشىپ 3 ،قﯧــــــتىم
مۇكاپاتالندىم.
-4ســـوائل :ســـىز وئقۇغۇچىلىـــق
ۋاقتىڭىــــزدىن تارتىــــپ ھــــازىرقى
نهتىجىلهرنــى قولغــا كهلتۈرۈشــكىچه
ىئزچىــل ەئمهل قىلىــپ كﯧلىۋاتقــان
ۆئگىنىش ائدىتىڭىز قايسى؟
جـــــاۋاب :مهن  5-4ياشـــــالرغا
كىــرگهن ۋاقىتــتىن تارتىــپ ،پۈتــۈن
جهمىئـــيهت ىئنتـــايىن كهمـــبهغهل
بولۇپ ،ائشلىق ىئنتايىن قىس بولۇپ
33

كهتكهنىــدى .دادام وئقــۇش بىــلهن
باشــــقا يهرگه كهتــــكهن ،ائپــــام
ىئــــشلهۋاتقان بولــــۇپ ،چۈشــــلۈك
تـــامىقىمىز ۈئچـــۈن ائكـــام بىـــلهن
ىئككىمىــزگه بىــردىن كىچىــك توقــاچ
تهييارالپ قوياتتى .چـۈش بـولغىچه
مىنىــڭ قورســىقىم ېئچىــپ كﯧتىــپ،
چىدىيالماي مهكتهپنىڭ بىر بىناسىغا
ېئسىقلىق سـاەئتنىڭ ائلـدىغا چـۈش
بولغــــان-بولمىغــــانلىقىنى بىلىــــش
ۈئچۈن قايتا-قاتىالپ بﯧرىـپ قـاراپ
كﯧلىــدىغانلىقىم ھــازىرمۇ ېئــسىمدە.
مهن ائكامــدىن "ســاەئتنىڭ چــوڭ
تىلى مانچىگه ،كىچىك تىلى مانچىگه
كهپتــۇ .ەئمــدى توقــاچنى يﯧــسهك
34

بوالمـــــــدۇ؟" دەپ ھهر قﯧـــــــتىم
سـورايتتىم .داۋاملىـق ائچ يــۈرەتتىم.
نـــﯧمه ســـهۋەب بولغـــانلىقى ھـــازىر
ېئــــسىمدە يــــوق .ىئــــشقىلىپ مهن
باشــــــالنغۇچنىڭ -1ســــــىنىپىدىن
تارتىپال مهكتهپكه ىئنتـايىن ائمـراق
ىئدىم .ەئخلهت دۆۋىلىرىـدە ياتقـان
ائلقانــدەك قهغهزنــى كۆرســهم ،ۇئنــى
دەرھال تﯧرىپ" ،ھﯧساب ىئـشلهشكه
ىئـــــشلىتىمهن" دەپ يانچۇقۇمغـــــا
ســـــﯧلىۋاالتتىم .ۇئ چاغـــــدا قـــــارا
قهلهمدىن باشقا قهلهم يـوق بولـۇپ،
ھهر بىــر قهلهمنــى تهكــرار ۇئچــالپ
ىئــشلىتىپ ،ۇئنىــڭ ۇئزۇنلــۇقى ەئڭ
ائخىرىدا  1cmەئتىراپىـدا قﯧلىـپ،
35

بارمــاق بىــلهن تۇتــۇش پۈتــۈنلهي
مـــــۇمكىن بولمىغانـــــدا ائنـــــدىن
تاشــــلىۋىتهتتىم . .باشــــالنغۇچنىڭ
يــۇقىرى يىللىقىغــا چىقىــپ ،بىــر ائز
ائق-قــــارىنى پهرق قىالاليــــدىغان
بولغان ۋاقىتتا ،مهن ياخشى وئقۇپ،
ىئقتىــــــــسادىي جهھهتــــــــته ۆئز
تهقدىرىمنى ۆئزگهرتىـش ىئرادىـسىگه
كهلدىم" .قانچىلىـك وئقـۇش بولـسا،
ھهممىسىنى تۈگهتكىچه وئقۇيمهن"،
دەپ وئياليتتىم .وئتتـۇرا مهكـتهپكه
چىققاندىن كﯧيىن ،بىلىمنىڭ نهقهدەر
زۆرۈرلىكىنــى چۈشــىنىپ يهتــتىم .بــۇ
توغرىسىدا مۇشۇ قىسىمنىڭ ائخىرىدا
يهنه بىــــــــر ائز تهپــــــــسىلىيرەك
36

تــوختىلىمهن .وئتتــۇرا مهكــتهپ ۋە
يﯧزىـــدا "قايتـــا تهربىـــيه ېئلىـــش"
جهريانىـــــدا باشـــــقا مىللهتـــــلهر
تهرىپىـــدىن قـــاتتىق كهمـــسىتىلىش
ىئـــشلىرى بﯧـــشىمدىن ۆئتۈلـــۈپ ،ۇئ
مﯧنىـــڭ يـــاش قهلـــبىمگه ناھـــايىتى
قــاتتىق تهســىر قىلــدى .شــۇنىڭدىن
كﯧــيىن ،ھهمــمه جهھهتــتىن تولــۇق
قــــابىلىيهت يﯧتىلــــدۈرۈپ ،باشــــقا
مىللهتـــلهر قىاللىغـــان ىئـــشنى بىـــز
ۇئيغۇرالرنىڭمـــۇ قىالاليـــدىغانلىغىنى
ىئـــسپاتالش ىئرادىـــسىگه كهلـــدىم.
شـــــۇنداق قىلىـــــپ ،مهن ائلىـــــي
مهكتهپكه چىقىشتىن بۇرۇن ،ياخشى
وئقــــۇپ ،ۆئزۈمنىــــڭ ىئقتىــــسادىي
37

تهقــدىرىمنى ۆئزگهرتىــش؛ بىلىمنــى
ىئمكــــانىيهت بــــار ەئڭ يۇقــــۇرى
دەرىجىگىـــچه ىئگىـــلهش؛ ھهمـــدە
ۇئيغۇرالرنىڭمــۇ باشــقىالر قىاللىغــان
ىئشنى قىالاليدىغانلىقىنى ىئسپاتالپ،
شۇ ائرقىلىق مىللهتـته ۈئمىـد پهيـدا
قىلىشتىن ىئبارەت بىر قانچه غـايه ۋە
ىئرادىنى تۇرغۇزغان ىئدىم .مانا بۇالر
ىئزچىـــل تـــۈردە مﯧنىـــڭ ۆئگىـــنىش
ائدىتىمنىڭ ائساسى بولۇپ كهلـدى:
مهن ھهرگىـــــز ۋەزىـــــپه ۈئچـــــۈن
ۆئگهنمىــدىم .ھهرگىــز ىئمتىھانــدىن
ۆئتۈش ۈئچۈن ۆئگهنمىدىم .ھهرگىـز
مهكـــتهپ پۈتتـــۈرۈۋﯦلىش ۈئچـــۈن
ۆئگهنمىــــدىم .ۆئزۈم ېئرىــــشهلىگهن
38

پۇرســـهتنىڭ ھهممىـــسىدىن تولـــۇق
پايـــدىلىنىپ ،ائلـــدىمغا كهلـــگهن
ھهممه نهرسىنى ۆئگهندىم.
تۆۋەنـــدە ،مﯧنىـــڭ يۇقىرىقىـــدەك
ىئــــدىيهلهرنىڭ شهكىللىنىــــشىدىكى
تـــارىخىي ائرقـــا كۆرۈنۈشـــنىڭ بىـــر
قىـــــسمى ۈئســـــتىدە توختىلىـــــپ
ۆئتىـــمهن .مهن كىچىـــك ۋاقتىمـــدا،
ائىئلىمىــزدە جــان ســانى كــۆپ )بىــز
جهمىئي  6باال( بولۇپ ،دادام يـالغۇز
ىئـــشلهيتتى )ائپـــام مﯧنىـــڭ ىئـــنىم
تۇغۇلۇپ ،بىر قـانچه يىـل ۆئتكهنـدە
بـــالىالرنى بﯧقىـــشتا بهك قىينىلىـــپ
كﯧتىـــــپ ،ۆئزىنىـــــڭ ىئـــــشچىلىق
خىزمىتىـــدىن چﯧكىـــنگهن ىئـــدى(.
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ىئقتىسادىي قىيىنچىلىق تۈپهيلىدىن،
مهندىن  2ياش چـوڭ ائكـام بىـلهن
ىئككىمىز بىر ائز پـۇل تﯧپىـشنىڭ ھهر
خىـــل ائمـــالى ۈئســـتىدە قـــاتتىق
ىئزدەن ـدۇق .مهن تولۇقــسىز وئتتــۇرا
مهكتهپــــته )ائقــــسۇ -1وئتتــــۇرا
مهكتهپته( وئقۇۋاتقان ۋاقىتتا ،ائكام
بىلهن ىئككىمىز رادىوئ قۇراشتۇرۇشنى
ۆئگهندۇق .ۇئ چاغدا رادىوئ ىئنتايىن
قىـــس بۇلـــۇپ ،پهقهت ىئقتىـــسادىي
ەئھـــــۋالى ائالھىـــــدە ياخـــــشى
كىشىلهرنىڭال رادىوئسى بار ىئدى .بىز
دەسلهپته يـۈز سـوپۇنىنىڭ پالسـتىك
قۇتىسى ىئچىگه بىر كۈچهيتكۈچلۈك،
پهقهت بىـــــرال بـــــاتﯧرىيه بىـــــلهن
40

ماڭىـــدىغان رادىـــوئ قوراشـــتۇردۇق.
ەئخلهتخانىالردىن تۆمۈر-تهسهك ۋە
سۆڭهك قاتـارلىقالرنى تﯧرىـپ ،ۇئنـى
تۆمۈر ،سـۆڭهك يىغىـش دۇكانلىرىغـا
ائپىرىپ سﯧتىپ ،تاپقان پۇلىمىزنىـڭ
ھهممىـــسىگه رادىـــوئ زاپچاســـلىرى
ائالتتۇق .رادىـوئدىن ائۋاز چىقىـرىش
ۈئچۈن ،كﯧچه-كﯧچه ۇئخلىماي تاڭ
ائتقۇزغـــان كﯧچىلىرىمىزمـــۇ كـــۆپ
بــــــــوالتتى .ۇئ چاغــــــــدا رادوىئ
قۇراشتۇرۇش توغرىسىدا ھﯧچ قانـداق
ۇئيغــۇرچه كىتــاب-ماتﯧرىيــال يــوق
بولــۇپ ،بىــز خهنــزۇچه كىتــابالرنى
وئقۇيالمايتۇق .بىـراق ،ائكـام بىـلهن
ىئككىمىـز بـارا-بـارا رادىوئغـا ائىئـت
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خهنــزۇچه كىتــابالردىكى تــوك يــولى
خهرىتىسىنى كۆرەلهيدىغان بولـدۇق.
ۇئزاق ۆئتمهي ائكام بىلهن ىئككىمىـز
ۇئيغۇر دﯦھقانالرنىڭ بۇزۇلۇپ قالغـان
رادىوئســىنى وئڭــشاپ ،بىــر ائز پــۇل
تاپــاۋىتى قىلىــدىغان بولــدۇق .مهن
ھهر يهكــشهنبه كــۈنى ەئتىگهنــدىال
خهنزۇالرنىــــــــــــڭ رادىــــــــــــوئ
رﯦمونتخانىلىرىنىــڭ ائلــدىغا بﯧرىــپ
ســاقالپ تــۇراتتىم .ۇئيغــۇر دﯦھقــانالر
رادىوئســـــىنى ەئكهلگهنـــــدە ،مهن
ۇئالرغـــــــا بىزنىڭمـــــــۇ رادىـــــــوئ
وئڭــــشايدىغانلىقىمىزنى ېئيتىــــپ،
ۇئالرنـــى بىزنىـــڭ ۆئيـــگه باشـــالپ
كﯧلهتــتىم .ۆئيــدە ســاقالپ تۇرغــان
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ائكــــام دەرھــــال رﯦمــــونتچىلىقنى
باشاليتى .مهن يﯧڭى خﯧرىدار تﯧپىش
ۈئچۈن بازارغا يهنه كﯧتهتتىم .بىزنىڭ
ائلىــدىغان ىئــش ھهققىمىــز خهنــزۇ
دۇكانلىرىنىــڭ  1/3قىــسمىدىنمۇ ائز،
ۇئنىــڭ ۈئســتىگه ۇئيغــۇر دﯦھقــانالر
بىـــــزگه ھﯧچقـــــانچه قىينالمـــــايال
مهقــــــسىدىنى ۇئقتۇرااليــــــدىغان
بولغاچقــا ،ۇئالر بىزنـــى تاپقـــانلىقى
ۈئچۈن ىئنتايىن خۇشال ىئـدى .بىـر
ائز پــۇل تاپقانغــا بىزمــۇ ناھــايىتى
خۇشال ىئدۇق .بىز خﯧرىـدارلىرىمىزغا
چاي ،ەئگهر چۈشلۈك تامـاق ۋاقتـى
بولـــۇپ قالـــسا ،بهزىـــدە چۈشـــلۈك
تامـــاقمۇ بﯧرەتتـــۇق .بىـــز مهزگىـــل
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ۆئتكهندىن كﯧـيىن ،ائقـسۇ شـهھىرى
ەئتراپىدىكى دﯦھقانالر بىر-بىرىـدىن
ائڭـــالپ ،بىزنـــى ۆئزلىـــرى ىئـــزدەپ
كﯧلىدىغان بولـدى .سـاقاللىرىغا ائق
كىرگهن چوڭالرمۇ بىزنـى "ۇئسـتام"
دەپ ائتىغانـــــــــدا ،بىـــــــــز ھهم
وئڭايـــــسىزلىناتتۇق ھهم خۇشـــــال
بوالتتۇق.
ەئنه شــۇ ۋاقىــتالردا ،بىــز بهزىــدە
كاشىلىـــسى چـــوڭراق رادىوئالرنـــى
تۈزەلمىدۇق .ائكام بىـلهن ىئككىمىـز
"ەئگهر خهنزۇچه كىتاب وئقۇيالىغان
بولـــساق ،نـــﯧمه دﯦـــگهن ياخـــشى
بوالتتى؟" دەپ وئياليتتۇق .كۆپرەك
بىلگهنسﯧرى ،بىلىمىمىزنىڭ قانچىلىـك
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ائزلىقىنى ھﯧس قىالتتـۇق .بـۇ ىئـشالر
ماڭـــا ىئنتـــايىن چوڭقـــۇر تهســـىر
قالدۇرغانىـــدى .بىلىمنىــــڭ نهقهدەر
قهدىرلىكلىكىنـــــى ،ۇئنىـــــڭ ائدەم
ۈئچــــــۈن نهقهدەر كﯧرەكلىكىنــــــى
چوڭقـــۇر چۈشـــىنىپ يهتكهنىـــدىم.
شۇڭالشــقا ،مهن وئتتــۇرا مهكتهپــته
وئقۇۋاتقان چاغدا ،ھهممهيلهن دﯦـڭ
شىياۋپىڭنى پىـپهن)تهنقىـد( قىلىـش
ھهرىكىتى" ،بىلىمنىڭ كﯧرىكى يـوق"
نهزەرىيىــسى ھهمــمه يهرنــى بﯧــسىپ
كهتكهن بولسىمۇ ،مهنـدە "بىلىمنىـڭ
چوقــــۇم الزىمــــى بــــار" دﯦــــگهن
مۇســتهھكهم كۆزقــاراش بولغاچقــا،
مهن ۆئزۈمنىــــــــڭ كۈنــــــــدىلىك
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دەرســــلىرىمنى پۇختــــا ۆئگىنىــــپال
قالمـاي ،تاپالىغــان ھهمــمه شــهرت-
شــــاراىئتتىن تولــــۇق پايــــدىلىنىپ
ۆئگهنـــدىم .ماتﯧماتىكـــا ۋە فىزىكـــا
دەرســــلىرىدە ،وئقۇتقــــۇچى تهلهپ
قىلغـــان-قىلمىغانلىقىـــدىن قهتـــىئ
نهزەر ،مهن كىتــابتىكى مهشــقلهرنىڭ
ھهممىـــــسىنى بىرنىمـــــۇ قويمـــــاي
ىئـــــشلىدىم .ۇئ چاغـــــدا ۇئيغـــــۇر
ۆئســمۈرلىرى ۈئچــۈن ھــﯧچ قانــداق
وئقـــۇش كىتـــابلىرى يـــوق بولـــۇپ،
 -1972يــــاكى -1973يىللىــــرى
تــۇنجى قﯧــتىم "قىزىــل پۆپۈكلــۈك
نهيــــزە" دﯦــــگهن خهنزۇچىــــدىن
تهرجىــمه قىلىنغــان كىتــاب چىقتــى.
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مهن ســــــــىنىپىمدىكى ھهمــــــــمه
وئقۇغــــۇچىنى ســــهپهرۋەر قىلىــــپ،
ۇئالردىـــن پـــۇل يىغىـــپ ،ائقـــسۇ
شهھهرلىك كىتابخانىغا بﯧرىپ ھﯧلىقى
كىتــــابنى ســــﯧتىۋﯦلىپ ەئكﯧلىــــپ،
سىنىپتىكى ساۋاقداشـالرغا تارقىتىـپ
بهردىـــم .بـــۇ مهزگىـــل مهدەنىـــيهت
ىئنقىالبىنىـــڭ ائخىرقـــى ۋاقىتلىـــرى
بولــــۇپ ،پۈتــــۈن جهمىئــــيهت ۋە
مهكــــتهپ ەئخالقــــى پۈتــــۈنلهي
ائستىن-ۈئسـتۈن قىلىۋﯦتىلگهنىـدى.
بىزنىـــــڭ ســـــىنىپتىكى كهپـــــسىز
وئقۇغۇچىالر كـۆپىنچه ۋاقىـتالردا بىـر
دەرســنىڭ نورمــال ۆئتۈلۈشــىگه يــول
قويمايتتى .قىش كـۈنلىرى مـۇەئللىم
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سىنىپقا كىرىشتىن بۇرۇن ،وئت قاالپ
ىئســسىنىدىغان مهشــنىڭ ۈئســتىنكى
يـــاپقۇچىنى ېئلىۋﯦتىـــپ ،ســـىنىپنى
ىئــسقا لىــق تولــدۇرۇپ ،ائدەم بىــر-
بىرىنـــى كۆرەلمهيـــدىغان ھـــالهتكه
ەئكﯧلىــپ قويــاتتى ،شــۇ ســهۋەبتىن
سـىنىپقا كىـرگهن وئقۇتقــۇچى دەرس
ۆئتهلمهي ،سىنىپتىن يىغالپ چىقىـپ
كهتكهنلىكىنــــى كــــۆپ قﯧــــتىم ۆئز
ســــىنىپىمدا بﯧــــشىمدىن بىۋاســــىته
ۆئتكۈزگهنىـــــــدىم .ۇئ مهزگىـــــــل
وئقۇتقۇچىالرمـــــــــۇ پىـــــــــپهنگه
ۇئچراۋاتقان ،ياخشى وئقۇغانالرغىمۇ
ياخشى كۈن يوق چـاغالر بولغاچقـا،
وئقۇغۇچىالر وئقۇشتىن ائساسـهن ۋاز
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كهچكهنىــــدى .مهن ائدەتتتىكــــى
ۋاقىتتــــــا ھهر خىــــــل زەربىــــــگه
ۇئچرىـــساممۇ ،ەئممـــا ىئمتىھاننىـــڭ
ائلدىــــدا نۇرغــــۇن كىــــشىلهرنىڭ
خۇشــامىتىگه ۇئچرىغــان ۋاقتىممــۇ
كــۆپ بولــدى .بىـــر قﯧــتىم فىزىكـــا
وئقۇتقۇچىــسى يىللىــق ىئمتىھــانىنى
وئچــۇق ىئمتىھــان قىلىــپ ،ســۇائلنى
بىــزگه  3كۈنلــۈك تارقىتىــپ بهردى.
سىنىپ بويىچه پهقهت مهنـال ھهمـمه
ســۇائلنى ۆئزۈم ىئــشلىدىم .قالغــان
ساۋاقداشــالرنىڭ ھهممىــسى ەئتىــسى
بىزنىـــڭ ۆئيـــگه كﯧلىـــپ ،جـــاۋابنى
مهندىن ەئينهن كۆچۈردى .شـۇنداق
قىلىــپ ،بــۇ ىئمتىھانىــدىكى ھهمــمه
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وئقۇغۇچىالرنىـــــڭ جـــــاۋابى وئپ-
وئخـــشاش بولـــدى .نـــﯧمه ىئــــش
بولغانلىقى وئچۇق-ائشكارە بولـۇپ،
ۇئنـــــى ھهممهيـــــلهن "تـــــوغرا"
چۈشــىنهتتى .شــۇنىڭ بىــلهن فىزىكــا
وئقۇتقۇچىـــسى ماڭـــا  100نومـــۇر
بﯧرىـــپ ،قالغـــان وئقۇغۇچىالرنىـــڭ
ھهممىـــسىگه  50نومـــۇر قويـــدى.
مهدەنىـــيهت ىئنقىالبىنـــى باشـــتىن
كهچۈرۈپ باقمىغـان ياشـالر ۈئچـۈن
ەئينـــى ۋاقىتتىكـــى ەئھـــۋالنى كـــۆز
ائلــدىغا ەئكــﯧلىش ائســان ەئمهس.
ياخشى وئقۇغاننى پىپهن قىلىـدىغان
بىر دەۋردە ياخشى وئقۇش ناھـايىتى
يۇقىرى دەرىجىـدە شـىجاەئت تهلهپ
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قىالتتى.
"بىلىم مهڭگۈ الزىم بولىدۇ" مانا بۇ
شـــۇ ۋاقىتـــتىن باشـــالپ ۆئزۈمـــگه
ھهمراھ قىلىپ كهلگهن بىردىن -بىر
دۇنيـــا قارىـــشى .مهن شـــۇنىڭدىن
باشـــالپ ،ائلـــدىمغا قانـــداق بىلىـــم
كهلـــــسه ،شـــــۇنى ەئســـــتايىدىل
ۆئگهنـــدىم .بىـــز تولـــۇق وئتتـــۇرا
مهكـــتهپكه چىققانـــدا" ،ىئـــشىكنى
ېئچىپ قويۇپ ،مهكتهپ باشقۇرۇش"
سىياســـــىتى بـــــويىچه ،بىزنىـــــڭ
مهكتهپنىـــڭ تولـــۇق وئتتۇرىنىـــڭ 3
ســـــــــىنىپىنى "دﯦھقـــــــــانچىلىق
ماشىنىـــــــــسازلىق ســـــــــىنىپى"،
"دﯦھقـــــــانچىلىق ســـــــىنىپى" ،ۋە
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"دوختۇرلـــــۇق ســـــىنىپى" دەپ 3
ائيرىدى .بىزنىڭ سىنىپتا  24وئغـۇل
بـــاال بـــار بولـــۇپ ،دوختۇرلۇقنىـــڭ
ھهممىــسى قىــزالر ،دﯦھقانچىلىقنىــڭ
بولسا قىز-وئغـۇلالر ائرىـالش ىئـدى.
بىز ائقسۇ تىراكتۇر پونكىتىغـا بﯧرىـپ
يﯧرىم يىل ىئشچى بولۇپ ىئـشلىدۇق.
مهن ۇئ يهردە تىراكتـــــۇر رﯦمونـــــت
قىلىــشنى ،چويۇن ـدىن ياســىلىدىغان
قــوش )ســاپان(قۇيۇشــنى ناھــايىتى
ياخشى ۆئگهندىم .ھهمـدە تىراكتـۇر
ھهيدەشــنىمۇ ۆئگىنىۋالــدىم )ســىنىپ
بــــويىچه پهقهت مهنــــال شــــۇنداق
قىلغانىــــدىم( .مهكتهپنىــــڭ يﯧــــزا
ىئگىلىــك مهيــدانىغا بﯧرىــپ ،يﯧــرىم
52

دﯦھقانچىلىق قىلـدۇق .مهن ۇئ يهردە
قونـاق تﯧرىــشنى ،كﯧـسهك قويۇشــنى،
يــــﯧمىش دەرىخىنــــى ۇئالشــــنى ،ۋە
تىراكتـــۇر بىـــلهن يهر ھهيدەشـــنى
ياخـــشى ۆئگهنـــدىم .ۇئيغۇرالرنىـــڭ
ەئدەبىي ەئسهرلىرىنى كـۆپ وئقـۇپ،
شــﯧىئر يازااليــدىغان بولــدۇم .ائقــسۇ
-1وئتتۇرا مهكتهپته بىر قﯧتىم ۆئزۈم
باش تهھرىر بولۇپ ،وئقۇغۇچىالرنىـڭ
بىــر شــﯧىئرالر تــوپلىمىنى چىقــاردىم.
ائقــسۇ گﯧزىتىــدە بىــر قــانچه پــارچه
شــــىىئر ېئــــالن قىلــــدىم .ھﯧكــــايه
يﯧزىــــشقىمۇ تهييــــارلىق قىلغــــان
بولساممۇ ،ۇئنى باشلىيالماي قالدىم.
لۇشــۈن فﯧليهتونلىرىنىــڭ ۇئيغــۇرچه
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تهرجىمىــسىنىڭ ھهممىــسىنى وئقــۇپ
چىقىـــپ ،فﯧليهتـــون يازااليـــدىغان
دەرىجىــــگه يهتــــتىم .مهكتهپنىــــڭ
ەئمـــگهك مهيدانىـــدا تۇرۇۋاتقـــان
مهزگىلدە ،بىر  5كىشىلىك وئقۇغۇچى
گۇرۇپپىسىنى يﯧـتهكلهپ جهمىئـيهت
تهكـــشۈردۈم .ەئســـلى مهقـــسىدىمىز
خــۇددى مــاۋ زﯦــدوڭنىڭ "خــۇنهن
جهمىئيىتىنـــــــى تهكـــــــشۈرۈشتىن
دوكــالت" دﯦگهنــگه وئخــشاش بىــر
دوكــالت يﯧــزىش بولــسىمۇ ،ۇئيغــۇر
دﯦھقانلىرىنىـــــڭ ەئھـــــۋالى مـــــاۋ
تهســـۋىرلىگهن ەئھۋالغـــا ۇئيغـــۇن
كهلمىگهچكه ،بىـز رەسـمىي دوكـالت
يﯧزىشنى رەت قىلدۇق.
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بـــــۇالردىن باشـــــقا ،تۇرمـــــۇش
ېئھتىياجى تۈپهيلىدىن ،ائكام بىلهن
ىئككىمىـــــز ۆئيـــــدە تـــــامچىلىق،
ياغــــاچچىلىق ۋە تۆمۈرچىلىكىمــــۇ
قىلىــــپ بـــــاقتۇق .مهن ائپامغـــــا
ياردەملىــشىپ ،ائرام ۋاقىتلىرىمــدىن
پايــدىلىنىپ ،ۆئيــدە بىــر مهزگىــل
گىــلهم توقــۇدۇم .تولۇقــسىز وئتتــۇرا
مهكتهپكه چىقىشتىن بۇرۇن ،يـازلىق
ۋە قىشلىق تهتىللهرنىـڭ ھهممىـسىدە
يﯧزىــدىكى تۇققانلىرىمىزنىــڭ قﯧــشىغا
بﯧرىــــپ ،ۇئالرغــــا ياردەملىــــشىپ
ەئمـــــگهك قىلـــــدىم 5 .ياشـــــلىق
ۋاقىتلىرىمــــدا كالىغــــا مىنىۋﯦلىــــپ
خامان ھهيدىدىم .ۇئنىڭدىن كﯧـيىن
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كــاال ھارۋىــسى ۋە ېئــشهك ھارۋىــسى
ھهيدىدىم .زەمبىل ۋە غالتهك بىـلهن
وئغـــۇت تۇشـــۇدۇم .شـــاللىقتا وئت
تهردىــم .بۇغــداي ۋە قونــاق وئردۇم.
ســـهل چـــوڭراق بولغانـــدا ســـۆرەم
سۆرىدىم )نهچچه قﯧـتىم سـۆرەمدىن
يىقىلىــــپ چۈشــــۈپ ،ســــۆرەمنىڭ
ائستىدا قالغـان ۋاقىتلىرىممـۇ خﯧلـى
كۆپ بولغان( ،قوش ھهيدىـدىم مهن
 7يﯧـــــشىمدا تامـــــاق ېئتىـــــشنى
ۆئگهنــــدىم .وئتتــــۇرا مهكــــتهپكه
چىققاندا ،تونۇرغا نـان ياقالىغىـدەك
بولغانىدىم.
تولـــــۇق وئتتـــــۇرا مهكتهپنـــــى
پۈتتۈرگهنـــــــدىن كﯧـــــــيىن ،مهن
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كونىــــشهھهر )ھــــازىرقى وئنــــسۇ(
ناھىيىــــسىنىڭ شــــال ۇئرۇقچىلىــــق
مهيــــدانىغا "قايتــــا تهربىــــيه" گه
چۈشــكهن بولــۇپ ،ۇئ يهردە يﯧــرىم
يىلنىــڭ ىئچىــدىال مهيــدان بــويىچه
ەئڭ ائلدىنقى قاتاردىكى شال تﯧرىش
تﯧخنىكى بولـۇپ قالـدىم .بـۇ يﯧزىـدا
ېئلﯧكتىر توكى يوق بولۇپ ،ائخشىمى
ۆئزىمىز ياسىۋالغان كىرسىن چىرىغـى
بىـــلهن يـــاتىقىمىزنى يورۇتـــاتتۇق.
ساەئتمۇ يوق بولـۇپ ،تـاڭ ائتقانـدا
ىئـــشقا بﯧرىـــپ ،كـــۈن وئلتۇرغانـــدا
ىئشتىن قايتتاتتۇق .مهن بىر يىلنىـڭ
ىئچىدە -4ائيدا شاللىقنىڭ سـۈيىگه
كىرىـــشنى باشـــلىغان بولـــۇپ-10 ،
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ائيغىــچه شــۇ ســۇدا ىئــشلىدىم-4 .
ائيدا يهر تﯧخـى ېئـرىمىگهن بولـۇپ،
بىـــز رﯦـــزىنكه ۆئتـــۈك كﯧيىۋﯦلىـــپ،
مۇزنىــڭ ۈئســتىگه دەســسهپ تــۇرۇپ
ىئـــشلهيتتۇق .شـــۇ جهريانـــدا مهن
يﯧزىمىــزدا قايتــا تهربىــيه ېئلىۋاتقــان
ۇئيغـــۇر ياشـــالرنى يىغىـــپ ،بىـــر
ەئدەبىيـــات-ســـهنەئت ەئترىتىمـــۇ
تهشــــكىللىدىم )بىزنىــــڭ ۆئيــــدە
ھﯧچقانــداق ســاز يــوق بولــۇپ ،مهن
وئتتــۇرا مهكتهپنىــڭ يﯧــزا ىئگىلىــك
مهيدانىـــدا ىئـــشلىگهن مهزگىلـــدە،
ساۋاقداشــلىرىمنىڭ دۇتتىــرى بىــلهن
دۇتتــــار چﯧلىــــشنى ۆئگىنىۋالغــــان
ىئــــــدىم( .مهن ۆئزۈم تﯧكىــــــست
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يازغۇچى ،مۇزىكـا رەتلىگـۇچى ،سـاز
چالغۇچى ،ۋە باشـقۇرغۇچى بولـۇپ،
كونىشهھهر ناھىيىلىك كىنو كۇلۇبىـدا
تﯧخى بىر قﯧتىم وئيۇن قويدۇق .مهن
بىر دەم داپ چالسام ،بىـر دەم راۋاپ،
يهنه بىـــر دەم دۇتتـــار چـــاالتتىم.
ەئترىتىمىزدە مهندىن باشقا سـازچى
يوق ىئدى .يﯧزىدىكى بىر يﯧرىم يىـل
جهريانىـــدا ،مهن بىـــر ائي پـــادىمۇ
بــاقتىم .كهڭــرى كهتــكهن جاڭگــال.
مهنــدىن باشــقا ھــﯧچ قانــداق ائدەم
قارىــسى كۆرۈنمهيــدۇ .مهن  30دەك
قوي 5-4 ،كـاال ،ۋە بىـر قـانچه ائت
بىلهن بىرگه .ھهر كـۈنى  10نهچـچه
ساەئت ۋاقىتنى ائشۇ ھايۋانالر بىـلهن
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بىـــــرگه ۆئتكۈزۈشـــــۈم كﯧـــــرەك.
وئقۇيدىغان باشقا كىتاب يـوق .مهن
شـــۇ جهريانـــدا مـــاۋ زﯦـــدوڭنىڭ 5
قىسىملىق ەئسىرىنى وئقـۇپ چىقـتىم
)ۇئنىــڭ بىــر قىــسمىنى مهن بۇرۇنمــۇ
وئقۇپ چىققان ىئـدىم( .ھهمـدە بىـر
ائز خهنـــزۇچه ۆئگهنـــدىم .ائلىـــي
مهكــتهپ ىئمتىھــانى -1977يىلــى
-12ائينىــڭ -10كۈنىــدىن باشــالپ
ېئلىنغــان بولــۇپ-12 ،ائينىــڭ -5
كـــۈنى تـــﯧخىچه پۇتۇمغـــا رﯦـــزەنكه
ۆئتۈك كﯧيىۋﯦلىپ ،مۇزنىـڭ ۈئسـتىگه
دەســـــسهپ تـــــۇرۇپ ،زەيـــــكهش
چﯧپىۋاتــاتتىم .ائقــسۇ شــهھىرىدىكى
وئقۇغــــان مهكتىــــپىمگه قايتىــــپ،
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ىئمتىھانغـــا تهييـــارلىق قىلىـــشىمغا
رۇخـــسهت قىلىـــشمىدى .ھهر كـــۈنى
ەئمگهكتىن قايتىپ كﯧلىپ ،كىرسـىن
چىرىغى ) جىـن چىـراق( نـى يﯧقىـپ
قويــــۇپ ،ىئمتىھانغــــا تهييــــارلىق
قىالتــــتىم .ەئتىگىنــــى بۇرنــــۇمنى
سىلىـــسام ،بۇرنۇمنىـــڭ تۆشـــۈكىگه
يىغىلىــپ كهتــكهن ىئــس قولــۇمنى
قاپقــارا قىلىــۋەتهتتى .يﯧــرىم كــﯧچه
بولــــۇپ ،پۈتــــۈن داالن ۇئيقىغــــا
كهتكهن ۋاقىتتا ،ياتىقىمنىـڭ پۈتـۈن
تاملىرى ۋە تورۇسلىرىدا ۇئۋا تۇتـۇپ
ياشــاۋاتقان چاشــقانالر ۇئۋىلىرىــدىن
چىقىــپ ،يﯧڭىــدىن تۆشــۈك كــوالپ،
بهزىـــدە وئقۇۋاتقــــان كىتابىمنىــــڭ
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ۈئســـتىگه چالمـــا تاشـــاليتتى .مهن
ائشـــۇنداق شـــاراىئتتا ،كونىـــشهھهر
نــاھىيه بازىرىــدا ائلىــي مهكــتهپكه
ىئمتىھــــان بهردىــــم .ائز ۋاقىتــــتىن
كﯧيىن ،پۈتۈن ائقسۇ ۋىاليىتىگه "بىر
وئقۇغــۇچى ائپتونــوم رايــون بــويىچه
ائالھىــدە يــۇقىرى نهتىــجه ائپتــۇ"،
دﯦـــگهن گهپ تارقالـــدى .ھهمـــمه
كىــــشىلهر ۇئ بالىنىــــڭ كىملىكىنــــى
بىلمهكچـــى بولۇشـــاتتى .ائخىرىـــدا
قارىــسام ،ۇئ مهن ىئكهنــمهن  -مهن
ائپتونوم رايون بويىچه ۇئيغۇر تىلىدا
ېئلىنغان ىئمتىھاندا -2بولۇپتىمهن.
شــــۇنداق قىلىــــپ ،مهن ائلىــــي
مهكتهپكه بﯧرىشتىن بۇرۇن ،ۆئزۈمگه
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ۆئگىنىــــشتىكى مۇنــــداق نىــــشاننى
تىكلىدىم:
 (1بىلىمنــى ىئنتىھانــدىن ۆئتــۈش،
مهكتهپ پۈتتۈرۈش ۈئچـۈن ەئمهس،
ۆئزۈمنىـــــڭ بىلىـــــم داىئرىـــــسىنى
ىئمكانىيهتنىــڭ بــارىچه كﯧڭهيتىــپ،
ىئلىـــــم-پهننىـــــڭ ەئڭ يـــــۇقىرى
پهللىسىگه چىقىش ۈئچۈن ۆئگىنىش.
 (2بىلىمنـــى باشـــقىالر قىاللىغـــان
ىئــــــــــشنى ۇئيغۇرالرنىڭمــــــــــۇ
قىالاليـــــدىغانلىغىنى ىئـــــسپاتالش
ۈئچۈن ۆئگىنىش.
 (3بىلىمنــى ۆئزۈمنىــڭ ىئقتىــسادىي
تهقـــدىرىنى ۆئزگهرتىـــش ۈئچـــۈن
ۆئگىنىش.
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شــــۇ چاغــــدىن باشــــالپ ،مانــــا
يـــــۇقىرىقىالر مﯧنىـــــڭ ۆئگىـــــنىش
ائدىتىمگه ائيالندى.
 -5ســــــــــوائل :شــــــــــىنجاڭ
ۇئنىۋﯦرســـــــىتﯧتىدا ســـــــىزنىڭ "7
مىنــۇتتىن كﯧــيىن مﯧنــى وئيغىتىــپ
قويــۇڭالر" دىگهنلىكىڭىــز ھهققىــدە
ەئســلىمىلهر بــار ىئــكهن ،بــۇ ۋاقىــت
قارىـــشىڭىزنى ىئخچـــام ىئپـــادىلهپ
بﯧرىـــدۇ .ســـىز دەم ېئلىـــش بىـــلهن
خىــــزمهت ،ۆئگىنىــــشنى قانــــداق
بىرلهشتۈرىسىز؟
جـــاۋاب :مهن ائقـــسۇ -1وئتتـــۇرا
مهكتهپـــــته وئقۇغـــــان ۋاقتىمـــــدا
سىنىپنىڭ ۆئگىنىش باشلىقى ،سـىنىپ
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باشلىقى ۋە ائخىرقى  2يىل مهكتهپ
وئقۇغۇچىالر ۇئيۇشمىسىنىڭ رەىئـسى
بولــۇپ ىئــشلىگهن ىئــدىم .شــىنجاڭ
ۇئنىۋﯦرســىتﯧتىگه كﯧلىــپ-1 ،يىلــى
خهنزۇچه ۆئگىنىش ۋاقتىـدا ،سـىنىپ
باشــلىقىلىق خىزمىتىنــى ۈئســتۈمگه
ېئلىپ ىئشلىدىم .مهن ھهمـمه ىئـشتا
ۆئزۈمگه ەئڭ يۇقۇرى تهلهپ قويۇپ،
ھهممه ىئشنى ىئمكانىيهتنىڭ بـارىچه
يۇقۇرى ۆئلـچهم بىـلهن ەئسـتايىدىل
بىجىردىغانلىقىم ،ھهمـدە ۆئگىنىـشنى
ىئزچىـــل ياخـــشى قىلىـــدىغانلىقىم
ۈئچـــۈن ،بىـــر يىللىـــق وئقۇشـــنى
تۈگهتكهندىن كﯧـيىن ،ماڭـا ائرقـا-
ائرقىدىن يﯧڭى ۋەزىپىلهر يۈكلهندى.
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مهن مهكتهپ ىئتتىپاق كومىتﯧتىنىـڭ
داىئمـــــى ھهيىئتـــــى ،مهكـــــتهپ
وئقۇغۇچىالر ۇئيۇشمىسى )ۇئ چاغـدا
ھازىرقىـــــــــدەك وئقۇغـــــــــۇچىالر
بىرلهشمىـــــــسى دﯦيىلمهيتتـــــــى-
مۇھهررىردىن( نىڭ رەىئـسى ،ۇئيغـۇر
ائپتونوم رايـون )ۇئائر( لـۇق ياشـالر
بىرلهشمىــسىنىڭ مــۇائۋىن رەىئــسى،
ۇئائر لــــــــــۇق وئقۇغــــــــــۇچىالر
بىرلهشمىـــــــسىنىڭ رەىئـــــــسى ،ۋە
مهملىكهتلىــــــــك وئقۇغــــــــۇچىالر
بىرلهشمىـــسىنىڭ مـــۇائۋىن رەىئـــسى
قاتارلىق ۋەزىپىلهرنـى ۆئز ۈئسـتۈمگه
ائلدىم .ھهر ھهپتىدە بﯧجىرىـدىغان،
يۇقىرىقى ۋەزىپىلهرگه ائىئت نۇرغـۇن
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ىئشالردىن باشقا ،مهن ھهر ھهپتىـدە
دەرستىن ائيرىلىـپ ،ائز دﯦگهنـدە 3
قﯧـــــتىم ھهر خىـــــل يىغىنالرغــــــا
قاتناشمىــسام بولمــايتتى .ۇئنىڭــدىن
باشـــقا-1 ،يىلىـــدىكى خهنـــزۇچه
ۆئقىشنى تۈگىتىپال ،مهن خهنزۇچىگه
تايىنىــپ ،ىئنگلىــز تىلــى ۆئگىنىــشنى
باشـــــــلىدىم .دەســـــــلهپته ۆئزۈم
ۆئگهنــدىم .كﯧيىنچىــرەك ۆئزۈمنىــڭ
دەرسلىرىنىڭ بهزىلىرىگه قاتناشـماي،
فىزىكـا فاكۇلتﯧتىـدىكى ۋە چهت ەئل
تىللىـــرى فاكۇلتﯧتىـــدىكى خهنـــزۇ
وئقۇغۇچىالرنىــــڭ ىئنگىلىــــز تىلــــى
دەرسلىرىگىمۇ قوشـۇمچه كىرىـدىغان
بولـــــدۇم .ۆئزۈمنىـــــڭ وئقۇشـــــى،
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وئقۇغــۇچىالر خىزمىتــى ۋە ىئنگلىــز
تىلى ۆئگىنىـشى قاتـارلىق ىئـشالرنىڭ
ھهممىـــــــسىنىڭ ھۆددىـــــــسىدىن
مــۇكهممهل چىقىــش ۈئچــۈن ،مهن
ۋاقىتـــتىن ەئڭ يۇقـــۇرى دەرىجىـــدە
ۈئنۈملۇك پايدىالنمىسام بولمـايتتى.
مهن ھهر كـــۈنى  14ســـاەئتتىن 16
ساەئتكىچه ۈئگۈنـۈش قىالتـتىم .بىـر
ھهپتىدە  7كـۈن ىئـشلهيتىم .مﯧنىـڭ
دەم ېئلىش ۋاقتىم پهقهت ھهر شـهنبه
كــۈنى كهچلىكــى بولــۇپ ،ۇئ ۋاقىتتــا
مهن ىئمكانقهدەر بىـرەر وئلتۇرۇشـقا،
دوســت يــاكى تۇققانالرنىــڭ ۆئيىــگه
بــــــاراتتىم .قالغــــــان ۋاقىتنىــــــڭ
ھهممىسىدە ۈئگۈنۈش قىالتتىم  .ھهر
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كـــۈنى ەئتىگهنلىكـــى ســـاەئت  6دە
وئرنۇمدىن تـۇرۇپ ،كهچـته سـاەئت
 11دىــــن كﯧــــيىن ائنــــدىن دەم
ائالتــــتىم .يىغىنالرنىــــڭ ائلــــدى-
كهينىدە ،تاماققا ۆئچىرەت تۇرغاندا،
ائپتوبۇسدا يول ماڭغاندا ىئنگلىـزچه
سۆزلۈك ياداليتتىم.
ماڭــا نىــسبهتهن ۋاقىتنىــڭ قىــس
بولۇپ كهتكهنلىكىدىن ،مهن قانـداق
قىلغاندا ۋاقىتنىڭ ۈئنـۈمىنى يـۇقىرى
كۆتــــــــۈرگىلى بولىــــــــدىغانلىقى
توغرىـــسىدىمۇ ىئزدەنـــدىم .شـــۇنىڭ
نهتىجىسىدە ،مۇنـداق  2ھهقىقهتنـى
تﯧپىپ چىقتىم:
 (1ۋاقىتنـــــى مىنـــــۇت بـــــويىچه
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ھىــساباليدىغان ائدەمنىــڭ ۋاقتــى،
ۋاقىتنـــــــى ســـــــاەئت بـــــــويىچه
ھىــساباليدىغان ائدەمــگه قارىغانــدا
 60ھهسسه كۆپ بولىدۇ.
 (2ائدەم بىــر خىــل ىئــشنى قىلىــپ
چارچىغاندا ،باشقا بىـر خىـل ىئـشنى
قىلـــــــسا ،يهنىـــــــال ۈئنۈملـــــــۈك
ىئشلىيهلهيدۇ .مهسىلهن ،سـىز ەئگهر
ماتﯧماتىكــا ۆئگىنىــپ چارچىغانــدا،
ۆئگىنىـــــشنى تىـــــل ۆئگىنىـــــشكه
ۆئزگهرتسىڭىز ،ۆئگىنىشىڭىزنى يهنىال
ۈئنۈملـــۈك داۋامالشتۇرااليـــسىز .بـــۇ
خـــۇددى دوســـكىغا خهت يازغانغـــا
وئخــشاش .ەئگهر ســىز ائق رەڭلىــك
بوردا خهت يﯧزىۋەرسىڭىز ،بىر ائزدىن
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كﯧــيىن دوســكىغا نــﯧمه يﯧزىلغىنىنــى
كــۆرەلمهي قالىــسىز .ەئممــا ۇئنىــڭ
ۈئستىگه سىز قىزىل بـور بىـلهن خهت
يازسىڭىز ،خهتنـى يهنه بىـر مهزگىـل
كۆرگىلى بولىدۇ.
ائدەم بىر ىئـشتا ائالھىـدە نهتىـجه
قازانماقچى بولىدىكهن ،چوقۇم باشقا
بىــر قىــسىم ىئــشالردىن ۋاز كﯧچىــشى
كﯧرەك .ھهممه ىئشالرنى تهڭ ېئلىـپ
مﯧڭىـــپ ،ھهممىـــسىدىن ائالھىـــدە
نهتىـــجه قـــازىنىش ائســـان ەئمهس.
مهن ىئزچىل ەئمهل قىلىـپ كهلـگهن
ائدەتنىــــڭ بىرســــى شــــۇكى ،مهن
خىزمهتنىڭ ىئشى ،ۇئيغۇرنىـڭ ىئـشى
ۋە ائىئلىنىــــڭ ىئــــشى قاتــــارلىق 3
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تۈرنىـــڭ ھهممىـــسىدە ،ىئـــشالرنىڭ
مۇھىملىــــق دەرىجىــــسىگه قــــاراپ،
بىـــردىن تىزىملىـــك تـــۇتىمهن .شـــۇ
تىزىمغـــــا قـــــاراپ ،ىئـــــشنى ەئڭ
مۇھىمىــدىن باشــالپ ،بىــر-بىــرلهپ
قىلىــمهن .بىكــار قالىــدىغان ۋاقــتىم
ائساسهن يوق.
بهزى يــاش ۆئســمۈرلهر" ،ياشــلىقتا
تــازا قــانغىچه وئينىــۋﯦلىش كﯧــرەك"،
دەپ وئياليــدۇ .بــۇ ىئنتــايىن خاتــا.
سىز ياش ۋاقتىڭىزدا ،ياشاش ۈئچۈن
پۈتۈنلهي ائتا-ائنىڭىزغا تايىنىـسىز.
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
وئتتــۇرىنى پۈتتــۈرگىچه بولغــان 12
يىل ۆئمرىڭىز سىزنىڭ كﯧيىنكى -50
 60يىــــل ۆئمرىڭىزنىــــڭ قانــــداق
ۆئتۈشــىنى بهلگىلهيــدۇ .شۇڭا،ائشــۇ
 12يىلــــدىن ناھــــايىتى ياخــــشى
پايدىلىنىشىڭىز كﯧرەك .شۇ مهزگىلدە
ھهقىقىي بىلىم ۋە ھهقىقىـي تۇرمـۇش
ىئقتىدارىنى ىئگىلىـشىڭىز كﯧـرەك .بـۇ
مهزگىلــدە ھهر بىــر ائتــا-ائنىنىــڭ
ۋەزىپىسى ىئنتايىن ېئغىـر ۋە مـۇھىم.
ســـــــىز يـــــــۇقىرىقى ۇئقـــــــۇمنى
پهرزەنتلىرىڭىــــــزگه زﯦــــــرىكمهي
داۋاملىق چۈشهندۈرۈشـىڭىز كﯧـرەك.
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"بــــاالم ،ســــهن چــــوڭ بولغانــــدا
قانــــــــــداقراق ياشــــــــــاي ،دەپ
وئيالۋاتىــسهن؟"" ،ھــازىر ياخــشى
ياشاشــقا تهييارلىقىــڭ بــارمۇ؟" "ۇئ
يولدا ھازىر قانداق ىئـش تۇتتـۇڭ؟"
دەپ سوراپ تۇرۇش كىرەك .بالىڭىزدا
تۇرمۇشــقا كىرەكلىــك ىئقتىــدارالرنى
يىتىــــــشتۈرۈشىڭىز ،ۆئزىڭىزنىــــــڭ
تۇرمـــــــۇش تهجرىبىڭىزلىرىنـــــــى
ۆئگىتىـــشىڭىز كﯧـــرەك .بالىڭىزنىـــڭ
ھهممه ىئشىنى سىز قىلىپ بهرسـىڭىز،
بالىڭىزنى وئرۇنـسىز ەئركىلهتـسىڭىز،
ۇئ ھهرگىز بالىڭىزنى ەئتىۋارلىغـانلىق
بولمايـــــدۇ .ۆئيـــــدە بـــــالىڭىزنى
ائشـــۇنداق ەئركىلهتـــكهن بىـــلهن،
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بالىڭىز چـوڭ بولغانـدا جهمىئيهتـته
خارلىنىــپ قﯧلىــشى مــۇمكىن .ھهتتــا
ۆئز جﯧنىنــى يولىــدا باقالماســلىغىمۇ
مــۇمكىن .شــۇڭا بالىڭىزغــا" ،ەئگهر
باشــقىالردىن ياخــشىراق ياشــايمهن،
دﯦــــسهڭ ،باشــــقىالردىن بهكــــرەك
تىرىشىـــشىڭ كﯧـــرەك .باشـــقىالردىن
كـۆپرەك ۋاقىتنــى ۆئگىنىــشكه ســهرپ
قىلىشىڭ كﯧـرەك ".دىـگهن ۇئقـۇمنى
كىچىگىدىن تـارتىپال سىڭدۈرۈشـىڭىز
كﯧرەك.
مهن ۋاقىتــــــتىن يۇقىرىقىــــــدەك
پايـــــــــــدىلىنىپ ،شـــــــــــىنجاڭ
ۇئنىۋﯦرسىتﯧتىدىكى ائخىرقـى  4يىـل
جهريانىـــدا ،ۆئزۈمنىـــڭ وئقۇشـــى،
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وئقۇغۇچىالرنىــڭ خىزمىتــى ۋە چهت
ەئل تىلــى ۆئگىــنىش قاتارلىقالرنىــڭ
ھهممىــــسىدە ائالھىــــدە نهتىــــجه
قازانـــدىم .پهقهت بىـــر قﯧتىمقىنـــى
ھىــــسابقا ائلمىغانــــدا 4 ،يىلنىــــڭ
مهۋســــــــــۈملۈك ۋە يىللىــــــــــق
ىئمتىھانىالرنىـــڭ ھهممىـــسىدە 100
دىن نومۇر ائلدىم .كهسـپ وئقۇغـان
 -1ۋە -2يىلــدىن ىئبــارەت  2يىــل
ىئچىدە ىئنگلىز تىلىدا خهنزۇ تهبىـىئ
پهن وئقۇغۇچىلىرىنىــــڭ  3يىللىــــق
دەرســـــىنى تۈگىتىـــــپ ،خهنـــــزۇ
وئقۇغۇچىالر بىلهن وئقۇش تامامالش
ىئمتىھانىـــسىغا قاتنىـــشىپ ،ســـىنىپ
بويىچه -5بولدۇم .كهسـپ وئقۇغـان
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 -3ۋە -4يىلـــــــى جهريانىـــــــدا
ۆئزلۈكۈمدىن ياپون تىلى ۆئگىنىـپ،
وئقۇش پۈتتۈرۈشـتىن بـۇرۇن يـاپون
تىلىنىــڭ گىراماتكىــسىنىمۇ ۆئگىنىــپ
تــۈگهتتىم-1983 .يىلــى شــاڭخهي
قاتنـــاش ۇئنىۋﯦرســـىتﯧتىغا بﯧرىـــپ،
"مىكرو دولقۇن تﯧخنىكىسى" بويىچه
بىــر يىــل بىلىــم ائشــۇردۇم .بــۇ ۆئزۈم
بـــۇرۇن وئقـــۇپ باقمىغـــان كهســـپ
بولـۇپ ،ەئينــى ۋاقىتتــا پۈتــۈن ۇئائر
بــويىچه بــۇ ســاھهدە بىرمــۇ كهســپىي
خـــــادىم يـــــوق ىئـــــدى .مهن ۆئز
ۋەزىپهمنىـــڭ ېئغىرلىقىنـــى تولـــۇق
تونــۇپ ،ھهر كــۈنى كهچ ســاەئت 11
دە چىــراغ ۆئچــۈرۈلگىچه مهكــتهپ
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كۇتۇپخانىــــــــــسىدا ،چىــــــــــراغ
ۆئچۈرۈلگهندىن كﯧيىن "سـۇ ائسـتى
پــــــاراخودى رادار سىستﯧمىــــــسى"
تهجرىبىخانىــسىغا بﯧرىــپ ۆئگىــنىش
قىلــدىم .يــازلىق تهتىلــدىكى  2ائي
ۋاقىـــت ىئچىـــدە يۇرتقـــا قايتمـــاي،
شــاڭخهينىڭ ھهددىــدىن تاشــقىرى
تىنجىق ىئسسىقىغا بهرداشلىق بﯧرىپ،
كــۈنىگه  10نهچــچه ســاەئت مىكــرو
دولقۇنغــا ائىئــت كهســپىي كىتــابنى
خۇددى رومان وئقۇغاندەك وئقۇدۇم.
بــۇرۇن بىــر داڭلىــق ائدەم ۆئزىنىــڭ
جاپاغا بهرداشلىق بﯧرىش قابىليىتىنى
ائشرۇش ۈئچۈن ،بىر تاختاينىڭ بىـر
يۈزىگه نۇرغۇن مىخ قﯧقىپ ،شـۇ مىـخ
78

قﯧقىلغان يۈزىدە ۇئخالپـتىكهن .مهن
ىئسسىققا بهرداشـلىق بﯧرەلمىگهنـدە،
ەئنه شـــۇ ائدەمنـــى وئيلىـــدىم .بـــۇ
مهكتهپنىــــڭ رەھبهرلىــــرى كﯧــــيىن
شـــــىنجاڭ ۇئنىۋﯦرســـــىتﯧتىغا خهت
يﯧزىـــــــپ" ،ەئگهر ەئركىنـــــــدەك
ائدەملىــــرىڭالر بولــــسا ،قــــانچىنى
ەئۋەتــــسهڭالر شــــۇنچىنى قوبــــۇل
قىلىمىز "،دەپتـۇ-1985 .يىلـى -9
ائيـــدا يـــاپونىيهگه بـــاردىم .يﯧڭـــى
بارغاندا ،مﯧنىڭ ۇئستازىم ماڭا ائنچه
قارىمىدى .ەئتىگهنلىكى مهن يـاپون
تىلىدا ساالم بهرسهم ،ىئلىـك ائلمـاي
ۆئتـــۈپ كهتتـــى .مهن ۇئ كىـــشىنىڭ
مﯧنــــــــى بىــــــــر يــــــــۈك ،دەپ
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ھىــسابالۋاتقانلىقىنى ھــﯧس قىلــدىم.
ھهر كــۈنى ەئتىگىنــى ســاەئت  8دە
-1بولۇپ تهجرىخانىغا بﯧرىپ ،كﯧچه
ســـاەئت  12گىـــچه ىئـــشلىدىم3 .
ائيــدىن كﯧــيىن ،ياپونىيهنىــڭ بىــر
قﯧتىملىـــــــق مهملىكهتلىـــــــك پهن
تهتقىقــات يىغىنىغــا ۆئزۈمنىــڭ -1
ماقالىــــسىنى يوللىــــدىم .قــــاتتىق
ىئـــــــــشلهشته ۆئزۈم تۇرغـــــــــان
مهكتهپتىكىلهرنىـــــڭ ھهممىـــــسىنى
ھهيـــــران قالـــــدۇردۇم .كﯧـــــيىن
ھهممهيـــــلهن ماڭـــــا ائالھىـــــدە
قارايــدىغان بولــۇپ كهتتــى .يﯧقىنــدا
ماڭـــا مﯧنىـــڭ ەئينـــى ۋاقىتتىكـــى
ۇئســتازىمدىن بىــر خهت كهلــدى .ۇئ
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كىشى ھـازىر  80ياشـقا يﯧقىنالشـقان
بولــۇپ ،خﯧتىــدە مۇنــداق دەپتــۇ:
"ەئركىـــن ،ســـﯧنى ائمﯧرىكىـــدىكى
وئقۇشـــىنى تۈگىتىـــپ ،يـــاپونىيهگه
كهلسه ،يهنه بىرگه تهتقىقـات ېئلىـپ
بارساق ،دەپ وئيلىغانىدىم .ۇئ ھازىر
مـــۇمكىن ەئمهس بولـــۇپ قالـــدى.
بۇنىڭــدىن كﯧــيىن ماڭــا ائمﯧرىكىغــا
بﯧــــــرىش ىئمكــــــانىيىتىمۇ يــــــوق
وئخــشايدۇ .مهن يﯧقىنــدا ۆئزۈمنىــڭ
بۇرۇنقى ۆئمرىنـى ەئسـلهپ چىقـتىم.
قارىــسام ،مﯧنىــڭ ىئلمىــي تهتقىقاتتــا
ەئڭ كــۆپ ۋە ەئڭ مــۇھىم نهتىــجه
چىقارغان ۋاقتىم سـهن بىـلهن بىـرگه
ىئــشلىگهن ۋاقــتىم بوپتــۇ . "....مهن
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ائمﯧرىكىــدا ماگىــستﯧرلىق وئقۇغانــدا
ماڭــا ۇئســتاز بولغــان كىــشى بىــر
يــــاپونلۇق بولــــۇپ ،ۇئ دەرســــنى
كــالىفورنىيه شــىتات ۇئنىۋﯦرســىتﯧتى
 Northridgeشۆبىــسىدە ۆئتــۈپ،
تهتقىقاتنى  Caltechته قىلىدىغان
بولـــــۇپ ،تهتقىقـــــات جهھهتـــــته
فاكۇلتﯧتنىڭ ەئڭ ائلدىدا بولغاچقـا،
مهن شــۇ كىــشىگه تهقــسىم بولغــان
ىئكهنمهن .بۇنىڭدىن بىر قانچه يىـل
بــۇرۇن ۇئ كىــشى مﯧنىــڭ تهتقىقــات
نهتىنجىلىرىمنى كۆرۈپ ،ماڭا يازغـان
ېئلخﯧتىدە مۇنداق دەپتۇ" :ەئركىـن،
بىـــــر وئقۇتقـــــۇچى ۈئچـــــۈن ،ۆئز
وئقۇغۇچىــسىنىڭ ۆئزىــدىن ېئــشىپ
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كﯧتىــشىدىن بهختلىــك ىئــش يــوق.
سهن ۈئچۈن مهن ۆئزۈمنى ىئنتـايىن
بهختلىــــــــك بهختلىــــــــك ھهس
قىلىمهن"....
قىسقىـــــسى ،مهن ۆئگىــــــنىش ۋە
خىزمهتته ىئزچىل تۈردە "ائق بـوردا
خهت يﯧزىـــپ كـــۆرگىلى بولمىـــسا،
قىزىـــل بـــور بىـــلهن خهت يﯧـــزىش"
ۇئســـــۇلىنى قولالنـــــدىم-1978 .
يىلىــدىن -1995يىلــى دوكتۇرلــۇق
ۇئنــۋانى ېئلىــشقىچه ھهر كــۈنى -14
 16ســاەئت ىئــشلىدىم .ھــازىرمۇ ھهر
كۈنى  10ساەئتتىن كۆپرەك ۋاقىتنى
ەئقلىي ەئمگهكـكه سـهرپ قىلىـمهن.
وئيۇن-تاماشـا ۋاقتىـدىمۇ ىئنتـايىن
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ائكتىپ .يىغىلىشقا بارسـام ،تانـسا-
ۇئســسۇلنى ھهممهيلهنــدىن كــۆپرەك
وئينــــايمهن .ۇئيغــــۇرچه ناخــــشا،
مۇزىكا ،سـاز VCD ،الرغـا ىئنتـايىن
ائمــراق .ۆئيۈمــدە دۇتتــار ،تهمبــۇر،
گىتتــار ۋە پىيــانوالر بــار )كــۆپىنچه
ۆئيـــــگه كهلـــــگهن مﯧھمانالرغـــــا
چالدۇرىمهن( .ۆئيىمىزدە پات-پـات
"ائىئـــله ۋاقتـــى" ۆئتكـــۈزىمىز .ۇئ
ۋاقىتتا بىز ياكى ائىئله بـويىچه كىنـو
كــۆرۈمىز ،يــاكى تــۆتىمىز بىرلىــشىپ
قهرت وئينـــــــــايمىز .بىزنىـــــــــڭ
ەئتراپىمىزدىكــى ۋەتهنداشــالر بىــلهن
بىـرگه بولۇشــنىمۇ ناھــايىتى ياخــشى
كـــۆرىمهن .بىـــرگه پاراڭلىشىـــشتىن
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ىئنتـــــــــايىن ھـــــــــوزۇرلىنىمهن.
ەئتراپىمىزدىكــى ۋەتهنداشــالر بىــلهن
خۇددى ۇئرۇق-تۇققاندەك بﯧـرىش-
كﯧلىش قىلىپ ،يـﯧقىن ۆئتىمىـز .مانـا
بۇالر مﯧنىڭ ەئڭ ياخشى دەم ېئلىـش
ۋاقىتلىرىمدۇر.
 -6ســـوائل :بىـــر ائدەم ۈئچـــۈن
ائىئـله ،تۇرمــۇش ،ۋە خىزمهتلهرنىــڭ
مۇناســـىۋىتىنى تـــوغرا بىــــر تهرەپ
قىلىـــشمۇ ىئنتـــايىن مـــۇھىم .ســـىز
ۆئزىڭىزنىـــــڭ بـــــۇ جهھهتتىكـــــى
تهجــــرىبه-ســــاۋاق بىــــلهن وئي-
پىكىرلىرىڭىزنــــى ســــۆزلهپ بهرگهن
بولسىڭىز؟
جــــاۋاب :ائىئــــله ،تۇرمــــۇش ۋە
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خىزمهتنىڭ مۇناسىۋىتىنى تـوغرا بىـر
تهرەپ قىلىش ھهقىقهتهنمۇ ىئنتـايىن
مــۇھىم .ۇئ بىــر ائىئــله ەئھۋالىنىــڭ
قانـــداق بولۇشـــىنى ،پهرزەنتلهرنىـــڭ
قانـــــداق يﯧتىلىـــــپ چىقىـــــشىنى
بهلگىلهيـدۇ .بـۇ مهسـىلىنى مۇۋاپىــق
بىر تهرەپ قىلىـشتا ،بىـز ۇئيغـۇرالردا
ساقلىنىۋاتقان مهسىله خﯧلى كۆپ.
بۇنىڭــدىن  8-7يىــل بــۇرۇن ،بىــر
داڭلىق ۇئيغۇر پهلسهپه فراففسسورى
ماڭــا مۇنــداق دﯦگهنىــدى" :بىــر ەئر
ۈئچۈن مۇنداق  3نهرسه ھهممىـدىن
مــۇھىم ① :بىلىــم ② ،پــۇل ③ ،بىــر
ياخــشى خوتــۇن ".مهن ھــازىرغىچه
بىــــر ائيـــــال ۈئچـــــۈن قانـــــداق
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نهرســىلهرنىڭ ەئڭ مــۇھىملىقىنى بىــر
كىمــدىن ائڭــالپ باقمىــدىم .يــاكى
بىرەر يهردە وئقۇپ باقمىـدىم .شـۇڭا
ۇئ جهھهتته بىر نهرسه يازالمـايمهن.
وئخــــــشىمىغان ائدەم ائىئــــــله ۋە
خىزمهتتىكـــــى مۇناســـــىۋەتلهرنىڭ
مۇھىملىق دەرىجىسىنى وئخـشىمىغان
تهرتىپته تىزىدۇ .ۇئنى وئخـشىمىغان
مىللهتلهرمــۇ وئخــشىمىغان تهرتىپــته
تىزىدۇ .بىز ۇئيغۇرالر ۈئچۈن ،ھهممه
ائدەم قوبــــۇل قىالاليــــدىغان بىــــر
تهرتىپنـــى تـــۈزۈپ چىقىـــش ائنـــچه
ائسان ىئـش ەئمهس .مهن بـۇ يهردە
پهقهت ۆئزۈم كــــۆپىنچه ۋاقىــــتالردا
ەئمهل قىلىدىغان تهرتىپنى وئتتۇرىغا
87

قويۇپ ،ۇئنى قىسقىچه چۈشهندۈرۈپ
ۆئتۈپ كﯧتهي:
مهن ائىئــــــــله ،تۇرمــــــــۇش ۋە
خىزمهتتىكــــــــــى ھهر خىــــــــــل
مۇناســـــــىۋەتلهرنىڭ مۇھىملىـــــــق
تهرتىۋىنى مۇنداق تىزىمهن:
 (1ەئر ۈئچـــۈن ائيـــالى ،ائيـــال
ۈئچۈن ېئرى ھهممىدىن مۇھىم.
 (2پهرزەنتلهر
 (3ائتا-ائنىالر
 (4خىزمهت
بــــۇالردىن كﯧــــيىن ،قﯧرىنــــداش،
ۇئرۇق-تۇققــــــان ،ۋە دوســــــت-
بــۇرادەرلهر تۇرىــدۇ .تۆۋەنــدە بۇنىــڭ
ســــهۋەبى توغرىــــسىدا قىــــسقىچه
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چۈشهندۈرۈش بﯧرىمهن:
 (1مهيلى رﯦائللىقتا بولسۇن ،يـاكى
كىنوالردا بولـسۇن ،ياشـىنىپ قالغـان
بىر جۈپ ەئر-خوتۇننىڭ بىر-بىرىنى
يۆلهپ كﯧتىۋاتقانلىغىنى بىز داۋاملىـق
ۇئچرىتىــپ تــۇرىمىز .ائشــۇ ياشــقا
بارغانــدا ،ۇئالرنىــڭ ائتــا-ائنىلىــرى
ائللىقاچـــان ائلهمـــدىن ۆئتـــكهن.
بــالىلىرى چــوڭ بولــۇپ ،مۇســتهقىل
ھايــاتنى باشــالپ كهتــكهن بولىــدۇ.
ۇئالر نۇرغۇن قﯧتىم خىزمهت ،نۇرغۇن
قﯧـــــتىم دوســـــت-بـــــۇرەدەرلهرنى
ائلماشــــتۇرۇپ بولغــــان بولۇشــــى
مــۇمكىن .لــﯧكىن ،بــۇ ىئككهيــلهن
يهنىال بىرگه .بىرسـى كﯧـسهل بولـۇپ
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قالــسا ،يــاكى يهنه بىرســىدىن جىــق
ائجىـــزالپ كهتـــكهن بولـــسا ،يهنه
بىرسى ۇئنىڭ ېئغىرىنـى ۈئن-تىنـسىز
كۆتۈرىــدۇ .ســاپ دىللىــق ،ھهقىقىــي
ســاداقهتلىك ،ھهقىقىــي ســهمىمىيلىك
ۋە ھهقىقىــي مــۇھهببهت ائساســىدا
تۇرمــۇش قۇرغــان بىــر جــۈپ ەئر-
خوتــۇن ۈئچــۈن ،بــۇ دۇنيــادا بىــر-
بىرىدىن ۈئستىن تۇرىـدىغان مـۇھىم
ائدەم بولمايــدۇ .ەئر ۈئچــۈن ۇئنىــڭ
خوتۇنى ،ائيال ۈئچۈن ۇئنىـڭ ېئـرى
بــۇ دۇنيــادىكى ھهممىــدىن مــۇھىم
نهرســــىدۇر .بــــۇ ىئككىــــيلهن 20
ياشالرغا كىرگهندىن كﯧيىنكى پۈتۈن
ۆئمرىنى بىرگه ۆئتكۈزىدۇ .جاپادىمۇ
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ۋە ھــــاالۋەتتىمۇ بىــــرگه بولىــــدۇ.
ۆئزىنىڭ بارلىقىنى جۆرىسىگه تهقدىم
قىلىدۇ .شۇڭا يـۇقىرىقى تىزىمـدا ەئر
ۈئچۈن خوتۇنى ،ائيال ۈئچۈن ېئرى
-1وئرۇندا تۇرۇشى كﯧـرەك .مهن بـۇ
يهردە مۇنــداق بىــر قــانچه نــۇقتىنى
تىلغا ېئلىپ ۆئتـۈپ كﯧتىـشنى اليىـق
كۆردۈم ①.مۇھهببهتنىڭ ۆئزىمـۇ بىـر
ىئلىم .سىز مـۇھهببهت يولىغـا قهدەم
تاشالشــتىن بــۇرۇن ،چوقــۇم بىــر ائز
ىئزدىنىپ ،ۇئنىـڭ نـﯧمه ىئكهنلىكىنـى
چۈشــــــىنىۋﯦلىڭ ②.مــــــۇھهببهت
مهسىلىــسىدە ياشــالر بىــر-بىــرىگه
وئخـــشىمايدۇ .بهزىـــلهر ۇئ يولغـــا
بالدۇرال كىرىپ ،مۇھهببهتسىز باشـقا
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ىئشالرنى ياخشى ېئلىپ ماڭالمايدۇ.
بــۇ بىــر نورمــال ەئھــۋال .بهزىــلهر
مـــــۇھهببهتنى خﯧلـــــى كهيـــــنىگه
كﯧچىكتــۈرۈپ ،ۆئزىنىــڭ وئقۇشــى ۋە
باشـــقا ىئـــشلىرىنى مۇھهببهتـــسىزمۇ
ياخشى ېئلىپ ماڭااليـدۇ .بۇمـۇ بىـر
نورمال ەئھۋال .قالغانالر يۇقىرىقى 2
تۈرلۈك كىشىنىڭ ائرىلىقىـدا بولىـدۇ.
ســىز ۆئزىڭىزنىــڭ قايــسى خىلــدىكى
يــاش ىئكهنلىگىڭىزنــى دەســـلهپتىال
وئبـــدان چۈشـــىنىپ يﯧتهلىـــسىڭىز،
كﯧيىنكــــى ىئــــشلىرىڭىزنىڭ ،يهنــــى
وئقــــــۇش بىــــــلهن مــــــۇھهببهت
ىئـــشلىرىڭىزنىڭ ،مۇۋەپپهقىيهتلىـــك
بولۇشــىغا پايدىــسى ىئنتــايىن كــۆپ
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بولىدۇ ③.ۆئز مۇھهببىتىنى ىئزدەش،
ھهرگىــز بىــر "ياخــشى ائدەم" نــى
تﯧـــپىش ەئمهس .ۇئ بىـــر "ياخـــشى
كۆرگهن ائدەم" نى تﯧپىش جهريانى.
"ياخــشى" نىــسبىي بولىــدۇ ،ھهمــدە
ۇئنىڭ چﯧكى بولمايدۇ .بۈگۈن "ەئڭ
ياخشى" دىن بىرنـى تاپـسىڭىز ،بىـر
مهزگىلدىن كﯧـيىن "ياخـشىراق" قـا
يهنه ۇئچرايـــسىز .ەئممـــا ،نورمـــال
ىئنسانالر ۈئچۈن ،كۆپىنچه ۋاقىـتالردا
"ياخــشى كۆرىــدىغان ائدەم" ىــدىن
پهقهت بىرســىال بولىــدۇ .شــۇڭا ســىز
مۇھهببهتنىـــڭ نـــﯧمه ىئكهنلىكىنـــى،
ۆئزىڭىزنىڭ قايـسى خىلـدىكى يـاش
ىئكهنلىگىڭىزنى ھهقىقىـي چۈشـىنىپ
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يهتكهنــــدىن كﯧــــيىن ،ۆئزىڭىــــزگه
قانــداق بىــر جۆرىنىــڭ كﯧرەكلىكىنــى
كـــۆڭلىڭىزدە تولـــۇق ېئنىقلىۋﯦلىـــڭ.
ائنــدىن ســىز "ياخــشى كۆرىــدىغان
ائدەم" نى ىئزدەشكه باشالڭ .بىرنـى
ۇئچراتقاندا ،بـارلىق ىئقتىـدارىڭىزنى
ىئــشقا ســﯧلىپ ،ۇئنىــڭ ائرقىــسىدىن
قوغلىـــشىڭ .بهزىـــدە قارشـــىلىق ۋە
توسالغۇغا ۇئچراپ قالـسىڭىز ،ەئگهر
ۆئزىنىڭىزنىــــــڭ نـــــــﯧمه ىئـــــــش
قىلىـــۋاتقىنىڭىزنى ھهقىقىـــي تـــۈردە
بىلـــــسىڭىز ،ۆئزىڭىـــــزگه تولـــــۇق
ىئشهنچىڭىز بولسا ،ۇئنداق قارشـىلىق
ۋە توســـــالغۇالرغا پهرۋا قىلمـــــاڭ .
ياخشى كۆرگهن كىشىڭىز بىلهن توي
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قىلمــــــاقچى بولغــــــان ائدەم دەل
ۈئزىڭىز .ائتا-ائنىڭىـز ،قﯧرىنـداش-
تۇققـــانلىرىڭىز ،ۋە يـــاكى دوســـت-
ائغىنىلىرىڭىـــز ەئمهس .ەئگهر ســـىز
بىرى بىـلهن ۇئنـى ەئخـمهق قىلىـپ،
كۆڭــــۈل ېئچىــــۋﯦلىش مهقــــسىتىدە
يۈرســــىڭىز ،ۇئ كــــۆپىنچه كﯧــــيىن
ۆئزىڭىـــزگه يانىـــدۇ :ۆئمرىڭىزنىـــڭ
مهلــــۇم بىــــر مهزگىلىــــدە ســــىز
باشــــقىالرنىڭ ۆئزىڭىزنــــى بــــوزەك
قىلىــــشىغا ۇئچرايــــسىز .بهزىــــدە
"ياخــشى كــۆرۈش" نىــڭ ســهۋەبى
بولمايــدۇ .بىــراق ،ەئگهر يــۇقىرىقى
تهييـــارلىقالرنى پۇختـــا قىلـــسىڭىز،
چـــوڭ وئڭۇشـــسىزلىقنىڭ ائلـــدىنى
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ائالاليـــسىز .مـــۇھهببهتنى ىئلمىـــي
يوســۇندا تــوغرا چۈشــىنىپ ،ۇئنىڭغــا
مۇۋاپىـــق مـــۇائمىله قىلـــسىڭىز ،ۇئ
ســــــىزنىڭ وئقــــــۇش ۋە باشــــــقا
ىئــــشلىرىڭىزنى تﯧخىمــــۇ ىئلگىــــرى
ســـۈرىدۇ .ۇئنـــداق قىلمىـــسىڭىز ،ۇئ
سىزگه زور زىيانالرنى ېئلىـپ كﯧلىـشى
مـــۇمكىن ④.ەئر-ائيـــالالر ھهمـــمه
ىئشنىڭ ائلدىدا باراۋەر يارىتىلمىغان.
گهرچه قىالاليدىغان ىئـشلىرىنىڭ ۆئز
ائلدىغا ىئش تهقسىماتى بولمىـسىمۇ،
وئمۇمالشــتۇرۇپ ېئيتقانــدا ،ائيــالالر
ەئرلهردىــــن بهكــــرەك جاپــــاكهش
بولىدۇ .ۇئيغۇر ائياللىرى ۈئچۈن بـۇ
تﯧخىمــــۇ شــــۇنداق .مهن وئتتــــۇرا
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مهكتهپـــته ۋاقتىمـــدا" ،ائھ ۋەتهن،
ۇئلــۇق ائنــام!" دﯦــگهن شــﯧىئرالرنى
كۆپ ائڭاليتتىم .شۇ چاغـدا" ،نـﯧمه
ۈئچــۈن ائھ ۋەتهن ،ۇئلــۇغ ائتــام!
دﯦمهيدىغانــدۇ؟" دەپ وئياليتــتىم.
بۇنىڭ سهۋەبىنى قىزىم تۇغۇلغانـدىن
كﯧـــيىن ائنـــدىن چۈشـــهندىم .مهن
ياپونىيهگه مﯧڭىشتىن بـۇرۇن ،قىـزىم
بىـــــلهن پهقهت  3ائيـــــال بىـــــرگه
تۇرالىغان بولساممۇ ،شۇ قىسقىغىنا 3
ائي ىئچىـــــدە ،ائنىنىـــــڭ نهقهدەر
ۇئلۇغلۇقىنى تولـۇق تونـۇپ يهتـتىم.
مهن -1985يىلـــــى يـــــاپونىيهگه
بارغانـــدا ،تﯧلﯧفـــون تﯧخـــى ائنـــچه
تهرەقىـــــي قىلمىغـــــان بولـــــۇپ،
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ۈئرۈمچىــدە ۇئزۇن يوللــۇق تﯧلﯧفــون
قىلىش ياكى تﯧلىفون ېئلىـش ۈئچـۈن
پوچتىخانىغــا بارمىـــسا بولمـــايتتى.
ياپونىيهگه ياكى يـاپونىيهدىن خهت
يازســىمۇ 15 ،كــۈن ەئتراپىــدا ائران
تﯧگهتتــى .مهن يــاپونىيهدە تۇرغــان
ىئككــى يﯧــرىم يىلنىــڭ ھهممىــسىدە،
ائمانگۈلگه ھهر ھهپتىدە بىـر پـارچه
خهت يــازدىم .بىــر ەئر ۈئچــۈن ،ۆئز
خوتـــۇنىنى ۆئزىـــدىن بىـــر دەرىـــجه
تـــۆۋەن كـــۆرۈش ،ھهتتـــا بهزىـــدە
ۇئرۇش ،ۆئزىنىـــڭ دۇنيـــادىكى ەئڭ
قهدىرلىـــك نهرسىـــسىنى دەپـــسهندە
قىلغىنــى بىــلهن بــاراۋەر .بولۇپمــۇ،
خوتـــۇنىنى ۇئرۇش ،دۇنيـــادىكى ھهر
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قانــداق ەئخالقىــي ۆئلــچهم بىــلهن
قارىغاندىمۇ ھهرگىـز قوبـۇل قىلغىلـى
بولمايدىغان بىر ناچار قىلىـق .ەئگهر
سىز ۆئزىڭىزنىـڭ بـۇ دۇنيـادىكى ەئڭ
قهدىرلىـــك نهرســـىڭىزنى ائشـــۇنداق
دەپسهندە قىلسىڭىز ،سـىزنىڭ ائتـا-
ائنىڭىز سىزدىن نﯧمىنى كۈتهلهيـدۇ؟
ســـــــــىزنىڭ پهرزەنتلىرىڭىـــــــــز،
قﯧرىنداشـــلىرىڭىز ،تۇققـــانلىرىڭىز ۋە
دوســـت-ائغىينىلىرىڭىـــز ســـىزدىن
نﯧمىنــــى ۈئمىــــد قىالاليــــدۇ؟ ⑤
مۇھهببهت -توي قىلىـپ بولغانـدىن
كﯧـــــيىن ،ۆئزلۈكىـــــدىن مهڭگـــــۈ
ساقلىنىدىغان نهرسـه ەئمهس .ۇئنـى
داىئم ،ائڭلىق ھالدا پهرۋىـش قىلىـپ
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تۇرۇشـــــىڭىز كﯧـــــرەك .شـــــۇنداق
قىلـــسىڭىز ،ســـىزلهرنىڭ يـــۈرگهن ۋە
يﯧڭــى تــوي قىلغــان ۋاقتىڭالردىكــى
بهخىتلىــك ســىزلهرگه مهڭگــۈ ەئســرا
بولىــــدۇ .ھهتتــــا ۇئ مــــۇھهببهت
تهرەققىي قىلىپ ،كۈچىيىپ ماڭىـدۇ.
پهرۋىـــش قىلمىغـــان مۇھهببهتنىـــڭ
ۆئمرى چهكلىك بولىدۇ.
 (2پهرزەنـــــتلهر" .مهن بـــــاالمنى
باقىمهن .باالم بالىسىنى باقىدۇ ".بـۇ
دۇنيادىكى ھهمـمه مىللهتـلهر ەئمهل
قىلىدىغان بىـر ىئنـسانىي قاىئدىـدىن
ىئبـــارەت .ائتـــا-ائنىـــالر پهرزەنـــت
كۆرۈشـــنى قـــارار قىلغـــان ۋاقىتنىـــڭ
ۆئزىــدىال ۆئز پهرزەنتلىرىنــى ياخــشى
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تهربىيىلهش مهسۇئليىتىنىمۇ ېئتىـراپ
قىلغان ۋە ۇئنى ۆئز ۈئستىگه ائلغـان
بولىـــدۇ .بىـــز ۇئيغـــۇرالر ۈئچـــۈن
ېئيتقانــدا ،شــهرت-شــاراىئت يــول
قويغــان داىئرىنىــڭ ىئچىــدە ىئمكــان
قهدەر كـــۆپ بـــالىلىق بولـــۇش ،ۇئ
مىللهت ۈئچـۈن قوشـقان بىـر تـۆھپه
ھﯧسابلىنىدۇ .لـﯧكىن ،بـالىنى تﯧپىـپ
قويــۇپ ،ۇئنــى يولىــدا تهربىــيىلهش
مهســـــــۇئليىتىدىن ۋاز كـــــــﯧچىش
جهمىئــيهتكه ۋە مىللهتــكه قىلىنغــان
جىنايهتتىن ىئبارەت .مهن پهرزەنـت
مهسىلىسىدە ،تۆۋەندىكى بىـر قـانچه
نۇقتىنى تىلغا ېئلىپ ۆئتۈپ كﯧتىشنى
اليىق كۆردۈم" ① .بـاال" دﯦگهننىـڭ
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مهنىسى" ،كىچىـك ،گـۆدەك ،سـاددا،
ىئــــش بىلمهيــــدۇ" دﯦگهنلهردىــــن
ىئبارەت .بالىغا ىئش ۆئگىتىش ،ىئـش
قىلىشنىڭ توغرا يولىنى ۆئگىتىش ،بـۇ
ائتــا-ائنىنىــڭ مــۇقهددەس بــۇرچى.
سـىز بالىڭىزنىــڭ يﯧـشىغا قــاراپ ،ھهر
بىـــر باســـقۇچتا بالىڭىزغـــا ىئـــشنىڭ
توغرىـــسىنى ۆئگىتىـــڭ؛ ھهرىـــكهت
داىئرىـــسىنىڭ چﯧگرىـــسىنى ســـىزىپ
بﯧرىـــڭ .بـــالىڭىز ســـىز ۆئگهتـــكهن
بويىچه ىئشنى ياخشى قىلـسا ،ۇئنـى
مۇكاپــاتالڭ .ســىزنىڭ دﯦگىنىڭىــزگه
خىالپلىق قىلىپ ،خاتاالشسا ،ىئلمىي
ۇئســۇلدا جــازاالڭ .ەئممــا ،ھهرگىــز
ۇئرمــــاڭ .بــــالىنى ۇئرۇش ۇئنــــى
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جازاالش ۈئچۈنـدۇر .ەئممـا ،بـالىنى
جازاالشنىڭ نۇرغۇن ىئلمىـي ۇئسـۇلى
بـــار .مهســـىلهن ،بىـــر وئرۇنـــداققا
چىقىرىپ 10-5 ،مىنۇت توختىتىـپ
قويــۇش؛ ەئڭ ياخــشى كورىــدىغان
وئيۇنچۇقىنى وئيناش ھوقۇقىدىن بىر
كـــۈن يـــاكى بىـــر ھهپـــته مهھـــرۇم
قالدۇرۇش .بالىڭىزنى ۇئرسىڭىز ،سـىز
يــالغۇز ۇئنــى جــازاالپال قالماســتىن،
ســـىز ۇئنىـــڭ ۆئز-ۆئزىـــگه بولغـــان
ھـــــۆرمىتى )ىئنگلىـــــزچه "self-
 "esteemدەيدۇ( ۋەيران قىلىسىز.
بــالىڭىز جهمىئيهتــته ۆئزىنــى تــۆۋەن
دەرىجىلىـــك ائدەم ھىـــساپاليدىغان
بولـــۇپ چـــوڭ بولىـــدۇ ② .ەئگهر
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بالىڭىز سىز تﯧخـى ۆئگهتمىـگهن بىـر
ىئــشنى قىلىــپ ،ۇئنــى خاتــا قىلىــپ
قويـــــسا ،ۇئ بالىڭىزنىـــــڭ ەئمهس،
ســـىزنىڭ مهســـۇئليىتىڭىز بولـــۇپ،
بۇنداق ەئھۋالدا ،سـىزنىڭ بـالىڭىزنى
جــــازاالش ھوقــــۇقىڭىز يــــوق③ .
دادىـــــسىنىڭ يـــــاكى ائپىـــــسىنىڭ
خاتالىغى ۈئچۈن بالىسىنى جازاالش،
بــــــۇ دۇنيــــــادىكى ەئڭ قــــــاالق
ائدەتلهرنىــڭ بىــرى؛ ســىز ۇئنىڭــدىن
مۇتلهق ساقلىنىڭ ④ .ېئرىڭىـز يـاكى
خوتــــــۇنىڭىز بالىغــــــا تهربىــــــيه
بﯧرىۋاتقانــــــدا ،يــــــاكى بــــــالىنى
ەئدەپلهۋاتقانـــدا ،ەئگهر ســـىز بـــۇ
ەئدەپلهشكه قوشۇلمىسىڭىز ،ھهرگىـز
104

بالىڭىزنىــڭ ائلدىــدا خوتــۇنىڭىزنى
يــاكى ېئرىڭىزنــى ەئيىــبلىمهڭ-مهن
يۇقۇرىدا تىزغانـدەك ،ېئرىڭىـز يـاكى
خوتـــۇنىڭىز بـــالىڭىزدىن ۈئســـتۈن
تۇرىدۇ .بۇ ىئـش تـۈگىگىچه سـاقالپ
)بـــۇ جهريانـــدا ائســـمان ۆئرۈلـــۈپ
چۈشــمهيدۇ( ،ائنــدىن جــۆرىڭىزنى
بــالىڭىز يــوق بىــر يهرگه چاقىرىــپ،
ۆئز-ائرا چۈشــهنچه ھاســىل قىلىــڭ.
بۇنىــڭ نهتىجىــسىدە ،ەئگهر بــالىنى
ەئدەبلىگىنىڭىز خاتـا بولـۇپ قالغـان
بولـــــسا ،قىلـــــچه ىئككىلهنـــــمهي،
بالىڭىزنىــــــــــڭ ائلدىــــــــــدا ۆئز
خاتالىقىڭىزنى ىئقرار قىلىـڭ .ھهمـدە
بالىڭىزغا كۆيۈدىغانلىقىڭىزنى ،شـۇڭا
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مۇشـــــــــــــۇنداق تهربىـــــــــــــيه
بﯧرىۋاتقانلىقىڭىزنى ھهر قﯧتىم ىئزھـار
قىلىـــڭ ⑤ .بـــالىڭىز جـــۆرىڭىزدىن
قالــسىال ھهممىــدىن مــۇھىم .شــۇڭا
بالىڭىزنىــڭ بىــر ىئــشى ســىزنىڭ بىــر
مﯧھمانــــــــدارچىلىقىڭىز بىــــــــلهن
توقۇنۇشــــۇپ قالــــسا ،چوقــــۇم ۇئ
مﯧھمانــــدارچىلىقتىن ۋاز كﯧچىــــڭ.
ەئگهر سىزگه بىـر دوسـتىڭىزنى -10
 20سوملۇق بىـر قۇتـا ھـاراق ېئلىـپ
مﯧھمـــان قىلىـــش بىـــلهن بـــالىڭىز
ۇئزۇنــدىن بۇيــان تهلهپ قىلىۋاتقــان
بىــر قهلهم ،دەپــتهر ،كىتــاب يــاكى
وئيۇنچۇقنى ېئلىپ بﯧرىشتىن ىئبارەت
 2يولــدىن بىرىنــى تالالشــقا تــوغرا
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كهلــسه ،دوســتىڭىزنى ھــاراق بىــلهن
كۈتۈشتىن ۋاز كﯧچىڭ .ەئگهر سـىزگه
بىـر چـوڭ مﯧھمـان چـاقىرىش بىــلهن
بالىڭىزغـــا بىـــر كومپيـــۇتﯧر ېئلىـــپ
بﯧرىشتىن ىئبارەت  2يولدىن بىرىنـى
تالالشــقا تــوغرا كهلــسه ،بالىڭىزغــا
كومپيۇتﯧر ېئلىپ بﯧرىڭ.
 (3ائتــا-ائنــا .ۇئيغــۇرالر ائتــا-
ائنىغا مﯧھرىبـانلىق بىـلهن مـۇائمىله
قىلىـــشتا دۇنيــــادىكى ەئڭ ىئلغــــار
مىللهتلهرنىــڭ بىــرى .شــۇڭا مهن بــۇ
مهسىلىدە تهپـسىلى توختالمـايمهن.
تىلغا ېئلىپ ۆئتۈشكه تﯧگىـشلىك بىـر
مهســىله شــۇكى ،نورمــال ەئھۋالــدا،
بــالىڭىزدىن ياخــشى خهۋەر ېئلىــش
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ائتـــا-ائنىڭىـــزدىن ياخـــشى خهۋەر
ېئلىــشتىن مــۇھىم .بــۇنى ھهر داىئــم
ەئســـته تۇتـــۇش كﯧـــرەك .بۇنىـــڭ
ســـهۋەبى ،ائتـــا-ائنىڭىـــز نورمـــال
ەئھۋالـــــدا ۆئز-ۆئزىـــــدىن خهۋەر
ائالاليـــدۇ ،ەئممـــا بـــالىڭىز تﯧخـــى
ۇئنـــداق قىاللمايـــدۇ )ۇئالر تﯧخـــى
كىچىك-دە(.
(4خىــزمهت .ىئنــسانالر ۆئمىرىنىــڭ
كۆپىنچىــــسىنى خىــــزمهت بىــــلهن
ۆئتكۈزىــدۇ .خىــزمهت بىــلهن كىــرىم
تﯧـــپىش يۇقىرىـــدا تىزغـــان باشـــقا
ىئــــشالرنىڭ ھهممىــــسىنى يولىــــدا
قىلىشنىڭ ائلدىنقى شـهرتى .لـﯧكىن،
خىــــزمهت بىــــر-ىئككــــى كۈنــــدە
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تۈگهيدىغان نهرسـه ەئمهس .خۇڭـا،
جىــــددى ەئھۋالــــدا ،مهســــىلهن،
ائيالىڭىز ،بالىڭىز ياكى ائتا-ائنىڭىز
ائغرىــپ قالغانــدا ،چوقــۇم ائلــدى
بىــلهن ۇئالردىــن خهۋەر ېئلىــشىڭىز
كﯧــــــرەك .مهن كالىفورنىيهنىــــــڭ
ســىلىكون جىلغىــسى )ىئنگلىــزچه "
 " Silicon Valleyدەپ ائتىلىدۇ.
ائمﯧرىكا بويىچه يۇقىرى تﯧخنىكىلىـق
شىركهتلهر ەئڭ كۆپ يىغىلغان وئرۇن
بولــــــۇپ ،بهزىــــــلهر ۇئ يهرنــــــى
"ائمﯧرىكىنىــڭ ائمﯧركىــسى" ،دەپمــۇ
ائتايــدۇ .وئرنــى ســان فرانچىــسچو
شـــهھىرىنىڭ يﯧنىـــدا( دا  7يىلـــدىن
كــــۆپرەك ىئــــشلىدىم .ۇئ يهرنىــــڭ
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شــىركهت مهدەنىيىتــى "ىئــشقا ائدەم
ېئلىــش ،ىئــشتىن ائدەم بوشــۇتۇش"
بولــۇپ ،ھهر قﯧــتىم پهن-تﯧخنىكىــدا
بىر چـوڭ ىئلگىـرىلهش بولغانـدا ،بـۇ
جايدا بىر-ىئككى يىلنىـڭ ىئچىـدىال
 3-2مىڭ يﯧڭـى شـىركهت قۇرۇلـۇپ
كﯧتىــــدۇ .ۇئنىڭــــدىن  5-3يىــــل
ۆئتكهنــدىن كﯧــيىن ،تاقىلىــدىغىنى
تاقىلىــپ ،ســﯧتىلىدىغىنى ســﯧتىلىپ،
ھﯧلىقى شىركهتتىن بىر نهچچه يـاكى
بىـــر قـــانچه وئنىـــال قالىـــدۇ .ەئگهر
ســـىزنىڭ قـــابىلىيهت-تهجرىبىڭىـــز
ۇئالرغــا زۆرۈر بولــۇپ قالــسا ،ســىزنى
يــالۋۇرۇپ بولــسىمۇ ىئــشقا ائلىــدۇ.
ەئگهر شـــىركهت وئبـــدان ماڭمـــاي
110

قالــسا ،ســىزنى رەھىمــسىزلىك بىــلهن
ىئـــشتىن بوشـــىتىدۇ-2001 .يىلـــى
دﯦكــــــــــابىردا مهن بىزنىــــــــــڭ
" "Wawesplitterدﯦـــــــــــگهن
شىركهتكه ياردەملىشىپ ،بىـر شـهنبه
كۈنى بىر كۈننىڭ ىئچىدىال  30ائدەم
ائلغــان ىئــدۇق-2002 .يىلــى -3
ائيــدا شــىركهتتىكى خادىمالرنىــڭ%
 30تىنى ىئشتىن بوشاتتۇق )ېئلﯧكتىر
ىئنژىنىرلىقـــــى كهســـــپى بـــــويىچه
دوكتورلـــــــۇق ۇئنـــــــۋانى بـــــــار
ائدەملهردىنمــۇ  10نهچچىــسى بــار
ىئـــدى .بىـــر ۋاقىتتـــا ائشـــۇالرنىڭ
ىئچىـــدىكى  6كىـــشىدىن تهركىـــب
تاپقان "اليىھىلهش گۇرۇپپىسى" نـى
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باشـــقۇراتتىم .كﯧـــيىن ائمﯧرىكىنىـــڭ
نۇرلـــــۇق-تـــــاال خهۋەرلىـــــشىش
تﯧخنىكىــسى توغرىــسىدىكى مــۆلچهر
خاتا چىقىپ قﯧلىپ ،يﯧڭى قۇرۇلغـان
شـــــىركهتلهردىن  3000-2000ىئ
ائرقا-ائرقىدىن تاقىلىشقا باشـلىدى.
بىزنىـــڭ شـــىركهتمۇ  125مىليـــون
دولالر مهبلهغىنى  4يىلـدا خهجـلهپ
تۈگىتىــــــــپ ،ائمالــــــــسىزلىقتىن
شــىركهتنىڭ تهتقىقــات ،تهرەققىيــات
ۋە ىئـــــشلهپچىقىرىش ىئـــــشلىرىنىڭ
ھهممىـــسنى تهيـــۋەنگه يۆتكهشـــكه
مهجبۇر بولدى .ھﯧلىقـى  10نهچـچه
دوكتورنىمــــۇ ىئــــشتىن بوشــــىتىپ،
ۇئالرنىڭ ىئچىدە مهن يالغۇز قالدىم.
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شىركهت مﯧنىڭ تهيۋەنگه بﯧرىشىمنى،
ەئگهر بارسام ،ماڭا بۇ شىركهتنىڭ%
 1تىنى بﯧرىدىغانلىقىنى ېئيتتى .مهن
ۇئنى رەت قىلىپ-2003 ،يىلـى -4
ائيدا بۇ شىركهتتىن چىقىپ كﯧتىـپ،
 FBIۈئچـــــــۈن بىوئلـــــــوگىيه ۋە
خىمىيهلىــك قــورالالرنى تهكــشۈرۈپ
بﯧرىدىغان ۈئسـكۈنىنىڭ تهتقىقـاتىنى
قىلىــــدىغان يهنه بىــــر بىوئلــــوگىيه
تﯧخنىكىــــسى شــــىركىتىگه ىئــــشقا
كىــردىم( .بۇنــداق بىــر مهدەنىــيهت
ائســتىدا ،ســىز بىــر شــىركهت بىــلهن
"مۇھهببهت باغالش" ،ۇئنىڭغا ۆئمۇر
بــويى ســادىق بولۇشــىڭىز مــۇمكىن
ەئمهس .خىزمهت بىـر ائدەم ۈئچـۈن
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ىئنتايىن مۇھىم .لﯧكىن ۇئ ۆئمۈرلـۈك
ەئمهس .ســـىزنىڭ بـــالىڭىز ،ائتـــا-
ائنىڭىز ۋە ۇئرۇق-تۇققانلىرىڭىز سـىز
ۈئچۈن ۆئمۈرلۈكتۇر.
ۇئالردىــــن باشــــقا ،قﯧرىنــــداش،
ۇئرۇق-تۇققــــــان ،ۋە دوســــــت-
بــۇرەدەرلهر بــار .بىــر كىــشىنىڭ بــۇ
كـــاتﯧگورىيهدىكى ائدەمـــلهر بىـــلهن
بولغـــــان مۇناســـــىۋىتىنى ېئنىـــــق
تهســۋىرلهش ائنــچه ائســان ەئمهس.
ۇئنىــڭ ۈئســتىگه ،ســىز چهت ەئلــدە
بولسىڭىز ،بۇ ائدەملهر بىلهن بولغـان
مۇناسىۋىتىڭىز سىز ۋەتهنـدە بولغـان
ۋاقتىڭىزدىكــــى بىــــلهن مــــۇتلهق
وئخـــــشىمايدۇ .شـــــۇڭا بۇنىـــــڭ
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تهپـــسىالتىنى ھهر بىــــر ائدەم ۆئزى
وئيلىنىشىۋﯦلىـــــــشىنى تهۋســـــــىيه
قىلىمهن.
مهن جاۋابىمنىــــڭ ەئڭ ائلدىــــدا
ېئيتىــــپ ۆئتــــۈپ كهتكهنــــدەك،
يــۇقىرىقى مۇناســىۋەت وئخــشىمىغان
ائىئلىلىــــلهر ۈئچــــۈن وئخــــشاش
بولمايــــــدۇ .لــــــﯧكىن ،مﯧنىــــــڭ
كۆزىتىـــشىمچه ،ىئنـــاق ۆئتۈدىغـــان،
پهرزەنتلىرىنىڭ سـاغالم ۋە ەئتراپلىـق
ۆئسۈپ يﯧتىلىشىگه ائالھىدە كۆڭـۈل
بۆلىـــــدىغان ائتـــــا-ائنىالرنىـــــڭ
ھهممىسى مۇناسىۋەتتىكى مۇھىملىـق
تهرتىپىنــى مهن يۇقىرىــدا تىزغانغــا
وئخــشاش تىزىــدۇ .ھهر بىــر ائىئــله
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ۈئچۈن ەئر-خوتۇن ھهر ىئككىلىـسى
مـــاقۇل كـــۆرگهن مۇشـــۇنداق بىـــر
تهرتىپنىــڭ بولۇشــى تولىمــۇ مــۇھىم.
ەئگهر ســــىزلهردە ائشــــۇنداق بىــــر
تهرتىــپ بولــسا ،نۇرغــۇن ۋاقىــتالردا
قايسى ىئشنى قىلىش ،قايـسى يـولنى
تــــالالش مهسىلىــــسىدىكى پىكىــــر
ىئختىالپىدىن ساقالنغىلى ،بۇنىڭدىن
كﯧلىـــپ چىقىـــدىغان ەئر-خوتـــۇن
مۇناســىۋىتىدىكى كۆڭۈلــسىزلىكلهرنى
زور دەرىجىـــدە ائزايتقىلـــى بولىـــدۇ.
يـــۇقىرىقى تهرتىـــپ وئخـــشىمىغان
مىللهتــــلهر ۈئچۈنمــــۇ وئخــــشاش
بولمايدۇ .مهسىلهن ،ياپونلۇق ەئرلهر
ۈئچــــۈن خىــــزمهت -1وئرۇنــــدا،
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شـــىركهتتىكى باشـــلىق -2وئرۇنـــدا
تۇرىــدۇ .يــاپونلۇق ائيــالالر ۈئچــۈن
ېئـــرى -1وئرۇنـــدا ،بـــالىلىرى -2
وئرۇنـــدا تۇرىـــدۇ )ۇئالر ائساســـهن
خىزمهت قىلماي ائشۇ ىئككهيلهندىن
خهۋەر ائلىــدۇ( .ائمﯧرىكىــدىكى ائق
تهنلىكـــلهر ۈئچـــۈن ،ىئـــرى يـــاكى
خوتۇنى -1وئرۇنـدا ،بـاال ۋە ائىئـله
-2وئرۇنــدا ،خىــزمهت -3وئرۇنــدا
تۇرىــــــدۇ .ەئممــــــا ،ۇئالرنىــــــڭ
كۆپىنچىسىنىڭ تۇققان بىـلهن ائنـچه
كــارى بولمايــدۇ .دوســت-ائغىــنه،
خولــۇم-خوشــنا ۋە خىزمهتداشــالرغا
ېئتىبار بﯧرىپ كهتكهنلىكىنىمۇ ائنـچه
كۆرمىــدىم .مﯧنىــڭ مهن دوكتۇرلــۇق
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وئقۇغانــدا بىــر ۇئســتازنىڭ قولىــدا
ىئــــشلىگهن  5-4بــــالىالر بىــــلهن
چۈشكهن بىـر پـارچه رەسـىمىم يـوق
)ائمﯧــــــــــرىكىلىقالر ۇئنــــــــــداق
قىلمايــدىكهن(؛ ھــازىر بىــر-بىرىمىــز
بىلهنمۇ ھىچقانداق ائالقه قىلمـايمىز.
بىر شىركهتته  4-3يىـل ىئـشلىگهن،
ھهمـــدە خﯧلـــى يـــﯧقىن ۆئتـــكهن
كىـــــشىلهرمۇ ،بـــــۇ شـــــىركهتتىن
ائيرىلىدىكهن ،پۈتۈنلهي يوق بولۇپ
كﯧتىـــدىكهن .بـــۇ جهھهتـــته بىـــز
ۇئيغــــــۇرالر ۇئالرغــــــا ھهرگىــــــز
وئخشىمايمىز.
 -7ســـــوائل :تـــــور بﯧتىڭىـــــزدە
يــۇرتتىكى ياشــالر بىلىــشنى ۈئمىــد
118

قىلىدىغان نۇرغۇن مهسىلىگه جـاۋاب
بﯧرىپسىز .بۇ تور بهتنى ىئشلهش ائرام
ېئلىشىڭىزنىڭ بىر قىسمىمۇ؟
جاۋاب :مهن باشـالنغۇچ مهكتهپـته
وئقۇۋاتقـــان ۋاقتىمـــدىن تـــارتىپال،
ساۋاقداشــلىرىمغا ۆئگىنىــشته يــاردەم
بﯧرىشنى باشلىغان بولۇپ ،باشـقىالرغا
يــــاردەم بﯧرىــــشنى ۆئزۈم ۈئچــــۈن
شـــهرەپلىك ىئـــش ،دەپ ھﯧـــسابالش
ماڭــا شــۇ چاغــدىن باشــالپ ائدەت
بولــۇپ قالغــان ىئــدى .بــۇ ائدەتنــى
مهن ىئزچىل داۋامالشتۇرۇپ كهلدىم.
ىئمكانىيهتال يار بهرسه ،مهيلى بىـرەر
شهخــسكه يــاكى پۈتــۈن مىللهتــكه
بولسۇن ،پايدىلىقال ىئش بولىدىكهن،
119

مهن ۇئنداق ىئشنى قىلىـشتىن زادىـال
بــاش تارتمىـــدىم .ھهمــدە پۈتـــۈن
ۋۇجۇدۇم بىـلهن ەئتراپىمـدىكىلهرنى
ۆئزۈم بىلهن بىـرگه ېئلىـپ مﯧڭىـشقا،
ۇئالرنـــى تـــوغرا يولغـــا باشالشـــقا
تىرىشتىم .قولۇمـدىن كهلـسىال ،مهن
ھﯧچكىمدىن ھهر قانداق يـاردىمىمنى
ائيىمىدىم-1978-1976 .يىللىـرى
مهن قايتــا تهربىــيه ېئلىــش ۈئچــۈن
بارغان يﯧزىدا ،غالىپ ىئـسىملىك بىـر
بـــاال بـــار ىئـــدى .ۇئ كونىـــشهھهر
)ھازىرقى وئنسۇ( ناھىيىـسىدىكى بىـر
باشلىقنىڭ بالىـسى بولـۇپ ،باشـقىالر
بىــلهن ۇئرۇشۇشـتا داڭــق چىقىرىــپ،
"غالىپ جودا" ،دەپ ائتىلىكهندۇق.
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مهن يﯧزىــدا ۇئنىــڭ بىــلهن دوســت
بولـــــۇپ ،ھهر جهھهتـــــته ۇئنـــــى
يﯧتهكلىدىم .بۇنىـڭ نهتىجىـسىدە ،ۇئ
بىـــر ىئنتـــايىن مـــۇاليىم ،قولىـــدىن
كﯧلىـــــشىچه باشـــــقىالرغا يـــــاردەم
قىلىـــدىغان يﯧڭـــى بىـــر ائدەمـــگه
ۆئزگهردى .ۇئ چاغدا بىزگه يﯧزىدا 2
يىل ياخشى ىئـشلهپ ،شـۇ ائرقىلىـق
بىـرەر ماائشـلىق ىئـشقا ېئرىشىــشتىن
باشقا ھﯧچقانداق چىقىش يولى يـوق
ىئدى .يﯧزىدا ياخشى ىئـشلىمىگهنلهر
 2يىلدىن كﯧيىنمـۇ بىـرەر خىـزمهتكه
ېئرىشهلمهيتتى .شۇڭا مﯧنىڭ تۇتقـان
يولـــۇم ائشـــۇنداق بىـــر "پـــارالق
ىئــستىقبال يــولى" غــا ماسالشــقان
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ىئدى.
مﯧنىــــڭ چهت ەئلــــگه چىقىــــپ
وئقۇماقچى بولغان ۇئيغـۇر ياشـالرغا
بىر ائز يـاردەم قىلىـشنى باشلىـشىمدا
يۇقىرىقىدىن باشقا يهنه بىر ائالھىدە
ســـهۋەبمۇ بـــار .مهن -1988يىلـــى
ائپرﯦلدا ياپونىيهدىكى ۆئگىنىـشىمنى
تۈگىتىپ ،يۇرتقا قايتىـشتىن بـۇرۇن،
ەئينــــــى ۋاقىتتىكــــــى شــــــىنجاڭ
ۇئنىۋﯦرسىتﯧتى ۋە ۇئائر لۇق ماائرىپ
كومىتﯧتىنىــڭ بىــر قــانچه پﯧــشقهدەم
ۇئيغۇر ۋە قازاق رەھبىـرى )ۇئالرنىـڭ
بىرسى تۈگهپ كهتتى؛ ۇئ ائتىمىزنىڭ
ياتقان يﯧرى جهنەئتته بولغاي .مهن
ۇئالرنىـــــڭ يـــــاردىمىنى مهڭگـــــۈ
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ۇئنۇتمايمهن( نىـڭ يـاردىمى بىـلهن،
ائمﯧرىكىــدىكى كــالىفورنىيه شــىتات
ۇئنىۋﯦرســــــىتﯧتىنىڭ Northridge
شۆبىــــــــسى ) (CSUNبىــــــــلهن
ائالقىلىــــــــــــــــــشىپTOFLE ،
ىئمتىھانىدىن ياپونىيهدە ۆئتـۈپ ،ۇئ
مهكــتهپكه قوبــۇل قىلىنىــپ بولغــان
ىئــدىم .وئقــۇش پۇلــۇمنى مهكــتهپ
تولــــۇق كۆتۈرىــــۋەتكهن بولــــۇپ،
تۇرمۇشـــــــــۇمنى يـــــــــاردەمچى
وئقۇتقۇچىلىـــق قىلىـــپ تاپىـــدىغان
كىــــرىمىمگه تايىنىــــپ باقىــــدىغان
بولغان ىئدىم )ەئممـا ،ماگىـستﯧرلىق
وئقۇشـــىنى تۈگىتىـــپ ،دوكتۇرلـــۇق
وئقۇيدىغاندا ،مﯧنى قوبۇل قىلغـان 5
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ائلىـــي مهكتهپنىـــڭ ھﯧچقايسىـــسى
ېئلﯧكتىر ىئنژﯦنﯧرلىقى كهسپى بـويىچه
چهت ەئللىك وئقۇغۇچىالرغا -1يىلى
وئقــۇش يــاردەم پــۇلى بهرمهيــدىغان
بولغاچقا ،كالىفورنىيه ۇئنىۋﯦرسىتﯧتى
داۋىــس شۆبىــسى ) (Davis UCگه
-1يىلــى  13مىــڭ دولــالر وئقــۇش
پــۇلى تۆلىــدىم .بۇنچىلىــك پــۇلنى
تﯧـپىش ۈئچـۈن مهن ۆئزۈم ىئــشلهپال
قالماســـــتىن ،بىـــــز  2بـــــالىمىزنى
ۈئرۈمچىدىكى تۇققانالرغـا قالـدۇرۇپ
قويـــــــۇپ ،بـــــــۇرۇن شـــــــىنجاڭ
ۇئنىۋﯦرســــىتﯧتىنىڭ وئقۇتقۇچىــــسى
بولۇپ ىئشلىگهن ائيالىم ائمـانگۈلمۇ
ائمﯧرىكىــــــدىكى ەئڭ جاپــــــالىق
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ىئــــشالرنى قىلــــدى UCD .نىــــڭ
وئقۇغــــــــۇچىالر ائشخانىــــــــسىدا
ىئـــشلهۋاتقان مهزگىلـــدە ،ىئـــشتىن
چۈشــۈپ ،ۆئيــگه قايتىــپ كﯧلىــپ،
مايكىـــــسىنى ســـــﯧلىپ سىقـــــسا،
مايكىـــسىگه يىغىلىـــپ قالغـــان تهر
ســۈيى يهرگه تــامچىالپ ائقــاتتى(.
يۇرتقــــا قايتىــــپ CSUN ،نىــــڭ
وئقتـــۇرۇش قهغىزىنـــى تاپـــشۇرۇپ
ېئلىــپ قارىــسام ،ۇئ مﯧنىڭــدىن -5
ائينىـــڭ ائخىـــرىغىچه مهكـــتهپكه
تىزىملىتىشىمنى تهلهپ قىلىپتۇ .مهن
قىزىم  3ائيلىق بولغانـدا يـاپونىيىگه
كهتــكهن بولــۇپ 3 ،ياشــقا كىــرەي
دﯦگهنــدە قايتىــپ كهلــدىم )ىئككــى
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ھهپـــتىگىچه قىـــزىم مىنــــى "دادا"
دﯦگىلــى ۇئنىمــاي ،مىنــى "ەئركىــن
ائكــا" دەپ چــاقىردى( .ۇئ چاغــدا
ائىئلىمىزدىكىلهرنـــــى يـــــاپونىيهگه
چاقىرتىــشقا يــاكى بىزنىــڭ يۇرتقــا
ائرىلىقتــا تۇققــان كــۈرۇش ۇئچــۇن
قايتىشىمىزغا رۇخسهت قىلىنمىغاچقا،
يۇرتتىن ىئككى يﯧرىم يىل ائيرىلىپ،
ۆئينــى ناھــايىتى ســﯧغىنغان ىئــدۇق.
ۇئنىــــڭ ۈئســــتىگه ،مهن قايتىــــپ
كﯧلىـــشىمگىال ،فـــاكۇلتﯧتتىن ېئغىـــر
كﯧسهلگه گىرىپتار بولۇپ قالغـان بىـر
وئقۇتقۇچىنىــڭ وئقــۇش پۈتتــۈرۈش
ائلدىــدىكى  4وئقۇغۇچىــسىنى ماڭــا
تاپــشۇردى .مهن ۇئالرنىــڭ وئقــۇش
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پۈتتۈرۈش ماقالىسىنى يﯧزىـشىغا بىـر
يﯧـــرىم ائي يﯧتهكچىلىـــك قىلـــدىم.
بۇالرنى ائز دەپ ،ماڭا ائمﯧرىكىـدىن
-1قﯧــــتىم ماڭــــدۇرغان وئقــــۇش
چــــاقىرىق قهغىــــزى ۈئرۈمچىــــگه
كهلگهنــدىن كﯧــيىن يوقــاپ كﯧتىــپ،
مهن پوچتىخـــــانىمۇ پوچتىخانـــــا
سۈرۈشــته قىلىــپ ،ۇئنىــڭ ۈئچۈنمــۇ
خﯧلى ائۋارە بولدۇم .شۇ چاغدا مهن
ھﯧلىقــــى مهكــــتهپكه تىــــزىملىتىش
ۋاقتىنــــــى ائيدىڭالشــــــتۇرۇۋﯦلىش
ۈئچۈن ،ائمﯧرىكىـدا وئقۇۋاتقـان بىـر
ۇئيغـــۇر تونۇشـــۇمغا خهت يـــازدىم.
ەئممــــا ،ماڭــــا ۇئنىڭــــدىن خهت
كهلمىدى .مهن ائمالسىز -7ائينىـڭ
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وئتتۇرىــــسى كﯧلىــــدىغان قۇربــــان
ھﯧيتقىمۇ قارىماي ،بﯧـيجىڭگه بﯧرىـپ
ۋىزا ېئلىپ-7 ،ائينىـڭ ائخىـرىغىچه
ائمﯧرىكىغــا كﯧلىــپ بولــدۇم .كﯧلىــپ
قارىـــسام ،مهكـــتهپكه -9ائيغىـــچه
تىزىمالتقىلى بولمايـدىكهن .ھﯧلىقـى
مﯧنىــــڭ ۇئقتــــۇرۇش خﯧتىمــــدىكى
تىـــــزىملىتىش ۋاقتـــــى ەئســـــلىدە
ائمﯧرىكىــــــدىكى وئقۇغۇچىالرغــــــا
قارىتىلغان ىئـكهن .شـۇنداق قىلىـپ،
ائشـــۇ بىـــر كىچىككىـــنه ۇئچۇرغـــا
ېئرىـــشهلمىگهنلىكىم ۈئچـــۈن ،مهن
ىئككى يﯧرىم يىل ائيرىلىپ كهتـكهن
ۆئيۈمـــــدە ائران  3ائي تـــــۇرۇپ،
ائمﯧرىكىغــا بىــر ائي بالــدۇر كﯧلىــپ،
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ياتاق پۇلى تۆلهپ ،بىكار ياتتىم .بـۇ
ىئش ماڭـا ناھـايىتى قـاتتىق تهسـىر
قىلدى.
مﯧنىـــڭ غـــايهم بـــۇ دۇنيـــادا بـــار
وئقۇشنىڭ ھهممىـسىنى ەئڭ يـۇقىرى
پهللىگىچه وئقۇش ىئدى .ياپونىيهگه
بﯧرىــــشتا ،ۈئرۈمچىــــدىكى ائلىــــي
مهكتهپلهردىكى  50كه يـﯧقىن يـاش
وئقۇتقــــۇچىالردىن  3پهن بــــويىچه
ىئمتىھـــان ېئلىنىـــپ ،ۇئالردىـــن 15
كىـــــشى تاللىنىـــــپ ،يـــــاپونىيهگه
ەئۋەرتىلــدى .مهن ۇئ ىئمتىھــانىالردا
جهمىئـــي  240نومـــۇر ېئلىـــپ-1 ،
وئرۇنغا ېئرىشتىم .ىئچكىرى ۆئلكىـدە
وئقۇغان بىر وئقۇتقۇچى  180نومـۇر
129

بىـــــلهن -2وئرۇنغـــــا ېئرىـــــشتى.
ائڭلىــــشىمچه ائخىرىــــدا 50-40
نومـــۇر ائلغـــانالردىنمۇ ھﯧلىقـــى 15
كىـــشىنىڭ ىئچىـــگه كىـــرگهنلهر بـــار
ىئكهن .ەئمما ،مهن تهقـسىم بولغـان
يـــــــــاپونىيهدىكى مهكتهپـــــــــته
ائسـپىرانتلىق وئقۇشـى يـوق ىئـكهن.
شۇنىڭ بىلهن مهن بىلهن بىـر قـاراردا
يــاپونىيهگه بارغانالرنىــڭ ىئچىــدىكى
ائســـــــــپىرانتلىقتا وئقۇشـــــــــنى
خااليــــــدىغانالرنىڭ ھهممىــــــسى
ماگىستﯧرلىق وئقۇشىغا كىـردى ،مهن
بىــــر يــــۇقىرى ۇئنــــۋان ۈئچــــۈن
وئقۇيالمىدىم .بۇنىڭ ۈئچۈن  2يىـل
قــــاتتىق ائزاب يىــــدىم )لــــﯧكىن،
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چۈشكۈنلهشـــــــمىدىم .تارتقـــــــان
دەرتلىرىمنــى كــۈچكه ائيالنــدۇرۇپ،
ىئمكان قهدەر كۆپرەك ىئلمىي ماقـاله
چىقىرىــشقا تىرىــشتىم .بــۇ ھهقتىمــۇ
نۇرغۇن ھهكايىلىرىم بـار .ەئممـا ،بـۇ
ســۆھبهتنىڭ ھهجىــم چهكلىمىــسىنى
كــۆزدە تۇتــۇپ ،ۇئالرنــى بــۇ يهرگه
يازمـــــايمهن .يـــــاپونىيهدىكى مهن
وئقۇغان مهكـتهپ مﯧنـى مهملىـكهت
بــــويىچه -3وئرۇنــــدا تۇرىــــدىغان
وئســاكا ۇئنىۋﯦرســىتﯧتىگه يــۆتكهپ
قويمـــاقچى بولغانىـــدى ،مهســـۇئل
وئرگــانلىرىمىز ۇئنىڭغــا قوشــۇلمىدى.
بــۇ ىئــش ۇئ مهكــتهپكه بهك تهســىر
قىلــدى ،مهن يــاپونىيهدىن قايتىــپ
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ۇئزۇن ۆئتــمهي ،ۇئالر ماگىــستﯧرلىق
ۇئنــۋانىنى تهســىس قىلىپتــۇ-ائشــۇ
مهكتهپنىــڭ مــۇدىرى ماڭــا -1991
يىلى ېئيتىپ بﯧرىشىچه ،ۇئالرنىـڭ بـۇ
ىئشنى شۇنچه تﯧز پۈتتۈرۈشـىگه مهن
ســهۋەبچى بولــۇپتىمهن .ۇئنىڭــدىن
كﯧــــــيىن ۇئ مهكتهپــــــته يهنه 10
ەئتراپىــدىكى ۇئيغــۇرالر وئقــۇدى(.
تهلىيىمگه يارىشا ،پﯧشقهدەم ۇئيغـۇر
ۇئســتازلىرىمىزنىڭ يــاردىمى بىــلهن،
مهن ۈئچۈن بىر يامان ىئش ياخـشى
ىئــشقا ائيالنــدى .مهن يــاپونىيهدە
ۇئنـــۋان ائاللمىغـــانلىقىم ۈئچـــۈن،
ائمﯧرىكىغــــا كــــﯧلىش پۇرســــىتىگه
ېئرىشتىم .مهندە ۆئزۈمگه وئخـشاش
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وئقۇش ائرزۇسى بـار ھهمـمه ۇئيغـۇر
ياشلىرىغا چوڭقۇر ھﯧسداشلىقىم بـار.
شــۇالرغا بىــر ائز بولــسىمۇ ائســانلىق
تۇغدۇرۇپ بﯧـرىش ۈئچـۈن-1994 ،
يىلــــى مهن ۋەتهنــــدىكى ۇئيغــــۇر
وئقۇغۇچىالرغا ائمﯧرىكىـدىكى ائلىـي
مهكتهپنىڭ ۇئچـۇرلىرىنى ماڭـدۇرۇپ
بﯧرىش ىئـشىنى باشـلىدىم .چىقىمنـى
)يهنى كوپىي قىلىش راسخودى بىلهن
پوچتا راسخودىنى( ەئينى ۋاقىتتىكـى
تهڭرىتــاغ وئقۇغــۇچىالر ۇئيۇشمىــسى
)ىئنگلىـــــــــزچه قىـــــــــسقارتىلىپ
" "TOSSAدەپ ائتىلىـــــــــــدۇ(
كۆتــۈردى .ىئــشلىرىنى مهن قىلــدىم.
بىــر وئقۇغۇچىــدىن قايــسى كهســپته
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وئقۇماقچى بولغانلىقى توغرىسىدا بىر
خهت تاپشۇرۇپ ائلغانـدىن كﯧـيىن،
" Peterson's
مهن Guide
دﯦگهن ائمﯧرىكىدا چىققان كىتابنىـڭ
شۇ كهسپكه ائىئت قىـسمىنى كـوپىي
قىلىــپ )نۇســخىالپ( ،ائمﯧرىكىــدىكى
مهكــتهپلهرگه ىئلتىمــاس قىلىــشنىڭ
قهدەم-باســقۇچلىرىنى تونۇشــتۇرۇپ
بىــر پــارچه خهت يﯧزىــپ ،ۇئالرنــى
ھﯧلىقى وئقۇغۇچىغا پوچتـا ائرقىلىـق
ەئۋەرتىــپ بهردىــم .بىــر وئقۇغــۇچى
ۈئچۈن كوپىيخانىغا بﯧرىـپ كىتـابنى
كــوپىي قىلىــش ،خهت ۋە لىپــاپالرنى
تهييــارالش ،ۋە پوچتىخانىغــا بﯧرىــپ
تهييارلىغان خهتنى سـﯧلىش ۈئچـۈن
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مﯧنىـڭ بىــر شــهنبه كۈنىــدىكى يﯧــرىم
كـــۈن ۋاقـــتىم كىتهتتـــى-1998 .
يىلىــدىن كﯧــيىن ،مهلــۇم ســهۋەبلهر
تۈپهيلىدىن ،ۇئيغۇر وئقۇغۇچىالردىن
ماڭا تهلهپ يازىدىغانالر ،مهن بىلهن
ائالقىلىــشىدىغانالر ناھــايىتى ائزالپ
كهتتــــى .مهن بۇنىڭغــــا ىئنتــــايىن
ۆئكۈندۈم.
مهن ائمﯧرىكىغــــــا ەئڭ بــــــۇرۇن
كهلگهنلهرنىڭ بىرى بولغاچقا ،ۇئنىڭ
ۈئســتىگه ائمﯧرىكىــدىكى تۇرمــۇش
ۋەتهندىكىگه قارىغانـدا خﯧلـى كـۆپ
مۇرەككهپ بولغاچقا ،كﯧيىن كهلگهن
ۋەتهنداشــــالر مهنــــدىن وئقــــۇش،
خىــــزمهت ،تۇرمــــۇش ،ۋە ائتــــا-
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ائنىالرنـــى چـــاقىرتىش توغرىـــسىدا
داۋاملىـــق يـــاردەم ۋە مهســـلىھهت
ســـــوراپ تـــــۇردى .ۋەتهنـــــدىكى
ياشالردىنمۇ خهت-تهلهپـلهر كﯧلىـپ
تـــۇردى .ۆئزۈم ھـــازىرغىچه يىغقـــان
تهجـــــرىبىلهردىن ھهممهيلهننىـــــڭ
پايدىلىنىــشى ،ھهمــدە ۋەتهنــدىكى
ياشالرغا قواليلىـق بولـسۇن ۈئچـۈن،
مهن -2004يىلـــــــــى يـــــــــازدا
""http://www.meripet.com
دىــــگهن تــــور بﯧتىنــــى ياســــاپ،
ۋەتهنـــــدىكى ۋە چهت ەئلـــــدىكى
يۇرتداشالرغا پايدىلىق دەپ قارىغان
بىـــر قىـــسىم ۇئچـــۇرالرنى شـــۇنىڭغا
كىرگــۇزۇپ قويــدۇم .ھهمــدە ماڭــا
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كهلــگهن ســوائلالرغا قــاراپ ،يﯧڭــى
نهرســـىلهرنى ۇئنىڭغـــا كىرگـــۈزۈپ
تۇرۇۋاتىمهن.
بۇ تور بﯧتىـدىن باشـقا ،مهن باشـقا
ۋەتهنداشالر ۋە تونـۇش-بىلىـشلهرگه
داۋاملىــق قىلىــپ بﯧرىــپ تۇرىــدىغان
ىئــــشالر خﯧلــــى بــــار .مهســــىلهن،
ائلــدىمىزدىكى بىــر ھهپــته )-2005
يىلى  -13دىـن -19كـۇنلىرىگىچه(
ىئچىــدە مﯧنىــڭ باشــقىالرغا قىلىــپ
بهرگهن ىئشلىرىم مۇنداق:
) (1ھهر كۈنى ۋەتهنـدىن ۋە باشـقا
جايالردىن كهلگهن وئتتـۇرا ھﯧـساب
بىلهن  5ېئلخﯧتىگه جاۋاپ بﯧرىش.
) (2ۋەتهنـــــدىكى بىـــــر قـــــانچه
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وئقۇغۇچىغــا ائمﯧرىكىــدىن وئقــۇش
ىئلتىماسى يولىدىكى يـاردەمچىلهرنى
تﯧپىپ بﯧرىش.
)www.biliwal.com (3
سورىغان سوائلغا جاۋاب يﯧزىش.
) (4ائۋىـــــــسترالىيهدىكى بىـــــــر
وئقۇغۇچىغــا "تهشــهببۇس خﯧتــى"
)ىئنگلىـــــــــــــــزچه "
" Recommendation Letter
دەيدۇ( يﯧزىپ بﯧرىش.
) (5يـــاپونىيهدىكى بىـــر ۇئيغـــۇر
وئقۇغۇچىغا ائمﯧرىكىغا ۋىـزا ېئلىـشتا
تهلهپ قىلىنغان "ساياھهت پىالنـى"
) (Travel Scheduleيﯧزىــــپ
بﯧرىش.
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) (6يـــاپونىيهدىكى بىـــر ۇئيغـــۇر
زىيالىينىـــــڭ كانـــــادادىكى بىـــــر
پروفﯧســـسورغا يازغـــان ىئنگلىـــزچه
خﯧتىنى تهھرىرلهپ بﯧرىش.
) (7وئپتىكىدا دوكتۇرلۇق ۇئنىـۋانى
ائلغـــان بىـــر تـــۈرك تونۇشـــۇمنىڭ
"مۇتهخهســــىس كاتﯧگورىيهســــى"
بــويىچه ائمﯧرىكىــدا قﯧلىــپ قﯧلىــشى
ۈئچۈن ،ۇئنىـڭ كهسـپىنىڭ ائمﯧرىكـا
دۆلهت مهنــپهەئتىگه ىئنتــايىن زۆرۈر
ىئكهنلىكىنــــــى ىئــــــسپاتاليدىغان
"مۇتهخهسىــسنىڭ باھــاالش خﯧتــى"
نى يﯧزىپ بﯧرىش.
) (8فرانسىيهدە دوكتۇرلۇق ۇئنـۋانى
ېئلىــپ ،ائمﯧرىكىغــا كﯧلىــپ ،بــۇرۇن
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مﯧنىـــڭ قولۇمـــدا ىئـــشلىگهن بىـــر
فرانـــــسىيهلىك ىئنژﯦنﯧـــــر يﯧڭـــــى
خىـــــزمهتكه كىـــــرىش ۈئچـــــۈن،
كۆرۈشــۈش ) (job interviewغــا
بارمــاقچى بولــۇپ ،مهنــدىن  5خىــل
تﯧخنىكىلىق سـوائل سـوراپ ېئلـخهت
يﯧزىپ ،مـۇمكىن بولـسا بىـر كۈننىـڭ
ىئچىدە جاۋاب بﯧرىـشىمنى سـوراپتۇ.
مهن ۇئنىڭغا دەرھال جـاۋاب يﯧزىـپ
ماڭدۇردۇم.
مهن قوشــــۇمچه ىئــــشالر بىــــلهن
داۋاملىـــــــق ائلـــــــدىنقى بىـــــــر
ھهپتىدىكىــدەك ائلــدىراش بولــۇپ
كهتمهيمهن .ائلدىنقى ھهپته بىـر ائز
ائالھىدىرەك بولۇپ ،مهن بىـر قـانچه
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كۈن كهچ ساەئت  10دىن ائشـقىچه
ىئشلهشكه مهجبـۇر بولـدۇم .لـﯧكىن،
ماڭــا ائشــۇنداق تهلهپــلهر داۋاملىــق
كﯧلىپ تۇرىدۇ.
كىـــشىلىك تۇرمۇشـــنىڭ  3قىـــسمى
بولىدۇ:
 (1مــــاددىي تۇرمــــۇش )تامــــاق
يﯧــيىش ،كىــيىم كىــيىش ،ۇئخــالش
قاتارلىقالر(.
 (2روھىـــــــــــي تۇرمـــــــــــۇش
)مهھمانـــــــدارچىلىققا بﯧـــــــرىش،
كونــــسهرت-كىنوالرغــــا بﯧــــرىش،
تﯧلﯧـــۋىزور كـــۆرۈش ،ائرام ېئلىـــش،
مـــۇھهببىتى بىـــلهن بىـــرگه بولـــۇش
قاتارلىقالر(.
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 (3ىئجــــــــادىيهت تۇرمۇشــــــــى
)ۆئگىــنىش ،خىــزمهت قاتــارلىقالر(.
باشـــقىالرغا يـــاردەم قىلىـــش ،مهن
ۈئچـــۈن روھىـــي تۇرمـــۇش بىـــلهن
ىئجـــــــــادىيهت تۇرمۇشـــــــــىنىڭ
بىرلهشمىــسىدۇر .مهن بىــر ائدەمــگه
بىــر ىئــشتا يــاردەم قىاللىــسام ،بىــر
نهتىجىگه ېئرىشكهن بىلهن وئخشاش
ۆئز-ۆئزۈمدىن خۇشال بولىمهن .بىـر
كىــشىنىڭ ھاياتىغــا چــوڭراق تهســىر
كۆرسىتهلىــسهم ،ۆئزۈمنــى ىئنتــايىن
بهختلىـــك ھـــﯧس قىلىـــمهن .بىـــر
ھهپتىنىڭ ىئچىدە يۇقىرىقى ىئشالرنى
قىلمىغـــــان بولـــــسام ،ېئھتىمـــــال
تﯧلﯧۋىزوردا بىر قـانچه كىنـونى يـاكى
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بىـــــر قـــــانچه نبـــــا ۋاســـــكﯧتبول
مۇسابىقىــــــــــــــــــسىنى )مهن ۇئ
مۇسابىقىلهرنى كۆرۈشـنىمۇ ناھـايىتى
ياخشى كۆرىمهن( كـۆپرەك كـۆرگهن
بــــوالتتىم .لــــﯧكىن ،مهن ۈئچــــۈن
يـــــــۇقىرىقى ىئـــــــشالر بىـــــــلهن
سﯧلىشتۇرغاندا ،تﯧلﯧۋىزور كۆرگهننىـڭ
قىممىتى كۆپ تۆۋەندۇر.
ائمﯧرىكىغــا كهلــگهن  16يىلــدىن
كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان ،مهن جاۋاپ
قايتۇرمىغان بىـر پـارچه خهت يـوق.
ماڭــا پوچتــا ۋە ېئلــخهت ائرقىلىــق
كهلــــگهن خهتــــلهرگه بىرســــىنىمۇ
قويمــاي جــاۋاب يﯧزىــپ كهلــدىم.
)ەئگهر ســىز ماڭــا ېئلــخهت يﯧزىــپ،
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مهندىن جاۋاب كهلمىگهن بولـسا ،ۇئ
چوقـــۇم ســـىزنىڭ ېئلخﯧتىڭىـــزدىن
چاتـــاق چىققانلىقىـــدىن بولـــدى-
مﯧنىــڭ بهزى جــاۋابلىرىم ىئگىــسىگه
يﯧتىپ بارالماي قايتىپ كهلـدى-3 .
 4قﯧتىم ماڭدۇرۇپ باقساممۇ قايتىپ
كهلـــدى .ەئگهر ســـىزگه مهنـــدىن
جاۋاب كهلمىگهن بولسا ،ماڭا قايتـا
ېئلخهت يﯧزىڭ .مهن چوقـۇم جـاۋاب
قـــــايتۇرىمهن (.بىـــــز داۋاملىـــــق
مىللهتلهرنىــــڭ ســــۈپىتى ،ۇئيغــــۇر
مىللىتىنىڭ سـۈپىتى توغرىـسىدا گهپ
ائچىمىز .بىـر مىللهتنىـڭ سـۈپىتىنىڭ
يــۇقىرى-تۆۋەنلىكىنىــڭ مــۇھىم بىــر
كۆرسهتكۈچى ،شۇ مىللهتـته "راسـت
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ائدەم" بىـلهن "يالغـان ائدەم" نىـڭ
نىسبىتىنىڭ قانچىلىك ىئكهنلىكىـدۇر.
مﯧنىـــڭ بـــۇ يهردە "راســـت ائدەم"
دﯦگىـــنىم ،ســـىز بىـــر پـــارچه خهت
يازسىڭىز ،سىزنىڭ خﯧتىڭىزگه جاۋاب
قايتۇرىــــــدىغان ائدەم؛ ســــــىزگه
"مۇنـــداق مۇنـــداق ىئـــشنى قىلىـــپ
بﯧرىمهن" ،دەپ ،داستىخان ۈئستىدە
ياكى ھـاراق سـورۇنىدا ۋەدە بﯧرىـپ،
ەئمهلىيهتـــــته بهرگهن ۋەدىـــــسىنى
ھهقىقهتهنمــۇ قىلىــدىغان ائدەمــدىن
ىئبارەت بولۇپ" ،سـاختا ائدەم" لهر
بولــــسا يۇقىرىقىنىــــڭ ەئكــــسىچه
كىشىلهردۇر.
-2002يىلــــــى فﯧۋرالــــــدا مهن
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ياپونىيهگه بىر قﯧتىم خىزمهت ىئـشى
بىلهن باردىم .شـۇ چاغـدا ،ۆئزۈمـگه
يـــاپونىيهدە تىكىلـــگهن كاســـتيۇم-
بۇرۇلكىدىن بىرنى ېئلىۋﯦلىش ۈئچـۈن
بىــــر كــــۈنى بــــازار چۆگىلىــــدىم.
دۇكــانالردىكى كﯧــيىملهر ائساســهن
جۇڭگــودا ىئــشلهنگهن بولــۇپ ،مىــڭ
تهسلىكته ياپونـدا تىكىلـگهن كﯧـيىم
بار دۇكاندىن بىرنـى تـاپتىم .بىـراق،
مهن ياخـــشى كـــۆرگهن بىـــر قـــۇر
كﯧيىمنىڭ نومۇرى مهن ۈئچۈن 2-1
نومۇر كىچىك ىئكهن .مهن دۇكاننىـڭ
ىئگىسىدىن ۇئ كﯧيىمنىڭ  2-1نومۇر
چوڭى بـار-يوقلـۇقىنى سورىـسام ،ۇئ
كىشى "ھازىر دۇكىنىمدا يـوق .سـهل
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تــۇرۇپ تــۇرۇڭ .مهن بىــر سۈرۈشــته
قىلىـــــپ باقـــــاي" ،دﯦـــــدى .بهش
مىنۇتتىن كﯧيىن مﯧنـى چاقىرىـپ ،ۇئ
كﯧيىمنى  3كۈنـدىن كﯧـيىن دۇكانغـا
كهلتۈرەلهيدىغانلىقىنى ېئيتتـى .مهن
ائمﯧرىكىغــــــــــــا ەئتىــــــــــــسى
قايتىـــدىغانلىقىمنى ،شـــۇڭا ســـهل
كىچىكرەك بولسىمۇ ھﯧلىقـى دۇكانـدا
بار كﯧيىمنى ېئلىش قارارىمنى ېئيتتىم.
لــﯧكىن ،ۇئ دۇكاننىــڭ ىئگىــسى" ،ۇئ
ســىزگه بهك كىچىــك ىئــكهن .ۇئنــى
ائلمــاڭ" دەپ تۇرۇۋالــدى .بــۇ بىــر
كىچىك دۇكان بولۇپ ،ۇئ چاغـدا بـۇ
دۇكاندا مهندىن باشقا ھـﯧچ قانـداق
خﯧرىدار يوق ىئدى .شۇ بىـر كۈننىـڭ
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ىئچىدە ۇئ كىشىنىڭ قانچىلىـك سـودا
قىاللىغــانلىغىنى بىلمهيــمهن .ەئممــا،
مهن ەئتىـــــــــسى ائمﯧرىكىغـــــــــا
قايتىدىغانلىقىمنى ېئنىق ېئيتـساممۇ،
ۇئ كىــشى ماڭــا "بــۇ كﯧــيىم ســىزگه
ناھايىتى ياخشى كهلدى .ۇئنىڭـدىن
 3-2نى ېئلىۋﯦلىڭ" ،دﯦـمهي ،بىرنـى
ائلىمهن ،دىسهممۇ ،ماڭا سـاتمىغىلى
تاس قالدى.
" راست ائدەم" دﯦـگهن ەئنه شـۇ.
مهن كىچىكىمدىن تارتىپ ھازىرغىچه
بولغـــــان ھايـــــاتىم جهريانىـــــدا
ۇئچراتقـــان ۇئيغۇرالرنىـــڭ ىئچىـــدە
"يالغان ائدەم" گه قارىغاندا"،راست
ائدەم" لهرنىــڭ ســانى خــﯧلىال كــۆپ.
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ەئممــا ،بــۇ "راســت ائدەم"لهرنىــڭ
كۆپىنچىــسى يﯧــزىالردا .مهن شــۇالر
بىلهن بىرگه بولۇپ ،ۇئالردىن نۇرغۇن
ائلىيجاناب خىسلهتلهرنى ۆئگهندىم.
-2004يىلــى يــازدا مﯧنىــڭ  2بــاالم
يۇرتقــا بﯧرىــپ ،مهن بــۇرۇن وئينــاپ
چــوڭ بولغــان يﯧزىالرغــا بــاردى .ۇئ
يهردە بىزنىــڭ دﯦھقــان تۇققانالرنىــڭ
ۆئيىــــدە قونــــۇپ ،ۇئالر ەئتــــكهن
تامـــاقنى ۋە ۇئالرنىـــڭ بﯧغىـــدىكى
يﯧمىـــشلهرنى يهپ ،ۇئالر ۆئتكـــۈزۈپ
بهرگهن ،داپ بىــــــلهن لىگهننــــــى
بىرلهشتۈرۈپ چﯧلىـپ ،جـۈپ-جـۈپ
بولۇپ ۇئسسۇل وئينايدىغان ،ھهمدە
بىر-بىرىگه پوتا سالىدىغان ،بىزنىـڭ
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ەئڭ ەئنەئنىـــۋى كۆڭـــۈل-ېئچىـــش
وئيۇنىمىز "مهشرەپ" كه قاتناشـتى.
شــۇ چاغــدا مهن بىــر قﯧــتىم ۇئالرغــا
تﯧلﯧفون قىلغاندا ،ۇئ ىئككىـسى ماڭـا
ائيــرىم-ائيــرىم ھالــدا" :دادا ،بــۇ
يهردىكى ائدەملهر ائجايىپ ياخـشى
ىئــكهن .مهن بــۇ دۇنيــادا مۇنــداق
ياخشى ائدەملهرنىڭ بارلىقىنى زادىال
بىلمهپــتىكهنمهن .ســىزنىڭ قانــداق
قىلىـــپ ھازىرقىـــدەك ائدەم بولـــۇپ
چــــوڭ بولغــــانلىقىڭىزنى ەئمــــدى
چۈشهندىم" ،دﯦدى.
يـــاپونىيهگه بارغانـــدىن كﯧـــيىن،
خــۇددى يــاپونىيىگه بارغــان باشــقا
ۇئيغـــۇر ۋەتهنداشـــالرغا وئخـــشاش،
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"يــۇقىرى ســۈپهتلىك مىلــلهت" نىــڭ
قانـــداق بولىـــدىغانلىقىنى تﯧخىمـــۇ
تولۇق چۈشهندىم .ائشۇنداق "راست
ائدەم" لهرنىــڭ ســانىنى كۆپهيتىــپ،
مىللىتىمىزنىـــڭ ســـۈپىتىنى يۇقـــۇرى
كــۆتىرىش يولىــدا ھهر بىــر ائدەم بىــر
كىــشىلىك تــۆھپه قوشــااليدۇ .مهن
ھهممىمىـــز وئرتـــاق تىرىـــشىدىغانال
بولــــــساق ،بىــــــز ۇئيغۇرالرنىــــــڭ
كهلگۈســـىدە خـــۇددى يـــاپونلۇقالر،
يهھۇدىيالر ۋە گﯧرمانالرغا وئخـشاش
بىـر "تــايىنى بــار" مىلــلهت قاتارىــدا
دۇنياغــا تونۇلىــدىغانلىقىغا قهتىئــي
ىئشىنىمهن.
 - 8سوائل :ھـازىر مهملىكهتلىـك
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مهتبــۇائتالردا دۆلىتىمىــز ماائرىپنىــڭ
يﯧتهرســــــــــــىزلىكلىرى ،چهت ەئل
ماائرىپىنىڭ ىئلغارلىقلىرى توغرىسىدا
مــۇالھىزىلهر بولــۇپ تۇرىــدۇ .ســىز
پهرزەنتلىرىڭىزنــى ائمﯧرىكــا وئتتــۇرا
مهكتهپلىرىدە وئقۇتقان ائتا بولـۇش
ســــــۈپىتىڭىز بىــــــلهن قانــــــداق
سﯧلىشتۇرىسىز؟
جــاۋاب :جۇڭگــو مــاائرىپى بىــلهن
ائمﯧرىكىنىــڭ مــاائرىپى وئتتۇرىــسىدا
ھهقىقهتهنمۇ خﯧلـى چـوڭ پهرق بـار.
جۇڭگو ماائرىپىنى يىغىنچاقالپ ،بىـر
ېئغىــــز ســــۆز بىــــلهن "يــــادالش
مــاائرىپى" ،ائمﯧرىكىنىڭكىنــى بولــسا
"ەئمهلىــــــــيهتكه تهدبىقــــــــالش
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مــاائرىپى" ،دەپ ېئيــتىش مــۇمكىن.
بۇنــــــداق ىئككــــــى ماائرىــــــپ
سىستﯧمىــــــسىدا تهربىــــــيىلهنگهن
كىــشىلهرنىڭ ىئقتىدارىــدىمۇ خﯧلـــى
چوڭ پهرق بولىدۇ .تۆۋەندە مهن بـۇ
مهسىلىنى ۆئزۈم ۇئچراتقان ەئھۋالالر
ائرقىلىق چۈشهندۈرۈپ ۆئتىمهن:
ائمﯧرىكىنىڭ دەرس ۆئتۈش ۇئسۇلى
باشـــالنغۇچ مهكتهپـــتىن تـــارتىپال
جۇڭگــونىڭكى بىــلهن وئخــشىمايدۇ.
مهســـىلهن-1 ،ســـىنىپ بالىلىرىغـــا
ھﯧــــساب ۆئتكهنــــدە ،جۇڭگــــودا
كــۆپىنچه ەئھۋالــدا "بىــرگه بىرنــى
قوشــسا " ،"2ىئككىــگه بىرنــى قوشــا
ۈئچ" ،دەپ يادلىتىــدۇ .ائمﯧرىكىــدا
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بولــسا ،بالىالرغــا مهلــۇم ســاندىكى
رەڭلىك بۇيۇمالرنى تارقىتىىپ بﯧرىپ،
"قىزىلـــــدىن  3نـــــى بىـــــر يهرگه،
يﯧشىلدىن  4نى بىر يهرگه قويـۇڭالر.
ەئمــــدى ىئككــــى رەڭــــدىكىلهرنى
بىرلهشتۈرۈڭالر .ەئمدى ھهممىـسىنى
قوشـــۇپ ســـاناپ بـــﯧقىڭالر" ،دەپ
ھهممهيلهننــى ىئــشقا ســﯧلىپ ،مۇشــۇ
بىر پاائلىيهت ائرقىلىق " 3كه  4نـى
قوشسا 7 ،بولىدۇ" ،دﯦگهن نهرسـىنى
ۆئگىتىــدۇ .بــۇ يهردىكــى ەئڭ تــۈپ
پرىنـــسىپ ،بالىالرنىـــڭ مﯧڭىـــسىگه
بﯧسىم ىئشلهتمهي ،يﯧڭى نهرسىلهرنى
ۆئزلىــــرى قوبـــــۇل قىالاليـــــدىغان
تهرىقىـــدە ۆئگىتىـــشتىن ىئبـــارەت.
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شۇڭالشــقا ،ائمﯧرىكىنىــڭ باشــالنغۇچ
مهكتىپىنىـڭ سـىنىپلىرىغا قارىـسىڭىز،
ســــاندۇق ســــاندۇقتا ،ھهر خىــــل
رەڭدىكى بۇيۇمالرنى كۆرىسىز.
باشالنغۇچتىن باشـالپال ،بالىالرنىـڭ
ۆئز ائلــدىغا مۇســتهقىل تهپهككــۇر
قىلىش ،ۆئز ائلدىغا مۇستهقىل يﯧڭـى
نهرســىلهرنى ۆئگىــنىش ،ۆئز ائلــدىغا
مۇستهقىل يﯧڭـى نهرسـىلهرنى ىئجـاد
قىلىـــش ىئقتىـــدارىنىڭ يﯧتىلىـــشىگه
ائالھىـــدە كۆڭـــۈل بۆلۈنىـــدۇ .مهن
بــۇرۇن وئقۇغــان بىــر ماقالىــدە ،بىــر
زىيــالىي بــۇ ىئككــى دۆلهتتىكــى بــاال
تهربىـــــيىلهش ۇئســـــۇلىدىكى پهرق
ۈئستىدە توختىلىپ ،مۇنداق دەپتـۇ:
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"جۇڭگــودا ھهممهيــلهن بالىــسىغا:
باشقىالرنىڭ بالىـسى قانـداق قىلغـان
بولــسا ،ســهنمۇ شــۇنداق قىــل ،دەپ
تهربىيىلهيــدۇ .ائمﯧــرىكىلىقالر بولــسا
بالىـــسىغا :ىئمكـــان بـــار باشـــقىالر
قىلمىغـــــــــــاننى قىـــــــــــل ،دەپ
تهربىيىلهيـــدۇ" .مۇشـــۇنداق بـــاال
تهربىيىلهش ۇئسۇلىنىڭ نهتىجىسىدە،
ائمﯧرىكىـدا ھهمــمه كهسـپ تــۈرلىرى
بـويىچه يﯧڭـى كهشـپىياتچىالر دۇنيــا
بويىچه ەئڭ كۆپ چىقىدۇ.
مﯧنىــڭ وئغلــۇم باشــالنغۇچنىڭ -5
سىنىپىدىال ىئلمىي تهجرىبىنى قانداق
ىئـــشلهش ،ۇئنىڭـــدىن چىقارغــــان
ىئلمىي يهكـۈننى قانـداق قىلىـپ بىـر
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ىئلمىي دوكالت شـهكلىدە باشـقىالرغا
يهتكۈزۈشــــــنى ۆئگهنــــــدى .مهن
يــــۇقىرىقى ســــوائلنى )يهنــــى -8
ســــوائلنى( كۆرگهنــــدىن كﯧــــيىن،
وئغلۇمــدىن "ســهن -5ســىنىپتا -1
قﯧتىملىق ىئلمىي تهجرىبىنى ىئشلهپ،
ۇئنىڭــدىن دوكــالت يازغــان ىئــدىڭ.
سهن شـۇ چاغـدا ۆئگهنـگهن ىئلمىـي
تهجرىبه ۇئسـۇللىرى قايـسى؟" دەپ
سورىـــسام ،ماڭـــا تۆۋەنـــدىكىلهرنى
ېئيتىپ بهردى:
 (1ىئلمىـــي پهرەزنـــى وئتتۇرىغـــا
قويۇش
 (2تهجرىبه ۈئچـۈن زۆرۈر بولغـان
ماتﯧرىيــــــالالرنى تهييــــــارالش ۋە
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تهجرىبه ۇئسۇلىنى اليىھىلهش
 (3تهجرىبىنــى ىئــشلهپ ،ســان-
سىفىرالرنى خاتىرىلهش
 (4تهجــرىبه نهتىجىــسىگه قــاراپ،
يۇقـــارقى  (1قىـــسىمدىكى ىئلمىـــي
پهرەزنىڭ توغرا ياكى نـاتوغرىلىقىنى،
ۇئنداق بولۇشىنىڭ سهۋەبىنى ،ھهمدە
بــۇ تهجــرىبه ائرقىلىــق يهكــۈنلهپ
چىقارغان ىئلمىـي خۇالسـىنى يﯧزىـپ
چىقىش.
ۇئالر ائشۇ ۋاقىتتىن باشـالپال ،ۆئزى
ىئشلىگهن تهجرىبىنىڭ نهتىجىلىرىنـى
 x-yرەســىمى )ىئنگلىــزچه " x-y
 " plotدەپ ائتىلىـــدۇ( ائرقىلىـــق
ىئپادىلهشــــنى باشــــلىدى .مﯧنىــــڭ
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ېئسىمدە قﯧلىشىچه ،مهن يـاپونىيهگه
يﯧڭــى بارغانــدا ،ىئلمىــي تهتقىقــاتنى
قانـــــداق ىئـــــشلهش جهھهتـــــته
يۇقىرىقىچىلىــك بىلىمىــم يــوق ىئــدى
)ېئھتىمــال بــۇ خىــل ۋەزىــيهت ھــازىر
ۆئزگهرگهن بولۇشى مۇمكىن(
ائمﯧرىكىدا باشالنغۇچنىڭ ائخىرقى
يىللىرىــــدىن باشــــالپ ،تولۇقــــسىز
وئتتـــــــــۇرىنى پۈتتـــــــــۈرگىچه،
وئقۇغۇچىالرغــا ھهر مهۋســۈمدە بىــر
قﯧــــــــتىم دەرس پروجهكتىــــــــسى
)ىئنگلىـزچه "" Class Project
دەپ ائتىلىــــدۇ( وئرۇنالشــــتۇرىدۇ.
بهزى وئقۇتقۇچىالر سـىنىپىدىكى 30
غـــــا يـــــﯧقىن وئقۇغۇچىغــــــا 15
159

ەئتراپىــــــدىكى بىــــــر-بىــــــرىگه
وئخـــــــشىمايدىغان پروجهكـــــــت
ماۋزۇســــىنى چىقىرىــــپ بﯧرىــــپ،
وئقۇغۇچىالرنىــڭ ۆئزلىــرى ياخــشى
كــۆرگهنلىرىنى تاللىۋﯦلىــشا قويىــدۇ.
بهزىلىـــــرى بولـــــسا ،پروجهكـــــت
ماۋزۇســـــــىنى وئقۇغۇچىالرنىـــــــڭ
ۆئزلىرىنىڭ تﯧپىشىغا قويۇپ قويىـدۇ.
مۇشــۇنداق پــروجهكتالر ائساســىدا،
ھهر يىلى مهكتهپ بويىچه بىـر قﯧـتىم
ىئلىم-پهن كۆرگهزمىسى )ىئنگلىـزچه
" دەپ
Science
"Fair
ائتىلىــــــدۇ( وئرۇنالشــــــتۇرۇلىدۇ.
ۇئنىڭــدىن باشــقا" ،وئچــۇق ۆئي"
)ىئنگلىــزچه "" Open House
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دەپ ائتىلىــدۇ( پــاائلىيهتلىرىمۇ بىــر
يىلدا بىر قانچه قﯧتىم بولۇپ تۇرىدۇ.
بــــۇ كــــۆرگهزمه ۋە وئچــــۇق ۆئي
جهريانىدا ،ائتا-ائنىالر بهلگىلهنگهن
ۋاقىت مـۇددىتى ىئچىـدە مهكـتهپكه
كﯧلىپ ،ۆئز پهرزەنتلىرىنىڭ ۋە باشـقا
وئقۇغۇچىالرنىــڭ قىلغــان ىئــشلىرىنى
كۆرىــــدۇ .بــــۇ ائدەمنــــى خــــﯧلىال
ھوزۇرالندۇرىـــــدىغان پـــــاائلىيهت
بولــۇپ ،بالىالرنىــڭ قىلغــان ىئــشلىرى
ائدەمنـــــى ناھـــــايىتى ھهيـــــران
قالدۇرىــدۇ .مهن ھازىرغــا قهدەر ۆئز
بالىلىرىمنىـــــــــــڭ مۇنـــــــــــداق
پاائلىيهتلىرىنىـــــڭ بىرەرســـــىگىمۇ
بارمىغان ۋاقتىم يوق .مﯧنىـڭ وئغلـۇم
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تولۇقـــــسىز وئتتـــــۇرا مهكتهپـــــته
ىئـــشلىگهن پروجهكتنىـــڭ بىرســـى،
وئخــــشىمىغان رەڭلىــــك نۇرنىــــڭ
تﯧمپﯧراتۇرىــــــــــــــــــــــــــسىنىڭ
وئخـــــشىمايدىغانلىقىنى ۆئلـــــچهپ
ىئــــسپاتالپ چىقىــــشتىن ىئبــــارەت
بولــدى .بىــر قىــسىم ماتﯧرىيــالالرنى
بازاردىن سﯧتىۋالدۇق .تﯧمپﯧراتـۇرىنى
ۆئلــچهش ەئســۋابىنى مهن ۆئزۈمنىــڭ
شــــىركىتىدىن ائرىــــيهت ېئلىــــپ
ەئكهلدىم .قىزىمنىـڭ ىئـشلىگهن بىـر
پروجهكتىسى ،نۇر ىئسـسىق ھـاۋادىن
ۆئتكهنــدە ،ىئســسىق ھــاۋا ۇئنىــڭ
يۆنىلىـــــــــــــشىنى بىـــــــــــــر ائز
ۆئزگهرتىــــدىغانلىقىنى ىئــــسپاتالش
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بولـــدى .مهن قىزىمنـــى ۆئزۈمنىـــڭ
شىركىتىگه ائپىرىـپ ،قىزىـل رەڭلىـك
الزﯦر )قوزغىتىلغان نـۇر( دىـن بىرىنـى
ماڭـــدۇرۇپ قويـــۇپ ،ۇئنىـــڭ نـــۇر
يولىنىڭ ائستىغا شام يﯧقىـپ ھـاۋانى
ىئســـسىتىپ ،شـــۇ ائرقىلىـــق قىـــزىم
ىئـــسپاتلىماقچى بولغـــان نهرســـىنى
ىئسپاتالپ چىقتى.
ائمﯧرىكىــــــدا ىئجتىمــــــاىئي پهن
ساھهسىدىمۇ وئقۇغـۇچىالر ىئنتـايىن
جانلىق تهربىيىلىنىدۇ .مﯧنىڭ ىئككىال
بــاالم تولۇقــسىز وئتتــۇرا مهكتهپــته
ھــازىر دۇنيــادا مهۋجــۇت بولغــان 4
چوڭ دىننـى ۆئگىنىـپ چىقتـى .مهن
ۇئالرنىڭ ىئسالم دىنى توغرىـسىدىكى
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دەرســلىك كىتــابىنى تــۇنجى قﯧــتىم
كۆرگهندە ىئنتايىن ھهيـران بولـدۇم:
مهن وئتتـــۇرا مهكتهپـــته وئقۇغـــان
ۋاقتىمـــدا دىـــن توغرىلىـــق بىـــرەر
دەرســــلىك ەئمهس ،ھازىرغــــا قهدەر
بۇنــداق ياخــشى يﯧزىلغــان ىئــسالم
توغرىــــسىدىكى كىتــــابنى كــــۆرۈپ
باقمىغانىــدىم .قىــزىم تولۇقــسىزدىكى
ۋاقتىدا ،ىئجتىماىئ پهن بـويىچه بىـر
قﯧــتىم ېئلىــپ بارغــان پروجهكتىــسى
مۇنــداق بولــدى 3 :وئقۇغــۇچى بىــر
گۇرۇپپا بولۇپ ،شۇ ۋاقىتتـا ائمﯧرىكـا
جهمىئيىتىــــدە مهۋجــــۇت بولــــۇپ
تۇرغان ەئڭ چـوڭ مهسـىلىلهردىن 5
نــى تىزىــپ چىقىــش .ائنــدىن بــۇ 3
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كىـــشىدىن بىرىنـــى "ائمﯧرىكىنىـــڭ
پرﯦزىـــدﯦنتى" قىلىـــپ تـــالالپ ،بـــۇ
"پرﯦزىـــدﯦنت" ۆئزىنىـــڭ يۇقـــارقى
مهســــــــىلىلهرنى قانــــــــداق ھهل
قىلىدىغانلىقى توغرىسىدىكى ۇئسـۇل
الھىيىــسىنى تــۈزۈپ چىقىــش) .شــۇ
چاغدا قىزىم "ائمﯧرىكا پرﯦزىـدﯦنتى"
بولــۇپ تاللىنىــپ ،بــۇ پروجهكــت ۋە
قىزىمنىــڭ "پرﯦزىــدﯦنت" بولغــانلىق
خهۋىرى بىـز تۇرۇۋاتقـان شـهھهرنىڭ
يهرلىــك گﯧــزىتىگه بﯧــسىلدى( .ەئڭ
ائخىرىدا بـۇ "پرﯦزىـدﯦنت" ۆئزىنىـڭ
وئيلىغـــانلىرىنى ەئينـــى ۋاقىتتىكـــى
ائمﯧرىكىنىڭ راسـت پرﯦزىـدﯦنتى بﯧـل
كلىنتونغــا يﯧزىــپ ماڭــدۇرۇش .بــۇ
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ىئــشتىن ۇئزۇن ۆئتــمهي ،قىــزىم بﯧــل
كلىنتوننىـــڭ ىئمزاســـى بﯧـــسىلغان،
كلىنتوننىڭ ىئشخانىـسىدىن كهلـگهن
كلىنتوننىــڭ نامىــدىكى بىــر جــاۋاب
خهتنـــى تاپـــشۇرۋالدى .يهنه بىـــر
ىئجتىمــــاىئ پهن پروجهكتىــــسىدە،
قىزىمغــــا "ەئگهر ســــهن Haway
شىتاتىنىڭ شىتات باشـلىقى بولـساڭ،
ۇئ شــىتاتنىڭ ســاياھهت ىئــشلىرىنى
قانــــــداق قىلىــــــپ تهرەققىــــــي
قىلدۇرىـــــسهن؟ ۆئزۈڭنىـــــڭ بـــــۇ
جهھهتتىكــــى ســــودا پىالنىڭنــــى
)ىئنگلىـزچه "" business plan
دەپ ائتىلىــدۇ( يﯧزىــپ چىققىــن".
دىيىلگهنىـــدى .ۋەتهنـــدە بۇنـــداق
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ىئشالرنى تهسـهۋۋۇر قىلىـش مـۇمكىن
بولمىسا كﯧرەك .مهن "سودا پىالنـى"
يﯧزىـــپ بـــاقتىم-1996 :يىلـــى ۋە
-2002يىلـــى مهن باشـــقا  2نهپهر
ۇئزۇن يىللىق تهجرىبىسى بار ،چـوڭ
شىركهتلهردە باشـلىق بولـۇپ باققـان
كىــشىلهرگه شــﯧرىك بولــۇپ ،ىئككــى
يــــۇقىرى تﯧخنىكىلىــــك شــــىركهت
قۇرۇشقا قاتناشتىم .مانا شـۇ چاغـدا،
بىز ائمﯧرىكىدىكى كاپىتالىـستالردىن
مهبــلهغ ېئلىــش ۈئچــۈن ،ناھــايىتى
تهپسىلىي "سودا پىالنى" تهييـارالپ
چىققــــــان ىئــــــدۇق )ائمﯧرىكــــــا
ىئقتىسادىدا يۈز بهرگهن شـىددەتلىك
ۆئزگىرىشلهر تۈپهيلىدىن ،بىزنىڭ بـۇ
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شىركهتلهر ماڭماي قالدى .ۇئالرنىـڭ
بىرسى ھازىرمۇ بـار .مهن بـۇ ىئككـى
شــىركهتته "بــاش تﯧخنىــك" دﯦــگهن
ۋەزىپىنى ۈئسـتۈمگه ائلغـان ىئـدىم.
بــۇ ۋەزىــپه ىئنگلىــزچه " Chief
Technology Officer, CTO
" دەپ ائتىلىدۇ(.
مـــاائرىپتىكى بۇنـــداق پهرقـــتىن
كﯧلىــــپ چىققــــان نهتىجىلهرنىــــڭ
وئخــــشىماسلىقىنى مهن ۆئزۈمنىــــڭ
ائمﯧركىــدىكى خىــزمىتىم جهريانىــدا
وئبدان ھﯧس قىلدىم .مهن كـالفونىيه
ۇئنىۋﯦرسىتﯧتىنىڭ داۋىـس شۆبىـسىدە
) UDCدە( يـــــۇقىرى يىللىقالرغـــــا
دەرس ۆئتۈۋاتقـــان ۋاقتىمـــدا ،بىـــر
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قﯧتىملىـــــق يﯧـــــرىم مهۋســـــۇملۇق
ىئمتىھاننىــڭ وئرنىــدا ،مۇنــداق بىــر
اليىھىــــــــــلهش پروجهكتــــــــــى
وئرۇنالشتۇردۇم :ھهر بىـر وئقۇغـۇچى
مۇســـتهقىل ھالـــدا مهن چىقىرىـــپ
بهرگهن تﯧخنىكىلىـــــق كۆرســـــهتمه
بويىچه بىـردىن ېئلﯧكتىـر تـوك يـولى
اليىھىــــلهپ چىقىــــدۇ .ىئمتىھــــان
نهتىجىـــــسى ،بـــــۇ تـــــوك يـــــولى
ىئـــــشلىتىدىغان ېئلﯧكتىـــــر تـــــوك
قۇۋۋىتىنىــڭ يــۇقىرى-تــۆۋەنلىكىگه
)قـــانچه تـــۆۋەن بولـــسا ،شـــۇنچه
ياخــــشى( ،ســــىگنال كــــۈچهيتىش
ىئقتىــدارىنىڭ يــۇقىرى-تــۆۋەنلىكىگه
)قـــانچه يـــۇقىرى بولـــسا ،شـــۇنچه
169

ياخــــشى( ۋە پــــۇل چىقىمىنىــــڭ
يۇقىرى-تۆۋەنلىكىگه )قانچه تـۆۋەن
بولسا ،شۇنچه ياخشى( قاراپ ،مۇشۇ
 3كۆرســــــــهتكۈچنى argument
قىلغــان بىــر تهڭلىمىــگه ائساســهن
بﯧرىلىــــدۇ .نومــــۇرى ەئڭ يــــۇقىرى
وئقۇغۇچىغـــا " "+Aبﯧرىلىـــدۇ .ەئڭ
تــۆۋەن وئقۇغۇچىغــا " "Fبﯧرىلىــدۇ
)ىئمتىھانىــــــدىن ۆئتهلمهيــــــدۇ(.
قالغـــــانالر مۇشـــــۇ ىئككىـــــسىنىڭ
ائرلىقىـــدىكى نومـــۇرالرنى ائلىـــدۇ.
ەئگهر  2وئقۇغۇچىنىــــــڭ ماڭـــــــا
تاپـشۇرغىنى وئپ-وئخـشاش بولـۇپ
)يهنــى بىــر-بىرىــدىن كۆچــۈرگهن
بولـــۇپ( ،ۇئالر  100دىـــن نومـــۇر
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ېئلىـــشقا تﯧگىـــشلىك بولـــسا ،بـــۇ
ىئككهيــلهن بىــر  100نومــۇرنى تهڭ
بۆلۈشــىدۇ )يهنــى ،ۇئالرغــا  50تىــن
نومــۇر بﯧرىلىــدۇ( .ۋاقتــى بىــر ھهپــته
)دەرســــتىن ســــىرتقى ۋاقىــــتالردا
تۈگىتىـــشى كﯧـــرەك( .بـــۇ ېئلﯧكتىـــر
شىركىتىدە ىئشلهيدىغان بىر ېئلﯧكتىر
ىئنژىنﯧرىنىــــڭ ۋەزىپىــــسى بىــــلهن
وئخــشاش ىئــش بولــۇپ ،ائمﯧرىكــا
جهمىئيىتىنىــڭ ھهقىقىــي رىقابهتلىــك
ھـــالىتىگه ماسالشـــقان ،ناھـــايىتى
ەئمهلىـــــي پروجهكـــــت ىئـــــدى.
ائمﯧرىكىلىك وئقـۇغىچىالر پروجهكـت
تهلهپلىرىنى چۈشىنىۋالغاندىن كﯧيىن
يوقـــاپال كهتتـــى .بىـــراق ،مﯧنىـــڭ
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سىنىپىمدىكى  5ەئتراپىدىكى ۋﯦتنام،
شــــاڭگاڭ ،تهيــــۋەن ۋە جۇڭگــــو
قاتـــارلىق دۆلهتلهردىـــن كهلـــگهن
ائســـىيالىق وئقۇغـــۇچىالر بـــۇ بىـــر
ھهپتىنىڭ ىئچىـدىكى ھهر بىـر كـۈنى
ىئـــــشخانامغا ســـــوائل ســـــوراپ
كىرىۋﯦلىـــپ ،مﯧنـــى خـــﯧلىال ائۋارە
قىلــــدى )ائمﯧرىكىــــدا كــــۆپىنچه
پروفﯧســـسورالر ىئــــشىكىنى تاقــــاپ
قويۇپ ،مهخسۇس بهلگىلهپ بهرگهن
ۋاقىتتىن باشقا چاغالردا وئقۇغۇچىغـا
ىئــشىك ېئچىــپ بهرمهيــدۇ .ەئممــا،
مهن ىئشىكىمنى ياپمايتتىم(.
مهن شـــــــۇغۇللىنىپ كهلـــــــگهن
ېئلﯧكتــــرو-مــــاگنﯧتلىق دولقــــۇن،
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مىكـــرو-دولقـــۇن تﯧخنىكىــــسى ۋە
وئپتىكا قاتـارلىق كهسـپلهر ېئلﯧكتىـر
ىئنژىنﯧرلىقـــــى بـــــويىچه ەئڭ تهس
كهســـــپ .شۇڭالشـــــقا ائمﯧرىكـــــا
گىراژدانلىــرى ىئچىــدە بــۇ كهســپته
وئقۇيــدىغانالر ائنــچه كــۆپ ەئمهس
بولـــۇپ ،ائمﯧرىكىـــدا بـــۇ كهســـپته
وئقۇيــــــدىغان ۋە ىئــــــشلهيدىغان
جوڭگولۇق خهنزۇالر ناھايىتى كـۆپ.
بولۇپمۇ ،چىڭخۇا ۇئنىۋﯦرسىتﯧتىدا بـۇ
كهسپلهر ۆئتۈلىـدىغان بولغاچقـا ،ۇئ
مهكتهپنىــــــــڭ باكــــــــاالۋرلىقىنى
پۈتتـــۈرگهن وئقۇغۇچىالرنىـــڭ تهڭ
يﯧرىمى دﯦگىدەك ائمﯧرىكىغا كﯧلىـپ،
دوكتۇرلـــۇق ۇئنـــۋانلىرىنى ېئلىـــپ،
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ائمﯧرىكىدا تۇرۇپ قالىدىكهن .شـۇڭا
مهن ۆئزۈمنىــڭ كهســپىي ساھهســىدە
بۇنـــــداقالرنى ناھـــــايىتى كـــــۆپ
ۇئچرىتىــــــــپ تــــــــۇرىمهن .مهن
" "Wawesplitterدﯦـــــــــــگهن
شىركهتته ىئشلهۋاتقاندا ،بىر مهزگىل
ىئككــى گۇرۇپپــا كىــشىگه مهســۇئل
بولدۇم .ۇئنىڭ بىرسىدە ،جۇڭگونىـڭ
چىڭخۇا ۇئنىۋﯦرسىتﯧتىدا باكـاالۋرلىق
ۇئنـــــۋانى ېئلىـــــپ ،ائمﯧرىكىـــــدا
دوكتۇرلۇق ۇئنۋانى ائلغان  2خهنـزۇ
ىئنژىنﯧـــر ،چىڭخـــۇانى پۈتتـــۈرۈپ،
ائمﯧرىكىدا ماگىستﯧرلىق ائلغـان بىـر
خهنــــزۇ ىئنژىنﯧــــر ،ائمﯧرىكىلىــــق
دوكتۇرلۇق ۇئنۋانى بار  2ىئنژىنﯧـر ۋە
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باشقا بىر قانچه تﯧخنىكالر بار ىئـدى.
يهنه بىر گۇرۇپپىدا بولسا ،تهيۋەننىڭ
چىڭخــــــــۇائ ۇئنىۋﯦرســــــــىتﯧتىدا
باكـــاالۋرلىقنى ېئلىـــپ ،ائمﯧرىكىـــدا
دوكتۇرلـــۇق ائلغـــان بىـــر ىئنژىنﯧـــر،
ائمﯧرىكىلىــق ماگىــستﯧرلىق ۇئنــۋانى
بار بىـر ىئنژىنىـر ۋە ائمﯧرىكىلىـق بىـر
تهرەپـــتىن بىـــر ائلىـــي مهكتهپـــته
وئقـــۇپ ،بىـــر تهرەپـــتىن بىزنىـــڭ
شىركهتته ىئشلهۋاتقان بىر يـاش بـار
ىئــدى .مهن ائمﯧرىكىلىقالرغــا ىئــش
تاپشۇرسام ،مهيلى بىۋاسىته بولـسۇن
يــاكى تﯧلﯧفــون ائرقىلىــق بولــسۇن،
ۇئالر مﯧنىڭ تهلىپىمنـى بىـر دەمـدىال
چۈشىنىپ ،تﯧلﯧفون قىلىدىغان يهرگه
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تﯧلﯧفــون قىلىــپ ،كۆرۈشــىدىغانالرنى
ۆئزلىرى تﯧپىپ كۆرۈشـۈپ ،ناھـايىتى
يۇقىرى ۈئنۈم بىـلهن ىئـشلهپ ،ىئـش
پۈتكهنــدە ماڭــا دوكــالت قىالتتــى.
ھﯧلىقى جۇڭگولۇق ىئنژىنﯧرالر بولـسا،
مﯧنىڭ قﯧشىمغا كۈندە نهچچه قﯧـتىم
كﯧلىـــپ ،ىئـــشنىڭ ھهر بىـــر قهدەم-
باســـقۇچىنى مهنـــدىن ســـورايتتى.
ائمﯧرىكىــدىكى ائلىــي مهكــتهپلهردە
جۇڭگولــۇق وئقۇغــۇچىالر ىئمتىھــان
نومۇرىدا داۋاملىق سىنىپنىڭ ائلدىـدا
بولسىمۇ ،ەئمىلىي خىزمهتكه چىقىپ
ىئشلهشكه باشلىغاندا ۆئزلىرى بىـلهن
وئخـــــــــــشاش وئرۇنـــــــــــدىكى
ائمﯧركىلىقالرنىـــڭ ائلدىـــدا خـــﯧلىال
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چانىــدۇ .قــول ســﯧلىپ ىئــشلهشكه
كهلگهنـــدە ،ۇئالر ائمﯧرىكىلىقالرغـــا
قارىغاندا كۆپ ائجىز كﯧلىدۇ.
شــۇنىڭ ۈئچــۈن ،ىئمكــانىيهتال يــار
بﯧرىــدىكهن ،بــالىڭىزنى قــول ســﯧلىپ
ىئـــشلهشكه ائدەتلهنـــدۈرۈڭ .قـــول
ســـــﯧلىپ ىئـــــشلهشنى ۆئگىـــــتىش
دﯦگهنلىـــــــك ھهرگىـــــــز بىـــــــر
تهجرىبىخانىــــــــدىكى يــــــــۇقىرى
تﯧخنىكىلىـــــق ىئـــــشالرنى كـــــۆزدە
تۇتقــانلىق ەئمهس .وئتــۇن يﯧــرىش،
گهمه كـوالش ،تـام سـﯧلىش ،غـالتهك
ياساش ،ۋﯦلسىپىتنى رﯦمونـت قىلىـش
قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى قول سـﯧلىپ
ىئــشلهشكه كىرىــدۇ .بــۇ ەئرزىــمهس
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ىئــشالردەك كۆرۈنــسىمۇ ،ائشــۇنداق
ىئـــــشالرنى قىلىـــــش جهريانىـــــدا
يﯧتىلىــدىغان قــول ســﯧلىپ ىئــشلهش
قابىلىيىتى كﯧيىنكى ھاياتتا ىئنتايىن
جانغــا ەئســقاتىدۇ .مهن ۆئزۈمنىــڭ
كىچىكىـــدىن باشـــالپ ۆئگهنـــگهن
ىئقتىـــدارىمنىڭ ھهممىـــسى مﯧنىـــڭ
كﯧيىنكى كهسپىي ھاياتىمغا ىئنتايىن
زور پايــــــــدا يهتكــــــــۈزدى .مهن
ۆئگهنگىنىمنىــڭ ھهممىــسىنى ھــازىر
ەئمهلىيهتــــــته ىئــــــشلىتىۋاتىمهن.
قولىــدىن ىئــش كهلمهيــدىغان ائدەم
داۋاملىــــــــق بىــــــــر ىئــــــــشنىڭ
بولمايــدىغانلىقىنى ىئــسپاتاليدىغان
باھــانه ىئزدەيــدۇ .قولىــدىن ىئــش
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كﯧلىدىغان ائدەم بولسا ،داۋاملىق شۇ
ىئــشنى قىلىــشتا مــۇمكىنچىلىكى بــار
بولغان يولنى ىئزدەيدۇ .بىـر بالىنىـڭ
قولىــدىن ىئــش كﯧلىــدىغان بولــۇپ
يىتىلىـشىدە ،ائتــا-ائنىــالر ىئنتــايىن
مۇھىم رول وئينايدۇ.
ائمﯧرىكىنىـــڭ بـــاال تهربىـــيىلهش
سىستﯧمىـــــسىدا ،ائتـــــا-ائنىغـــــا
تايىنىــدىغان تهركىــب خﯧلــى چــوڭ
سالماقنى ىئگىلهيـدۇ .تۆۋەنـدە مهن
مۇشـــۇ نۇقتـــا ۈئســـتىدە بىــــر ائز
توختىلىپ ۆئتىمهن:
 (1باشالنغۇچ ۋە تولۇقسىز وئتتـۇرا
مهكتهپتىكى ائتا-ائنـا يىغىنـى .ھهر
بىر مهكتهپ ھهر يىلى كهم دﯦگهنـدە
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بىــــر قﯧــــتىم مهخــــسۇس ۋاقىــــت
ائجرىتىـــپ ،ائتـــا-ائنـــا يىغىنـــى
وئرۇنالشــتۇرىدۇ .بــۇ يىغىــن ھهر بىــر
وئقۇتقــۇچى ھهر بىــر وئقۇغۇچىنىــڭ
ائتا-ائنىسى بىـلهن ائيـرىم-ائيـرىم
كۆرۈشىدىغان يىغىن بولۇپ ،ائدەتته
بىــر كىــشىگه بﯧــرىلگهن ۋاقىــت 15
مىنۇت ەئتراپىدا بولىـدۇ .بـۇ ۋاقىتتـا
وئقۇتقۇچى وئقۇغۇچىنىڭ مۇشـۇ بىـر
دەرســـــته ىئــــــشلىگهن ســــــىنىپ
پروجهكتى ،تاپشۇرۇقلىرى ۋە يازغان
ماقالىلىرىنى بىر-بىرلهپ كۆرسـىتىپ،
بــۇ وئقۇغۇچىنىــڭ قايــسى تهرەپــته
كۈچلــۈك ،قايــسى تهرەپــته ائجىــز
ىئكهنلىكى ،بۇنىڭدىن كﯧيىن قايـسى
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تهرەپـــــته قانـــــداق تىرىشىـــــشى
زۆرۈرلىكىنى تهپـسىلىي ېئيتىـدۇ .شـۇ
ائرقىلىق ائتا-ائنىـالر ۆئز بالىـسىنىڭ
مهكتهپتىكــى ىئپادىــسى توغرىــسىدا
وئمۇميۈزلـــۈك ۋە ۋاقتـــى-ۋاقتىـــدا
خهۋەردار بولـــۇپ تۇرىـــدۇ .مﯧنىـــڭ
وئغلۇم باشالنغۇچتىكى ۋاقتىـدا ،بىـر
قﯧتىملىــــق مهملىكهتلىــــك ""Star
دﯦــگهن ىئمتىغانــدا )مهكتهپلهرنىــڭ
وئقۇتــۇش سهۋىيىــسىنى تهكــشۈرۈپ
تـــۇرۇش ۈئچـــۈن ،بـــۇ ىئمتىھـــان
ائمﯧرىكا بويىچه يىلىغا بىر قﯧتىمدىن
ېئلىنىــدۇ( ناھــايىتى يــۇقىرى نومــۇر
ېئلىپتۇ .توققۇز سـاھهنىڭ بهشـىدە٪
 99گه ،ەئڭ تــــۆۋەن بولغىنىــــدا٪
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87گه كىرىپتــۇ )ائمﯧرىكىــدا بۇنــداق
ىئمتىھــانالردا ھهر بىــر وئقۇغــۇچىنى
قــانچه پىرســهنت وئقۇغــۇچىالردىن
يۇقىرى نومۇر ائلـدى ،دەپ تىزىـدۇ.
 99٪دﯦگىنــى بــۇ وئقۇغــۇچى شــۇ
قﯧـــتىم ىئمتىھانغـــا قاتناشـــقانالرنىڭ
ىئچىــدە  99٪ائدەمــدىن يــۇقىرى
تۇرىــدۇ ،يهنــى ەئڭ يــۇقىرى نومــۇر
ائلغــــان  1٪ائدەمنىــــڭ ىئچىــــگه
كىرىدۇ ،دﯦگىنى بولىدۇ( .وئغلۇمنىـڭ
وئقۇتقۇچىـــسى ىئنتـــايىن خۇشـــال
بولــــــۇپ ،ائمﯧرىكىغــــــا نهدىــــــن
كهلگهنلىكىنـــى ســـوراپتۇ .وئغلـــۇم
"جۇڭگونىـــڭ ۇئيغـــۇر رايونىـــدىن"
دەپ جاۋاب بﯧرىپتۇ .بۇ وئقۇتقـۇچى
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ائمﯧرىكىدا بﯧـسىلغان بىـر خهرىتىنـى
ائختۇرۇپ ،بۇ يهرنـى تاپالمـاي ،بىـر
قﯧتىملىق ائتا-ائنا يىغىنىدىن كﯧيىن
مﯧنـــى ەئپقﯧلىـــپ ،بىزنىـــڭ نهدىـــن
كهلگهنلىكىمىزنـــــــى ســـــــورىدى.
ەئسلىدىكى  15مىنۇتلۇق يىغىن 45
مىنۇت داۋاملىشىپ ،مهن ۇئ كىـشىگه
ۇئيغۇر توغرىسىدا تهپسىلىي سۆزلهپ
بهردىــم .ائخىرىــدا ۇئ كىــشى ماڭــا:
"دىلــشات ائمﯧرىكىغــا  4.5يﯧــشىدا
كﯧلىپ ،ىئمتىھاندا ائمﯧرىكىلىقالرنىـڭ
ھهممىـــــسىدىن يـــــۇقىرى نومـــــۇر
ېئلىۋاتـــسا ،مهن ۆئزىمىـــز ۈئچـــۈن
نومۇس ھىس قىلىمهن" ،دﯦدى .يهنه
بىر ائتا-ائنـا يىغىنىـدا ،وئغلۇمنىـڭ
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ىئنگلىزچه يﯧزىقچىلىق وئقۇتقۇچىسى
ۇئنىڭ يازغان بىـر ماقالىـسىنى ماڭـا
كۆرســـىتىپ" ،مهن بـــۇ مهكتهپـــته
وئقۇتقۇچىلىـــــق قىلىـــــۋاتقىلى 20
يىلدىن ائشتى .لـﯧكىن ،بۇنىڭچىلىـك
تهسىرلىك يﯧزىلغان ماقالىنى كـۆرۈپ
باقمىغانىدىم .مهن ۇئنـى ىئرىمگىمـۇ
وئقــۇپ بهردىــم .ىئككىلىمىــز يىغــالپ
كهتتۇق .مهن بۇ ماقالىنى بىر رەسـىم
رامكىسىغا ېئلىـپ ،ۆئيـۈمگه ېئـسىپ
قويـــدۇم" ،دﯦـــدى .بـــۇ ماقالىنىـــڭ
ىئسمى "بىرتالمۇ وئيۇنچۇقى يوق بىر
كىچىك باال" )ىئنگلىزچه " A Boy
 (" without a Toyبولـــۇپ،
وئغلـــۇم ەئســـلىدە مﯧنىـــڭ كىچىـــك
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ۋاقتىمنــى يازغــان ىئــكهن .بىزنىــڭ
يۇرتىمىزدا وئيۇنچـۇقى بـار بالىالرغـا
قارىغانـــدا ،وئيۇنچـــۇقى يوقالرنىـــڭ
ســـــانى جىـــــق كـــــۆپ .ەئممـــــا،
ائمﯧـرىكىلىقالر ۈئچـۈن ،بىـر بالىنىــڭ
ھهچ قانداق وئيۇنچۇقى بولماسـلىق،
ۇئالرنــــــى ىئنتــــــايىن ھهيــــــران
قالدۇرىدىغان ،ۇئالرغا قاتتىق تهسـىر
قىلىدىغان بىر ىئش ىئكهن.
 (2ائمﯧرىكىدا كىچىك بالىلىرى بـار
ائق تهنلىكلهرنىـــــڭ كۆپىنچىـــــسى
ۆئيىدە كهم دﯦگهنـدە بىـردىن ىئـت،
مۈشۈك ،يـاكى شـۇنىڭغا وئخـشىغان
ائىئله ھـايۋىنى )ىئنگلىـزچه ""Pet
دەپ ائتايدۇ( باقىـدۇ .بـۇ ائمﯧرىكـا
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جهمىئيىتىگه ناھايىتى وئمۇملىـشىپ
كهتكهن بولغاچقا ،مهخسۇس ائىئـله
ھــــايۋانلىرىنى ســــاتىدىغان ســــودا
دۇكانلىرىمۇ ىئنتايىن كـۆپ .ھهمـدە
ائدەملهرنىڭ يـﯧمهك-ىئچمهكلىرىنـى
ســـاتىدىغان ســـودا دۇكانلىرىنىـــڭ
ھهممىــسىدە ائىئــله ھايۋانلىرىنىــڭ
يﯧمهكلىرىنىمـــۇ ســـاتىدۇ .كىچىـــك
بالىالرنىــڭ ھــايۋان بﯧقىــشى ،ائىئــله
ھــايۋانلىرى بىــلهن بىلــله وئينىــشى،
ۇئالرنىڭ روھىي دۇنياسـىنىڭ سـاغالم
ۆئســۈپ يﯧتىلىــشىدە ائالھىــدە رول
وئينايــدۇ .شــۇڭا ىئمكــانىيىتى يــار
بﯧرىــدىغان ۇئيغــۇر ائىئلىلىــرى بــۇ
ىئــشقا ھهرگىــز ســهل قارىماســلىقى
186

كﯧرەك .مهن كىچىك ۋاقتىمـدا ىئـت،
توشـــــــــقان ،تۇرمۇنچـــــــــۇق ۋە
جىڭـــــسىرالرنى باققـــــان ىئـــــدىم.
توشــقاننى ســﯧتىش ۈئچــۈن باققــان
بولـــساممۇ ،توشـــقىنىم ھهر قﯧـــتىم
تۇغــــۇپ ،بــــاللىرىنى ســــاتقىدەك
بولغىچه ،ۇئالر بىلهن ناھايىتى كـۆپ
وئينىــــــۋاالتتىم .تۇرمۇنچــــــۇق ۋە
جىڭسىرالر بولسا ،پۈتۈن ائىئلىمىزگه
ىئنتايىن چىرايلىق سايراپ بﯧرەتتـى.
بىــر قﯧــتىم مهن بىــر ىئگىــز دەرەخــقه
يامىــــشىپ چىقىــــپ ،بىــــر قــــارا
قۇشـــقاچنىڭ ۇئۋىـــسىدىن ەئمـــدىال
كۆزى ېئچىلغان بىر قۇشقاچ بالىسىنى
تۇتــۇپ چۈشــتۈم .ھهمــدە ۇئنىڭغــا
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ائغزىنـــى قايرىـــپ ېئچىـــپ يـــﯧمهك
يىگــۈزۈپ ،ائغزىنــى قايرىــپ ېئچىــپ
سۇ ىئچۈرۈپ ،ائشۇ يول بىلهن بﯧقىپ
چوڭ قىلدىم .بۇ قارا قۇشـقاچ مﯧنىـڭ
ائشــۇنداق بﯧقىــشىم بىــلهن ۇئچــۇرۇم
بولــدى .ەئتىگىنــى ۆئينىــڭ ائلدىــدا
ائياقتــــا ۇئمــــاچ ىئچىۋاتــــسام ،ۇئ
قۇشــقاچ بهزىــدە ۇئچــۇپ كﯧلىــپ،
ائياقنىـــڭ قىرغىقىغـــا قونـــۇۋاالتتى.
بهزىــدە مهن ســىرتتا ماڭغانــدا ،ۇئ
قۇشــقاچ ۇئچــۇپ دەرەخــقه قونــۇپ،
ائنــدىن ۇئچــۇپ كﯧلىــپ مــۈرەمگه
قونـــاتتى .بۇنـــداق ۋاقىـــتالردا مهن
ىئنتــايىن ھاياجانلىنىــپ كﯧتهتــتىم.
مهن ۈئچۈن بۇ بىر قولغا كهلتـۈرگهن
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چوڭ غهلىبه ىئدى .مهن دوكتۇرلـۇق
وئقۇۋاتقانـــــدا بىـــــز مهكتهپنىـــــڭ
وئقۇغــــۇچىالر ياتىقىــــدا تــــۇردۇق.
بىزنىڭ ۇئ ياتاقالردا ائىئـله ھـايۋىنى
بﯧقىــشىمىزغا يــول قويۇلمــايتتى .بىــر
كۈنى قىزىم  3دانه چـۆجه كۆتىرىـپ
كهپتـــۇ .بىـــر ساۋاقدىـــشى بهرگهن
ىئــكهن .ۇئنــى بــاقىمهن ،دەپ چىــڭ
تۇرىۋالدى .بىز ۇئنىڭغا يول قويدۇق.
بــۇ چــۆجىلهر بىــر ائيغىــچه بىزنىــڭ
پۈتـۈن ائىئلىـگه نۇرغـۇن خۇشــاللىق
ېئلىپ كهلدى-1997 .يىلى بىز ۆئي
ېئلىپ ۇئزۇن ۆئتمهيـال ،باللىرىمىزغـا
بىــر جــۈپ توشــقان ېئلىــپ بهردۇق.
نهچچه ائيدىن كﯧيىن بـۇ توشـقانالر
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 2قﯧــــتىم تۇغــــۇپ ،جهمىئــــي 18
توشـــقان بولـــدى .ۆئينىـــڭ ائرقـــا
ھويلىــــسىنىڭ نهرىــــگه قارىــــساق
توشــــقان .ۇئالر ۆئرە تــــۇرۇپ يهپ،
ائرقــــا ھويلىــــدىكى خادىــــسىمان
قارىغــــاي دەرىخىنىــــڭ ائســــتىنقى
قىــسمىنى پــاك-پــاكىز يهپ بولــدى.
بىزنىــــڭ قــــولىمىزدىكى ســــهۋزىنى
يﯧيىــــشكىمۇ ۆئگىنىــــپ كهتتــــى.
ســـهۋزىنى كىچىـــك تـــايچه قىلىـــپ،
ىئككــى قــولىمىزدا تۇتــۇپ بهرســهك،
توشقاننىڭ  16بالىسىنىڭ ھهممىـسى
بىر-بىرىنى ىئتتىرىپ يۈرۈپ يهيتتى.
ھهر كــۈنى مهكتهپــتىن ۋە ىئــشتىن
قايتىپ كﯧلىپ ،توشانغا سهۋزە ياكى
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لهتىـــس )ىئنگلىـــزچه ""Lettuce
بولـــۇپ ،توخماقـــسهي تۈرىـــدىكى
كۆكتــــات( بهرگىــــچه ھهممىمىــــز
ائلـــدىراپ كﯧتهتتـــۇق .ۇئالر چـــوڭ
بولغانـــــدا ،ائمﯧرىكىـــــدا بـــــۇ 18
توشقاننى بىر تهرەپ قىلىش ىئنتايىن
قىيىنغـــــا توختىـــــدى .ۇئالرنىـــــڭ
ھﯧكايىـــسىنى يﯧـــزىش ۈئچـــۈن بىـــر
كىتاب يﯧزىشىم كﯧرەك .ىئشقىلىپ بىز
ۇئ توشــقانالرنىڭ ەئڭ ائخىرقىــسىنى
-2004يىلـــــى يـــــازدا شـــــىمالىي
كــــــــالىفورنىيهدىن جهنـــــــــۇبىي
كـــالىفورنىيهگه كۆچـــۈپ كهلگىـــچه
باقتۇق.
 (3بـــالىالرنى ۆئزلىـــرى ياخـــشى
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كۆرىـــدىغان تهنتهربىـــيه قاتـــارلىق
پـــــــاائلىيهتكه قاتناشـــــــتۇرۇش.
ائمﯧرىكىنىـــڭ ھهر بىـــر ناھىيىـــسىدە
 20-10شــــهھهر بــــار .ھهر بىــــر
شــــهھهرنىڭ ۆئز ائلــــدىغا بىــــردىن
كوللﯧكتىـــــــــپ باغچىـــــــــسى ۋە
كۇتۇپخانىـــسى بـــار .بـــۇ شـــهھهر
باغچىسىدا يـاش ۆئسـمۈرلهر ۈئچـۈن
ياســـالغان ھهر خىـــل تهنتهربىـــيه
مهيــدانلىرى بــار .ۇئنىڭــدىن باشــقا،
شهھهر ۋە شهخـسىي شـىركهتلهر ھهر
يىلنى ەئتىيـاز ،يـاز ،ۋە كـۈز پهسـلى
قاتارلىق  3مۇددەتكه بۆلۈپ ،بـالىالر
ۈئچــــۈن ھهر خىــــل تهنتهربىــــيه
گۇرۇپپىـــسىنى تهشـــكىللهيدۇ .بىـــر
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مۇددەتنىــــــڭ ۇئزۇنلىغــــــى  3ائي
ەئتراپىدا بولۇپ ،ۇئنىڭغا قاتنىـشىش
ۈئچۈن بىر ائز پـۇل تـۆلهش كﯧـرەك.
پــۇلال تۆلىــسه ،بۇنــداق تهنتهربىــيه
تــــــۈرلىرىگه ھهر قانــــــداق ائدەم
قاتنىشااليدۇ .مﯧنىـڭ وئغلـۇم بـۇرۇن
) Hockeyمۇزنىـــــڭ ۈئســـــتىدە
وئينايــــدىغان تـــــوپ تـــــۈرى( ۋە
ۋاســـكﯧتبول وئينىغـــان .ھـــازىر بىـــر
تهنتهربىيه سارىيىنىڭ ەئزاسى بولۇپ،
ېئغىرلىــق كــۆتىرىش ،تﯧــز ســۇرەئتته
يۈگـــــــــۈرۈش ۋە ســـــــــۇ ۈئزۈش
قاتارلىقالرنى قىلىۋاتىدۇ .قىزىم بۇرۇن
بالﯧـــــت ۇئســـــسۇلى ،پىيـــــانو ۋە
ائمﯧـــرىكىچه مهكـــتهپ ۇئســـسۇلى
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قاتارلىقالرغا قاتناشقان .ھازىر تاغـدا
قــار تﯧــيىلىش )وئغلۇممــۇ تاغــدا قــار
تﯧيلىيااليـــدۇ( ،تاغقـــا چىقىـــش ۋە
مۇشتلىـــــــشىش ھهرىكهتلىـــــــرىگه
قاتنىـــشىۋاتىدۇ-1997 .يىلـــى بىـــز
ەئمـــدىال ۆئي ېئلىـــپ )ائمﯧرىكىـــدا
ۆئينى بانكىدىن قهرز ېئلىپ ائلىمىـز.
شۇنداقتىمۇ ،قهرز ېئلىش ۈئچۈن ۆئي
پۇلىنىــڭ دەســلهپكى 20-5٪تىنــى
ۆئزىمىـــــز تۆلىـــــشىمىز كﯧـــــرەك(،
بانكىـــدىكى پـــۇلىمىز قۇرۇقـــدىلىپ
كهتكهنــدە ،قىــزىم ســان فرانسﯧــسكو
شــــهھىرىدىكى بىــــر شــــىركهتنىڭ
تﯧلﯧۋىزىيه ائرتىـسلىكىگه وئقۇغـۇچى
قوبــــۇل قىلىــــدىغانلىق خهۋىرىنــــى
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ائڭالپ كﯧلىپ ،ۇئنىڭغـا قاتنىشىـشتا
چىــڭ تۇرۇۋالــدى .بىــر شــهنبه كــۈنى
مهن قىزىمنـــى ېئلىـــپ ،تهپـــسىلىي
ەئھـــۋالنى ۇئقـــۇش ۈئچـــۈن ســـان
فرانسﯧــسكوغا بــاردىم .ۇئالر قىزىمنــى
تﯧخىمــۇ قىزىقتــۇرۇپ ،شــۇ ۋاقىتنىــڭ
ۆئزىدىال  2600دولـالر تاپـشۇرۇشنى
تهلهپ قىلــــــدى .مهن ۇئ پــــــۇلنى
تاپـــشۇردۇم .ســـهۋەبى ،ەئگهر بىـــر
ائدەم بىـــر ىئـــشنى قىلىـــپ ســـىناپ
باقمىــسا ،ۆئزىنىــڭ ۇئ ىئــشتا قانــداق
ىئكهنلىكىنى بىلهلمهيـدۇ .ەئگهر بىـر
ىئـــشنى قىلىـــپ كۆرمهيـــدىكهن ،ۇئ
ىئــشنى قىلىــش ېئھتىمــاللىغى نــۆل
پىرســهنت بولىــدۇ .مهن قىزىمنــى 2
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ائي ۋاقىت ھهر ھهپتىنىـڭ پهيـشهنبه
كـــۈنى كهچـــته ۋە شـــهنبه كـــۈنى
چۈشتىن بۇرۇن بولۇپ  2قﯧتىم ائشـۇ
مهكــــتهپكه ائپــــاردىم .وئقــــۇش
تامامالنغانـــدا ،قىزىمنـــى رەســـمىي
تﯧلﯧــۋىزىيه ائرتىــسى تالالشــقىمۇ بىــر
قانچه قﯧتىم ائپاردىم .ەئممـا ،قىـزىم
تاللىنالمىدى .ائمﯧرىكىدا تﯧلﯧـۋىزىيه
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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قالمىدى .ۇئ بىر قﯧتىم سىناپ باقتى.
ائمﯧرىكىدىكى ائق تهنلىكلهر نهچچه
بالىسى بولـسا شـۇنچه بالىـسىنى ھهر
خىـــــل تهنتهربىـــــيه تـــــۈرلىرىگه
قاتناشتۇرىدۇ .باشالنغۇچتا بـالىلىرى
بــار ائنىــالر ائساســهن ىئــشلىمهي،
بــالىلىرىنى مهكــتهپكه ،مهكتهپــتىن
كﯧـــيىن يۇقىرىقىـــدەك تهنتهربىـــيه
پـــاائلىيهتلىرىگه توشـــۇش بىـــلهن
ۆئتىـــدۇ .ھهر شـــهنبه ۋە يهكـــشهنبه
كــــۈنلىرى بــــالىلىرىنى يــــۇقىرىقى
تهنتهربىــيه گــۇرۇپپىلىرى ائرىــسىدا
ۆئتكــــــۈزۈلگهن مۇســــــابىقىلهرگه
ائپىرىــــدۇ .بــــالىلىرى مۇســــابىقه
وئينايــدۇ .ۆئزلىــرى بولــسا تاماشــا
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كۆرىـــدۇ .بـــۇ ىئـــش ائق تهنلىكـــلهر
ائرىـــسىدا خـــﯧلىال وئمۇمالشـــقان.
ۇئنىڭـــدىن باشـــقا ،ائق تهنلىكـــلهر
ۆئزلىرىنىـــڭ بـــالىلىرى  10نهچـــچه
ياشقا كىرگهنـدە ،ۇئالرنـى ىئنتـايىن
چىــڭ تۇتىــدۇ .دەم ېئلىــش كــۈنلىرى
كهچته دوستىنىڭ ۆئيىـگه بارمـاقچى
بولسا ،ائتا-ائنىالر "كىمىـڭ ۆئيىـگه
بارىسهن؟ نىـمه ىئـش قىلىـسىلهر؟ ۇئ
دوستۇڭنىڭ تﯧلﯧفون نومۇرى قـانچه؟
ساەئت قانچىدە قايتىـپ كﯧلىـسهن؟
كهچ ســـاەئت  10يـــاكى  11دىـــن
كﯧــيىن قالــساڭ قهتىئــي بولمايــدۇ"
دﯦگهن سوائلالرنى سـورايدۇ ۋە ۆئزى
بهلگىلىــــگهن تــــۈزۈمنى بالىــــسىغا
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تاپىاليـــدۇ .ائرىلىقتـــا بالىـــسىنىڭ
دوســتىنىڭ ۆئيىــگه تﯧلﯧفــون قىلىــپ،
بالىـــسىنىڭ ۇئ يهردە راســـت بـــار-
يوقلۇقىنى سۈرۈشته قىلىـدۇ .بالىـسى
ۇئ يهردە يـــاكى كىنوخانىـــدا كىنـــو
كــۆرمهكچى بولــسا ،قايــسى كىنــونى
كۆرســـه بولىـــدۇ ،قايـــسىنى كۆرســـه
بولمايــدۇ ،ۇئنــى بهلگىــلهپ بﯧرىــدۇ.
دوســتىنىڭ ۆئيىنىــڭ ىئگىــسىمۇ بــۇ
ىئــشنى نــازارەت قىلىــدۇ .مهســىلهن،
مﯧنىــڭ قىــزىم بىزنىــڭ ۆئيــگه بىــر
دوســـتىنى باشـــالپ كﯧلىـــپ ،بىـــرەر
 DVDكىنوســىنى بىــرگه كــۆرمهكچى
بولـــسا ،بىـــز ۇئ قىـــزدىن "ائتـــا-
ائنىڭىــزدىن بــۇ كىنــونى كۆرۈشــكه
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رۇخسهت ائلدىڭىزمۇ؟" دەپ سوراپ
باقىمىز .بۇ جهھهتـته يـۇرتىمىزدىكى
ۇئيغۇر جهمىئيىتى ناھايىتى ائرقىـدا
قالغـــان .ســـىز ھهپتىمـــۇ-ھهپـــته،
ائيمۇ-ائي ،يىلمۇ-يىـل ھهر شـهنبه
ۋە يهكشهنبه كـۈنلىرى تـوي ،نهزىـر،
وئلتــۇرۇش قاتــارلىقالردا يۈرگهنــدە،
ۆئيدە قالغان بالىڭىزنىـڭ نهدە ،كىـم
بىـــلهن ،نـــﯧمه ىئـــش قىلىـــۋاتقىنىنى
بىلهمـــسىز؟ بىـــر يىلنىـــڭ ىئچىـــدە
ۆئزىڭىزنىــڭ بــالىلىرى بىــلهن قــانچه
شهنبه ۋە يهكشهنبه كۈنلىرىنى بىـرگه
ۆئتكـــۈزۈپ بـــاقتىڭىز؟ ھهقىـــقهتهن
توي-وئلتۇرۇشالر كۆپىنچه ۋاقىـتالردا
ۆئيىڭىــزدە بــالىلىرىڭىز بىــلهن بىــرگه
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بولغــان بىــلهن سﯧلىــشتۇرغاندا كــۆپ
كۆڭۈللۈك بولىدۇ .توي-وئلتۇرۇشـالر
كۆڭــۈل ېئچىــش پــاائلىيهتلىرى .بــاال
تهربىـــيىلهش بىـــر جاپـــالىق ىئـــش.
لـــﯧكىن ،بالىغـــا وئبـــدان قارىمـــاي،
بــالىنى وئبــدان تهربىــيىلىمهي ،بــاال
يولــدىن ېئزىــپ ،ائق چــﯧكىملىككه
ۆئگىنىــپ قﯧلىــپ يــاكى جىنــايهت
ۆئتكۈزۈپ ،تۈرمىگه كىرىپ قالغاندا،
يهنىال ھﯧلىقـى تـوي-وئلتۇرۇشـتىكى
ۋاقىتالردىكىــدەك خۇشــال-خــورام،
بهختلىـــك ۆئتهلهيـــدىغان ائتـــا-
ائنىالردىـــــن بىرەرنـــــى كـــــۆرۈپ
بـــاقتىڭىزمۇ؟ بـــۇ دۇنيـــادا ۇئنـــداق
ائتا-ائنىنى ائساسـهن تاپالمايـسىز.
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مىللهتنىــڭ ســۈپىتىنى ۆئستۈرۈشــنى
بـــالىالرنى ياخـــشى تهربىيىلهشـــتىن
باشــالش كﯧــرەك .بــالىالرنى ياخــشى
تهربىــيىلهش ۈئچــۈن ،ھــازىر ۇئيغــۇر
جهمىئيىتىــدە ەئۋج ېئلىــپ كهتــكهن
ھهشهمهتلىك توي-تۆكـۈن ،چـاي-
وئلتۇرۇشالرنىڭ سانىنى زور دەرىجىدە
ائزايـــتىش كﯧـــرەك .مهن يۇقىرىـــدا
ېئيتىپ ۆئتـۈپ كهتكهنـدەك ،ائتـا-
ائنىــالر ۈئچــۈن بــالىالر ەئڭ مــۇھىم.
باال سىلهرنىڭ بارلىقىڭالر .مﯧنىڭ بىـر
يــﯧقىن يهھــۇدىي دوســتۇم بــار .ۇئ
كىچىــك ۋاقتىــدا ،دادىــسى ماائشــى
يۇقىرى ەئمهس خىزمهتتىن ىئككىنى
ىئشلهپ ،وئغلىنى باكاالۋرلىق ۈئچۈن
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يىلىغا  40-30مىـڭ دولـالر وئقـۇش
پۇلى تۆلهيدىغان ،دۇنيا بويىچه -4
 -5وئرۇنــــــدا تۇرىــــــدىغان MIT
ۇئنىۋﯦرىــــــسىتﯧتىدا وئقۇتۇپتــــــۇ.
دوكتۇرلـــــۇق ۇئنـــــۋانى ۈئچـــــۈن
كــــــالفورنىيه ۇئنىۋﯦرســــــىتﯧتىنىڭ
 Berkeleyشۆبىــسىدە وئقۇتۇپتــۇ.
يهھـــــۇدىيالر ۆئزلىـــــرى ھهمـــــمه
ھــاالۋەتتىن ۋاز كﯧچىــپ ،بــالىلىرىنى
ەئڭ يـــــــــۇقىرى ســـــــــهۋىيهلىك
مهكتهپلهردە ھهمدە دۇنيادىكى ەئڭ
قىيىن كهسپلهردە وئقۇتقاچقـا ،ۇئالر
ھـــازىر مهلـــۇم مهنىـــدىن ېئلىـــپ
ېئيتقانــدا بــۇ دۇنيــانى ســوراۋاتىدۇ.
ھــازىر ىئــسرالىيه ائھالىــسىنىڭ25٪
203

تـــى ىئنژىنﯧـــر ىئـــكهن .يـــاپونلۇق
ائيالالرنىــــڭ خىــــزمهت قىلمــــاي،
بــالىلىرىنى قانــداق باقىــدىغانلىقىنى
ھهممىمىز بىلىمىز .شـۇڭا ۇئالر ھـازىر
ىئقتىــــسادىي جهھهتــــته دۇنيــــانى
سوراۋاتىدۇ .ۇئيغـۇرالر بـۇ جهھهتـته
وئيلىنىشى كﯧرەك .قاتتىق وئيلىنىشى
كىرەك .ھهمـدە دەرھـال وئيغىنىـشى
كﯧرەك.
 .9ســـوائل :يـــۇرتتىكى وئتتـــۇرا
مهكـــتهپ وئقۇغۇچىلىرىغـــا يهرلىـــك
ماائرىپنىــڭ يﯧتهرســىز تهرەپلىرىنــى
ۆئزلىرىگه توسالغۇ بىلىپ ،ۆئگىنىشته
بوشىشىشنىڭ سهۋەبى قىلىۋالماسلىقى
توغرىسىدا يۇقىرىقى بايـانلىرىڭىزدىن
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باشقا قىستۇرمىڭىز بارمۇ؟
جاۋاب :يـۇرتىمىزدا بىـر جايـدىكى
مهكـتهپ بىـلهن يهنه بىـر جايــدىكى
مهكتهپنىـــــــــڭ وئتتۇرىـــــــــسىدا
ھهقىقهتهنمــــــــــۇ پهرق بــــــــــار.
ۈئرۈمچىدىكى مهكتهپلهر بىـلهن ھهر
قايــــــــــسى ۋىاليهتلهردىكــــــــــى
مهكتهپلهرنىــــــــڭ سهۋىيىــــــــسى
وئخــــشىمايدۇ .بىــــر شــــهھهرنىڭ
ىئچىــدىكى بىــر قــانچه مهكــتهپلهر
وئتتۇرىــسىدىمۇ پهرق بولىــدۇ .كــۆپ
ساندىكى ياش ۆئسـمۈرلهر وئقۇتـۇش
ەئھۋالى ياخشىراق مهكتهپكه كىرىپ
وئقۇشنى ائرزۇ قىلىدۇ .بۇ بىر نورمـال
ەئھــــــۋال .لــــــﯧكىن ،ســــــىز ۆئز
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مهكتىپىڭىزنىڭ سهۋىيىـسىنىڭ باشـقا
مهكـــتهپلهردىن ســـهل تـــۆۋەنلىكى
تۈپهيلىــدىن ياخــشى وئقۇمىــسىڭىز،
ىئنتـــايىن چـــوڭ زىيـــان تارتىـــسىز.
جۇڭگــو ماائرىپىنىــڭ بىــر پايــدىلىق
تهرىپـــى يـــاكى بىـــر ائالھىـــدىلىكى
شۇكى ،جۇڭگـودا دەرسـلىك كىتـابالر
بىر تۇتاش تهييارلىنىدۇ .شـۇڭا سـىز
يۇرتىمىزنىــــــــــڭ قهيﯧرىــــــــــدە
ياشــاۋاتقانلىغىڭىزدىن قهتىئيــنهزەر،
ســــىزگه ۆئتۈلىۋاتقــــان دەرســــلىك
كىتــابالر ســىز تۇرۇۋاتقــان جايــدىكى
باشقا مهكتهپ ۋە باشقا جـايالردىكى
مهكتهپلهرنىڭكـــــى بىـــــلهن وئپ-
وئخشاش .دەرسخانا ۋە وئقۇتقـۇچى
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ســــىزنىڭ ۆئگىنىــــشىڭىزدىكى بىــــر
ۋاسىتىدىن ىئبارەت بولـۇپ ،سـىزنىڭ
ۆئگىنىــشىڭىز ســۈپىتىنىڭ يــۇقىرى-
تۆۋەن بولۇشى ائساسىي جهھهتـتىن
ۆئزىڭىـــزگه بـــاغلىق .مهكـــتهپ ۋە
وئقۇتقـــۇچى تاشـــقى ائمىـــل ،ســـىز
بولــــسىڭىز ىئچكــــى ائمىــــل .بىــــر
وئقۇغۇچىنىڭ ۋىاليهتلىـك مهكتهپـته
تــۇرۇپ ،ۈئرۈمچــى تهجــرىبه وئتتــۇرا
مهكتىپىــــــدىكى بىــــــر قىــــــسىم
وئقۇغـــــــۇچىالردىن ياخـــــــشىراق
وئقۇيالىشى پۈتۈنلهي مۇمكىن .سـىز
مهلــۇم بىــر يىزىــدا تــۇرۇپ ،ۋىــاليهت
مهركىزىــــــدىكى بىــــــر قىــــــسىم
وئقۇغـــــــۇچىالردىن ياخـــــــشىراق
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وئقۇيالىشىڭىزمۇ پۈتۈنلهي مۇمكىن.
بــۇ ىئــشنىڭ ائخىرقــى نهتىجىــسىنىڭ
قانـــــداق بولۇشـــــى ،پۈتـــــۈنلهي
ۆئزىڭىزنىڭ تىرىشچانلىقىغا باغلىق.
مهكــتهپ سهۋىيىــسىنىڭ يــۇقىرى-
تۆۋەنلىكىــــــدىن باشــــــقا ،بىــــــر
وئقۇغۇچىنىــڭ وئتتــۇرا مهكتهپتىكــى
نهتىجىسىنىڭ قانـداق بولۇشـى ،يهنه
مۇنداق بىر قانچه ائمىلغا باغلىق:
ائتـــا-ائنىنىــــڭ ۆئز بالىــــسىنىڭ
وئقۇشىغا تۇتقان پوزىتسىيىسى.
دوســـــت ۋە ساۋاقداشـــــلىرىنىڭ
تهسىرى.
ھهمدە شۇ چاغدىكى سىياسـىي ۋە
ىئجتىماىئي ۋەزىيهت.
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تۆۋەنــــدە مهن بــــۇ مهســــىلىلهر
ۈئستىدە قىسقىچه توختىلىمهن:
مهن تۈنۈگۈن )-2005يىلـى -27
فﯧــــۋرال ،يهكــــشهنبه( تﯧلﯧــــۋىزوردا
ائمﯧرىكـــا كىنـــو ائكادﯦمىيىـــسىنىڭ
وئســــكار مۇكــــاپىتىنى تــــارقىتىش
مۇراســـىمىنىڭ ەئمهلىـــي ەئھـــۋالىنى
كۆردۈم .ائيال بـاش رولچـى تۈرىـدە
وئســـــكار مۇكـــــاپىتىنى ائلغـــــان
قىزچاقنىــڭ ىئــسمى ھىــالري ســۋانك
بولۇپ ،مۇكاپاتنى تاپشۇرۇپ ېئلىـش
نـــۇتقىنى ســـۆزلىگهندە ،ۇئ مۇنـــداق
دىــدى" :مهن بــۇ مۇكاپاتقــا اليىــق
بولــۇش ۈئچــۈن بــۇ ۆئمرۈمــدە نــﯧمه
ىئش قىلغىنىمنى بىلمهيمهن .مهن بىر
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"ۋاگون ۆئي"دە )يهنى ،بىر ماشىنىغا
سۆرىتىپ بىر يهردىن يهنه بىـر يهرگه
يــــۆتكىگىلى بولىــــدىغان ۆئينــــى
دﯦمهكچـــى بولـــۇپ ،ىئنگلىزچىـــدە
" "trailer homeدەپ ائتىلىــدۇ.
ائمﯧرىكىـــــدىكى ەئڭ كهمـــــبهغهل
كىــــشىلهر ەئنه شــــۇنداق ۆئيــــدە
ياشــايدۇ( بىــر غــايه بىــلهن چــوڭ
بولغــــان بىــــر ائدەتتىكــــى قىــــز.
كىچىكىمــدە ھازىرقىــدەك بىــر كىنــو
چــــــولپىنى بولــــــۇش ۇئخــــــالپ
چۈشــۈمگىمۇ كىرمهيتتــى .مهن ەئڭ
ائلدىـــدا ائتـــا-ائنامغـــا رەھـــمهت
ېئيـــتىمهن .ەئگهر ۇئالرنىـــڭ ماڭـــا
بولغــان ىئــشهنچى ۋە ماڭــا قىلغــان
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ىئزچىــل يــاردىمى بولمىغــان بولــسا،
مﯧنىڭ بۈگۈن بۇ سهھنىگه چىقالىشىم
مــۇمكىن ەئمهس ىئــدى ".ەئر بــاش
رولچـــى تـــۈرى بـــويىچه وئســـكار
مۇكــاپىتىنى ائلغــان بىــر Jamie
 Foxxىئسىملىك قارا تهنلىك بولۇپ،
ۇئ نۇتقىـــدا مۇنـــداق دﯦـــدى" :بـــۇ
مۇكاپـــات مﯧنىـــڭ چـــوڭ ائنامغـــا
مهنــــسۇپ .مهن كىچىكىمــــدە ۆئرە
تۇرغاندا وئبدان تۇرالمىـسام ۋە يـول
ماڭغاندا وئبدان ماڭالمىـسام ،چـوڭ
ائپـــام قولىـــدىن ىئـــش كﯧلىـــدىغان
ائدەمـــدەك تـــۇر! قولىـــدىن ىئـــش
كﯧلىــدىغان ائدەمــدەك مــاڭ! دەپ
ۇئراتتى .مهن بۈگۈن چوڭ ائنامنىـڭ
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شۇ تهنبىھلىرىگه رەھمهت ېئيـتىمهن.
چــوڭ ائنــام بۈگــۈنكى بــۇ ىئــشالرنى
كۆرەلمهيـــدۇ .بىـــراق ،مهن ۇئنىـــڭ
بىلهن چۈشۈمدە داۋاملىق كۆرۈشـۈپ
تۇرىمهن .مهن ھازىر ۆئيـگه قايتىـپ
كﯧتىــپ ۇئخالشــقا ائلــدىراۋاتىمهن.
مﯧنىــڭ بۈگــۈن چــوڭ ائنــام بىــلهن
سۆزلىشىدىغان نۇرغـۇن گﯧـپىم بـار".
ۇئ كىــشى ائرىلىقتــا كــۆز ياشــلىرىنى
تۆكۈپ ،سۆزىنى داۋامالشـتۇرالمىغىلى
تاسال قالدى .يۇقىرىقى نۇتـۇقالردىن
چىقىــــــپ تۇرغىنىــــــدەك ،بــــــۇ
ىئككهيلهننىـــــــــڭ ائشـــــــــۇنداق
مــــۇۋەپپهقىيهتكه ېئرىشهلىــــشىدە،
ۇئالرنىــڭ ائتــا-ائنىــسى ناھــايىتى
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چـــوڭ رول وئينىغـــان .شـــۇنداق.
بهزىــــلهر ائتــــا-ائنــــا جهھهتــــته
تهلهيلىــــك .ۇئالر ۆئز پهرزەنتىنىــــڭ
ســاغالم ،كارغــا كﯧلىــدىغان بولــۇپ
چـــوڭ بولۇشـــىغا چوڭقـــۇر كۆڭـــۈل
بۆلىــــدىغان ،ىئزچىــــل تــــۈردە ۆئز
پهرزەنتلىـــرىگه ياخـــشى شـــهرت-
شاراىئت يارىتىپ بﯧرىـدىغان ھهمـدە
باشــتىن ائخىــر بالىلىرىغــا مهســۇئل
بولىدىغان بىر ياخشى ائتا-ائنىنىـڭ
ۆئيىــدە تۇغۇلىـــدۇ .ەئگهر ســـىزنىڭ
ۆئيىڭىــــز ۇئنــــداق ائىئلىلهردىــــن
بولمىسا ،قانداق قىلىـشىڭىز كﯧـرەك؟
ائتـــا-ائنىڭىـــز ھه دﯦـــسىال ســـىزنى
ەئگهشــــــــتۈرۈپ وئلتــــــــۇرۇش-
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مﯧھماندارچىلىققا بارسا ،سـىز تاماكـا
ىئـسى ۋە ھــاراق پــۇرىقى بىــلهن لىــق
توشقان ۆئينىڭ ىئچىدە كﯧچه-كﯧچه
ۇئخلىمــــاي يۈرســــىڭىز بوالمــــدۇ؟
وئتتۇرا مهكتهپ دەۋرىدە ،ەئگهر سىز
 9-8ساەئت ياخشى ۇئخلىمىسىڭىز،
سىزنىڭ مﯧڭىڭىز نورمال ىئشلىمهيدۇ.
ائتــا-ائنىڭىــز ســىزنىڭ مهكــتهپكه
كﯧرەكلىــك بولغــان كىتــاب ،قهلهم-
دەپتهرلهرنـــى ېئلىـــپ بهرمىـــسىچۇ؟
سىزگه باشقىالرنىڭ ائلدىـدا يـۈزىڭىز
چۈشۈپ كهتمىگىدەك كﯧـيىم ېئلىـپ
بهرمىــسىچۇ؟ ەئگهر ســىز ائشــۇنداق
ەئھۋالغـــا دۇچ كهلـــسىڭىز ،مﯧنىـــڭ
ســىزگه بىــرال نهســىھىتىم بــار :ســىز
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ائتـــا-ائنىڭىزغـــا يـــۆلهنمهڭ-ۆئز
تهقدىرىڭىزنى ۆئز قـولىڭىزدا تۇتـۇڭ.
ەئگهر ائتا-ائنىڭىزنىڭ يۇقىرىقىدەك
ىئــشلىرىنى باھــانه قىلىــپ ،وئبــدان
وئقۇمىــسىڭىز ،كهلگۈســىدە زىيــاننى
كىم تارتىدۇ؟ ائتـا-ائنىڭىـز سـىزنى
مهڭگۈ باقمايـدۇ .ھهمـدە مهڭگۈمـۇ
بﯧقىــپ بواللمايــدۇ .ۇئالر ەئڭ مهرت
بولغانــــدىمۇ ،ســــىزنى ۆئزلىرىنىــــڭ
كىرىمــــى تــــوختىغىچه باقالىــــشى
مۇمكىن .ۇئنىڭـدىن كﯧـيىن قانـداق
قىلىــسىز؟ بىــر كىــشىنىڭ يﯧــشى 18
دىن ائشقاندىن كﯧيىن ،يهنىال ائتا-
ائنىغا يۆلىنىپ جان بﯧقىش ىئنتـايىن
نومۇســلۇق ىئــش .ۇئنــى ســىز ھــازىر
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ھـــﯧس قىاللماســـلىقىڭىز مـــۇمكىن.
ەئگهر ھــازىر ياخــشى وئقۇمىــسىڭىز،
كهلگۈســــىدە مۇســــتهقىل جــــان
باقااليـــــدىغان بىـــــر ىئقتىـــــدارنى
يﯧتىلدۈرمىــسىڭىز ،ۋاقتــى كهلگهنــدە
ســـىزگه چىقىـــپ كﯧـــتهي دﯦـــسىڭىز
ائســـمان يىـــراق ،كىرىـــپ كﯧـــتهي
دﯦسىڭىز يهر قـاتتىق بىـر ائقىـۋەتكه
دۇچ كﯧلىـــسىز .شۇڭالشـــقا ھهرگىـــز
ائتــا-ائنىڭىزغــا قﯧيــداپ ،ياخــشى
وئقۇماسلىق يولىغا كىرىپ قالماڭ.
مﯧنىــڭ ائپــام بىــلهن رەھمهتلىــك
دادام مهن كىچىــك ۋاقتىمــدا بالىغــا
بهكمـــــۇ كۆيـــــۈنهتتى .لـــــﯧكىن،
ائىئلىمىــزدە بــاال كــۆپ ،تۇرمۇشــىمىز
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قىـــيىن بولغاچقـــا ،ائكـــام بىـــلهن
ىئككىمىز نۇرغۇن ىئشالردا ۆئزىمىـزگه
تايىنىـــشقا مهجبـــۇر بولـــدۇق .مهن
وئتتــــۇرا مهكتهپــــته وئقۇۋاتقــــان
چاغالرنىـــڭ قىـــش كـــۈنلىرى بىـــز
ەئتىگهنلىــك تــامىقىمىز ۈئچــۈن ھهر
كــۈنى ۇئمــاچ چﯧلىــپ ىئچهتتــۇق.
ەئتىگهنلىكـــى ۆئيـــدىكى مهشـــنىڭ
وئتــى ائللىقاچــان ۆئچــۈپ بولغــان
بولغاچقــا ،ۆئينىــڭ ىئچــى ىئنتــايىن
سوغۇق بولۇپ ،وئت قاالشتىن بـۇرۇن
وئرۇنـــدىن تـــۇرۇش ەئڭ مۈشـــكۈل
ىئـــــشالرنىڭ بىـــــرى ىئـــــدى .مهن
مهكتهپكه بهك ائمراق بولغاچقا ،ھهر
كـــــۈنى ەئتىگهنـــــدە -1بولـــــۇپ
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وئرنۇمـــدىن تـــۇرۇپ ،مهشـــكه وئت
قــااليتتىم )ېئھتىمــال ائكــام بىــلهن
نۆۋەتلهشـكهن بولۇشـۇممۇ مـۇمكىن.
ەئممــا ۇئنــداق قىلغــانلىقىمىز ھــازىر
مﯧنىـــڭ ېئـــسىمدە قالمـــاپتۇ( .وئت
تۇتاشــقاندىن كﯧــيىن ،مهن ۇئمــاچ
چـــاالتتىم .ۇئمـــاچ تهييـــار بـــوالي
دﯦگهنـــدە قالغـــانالر وئرۇنلىرىـــدىن
تـــۇراتتى .ۇئ چاغـــدا بىـــر ائيلىـــق
نورمىلىــق ۇئن بىــلهن مــاينى بىــراقال
ائالتتــۇق .بهزىــدە ،دادام ائخــشىمى
ۇئخالشــتىن بــۇرۇن مﯧنىــڭ ەئتىــسى
مهكتهپـــتىن ســـوراپ كﯧلىـــپ ،ۇئن
پونكىتىدىن ۇئن ەئپكﯧلىـشكه بىـرگه
بﯧرىشىمنى تاپىاليتتى .مهن "ماقۇل"
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دەيتتىم .لﯧكىن ،ەئتىگىنـى قالغـانالر
قوپۇشتىن بۇرۇن ،سومكامنى ېئلىـپ،
ائستا تاالغا چىقىپ ،ۇئنى بىر يهرگه
تىقىــــپ قويــــاتتىم .ەئتىگهنلىــــك
تاماقنى يهپ بولغاندا ،مهن دادامغـا
"مهن مهكـــتهپكه بﯧرىـــپ ســـوراپ
كــــﯧلهي" ،دەپ تاالغــــا چىقىــــپ،
يوشۇرۇپ قويغان سـومكامنى ېئلىـپ
مهكــتهپكه كﯧتىــپ ،شــۇ كهتكهنــچه
قايتىپ كهلمهيتتىم .مهن ۈئچۈن بىر
كۈنلۈك مهكتهپتىن قـﯧلىش ىئنتـايىن
ېئغىــر مهســىله بولــۇپ ،مهن دەرس
قالدۇرۇشـــقا قـــاتتىق ۆئچ ىئـــدىم.
مۇشـــۇنداق ســـهۋەب بىـــلهن ،مهن
دادامدىن نهچچه قﯧتىم جازا يـﯧگهن
219

ىئـــدىم .بىـــر كۈنمـــۇ مهكتهپـــتىن
قالماســـلىق مﯧنىـــڭ شـــۇ چاغـــدا
باشــــالنغان ائدىــــتىم بولــــۇپ ،ۇئ
ائدەتنــى ۆئز بــاللىرىمغىمۇ ىئزچىــل
تــــۈردە قوللىنىــــپ كﯧلىــــۋاتىمهن.
ائپامنىــڭ ۋاقتــى يهتمىگهنــدە ،مهن
رەختنـــــى كهســـــتۈرۈۋﯦلىپ ،ۆئزۈم
ماشــــىنىچىلىق قىلىــــپ ،ىئچكــــى
كﯧيىملىرىمنى ۆئزۈم تىكىپ كهيـدىم.
ائيىغىـــم يىرتىلىـــپ كهتـــسه ،ۆئزۈم
موزدۇزلۇق قىلىـپ ،ائيىغىمنـى ۆئزۈم
يامـــاپ كهيـــدىم .ائكـــام بىـــلهن
ىئككىمىزنىــڭ ھهر كــۈنى مهكتهپــتىن
كهلگهندە ىئنتـايىن كـۆپ ۋەزىپىمىـز
بار ىئدى .كۈز ۋاقتـى تونۇرغـا قـاالپ
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نان يﯧقىش ۈئچۈن غازاڭ يىغـاتتۇق.
ۆئيــدىن  5كىلــومىتىر يىراقلىقتىكــى
جاڭگالغــا بﯧرىــپ ،قــۇرۇپ قالغــان
يانتــاق-يۇلغــۇنالرنى يىغىــپ ،ۇئنــى
ائرغامچــا بىــلهن يوغــان بىــر تــوپ
قىلىـــپ تﯧڭىـــپ ،يـــۈدۈپ ۆئيـــگه
ەئپكﯧلهتتــــۇق .قىــــش كــــۈنلىرى
مهكتىـــــۋىمىزدىكى وئقۇغــــــۇچىالر
تۆكــــۈۋەتكهن كۆمــــۈر كــــۈللىرىنى
تاسقاپ ،ۇئنىڭ ىئچىدىكى شـاخارنى
يىغــاتتۇق .بــۇنى "شــاخار تﯧــرىش"
دەپ ائتــــايتتۇق .يــــاز كــــۈنلىرى
ۆئيـــــــــدىن  6-5كىلـــــــــومىتىر
يىراقلىقتىكى يﯧزىالرغا بﯧرىـپ ،ىئگىـز
ۆئســــكهن وئت-چــــۆپلهرنى وئرۇپ
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يىغىـــپ ،يـــۈدۈپ كﯧلىـــپ ،يـــاكى
ساتاتتۇق ،ياكى توشقانغا بﯧرەتتۇق.
شــۇ چاغــدا مﯧنىــڭ بىــر ائق رەڭلىــك
كــۆينىكىم ســۈتلۈك وئتنىــڭ ســۈتى
بىــلهن بويىلىــپ ،قــاپ-قــارا بولــۇپ
كهتكهنىدى .تولۇقـسىزنىڭ ائخىرقـى
يىللىرىدىن باشـالپال ،مهن ھهر يىلـى
يازلىق تهتىلدە قۇرۇلۇشتا ىئشلىدىم.
بىــر كــۈن  8ســاەئت ىئشلىــسهم80 ،
تىـــيىن )يهنـــى  8مـــوچهن( پـــۇل
تاپاتتىم .تام ۇئلى كوالش ،تام ۇئلى
چىڭداش ،سامانلىق ۋە سﯧمونت الي
ېئتىش ،ەئپكهشته الي توشۇش ،تـام
قوپــۇرۇش ،تــام ســۇۋاش ىئــشلىرىنى
قىالتــتىم .ســامانلىق الي ەئتكهنــدە،
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اليغـــا يـــاالڭ ائيـــاغ كىرىـــدىغان
بولغاچقا ،پۇتۇمنى سـامان غاجـاپ،
قىپقىزىــل بولــۇپ كهتهتتــى .ھـــاك
ائرىالشـــــــتۇرۇپ ســـــــﯧمونت الي
ەئتكهندە ،پۇتۇمغا ھـاك چـاچىراپ،
پۇتــۇمنى يﯧرىــپ قــانىتىۋﯦتهتتى .ۇئ
چاغـــدا رادىـــوئ ياســـاش ۈئچـــۈن
كﯧرەكلىــــك بولغــــان بىــــر دانه 3
قۇتۇپلــۇق المپــا بىــر يــۈەن بولــۇپ،
تاپقان پۇلۇمنىڭ بىر قىسمىدا رادىـوئ
سايمىنى ائالتتىم .قالغىنىنى كىيىمگه
خهجلهيــــتىم .بۇنــــداق ىئــــشالرنى
يازســام ،يهنه ىئنتــايىن كــۆپ .مهن
ائشۇ ىئشالرنىڭ ھهممىـسىنى قىلىـپ،
يهنه كﯧچىـــسى يﯧـــرىم كـــﯧچىگىچه
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ۆئگىــــنىش قىالتــــتىم .ۆئيــــدىكى
ھهممهيلهنــدىن كﯧــيىن ۇئخاليــتىم.
تهبىـــىئ پهنـــلهردە مهن كىتـــابتىكى
ۆئتۈلمىگهن مهزمۇنالرنى ائلدىن ائال
كۆرۈۋالىــــدىغان بولغاچقــــا ،دەرس
ۋاقتىـــدا كـــۆپىنچه وئقۇتقۇچىنىـــڭ
ســـۆزلىگىنىنىڭ تـــوغرا-خاتـــالىقىنى
باھاالپ وئلتۇراتتىم .مﯧنىڭ چىـرايىم
سهل ۆئزگىرىـپ قالـسا ،وئقۇتقـۇچى
دەرھال توختاپ" ،ەئركىن ،بىر يﯧرى
خاتــــا بولــــۇپ قالــــدىمۇ؟" دەپ
ســورايتتى .بىــر قﯧــتىم ماتﯧماتىكــا
وئقۇتقۇچىـــسى بىـــر يﯧڭـــى بـــاپنى
باشــلىغاندا ،ۇئنــى ۆئزۈم ائلــدىنائال
ۆئگىنىــپ ،كىتــابتىكى مهشــقلهرنىڭ
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بىرىنىمــۇ قويمــاي ىئــشلهپ بولغــان
بولغاچقــا ،وئقۇتقۇچــۇم" :ەئركىــن،
تاالغــا چىقىــپ وئينــا" دەپ ،مﯧنــى
وئيناشقا قويۇپ بهرگهن ىئـدى .مهن
پۈتــــۈن مهيدانــــدا ۆئزۈم يــــالغۇز
ۋاسكﯧتبول وئينىغان ىئدىم .ھـازىرقى
وئتتــۇرا مهكــتهپ وئقۇغۇچىلىرىنىــڭ
مــۇتلهق كــۆپ قىــسمى يۇقىرىقىــدەك
شــاراىئت ائســتىدا وئقۇشــقا مهجبــۇر
بولمىـــسا كﯧـــرەك .ەئگهر ەئمهلىـــي
ەئھۋال ياكى سـىزنىڭ ائتـا-ائنىڭىـز
ســــىزنىڭ ياخــــشى وئقۇشــــىڭىزغا
پايدىلىق شـهرت-شـاراىئت يارىتىـپ
بهرمىــــگهن بولــــسا ،ۇئ شــــاراىئتنى
ۆئزىڭىـــز يارىتىـــڭ .مهن شـــۇنداق
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قىلغان .سىزمۇ شۇنداق قىالاليسىز.
مهن -1971يىلىــــــدىن -1976
يىلىغىـــــچه ائقـــــسۇ -1وئتتـــــۇرا
مهكتهپـــته وئقـــۇدۇم .تولۇقـــسىزنى
پۈتتۈرۈپ بولماي تۇرۇپال" ،ىئشىكنى
ېئچىپ قويۇپ مهكتهپ باشـقۇرۇش"
سىياسىتى يولغا قويۇلدى .ىئچكىركى
ۆئلكىـــــدىكى ائلىـــــي مهكـــــتهپ
ىئمتىھانىـــدا ائق قهغهز تاپـــشۇرغان
جاڭتىﯧشىڭنىڭ نىڭ "ىئش-ىئزلىرى"
كهڭ تــــۈردە تهشــــۋىق قىلىنىــــپ،
وئقۇتقـــــــۇچىالر "سﯧـــــــسىق -9
ۇئنــسۇرالر" دەپ تهنقىــد قىلىنــدى.
نۇرغـــۇن ائتـــا-ائنىـــالر كۈرەشـــكه
تارتىلىـــپ ،بالىلىرىنىـــڭ ھالىـــدىن
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خهۋەر ېئلىـــشقا ائمالـــسىز قالـــدى.
وئتتـــۇرا مهكتهپلهرنىـــڭ ھهممىـــسى
"ياشــالر بهرىبىــر يﯧزىغــا بارىــدىغان
بولغانـــدىكىن ،شـــۇ يﯧزىـــدا الزىـــم
بولىدىغان بىلىملهرنـى ۆئگىتهيلـى"،
دەپ ،بىـــــزگه يهرنـــــى قانـــــداق
ائغــــدۇرۇش ،زىراەئتنــــى قانــــداق
تﯧــرىش ،قانــداق ائســراش ،قانــداق
پهرۋىــش قىلىــش ،كــۆچهتنى قانــداق
ۇئالش قاتارلىق نهرسىلهرنى ۆئتۈشكه
باشـــلىدى .نﯧمىـــدىگهن "پـــارالق"
ىئـستىقبال؟ پۈتــۈن مهكـتهپ پــالهچ
بولــــــدى .لــــــﯧكىن ،ائلــــــدىنقى
قىــسىمالردىمۇ تىلغــا ېئلىــپ ۆئتــۈپ
كهتكهنــــدەك ،مهن ۆئگىنىــــشىمنى
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داۋامالشتۇردۇم .وئقۇتقۇچىلىرىمنىـڭ
ەئھــۋالى ىئنتــايىن قىــيىن بولــسىمۇ،
ۇئالر شـــۇ ۋاقىتتىكـــى ۋەزىيهتنىـــڭ
ىئنتايىن خاتـالىقىنى ماڭـا مهخپىـي
ھالدا ېئيتىپ تـۇراتتى .بىـر مهزگىـل
ھهممه ائدەم ھهممه سۆزنىڭ بﯧـشىغا
"ەئڭ ائلىي يوليورۇق"" ،پارتىيىنىڭ
رەھبهرلىكىــــدە" دﯦــــگهن ســــۆزنى
قىستۇرمىـــسا بولمايـــدىغان بولـــۇپ
قالدى .وئقۇتقۇچۇم سىنىپتا" ،ەئگهر
يهرگه بۇغداي تﯧرىسىڭىز ،پارتىيىنىڭ
رەھبهرلىگىــــدە ،بۇغــــداي ۈئنــــۈپ
چىقىــــدۇ" ،دەيتتــــى .دەرســــتىن
چۈشـــــكهندىن كﯧـــــيىن ،مﯧنىـــــڭ
قۇلىقىمغا ائسـتا "ەئگهر پارتىيىنىـڭ
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رەھبهرلىگى بولمىـسا ،يهرگه بۇغـداي
تﯧرىــسىڭىز ،يهردىــن قونــاق بولــۇپ
ۈئنۈشى مۇمكىن ەئمهس" ،دەيتتـى.
مان ـا مۇشــۇنداق ۋەزىــيهت ائســتىدا،
مﯧنىڭ ساۋاقداشـلىرىمنىڭ ھهممىـسى
دﯦگىـــــدەك نورمـــــال وئقۇشـــــتىن
ۋازكهچتــــى .ياخــــشى وئقۇمىــــسا،
ھـــﯧچكىم ھﯧچنـــﯧمه دﯦيهلمهيتـــى.
ائخىرقى نهتىجه قانداق بولدى؟ بىـز
-1977يىلـــى -12ائيـــدا ائلىـــي
مهكتهپكه ىئمتىھان بهرگهنـدە ،مهن
بىــلهن وئخــشاش يىللىقتــا وئقۇغــان
ائقـــسۇ -1وئتتـــۇرا مهكتىپىنىـــڭ 3
سىنىپىدىن ائران  3وئقۇغۇچى ائلىي
مهكتهپكه ۆئتتى .ۇئنىڭ بىـرى مهن.
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قالغــان ىئككىــسى قىــز وئقۇغــۇچى.
ۇئنىڭ بىرى تولۇق وئتتۇرا مهزگىلىدە
كوناشــهھهردىن يۆتكىلىــپ كهلــگهن
بولــۇپ ،شــىنجاڭ ۇئنىۋﯦرســىتﯧتىنىڭ
تارىخ كهسـپىگه كىـردى .يهنه بىـرى
شىنجاڭ تﯧببىي ىئنستىتۇتىغا كىردى.
قالغانالرنىــــڭ بهزىلىــــرى ىئــــشچى
بولــدى .بهزىلىــرى شــوپۇر ،بهزىلىــرى
ساقچى ،يهنه بهزىلىرى بولسا يﯧزىغـا
بﯧرىپ دﯦھقان بولدى .مهن -1989
ۋە -1991يىللىرى يۇرتقـا بارغانـدا،
ۇئالرنىــــڭ بهزىلىرىنــــى كوچىــــدا
ۇئچــــراتتىم .مﯧنىــــڭ ۇئالر بىــــلهن
كۆرۈشــــۈپ ،ۇئالر بىــــلهن بهكمــــۇ
پاراڭالشقىم بار ىئـدى .لـﯧكىن ،ۇئالر
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مﯧنى كۆرۈپال ۆئزىنى ەئپقاچتى .مهن
ىئنتــايىن ھهســرەتلهندىم .ىئنتــايىن
ائزابالنـــدىم .ۇئالر ائشـــۇنداق بىـــر
تـــارىخىي دەۋردىكـــى سىياســـهتنىڭ
قۇربانى بولۇپ كهتتـى .مهن ۇئالرنـى
داۋاملىق ەئسلهيمهن .لﯧكىن ،پهقهت
بىـــر قـــانچه ساۋاقدىـــشىمنىال كـــۆز
ائلــدىمغا كهلتــۈرەلهيمهن .بىزنىــڭ
بىرەر پارچه سىنىپ رەسىمىمىز يـوق.
ەئمىلىيهتــــته باشــــقا خىلــــدىكى
رەسىملهردىنمۇ ھﯧچقاندىقى يـوق .ۇئ
چاغـــدا كىچىـــك تىپتىكـــى رەســـىم
ائپــــاراتى تﯧخــــى يــــوق ىئــــدى.
ائمﯧرىكىـــــدا باشـــــالنغۇچنىڭ -1
ســىنىپىدىن تارتىــپ تولــۇق وئتتــۇرا
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مهكتهپ ائخىرالشقىچه ،مهكتهپـتىن
ھهر يىلـــــى "يىلنـــــامه" دﯦـــــگهن
ىئـــسىملىك بىـــر كىتـــاپ ىئـــشلهپ
بﯧرىدىكهن .ۇئ كىتابقا شۇ يىلـى شـۇ
مهكتهپـــــته وئقۇغـــــان ھهمـــــمه
وئقۇغۇچىالرنىــڭ ائيــرىم چۈشــكهن
رەســـــىمى ،ســـــىنىپ رەســـــىمى،
وئقۇتقۇچىالرنىڭ رەسىمى ۋە شـۇ بىـر
يىلــدىكى ائالھىــدە پاائلىيهتلهرنىــڭ
كۆرۈنۈشـــلىرىنى مهزمـــۇن قىلغـــان
رەسىملهرنى كىرگۈزىدىكهن .ھهر بىـر
رەسىمنىڭ ائسـتىغا شـۇ رەسـىمدىكى
كىـــــــشىنىڭ تولـــــــۇق ىئـــــــسمى
يﯧزىلىدىكهن .بـۇ كىتابنىـڭ باھاسـى
 65دولــــــــالر ەئتراپىــــــــدا .مهن
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بالىلىرىمغا ھهر يىلـى ېئلىـپ بﯧرىـپ،
ســاقالپ قويــۇۋاتىمهن .ۋەتهنــدىكى
ياش-ۆئسمۈرلهرگه بىـر تهۋىـسىيهم:
رەســـــىمگه چۈشـــــۈپ ،خـــــاتىرە
قالــــدۇرۇڭالر .ياخــــشى ۆئتــــكهن
بولـــساڭالرمۇ ،ياخـــشى ۆئتمىـــگهن
بولــساڭالرمۇ خــاتىرە قالــدۇرۇڭالر.
ســـىلهرنىڭ زامـــانىڭالر بىـــر گـــۈزەل
زامان .ۇئ بىر كهتسه ،مهڭگۈ قايتىپ
كهلمهيدۇ.
يﯧقىندا مهن بىـز تـام قوشـنىمىزنىڭ
يهنه بىـــــــــــر ائدەم بىـــــــــــلهن
پاراڭلىـــشىۋاتقان ســـۆزىنى ائڭـــالپ
قالــدىم .ۇئ قوشــنىمىزنىڭ شهخــسىي
شىركىتى بار بولۇپ ،قۇرۇلۇش بىـلهن
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شـــۇغۇللىنىدۇ .ۇئ كىـــشى مۇنـــداق
دەيــدۇ" :مهن كىچىكىمــدە ياخــشى
وئقۇمــاي ،مۇشــۇ كهســپكه كىرىــپ
قالغـــانىكهنمهن .ەئمـــدى كهســـپ
ۆئزگهرتهي دﯦــسهم ،باشــقا ســاھهدە
ھﯧچقانــداق بىلىــم يــاكى ىئقتىــدارىم
يـوق .بـۇ ىئـشتىن بىـر ائز زﯦـرىكتىم.
ەئمدى بىر ائلىي مهكتهپكه وئقۇسام
بولىــــــدىغان وئخــــــشايدۇ ".مهن
ۆئتكهن يىلى ۆئي ېئلىش جهريانىـدا
تونۇشــۇپ قالغــان يهنه بىــر قوشــنام
بار .يﯧقىندا ۇئ كىشى بىـلهن ۆئينىـڭ
ائلدىـــدىكى كوچىـــدا ۇئچرىـــشىپ
قﯧلىــــپ" ،ىئــــشلىرىڭ قانــــداقراق؟
ائلدىراشـــمۇ؟" دەپ سورىـــسام ،ۇئ
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كىـــشى" :خىزمىتىمغـــۇ ائلـــدىراش
ەئمهس .لﯧكىن ،يﯧقىندىن بۇيان بىـر
ائز بىلىمـــگه ېئھتىيـــاجىم چۈشـــۈپ
قﯧلىـــپ ،ائلىـــي مهكتهپنىـــڭ بىـــر
ماتﯧماتىكا دەرسىنى تاللىغان ىئدىم.
ھــازىر شــۇ دەرســنىڭ تاپــشۇرۇقلىرى
مﯧنى ىئنتايىن ائلدىراش قىلىـۋەتتى.
قﯧرىغاندا ۇئنداق نهرسـىنى ۆئگىـنىش
ائسان ەئمهسـكهن" .بـۇ كىـشىنىڭمۇ
خوتــۇنى بىــلهن بىرلىــشىپ ائچقــان
شهخــسىي شــىركىتى بــار .ھــازىر 50
ياشالرغا يﯧقىنلىشىپ قالغاندا ،ائلىـي
مهكــــتهپ ماتﯧماتىكــــا دەرســــىنى
وئقۇشقا باشالپتۇ .مهن -1990يىلى
ماگىـــستﯧرلىق ۇئنـــۋانى ائلغانـــدا،
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وئقــــۇش پۈتتــــۈرۈش مۇراســــىمىدا
ســـــهھنىگه چىقىـــــپ ،كﯧنىـــــشكه
ائلغانالرنىڭ ىئچىدە  65ياشلىق بىـر
كىشى بار ىئدى .ۇئ كىـشى سـهھنىگه
چىققانـــــدا ،زالـــــدىكىلهر ۇئنىـــــڭ
ائشــۇنداق قﯧرىغانــدا وئقۇغــانلىقىنى
تهبرىكلهپ ،قـاتتىق چـاۋاك چﯧلىـپ
كهتكهنىـــدى .مﯧنىـــڭ بىـــر ۇئيغـــۇر
دوســتۇمنىڭ  3كىچىــك بالىــسى بــار
بولۇپ ،يﯧقىندىن بۇيـان ھهم پۈتـۈن
كـــۈن ىئـــشلهپ ،ھهم بىـــر ائلىـــي
مهكتهپته پۈتـۈن كـۈن وئقۇۋاتىـدۇ.
ائىئــــله كىرىمىنــــى ۆئزى تاپمىــــسا
بولمىغاچقـــا ،ائشـــۇنداق قىلىـــشقا
مهجبـــۇر بولغانىـــدى .يﯧقىنـــدا مهن
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ۇئنىڭغا بىر قﯧتىم تﯧلﯧفون قىلسام ،ۇئ
ماڭا مۇنداق دﯦدى" :ەئركىـن ،مهن
ھــازىر دەھــشهت ائلــدىراش بولــۇپ
كهتـــتىم .ۆئينىـــڭ ىئچىـــدە مـــاۋۇ
ۆئيدىن ائۋۇ ۆئيگه ماڭساممۇ قولۇم
قـــۇرۇق ماڭمايـــدۇ .تاپـــشۇرۇقۇمنى
تامــــاق يهۋﯦتىــــپ ىئــــشلهيمهن.
كﯧچىـــسى ەئڭ كـــۆپ بولغانـــدا 4
ســــاەئت ۇئخاليــــمهن .خــــۇدايىم
نﯧمىـــشقىمۇ ائدەملهرنـــى كﯧچىـــسى
ۇئخاليـــدىغان قىلىـــپ قويغـــانكىن.
بهزىـــــدە كـــــۈنىگه  24ســـــاەئت
ىئـــشلهۋﯦرىدىغان قىلىـــپ ياراتـــسا
بولماسمىدى ،دەپ وئياليمهن".
مهن ائمﯧرىكىغا كهلگهندىن بۇيان،
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مهن بىـــــلهن بىـــــرگه ىئـــــشلىگهن
جۇڭگولۇق خهنـزۇ وئقۇغـۇچىالردىن
نۇرغــۇنلىرى مهنــدىن جۇڭگــودىكى
قايــــــسى ائلىــــــي مهكتهپنــــــى
پۈتتــۈرگهنلىكىمنى ســوراپ بولــدى.
مهن ھهر قﯧـــــــــتىم ناھـــــــــايىتى
پهخىــــرلهنگهن ھالــــدا "شــــىنجاڭ
ۇئنىۋﯦرسىتﯧتىنى" دەپ جاۋاب بﯧرىپ
كهلـــــــــدىم .مهن ھـــــــــازىرغىچه
ەئنگلىيهنىـــــــــڭ وئكىـــــــــسفورد
ۇئنىۋﯦرســـــىتﯧتىنى ،ائمﯧرىكىنىـــــڭ
خــــــــارۋارد ،ســــــــتانفورد،MIT ،
 Caltechقاتــارلىق مهكتهپلىرىــدە
دوكتورلـــــۇق ۇئنـــــۋانى ائلغـــــان
كىــــشىلهردىن نۇرغــــۇنلىرى بىــــلهن
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ىئشلهپ بـاقتىم .يـاپونىيهدە وئسـاكا
ۇئنىۋﯦرسىتﯧتىنىڭ پروفﯧسسورى بىلهن
ىئــشلهپ بــاقتىم .شــاڭخهي قاتنــاش
ۇئنىۋﯦرســـىتﯧتىدا بىـــر يىـــل بىلىـــم
ائشــــۇرۇپ بــــاقتىم .ائمﯧركىلىــــق،
ياپونىيىلىـــــــك ،ەئنگلىيىلىــــــــك،
فىنالنـــــــــدىيهلىك ،ىئرانلىـــــــــق،
ھىسدىــــــستانلىق ،شــــــاڭگاڭلىق،
تهيۋەنلىك ،كورىيهلىك ،ۋﯦنگىرىيهلىك
ۋە كانــــادالىق قاتــــارلىق يوقــــۇرى
دەرىجىلىـــك ىئنژىنﯧـــرالر ۋە يـــۇقىرى
تﯧخنىكىلىـــق شـــىركهت باشـــلىقلىرى
بىــلهن ىئــشلهپ بــاقتىم .ۇئالرنىــڭ
چوڭقۇر ھۆرمىتىگه ېئرىشتىم .كهسپ
جهھهتته مهندىن ائالھىـدە ېئـشىپ
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چۈشىدىغان بىرەر جۇڭگولۇق خهنزۇ
ىئنژىنﯧرنـــى ۇئچرىتىـــپ باقمىـــدىم.
ھــــازىرغىچه مﯧنىــــڭ ائقــــسۇ -4
باشـــالنغۇچ مهكتهپـــته ،ائقـــسۇ -1
وئتتــــۇرا مهكتهپــــته ۋە شــــىنجاڭ
ۇئنىۋﯦرسىتﯧتىدا وئقۇغانلىقىم چﯧنىپ
باققــــان ەئمهس .ۆئزۈمنىــــڭ بىــــر
ۇئيغۇرلۇقۇم چﯧنىپ باققـان ەئمهس.
ۆئزۈمنىــــڭ ائشــــۇ مهكــــتهپلهردە
وئقۇغانلىقىمــــــــدىن ىئنتــــــــايىن
پهخىـــرلىنىمهن .كـــۆپ ســـاندىكى
كىــشىلهر ىئقتىــدارىنىڭ يوقلۇقىــدىن
ەئمهس ،رىقابهتنىــــڭ دەرىجىــــدىن
تاشـقىرى يـۇقىرىلىقى ۋە پۇرســهتنىڭ
بولماســلىقىدىن داڭلىــق مهكــتهپكه
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كىرەلمهيـــــــدۇ .ەئگهر داڭلىـــــــق
مهكـــتهپكه كىرەلىـــسىڭىز ،ۇئ يهردە
سىزمۇ وئقۇپ كﯧتهلهيسىز.
شۇڭا وئبدان وئيـالڭ .قانـداق بىـر
ائىئلىــــــدە تۇغۇلۇشــــــنى ســــــىز
بهلگىلىيهلمهيسىز .قايسى باشـالنغۇچ
مهكتهپ ،قايسى وئتتـۇرا مهكـتهپكه
كىرىـــــــشنى ســـــــىز ائساســـــــهن
بهلگىلىيهلمهيـــسىز .ســـىز ياشـــىغان
دەۋردىكـــى سىياســـهتنىڭ قانـــداق
بولۇشى سىزنىڭ ىئرادىڭىـزگه بـاغلىق
ەئمهس .ۆئزىڭىــــــــز كــــــــونترول
قىاللمايـــدىغان ىئـــشالر ۈئســـتىدە
قانچىلىك ائھ ۇئرۇڭ ،يولىڭىزنى تۈز
قىلمىغان باھانه-سهۋەبلهر ۈئسـتىدە
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قانچىلىـــك شـــىكايهت قىلىـــڭ ،بـــۇ
جهھهتـــته ســـىزنىڭ دەۋاتقىنىڭىـــز
قانچىلىك ەئقىلگه مۇۋاپىق بولـسۇن،
ۇئالرنىڭ ھهممىسىنىڭ سـىز ۈئچـۈن،
ســىزنىڭ ىئــستىقبالىڭىز ۈئچــۈن ھهچ
قانــداق قىممىتــى يــوق .كــۈن بــويى
باشـــقا ىئـــش قىلمـــاي ،باشـــقىالر ۋە
جهمىئـــيهت ۈئســـتىدە شـــىكايهت
قىلسىڭىزمۇ ،سىز يهنىـال ۆئزىڭىزنىـڭ
بـــــۇرۇنقى ھـــــالىتىڭىزدە تـــــۇرۇپ
قﯧلىۋﯦرىـــــسىز .شـــــۇڭا ياخـــــشى
وئقۇماســـلىققا باھـــانه ىئـــزدىمهڭ.
ياخشى وئقۇشقا يول ىئزدەڭ .سىزگه
يۆلهنچــۈك بولمىــسا ،ھــﯧچ كىمــگه
يـــۆلهنمهڭ .ھـــازىرقى ســـىزگه تهۋە
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بولمىغـــان نهرســـىلهرگه ائلـــدىنىپ،
كهلگۈســىدىكى رىقــابهتنى ۇئنتــۇپ
قالماڭ .سىزنىڭ ھايـاتىڭىزنى باشـقا
ھــﯧچكىم ياشــاپ بﯧرەلمهيــدۇ .ۇئنــى
ۆئزىڭىــز ياشايــسىز .ۈئزۈل-كﯧــسىل
ىئزدىنىـــــپ ،ۆئزىڭىزنىـــــڭ كىـــــم
ىئكهنلىكىنـــــــــــى ،ســـــــــــىزنىڭ
ائالھىــــــــدىلىكىڭىزنىڭ نــــــــﯧمه
ىئكهنلىگىنى ،ۆئزىڭىزنىڭ كهلگۈسىدە
قايـــــــــــسى تهرەپـــــــــــته ەئڭ
مۇۋەپپهقىيهتلىــــــــــــــــــــــــــك
بوالاليدىغانلىقىڭىزنى تﯧپىپ چىقىڭ.
شــــۇنىڭغا ائساســــهن ۆئزىڭىزنىــــڭ
كهلگۈســى نىــشانىڭىزنى تۇرغــۇزۇپ
چىقىڭ .ائنـدىن ائشـۇ نىـشانىڭىزنى
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ەئمهلگه ائشۇرۇش ۈئچۈن ائتلىنىڭ.
ەئته باشــــاليمهن ەئمهس ،بۈگــــۈن
باشـــالڭ .ھﯧلىـــراق ەئمهس ،ھـــازىر
باشالڭ .ائندىن مهڭگـۈ بوشاشـماڭ.
ائشــۇنداق قىلــسىڭىز ،ســىز چوقــۇم
مـــــۇۋەپپهقىيهت قازىنىـــــسىز .مهن
شۇنىڭغا قهتىئ ىئشىنىمهن.
 .10ســـوائل :يـــۇرتتىكى يـــاش-
ۆئســمۈرلهر ىئلىــم-پهن ساھهســىدە
ەئڭ قىزىقىــدىغان تﯧمىالرنىــڭ بىــرى
نوبﯧل مۇكاپاتى .سىزچه كهلگۈسىدە
ۇئيغۇرالردىنمـــۇ نوبﯧـــل مۇكاپـــاتى
ائلىــــدىغان ائدەم چىقــــارمۇ؟ بــــۇ
توغرىــدا وئيلىغــانلىرىڭىزنى ســۆزلهپ
بهرگهن بولسىڭىز؟
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جاۋاب :مهن ائلـدى بىـلهن نوبﯧـل
مۇكاپاتىنى قىـسقىچه چۈشـهندۈرۈپ
ۆئتهي .نوبﯧــل مۇكاپــاتى -1بولــۇپ
تهســــىس قىلىنغــــان خهلقائرالىــــق
مۇكاپــات بولــۇپ ،ۇئ -1901يىلــى
فىزىكا ،خىمىيه ،فىزىوئلـوگىيه يـاكى
مﯧدىتــسىنا ،ەئدەبىيــات ۋە تىنچلىــق
قاتارلىق ساھهلهر بويىچه بﯧرىلىـشكه
باشلىغان-1968 .يىلـى Sweden
)شىۋﯦدســـىيه( بانكىـــسى ائلفرﯦـــد
نوبﯧلنىڭ خاتىرىسى ۈئچۈن ىئقتىساد
ىئلمـــــى ساھهســـــىدىمۇ نوبﯧـــــل
مۇكاپاتىنى تهسىس قىلغان .ھهر بىـر
مۇكاپات بىردىن مﯧـدال ،خۇسۇسـىي
دىپلومـــا )گۇۋاھنـــامه( ۋە پۇلـــدىن
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تهركىب تاپىـدۇ .نوبﯧـل مۇكاپـاتىنى
ەئڭ كـــۆپ ائلغـــان ائلـــدىنقى 10
دۆلهت تۆۋەنـــدىكىلهردىن ىئبـــارەت
):(2002-1901
.1ائمﯧرىكــا(261) :؛ .2ەئنگلىــيه:
)(79؛ .3گﯧرمـــــــــــــانىيه(61) :؛
.4فرانــسىيه(28) :؛ .5شىۋﯦتــسارىيه:
)(22؛ .6شىۋﯦدســـــــــــىيه(18) :؛
.7روســــىيه(11) :؛ .8گولالنــــدىيه:
)(9؛ .9دانىــيه(8) :؛ .10يــاپونىيه:
) .(7جۇڭگـــــو تﯧخـــــى بىرنىمـــــۇ
ائاللمىغان.
ياشــــالر ۆئزلىــــرىگه تۇرغۇزۇشــــقا
تﯧگىــشلىك نىــشان  2خىــل بولى ـدۇ.
ۇئنىڭ بىرى ،ۆئزىنىڭ تـاالنتى بىـلهن
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ۆئز تىرىــشچانلىقىغىال مۇناســىۋەتلىك
بولۇپ ،يﯧتهرلىك دەرىجىدە تىرىشسا،
ەئمهلـــگه ائشـــۇرغىلى بولىـــدىغان
نىـــشاندۇر .مهســـىلهن ،ەئگهر ســـىز
كىچىكىڭىزدىال "مهن چوڭ بولغانـدا
چوقـــۇم بىـــر دوختـــۇر بـــولىمهن"،
دﯦگهننــى ۆئزىڭىــزگه نىــشان قىلىــپ،
شۇ نىشانغا يﯧتىش ۈئچۈن يﯧتهرلىـك
تىرىـــشچانلىق كۆرسهتـــسىڭىز ،ســـىز
چوقـــۇم دوختـــۇر بوالاليـــسىز .بـــۇ
جۇڭگودىمۇ ،ائمﯧرىكىدىمۇ شـۇنداق.
مهن كىچىكىمــدىن تارتىــپ رادىــوئ
ېئلﯧكترونىكـــا كهســـپىگه قىزىققـــان
ىئدىم .مانا ھازىر ائشۇ كهسپنىڭ بىـر
تارمىقىدا ىئـشلهۋاتىمهن .يهنه بىـرى
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بولـــــــــــــــــــــسا ،ۇئ پهقهت ۆئز
تىرىــشچانلىقىڭىزغىال مۇناســىۋەتلىك
بولمىغـــان ،دەرىجىـــدىن تاشـــقىرى
رىقــابهت ۋە بهلگىلىــك دەرىجىــدىكى
تۇغمـــا تاالنـــت تهلهپ قىلىـــدىغان
نىشاندۇر .مهسـىلهن ،بىـر ناخـشىچى
بولــۇش ،ھولليۋودقــا كﯧلىــپ ،كىنــو
چولپىنى بولۇش ۋە نوبﯧل مۇكاپـاتى
ېئلىـــش-2 .خىلـــدىكى نىـــشاننىڭ
ەئمهلــــگه ېئــــشىش-ائشماســــلىقى
پهقهت ۆئزىڭىـــزگىال مۇناســـىۋەتلىك
بولمىغاچقا ،ۇئنى ھهرگىز ۆئزىڭىزنىڭ
ائساســـلىق نىـــشانى قىلماســـلىقىڭىز
كﯧـــرەك )ەئگهر ســـىزنىڭ ائۋازىڭىـــز
ياخشى بولـسا ،ناخـشىچى بولۇشـنى
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ائساسلىق نىشان قىلسىڭىز ەئلـۋەتته
بولىۋﯦرىـــدۇ( .كـــۆپىنچه ەئھۋالـــدا،
ۆئزىڭىــزگه -1خىلــدىكى نىــشاندىن
بىرنــى تۇرغۇزۇۋﯦلىــپ ،ائنــدىن -2
خىلـــدىكىنى قوشـــۇمچه قىلىـــشىڭىز
كﯧرەك.
نوبﯧل مۇكاپاتى ھهر يىلـى ھهر بىـر
ساھهدە دۇنيـا بـويىچه پهقهت بىـرال
ائدەمگه ياكى بىر گۇرۇپپـا ائدەمـگه
بﯧرىلىــدۇ .بــۇ مۇكاپــاتنى ائلغــانالر
كۆپىنچه ۋاقىتالردا ۆئزلىرىنىـڭ ۇئنـى
ائالاليــــــدىغانلىقىنى تــــــاكى ەئڭ
ائخىرىـــــدا نوبﯧـــــل مۇكاپـــــاتى
كومىتﯧتىنىڭ ائۋاز بﯧرىش نهتىجىـسى
چىقمىغىــچه بىلمهيــدۇ .شــۇڭا ۇئالر
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ھهرگىز ۆئمۈر بويى نوبﯧـل مۇكاپـاتى
ېئلىـش ۈئچــۈن تىرىــشقانالر ەئمهس.
لـــﯧكىن ،ىئلىـــم-پهننىـــڭ يـــۇقىرى
پهللىــسىگه چىقىــش ۈئچــۈن پۈتــۈن
ۆئمرىنــــــى ائتىغــــــانالردۇر .بــــــۇ
ائدەملهرنىــڭ كــۆپىنچىلىرى ۈئچــۈن
ۇئالرنىـــــڭ ەئڭ ھوزۇرلىنىـــــدىغان،
ھهممىــدىن مــۇھىم ىئــشى ۆئزلىــرى
شۇغۇللىنىۋاتقان ىئلمىي تهتقىقـاتتىن
ىئبــارەتتۇر .شــۇڭا ،بــۇ ائدەملهرنىــڭ
كــــۆپىنچىلىرى ۈئچــــۈن ،مهن بــــۇ
سۆھبهتنىڭ ائلدىنقى قىسمىدا بايـان
قىلغــــان ىئــــشالرنىڭ مۇھىملىــــق
تهرتىپىنىــڭ ەئڭ ائلدىــدا ۆئزىنىــڭ
تهتقىقاتى تۇرىدۇ.
250

مهن يﯧقىندا بىـر قﯧـتىم Caltech
)يهنــىCalifornia Institute of " ،
 "Technologyدﯦــــــگهن ائلىــــــي
مهكتهپنى دﯦمهكچى .بىزنىـڭ ىئـدارە
 JPLائشـــۇ مهكـــتهپكه قارايـــدۇ(
زىيــــــارەت قىلــــــدىم .باكــــــاالۋر
وئقۇغۇچىلىرىنىڭ ياتاقلىرىغا كىرىـپ
بــاقتىم .بــۇ مهكــتهپكه كىــرگهن ھهر
قانــداق باكــاالۋر وئقۇغۇچىــسى -1
يىلى چوقـۇم مهكـتهپ تهمىـنلىگهن،
مهكتهپنىــــڭ ىئچىــــدىكى ياتاقتــــا
تۇرۇشى كﯧرەك ىئكهن .بۇ مهكـتهپكه
ھهر يىلــــى ائلىــــدىغان باكــــاالۋر
وئقۇغۇچىنىـــڭ ســـانى ىئنتـــايىن ائز
بولـــۇپ 200 ،ەئتراپىـــدا ىئـــكهن.
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ھهمدە ۇئالرنىڭ كۆپىنچىسى تاالنـت
جهھهتتىن "نورمـال ائدەم" لهردىـن
ەئمهس بولــۇپ ،وئتتــۇرا مهكتهپــته
بىرەر نهرسه ىئجـات قىلىـپ باققـانالر
ىئـــكهن .مهكتهپتىكـــى پروفﯧســـسور
بىــلهن وئقۇغۇچىنىــڭ نىــسبىتى 1:3
ىئــكهن .يهنــى ،ھهر  3وئقۇغۇچىغــا
بىردىن پروفﯧسسور توغرا كﯧلىدىكهن.
دﯦمهك ،بۇ مهكتهپتىكى پاائلىيهتنىڭ
ائساســـىي قىـــسمى دەرس ۆئتـــۈش
ەئمهس ،پهن تهتقىقــــاتى ىئــــكهن.
 Caltechته ھــــازىرغىچه نوبﯧــــل
مۇكاپاتىغــا ېئرىــشكهنلهرنىڭ ســانى
 30نهپهر ىئكهن.
مهن ائلدىنقى سـوائلنىڭ جاۋابىـدا
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ېئيتقانــــدەك ،ۇئيغۇرالرنىــــڭ بــــۇ
دۇنيادىكى باشقا مىللهتلهردىن ھـﯧچ
قانــداق پهرقــى يــوق .ۇئيغۇرالرمــۇ
باشــقا مىللهتــلهر قىاللىغــان ىئــشنىڭ
ھهممىسىنى قىالاليدۇ .يۇرتىمىزدىكى
يـــاش-ۆئســـمۈرلهر ۈئچـــۈن ھـــازىر
"مهدەنىـــيهت ىئنقىالبـــى"" ،قايتـــا
تهربىـــيه ېئلىـــش" دﯦـــگهن ىئـــشالر
بولمىغاندىكىن ،ۇئالر ىئلىم-پهننىـڭ
يۇقىرى پهللىسىگه چىقىشقا ھهقىقىي
ىئــرادە بــاغالپ ،قــاتتىق تىرىشــسىال،
 28ياشقا كىرمهي تۇرۇپ دوكتورلۇق
ۇئنـــۋانىنى ائالاليـــدۇ .مانـــا شـــۇ
ياشـالرنىڭ ىئچىـدىن ،ھهمـدە ھـازىر
چهت ەئلـــدە ياشـــاۋاتقان ۇئيغـــۇر
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پهرزەنتلىرىنىـــــــــڭ ىئچىـــــــــدىن
ائمﯧرىكىــدىكى خــارۋارد ،ســتانفورد،
 MIT ، Caltechگه وئخـــــــشاش
داڭلىق مهكتهپكه كىرەلهيـدىغانلىرى
چىقىــــپ ،ائشــــۇ مهكتهپلهرنىــــڭ
بىرەرســىدە تهتقىقــات ېئلىــپ بارســا،
ۇئيغۇرالر ىئچىدىنمۇ نوبﯧل مۇكاپاتى
ائلىــدىغانالر چوقــۇم چىقىــدۇ .مهن
بۇنىڭغا قهتىئي ىئشىنىمهن.
مهن بــۇ يهردە تهكىــتلهپ ۆئتــۈپ
كﯧتىشنى اليىق كۆرگهن مۇنـداق بىـر
ىئــش بــار .بــالىالرنى ىئلىــم-پهننىــڭ
يـــــۇقىرى پهللىـــــسىگه چىقىـــــشقا
رىغبهتلهنــدۈرۈش ،ھهرگىــز ۇئالرنــى
باشالنغۇچنىڭ -1سىنىپىدىن باشالپ
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ھهر كــــۈنى  10نهچــــچه ســــاەئت
ۆئگىــــنىش قىلىــــشقا مهجبــــۇرالش
دﯦگهنلىــك ەئمهس .ۇئنــداق قىلىــش
بالىالرنىڭ نورمال ۆئسۈپ يﯧتىلىشىگه
ىئنتــــايىن زىيــــانلىق .ائمﯧرىكىــــدا
باشــــالنغۇچ مهكــــتهپ بالىلىرىغــــا
ائساســـهن تاپـــشۇرۇق بﯧرىلمهيـــدۇ.
تولۇقــــسىز وئتتــــۇرا مهكتهپتىمــــۇ
تاپشۇرۇق بىر قهدەر يهڭگىل بولـۇپ،
تولۇق وئتتۇرا مهكتهپكه چىققاندىن
كﯧـــيىن تاپـــشۇرۇق ېئغىرلىـــشىدۇ.
باشالنغۇچتا ائتا-ائنىالردىن پهقهت
بالىلىرىغــا كــۆپلهپ كىتــاب وئقــۇپ
بﯧرىش ھهمدە بالىلىرىنى ۆئزلۈكىدىن
كىتـــاب وئقۇشـــقا رىغبهتلهنـــدۈرۈش
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تهلهپ قىلىنىدۇ .بالىالرنىڭ ھهر كۈنى
 4-3ساەئت وئينىـشىغا كاپالهتلىـك
قىلىـــــــــش تهلهپ قىلىنىـــــــــدۇ.
ائمﯧرىكىـــدىكى ائق تهنلىكلهرنىـــڭ
بالىلىرىغــا كىتــاب وئقــۇپ بﯧــرىش ۋە
كىتــاب وئقۇتــۇش ائدىتــى ىئنتــايىن
وئمۇمالشــــقان بولــــۇپ ،بهزىــــلهر
قورســـىقىدىكى تﯧخـــى تۇغۇلمىغـــان
بــــــالىالرغىمۇ كىتــــــاب وئقــــــۇپ
بﯧرىــــۋاتقىنىنى ۆئز كــــۆزۈم بىــــلهن
كــۆردۈم .يــاش ۆئسـمۈرلهر كىتــابتىن
نۇرغـــــۇن كىـــــشىلىك تۇرمـــــۇش
تهجرىبىلىرىنــى ۆئگىنهلهيــدۇ .شــۇڭا
ھهر بىــر ائتــا-ائنــا بــۇ مهســىلىگه
ھهرگىــز ســهل قارىماســلىقى كﯧــرەك.
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ەئگهر ىئمكــــانىيهتال يــــار بهرســــه،
بالىڭىزغــا ۇئالر ياخــشى كۆرىــدىغان
كىتابالرنىـــڭ ھهممىـــسىنى ېئلىـــپ
بﯧرىــــــــڭ .ائمﯧرىكىــــــــدىكى ائق
تهنلىكلهرنىـــڭ كۆپىنچىـــسىنىڭ بىـــر
وئرتــاق ائالھىــدىلىكى ،ۇئالر گهپ-
سۆزگه ،باشـقىالر بىـلهن مۇناسـىۋەت
قىلىــشقا ىئنتــايىن ۇئســتا .ۆئزلىــرى
شــىركهت ېئچىــشقا ىئنتــايىن مــاھىر.
شـــــۇنداق بولغاچقـــــا ،ۇئالرنىـــــڭ
ىئچىدىكى بىر قىسىمالر بىرەر ساھهدە
ائالھىدە ىئقتىدارنى يﯧتىلـدۈرمىگهن
تهقدىردىمۇ ،ۆئزلىرىنىـڭ راۋان تىلـى
ائرقىلىــق باشــقىالر بىــلهن ۈئنۈملــۈك
مۇناســــىۋەت قىلىــــش ىئقتىــــدارىغا
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تايىنىــپ ،ناھــايىتى وئبــدان جــان
باقااليدۇ .بۇ جهھهتـته كىچىكىـدىن
تارتىــــــپ كىتـــــــاب وئقۇشـــــــقا
ائدەتلىنىشنىڭ رولى ىئنتايىن چـوڭ.
جۇڭگــو ماائرىپىــدا كىچىــك يــاش-
ۆئســـــمۈرلهرگه بولغـــــان بﯧـــــسىم
ھهددىدىن تاشـقىرى يـۇقىرى .بـۇنى
ائلىــــي مهكــــتهپكه كىرىــــشتىكى
رىقابهتنىڭ كۈچلۈكلـۈكى كهلتـۈرۈپ
چىقارغـــــان بولـــــۇپ ،مﯧـــــنىڭچه
ياشالرنىڭ نورمال ۆئسۈپ يﯧتىلىشىگه
ىئنتــايىن ېئغىــر زىيىنــى بولۇۋاتىــدۇ.
يۇقىرىقىالردىن باشقا ،مهن ائلدىنقى
قىسىمالردا ېئيتىپ ۆئتـۈپ كهتـكهن،
يــاش-ۆئســمۈرلهرنىڭ ۆئزى ياخــشى
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كۆرگهن بىرەر ۆئي ھايۋىنىنى بﯧقىشى
ۋە ۆئزلىــرى ياخــشى كــۆرگهن بىــرەر
تهنتهربىــــــــيه ھهرىكهتلىــــــــرىگه
قاتنىشىــــشىمۇ ۇئالرنىــــڭ ســــاغالم،
ىئقتىـــــدارلىق بولـــــۇپ ۆئســـــۈپ
يﯧتىلىـــشىگه ىئنتـــايىن پايـــدىلىق.
مﯧنىڭ وئغلۇم باشالنغۇچتا ىئشلىگهن
بىر پروجهكت ،ۆئزىنىڭ ەئڭ ياخـشى
كۆرىــــدىغان تــــۇغقىنى ،دوســــتى،
كىتــــابى ،تــــامىقى ،وئيــــۇنى ،ۆئي
ھـــــايۋىنى ،تهنتهربىـــــيه تـــــۈرى
قاتــارلىقالرنى رەســىملهر بىــلهن بىــر
چــــوڭ تاختايغــــا تىزىــــپ ،ۇئالر
توغرىـــسىدا چۈشـــهندۈرۈش يﯧزىـــپ
ائنــدىن بـــۇ تاختـــاينى مهكتهپـــته
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كــۆرگهزمه قىلىــش بولــدى .دﯦــمهك،
ائمﯧرىكىدا كىتاب وئقۇش ،وئينـاش،
ۆئي ھايۋىنى بﯧقىش ۋە تهنتهربىيىگه
قاتنىـــــشىش قاتـــــارلىقالر بـــــالىالر
ھاياتىدىكى كهم بولسا بولمايـدىغان
بىر تهركىبكه ائيالنغان.
ائمﯧرىكىــــدا ھهر قانــــداق ائدەم،
"مهن كهلگۈســـــــىدە ائمﯧرىكـــــــا
پرﯦزىــدىنتى بــولىمهن" دﯦيهلهيــدۇ.
ھهمــدە ائشــۇ يــولنى بــويالپ ،ۆئز
ىئقتىــدارى يــار بهرگهن ەئڭ يــۇقىرى
پهللىگىـــــچه چىقااليـــــدۇ .يـــــاش
ۆئسمۈرلهردە ۇئالرنىڭ تىرىشسىال ھهر
قانـــداق ىئـــشنى قىالاليـــدىغانلىقى
توغرىـــــــسىدىكى ىئشهنچـــــــسىنى
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يﯧتىلدۈرۈش ىئنتايىن مۇھىم .ائتـا-
ائنىــالر بــالىلىرى كىچىــك ۋاقتىــدىن
باشــــــالپال ،ەئگهر ۇئالر ياخــــــشى
وئقۇســـا ،ۇئالر كهلگۈســـىدە چـــوڭ
ائلىــــم بوالاليــــدىغانلىقى ،چــــوڭ
شىركهت قۇرااليدىغانلىقى توغرىسىدا
ســۆزلهپ تۇرۇشــى كﯧــرەك .شــۇنداق
قىلغاندا بالىالرنىڭ يۈكـسهك غـايىلهر
بىلهن چـوڭ بولۇشـىغا ناھـايىتى زور
تهسىر كۆرسىتهلهيدۇ.
-11ســوائل :يــۇقىرىقى ســۆھبهت
خاتىرىـــسىدىن ســـىزنىڭ ۇئيغـــۇرالر
ىئچىــدىكى ۆئگىــنىش ،خىــزمهت ۋە
تۇرمۇش جهھهتلهرنىـڭ ھهممىـسىدە
بىـــر قهدەر مۇۋاپىقىيهتلىـــك ھايـــات
261

كۆچــــۈرگهن كىــــشىلهرنىڭ بىــــرى
ىئكهنلىكىڭىزنى كۆرۈۋالغىلى بولىـدۇ.
ســـــىزنىڭ كىـــــشىلىك تۇرمۇشـــــنى
ائشــۇنداق ېئلىــپ ماڭالىــشىڭىزدىكى
ەئڭ مــۇھىم كىــشىلىك خــاراكتﯧرالر
قايــسىالر؟ ۆئز بﯧــشىڭىزدىن ۆئتــكهن
سهرگۈزەشتىلهر بىـلهن بىرلهشـتۈرۈپ
سۆزلهپ بهرگهن بولسىڭىز؟
جــاۋاب :بىــر ائدەمنىــڭ كىــشىلىك
ھاياتىنىـــــڭ قانـــــداق بولۇشـــــىنى
بهلگىلهيــدىغان بىــر مــۇھىم ائمىــل،
ھهقىقهتهنمــۇ شــۇ كىــشىنىڭ ۆئزىــگه
خــــاس مىــــجهز-خاراكتﯧرىــــدىن
ىئبارەت.
مﯧنىــــڭ مىــــجهز-خــــاراكتﯧرىمنى
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تۆۋەنـــــدىكى  5ېئغىـــــز ســـــۆزگه
يىغىنچاقالش مۇمكىن:
 (1سهمىمىيلىك
(2قىيىنچىلىققا بهرداشلىق بﯧرىش
 (3ىئجادكار بولۇش
 (4ىئشنى تهلهپتىن يۇقىرى قىلىش
 (5توختىماي ىئزدىنىش
بۇنىڭدىن  30نهچـچه يىـل بـۇرۇن
مهن وئتتــۇرا مهكتهپــته وئقۇۋاتقــان
مهزگىلــدە ،مﯧنىــڭ ســىنىپ مــۇدىرىم
ماڭــا مۇنــداق ســۆزلهرنى ېئيتقــان
ىئـــــدى" :ھهر بىـــــر ائدەمنىـــــڭ
ائرتـــــــــــۇقچىلىقى بولىـــــــــــدۇ.
يﯧتهرسىزلىكىمۇ بولىـدۇ .ەئگهر ۇئنـى
ســــــىزنىڭ مــــــۈرىڭىزدىكى بىــــــر
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خۇرجۇننىــڭ ىئچىــدىكى نهرســىلهرگه
وئخشاتـــــساق ،ائرتـــــۇقچىلىقىڭىز
خۇرجۇننىـــڭ ائلـــدى خالتىـــسىدا،
يﯧتهرسىزلىكىڭىز بولـسا خۇرجۇننىـڭ
ائرقــا خالتىــسىدا بولىــدۇ .ائدەمــلهر
كۆپىنچه ۋاقىتتا ،خۇرجۇننىڭ پهقهت
ائلدىـــدىكى خالتىـــسىنىال كـــۆرۈپ،
ائرقىـــسىدىكىنى كۆرەلمهيـــدۇ .بـــۇ
ىئنتـــــــايىن خهتهرلىـــــــك .ائدەم
خۇرجۇننىـــــــــڭ ائرقىـــــــــسىنىمۇ
كۆرەلىگهندىال ،ائنـدىن ۆئزىگىمـۇ ۋە
باشــــقىالرغىمۇ تــــوغرا مـــــۇائمىله
قىالاليدۇ ،ھهمـدە توختىمـاي ائلغـا
باسااليدۇ" .مهن شۇنىڭدىن باشالپ
بــۇ ســۆزلهرنى ېئــسىمدىن چىقىرىــپ
264

باقمىدىم .مهن ىئزچىـل تـۈردە ۆئز-
ۆئزۈمــــــگه ،ائىئلهمــــــدىكىلهرگه،
دوستلىرىمغا ،خىزمهتداشلىرىمغا ،ۋە
باشـــلىقىمغا راســـتچىل ،ســـهمىمىي
بولۇشـــقا تىرىـــشىپ كهلـــدىم .ۆئز-
ۆئزۈمنــى تــوغرا چۈشىنىــشكه ،ۆئز-
ۆئزۈمـــگه تـــوغرا باھـــا بﯧرىـــشكه،
ائجىزلىقىمنـــــى تولـــــۇق بىلىـــــپ،
توختىمـــاي ائلغـــا ىئلگىرىلهشـــكه
ائالھىــدە كۆڭــۈل بۆلــۈپ كهلــدىم.
ۆئز-ۆئزۈمنى داۋاملىـق ەئڭ يـۇقىرى
دەرىجىـدە تــوغرا چۈشــىنىپ تۇرغــان
بولغاچقـــا ،ۇئنىـــڭ ۈئســـتىگه مهن
ائدالهتـــسىزلىككه ،نـــاھهقچىلىككه،
كهمسىتىــشكه ۋە باشــقىالرغا زىيــان
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سﯧلىــشنىڭ بهدىلىــگه پايــدا ېئلىــشقا
ىئنتــايىن ۆئچ ھهم قارشــى بولــۇپ،
ۇئنداق ىئـشالرنى قىلىـشتىن قهتىئـي
ساقلىنىدىغان ،باشقىالرنىڭ كـۆڭلىنى
ەئڭ يـۇقىرى دەرىجىـدە ائيايـدىغان
بولغاچقا ،ۆئزۈم تـوغرا دەپ قارىغـان
يولــۇمنى مﯧڭىۋﯦرىــپ ،باشــقىالرنىڭ
ماڭا قانـداق باھـا بﯧرىـشىگه ائنـچه
كۆڭۈل بۆلمىدىم .چـۈنكى ،باشـقىالر
ماڭا ەئڭ توغرا باھا بىرەلىگهنـدىمۇ،
پهقهت مﯧنىـــڭ ۆئزۈمچىلىـــك باھـــا
بﯧرەلهيتتى.
مهن كىچىكىمــــــدىن تــــــارتىپال
جهمىئيهتنىــــــڭ ۋە خهلقىمنىــــــڭ
ماختىــشىغا كــۆپ ســازاۋەر بولــدۇم.
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ھهر قﯧتىم باشـقىالرنىڭ ماڭـا بهرگهن
باھاســىنى ائڭلىغانــدا ،مﯧنىـــڭ -1
بولۇپ ۆئز-ۆئزۈمدىن سورايدىغىنىم:
"مهن بۇنىڭغـــــا ەئرزىيمهنمـــــۇ؟"
دﯦگهندىن ىئبارەت بولـدى .رادىـوئ-
گﯧزىتلهردە مهن توغرىلىق بىر نهرسـه
ېئــالن قىلىنــسا ،مهن دەرھــال ۇئنىــڭ
مهزمــۇنىنى تهپــسىلىي تهكــشۈرۈپ،
ۇئنىـــــڭ قانچىلىـــــك دەرىجىـــــدە
تـــوغرىلىقىنى ،يﯧزىلغـــان نهرســـىنىڭ
تهســــىرىنى كــــۈچهيتىش ۈئچــــۈن
كۆتۈرۈۋﯦتىلگهن قىـسىملىرىنىڭ بـار-
يوقلــۇقىنى ۋە ۇئنىــڭ دەرىجىــسىنى
ەئســـتايىدىل تهكـــشۈرۈپ تـــۇردۇم.
ھهرگىز ۆئزۈمدە يوق نهرسىلهر بىلهن
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ۆئز-ۆئزۈمنـــى ائلـــداپ يۈرمىـــدىم.
ائمﯧرىكىدا شـىركهتلهردە ىئـشلهشنى
باشلىغاندىن بۇيان ،مهن ۆئزۈمـدىن
داۋاملىـــق تۆۋەنـــدىكى ســـوائلالرنى
ســــوراپ تــــۇردۇم" :مهن ائلغــــان
ماائشىمغا چۇشلۇق ىئشلهۋاتىمهنمۇ؟
مهن يﯧڭــى ىئقتىــدار ،يﯧڭــى بىلىــم
ۆئگىنىۋاتىمهنمـــــــۇ؟ ەئگهر بـــــــۇ
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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تولغــــان ،بىــــر پــــارچه گۆشــــنى
تالىــشىۋاتقان بىــر تــوپ يولــۋاس-
بۆرىلهرنىــڭ ۇئۋىــسىغىال وئخــشايدۇ.
كۈچلــۈك بولــسىڭىز پهللىمــۇ پهلــله
ۆئرلهپ كﯧتىۋﯦرىـــسىز .ەئگهر ائجىـــز
بولــــسىڭىز ،ائز كۈنــــدىن كﯧــــيىن
جهمىئيهتــته لهيــلهپ قالىــسىز .مهن
ھازىرغــا قهدەر بىــر خىــزمهت بىــلهن
يهنه بىر خىزمهتنىـڭ ائرىلىقىـدا ەئڭ
ۇئزۇن خىزمهتـــسىز تـــۇرۇپ باققـــان
ۋاقــتىم  3ھهپــته بولــۇپ ،ھهر قﯧــتىم
يﯧڭــى خىــزمهتكه كىرگهنــدە ،ماڭــا
ەئڭ كهم دﯦگهنـــدە  2شـــىركهتتىن
چــــاقىرىق كهلــــدى .مهن بــــۇرۇن
ىئــشلىگهن " "Wawesplitterدﯦــگهن
269

شــىركهتتىن -2002يىلــى نويــابىردا
چىقىرىــۋەتكهن دوكتۇرلــۇق ۇئنــۋانى
بار بىـر ائمﯧرىكىلىـق تﯧخـى ۆئتـكهن
يىلى )-2004يىلى( -7ائيـدا ائران
خىــــزمهت تــــاپتى .شــــۇ ۋاقىتتــــا
چىقىرىــۋەتكهن دوكتۇرلــۇق ۇئنــۋانى
بار بىر فرانسىيىلىك ىئنژىنىـر تـﯧخىچه
خىـــزمهت تاپالمـــاي ،ھـــازىر بىـــر
تهرەپــتىن خىــزمهت ىئــزدەپ ،بىــر
تهرەپــــــتىن پــــــارچه-پــــــۇرات
وئقۇتقۇچىلىق خىزمهتلىرىنى تﯧپىـپ
ىئــشلهپ كــۈن كهچۈرىۋاتىــدۇ .مهن
باشقىالر بىلهن بىرلىشىپ قۇرغان -1
شىركهتكه ياردەملهشكهن ،فىزىكىـدا
ماگىستىرلىق ۇئنـۋانى بـار ،سـىلىكون
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جىلغىسىدا  10نهچچه يىـل ىئنژىنىـر
بولــۇپ ىئــشلىگهن بىــر كىــشى بــار
بولۇپ ،ائلدىنقى بىـر قـانچه يىلنىـڭ
ىئچىـــدە ۇئ خىـــزمهت تاپالمىـــدىم،
دەپ يۈرگهن ىئدى .يﯧقىندا ۇئنىڭغـا
تﯧلﯧفـــون قىلـــسام ،ۇئ ھـــازىر بىـــر
كوفىخانىــدا ىئــشلهۋﯦتىپتۇ" .مۇشــۇ
يهردە كوفى دەملهشنى ۆئگىنىۋﯦلىپ،
ائنـــدىن ۆئزۈم ائيـــرىم كوفىخانـــا
ېئچىشنى وئيالۋاتىمهن" ،دەيـدۇ .بـۇ
كىــشى بــۇرۇنقى يىلىغــا  80نهچــچه
مىـــڭ دولـــالر مـــاائش ائلىـــدىغان
ىئنژىنىرلىق خىزمىتىـدىن ائيرىلىـپ،
ھــــازىر يىلىغــــا  30مىــــڭ دولــــالر
ەئتراپىـــــدا مـــــاائش ائلىـــــدىغان
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كوفىخانىنىڭ ىئشىنى قىلىۋﯦتىپتۇ.
بىر كىچىك بالىنىڭ قانـداق ائدەم
بولۇپ ۆئسـۈپ-يﯧتىلىـشىدە ،ائتـا-
ائنىنىڭ ۈئلگىلىـك رولـى ھهممىـدىن
چوڭ بولىـدۇ .بـالىالر سـهل ەئقلىنـى
تاپقانـــدىن تارتىـــپ ،دەســـلهپكى
نۇرغــۇن نهرســىلهرنى ائتــا-ائنىــدىن
ۆئگىنىــدۇ .شــۇڭا مهن بالىلىرىمنىــڭ
ائلدىـــــــدىمۇ ســـــــهمىمىيلىك ۋە
راســـتچىللىق جهھهتـــته ۆئزۈمـــگه
ىئنتــايىن يــۇقىرى تهلهپ قويــدۇم.
بــــالىلىرىمغىمۇ راســــتچىل بولــــۇش
جهھهتـــــته تهربىيىنـــــى ىئزچىـــــل
بوشاشــتۇرمىدىم .ھهمــدە ھــاالۋەتته
ھهممىدىن كﯧيىن ،جاپادا ھهممىنىڭ
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ائلدىدا تـۇرۇپ ،بالىلىرىمغـا ھهمـمه
جهھهتتىن ياخشى ۈئلگه يارىتىـشقا
تىرىشتىم .ائمﯧرىكىغـا مهن -1988
يىلــى ،ائيــالىم ائمــانگۈل -1989
يىلى ،قىزىم -1991يىلى ،ۋە وئغلۇم
-1993يىلــى كهلــگهن بولــۇپ ،مهن
-1985يىلى يـاپونىيهگه بارغانـدىن
تارتىـــپ ائشـــۇنداق تﯧـــرە-پىـــرەڭ
تۇرمۇشنى باشلىغان ىئدىم-1993 .
يىلى ائخىرى ائىئلىـدىكى ھهممىمىـز
جهم بولۇپ ياشىيااليدىغان بولدۇق.
وئغلــۇم باشــالنغۇچنىڭ -1ســىنىپىدا
ائدەتتىكــــــــــى ھﯧــــــــــسابالرنى
ىئشلىيهلهيدىغان بولغانـدا ،مهن بىـر
كـــۈنى قىـــزىم بىـــلهن ىئككىـــسىنى
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چاقىرىپ كﯧلىـپ ،ۇئالرغـا ائمـانگۈل
بىلهن ىئككىمىزنىڭ بىر ائيـدا ۆئيـگه
ەئكىـــرگهن مـــاائش چﯧكىمىزنىـــڭ
كۆتىكى بىلهن شـۇ بىـر ائي ىئچىـدە
چــوڭ-چــوڭ ىئــشالرغا خهجلىــگهن
پۇلنىـــڭ ھـــۆججهتلىرىنى بﯧرىـــپ،
ۇئالردىكى پۇلنىڭ سانلىرىنى قوشۇپ،
ائخىرىــــدا پهرقىنــــى ھﯧــــسابالپ
چىقىـــشنى تاپـــشۇردۇم .ۇئ چاغـــدا
مﯧنىڭ ائتا-ائنام ائمﯧرىكىغا بىزنىـڭ
يﯧنىمىزغــا كهلــگهن بولــۇپ ،ۇئ بىــر
ائينىڭ ىئچىدە بىزنىـڭ كىرىمىمىـزگه
قارىغانــــدا ،چىقىمىمىــــز يــــۇقىرى
بولغانىــدى .ۇئالر پــۇلنى ھﯧــسابالپ
بولغاندىن كﯧيىن ،مهن ۇئالرغا ھازىر
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بىــزدە پۇلنىــڭ كــۆپ ەئمهســلىكىنى،
شـــۇڭا ۇئالر وئيۇنچـــۇق توغرىـــسىدا
كــــــــۆپ جﯧــــــــدەل قىلــــــــسا
بولمايـــدىغانلىقىنى چۈشـــهندۈردۈم.
ۇئالرنىڭ ائلدىدا سانلىق مهلۇمـاتالر
بولغاچقا ،ۇئالرمـۇ مﯧنىـڭ سـۆزۈمگه
تﯧـــزال قايىـــل بولـــدى .شـــۇنىڭدىن
كﯧــيىن دۇكانالرغــا بﯧرىــپ ،بــالىالر
وئيۇنچـــۇق توغرىـــسىدا ائرتـــۇقچه
جىــدەل قىلغانــدا ،ھﯧلىقــى ھﯧــسابنى
تىلغا ائلسام ،ۇئالر يامانلىمايـدىغان
بولدى .بالىالرنى ۆئينىڭ ىئقتىسادىي
ەئھۋالىــــدىن داۋاملىــــق ،ەئيــــنهن
خهۋەرلهنــدۈرۈش بىزنىــڭ ائىئلىنىــڭ
بىــر ائدىتىــدۇر .وئغلــۇم -1ســىنىپتا
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وئقۇۋاتقانـــدا ،بىـــر كـــۈنى ۇئنىـــڭ
وئقۇتقۇچىسى سىنىپتىكى بـالىالردىن
مۇنـــداق بىـــر نهرســـىنى ســـوراپتۇ:
"ەئگهر سىلهر كوچىدىن  100دولالر
پۇل تﯧپىۋالساڭالر ،ۇئ پـۇلنى نـﯧمىگه
خهجلهيــسىلهر؟" كــۆپىنچه وئغــۇلالر
ۇئنىڭغا وئيۇنچـۇق ائلىمىـز ،دەپتـۇ.
قىـــزالر قوچـــاق ائلىمىـــز ،دەپتـــۇ.
بهزىلىرى دىسنﯧي باغچىسىغا بـارىمىز،
دەپتۇ .دىلشاتقا كهلگهندە ،ۇئ "مهن
پــــۇلنى دادامغــــا بﯧــــرىمهن .دادام
ۇئنىڭغا ۆئي ائلىـدۇ" ،دەپتـۇ .بـۇنى
ائڭلىغــــان وئقۇتقــــۇچى قــــاتتىق
تهسىرلىنىپ ،ۇئنىـڭ كۆزىـدىن يـاش
چىقىــپ كﯧتىپتــۇ .كﯧــيىن مهن بىــر
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ائتــا-ائنىــالر يىغىنىغــا بﯧرىــپ ،ۇئ
وئقۇتقۇچى بىـلهن كۆرۈشـكهندە ،ۇئ
ماڭــا بــۇ ھﯧكــايىنى ســۆزلهپ بﯧرىــپ
)مهن ۇئنــى دىلــشاتتىن ائڭلىمىغــان
ىئـــدىم( ،ائنـــدىن "ســـىلهر ۆئيـــدە
داۋاملىق بىـر ۆئي ېئلىـشنىڭ گﯧپىنـى
قىلىشامــــسىلهر؟" دەپ ســــورىدى.
ەئمهلىيهتــــــته بىــــــز ۇئنــــــداقمۇ
قىلمـــايتتۇق .مﯧنىـــڭ مهكتهپـــتىن
كىرىــدىغان ماائشــىم ېئيىغــا 1000
دولالر ەئتراپىدا بولۇپ ،وئقۇش پۇلى
ۋە تۇرمۇش راسخودىغا ۇئ ھهرگىزمـۇ
يﯧتىــــشمهيتى .شــــۇڭا ،ۇئ چاغــــدا
ائيالىم بىزنىڭ شهھهردىكى بىرسىنىڭ
ۆئيىـــدە بـــاال باققـــان ىئـــدى .ۇئ
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ۆئيــدىمۇ بىــر وئغــۇل ،بىــر قىــز بــار
بولـــۇپ ،ۇئالرنىـــڭ يﯧـــشى بىزنىـــڭ
بالىالرنىڭكى بىلهن وئخشاش ىئـدى.
ائمانگۈل ۇئ ۆئيگه بىزنىڭ بالىالرنىمۇ
ائپىرىــپ ،تــۆت بــالىنى وئينىغىلــى
قويــــۇپ بﯧرىــــپ ،ۆئزى ۆئگىــــنىش
قىالتتــى .ۇئ كىــشىلهرنىڭ بىــر چــوڭ
ۆئيـــى بولغاچقـــا ،بىزنىـــڭ بـــالىالر
مهنــــدىن داۋاملىــــق" :دادا ،بىــــز
قاچانلىققــــا ۆئي ائلىمىــــز؟" دەپ
سورايتتى .بىـر قﯧـتىم مهن" :كﯧـيىن
ائلىمىــز .ھــازىر ائلىــدىغانغا پــۇلىمىز
يوق" ،دﯦسهم ،ۇئالر دەرھـال" :دادا،
ســهندە چهك بــارغۇ؟ چهك يﯧزىــپ
بهرسهڭ بولمىدىمۇ؟" دەپ سورىدى.
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ائمﯧرىكىــدا ســىز بىــر بانكىغــا پــۇل
قويــسىڭىز ،ۇئالر ســىزگه شهخــسىي
بانكـــا چﯧكـــى بﯧرىـــدۇ .ســـىز بـــۇ
چهكلهرگه پۇلنىڭ قىممىتىنى يﯧزىپ،
ىئمزا قويۇپ ،ۇئنى خۇددى نهق پـۇل
خهجلىگهنــــدەك ىئشلىتهلهيــــسىز.
چهكنى تاپشۇرۇپ ائلغـان كىـشى ۇئ
پۇلنى سـىزنىڭ بانكـا ھﯧـسابىڭىزدىن
ېئلىۋالىـــــدۇ .مهنـــــدىكى ۇئ چهك
بانكىــدا پــۇل بولمىــسىمۇ يــازغىلى
بولىـــــدىغان چهك ەئمهس ىئـــــدى
)چاخچــــــاق( .بــــــالىالر ۇئنــــــى
چۈشــهنمهيتتى .بىــر قﯧــتىم بىــز بىــر
دوســــتىمىزنىڭ ۆئيىــــگه بــــارغىچه
دىلشات بىر قۇتا ىئچىملىكنى ىئچىـپ
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ماڭــدى .ۇئالرنىــڭ ۆئينىــڭ ائلــدىغا
كهلگهنـــدە ،ۇئ قـــۇتىنى تاشـــاليلى
دﯦـــــسهك ،ەئخـــــلهت ســـــاندۇقى
تاپالمىــدۇق .شــۇنىڭ بىــلهن مهن ۇئ
قــۇتىنى ياتــاق بىناســىنىڭ ىئــشىكى
ائلــدىغا قويــۇپ قويــسام ،دىلــشات:
"دادا ،بۇنــــداق قىلــــساڭ قانــــداق
بولىــــدۇ؟ ســــهن بىزنــــى ۇئنــــداق
قىلمــــــاڭالر دەيتتىڭغــــــۇ؟" دەپ
تۇرۇۋالـــدى .شـــۇنىڭ بىـــلهن مهن
ھﯧلىقــى قــۇرۇق قــۇتىنى دوســتۇمنىڭ
ۆئيىگه كۆتىرىپ كىرىپ كهتتىم .بىـر
قﯧــتىم تــۆتىمىز قهرت وئيناۋاتقانــدا،
بــــالىالر ۇئقۇشماســــلىقتىن مﯧنــــى
يالغانچىلىق قىلدى ،دەپ" ،ھه دادا،
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ســهنمۇ يالغانچىكهنــسهنغۇ؟ بۈگــۈن
يالغــــانچىلىق قىلــــدىڭغۇ؟" دەپ،
ۆئينىــڭ ىئچىــدە "دادام يالغــانچى!
دادام يالغانچى!" دەپ ،سهكرىـشىپ
كهتتــى .مهن ھهرگىــز يالغــان گهپ
قىلمايـــــــــدىغان بولغاچقــــــــــا،
ۇئقۇشماسلىقتىن ائشۇنداق بىلىنگهن
بـــۇ بىـــر قﯧتىملىـــق "يالغـــانچىلىق"
بــالىلىرىم ۈئچــۈن بىــر چــوڭ ۋەقه
بولۇپ كهتكهنىدى.
ماڭــــا كىچىكىمــــدىن ســــىڭىپ
كهتكهن بىر ائڭ شۇكى ،ائدەم جاپـا
چهككهنگه ۆئلۈپ قالمايدۇ؛ ۆئلـۈپال
قالمىـــسا ،باشـــقا ىئـــشنىڭ كـــارى
چـــاغلىق .مهن كىچىـــك ۋاقتىمـــدا
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يﯧزىدىكى رەھمهتلىك چوڭ ائپامنىڭ
قﯧــشىغا يــازلىق تهتىلــدە بارغانــدا،
چـــوڭ ائپــــام مﯧنــــى ۆئيــــدىن 2
كىلومﯧتىر يىراقلىقتىكى بىر تۈگمهنگه
بﯧرىــــپ ،ۇئن تارتىــــپ كﯧلىــــشكه
بــۇيرۇيتتى .ۆئچىــرەتته ائدەم كــۆپ
بولغاچقا ،ماڭا نۆۋەت تﯧگىپ ،ۇئننى
تارتىپ بولغاندا ،ۋاقىت يﯧرىم كـﯧچه
بولۇپ كﯧتهتتى .تۈگمهنـدىن ۆئيـگه
قايتىـــدىغان يولـــدا باشـــقا ۆئيـــلهر
ائساســـهن يـــوق ،يولنىـــڭ ىئككـــى
تهرىپــى مايمــاق-ســايماق جىگــدە
دەرىخـــى بىـــلهن توشـــقان ،ۇئنىـــڭ
ۈئستىگه زەرەتگـاھلىقتىن ۆئتهتتـى.
مهن كىچىكىمـدىن تــارتىپال جىننىــڭ
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ھﯧكايىــسىنى كــۆپ ائڭــالپ ،يﯧزىــدا
كﯧچىـــسى يـــول ماڭـــسام خـــﯧلىال
قورقۇدىغــان بولــۇپ قالغــان ىئــدىم.
شۇڭا ،بۇ بىر زەرەتگاھلىقتىن كﯧسىپ
ۆئتىــــدىغان  2كىلــــومﯧتىر يــــولنى
مﯧڭىپ ،ۆئيگه قايتىپ كﯧـتىش ،مهن
ۆئمرۈمــــــدە دۇچ كهلــــــگهن ەئڭ
مۈشــكۈل ىئــشالرنىڭ بىــرى ىئــدى.
چـــوڭ ائپامغـــا "مهن قـــورقىمهن"،
دﯦيىشتىن نومـۇس قىالتـتىم .شـۇڭا،
ەئڭ ائخىرىـــدا" ،مهن مۇشـــۇ يـــول
بىلهن ۆئيگه قايتسام ،چوقۇم ۆئلـۈپ
كهتمهيمهن .باشقىسى مهيلى" ،دەپ
يولغــا چىقــاتتىم .زەرەتگــاھلىقتىن
ۆئتكىـــچه پـــۇتلىرىم تىتـــرەپ ھهم
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جانسىزلىنىپ ،يول ماڭالمىغىلى تاس
قــاالتتىم .جىگــدىلهرنىڭ ائي نــۇرى
ائســـتىدىكى شـــولىلىرى كـــۆزۈمگه
ائجايىـــپ-غارايىـــپ كۆرۈنىـــدىغان
بولغاچقــا ،ائســمانغا قــاراپ ناخــشا
ېئيتىـــــپ ماڭـــــساممۇ ،ھﯧلىقـــــى
زەرەتگاھلىققا كهلگهنـدە ناخـشىنىمۇ
داۋامالشــتۇرالمايتتىم .لــﯧكىن ،ۆئزۈم
وئيلىغانـــدەك ،ھهر قﯧـــتىم ۆئيـــگه
ۆئلۈپ قالماي ساق-ساالمهت يﯧتىپ
بارغانىــدىم .بىــز قايتــا تهربىــيهگه
بارغانــدا ،زىيــالىي ياشــالر )"قايتــا
تهربىـيه"گه بارغــان ياشــالر شــۇنداق
ائتىالتتــى( يﯧزىــدا كاپــالهتكه ىئــگه
بولغان نهرسه پهقهت بىرال ىئـدى .ۇئ
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بولــسىمۇ ،بىــز ائش قﯧلىــپ ۆئلــۈپ
قالمــايتتۇق-بىــزگه پهقهت تامــاقنى
بىكارغا بﯧرەتتـى .ەئممـا ،بىـزگه بىـر
تىيىنمــۇ پــۇل بهرمهيتتــى .يىلبــويى
بىكارغــــا ىئــــشلهيتتۇق .كىــــيىم-
كﯧچهكـــته يهنىـــال ائتـــا-ائنىمىزغـــا
تايىنـــاتتۇق .مهن قايتـــا تهربىـــيه
ېئلىشقا بارغان يﯧـزا بىزنىـڭ ۆئيـدىن
 12كىلـــومﯧتىر يىراقلىقتـــا ىئـــدى.
كونىــشهھهرنىڭ نــاھىيه بازىرىــدىنمۇ
يىــراق بولغاچقــا ،نــاھىيه بازىرىغــا
بﯧرىــــپ ،ائپتوبۇســــقا چۈشۈشــــمۇ
قواليــــسىز ىئــــدى .ائىئلىمىزنىــــڭ
ىئقتىـــــــــسادىي قىيىنچىلىقـــــــــى
تۈپهيلىــدىن ،مهن بىــرەر ۋﯦلىــسپىتقا
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چىقىنالمىغان ىئدىم .شۇڭالشـقا ،ھهر
شــــهنبه كــــۈنى كهچــــته ىئــــشتىن
چۈشــكهندىن كﯧــيىن ،ائقــسۇدىكى
ۆئيىمىزگه پىيادە قايتىـپ كﯧلهتـتىم.
ائقسۇدىن بارغان باشـقا وئغـۇل بـاال
بولمىغاچقا ،ۆئزۈم يـالغۇز ماڭـاتتىم.
يـــــولنى قىـــــسقارتىش ۈئچـــــۈن،
ېئتىزلىقالرنىــڭ قىرلىرىــدا ،ۆئســتهڭ
بويلىرىــدا ماڭــاتتىم 12 .كىلــومﯧتىر
يــولنى  2ســاەئتته مﯧڭىــپ ،ائنــدىن
ۆئيــگه كﯧلهتــتىم .يهكــشهنبه كــۈنى
كهچته يهنه  2ساەئت يـول يـۈرۈپ،
ۇئ يﯧزىغا قايتىـپ كﯧتهتـتىم .يﯧزىـدا
قايتــا تهربىــيه ائلغــان بىــر يﯧــرىم
يىلــــــدىن كــــــۆپرەك ۋاقىتنىــــــڭ
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ھهممىسىدە ائشۇنداق قىلدىم.
 -1983يىلــــــى يــــــانۋاردا ،مهن
شىنجاڭ ۇئنىۋﯦرسـىتﯧتىنى پۈتتـۈرۈپ
بولۇشـــۇمغىال ،فـــاكۇلتﯧتتىن مﯧنـــى
شــاڭخهي قاتنــاش ۇئنىۋﯦرســىتﯧتىگه
ېئلﯧكترو-مـاگنىتلىق دولقـۇن بىـلهن
مىكرو-دولقـۇن تﯧخنىـسىكى بـويىچه
بىلىـــم ائشۇرۇشـــقا ماڭـــدۇردى .ۇئ
چاغدا شىنجاڭدا بـۇ كهسـىپ بىـلهن
شــــۇغۇللىنىدىغان -2بىــــر كىــــشى
بولمىغاچقــا ،بىــر يىلنىــڭ ىئچىــدە
ۆئگىنىــشكه تﯧگىــشلىك نهرســىلهرنىڭ
ھهممىسىنى ۆئگىنىپ ،بۇ ساھهدە بىر
نوپۇزلۇق ائدەم بولۇپ چىقىـشقا بهل
باغلىــدىم .بهلگىلهنــگهن دەرســلهرنى
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وئقۇشـــــــتىن ســـــــىرت ،مهن يهنه
يﯧتهكچـــــــــى وئقۇتقۇچۇمغـــــــــا
ياردەملىــــشىپ ،مىكــــرو دولقــــۇن
تهجرىبهخانىـــــسىنى تهييـــــارالپ،
ھهمدە ۇئ دەرسنى ۆئتۈشۈپ بهردىم.
بىر يىلنىڭ ىئچىدىكى  2مهۋسـۈمنىڭ
ھهر ىئككىلىسىدە ائشۇنداق قىلـدىم.
يــازلىق تهتىلــدە يۇرتقــا قايتمــاي،
نهنجىڭدە ېئلىپ بﯧرىلىـدىغان بىـر 4
ھهپتىلىــك پراكتىكىغــا قاتنىشىــشنى
تهلهپ قىلـــدىم .ەئينـــى ۋاقىتتىكـــى
فىزىكــــا فاكۇلتﯧتىنىــــڭ مــــۇدىرى،
وئقۇتقۇچۇم سۇلتان ائكا مهكتهپتىن
ۇئ پراكتىكىنىـــڭ خىراجىتىنـــى ھهل
قىلىــــــــپ بهردى .پراكتىكىنــــــــى
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نهنجىڭــدىكى بىــر مهخپىــي ھهربىــي
رادار زاۋۇتىــدا ېئلىــپ بــاردۇق .بــۇ
زاۋۇتنىـڭ رادارنـى سـىناق قىلىـدىغان
وئرنى نهنجىڭدىكى بىر چهت يﯧزىـدا
ىئــكهن .بىــز ۇئ ســىناق وئرنىغــا -1
كــۈنى بارغانـــدا ،چۈشــلۈك تامـــاق
ۈئچــۈن ۇئ يهردىــن ھﯧچقانــداق بىــر
مۇسۇلمان ائشخانىـسى تاپالمىـدىم.
شـــۇنىڭ بىـــلهن چۈشـــلۈك تامـــاق
يﯧمىدىم .ۇئ چاغدا جۇڭگـودا تﯧخـى
توڭالتقــــۇ دﯦگهنــــدەك نهرســــىلهر
چىقمىغــــان ىئــــدى .ىئككىنچــــى
كۈنىدىن باشـالپ ،مهن ەئتىگهنلىـك
تامــاق ۋاقتىــدا چۈشــلۈك تامــاقنىمۇ
قوشۇپ 100 ،گراملىق ھور نﯧنىـدىن
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 4-3يهۋالـــدىم .چۈشـــته تامـــاق
يﯧمىدىم .مهن پات -پات مۇشۇنداق
ىئشالر بىـلهن ۆئزۈمنىـڭ ىئرادىـسىنى
ســـــىناپ تـــــۇرىمهن .وئغلۇمغـــــا
مۇشــۇنداق ھﯧكــايىلهرنى داۋاملىــق
ېئيتىپ بﯧرىپ" ،وئغلۇم ،ەئگهر ھازىر
سهن بىر جاڭگالدا قﯧلىپ ،يهيدىغان
بىـــر نهرســـهڭ بولمىـــسا ،ۇئ يهردە
جﯧنىڭنـــــــى بىـــــــرەر ھهپـــــــته
ساقلىياالمــسهن؟ ســاقالش ۈئچــۈن
قانـــداق قىلىـــسهن؟" دەپ ســـوراپ
قويىمهن .ۇئ كۆپىنچه" :دادا ،مﯧنىـڭ
ســــىزنىڭ ۆئتمۈشــــىڭىزگه ىئچىــــم
ائغرىيــدۇ .ەئممــا ،ھــازىر ۆئتمــۈش
ەئمهس .بىزدە ھـازىر ائش كهڭـرى"
290

دەپ جــــاۋاب بﯧرىــــدۇ .شــــۇنداق
بولسىمۇ ،مهن شۇ وئخـشاش گهپنـى
تهكرارالپ تۇرىمهن.
مهن يـــــاپونىيهدە ىئـــــشلىگهن
تهتقىقـــات بىـــر مـــاگنىتلىق مىكـــرو
دولقــۇن زاپچىــسى ۈئســتىدە بولــۇپ،
ۇئنىـــــــــــڭ ماتﯧمـــــــــــاتىكىلىق
فورمۇالالشتۇرۇلىــــــشى ىئنتــــــايىن
مــۇرەككهپ ىئــدى .بىــر فورمۇالنىــڭ
ۇئزۇنلۇقى نورمـال ىئـش قهغىزىـدە 2
بهت كﯧلىدىغان بولۇپ ،بىرەر پىلـۇس
يــاكى مىنــۇس بهلگۈســىدە خاتــالىق
بولــــۇپ قالــــسىمۇ ،ەئڭ ائخىرقــــى
نهتىـــجه تـــوغرا چىقمـــايتتى .بـــۇ
زاپچاســنىڭ ائساســلىق فورمۇالســىنى
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كهلتــۈرۈپ چىقىــرىش ۈئچــۈن-20 ،
 30فورمــــۇال چىقىرىــــشقا تــــوغرا
كﯧلهتتــــــــى .مهن ائشــــــــۇنداق
ماتﯧمــاتىكىلىق مهســىلىنى يﯧــشىپ،
ياپونىيهگه بﯧرىپ  3ائيدىن كﯧـيىن،
بىرىنچــــــى ىئلمىــــــي ماقــــــالىنى
مهملىكهتلىـــك يىغىنغـــا يوللىـــدىم.
ائلــته ائيــدىن كﯧــيىن -2ماقــالىنى
يوللىدىم .مهن ىئككىنچـى قﯧتىمقـى
يىغىنــدا ماقــالهمنى دوكــالت قىلىــپ
بولغانــدا ،وئســاكا ۇئنىۋﯦرســىتﯧتىنىڭ
بىــر پروفﯧســسورى قﯧــشىمغا كﯧلىــپ،
بۇنىڭدىكى فورمـۇالنى كىـم ىئـشلهپ
چىقارغانلىقىنى سـورىدى .مهن ۆئزۈم
قىلغـــانلىقىمنى ېئيتـــتىم .ۇئ كىـــشى
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ھهيـــران قﯧلىـــپ ،دەرھـــال مﯧنىـــڭ
ۇئستازىم بىلهن كۆرۈشتى .ەئسـلىدە،
بۇ پروفﯧسـسورنىڭ بىـر ماگىـستىرلىق
ۋە بىـــر دوكتۇرلـــۇق وئقۇشـــىدىكى
وئقۇغۇچىـــسىمۇ بىزنىڭكـــى بىـــلهن
وئخشاش مهسىله ۈئستىدە تهتقىقات
ېئلىــپ بﯧرىۋاتقــان بولــۇپ ،ۇئالرنىــڭ
گۇرۇپپىـــــسى بـــــۇ مهســـــىلىنىڭ
ماتﯧماتىكىلىق فورمۇالسىنى ىئـشلهپ
چىقىرالمىغان ىئكهن .شـۇنىڭ بىـلهن
بۇ  2گۇرۇپپا بىرلىـشىپ ،بىـر ماقـاله
ېئالن قىلىدىغان بولـدۇق .ۇئ ماقـاله
ائمﯧرىكىـــدا چىقىـــدىغان ،مىكـــرو
دولقــۇن ساھهســىدە دۇنيــا بــويىچه
ەئڭ يـــۇقىرى دەرىجىلىـــك ژورنـــال
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بولغــان " Ieee transachtions on

 "michrowawe technologyدﯦگهن
ژورنالغـــا چىقتـــى .مهن -1ائپتـــور
بولــدۇم .شــۇنىڭدىن كﯧــيىن وئســاكا
ۇئنىۋﯦرســـــــىتﯧتىدىكى ھﯧلىقـــــــى
پروفﯧســــسور ۆئزىنىــــڭ تهتقىقــــات
راسخوتىدىن پـۇل چىقىرىـپ ،مﯧنىـڭ
بـــارلىق يـــول كىرايىمنـــى تـــۆلهپ،
ۆئزلىرىنىــڭ ھهر ھهپتىــدە بىــر قﯧــتىم
ۆئتكۈزۈلىدىغان تهتقىقـات مـۇزاكىرە
يىغىنىغـــا قاتناشـــتۇردى .مهن ۆئزۈم
ىئــــشلهۋاتقان ائلىــــي مهكتهپــــته
ائالھىــــدە كــــۆزگه كۆرۈنگهنــــدىن
كﯧــيىن ،ۇئالر ماڭــا يــاردەم قىلىــشنى
قــارار قىلىــپ-1987 ،يىلــى وئســاكا
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ۇئنىۋﯦرســـــىتﯧتىنىڭ ماگىـــــستىرلىق
وئقۇشــــىغا يــــۆتكهپ قويىــــدىغان
بولـــدى .وئســـاكا ۇئنىۋﯦرســـىتﯧتىمۇ
مﯧنى ىئمتىھانسىز قوبۇل قىلدى .دەل
شۇ چاغدا شىنجاڭدىن بىر ھۆكۈمهت
ۋەكىلــلهر ۆئمىكــى كهلــگهن بولــۇپ،
بىزنىـڭ مهكتهپنىـڭ -1مـۇدىرى بىـر
يىغىنــــــدا مﯧنىــــــڭ مهكــــــتهپ
ائلماشــــماقچى بولغــــان ىئــــشىمنى
وئتتۇرىغا قويـدى .بـۇ ۋەكىللهردىـن
ھىــچ قانــداق ىئنكــاس چىقمىغاچقــا،
مهكتهپ مۇدىرى ۇئالرغا تازىم قىلىپ
تۇرۇپ ،مۇنداق دىدى" :ەئركىن بىـر
ائالھىــدە تــاالنتلىق يــاش ىئــكهن.
ۇئنىڭغـــا يـــاردەم قىلـــساڭالر ،ۇئ
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كهلگۈســــىدە قــــالتىس ىئــــشالرنى
قىالاليــدۇ .ســىلهر ھهرگىــز زىيــان
تارتمايــــسىلهر .بىــــر وئيلىــــشىپ
باقـــساڭالر" .بۇنىڭغـــا يهنه جـــاۋاب
چىقمىـــدى .يىغىنـــدىن كﯧـــيىن،
ۇئستازىم مﯧنى ۆئز يﯧنىغا چاقىرىـپ،
"ەئركىن ،ياپونلۇقالرنىڭ بىر ائدىتى،
ۇئالر ھهرگىــــز باشــــقىالرغا بــــاش
ەئگمهيدۇ .باشقىالرغا تازىم قىلىـشقا
توغرا كهلگهندە ،ۇئالر ۇئنىڭ وئرنىغـا
ۆئز قارنىغــا پىچــاق تىقىــپ ،ۆئزىنــى
ۆئلتۈرىۋالىـــدۇ .بۈگـــۈن بىزنىـــڭ
مهكتهپنىڭ -1مۇدىرى سهندەك بىـر
ۇئيغــــۇر ۈئچــــۈن بىــــر قـــــانچه
جۇڭگولۇققـا بـاش ەئگـدى .ۇئالرغـا
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تازىم قىلىپ تۇرۇپ يـالۋۇردى .سـهن
بۇنىــڭ قىممىتىنــى ھهرگىــز ۇئنتــۇپ
قالمــا" .بــۇ گهپلهرنــى دەۋاتقانــدا،
ۇئســــــتازىمنىڭ ائۋازى تىتــــــرەپ،
كـۆزلىرى يـاش بىـلهن لىـق تولغـان
ىئــــدى .مهن ۇئنتــــۇپ قالمىــــدىم.
بۇنىڭــدىن كﯧيىنمــۇ مهڭگــۈ ۇئنتــۇپ
قااللمايمهن.
وئساكا ۇئنىۋﯦرسىتﯧتىدىكى ھﯧلىقـى
ۇئســــــــتازىم مهن كــــــــالىفورنىيه
ۇئنىۋﯦرسىتﯧتىدىكى ۋاقتىمـدا مﯧنىـڭ
قﯧشىمغا كﯧلىـپ ،مهن ىئـشلهيدىغان
تهجرىبىخـــانىنى كـــۆرۈپ ،بىزنىـــڭ
ياتاقتا مﯧھمان بولۇپ باققان ىئـدى.
ۇئ بـــۇ يىـــل ائپرﯦلـــدا ائمﯧرىكىغـــا
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يىغىنغـــا كﯧلىـــدىغان بولـــۇپ ،مهن
بىلهن كۆرۈشكىلى بىزنىڭ ۆئيگه يهنه
كهلمهكچى.
مﯧنىــڭ شــىنجاڭ ۇئنىۋﯦرســىتﯧتىدا
وئقــۇغىنىم رادىــوئ ېئلﯧكترونىكىــسى
كهســپى بولــۇپ ،ائمﯧرىكىــدا مﯧنــى
دەســلهپته وئقۇشــقا قوبــۇل قىلغــان
فىزىكــا فــاكۇلتﯧتى ىئــدى .مهن -1
مهۋســـــۇمدە  3دەرس تاللىـــــدىم.
جۇڭگودا وئقۇغاندا ،وئقۇتقۇچى ھهر
بىر دەرستىن بۇرۇن دوسكىغا بۈگـۈن
قايـــسى بـــاپ ،قايـــسى پـــاراگرافنى
ۆئتىــدىغانلىقىنى يﯧزىــپ قويــاتتى.
ائمﯧرىكىــدا ۇئنــداق قىلمايــدىكهن.
دەرسنى كىتابتىكى تهرتىپ بويىچىمۇ
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ۆئتمهيــــــــدىكهن .مهن ۇئنــــــــى
ۇئقمىغاچقــا ،دەســلهپته ۆئتــۈلگهن
دەرسلهرنى "وئقۇتقۇچى كىرىش سـۆز
ســـۆزلهۋاتىدۇ" دەپ وئيالپـــتىمهن.
تاللىغــان دەرســنىڭ بىــرى كۇۋانتــوم
فىزىكىــــسى بولــــۇپ ،وئقۇتقــــۇچى
نيۇزەيكـــۇ كىيىۋالغـــان ،كـــۆينىكىنى
ســــاڭگىلىتىپ قويغــــان ،ھهمــــدە
گالىــــستۇك تاقىۋالغــــان بولــــۇپ،
داۋاملىق قولىدا ۈئزۈم كۆتۈرۈۋﯦلىـپ،
بىــــر تهرەپــــتىن ۈئزۈم يهپ ،بىــــر
تهرەپتىن دەرسـنى سـۆزلهيتتى .مهن
"كىـــرىش ســـۆز قىـــسمىنى نﯧمىـــشقا
بۇنچىــۋاال ۇئزۇن ســۆزلهيدىغاندۇ؟"
دەپ وئياليتـــتىم .ۇئ پروفﯧســـسور 3
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ھهپته ۆئتكهندىن كﯧيىنكى بىر كۈنى
"كــﯧلهر دۈشــهنبه كــۈنى ىئمتىھــان
ائلىــــمهن" دﯦــــدى .مهن ھهيــــران
قﯧلىــپ" ،پروفﯧســسور ،ســىز دەرســنى
قاچــان باشــلىغان ىئــدىڭىز؟" دەپ
ســـــورىدىم .ۇئ كىـــــشى "مۇشـــــۇ
مهۋســـــــۇمنىڭ -1ســـــــاىئتىدىال
باشلىغان" دەپ جاۋاب بهردى .مهن
چۆچــــۈپ كهتــــتىم .ەئســــلىدە ۇئ
كىشىنىڭ سـۆزلهۋاتقىنى كىـرىش سـۆز
ەئمهس ،رەســمىي دەرس ىئكهنــدۇق!
مهن ۇئ ىئمتىھــاننى ىئنتــايىن ناچــار
بهردىم .فىزىكا توغرىسىدا ىئنگلىـزچه
ســــۆزلۈكلهر ۇئ ياقتــــا تۇرســــۇن،
خهنـــزۇچه ھهتتـــا ۇئيغۇرچىنىمـــۇ
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بىلمهيتـــــتىم .لـــــﯧكىن ،كىتـــــاب
وئقۇيـــدىغانغا ۋاقىـــتال بولـــسا ،ھهر
قانــداق نهرســىنى ۆئگىنهلهيــدىغانغا
ىئشهنچىم بار بولغاچقا ،بۇ مهكتهپكه
ھﯧچقانــــــــداق ىئككىلهنمهيــــــــال
كهلگهنىــدىم .بىــراق ،مﯧنىــڭ ىئــشىم
پهقهت وئقۇشـــــــــــال ەئمهس .ھهر
ھهپتىدە  3تهجرىبه دەرسى ۆئتـۈپ،
 20ساەئت ىئشلىمىـسهم بولمـايتتى.
ىئنگلىــــــز تىلىنــــــى ۇئ تىلنــــــى
ســــۆزلىمهيدىغان جۇڭگــــو بىــــلهن
يـــاپونىيهدە ۆئگهنـــگهن بولغاچقـــا،
دەســـــلهپته مﯧنىـــــڭ ســـــۆزلهش
ىئقتىدارىممۇ ائنـچه ياخـشى ەئمهس
ىئـــدى .ۇئنىـــڭ ۈئســـتىگه ھهر بىـــر
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تهجرىبه دەرسـىنى ۆئتـۈش ۈئچـۈن،
 30بهتلىـــك دەرســـلىكنى كـــۆرۈپ،
دەرس ۆئتۈشــكه تهييــارلىق قىلىــشىم
كﯧــرەك ىئــدى .مهن ۈئچــۈن ۋاقىــت
ىئنتايىن قىس بولۇپ كهتتى .كىتـاب
كۆرۈشكه ۋاقىت يﯧتىـشمهيتى .ىئـالج
بولماي ،وئقۇش باشـلىنىپ  3ھهپـته
ۆئتكهنـــدە ،كۇۋانتـــوم فىزىكىـــسى
دەرســـىدىن چىقىۋالـــدىم .بىرىنچـــى
مهۋســـــۇمدە پهقهت  2دەرســـــنىال
وئقـــۇپ ،ھهر ىئككىلىـــسىدىن ""A
ائلـــدىم .ىئككىنچـــى مهۋســـۇمدىن
باشـــالپ ســـىنىپنىڭ ەئڭ ائلـــدىغا
ۆئتتۈم .وئقۇش پۈتتـۈرگىچه ھهمـمه
دەرسلهردە " "Aېئلىپ ،پهقهت بىرال
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دەرســـته " "Bائلـــدىم .بـــۇ دەرس
"ېئلﯧكترو ماگنىت مهيدانى" دﯦـگهن
دەرس بولـــۇپ ،ۇئ مﯧنىـــڭ كهســـپىم
ىئـــــدى .ۇئ دەرســـــنى ۆئتـــــكهن
وئقۇتقــۇچى گﯧرمانىيهلىــك رىكــتهر
ىئسىملىك پروفﯧسسور بولۇپ ،دەرسته
يـــۇقىرى تهلهپ قويۇشـــتا مهكـــتهپ
بــويىچه داڭقــى بــار ىئــكهن .دەرس
سۆزلىشى ىئنتـايىن ياخـشى بولـۇپ،
دوســكىغا بىــر نهرســه يازســا ،بىــرەر
پهش-چهكىتنىمۇ ۇئنتۇلـۇپ قالمـاي
تولـــۇق يازىـــدىكهن .ۇئ كىـــشى ھهر
قﯧــتىم دەرس ۆئتكهنــدە ســىنىپتىكى
قىــــز وئقۇغــــۇچىالر ىئمتىھانــــدىن
ۆئتهلــمهي ،مهكــتهپكه ەئرز قىلىــپ
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بارىـدىكهن .لـﯧكىن ،ائمﯧرىكىـدا بىـر
پروفﯧسسور نىڭ بىر پادىـشاھ بىـلهن
وئخــــشاش ھوقــــۇقى بولغاچقــــا،
مهكتهپــتىن ۇئ كىــشىنى ھىــچ نــﯧمه
قىاللمايــدىكهن .بــۇ پروفﯧســسورنىڭ
يهنه بىــر ناچــار يﯧــرى ،ەئگهر ســىز
ۇئنىـــڭ دەرســـىنى تـــالالپ بولـــۇپ،
كﯧــــــيىن ۇئنىــــــڭ دەرســــــىدىن
چىقىۋالىمهن دﯦسىڭىز ،ۇئنىڭغـا يـول
قويمايدىكهن )ائدەتته بۇنىڭغا يـول
قويۇلىـــدۇ( .فـــاكۇلتﯧتتىكى قالغـــان
وئقۇتقۇچىالرمــــــۇ ۇئنىڭغــــــا ۆئچ
بولغاچقا ،ۇئنىڭغا باشقا بىر بىنـادىن
ىئــشخانا بهرگهنىــكهن .ۇئ كىــشى بــۇ
دەرسته بىزنىڭ ىئمتىھاننىڭ يﯧرىمىنى
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يﯧپىق ،يﯧرىمىنى وئچۇق ائلدى .سىز
ائلـــدى بىـــلهن يﯧپىـــق قىـــسمىنى
تۈگىتىــــپ ،ىئمتىھــــان قهغىزىنــــى
تاپـــشۇرغاندىن كﯧـــيىن ،ائنــــدىن
وئچــۇق قىــسمىنى ىئــشلىگىلى يــول
قويــاتتى .ىئمتىھــانى ىئنتــايىن تهس
بولــۇپ ،مهن ۇئ دەرســنى وئقۇغــان
چاغــدا ۇئ كىــشى ھــﯧچكىمگه ""A
بهرمىدى .شـۇڭا مهن " "Bائلـدىم.
لﯧكىن ،بۇ دەرسـنى ىئنتـايىن پۇختـا
ۆئگىنىۋالــــــدىم .بــــــۇ دەرســــــنى
تۈگهتكهنــدىن كﯧــيىن ،ۆئزۈمنــى بــۇ
ســـاھهدە رەســـمىي مۇتهخهســـسىس
بولغانــدەك ھــﯧس قىلــدىم .مهن بــۇ
مهكــــتهپكه كﯧلىــــشتىن بــــۇرۇن،
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فــاكۇلتﯧتتىكىلهر مﯧنىــڭ تهتقىقــاتىم
ۈئچۈن بىـر يـاپونلۇق پروفﯧسـسورنى
بهلگىلهپ قويغان ىئـكهن .ۇئ كىـشى
مۇشـــۇ مهكتهپنىـــڭ پروفﯧســـسورى
ھهمــــدە  Chaltechنىــــڭ زەرەت
فىزىكىــسى تهتقىقاتچىــسى ىئــكهن.
فاكۇلتﯧــــت بــــويىچه تهتقىقاتتــــا
ھهممىـــــدىن ائكتىـــــپ ىئـــــكهن.
ماگىـستىرلىق ماقـالهم ۈئچــۈن ،مهن
يــــــاپونىيهدىكى تهتقىقاتىمنىــــــڭ
داۋامىنى قىلدىم .بـۇ تهتقىقاتتـا بىـز
يـــاپونىيهدە ھهل قىاللمىغـــان بىـــر
مهســىله بــار ىئــدى .ۇئ بولــسىمۇ بىــز
نهزەرىيىـــۋىي جهھهتـــتىن بىزنىـــڭ
تهتقىقات مهسىلىمىزدە ېئنﯧرگىيهنىـڭ
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ســــاقلىنىش قــــانۇنىنى ىئــــسپاتالپ
چىقىرالمىغان ىئدۇق .بۇرۇنقى ىئلمىي
ماقالىنى ېئـالن قىلىدىغانـدا ،بىـز بـۇ
ەئھــۋالنى ىئلمىــي ژورنالنىــڭ بــاش
تهھرىرىگه ېئيتقان ىئدۇق .ېئنﯧرگىيه
ساقلىنىش شهرتىدە چىققان خاتالىق
ىئنتــايىن كىچىــك ،ۇئنىــڭ ۈئســتىگه
نهزەرىــــــيه بىــــــلهن تهجــــــرىبه
نهتىجىلىرىنىـــڭ ناھـــايىتى يـــﯧقىن
چىققانلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ ،ۇئالر بـۇ
ماقـــالىنى ېئـــالن قىلىـــشنى قـــارار
قىلغانىدى .لﯧكىن ،بـۇ ېئنﯧرگىيهنىـڭ
ســــاقلىنىش قانۇنىــــدىكى مهســــىله
ائمﯧرىكىدىمۇ داۋام قىلغانىـدى .مهن
وئقۇش پۈتتۈرىدىغانغا بىـر مهۋسـۇم
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قالغانــدا ،ۆئزۈم ىئــشلهپ چىقارغــان
تهتقىقات نهتىجىلىرىنـى ۇئسـتازىمغا
كۆرســـىتىپ ،شـــۇ ائساســـتا ماقـــاله
يﯧزىـــــشنى باشالشـــــقا رۇخـــــسهت
ائلماقچى بولدۇم .لـﯧكىن ،ۇئ كىـشى
ىئنتـــايىن جىددىيلىـــشىپ كهتتـــى.
ىئنتايىن كهسكىن قىلىپ" ،ەئركىـن،
ســــهن ېئنﯧرگىيهنىــــڭ ســــاقلىنىش
قــانۇنىنى ىئــسپاتالپ چىقارمىـــساڭ
بولمايدۇ .ۇئنداق قىلمايدىكهنـسهن،
وئقــۇش پۈتتۈرەلمهيــسهن .ەئگهر ۇئ
مهســىلىنى ھهل قىلمىــساڭ ،مﯧنىــڭ
قﯧشىمغا قايتىالپ كهلمه" دﯦدى .بـۇ
مهن ۈئچۈن بىر ېئغىر سىناق بولدى.
شــــان-شــــهرەپ بىــــلهن وئقــــۇش
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پۈتتۈرمهكچى بولغـان ائدەم ،بىـراقال
وئقـۇش پۈتتۈرەلمهسـلىك خهتىـرىگه
دۇچ كهلدىم .بىر قانچه كۈن قولۇمغا
ھىچ ىئش بارمىدى .ۇئنىڭدىن كﯧيىن
مهن مۇشــۇ تهتقىقــات مهسىلىــسىدە
قولالنغان ماتﯧماتىكىنىڭ ەئسلىدىكى
كىتابىــدىن بىرنــى تــاپتىم .ۇئ ائلىــي
مهكـــتهپلهردە ۆئتىلىـــدىغان دەرس
بولمىغاچقا ،ماڭـا پهقهت بىـرال يـول
بــار ىئــدى .ۇئ بولــسىمۇ ۇئ كىتــابنى
ۆئزۈم ۆئگىنىـــپ چىقىـــش .مهن دەل
شـــۇنداق قىلـــدىم .ماتﯧمـــاتىكىنى
تهپــسىلىي چۈشــهنگهندىن كﯧــيىن،
ۆئزۈم بــۇرۇن كهلتــۈرۈپ چىقارغــان
فورمۇالالرنىڭ ھهممىـسىنى ناھـايىتى
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ىئــــنچىكىلهپ قايتــــا تهكــــشۈرۈپ
چىقتىم .ائخىرىدا مهسىلىنى تـاپتىم.
ەئسلىدە مهن بۇ مهسىلىنى يﯧشىشكه
باشلىغاندا ،وئساكا ۇئنىۋﯦرسـىتﯧتىنى
بۇرۇن پۈتتۈرۈپ چىقىپ كهتكهن بىر
دوكتۇرلـــــــۇق وئقۇغۇچىـــــــسىنىڭ
دىسسﯧرتاتــسىيهسىگه ائساســالنغان
ىئـــــــدىم .ەئســـــــلىدە ائشـــــــۇ
دىسسﯧرتاتــــــــسىيهدە ىئككــــــــى
ماتﯧمــاتىكىلىق وئپهراتۇرنىــڭ وئرنــى
ائلمىـــشىپ قالغـــان ىئـــكهن .شـــۇ
ســهۋەبتىن ېئنﯧرگىيهنىــڭ ســاقلىنىش
قانۇنى توغرا چىقمـاپتۇ .بـۇ ىئـشتىن
كﯧـــيىن ۇئســـتازىم مىنـــى باشـــقىچه
ھۆرمهتلهيـــدىغان بولـــدى .مﯧنىـــڭ
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ماقـــالهم ائمﯧرىكىـــدا چىقىـــدىغان
يــۇقىرى دەرىجىلىــك فىزىكــا ىئلمىــي
جــورنىلى " Journal of applied
"phisichsدا ېئــــــالن قىلىنــــــدى.
ماگىــــستىرلىق دىسسﯧرتاتــــسىيهنى
كىتاب قىلىپ چىقارغاندا ،ۇئنىڭـدىن
 2نۇســــخىنى ائرتــــۇق چىقىرىــــپ،
ياپونىيهدىكى  2ۇئسـتازىمغا بىـردىن
ماڭـــدۇرۇپ بهردىـــم .يۇقىرىقىـــدەك
وئقۇش نهتىجهم بىلهن ،بۇ مهكتهپته
وئقۇغان  2يىلنىـڭ ھهر بىرىـدە ،بىـر
يىلدا فاكۇلتﯧت بويىچه پهقهت بىـرال
ائسپىرانت وئقۇغۇچىغـا بﯧرىلىـدىغان
مۇكاپاتتىن بىرىگه ېئرىشتىم.
ائمﯧرىكىغـــا وئقۇشـــقا كهلـــگهن
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چهت ەئللىكلهر دۇچ كﯧلىدىغان ەئڭ
چـــــوڭ قىيىنچىلىقنىـــــڭ بىـــــرى،
ىئقتىـــسادنى قانـــداق ھهل قىلىـــش
مهسىلىـــسىدۇر .مهن ماگىـــستىرلىق
وئقۇشــــــــىغا بىــــــــر قــــــــانچه
پىشقهدەملىرىمىزنىڭ ياردىمى بىلهن،
ھهمدە كهسـىپ ۆئزگهرتىـپ ،تولـۇق
وئقـــۇش مۇكاپـــات پـــۇلى بىـــلهن
كىردىم .لﯧكىن ،دوكتۇرلۇق وئقۇشىدا
ماڭا ۇئنـداق شـهرت-شـاراىئت يـوق
ىئدى .شۇڭالشقا ،ائمﯧرىكىغا كﯧلىـپال
بـــۇ مهســـىله ۈئســـتىدە وئيلىنىـــشقا
باشــــــلىدىم .مهن ماگىــــــستىرلىق
دەرسلىرىنى بىر يﯧرىم يىلدا )يهنـى 3
مهۋســۇمدە( تۈگىتىــپ بولــۇپ ،ەئڭ
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ائخىرقـــــى مهۋســـــۇمنى وئقـــــۇش
پۈتتــــۈرۈش ىئلمىـــــي تهتقىقـــــات
ماقالىــــسى يﯧزىــــشقا ائجرىتىــــپ
قويــدۇم .شــۇڭا ،بــۇ ەئڭ ائخىرقــى
مهۋســۇمدە ۋاقــتىم خﯧلــى كهڭــرى
بولــۇپ قالــدى .شــۇنىڭ بىــلهن ۆئز
فاكۇلتﯧتىمــــدىكى ھهپتىــــسىگه 20
ســـــــــــــاەئت قىلىـــــــــــــدىغان
وئقۇتقۇچىلىقىمــــدىن باشــــقا ،مهن
يهنه مهكتهپنىڭ "ائكادﯦمىيه ياردەم
بﯧرىش مهركىزى" دە ھهپتىـسىگه 10
ســـاەئت ەئتراپىـــدا ىئـــشلىدىم .بـــۇ
مهكتهپتىكى ۆئگىنىشته قىيىنچىلىقـى
بــار وئقۇغــۇچىالر ۈئچــۈن تهســىس
قىلىنغـــان وئرۇن بولـــۇپ ،ھهر بىـــر
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وئقۇغــۇچى ھهر ھهپتىــسى بــۇ يهرگه
كﯧلىـــپ ،بىـــر ســـاەئت مهخـــسۇس
يــاردەمگه ېئرىــشهلهيتى .بــۇ يهردە
دەرس چۈشهندۈرىدىغان وئقۇتقۇچى
ىئنگلىــــــــــــــزچه " "Tutorدەپ
ائتىالتتـــى .ســـاىئتىگه  8.5دولـــالر
ەئتراپىدا پۇل بﯧرەتتى .مهنـدىن بىـر
قﯧـــــتىم دەرس ېئلىـــــپ باققـــــان
وئقۇغۇچىالرنىڭ ھهممىـسى مهنـدىن
ىئنتايىن رازى بولۇپ ،داۋاملىق مﯧنـى
تالاليدىغان بولـۇپ قـاالتتى .شـۇڭا،
مهن بىــــر ھهپتىــــدە  10ســــاەئت
ىئشلىــــسهم ،بــــۇ  10ســــاەئتنىڭ
ھهممىسىگه لىقمـۇ-لىـق وئقۇغـۇچى
وئرۇنالشـــــــتۇرۇالتتى )قﯧـــــــشىغا
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وئقۇغــۇچىالر ائنــچه كهلمهيــدىغان،
ھهمــمه ۋاقىتتــا تاپــشۇرۇق ىئــشلهپ
وئلتۇرىــــدىغان  Tutorالرمــــۇ ائز
ەئمهس ىئــدى( .ۇئنىڭــدىن باشــقا،
مهن فىزىكــا ،ماتﯧماتىكــا ۋە ېئلﯧكتــر
كهســىپلىرى بــويىچه ۆئز ائلــدىمغىمۇ
شهخـــسىي  Tutorلـــۇق قىلـــدىم.
ســــاىئتىگه  12دولــــالر ائلــــدىم.
دەســــلهپته مهكتهپنىــــڭ وئقــــۇش
بىنالىرىنىــڭ ىئچىــگه ېئــالن چــاپالپ
قويدۇم .بۇ ىئـشنى بىـر نهچـچه ائي
قىلغانــدىن كﯧــيىن ،مﯧنىــڭ دەرســنى
ياخــشى ۆئتۈدىغانلىقىمــدىن خﯧلــى
كــۆپ وئقۇغۇچىالرغــا خهۋەر تﯧپىــپ،
مﯧنـــــى ۇئالر ۆئزلىـــــرى ىئـــــزدەپ
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كﯧلىــــــــــــدىغان بولــــــــــــدى.
وئقۇغۇچىلىرىمنىــــڭ ىئچىــــدە ېئــــز
مهكتىپىمـــــدىكى ۆئگىنىـــــشى ەئڭ
ناچــارالرمۇ بــار بولــۇپ ،ەئتراپتىكــى
باشقا ائلىي مهكتهپتىكى ۆئگىنىـشته
ەئڭ ياخشى وئقۇغۇچىالرمـۇ ،ھهتتـا
كــالىفورنىائ ۇئنىۋﯦرســىتﯧتىنىڭ لــوس
ائنــــــــــجهلهس شۆبىــــــــــسىنىڭ
وئقۇغۇچىلىرىمۇ بار ىئدى .شـهنبه ۋە
يهكــــــــشهنبه كۈنلىرىنىــــــــڭ ھهر
ىئككىلىسىدە ماڭا وئقۇغـۇچىالر لىـق
ۆئچىرەت بولۇپ كﯧتىپ ،كـۈنىگه 12
ســـاەئت دەرس ۆئتهتـــتىم .كهچـــته
ياتاققــا قايتىــپ بارغانــدا ،بىــر كــۈن
توختىمـــاي ســـۆزلىگهن بولغاچقـــا،
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ائيـــالىم ائمـــانگۈلگه گهپ قىلـــسام
ائۋازىم چىقمـاي قـاالتتى .ائمـانگۈل
وئغلىمىزنـــى  7ائيلىـــق ۋاقتىـــدىال
ســــۈتتىن ائيرىۋﯦتىــــپ 2 ،بــــالىنى
ۈئرۈمچىــــدە قويــــۇپ ائمﯧرىكىغــــا
كهلگهن بولغاچقا ،دەسـلهپته زادىـال
كۆنهلمىدى .ىئنگلىـز تىلـى ۆئگىـنىش
ۈئچۈن قولىغا كىتاب ائلسا ،كـۆزىگه
 2بـــــاال كىتابنىــــــڭ قىرغىقىــــــدا
وئلتۇرغانــــــــدەك كــــــــۆرۈنهتتى.
پاراڭلىــشاي دﯦــسه ەئتراپتــا باشــقا
ائدەم يــوق .مهن بولــسام كۈنبــويى
مهكتهپته .بىر ياش ائنـا ۈئچـۈن بـۇ
ناھايىتى كۈلپهتلىـك كـۈنلهر ىئـدى.
ائمﯧرىكىغا يﯧڭى كهلگهن -1يىلنىـڭ
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ىئچىدە ائمـانگۈل كـۆپ يىغاليتتـى.
كهلگۈســىنى دەپ ،ۆئزىنــى ىئنگلىــز
تىلى ۆئگىنىشكه مهجبۇراليتتى.
مهن دوكتۇرلــۇق وئقۇشــى ۈئچــۈن
ائمﯧرىكىـــــدىكى  10دەك ائلىـــــي
مهكتهپنىـــڭ ېئلﯧكتـــر ىئنجىنىرلىقـــى
كهسپىگه ىئلتىمـاس قىلـدىم .ۇئنىـڭ
ىئچىدە  6مهكتهپـتىن ماڭـا وئقـۇش
چــاقىرىقى كهلــدى .لــﯧكىن ،بىرىمــۇ
ماڭــــا وئقــــۇش مۇكاپــــات پــــۇلى
بهرمىـــدى .ېئلﯧكتـــر ىئنجىنىرلىقـــى
كهســپى ائمﯧرىكىــدا ېئھتىيــاجى بىــر
قهدەر يــــۇقىرى بولغــــان كهســــىپ
بولغاچقا ،بۇ كهسىپكه كهلگهن چهت
ەئللىــك دوكتۇرلــۇق وئقۇغۇچىلىرىغــا
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-1يىلـــى وئقـــۇش يـــاردەم پـــۇلى
بﯧرىلمهيدىكهن .مهن ائمالـسىز ،بىـر
يىـــل ىئـــشلهپ ،ائنـــدىن وئقۇشـــنى
داۋامالشـــتۇرۇش قارارىغـــا كهلـــدىم.
ەئممــــا-1990-1989 ،يىللىــــرى
ســوۋﯦت ىئتتىپــاقى پارچىالنغانــدىن
كﯧـــيىن ،ائمﯧرىكىنىـــڭ ىئقتىـــسادى
ىئنتـــايىن ناچارلىـــشىپ ،خىـــزمهت
تﯧپىش ىئنتايىن قىيىنلىشىپ كهتتـى.
مهن وئقۇش پۈتتۈرۈشتىن بىر قـانچه
ائي بـــۇرۇنال خىـــزمهت ىئزدەشـــكه
باشـــــالپ ،پهقهتـــــال خىـــــزمهت
تاپالمىــــدىم .ائخىــــرى بولمــــاي،
رەســــتۇراندا كۈتكــــۈچى بولۇشــــقا
ىئلتىماس قىلىشقا باشلىدىم .ەئممـا،
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ۇئالر مﯧنىــــــــــڭ ىئلتىمــــــــــاس
جهدىۋىلىمـــدىن مﯧنىـــڭ فىزىكىـــدا
ماگىـــستىرلىق ۇئنـــۋانىم بـــارلىقىنى
كـــۆرۈپال" ،ســـهن بـــۇ يهردە ۇئزۇن
مـۇددەت ىئشلىمىگىدەكـسهن" ،دەپ
مﯧنى ىئشقا ائلمىدى .ھولليۋووئدنىڭ
كىنـــــو ائرتىـــــسلىرى تۇرىـــــدىغان
بهرۋەلهي ھىلــــل دﯦــــگهن رايونــــدا
كىچىك بالىالرنى باقسا ،پۇلنى خﯧلـى
كـــۆپ تـــاپقىلى بولىـــدىكهن ،دەپ
ائڭلىـــــــدىم .مهن كىچىكىمـــــــدە
ۆئزۈمنىڭ ۇئكـا-سـىڭىللىرىنى خﯧلـى
بﯧقىـــپ باققـــان بولغاچقـــا ،بۇنىمـــۇ
سىناپ بﯧقىشنى قارار قىلدىم .ەئممـا،
مهن گىزىتتىكى ېئالننى كـۆرۈپ ،ۆئي
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ىئگىلىــرىگه تﯧلﯧفــون قىلــسام" ،بىــز
ەئرلهرنــى ائلمــايمىز" ،دەپ ،ماڭــا
ۆئزۈمنــى تونۇشــتۇرۇش پۇرســىتىنىمۇ
بهرمىــدى .ۇئنىڭــدىن كﯧــيىن مىــڭ
تهســلىكته بىــر ېئلﯧكترونلــۇق تــوك
يــــــولى تاختىــــــسىنى ســــــىناپ
تهكشۈرىدىغان  10نهچچه كىـشىلىك
كىچىك شىركهتتىن ىئش تـاپتىم .بـۇ
شىركهتنىڭ ىئگىسى بىـر ائق تهنلىـك
بولــــۇپ ،قالغانالرنىــــڭ مهنــــدىن
باشقىــــــــــسىنىڭ ھهممىــــــــــسى
مهكــسىكىلىقالر ىئــدى .شــۇڭا ۇئالر
ۆئز-ائرا ىئسپان تىلىدا سۆزلىشهتتى.
شــىركهتتىكى رادىوئنىمــۇ ىئــسپانچه
قانالغــا قويــۇپ قويــاتتى .ۇئ مﯧنىــڭ
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وئقۇغــان ۇئنــۋانىم بىــلهن ائساســهن
مۇناسىۋىتى يـوق بىـر قـارا خىـزمهت
بولۇپ ،ماڭا ساىئتىگه ائران  5دولالر
بﯧرەتتى .بـۇ يهردە بىـر ائي ىئـشلهپ
قارىسام ،بىر ائيلىق كىرىمىمنىـڭ بىـر
قىسمىنى ياتاققا تۆلهپ ،بىر قىسمىنى
تۇرمۇشــقا ىئــشلهتكهندىن كﯧــيىن،
بىزگه ائران بىـر-ىئككـى يـۈز دولـالر
پــۇل قالىــدىكهن .بۇنىــڭ بىــلهن بىــر
يىلــدا كﯧيىنكــى مهكتهپنىــڭ وئقــۇش
پـــۇلىنى تﯧـــپىش مـــۇمكىن ەئمهس
ىئدى .مهن داۋاملىق ىئزدەپ يۈرۈپ،
يهنه بىــر شــىركهتته ســاىئتىگه 6.5
دولــالر بﯧرىــدىغان ىئــش تــاپتىم .ۇئ
ېئلﯧكتـــر تـــوك يـــولى تاختىـــسىنى
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ىئـــشلهپ چىقىرىـــدىغان شـــىركهت
ىئـدى .شــۇنىڭ بىـلهن -1شــىركهتته
ەئتىگهن ساەئت  8دىن چۈشـكىچه،
-2شــــىركهتته چۈشــــتىن كﯧــــيىن
ساەئت  1دىن كهچ ساەئت 11-10
لهرگىـــچه ىئـــشلهيدىغان قىلـــدىم.
ەئتىگىنـــى ۆئيـــدىن ســـاەئت  7دە
چىقــسام ،كهچــته ســاەئت  11دىــن
كﯧيىن قايتىپ كﯧلهتـتىم .بىـر كـۈنى
-1شىركهتتىن ىئشتىن چۈشۈپ-2 ،
شــىركهتكه بﯧرىــپ ،بىناغــا كىرىــپ
كﯧتىۋاتسام ،پاراڭلىـشىپ تۇرغـان بـۇ
 2شىركهتنىڭ ىئگىلىرىگه ۇئچرىشىپ
قالدىم .ەئسلىدە بۇ  2كىـشى يـﯧقىن
دوستالردىن ىئـكهن-1 .شـىركهتنىڭ
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باشلىقى "ەئركىن نﯧمىـشقا بـۇ يهردە
يۈرۈيـــــدۇ؟" دەپ ســـــورىدى-2 .
شــــىركهتنىڭ باشــــلىغى "بىزنىــــڭ
شــىركهتته ىئــشلهيدۇ" دەپ جــاۋاب
بهردى .شـــۇنىڭ بىـــلهن ،مﯧنىـــڭ 2
شىركهتته تهڭ ىئشلهۋاتقانلىقىم پاش
بولـــۇپ قالـــدى .ۇئالر مﯧنىـــڭ بىـــر
ىئـــشىمنى قىسقارتىـــشىمنى قهتىئـــي
تهلهپ قىلــدى .شــۇنىڭ بىــلهن مهن
-1شـــــىركهتنى قىـــــسقارتىپ-2 ،
شـــىركهتته ھهر كـــۈنى  12ســـاەئت
ىئشلهيدىغان قىلـدىم .كﯧـيىن قـاراپ
باقــسام ،بــۇ يــول بىــلهن ھهر ائيــدا
يىغااليــــــدىغان پــــــۇل يهنه 500
دولالرغىمـــۇ بارمايـــدىكهن .ۇئنىـــڭ
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ۈئســـتىگه ،مﯧنىـــڭ باشـــلىقىم ۆئزى
ىئرانـــدىن  15ىئلگىـــرى كهلـــگهن،
ەئمما ېئرى ائمﯧرىكىغـا كـﯧلهلمىگهن
بىر ائيال بولۇپ ،باشقۇرۇش ۇئسـۇلى
ىئنتــــــايىن ناچــــــار ىئــــــدى .ۇئ
مﯧكــــسىكىلىق وئقۇمىغـــــان قـــــارا
خىزمهتچىلهرنى باشـقۇرۇپ ۆئگىنىـپ
قالغــــان بولغاچقــــا ،مــــاڭىمۇ دەل
ائشـــۇنداق مـــۇائمىله قىلـــدى .ھهر
كۈنى ەئتىـدىن كهچكىـچه كـۆزۈمگه
كىرىۋاالتتى .بهزىدە ىئشلهۋەتىپ بىـر
ۆئيـــدىن يهنه بىـــر ۆئيـــگه كﯧتىـــپ
بارســـام" ،ەئركىـــن ،نـــﯧمه ىئـــش
قىلىۋاتىسهن؟" دەپ سورايتتى .مهن
ائچچىقىمـــدا "مـــاۋۇ يهردىـــن ائۋۇ
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يهرگه مﯧڭىــۋاتىمهن!" دەپ جــاۋاب
بﯧرەتتىم .روھىي جهھهتتىن خـۇددى
ائســــماندىن يهرگه چۈشــــكهندەك
بولــۇپ ،ھهر كــۈنى ىئــشقا بوينــۇمنى
باغالپ تارتقانـدەك بـاراتتىم .پهقهت
پـــۇل ۈئچـــۈنال ىئـــشلهيتتىم .بـــۇ
شــــىركهتنىڭ مــــۇائۋىن رەىئــــسى
مىسىرلىق كىشى بولـۇپ ،مﯧنىـڭ ھهر
كۈنى روھىم ىئنتايىن چۈشكۈن ىئشقا
كﯧلىــۋاتقىنىمنى كۆرگهنــدىن كﯧــيىن،
بىر كۈنى مﯧنى ۆئزىنىڭ ىئشخانىـسىغا
چاقىرىپ ،مهندىن ەئھۋال سـورىدى.
مهن ۆئزۈمنىڭ دوكتۇرلۇقتا وئقۇشـقا
پـــۇل يىغىـــش ۈئچـــۈن بـــۇ يهردە
ىئــــــــــــــــــــــــشلهۋاتقانلىقىمنى
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چۈشهندۈرگهندىن كﯧيىن ،ۇئ كىـشى
ماڭــا" :ەئركىــن ،ەئگهر ياخــشىراق
خىزمهت تاپالىساڭ ،بـۇ شـىركهتتىن
ھهر قانداق ۋاقىتتا چىقىپ كهتـسهڭ
بولىۋﯦرىـــــدۇ .ھهرگىـــــز بىزنىـــــڭ
كــۆڭلىمىزنى ائيــاش وئيىــدا بولمــا.
مهنمۇ ەئينى ۋاقىتتا ساڭا وئخـشاش
يـــولالرنى بﯧـــشىمدىن كهچـــۈرگهن.
فىزىكىدا دوكتۇرلـۇق ۇئنـۋانى ېئلىـپ
بولغاندا ،مهن ھﯧچـيهردىن خىـزمهت
تاپالمىـــدىم .شـــۇنىڭ بىـــلهن مهن
ۆئزۈمنىــــڭ دوكتۇرلــــۇق ۇئنــــۋانى
بارلىقىنى ھـﯧچكىمگه دﯦـمهي ،مۇشـۇ
شـــىركهتكه قـــارا ىئـــشچى وئرنىـــدا
كىــردىم 5 .يىلــدەك ىئــشلىگهندىن
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كﯧــــــيىن ،ائنــــــدىن ۆئزۈمنــــــى
ائشـــكارىلىدىم .مانـــا ەئمـــدى ۆئز
ىئقتىــــدارىمنى ھهقىقىــــي جــــارىي
قىلدۇرااليدىغان بولدۇم .شۇڭا سـهن
بۈگـــۈن بىـــر ياخـــشىراق خىـــزمهت
تاپساڭ ،ەئتىال چىقىـپ كهتـسهڭمۇ،
مهن ھهرگىـز خاپــا بولمــايمهن" .بــۇ
يــول بىــلهن يﯧتهرلىــك پــۇل يىغىــش
ىئمكـــــانىيىتى بولمىغاچقـــــا ،مهن
ائخىــــرى مﯧنــــى قوبــــۇل قىلغــــان
مهكتهپلهرنىـــــڭ بىـــــرى بولغـــــان
كالىفورنىيه ۇئنىۋﯦرسىتﯧتىنىڭ ېئلﯧكتر
ۋە كومپيــــــــۇتىر ىئنژىنىرلىقــــــــى
فاكۇلتﯧتىنىـــڭ مۇدىرىغـــا تﯧلﯧفـــون
قىلــــدىم .ۇئ كىــــشىگه ۆئزۈمنىــــڭ
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وئقۇتقۇچىلىقتــا ىئنتــايىن ياخــشى
ىئكهنلىكىمنــــى ،شــــۇ ســــهۋەبتىن
كــالىفورنىيه شــىتات ۇئنىۋﯦرســىتﯧتىدا
بىـــر ىئلغـــار وئقۇتقـــۇچى دﯦـــگهن
مۇكاپاتقا ېئرىشكهنلىكىمنى ېئيتىـپ،
مﯧنىـــــــڭ وئقـــــــۇش پۇلـــــــۇمنى
كۆتۈرۈۋەتمىگهن تهقـدىردىمۇ ،ماڭـا
وئقۇتقۇچىلىــق خىزمىتــى بﯧرىــشنى
تهلهپ قىلـــدىم .ۇئ كىـــشى مﯧنىـــڭ
بـــۇرۇنقى مهكتىپىمـــدىن يـــۇقىرىقى
ەئھـــۋالنى تهكـــشۈرۈپ باققانـــدىن
كﯧيىن ،ماڭا  25%خىـزمهت بهردى.
بـــــۇ ھهپتىـــــسىگه  10ســـــاەئت
ىئـــشلهيدىغان خىـــزمهت بولـــۇپ،
ائمﯧرىكىـــــدا پۈتـــــۈن كۈنلـــــۈك
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وئقۇغـــــۇچىالر ھهپتىـــــسىگه 50%
)يهنى  20سـاەئت( ىئـشلهشكه يـول
قويۇلىدۇ .ائمانگۈل بىلهن ىئككىمىـز
قانداق قىلىش توغرىسىدا بىـر ھهپـته
مهسلىھهتلهشتۇق .قايتا-قايتـا پـۇل
سانىدۇق .نهچچه كﯧچىنى ۇئخلىماي
ۆئتكـــۈزدۇق .ماڭـــا ۇئ خىـــزمهتتىن
كﯧلىـــدىغان مـــاائش  500دولـــالر
ەئتراپىدا بولۇپ ،ۇئ مهكتهپنىـڭ بىـر
يىللىق وئقۇش پـۇلى  13000دولـالر
ىئــــدى .ائخىــــرى ۇئ مهكــــتهپكه
بﯧرىــــشنى قــــارار قىلىــــپ ،يــــۈك-
تـــــاقلىرىمىزنى ھهر بىرىنـــــى 700
دولالردىـــن ســـﯧتىۋالغان  2كىچىـــك
ماشىنىغا قـاچىالپ 500 ،كىلـومﯧتىر
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يول يۈرۈپ ،شـىمالىي كـالىفورنىيهگه
كۆچـــۈپ كهتتـــۇق .ۇئ مهكـــتهپكه
بارغانــــدىن كﯧــــيىن ،ۇئالر مﯧنىــــڭ
خىزمىتىمنــــى  50%گه كۆتــــۈرۈپ
بهردى .قالغـــــان كهم يهرلىرىنـــــى
تولــدۇرۇش ۈئچــۈن ،ائمــانگۈل ھهر
خىل جاپـالىق خىزمهتلهرنـى تﯧپىـپ
ىئــشلىدى .ۇئ مهكتهپــته بىــر يىــل 3
مهۋســــۇم بولــــۇپ ،مهن -1يىلــــى
ۆئگىنىش ۋە وئقۇتقۇچىلىق جهھهتته
خﯧلــــــى كــــــۆزگه كۆرۈنهرلىــــــك
نهتىجىــلهرگه ېئرىــشكهن بولغاچقــا،
-2يىلـــى فـــاكۇلتﯧتتىن مﯧنىـــڭ 3
مهۋســــۇملۇق وئقــــۇش پۇلۇمنىــــڭ
ھهممىسىنى كۆتۈرۈۋەتتى .شۇ چاغدا
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بىــر مهۋســۇملۇق وئقــۇش مۇكاپــات
پۇلىغىمۇ ېئرىـشهلمىگهن جۇڭگولـۇق
خهنـــزۇ وئقۇغـــۇچىالر بـــار بولـــۇپ،
ۇئالرنىــــڭ بهزىلىــــرى فاكۇلتﯧــــت
مۇدىرىنىــــــڭ قﯧــــــشىغا مﯧنىــــــڭ
ۈئســـتۈمدىن ەئرز قىلىـــپ بﯧرىپتـــۇ.
شــۇنداق قىلىــپ ،مﯧنىــڭ دوكتۇرلــۇق
وئقۇشـــۇمدا ائيالىمنىـــڭ قوشـــقان
تۆھپىسى ىئنتايىن كۆپ بولۇپ ،مهن
ائلغــان دوكتۇرلــۇق ۇئنۋاننىــڭ بىــر
قىسمى ائمانگۈلگه تهۋەدۇر.
بۇ جهھهتته ھﯧكـايىلىرىم ىئنتـايىن
كۆپ بولـۇپ ،ھـازىرچه مۇشـۇ يهردە
توختىتـــــاي .مهن ۆئزۈم ىئـــــشلهپ
باققــان ھهر بىــر وئرۇنــدا ،يۇقىرىــدا
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تىزغان شهخسىي خـاراكتىرىم بىـلهن
ناھــايىتى يــۇقىرى باھاغــا ېئرىــشىپ
كهلـدىم .مهســىلهن ،ماڭـا بﯧــرىلگهن
بىــر قىــسىم باھــاالر مۇنــداق - :مهن
ھــازىرغىچه ۇئچرىتىــپ باققــان ەئڭ
ياخشى وئقۇغۇچىالرنىڭ بىرى.
 مهن ھـــــازىرغىچه ۇئچرىتىـــــپباققان ەئڭ ەئقىللىق ىئلىـم-پهنچـى
)" ("Scientistنىڭ بىرسى.
 مهن ھــــازىرغىچه ۇئچرىتىــــپباققــــــان ەئڭ ائلىيجانــــــاب ،ەئڭ
ىئقتىدارلىق ىئنژىنىرنىڭ بىرسى.
 ىئلمىـــي تهتقىقاتتـــا ،ىئـــشالرنىداۋاملىــق ۆئز نورمىــسىدىن ائرتــۇق
قىلىدۇ.
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 ھهمـــمه خىزمهتنـــى تهلهپـــتىنكۆپ يۇقىرى وئرۇناليدۇ.
 مهن ھـــــازىرغىچه ۇئچرىتىـــــپباققان ەئڭ ياخـشى پروفﯧسـسورنىڭ
بىرسى.
 ەئگهر پروفﯧســـــــــــــسورالرنىڭھهممىــسى ەئركىنــدەك بولــسا ،مهن
ھازىرقىــدىن يــۇقىرى وئقــۇش پــۇلى
تۆلهشكه رازىمهن.
مهن دوكتورلــۇق ۇئنــۋانىنى ېئلىــپ،
بىر يﯧرىم يىل ائمﯧرىكىنىـڭ سـاندىائ
دۆلهتلىك تهجرىبىخانىـسىدا دوكتـور
ائشــــتى )  ( Post doctorبىــــلهن
شۇغۇلالندىم .شۇ جهريانـدا Chwi
 laserدﯦــــگهن بىــــر شــــىركهتنىڭ
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 Aleksدﯦــگهن مــۇائۋىن رەىئــسى
بىــلهن شــىرىك ىئــشلىگهن بولــۇپ،
 Post doctorتامامالنغانــدا ،ۇئ
مﯧنـــى ۆئز شـــىركىتىگه خىـــزمهتكه
ائلدى .بـۇ كىـشىنىڭ ائتـا-ائنىـسى
رۇسىيهدىن كهلـگهن يهھـۇدىيالردىن
بولۇپ Aleks ،نﯧۋيوركتـا توغۇلـۇپ
ۆئســــكهن MIT ،ۇئنىۋﯦرســــىتﯧتىدا
بـــــــــــاكالۋۇر ،كـــــــــــالىفورنىيه
ۇئنىۋﯦرســـــــــــــىتﯧتىنىڭ بهركهلهي
شۆبىسىدە دوكتورلۇق وئقۇغان كىشى
ىئـــدى .تۇغمـــا ەئقىللىـــق بولـــۇپ،
كهســـىپته ىئنتـــايىن قابىلىيهتلىـــك
ىئــدى .لــﯧكىن كىچىكىــدىن تارتىــپ
ائىئلىــسىدە خــارلىق ىئچىــدە چــوڭ
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بولغـــان بولـــۇپ ،كىـــشىلهر بىـــلهن
بولغــان مۇناســىۋەتته بىــر ائز ناچــار
ىئــدى .دەســلهپته مﯧنــى تــۈزۈكرەك
كــۆزگه ىئلمىــدى .ھه دﯦــسىال ماڭــا
قوپال مـۇائمىله قىلـدى .لـﯧكىن بىـر
مهزگىــل ۆئتكهنــدىن كﯧــيىن ،بىــز
ناھايىتى ياخشى چىقىشىپ كهتتۇق.
بىــر نهرســه ياســاپ چىقىرىــشتا ،ۇئ
كىـــــــشى بىـــــــر تﯧخنىكىنىـــــــڭ
ىئشلهيدىغان-ىئـشلىمهيدىغانلىقىنى
ائلــدىنائال مۆلچهرلهشــكه ىئنتــايىن
قــادىر ىئــدى .مهن بولــسام ،ۇئنــى
الھىـــيىلهپ ،ۇئنىڭغـــا كﯧتىـــدىغان
زاپچاســالرنى تﯧپىــپ ېئلىــپ ،ۇئنــى
تهجرىبىخانىـــدا ياســـاپ چىقىـــشقا
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قــادىر ىئـــدىم .كﯧيىــنچه ىئككىمىـــز
بىرلهشــــسهك ،بــــۇ دۇنيــــادا بىــــز
قىاللمايـــــدىغان ىئـــــش يـــــوقتهك
تۇيۇلىـــدىغان بولـــدى .مهن بىـــلهن
ائرىلىــشىش جهريانىــدا ۇئيغــۇرالرنى،
مﯧنىــڭ بــالىلىق ھايــاتىمنى ،ھهمــدە
مﯧنىــڭ ۇئيغــۇر مىللىــتىگه بولغــان
چهكـــسىز ســـۆيگۈ ھﯧســـسىياتىمنى
تولـــۇق بىلىـــپ كهتتـــى .ۇئ تﯧخـــى
كهلگۈســـىدە ۋاقتىمىـــز چىققانـــدا،
ىئككىمىز بىرلىشىپ مﯧنىڭ ھاياتىمنى
ىئنگلىــزچه يﯧزىــپ ،كىتــاب قىلىــپ
چىقىرىــشنى تهكلىــپ قىلــدى .مهن
پــاراڭالر ائرىــسىدا ۇئنىڭغــا" ،قــارا،
مهن كىچىكىمدە قوسـۇغۇم تـويغىچه
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تاماق يﯧيهلمهي ،ېئرىق-ۆئستهڭنىڭ
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"
دﯦــسهم ،ۇئ كۈلــۈپ تــۇرۇپ بﯧــشىنى
لىڭـــــشىتاتتى .مهن ھهقىقهتهنمـــــۇ
ېئرىق-ۆئسـتهڭنىڭ سـۈيىنى ىئچىـپ
چــــوڭ بولغــــان ىئــــدىم .بىزنىــــڭ
ىئدارىنىڭ ائلدىدا بىر كىچىـك ېئرىـق
بــار بولــۇپ ،بىــز ســۇنى شــۇ يهردىــن
ەئكىرىــپ ىئچهتتــۇق .بــۇ ېئرىقنىــڭ
بهشى تارىم دەرياسى بولۇپ ،بىزنىـڭ
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ىئـــــدارىنىڭ ائلـــــدىغا كهلگىـــــچه
قانچىلىك جـايالردا بـۇ سـۇنى ائت-
ۇئالقــالر ىئچىــدىغانلىقى ،قانچىلىــك
يهرلهردە كىچىــــك بــــالىالر ۇئنىــــڭ
بﯧـــــشىدىكى ۆئســـــتهڭگه ســـــۇغا
چۈشىدىغانلىقى مهلۇم ەئمهس .مهن
يﯧزىـــدا قايتـــا تهربىـــيه ېئلىۋاتقـــان
مهزگىلـــدىمۇ ،قىـــش كـــۈنلىرى بىـــر
توڭالپ قالغـان ھـور نﯧنىنـى ېئلىـپ،
ۆئســتهڭ بويىغــا بىــر چاشــكا ېئلىــپ
بﯧرىـــپ ،ســـۇنى شـــۇ ۆئســـتهڭدىن
ېئلىپ ،تـوڭالپ قالغـان ھـور نﯧنىنـى
غــاجىالپ يهۋاتقانــدا ،ۆئســتهڭنىڭ
بﯧــشىدا ســۇغا كﯧچىــپ تــۇرۇپ ســۇ
ىئچىۋاتقان مالالرنى كۆرۈپ تۇراتتىم.
339

يﯧزىـــدىكى تۇغقانالرنىـــڭ قﯧـــشىغا
بارغانــدا ،ېئرىــق بويلىرىغــا ياســاپ
قويغان كىچىك كۆلچهكنىـڭ سـۈيىنى
قـــول بىـــلهن ىئچكهنـــدە ،بهزىـــدە
قولىمىزغا قۇمچاق )پاقىنىڭ بالىـسى(
چىقىـــپ قـــاالتتى .بىـــز قۇمچـــاقنى
پۈۋلهپ چۈشۈرۈۋﯦتىپ ،قولىمىزدىكى
ســــۇنى ىئچهتتــــۇق .مهن تولــــۇق
وئتتــــۇرىنى پۈتتــــۈرەي دﯦگهنــــدە
ائنــدىن ائقــسۇ شــهھىرىدە قــۇدۇق
پهيـــــدا بولغانىـــــدى .كﯧيىـــــنچه
 Aleksمهنـــــــدىن ناھـــــــايىتى
تهســـىرلىنىدىغان بولـــۇپ كهتتـــى.
ىئككــى يىلنىــڭ ىئچىــدە ماائشــىمنى
 50٪ۆئســتۈرۈپ بهردى .بىــر كــۈنى
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ۇئ مﯧنىڭ قﯧشىمغا كﯧلىپ" ،ەئركىـن،
مهندە سهندەك كىـشىلىك پرىنـسىپى
دﯦگهن بىر نهرسه يـوق ىئـكهن .مهن
ساڭا ۋە ۇئيغۇرالرغا ھۆرمهت قىلىـش
يۈزىـــسىدىن ،بۈگۈنـــدىن باشـــالپ
چوشـــــــقا گۆشـــــــى يﯧيىـــــــشنى
تــوختىتىمهن" ،دىــدى .بــۇ كىــشى
دىنغا ىئشهنمىگهچكه ،بۇرۇن چوشـقا
گۆشــــىنىمۇ يهۋﯦرەتتــــى .بىزنىــــڭ
دوســـتلۇقىمىز شـــۇنىڭدىن باشـــالپ
ىئزچىل داۋاملىـشىپ كﯧلىۋاتىـدۇ .ۇئ
كىشى ھازىر فلورىدا شىتاتىدا بولۇپ،
ۆئزى بىــر ائيــرىم شــىركهت قــۇردى.
ھهر قﯧـــتىم كـــالىفورنىيهگه كهلـــسه،
چوقۇم بىزنىڭ ۆئيگه كﯧلىپ قونـۇپ،
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مهن بىلهن پاراڭلىشىپ كﯧتىدۇ.
-2000يىلىنىــــــڭ ائخىرلىــــــرى
 Aleksنـــــى مهن تونۇشـــــتۇرۇپ،
بىزنىـــڭ  Wawesplitterدﯦـــگهن
شىركهتكه ائلدۇردۇم .ۇئزۇن ۆئتمهي
ىئككىلىمىــز شــىركهتنىڭ ىئنژىنىرلىــق
بۆلۈمىــــــدىكى باشــــــقا-باشــــــقا
گۇرۇپپىالرغا باشلىق بولـدۇق .ۇئ ۆئز
خىزمىتىدىن باشقا ،مهن قىلىۋاتقـان
پروجهكتنىـــــــڭ بىـــــــر قىـــــــسىم
مﯧخــــــاينىكلىرىنى اليىھىلهشــــــكه
ياردەملىـــشىدىغان بولـــدى .ۇئ مهن
ۈئچــۈن ائجايىــپ جــان كۆيــدۈرۈپ
ىئــــشلهپ بهردى .بىــــر جىــــددىي
ۋەزىپىنىـــڭ ھۆددىـــسىدىن چىقىـــش
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ۈئچۈن 3-2 ،ھهپـته ھهر كـۈنى 12
ساەئتتىن ائرتۇق ىئشلىدى .لـﯧكىن،
بىـــر مهزگىـــل ۆئتكهنـــدىن كﯧـــيىن
ائمﯧرىكىنىــــــڭ نۇرلــــــۇق تــــــاال
خهۋەرلىـــــــشىش ساھهســـــــىدىكى
ىئقتىــــسادىدا زور چﯧكىــــنىش يــــۈز
بهردى Aleks .بىزنىـــڭ شـــىركهتته
پهقهت  9ائي ىئشلىگهندىن كﯧـيىن،
شــىركهتته بىــر چــوڭ خىــزمهتتىن
بوشىتىش بولـۇپ ،شـۇ قﯧـتىم ۇئنىمـۇ
ىئــشتىن بوشــىتىۋەتتى .شــۇنىڭدىن
كﯧـــــــــيىن ۇئ گﯧرمانىيهنىـــــــــڭ
 Lambda-Fizikدﯦــگهن چــوڭ
الزﯦــــر شــــىركىتىنىڭ فلورىــــدادىكى
تهتقىقات مهركىزىدىن ىئـش تﯧپىـپ،
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شۇ يهرگه كۆچۈپ كهتتى .ۇئنىـڭ ۇئ
شـىركهتتىكى باشــلىقى بىــر ۆئزىــدىن
 15ياش كىچىك گﯧرمـانلىق بولـۇپ،
ۇئ گﯧرمانلىق  Aleksنى تازا بوزەك
قىلىپتـــۇ .بىـــر كـــۈنى مهن Aleks
بىـــلهن تﯧلﯧفونـــدا سۆزلهشـــسهم ،ۇئ
ماڭا" :ەئركىن ،ەئينـى ۋاقىتتـا مهن
ســـاڭا قانـــداق مـــۇائمىله قىلغـــان
بولسام ،مﯧنىڭ باشلىقىم ھـازىر ماڭـا
شــــۇنداق مــــۇائمىله قىلىۋاتىــــدۇ.
بۇنىڭغا ھهر كـۈنى ائزابلىنىـۋاتىمهن.
لﯧكىن ،ھهر قﯧتىم مهن ۇئنىڭ ەئسكى
مۇائمىلىـــسىگه ۇئچـــراپ ،كۆڭلـــۈم
يﯧـــــرىم بولغانـــــدا ،مهن ســـــﯧنى
وئياليـــمهن .شـــۇنىڭ بىـــلهن ماڭـــا
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باشــقىدىن كــۈچ-قــۇۋۋەت كىرىــدۇ.
ەئركىـــــن قىاللىغـــــاننى مهنمـــــۇ
قىالاليــمهن" ،دەپ ۆئزۈمــگه ىئلھــام
بﯧرىـــۋاتىمهن .ھـــازىر ســـهن مﯧنىـــڭ
ۆئگىــنىش ۈئلــگهم بولــۇپ قالــدىڭ.
باشقىالر بىلهن بولغان مۇناسـىۋەتتىال
ەئمهس ،يهنه باشقا نۇرغۇن ىئـشالردا
مهن ســــــﯧنى ۈئلــــــگه قىلىــــــپ
تىرىـــشىۋاتىمهن .بـــۇ مﯧنىـــڭ چىـــن
كۆڭلۈمدىن چىققان گهپ" ،دﯦدى.
ائمﯧرىكىــدا ھهر قﯧــتىم بىــر يﯧڭــى
خىــزمهتكه كىرىــشته ،ســىز ائلــدى
بىــــلهن ۇئ شــــىركهتكه ىئلتىمــــاس
قىلىسىز .ۇئ شـىركهت سـىزنى بىـر ائز
مۇۋاپىق كۆرسه ،ائلدى بىلهن سىزنى
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شــىركهتكه چاقىرتىــپ ،دوكتورلــۇق
ۇئنـــۋانى بـــار كاندىـــداتالر بىـــلهن
شىركهتنىڭ ھهممه باشلىقلىرى بىـر-
بىــرلهپ كۆرۈشــۈپ چىقىــدۇ .بهزىــدە
ســىزدىن ىئمتىھــان ائلىــدۇ .بهزىــدە
سىزنى بىر گۇرۇپپا ائدەمنىڭ ائلدىدا
ۆئزىڭىزنىڭ بۇرۇن قىلغان ىئشلىرىڭىز
توغرىـــــسىدا دوكـــــالت بﯧرىـــــشكه
وئرۇنالشـــتۇرىدۇ .بـــۇ تۈگىگهنـــدىن
كﯧيىن ،ەئگهر سىز ۇئالرغا يارىسىڭىز،
ۇئالر ســــىزدىن  4گــــۇۋاھچى ائدەم
)ىئنگلىــــزچه " Professional
 "Referencesدەپ ائتىلىــــــدۇ(
نىــڭ تىزىمىنــى ېئلىــپ ،ۇئالر بىــلهن
تﯧلﯧفوندا بىر-بىرلهپ كۆرۈشۈپ ،سىز
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توغرىلىـــق تﯧخىمـــۇ كهڭ داىئرىـــدە
ەئھۋال ىئگىلهيـدۇ .ھهمـدە سـىزنىڭ
ۇئالرغــا ېئيتقانلىرىڭىزنىــڭ راســت-
يالغانلىقىنى ېئنىقاليدۇ .ھازىر مﯧنىڭ
تىزىمىمـدا مهن بىــلهن بــۇرۇن بىــرگه
ىئشلهپ باققان پروفﯧسـسور ،ىئنژىنىـر
ۋە شــــــــــىركهتلهرنىڭ چــــــــــوڭ
باشـــلىقلىرىدىن ،ماڭـــا گـــۇۋاھچى
بولــۇپ بﯧرىــشنى خااليــدىغانلىقىنى
بىلــــدۈرگهنلهردىن  20گه يــــﯧقىن
ائدەم بــار .ۆئتــكهن يىــل جپــل گه
خىزمهتكه كىرگهندە ،تۆۋەنـدىكى 4
ائدەم گۇۋاھچى بولۇپ بهردى:
 (1مﯧنىــڭ دوكتورلــۇق ۇئســتازىم،
كالىفورنىيه ۇئنىۋﯦرسىتﯧتى ېئلﯧكتر ۋە
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كومپيۇتﯧر ىئنژىنىرلىقى فاكۇلتﯧتىنىـڭ
مــۇائۋىن مــۇدىرى .ۆئزى ائفرىقىلىــق
ائق تهنلىـــك بولـــۇپ ،يﯧـــشى مهن
بىــلهن تهڭ ،بــالىلىرى مﯧنىڭكىــدىن
كىچىــــــك .ەئممــــــا ،ۇئ كىــــــشى
ۈئزۈلــدۈرمهي وئقۇغــان بولغاچقــا،
مهنــدىن  10يىــل بــۇرۇن گهوئرگىــائ
تﯧخنىكىلىق ىئنستىتۇتىدا دوكتۇرلـۇق
ۇئنۋانى ېئلىـپ ،پروفﯧسـسور بولغـان.
مهن ېئلىــپ بارغــان تهتقىقاتىمنىــڭ
پهقهت يﯧرىمـــى بىـــلهن دوكتورلـــۇق
دىسسﯧرتاتسىيهسى يﯧزىـپ-1995 ،
يىلى  15دىـن ائرتـۇق دوكتورلـۇقنى
ائلغــــانالر بىــــلهن رىقابهتلىــــشىپ،
فاكۇلتﯧتنىڭ "ەئڭ ائلىي دوكتورلـۇق
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دىسسﯧرتاتــــــسىيهسى" دﯦــــــگهن
مۇكاپاتىغــا ېئرىــشىپ ،بــۇ كىــشىگه
چــوڭ شــان-شــهرەپ كهلتــۈرگهن
ىئدىم.
 (2مهن يۇقىرىـــدا چۈشـــهندۈرۈپ
ۆئتۈپ كهتكهن .Aleks
 (3مﯧنىـــــــڭ ســـــــاندىائ دۆلهت
تهجرىبىخانىـــــــــــــــــــــسىدىكى
پوستدوكتورلۇق ۇئستازىم ،ھـازىر گه
جىوئرجىيـــا تﯧخنىكـــا ىئنـــستىتۇتى
)

of

institute

Georgia

 (technologyفىزىكــا فاكۇلتﯧتىنىــڭ
مـــۇدىرى .ۇئ كىـــشى دوكتورلـــۇقنى
ســــتانفوردتىن ائلغــــان بولــــۇپ،
دەرىجىـــــدىن تاشـــــقىرى قىـــــسقا
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وئپتىكىلىــــق پۇلــــسنى ۆئلــــچهش
جهھهتته بىر يﯧڭى ۇئسـۇلنى كهشـپ
قىلىــپ ،پۈتــۈن دۇنياغــا تونۇلغــان.
ائمﯧرىكىدا ەئڭ يـۇقىرى دەرىجىلىـك
تهتقىقاتالرنى ېئلىـپ بارىـدىغان بىـر
قــانچه قــاتالم وئرۇنــالر بــار .دۆلهت
تهجرىبىخانىـــسى شـــۇالرنىڭ بىـــرى.
-1995يىلــــى مهن دوكتورلــــۇقنى
تۈگهتكهندىن كﯧيىن ،مﯧنى سـاندىائ
دۆلهت تهجرىبىخانىــــــــــــــــــسى
پوســـتدوكتورلۇققا قوبـــۇل قىلـــدى.
لـــﯧكىن ،مهن ۇئ چاغـــدا جۇڭگـــو
گىراجــدانى بولغاچقــا ،مﯧنىــڭ بــۇ
تهجرىبىخانىنىـــڭ ىئچىـــگه كىرىـــپ
ىئشلىــــشىمگه يــــول قويۇلمىــــدى
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)جۇڭگـــــو گىراجـــــدانلىرى بـــــۇ
تهجرىبىخانىـــــدىن چهكلهنـــــگهن
ىئكهن( .شۇنىڭ بىـلهن ،ۇئالر مﯧنىـڭ
ماائشــــــــــىمنى كــــــــــالىفورنىيه
ۇئنىۋﯦرسىتﯧتى ائرقىلىق بهردى .مهن
شۇ ائلىي مهكتهپته تۇرۇپ ۇئالرنىـڭ
تهتقىقاتىنى قىلدىم .مهن شۇ چاغـدا
اليىھىلىگهن ۋە  CVIالزﯦر شىركىتىگه
كىرگهنـدىن كﯧـيىن ياسـاپ چىققــان
بىــــر الزﯦــــر سىستﯧمىــــسى ھــــازىر
ائســـماننىڭ يـــۇقىرى قاتلىمىـــدىكى
وئزۇن قهۋىتىنــى يهر يۈزىــدە تــۇرۇپ
كۆزىتىـــدىغان لىـــدار ۈئسكىنىـــسىگه
ىئشلىتىۋاتىدۇ.
 (4مهن  Wawesplitterدﯦــــــگهن
351

شىركهتته ىئشلىگهندىكى شىركهتنىڭ
بــاش تﯧخنىكــا وئفىــسورى )،(Chto
ھـــازىر ىئنتىـــل شـــىركىتى )يهنـــى
كومپيۇتﯧرنىڭ  CPUسـىنى ىئـشلهپ
چىقىرىدىغان شىركهت( نىڭ فوتونىك
گۇرۇپپىــسىنىڭ بــاش دىرىكتــورى .ۇئ
كىــــشى دوكتورلــــۇقنى  MITدىــــن
ېئلىــــپ ،بــــۇرۇن ائمﯧرىكىــــدا ەئڭ
دەسلهپ قۇرۇلغان ،تﯧلﯧفوننى ىئجـاد
قىلغان بﯧـل تهجرىبىخانىـسىنىڭ بىـر
ائلىمــى بولــۇپ ىئــشلىگهن .ھهمــدە
نۇرلۇق تاالنىڭ دەسـلهپته تهرەققىـي
قىلدۇرۇلۇشــىغا خﯧلــى چــوڭ تــۆھپه
قوشقان ىئكهن .مهن ۇئ كىشى بىلهن
 3يىلدىن ائرتۇق بىرگه ىئشلىدىم.
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مهن يﯧقىنـــدا JPLنىـــڭ بىـــر 3
كۈنلـــــۈك ىئنژىنﯧـــــرالر كۇرســـــىغا
قاتناشتىم .وئقۇتقۇچى -1ساەئتلىك
دەرســنىڭ بﯧــشىدىال ،ســىنىپتىكى 25
ەئتراپىــــــــــدىكى ىئنژىنىــــــــــر-
مۇتهخهسسىـــسلهردىن ۆئزلىرىنىــــڭ
قايــــــسى وئتتــــــۇرا مهكتهپنــــــى
پۈتتـــۈرگهنلىكىنى ســـىنىپتىكىلهرگه
ېئيتىـــپ بﯧرىـــشىنى تهلهپ قىلـــدى.
قارىــسام بــۇ ســىنىپتا چهت ەئلــدىن
كهلگهنلهردىـــــــن پهقهت مهنـــــــال
ىئكهنـــمهن .مهن وئقۇغـــان وئتتـــۇرا
مهكتهپ بـۇ يهر شـارىنىڭ قهيهرىـدە
ىئكهنلىكىنى چۈشـهندۈرۈش ۈئچـۈن
ماڭـــا باشـــقىالردىن  5-4جـــۈمله
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سۆزنى ائرتۇق قىلىشقا توغرا كهلدى.
لﯧكىن ،مهن ىئنتايىن ھاياجانلىنىـپ
تــۇرۇپ ســۆزلىدىم .مهن  CVIالزﯦــر
شىركىتىدە ىئشلهۋاتقاندا ،بىـر قﯧـتىم
گﯧزىتكه ېئـالن چىقىرىـپ ،ىئلتىمـاس
قىلغــۇچى  80كىــشىنىڭ ىئچىــدىن 3
نـــى تـــالالپ بىزنىـــڭ شـــىركهتكه
خىــــزمهتكه ائلــــدىم .ۇئالرنىــــڭ
قىلىدىغان ىئشى يـۇقىرى دەرىجىلىـك
بوشــــلۇق چهمبهرىــــدە الزﯦــــر
زاپچاســـلىرىنى ىئـــشلهپ چىقىـــرىش
ىئدى .بۇنى ىئـشلهيدىغان ماشـىنىنى
باشقۇرۇش ىئنتايىن قىيىن بولـۇپ2 ،
قـــول بىـــلهن كـــۆزنى تهڭ ىئـــشقا
سالمىسا ،يۈكسهك دەرىجىدە زﯦھنىنى
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مهركهزلهشتۈرمىسه بولمايتتى .ەئگهر
بىــرەر خاتــالىق بولــۇپ قالــسا10 ،
مىــڭ دولالرغىــچه بولغــان زاپچــاس
بۇزۇلۇپ كﯧتهتتى .ۇئالرغـا سـاىئتىگه
 17دولـــــالر ەئتراپىـــــدا مـــــاائش
بﯧرىلهتتـــــى .ھهممىـــــسى ائلىـــــي
مهكتهپته باكالۋۇر ۇئنـۋانى ائلغـانالر
بولـــۇپ ،ىئككىـــسى ھىندىـــستانلىق،
قالغــان بىرســى ۋىېئتنــاملىق ىئــدى.
مهن ۆئزۈمنىـــڭ پۈتـــۈن ۋۇجـــۇدى
بىلهن ۇئالرغا  2ھهپته بـۇ ماشـىنىنى
باشقۇرۇشــنى ۆئگهتــكهن بولــساممۇ،
ۇئالردىــــــن ىئككىــــــسى زادىــــــال
ۆئگىنهلمىـــدى .شـــۇنىڭ بىـــلهن 2
ھهپتىـــدىن كﯧـــيىن ۇئ ىئككىـــسىنى
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ىئــــشتىن بوشىتىــــشقا مهجبــــۇرىي
بولــــــدۇم .ەئتىــــــسى ىئــــــشتىن
بوشـــىتىدىغان كﯧچىـــسى ائساســـهن
ۇئخلىمىـــــــــــدىم .بـــــــــــۇرۇنقى
سهرگۈزەشــــتلىرىم كــــۆز ائلــــدىمغا
كﯧلىـــپ ،ۇئالرغـــا ىئچىـــم ائغرىـــپ،
ىئنتـــايىن ائزابالنـــدىم .ۇئالرنىڭمـــۇ
ائىئلىــسى ،بــالىلىرى بــار ەئمهســمۇ؟
ۇئالرمـــۇ جـــان باقمىـــسا بولمايـــدۇ
ەئمهســـمۇ؟ ۇئالرنـــى ىئـــشخانامغا
بىــردىن-بىــردىن چاقىرىــپ كﯧلىــپ،
ۇئالرنىــڭ ىئــشتىن چىقىرىلغــانلىقىنى
ېئيــتىش ،مﯧنىــڭ ۆئمرۈمــدىكى ەئڭ
مۈشــــكۈل ىئــــشالرنىڭ يهنه بىــــرى
بولدى.
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دۇنيــــــــادىكى مىللهتلهرنىــــــــڭ
مهدەنىيىتــــــى ،ۆئرپ-ائدىتــــــى،
ەئنەئنىـــسى ،قىلىـــق-مىجهزلىـــرى
قاتارلىقالر بىر-بىرىنىڭكىگه وئخشاپ
كهتمهيــــدۇ .لــــﯧكىن ،ەئگهر بىــــر
ائدەمـــدە مهن يۇقىرىـــدا تىزغـــان
كىــشىلىك خــاراكتﯧر بولــسا ،ھهمــدە
ھهممه جايدا ،ھهممه ۋاقىتتا ۆئزىگه
تهلهپنى يۇقىرى قويسا ،ۇئ ائدەم بـۇ
دۇنيــادىكى ھهر قانــداق مىللهتنىــڭ
ھـــۆرمىتىگه ېئرىـــشهلهيدۇ .ۇئيغـــۇر
مىللىتىنىـــــڭ باشـــــقا مىللهتـــــلهر
ائلدىدىكى ۋە خهلقائرادىكى وئبرازى
ھهر بىــر ۇئيغۇرنىــڭ جهمىئيهتتىكــى
ىئپادىـــسى ،جهمىئـــيهتكه قوشـــقان
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تۆھپىـــسى ائرقىلىـــق بهلگىلىنىـــدۇ.
ەئگهر ســـىز خۇسۇســـى ەئخـــالق-
پهزىـــلهت ۋە خىـــزمهت ىئقتىـــدارى
جهھهتـــته باشـــقىالر بىـــلهن ھـــﯧچ
بولمىغانـــدا تهڭلىشهلمىـــسىڭىز ،بـــۇ
دۇنيــادىكى ھهر قانــداق مىللهتنىــڭ
ائرىــــسىغا بﯧرىــــڭ ،ســــىز يهنىــــال
خارلىنىـــسىز .نهزەرگه ېئلىنمايـــسىز.
ۇئيغـــــۇر مىللىتىنىـــــڭ ناخـــــشا-
ۇئسسۇل-چاقچاقلىرى بىز ۇئيغـۇرالر
ۈئچۈن ەئڭ قىممهتلىـك بولغـان ،بـۇ
دۇنيــــــــــادىكى ەئڭ ىئلغــــــــــار
مهدىنىيهتلهرنىــڭ بىــرى .بىــز ۇئنــى
پۈتۈن كۈچىمىز بىـلهن قوغدىـشىمىز،
ۇئنى تهرەققىي قىلدۇرىشىمىز كﯧرەك.
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لــﯧكىن ،بىزنىــڭ يﯧقىنقــى زامانــدىن
بۇيــــانقى ەئھــــۋالىمىز ىئــــسپاتالپ
تۇرغىنىدەك ،بىز ۆئزىمىزنىڭ ناخشا-
ۇئســــۇل-چاقچــــاقلىرى ائرقىلىــــق
ۇئيغۇرالرنىـــــڭ باشـــــقا مىلـــــلهت
ائلدىــدىكى ۋە دۇنيــادىكى ياخــشى
وئبرازىنى تىكلىيهلمهيمىـز .بـۇ دۇنيـا
ۇئنــداق ماڭمايــدۇ .مهن ھــازىرغىچه
بىــر يهھۇدىينىــڭ ناخــشا ېئيتقىنىنــى
يـاكى ۇئسـسۇل وئينىغىنىنـى كــۆرۈپ
باقمىــدىم .رﯦائللىقتىمــۇ ،كىنودىمــۇ
كــــۆرۈپ باقمىــــدىم .يهھــــۇدىيالر،
گﯧرمــانلىقالر ،ۋە يــاپونلۇقالر ائنــچه
كۈلمهيــــدۇ .چاقچــــاقنىمۇ ائنــــچه
بىلمهيــدۇ .لــﯧكىن ،مهلــۇم مهنــادىن
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ېئلىپ ېئيتقاندا ۇئالر ھـازىر دۇنيـانى
ســوراۋاتىدۇ .دۇنيــادىكى مىللهتــلهر
پۇرســهت ائلدىــدا بــاراۋەر ەئمهس.
ۇئيغۇرالر ۈئچۈن بۇ تﯧخىمۇ شۇنداق.
بــۇ جهھهتــته بىــز كــۈنلهپ ،يىلــالپ
شـــىكايهت قىلـــساقمۇ بىـــز يوللـــۇق
بولۇشــىمىز مــۇمكىن .لــﯧكىن ،ۇئنىــڭ
پايدىــسى نــﯧمه؟ ۇئنىــڭ ھــازىرقى
ەئھــۋالنى ۆئزگهرتىــشكه پايدىــسى
بارمۇ؟ ەئگهر پايدىسى بولمىسا ،بىـز
ۆئزىمىــــزدىن ســــوراپ باقمىــــساق
بولمايـــــــــدۇ :مهن ۆئزۈمنـــــــــى
كهمـــسىتىدىغان باشـــقا مىللهتـــتىن
بولغــــان خىزمهتدىــــشىم بىــــلهن
وئخـــــــــــشاش دەرىجىـــــــــــدە
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تىرىشىۋاتىمهنمۇ؟ مهن ھه دﯦسىال ۇئ
يهر بــۇ يهرلهردە وئلتــۇرۇش وئينــاپ
يۈرگهندە ،باشقا مىللهتـتىن بولغـان
خىزمهتداشـــــلىرىم نـــــﯧمه ىئـــــش
قىلىۋاتىــــــدۇ؟ ۇئيغۇرالرنىــــــڭ ۆئز
وئبرازىنــى ۆئزىــگه اليىــق تهرىقىــدە
تىكلىشىنىڭ بىردىن-بىـر يـولى ،ھهر
خىل سـۈپهت ۋە ىئقتىـدار جهھهتـته
ھـــﯧچ بولمىغانـــدا باشـــقىالر بىـــلهن
تهڭلىـــــــشىش ،ەئڭ ياخشىـــــــسى
باشقىالرنى بﯧسىپ چۈشۈش.
بىــزگه ھــازىرچه ۇئنىڭــدىن باشــقا
يول يوق.
-12سوائل :چهت ەئل ياشلىرىنىڭ
ۆئزلۈكسىز ۆئگىنىش-ىئزدىنىش روھى
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ھهققىدە سۆزلهپ بهرسىڭىز؟
جــــاۋاب :چهتــــەئل ياشــــلىرىنىڭ
ۆزلىكسىز ۆئگىنىش-ىئـزدىنىش رۇھـى
توغرىــسىدا ســۆز ېئچىــشتىن بــۇرۇن،
مهن ائلدى بىلهن ائمﯧرىكىنىڭ ائلىي
دەرىجىلىــك ماائرىــپ سىستﯧمىــسى،
ھهمدە وئقۇش بىلهن كهلگۈسـىدىكى
خىـــزمهت ،كىرىمنىـــڭ مۇناســـىۋىتى
توغرىـــسىدا قىـــسقىچه توختىلىـــپ
ۆئتهي .مهن ائمﯧرىكىغا كهلگهن 16
يىلدىن بۇيان پهقهت كالىفورنىيهدىال
تۇرغان بولغاچقا ،يۇقىرىقى ىئـشالردا
كالىفورنىيهنىـــڭ ەئھـــۋالىنى ســـهل
ياخـــشىراق بىلىـــمهن .شـــۇڭا مهن
كالىفورنىيهنى مىسالغا ېئلىشنى اليىق
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كۆردۈم.
ائمﯧرىكىنىڭ نوپۇسى  300مىليـون
ەئتىراپىــدا بولــۇپ ،ۇئنىــڭ ىئچىــدە
كالىفورنىيهنىڭ نوپۇس سـانى ۇئنىـڭ
 10دىــن بىــر قىــسمىغا ،يهنــى 35
مىليونغـــا تـــوغرا كﯧلىـــدۇ .لـــﯧكىن،
كالىفورنىيهنىــڭ يىللىــق ىئقتىــسادىي
كىرىمى ائمﯧرىكىنىـڭ دۆلهت يىللىـق
ىئقتىــسادىي كىرىمىنىــڭ  5تىــن بىــر
قىسمىنى تهشكىل قىلىدۇ .ائمﯧرىكىدا
 50شــىتات بــولغىنى بىــلهن ،پهقهت
كــالىفورنىيهال ائمﯧرىكــا ىئقتىــسادىي
كىرىمىــڭ  20پهرســهنتتىن كــۆپىنى
يارىتىدۇ .يهنى ،كالىفورنىيه ائمﯧرىكا
بــويىچه ائلىــي ماائرىــپ ۋە يــۇقىرى
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تﯧخنىكىلىق سـاناەئت قاتارلىقالرنىـڭ
ھهممىسىدە مهملىـكهت بـويىچه ەئڭ
ائلدىدا تۇرىدۇ.
كـــــــــالىفورنىيهدىكى ائلىـــــــــي
مهكتهپلهرنــــى جهمــــىئ  4تــــۈرگه
ائيرىش مۇمكىن:
 (1كالىفورنىيه ۇئنىۋﯦرسـىتﯧتى .بـۇ
مهكتهپنىڭ جهمىئي  10شۆبىسى بـار
بولــــۇپ ،ھهر بىرســــىدە  20مىــــڭ
ەئتراپىــــدا وئقۇغــــۇچى بــــار .بــــۇ
مهكـــتهپلهرگه وئتتـــۇرا مهكتهپنـــى
پۈتتـــــــۈرگهن وئقۇغۇچىالرنىـــــــڭ
ىئچىـــدىكى ەئڭ ياخـــشى وئقۇغـــان
 12.5پىرســهنت ائدەمنــى ائلىــدۇ.
بــــــــاكالۋىر  ،ماگىــــــــستﯧرلىق ۋە
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دوكتۇرلۇق ۇئنۋانلىرىنىڭ ھهممىسىنى
بﯧرەلهيــدۇ .ۇئالر تهتقىقــات بىــلهن
ائلىــــي دەرىجىلىــــك تﯧخنىكىلىــــق
خادىمالرنى يﯧتىـشتۈرۈشنى ۆئزىنىـڭ
وئخـــــشاش نىشانىـــــسى قىلغـــــان
مهكتهپلهردۇر.
 (2كـــــــــالىفورنىيه شـــــــــىتات
ۇئنىۋﯦرسـىتﯧتى .ۇئنىـڭ جهمىئـي 22
شۆبىــسى بــار بولــۇپ ،ھهر بىرنىــڭ
وئقۇغۇچى سانى  30مىڭ ەئتراپىدا.
ەئڭ ياخــــشى وئقۇغــــان وئتتــــۇرا
مهكـــــتهپ وئقۇغۇچىلىرىنىـــــڭ 33
پىرســـــهنتى بـــــۇ مهكـــــتهپلهرگه
كىرەلهيدۇ .باكالۋىر ۋە ماگىـستﯧرلىق
ۇئنــــــۋانلىرىنى بﯧرەلهيــــــدۇ .ۇئالر
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وئقۇتۇشنى ائسـاس قىلغـان بولـۇپ،
كالىفورنىيهنىڭ ائساسلىق وئتتـۇرا ۋە
يۇقـــۇرى دەرىجىلىـــك تﯧخنىكىلىـــق
خادىملىرىنى يﯧتىشتۈرىدۇ.
 (3جهمىئــــيهت ىئنــــستىتۇتلىرى
)ىئنگلىـــــزچه " Community
 "Collegeدەپ ائتىلىــدۇ( .ۇئنىــڭ
جهمىئــي  106شۆبىــسى بــار بولــۇپ،
ۇئنىڭــدا وئقۇيالىغىــدەك ىئقتىــدارى
بـــــــار ،تولـــــــۇق وئتتـــــــۇرىنى
پۈتتۈرگهنلهرنىــــڭ ھهممىــــسى بــــۇ
مهكــتهپلهرگه كىرەلهيــدۇ .وئقــۇش
مۇددىتى  2يىـل بولـۇپ 2 ،يىلـدىن
كﯧيىن ىئنگلىزچىدە " Associate
 "in Artۋە " Associate in
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 "Scienceدەپ ائتىلىــــــــدىغان
"كاندىدات باكالۋىر " ۇئنۋانى بىلهن
وئقــۇش پۈتتۈرســىمۇ بولىــدۇ .يــاكى
بولمىسا ،كـالىفورنىيه ۇئنىۋﯦرسـىتﯧتى
يــــــاكى كــــــالىفورنىيه شــــــىتات
ۇئنىۋﯦرســىتﯧتىغا يۆتكىلىــپ ،يهنه 2
يىـــل وئقـــۇپ ،بـــاكالۋىر ۇئنـــۋانى
ائلسىمۇ بولىدۇ .ھهر بىر مهكتهپتىكى
وئقۇغۇچىنىــــڭ ســــانى  15مىــــڭ
ەئتراپىـــدا بولـــۇپ ،وئقـــۇش پـــۇلى
يۇقىرىقى قالغان  2تـۈرگه قارىغانـدا
كـــۆپ ەئرزان .شـــۇڭا ىئقتىـــسادىي
قىيىنچىلىقى بـار نۇرغـۇن وئقۇغـۇچى
دەســـــلهپكى  2يىلنـــــى مۇشـــــۇ
مهكتهپلهرنىــــڭ بىرىــــدە وئقــــۇپ،
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ائنـدىن  4يىللىـق ائلىـي مهكــتهپكه
يۆتكىلىدۇ.
 (4خۇسۇسىي ائلىـي مهكـتهپلهر .بـۇ
ىئقتىسادىي راسخودنى شـىتات يـاكى
دۆلهتــتىن ائلمايــدىغان مهكــتهپلهر
بولۇپ ،كالىفورنىيه خۇسۇسىي ائلىـي
مهكتهپلىرى بىرلهشمىسى قارىمىقىـدا
 77ائلىــي مهكــتهپ بــار ىئــكهن .بــۇ
مهكتهپلهرنىــــڭ ىئچىــــدە دۇنياغــــا
داڭلىق مهكتهپلهردىن Stanford,
 Caltechۋە جهنــۇبىي كــالىفورنىيه
ۇئنىۋﯦرســــــــىتﯧتى )ىئنگلىــــــــزچه
"

Southern

of

University

 "Californiaدەپ ائتىلىــــــــــــدۇ(
قاتارلىقالر بار.
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مهن يۇقۇرىـــــــــدا تىزغـــــــــان
مهكتهپلهرنىڭ سـانىنى قوشـقاندا ،ۇئ
جهمىئ  215ائلىي مهكتهپ بولىـدۇ.
كــــــــــالىفورنىيهدىكى ائلىــــــــــي
مهكتهپلهرنىــــڭ ەئمهلىــــي ســــانى
بۇنىڭدىنمۇ يۇقىرى بولۇشى مۇمكىن.
 35مىليون نوپۇسى بار بىـر شـىتاتتا
 215ائلىـــي مهكتهپنىـــڭ بـــارلىقى،
كىــــشىنى ھهقىقهتهنمــــۇ ھهيــــران
قالدۇرىــدۇ .دۇنيــادا بۇنىڭغــا يــﯧقىن
كﯧلىــدىغان باشــقا بىــر دۆلهت يــاكى
رايـــون بولماســـلىقى مـــۈمكىن .بـــۇ
پاكىــــت ھــــازىر نــــﯧمه ۈئچــــۈن
كالىفورنىيهنىــڭ دۇنيــادىكى بــارلىق
دۆلهتـــلهر ۋە رايـــونالر ىئچىـــدىكى
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ىئقتىـــسادىي كىرىمـــى -5وئرۇنـــدا
تۇرىدىغان بىر رايون بواللىغـانلىقىنى
مهلـــۇم دەرىجىـــدە چۈشـــهندۈرۈپ
بىرەلهيدۇ.
ائمﯧرىكىـــــدا وئقۇغـــــان بىـــــلهن
وئقىمىغانالرنىــڭ ماائشــى ىئنتــايىن
چــــوڭ پهرقلىنىــــدۇ .كــــالىفورنىيه
ائمﯧرىكا بـويىچه كىـرىم ۋە تۇرمـۇش
سهۋىيىـــسى ەئڭ يـــۇقىرى بولغـــان
شـــىتات بولـــۇپ ،بـــۇ شـــىتاتتىكى
كىـــشىلهرنىڭ ماائشـــىمۇ يـــۇقىرى،
نهرســــىلهرنىڭ ،بولۇپمــــۇ ۆئينىــــڭ
باھاســــىمۇ ھهممىــــدىن يــــۇقىرى.
مهســىلهن ،يﯧقىنقــى بىــر دوكالتقــا
ائساســـالنغاندا ،لـــوس-ائنـــژىلىس
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ناھىيىــسىدىكى ۆئينىــڭ وئتتــۇرىچه
باھاسى  450مىڭ دولـالر ەئتراپىـدا
ىئكهن .بۇ دﯦگهنلىك يﯧقىندا لـوس -
ائنـــژىلىس ناھىيىـــسىدە ســـﯧتىلغان
ۆئيلهرنىـڭ يﯧرىمىنىــڭ باھاســى 450
مىـــڭ دولالردىـــن تـــۆۋەن ،قالغـــان
يﯧرىمىنىــــڭ باھاســــى  450مىــــڭ
دولالردىـــن يـــۇقىرى دﯦگهنلىكـــتىن
ىئبـــارەت .ىئجـــارىگه بﯧرىلىـــدىغان
2ېئغىزلىـــق ياتاقنىـــڭ بىـــر ائيلىـــق
ىئجارىـــسىمۇ  1800-1000دولـــالر
داىئرىـــسىدە .ېئلﯧكتىـــر ،يۇمـــشاق
دﯦتــــال ،مﯧھانىكــــا ،خىمىــــيه ،ۋە
بىوئلوگىيه قاتارلىق ساھهدىكى ائلىي
مهكتهپــته وئقۇمىغــان تﯧخــنىكالر ۋە
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ائلىــــــي مهكتهپــــــته وئقۇغــــــان
ىئنژىنىرالرنىـــڭ يﯧڭـــى خىـــزمهتكه
كىــــرگهن ۋاقتىــــدىكى وئتتــــۇرىچه
ســـاەئتلىك ماائشـــىنى تهخمىـــنهن
مۇنــداق دەپ ېئيــتىش مــۇمكىن )بــۇ
بىــــر وئمۇمالشــــتۇرۇپ وئتتۇرىغــــا
قويغـــان مـــۆلچهر بولـــۇپ ،ائيـــرىم
شهخـــسلهرنىڭ ماائشـــى بۇنىڭـــدىن
كــۆپ پهرقلىــق بولۇشــى پۈتــۈنلهي
مـــــۇمكىن) :ائلىـــــي مهكــــــتهپ
پۈتتۈرمىگهن تﯧخنىكالر 10 :دولـالر؛
بــاكالۋىرلىق ائلغــانالر 20 :دولــالر؛
ماگىــستﯧرلىق ائلغــانالر 25 :دولــالر؛
دوكتۇرلــۇق ائلغــانالر 35 :دولــالر ۋە
ۇئنىڭدىن يۇقىرى.
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مهن ھــازىر ســىلهرگه بىــر ائددىــي
ھﯧساپ ىئـشلهپ بﯧـرەي .بـۇ ھﯧـساب
مهن تۆۋەنــــدە بايــــان قىلمــــاقچى
بولغـــان بىـــر قىـــسىم نهرســـىلهرنى
چۈشـــــىنىش ۈئچـــــۈن ىئنتـــــايىن
پايدىلىق.
ســاەئتىگه  10دولــالر ائلىــدىغان،
ائلىي مهكتهپته وئقۇمىغان بىر يـاش
 10يىلــدا قانچىلىــك پــۇل تاپىــدۇ؟
ھهر بىر يىلنىڭ ىئچىدە  52ھهپته بار
بولــۇپ ،ائمﯧرىكىــدا بىــر ھهپتىــدە 5
كـــــۈن ،بىـــــر كـــــۈن  8ســـــاەئت
ىئــشلهيدىغان بولغاچقــا ،بىــر ائدەم
بىر ھهپتىدە  40سـاەئت ىئـشلهيدۇ.
شۇڭا10
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يىللىــق كىــرىم =  10دولــالر10x
)يىــــــل( ) 52xھهپــــــته( 40 x
)ساەئت( =  208مىڭ دولالر.
ســاەئتىگه  20دولــالر ائلىــدىغان،
باكالۋىر ۇئنـۋانى بـار بىـر يـاش 10
يىلدا قانچىلىك پۇل تاپىدۇ؟
وئن يىللىـــق كىـــرىم = يـــۇقىرىقى
پۇلنىــڭ ىئككــى ھهسسىــسى = 416
مىڭ دولالر .لﯧكىن ،بۇ ياش باكالۋىر
ۇئنـــۋانى ېئلىـــش ۈئچـــۈن  4يىـــل
ىئشلىيهلمهيدۇ ،ھهمـدە بىـر يىللىـق
كىرىمــى  4يىللىــق وئقۇشــى ۈئچــۈن
كﯧتىــــدۇ ،دﯦــــسهك ،بــــۇ ياشــــنىڭ
دەســـلهپكى  10يىللىـــق كىرىمىمـــۇ
 208مىڭ دولالر بولىدۇ.
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نورمــال وئقۇغــان بىــر يــاش22 ،
يﯧــشىدا بــاكالۋىر ۇئنــۋانى ېئلىــپ
بولىــدۇ .بۇنىڭغــا يــۇقىرىقى  5يىلنــى
قوشـــساق ،يـــۇقىرىقى  10يىلـــدىن
كﯧــيىن بــۇ ياشــنىڭ يﯧــشى  27يــاش
بولىدۇ .بۇ چاغدا ،باكالۋىر ۇئنـۋانى
بــار ياشــنىڭ ســاەئتلىك ماائشــى 30
دولالرغا ،ائلىي مهكتهپته وئقۇمىغان
ياشــــنىڭ ماائشــــى  15دولالرغــــا
ۆئســـــكهن بولۇشـــــى مـــــۇمكىن
)ائمﯧرىكىدا بـۇ پۈتـۈنلهي مـۇمكىن.
كالىفورنىيهنىڭ سىلىكون جىلغىـسىدا
دوكتۇرلۇق ۇئنۋانى بار ىئنژىنﯧرالرنىڭ
ىئچىدە سـاەئتلىك ماائشـى 60-50
دولالردىــن ائشــىدىغانالر كۈرمىــڭ(.
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ەئگهر بۇ ىئككـى يـاش  60ياشـقىچه
ىئشلىــسه )ائمﯧرىكىــدا  65ياشــقىچه
ىئشلهيدىغانالر ىئنتـايىن كـۆپ( ،بـۇ
يﯧڭــى مــاائش بىــلهن يهنه  33يىــل
ىئــشلىيهلهيدۇ .ۇئالر بــۇ  33يىلــدا
قانچىلىــك پــۇل تاپىــدۇ؟ بــاكالۋىر
ۇئنۋانى بار كىشى  2مىليون  59مىڭ
دولالر ،ائلىـي مهكتهپـته وئقۇمىغـان
كىــشى  1مىليــون  30مىــڭ دولــالر
تاپىدۇ .بۇالردىن باشـقا ،وئقۇمىغـان
ائدەمنىـــــڭ يﯧڭـــــى نهرســـــىلهرنى
ۈئگىــــنىش ،كهســــىپ جهھهتــــته
توختىمــاي ىئلگىــرلهش ىئقتىــدارىمۇ
تـــۆۋەنرەك بولىـــدىغان بولغاچقـــا،
ماائشى ۆئسۈپ مهلۇم بىر سـهۋىيهگه
376

يهتكهنــــدىن كﯧــــيىن توختىــــشى
مۈمكىن .وئقۇغـانالر ۈئچـۈن بولـسا،
كهســىپته ۋە ىئقتىــسادىي كىرىمــدە
ۆئمــۈر بــويى توختىمــاي ىئلگىــرلهش
پۇرسىتى بولىدۇ.
وئقۇغان بىلهن وئقۇمىغاننىڭ پهرقى
يــــالغۇز ىئقتىــــسادىي كىرىمــــدىال
ەئمهس .وئقۇغانالرنىــڭ قىلىــدىغىنى
كهسىپ ۋە تﯧخنىكا جهھهتته بىر ائز
يــــوقىرى دەرىجىلىــــك خىــــزمهت
بولغاچقــا ،ۇئالرنىــڭ جهمىيهتتىكــى
وئرنـــى ،ېئرىـــشىدىغان ھۆرمىتىمـــۇ
يوقىرى بولىدۇ.
مهن بــۇ ھﯧــسابنى نــﯧمه ۈئچــۈن
ىئـــــــشلىدىم؟ چـــــــۈنكى ،بـــــــۇ
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ائمﯧرىكىـــدىكى كـــۆپ ســـانلىق ائق
تهنلىكلهر ىئـشلهيدىغان ھﯧـساپ .ۇئ
يهھــۇدىيالر ،يــاپونلۇقالر ،گﯧرمــانالر،
ۋە ياۋروپــادىكى تهرەققىــي تاپقــان
دۆلهتلهردىكـــى نۇرغـــۇن كىـــشىلهر
ۆئيىدە چوقـۇم ىئـشلهپ كۆرىـدىغان
ھﯧــساب .ھهر قانــداق بىــر تهرەققىــي
تاپقـــان ەئلـــدىن كﯧلىـــپ چىققـــان
كىــشى بىــلهن پاراڭالشــسىڭىز ،ســىز
شــۇنى چوڭقــۇر ھــﯧس قىلىــسىزكى،
ۇئالر مهيلــى بىــر ىئگىلىــك پىالنــى
توغرىــــسىدا سۆزلىــــسۇن ،مهيلــــى
تۇرمۇشـــتىكى بىـــرەر ائددى ىئـــشالر
توغرىـــسىدا سۆزلىـــسۇن ،ۇئالرنىـــڭ
ســــۆزلىرىدە ســــانلىق مهلۇمــــاتالر
378

ىئنتايىن كۆپ .ۇئالر ھهممه ىئشالرنى
ھﯧــسابالپ تــۇرۇپ قىلىــدۇ .تهبىىئــي
پهن ،ىئنژىنﯧرلىـــــق ۋە ىئقتىـــــسادال
ەئمهس ،ىئجتىمــــــــــــاىئي پهن ۋە
سىياسهتتىمۇ شۇنداق .بولۇپمۇ ،مهن
بىـــر قهدەر چوڭقـــۇرراق ائرىلىـــشىپ
باققـــان يـــاپونلۇقالر ۋە يهھـــۇدىيالر
ەئنه شـۇنداق .بــۇ تهرەققىــي تاپقــان
ەئللهردىكـى "ىئلمىـي ۇئسـۇل بىـلهن
ىئـــش قىلىـــش" دﯦـــگهن ۇئقـــۇمنى،
"ھﯧــسابالپ تــۇرۇپ ىئــش قىلىــش"،
دەپ ائددىالشــتۇرۇپ چۈشهنــسىڭىز،
ھهرگىــز خاتاالشمايــسىز .يهھــۇدىي
ائتا-ائنىالر يـۇقىرىقى ھﯧـسابنى بهك
ياخـــــشى بىلگهچـــــكه ،ۆئزلىـــــرى
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قانچىلىــــك جاپــــا چﯧكىــــشىدىن،
خارلىنىشىشىدىن قهتىئينهزەر ،پۈتۈن
كــۈچى بىــلهن بــالىلىرىنى وئقۇتىــدۇ.
مهكتهپنىــــــڭ ەئڭ ياخشىــــــسىدا
وئقۇتىــدۇ .ەئڭ قىــيىن كهســپلهردە
وئقۇتىــدۇ .شۇڭالشــقا ،ائمﯧرىكىــدا
كىرىمــــى ەئڭ يۇقــــۇرى بولغــــان
دوختۇرلــۇق )مىدىتــسىنا( كهســپى،
ائدۋوكـــاتلىق كهســـپى ،ىئقتىـــساد
كهسپى ،ائلتۇن-بۇيۇم ،سـهنەئت ۋە
كىنو ىئـشلهش قاتـارلىق كهسـپلهردە
يهھۇدىيالرنىـــڭ نىـــسبىتى ۇئالرنىـــڭ
نوپۇس سـانى بىـلهن سﯧلىـشتۇرغاندا
ىئنتايىن يۇقۇرى.
ائمﯧرىكىــــدىكى كــــۆپ ســــانلىق
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ياشـــالرنىڭ ۆئزلۈكـــسىز ۆئگىـــنىش-
ىئــــــزدىنىش روھىنىــــــڭ كﯧلىــــــپ
چىقىــــــــشىدىكى ەئڭ مــــــــۇھىم
ھهرىكهتلهندۈرگۈچى كۈچ نـﯧمه؟ بـۇ
سوائلنىڭ جاۋابىنى يۇقىرىقى سانلىق
مهلۇمــــاتالردىن كــــۆرۈۋﯦلىش تهس
ەئمهس .يهنــــى ،وئمۇمالشــــتۇرۇپ
ېئيتقانـــدا ،يـــۇقىرىراق ىئقتىـــسادىي
كىـــرىم ۋە شـــۇ ائرقىلىـــق ەئمهلـــگه
ائشــىدىغان ياخــشىراق تۇرمۇشــتىن
ىئبــارەت .ائمﯧرىكىــدىكى ياشــالرنىڭ
كۆپىنچىسى كهلگۈسىدە باشقىالردىن
ياخـــــشىراق ياشـــــاش ۈئچـــــۈن
وئقۇيدىغانلىقى ،ھهمدە كۆپىنچىـسى
وئقـــۇش پـــۇلىنى ۆئز يانچۇقىـــدىن
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تۆلهيــدىغانلىغى ۈئچــۈن ،ۇئالرنـــى
ھـﯧچ كىـم مهجبۇرلىمىـسۇ ،ناھـايىتى
تىرىشىپ وئقۇيدۇ.
ائمﯧرىكىنىڭ ماائرىـپ سىستﯧمىـسى
 4نومۇرلۇق سىـستﯧما بولـۇپ ،دەرس
نهتىجىلىرى مۇنداق بﯧرىلىدۇA=4, :
 ,B=3, C=2, D=1ۋە F=0 .شۇڭا
ھهمــمه دەرســـلهردە تولــۇق نومـــۇر
ائلغانالرنىڭ وئتتۇرىچه نومـۇرى 4.0
بولــــۇپ ،بــــۇ وئتتــــۇرىچه نومــــۇر
ىئنگلىزچىــــدە " Grade Point
 ،"Averageيـــــاكى قىـــــسقارتىلىپ
" "GPAدەپ ائتىلىـــدۇ )وئتتـــۇرا
مهكتهپ وئقۇغۇچىلىرى ائرىـسىدىكى
وئقۇشـــــتا ائالھىـــــدە ياخـــــشى
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وئقۇغۇچىالرغــا بىــر خىــل ائالھىــدە
كاتﯧگورىيه بويىچه  4.0دىن يۇقىرى
نومۇرمۇ بﯧرىلىـدۇ( .مهن كـالىفورنىيه
شـــــــــىتات ۇئنىۋﯦرســـــــــىتﯧتىنىڭ
" "Northridgeبىـــــــــــــــــــــلهن
" "Sacramentoدىــگهن شۆبىــسىدە،
كــــــالىفورنىيه ۇئنىۋﯦرســــــىتﯧتىنىڭ
" "Davisدﯦــــــگهن شۆبىــــــسىدە
وئقۇتقۇچىلىق قىلىپ باقتىم .نورمـال
دەرسنىمۇ ،ۋە تهجرىبه دەرسـلىرىنىمۇ
ۆئتۈپ باقتىم .تهجرىبه دەرسلىرىدە،
دەرســكه كهلمىــگهن وئقۇغۇچىنىــڭ
تهجــــــرىبه دوكالتــــــى يﯧزىــــــپ
تاپشۇرۇشىغا يول قويمىدىم .دەرسكه
كﯧلىپ ،تهجرىبه ىئشلهپ ،ۇئنىڭدىن
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دوكالت تاپـشۇرغانالرنىڭ دوكالتىنـى
تهكــــــشۈرۈپ نومــــــۇر بهردىــــــم.
دەرســخانىدا ۆئتۈلىــدىغان نورمـــال
دەرســـكه كهلـــسهك ،مﯧنىـــڭ كىـــم
دەرســكه كهلــدى ،كىــم كهلمىــدى،
ۇئنىڭ بىلهن ھهرگىز كارىم بولمىدى.
ەئمىلهيتــته ۇئ ىئــشالر بىــلهن كــارى
بولۇشنىڭ ھهرگىزمـۇ ھـاجىتى يـوق.
ســـــــىنىپتىكى وئقۇغۇچىالرنىـــــــڭ
كۆپىنچىـسى ھهقىقىــي بىلىـم ېئلىــش،
ھهقىقىــــي ىئقتىــــدار يىتىلــــدۈرۈش
ۈئچۈن وئقۇيدىغان بولغاچقـا ،ۇئالر
ھهمـــمه ۋاقىتتـــا كـــۆپرەك نهرســـه
ۆئگىنىۋﯦلىــشقا تىرىــشىدۇ .دەرســكه
خۇددى وئقۇتقۇچىدا قهرزى بـاردەك
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كىرىــــدۇ :مهن مهكــــتهپكه پــــۇل
تۆلىدىم ،شۇڭا سىز دەرسنى ياخـشى
ۆئتۈشــىڭىز كﯧــرەك دەپ قارايــدۇ.
دەرس ســــۆزلهۋاتقاندا كىچىككىــــنه
خاتـــالىق بولـــۇپ قالـــسىمۇ ،ۇئالر
دەرھال بىلىۋﯦلىپ ،قـولىنى كۆتـۈرۈپ
ســـوائل ســـورايدۇ .ســـىز شـــۇ نهق
مهيداندا جاۋاپ بﯧرىسىز .ەئگهر شـۇ
چاغنىــــــڭ ۆئزىــــــدىال جــــــاۋاب
بﯧرەلمىــسىڭىز ،وئقۇغۇچىالرغــا دەپ
قويــۇپ ،كﯧيىنكــى دەرســته جــاۋاب
بﯧرىسىز .مهكتهپ سىزگه بىر دەرسـنى
ۆئتۈشــــنى تاپــــشۇرغاندا ،ســــىزگه
وئقۇغـۇچىالر مۇشــۇ دەرســنى وئقــۇپ
بولغاندىن كﯧيىن نﯧمىلهرنـى بىلىـشى
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كﯧــرەك ،شــۇنى بهلگىــلهپ بﯧرىــدۇ.
قايــسى كىتــابنى ۆئتىــسىز ،قانــداق
تهرتىپ بـويىچه ۆئتىـسىز ،قانچىلىـك
تاپــشۇرۇق بﯧرىــسىز ،قــانچه قﯧــتىم
ىئمتىھـــان ائلىـــسىز ،ھهمـــدە ەئڭ
ائخىرقى دەرس نهتىجىسىنى قانـداق
بﯧرىــسىز ،بــۇ پۈتــۈنلهي ۆئزىڭىزنىــڭ
ھوقـــــۇقى .ائدەتـــــته ،بـــــاكالۋىر
وئقۇغۇچىلىرىغـــا دەرس نهتىجىـــسى
مۇنـــداق بﯧرىلىـــدۇ :تاپـــشۇرۇق 30
پىرســــهنت ،يﯧــــرىم مهۋســــۇملۇق
ىئمتىھان  30پىرسهنت ،مهۋسـۇملۇق
ىئمتىھــان  40پىرســهنت .ســىنىپنىڭ
ەئڭ ائلدىــدىكى  15-10پىرســهنت
وئقۇغۇچىغــــــا " ,"Aۇئنىڭــــــدىن
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كﯧيىنكـى  30پىرســهنت وئقۇغۇچىغــا
" ،"Bۇئنىڭـــــــدىن كﯧـــــــيىن 30
پىرســــــهنت وئقۇغۇچىغــــــا "،"C
قالغانالرغــــــا " "Dبىــــــلهن ""F
بﯧرىلىدۇ .ھهرگىـز بىـرەر ىئمتىھاننىـڭ
نهتىجىسى شۇ بويىچه وئقۇغۇچىنىـڭ
دەرس نهتىجىـــــــــسى بولـــــــــۇپ
ھﯧــــسابالنمايدۇ .وئمۇمالشــــتۇرۇپ
ېئيتقاندا ،ائمﯧرىكىلىـق وئقۇغـۇچىالر
ھهقىقىــــي بىلىــــم ىئگىلهشــــنى -1
وئرۇنغــا ،ىئمتىھانــدا يــۇقىرى نومــۇر
ېئلىــشنى -2وئرۇنغــا قويىــدۇ .مهن
ھــازىرغىچه ۇئچراتقــان ائســىيالىقالر
بولــسا ،بۇنىــڭ قــارمۇ-قارشىــسىنى
قىلىدۇ.
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مهكــــتهپ پۈتتــــۈرۈپ بولــــۇپ،
خىــــزمهت تﯧپىــــشتا ،وئتتــــۇرىچه
مهكــتهپ نهتىجىــسى  2.5نومــۇردىن
يۇقىرى بولسا بولىۋﯦرىدۇ .يﯧڭـى بىـر
شـــىركهتكه خىـــزمهتكه كىرگهنـــدە،
باكالۋىر ۇئنۋانى بارالرنىـڭ مهكـتهپ
نهتىجىـــسى تهكـــشۈرۈلىدۇ .ائلىـــي
مهكتهپنى  4.0وئرتۇچه نومۇر بىلهن
پۈتتــــۈرگهنلهرنى بهزى شــــىركهتلهر
"بىــر ائز چــاتىقى بــار وئخــشايدۇ"
دەپ قارايــدىكهن .ماگىــستﯧرلىق ۋە
دوكتۇرلــــۇق ۇئنــــۋانى بارالرنىــــڭ
نهتىجىسىگه ائنچه قاراپ كهتمهيدۇ.
لﯧكىن ،ماگىستﯧرلىق ۋە دوكتۇرلۇقتـا
وئقۇش ۈئچۈن ،باكالۋىر نهتىجىـسى
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كــام دﯦگهنــدە  ،3.0ەئڭ ياخشىــسى
 3.5دىن يۇقىرى بولۇشى كىرەك.
ىئـــــزاھالپ ۆئتـــــۈپ كﯧتىـــــشكه
تﯧگىــشلىك بىــر ىئــش شــۇكى ،بىــر
كىــشىنىڭ بىــرەر ۇئنــۋانى بولۇشــى،
ھهرگىــز ۇئ كىــشىنىڭ چوقــۇم بىــرەر
خىــزمهتكه وئرۇنلىشىــشى كاپــالهتكه
ىئگه ،دﯦگهنـدىن دﯦـرەك بهرمهيـدۇ.
مهن يۇقىرىـــدا چۈشـــهندۈرگهن ھهر
خىل دەرىجىـدىكى ماائشـنى چوقـۇم
ائالاليــــدۇ ،دﯦگهنــــدىنمۇ دﯦــــرەك
بهرمهيدۇ .بۇ ائمىلـالر بىـر كىـشىنىڭ
ۇئنۋانى بىلهن ۇئنىڭ ھهقىقىي بىلىمى
ۋە خىــــزمهت ىئقتىــــدارى بىــــلهن
مۇناســـىۋەتلىك .ھهر بىـــر شـــىركهت
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ســــىزنى ۆئز ىئختىيــــارلىقى بىــــلهن
خىـــزمهتكه ائاللىغـــانىكهن ،ســـىزنى
يهنه ۆئز ىئختىيــــــارلىقى بىــــــلهن
شــىركهتتىن بوشــىتااليدۇ-2000 .
يىلىنىــــــڭ ائخىــــــرى بىزنىــــــڭ
" "WaveSplitterدﯦــگهن شــىركهتكه
فــۇدەن ۇئنىۋﯦرســىتﯧتىدا بــاكالۋىر ،
ائمﯧرىكىنىــڭ خﯧلــى داڭلىــق بولغــان
خۇسۇســـــىي مهكـــــتهپ Purdue
ۇئنىۋﯦرسىتﯧتىدا دوكتۇرلـۇق ۇئنـۋانى
ائلغــان بىــر خهنــزۇ قىزنــى ائلــدى.
لﯧكىن ،ۇئ قىز ىئشنى زادىـال ياخـشى
قىاللمىـــدى .مهن بىرەرســـى بىـــلهن
تﯧخنىكىلىـــق مهســـىلىلهر ۈئســـتىدە
پاراڭالشسام ،ائستا قﯧـشىمغا كﯧلىـپ
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وئغــرىلىقچه ائڭاليتتــى .ىئنژىنﯧــرالر
يىغىنىــــــــــدا پهقهت پىكىــــــــــر
قاتناشــتۇرالمايتتى .مﯧنىــڭ ۇئ قىزغــا
ىئچىـــم ائغرىـــپ ،ۆئزۈم شـــىركهت
ۈئچـــــۈن تهييارلىغـــــان بـــــارلىق
تﯧخنىكىلىق ماتﯧرىياللىرىمنى ۇئنىڭغا
نۇســـخىالپ بهردىـــم" .ھهر قانـــداق
ۋاقىتتــا ســوائلىڭ بولــسا ،مهنــدىن
تارتىنمـــاي ســـورا" دەپ تـــۇردۇم.
لــﯧكىن ،بــۇ قىــز خىزمهتنــى زادىــال
قولىغــــا ائاللمىغانــــدىن كﯧــــيىن،
شـــىركهتكه كىرىـــپ  5ائيالردىـــن
كىيىن ،ۇئنـى شـىركهتتىن بوشـاتتى.
-2003يىلـــى مهن "نۇرلـــۇق تـــاال
خهۋەرلىشىش" خهلقـارالىق يىغىنىغـا
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بارغاندا ،بۇ قىزنى شۇ يىغىن زالىنىـڭ
خىزمهت ىئزدەش وئرنىدا ۇئچرىتىـپ
قالدىم .ۇئ قىـز شـۇ چـاغقىچه باشـقا
خىـــــزمهت تاپالمـــــاي يۈرۈپتـــــۇ.
چىڭخـــۇدا بـــاكالۋىر لىـــق ېئلىـــپ،
ائمﯧرىكىـــدىكى يهنه بىـــر داڭلىـــق
مهكـــــتهپ بولغـــــان پرىنـــــسﯧتون
ۇئنىۋﯦرســىتﯧتىدا دوكتۇرلــۇق ائلغــان
يهنه بىر خهنزۇ باال بار بولۇپ ،ۇئنىڭ
بۇرۇن وئقۇغىنى ائكتىپ وئپتىكىلىـق
زاپچاسالر ىئكهن .بىزنىـڭ شـىركهتته
قىلىـــدىغىنى پاســـسىپ زاپچاســـالر
بولــــــۇپ ،ۇئ بــــــاال ىئنژىنﯧــــــرالر
گۇرۇپپىــــــــــــسىدا زادىــــــــــــال
ىئـــشلىيهلمىگهندىن كﯧـــيىن ،ۇئنـــى
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شــىركهتنىڭ ســودا-ســﯧتىق بۆلــۈمى
)ىئنگلىزچه
 "Deparmentدەيــدۇ( گه يــۆتكهپ
قويدى .لﯧكىن ،ۇئ يهردىمـۇ ياخـشى
ىئـــشلىيهلمىگهچكه ،ۇئزۇن ۆئتـــمهي
ۇئنىمۇ ىئشتىن بوشىتىۋەتتى .مهن بۇ
يهردە ھهرگىـــز خهنـــزۇ بالىالرنىـــڭ
ھهممىــسى ياخــشى ىئــشلىيهلمهيدۇ،
دﯦمهكچــى ەئمهســمهن .يــۇقىرىقىالر
ناھـــايىتى داڭلىـــق مهكــــتهپلهردە
ۇئنۋان ائاللىغان بولـسىمۇ ،خىـزمهت
ىئقتىــدارى تــۆۋەن ،ھهمــدە يﯧڭــى
شاراىئتقا تﯧز ماسلىـشىش قـابىلىيىتى
يوقالرنىڭ بىـر قـانچه مىـساللىرىدىنال
ىئبــــارەت .ائمﯧرىكىــــدا ياخــــشى
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ىئشلهپ ،ۆئز كۈنىنى ياخـشى ېئلىـپ
كﯧتىۋاتقان خهنزۇالر ىئنتايىن كـۆپ.
ۆئزلىرى يۇقىرى تﯧخنىكىلىق شىركهت
قۇرغـــــانالرمۇ خﯧلـــــى بـــــار .مهن
بۇنىڭــدىن بىــر قــانچه يىــل بــۇرۇن
وئقۇغــــــان بىــــــر ماتﯧرىيالغــــــا
ائساســـــالنغاندا ،كالىفورنىيهنىـــــڭ
ســــىلىكون جىلغىــــسىدا جۇڭگــــو،
شــاڭگاڭ ۋە تهيۋەنــدىن كهلــگهن،
يــــۇقىرى تﯧخنىكىلىــــق شــــىركهتته
ىئــشلهيدىغان خهنــزۇ خــادىمالردىن
 50مىڭدىن كۆپ ائدەم بار ىئكهن.
ائمﯧرىكىدىكى شىركهتلهر ھهقىقىـي
ىئقتىـــــدارى يـــــوق ،شـــــىركهتنىڭ
ىئشلىرىغا ۆئز ساالھىيىتىگه چۇشلۇق
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تــۆھپه قوشــالمايدىغانالرنى ىئــشتىن
تﯧزال بوشىتىۋەتكهن بىلهن ،شـىركهت
ۈئچــۈن مــۇھىم كىــشىلهرنى پۈتــۈن
كــــۈچى بىــــلهن قوغدايــــدۇ .مهن
بۇنىڭــدىن بىــر قــانچه يىــل بــۇرۇن،
ســىلىكون جىلغىــسىدىكى يهنه بىــر
شــىركهتكه تﯧلﯧفــون قىلىــپ ،ۇئنىــڭ
ائساســــلىق تﯧخنىكــــا خــــادىمىنى
ىئزدىــــدىم .ۇئالر ماڭــــا ائرىزونــــا
شــىتاتىنىڭ بىــر تﯧلﯧفــون نومــۇرىنى
بﯧرىپ ،شۇيهرگه تﯧلﯧفون قىلىـشىمنى
ېئيتتـــــــــى .مهن "ســـــــــىلهرنىڭ
ائرىزونادىمۇ بىرەر شۆبهڭالر بـارمۇ؟"
دەپ سورىــسام ،ۇئالر "يــاق .بىزنىــڭ
شــىركهت بــۇرۇن ائرىزونــادا بولــۇپ،
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كﯧــــيىن كــــالىفورنىيهگه يــــۆتكهپ
كهلــــــگهن .لــــــﯧكىن ۇئ كىــــــشى
كالىفورنىيهگه كهلگىلى ۇئنىمىغاچقا،
ۇئنىڭغا ائرىزونادا بىر ائيرىم ىئشخانا
ېئچىـــــپ بهردۇق" ،دﯦـــــدى .مهن
-2003يىلـى  Wave Splitterدىـن
چىقىــپ كﯧتىــدىغانغا ائز قالغانــدا،
ۆئزۈمنىڭ ھهممه تونۇشـلىرىغا يﯧڭـى
ىئـــش ىئزدەۋاتقـــانلىقىم توغرىـــسىدا
ېئلــخهت يــازدىم .مﯧنىــڭ بــۇرۇنقى
ســــــــــــاندىائ) ( Sandiaدۆلهت
تهجرىبىخانىــــسىدىكى ۇئســــتازىم،
ھـــــازىر  Georgiaتﯧخنىكىلىـــــق
ىئنـــستىتۇتى فىزىكـــا فاكۇلتﯧتىنىـــڭ
مــــۇدىرى مﯧنــــى ۆئز مهكتىپىنىــــڭ
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تارمىقىدا ەئمدىال قۇرۇلغـان ،پهقهت
بىــر رەىئــسى بىــلهن بىــر مــۇائۋىن
رەىئسىدىن ىئبارەت ىئككىـال ائدىمـى
بــار ،شــىركهت ۈئچــۈن ىئقتىــسادىي
مهبلهغنــى ھهل قىلىــپ بولغــان بىــر
شىركهتنى تونۇشـتۇرۇپ قويـدى .بـۇ
شــىركهتنىڭ ىئــشلهپ چىقارمــاقچى
بــــــــولغىنى ،ھهر خىــــــــل دورا ۋە
يــﯧمهكلىكلهر شــىركىتى دورا بىــلهن
يﯧمهكلىكته مىكروپ بـار-يوقلـۇقىنى
تهكـــشۈرىدىغان بىـــر وئپتىكىلىـــق
ائپپارات بولۇپ ،ەئسـلىدە ۇئ مﯧنىـڭ
ۇئســتازىمنىڭ بىــر قــانچه پاتﯧنتىغــا
ائساســـــالنغان بولـــــۇپ ،مﯧنـــــى
شــىركهتنىڭ بــاش تﯧخنىكــى قىلىــپ
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ائلمــــــــــاقچى بولــــــــــدى .مهن
كالىفورنىيهنىـــڭ يۇقـــۇرى ماائشـــىغا
كۆنــۈپ قالغــان بولغاچقــا ،ۇئالرنىــڭ
ماڭا بهرگهن ماائشـىنى ائز كـۆردۈم.
شــۇنىڭ بىــلهن ۇئالر ماڭــا مــاائش
قوشۇپ بهرگهنىدى ،مﯧنىـڭ ماائشـىم
قالغــان  2كىــشىنىڭكىدىن يــۇقىرى
بولۇپ كهتتى )ائتالنتانىـڭ تۇرمـۇش
سهۋىيىــــسى كالىفورنىيهنىڭكىــــدىن
جىــق تــۆۋەن بولــۇپ ،كــالىفورنىيهدە
بىر ۆئي ائلغان پۇلغـا ۇئ يهردە كـام
دﯦگهنــدە  2ۆئي ائلغىلــى بولىــدۇ(.
ماڭـــا شـــىركهتنىڭ  3پىرســـهنتىنى
بهرگهنىـــدى ،ۇئنىمـــۇ ائز كـــۆردۈم.
شــۇنىڭ بىــلهن ۇئنــى  7پىرســهنتكه
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كۆتــــۈرۈپ بهردى .ەئڭ ائخىرىــــدا
بىزنىڭ ۆئينى  Georgiaشـىتاتىنىڭ
ائتالنتا شهھىرىگه يۆتكهپ بﯧرىشتىن
بۇرۇن ،مهن ھهر  4ھهپته ائتالنتـادا
ىئشلهپ-5 ،ھهپتىسى ۆئيگه قايتىپ
كﯧلىــــپ ،ۆئيـــــدە بىـــــر ھهپـــــته
ىئشلهيمهن ،دﯦگهن شهرتنى قويدۇم.
ۇئالر بۇنىڭغىمـــۇ مـــاقۇل بولــــدى.
لــــﯧكىن ،دەل شــــۇ چاغــــدا ،بىــــز
تۇرۇۋاتقــان شــهھهرنىڭ قﯧــشىدىكى
شهھهرگه جايالشقان ،بىر بىوئلوگىيه
تﯧخنىكىــــسى شــــىركىتىدىن ماڭــــا
خىــزمهت چىقىــپ قالــدى .شــۇنىڭ
بىلهن مهن ائتالنتـادىكى شـىركهتكه
بارمىــدىم .بۇنــداق دﯦــسهم ،بهزىــلهر
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ۈئچــۈن مهن ائجايىــپ يۈزســىزدەك
تويۇلۇشۇم مـۇمكىن .بـۇ ائمﯧرىكىـدا
بىر ىئنتايىن نورمالنى ىئش .مهن بىـر
شـــــىركهت ۈئچـــــۈن ائشـــــۇنداق
قىالاليــــمهن .بىــــر شــــىركهت مهن
ۈئچۈنمــــۇ ائشــــۇنداق قىالاليــــدۇ.
-2001يىلـــى مﯧنىـــڭ ائيالىمنىـــڭ
يۇمــشاق دﯦتــالالر شــىركىتى ائزراق
ائدەم قوبــۇل قىلــدى .يﯧڭــى قوبــۇل
قىلىنغانالرنىڭ ىئچىـدىكى بهزىلىـرى،
بـــۇ يﯧڭـــى خىزمهتنـــى باشالشـــتىن
بۇرۇن ،ياۋروپاغا بﯧرىپ ،بىر-ىئككـى
ائي تاماشــــا قىلمــــاقچى بولــــۇپ
كﯧتىپتۇ .دەل شۇ چاغدا شـىركهتنىڭ
ىئقتىـــــسادىي ەئھۋالىـــــدا چـــــوڭ
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ۆئزگىــرىش بولــۇپ ،ھﯧلىقــى ىئــشقا
ېئلىپ بولغان ،ەئمما تﯧخى خىزمهت
باشـــلىمىغانالردىن بىـــر قانچىـــسىنى
شىركهتكه ائلماسلىقنى قارار قىلىپتۇ.
شــۇنىڭ بىــلهن شــىركهت ياۋروپــادا
تاماشــــا قىلىۋاتقانالرغــــا "ســــىزنى
ىئــشتىن بوشــاتتۇق .ەئمــدى بىزنىــڭ
شــىركهتكه كهلمىــسىڭىزمۇ بولىــدۇ"
دەپ خهت ماڭدۇرۇپتۇ.
مﯧنىـــڭ ائتالنتـــادىكى بـــۇرۇنقى
ۇئستازىم بىلهن بولغان مۇناسـىۋىتىم
ھازىرمۇ ىئنتايىن ياخشى .يـۇقىرىقى
شىركهتتىكى ۇئ ىئككى ائدەم بىلهنمۇ
ھﯧچ قانـداق يامانلىـشىپ قالمىـدىم.
مهن بارمايــدىغانلىقىمنى ېئيتقانــدا،
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ۇئالر "بىزگه بىـرەر ائدەم كۆرسـىتىپ
بهرسهڭ" ،دەپ ىئلتىماس قىلىۋﯦدى،
مهن كالىفورنىيه ۇئنىۋﯦرسـىتﯧتىدىكى
ۇئســـتازىمنىڭ وئقـــۇش پۈتتـــۈرۈش
ائلدىـــدىكى بىـــر وئقۇغۇچىـــسىنى
كۆرسىتىپ بهردىـم .كﯧـيىن ۇئقـسام،
ۇئالر ۆئزلىرىنىڭ شىركىتىگه جهنۇبىي
كــالىفورنىيه ۇئنىۋﯦرســىتﯧتىنى يﯧڭــى
پۈتتۈرگهن بىر ياشنى ېئلىپتۇ.
مهن يۇقىرىدا ائمﯧرىكـا توغرىـسىدا
خﯧلـــــى كـــــۆپ ســـــۆزلىدىم .مهن
تهســۋىرلىگهن بــۇ ىئــشالرنى بىزنىــڭ
يۇرتقا قانداق تهدبىقالش مۇمكىن؟
يۇرتىمىزدا بۇ ىئشالر بىلهن ائالقىدار
مۇنداق  3تهرەپ بار (1 :ھۆكـۈمهت
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ەئمهلـــدارلىرى (2 .وئقۇتقـــۇچى ،ۋە
ائتــا-ائنىــالر (3 .وئتتــۇرا ۋە ائلىــي
مهكتهپ وئقۇغۇچىلىرى.
ائمﯧرىكىنىڭ بۇ دۇنيادىكى نۇرغۇن
تاالنــت ىئگىلىرىنــى ۆئزىــگه جهلــپ
قىلىــپ ،ىئقتىــسادىي جهھهتــته بــۇ
دۇنيــــادىكى ەئڭ كۈچلــــۈك دۆلهت
بولـــۇپ تۇرالىـــشىدىكى ەئڭ تـــۈپ
ســـهۋەبلهرنىڭ بىـــرى ،ائمﯧرىكىـــدا
ھهممه ائدەم ۈئچۈن ۆئزى خالىغان،
ۆئزىنىــڭ كــۇدرىتى يﯧتىــدىغان ەئڭ
يۇقىرى دەرىجىدە بىلىـم ۋە ىئقتىـدار
ىئگىلهيـــدىغان ،ھهمـــدە بـــۇ بىلىـــم
بىــــلهن ىئقتىــــدارنى ەئڭ يــــۇقىرى
دەرىجىدە ىئشلىتهلهيدىغان پۇرسهت
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بــار .يﯧقىنقــى بىــر قــانچه يىلالردىــن
بۇيان ،شىنجاڭدىكى "خىزمهتنى بىر
تۇتــاش تهقــسىم قىلىــش" دىــگهن
سىياســــــهت" ،خىزمهتنــــــى ۆئزى
تﯧپىش" دﯦگهن يﯧڭى بىر سىياسهتكه
ۆئزگىرىپتـــــۇ .بـــــۇ جهمىئـــــيهت
تهرەققىياتىنىــــڭ بىــــر مــــۇقهررەر
يۈزلىنىـــشىدۇر .ائمﯧرىكىـــدا ەئينـــى
ۋاقىتتــا مۇشــۇنداق بىــر ۆئتكــۈنچى
دەۋر بولغـــانمۇ-يـــوق ،مﯧنىـــڭ بـــۇ
جهھهتتىكـــى تـــارىختىن خهۋىـــرىم
يـــوق .لـــﯧكىن ،ھـــازىر ائمﯧرىكىـــدا
"ھهمــــمه ائدەم ،ۇئنىــــڭ قايــــسى
مىللهتىــن بولۇشــى ،قايــسى دىنغــا
ىئشىنىـــــشى ،ەئر يـــــاكى ائيـــــال
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بولۇشــىدىن قهتىئــي نهزەر ،خىــزمهت
پۇرسىتى ائلدىدا پۈتـۈنلهي بـاراۋەر"
دﯦگهن ىئنتايىن قـاتتىق قـانۇن بـار.
خىــزمهت تﯧپىــشتا بىــر ائدەم ائزراق
كهمسىتىـــشكه ۇئچـــراپ قالـــسا ،ۇئ
ائدەم شـــــىركهت ۈئســـــتىدىن ەئرز
قىالاليــدۇ .ەئگهر شــىركهتنىڭ ائدەم
كهمــــسهتكهنلىكى راســــت بولــــۇپ
چىقسا ،بۇ شـىركهت ىئنتـايىن ېئغىـر
جازاغـــــــــا تارتىلىـــــــــدۇ .ائدەم
كهمسىتىدىغان ىئش-ھهرىكهتـلهر ۇئ
ياقتا تۇرسۇن ،گهپ-سۆزنى قىلىشمۇ
قـــــــاتتىق چهكلهنـــــــگهن .ەئگهر
شىنجاڭدا "خىزمهتنى ۆئزى تﯧپىش"
تۈزۈمى يولغـا قويۇلـۇپ" ،خىـزمهت
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پۇرسىتى ۋە رىقابهت ائلدىدا ھهمـمه
ائدەم ،ھهمـــمه مىلـــلهت بـــاراۋەر"
دﯦــــگهن بىــــرەر قــــانۇن تــــۈزۈپ
چىقىرىلمىـــسا ،ھهمـــدە بـــۇ قـــانۇن
قــاتتىق ىئجــرا قىلىنمىــسا ،خــۇددى
ھازىرقىـــدەك ،شـــىنجاڭدىكى شـــۇ
ىئككى توك-تـوك ائلىـي مهكتهپنـى
پۈتتۈرگهن ۇئيغۇر ياشلىرى خىزمهت
تاپالمايــــدۇ .ســــىز ىئقتىــــدارلىق
كىشىلهرنى يىتىلدۈرۈپ ،ۇئالرنىڭ ۆئز
ىئقتىدارىنى ەئڭ يۇقـۇرى دەرىجىـدە
جارىي قىلدۇرىشىغا شهرت-شـاراىئت
ھـــازىرالپ بهرمىـــسىڭىز ،بـــۇ ھـــﯧچ
بولمىغاندا بىر ىئقتىـسادىي زىيـان ۋە
ىئـــــسراپچىلىق ەئمهســـــمۇ؟ بـــــۇ
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"دۇنيانىــــڭ ىئلغــــار تﯧخنىكىلىــــق
سهۋىيىسىگه يﯧتىـۋﯦلىش"" ،مـاددىي
ۋە مهنىــــۋىي مهدەنىــــيهت بهرپــــا
قىلىش" ۋە "جهمىئيهت مۇقىملىقىنى
ســاقالش" دﯦگهنــدەك شــۇائرالرنىڭ
ەئمهلــگه ېئشىـــشىغا زور دەرىجىـــدە
زىيانلىق ەئمهسمۇ؟
ۇئيغـــۇر ياشـــلىرىنى ۆئزلۈكىـــدىن
تىرىشىپ ،ھهقىقىي بىلىم ىئگىلىشىگه
ۈئندەشــته وئقۇتقــۇچىالر ۋە ائتــا-
ائنىالرنىـــڭ رولـــى ىئنتـــايىن چـــوڭ
بولىـدۇ .بۇنىڭــدىن  10يىــل بــۇرۇن،
جۇڭگــــــــودا بۈگۈنكىــــــــدەك زور
ۆئزگىرىشلهرنىڭ بولۇشـىنى كـۆپىنچه
ائدەمــــــلهر پهرەز قىاللمــــــايتتى.
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بۇنىڭــدىن كﯧيىنكــى  10يىـــل20 ،
يىــل 30 ،يىلــدىن كﯧــيىن قانــداق
ۆئزگىرىــــــشلهر بولىــــــدۇ؟ ســــــىز
وئقۇغۇچىڭىزغـــــــــــا يـــــــــــاكى
پهرزەنتلىرىڭىزگه يول كۆرسهتكهندە،
نهزەرىڭىزنــى ائشــۇنداق كهلگۈســىدە
كﯧلىدىغان بىر دەۋرگه سـﯧلىڭ .ھـﯧچ
بولمىغانـــدا ،ھـــازىرقى ۋەزىـــيهتكه
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
توغرىــــــسىدا تــــــوغرا يهكــــــۈن
چىقىرالىغانلىقىـــــدا ەئمهس .بىـــــر
ائدەمنىــــڭ ۇئلۇغلــــۇقى ،ۇئنىــــڭ
كهلگۈســـىدە بولىـــدىغان ىئـــشالرنى
توغرا مۆلچهرلىيهلىشىدە.
تهرەققىـــي تاپقـــان دۆلهتلهرنىـــڭ
جهمىئيىتىنىڭ ھهممىسى خۇددى بىر
پارچه گۆشـنى تالىـشىۋاتقان بـۆرە-
يولۋاسـالرنىڭ ۇئۋىــسىغا وئخــشايدۇ.
جۇڭگـــو جهمىئيىتىمـــۇ ھـــازىر دەل
ائشــۇنداق بىــر جهمىئــيهت بولۇشــقا
قـــاراپ يۈزلىنىۋاتىـــدۇ .ەئگهر ســـىز
ھازىر ۋاقىتنى زايا قىلماي ،ۆئزىڭىزدە
ھهقىقىـــي بىلىـــم بىـــلهن ھهقىقىـــي
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ىئقتىـــــــدارنى يﯧتىلدۈرســـــــىڭىز،
كهلگۈســـىدە پۇرســـهت ۋە رىقـــابهت
ائلدىــــدا ھهمــــمه ائدەم بــــاراۋەر
بولىــــــدىغان بىــــــر جهمىئــــــيهت
شــــهكىللهنمهي قالغانــــدىمۇ ،ھهچ
بولمىغاندا سىزگه ھﯧچ قانداق زىيىنى
بولمايدۇ .ەئگهر پۇرسهت ۋە رىقابهت
ائلدىــــدا ھهمــــمه ائدەم ،ھهمــــمه
مىلـــلهت بـــاراۋەر بولىـــدىغان بىـــر
جهمىئيهت شـهكىللىنىپ قالـسا ،سـىز
ھازىر ىئگىلىگهن بىلىم بىلهن ىئقتىدار
ســىز ۈئچــۈن بىــر بىباھــا گــۆھهرگه
ائيلىنىــدۇ .ۆئتــۈپ كهتــكهن ۋاقىــت
خـــۇددى بىـــر ائدەمنىـــڭ ۆئلـــۈپ
كهتكهن تۇققىنىغا وئخشايدۇ .ۇئ بىر
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كهتكهندىن كﯧيىن ،مهڭگـۈ قايتىـپ
كهلمهيــدۇ" .ەئگهر يهنه بىــر كــۈن
ھايات بولغان بولسا ،ماۋۇنى قىلىـپ
بهرگهن بولـــسام"" ،ەئگهر يهنه بىـــر
ائي ھايــات بولغــان بولــسا ،ائۋۇنــى
قىلىــپ بهرگهن بولــسام" ،بۇالرنىــڭ
ھهممىـــــسى مـــــۇمكىن ەئمهس .ۇئ
چاغــدا ســىز مىــڭ يىغلىـــسىڭىزمۇ،
تۇققىنىڭىز تىرىلىپ بهرمهيدۇ .شۇڭا،
تـــۇققىنىڭىز ھايـــات ۋاقتىـــدا ،ســـىز
قىلىــپ بهرىــشكه تﯧگىــشلىك ۋە ســىز
قىلىـــپ بﯧرەلهيـــدىغان ىئـــشالرنىڭ
ھهممىنــى قىلىــپ بﯧرىــڭ .ھــازىردىن
باشــــالپ قىلىــــپ بهرگهچ تــــۇرۇڭ.
ائشـــۇنداق قىلـــسىڭىز ،تـــۇققىنىڭىز
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ۆئلــــۈپ كهتكهنــــدە ھهچ قانــــداق
يىغلىمىــــــسىڭىزمۇ بولىۋﯦرىــــــدۇ-
مﯧــنىڭچه ،ســىز ۇئ چاغــدا پهقهتــال
يىغلىمىسىڭىزمۇ ،تـۇققىنىڭىز چوقـۇم
سىزدىن رازى بولىۋﯦرىدۇ .
-13ســوائل :چهت ەئللىكلهرنىــڭ
تۇرمۇشىدا كىتـاب وئقـۇش ھهققىـدە
كۆزەتكهنلىرىڭىز قايسىالر؟
جـــاۋاب :مهن ائمﯧرىكىلىقالرنىـــڭ
كىتاب وئقۇشـقا ائىئـت ائدەتلىرىنـى
ۆئزۈمنىـــڭ بىۋاســـىته كـــۆرگهنلىرى
ائرقىلىــق تهســۋىرلهپ بﯧــرەي .مهن
كالىفورنىيه ۇئنىۋﯦرسىتﯧتىنىڭ داۋىـس
شۆبىـــسىدە وئقۇۋاتقـــان ۋاقتىمـــدا،
بىزنىــڭ ۆئيــگه باشــقا بىــر شــىتاتنىڭ
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كىچىك بىر يﯧرىدە تۇرىـدىغان ،ۆئزى
مۇسۇلمان ،ەئمما ېئرى ائمﯧرىكىلىـق
بىر دوستىمىز بىر قانچه كـۈن تاماشـا
قىلىــش مۇناســىۋىتى بىــلهن كﯧلىــپ،
بىزنىــڭ ياتاقتــا  2ائخــشام قۇنــۇپ
قالدى .بۇ دوستىمىزنىڭ ېئـرى ائشـۇ
دوستىمىز بىلهن توي قىلىـش ۈئچـۈن
ىئـــسالم دىنىغـــا كىرگهنىـــدى .ۇئالر
بىزنىڭ ۆئيگه كﯧلىپ ەئتىسى بازارغـا
چىقىــــپ قايتىــــپ كهلگهنــــدە ،ۇئ
ائمﯧرىكىلىقنىڭ قولىدا ىئسالم دىنىغـا
ائىئـــت  4-3ىئنگلىـــزچه كىتـــابنى
كــــۆردۈم .ۇئالر تاماشــــا قىلىــــش
جهريانىــدا ،مهخــسۇس بىــر قــانچه
كىتابخانىالرغا بﯧرىپ ،ىئـسالم دىنىغـا
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ائىئــت ۆئزلىرىــدە يــوق كىتابالرنىــڭ
ھهممىسىنى سﯧتىۋالغان ىئـكهن .مهن
بۇ كىتابالرنى ۋاراقالپ كۆرۈپ بﯧقىپ،
ناھـــايىتى تهســـىرلهندىم ،ھهمـــدە
ىئنتايىن خىجىل بولـدۇم .ىئچىمـدە،
"چهت ەئلـــدە تـــۇرۇپ ،ۆئزلىرىنـــى
»مهن مۇســۇلمان« دەپ ھﯧــسابالپ
يۈرۈيــدىغان ۇئيغــۇرالر ىئچىــدە ۆئز
دىنـــــى توغرىـــــسىدا مۇشـــــۇنداق
ىئزدىنىدىغان ائدەملهردىن قانچىسى
بار؟" دەپ وئيلىدىم.
كىتــاب وئقــۇش ائمﯧرىكىلىقالرنىــڭ
كۈنــدىلىك تۇرمۇشــىدىكى ىئنتــايىن
مــۇھىم تهركىبلهرنىــڭ بىــرى بولــۇپ،
كىتــاب وئقــۇش ائدىتــى ۇئالرنىــڭ
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بــــالىلىق دەۋرىــــدىال باشــــلىنىدۇ.
كــالىفورنىيهدىكى ھهر بىــر ناھىيىــدە
 10دىن  30غىچه شهھهر بار بولۇپ،
ھهر بىـــــر شـــــهھهرنىڭ بىـــــردىن
كۇتۇپخانىـــــسى بـــــار .ســـــىزنىڭ
ائىئلىڭىــزدە  4جــان ائدەم بولــسا،
ســـــىزنىڭ ۆئيىڭىـــــز جايالشـــــقان
شــــــــهھهرنىڭ كۇتۇپخانىــــــــسى
ائىئلىڭىزدىكــى  4جــان ائدەمنىــڭ
ھهممىـــسىگه ھهقـــسىز كۇتۇپخانـــا
كﯧنىشكىـــــــسى بﯧرىـــــــدۇ .بـــــــۇ
كۇتۇپخانىالردا يﯧـشى  3كه كىـرگهن
بالىدىن تارتىپ ،چوڭالرغىچه ھهممه
ائدەمــگه بــاپ كﯧلىــدىغان كىتــابالر
قويۇلىـــــدۇ .كىتـــــابتىن باشـــــقا،
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مهخــسۇس بــالىالرنى تهربىيىلهشــكه
تهييارالنغــان ۈئنائلغــۇ ۋە ســىنائلغۇ
لىنتىلىرىمـــۇ بـــار بولـــۇپ ،ھهر بىـــر
كۇتۇپخانىـــدىكى كىتابالرنىـــڭ ەئڭ
كهم دﯦگهندە يﯧرىمى بالىالرغا ائىئت
كىتابالر بولىدۇ .ھهر قﯧـتىم ائرىـيهت
ائلىدىغان كىتاب ۋە لىنتىالرنىڭ سان
چهكلىمىسى يوق بولـۇپ ،كىتـابالرنى
 3ھهپتىلىك ،لىنتىالرنى بىر ھهپتىلىك
ائرىــــيهت بﯧرىــــپ تۇرىــــدۇ .بــــۇ
كۇتۇپخانىالرنىــڭ راســخودىنىڭ بىــر
قىــــسمىنى شــــىتاتلىق ھۆكــــۈمهت،
قالغــان قىــسمىنى ھهر بىــر شــهھهر
بىزدىن يىغقان يهر بﯧجى كىرىمىـدىن
چىقىرىـــدۇ .كىچىـــك بـــالىلىرى بـــار
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ائمﯧرىكىلىق ائق تهنلىك ائيالالرنىـڭ
ىئچىـــدە ىئـــشلىمهي ،ۆئز بالىـــسىنى
پۈتـــۈن كـــۈن باقىـــدىغانالر خﯧلـــى
يــــۇقىرى نىــــسبهتنى ىئگىلهيــــدۇ.
ۇئنداقالرنىڭ بىـر ائدىتـى ھهر كـۈنى
بـــــــالىلىرىنى ۆئز شـــــــهھىرىدىكى
كۇتۇپخانىالرغــا ېئپكﯧلىــپ ،بالىــسى
ھﯧرىپ قالغىچه ۇئالرغا كىتاب وئقۇپ
بﯧــرىش ،بالىــسى ھﯧرىــپ قالغانــدا
ۇئالرنــى ۆئزى خالىغــان كىتــابالرنى
كۆرۈشـــكه بىـــر مهزگىـــل قويـــۇپ
بﯧرىشتىن ىئبارەت .ۇئنىڭدىن باشـقا،
وئقــــــــۇرمهنلهر ائمﯧرىكىنىـــــــــڭ
كىنوســـــىدىنمۇ كـــــۆپ كـــــۆرۈپ
تۇرىدىغىنىــدەك ،ائق تهنلىكلهرنىــڭ
417

ۇئخالشتىن بۇرۇن كىچىك بالىلىرىغـا
كىتاب وئقـۇپ بﯧـرىش يـاكى ۇئالرغـا
ھﯧكايه ېئيتىـپ بﯧـرىش ائدىتـى بـار.
بـــۇنى ۇئالر "ۇئخـــالش ۋاقتىـــدىكى
ھﯧكـايه" )ىئنگلىـزچه" Bed time
 ( "storyدەپ ائتايدۇ .ائشـۇنداق
قىلغاچقــــا ،ۇئالرنىــــڭ بــــالىلىرى
كىچىكىدىن تارتىپ كىتاب وئقۇشـنى
ياخــشى كۆرىــدىغان بولــۇپ چــوڭ
بولىــدۇ .بىــر قﯧــتىم ائيــالىم بىــلهن
ىئككىمىز بىزنىڭ بالىغا كىتاب ېئلىـپ
بﯧـــــــرىش ۈئچـــــــۈن بىزنىـــــــڭ
كۇتۇپخانىمىزغـــا بﯧرىـــپ ،كىتـــاب
ىئزدەۋاتــــــساق ،بىــــــر  3يــــــاش
ەئتراپىــــدىكى ناھــــايىتى وئمــــاق
418

قىزچاقنىــڭ ائۋازىنــى تــازا قويــۇپ
بﯧرىپ كىتاب وئقۇۋاتقىنىنى كۆردۇق.
بىز ۇئ قىزنىڭ ائرقىـسىغا ۆئتـۈپ بىـر
دەم قــاراپ تــۇردۇق .تــازا دىقــقهت
قىلىــپ قارىــساق ،ۇئ قىــز بىــر بهتنــى
تۈگهتمهيال يﯧڭى بىر بهتنـى ېئچىـپ
بولغان بولسىمۇ ،ائلـدىنقى بهتتىكـى
تﯧكىــــــستنى ناھــــــايىتى تــــــوغرا
وئقۇۋاتىدۇ .ەئسلىدە ،بـۇ قىـز تﯧخـى
كىتاب وئقۇشنى بىلمهيدىغان بولۇپ،
ھﯧلىقــــى كىتابنىــــڭ تﯧكىــــستىنى
پۈتۈنلهي يادلىۋالغان ىئكهن .شـۇڭا،
كىتابنى ېئچىپ ،شۇ بىر بهتكه تـوغرا
كهلگهن تﯧكىـستنى پۈتـۈنلهي يادقـا
وئقــۇپ ،ائنــدىن يﯧڭــى بىــر بهتنــى
419

ائچى ـدىكهن .ېئھتىمــال بــۇ ۆئزىنىــڭ
ىئنتايىن ياخشى كۆرىدىغان كىتـابى
بولـــۇپ ،ائپىـــسىغا قايتـــا-قايتـــا
وئقۇتۇپ ،ائخىرى ۆئزىگه ياد بولۇپ
كهتــكهن وئخــشايدۇ .بىزمــۇ ىئككــى
بالىمىز ائمﯧرىكىغا كهلـگهن كۈنـدىن
تارتىـــپ ،ۇئالرنـــى ھهر كـــۈنى بىـــر
ســاەئت ەئتراپىــدا كىتــاب وئقۇشــقا
ائدەتلهنــدۈردۇق .كــۆپىنچه ۋاقىتتــا
ۆئزلىرىگه وئقۇتۇپ ،بىرىمىز ۇئالرنىڭ
قﯧـــــشىدا ائڭـــــالپ وئلتـــــۇردۇق.
خاتالىقىنى تۈزىتىپ بهردۇق .بهزىدە
ۇئالرغا كىتاب وئقۇش پهقهت خـوش
ياقماي قالـسا ،كىتـابنى بىـز ۇئالرغـا
وئقۇپ بهردۇق .ائساسهن ھهر ھهپته
420

دﯦگىدەك ۆئزىمىزنىڭ كۇتۇپخانىسىغا
بﯧرىــــپ ،كىتــــابنى ائلماشــــتۇرۇپ
تــۇردۇق .بــالىلىرىمىز چــوڭ بولــۇپ،
كۇتۇپخانىـــــــدىكى كىتابالرغـــــــا
قىزىقمايـــدىغان بولـــۇپ قالغانـــدىن
تارتىپ ،بىز ۇئالرغا ۆئزلىرى ياخـشى
كۆرۈدىغان كىتابالرنى سﯧتىپ ېئلىـپ
بﯧرىــدىغان بولــدۇق .شــۇڭا ىئككــى
بالىمىزنىـــڭ ھـــازىرمۇ ۇئخالشـــتىن
بــۇرۇن وئقۇيــدىغان كىتــابلىرى بــار
بولــۇپ ،ۇئخالشــتىن بــۇرۇن ائزراق
كىتــاب وئقــۇش ۇئالرغــا پۈتــۈنلهي
ائدەت بولــۇپ كهتتــى .ائمﯧرىكىــدا
داڭلىقــراق ائلىــي مهكــتهپكه قوبــۇل
قىلىنىـــــشتا ،وئتتـــــۇرا مهكـــــتهپ
421

نهتىجىــسىدىن باشــقا يهنه "ســهۋىيه
باھــــاالش ىئمتىھــــانى" دﯦــــگهن،
Scholastic
ىئنگلىـــــــــزچه "
) "Assessment Test (SATدەپ
ائتىلىــــدىغان بىــــر مهملىكهتلىــــك
ىئمتىھــان نهتىجىــسىگىمۇ قارايــدۇ.
مﯧنىڭ وئغلـۇم ھـازىر شـۇ ىئمتىھانـدا
سىنىلىدىغان ىئنگلىزچه سۆزلۈكلهرنى
يادالۋاتقان بولۇپ ،ھهر كۈنى كهچته
مﯧنــى چاقىرىــپ ،يﯧڭــى يادلىغــان
ســۆزلۈكلهرنى ۋە ائلــدىنقى  4كــۈن
ىئچىدە ۆئگهنگهن سۆزلۈكلهرنى ماڭا
ســىنىغۇزىدۇ .ۇئنىڭغــا  20مىنــۇتتىن
كــۆپرەك ۋاقىــت كﯧتىــدىغان بولــۇپ،
وئغلۇم قانداق ۋاقىتتا تهييار بولـسا،
422

مهن ۆئزۈم قىلىۋاتقـــان ھهر قانـــداق
ىئــشنى توختىتىــپ قويــۇپ ،ۇئنىــڭ
بىـــــلهن ھﯧلىقـــــى ســـــۆزلۈكلهرنى
ۆئتكۈزىمهن .ەئگهر تﯧلﯧۋىزوردا ۆئزۈم
ناھــايىتى ياخــشى كۆرۈدىغــان بىــر
نهرسه كۆرۈۋاتقـان بولـساممۇ ،يـاكى
مۇشۇ ماقالىنى يﯧزىۋاتقان بولساممۇ،
وئغلۇمنىــڭ قىلىۋاتقــان ۇئ ىئــشىنىڭ
ىئنتــايىن مــۇھىملىقىنى بىلــدۈرۈش،
ۇئنـــى داۋاملىـــق رىغبهتلهنـــدۈرۈپ
تۇرۇش ۈئچۈن ،ۆئز ىئشىمنى تاشالپ
قويۇپ ،ۆئزۈمنىڭ ناھايىتى چارچاپ
كهتكهنلىكىــگه قارىمــاي ،وئغلۇمنىــڭ
ۆئيىگه كىرىـپ ،ۇئنىـڭ بىـلهن بىلـله
سۆزلۈكلهرنى تهكراراليمهن.
423

ائمﯧرىكىــدا ائتــا-ائنىــالر بالىالرغــا
كۇتۇپخانىـــدىن كىتـــاب ائرىـــيهت
ېئلىپ بهرگهندىن باشـقا ،بـازاردىنمۇ
نۇرغــۇن كىتــابالرنى ســﯧتىپ ائلىــدۇ.
بولۇپمــــــــۇ ائق تهنلىكلهرنىــــــــڭ
بالىلىرىنىـــڭ ۆئيىـــگه قارايـــدىغان
بولسا ،چوقۇم بىردىن كىتاب ساقالش
وئرنــى بــارلىقىنى كــۆرگىلى بولىــدۇ.
بــالىالر چــوڭ بولغانــدا ،يــاكى بــۇ
كىتـــابالردىن زﯦرىككهنـــدە ،ائتـــا-
ائنىـــــــــالر ۇئ كىتـــــــــابالرنى ۆئز
شــهھىرىدىكى كۇتۇپخانىغــا ىئــائنه
قىلىدۇ .شـۇڭا ھهر بىـر كۇتۇپخانىـدا
ىئــائنه قىلغــان كىتــابالرنى قويــۇپ
قويىــــدىغان مهخــــسۇس وئرۇن ۋە
424

قهغهز ســـــاندۇقالر بولىـــــدۇ .بهزى
كۇتۇپخــانىالر يىغىلغــان كىتــابالرنى
ۆئزلىــرى بىــر تهرەپ قىاللمايــدىغان
ھالهتكه كﯧلىپ قالسا" ،بۇ يهردىكـى
كىتابالرنى ۆئزىڭىز خالىغانچه ېئلىـپ
كهتــسىڭىز بولىــدۇ" دەپمــۇ يﯧزىــپ
قويىدۇ.
بالىالرنى كىتاب وئقۇشـقا ۈئنـدەش
پۈتــــۈن ائمﯧرىكــــا جهمىئيىــــتىگه
ســىڭىپ كهتــكهن بىــر ىئــش بولــۇپ،
مهكتهپ ،وئقۇتقۇچى ،ائتا-ائنا ،ۋە
ھهر ساھهدىكى داڭلىق ەئرباپالرنىـڭ
ھهممىسى بۇ ىئشنى ۆئزلىرىنىـڭ ەئڭ
مــۇھىم بۇرچلىرىنىــڭ بىــرى قاتارىــدا
تۇتىدۇ .ائمﯧرىكىدىكى باشالنغۇچ ۋە
425

تولۇقـــسىز وئتتـــۇرا مهكـــتهپلهر ھهر
يىلــى بىــر ائينــى "كىتــاب وئقــۇش
ېئيــى" قىلىــپ بهلگىــلهپ ،بــۇ بىــر
ائينىــڭ ىئچىــدە پۈتــۈن مهكــتهپ
وئقۇغىلىرىغا مهلۇم ساندىكى كىتابنى
وئقــۇپ بولۇشــنى تاپــشۇرۇق قىلىــپ
بﯧرىـــــدۇ .ۋەزىپىنـــــى ائشـــــۇرۇپ
وئرۇنلىغانالرغا مۇكاپات بﯧرىدۇ .مهن
ىئككــى باالمنىــڭ "كىتــاب وئقــۇش
ېئيى" تۈگىگهندىن كﯧيىنكى "Ice-
 "creamزىيــاپىتىگه كــۆپ قﯧــتىم
قاتنىـــشىپ بـــاقتىم .باشـــالنغۇچنىڭ
بـــــالىلىرىنى كىتـــــاب وئقۇشـــــقا
قىزىقتــــۇرۇش ۈئچــــۈن ،ھهر بىــــر
مهكتهپــــته ھهر يىلــــى "كىتــــاب
426

يهرمهنكىـــسى" پـــاائلىيىتى ېئلىـــپ
بارىـــدۇ .بـــۇ پـــاائلىيهتته بـــالىالر
كىتــــابلىرىنى نهشــــر قىلىــــدىغان
شــــىركهتلهر مهكــــتهپكه كﯧلىــــپ،
ۆئزلىــرى نهشــىر قىلغــان ەئڭ يﯧڭــى
كىتابالرنى كۆرگهزمه قىلىـدۇ ھهمـدە
نهق مهيدانــدا ســاتىدۇ .بىــر قﯧــتىم
مهن وئغلۇمنىڭ مهكتىپىدىن باالمغـا
مهخــــسۇس كىتــــاب بۇيرۇتــــۇش
توغرىــسىدا بىــر تهكلىــپ تاپــشۇرۇپ
ائلــدىم .پهقهت  5دولــالر خهجــلهپ
بىر كىتاب بۇيرۇتقانىدىم ،مهخـسۇس
مﯧنىڭ وئغلۇم ۈئچۈن بﯧـسىلغان بىـر
كىتـــابنى تاپـــشۇرۇپ ائلـــدىم .بـــۇ
كىتابنىڭ ىئچىدىكى ائساسىي رولچى
427

مﯧنىـــڭ وئغلـــۇم بولـــۇپ ،كىتابنىـــڭ
تهشــــىغىمۇ وئغلۇمنىــــڭ ىئــــسمى
بﯧـــــــسىلغانىدى .مهن قـــــــاتتىق
تهسىرلهندىم .ائمﯧرىكىنىـڭ -2001
يىلىدىكى "-11سـىنتهبىر" ۋەقهسـى
يــــۈز بهرگهن ۋاقىتتــــا ،ائمﯧرىكــــا
پرىزىــدىنتى بــۇش بىــر باشــالنغۇچ
مهكتهپنىـــــڭ كىتـــــاب وئقـــــۇش
پــــاائلىيىتىگه قاتنىــــشىۋاتقانىدى.
ائمﯧرىكىنىــڭ ھۆكــۈمهت خــادىملىرى
شــۇ مهكــتهپكه بﯧرىــپ ،بىــر ســىنىپتا
بۇشــنىڭ قۇلىقىغــا پىچىــرالپ،
نيۇ-يوركتا بولغان ۋەقهنـى دوكـالت
قىلىــــدۇ .ائمﯧرىكىــــدىكى باشــــقا
ائتـــاقلىق ەئربـــاپالرمۇ باشـــالنغۇچ
428

مهكتهپلهرگه بﯧرىپ ،بالىالرغا كىتـاب
وئقـــــۇپ بﯧرىۋاتقـــــانلىقىنى بىـــــز
تﯧلﯧۋىزوردا داۋاملىق كۆرۈپ تۇرىمىز.
بىــــز شــــىمالىي كالىفورنىيهنىــــڭ
 Davisدﯦــگهن شــهھىرىدە -1990
يىلىــدىن -1997يىلىغىــچه  7يىــل
تــۇردۇق .بىزنىــڭ تۇرغــان يــاتىقىمىز
كالىفورنىيه ۇئنىۋﯦرسـىتﯧتىنىڭ پهقهت
تــــوي قىلغــــان وئقۇغــــۇچىالرغىال
ىئجـــارىگه بﯧرىـــدىغان ياتـــاق بىنـــا
رايونىــــــــدا بولــــــــۇپ ،ۇئ يهردە
تۇرىـــدىغانالرنىڭ ھهممىـــسى ائشـــۇ
مهكتهپنىــڭ وئقۇغــۇچىلىرى ىئــدى.
-1997يىلىـــدىن -2004يىلىنىـــڭ
وئتتۇرىـــــــــسىغىچه شـــــــــىمالىي
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كـــالىفورنىيهدىكى San Francisco
شهھىرى بىلهن سىلىكون جىلغىـسىغا
يــﯧقىن جايــدىكى San Ramon
دﯦگهن شهھهردە ۆئزىمىز سـﯧتىۋالغان
ائيــرىم بىنــالىق ۆئيــدە تــۇردۇق .بــۇ
شـــهھهر ائمﯧرىكىـــدىكى تۇرمـــۇش
سهۋىيىــــسى وئتتــــۇرا ۋە يــــۇقىرى
دەرىجىلىـــك كىـــشىلهر تۇرىـــدىغان
شهھهر بولۇپ ،بۇ شـهھهردىكىلهرنىڭ
وئتتۇرىچه يىللىق ائىئله كىرىمـى 87
مىــڭ دولــالر ىئــكهن) .كــالىفورنىيهدە
يىللىـــق ائىئـــله كىرىمـــى  30مىـــڭ
دولالردىـــن تـــۆۋەنلهر كهمـــبهغهللهر
ھﯧسابلىنىدۇ(  Davisتا مهكتهپنىڭ
بىر چوڭ سۇ ۈئزۈش كۆلى بار بولۇپ،
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ياز كۈنلىرى بىز بالىلىمىزنى داۋاملىـق
شۇ يهرگه ائپىراتتـۇقSan Ramon .
شهھىرىدە بولسا ،بىزنىڭ بىر كىچىـك
رايونغــا تهۋە بىــر ســۇ ۈئزۈش كــۆلى
بىلهن بىر " "tennisتوپ مهيـدانى
بار ىئدى .بىزدە ۇئالرنىـڭ ائچقـۇچى
بــار بولــۇپ ،بىــز ۇئالرنــى خالىغــان
ۋاقىتتا ىئشلىتهلهيتۇق .بۇ كۆللهرنىڭ
بىــر تــۈزۈمى 15 ،ياشــتىن كىچىــك
بـــالىالر ســـۇ ۈئزگهنـــدە ،ۇئالرنىـــڭ
قﯧشىدا چوقۇم بىرەر  18تىن يۇقىرى
ياشتىكى ائدەم بولۇشى كﯧـرەك .بىـز
بـــــالىلىرىمىزنى ســـــۇ ۈئزۈشـــــكه
ائپارغانـــدا ،كـــۆزىمىزگه داۋاملىـــق
چﯧلىقىدىغان بىر ىئش ،نۇرغۇن ائتا-
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ائنىــالر بــالىلىرىنى ســۇدا وئينىغىلــى
قويۇپ بﯧرىپ ،ۆئزلىرى بىر تهرەپتىن
بالىلىرىنى كۆزەتكهچ ،بىـر تهرەپـتىن
كىتــاب وئقۇشــتىن ىئبــارەت ىئــدى.
بىزنىڭ ياتاق رايـونىمىزدا مهخـسۇس
بــالىالر وئينــاش ۈئچــۈن ياســالغان
ســـﯧرىلغۇچ ،گۈلهڭگـــۈچ ،يامىـــشىپ
چىقىــپ وئينايــدىغان  3-2مﯧتىــر
ىئگىزلىكتىكى قۇرۇلمىالر ۋە قۇملۇقالر
بــار بولــۇپ ،ىئــشلىمهيدىغان ائنىــالر
بـــالىلىرىنى شـــۇ يهردە وئينىغىلـــى
قويۇپ بﯧرىپ ،ۆئزلىرى كىتاب وئقۇپ
وئلتــۇراتتى .بىزنىــڭ San Ramon
دىكــى قوشــنىلىرىمىزنىڭ ھهممىــسى
دﯦگىــــدەك گﯧــــزىتكه مۇشــــتىرى
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بولغانىدى )ھهر كۈنى تاڭ سـهھهردە
گﯧزىــت توشــۇغۇچى گﯧزىتلهرنــى ھهر
بىــر مۇشــتىرىنىڭ ۆئيىنىــڭ ائلــدىغا
تاشــالپ قويىــدىغان بولغاچقــا ،بىــز
ىئشقا ماڭغاندا قوشنىالرنىڭ ۆئيىنىڭ
ائلدىــــدىكى گﯧزىتنــــى ھهر كــــۈنى
كــۆرۈپ تــۇرىمىز( .كــالىفورنىيهدىكى
شهخسىي ۆئيلهرنىڭ ائرقا ھويلىسىغا
قارىسىڭىز ،مهخسۇس كىتاب وئقـۇش
ۈئچـــۈن تهييارالنغـــان ھهر خىـــل
وئرۇنداقالرنى چوقۇم كۆرۈسـىز .مهن
بىلهن بىر مىنىبۇستا ىئشقا بارىدىغان
خادىمالرنىــڭ ىئچىــدە ،يــول بــويى
كىتــــاب وئقۇيــــدىغانالردىن بىــــر
قانچىسى بار.
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بىز ائپتوبۇس بﯧكىتىـدە ائپتوبـۇس
ســاقالپ تۇرغــان ،پــويىز بﯧكىتىــدە
پــويىز ســاقالپ تۇرغــان ،ائيــروپىالن
ىئستانسىــسىدا ائيــروپىالن ســاقالپ
تۇرغانالرنىـــڭ كۆپىنچىـــسى گﯧزىـــت
يــاكى كىتــاب وئقــۇپ تۇرغــانلىقىنى
كــــۆرۈپ تــــۇرىمىز .ائيــــروپىالن ۋە
پــــــــويىزدىكى يولۇچىالرنىــــــــڭ
كۆپىنچىسىمۇ كىتاب وئقۇۋاتقانلىقىنى
كــۆرىمىز .بــاغچىالردىكى چىملىقنىــڭ
ۋە دﯦڭىـــز بويىـــدىكى قۇملۇقنىـــڭ
ۈئستىدە ائپتاپ سىنىۋﯦتىپ ،كىتـاب
وئقۇپ ياتقـان كىـشىلهرنى داۋاملىـق
ۇئچرىتىمىز .دوكانالردا پۇل تۆلهشكه
ۆئچرەت تۇرغانـدا ،نـۆۋىتى كهلـگهن
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ائيالالرنىڭ سومكىسىدىن پۇل يـاكى
بانكــا كــارتىلىرىنى ېئلىــش ۈئچــۈن،
ائلدى بىلهن سومكىسىدىكى كىتابنى
ېئلىپ بىر تهرەپكه قويۇپ قـويغىنىنى
داۋاملىــق كــۆرۈپ تــۇرىمىز .مﯧنىــڭ
پهرىـــزىمچه ،ســـومكا كۆتۈرىۋالغـــان
ائمﯧرىكىلىقالرنىـــــڭ سومكىـــــسىنى
ائختۇرســـا ،يﯧرىمىـــدىن كۆپىنىـــڭ
سومكىــسىدىن كهم دﯦگهنــدە بىــرەر
كىتاب ،ژورنال ياكى گﯧزىت چىقىشى
مـــۇمكىن .ائمﯧرىكىـــدىكى خﯧلـــى
نۇرغۇن كىتابالر ،بولۇپمۇ رومانالرنىڭ
ۇئزۇنلـــــۇقى بىـــــلهن كهڭلىگـــــى
ائدەتتىكى كىتاپالرنىڭكىدىن كىچىك
بولىــدۇ .شــۇڭا ۇئالرنــى كۆتــۈرۈپ
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يۈرۈش ىئنتايىن قواليلىقدۇر.
تهرەققىي تاپقان جهمىئيهتنىڭ بىـر
ائالھىــدىلىكى ،بــۇ جهمىئيهتتىكــى
كىــشىلهر بىــر-بىــرى بىــلهن ېئغىــز
ائرقىلىـــق ائالقه قىلىـــشقا ىئنتـــايىن
قــادىردۇر .ائمﯧرىكــا جهمىئيىتىــدە،
نۇرغــۇن ىئــشالر تﯧلﯧفــون ائرقىلىقــال
بﯧجىرىلىــــدۇ .تﯧلﯧفــــون ائرقىلىــــق
بﯧجىرگىلى بولىدىغان ىئشالر ۈئچـۈن
ھــﯧچ كىــم مهخــسۇس يــول يــۈرۈپ،
قارشى تهرەپنىـڭ قﯧـشىغا بارمايـدۇ.
بهلگىلىــك مهدەنىــيهت سهۋىيىــسىگه
ىئگه كىشىلهر بىلهن ھهر قانـداق بىـر
مهســىله ۈئســتىدە سۆزلهشــسه ،ۇئالر
ناھــــــايىتى وئرۇنلــــــۇق پىكىــــــر
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يۈرگۈزەلهيــــــدۇ .مانــــــا بــــــۇالر
يۇقىرىقىدەك كىتاب وئقۇشـنى ۆئمـۈر
بــــويى تاشلىماســــلىق ائدىتىنىــــڭ
نهتىجىسىدۇر .بـاكالۋىر ۇئنۋانىـدىن
يـــــــۇقىرىنى تهلهپ قىلىـــــــدىغان
خىزمهتلهرنىــــــــڭ ېئالنلىرىغــــــــا
قارىــسىڭىزمۇ ،ۇئالرنىــڭ ھهممىــسىدە
"مـــۇكهممهل ېئغىـــز بىـــلهن قهلهم
ائرقىلىـــق ائالقىلىـــشىش ىئقتىـــدارى
چوقـــۇم بولۇشـــى كﯧـــرەك" دﯦـــگهن
جـــۈملىنى چوقـــۇم كۆرىـــسىز .بـــۇ
ائمﯧرىكا جهمىئيىتىـدە ېئغىـز بىـلهن
قهلهم ائرقىلىــق ۆئز-ائرا ۈئنۈملـــۈك
ائالقىلىشىشنىڭ قانچىلىك مۇھىم رول
وئينايـــدىغانلىقىنى چۈشـــهندۈرۈپ
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"CVI
بﯧرىـــــدۇ .مهن "Laser
دﯦـــــگهن شـــــىركهتته ىئـــــشلىگهن
ۋاقتىمــــدا ،بىزنىــــڭ بــــۇ شــــۆبه
شــىركىتىمىزدە مهخــسۇس تﯧلﯧفــون
ائرقىلىــق ســودا-ســﯧتىق قىلىــدىغان
خادىمـــدىن  3كىـــشى بـــار ىئـــدى.
بهزىدە ائغرىق ۋە تهتىل قىلىـپ دەم
ېئلىـــش ســـهۋەبلىرى بىـــلهن بـــۇ 3
كىــــشىنىڭ ھﯧچقايسىــــسى ىئــــشقا
كهلــمهي قالغانــدا ،مﯧنىــڭ باشــلىقىم
مﯧنــى شــۇ ىئــشقا ســﯧلىپ قويــاتتى.
ۇئنىڭــدىن باشــقا ،بهزى خﯧرىــدارالر
ۆئزىــگه الزىــم بولغــان ائپپاراتنىــڭ
فۇنكىسىيىـــسىنى بىزنىـــڭ تىجـــارەت
خادىملىرىمىزنىڭ بىرەرسىگه ېئيتىپ،
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ۇئنىـــڭ اليىھىـــسى قانـــداق بولـــسا
ياخشىلىقىنى ،ھهمدە ۇئنىڭغا قايسى
زاپچاســالرنى ائلــسا بولىــدىغانلىقىنى
ســــــــورىغاندا ،ۇئ خادىمنىــــــــڭ
تﯧخنىكىـــدىن يﯧتهرلىـــك خهۋىـــرى
بولمىغاچقـــــا ،مﯧنـــــى يـــــاردەمگه
چاقىراتتى .مهن ۇئنـداق خﯧرىـدارغا
تﯧلﯧفوندىال بىرەر نهرسىنى اليىھىـلهپ
چۈشـــهندۈرۈپ ،ۇئنىڭغـــا قايـــسى
زاپچاســــــــــالرنى ىئشلهتــــــــــسه
بولىدىغانلىقىنى ېئيتىپ بﯧرەتتىم .بىر
قﯧــــتىم بىــــر ائلىــــي مهكتهپنىــــڭ
پروفﯧســسورى ۆئزىــگه بىــر ائالھىــدە
الزﯦر ەئينىكىنىڭ الزىملىقىنـى ،ەئممـا
ۇئ ەئينهكنىــڭ بىزنىــڭ شــىركهتنىڭ
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مهھــسۇالت تىزىملىكىــدە يوقلــۇقىنى
ېئيتىپ ،مﯧنىڭ ائشـۇنداق ەئينهكنـى
قايــــــــــــسى شــــــــــــىركهتنىڭ
چىقىرىـــــــدىغانلىقىنى ېئيتىـــــــپ
بﯧرىـــشىمنى ىئلتىجـــا قىلـــدى .مهن
بىزنىــڭ شــىركهتنىڭ ىئــسكىالتىدىن
زاپچـــاس تﯧپىـــپ بﯧرىـــدىغان بىـــر
خـــادىمنى خۇسۇســـىيىتى ھﯧلىقـــى
ەئينهككه يﯧقىن كﯧلىدىغان بىر خىل
ەئينهكـــتىن  10دانىـــسىنى قايتـــا
ۆئلــچهپ ،ۇئنىــڭ نهتىجىــسىنى ماڭــا
ماڭــــدۇرۇپ بﯧرىــــشكه بــــۇيرۇدۇم.
نهتىجىــــسى چىققانــــدا ،ۇئالرنىــــڭ
ىئچىدىكى ھﯧلىقى پروفﯧسسورغا الزىم
ەئيـــنهككه ەئڭ يـــﯧقىن كﯧلىـــدىغان
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بىرىنـــى تـــالالپ ،ۇئ پروفﯧســـسورغا
سﯧتىپ بهردىم .ۇئ پروفﯧسـسور ماڭـا
جىــق رەھــمهت ېئيتتــى .ھهمــدە ۆئز
تهجرىبىـــسىنى بـــۇ ەئيـــنهك بىـــلهن
غهلىبىلىــــك ىئــــشلهپ ،تهتقىقــــات
نهتىجىسىنى بىر يـۇقىرى دەرىجىلىـك
ىئلمىــي تهتقىقــات ژورنىلىــدا ېئــالن
قىلغانــــــــدا ،ماقالىــــــــسنىڭ ەئڭ
ائخىرسىدا مﯧنىـڭ ىئـسمىمنى ائتـاپ
تــۇرۇپ ماڭـــا قايتىـــدىن رەھـــمهت
ېئيتىپتـۇ .ۇئ پروفﯧسـسور بـۇ ۋەقهنــى
ۆئزىنىڭ باشقا تونۇشلىرىغىمۇ ېئيتىپ
بﯧرىپتۇ .شۇنىڭ بىلهن بىر مهزگىل بىر
قــــــانچه ائلىــــــي مهكتهپنىــــــڭ
پروفﯧســسورلىرى بىزنىــڭ شــىركهتتىن
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بىــر نهرســه ېئلىــش ۈئچــۈن تﯧلﯧفــون
قىلسا ،تﯧلﯧفوننى ېئلىپال" ،بىز دوكتۇر
ەئركىن سىدىق بىلهن كۆرۈشـهتتۇق"
دەيدىغان بولۇپ قالدى .بۇ ىئـشتىن
كﯧـــيىن مﯧنىـــڭ ەئينـــى ۋاقىتتىكـــى
باشــــــلىقىم  Aleksناھــــــايىتى
تهسىرلىنىپ ،شـۇنىڭدىن كﯧـيىن بىـز
پاراڭالشــقان ۋاقىتتــا ماڭــا "ســهن
كــارامهت ىئنژىنﯧــر بولــۇپال قالمــاي،
ناھايىتى ۇئستا سﯧتىقچى )ىئنگلىزچه
' ('salespersonىئكهنــــــــــــسهن"
دەيـــدىغان بولـــدى .مهن " Wave
 "Splitterدﯦـــــــگهن شـــــــىركهتته
ىئــشلهۋاتقاندا ،شــىركهتنىڭ ســودا-
ســـــــــﯧتىق بۆلۈمىـــــــــدىكىلهرگه
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ياردەملىــشىپ ،يــاپونىيهگه بﯧرىــپ،
بىزنىـڭ شـىركهتنىڭ NEC, Hitachi,
 Fujitsuۋە  Sumitomoقاتــــــارلىق
چوڭ شىركهتلهر بىلهن ېئلىپ بارغان
»تﯧخنىكىلىـــق ســـۆھبهت«لىـــرىگه
قاتناشــــتىم .ھهمــــدە ۆئزۈمنىــــڭ
تﯧخنىكىلىــــق ىئقتىــــدارى بىــــلهن
يـــاپونچه تىلىمـــدىن پايـــدىلىنىپ،
بىزنىــــــــــــڭ ۇئ يــــــــــــاپونلۇق
خﯧرىـــــــــدارلىرىمىزنى خﯧلـــــــــى
تهســــىرلهندۈرۈپ ،شــــىركىتىمىزنىڭ
ســـودا-ســـﯧتىق ىئـــشلىرىغا كـــۆزگه
كۆرۈنهرلىك تۆھپه قوشـتۇم-2002 .
يىلــى فﯧۋرالــدا مهن شــىركهتتىن بىــر
ھهپته رۇخسهت سوراپ ،ائمﯧرىكىنىڭ
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باشـــقا بىـــر شـــىتاتىغا دەم ېئلىـــشقا
كهتكهنــدە ،بىزنىــڭ شــىركهتته بىــر
چوڭ كۆلهملىـك خـادىم قىـسقارتىش
بولــــۇپ ،مﯧنىـــــڭ ۈئســـــتۈمدىكى
ىئنژىنﯧرلىـــك بۆلـــۈمىگه مهســـۇئل 2
مۇائۋىن رەىئسنىڭ ھهر ىئككىلىـسىنى
شــىركهتتىن چىقىرۋﯦتىپتــۇ .شــۇنىڭ
بىــلهن شــىركهتنىڭ ســودا ســﯧتىقىغا
مهســۇئل مــۇائۋىن رەىئــسى مﯧنىــڭ
ىئگىسىز قالغانلىقىمدىن پايدىلىنىپ،
مﯧنى ىئنژىنﯧرلىق بۆلۈمىدىن ،سـودا-
ســﯧتىق بۆلــۈمىگه يۆتكىۋاپتــۇ .دەم
ېئلىشتىن قايتىپ كﯧلىپ ،بۇ ىئـشتىن
خهۋەر تاپقانـــــدىن كﯧـــــيىن ،مهن
قاتتىق نارازى بولدۇم .ۇئالرغـا "مهن
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ىئنژىنﯧــــر بۆلۈمىــــدە تۇرۇۋﯦرىــــپ،
ســىلهرگه قانچىلىــك يــاردەم كﯧــرەك
بولــسا ،شــۇنچىلىك ىئــشلهپ بهرەي.
شـــۇڭا مﯧنـــى يـــۆتكىمهڭالر .ەئگهر
مۇشــۇنداق مهجبــۇرى يۆتكىــسهڭالر،
مهن بۇ شىركهتتىن كﯧتىشكه مهجبۇر
بــولىمهن" دﯦــدىم .مهن ۇئ چاغـــدا
شـــىركهتنىڭ ىئنگلىـــزچه " Planar
wave
Circuits
 "Lightدەپ
ائتىلىــدىغان "يىغىنچــاق نــۇر يــولى
تﯧخنىكىسى" دﯦـگهن بىـر ەئڭ يﯧڭـى
تﯧخنىكىــسىغا مهســۇئل ىئــدىم .بىــز
مۇشــــــۇ تﯧخنىكــــــا ائرقىلىــــــق
چىقىرىلىدىغان بىـر زاپچاسـنىڭ ەئڭ
ائخىرقى باسقۇچىغا كهلگهن بولۇپ،
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مهن ۇئنــى ۆئزۈم بىــر باشــقا ېئلىــپ
چىقىـــشنى بهكمـــۇ ائرزۇ قىالتـــتىم.
ۇئنىڭ ۈئستىگه ،ائمﯧرىكىـدا سـودا-
ســـــــﯧتىق ىئـــــــشلىرى بىـــــــلهن
شـــۇغۇللىنىدىغانالر ىئنتـــايىن كـــۆپ
بولۇپ ،شىركهتته ائدەم قىسقارتـسا،
ائلـــــدى بىـــــلهن شـــــۇنداقالرنى
قىــــسقارتىدۇ .ۇئنىــــڭ ەئكــــسىچه،
ىئنژىنﯧرلىك ەئڭ ەئتىبارلىق خىزمهت
بولـــــۇپ ،ۇئ كىـــــم بولـــــسا شـــــۇ
قىلىۋﯦرىــــدىغان كهســــىپ ەئمهس.
شۇڭا مﯧنىڭ ىئنژىنﯧرلىقتىن ائيرىلغىم
يـــوق ىئـــدى  .ائخىرىـــدا بىزنىـــڭ
شىركهت مﯧنىڭ تهلىپىمگه قوشۇلدى.
ھﯧكــــايه ،رومــــان ۋە ھهر خىــــل
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دەرســــلىك كىتــــابالردىن باشــــقا،
ائمﯧرىكىـــــــدا ائدەم تهســـــــهۋۋۇر
قىالاليـــدىغان ھهر بىـــر كهســـىپته،
بــــۇرۇنقىالر ۆئزلىرىنىــــڭ ەئمىلىــــي
تهجرىبىلىرىگه ،بﯧشىدىن ۆئتكۈزگهن
مهغلـــــۇبىيىتى بىـــــلهن قازانغـــــان
مـــۇۋەپپىقىيهتلىرىگه ،ۆئزى ېئلىـــپ
بارغــان ىئلمىــي تهتقىقاتلىرىغــا ،ۋە
پۈتۈن دۇنيانىڭ كۆپ يىللىق ىئلمىـي
تهتقىقــات نهتىجىلىــرىگه ائساســهن
يﯧزىــــپ چىقىــــپ ېئــــالن قىلغــــان
كىتــابالردىن بىــر قــانچىنى تﯧــپىش
مـــۇمكىن .بـــۇ كىتـــابالر بـــۇرۇنقىالر
ياراتقان بىلىم جۇغالنمىـسى بولـۇپ،
ەئگهر مۇۋاپىــق پايدىلىنىلــسا ،ۇئالر
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كﯧيىــنكىلهر ۈئچــۈن مۆلچهرلىگۈســىز
دەرىجىدە ىئقتىسادىي ،ىئجتىماىئ ۋە
سىياســىي قىمــمهت يارىتااليــدۇ .بىــز
داۋاملىـــق ائڭاليـــدىغان "ىئلمىـــي
ۇئســۇلدا ىئــش قىلىــش" دﯦگهنلىــك،
ۆئزىمىـــز قىلغـــان ھهر بىـــر ىئـــشتا،
بۇرۇنقىالر ياراتقان بىلىمـدىن تولـۇق
پايدىلىنىش دﯦگهنلىكتىن ىئبارەتتۇر.
بــۇ يهردە مهن شــۇنى تىلغــا ېئلىــشقا
مهجبــــۇرىمهنكى ،بىــــز ۇئيغــــۇرالر
"ىئلمىي ۇئسۇلدا ىئش قىلىـش" نىـڭ
مهناســـىنى ھهقىقىـــي تـــۈردە تـــوغرا
چۈشىنىپ ،ۇئنى ۆئزىمىزنىڭ ەئمهلىي
ھهرىكىتىمىزگه تهتبىقالشتا ىئنتـايىن
ائجىزمىــــــز .بىزنىــــــڭ نۇرغــــــۇن
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كىـــــشىلىرىمىز ۆئزىنىـــــڭ ىئلمىـــــي
ائساســـىي بولمىغـــان پهرىـــزىگه ۋە
شهخسىي ھﯧسسىياتىغا تايىنىپ ىئش
قىلىــشنى ائدەت قىلىۋالغــان .بۇنىــڭ
زىيىنىنــــى بىــــز ھــــازىر يهتكىــــچه
تــــارتىۋاتىمىز .بارغانــــسﯧرى كــــۆپ
ۇئيغـــــــۇر ھۈنهرۋەنلىرىنىـــــــڭ ۆئز
ىئگىلىكىنى يوقىتىـپ قويۇۋاتقـانلىقى
مانــــا مۇشــــۇ ائقىۋەتنىــــڭ بىــــر
ىئـــسپاتىدۇر .بـــۇرۇنقىالر ياراتقـــان
بىلىمنىــڭ ھهممىــسى ،ســىز ۇئالردىــن
پايدىلىنىدىغان ۋاقىتتا ،سىزدىن شـۇ
كهســىپته ائلىــي مهكــتهپ ۇئنــۋانى
بولۇشنى تهلهپ قىلمايدۇ .تولۇقـسىز
ۋە تولـــــۇق وئتتـــــۇرا مهكتهپنـــــى
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پۈتتۈرگهنلهرمــــــــــۇ وئقــــــــــۇپ
پايدىلىنااليــــــدىغان كىتــــــابالرمۇ
ساناقسىز بار .بىز ۆئز ىئـشلىرىمىزدىن
چوقۇم بىر ۈئنـۈم ھاسـىل قىلمـاقچى
بولىـــدىكهنمىز ،بـــۇرۇن يارىتىلغـــان
بىلىمــــدىن تولــــۇق پايــــدىلىنىپ،
ھهقىقىي تۈردە ىئلمىي ائساستا ىئـش
قىلىشىمىز كﯧرەك.
مهن كىچىكىمـــدىنال بىـــر ىئـــشنى
قىلىــشتىن بــۇرۇن ،ۇئنــى قىلىــشتىكى
مهقسىدىمنى ،ھهمـدە ۇئنـى قانـداق
قىلسا توغرا قىلغىلى بولىـدىغانلىقىنى
ناھــــــــــــــايىتى تولــــــــــــــۇق
ائيدىڭالشتۇرىۋﯦلىــشقا ائدەتلهنــگهن
بولــۇپ ،ەئگهر بــۇ نهرســىلهر ېئنىــق
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بولمىــــسا ،ۇئ ىئــــشنى ھهرگىزمــــۇ
باشــــلىيالمايمهن .بــــۇ ائدەتنىــــڭ
پايدىــسىنى مهن يــالغۇز ۆئزۈمنىــڭ
كهســــپىي خىزمىتىمــــدىال ەئمهس،
ۆئزۈمنىــڭ شهخــسىي تۇرمۇشــىمدىمۇ
داۋاملىــــق كــــۆرۈپ كﯧلىــــۋاتىمهن.
-1995يىلـــــى مهن دوكتۇرلـــــۇق
ۇئنۋانىغا ېئرىشىپ ،پوسـتدوكتۇرلۇق
خىزمىتىنــى باشــلىغاندا ،ۆئزىمىزنىــڭ
ىئقتىـــــساد قىلىـــــپ يىغىـــــدىغان
كىرىمىمىــزدىن قانــداق پايدىالنــسا
ەئڭ ياخــــــشى بولىــــــدىغانلىقىنى
بىلىـــۋﯦلىش ۈئچـــۈن ،ائمﯧرىكىنىـــڭ
بانكا سىستﯧمىسى توغرىسىدىكى بىـر
كىتــــابنى ســــﯧتىۋﯦلىپ وئقــــۇدۇم.
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بىرىنچــــى شــــىركهتته خىـــــزمهت
باشــــلىغاندىن كﯧــــيىن" ،بــــايلىق
يىغىــشنىڭ  5پرىنــسىپلىرى" دﯦــگهن
بىــر كىتــابنى ســﯧتىۋﯦلىپ وئقــۇدۇم.
مﯧنىڭ ىئقتىسادتىن خﯧلـى خهۋىـرىم
بـــار بولـــۇپ ،ائمﯧرىكـــا ۋە دۇنيـــا
ىئقتىــسادىي بــازىرىنى خﯧلــى تولــۇق
چۈشــىنىپ ماڭىــدىغان بولــساممۇ،
باشـــقىالرنىڭ يـــۈقىرىقى مهســـىلىدە
قانداق تهكلىپلىرى بـارلىقىنى بىلگىـم
كهلگهنىــــدى-1997 .يىلــــى ۆئي
سﯧتىۋﯦلىشتىن بۇرۇن" ،تۇنجى قﯧـتىم
ۆئي ســـﯧتىۋالىدىغانالر بىلىۋﯦلىـــشقا
تﯧگىشلىك مۇھىم ىئشالر" دﯦگهن بىـر
كىتــــابنى ســــﯧتىۋﯦلىپ وئقــــۇدۇم.
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-1998يىلـــــى ۆئينىـــــڭ ائرقـــــا
ھويلىــسىغا بىــر كهڭلىكــى  5مﯧتىــر،
ۇئزۇنلـــۇقى  10مﯧتىـــر كﯧلىـــدىغان
ياغاچ سۇپا ياساش ائلدىـدا" ،ۆئزى
ســـــۇپا ياساشـــــنىڭ ۇئســـــۇللىرى
توغرىــسىدا" دﯦــگهن بىــر كىتــابنى
ســﯧتىۋﯦلىپ وئقــۇدۇم-1999 .يىلــى
ائمﯧرىكىــــدا پــــاي-چهك بــــازىرى
ىئنتــــايىن قىزىــــپ كهتكهنىــــدى،
"ائمﯧرىكىنىــڭ پــاي-چهك بــازىرى"
دﯦـــگهن بىـــر كىتـــابنى ســـﯧتىۋﯦلىپ
وئقۇدۇم .كهسـىپ جهھهتـته كىتـاب
وئقـۇپ ،يﯧڭــى نهرسـه ۆئگىــنىش بىــز
ۈئچۈن داۋاملىق بولىدىغان بىر ىئش.
دوكتۇرلۇق ۇئنـۋانى ېئلىـش ،ھهرگىـز
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ۆئز كهسپىمىز ساھهسىدە دۇنيـادىكى
بىلىملهرنىــڭ ھهممىــسىنى ۆئگىنىــپ
بولغانلىقىمىزدىن دﯦـرەك بهرمهيـدۇ.
ۇئ پهقهت بىـــزدە ۆئزىمىـــز كىتـــاب
وئقــۇپ ،يﯧڭــى نهرســىلهرنى ۆئزىمىــز
ۆئگىنىپ ،ۇئنـى ۆئز ەئمهلىيىتىمىـزدە
ىئـــــشلىتهلهيدىغان بىـــــر قىـــــسىم
ائساســــــــــلىق ىئقتىــــــــــدارنىڭ
يﯧتىلگهنلىكىـــدىن دﯦـــرەك بﯧرىـــدۇ.
مهن مۇشــۇ ســۆھبهت خاتىرىــسىنى
يﯧزىــشنى باشــلىغاندىن بۇيــان ،ۆئز
كهسپىمدە بىر قانچه يﯧڭـى نهرسـىنى
ۆئگىنىپ ،ۇئالرنـى ۆئز تهتقىقاتىمـدا
پايــدىلىنىپ بولــدۇم .ائدەم قــانچه
كۆپ ۆئگهنگهنـسﯧرى ،ۆئز بىلىمىنىـڭ
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كهملىكىنــى شــۇنچه ھــﯧس قىلىــدۇ.
شـــــۇڭا ،ياخـــــشىراق تۇرمـــــۇش
كهچۈرۈشـــــنى ىئـــــستهيدىغان ھهر
قانــداق بىــر ائدەم ،كىتــاب وئقــۇپ،
يﯧڭـــى بىلىـــم ىئگىلهشـــنى ۆئزىنىـــڭ
ۆئمۈرلــۈك ىئــشى قىلىــشى كﯧــرەك.
تهرەققىي تاپقان دۆلهتلهردىكى كۆپ
ســـانلىق ائدەمـــلهر دەل ائشـــۇنداق
ائدەملهردۇر.
بۇنىڭـــدىن  30نهچـــچه يىلنىـــڭ
ائلدىــدىكى مهدەنىــيهت ىئنقىالبــى
جهريانىـــــــدا ،مهن يﯧزىـــــــدىكى
دﯦھقانالرنىڭ بىر يىل ىئـشلهپمۇ يهنه
ۆئزىنىــــــڭ ائشــــــلىق پــــــۇلىنى
تۆلىيهلمهسلىك تۈپهيلىـدىن ،يﯧـشى
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مهن بىــــلهن بــــاراۋەر كﯧلىــــدىغان
بــالىلىرىنى وئقۇتمــاي ،ېئتىزلىقنىــڭ
ەئمگىكىـــگه ســـﯧلىۋاتقان ەئھـــۋالنى
كۆرۈپ ،ىئنتايىن ېئچىنغان ىئـدىم) .
 30يىل بۇرۇنقى ائشـۇنداق ەئھـۋال
تهكلىماكانغــا گىرەلىــشىپ كهتــكهن
خهنــۇبىي شــىنجاڭنىڭ چهت-ياقــا
رايۇنلىرىدا تا ھـازىرغىچه مهۋجـۈت.
تهھرىرلىگۈچىــــــــــدىن( "  .ەئگهر
ھۆكۈمهت مۇشـۇ بالىالرنىـڭ ائشـلىق
پــــۇلىنى كۆتۈرىــــۋەتكهن بولــــسا،
ۇئالرنىــــڭ كۆپىنچىــــسى خــــۇددى
مهندەك وئقۇيالىغان بوالتتى" ،دەپ
وئيلىغان ىئدىم .ھازىر ۇئنىڭدىن 30
نهچــچه يىــل ۆئتــۈپ كهتتــى .ھــازىر
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يﯧـــزىالردا وئقۇيالمـــاي قﯧلىۋاتقـــان
بـــالىالر بـــارمۇ-يـــوق ،بولـــسا ۇئالر
قانچىلىك نىسبهتنى ىئگىلهيدۇ ،بـۇالر
ماڭــا مهلــۇم ەئمهس .ەئممــا ،ماڭــا
ناھــايىتى ېئنىــق بىــر ىئــش شــۇكى،
وئقۇيالمىغــــان كىــــشىلهر مىلــــلهت
سۈپىتىنى يۇقىرىلىتىشقا ھﯧچ قانـداق
تۆھپه قوشالمايدۇ .ۇئنىڭ ەئكسىچه،
ۇئالر كهلگۈســــــىدە جهمىئــــــيهت
ۈئچۈنمۇ ،مىللهت ۈئچۈنمۇ بىـر يـۈك
بولـــۇپ قالىـــدۇ .بىـــر مىللهتنىـــڭ
ســــۈپىتىنى ۆئســــتۈرۈش ،پۈتــــۈن
مىللهتــتىن ناھــايىتى ۇئزۇن ۋاقىــت
توختىماي تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنى
تهلهپ قىلىــدىغان جاپــالىق ىئــش.
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ياپونىيه -2دۇنيـا ۇئرۇشـىدىن 100
يىل بۇرۇنال پۈتۈن خهلق مـاائرىپىنى
وئمۇمالشــتۇرۇپ بولغانىــدى .شــۇڭا
ۇئالر -2دۇنيــا ۇئرۇشــىدىن كﯧــيىن
ۇئچقاندەك تهرەققىي قىاللىدى.
ھــازىرقى شــاراىئتتا ،ۇئيغــۇرالر ۆئز
مىللىتىنىــڭ ســۈپىتىنى ۆئستۈرۈشــى
ۈئچۈن قانداق قىلىـشى كﯧـرەك؟ بـۇ
ىئـــشتا ھهر بىـــر ائدەم قانـــداق رول
وئينىشى كﯧرەك؟
ۇئيغـــۇر مىللىتىنىـــڭ كهلگۈســـىگه
كۆڭــــۈل بۆلىــــدىغان ،مىللهتــــكه
كۆيۈنىـــدىغان ھهر بىـــر ائدەم بـــۇ
مهســــىله توغرىــــسىدا داۋاملىــــق،
ەئســــتايىدىل وئيلىــــشى كﯧــــرەك.
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ھهمدە ،ۆئزىنىڭ ىئقتىـدارى يهتـكهن
داىئرە ىئچىدە مۇۋاپىق ىئش كۆرۈشى
كﯧـــرەك .ۇئنـــداق قىلمايـــدىكهنمىز،
ۋاقىــت ۆئتــۈپ كﯧتىۋﯦرىــدۇ .دەۋىــر
ىئلگىرلهۋﯦرىــدۇ .بىــز بىــر ىئزىمىــزدا
توختاپ قﯧلىۋﯦرىمىز.
-14ســوائل :چهت ەئللىكلهرنىــڭ
تىــــــل ۆئگىنىــــــشى ھهققىــــــدە
كۆزەتكهنلىرىڭىز قايسىالر؟
ائمﯧرىكــا كــۆپ مىللهتلىــك دۆلهت
بولــۇپ ،ۇئنىڭــدا دۇنيانىــڭ ھهمــمه
يﯧرىـــــدىن كهلـــــگهن مىللهتـــــلهر
تﯧپىلىدۇ-2000 .يىلدىكى وئمۇمىي
نوپـــــۇس ســـــاناش نهتىجىـــــسىگه
ائساســـالنغاندا ،ائمﯧرىكىـــدىكى يهر
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شــارىنىڭ وئخــشىمىغان جايلىرىــدىن
كﯧلىپ چىققان نوپۇسـىنىڭ نىـسبىتى
مۇنداق ىئكهن:
ائق تهنلىكلهر  75.1پىرسهنت
قارا تهنلىكلهر  12.3پىرسهنت
ائمﯧرىكىـــــدىكى ىئنـــــدىيانالر ۋە
ائلياسكىلىقالر  0.9پىرسهنت
ائسىيالىقالر  3.6پىرسهنت
ھاۋايلىقالر  0.1پىرسهنت
قالغان مىللهتلهر  7.9پىرسهنت
ائمﯧرىكىنىـــڭ جهمىئـــي نوپۇســـى،
ائلــدىنقى بۆلۈمــدا ېئيتىــپ ۆئتــۈپ
كهتكهنــدەك جهمىئــي  300مىليــون
ەئتراپىدىدۇر .بۇ يهردە ەئسـكهرتىپ
ۆئتۈشكه تﯧگىشلىك بىر ىئش شـۇكى،
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يــۇقىرىقى "ائق تهنلىكــلهر" دﯦــگهن
كــــــــاتىگورىيهگه دۇنيــــــــادىكى
وئخـــشىمىغان مىللهتـــتىن كﯧلىـــپ
چىققان ائق تهنلىكلهرنىڭ ھهممىسى
كىرىدۇ .شۇڭا ۇئالر بىـر ائق تهنلىـك
بــولغىنى بىــلهن ،تىلــى ۋە مىللىتــى
باشقا-باشـقا بولغـان مىللهتلهردىـن
تهركىـــــپ تاپقـــــان .مهســـــىلهن،
ەئنگلىيهلىــــــــك ،ىئتالىيهلىــــــــك،
گﯧرمـــــــانلىق ،فرانـــــــسىيهلىك ۋە
مىكـــسىكىلىق قاتـــارلىقالر-1999 .
يىلـــــى مـــــارتتىن -2000يىلـــــى
مارتقىچه چهت ەئلـدىن ائمﯧرىكىغـا
كۆچمهن بولۇپ كهلـگهن نوپۇسـنىڭ
ســانى  1.7مىليــون ىئــكهن .مﯧنىــڭ
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مۆلچهرىمـــــدە ،ھـــــازىر كىچىـــــك
بالىالرنىمۇ قوشـقاندا ،ائمﯧرىكىـدىكى
ۇئيغۇرالرنىڭ سانى  400بىلهن 500
نىڭ ەئتراپىدا بولۇشى مۇمكىن.
ائمﯧرىكىـــدا يۇقىرىقىـــدەك كـــۆپ
ســـــانلىق مىللهتـــــلهر بولغاچقـــــا،
وئخــشاش بىــر مىللهتــتىن كﯧلىــپ
چىققــــــــان كىــــــــشىلهر ۆئز-ائرا
سۆزلهشــــكهندە ۆئز تىلــــى بىــــلهن
سۆزلىشىدۇ .وئخشىمىغان مىللهتـتىن
كﯧلىــپ چىققــان كىــشىلهر ۆئز-ائرا
سۆزلهشــكهندە ،ھهممهيــلهن ىئنگلىــز
تىلىدا سۆزلهيدۇ .ەئگهر چوڭراق بىـر
ســـودا ســـارىيىغا كىرىـــپ بىـــر دەم
ماڭسىڭىز ،ھهر خىل ھهر يـاڭزا تىـل
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بىـــلهن سۆزلىـــشىۋاتقان كىـــشىلهرنى
ۇئچرىتىسىز.
ھهممهيلهننىـــــــڭ خهۋىرىـــــــدە
بولغىنىـــدەك ،بـــۇ دۇنيـــادىكى ەئڭ
ىئلغــار ۋە ەئڭ يﯧڭــى نهرســىلهرنىڭ
ھهممىسى ،ۇئنىڭ قايسى دۆلهتـته ۋە
قايــسى مىلــلهت تهرىپىــدىن ىئجــات
بولــشىنىدىن قهتىئــي نهزەر ،چوقــۇم
ىئنگلىز تىلىدا ېئالن قىلىنىدۇ .ھهمدە
ىئنگلىز تىلى دۇنيانىڭ قانداق يﯧرىگه
بارســـا ائساســـهن ائقىـــدۇ .ەئشـــۇ
ســــــهۋەبتىن ،ائمﯧــــــرىكىلىقالر ۆئز
مىللىــتىگه تهۋە بولمىغــان چهت ەئل
تىلىنــى ۆئگىــنىش جهھهتــته دۇنيــا
بويىچه ەئڭ ائرقىدا تۇرىدۇ .يﯧقىنقى
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بىــر قــانچه  10يىلنىــڭ مابهينىــدە
دۇنيــادىكى وئخــشىمىغان دۆلهتــلهر
وئتتۇرىــــــسىدىكى خهلقائرالىــــــق
ھهمكارلىقنىـــــــڭ كۈچىيىـــــــشىگه
ەئگىــــشىپ ،بــــۇ يﯧڭــــى زامــــان
تهرەققىياتىغــــــــا ماسلىــــــــشىش
مهخــسىتىدە ،ائمﯧرىكــا ھۆكــۈمىتى
مهخــــسۇس مهبــــلهغ ائجرىتىــــپ،
ائمﯧرىكىـــــــدا چهت ەئل تىلـــــــى
ۆئگىنىشنى قانداق وئمۇمالشتۇرۇشنى
مهخــسۇس تهتقىــق قىلــدى .ھهمــدە
-1996يىلــى دەســلهپكى اليىھهنــى
وئتتۇرىغــا قويــۇپ-2000 ،يىلىنىــڭ
ائلدى-كهينىدە بۇ ھهقته مهخسۇس
پىــالن ۋە بهلگىلىمىلهرنــى وئتتۇرىغــا
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قويــــدى .شــــۇنداقال ائمﯧرىكىــــدا
-2005يىلىنــى "چهت ەئل تىللىــرى
يىلــى" قىلىــپ تهبرىكلهشــنى قــارار
قىلــدى .تهتقىقــاتچى خــادىمالر ۆئز
تهتقىقاتى جهريانىدا بايقىغان يﯧڭـى
بىر ىئش مۇنـداق بولغـان :چهت ەئل
تىلــــــى ۆئگىــــــنىش جهريانىــــــدا
وئقۇغۇچىالردا يﯧتىلىدىغان يهنه بىـر
ىئقتىدار شۇكى ،ۇئالر وئقۇشنى چهت
ەئل تىلــــــــــى ۆئگهنمىــــــــــگهن
وئقۇغۇچىالرغــا قارىغانــدا ياخــشىراق
ېئلىـــپ ماڭىـــدۇ .شـــۇنىڭ بىـــلهن،
ائمﯧرىكىـــدىكى تولۇقـــسىز ،تولـــۇق
وئتتۇرا مهكـتهپ ۋە ائلىـي مهكـتهپ
دەرســــــلىكىگه چهت ەئل تىلــــــى
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وئمۇمىيۈزلــۇك قوشــۇلدى .ھهمــدە
وئتتۇرا مهكتهپتىكى چهت ەئل تىلـى
دەرسى وئقۇغۇچىالر چوقۇم وئقۇمىسا
بولمايدىغان مهجبۇرى دەرس قىلىـپ
بﯧكىتىلدى.
بالىلىرىمنىـــــڭ ھهر ىئككىلىـــــسى
وئتتۇرا مهكتهپـته ىئـسپان يﯧزىقىنـى
ۆئگهنــدى .وئغلــۇم ۇئنــى ھــازىرمۇ
ۆئگىنىۋاتىــدۇ .ۇئالر ھــازىر ۆئز-ائرا
ىئـــــسپان تىلىـــــدا مهقـــــسىتىنى
ۇئقتۇرااليدىغان سـهۋىيىگه يهتـكهن
بولــــۇپ ،بهزىــــدە ائىئلىمىزدىكــــى
تــــۆتىمىز بىلــــله قهرت وئينىغــــان
ۋاقتىمىــزدا ،ۇئ ىئككىــسى ىئــسپانچه
سۆزلىـــــشىپ ،ائيـــــالىم بىـــــلهن
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ىئككىمىزنــى بــوزەك قىلغــان ۋاقتىمــۇ
بـــار .مهن بـــۇ يازمامـــدا بىزنىـــڭ
ائىئلىــــــدىكى تۆتىمىزنىــــــڭ قهرت
وئينايدىغانلىقىمىزنى بىر قانچه قﯧتىم
تىلغـــا ائلـــدىم .ەئمىلىيهتـــته بىـــز
قهرتنـى بىـر يىلـدا بىـر قـانچه قﯧـتىم
وئينـــاپ بـــاقىمىز .قهرت وئينـــاش
بالىلىرىمىزنىــڭ ياخــشى كۆرىــدىغان
پـــاائلىيىتى بولغاچقـــا ،ۆئيـــدىكى
ھهممىمىزنىــــڭ ۋاقتــــى يهتــــكهن
ۋاقىـــــتالردا ،ائىئـــــله پـــــاائلىيىتى
تهرىقىسىدە تۆتىمىز قهرت وئينايمىز.
-1993يىلـــى وئغلـــۇم ائمﯧرىكىغـــا
يﯧڭـــى كهلـــگهن ۋاقىتتـــا ،پۈتـــۈن
شـــــىمالىي كـــــالىفورنىيهدە پهقهت
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بىزنىــڭ ائىئلىـــدىن ىئبــارەت بىـــرال
ۇئيغــۇر ائىئلىــسى بــار ىئــدى .شــۇڭا
ۇئيغــۇر مهدىنىيىتىمــۇ بىــز ۈئچــۈن
پهقهت بىزنىڭ ۆئينىـڭ ىئچىـدىال بـار
ىئـــدى .ۇئ چـــاغالردا بىـــز "ائىئـــله
پاائلىيىتى" نى كۆپ قىالتتۇق .ھازىر
جىـــق ائزالپ كهتتـــى .بـــۇ يهرنـــى
وئقۇغاندىن كﯧيىن ،بهزى قىرىنداشالر
مﯧنىــڭ بالىلىرىمنىــڭ نــﯧمه ۈئچــۈن
ىئسپانچىنى ۆئگهنگهنلىكىگه ھهيـران
قﯧلىـــــشى مـــــۇمكىن .مﯧكـــــسىكا
كــــالىفورنىيه بىــــلهن چﯧگرىــــداش
بولغاچقــــــــــا ،ۇئ دۆلهتــــــــــتىن
كالىفورنىيهگه ھهر خىل يولالر بىـلهن
كـــــۆچمهن بولـــــۇپ كﯧلىـــــدىغان
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مىكــسىكىلىقالرنىڭ ســانى ىئنتــايىن
كۆپ .شۇڭا كالىفورنىيهدىكى ىئسپان
تىلىنـــــى ائنـــــا تىلـــــى قىلغـــــان
مﯧكسىكىلىقالرنىڭ نوپۇسىمۇ ىئنتايىن
كـــــۆپ بولـــــۇپ-2000 ،يىلـــــى
كالىفورنىيهنىـــــــڭ  35مىليـــــــون
نوپۇســـــــــىنىڭ  11مىليـــــــــونى
مﯧكـــسىكىلىقالر ىئكهنـــدۇق .مۇشـــۇ
ســهۋەب تۈپهيلىــدىن ،كــالىفورنىيه
شــــــىتاتىدا ىئــــــسپان تىلىنــــــى
ۆئگىنىــــدىغانالر ىئنتــــايىن كــــۆپ.
بولۇپمــــۇ باشــــالنغۇچ ۋە وئتتــــۇرا
مهكتهپ وئقۇتقۇچىلىرىنىـڭ ىئچىـدە
ىئــسپان تىلىنــى بىلىــدىغانالر خﯧلــى
چـــوڭ مىقـــدارنى ىئگىلهيـــدۇ .بـــۇ
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وئقۇتقــۇچىالر ائمﯧرىكىغــا كــۆچمهن
بولـــۇپ كهلـــگهن ،ىئنگلىـــز تىلىنـــى
ياخــشى بىلمهيــدىغان مﯧكــسىكىلىق
ۆئســـمۈرلهرنى ياخـــشى وئقۇتـــۇش
ۈئچـــــــۈن ىئـــــــسپان تىلىنـــــــى
ۆئگهنگهنـــــلهردۇر .بـــــۇ خـــــۇددى
ىئچكىركـــى ۆئلكىـــلهرگه وئقۇشـــقا
بارغــــان ۇئيغــــۇر وئقۇغــــۇچىالرنى
ياخـــشىراق وئقۇتـــۇش ۈئچـــۈن ،ۇئ
يهرلهردىكـــى خهنـــزۇ وئقۇتقـــۇچىالر
ۇئيغـــۇر تىلـــى ۆئگهنـــگهن بىـــلهن
وئخشاش ىئشتۇر.
تارىختا ۆئتكهن دۇنيادىكى داڭلىق
ەئربابالرنىــــــڭ كۆپىنچىــــــسى كهم
دﯦگهنــــدە  4~3چهت ەئل تىلىنــــى
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پۇختــا ۆئگهنــگهن .بــۇ ھهقــته مهن
تهپـــــــسىلىي توختالمىـــــــساممۇ،
وئقــــۇرمهنلهر ۆئز ۆئمرىــــدە كــــۆپ
ائڭلىغــــــــان ۋە وئقۇغانلىقىغــــــــا
ىئشىنىمهن .يىغىنچـاقالپ ېئيتقانـدا،
تىــــــل بىلىــــــم ىئــــــسكىالتىنىڭ
ائچقۇچىـــدۇر .ســـىز قـــانچه كـــۆپ
خىلدىكى تىلالرنى بىلسىڭىز ،سىز شۇ
تىلالردا يﯧزىپ توپالنغان بىلىملهرنىڭ
ھهممىـــــسىدىن پايدىلىنااليـــــسىز.
يـــالغۇز ۇئنـــداقال بولـــۇپ قالمـــاي،
بۈگــۈنكى كۈنــدە بىــر قــانچه تىــل
بىلىش ،نورمال ھايات كهچۈرۈشـنىڭ
كهم بولسا بولمايدىغان بىر شـهرتىگه
ائيالنـــــــــدى .مهن شـــــــــىنجاڭ
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ۇئنىۋﯦرسىتﯧتىدا وئقۇۋاتقـان ۋاقىتتـا،
بىز ھهر يىلى يﯧڭـى قوبـۇل قىلىنغـان
وئقۇغۇچىالر ۈئچۈن مهكتهپ بويىچه
"يﯧڭى وئقۇغۇچىالرنى قارشى ېئلىـش
يىغىنــى" ۆئتكۈزەتتــۇق .مﯧنىــڭ شــۇ
چاغــدا مهكــتهپكه يﯧڭــى كىــرگهن
وئقۇغۇچىالرغا دەيدىغان بىـر گﯧـپىم
مۇنداق ىئدى" :ھازىرقى زاماندا بىـر
مىلــلهت يهنه بىــر مىللهتنىــڭ قــۇلى
بولـــۇپ قالىـــدىغان ىئـــشالر ائنـــچه
كۆرۈلمهيدۇ .لﯧكىن ،بىر مىللهت يهنه
بىــر مىلــلهت تىلىنىــڭ قــۇلى بولــۇپ
قـــﯧلىش پۈتـــۈنلهي مـــۇمكىن .بىـــر
مىللهتنىڭ تىلىنى ۆئگىنىش بىـلهن ۇئ
مىللهتــكه قارىتــا قانــداق ھﯧــسىياتتا
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بولۇش پۈتۈنلهي باشقا-باشقا ىئـش.
ەئگهر سىلهر كهلگۈسـىدە ياخـشىراق
ياشـــايلى ،دﯦـــسهڭالر ،بـــۇ ائلىـــي
مهكتهپتىكـــى پۇرســـهتتىن تولـــۇق
پايـــدىلىنىپ ،خهنزۇچىنـــى چوقـــۇم
ياخشى ۆئگىنىڭالر" .مهن ۇئ چاغـدا
چهتــكه چىقىــش ۇئ ياقتــا تۇرســۇن،
شــــىنجاڭدىن باشــــقا يهرلهرگىمــــۇ
تــۈزۈكرەك بﯧرىــپ باقمىغــان بولــۇپ،
يــۇقىرىقى ســۆزلىرىم ۆئزۈمنىــڭ شــۇ
ۋاقىــتقىچه بولغــان ھاياتىمنىــڭ بىــر
خۇالسىــسى ىئــدى .مهن ۇئنىڭــدىن
كﯧــــيىن شــــاڭخهي ،يــــاپونىيه ۋە
ائمﯧـــرىكىالردا ياشـــاپ بـــاقتىم .بـــۇ
جهريانــــدا يــــۇقىرىقى ســــۆزلهرنىڭ
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نهقهدەر تــوغرىلىقىنى تﯧخىمــۇ ھــﯧس
قىلدىم .يﯧقىنقى بىر نهچـچه يىلنىـڭ
مابهينىـــدە ،دۇنيانىـــڭ ھهر قايـــسى
جايلىرىــدىكى بىــر قىــسىم ۇئيغــۇرالر
ائمﯧرىكىغا كۆچمهن بولۇپ كهلـدى.
ۇئالرنىــڭ ىئچىــدە يــۇقىرى ۇئنۋانغــا
ېئرىــشىپ ،ەئســلىدىكى دۆلهتــلهردە
ناھايىتى يۇقىرى كهسپىي وئرۇنـالردا
ىئــشلهپ باققــانالرمۇ خﯧلــى كــۆپ.
لـــﯧكىن ،ائمﯧرىكىغـــا كهلگهنـــدىن
كﯧـــيىن ،ۇئالرنىـــڭ ىئچىـــدىكى بىـــر
قىـــسىم كىـــشىلهر ىئنگلىـــز تىلىـــدا
ياخــــشى بولمىغــــانلىقى ۈئچــــۈن،
ۆئزىنىــــڭ كهســــپىي ۇئنــــۋانى ۋە
سهۋىيىـــسىگه اليىـــق خىـــزمهتلهرگه
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وئرۇنلىـــــــشالماي ،ائدەتتىكـــــــى
خىــــــزمهتلهر بىــــــلهن ھايــــــات
كهچۈرىۋاتىــدۇ .بىــر تىلنىــڭ قــۇلى
بولۇش دﯦـگهن ەئنه شـۇ .بىـر قـانچه
يىل جاپالىق دەۋىرنـى ۆئز بﯧـشىدىن
كهچــۈرۈپ ،شــۇ جهريانــدا ىئنگلىــز
تىلىنــى پۇختــا ۆئگىنىــپ ،ائنــدىن
ھهقىقىـــي تـــۈردە ۆئزىـــگه اليىـــق
خىزمهت تاپقانالرمۇ بار.
مهن -1979يىلــــــى شــــــىنجاڭ
ۇئنىۋﯦرســــىتﯧتىدىكى بىــــر يىللىــــق
خهنـــزۇچه ۆئگىنىـــشنى تامـــامالپال،
ۆئزلۈكۈمـــــدىن ىئنگلىـــــز تىلـــــى
ۆئگىنىــشنى باشــلىغاندا ،مﯧنىڭــدىن
بـــــۇرۇن ۇئيغـــــۇرچه مهكتهپـــــته
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وئقۇغـــــانالردىن ىئنگلىـــــز تىلـــــى
ۆئگهنگهنــلهر بولمىغاچقــا ،بهزىــلهر
مﯧنى مهسـخىرە قىلغانىـدى .نۇرغـۇن
كىشىلهرنىڭ پهرىزىـدە ،مهنـدەك بىـر
ۇئيغۇر مهكتهپنىـڭ وئقۇغۇچىـسىنىڭ
چهت ەئل تىلى ۆئگىنهلىشى مۇمكىن
ەئمهس ىئـــدى .مهن يﯧـــرىم يىلغـــا
قالمــــاي ،ۇئنىــــڭ مــــۇمكىنلىكىنى
ىئـــسپاتلىدىم .شـــۇنىڭدىن كﯧـــيىن
مهكــتهپ بــويىچه ۇئيغــۇر مهكتهپــته
وئقۇغان نۇرغـۇن وئقۇغـۇچىالر چهت
ەئل تىلى ۆئگىنىشكه ائتالندى.
جۇڭگــو جهمىئيىتىــدە يﯧقىنــدىن
بۇيــان يــۈز بﯧرىۋاتقــان دەرىجىــدىن
تاشقىرى تﯧز سۈرەئتلىك ۆئزگىرىشلهر
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تۈپهيلىــدىن ،ۇئيغــۇر دىيارىــدىكى
ياشـــالر بىـــر ناھـــايىتى كهســـكىن
مهســـــىلىگه دۇچ كﯧلىۋاتىـــــدۇ .ۇئ
بولـــسىمۇ وئقـــۇش پۈتتۈرگهنـــدىن
كﯧـــيىن خىـــزمهت تﯧـــپىش .مﯧنىـــڭ
خىــزمهت كۈتــۈپ ياتقــان ھهر بىــر
ياشــقا چوڭقــۇر ھﯧــسداشلىقىم بــار.
شۇنىڭ بىـلهن بىـرگه ،ھـازىر وئتتـۇرا
مهكتهپــته وئقۇۋاتقــان ۋە بۇنىڭــدىن
كﯧيىن وئتتۇرا مهكتهپكه كىرىـدىغان
يـــــاش ۆئســـــمۈرلهرگه مۇنـــــداق
تهشهببۇسۇممۇ بار:
تولۇقـــسىز وئتتـــۇرىنى پۈتتـــۈرۈپ
بـــولغىچه ۇئيغـــۇر تىلىنـــى ،تولـــۇق
وئتتۇرىنى پۈتتۈرۈپ بولغىچه خهنـزۇ
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تىلىنى ۋە ائلىي مهكتهپنى پۈتتۈرۈپ
بـــولغىچه ىئنگلىـــز تىلىنـــى پۇختـــا
ىئگىلهپ بولۇڭ.
دۇنيــادىكى بــارلىق جانلىقالرنىــڭ
ىئچىدە ،ىئنسانالرنىڭ يﯧڭى مۇھىتقـا
ماسلىشىش ىئقتىـدارى ەئڭ كۈچلـۈك
بولىدۇ.
سىز كهلگۈسىدە وئتتۇرا ياكى ائلىي
مهكتهپنــــــى پۈتتۈرگهنــــــدە دۇچ
كﯧلىدىغان يﯧڭى مۇھىت قايسى؟
بۇ سوائلغا جـاۋاب تﯧـپىش ۈئچـۈن
ســىز وئتتــۇرا ۋە ائلىــي مهكتهپنــى
پۈتتـــۈرگىچه ســـاقالپ تۇرۇشـــنىڭ
زۆرۈرىيىتــى يــوق .ۇئنىگغــا ھــازىرال
جـاۋاب تﯧپىـڭ .بــۇ جـاۋابنى تﯧــپىش
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ىئنتــــايىن ائســــان .ۆئزىڭىزنىــــڭ
ەئتراپىــــــدا يــــــۈز بﯧرىۋاتقــــــان
ھادىـــــــسىلهرنى ۋە سىياســـــــىي،
ىئجتىماىئي ۋە ىئقتىسادىي ۋەزىيهتنى
وئبــدان كۆزەتــسىڭىزال كۇپــايه .مهن
يﯧڭـــى مۇھىتنىـــڭ بىـــر قىـــسمىنى
ســۆھبهتنىڭ ائلــدىنقى قىــسىملىرىدا
بايان قىلىپ ۆئتتۈم.
بىـــر ۇئيغـــۇر بولۇشـــنىڭ نۇرغـــۇن
شـــــهرتلىرى بـــــار .ەئڭ مـــــۇھىم
شهرتلهرنىڭ بىرسـى ،ۇئيغـۇر تىلىنـى
ناھايىتى پۇختا بىلىـش .ۇئيغـۇر بىـر
مهدىنىيهتلىك مىللهت .مهدىنىيهتلىك
بىــر مىللهتنىــڭ ھهر بىــر ەئزاســى ۆئز
تىلىنـــى پۇختـــا بىلىـــشى كﯧـــرەك.
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ۇئنىڭدىن باشقا ،سىز باشقا تىلالرنـى
ۈئنۈملــۈك ھالــدا ھهقىقىــي تــۈردە
ياخشى ىئگىلىشىڭىز ۈئچۈن ،چوقـۇم
ائنا تىلغا پۇختا بولۇشـىڭىز كﯧـرەك.
چهت ەئل تىلىنـــى پهقهت ۆئزىنىـــڭ
ائنــــــا تىلىغــــــا سﯧلىــــــشتۇرۇپ
ۆئگهنگهنــــدە ،ائنــــدىن ياخــــشى
ۆئگهنگىلـــى بولىـــدۇ .مهن نۇرغـــۇن
ۇئيغـــۇر ۋەتهنداشـــالرنى كۆزىتىـــپ،
شــۇنى چوڭقــۇر ھــﯧس قىلــدىمكى،
كۆپىنچه ەئھۋالدا ،ەئگهر بىـر كىـشى
ۆئزىنىــڭ ائنــا تىلــى بولغــان ۇئيغــۇر
تىلىنـــى ياخـــشى بىلمىـــسه ،باشـــقا
تىلالرنىمــۇ ياخــشى ۆئگىنهلمهيــدۇ.
ھـــازىر نۇرغـــۇن ائتـــا-ائنىـــالر ۆئز
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پهرزەنتلىرىنـــى خهنـــزۇ مهكـــتهپكه
بﯧرىدۇ .بۇ ائتا-ائنىـالر مۇنـداق بىـر
ســوائلنى ۆئزىــدىن ســوراپ بﯧقىــشى
كــرەك :مهن باالمغــا ۇئيغــۇر تىلىنــى
قانداق ۆئگىتىمهن؟ ۇئيغۇر دىيارىـدا
ھهر خىــــل شــــهكىلدىكى چهت ەئل
تىلى ۆئگىنىش سىنىپلىرى ېئچىلغىلـى
تۇرۇپتۇ .مﯧنىڭچه بولسا ۇئيغۇر تىلى
ســىنىپلىرىمۇ ېئچىلىــشى كﯧــرەك .بــۇ
مهســىله ۈئســتىدە ھهر بىــر ۇئيغــۇر
ناھايىتى چوڭقۇر وئيلىنىـپ بﯧقىـشى
كﯧرەك .بىر ائدەم ۈئچۈن ائنا تىلىنى
يوقىتىپ قويۇش ىئنتايىن خهتهرلىك
ىئش .ۇئيغۇرالر ۈئچۈن ۆئزىنىڭ ائنـا
تىلىنــى پۇختــا بىلىــش ھهرگىــز بىــر
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قولغا كهلتـۈرگهن ائالھىـدە نهتىـجه
ەئمهس .ۇئ بىر ائدەم چوقۇم قىلىشقا
تﯧگىشلىك ىئش.
بهزىــلهر "ۇئيغـــۇر دﯦــگهن ناچـــار
مىلــلهت .مهن ۇئنىڭــدىن پۈتــۈنلهي
ۋاز كهچـــتىم" ،دﯦيىـــشى مـــۇمكىن.
ۇئيغــــۇر بولماســــلىققا تىرىشىــــشى
مـــــۇمكىن .مهن ائلـــــدى بىـــــلهن
ۇئنــداقالردىن مۇنــداق بىــر ســوائلنى
ســــوراپ باقــــاي :ســــىز ۇئيغــــۇر
تهقــدىرىنىڭ ياخــشىراق بولۇشــىغا،
ۇئيغۇرالرنىـــڭ ھـــال-ەئھۋالىنىـــڭ
ياخشىلىنىــشىغا نــﯧمه ۋە قانچىلىــك
تۆھپه قوشـتىڭىز؟ مهن چهت ەئلـدە
 20يىلــدەك ياشــىغان تهجــرىبهمگه
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ائساســهن ،ســىزگه شــۇنى ېئيتىــپ
قوياي:
"ۆئز ائتــا-ائنىــسىدىن" ياخــشى
ەئمهســـــكهن دەپ ۋاز كهچـــــكهن
ىئنسان ياخشى ىئنسان ەئمهس .ۆئز
مىللىتىدىن ۋاز كهچـكهن كىـشى ۆئز
ائىئلىسىگه خـاىئنلىق قىلغـان كىـشى
بىـــلهن بـــاراۋەر بولىـــدۇ .ھهقىقىـــي
ۇئيغۇر بالىسى ھهرگىـز ۆئز دادىـسىغا
مۇش كۆتۈرمهيدۇ .ھهقىقىـي ۇئيغـۇر
ھهرگىز ۆئز قﯧرىندىشىغا زىيانكهشلىك
قىلمايـــدۇ .ســـىز كﯧـــيىم-كـــﯧچهك،
يـــۈرۈش-تـــۇرۇش ۋە تىلـــدا باشـــقا
مىللهتــــكه قانچىلىــــك وئخــــشاپ
كهتكهنلىگىڭىـــزدىن قهتىئـــي نهزەر،
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ەئگهر سىز ۇئالرغـا ۆئزىڭىزنـى "مهن
ۇئيغــــۇر" دەپ تونۇشتۇرمىــــسىڭىز،
ۇئالر ســـــىزنىڭ ۇئيغـــــۇرلىقىڭىزنى
بىلىۋالغــان ھامــان ،ســىزگه بولغــان
پۈتۈن ھۆرمىتىنى يوقىتىدۇ .سـىزنىڭ
قانچىلىــــك بىلىملىــــك ،قانچىلىــــك
ىئقتىـــدارلىق ۋە قانچىلىـــك داڭلىـــق
بولۇپ كﯧتىـشىڭىزدىن قهتىئـي نهزەر،
باشــقا مهدەنىيهتلىــك بىــر مىلــلهت
يۈزىڭىزدە ھىجىيىپ قويغـان بىـلهن،
كۆڭلىــدە ســىزنى ائزراقمــۇ كــۆزگه
ىئلمايدۇ .شۇڭا سىزنىڭ تهقـدىرىڭىز
پۈتۈن ۇئيغۇر مىللىتىنىڭ تهقـدىرىگه
باغالنغــان .شــۇڭا ســىز جهمىئيهتــته
وئبدانراق وئرۇن تۇتـۇپ ،ياخـشىراق
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ياشـــاي دﯦـــسىڭىز ،پۈتـــۈن ۇئيغـــۇر
مىللىتىنىــــڭ ساپاســــىنى يــــۇقىرى
كۆتىرىش ۈئچۈن پۈتۈن ۋۇجـۇدىڭىز
بىلهن كۈچ چىقىرىـڭ .ھـازىر پۈتـۈن
دۇنيانىـــــڭ ھهمـــــمه جايلىرىـــــدا
ياشـــاۋاتقان خهنـــزۇالر جۇڭگونىـــڭ
دۇنيــادىكى ائلــدىنقى قاتارىــدىكى
دولهتــــلهرگه بــــاراۋەر كﯧلىــــدىغان
كۈچلــۈك دۆلهت بواللىــشى ۈئچــۈن
قولىـــــدىن كﯧلىـــــشىچه يـــــاردەم
قىلىۋاتىدۇ .بۇنىڭ سـهۋەبى ،جۇڭگـو
كۈچلۈك دۆلهتكه ائيالنسا ،ۇئالرنىڭ
كۈنىمــــۇ ھازىرقىــــدىن ياخــــشىراق
بولىـــدۇ .پۈتـــۈن ۇئيغـــۇر مىللىتـــى
ھهقىقــى كــۈچهيگهن كــۈن ،ۇئيغــۇر
485

مىللىتىنىڭ ھهر بىر ەئزاسـى ھهقىقىـي
ياخــشى ياشاشــقا باشــلىغان كــۈن
بولــــۇپ ھﯧــــساپلىنىدۇ .شــــۇڭا ۆئز
تهقدىرىگه كۆڭۈل بولىدىغان ھهر بىر
ۇئيغــۇر پۈتــۈن مىللهتنىــڭ ھــال-
ەئھۋالىنىـــــــڭ ياخشىلىنىـــــــشىغا
قۇدرىتىنىــــڭ يﯧتىــــشىچه تــــۆھپه
قوشۇشى كﯧرەك.
ۇئيغـــۇر ياشـــلىرىغا ھـــازىر بىـــر
"ياشــــاش يــــولى" الزىــــم .بــــۇنى
ىئنگلىزچىـــدە " a path to
 "survivalدەپ ائتايــــــدۇ .مهن
يۇقىرىــدا وئتتۇرىغــا قويغــان ۇئيغــۇر
تىلى ،خهنزۇ تىلـى ۋە ىئنگلىـز تىلـى
توغرىسىدىكى ۋاقىت جهدۋىلـى مانـا
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شۇ ياشاش يولىنىڭ ەئڭ مـۇھىم بىـر
تهركىبىي قىسمى .بۇ "ياشاش يولى"
نىــڭ تولــۇق مهزمــۇنى نىــمه؟ بــۇ
توغرىــسىدا ســىلهر ۆئزۈڭــالر وئبــدان
وئيلىنىـــــپ بـــــﯧقىڭالر .مهن بـــــۇ
ســــۆھبهتنىڭ ھــــازىرغىچه بولغــــان
قىسىملىرىدا ،ۆئزۈم بﯧـسىپ ۆئتـكهن
"ياشــاش يــولى" نــى ىئمكــان قهدەر
تهپسىلىي بايـان قىلىـشقا تىرىـشتىم.
ھهممهيلهننىــــــــڭ خهۋىرىــــــــدە
بولغىنىـــــدەك ،يهھـــــۇدىيالر بـــــۇ
دۇنيـــــــــادىكى ەئڭ ۇئزۇن ۋە ەئڭ
ۋەھـــشى خارالنغـــان مىللهتلهرنىـــڭ
بىرى .مهن ۇئالر بىلهن خىزمهتـداش
ۋە دوست بولۇش ائرقىلىـق ،ۇئالرنـى
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بىـــر قهدەر چوڭقـــۇر چۈشـــهندىم.
ھازىرمۇ ۆئزۈمنىڭ ىئدارىـسى بولغـان
ائمﯧرىكا ائلهم بوشلۇقى تﯧخنىكىـسى
تهتقىقــات مهركىــزى JPL-دە بىــر
ياپونلۇق ۋە يهھـۇدىي بىـلهن بىـرگه
ىئـشلهۋاتىمهن .بىزنىـڭ بۆلۈمـدە 15
ەئتراپىـــدا ائدەم بـــار بولـــۇپ ،بىـــز
-2006يىلــــى-2009 ،يىلــــى ۋە
-2016يىلى قويۇپ بﯧرىلىـدىغان 3
دانه ائلهم تﯧلﯧـــسكوپىنىڭ ىئـــشىنى
قىلىــۋاتىمىز .يۇقىرىــدا تىلغــا ائلغــان
يـــاپون ،يهھـــۇدىي ۋە مهن بولـــۇپ
مۇشـــۇ ۈئچىمىـــز ،ھـــازىر پۈتـــۈن
بۆلۈمنىــــڭ ەئڭ جىــــددىي ۋە ەئڭ
قىــــيىن ىئــــشلىرىنى قىلىــــۋاتىمىز.
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قالغــانالر بىــزگه چوڭقــۇر ھــۆرمهت
قىلىدۇ ۋە بىزدىن ەئيمىنىـدۇ .شـۇڭا
بـــۇ يهردە ،مهن ۆئزۈم خۇالســـىلهپ
چىقارغــان يهھۇدىيالرنىــڭ "ياشــاش
يــولى" نــى ېئيتىــپ بﯧــرەي .ۇئيغــۇر
ياشلىرىنىڭ تۆۋەنـدىكى بىـر ائبـزاس
ســــۆزنى بىــــر ۆئمــــۈر ېئــــسىدىن
چىقارماسلىقىنى سورايمهن:
يهھۇدىيالر قايسى دۆلهتته ،قايـسى
مىللهتنىــڭ ائرىــسىدا ياشىــسا ،شــۇ
دۆلهت ياكى شـۇ مىللهتنىـڭ تىلىنـى
شــۇ مىللهتنىــڭ ۆئزىــدىنمۇ بهكــراق
پۇختــا ىئگىلهيــدۇ .ۆئزىنىــڭ ائنــا
تىلىنــى پۇختــا ىئگىلهپــال قالمــاي،
دۇنيانىڭ قانداق يﯧرىدە بولۇشـىدىن
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قهتىئــــــــي نهزەر ،ۆئز ھﯧيــــــــت-
بــايراملىرىنى ىئــشقا بارمــاي چوقــۇم
تهبرىكلهيـــــــدۇ  -باشـــــــقىالرنى
ۆئزلىرىنىڭ ۆئرپ-ائدەتلىـرىگه بـوي
ســـۇندۇرىدۇ؛ ۆئزلىرىنـــى-ۆئزلىـــرى
قـــــاتتىق ھۆرمهتلهيـــــدۇ .باشـــــقا
مىللهتكه قىلچه خوشامهت قىلمايـدۇ
ھهمــــدە ھهر قانــــداق شــــاراىئتتا
ۇئالرنىڭ تهخسىـسىنى كۆتۈرمهيـدۇ.
پۈتۈن ىئـشتا بىـر-بىرىنـى شهرتـسىز
يۆلهيــدۇ .ھهمــمه ىئــشتا ۆئزلىــرىگه
ناھـــايىتى يـــۈقىرى تهلهپ قويـــۇپ،
ھهممه ىئشنى ىئلمىي ۇئسۇل بويىچه،
ەئخــالق بــويىچه ،قاىئــدە بــويىچه،
تۈزۈم بويىچه ،پىرىنـسىپ بـويىچه ۋە
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قانۇن بويىچه ياخشى قىلىدۇ .باشـقا
مىللهتتىن بولغان كىـشىدىن بىرسـى
قاىئدە بويىچه ياكى ىئلمىـي ۇئسـۇل
بــويىچه ىئــش قىلمايــدىكهن ،ۇئنىــڭ
ۆئزىنىــڭ سهپدىــشى يــاكى باشــلىقى
بولىـــشىدىن قهتىئـــي نهزەر ،ۇئنىـــڭ
كۆزىگه كىرىۋﯦلىپ ،قاتتىق نـارازىلىق
بىلدۈرىـــــــدۇ؛ بىـــــــر قﯧتىممـــــــۇ
ۆئتكۈزۋەتمهيدۇ؛ شۇ ائرقىلىـق ۆئزى
يﯧڭهلمىگهن تهغدىردىمۇ ،ۇئ كىشىنى
ۆئز ىئچىــــدە بولــــسىمۇ خىجىــــل
قىلدۇرىــــدۇ .بىلىــــم ۋە ىئقتىــــدار
جهھهتـــته باشـــقىالرنىڭ مۈرىـــسىگه
دەســسهپ ،ىئگىــز تۇرىــدۇ .خىــزمهت
وئرنىــدا ۆئز خىــزمىتىگه كﯧرەكلىــك
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بولغـــــان قـــــورال-بۇيۇمالرنىـــــڭ
)مهســــىلهن ،كومپيۇتﯧرنىــــڭ( ەئڭ
ېئــسىل ،ەئڭ قىممىتىنــى ائلغۇزىــدۇ
)قــورال-بۇيــۇمالر ياخــشى بولــسا،
قىلغان ىئشىڭىزنىڭ ۈئنۈمىمۇ يۇقىرى
بولىدۇ( .ۆئزى بىلهن يهنه بىـر باشـقا
بىـــر مىللهتـــتىن بولغـــان كىـــشىنىڭ
ائلدىدا  10پۇرسـهت بولـسا ،ۇئ 10
پۇرســــــهتنىڭ ھهممىــــــسىنى ۆئزى
ېئلىۋﯦلىــشقا تىرىــشىدۇ  -باشــقىالرغا
قىلچه رەھىم قىلمايدۇ .شۇڭا ۇئالرنى
باشــقا نۇرغــۇن مىللهتــلهر ياخــشى
كۆرمهيــــدۇ ،ەئممــــا يهھــــۇدىينى
يىقىتالمايدۇ -يىقىتىـدىغانغا ائمـال
تاپالمايدۇ.
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جۇڭگــــو قــــانۇنلىرى ىئچىــــدە،
ۇئيغـــۇرالر پايدىالنـــسا بولىـــدىغان
قانداق قانۇنالر بار؟
ۇئالرنى ۇئيغـۇر نوپۇسـىنىڭ قـانچه
پىرسهنتى وئقۇپ باققان؟
قــانچه پىرســهنىت ۇئيغــۇر بــولمىش
ھوقۇق ىئگىلىرى وئقۇپ باققان؟
"بــاال يىغلىمىــسا ،ائنــا ەئمــچهك
ســـــــالمايدۇ ".قـــــــانۇن بهرگهن
ىئمكـــــانىيهتلهردىن پايـــــدىلىنىش
ۈئچۈن قانۇننى بىلىش كﯧرەك.
ەئگهر بىـــر بـــالىڭىز بـــار بولـــۇپ،
ۇئنىڭغــا ســىز ھــۆرمهت قىلمىــسىڭىز،
باشقىالر تﯧخىمۇ ھـۆرمهت قىلمايـدۇ.
ەئگهر ۇئيغــۇر مىللىتــى ۆئز-ۆئزىنــى
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قهدىرلىمىــــــــسه ،ۆئز-ۆئزىنــــــــى
ھۆرمهتلىمىــــسه ،ۆئز-ائرا يــــاردەم
قىلمىسا ،بىر-بىرىنى ھىمايه قىلمىسا،
باشـــقا مىللهتـــتىن ھـــﯧچ قانـــداق
نهرســىنى ۈئمىــد قىلىــش مــۇمكىن
ەئمهس.
خهنزۇ تىلىنىڭ خﯧتى كـۆپ بولغـان
بىلهن ،ۇئنىڭ گىراماتكىسى ىئنتـايىن
ائددىـــــي بولـــــۇپ ،شـــــىنجاڭدا
ياشـــاۋاتقان بىـــر ۇئيغـــۇر ۆئســـمۈر
ۈئچۈن ۇئنى ۆئگىنىش ائنـچه قىـيىن
ىئــش ەئمهس .شــۇڭا مهن يۇقىرىــدا
وئتتۇرىغا قويغان نىـشاننى ەئمهلـگه
ائشۇرۇش ،ھهر بىر ىئرادىلىك ۇئيغـۇر
ياش ۈئچـۈن ېئيىتقانـدا ،پۈتـۈنلهي
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قىلغىلــى بولىــدىغان ىئــش .ىئنگلىــز
تىلىنى ۆئگىـنىش ائسـان ەئمهس .ۇئ
ماتﯧماتىكــــا ،فىزىكــــا دﯦگهنــــدەك
پهنـــلهرگه قارىغانـــدا تهس .ۋاقىـــت
جهھهتتىنمــۇ كهم دﯦگهنــدە  2يىــل
تهلهپ قىلىدۇ .خهنزۇ تىلىنى پۇختـا
ۆئگىۋالــسىڭىز ،پۈتــۈن جۇڭگونىــڭ
دەرۋازىسى سىزگه ېئچىلىدۇ .ىئنگلىـز
تىلىنى پۇختا ۆئگىۋالـسىڭىز ،پۈتـۈن
دۇنيانىڭ ىئشىگى سـىزگه ېئچىلىـدۇ.
ھىندىستاننى ەئينى ۋاقىتتا ەئنگلىـيه
بﯧــسىۋﯦلىپ ،ۇئالرغــا ىئنگلىــز تىلىنــى
مهجبـــۇرى ۆئگىتىپـــتىكهن ،ھـــازىر
پۈتــۈن ھىندىــستان دۆلىتــى ۇئنىــڭ
پايدىــسىنى كۆرۈۋاتىــدۇ .ۇئالرنىــڭ
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ائلىــي مهكتهپلىــرى ىئنگلىــز تىلىنــى
قوللىنىدۇ .شۇڭا ۇئالر پۈتۈن ياۋروپا
ۋە ائمﯧرىكــا كهســپىي كىتاپلىرىــدىن
شـــــۇ پﯧـــــتىچه پايدىلىنااليـــــدۇ.
ائمﯧرىكىغــا وئقۇشــقا بارســا ،ىئنگلىــز
تىلىدىن ىئمتىھـان تهلهپ قىلمايـدۇ.
يﯧقىنقـــى  10-5يىلنىـــڭ ىئچىـــدە،
ائمﯧرىكىـــدىكى نۇرغـــۇن يۇمـــشاق
دﯦتال قاتارلىق ساناەئت شىركهتلىرى
ۆئز شـــــــىركىتىنى ھىندىـــــــستانغا
يـــــۆتكهپ ،ۇئالرنىـــــڭ تۇرمـــــۇش
سهۋىيىـــــسىنى بىـــــراقال يـــــۇقىرى
كۆتۈرىـــۋەتتى .ھـــازىر ائمﯧرىكىغـــا
كﯧلىــــــــــپ وئلتۇراقالشــــــــــقان
ھىندىــــــــستانلىقالرنىڭ ســــــــانى
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خهنـــزۇالردىن قالـــسىال ەئڭ كـــۆپ.
كومپيۇتﯧرنىـــــــڭ  CPUســـــــىنى
چىقىرىـــــدىغان " "Intelدﯦـــــگهن
شــــــــىركهتنىڭ  30پىرســــــــهنت
خىزمهتچىسى ھىندىستانلىق بولۇشى
مۇمكىن.
بالىالرنىـــڭ بىـــر نورمـــال ۆئســـۈپ
يﯧــــــتىلىش قــــــانۇنىيىتى بــــــار.
ائمﯧرىكىلىقالرنىــڭ ۆئلچىمــى بــويىچه
ېئلىــپ ېئيتقانــدا ،بــاال  18ياشــقا
كىـــرگىچه ،يهنـــى تولـــۇق وئتتـــۇرا
مهكتهپنى پۈتتۈرگىچه ،بالىنى ائتا-
ائنىـــالر باقىـــدۇ .بالىنىـــڭ ۆئســـۈپ
يﯧــــتىلىش جهريــــانىنى ىئنتــــايىن
تهپسىلىي ۋە ەئستايىدىل كۆزىتىـپ،
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بالىــسى قايــسى ىئــشالردا كۈچلــۈك،
قايسى ىئشالردا ائجىزلىقىنـى تولـۇق
چۈشــــىنىپ ،بالىــــسىنىڭ ائجىــــز
تهرەپلىرىنى كۈچلهندۈرۈشكه ياردەم
قىلىــدۇ .مﯧنىــڭ قىــزىم باشــالنغۇچتا
وئقۇۋاتقاندا ،بىر قﯧتىملىق توغۇلغـان
كــۈن وئلتۇرۇشــىغا  15تهك قىزنـــى
چاقىردى .وئلتۇرۇش تۈگهپ ،بـالىالر
تارقاپ بولغاندا ،بىر قىزنىڭ ائپىـسى
ۆئيىمىزگه كﯧلىپ"،مﯧنىڭ قىـزىم بهك
يـــۇۋاش .قارىـــسام ســـﯧنىڭ قىزىـــڭ
ىئنتـــايىن ائكتىـــپ ،تهشـــكىللهش
ىئقتىدارى ىئنتايىن يـۇقىرى ىئـكهن.
ەئگهر ماقۇل كۆرسهڭ مهن ھهر كۈنى
قىزىمنى ەئپكﯧلىپ ،دىلنارە بىلهن بىر
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ســـاەئت وئينىغىلـــى قويـــسام .بـــۇ
جهريانـــدا ســـﯧنىڭ بـــاالڭغىمۇ مهن
قاراپ بهرسهم" ،دەپ تهلهپ قىلدى.
بىــز مــاقۇل بولــدۇق .ائمﯧــرىكىلىقالر
وئقۇش يﯧشىدىكى بالىسىنى ۆئزىدىن
ەئڭ ۇئزۇن بولغاندىمۇ  4ھهپتىـدىن
ائرتۇق ائيرىمايدۇ .يازلىق كـانىكول
جهريانىـــــدا وئتتـــــۇرا مهكـــــتهپ
وئقۇغــــــــــۇچىلىرى ۈئچــــــــــۈن
وئرۇنالشــــــتۇرۇلغان ،ىئنگلىــــــزچه
 "summerدەپ
"camp
ائتىلىـــــــــدىغان يـــــــــازلىق داال
پاائلىيهتلىرى ىئنتايىن كۆپ بولـۇپ،
بۇ پاائلىيهتته بالىالر ۆئز شهھىرىدىن
يىراقتىكــى بىــر گــۈزەل مهنزىرىلىــك
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يهرگه بﯧرىـــپ ،تهلىـــم-تهربىـــيه ۋە
كۆڭۈل ېئچىش پاائلىيهتلىرىنى ېئلىپ
بارىــدۇ .مــۇددىتى بىــر ھهپتىــدىن 4
ھهپتىگىچه بولۇپ ،ۇئنىڭ چىقىمىنـى
ائتا-ائنىالر ۆئزلىرى تۆلهيدۇ .بالىنى
بــۇ پــاائلىيهتكه ەئۋەتىــشتىكى بىــر
شــهرت شــۇكى ،ەئگهر بــاال ۆئينــى
ســـﯧغىنىپ" ،ۆئيـــۈمگه كﯧـــتىمهن"
دﯦسه ،شۇ ۋاقىتنىڭ ۆئزىـدىال ۆئيىـگه
ەئكىلىپ قويىـدۇ .بىـر ائدەم نورمـال
ەئھۋالـــدا ۆئز ۆئمرىنىـــڭ پهقهت 18
يىلىنى ۆئزىنىڭ ائتا-ائنىـسى بىـلهن
بىــرگه ۆئتكۈزىــدۇ .مۇشــۇ  18يىــل
ىئچىــدە "بــاال" بولــۇپ ياشــايدۇ.
مﯧنىڭچه ،مۇشۇ  18يىـل جهريانىـدا
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ىئمكــــان قهدەر بــــالىنى بالىــــدەك
ياشــىغىلى قويغــان ياخــشى .پهقهت
شـــۇنداق قىلغانـــدىال ،بـــاال ھهمـــمه
جهھهتــتىن نورمــال چــوڭ بولىــدۇ.
يهنه بىــر ىئــش ،بىــر كىــشىنىڭ ۆئز
مىللىتى ،ۆئز يۇرتى ،ۆئز ائتـا-ائنـا،
ۇئرۇق-تۇغقـانلىرى ۋە ۆئزىنىـڭ ائنــا
تىلــى توغرىــسىدىكى نۇرغــۇن دۇنيــا
قارىــشى مۇشــۇ  18يىــل جهريانىــدا
شـــهكىللىنىدۇ .ەئگهر بـــاال وئتتـــۇرا
مهكـــتهپ يﯧـــشىدىال ۆئز يۇرتىـــدىن
ائيرىلسا ،ۆئزىنىڭ كﯧيىنكى ھاياتىـدا
ناھــايىتى مــۇھىم بولغــان نۇرغــۇن
نهرســـــىلهردىن قـــــۇرۇق قﯧلىـــــشى
مۇمكىن.
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نۇرغــۇن ۇئيغــۇر ياشــالر مهنــدىن
"ىئنگىلىـــــز تىلىنـــــى ۈئنۈملـــــۈك
ۆئگىنىــــشنىڭ ۇئســــۇلى قايــــسى؟
ىئنگىلىــــز تىلــــى گرامماتىكىــــسىنى
ۆئگىـــــــنىش ۇئســـــــۇلىچۇ؟" دەپ
سورىدى .مهن بۇ سوائلنىڭ جاۋابىنى
تور بﯧتىگه كىرگۈزۈپ قويغان ىئدىم.
بــۇ ســـۆھبهتنىڭ بىـــر پۈتۈنلـــۈكىگه
كاپالهتلىـــك قىلىـــش ۈئچـــۈن ،مهن
ۇئنى بۇ يهرگىمۇ كىرگۈزۈپ قوياي.
سوائل :ىئنگىلىـز تىلىنـى ۈئنۈملـۈك
ۆئگىنىــــشنىڭ ۇئســــۇلى قايــــسى؟
ىئنگىلىــــز تىلــــى گرامماتىكىــــسىنى
ۆئگىنىش ۇئسۇلىچۇ؟
جــاۋاب :بىــر ائدەمنىــڭ ۈئنۈملــۈك
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ۆئگىـــــنىش ۇئســـــۇلى يهنه بىـــــر
ائدەمــــــنىڭكىگه وئخــــــشىمايدۇ.
ۇئنىڭدىن باشقا ،تىـل ۆئگىـنىش بىـر
ۇئزۇن مۇددەتلىك ،مۈشـكۈل ۋەزىـپه
بولــۇپ ،ناھــايىتى يــۇقىرى ىئــرادە
بىـــلهن مۇســـتهھكهم بهل باغلىمـــاي
تـــۇرۇپ ،بىـــر تىلنـــى مـــۇكهممهل
ۆئگىـــنىش مـــۇمكىن ەئمهس .تىـــل
ۆئگىــنىش ھــﯧچ كىــم ۈئچــۈن ائســان
ەئمهس .شــۇڭا باشــتىن تارتىــپ بــۇ
توغرىـــدا مۇســـتهھكهم ىئـــدىيىۋى
تهييـــارلىق بولۇشـــى كﯧـــرەك .مهن
شــىنجاڭ ۇئنىۋﯦرســىتﯧتىدا وئقۇغــان
ۋاقتىمــدا-1 ،يىلــى خهنــزۇ تىلىنــى
ۆئگىنىپ ،ۇئنىڭدىن كﯧيىنكى  2يىـل
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ىئچىــدە ىئنگىلىــز تىلىنــى قوشــۇمچه
ۆئگىنىـــپ ،تهببىىئـــي پهن خهنـــزۇ
وئقۇغۇچىلىرىنىـــــــڭ  3يىللىـــــــق
دەرسلىگىنى  2يىل ىئچىدە ۆئگىنىـپ
بولــــۇپ ،ىئنگىلىزچىنــــى وئقــــۇپ
تۈگهتكهن خهنزۇ وئقۇغۇچىالر بىلهن
بىرگه ىئمتىھانغا قاتنىـشىپ ،يـۇقىرى
نهتىجىـــگه ېئرىـــشكهن ىئـــدىم .ەئڭ
ائخىرقــى  2يىــل جهريانىــدا يــاپون
تىلىنىمـــۇ ۆئزلۈكىمـــدىن ۆئگىنىـــپ
بولدۇم.
مهن قولالنغان ۇئسۇل مۇنداق:
) (1ھهر كۈنى يﯧڭى خـام سـۆزدىن
 20دانه سۆز ۆئگىنىش.
)(2بىــر خــام ســۆزنى  5كــۈن ،ھهر
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كۈنى  3قﯧتىمدىن يﯧزىش.
)(3تﯧكىــــــــستنى پۈتــــــــۈنلهي
يادلىۋﯦلىش.
) (4تاپشۇرۇقنى بىرنىمۇ قالدۇرماي
ىئشلهش.
تۆۋەندە ھهر بىر مهسـىله ۈئسـتىدە
قىسقىچه توھتىلىپ ۆئتهي:
 (1تىـــل ۆئگىنىـــشته ەئڭ قىيىنغـــا
توختايــدىغان بىــر نهرســه يﯧتهرلىــك
ســـاندىكى خـــام ســـۆزنى يـــادالپ
ىئگىلهشـــتىن ىئبـــارەت .يﯧتهرلىـــك
مىقتـــــــاردىكى چهت ەئل تىلـــــــى
سۆزلۈكىنى يادلىۋﯦلىش قىسقا ۋاقىـت
ىئچىــدە قــاتتىق تۇتــۇپ ېئرىــشكىلى
بولىـــدىغان نهرســـه ەئمهس .ۇئزۇن
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مۇددەت ىئزچىل تىرىشىش ائرقىلىـق
ېئرىشكىلى بولىدىغان نهرسـه .شـۇڭا
ۇئنــى كۈنــدىلىك ۋەزىــپه قىلىــۋﯦلىش
كﯧـــرەك .مهن ھهر كـــۈنى ەئتىـــگهن
ســاەئت  6دە وئرنۇمـــدىن تـــۇرۇپ،
ائلدىنقى كۈنى ائخشىمى تهييـارالپ
قويغـــان  20ســـۆزلۈكنى يادلىـــدىم.
يهنــى خهنــزۇچه مهنىــسىگه قــاراپ،
ىئنگىلىزچىــسىنى دەپ بﯧرەلهيــدىغان
بولدۇم .ەئتىگهنلىك تاماقتىن كﯧيىن
سىنىپقا  10-5مىنۇت بالدۇر بﯧرىپ،
دەرس باشلىنىــشتىن بــۇرۇن ،بۈگــۈن
ۆئگهنگهن  20سـۆزلۈك ۋە ائلـدىنقى
 4كۈنـــدە ۆئگهنـــگهن  80ســـۆزلۈك
بولـــۇپ جهمىئـــي  100ســـۆزلۈكنى
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خهنزۇچىـــــسىغا قـــــاراپ تـــــۇرۇپ
ىئنگىلىزچىــــسىنى يــــازدىم .بــــۇنى
چۈشتىن كﯧيىنكـى دەرسـتىن بـۇرۇن
ۋە كهچلىق تهكراردىن بۇرۇن يهنه 2
قﯧتىم تهكرارلىـدىم .يهنـى ھهر كـۈنى
 5كۈنلــۈك  100ســۆزلۈكنى  3قﯧــتىم
يﯧزىــپ چىقــتىم .ھهر بىــر ســۆزلۈكنى
مۇشــۇنداق  5كــۈن تهكرارلىــسام ،ۇئ
مهڭگۈ ېئسىمدىن چىقمايـدىغان بىـر
نهرســىگه ائيالنــدى .بــۇنى ۆئزۈمــگه
ىئنتــايىن قــاتتىق تــۈزۈم قىلىۋالغــان
بولــۇپ ،ســۆزلۈكنى يﯧزىــپ بولمــاي
تۇرۇپ كىنوغـا بارمىـدىم .سـۆزلۈكنى
يازماي تۇرۇپ وئلتۇرۇشقا بارمىـدىم.
وئيـۇن-تاماشـىدىن ۋاز كهچـسهممۇ
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بۇ تۈزۈمنى قهتىئي بۇزمىدىم.
 (2يۇقىرىدا ېئيتقاندەك ،ھهر قﯧتىم
 5كۈنلــــۈك ســــۆزنى )يهنــــى 100
سۆزنى( يـازدىم .ھهر كـۈنى  3قﯧـتىم
يازدىم :ەئتىگهنلىك دەرستىن بۇرۇن،
چۈشتىن كﯧيىنكـى دەرسـتىن بـۇرۇن
ۋە كهچلىك تاماقتىن كﯧيىن.
 (3مﯧنىــڭ ۆئگهنگىــنىم تهبئــي پهن
خهنــزۇ وئقۇغۇچىلىرىنىــڭ دەرســلىك
كىتــابى بولــۇپ ،ھهر بىــر دەرســنىڭ
بىردىن رەسـمى تهكـستى ۋە بىـردىن
"ىئختىيـــارىي وئقـــۇش تﯧكـــستى"
) (Reading Textبار ىئـدى .مهن
ھهر ھهپتىــدە بىــردىن يﯧڭــى دەرس
ۆئگهنــــگهن بولــــۇپ ،ھهپتىنىــــڭ
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ائخىــرىغىچه ھهر كــۇنى ەئتىگهنــدە
تﯧكىــستنىڭ بىــر قىــسمىنى يــادالپ،
ھهپــــته ائخىــــرىغىچه تﯧكىــــستنى
پۈتــــۈنلهي يادلىۋالــــدىم .بۇنىــــڭ
پايدىـــــسى ،ســـــۆزلۈكنى پۇختـــــا
ېئــــسىڭىزگه ېئلىــــۋﯦلىپال قالمــــاي،
گرامماتىكا قاىئدىـسىنىمۇ پۈتـۈنلهي
يادلىۋالىــدىغان بولغاچقــا ،كﯧيىــنچه
گراممــاتكىنى جــانلىق ىئشلىتىــشىڭىز
ۈئچۈنمــــۇ ىئنتــــايىن پايدىــــسى
بولىــــدىكهن .مهن " Reading
 "Textنىمـــۇ ھهر كـــۈنى وئقـــۇپ،
ائساسهن ېئسىمگه ېئلىۋالدىم.
 (4تاپشۇرۇقنى تولۇق ىئشلهش ھهر
قانـــداق پهنـــدە يﯧڭـــى ۇئقـــۇمنى
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پىشـــشىق ىئگهلهشـــته كهم بولـــسا
بولمايدىغان نهرسه .شـۇڭا بـۇ يهردە
تهپسىلىي توختالمايمهن.
مهن بـــۇ ســـۆھبهتنىڭ ائلـــدىنقى
بۆلۈملىرىنىــڭ بىرىــدە ،بىــر داڭلىــق
ائدەمنىڭ مۇنداق بىر سـۆزىنى تىلغـا
ائلغانىدىم" :ۋاقىتنى مىنۇت بـويىچه
ھﯧــساباليدىغان ائدەمنىــڭ ۋاقتــى،
ۋاقىتنـــــــى ســـــــاەئت بـــــــويىچه
ھىــــــــــــسابلهيدىغانائدەمنىڭكىگه
قارىغانــدا  60ھهســسه كــۆپ بولىــدۇ
 ".بـــۇ ســـۆزنى تىـــل ۆئگىنىـــشكه
تهدبىقلىغاندا ھهقىقهتهنمۇ شـۇنداق.
مهن شـــــىنجاڭ ۇئنىۋﯦرســـــىتﯧتىدا
وئقۇۋاتقــــان مهزگىلــــدە ،تاماققــــا
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ۆئچـــــرەت تۇرغـــــان ۋاقتىمـــــدا،
ائپتوبۇســتا يــول ماڭغــان ۋاقتىمــدا،
يىغىنالرنىــــڭ ائلــــدى-كهينىــــدە
دﯦگهنلهرنىڭ ھهممىسىدە ىئنگىلىزچه
سۆزلۈك يادلىغان ىئدىم.
ۇئيغـــۇر مىللىتىنىـــڭ باشـــقا بىـــر
مىللهت تهرىپىدىن كۆزگه ىئلىنىـشى،
ھهرگىز باشقا بىر مىللهت ۆئزلىگىدىن
بﯧرىـــدىغان نهرســـه ەئمهس .ۇئنـــى
ۇئيغـــــۇر مىللىتـــــى ۆئزى قولغـــــا
كهلتۈرۈشـــــى كﯧـــــرەك .ۇئيغـــــۇر
مىللىتىنىــڭ ســۈپىتىنى ۆئســتۈرۈپ،
ۇئنى دۇنياغا بىر تايىنى بـار مىلـلهت
سۈپىتىدە تونۇتۇشتا ،ھهر بىر ۇئيغۇر
ناھــايىتى چــوڭ رول وئينىيااليــدۇ.
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مۇشـــــۇنداق رولنـــــى ۈئنۈملـــــۇك
وئيناشـــنىڭ بىـــر شـــهرتى ،ھهر بىـــر
ىئرادىلىــك ۇئيغۇرنىــڭ خهنــزۇ تىلــى
بىــــلهن ىئنگلىــــز تىلىنــــى پۇختــــا
بىلىــشىدىن ىئبــارەتتۇر .بــۇ ىئككــى
تىلنـــى پۇختـــا بىلىـــش ،ھـــازىرقى
شــــاراىئتتا ۇئيغــــۇر ياشــــلىرىنىڭ
"ياشاش يولى" نىڭمۇ بىر كهم بولسا
بولمايــــدىغان مــــۇھىم تهركىبىــــي
قىــــسمى .مهن ائتــــا-ائنىالرنىــــڭ
يﯧتهرلىك يول كۆرسىتىشى ۋە يـاردەم
قىلىــشى بىــلهن ،بۇنىڭــدىن كﯧــيىن
وئتتۇرا مهكتهپكه كىرىدىغان ۇئيغۇر
ياش-ۆئسمۈرلىرىنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ
يۇقــۇرىقى تىــل ۆئگىــنىش نىــشانىغا
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يﯧتىشىنى تولىمۇ ۈئمىد قىلىمهن.
 .15سوائل :ىئنتﯧرنﯧـت خهۋىرىـدە
"ۇئيغـــۇرالر جۇڭگـــودا ۆئز تىـــل-
يﯧزىقىدا تور بﯧكهتلىرىنى ىئـشلىگهن،
 Windowsمهشـــــــــــــــــغۇالت
سىستﯧمىـــــــسىغا ۆئز يﯧزىقىنـــــــى
كىرگــۈزگهن -2مىلــلهت" دﯦيىلــدى،
ۇئيغۇر تور مهدەنىيىتى ۋە كومپيۇتﯧر
بىلىملىرىنــــــى وئمۇمالشــــــتۇرۇش
ھهققىدە قانداق تهكلىپلىرىڭىز بار؟
جـــــاۋاب :مهن بـــــۇ خهۋەرنـــــى
وئقۇغاندا ،ىئنتايىن ھاياجانالنـدىم،
تهســــىرلهندىم ھهمــــدە ۇئيغـــــۇر
مىللىتىنىڭ تور بﯧكهت مهدەنىيىتىنـى
راۋاجالنــدۇرۇش ،ۇئنــى خهلقائرالىــق
513

يــــۇقىرى ســــهۋىيىگه يهتكــــۈزۈش،
ھهمــــدە ۇئنــــى وئمۇمالشــــتۇرۇش
جهھهتته ھازىر ەئڭ ائلدىنقى سهپته
ۋاقتىنــى ،كــۈچىنى ۋە ىئقتىــسادىنى
ائيىماي ،ۈئن-تىنـسىز تىرىـشچانلىق
كۆرســـــىتىۋاتقان قﯧرىنداشـــــالردىن
ىئنتايىن پهخىرلهندىم.
-1992-1991يىللىــــــــرى مهن
كالىفورنىيه ۇئنىۋﯦرسىتﯧتىنىڭ داۋىـس
شۆبىسىدە ائلىي مهكتهپ ىئنژﯦنﯧرلىق
كهسپىنىڭ -1يىللىق وئقۇغۇچىلىرىغا
»كومپيـــــــۇتﯧر پروگراممىـــــــسىنى
تونۇشــــتۇرۇش« دﯦــــگهن دەرســــته
» «Fortranبىــلهن » «Unixنــى
ۆئتۈۋاتقان ۋاقتىمدا ،ائمﯧرىكىـدىكى
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ائلىــي مهكــتهپلهردە ىئنتﯧرنﯧــت تــور
بﯧكىتى پهيدا بولۇشـقا باشـلىدى .ۇئ
چاغدا بىز تور بﯧكىتىنـى ائچىـدىغان
پروگراممىنـــــــى » «Mosaicدەپ
ائتىغان بولۇپ ،مهن وئقۇغۇچىالرغـا
ائمﯧرىكىنىــــڭ ســــابىق مــــۇائۋىن
پرﯦزىـــدﯦنتى ائلگورنىـــڭ ائۋازلىـــق
نۇتقى بار بىـر تـور بﯧكىـتىگه كىرىـپ
ائڭــالپ بﯧقىــشنى دەرس ۋاقتىــدىكى
بىــر ۋەزىــپه قىلغانىــدىم .شــۇنىڭدىن
تارتىــپ ،ائمﯧرىكىــدا ىئنتﯧرنﯧــت تــور
بﯧكىتىنىـڭ قانـداق تهرەققىـي قىلىــپ
ماڭغانلىقىنى ىئزچىل تـۈردە كـۆرۈپ
تــــــۇردۇم .مۇشــــــۇ جهريانــــــدا
يۇرتىمىزدىكى تور بﯧكهت ىئشلىرىنىڭ
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قانــداق بولۇۋاتقــانلىقىنى ىئنتــايىن
بىلگـــۈم بولـــسىمۇ ،مهن ىئـــشلىگهن
يــۇقىرى تﯧخنىكىلىــق شــىركهتلهردە
داۋاملىــق ناھــايىتى قىــسقا ۋاقىــت
ىئچىــدە دۇنيــا بــويىچه ەئڭ ىئلغــار،
يۇقىرى تﯧخنىكىلىـق مهھـسۇالتالرنى
چىقارمىــــــــساق بولمىغاچقــــــــا،
ائلدىراشـــلىقتا يۇرتىمىزنىـــڭ تــــور
بــﯧكهت ىئــشلىرى توغرىــسىدا ائنــچه
ۇئچۇر ائاللمىغـان ىئـدىم .بـۇ قﯧـتىم
بىلىــــۋال بىــــلهن بــــۇ ســــۆھبهتنى
باشلىغاندىن كﯧيىن ،ۋەتهندىكى تـور
بــﯧكهت ىئــشلىرى توغرىــسىدا ســهل
چوڭقۇرراق چۈشهنچىگه ىئگه بولۇش
پۇرســــىتىگه ېئرىــــشتىم .ھهمــــدە
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ىئنتايىن ھهيـران قالـدىم .دۇنيانىـڭ
ىئلغــار سهۋىيىــسىدىن ھــﯧچ قانــداق
قﯧلىشمايدىغان ،ۇئيغۇر كونا يﯧزىقـى
بىـــلهن التىـــنچه يﯧڭـــى يﯧـــزىقتىن
پايــــدىلىنىپ ياســــالغان بىلىــــك،
بىلىۋال ،دىيارىم ،ىئزدىيـارى ،مهيىـن
شـــامال ،مىـــسران ،نهۋرۇز ،ۇئيغـــۇر
كومپيـــۇتﯧر ىئلمىــــي جهمىئيىتــــى،
ۇئيغــــۇر نــــۇكه )،(Uyghur Nuke
ۇئيغۇرســوفت… قاتــارلىق يــۇقىرى
سۈپهتلىك تـور بﯧكهتلىـرى مهيـدانغا
كﯧلىپتۇ )مهن يۇرتىمىزدىكى يـۇقىرى
ســــۈپهتلىك تــــور بﯧكهتلىرىنىــــڭ
ھهممىــسىنى بــۇ يهردە تىلغــا ېئلىــپ
بواللمايــــــــدىكهنمهن .شــــــــۇڭا
517

وئقۇرمهنلهرنىــڭ تــوغرا چۈشىنىــشىنى
ســـورايمهن( .بىـــر قىـــسىم ۇئيغـــۇر
ىئنتﯧرنﯧـــت شـــىركهتلىرىمۇ بارلىققـــا
كﯧلىپتــۇ .بهزى ۇئيغــۇر شــىركهتلىرى
ۆئز ىئگىلىكىنــــــــى ۈئنۈملــــــــۈك
ماڭدۇرۇشـــــتا تـــــور بﯧكىتىـــــدىن
پايدىلىنىــدىغان بولۇپتــۇ .ھــازىرقى
زاماننىڭ تهرەققىياتىغـا ماسلىـشىش،
ۇئيغـۇر تىــل-يﯧزىقـى ساھهســىدىكى
قااليمىقـــــانچىلىقالرنى تـــــۈگىتىش
ۈئچۈن ۇئيغۇر التىن يﯧزىقى )(ULY
توغرىــسىدا قــارار ېئلىــش قاتــارلىق
ناھــايىتى ىئلمىــي ۋە ەئھمىيهتلىــك
ىئــشالر قىلىنىپتــۇ :تۆۋەنــدىكى تــور
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-
ىئنگلىــزچه ىئنگلىــزچه-ۇئيغــۇرچه
قـــــوش يۆنىلىـــــشلىك لۇغهتنىـــــڭ
دەســلهپكى نۇسخىــسىمۇ مهيــدانغا
كﯧلىپتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــۇ،
http://uighurdict.uni.cc/modules
.php?name=NukeWrap&page=c
.gi-bin/eudict.pl

شــۇ ائرقىلىــق ،يــۇقىرىقى ســوائلدا
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ېئيتىلغىنىـــدەك ،ۇئيغـــۇرالر ھـــازىر
جۇڭگودا ۆئز تىل-يﯧزىقىـدىكى تـور
بﯧكىتـــــــــــــــــــــى ۋە Windows
مهھسۇالتلىرىنى تهرەققىي قىلدۇرۇش
بــــويىچه -2مىللهتلىــــك وئرۇننــــى
ېئلىپتــــــــۇ .ىئجتىھــــــــاتلىق ھهم
شهخسىيهتسىز تۆھپه قوشۇش روھىغا
ىئـــگه ياشـــلىرىمىزنىڭ ۇئيغـــۇرچه
مهشــغۇالت سىستﯧمىــسىدىن باشــقا،
ۇئيغــۇر تــور مهدەنىيىــتىگه قۇاليلىــق
يــــــارىتىش ۈئچــــــۈن ،PHP.Nuke
 POST.Nukeتور بهت سىستﯧمىـسى،
 ULYۋە  UEYدىكـــــى بهتلهرنىـــــڭ
يﯧزىقىنى بىر-بىـرىگه ائيالنـدۇرغۇچ،
ۇئيغــــۇر ېئــــدىت)،(Uyghur Edit
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ۇئيغـــۇرچه تـــور لـــۇغىتى ۋە
ىئنتﯧرنﯧـــت تﯧلﯧفـــون سىستﯧمىـــسىغا
وئخــشاش سىــستﯧمىالرنى تهرجىــمه
قىلىپ ياكى تۈزۈپ ىئشلهپ ھهقـسىز
تارقىتىـــــشتهك مهدەنىيىتىمىـــــزگه
خالىس تۆھپه قوشۇش روھى كىشىنى
ھهقىقهتهنمـــــۇ قايىـــــل قىلىـــــدۇ،
تهسىرلهندۈرىدۇ.
تور بﯧكىتىنىڭ ىئگىلىك ۋە كىشىلىك
تۇرمۇشـــتا قانچىلىـــك مـــۇھىم رول
وئينىيااليــدىغانلىقىنى Biliwal.com
دا ېئلىپ بﯧرىلغان مۇشۇ سـۆھبهتتىن
ىئبارەت بىر مىسال ائرقىلىقمـۇ خﯧلـى
چوڭقـــۇر چۈشـــىنىۋﯦلىش مـــۇمكىن.
مهن بىر سوائلنىڭ جـاۋابىنى يﯧزىـپ
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پۈتتــــــۈرۈپ ،ۇئنــــــى بىلىــــــۋال
باشـــقۇرغۇچىلىرىغا بﯧـــرىمهن .ۇئالر
مﯧنىــــڭ يــــازغىنىمنى تهھرىــــرلهپ،
بىلىـــۋال تـــور بﯧكىـــتىگه چىقارغـــان
ھامان ،شىنجاڭ ۋە دۇنيانىـڭ باشـقا
جايلىرىدىكى ھهر قانداق بىر ۇئيغـۇر
ۇئنى دەرھـال كۆرەلهيـدۇ .ۇئ پهقهت
بىـــر ائدەمـــدىن ىئنتﯧرنﯧـــت تـــور
بﯧكىتىگه كىرىش ۋاسىتىسى بولۇشنىال
تهلهپ قىلىدۇ .بۇنداق يول بىلهن بىر
ۇئچۇرغـــا ېئرىشىـــشنىڭ تهننهرخـــى
ىئنتـــايىن ەئرزان ،ســـۈرىئتى تهز ۋە
ۇئســــۇلى ىئنتــــايىن قۇاليلىــــق ۋە
ائددىيـــــدۇر .شـــــۇڭا ىئنتﯧرنﯧـــــت
ائمﯧرىكىدا ھـازىر ناھـايىتى يـۇقىرى
522

دەرىجىدە وئمۇمالشتى .ائمﯧرىكىنىڭ
-2003يىلىــدا ېئــالن قىلىنغــان بىــر
تهكشۈرۈش دوكالتىغا ائساسالنغاندا،
ائمﯧرىكىــدىكى يﯧــشى  18ياشــتىن
يــۇقىرى كىــشىلهرنىڭ ىئچىــدىكى 58
پىرســهنت ائدەم ىئنتﯧرنﯧتقــا كىــرىش
ۋاسىتىـــسىگه ىئـــگه ىئـــكهن .ھـــازىر
ائمﯧرىكا قاتارلىق تهرەققىـي قىلغـان
دۆلهتلهردە ىئنتﯧرنﯧتسىز خىـزمهت ۋە
ھاياتنى تهسـهۋۋۇر قىلىـش مـۇمكىن
ەئمهس.
مهن كــالىفورنىيه ۇئنىۋﯦرســىتﯧتىنىڭ
داۋىس شۆبىسىدە ېئلﯧكتر توك يـولى
دەرســــــىنى ۆئتــــــكهن ۋاقىتتــــــا
وئقۇغۇچىالرغــــــــــــا بهرگهن بهزى
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تاپشۇرۇق ۋە پـروجهكتالر
دەپ ائتىلىــــدىغان تــــوك يــــولى
اليىھىلهش يۇمشاق دﯦتالى ائرقىلىـق
بىر ەئمهلىـي تـوك يـولى اليىھىـلهش
بولـــۇپ ،وئقۇغـــۇچىالر ۆئزلىرىنىـــڭ
اليىھىسىنى ماڭا ىئنتﯧرنﯧت ائرقىلىـق
ماڭـــــــدۇراتتى .مهن ۇئالرنىـــــــڭ
پروگراممىـــــسىنى كومپيۇتﯧرىمغـــــا
چۈشــــۈرۈۋﯦلىپ ،ۇئالرنــــى ىئجــــرا
قىلـــدۇرۇپ ،چىققـــان نهتىجىـــسىگه
قـــاراپ نهتىـــجه بﯧـــرەتتىم .بىزنىـــڭ
شىركهتتىكى نۇرغۇن ائالقىلىشىش ۋە
ھۆججهت ائلماشـتۇرۇش ىئـشلىرىمىز
ىئنتﯧرنﯧـــت ائرقىلىـــق بولىـــدۇ .مهن
-2000يىلىدىن باشـالپ ىئـشلىگهن
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شــــىركهتلهرنىڭ ھهممىــــسى ماڭــــا
بىــردىن خــاتىرە كومپيــۇتﯧر ېئلىــپ
بهرگهن بولــۇپ ،ۇئالرنــى شــىركهتكه
بارغانــدا ائدەتتىكــى كومپيۇتﯧرىمغــا
قوشــــۇمچه قىلىــــپ ىئشلهتــــسهم،
ائخــشاملىرى ۋە شــهنبه ،يهكــشهنبه،
دەم ېئلىــش كــۈنلىرى ۇئنــى ۆئيــگه
قايتۇرۇپ كﯧلىـپ ،بىـر قـانچه ھهتتـا
 10نهچچه ساەئت ھﯧسابالش ۋاقتـى
تهلهپ قىلىــــــدىغان اليىھىــــــلهش
ىئشلىرىنى ۆئيدە بىـر تهرەپـتىن دەم
ائلغـــاچ ىئـــشلىدىم .شـــۇ ائرقىلىـــق
نۇرغــــۇن اليىھىــــلهش ىئــــشلىرىنى
تاماملىــدىم .ھــازىر بهزى كــۈنلىرى
ۆئيـــدە ىئـــشىم چىقىـــپ قﯧلىـــپ،
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شىركهتكه بارالماي قالـسام ،خـاتىرە
كومپيــۇتﯧرىمنى يــۇقىرى ســۈرەئتلىك
ىئنتﯧرنﯧــــت ۇئلىنىــــشى ائرقىلىــــق
شىركهتنىڭ سﯧرۋﯦرىگه ۇئالپ ،ھهممه
ىئـــــشالرنى خـــــۇددى ۆئزۈمنىـــــڭ
شــــــــىركهتتىكى ىئشخانىــــــــسىدا
وئلتۇرغاندەك قىالاليمهن .شـۇڭا بىـر
تهرەپـــــتىن ۇئزۇن ۋاقىـــــت تهلهپ
قىلىدىغان ھﯧـسابالش ۋە اليىھىـلهش
پروگراممىلىرىنى ماڭـدۇرۇپ قويـۇپ،
بىــر تهرەپــتىن ۆئزۈمنىــڭ شهخــسىي
ىئشىنى قىلىـمهن .شـىركىتىم بۇنـداق
ىئــشالرغا پۈتــۈنلهي يــول قويىــدۇ.
باشــقا شــتات ھهتتــا چهت ەئلــگه
يىغىــن يــاكى خىــزمهت مۇناســىۋىتى
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بىــلهن بﯧرىــپ قالــساممۇ ،خــاتىرە
كومپيــۇتﯧرىمنى ىئنتﯧرنﯧــت ائرقىلىــق
شـــــىركهتنىڭ ســـــﯧرۋﯦرىگه ۇئالپ،
شـــىركهتته بولۇۋاتقـــان ىئـــشالردىن
تولۇق خهۋەر تﯧپىپ تۇرىمهن .ەئگهر
ماڭا جىددىي ۋەزىپه چۈشۈپ قالسا،
ۆئزۈمنىـــــڭ نهدە ىئكهنلىكىمـــــدىن
قهتىئيــنهزەر دەرھــال ۇئنــى ىئــشلهپ
بﯧرىمهن .ائيالىم ائمﯧرىكىـدىكى بىـر
مهملىكهتلىك چوڭ دوختۇرخانىنىـڭ
ســانلىق ائمبــار باشــقۇرۇش يۇمــشاق
دﯦتالىنىڭ ىئشىنى قىلىدىغان بولـۇپ،
بهزى شــهنبه ۋە يهكــشهنبه كــۈنلىرى
شىركهتنىڭ سانلىق ائمبىرىدا مهسىله
كۆرۈلـــسه ،خـــاتىرە كومپيـــۇتﯧرىنى
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شـــــىركهتنىڭ ســـــهرۋەرىگه ۇئالپ،
چىققان چاتاقنى وئڭالپ بﯧرىدۇ.
مهن ھازىر  Windowsائساسىدىكى
ھـــــــــــۆججهت تهييـــــــــــارالش
پروگراممىـــــسىنىڭ ھهممىــــــسىنى،
V ،ZEMAX

،Code

)(Kymata) ،(RSoft

BeamProp
،TFCal ،BBV

 Film Wizardقاتـــارلىق وئپتىكـــا
اليىھىــــلهش يۇمــــشاق دﯦتــــالىنى،
 LabViewدەپ ائتىلىدىغان ېئلﯧكتـر
ائپپــاراتلىرىنى باشــقۇرۇش يۇمــشاق
دﯦتــالىنىAshlar CAD Drawing ،
دﯦـــگهن مﯧخـــانىكىلىق اليىھىـــلهش
يۇمــــــشاق دﯦتــــــالىنى،MatLab ،
C++ ،C ،FORTRAN
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،Visual

 Windows programmingقاتـارلىق
ھﯧـــسابالش يۇمـــشاق دﯦتـــاللىرىنى،
 Unixمهشــــغۇالت سىستﯧمىــــسىنى،
 SPICEدەپ ائتىلىـــــــــــــــدىغان
ېئلﯧكترونلۇق تـوك يـولى اليىھىـلهش
يۇمشاق دﯦتـالىنى ۋە  HTMLدﯦـگهن
تــــور بﯧكىتــــى ياســــاش يۇمــــشاق
دﯦتاللىرىنى بىلىمهن .بۇنىـڭ ىئچىـدە
» «Code Vدﯦگهن يۇمشاق دﯦتـالنى
بىــر ھهپتىلىــك مهخــسۇس كۇرســقا
قاتنىـــشىپ ۆئگهنگهنـــدىن باشـــقا،
قالغانلىرىنىــڭ ھهممىــسىنى مهن ۆئز
تهتقىقـــات ۋە باشـــقا خىزمىتىمـــدە
ىئشلىتىشكه مهجبۇرى بولغاندا ۆئز-
ۆئزۈمگه تايىنىپ ۆئگهنگهن .ھازىرغا
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قهدەر ۆئزۈم اليىھىـــــلهپ ياســـــاپ
چىققــان يــۇقىرى تﯧخنىكىلىــق 4-3
ائپپاراتالرنىــڭ ھهممىــسىدە ېئلﯧكتــر
تـــوك يـــولى ،وئپتىكىلىـــق اليىـــھه،
مﯧخــانىكىلىق قۇرۇلمــا ۋە ائپپــاراتنى
باشــــقۇرىدىغان يۇمــــشاق دﯦتــــال
قاتارلىقالرنىــــڭ ھهممىــــسىنى ۆئزۈم
ىئـــــشلىگهن .ۇئنىڭـــــدىن باشـــــقا
ۆئزۈمنىــــڭ ھــــازىرقى كۈنــــدىلىك
تهتقىقــات ۋە باشــقا خىزمهتلىرىمــدە
وئپتىكــــا ،ېئلﯧكتــــر ىئنژﯦنﯧرلىقــــى،
فىزىكــا ،ماتﯧماتىكــا ،ائســترونومىيه
بهزىــــــدە ھهتتــــــا بىوئلــــــوگىيه
قاتارلىقالرنى ىئشلىتىپ تۇرىمهن.
مهن ىئنتﯧرنﯧــــت تــــور بﯧكىتــــى
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مهسىلىسى ۈئستىدە تۆۋەنـدىكى بىـر
قــانچه نۇقتــا ۈئســتىدە توختىلىــپ
ۆئتۈشنى اليىق كۆردۈم.
 .1تـــور بـــﯧكهت تﯧخنىكىـــسى ۋە
مهدەنىيىتــــى ۇئيغــــۇرالر ۈئچــــۈن
ھازىرچه يهنىال بىر يﯧڭـى شـهيىئدۇر.
ۇئنىـــڭ ۇئيغۇرالرنىـــڭ تۇرمۇشـــى،
جهمىئيىتـــى ۋە ۇئيغـــۇرالر بىـــلهن
مۇناسىۋەتلىك ىئگىلىـك سـاھهلىرىدە
تﯧـــز تهرەققىـــي قىلىـــپ ،ۇئيغـــۇرالر
ۈئچۈنمــۇ ۆئز رولىنــى تولــۇق جــارى
قىلدۇرىدىغان بىـر ۋەزىيهتنـى قىـسقا
مــــــۇددەت ىئچىــــــدە بارلىققــــــا
كهلتۈرۈشته ،كـۆپلىگهن كىـشىلهرنىڭ
ۇئيغۇر ەئرەب يﯧزىقـى ) (UEYبىـلهن
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ۇئيغــۇر التىــن يﯧزىقــى ) (ULYدىــن
ىئبـــــارەت  2خىـــــل يﯧزىقتىكـــــى،
وئخشىمىغان شهكىل ۋە مهزمۇندىكى
تــور بﯧكهتلىرىنــى قۇرۇشــى ناھــايىتى
مــۇھىم ،زۆرۈر ۋە پايــدىلىق ىئــشتۇر.
ۇئنىڭــسىز ۇئيغۇرالرنىــڭ تــور بــﯧكهت
ىئـــشلىرىنى تهرەققىـــي قىلـــدۇرۇش
مــۇمكىن ەئمهس .غهرب ەئللىرىنىــڭ
يﯧقىنقى زاماندىكى يﯧڭى تﯧخنىكىنـى
تهرەققىـــي قىلـــدۇرۇش جهريانىغـــا
قارايــدىغان بولــساق ،مۇنــداق بىــر
ىئشنى بايقايمىز .ھهر قﯧتىم بىر يﯧڭى
تﯧخنىكــــا مهيــــدانغا چىققانــــدا،
تهرەققىــي تاپقــان دۆلهتــلهردە شــۇ
تﯧخنىكىنى تهرەققىـي قىلدۇرىـدىغان
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ھهمدە ۇئنىڭدىن پايـدىلىنىپ بىـرەر
مهھــسۇالت ىئــشلهپ چىقىرىــدىغان
شىركهتلهردىن نۇرغۇنلىرى قۇرۇلىـدۇ.
ۇئنىڭــــدىن كﯧــــيىن  3يىلــــدىن 5
يىلغىـــچه بولغـــان ائرىلىقتـــا ،بـــۇ
شىركهتلهرنىڭ تهرەققىي قىلىـدىغىنى
تهرەققىــــــــي قىلىــــــــپ ،ۆئز-ائرا
قوشــــــــۇلىدىغىنى قوشــــــــۇلۇپ،
يىقىلىـــــــدىغىنى يىقىلىـــــــپ ،ەئڭ
ائخىرىدا ۇئنىڭ سانى بىر قـانچه 10
غا چۈشىدۇ .مهن بۇ خىـل ەئھـۋالنى
-2000-1997يىللىرىدىكى »dot-
) «comيۇمشاق دﯦتال شىركهتلىرى(
تﯧخنىكىسى بىـلهن -2003-2000
يىللىرىدىكى نـۇر تـاال خهۋەرلىـشىش
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تﯧخنىكىــسى ساھهســىدە بىــر قهدەر
تهپـــسىلىي كـــۆردۈم-2000 .يىلـــى
مهن خهلقائرالىــــــق نــــــۇر تــــــاال
خهۋەرلىــــشىش يىغىنىغــــا بﯧرىــــپ،
كـــۆرگهزمه زالىغـــا كىرگىنىمـــدە ،ۇئ
زالنىـــڭ چوڭلـــۇقى ۋە كـــۆرگهزمىگه
قاتناشقان شىركهت بىلهن ائدەمنىـڭ
كۆپلۈكىـــدىن بىـــر كـــۆز يهتـــمهس
جاڭگالغــا كىرىــپ قالغانــدەك ھــﯧس
قىلغانىـــدىم .ۇئنىڭغـــا قاتناشـــقان
شــىركهتلهرنىڭ ســانى  3000دىــن،
ائدەمنىڭ سانى  30مىڭدىن ائشقان
بولـــۇپ ،مهن پۈتـــۈن بىـــر كـــۈن
ۋاقتىمنــى كــۆرگهزمىلهرنى كۆرۈشــكه
ائجراتقان بولساممۇ ،ۇئالرنى تولـۇق
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كــۆرۈپ بواللمىغــان ىئــدىم .ھــازىر
ھﯧلىقـــى  3000مىڭـــدىن ائرتـــۇق
شـــــــــــىركهتتىن مهۋجـــــــــــۇت
قااللىغانلىرىنىــڭ ســانى  100گىمــۇ
بارماســـلىقى مـــۇمكىن .قالغـــانلىرى
يوقاپ كهتتى .بىزنىـڭ ۋاۋەسـپلىتتهر
دﯦگهن شىركهتمۇ  4يىلنىـڭ ىئچىـدە
 120مىليــون دولــالر ەئتراپىــدىكى
مهبلىغىنى تۈگىتىـپ ،ائمﯧرىكىـدىكى
ىئنژﯦنﯧرلىق ىئگىلىكىنـى توختىتىـشقا
مهجبــۇر بولــدى .مهن -2003يىلــى
ائڭلىغــان بىــر دوكالتــتىن ېئــسىمدە
قﯧلىـــشىچه ،كـــالىفورنىيهدە -2001
يىلىدىن -2003يىلىغىچه بولغان 2
يىـــــل ىئچىـــــدە«dot-com» ،
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شـــــىركىتى بىـــــلهن نـــــۇر تـــــاال
خهۋەرلىشىش شىركهتلىرىنىڭ ۋەيـران
بولۇشـــى بىـــلهن يوقـــاپ كهتـــكهن
ىئقتىسادىي قىمـمهت  2.3تـرىللىوئن
دولالردىـــن ائشـــىدىكهن .ائمﯧرىكـــا
مۇشـــۇنداق زىيـــانالرغىمۇ ۇئنچىـــۋاال
دات-پهريات دەپ كهتمىدى .يﯧڭـى
تﯧخنىكىالرنىــــڭ بــــازار ىئگىلىكــــى
سىستﯧمىــــسىغا چوڭقــــۇر ســــىڭىپ
كهتكهن قاتتىق رىقابهت مﯧخـانىزمى
ىئچىـدە تهرەققىــي قىلىـپ مﯧڭىــشىغا
قويۇپ بﯧرىۋاتىدۇ .يﯧقىنقى بىر قانچه
يىلدىن بۇيـان يـۇقىرى تﯧخنىكىنىـڭ
مـــــۇھىم نۇقتىـــــسى بىوئلـــــوگىيه
تﯧخنىكىسىغا يۆتكهلـدى .قىسقىـسى،
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مﯧنىڭچه ھازىرچه كـۆپلىگهن ۇئيغـۇر
تىلىدىكى تور بﯧكهتلىرىنىڭ مهيدانغا
چىقىـــشى ھهرگىـــز زىيـــانلىق ىئـــش
ەئمهس .ۇئيغۇر تـور بﯧكهتچىلىكىنـى
تهرەققىي قىلدۇرۇش يولىدا ھارماي-
تالماي خالىس خىـزمهت قىلىۋاتقـان
ھهمــــمه وئت يــــۈرەك ياشــــلىرىمىز
بىزنىـــڭ ھهقىقىـــي مىلـــلهت ســـۆيهر
ەئزىمهتلىرىمىـــــــز بولـــــــۇپ ،ۇئالر
ھهممىمىزنىــڭ چوڭقــۇر ھــۆرمىتىگه،
قهدىرلىـــــشىگه ۋە مهدھىيىـــــسىگه
سازاۋەردۇر.
 .2ھازىر ۇئيغـۇر تـور بﯧكهتلىرىـدە
ىئشلىتىلىۋاتقان ۇئيغۇر التىن يﯧزىقى
) (ULYنىڭ تۈرلىرى ىئنتايىن كۆپ.
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ۇئنىڭ شـىنجاڭ ،ائمﯧرىكـا ،ياۋروپـا،
تۈركىيه ۋە وئتتـۇرا ائسـىيا قاتـارلىق
دۆلهتـــلهرگه قـــاراپ وئخـــشىمىغان
شهكلى بولـۇپال قالماسـتىن ،ھهر بىـر
دۆلهتتىمــۇ يهنه بىــر قــانچه كىچىــك
تىپتىكـــى وئخـــشىمىغان تـــۈرلىرى
مهۋجـــۇت بولـــۇپ تۇرماقتـــا .ەئگهر
ھــــازىر ۇئيغــــۇر ەئمهس ،ەئممــــا
ۇئيغــۇرچىنى بىلىــدىغان بىــر ائدەم
پۈتــۈن ۇئيغــۇر تــور بﯧكهتلىــرى ۋە
ىئنتﯧرنﯧـــت مـــۇنبهرلىرى ۈئســـتىدە
تهكــــشۈرۈش قىلىــــدىغان بولــــسا،
ۇئيغـــــۇرنى »ســـــاۋاتى ياخـــــشى
چىقمىغــان ،تــايىنى يــوق ،ىئنتــايىن
چﯧچىالڭغــۇ بىــر مىلــلهت ىئــكهن«
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دﯦگهن خۇالسىگه كﯧلىـشى مـۇمكىن.
بۇ بىر ىئنتايىن ېئچىنىـشلىق ەئھـۋال
بولــــۇپ ،ۇئ ھهر بىــــر ۇئيغۇرنىــــڭ
دىققىتىنى قوزغىـشى كﯧـرەك .ۇئيغـۇر
تــور بﯧكىتىنىــڭ كۆپىنچىــسى ۇئيغــۇر
خهلقىــگه خىــزمهت قىلىــش ۈئچــۈن
قۇرۇلغــان .شــۇنداق بولغــان ىئــكهن،
ۇئالر كـــۆپ ســـانلىق ۇئيغۇرالرنىـــڭ
مهنپهىئتىنــى كــۆزدە تۇتــۇپ ،يﯧزىــق
جهھهتتىكـــى بىرلىكنـــى قوغدىـــشى
كﯧــرەك .مهن يۇقىرىــدا تىلغــا ېئلىــپ
ۆئتــۈپ كهتكهنــدەك ،يــۇرتىمىزدىكى
بىر قىسىم تىل مۇتهخهسسىسلىرى ۋە
وئت يۈرەك ياشالر  5-4يىل ىئلمىـي
مۇنــازىرە ،مــۇزاكىرە يۈرگــۈزۈش ۋە
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ىئزدىنىش ائرقىلىـق ULY ،يﯧزىقىنـى
بىـــرلىككه كهلتـــۈرۈش مهقـــسىتىدە
 ULYنــــى بارلىققــــا كهلتۈرۈپتــــۇ.
ھهمدە يۇرتىمىزدىكى بىر قىـسىم تـور
بﯧكهتلىــــــرى مۇشــــــۇ يﯧزىقنــــــى
قوللىنىۋﯦتىپتـــۇ .بـــۇ توغرىـــسىدىكى
تهپسىلىي مهلۇماتنى
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

تـــور بﯧكهتلىرىـــدىن كـــۆرۈۋﯦلىش
مــۇمكىن .مهن بــۇ  ULYتوغرىــسىدا
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كهم دﯦگهندە مۇنداق  2ائالھىدىلىك
بارلىقىنى ھﯧس قىلدىم:
 (1ۇئنــــــى ىئنگلىــــــز تىلىــــــدا
سۆزلىشهلهيدىغان ھهمـمه مىللهتـلهر
شـــــۇ پﯧـــــتىچه وئقۇيااليـــــدىكهن
)مهســـىلهن «Qimen’gül» ،بىـــلهن
» «Cimen’gülنــــــــى ىئنگلىــــــــز
تىلىـــدىكىلهر تـــوغرا وئقۇيالمايـــدۇ،
ەئممــــــــا » «Chimen’gülنــــــــى
وئقۇيااليــدۇ( ،ھهمــدە تﯧــز يﯧزىــشقا
تـــوغرا كهلگهنـــدە ،چهت ەئلـــدىكى
ۆئلچهملىــــــــك كومپيۇتﯧرنىــــــــڭ
ھهممىـــسىدە چﯧكىتـــسىز ھهرپـــلهر
بىـــلهن تﯧـــز ســـۈرەئتته يـــازغىلى
بولىدىكهن.
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 (2بىر قىـسىم وئت يـۈرەك ۇئيغـۇر
ياشلىرى خالىس ىئـشلهش ائرقىلىـق،
بىـــر خىلـــدىكى يۇمـــشاق دﯦتـــالنى
ىئـــشلهپ چىققـــان بولـــۇپ ،شـــۇنى
ىئشلىتىش ائرقىلىق بىر  ULYۋە UEY
دىكــــــى ھــــــۆججهتلهرنى ۆئز ائرا
ائيالنــدۇرغىلى بولىــدىكهن )مهن بــۇ
ياشــالرغا ھهمــدە ۆئزىنىــڭ پـــۇلى،
ۋاقتــى ۋە كــۈچى بىــلهن ھهر خىــل
ىئنتﯧرنﯧـــــت تـــــور بﯧكهتلىرىنـــــى
ياســـــاۋاتقان ھهمـــــدە ۇئالرنـــــى
باشــقۇرۇۋاتقان يۇرتداشــالرغا چىــن
كۆڭلۈمـــــدىن مىننهتـــــدارلىقىمنى
بىلـــــــــــدۈرىمهن .ھهقىقىـــــــــــي
مىللهتپهرۋەرلىــــك دﯦــــگهن مانــــا
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مۇشۇنداق بولۇشى كﯧـرەك( .ەئمـدى
بـــۇ يﯧزىـــق توغرىـــسىدا ائمﯧرىكـــا،
ياۋروپــا ،تــۈركىيه ،وئتتــۇرا ائســىيا
قاتارلىق جايالر ۆئز ائلدىغا ائيرىم-
ائيرىم مۇنازىرە ۋە مـۇزاكىرە قىلىـپ،
ۆئز ائلدىغا بىردىن  ULYنى تـۈزۈپ
چىقىـــشىنىڭ ھﯧچقانـــداق ھـــاجىتى
يــوق .ۇئنــداق قىلىــش بىــر ۇئچىغــا
چىققــان نــادانلىق بولــۇپ ،ۇئيغــۇر
مىللىتىنــى دۇنياغــا بىــر تــايىنى بــار
مىلــــلهت ســــۈپىتىدە تونۇتۇشــــقا
ىئنتايىن زىيـانلىق .شـۇڭا مهن چهت
ەئلــــــدە وئقۇغــــــان ،ۇئيغــــــۇر
تىلــشۇناسلىقىدا بىلىمــى بــار ،ەئممــا
يــۇرتىمىزدا  ULYتوغرىــسىدا قــارار
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ېئلىـــش جهريانىغـــا قاتنىـــشالمىغان
ۇئيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ ھازىرچه ULY
قارارىغا بوي سۇنۇشىنى ،ۆئز ائلـدىغا
ائيــــرىم  ULYتــــۈزۈپ چىقىــــپ
ىئشلهتمهسلىكىنى تهۋسىيه قىلىمهن.
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ۇئنداق قىلمايدىكهنمىز بىـز ۇئيغـۇر
ىئــــشلىرىنى ىئلگىــــرى ســــۈرگۈچى
ەئمهس ،ۇئنـــى بۇزغـــۇچى بولـــۇپ
قـــالىمىز .بىـــز بـــاش قاتۇرمىـــساق
بولمايـــدىغان ،كۆڭـــۈل بۆلمىـــسهك
بولمايـــــــدىغان ،ىئزدەنمىـــــــسهك
بولمايـــدىغان نۇرغـــۇن مـــۇھىم ۋە
جىــددىي ىئــشالر بــار .ۇئيغــۇر بىلىــم
ىئگىلىرىنىـــــــــڭ ۆئز بىلىمىنـــــــــى
ىئـــشلىتهلهيدىغان ۋە ىئشلىتىـــشكه
تﯧگىــــشلىك ىئــــشالر ۋە ســــورۇنالر
ىئنتــايىن كــۆپ .ەئممــا ،مﯧــنىڭچه
يﯧڭـــى بىـــر  ULYنـــى وئتتۇرىغـــا
چىقىــرىش ۇئنىــڭ بىــرى بولماســلىقى
كﯧــرەك .بىــر قﯧــتىم قــارار قىلىنىــپ
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بولغان ىئشنى يهنه قايتا مۇزاكىرە ۋە
قارار قىلىشنىڭ زۆرۈرىيىتـى يـوق .بىـر
ىئــــــش توغرىــــــسىدا ائخىــــــرى
ۈئزۈلمهيدىغان مۇنازىرە ۋە مـۇزاكىرە
قىلىش بىز ۇئيغۇرالر ۈئچۈن ىئنتايىن
پايدىــــسىز .شــــۇڭا مهن ھهمــــمه
ائدەمنىـــــڭ ۇئيغۇرنىـــــڭ تـــــۈپ
مهنپهىئتىنــى كــۆزدە تۇتــۇپ ،يﯧڭــى
يﯧزىقتــا تــۈزۈلگهن تــور بﯧكهتلىرىــدە
بىــر تۇتـــاش ULYنـــى ىئشلىتىـــشنى
تهشهببۇس قىلىمهن .مهن باشـالنغۇچ
-1ســـــىنىپتىن تارتىـــــپ ائلىـــــي
مهكتهپنى پۈتتۈرگۈچه ۇئيغۇر يﯧڭـى
يﯧزىقىـــــدا وئقۇغـــــان .لـــــﯧكىن،
باشــالنغۇچتىال  UEYبىــلهن ۇئيغــۇر
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ســـىالۋيان يﯧزىقىنـــى ۆئگىنىۋالغـــان
بولۇپ ،شۇنىڭدىن كﯧـيىن ۆئزۈمنىـڭ
تۇرمۇشى بىلهن وئقۇشىدا  UEYنىمـۇ
ىئزچىـــل تـــۈردە قوشـــۇمچه قىلىـــپ
قوللىنىــپ كهلــدىم .ەئينــى ۋاقىتتــا
ۇئيغۇرالر ىئچىدە مۇشۇنداق قىلغانالر
ىئنتـــــايىن كـــــۆپ ىئـــــدى .مهن
) www.uyghurscholars.orgبۇ تور
بﯧتى ۋەتهندە ېئچىلمايدىغان بولـۇپ
قﯧلىــــــپ ،شــــــۇنىڭ بىــــــلهن ۇئ
 www.meripet.comغــــــــــــــــــا
ۆئزگهرتىلدى( تور بﯧتىنـى دەسـلهپته
ياســــىغاندا ULY ،دىــــن تولــــۇق
خهۋىــرىم بولمىغاچقــا ،بىــز بــۇرۇن
وئقۇغـــان  ULYنـــى قولالنغانىـــدىم.
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يﯧقىندىن بۇيان  ULYنى ىئشلىتىشكه
باشـــــلىدىم .ھـــــازىر Biliwal.com
ۈئچـــۈن بﯧرىۋاتقـــان ســـۆھبهتنىڭ
جــاۋابلىرىنى تۈگهتكهنــدىن كﯧــيىن،
چوقــــــۇم ۋاقىــــــت چىقىرىــــــپ،
 www.uyghurscholars.orgنىـــــڭ
يﯧزىقىنـــــــى پۈتـــــــۈنلهي  ULYگه
ۆئزگهرتىــش پىالنىــم بــار .مىلــلهت
ۈئچۈن ياخشى ىئش قىلىپ بﯧرىـشنى
ىئستهيدىغان ھهر بىر ائدەم ۈئچۈن،
ھهمــــدە كهلگۈســــىدە چــــوڭراق
ىئشالرنى قىلىشنى نىشانلىغان ھهر بىر
يــــــاش ۈئچــــــۈن  ULYدەك 32
ھهرپلىـــك يﯧزىقنـــى ۆئگىنىـــۋﯦلىش
ھﯧچقـــانچه ىئـــش ەئمهس .ۇئ بىـــر
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كىــشىنىڭ قولغــا كهلتــۈرگهن چــوڭ
نهتىجىــسى بولۇپمــۇ ھﯧــسابالنمايدۇ.
بهلكى ،ھازىرقى زاماندا ۇئيغۇر تىلى،
 UEYۋە  ULYنــى پۇختــا بىلىــش
ھهمــدە ۇئالرنــى تــوغرا ىئــشلىتىش،
ۆئزىنى مىللهتپهرۋەر ھﯧـساباليدىغان
ھهر بىر ۇئيغۇرنىڭ قىلىشقا تﯧگىشلىك
مهجبۇرىيىتىدۇر.
 .3مهن يــۇقىرىقى -14ســوائلنىڭ
جاۋابىــــدا ،ۇئيغــــۇر ياشــــلىرىنىڭ
كهلگۈسىدىكى »ياشاش يولى« نىـڭ
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
كﯧرەكلىكىنى وئتتۇرىغـا قويغانىـدىم.
بــۇ »ياشــاش يــولى«نىــڭ يهنه بىــر
ىئنتايىن مۇھىم تهركىبىي قىسمى بار.
ۇئ بولسىمۇ ،كومپيـۇتﯧرنى بىلىـشتىن
ىئبارەت .مهن بۇ نـۇقتىنى قانچىلىـك
تهكىتلىسهممۇ ائزلىق قىلىـدۇ .ھـازىر
ائمﯧرىكا ۋە باشقا تهرەققىـي قىلغـان
ەئللهردە كومپيۇتﯧر بىلـمهي تـۇرۇپ،
يهر ۋە بىنـــا تـــازىالش ،قۇرۇلۇشـــتا
ىئـــشلهشتهكلهردىن باشـــقا ەئقلىـــي
ەئمگهك تهركىبى بار بىـرەر خىـزمهت
تﯧــپىش ائساســهن مــۇمكىن ەئمهس.
شۇڭا كىشىلهر كومپيۇتﯧر ۆئگىنىـشنى
ىئنتايىن كىچىك يﯧشىدىال باشـاليدۇ.
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وئتتــــۇرا مهكتهپنــــى پۈتتــــۈرۈپ
بولغـــۇچه كومپيۇتﯧرغـــا ناھـــايىتى
ۇئستا بولـۇپ كﯧتىـدۇ .ائمﯧرىكىنىـڭ
باشالنغۇچ مهكتهپلىرىدىال كومپيۇتﯧر
تهجرىبىخانىـــسى بـــار بولـــۇپ-1 ،
ســىنىپ بــالىلىرىنىمۇ ھهپتىــدە بىــر
قـــانچه قﯧـــتىم كومپيـــۇتﯧر وئيـــۇنى
وئيناشــقا وئرۇنالشــتۇرىدۇ .وئتتــۇرا
مهكتهپته بولسا كومپيۇتﯧر ىئنتـايىن
وئمۇملىــشىپ كهتــكهن بولــۇپ ،ھهر
بىــر ســىنىپتا كهم دﯦگهنــدە  5دىــن
ەئڭ يﯧڭــى تىپتىكــى كومپيــۇتﯧرنى
كــۆرگىلى بولىــدۇ .وئقۇتقــۇچىالر بىــر
قىسىم تاپشۇرۇقنى )مهسىلهن ،ماقاله
يﯧــزىش تاپــشۇرۇقىنى( تــور بﯧكىتــى
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ائرقىلىقـــال تارقىتىـــپ ،ىئـــشلهنگهن
تاپـــشۇرۇقنىمۇ ەئ-ماىـــل ائرقىلىـــق
يىغىــدۇ .مهن -1993يىلىــال ۆئيــگه
شهخــــسىي كومپيــــۇتﯧر ېئلىــــشنى
باشلىغان بولۇپ ،ھازىر ۆئيدە  2دانه
ائدەتتىكــــى ۋە بىــــر دانه خــــاتىرە
كومپيــۇتﯧر ھهمــدە  2دانه ماشــىنكا
بــــار .ۇئنىڭــــدىن باشــــقا مﯧنىــــڭ
شـــىركهتتىن بهرگهن بىـــر خـــاتىرە
كومپيــــــۇتﯧرىم ،ائمــــــانگۈلنىڭمۇ
شـــىركىتىدىن بهرگهن بىـــر خـــاتىرە
كومپيۇتﯧرى بار بولۇپ ،ھهر بىرىنىـڭ
خىراجىتى  3مىڭ دولـالر ەئتراپىـدا.
بــــۇ  5كومپيۇتﯧرنىــــڭ ھهممىــــسى
ۆئيىمىزدىكى ۆئز خىراجىتىمىز بىـلهن
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وئرۇنالشـتۇرغان يــۇقىرى ســۈرەئتلىك
ىئنتﯧرنﯧتقا سىملىق ۋە سىمسىز يـولالر
بىــلهن داۋاملىــق ۇئالغلىــق تۇرىــدۇ.
ىئككى بـالىمىز وئتتـۇرا مهكتهپتىكـى
نۇرغۇن تاپـشۇرۇق ۋە پروجهكتالرنـى
كومپيۇتﯧردا ىئـشلىگهنلىكى ۈئچـۈن،
ھــــــــــۆججهت تهييارالشــــــــــقا
ىئــــــــــشلىتىلىدىغان Windows
يۇمشاق دﯦتاللىرىنىـڭ كۆپىنچىـسىنى
ناھايىتى پۇختا بىلىدۇ .تۆتىمىزنىـڭ
ھهممىمىسى كۇنۇپكىغا قارىمـاي10 ،
بارمـــاق بىـــلهن خهت ۇئرااليمىـــز.
ائمﯧرىكىدا كۇنۇپكىغـا قارىمـاي10 ،
بارمــــاق بىــــلهن خهت ۇئرۇشــــنى
ۆئگىتىــدىغان مهخــسۇس يۇمــشاق
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دﯦتال بار بولۇپ ،پهرىزىمچه بۇ پـات
يﯧقىندا يۇرتىمىزغىمۇ بﯧرىشى )ھهتتـا
ائللىقاچان بﯧرىـپ بولغـان بولۇشـى(
مۇمكىن .ائشـۇنداق خهت ۇئرۇشـنى
ۆئگىنىۋالغانـــدا ،ھهر بىـــر مىنۇتتـــا
تهخمىـــــنهن  55دانه ىئنگلىـــــزچه
ســۆزنى ۇئرۇپ كىرگــۈزگىلى بولىــدۇ.
مﯧنىـــڭ  ULYدىكـــى ســـۆز ۇئرۇش
ســۈرىئتىممۇ ىئنگلىــزچه ســۈرىئتىمگه
وئخــــــشاپ كﯧتىــــــدۇ .وئغلــــــۇم
كومپيۇتﯧرغــا ۆئزلۈكىــدىن ىئنتــايىن
قىزىقىــــدىغان بولغاچقــــا ،ھــــازىر
كومپيـــــۇتﯧر توغرىـــــسىدا خﯧلـــــى
مۇرەككهپ ىئشالرنى بىلىـدۇ .ۇئيغـۇر
ۋەتهنداشـــــــــالرنىڭ ۆئيىـــــــــگه
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مﯧھمانــدارچىلىققا بارغانــدا ،ۇئ بىــر
قــــــانچه قﯧــــــتىم باشــــــقىالرنىڭ
كومپيۇتﯧرىغا كىرىۋالغـان "ۋىـرۇس"
الرنــــى تﯧپىــــپ تــــازىالپ بهردى.
بۇنىڭــــدىن بىــــر يىــــل بــــۇرۇن ۇئ
ۆئزلۈكىــدىن  CPUنىــڭ تﯧزلىكىنــى
ەئســلىدىكى ۆئلچىمىــدىنمۇ يــۇقىرى
)ىئنگلىــــزچه » overclocked
 «CPUدەپ ائتىلىــدۇ( ،تۇرۇبىلىــق
ســــۇ بىــــلهن ســــوۋۇتىدىغان بىــــر
كومپيــــۇتﯧر اليىھىــــلهپ ،ۇئنىڭغــــا
كﯧتىدىغان زاپچاسالرنىڭ تىزىمىنىمـۇ
تۈزۈپ چىققان بولۇپ ،ۇئنـى ياسـاپ
چىقىــش ۈئچــۈن شــۇنىڭدىن بۇيــان
مهنــدىن  3مىــڭ دولــالر پــۇل تهلهپ
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قىلىۋاتىــدۇ .مهن ۇئنىڭغــا  2شــهرت
قويدۇم (1 :ائلدى بىلهن بىر نورمـال
ىئــشلىمهيدىغان كونــا كومپيــۇتﯧرنى
چـــۇۋۇپ ،قايتىـــدىن قۇراشـــتۇرۇپ،
ۇئنـــى ىئـــشلهيدىغان قىلىـــش(2 .
يــازلىق كانىكولــدا ىئــشلهپ1500 ،
دولالرنى ۆئزى تﯧپىش ،قالغان 1500
دولالرنـــى مهن چىقىرىـــپ بﯧـــرىش.
ائمﯧرىكىـدا يﯧــشى  16دىــن يــۇقىرى
بـــالىالر قـــانۇنلۇق ىئـــشلىيهلهيدۇ.
ۇئالرنىـــــــڭ قىلىـــــــدىغىنى ۇئزۇن
مۇددەتلىــــك رەســــمىي خىــــزمهت
ەئمهس بولـــۇپ ،يـــازلىق تهتىلـــدە
ھهپتىـــسىگه  40ســـاەئت ،وئقـــۇش
باشالنغاندىن كﯧيىن ھهپتىـسىگه 20
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ســاەتكىچه ىئشلىــسه بولىــدۇ .ىئــشقا
ائلىــدىغان وئرۇنــالر كــۆپىنچه ھالــدا
 McDanoldغـــا وئخـــشاش تﯧـــز
تامــاق چىقىرىــدىغان رﯦــستورانالر ۋە
بهزى سودا دۇكانلىرى قاتـارلىقالردۇر.
مﯧنىــڭ وئغلــۇم بــۇ يىــل -3ائيــدا
 NASAنىـــــــــڭ ائز ســـــــــانلىق
مىللهتلهردىن كﯧلىپ چىققان وئتتۇرا
مهكتهپ وئقۇغۇچىلىرى ۈئچۈن بهرپا
قىلغـــــان بىـــــر يـــــازلىق تهتىـــــل
پروگراممىسىغا ىئلتىماس قىلغانىدى.
خىــزمهت وئرنــى بىزنىــڭ ىئــدارىمىز
جپل دە بولـۇپ ،ۇئنىڭغـا ىئلتىمـاس
قىلغانالر وئقۇشـتا ائالھىـدە ياخـشى
بولۇشى 3 ،وئقۇتقۇچىنىڭ گۇۋاھلىـق
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خﯧتــى ۋە ۆئزىنىــڭ نــﯧمه ۈئچــۈن بــۇ
ىئـــــشنى قىلمـــــاقچى بولغـــــانلىقى
توغرىــــسىدىكى بىــــر ماقالىــــسىنى
يـــولالش شـــهرت ىئـــكهن .مهن -4
ائينىــڭ بﯧــشىدا سۈرۈشــته قىلــسام،
پهقهت  10وئقۇغۇچى ائلىدىغان بـۇ
پروگراممىغا  170تىن ائرتۇق كىشى
ىئلتىمــــاس قىلغــــانلىقىنى ېئيتىــــپ
بهرگهنىــدى )ائمﯧرىكىــدا مۇشــۇنداق
سۈرۈشــته قىلىــشقا بولىــدۇ ،لــﯧكىن
ائرقـــا ىئـــشىكته مﯧڭىـــشقا قهتىئـــي
بولمايـــدۇ .ەئگهر بىرىنىــــڭ ائرقــــا
ىئشىكتىن ماڭغانلىقى بىلىنىپ قالسا،
ۇئ شهخـــسمۇ ۋە ىئـــدارىمۇ قـــانۇن
بــويىچه ېئغىــر جازاغــا تارتىلىــدۇ(.
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ائلدىنقى ھهپته )-2005يىلى -14
ائپرﯦــــل كــــۈنى( دىلــــشاتقا خهت
كهلــــدى .ۇئ قوبــــۇل قىلىنمــــاپتۇ.
ائمﯧرىكىدا »ائز سـانلىق مىللهتـلهر«
دﯦگهنــدە كــۆپىنچه قــارا تهنلىكــلهر،
مﯧكـــــــــسىكىلىقالر ۋە التىـــــــــن
ائمﯧرىكىــسىدىن كهلگهنــلهر كــۆزدە
تۇتۇلىـــدىغان بولغاچقـــا ،بىزنىـــڭ
ســانىمىز قانچىلىــك ائز بولۇشــىدىن
قهتىئيــنهزەر ،بۇنــداق ىئــشالردا بىــز
يهنىــــــال پايدىــــــسىز وئرۇنــــــدا
قالىدىكهنمىز.
ۆئزىنىڭ بالىسىغا كومپيۇتﯧر ېئلىـپ
بﯧــرىش بالىنىــڭ ەئقلىــي ىئقتىــدارىنى
تهرەققىي قىلدۇرۇشقا مهبلهغ سـﯧلىش
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بولۇپ ھﯧسابلىنىدۇ .ۇئ خۇددى پـۇل
تۆلهپ بالىنى ياخـشى باشـالنغۇچ ۋە
وئتتۇرا مهكـتهپلهردە ھهمـدە ائلىـي
مهكتهپته وئقۇتقان بىلهن وئخشاش.
شــۇڭا بىــرەر كومپيۇتﯧرنىــڭ پۇلىغــا
چىقىنااليــــدىغان ائتــــا-ائنىــــالر
پهرزەنتلىرىگه ىئمكانقهدەر بالـدۇرراق
كومپيۇتﯧر ېئلىـپ بهرگىنـى ياخـشى.
كومپيۇتﯧرنىــڭ نۇرغــۇن نهرســىلىرىنى
دەرســــــخانىدا ەئمهس ،ۆئزىــــــگه
تايىنىپ ،ۇئنى ىئشلىتىش جهريانىـدا
ۆئگىنىــۋالغىلى بولىــدۇ .بــۇ كىچىــك
بــالىالر ۈئچــۈن تﯧخىمــۇ شــۇنداق.
ائمﯧرىكىــــــدىكى ۆئســــــمۈرلهرنىڭ
كۆپىنچىسى مانا شۇنداق قىلىدۇ .بـۇ
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يهردە ەئســــــكهرتىپ ۆئتۈشــــــكه
تﯧگىـــشلىك بىـــر مهســـىله ،بالىنىـــڭ
كومپيۇتﯧر وئيۇنى وئينىشىنى قانداق
كـــونترول قىلىـــش .كىچىـــك بـــالىالر
كومپيۇتﯧر بىـلهن تﯧلﯧـۋىزور ائلدىـدا
بهك ۇئزۇن وئلتــــــۇرۇپ كهتــــــسه،
ۇئالرنىـــڭ جىـــسمانىي ۋە ەئقلىـــي
جهھهتــــتىن نورمــــال ۆئســــۈپ-
يﯧتىلىــشىگه ېئغىــر دەرىجىــدە تهســىر
يﯧتىــدۇ .بــۇ جهھهتــته ائمﯧرىكىــدا
نۇرغۇن قﯧتىمالپ ىئلمىي تهتقىقـاتالر
ىئــشلهندى .ائمﯧرىكىــدا ائشــۇنداق
ەئھۋالــــدىن ســــاقلىنىش ھهمــــدە
بالىلىرىنىـــڭ تﯧلﯧـــۋىزوردىن يامـــان
تهســىر يۇقتۇرۇۋﯦلىــشىنىڭ ائلــدىنى
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ېئلىـــش ۈئچـــۈن ،ۆئيىـــگه بىرمـــۇ
تﯧلﯧۋىزور ائلمىغان ائىئلىلهرمۇ خﯧلى
كـۆپ .شۇڭالشـقا كىچىـك بالىالرنىــڭ
كومپيۇتﯧرغـــا چىقىـــش ۋە ۇئنىڭـــدا
وئيــۇن وئينــاش ۋاقتىنــى كــونترول
قىلىـــش ىئنتـــايىن مـــۇھىم .مﯧنىـــڭ
وئغلۇممــــۇ كومپيــــۇتﯧر وئيۇنىغــــا
ىئنتايىن ائمراق بولـۇپ ،ائمﯧرىكىـدا
ســﯧتىلغان ەئڭ ىئلغــار وئيۇنالرنىــڭ
ھهممىسىنى سﯧتىۋﯦلىپ وئينايدۇ .بىر
قﯧتىم ائمﯧرىكىدىكى ۆئز-ائرا قىلـچه
تونۇشــمايدىغان كىــشىلهر ائرىــسىدا
ىئنتﯧرنﯧت ائرقىلىق بولغان كومپيۇتﯧر
وئيــــۇنى مۇسابىقىــــسىدە ۇئتــــۇپ
چىقىـــپ ،ائزراق پـــۇل مۇكـــاپىتىمۇ
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ائلدى .بۇ ىئشتا بالىنى تۈزۈم بىـلهن
كونترول قىلىش كﯧرەك .بۇنداق تۈزۈم
تۇرغۇزۇشنى ىئنگلىزچىدا » setting a
 «disciplineيـــاكى » setting a
) boundaryچﯧگــــــرا بﯧكىتىــــــپ
بﯧـــرىش(« دەپ ائتايـــدۇ .شـــۇنداق
قىلغانـــدا ائتـــا-ائنـــا بىـــلهن بـــاال
وئتتۇرىـــــــسىدىكى مـــــــاجىرادىن
ســـاقالنغىلى ،كومپيـــۇتﯧر وئيـــۇنى
وئيناشــــــنى بالىنىــــــڭ ەئقلىــــــي
ىئقتىــــدارىنىڭ تﯧخىمــــۇ ياخــــشى
تهرەققىـــــي قىلىـــــشىغا خىـــــزمهت
قىلدۇرغىلى بولىدۇ .بىزنىڭ چىقارغان
تــۈزۈمىمىز مۇنــداق :دۈيــشهنبىدىن
پهيــشهنبىگىچه كومپيــۇتﯧر وئيــۇنى
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وئيناشــقا قهتىئــي بولمايــدۇ .جــۈمه
كــــــۈنى مهكتهپــــــتىن قايتىــــــپ
كهلگهنــدىن كﯧــيىن ،ھهمــدە شــهنبه
كـــۈنى ۋە يهكـــشهنبه كـــۈنى ۇئنـــى
وئينىــسا بولىــدۇ .لــﯧكىن بىــر كــۈن
كومپيۇتﯧر وئيۇنى وئينىغان ۋاقتى 3
ســـاەئتتىن ېئـــشىپ كهتمهســـلىكى
كﯧـــرەك .دىلـــشاتمۇ بـــۇ تـــۈزۈمگه
ىئنتــايىن ائڭلىــق بــوي ســۇنىدىغان
بولغاچقـــا ،بىزنىـــڭ ائىلىـــدە بـــۇ
جهھهتــته ائساســهن كۆڭۈلــسىزلىك
يۈز بهرمهيدۇ .ھازىرغا قهدەر ۇئيغـۇر
ائتا-ائنىلىرىنىڭ ۆئز پهرزەنتلىرىنىـڭ
ەئقلىــي ىئقتىــدارىنىڭ تهرەققىيــاتى
ۈئچۈن مهبـلهغ سﯧلىـشى دﯦگهنـدەك
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يﯧتهرلىك بولمـاي كهلـدى .بـۇ خىـل
ەئھــــــۋال بۇنىڭــــــدىن كﯧــــــيىن
ۆئزگهرتىلىــــشى كﯧــــرەك .ۇئنــــداق
بولمايـــدىكهن ھـــازىرقى زاماننىـــڭ
تهرەققىياتىغا ماسالشقىلى بولمايـدۇ.
بــالىالرنى ھــازىرقى زامانغــا مۇۋاپىــق
كﯧلىدىغان ياشاش ىئقتىدارىغا تولۇق
ىئگه قىلغىلى بولمايدۇ.
بــۇ يهردە مﯧنىــڭ يــۇقىرىقى ســوائل
بىلهن ائنـچه مۇناسـىۋىتى بولمىغـان
بىــــر ىئــــشنى ســــۆزلهپ بهرگىــــم
كﯧلىۋاتىــدۇ .وئغلــۇم دىلــشات ھــازىر
وئقۇۋاتقـــان وئتتـــۇرا مهكتهپنىـــڭ
ىئسمى ائلتۇن جىلغا تولـۇق وئتتـۇرا
مهكتىپـــى )ىئنگلىـــزچه » Golden
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 («Valley High Schoolبولـــۇپ،
ۇئالر ائلـــدىنقى پهيـــشهنبه كـــۈنى
)يهنــى-2005 ،يىلــى -14ائپرﯦــل
كۈنى( مهملىكهتلىـك شـان-شـهرەپ
جهمىئيىتـى )ىئنگلىـزچه » National
 («Honor Societyنىـــڭ ائلتـــۇن
جىلغا شۆبىـسى قۇرۇلـۇش مۇراسـىمى
بولــــدى .يىغىنــــدا بــــۇ شــــۆبىنىڭ
قۇرۇلۇشــــىغا دىلــــشاتنىڭ تــــۈرتكه
بولغــانلىقى ھهمــدە ۇئنىــڭ رەىــس
بولغــانلىقى ېئــالن قىلىنــدى .ســانتا
چالرىتــــا شــــهھهرلىك مهكــــتهپلهر
تارمىقىــدا  22مىــڭ وئقۇغــۇچى بــار
بولــۇپ ،بــۇ مهكتهپــتىن يــۇقىرىقى
جهمىئــيهتكه تالالنغــانالر  28نهپهر
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ىئكهن .يىغىنـدا بـۇ جهمىئيهتنىـڭ 4
رەھبىرىنىڭ ھهممىسى سۆزگه چىقتى.
دىلــــشاتنىڭ ســــۆزلىگىنى مۇنــــداق
بولدى )ۇئنى ۆئزى يازمىغان بولـۇپ،
يۇقىرىقى مهملىكهتلىك شان-شهرەپ
جهمىئيىتىنىــڭ بىــرەر ھۆججىتىــدىن
ائلغــان وئخــشايدۇ(» :ۆئگهنگــۈچى
دﯦگهنلىـك ۆئگىنىـشكه بهل باغلىغـان
بىـــر ائدەمنـــى كۆرســـىتىدۇ .بىـــر
وئقۇغۇچى ساەت-سـاەتلهپ كىتـاب
وئقۇشــنى ۋە ۆئگىنىــشنى خااليــدۇ،
ھهمدە ياخشى تهربىيىلهنگهن روھىي
دۇنيانىڭ مهڭگۈ تۈگىمهس پايدىسى
بولىـــدىغانلىقىنى وئبـــدان بىلىـــدۇ.
بىزنىـــڭ مهكتهپتىكـــى وئقۇشـــىمىز
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تامامالنغانـــــدىن كﯧيىنمـــــۇ بىـــــز
ۆئگىنىـــــشنى داۋامالشتۇرۇشـــــىمىز
كﯧرەك ،چۈنكى ،بىر ائدەمنىڭ تهلىـم
ېئلىـــش جهريـــانى ۇئنىـــڭ ھايـــاتى
ائخىرالشـــــــــقاندىال ائنـــــــــدىن
ائخىرلىـــشىدۇ .بىلىـــم ھاياتلىقنىـــڭ
ەئڭ ۇئلۇغ تهركىبىي قىـسمى بولـۇپ،
ۇئ بىــــر ائدەمنــــى ەئڭ يــــۇقىرى
دەرىجىلىـــــــك مـــــــۇۋەپپهقىيهتكه
ېئرىـــشتۈرىدۇ .ۇئنـــى ىئگىلهشـــنىڭ
پهقهت بىرال يـولى بـار :سـهمىمىيلىك
ۋە تىرىــــشچانلىق .ۆئگىــــنىش بىــــر
چىراقــھ بولــۇپ ،بىــز ۇئ ائرقىلىــق
ۆئزىمىزنىڭ ۆئتمۈشىنى وئقۇيااليمىز،
ھهمـــدە ۆئزىمىزنىـــڭ كهلگۈســـىنى
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يورۇتااليمىز .كىشىلهر بىلىم ائرقىلىق
تهمىـــن ېئتىلىـــدىغان پۇرســــهتلهر
ائرقىلىـــــــــق ۆئز دۇنياســـــــــىنى
كﯧڭهيتهلهيــدىغان كــۈچ-قــۇدرەتكه
ىئگهدۇر«.

ســۈرەتته :ەئركىــن ســىدىق وئغلــى
دىلـــشاتجان بىلىـــم چىرىغىغـــا وئت
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ياقماقتا.
 .16ســــوائل :ســــىز تۇرۇۋاتقــــان
ھهقىقىــــــي بـــــــازار ىئگىلىكـــــــى
شاراىئتىدىكى كىشىلهرنىڭ تۇرمۇشـتا
ىئقتىسادچىل بولۇش ېئڭى ھهققىـدە
ھﯧس قىلغانلىرىڭىز قايسىالر؟
جاۋاب :وئمۇمالشتۇرۇپ ېئيتقانـدا،
ائمﯧــــرىكىلىقالر جۇڭگولــــۇقالردىن،
جۈملىـــدىن ۇئيغـــۇرالردىن كـــۆپ
ىئقتىسادچىل كﯧلىدۇ .مﯧنىڭچه بـۇنى
بــۇ  2دۆلهتتىكــى پــۇل تﯧپىـــشنىڭ
ائسان-قىيىنلىـق دەرىجىـسى بىـلهن
ىئلمىــي ائڭ ســهۋىيىنىڭ يـــۇقىرى-
تــــۆۋەنلىكى بــــويىچه چۈشهنــــسه
ەئمهلىــــيهتكه بهكــــرەك ۇئيغــــۇن
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كﯧلىــــشى مــــۇمكىن .ائمﯧرىكىــــدا
ىئگىلىكلهرنىــڭ ھهممىــسى دﯦگــۈدەك
شهخسنىڭ قولىـدا .شـىركهتكه بىـرەر
ائدەم ائلماقچى بولـسا ،شـىركهتنىڭ
ىئگىلىــرى ائلــدى بىــلهن ائلىــدىغان
ائدەمنىڭ كهسپىي ساھهسى ،ۇئنـۋان
دەرىجىــــسى ،ەئمهلىــــي تهجــــرىبه
توپلىغان يىل سانى ،ۇئ كىشىنىڭ بـۇ
شىركهتته قىلىدىغان كونكرﯦـت ىئـش
تهقسىماتى ،ۇئنىـڭ يىللىـق ماائشـى
ۋە ۇئنىڭغــا بىــر يىلــدا كﯧتىــدىغان
مااشــــتىن ســــىرتقى ســــاالمهتلىك
سۇغۇرتىــسى قاتــارلىق نهرســىلهرگه
كﯧتىــــدىغان قوشــــۇمچه چىقىمــــى
قاتارلىقالرنىڭ ھهممىـسىنى ىئنتـايىن
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تهپــــسىلىي ھﯧــــسابالپ ،بــــۇ ائدەم
شــىركهت ۈئچــۈن كهم دﯦگهنــدە ۆئز
چىقىمىــدىن بىــر ھهســسه ائرتـــۇق
ىئقتىسادىي قىمـمهت يارىتااليـدىغان
بولسا ائندىن ائشـۇنداق ائدەمـدىن
بىرنى شـىركهتكه ائلىـدۇ .شـۇڭا بىـر
ائدەم بـــۇ شـــىركهتكه كىرگهنـــدىن
كﯧـــيىن ،داۋاملىـــق ۆئز ىئقتىـــدارىنى
ەئڭ يــــۇقىرى دەرىجىــــدە جــــارى
قىلــــــــدۇرۇش ائرقىلىــــــــق ائران
تۈگىتهلهيـــــدىغان دەرىجىـــــدىكى
خىزمهتنىــڭ ھۆددىــسىدىن چىقىــدۇ.
داۋاملىــق قـــاتتىق ىئــشلهيدۇ .بىـــر
ائدەم شــــىركهتكه بىــــر مهزگىــــل
كهلمىــــسه ،ۇئ قىلىۋاتقــــان ىئــــش
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پۈتــۈنلهي توختــاپ قالىــدۇ .شــۇڭا
ائمﯧرىكىلىقالرنىڭ ھهر يىلـدا ىئككـى
ھهپتىــــدىن  5-4ھهپتىگىچىلىــــك
تهتىــل ۋاقتــى بولــسىمۇ ،ۇئالر بىــر
قﯧتىملىق تهتىلى ۈئچۈن ائدەتته 10
كۈنـــــدىن ائرتـــــۇق رۇخـــــسهت
ســـورىمايدۇ .ۆئزى يىغقـــان تهتىـــل
ۋاقتىنــى بىــر يىلنىــڭ ىئچىــدە بىــر
قـــــانچىگه بۆلـــــۈپ ىئـــــشلىتىدۇ.
كالىفورنىيه شـتات ۇئنىۋﯦرسـىتﯧتىنىڭ
پروفﯧســـسورلىرى ھهر مهۋســـۇمدا 4
تىـــــن  5كـــــﯧچه بىـــــر-بىـــــرىگه
وئخشىمايدىغان دەرسلهرنى ۆئتىدۇ.
كــالىفورنىيه ۇئنىۋﯦرســىتﯧتىنىڭ بىـــر
پروفﯧسسورى ھهر مهۋسـۇمدا بىـردىن
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ىئككىگىـــــچه باكـــــاالۋر بىـــــلهن
ائســـپىرانتنىڭ دەرســـىنى ۆئتىـــدۇ.
ۇئنىڭدىن سىرت  5-4تىـن ائرتـۇق
ماگىـــــــستىرلىق ۋە دوكتورلـــــــۇق
وئقۇغۇچىلىرىغا يﯧتهكچىلىك قىلىـدۇ.
ھهمــدە ۆئزىمــۇ مهلــۇم بىــر ســاھهدە
تهتقىقــات ېئلىــپ بﯧــرىپال قالمــاي،
وئقۇغۇچىلىرىنىـــــــڭ تهتقىقـــــــات
خىراجىتىنـــــى تﯧـــــپىش ۈئچـــــۈن
توختىمـــاي ۇئ يهر بـــۇ يهرلهرنىـــڭ
تهتقىقـــات فونـــدلىرىغا ىئلتىمـــاس
يولاليــــدۇ .شــــۇڭا ۇئالردا ائىئــــله
تۇرمۇشــــى دﯦــــگهن ىئنتــــايىن ائز
بولىــــــدۇ .بــــــۇالردىن باشــــــقا،
ائمﯧرىكىدىكى مۇتلهق كۆپ سـانلىق
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كىشىلهر پۇلنى ۆئزى ىئشلهپ ،نورمال
يول بىلهن ائزراق-ائزراقتىن تاپىدۇ.
ائمﯧرىكىدا تاپقان پۇلنىڭ مىقدارى
يــۇقىرى بولغــان بىــلهن ،تۇرمــۇش
چىقىمىمـــۇ جۇڭگـــونىڭكى بىـــلهن
سﯧلىـــشتۇرغاندا جىـــق يـــۇقىرى ۋە
مــۇرەككهپ .مهســىلهن ،بىــزگه ھهر
ائيـــدا نۇرغـــۇن ھﯧـــسابات تـــالونى
كﯧلىــدۇ .بــۇنى ىئنگلىــزچه »بىلــل«
دەپ ائتايدۇ .ھهمدە ھهر قﯧتىملىـق
مااشــىمىزنىڭ خﯧلــى كــۆپ قىــسمىنى
بــاج ۋە باشــقا نهرســىلهرگه تۇتــۇپ
قالىدۇ .بـۇالر مۇنـۇالرنى ۆئز ىئچىـگه
ائلىدۇ:
بىز ھهر ائيدا تۆلهيـدىغان »«bill
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الر:
توك پۇلى )تهخمىنهن  45دولـالر(،
ســۇ پــۇلى ) ،(20گــاز پــۇلى )،(25
ەئخــــلهت پــــۇلى ) ،18ســــىملىق
تﯧلﯧـــۋىزىيه پـــۇلى ) ،(55ۆئينىـــڭ
ســىملىق تﯧلﯧفــون بىــلهن ىئنتﯧرنﯧــت
ۇئلىنىش پۇلى ) ،(55ۋە يانفون پۇلى
) .(60شهخــــسىي ۆئيــــدە ەئمهس،
ياتـــــــاق ىئجـــــــارىگه ېئلىـــــــپ
وئلتۇرۇۋاتقــانالر ســۇ پــۇلى بىـــلهن
ەئخــــلهت پــــۇلىنى تۆلىمهيــــدۇ.
قالغــــانلىرىنى بولــــسا وئخــــشاشال
تۆلهيدۇ.
ۇئنىڭدىن باشقا ،بىر يىلدا  2قﯧـتىم
ماشــىنا ســۇغۇرتا پــۇلى )بىــزدەك 4
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ماشىنىــسى بــارالر بىــر قﯧــتىم 1800
دولالردىن ائرتۇق تۆلهيمىز( ۋە يىلدا
بىر قﯧتىم ماشىنىنى تىزىملىتىش پۇلى
تۆلهيمىز )بىز  600دولـالر ەئتراپىـدا
تــۆلهيمىز( .بــۇالردىن باشــقا ماشــىنا
ماي پۇلى ۈئچۈنمۇ ھهر ائيدا خﯧلـى
كۆپ پۇل خهجلهيمىز.
بىزدەك ۆئيى بـارالر يىلـدا  1قﯧـتىم
ۆئيــگه وئت ائپىتــى ســۇغۇرتا پــۇلى
) 950دولــالر( ،يىلىغــا  2قﯧــتىم يهر
بﯧجى )بىز ھهر قﯧـتىم  3000دولـالر(
تۆلهيمىز .كالىفورنىيهدىكى شهخسىي
ۆئيـــلهر ۋە ياتاقالرنىـــڭ ھهممىـــسى
پۈتۈنلهي ياغاچ بىلهن سـﯧلىنىدىغان
بولغاچقا ،وئت ائپىتى كۆپ بولىـدۇ.
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شۇڭا بىزگه ۆئي ېئلىش ۈئچۈن پـۇل
قهرز بﯧرىــپ تۇرغــان بانكــا بىــزدىن
ۆئيىمىزگه وئت ائپىتـى سۇغۇرتىـسى
ېئلىشنى تهلهپ قىلىـدۇ .يهر تهۋرەش
سۇغۇرتىسىمۇ بـار ھهمـدە ۇئ ائيـرىم
بولۇپ ،ۇئنىڭ بىر يىللىـق پـۇلى بهك
يۇقىرى بولغاچقا ،كـۆپىنچه كىـشىلهر
ۇئنى ائلمايدۇ.
كــــــۆپىنچه كىــــــشىلهرگه ھهر 2
ھهپتىــــدە بىــــر قﯧــــتىم مــــاائش
تارقىتىلىـــدىغان بولـــۇپ ،ۇئ پـــۇل
بىزنىــڭ بانكىمىزغــا بىۋاســىته كىرىــپ
كﯧتىدۇ .شۇڭا بىـز ھهرگىـز نهق پـۇل
كـــۆرمهيمىز .بىزنىـــڭ ھهر قﯧتىملىـــق
مااشـــــىمىزدىن مۇنـــــداق پـــــۇلالر
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تۇتۇۋﯦلىنىدۇ:
 دۆلهتلىك ماائش بﯧجى .بـۇ پـۇلكهمــــــبهغهللهردىن ېئلىنمايــــــدۇ.
قالغانالرنىـــڭ يىللىـــق كىرىمىنىـــڭ
يـــــۇقىرى-تـــــۆۋەنلىكىگه قـــــاراپ
ېئلىنىــــدىغان بولــــۇپ ،ائدەتــــته
كىرىمنىــــڭ  15پىرســــهنتىدىن 35
پىرسهنتىگىچه ېئلىنىدۇ.
 شــتاتلىق مــاائش بﯧجــى .بۇمــۇكىرىمنىـــڭ ائز-كۆپلـــۈكىگه قـــاراپ
ېئلىنىدىغان بولۇپ ،بىـز  8پىرسـهنت
ەئتراپىدا تۆلهيمىز.
 ىئجتىمــاىئي كاپالهتلىــك بﯧجــى.ائمﯧرىكىــدا پﯧنــسىيىگه چىققانــدىن
كﯧـــــيىن مـــــاائش بﯧرىلمهيـــــدۇ.
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كىــشىلهرنىڭ  65ياشــتىن ائشــقاندا
كىرىمسىز قﯧلىشىنىڭ ائلـدىنى ېئلىـش
ۈئچۈن ،ائمﯧرىكا ھۆكـۈمىتى بىزنىـڭ
مااشــــــــىمىزنىڭ تهخمىــــــــنهن 5
پىرسهنتىنى خىـزمهت باشـلىغان -1
كۈنىــدىن باشــالپ تۇتــۇپ قﯧلىــپ،
ســـاقالپ قويـــۇپ ،بىـــز پﯧنـــسىيىگه
چىققانــــدا ھهر ائيــــدا ائزراقــــتىن
بﯧرىــــدۇ .ۇئ چاغــــدا بﯧرىلىــــدىغان
ائيلىــــق پۇلنىــــڭ ائز-كۆپلــــۈكى
ھۆكــۈمهت ســىزدىن تۇتــۇپ قالغــان
پۇلنىـــــڭ ائز-كۆپلـــــۈكى بىـــــلهن
مۇناســــىۋەتلىك .ەئگهر ائمــــانگۈل
بىــلهن ىئككىمىــز ھــازىرال ىئــشلهشنى
توختاتــــساق ،بىــــز  65ياشــــتىن
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ائشــقاندا ھهر بىرىمىــزگه ھهر ائيــدا
 1200دولالر ەئتراپىدا پۇل كﯧلىـشى
مــۇمكىن .ۇئ چاغــدا بۇنــداق پــۇل
يﯧتهمــدۇ؟ بىــز ۇئنىڭغىــچه ۆئينىــڭ
پـــۇلىنى تـــۆلهپ بولـــۇپ ،ۆئيلـــۈك
بولىدىغان بولغاچقـا بىـزگه يﯧتىـشى
مــۇمكىن .لــﯧكىن ،ھــازىرقى كىرىمــى
يۇقىرى ەئمهس ھهمـدە ۆئي سـﯧتىپ
ائاللمىغــانالر ۈئچــۈن ھۆكــۈمهتتىن
كﯧلىدىغان بۇنداق پۇل ائنچه يﯧتىپ
كهتمهسلىكى مۇمكىن .چـۈنكى ،بىـر
ائيلىــق ياتــاق ىئجارىــسى ۈئچــۈنال
 1000دولالردىــــن ائرتــــۇق پــــۇل
كﯧتىدۇ .يۇقىرىـدا ېئيتىلغـان قالغـان
نهرسىلهرگىمۇ پۇل بولمىسا بولمايدۇ.
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 دوختۇرلــــۇق داۋاالش بﯧجــــى.ائمﯧرىكىـــدا  65ياشـــتىن ائشـــقان
كىــــــشىلهرنىڭ داۋاالش پۇلىنىــــــڭ
ائساســــىي قىــــسمىنى ھۆكــــۈمهت
كۆتۈرىــدۇ .لــﯧكىن ،ھۆكــۈمهت شــۇ
چاغدا سىزگه خهجلهيـدىغان پـۇلنى
ســـىزنىڭ مااشـــىڭىزدىن ھـــازىردىن
باشـــالپ تۇتـــۇپ قالىـــدۇ .مﯧنىـــڭ
پهرىزىمچه مااشنىڭ تهخمىنهن 2-1
پىرســــهنتى مۇشــــۇنىڭغا تۇتــــۇپ
قﯧلىنىشى مۇمكىن.
 پﯧنسىيه پۇلى .يۇقىرىقى  4خىـلبــاج مهجبــۇرى تۇتــۇپ قﯧلىنىــدىغان
پـــۇلالر بولـــۇپ ،ۇئنىڭـــدىن باشـــقا
»401ك-پىالنــــــــــــــــــى« دەپ
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ائتىلىــدىغان ،ۆئزىڭىــز ىئختىيــارىي
تۆلهيدىغان بىر پـۇل بـار .ھـازىر بىـر
ائدەم بۇ پۇل ۈئچۈن يىلىغا  13مىڭ
دولالر قويـۇپ قويـسا بولىـدۇ .ەئگهر
سىزنىڭ يىللىـق كىرىمىڭىـز  50مىـڭ
دولــالر بولــۇپ ،ســىز  20پىرســهنت
دۆلهت بﯧجى تۆلهيدىغان بولـسىڭىز،
ۇئ  50مىـــڭ دولالرنىـــڭ  10مىـــڭ
دوللىرىنى دۆلهت بﯧجىغـا تۆلهيـسىز.
لــﯧكىن ،ســىز بــۇ كىرىمىڭىــزدىن 13
مىـــڭ دولالرنـــى پﯧنـــسىيه پۇلىغـــا
قويــسىڭىز ،ۇئنىڭــدىن دۆلهت بﯧجــى
ېئلىنمايــدۇ .ســىز پهقهت قالغــان 37
مىـــــڭ دولالرغـــــا = 0.2x37000
 6700مىڭ دولالر باج تۆلهيسىز .بـۇ
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كىشىلهرنى پﯧنـسىيىگه پـۇل يىغىـشقا
رىغبهتلهنــدۈرۈپ يولغــا قويغــان بىــر
تـــۈزۈم بولـــۇپ ،ســـىز بـــۇ 401ك-
پىالنىغــا قويغــان پــۇلنى  65ياشــقا
كىــــــــــــرىمىگىچه ېئلىــــــــــــپ
خهجلىيهلمهيـــسىز .ەئگهر جىـــددىي
ىئــش بولــۇپ قﯧلىــپ ۇئنــى چوقــۇم
خهجلىمىــسىڭىز بولمىــسا ،ۇئنىڭغــا
جهرىمانه تۆلهيسىز.
 بىـــزدەك بانكىـــدىن پـــۇل قهرزېئلىـــپ ،ۆئي ائلغـــانالر ھهر ائيـــدا
قهرزنىــڭ بىــر قىــسمى بىــلهن ۇئنىــڭ
ۆئسۈمىنى تـۆلهيمىز .مهسـىلهن ،بىـر
ائدەم بانكىــــدىن  30يىللىــــق قهرز
تهرىقىــسىدە 6 ،پىرســهنت ۆئســۈمى
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بىـــلهن  300مىـــڭ دولـــالر ائلغـــان
بولسا ،ۇئ كىـشى بانكىغـا ھهر ائيـدا
 1800دولــالر تۆلىــشى كﯧــرەك-1 .
ېئيىــدا بــۇ پۇلنىــڭ  1500دوللىــرى
قهرزنىـــڭ ۆئســـۈمى بولـــۇپ300 ،
دوللىـــرى قهرزنىـــڭ بىـــر قىـــسمىغا
ماڭىـــدۇ .بـــۇ نىـــسبهت ھهر ائيـــدا
ۆئزگىرىــــپ ماڭىــــدۇ ھهمــــدە 21
يىلـــدىن كﯧـــيىن  1800دولالرنىـــڭ
يﯧرىمــى ۆئســۈمگه ،قالغــان يﯧرىمــى
قهرزگه ماڭىدۇ.
بـــۇ ماقـــالىنى مۇشـــۇ يهرگىـــچه
وئقۇغانــدا ،تۆلهيــدىغان پۇلالرنىــڭ
كۆپلۈكىــــــــــدىن ېئھتىمــــــــــال
بهزىلىرىڭالرنىــــڭ بﯧــــشى قﯧيىــــپ
586

كهتكهن بولۇشى مۇمكىن .يـۇقىرىقى
سان-سـىپىر ھهقىقهتهنمـۇ شـۇنداق.
ھهر قﯧــتىم بــۇ پــۇلالرنى وئيلىغانــدا،
بىزنىــڭ بﯧــشىمىزمۇ قﯧيىــپ كﯧتىــدۇ.
شــــــۇڭا ىئمكــــــانقهدەر ۇئنــــــى
وئيلىماسلىققا تىرىشىمىز .ائمﯧرىكىدا
كىشىلهر پۇلنى جىـق تاپقـان بىـلهن،
چىقىمنىمۇ كۆپ تارتىدۇ .بـۇ ھهرگىـز
ائمﯧــــرىكىلىقالر جۇڭگولــــۇقالردىن
بىچــارە ىئــكهن دﯦگهنلىــك ەئمهس.
ائمﯧرىكــا دۇنيــا بــويىچه ەئڭ بــاي
دۆلهت .ائمﯧرىكىلىقالرنىــڭ تۇرمــۇش
سهۋىيىــــسى دۇنيــــا بــــويىچه ەئڭ
يــۇقىرى .لــﯧكىن ،ۇئ ھهرگىــز بﯧــزىلهر
پهرەز قىلغانــــدەك بىــــر غــــايىۋى
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جهننهتمــــــۇ ەئمهس .ائدەمــــــلهر
دولالرنى جاپالىق ىئـشلهپ ،يـۈزدە-
يۈز پىرسـهنت قـانۇنلۇق يـول بىـلهن
ائزراق-ائزراقتىن تاپىدۇ .شـۇڭا بىـز
ائمﯧرىكىــدا پــۇل تﯧپىــشنىڭ جۇڭگــو
بىـــلهن سﯧلىـــشتۇرغاندا ناھـــايىتى
تهســلىكىنى ھــﯧس قىلىمىــز .پــۇلنى
يۇرتتىكى بىلهن سﯧلىشتۇرغاندا كـۆپ
تاپقـــان بىـــلهن ،مـــۇتلهق كـــۆپ
ســــاندىكى ائمﯧــــرىكىلىقالر پــــۇل
خهجلهشــته ىئنتــايىن ېئھتىياتچــان
كﯧلىدۇ .بولۇپمـۇ كىـيىم-كـﯧچهك ۋە
يﯧمهك-ىئچمهك جهھهتـته ىئنتـايىن
ىئقتىــسادچىل كﯧلىــدۇ .يــۇرتىمىزدا
چىقىمى بىـر ائيلىـق ماائشـىنىڭ بىـر
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قانچه ھهسسىسىگه توغرا كﯧلىـدىغان
بىــــــــر كﯧــــــــيىم-كﯧچهكنــــــــى
سﯧتىۋالىدىغانالر 10 ،نهچچه ائيلىـق
مااشــــــىغا تــــــوغرا كﯧلىــــــدىغان
مىقــداردىكى پــۇلنى خهجــلهپ ،بىــر
قﯧــتىم ســۈننهت تــويى قىلىــدىغانالر
كۈرمىڭ .لﯧكىن ،ائمﯧرىكىـدا ۇئنـداق
ىئشالرنى تهسـهۋۋۇر قىلىـش مـۇمكىن
ەئمهس .بىــر ائيلىــق مااشــىڭىزنىڭ
ھهممىــــــــــسىنى ائشــــــــــۇنداق
خهجلىۋەتـــــــسىڭىز ،يـــــــۇقىرىقى
چىقىمالرنى قانداق قىلىسىز؟
ائمﯧرىكىغـــا وئخـــشاش تهرەققىـــي
تاپقــان دۆلهتــلهردە بىــر ائدەم يهنه
بىـــر ائدەمنىـــڭ قانچىلىـــك مـــاائش
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ائلىــدىغانلىقىنى ســوراش ىئنتــايىن
ەئدەپــسىزلىك ھﯧــسابلىنىدۇ .ەئممــا،
يۇرتـــۇمىزدىكى ۇئيغـــۇرالر ىئچىـــدە
بۇنداق ىئش خﯧلى كۆپ .شۇنداقتىمۇ
ائمﯧرىكىدىكى ۇئيغۇرالر باشـقىالرنىڭ
قانچىلىــــك مــــاائش ائلىــــدىغىنى
سورىـــــشىنى قهتىئـــــي ياخـــــشى
كۆرمهيــدۇ .بىــز ائدەتــته ۆئز ائتــا-
ائنىمىز ۋە ۇئرۇق-تۇغقـانلىرىمىزغىمۇ
قانچىلىك ماائش ائلىـدىغانلىقىمىزنى
دەپ بهرمهيمىــز .بۇنىــڭ ەئڭ مــۇھىم
ســـــهۋەبلىرىنىڭ بىـــــرى ،بىـــــز ۆئز
كىرىمىمىزنــى مــاائش بىلهنــال تــوغرا
چۈشـــــــهندۈرەلمهيمىز .بىـــــــز ۆئز
كىرىمىمىزنــى تــوغرا چۈشــهندۈرۈش
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ۈئچۈن ،يۇقىرىقى سـان-سـىفىرالرنى
بىــردىن-بىــردىن چۈشهندۈرۈشــىمىز
كﯧــــرەك .جۇڭگـــــودا ھۆكـــــۈمهت
تۇتىـــدىغان پۇلنىـــڭ ھهممىـــسىنى
تۇتۇپ قﯧلىپ ،پۇقراغا تﯧگىـشلىكىنى
»مـــاائش« دەپ ائتـــاپ بﯧرىـــدۇ.
ائمﯧرىكىـــدا بولـــسا »مـــاائش«نـــى
ائلدىـــــدا بﯧرىۋﯦتىـــــپ ائنـــــدىن
يۇقىرىقىـــدەك نۇرغۇنلىغـــان پـــۇلنى
تۇتـــۇپ قالىـــدۇ .شـــۇڭا بىـــز ۆئز
مااشــىمىزنى ەئيــنهن دەپ بهرســهك،
نۇرغــۇنالردا خاتــا چۈشــهنچا پهيــدا
بولۇپ قالىدۇ.
دۇنيادىكى باشقا تهرەققىـي تاپقـان
دۆلهتـــلهر بىـــلهن سﯧلىـــشتۇرغاندا،
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ائمﯧرىكىدا يﯧمهكلىكلهر ھهقىقهتهنمۇ
ەئرزان 50 .جىــڭ ) (25Kgگــۈرۈچ
 8.50دولـــالر )يهنـــى ســـاىتىگه 10
دولالر تاپىدىغان تـۆۋەن دەرىجىلىـك
خىزمهتچىنىــڭ بىــر ســاەئتلىك ىئــش
ھهققىــگه  50جىــڭ گــۈرۈچ كﯧلىــدۇ.
)ائمﯧرىكىــــدا ېئغىرلىــــق بىرلىكــــى
ۈئچــــۈن كىلــــوگرام ىئــــشلهتمهي،
»پوۇند «poundدﯦـگهن بىرلىكنـى
ىئــشلىتىدۇ 1 .پوۇنــد دﯦــگهن 454
گــرام بولــۇپ ،بىــر جىڭغــا يــﯧقىن
كﯧلىــدۇ .مﯧنىــڭ بــۇ يهردە »جىــڭ«
دﯦگىـــنىم ەئمهلىيهتـــته »پوۇنـــد«
دﯦگهننى كـۆزدە تۇتىـدۇ( 25 .جىـڭ
بۇغــداي ۇئنــى  3.50دولــالر .قــوي
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گۆشى قىممهترەك بولۇپ ،بىـر جىـڭ
لـــوق گـــۆش  4.00-3.50دولـــالر
ەئتراپىدا .توخـۇ گۆشـى  0.80دىـن
 2دولالرغىچه .ۈئزۈمنىـڭ بىـر جىڭـى
بىــر دولــالر ،تاۋۇزنىــڭ بىــر جىڭــى
 0.50-0.20دولــالر ،ائلمىنىــڭ بىــر
جىڭى  0.50دولالر ،شـاپتۇلنىڭ بىـر
جىڭى بىر دولـالر ەئتراپىـدا .وئتتـۇرا
دەرىجىلىـــك رﯦـــستورانالردا تامـــاق
يﯧـــسه ،بىـــر ائدەمـــگه  15دولـــالر
ەئتراپىـــدا كﯧتىـــدۇ .شـــۇڭا ،بىـــزگه
وئخشاش چهت ەئلـدىن ائمﯧرىكىغـا
يﯧڭىـدىن كـۆچمهن بولـۇپ كهلــگهن
كىشىلهر ائساسهن رﯦـستورانغا تامـاق
يﯧگىلى بارمايدۇ .ھهممه ائدەملهردە
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بولمىــسا بولمايــدىغان يــﯧمهكلىكلهر
ائشــۇنداق ەئرزان بــولغىنى بىــلهن،
بولـــسىمۇ بولىـــدىغان ،بولمىـــسىمۇ
بولىــــدىغان باشــــقا نهرســــىلهرنىڭ
باھاســــى ۇئنــــداق ەئرزان ەئمهس.
مهســـــــىلهن ،مهن ھويلىغـــــــا ۋە
تهشتهككه گۈل تىكىـدىغان يـۇقىرى
ســــۈپهتلىك توپىنىــــڭ  25جىــــڭ
ەئتراپىـــدىكى بىـــر خالتىـــسىنى 12
دولالرغــــا ســــﯧتىۋالىمهن .ۆئزىمىــــز
ھهيدەيدىغان ماشىنىالرنىڭ ىئچىـدە
 Toyota Corollaوئتتـــۇرا ھﯧـــساب
بىــلهن  14مىــڭ دولــالرToyota ،
 18 Camryمىــــڭ دولــــالرToyota ،
مىنـــى-بـــۇس  28مىـــڭ دولـــالر ۋە
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چوڭ-كىچىكلىكى مىنى-بۇس بىلهن
وئخـــشاش كﯧلىـــدىغان
Toyota
 30 4Runnerمىڭ دولالرغا كﯧلىدۇ.
كىيىم-كـﯧچهك ،يـﯧمهك-ىئچـمهك،
ۆئي ياســــاش قاتــــارلىق مــــاددىي
تۇرمۇشــتا تۇتقــان يولىغــا قــاراپ،
ائدەملهرنــــى  2خىلغــــا بۆلــــۈش
مۇمكىن .ۇئنىـڭ -1خىلـى ۆئزلىـرى
ۈئچـــۈن ياشـــايدىغان ائدەمـــلهر.
ىئككىنچــى خىلــى بولــسا باشــقىالر
ۈئچــۈن ياشــايدىغانالر .ىئككىنچــى
خىلدىكى ائدەملهر نۇرغۇن ىئـشالرنى
باشقىالرغا كۆرسىتىش ۈئچۈن قىلىدۇ.
ۆئزىـــــگه قانچىلىـــــك پايدىـــــسى
تهگكهنلىكـــى ،ۆئزىـــگه قانچىلىـــك
595

مهنــپهەئت يهتكــۈزگهنلىكى بىــلهن
ائنـــــــچه كـــــــارى بولمايـــــــدۇ.
ائمﯧرىكىلىقالرنىـــڭ مـــۇتلهق كـــۆپ
قىسمى -1خىلدىكى كىشىلهر بولۇپ،
ائمﯧرىكىدا ھﯧچكىمنىڭ ھـﯧچ قانـداق
ائدەم بىــــلهن كــــارى بولمايــــدۇ.
خىزمهتداشــلىرىڭىز ۋە قوشــنىلىرىڭىز
ھــــﯧچ قانــــداق ۋاقىتتــــا ســــىزنىڭ
كﯧيىمىڭىـــــزگه دىقـــــقهت قىلىـــــپ
قويمايدۇ .تۇتقان ۆئيىڭىـزگه قـاراپ
قويمايــدۇ .ۇئالردا ۆئيىــگه مﯧھمــان
چاقىرىــدىغان ىئـــشالرمۇ ائساســـهن
يــوق دﯦيهرلىــك .بىــر قــانچه چــوڭ
بايراملىرىــــدا ۇئرۇق-تۇغقــــانلىرى
بىرىنىـــڭ ۆئيىـــگه جهم بولۇشـــتىن
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باشــقا ،ۇئيغــۇرالردەك پــات-پــات
مﯧھماندارچىلىق وئينايدىغان ىئـشالر
ائساســهن مهۋجــۇت ەئمهس .شــۇڭا
ۇئالر كىيىمنىـــــڭ چىرايلىقلىرىنـــــى
ەئمهس ،راھهتلىرىنى تالالپ كىيىدۇ.
ەئگهر بىزنىــــڭ ىئــــدارىگه كﯧلىــــپ
قارىـــسىڭىز ،ۇئنىـــڭ ائمﯧرىكىـــدىكى
ىئنتــايىن مــۇھىم ائلهم تﯧخنىكىــسى
تهتقىقـــات مهركىـــزى ىئكهنلىكىـــگه
ىئـــشهنمهي قالىـــسىز :كىـــشىلهرنىڭ
كﯧيىـــۋالغىنى ۋە باشـــقا يـــۈرۈش-
تۇرۇشــى ىئنتــايىن ائددىــي بولــۇپ،
ەئرلهرنىـــــڭ تهڭـــــدىن تولىـــــسى
"نيۇزەيكۇ" ىئشتان كىيىۋالىدۇ .مهن
بۇ ىئدارىگه يﯧڭـى ىئـشقا كىرگهنـدە،
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بىــرەيلهن ماڭــا چاقچــاق قىلىــپ،
»بىزنىــڭ ىئــدارىنىڭ كىــيىم-كــﯧچهك
جهھهتته پهقهت بىـرال تـۈزۈمى بـار.
ۇئ بولـــــسىمۇ ســـــهن كاســـــتيۇم-
بۇرۇلكىــدىن باشــقا نــﯧمه كهيــسهڭ
بولۇۋﯦرىدۇ« ،دﯦگهنىـدى .ۆئيلىرىنـى
چىرايلىـــق ەئمهس ،ۆئز تۇرمۇشـــىغا
قۇاليلىق قىلىپ ياسايدۇ .رﯦـستورانغا
بارسىڭىز ،ھهمـمه ائدەمنىـڭ ۆئزىـگه
چۇشلۇق تاماق بۇيرۇتىـدىغانلىقىنى،
ەئگهر ائلغان تامىقى ېئـشىپ قالـسا،
ۇئنىـــڭ قانچىلىـــك ائز بولۇشـــىدىن
قهتىئينهزەر چوقـۇم قهغهز قاچىالرغـا
ســـﯧلىپ ېئلىـــپ كﯧتىۋاتقـــانلىقىنى
كۆرىسىز .خهلقائرالىق چـوڭ يىغىـن،
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شــىركهتلهرنىڭ يﯧڭــى يىللىــق چــوڭ
وئلتۇرۇشـى ،تــوي-تۆكـۈن قاتــارلىق
زىيـــاپهتلهردىمۇ ھهر بىـــر ائدەمـــگه
تاماقنى ائيرىم-ائيـرىم ەئپكﯧلىـدۇ.
ســــىزگه كهلتــــۈرۈلگهن نورمىلىــــق
تاماققا قورسـىغىڭىز ائرانـال تويىـدۇ.
بهزى زىيـــــاپهتلهردە تاماقالرنىـــــڭ
ھهممىــــسىنى بىــــر يهرگه قويــــۇپ
قويۇپ ،مﯧھمـانالر تامـاقنى ۆئزلىـرى
خالىغانچه ېئلىپ ىئـستﯧمال قىلىـدۇ.
ائشۇنداق سورۇنالردىمۇ ھﯧچ قانـداق
ىئـــــــسراپچىلىقنى كۆرمهيـــــــسىز.
قىسقىــــــسى ،ائمﯧرىكىلىقالرنىــــــڭ
يــﯧمهكلىككه بولغــان كــۆز قارىــشى
ۆئمرىنــى ېئتىزلىقتــا ائشــلىق تﯧــرىش
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بىــــــلهن ۆئتكــــــۈزگهن ۇئيغــــــۇر
دﯦھقانلىرىنىڭكىگه وئخشاپ قالىدۇ.
مهن يﯧقىنقــى بىــر قــانچه يىلنىــڭ
ىئچىـــــــدە ۇئيغـــــــۇرالر چـــــــوڭ
شــــــــهھهرلهردىكى رﯦــــــــستوراندا
ۆئتكۈزىـــــــدىغان وئلتۇرۇشـــــــالر
توغرىــسىدا خﯧلــى كــۆپ ىئــشالرنى
ائڭلىدىم .ھهمـدە ىئنتـايىن ھهيـران
قالدىم .ائدەمنىـڭ تامـاق يﯧيىـشىدە
مۇنــــداق  2ائساســــىي مهقــــسهت
بولۇشـــى مـــۇمكىن (1 :ھايـــاتلىقنى
ســـاقالش (2 .راھهت يـــۈرۈش .بىـــر
ائدەمنىـــڭ ھايـــاتلىقىنى ســـاقالش
ۈئچــۈن زۆرۈر بولغــان يﯧمهكلىكنىــڭ
مىقدارى ائنچه چوڭ ەئمهس .ەئگهر
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تامـــاقنى جىـــق يهۋالـــسىڭىز ،شـــۇ
ۋاقىتنىــــڭ ۆئزىــــدە ائنــــچه راھهت
يۈرەلمهيـــسىز .ۇئنىـــڭ ۈئســـتىگه ۇئ
ســـىزنى ســـهمرىتىۋﯦتىدۇ .ســـهمرىپ
كهتــسىڭىز ،يﯧــشىڭىز  45ياشــالردىن
ائشــــقاندا نۇرغــــۇن ســــاالمهتلىك
مهسىلىسىگه دۇچار بولۇپ ،ۇئ چاغدا
ســاالمهتلىكىڭىزنى نورمالالشــتۇرۇش
ۈئچـــــۈن يهنه نۇرغـــــۇن جاپـــــا
چﯧكىـــــشىڭىز مـــــۇمكىن .شـــــۇڭا
ائمﯧــرىكىلىقالر يــﯧمهك-ىئچمهكنىــڭ
ســــۈپىتىگه ۋە ۇئنىــــڭ مىقتارىغــــا
ىئنتــايىن دىقــقهت قىلىــدۇ .كىــشىلهر
بــاي بولغانــسﯧرى گۆشــنى ائز يهپ،
مﯧــۋە-كۆكتــاتنى كــۆپ يهيــدىغان
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بولۇپ قالىـدۇ .بىـرى ماڭـا چاقچـاق
قىلىــپ» :مهن كهمــبهغهل ۋاقتىمــدا
گــۆش ۋە ېئــسىل تامــاقالرنى كــۆپ
يهيتتىم .ھازىر باي بولۇپ ،يـﯧمىش-
كۆكتــــاتقىال چۈشــــۈپ قالــــدىم«،
دﯦگهنىدى .مهن يـۇرتىمىزدا سـپورت
يـــاكى ســـهنەئت قاتـــارلىق بىـــرەر
ساھهدە ائالھىـدە نهتىـجه يارىتىـپ،
خهلـــق ائرىـــسىدا يـــۇقىرى نامغـــا
ېئرىشىپ ،بىر قانچه يىل ۆئتكهنـدىن
كﯧــيىن بهدەن قۇرۇلۇشــى پۈتــۈنلهي
ۆئزگىرىـــــپ كهتـــــكهن ۇئيغـــــۇر
ياشــلىرىدىن بىــر قــانچىنى كــۆردۈم.
ۇئنىڭغــــا ىئنتــــايىن ۆئكۈنــــدۈم.
ۇئيغۇرالرنىـــــڭ مﯧھمانـــــدارچىلىق
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ۆئرپ-ائدىتـــى ۋە شـــۇ قاتـــاردىكى
باشقا نۇرغۇن مهدەنىيىتىنىڭ قهدىر-
قىممىتــى ۋە جهلپكــارلىقى ىئنتــايىن
ۈئســتۈن .بىزنىــڭ مانــا ائشــۇنداق
ۆئرپ-ائدىتىمىـــز ۋە مهدەنىيىتىمىـــز
بولغـــانلىقتىن ،تارىختـــا ھهر قﯧـــتىم
باشــــقا بىــــر مىلــــلهت ۇئيغــــۇرنى
ائسسىمىلياتـــــــسىيه قىلمـــــــاقچى
بولغاندا ،ۇئالرنىڭ ۆئزلىرى ۇئيغۇرالر
تهرىپىدىن ائسسىمىلياتـسىيه بولـۇپ
كهتــكهن .لــﯧكىن ،بــۇ ىئــشالردىمۇ
ىئلمىيلىق بولۇشى كﯧـرەك .مىللهتـكه
ۋە ۆئزىمىــزگه نــﯧمه پايــدىلىق ،نــﯧمه
زىيانلىق ،ۇئالرنـى ھﯧـسابالپ تـۇرۇپ
ىئش قىلىشىمىز كﯧرەك.
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تۆۋەنــــدە مهن ۆئز بﯧــــشىمىزدىن
ۆئتكــۈزگهن بىــر قــانچه ھﯧكــايىنى
سۆزلهپ بﯧرەي:
كــــــالىفورنىيه ۇئنىۋﯦرســــــىتﯧتىدا
دوكتورلــۇق ۇئنــۋانى ېئلىــش ۈئچــۈن
مۇنــــداق  4ۆئتكهلــــدىن ۆئتــــۈش
كﯧــرەك (1 .مهكتهپنىــڭ دوكتورلــۇق
پروگراممىـــسىغا قوبـــۇل قىلىـــنىش.
بۇنىڭدا سىزنىڭ بـۇرۇنقى وئقـۇش ۋە
تهتقىقـــات نهتىجىلىرىڭىـــز ھهمـــدە
 TOEFLۋە  GREىئمتىھــــــــــان
نهتىجىلىرىڭىــز ىئنتــايىن مــۇھىم رول
وئينايـــــــــدۇ (2 .ىئنگلىـــــــــزچه
»«comprehensive exam
دەپ ائتىلىـــــــدىغان وئمـــــــۇمىي
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ىئمتىھاندىن ۆئتۈش .بـۇ ىئمتىھـاننى
ائدەتته مهكـتهپكه كىرىـپ بىـر يىـل
يــاكى  2يىــل ۆئتكهنــدە ،ســىزدىن
تهلهپ قىلىنغــــــــــــــــان  10دەك
ائســـپىرانتلىق دەرســـلىرىنى وئقـــۇپ
بولغاندىن كﯧـيىن ائنـدىن بﯧرىـسىز.
ائمﯧرىكىـــــــــدا ائســـــــــپىرانتلىق
دەرســـلىرىنىڭ تهلىپىمـــۇ خـــۇددى
باكاالۋر دەرسـلىرىنىڭكىگه وئخـشاش
بولـــــۇپ ،باكـــــاالۋر دەرســـــلىرىگه
وئخشاشال ۆئتۈلىدۇ ھهمـدە قـاتتىق
ىئمتىھـان ېئلىنىـدۇ .بىـزدىن ېئلﯧكتــر
ىئنجىنﯧرلىقىنىڭ  5كهسپىي ساھهسـى
ىئچىدىكى  3ساھهنى ۆئزىمىز تالالپ
ىئمتىھان بﯧرىش تهلهپ قىلىنغان .بـۇ
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 3دەرس ەئمهس 3 ،كهســپىي ســاھه
بولغاچقـــــا ،ھهر بىـــــر ســـــاھهدە
باكاالۋرلىقنىڭ  3-2دەرسىنى پۇختـا
بىلىـــش تهلهپ قىلىنىـــدۇ .ھهر بىـــر
ىئمتىھــان يﯧــرىم ســاەئت بولــۇپ3 ،
پروفﯧســـسور ســـىزنى وئلتۇرغـــۇزۇپ
قويــۇپ ،تهرەپ-تهرەپــتىن ســوائل
سورايدۇ .دوكتورلۇق پروگراممىـسىغا
قوبۇل قىلىنغان وئقۇغۇچىالرنىـڭ بىـر
قىـــــسمى مۇشـــــۇ ىئمتىھانىـــــدىن
ۆئتهلــــمهي مهكتهپــــتىن چىقىــــپ
كﯧتىدۇ (3 .ىئنگلىزچه » qualifying
 «examدەپ ائتىلىـــــــــــــــدىغان
ساالھىيهتنى بﯧكىتىش ىئمتىھانى .بـۇ
ىئمتىھــــــــــاننى دوكتورلــــــــــۇق
606

دىسسﯧرتاتسىيىــسى ۈئچــۈن ېئلىــپ
بارىـــدىغان تهتقىقـــات مهزمـــۇنىنى
بﯧكىتىــپ بولغانــدىن كﯧــيىن ،ســىز
خﯧلى چوڭ داىرىلىك دوكالت يىغىنى
ۇئيۇشــــتۇرۇپ» ،مهن دوكتورلــــۇق
ۇئنــۋانى ۈئچــۈن مۇنــداق-مۇنــداق
مهزمــــۇنالردا تهتقىقــــات ېئلىــــپ
بـــارىمهن« دەپ دوكـــالت بﯧرىـــسىز.
ۇئنىڭغــا ســىز تاللىغــان ۋە ۆئزلىــرى
قوشۇلغان  3پروفﯧسسوردىن تهركىب
تاپقــــــــــــان »دوكتورلــــــــــــۇق
دىسسﯧرتاتسىيىـــــسىنى باھـــــاالش
كــومىتﯧتى«نىــڭ ەئزالىــرى ھهمــدە
فــاكۇلتﯧتتىكى باشــقا پروفﯧســسور ۋە
ائسپىرانت وئقۇغـۇچىالر قاتنىـشىدۇ.
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ەئگهر بـــۇ  3پروفﯧســـسور ســـىزنىڭ
قىلمـــاقچى بولغـــان تهتقىقاتىڭىزغـــا
قـــاراپ» ،بـــۇ وئقۇغـــۇچى مۇشـــۇ
تهتقىقــــــاتنى مۇۋەپپهقىيهتلىــــــك
پۈتتۈرســــه دوكتورلــــۇق ۇئنــــۋانى
ائالاليــدۇ« دەپ خۇالســه چىقارســا،
سىز بۇ ىئمتىھاندىن ۆئتىسىز .ۇئنداق
دەپ خۇالســــه چىقارمىــــسا ســــىز
ۇئنىڭدىن ۆئتهلمهيسىز .سـىزگه يهنه
بىر قﯧتىملىق پۇرسـهت بﯧرىلىـدۇ .بىـر
يىلــدەك ۋاقىتــتىن كﯧــيىن ســىز بــۇ
ىئمتىھانـــــدىن يهنه بىـــــر قﯧـــــتىم
ۆئتهلمىـــسىڭىز ،ســـىز مهكتهپـــتىن
چىقىرىلىــسىز .ائدەتــته دوكتورلــۇق
پروگراممىـــسىغا قوبـــۇل قىلىنغـــان
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وئقۇغۇچىالرنىڭ ىئچىدە  1/3قىـسمى
مۇشــۇ  2ىئمتىھانىـــدىن ۆئتهلـــمهي
مهكتهپـــتىن چىقىرىلىـــدۇ (4 .ســـىز
تهتقىقــــــــاتىڭىزنى تامــــــــامالپ،
دوكتورلــــۇق دىسسﯧرتاتسىيىــــسىنى
يﯧزىپ بولغانـدىن كﯧـيىن ،يـۇقىرىقى
-3باســـــقۇچ بىـــــلهن وئخـــــشاپ
كﯧتىـــدىغان بىـــر دوكـــالت يىغىنـــى
ۇئيۇشتۇرۇپ ،ۆئزىڭىزنىـڭ تهتقىقـات
نهتىجىڭىـــزدىن دوكـــالت بﯧرىـــسىز.
ەئگهر ھﯧلىقى كومىتﯧتنىڭ  3ەئزاسـى
ســــــىزنىڭ دىسسﯧرتاتــــــسىيىڭىزنى
تهستىقلىسا ،سىز دوكتورلۇق ۇئنـۋانى
بىــلهن وئقــۇش پۈتتۈرىــسىز .ەئگهر
قولغـــــا كهلتـــــۈرگهن تهتقىقـــــات
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نهتىجىلىرىڭىــز يﯧتهرلىــك بولمىــسا،
ھﯧلىقى كومىتﯧتنىڭ ەئزالىـرى سـىزگه
قايـــسى جهھهتلهرنـــى تولۇقالشـــنى
ېئيتىـــــــپ ،تـــــــاكى ۆئزلىـــــــرى
قانـــاەتلهنگىچه ســـىزنى تهتقىقـــات
ېئلىــــپ بﯧرىــــشقا مهجبۇراليــــدۇ.
ائمﯧرىكىنىــڭ ىئنژﯦنﯧرلىــق كهســپىي
ساھهســــىدىكى وئقۇغۇچىلىرىنىــــڭ
دوكتورلــۇق ۇئنــۋانى ېئلىــش ۈئچــۈن
سهرپ قىلىـدىغان وئتتـۇرىچه ۋاقتـى
 7-6يىــل بولــۇپ ،مهن وئقۇشــۇمنى
 4يىلــدىن ســهل ائرتــۇقراق ۋاقىــت
ىئچىـــدە تاماملىـــدىم .ھهمـــدە بـــۇ
ســۆھبهتنىڭ ائلــدىنقى بىــر قىــسمىدا
تىلغا ائلغىنىمدەك ،شۇ يىلى بىزنىـڭ
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فاكۇلتﯧتتـــا دوكتورلـــۇق ۇئنۋانىغـــا
ېئرىـــــشكهن  15تهك ائدەمنىـــــڭ
ائرىسىدا رىقـابهتته ۇئتـۇپ چىقىـپ،
بىـــر يىلـــدا پهقهت بىـــرال كىـــشىگه
بﯧرىلىـــــــدىغان »ەئڭ ياخـــــــشى
دوكتورلــــۇق دىسسﯧرتاتسىيىــــسى«
دﯦـــــگهن مۇكاپاتقـــــا ېئرىـــــشتىم.
ائمﯧرىكىـــدا دوكتورلـــۇق ۇئنـــۋانى
ۈئچـــۈن مۇشـــۇنداق ۇئزۇن ۋاقىـــت
كﯧتىشىنىڭ بىر سـهۋەبى ،بىـز يـالغۇز
وئقـــــۇپال قالمـــــاي ،ۆئزىمىزنىـــــڭ
تۇرمۇشىنى ىئقتىسادىي كىرىم بىـلهن
تهمىنلهش ۈئچـۈن ،ھهر ھهپتىـسىدە
كهم دﯦگهندە  20ساەئت ىئشلهيمىز.
مهن ۆئزۈمنىــــــــڭ وئمــــــــۇمىي
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ىئمتىھانىنىــــڭ بىرىنــــى بهرگهنــــدە
مۇنـــــداق بىـــــر ۋەقه بولـــــدى3 .
پروفﯧسسور مهندىن ھهر بىـر مىنۇتتـا
بىــــردىن ســــوائل ســــورىدى .مهن
ھهممىــسىگه ناھــايىتى چاققــان ۋە
پۇختــــا جــــاۋاب بهردىــــم .بــــۇ 3
پروفﯧســسورنىڭ بىــرى ائمﯧرىكىلىــق
ائق تهنلىـــك بولـــۇپ ،بـــۇ يﯧـــرىم
ســاەئتلىك ىئمتىھــان تۈگىگهنــدىن
كﯧيىن ۇئ مهندىن،
ەئركىن ،سـهن قايـسى دۆلهتـتىنكهلدىڭ؟ دەپ سورىدى.
مهن جۇڭگونىـــــــڭ غهربىـــــــيشىمالىدىكى ...
سهن ۇئيغۇرما؟612

شۇنداق! سهن ۇئيغـۇرنى قانـداقبىلىسهن؟
مﯧنىڭ بىـر يـﯧقىن دوسـتۇم ھـازىرشـــىنجاڭدا ىئنگلىـــز تىلـــى دەرســـى
ۆئتۈۋاتىــــدۇ .ۇئ ماڭــــا داۋاملىــــق
ۇئيغــۇرالر توغرىــسىدا خهت يﯧزىــپ
تۇرىدۇ.
بـــۇ -1992يىلـــى بولغـــان ۋەقه
بولـــۇپ ،مهن ائمﯧرىكىغـــا كهلـــگهن
ائلــدىنقى  4يىــل جهريانىــدا ۆئزۈم
بۇرۇن تونۇشمايدىغان ائمﯧرىكىلىقالر
ىئچىدە ۇئيغۇرالرنى بىلىدىغان بىـرەر
ائدەمنى تﯧخى ۇئچرىتىـپ باقمىغـان
ىئدىم .مﯧنىڭ شۇ چاغدا بىزنىـڭ بىـر
ائمﯧرىكىلىق دوستىمىزدىن ائرىيهتكه
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ائلغان ،ھﯧچ قانداق نهقىشى يوق بىر
ائددىـــي دۇتتىرىمىـــز بـــار بولـــۇپ،
ەئتراپىمــــــدىكىلهرگه ۇئيغــــــۇرنى
تهشــۋىق قىلىــش ۈئچــۈن ،پۇرســهتال
تاپسام شۇ دۇتـارنى چﯧلىـپ بﯧرىـپ،
ۇئنىـــڭ ائلـــدى-كهينىـــدە ۇئيغـــۇر
توغرىسىدا بىر قانچه مىنۇت سـۆزلهپ
يــــۈرگهن ىئــــدىم-1989 .يىلــــى
كــالىفورنىيه شــتات ۇئنىۋﯦرســىتﯧتىدا
ۆئتكۈزۈلگهن بىر قﯧتىملىـق »تاالنـت
كۆرســـــــىتىش« مۇسابىقىـــــــسىگه
قاتنىــشىپ ،ســهھنىدە ۆئزۈم يــالغۇز
دۇتار چالـدىم .باشـقىالر وئرۇنلىغـان
مۇزىكـــا ســـايمانلىرىغا قارىغانـــدا،
مﯧنىـــڭ دۇتتىـــرىم بهكـــال ائددىـــي
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بولۇپ ،يالغۇز دۇتار سهھنىدە بىر ائز
چاندى .لﯧكىن ،ەئتىسى مهكتهپنىـڭ
گﯧزىتىگه مﯧنى »ۇئيغۇر دۇتتارچىسى
ەئركىن سىدىق بىر  2تارىلىق مۇزىكا
ەئســــۋابىنى چالــــدى« دەپ خهۋەر
قىلــدى .قىــزىم دىلنــارە ائمﯧرىكىغــا
بۈگۈنى كﯧلىپ ،ەئتىسىال -1سـىنىپقا
كىرىپ وئقۇش باشـلىغانىدى .ۇئنىـڭ
مهكتىپىـــــدە ھهر قﯧـــــتىم بىـــــرەر
پـــاائلىيهت بولـــسا ،بىـــز ۇئنىڭغـــا
قاتنىـــشىپ ،مهن دۇتـــار چالـــدىم،
دىلنارە ۇئيغۇرچه ۇئسسۇل وئينىدى.
بىر نهچچه قﯧتىم بىز تۇرغـان داۋىـس
دﯦگهن شهھهرنىڭ شهنبه بازىرىـدىمۇ
پاائلىيهت بولغانىدى .بىز ۇئ يهردىمۇ
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دۇتار بىلهن ۇئيغۇر ۇئسسۇل وئيـۇنى
كۆرســـــهتتۇق .بىـــــز ســـــهھنىدىن
چۈشكهندە بﯧـزىلهر مﯧنىـڭ قﯧـشىمغا
كﯧلىـــپ» ،ســـهن قىزىڭنـــى قايـــسى
ۇئســــــــــــسۇل مهكتىپىــــــــــــدە
وئقۇتۇۋاتىـــسهن؟« دەپ ســـورىدى.
ەئمهلىيهتــــته بولــــسا ،دىلنــــارە ۇئ
چـــاغقىچه ۇئســـسۇل مهكتىپىنىـــڭ
قارىـــسىنىمۇ بىـــرەر قﯧـــتىم كـــۆرۈپ
باقمىغانىــــدى .پۈتــــۈن شــــىمالىي
كــالىفورنىيه بــويىچه بىــزدىن باشــقا
ۇئيغــــۇر ائىئلىــــسى بولمىغاچقــــا،
ۇئيغۇرالرنىڭ ۇئسـسۇل وئينايـدىغان
وئلتۇرۇشــــىنىمۇ ائنــــچه كــــۆرۈپ
باقمىغانىدى .ۇئ چاغالردا ۇئيغـۇرچه
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 VCDالر تﯧخــى چىقمىغــان بولــۇپ،
وئقــــۇش جهريانىــــدا ىئقتىــــسادىي
ەئھــۋالىمىز ناچــار بولغاچقــا يۇرتقــا
بارالمـــــــــاي ،يـــــــــۇرتىمىزنى ۋە
يۇرتتىكىلهرنى ىئنتايىن سﯧغىناتتۇق.
بهزى يهكشهنبه كۈنلىرى تﯧلﯧـۋىزوردا
ھىندىستاننىڭ پروگراممىسى چىقىـپ
قالـــسا ،مهن »مﯧنىـــڭ ۇئســـسۇلنى
ۇئالردىــن چىرايلىقــراق وئينايــدىغان
ۋە ناخــشىنى ۇئالردىـــن ياخـــشىراق
ېئيتىــدىغان مىللىــتىم ،مهنزىرىـــسى
ۇئالرنىڭكىــدىن گــۈزەل يۇرتــۇم بــار
ەئمهســمۇ؟« دەپ وئيــالپ ،بهزىــدە
ۆئزۈمنى تۇتۇۋااللمـاي كۆزلىرىمـدىن
تارام-تـارام يـاش ېئقىـپ كﯧتهتتـى.
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-1992يىلى داۋىستىكى مهكتهپنىڭ
خهنزۇ وئقۇغۇچىالر ۇئيۇشمىـسى )بـۇ
مهكتهپنىــــڭ  20مىڭغــــا يــــﯧقىن
وئقۇغۇچىــــسى ىئچىــــدىكى 1100
نهپىــــرى جۇڭگــــو ،شــــاڭگاڭ ۋە
تهيۋەندىن كهلگهن خهنزۇالر ىئـدى(
چاغان بـايرىمى مۇناسـىۋىتى بىـلهن
بىــر يىغىلىــش ۇئيۇشــتۇرۇپ ،بىــزدىن
ۇئيغــــۇرچه ۇئســــسۇل وئرۇنــــالپ
بﯧرىـــــشنى تهلهپ قىلـــــدى .بـــــۇ
ۇئيغــۇرالرنى تهشــۋىق قىلىــشنىڭ بىــر
ياخــشى پۇرســـىتى بولغاچقـــا ،بىـــز
ۇئالرنىــڭ تهلىــپىگه مــاقۇل بولــۇپ،
دىلنارە ،ائمـانگۈل ۋە مهن ۈئچىمىـز
بىــر ۇئيغــۇرچه ناخــشا لﯧنتىــسىنى
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ماڭـــدۇرۇپ ،شـــۇنىڭغا ۇئيغـــۇرچه
ۇئسسۇل وئينىدۇق .دىلنـارە بىـزدىن
ۇئزۇنـــــراق وئينىـــــدى .ەئتىـــــسى
داۋىــسنىڭ شــهھهرلىك گﯧزىتىــدە بــۇ
پاائلىيهت توغرىسىدا خهۋەر بﯧرىـپ،
-1بهتنىـــڭ يﯧرىمىغـــا دىلنارىنىـــڭ
يالغۇز ۇئسسۇل وئيناۋاتقان چوڭ بىر
پارچه رەسىمىنى چىقىرىـپ قويۇپتـۇ.
ھهمـــــدە رەســـــىمنىڭ ائســـــتىغا
»داۋىـــــــــستىكى كـــــــــالىفورنىيه
ۇئنىۋﯦرســــــىتﯧتىنىڭ جۇڭگولــــــۇق
وئقۇغــۇچىلىرى چاغــان مۇناســىۋىتى
بىلهن يىغىلىش پاالىيىتى ۆئتكـۈزدى.
رەســىمدە باشــالنغۇچ -1ســىنىپىنىڭ
وئقۇغۇچىسى دىلنارە ەئركىن ۇئيغـۇر
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يـــالغۇز ۇئســـسۇلىنى وئرۇنلىماقتـــا«
ىئزاھالپ قويۇپتۇ.
مهن ياپونىيىـــــــدە تۇرغانـــــــدا،
يـــاپونىيىلىكلهر مهنـــدىن داۋاملىـــق
»ســهن قايــسى دۆلهتــتىن؟« دەپ
سوراپ تـۇراتتى .مهن »مهن بولـسام
بىــر ۇئيغــۇر« دﯦــسهم ،ۇئالر دەرھــال
چۈشىنىپ» ،ھه! شـۇنداقمۇ؟« دەپ
ىئنتـــــايىن كۈچلـــــۈك قىـــــزىقىش
ھﯧسسىياتىنى بىلـدۈرەتتى .ائمﯧرىكـا
نوپۇسىنىڭ ائساسلىق قىـسمى باشـقا
دۆلهتلهردىــن كهلــگهن كىــشىلهردىن
تهركىب تاپقان بولغاچقـا ،ۇئالر بىـر
ائدەمنىڭ قايسى مىلـلهت ۋە قايـسى
دۆلهتلىــك ىئكهنلىكىــگه ائنــچه پهرۋا
620

قىلمايـــدىكهن .شـــۇڭا ائمﯧرىكىغـــا
كهلــگهن دەســلهپكى مهزگىلــدە مهن
ىئنتــــايىن ھهيــــران قالغانىــــدىم،
كﯧيىــنچه كۆنــۈپ قالــدىم .ائمــانگۈل
بىلهن ىئككىمىز بهزىـدە چـوڭ سـودا
سارايلىرىدا پاراڭلىشىپ كﯧتىۋاتساق،
بﯧـــزىلهر بىـــزدىن »ســـىلهر قايـــسى
دۆلهتـــتىن؟ ســـۆزلهۋاتقىنىڭالر مهن
زادىال ائڭالپ باقمىغان تىـل ىئـكهن.
بهك چىرايلىــق تىــل ىئــكهن« دەپ
ســـــــــورايدۇ .ائمﯧرىكىـــــــــدىكى
ۇئيغۇرالرنىڭ سانى تﯧخىچه  500گه
يهتمىــسه ،ائمﯧرىكىــدىكى مــۇتلهق
كــۆپ ســاندىكى كىــشىنىڭ ۇئيغــۇر
كـــۆرۈپ باقمىغـــانلىقى ،ۇئيغـــۇرچه
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سۆزنى ائڭالپ باقمىغانلىقى تۇرغـانال
گهپ-دە.
ەئمــــدى ەئســــلىدىكى گهپــــكه
كهلـــسهك ،يـــۇقىرىقى پروفﯧســـسورغا
مهن ىئنتايىن ھهيران قالـدىم .ۇئمـۇ
مهنــدىن ىئنتــايىن ھهيــران بولــدى.
شۇنىڭ بىلهن بۇ ىئككى ائىئله دوست
بولـــۇپ قالـــدۇق .بـــۇ پروفﯧســـسور
مهنــدىن  10يــاش ەئتراپىــدا چــوڭ
بولـۇپ ،ۇئنىــڭ ۇئ چاغـدا  6بالىــسى
بار ىئكهن .ەئڭ كىچىكىنىـڭ ائيىغـى
ەئمدىال چىقىپتۇ .دەسـلهپته بىـز ۆئز
ۆئرپ-ائدىتىمىــز بــويىچه ۇئالرنىــڭ
پۈتۈن ائىئلىسىنى ۆئيگه چـاقىردۇق.
ائمانگۈل پولۇ ،مانتـا ،سامـسا ،نـان
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ۋە خامـــسهي قاتـــارلىق تامـــاقالرنى
تهييارلىــــدى .تــــامىقىمىز ۇئالرغــــا
ىئنتايىن ياراپ كهتتى .ۇئالر تاماقنى
قورســاق تــويغىچه يهپ بولغانــدىن
كﯧيىن ،چوڭالر ۆئيـدە پاراڭالشـتۇق.
بالىالر سىرتقا چىقىپ وئينىدى .بىرەر
ســـاەئتتىن كﯧـــيىن ۇئالر قايتىـــپ
كىرىپ ،تاماقتىن يهنه بىر ائز يﯧدى.
ائخىرىـــــــدا قايتىدىغانـــــــدا ،ۇئ
پروفﯧسسورنىڭ بالىلىرى »بۇ تاماقنى
بىز ىئنتايىن ياخـشى كـۆردۇق .مـاۋۇ
ېئشىپ قـالغىنىنى بىـز ۆئيـگه ېئلىـپ
كهتسهك بوالمـدۇ؟« دەپ سـورىدى.
بىــز ەئلــۋەتته مــاقۇل بولــدۇق .ۇئ
پروفﯧســـسور ەئڭ كىچىـــك بالىـــسى
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ۈئچـــۈن بىـــر قۇتـــا ســـۈت ائلغـــاچ
كهلگهن بولۇپ ،قايتىدىغاندا ېئشىپ
قالغان سۈتنىمۇ ۆئزلىرى بىلهن بىلـله
ېئلىـــپ كهتتـــى .ائرىلىقـــتىن 3-2
ھهپـــته ۆئتكهنـــدىن كﯧـــيىن ،ۇئالر
بىزنى ۆئيىـگه چـاقىردى .داسـتىخان
راســالش ۋاقتىــدا پۈتــۈن ائىئــله بىــر
تۇتـــــاش ھهرىكهتـــــكه ۆئتتـــــى.
ىئــشلىمىگهن بىرمــۇ ائدەم قالمىــدى.
يولنى دەلدەڭلهپ تهسته ماڭىدىغان
ەئڭ كىچىــك قىزىغىمــۇ قوشــۇقالرنى
كۆتهرتىــپ ،ۈئســتهلگه توشــۇغۇزدى.
ھهر بىر ائدەمنىڭ يهيدىغان تـامىقى
بىردىن تهخسىگه سـﯧلىنغان بولـۇپ،
ۇئ بىــر تــال قاينىتىــپ پىــشۇرۇلغان
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قونـــاق ،بىـــر پـــارچه كـــاال گۆشـــى
)ىئنگلىــــــــــــزچه » «steakدەپ
ائتىلىدىغان ،ائمﯧـركىچه كاۋاپدانـدا
قاقالپ پىشۇرۇلغان گـۆش( ،بىـر دانه
كىچىك بولكـا ۋە بىـر ائز كۆكتـاتتىن
تهركىب تاپقان .پروفﯧسـسورنىڭ بىـر
وئغلــــى دادىــــسىدىن» :دادا ،مهن
قونـــــاقتىن يهنه بىرنـــــى يﯧـــــسهم
بوالمــــدۇ؟« دەپ ســــورىۋﯦدى ،ۇئ
»ياق ،سهن يهنه بىرنـى ېئلىۋالـساڭ،
باشقىالرغا قوناق يﯧتىـشمهيدۇ« دەپ
جــاۋاب بهردى .دﯦــمهك ،بــۇ تامــاق
ائدەم بﯧـــــــــشىغا ھﯧـــــــــسابالپ
تهييارالنغانىدى .شۇنىڭدىن باشالپ،
تــاكى مهن وئقــۇش پۈتتۈرگــۈچه بــۇ
625

ىئككـــى ائىئـــله بىـــر-بىرىمىزنـــى
چاقىرىــشىپ ۆئتتــۇق .ۇئ مﯧنــى بىــر
يهردە ۇئچراتسا» :ەئركىن ،بۇ قﯧتىم
چاقىرىش نۆۋىتى كىمـگه كهلـدى؟«
دەپ ســـورايتتى .يۇقىرىـــدا تىلغـــا
ائلغــان مۇكاپــاتنى كىمــگه بﯧرىــشنى
قــارار قىلىــشتا ،ائلــدى بىــلهن مۇشــۇ
مهكتهپته وئقـۇش جهريانىـدا ېئـالن
قىلغان ماقالىلىرىنىڭ ەئھۋالىغا قاراپ
 3كاندىـــداتنى تـــالالپ چىقىـــپ،
ائنــــدىن فــــاكۇلتﯧتتىكى بــــارلىق
پروفﯧســـــسورالر بىـــــرلىكته بـــــۇ 3
وئقۇغۇچىنىـــڭ ىئچىـــدىن بىرىنـــى
تالاليــــدىكهن .ەئســــلىدە بــــۇ 3
كاندىــــــداتنىڭ ىئچىــــــگه بــــــۇ
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دوستىمىزنىڭ بۇرۇن ىئبم شـىركىتىدە
 7يىل ىئشلهپ ،ائندىن بۇ مهكتهپته
وئقۇغــــــان بىــــــر دوكتورلــــــۇق
وئقۇغۇچىـــسىمۇ كىـــرگهنىكهن .بـــۇ
مۇكاپــاتنى مهن ائلغانــدىن كﯧــيىن،
ۇئ پروفﯧســــسور مﯧنىــــڭ قﯧــــشىمغا
كﯧلىــــــپ» :ەئركىــــــن ،مﯧنىــــــڭ
وئقۇغۇچۇمــــدىن بــــۇ مۇكاپــــاتنى
تارتىۋالــدىڭ .بۇنىڭغــا بهك كۆڭلــۈم
يﯧرىم .ەئمما ،مهن سـهن ۈئچـۈن ۋە
ۇئيغـــــۇرالر ۈئچـــــۈن ىئنتـــــايىن
خۇشالمهن« دﯦدى.
مﯧنىــڭ دوكتورلــۇق وئقۇشــۇمدىكى
ۇئســتازىم بىــر ائفرىقىــدىن كهلــگهن
ائق تهنلىــك بولــۇپ ،يﯧــشى مﯧنىــڭ
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يﯧشىم بىلهن تهڭ ىئدى .دەسـلهپكى
 3يىلنىــڭ ىئچىــدە ۇئنىــڭ ائيــالى
ائفرىقىدىن تﯧخى كﯧلىپ بواللمىغـان
بولۇپ ،ۇئ تهنھا ياشىدى .شـۇڭا بىـز
ۇئنــى ۆئيىمىــزگه يىلــدا بىــر قــانچه
قﯧــــتىم چاقىرىــــپ قويــــدۇق .مهن
وئقـــۇش پۈتتۈرگهنـــدە ۇئالر بىزنـــى
ۆئيىــگه تــۇنجى قﯧــتىم چــاقىردى.
ۇئالرنىــڭ تهييــارلىقىنى ىئنگلىـــزچه
» «Spagattiدەپ ائتىلىــــــــدىغان،
تهييــار چــۆپ بىــلهن تهييارالنغــان،
بىزنىــڭ لهڭمهنــگه بىــر ائز وئخــشاپ
قالىدىغان بىـرال تامـاق بولـۇپ ،ھهر
بىرىمىزگه بىزنىڭ ۆئلچىمىمىز بـويىچه
يﯧــرىم تهخــسه كﯧلىــدىغان مىقــداردا
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تامــاق ەئپكهلــدى .ۇئ پروفﯧســسور
ناھايىتى ائلدىراش بولغاچقا ،بىز بىر
ساەتتهك ۋاقىتنىڭ ىئچىـدە تامـاقنى
يهپ ،ۇئنىڭ ۆئيىدىن ۇئزاپ چىقىـپ
بولدۇق.
بىزنىڭ ائرمىن دﯦگهن بىر قوشنىمىز
بار بولۇپ ،ۇئنىڭ دىلنارە بىـلهن تهڭ
ياشتىكى قىزىمۇ دىلنارىنىڭكى بىـلهن
وئخشاش مهكتهپـته وئقـۇيتتى .بىـز
بالىلىرىمىزنى ەئتىگهنلىكى مهكتهپكه
ۆئزىمىزنىــڭ ماشىنىــسىدا ائپىرىــپ،
كهچــته يهنه ۆئزىمىــز ېئپكﯧلهتتــۇق.
ۋاقىت بىلهن مـاي پـۇلىنى ىئقتىـساد
قىلىــش ۈئچــۈن ،بىــز ائرمىــن بىــلهن
ھهمكارالشـــــــــتۇق .بۇنــــــــــداق
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ھهمكارلىشىــشنى )يهنــى بىــرى يهنه
بىرىنىــڭ ماشىنىــسىغا چىقىۋﯦلىــشنى(
ىئنگلىـــــــــزچه » «carpoolدەپ
ائتايــدۇ .بىــز بىــر ھهپــته ،ۇئالر بىــر
ھهپـــــته دەملىـــــشىپ بـــــالىالرنى
توشــــۇيتتۇق .ۇئالر ىئنتــــايىن ائق
كۆڭۈل كىشىلهر بولۇپ ،بىز ناھـايىتى
ياخشى چىقىشىپ كهتتۇق .بىر قﯧتىم
بىز ۇئالرنى ۆئيىمىزگه چاقىردۇق .ۆئز
ۆئرپ-ائدىتىمىــــــــز بــــــــويىچه،
ھهشـــهمهتلىك ۇئيغـــۇر تامىقىـــدىن
نهچچه خىلنى تهييارلىدۇق .ۇئالرمـۇ
تــــامىقىمىزنى ىئنتــــايىن ياخــــشى
كـــۆردى .ائرىلىقـــتىن بىـــر مهزگىـــل
ۆئتكهنـــدىن كﯧـــيىن ،ۇئالر بىزنـــى
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ۆئيىـــــگه چـــــاقىردى .ۇئالرنىـــــڭ
تهييــــارلىقىنى دۇكانــــدا تهييــــار
ســــاتىدىغان دورا-دەرمهك ۇئنىــــدا
ياســـىغان شـــورپا بىـــلهن ،ۆئزلىـــرى
پىــشۇرغان بىــر دۈگىــلهك بولكــا نــان
)ىئنگلىـــــــــــزچه » «breadدەپ
ائتىلىــدۇ( بولــۇپ ،بىــز شــۇ بــولكىنى
شورپىغا چىالپ يهپ چىقتۇق.
ەئلـــۋەتته ھهمـــمه ائمﯧـــرىكىلىقالر
يــۇقىرىقىالردەك ەئمهس .مﯧنىــڭ بــۇ
يهردە يــازغىنىم ۆئزىمىــز ۇئچراتقــان
بىـــر قـــانچه مىـــسالدىنال ىئبـــارەت.
كـــــالىفورنىيهدىكى ۇئيغۇرالرنىـــــڭ
» «Nancyبىلهن » «Johnىئـسىملىك
دوست ائىئلىسى بار .ۇئالر شـىنجاڭغا
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 4-3قﯧــتىم بﯧرىــپ باققــان ھهمــدە
شـــىنجاڭ ۇئنىۋﯦرســـىتﯧتىدا ىئنگلىـــز
تىلى دەرسى ۆئتكهنىدى .ۇئالر بىزنى
ائساســــهن ۇئيغــــۇرچه كۈتىــــدۇ.
ۇئالرنىڭ ۆئيى ھازىر بىر داڭلىـق قـار
تﯧيىلىش مهيدانى بار تاغـدا بولـۇپ،
بىز ھهر قﯧتىم ۇئالرنىڭكىـگه بارسـاق،
ۆئيىــدە بىكارغــا تــۇرۇپ ،تامــاقنى
بىكارغــا يهپ ،قــار تﯧيىلىــپ وئينــاپ
كﯧلىمىز .بىزنىڭ ىئككـى بالىمىزغـا ۋە
ماڭا تاغ چوققىسىدىن پهسكه قاراپ
قــــار تﯧيىلىــــشنى شــــۇ جــــوھن
ۆئگهتكهنىـــــدى .يۇقىرىقىالرنىـــــڭ
ھهممىــــــسىنىڭ بىــــــر وئرتــــــاق
ائالھىدىلىكى ،ۇئالرنىڭ تهييارلىغـان
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تامىقى ائددىي بولغىنى بىـلهن ،ۇئالر
ىئنتــايىن ســهمىمىي .ۇئالر ائدەتــته
ۆئيىـــگه مﯧھمـــان چاقىرمايـــدىغان
بولغاچقا ،پهقهت بىزنىڭ ھـۆرمىتىمىز
ۈئچۈنال بىزنى ۆئيلىـرىگه چـاقىردى.
ھهمدە ۆئزى نﯧمىنـى يﯧـسه ،بىزنىمـۇ
وئخــشاش تاماققــا چــاقىردى .بـــۇ
يهردىكــى بىــر كۈچلــۈك سﯧلىــشتۇرما
شــــۇكى ،بىــــز  5ائدەم چــــاقىرىش
ۈئچۈن ،كهم دﯦگهنـدە  10كىـشىلىك
تاماق تهيياراليمىز .ۆئزىمىز ائدەتـته
ېئتىــپ يﯧيهلمهيــدىغان تامــاقالرنى
مﯧھمانغــا ېئتىــپ ېئلىــپ چىقىمىــز.
مﯧھمانالرنى ۆئزىمىـزدىن كـۆپ ەئزىـز
كــــۆرىمىز .ائمﯧــــرىكىلىقالر بولــــسا،
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ھهرگىز ۇئنداق قىلىپ كهتمهيدۇ .بـۇ
مهدەنىـــــــــــيهت ۋە ۆئرپ-ائدەت
جهھهتتىكى بىر چوڭ پهرقتۇر.
بىـــــز ائمﯧرىكىـــــدا ياشـــــاۋاتقان
ۇئيغـــــۇرالر ۆئزىمىزنىـــــڭ تـــــوي-
تۆكــۈنلىرىنى ۋە وئلتۇرۇشــلىرىمىزنى
ىئنتايىن سﯧغىنىمىز .مهن ائمﯧرىكىغـا
كهلـــــگهن  16يىلـــــدىن بۇيـــــان
ۇئيغۇرالرنىــڭ تويىغــا ائران  4قﯧــتىم
قاتنىـــشىپ بـــاقتىم .بـــۇ تويالرنىـــڭ
ىئككىــــسى كــــالىفورنىيهدە ،بىــــرى
ۋاشىنگتون شتاتىدا ،يهنه بىرى بولسا
ائمﯧرىكىنىڭ پايتهختى ۋاشـىنگتوندا
بولدى .بۇ تويالرنىڭ ھﯧچ قايسىسىدا
قىز يـۆتكهش بولمىـدى-ائمﯧرىكىـدا
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ۇئيغۇرالرنىـــڭ ائزلىقىـــدىن ۇئنـــداق
قىلىش مۇمكىن ەئمهس .بۇ يهردىكى
تـــويالر يـــۇرتىمىزدىكى وئلتۇرۇشـــقا
وئخشايدۇ .ائدەتته ەئڭ كۆپ بولسا
بىــر ائيــدا بىــرەر قﯧــتىم يىغىلىــپ
وئلتــــۇرااليمىز .قالغــــان ۋاقىتتــــا
ھهممىمىز ائلدىراش ىئشلهيمىز يـاكى
وئقــۇيمىز .بــۇ يهردە جىــددىيچىلىك
تۈپهيلىــدىن ۋاقىــت ىئنتــايىن تﯧــز
ۆئتىـــدىغان بولـــۇپ ،بىـــز ائدەتـــته
كۈننى بىر كۈن ،بىر كۈندىن ەئمهس،
بىر ھهپتىـدىن سـانايمىز .ھهر قﯧـتىم
شهنبه-يهكـشهنبه دەم ېئلىـش كـۈنى
كهلگهنــدە» ،ۇئھ ،يهنه بىــر ھهپــته
ۆئتۈپتۇ« ،دەيمىز.
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كالىفورنىيهنىــڭ Los Angeles
شــــــهھىرى ەئتراپىــــــدا ھــــــازىر
ۇئيغــۇرالردىن  15ائىئــله ،بــالىالرنى
قوشــقاندا  49كىــشى بــار .ۇئالرنىــڭ
ىئچىــــدىكى بىــــزگه ەئڭ يــــﯧقىن
وئلتۇرىدىغىنىنىڭ بىـز بىـلهن بولغـان
ائرىلىقــــــى  32كىلــــــومﯧتىر ،ەئڭ
يىراقىنىــڭ ائرىلىقــى  240كىلــومﯧتىر
كﯧلىـــدۇ .بىـــز بىـــر يهرگه يىغىلىـــپ
وئلتۇرۇش ۈئچۈن ،چاقىرغـان يهرگه
مانا ائشۇنداق ائرىلىقالردىن ماشـىنا
ھهيدەپ بارىمىز-2004 .يىلى -12
ائينىــڭ -31كــۈنى ،بىــز يﯧڭــى يىــل
مۇناســـىۋىتى بىـــلهن بىـــر تايالنـــد
مۇســۇلمان رﯦــستۇرانىدا وئلتــۇرۇش
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ۆئتكــۈزدۇق .بــۇ وئلتــۇرۇش ۈئچــۈن
ھهر بىـــر ائىئـــله بىـــردىن تامـــاق
تهييـــارالپ ېئپكهلـــدى .يـــﯧمىش ۋە
ىئچىملىـــــك قاتـــــارلىق قالغـــــان
نهرســىلهرنى وئپــچه ېئلىــپ ،ۇئنىــڭ
پــۇلىنى ھهممهيلهنــگه چــاچتۇق5 .
ياشــــتىن  10ياشــــقىچه بولغــــان
بــالىالرنى يﯧــرىم ائدەم 10 ،ياشــتىن
چوڭالرنى پۈتۈن ائدەم ھﯧسابالپ5 ،
ياشتىن كىچىكلهرگه پۇل يىغمىدۇق.
شۇنداق قىلساق ،بولغـان چىقىـم بىـر
چوڭ ائدەمگه  10دولـالر ەئتراپىـدا
توغرا كهلدى .ائلدىنقى شهنبه كـۈنى
)يهنــى -2005يىلــى -16ائپرﯦــل
كۈنى( بىزنىـڭ ۆئيـدىن  7كىلـومﯧتىر
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يىراقلىقتىكى بىر تهبىىئي باغچىدا بىز
بىر داال وئلتۇرۇشى قىلـدۇق .بۇنـداق
وئلتۇرۇشــنى ىئنگلىــزچه »«picnic
دەپ ائتايــــدۇ .كــــالىفورنىيهلىكلهر
ھاۋانىـــڭ ياخـــشىلىقىدىن بۇنـــداق
پاائلىيهتنى ناھـايىتى كـۆپ قىلىـدۇ.
بىز بۇ پىكنىكتا ،يهنىال ھهر بىر ائىئله
بىردىن تاماق تهييارالپ ېئپكهلـدى.
ىئككــى ائىئــله قوشــۇمچه ىئــشالرغا
مهســــۇئل بولــــۇپ ،ىئچىملىــــك ۋە
يﯧمىــــشلهرنى ېئلىــــپ ،كاۋاپمىــــڭ
گۆشــــىنى تهييارلىــــدى .ھهمــــدە
وئلتـــــۇرۇش جهريانىـــــدا كـــــاۋاپ
پىــــشۇرۇشقىمۇ مهســــۇئل بولــــدى.
چۈشــلۈك ۋە كهچلىــك تــامىقىمىزنى
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ائشــۇ پىكنىكــته يهپ ،قــوي گۆشــى
كاۋىپىنىمۇ قانغىچه يﯧدۇق ،كهتـكهن
چىقىــم بىــر چــوڭ ائدەم ۈئچــۈن 7
دولالردىــن تــوغرا كهلــدى .پىكنىــك
جهريانىــــدا بىــــز ۇئزۇن پــــاراڭ ۋە
چاقچــاقالرنى قىلىــشقاندىن باشــقا،
چــوڭالر ۋە چــوڭ بــالىالر بىــر تاغقــا
چىقىپ چۈشتۇق .كىچىك بالىالر بىـر
كىچىـــك ۆئســـتهڭدە ســـۇ كﯧچىـــپ
وئينىــدى ھهمــدە بــۇ باغچىنىــڭ بىــر
كىچىـــــك ھايۋانـــــات زالىـــــدىكى
ھـــــايۋانالرنى كـــــۆردى .بىزنىـــــڭ
بـــالىلىرىمىز بۇنـــداق پـــاائلىيهتنى
ىئنتـــايىن ياخـــشى كۆرىـــدۇ .ۇئالر
ۈئچۈن بۇ بىردىن-بىر باشقا ۇئيغـۇر
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بالىلىرى بىلهن وئيناش پۇرسـىتىدۇر.
بىـــز بۇنىڭـــدىن كﯧـــيىن بۇنـــداق
پىكنىكنـــى ھهر ائيـــدا بىـــر قﯧـــتىم
ۆئتكــۈزمهكچى .ائشــۇنداق قىلــساق،
بىر ائىلىگه بىر يىلدا ائران بىر قﯧـتىم
پىكنىـــك وئرۇنالشـــتۇرۇش نـــۆۋىتى
كﯧلىـــپ ،بىـــز تـــاكى نويـــابىرغىچه
پىكنىــك قىالاليــدىكهنمىز .يــۇقىرىقى
پىكنىكنىــڭ بىــر قىــسىم رەســىملىرى
 Biliwal.comغا چىقىرىلىپتۇ .بىـز
بهزىدە ۆئيگىمۇ مﯧھمان چاقىرىـشىپ
ۆئتۈشىمىز .ھهرگىز يـۇرت ائيرىمـاي،
ھهممىمىـــــــــــــز وئز-ائرا ۇئرۇق-
تۇغقاندەكال ۆئم بولۇپ ۆئتىمىز.
ائخىرىــدا پــۇل خهجــلهش بىــلهن
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مۇناســــــــــىۋەتلىك بولغــــــــــان،
ائمﯧرىكىلىقالرنىــــــــــڭ بــــــــــاال
تهربىيىلهشـــــتىكى بىـــــر ۇئســـــۇلى
توغرىـــسىدا قىـــسقىچه توختىلىـــپ
ۆئتــــۈپ كﯧــــتهي .ائمﯧــــرىكىلىقالر
بالىلىرىغــا كىچىكىــدىن تــارتىپال ائز
مىقــداردا »مــاائش« بﯧرىــدۇ .ۇئنــى
ىئنگلىزچىــدا » «allowanceدەپ
ائتايــــدۇ .ۇئيغــــۇرچه مهنىــــسى
»ائجرىتىلغان پۇل« دﯦگهنگه يـﯧقىن
كﯧلىدۇ .بۇ ھهر بىر ائتا-ائنىنىـڭ ۆئز
بالىسىغا ھهر ائيـدا بﯧرىـدىغان پـۇل
بولــــۇپ ،ۇئنىــــڭ ائز-كۆپلــــۈكى
وئخشىمىغان ائىلىـدە وئخـشىمايدۇ.
بىـــز بالىلىرىمىزغـــا  6ياشـــتا پـــۇل
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بﯧرىشكه باشلىغان بولۇپ ،دەسـلهپته
بىـــر ائيـــدا ھهر بىـــر يﯧـــشىغا بىـــر
دولالردىن ،يهنـى  6يـاش ۋاقتىـدا 6
دولالر 7 ،ياش ۋاقتىـدا  7دولالردىـن
پــۇل بهردۇق 13 .ياشــتىن ائشــقاندا
ېئيىغـــــا  20دولالردىـــــن بهردۇق.
مهكتهپكه مۇناسىۋەتلىك پـاالىيهتلهر
ھهمدە پـۇل سـهل جىـق كﯧتىـدىغان
پــاالىيهتلهر بولــسا ،ۇئنىڭغــا ائيــرىم
پۇل بهردۇق .بۇنىڭ باال تهربىيىلهشته
كــۆپ تهرەپلىــك پايدىــسى بــار .ۇئ
كىچىــك بالىــدا بىــر ىئــش ۈئســتىدە
مۇســـتهقىل تهھلىـــل يۈرگـــۈزۈش،
ھۆكۈم ۋە قارار چىقىرىش ىئقتىدارىنى
ۆئستۈرىدۇ .كىچىك بالىنىـڭ بۇنـداق
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ماائشى پۈتۈنلهي ۆئزىـگه تهۋە پـۇل
بولۇپ ،ۇئ پـۇلنى قانـداق خهجـلهش
پۈتــۈنلهي بالىنىــڭ ۆئز ىئختىيارىغــا
قويـــۇپ بﯧرىلىـــدۇ .شـــۇڭا ۇئالر بـــۇ
پــــۇلنى خهجلىگهنــــدە ىئنتــــايىن
ەئســـتايىدىل بولـــۇپ ،بىـــر نهرســـه
ائلىدىغاندا خﯧلى وئيلىنىپ ائلىـدۇ.
بىر نهرسىنى ېئلىش ۈئچۈن بـۇ ائيـدا
پــۇلى يهتمىــسه ،بىــر قــانچه ائيلىــق
مااشــىنى يىغىــپ ائنــدىن ائلىــدۇ.
نهرســىلهرنىڭ ياخــشىلىرىنى تــالالش
ۈئستىدە بـاش قاتۇرىـدۇ .ائلمـاقچى
بولغان نهرسىنىڭ بىر قـانچه تـۈرلىرى
بولسا ،ائتا-ائنىـالر ھهرگىـز »بـاالم،
مــــاۋۇنى ائلغىــــن« دەپ بــــۇيرۇق
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چۈشـــۈرمهي ،بالىـــسىنىڭ قىلغـــان
قــــارارىنى ەئســــتايىدىل ائڭــــالپ،
ائنـــدىن ۇئالرغـــا قايـــسى تۈرىنىـــڭ
قانداق ىئكهنلىكىنـى چۈشـهندۈرۈپ،
ەئڭ ائخىرقــى قــارارنى چىقىرىــشنى
يهنىـــال بالىـــسىغا قويـــۇپ بﯧرىـــدۇ.
ۇئنىڭـــدىن باشـــقا ،بالىغـــا مـــاائش
بﯧـــرىش بالىـــدا مۇســـتهقىل پـــۇل
خهجــــلهش ۋە پــــۇل باشــــقۇرۇش
ىئقتىــدارىنى يﯧتىلدۈرىــدۇ .ھهمــدە
بالىنىـــــڭ ۆئز-ۆئزىـــــگه بولغـــــان
ىئـــشهنچىنى ۆئســـتۈرىدۇ .كىچىـــك
بالىالر ھهممه جهھهتـته چـوڭالردەك
رول وئينــــاپ بﯧقىــــشنى ياخــــشى
كۆرىدۇ .ۆئزىنىڭ ائزراق پۇلى بولـسا،
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ۇئ پۇلغـــــــــا پۈتـــــــــۈنلهي ۆئزى
ىئگىــــدارچىلىق قىلــــسا ،ۇئالرنىــــڭ
تۇيغۇسى ىئنتايىن ياخـشى بولىـدۇ.
ۇئالرنىـــــڭ روھىـــــي دۇنياســـــىنىڭ
ەئتراپلىــــق ۋە ســــاغالم ۆئســــۈپ
يﯧتىلىشىگه كـۆپ پايدىـسى بولىـدۇ.
سىز بهزىدە بالىڭىزنىڭ بىـر نهرسـىنى
ېئلىــشىغا ائرىالشــسىڭىز ،بــالىڭىز بــۇ
پـــــۇلنى ســـــىز بﯧرىـــــۋاتقىنىڭىزنى
پۈتــــۈنلهي ۇئنتــــۇپ قﯧلىــــپ» ،ۇئ
دﯦگهن مﯧنىـڭ پۇلـۇم .ۇئنـى قانـداق
خهجلىــسهم ۆئزۈمنىــڭ ىئختىيــارى.
سهن ائرىالشما« دﯦگهندە ،كىـشىنىڭ
ىئنتـــايىن مهســـلىكىنى كهلتۈرىـــدۇ.
بــالىنى مۇشــۇنداق تهربىيىلىگهنــدە،
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ۇئالر جهمىئــيهتكه چىققــۇچه پــۇل
مۇناســــــىۋەتلىرىنىمۇ پۈتــــــۈنلهي
ۆئگىنىپ بولىدۇ.
 .17سوائل :ھازىر جهمىئيىتىمىزدە
كىشىلىك مۇناسىۋەتنىڭ ھهممىـسىنى
پۇل بىلهن ۆئلچهيـدىغان كهيپىيـات
قىسمهن باش كۆتۈرۈشـكه باشـلىدى.
"غهرب جهمىئيىتى"دىمۇ شۇنداقمۇ؟
جــاۋاب :مهن ائمﯧرىكىغــا كهلــگهن
 15يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيـان
ەئڭ كهم ۇئچراتقان ىئشالرنىڭ بىرى،
كىــشىلىك مۇناســىۋەتنى پــۇل بىــلهن
ۆئلچهشــتىن ىئبــارەت .بــۇ ېئھتىمــال
مهن ياشــىغان جهمىئــيهت قــاتلىمى
بىـــلهن مۇناســـىۋەتلىك بولۇشـــىمۇ
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مۇمكىن .لﯧكىن ،بىز گﯧزىـت ،رادىـوئ
ۋە تﯧلﯧـــۋىزور خهۋەرلىرىـــدىمۇ بـــۇ
جهھهتتىكـــى نهرســـىلهرنى ائنـــچه
كۆرمهيمىز.
ائمﯧرىكــــا جهمىئيىتىــــدىكى ەئڭ
كۈچلۈك ۇئقۇمنىڭ بىـرى» ،كهسـىپ
ەئخالقــــــى« دىــــــن ىئبــــــارەت.
ائمﯧرىكىــــــــدىكى شــــــــىركهت-
ىئــــــــدارىلهرنىڭ كۆپىنچىــــــــسى
شهخــسىينىڭ قولىــدا بولــۇپ ،پهقهت
پوچتىخانـــا ۋە بـــارلىق ھۆكـــۈمهت
وئرگانلىرىال ھۆكۈمهتنىڭ قولىـدا .بـۇ
ىئككى خىل ىئگىلىكنىڭ بىـر وئرتـاق
ائالھىــــــدىلىكى ،ۇئالر كهســــــىپ
ەئخالقىنى ىئنتايىن يـۇقىرى وئرۇنغـا
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قويىــدۇ .ســىز بىــر يﯧڭــى شــىركهتكه
ىئــشقا كىرســىڭىز ،ۇئالر ســىز ىئــشقا
چۈشـــكهن -1كـــۈنىال ســـىزگه بىـــر
»خىزمهتچىلهر قولالنمىسى« دﯦـگهن
ھــۆججهت تــوپلىمىنى بﯧرىــدۇ .بــۇ
توپالمــدا ســىز مۇشــۇ شــىركهتتىكى
ھاياتىڭىزدا دۇچ كﯧلىـدىغان ھهمـمه
ىئــشالر توغرىـــسىدىكى شـــىركهتنىڭ
قاىــــدە-تــــۈزۈملىرى تهپــــسىلىي
يﯧزىلغــان بولــۇپ ،ۇئنىــڭ ناھــايىتى
مــــۇھىم بىــــر قىــــسمى كهســــىپ
ەئخالقىـــدىن ىئبـــارەت .چـــوڭراق
شىركهتلهر يـالغۇز سـىزگه ائشـۇنداق
قولالنمىــدىن بىرنــى بﯧــرىپال قالمــاي،
شــــــىركهتكه يﯧڭــــــى كىــــــرگهن
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خىزمهتچىلهرنــى يىغىــپ ،ۇئالرنىــڭ
ائرىــــسىدا كهســــىپ ەئخالقــــى ۋە
شـــىركهتنىڭ قاىئـــدە-تـــۈزۈملىرى
توغرىسىدا مهخسۇس تهلىم-تهربىـيه
بﯧرىدۇ .مهن ھازىر ىئشلهۋاتقان جپل
دﯦــگهن ىئدارىــدە بــۇ جهھهتتىكــى
تهلىم-تهربىيىنى ھهر يىلى بىر قﯧـتىم
ېئلىــپ بارىــدۇ .ىئــدارىمىز ھهمـــمه
ائدەمدىن ۇئنىڭغـا يىلـدا بىـر قﯧـتىم
چوقۇم قاتنىشىشنى تهلهپ قىلىدۇ.
ائمﯧرىكىــدىكى شــىركهتلهر ۈئچــۈن
ۇئالر خىــزمهت قىلىــدىغان كىــشىلهر
ۇئالرنىڭ خﯧرىدارلىرى بولـۇپ ،ەئگهر
بىرەر خىزمهتچىسى كهسىپ ەئخالقى
قاىئدىلىرىگه بوي سـۇنماي ،ۆئزىنىـڭ
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خىــزمهت ھوقــۇقى يــاكى خىــزمهت
وئرنىــدىن پايــدىلىنىپ خﯧرىــداردىن
بىـــرەر مهنـــپهەئتكه ېئرىـــشمهكچى
بولــــسا ،بــــۇ بىــــر پــــارە يﯧــــيىش
ھﯧــسابلىنىپ ،شــىركهتتىن دەرھــالال
قوغالپ چىقىرىلىدۇ .بىـز مـۇالزىمهت
وئرۇنلىرىنىڭ ھهر قانداق بىرىگه ىئش
بﯧجىــرىش ۈئچــۈن بارســاق ،قارشــى
تهرەپ بىـــزگه خﯧرىـــدار ســـۈپىتىدە
ياخــشى مــۇائمىله قىلىــپ ،بىزنىــڭ
ىئشىمىزنى ياخشى بﯧجىرىپ بﯧرىـدۇ.
ۆئزىنىــــــڭ نورمــــــال خىــــــزمهت
فۇنكسىيىـــــسىنى ىئجـــــرا قىلىـــــش
جهريانىــدا بىــزدىن بىــرەر شهخــسىي
پايــــدا تهلهپ قىلىــــش ۇئ ياقتــــا
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تۇرســــۇن ،ەئگهر بىــــزگه نورمــــال
مۇائمىله قىلمايدىكهن ،بىـز دەرھـال
ۇئ كىـــشىنىڭ باشـــلىقىنى چاقىرىـــپ
كﯧلىــپ» ،ســهن قــول ائســتىڭدىكى
ائدىمىڭنــى قانــداق باشقۇرىـــسهن؟
ماڭـــا مۇنـــداق مۇنـــداق مـــۇائمىله
قىلىۋاتىـــدۇ؟« دەپ ېئيتـــااليمىز .ۇئ
باشــلىقمۇ ۆئزىنىــڭ خىزمهتچىــسىگه
دەرھـــال چـــارە كۆرىـــدۇ .ەئگهر ۇئ
باشلىقمۇ يولسىزلىق قىلىپ ،ۇئالرنىڭ
قىلمىــشلىرى بىــرەر قانۇنغــا خىــالپ
بولسا ،سىز ۇئ شىركهتنىڭ ۈئستىدىن
ەئرز قىالاليــسىز .قــانۇن وئرۇنلىــرى
ىئشنىڭ ائق-قارىـسىنى ېئـنىقالپ ،ۇئ
شــــىركهتته ھهقىــــقهتهن مهســــىله
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بارلىقىنى بﯧكىتسه ،ۇئنىڭغا ىئنتـايىن
ېئغىــــر جهرىمــــانه قويۇۋﯦتىـــــدۇ.
مۇشۇنداق بولغاچقا ،بىز ائمﯧرىكىـدا
ائرقـــــا ىئـــــشىكته مﯧڭىـــــشنىڭ ۋە
باشــــــقىالرغا پــــــارە بﯧرىــــــشنىڭ
زۆرۈرىيىتىنـــــى ائزراقمـــــۇ ھـــــﯧس
قىلمــايمىز .ھهمــمه ىئــشنى نورمــال
مۇناسىۋەت بىلهن بﯧجىرىمىز.
مهن ھــازىر مۇشــۇ مهزمۇنغــا تــوغرا
كﯧلىــدىغان بىــر قــانچه مىــسالالرنى
سۆزلهپ بﯧـرەي .مهن ۆئتـكهن يىلـى
كــۈزدە ۆئزۈمنىــڭ باشــلىقى )ۇئنــى
ىئنگلىــــزچه » «superviserدەپ
ائتايـــدۇ؛ مهنىـــسى »نـــازارەتچى«
دﯦگهنـــگه يـــﯧقىن كﯧلىـــدۇ( بىـــلهن
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ىئدارىمىزنىڭ ىئچىدىكى بىـر يىغىنغـا
قاتناشـــــتىم .يىغىـــــن تـــــۈگهپ،
ىئـشخانىمىزغا قايتىــپ كﯧتىۋاتقانــدا،
ۇئ ماڭــا» :ەئركىــن ،جــور ،كــوفى
ېئلىــــپ ىئچهيلــــى« دﯦــــدى .مهن
ۇئنىڭغـــا مـــاقۇل بولـــۇپ ،ۇئنىـــڭ
كوفىـــــــــسىنىڭ پـــــــــۇلىنى مهن
تۆلىــۋەتمهكچى بولــسام ،ۇئ» :يــاق،
ھهرگىــز بولمايــدۇ .ۇئنــداق قىلــساڭ
مهن پــارە يــﯧگهن بولــۇپ قــالىمهن.
بۈگــۈن ســﯧنى مهن مﯧھمــان قىــالي«
دەپ ،مﯧنىـــڭ كوفىيىمنىـــڭ پـــۇلىنى
باشلىقىم تۆلىۋەتتى .مهن مۇشۇنداق
ســهۋەبتىن » ،پـــارە بﯧـــرىش ،پـــارە
يﯧيىش« خاراكتﯧرىـدىكى بىـر ىئـشنى
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قىلماسلىق يۈزىـسىدىن ،باشـلىقىمنى
ۆئيـــــــۈمگه بىـــــــرەر قﯧتىممـــــــۇ
مﯧھمانـــدارچىلىققا چاقىرالمـــايمهن.
مهن ۆئزۈمنىڭ بۇرۇنقى شـىركهتتىكى
باشــــلىقلىرىمنىڭ ىئچىــــدىكى بىــــر
قانچىـــــــــــسىنى ۆئيــــــــــــۈمگه
مﯧھماندارچىلىققا چاقىرىـپ باققـان.
ەئمما ،ۇئالرنىڭ ھهممىـسىنى مهن ۇئ
شــىركهتلهردىن كهتكهنــدىن كﯧــيىن
چــــاقىردىم .بىــــر قﯧــــتىم بىزنىــــڭ
ىئدارىــــدىكى بىــــر گۇرۇپپــــا ائدەم
ىئـــدارىنىڭ قﯧـــشىدىكى بىـــر تاغقـــا
چىقىپ ،بىر كۈنلۈك يىغىن ائچتـۇق.
ۇئ تاغدا -1920يىللىرى ياسـالغان،
ەئينى ۋاقىتتا دۇنياغا داڭلىق فىزىكـا
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ائلىمــــى ېئينىــــشتﯧين ىئــــشلىگهن،
مهخـــــسۇس بىزنىـــــڭ قۇياشـــــنى
كۆزىتىـــدىغان بىـــر تﯧلﯧـــسكوپ بـــار
بولــــۇپ ،بىزنىــــڭ بىــــر كۈنلــــۈك
پــــاالىيىتىمىز ائشــــۇ تﯧلﯧــــسكوپنى
زىيــــارەت قىلىــــشنىمۇ ۆئز ىئچىــــگه
ائلغانىــدى .شــۇ پــاائلىيهت ۈئچــۈن
بىزنىــڭ گۇرۇپپىنىــڭ باشــلىقى ۆئزى
چىقىــم تارتىــپ ،بىــر قــاتتىق قهغهز
قاپتا بىـر قـاپ  Starbucksكـوفى
ېئلىــپ چىقىپتــۇ .مﯧنىــڭ پهرىــزىمچه
ۇئنىڭغــا  50دولــالر ەئتراپىــدا پــۇل
كهتكهن بولۇشى مۇمكىن .ۇئنىڭدىن
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.
بىر قﯧتىم ائمانگۈل بىلهن ىئككىمىـز
بىز يﯧمهكلىـك دۇكىنىغـا كۆكتـات ۋە
يﯧمىش ائلغىلـى كىـردۇق .دۇكاننىـڭ
بىر يﯧرىـدە كـۆك ۈئزۈمنىـڭ باھاسـى
تۇرۇپتـــۇ ،ەئممـــا ۈئزۈم يـــوق .بىـــز
قﯧــشىمىزدىن ۆئتــۈپ كﯧتىــپ بارغــان
ىئككــــــــــى ائق تهنلىــــــــــك ەئر
خىزمهتچىدىن »سىلهردە ۈئزۈم يهنه
بــارمۇ؟« دەپ ســورىدۇق .ۇئالرنىــڭ
بىرى »بﯧرىپ چوڭ ائپاڭدىن سوراپ
بــاق« دەپ جــاۋاب بهردى .ھهمــدە
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ىئككىـــسى كۈلۈشـــۈپ كهتتـــى .ائق
تهنلىكلهرنىڭ ىئچىدە مانا مۇشۇنداق
باشـــقا دۆلهتلهردىـــن كهلگهنلهرنـــى
كــــۆزگه ىئلمايــــدىغان ،ۇئالرنــــى
كهمـــسىتىدىغانالرمۇ بـــار .بىزنىـــڭ
غهزەپ ائچچىقىمىز كﯧلىپ ،ۇئالرنىـڭ
باشــلىقىنى تﯧپىــپ ،ۇئنىڭغــا نــﯧمه
بولغىنىنى ېئيتتۇق .ۇئ كىشى بىـزدىن
قانچىلىــــــــك ۈئزۈم ائلمــــــــاقچى
ىئكهنلىكىمىزنـــــى ســـــورىدى .مهن
»ىئككى جىڭ« دەپ جاۋاب بهردىم.
ۇئ كىـــشى دۇكاننىـــڭ ىئـــسكىالتىغا
كىرىپ كﯧتىـپ ،بىـر بـوالق ۈئزۈمنـى
كۆتـــۈرۈپ چىقىـــپ بىـــزگه بﯧرىـــپ،
بىــــزدىن ســــهمىمىي ۆئزۈرخــــالىق
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سـورىدى ،ھهمــدە بـۇ ۈئزۈمــگه پــۇل
تۆلىمهي ېئلىپ كﯧتىشىمىزنى ېئيتتى.
مهن» :بولدى ،ماڭا ەئمـدى سـﯧنىڭ
ۈئزۈمىــــــــڭ كﯧــــــــرەك ەئمهس.
ائدەملىرىڭنــى ياخــشى باشــقۇرغىن«
دﯦدىم .ۇئ كىشى شۇ ۋاقىتتىال ھﯧلىقى
 2خىزمهتچىـــــــسىنى ۆئزىنىـــــــڭ
ىئشخانىسىغا باشالپ كىرىپ كهتتـى.
ائمﯧرىكىلىق خﯧرىـدارالرنىڭ ىئچىـدە
مۇشۇنداق بىر ۋەقهگه ۇئچرىغانـدىن
كﯧيىن ،بۇ سودا دۇكىنىغـا ىئككىنچـى
كىرمهيـــدىغانالر ىئنتـــايىن كـــۆپ.
دۇكاننىـــڭ يامـــان نـــامى چىقىـــپ
قﯧلىــــشىدىن ســــاقلىنىش ۈئچــــۈن،
دۇكاننىـــــــڭ خوجـــــــايىنلىرى ۆئز
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خىزمهتچىلىــرىگه ىئنتــايىن قــاتتىق
تهلهپ قويىـــــــــدۇ .ۇئالرنىـــــــــڭ
ھهممىسىنىڭ شـۇائرى» :خﯧرىـدارالر
ھهممه ۋاقىت تـوغرا .سـهن ۇئالرنىـڭ
ســۆزىگه مــۇتلهق قــۇالق سالمىــساڭ
بولمايدۇ« دﯦگهندىن ىئبارەت.
يهنه بىــر قﯧــتىم ائمــانگۈل ائىئــله
دوختۇرىمىزنىـــڭ دوختۇرخانىـــسىغا
كﯧــــسهل كۆرســــهتكىلى بارغانــــدا،
دوختۇرلــۇق ســۇغۇرتا كىنىشكىــسىنى
ۇئنتۇلــۇپ قــاپتۇ .ائدەتــته ۇئالر بــۇ
كىنىــــشكىنى ھهر قﯧــــتىم كﯧــــسهل
كۆرســــــــهتكهندە تهكــــــــشۈرۈپ
يــۈرمهيتتى .بــۇ قﯧــتىم بىــز ســۇغۇرتا
شىركىتىنى ائلماشـتۇرغان بولغاچقـا،
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ۇئالر يﯧڭــــى كىنىــــشكىنى كــــوپىيه
قىلىۋالمىــسا بولمايــدىكهن .نــۆۋەت
ائمــانگۈلگه كهلگهنــدە ،بىــر كاتىــپ
»كىنىـــشكاڭ بولمىـــسا ،بىـــز ســـﯧنى
كــــۆرەلمهيمىز« دەپ ،ائمــــانگۈلنى
دوختۇرنىـــڭ يﯧنىغـــا كىرگۈزمهپتـــۇ.
ائم ـانگۈل ۇئ كــۈنى ىئــشتىن ســوراپ
بارغان بولغاچقا ،تىت-تىت بولـۇپ،
مﯧنىــڭ خىــزمهت وئرنۇمغــا تﯧلﯧفــون
قىلـــدى .مهن بـــۇ دوختۇرخانىغـــا
تﯧلﯧفـــون قىلىـــپ ،دوختـــۇر بىـــلهن
بىۋاســـــىته كۆرۈشــــــىدىغانلىقىمنى
ېئيتتىم .دوختۇر تﯧلﯧفوننى ائلغانـدا،
ۇئنىڭغا ەئھۋالنى دەپ» ،بىز پۈتـۈن
ائىئـــله بـــويىچه ســـﯧنىڭ قولۇڭـــدا
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داۋالىنىــۋاتقىلى  5-4يىــل بولــدى.
بىزدە ھازىرغۇ سۇغۇرتا بار .نـاۋادا ۇئ
بولمىغــــان تهقــــدىردىمۇ بىزنىــــڭ
ۇئنچىلىـــك داۋالىـــنىش چىقىمىنـــى
ۆئزىمىزنىـــــــڭ تۆلىيهلىگىـــــــدەك
ىئقتىــسادىي ىئقتىــدارىمىز بــار .بىــز
ەئتىال بىر يهرگه قﯧچىـپ كﯧتىـدىغان
ائدەملهردىن بولمىغاندىكىن ،بۈگۈن
ائمـــــــــانگۈلنى كۆرۈۋەتـــــــــسهڭ
بولمامدۇ؟« دﯦدىم .ۇئ دوختۇر ماڭا
نۇرغــــۇن ۆئزۈرخــــاھلىق ېئيتىــــپ،
ائمــانگۈلنى دەرھــالال كــۆردى .بىــز
ھﯧلىقـــى كـــاتىپنى ۇئ دوختۇرنىـــڭ
ىئشخانىـــسىدا قايتـــا كۆرمىـــدۇق.
دوختـــــــۇر ۇئنـــــــى ىئـــــــشتىن
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چىقىرىۋەتتىمــۇ ،يــاكى دوختۇرنىــڭ
تهنقىــدىگه چىــدىماي ۆئزى چىقىــپ
كهتتىمــۇ ۋە يــاكى باشــقا ســهۋەب
بارمۇ بىلمىدۇق .ائمﯧرىكىدا مـۇتلهق
كــــۆپ ســــاندىكى دوختۇرالرنىــــڭ
شهخسىي دوختۇرخانىسى بار بولۇپ،
ھهر بىرى ناھايىتى كۈچلۈك رىقابهت
ائســتىدا ۆئزىــگه خﯧرىــدار يىغىــدۇ.
ەئگهر بىـــز دوختـــۇرنى ۆئزىمىزنىـــڭ
ائىئله دوختۇرى قىلىـپ تـالالپ ،بىـر
قانچه قﯧتىم ۇئنىڭغا كۆرۈنۈپ ،ۇئنـى
ياقتۇرمـــاي قالـــساق ،ۆئزىمىزنىـــڭ
ســـاالمهتلىك ســـۇغۇرتا شـــىركىتىگه
تﯧلﯧفون قىلىپ ،ائىئله دوختۇرىمىزنى
شـــۇ ۋاقىتـــتىال باشـــقا دوختۇرغـــا
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ۆئزگهرتهلهيمىــز .شۇڭالشــقا ھهر بىــر
دوختۇرھانا ۆئزىنىـڭ خﯧرىـدارلىرىنى
يوقىتىـــپ قويماســـلىققا ىئنتـــايىن
تىرىشىدۇ .بىزنىڭ چىش دوختـۇرىمىز
مـــــۇالزىمىتىنى ياخـــــشى قىلىـــــپ
كۆرســىتىش ۈئچــۈن ،بىــز ھهر قﯧــتىم
چىشىمىزنى تازىلىتىپ بولغانـدا )بىـز
بىـــر يىلـــدا چىـــشىمىزنى  2قﯧـــتىم
تازىلىتىمىز؛ ۇئنىڭ چىقىمىنـى چىـش
ســــۇغۇرتا شــــىركىتى كۆتۈرىــــدۇ(،
دوختۇرىمىز بىزگه چىـش چوتكىـسى
ۋە چىـــش مهلھىمـــى قاتـــارلىقالرنى
بىكارغا بﯧرىدۇ .بىـر قﯧتىملىـق چىـش
تازىالش تهخمىنهن  30مىنـۇت داۋام
قىلىدىغان بولۇپ ،شـۇ ىئـش ۈئچـۈن
663

ۇئالر ســــۇغۇرتا شــــىركىتىدىن كهم
دﯦگهنــدە  100دولــالر پــۇل ېئلىــشى
مـــۇمكىن .بىـــزگه بىـــر قﯧتىمـــدا 5
دولالرلىــق نهرســىنى بىكارغــا بﯧرىــپ،
ۆئزىگه  100دولالر كىرىم قىلـسا ،بـۇ
يهنىــال بىزنــى قــاچۇرۇپ قويغانغــا
قارىغاندا مىڭ ياخشى .بۇ ھﯧساباتنى
ۇئالر ناھايىتى ياخشى بىلىدۇ.
مــاائش تـــۈزۈمى بـــويىچه ېئلىـــپ
ېئيتقانــدا ،ائمﯧرىكــا شــىركهتلىرىنىڭ
خىزمهتچىلىـــرى مۇنـــداق  2خىلغـــا
بۆلۈنىــــدۇ :ائيلىــــق ائلىــــدىغان
خىزمهتچىلهر ۋە ىئشلىگهن سـاەتىگه
قــــــاراپ مــــــاائش ائلىــــــدىغان
خىـــــــــزمهتچىلهر .ماائشـــــــــلىق
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خىــزمهتچىلهر بىــر كۈنــدە  6ســاەئت
ىئـــــشلهمدۇ يـــــاكى  10ســـــاەئت
ىئشلهمدۇ ،ھهر ائيدا مـۇقىم مـاائش
ائلىـــدۇ .ســـاەئتلىك خىـــزمهتچىلهر
بولسا ،ھهر كۈنى ىئـشلىگهن ۋاقتىنـى
تىزىمالپ ،جهمىئي ىئشلىگهن ۋاقتىغا
قــاراپ مــاائش ائلىــدۇ .ەئگهر بىــر
كۈنى  6ساەئت ىئشلىگهن بولسا ،شۇ
 6ســاەتكه چۇشــلۇق پــۇل ائلىــدۇ.
ەئگهر بىــــر كۈنــــدە  10ســــاەئت
ىئــشلىگهن بولــسا ،كــالىفورنىيهدە 8
ســـاەئت ۈئچـــۈن نورمـــال ۆئلـــچهم
بـــويىچه مـــاائش ېئلىـــپ ،ائرتـــۇق
ىئــــشلىگهن  2ســــاەئت ۈئچــــۈن
ائدەتتىكـــــــى ماائشـــــــىنىڭ 1.5
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ھهسسىــسىنى ائلىــدۇ .يهنــى ەئگهر
ائدەتته سـاىتىگه  10دولـالر ائلغـان
بولسا ،ھﯧلىقـى ائرتـۇق ىئـشلىگهن 2
ساەتنىڭ بىر ساىتىگه  15دولالردىـن
بﯧرىلىدۇ .شهنبه كۈنىمۇ سـاىتىگه 15
دولــالر بﯧرىلىــدۇ .يهكــشهنبه يــاكى
بايرام كۈنلىرى ىئشلىسه ساىتىگه 20
دولــالر )يهنــى  2ھهســسه( مــاائش
بﯧرىلىـــدۇ .بـــۇ كـــالىفورنىيهدە بىـــر
قانۇندۇر.
مهن  WaveSplitterدﯦـــــــگهن
شـــــىركهتته ىئـــــشلهۋاتقاندا ،مهن
مهســـۇئل بولغـــان بىـــر گۇرۇپپىـــدا
ائشۇنداق سـاەئتلىك ىئـشلهيدىغان،
 30ياشالردىكى بىر خهنزۇ ائيال بـار
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ىئدى .بىزنىڭ ۋەزىپىمىز بىـر يىلـدىن
بىــر يﯧــرىم يىلغىــچه بولغــان ۋاقىــت
ىئچىـــدە ،ۇئزۇن يوللـــۇق نـــۇر تـــاال
خهۋەرلىشىشىگه ىئشلىتىلىدىغان بىـر
زاپچاســـــنى تهتقىـــــق قىلىـــــپ ۋە
تهرەققىــــي قىلــــدۇرۇپ ىئــــشلهپ
چىقىـــرىش ىئـــدى .بـــۇ زاپچاســـنى
چىقىرىش ۈئچـۈن الزىـم بولغـان نـۇر
تــــاالنى ىئــــشلهپ چىقىرىــــدىغان
يــاپونىيه شــىركىتى  Fujikuraبــۇ
مهشــۇالت ۈئســتىدىكى تهتقىقــاتنى
باشلىغىلى  10يىل بولغان ھهمدە ۇئ
مهھـــسۇالتنى بازارغـــا ائللىقاچـــان
ســﯧلىپ بولغــان بولغاچقــا ،بىزنىــڭ
ۋەزىپىمىــز ىئنتــايىن ېئغىــر ىئــدى.
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ەئگهر بىــز ۇئنــى بهلگىلىــك ۋاقىــت
ىئچىـــدە ىئـــشلهپ چىقىرالمىـــساق،
ۇئنىـــڭ بـــازىرى ۆئتـــۈپ كﯧـــتىش
ېئھتىماللىقى بـار ىئـدى .شـۇ چاغـدا
مهن جۇڭگـــودا فىزىكىـــدا باكـــاالۋر
ۇئنۋانى ائلغان ۇئيغـۇر دوسـتۇمدىن
يهنه ىئككىــسىنى مۇشــۇ شــىركهتكه
خىــزمهتكه ائلــدۇرغان بولــۇپ ،شــۇ
چاغدىكى بىـر مهزگىـل بـۇ شـىركهت
ائمﯧرىكا بويىچه ۇئيغۇرالر ەئڭ كـۆپ
)يهنى جهمىئي  3ۇئيغۇر بار( بولغان
بىــر يــۇقىرى تﯧخنىكىلىــق شــىركهت
بولـــۇپ قالغانىـــدى .مهن كـــۆپىنچه
شــهنبه كۈنىمــۇ شــىركهتكه بﯧرىــپ
ىئشلهيتتىم .بهزىدە مﯧنىڭ بىر ۇئيغۇر
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دوستۇم مهن بىلهن بىـرگه كﯧلهتتـى.
بۇ مهھسۇالتنى ىئشلهش جهريانىـدا،
مهن يۇقىرىــدا تىلغــا ائلغــان خهنــزۇ
قىز ىئنتايىن قاتتىق ىئـشلهپ بهردى.
ۇئنىــــڭ وئقۇغــــان ەئڭ يــــۇقىرى
دەرىجىلىك مهكتىپى جۇڭگودىكى بىر
وئتتــۇرا تﯧخنىكــوم بولــۇپ ،بىزنىــڭ
گۇرۇپپىغــا يﯧڭــى كهلگهنــدە ۇئنىــڭ
ســاالھىيىتى »تﯧخنىــك« ىئكهن ـدۇق.
ۇئ ياخــشى ىئــشلىگهنلىكى ۈئچــۈن،
بىـــر يىلنىـــڭ ىئچىـــدە مهن ۇئنىـــڭ
خىزمهت دەرىجىسىنى ىئككى دەرىجه
ۆئســــتۈرۈپ ،كاندىــــدات ىئنژﯦنﯧــــر
"associate
)ىئنگلىـــــزچه "
 (engineerگه كۆتــۈرۈپ بهردىــم.
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بىـــز بـــۇ مهھـــسۇالتنى چىقىرىـــپ
بولغانــدا ،بازارنىــڭ ۇئنىڭغــا بولغــان
ېئھتىيـــــــاجى ائخىرلىـــــــشىپ ،ۇئ
مهشــسۇالتنى بازارغــا ســالمايال بــۇ
پروجهكتنـــى توختىتىـــشقا مهجبـــۇر
بولدۇق .بىزنىڭ شىركهتته سـاەئتلىك
ىئــشلهيدىغانالرنىڭ چۈشــلۈك تامــاق
ۋاقتــى  30مىنــۇت ىئــدى .مهن بــۇ
پروجهكتنىڭ ائخىرقى باسـقۇچلىرىدا
بۇ ائيالنىڭ شـىركهتتىكى بىـر قـانچه
ىئنژﯦنﯧــرالر بىــلهن بىــرگه چۈشــلۈك
تاماققا كﯧتىپ )ىئنژﯦنﯧرالر ماائشـلىق
خىــــزمهتچىلهرگه كىرىــــدۇ( ،بىــــر
ســـاەئتتىن  2ســـاەتكىچه يوقـــاپ
كﯧتىۋاتقــانلىقىنى بايقىــدىم .مــاائش
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بﯧرىلىدىغانـــدا ۇئ ائيالنىـــڭ ۋاقىـــت
تىــــزىمالش قهغىــــزىگه قارىــــسام،
چۈشلۈك دەم ېئلىشقا چىققان ۋاقتـى
بىرەر قﯧتىممۇ  30مىنـۇتتىن ېئـشىپ
كهتمهپتۇ .كﯧيىن بۇ ائيال ھهر كۈنى
ۆئزى تاماققـــا مﯧڭىـــشتىن بـــۇرۇن،
بىزنىڭ گۇرۇپپىدىكى يهنه بىر خهنزۇ
قىزغا ېئيتىپ قويۇپ ،شۇ قىز ۆئزىنىڭ
ۋاقىت جهدۋىلى بىـلهن بـۇ ائيالنىـڭ
جهدۋىلىــگه تهڭــال ۋاقىــت تامغىــسى
ۇئرىـــدىغانلىقىنى بىلـــدىم .مﯧنىـــڭ
كۆڭلۈم ىئنتايىن يﯧـرىم بولـدى .بهك
ېئچىنـــدىم .بىـــر يىلـــدەك ۋاقىـــت
جهريانىدا ،مهن ۇئالرنىـڭ ھهر كـۈنى
 8ســـاەئتتىن ائرتـــۇق ىئشلىـــشىگه
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ھهمــــدە بهزى شــــهنبه كۈنلىرىمــــۇ
ىئشلىشىگه يول قويغانىـدىم .شـۇنىڭ
بىــلهن شــۇ بىــر يىلــدا بــۇ ائيــال 50
مىــڭ دولالردىــن يــۇقىرى كىــرىمگه
ېئرىشهلىگهنىدى .لﯧكىن ،بۇ مهسـىله
توغرىـــسىدا بىـــر ىئـــش كۆرۈشـــنى
ياقتۇرمىـــدىم .بىزنىـــڭ شـــىركهتنىڭ
مهخــــسۇس مۇشــــۇنداق ىئــــشالرغا
مهســــۇئل بۆلــــۈمى بــــار بولــــۇپ،
خىزمهتچىلهرنىــڭ بــۇ جهھهتتىكــى
تهلىم-تهربىيىسىگه ائشۇالر مهسـۇئل
ىئـــدى .شـــۇڭا مﯧنىـــڭ ۇئ ىئـــشقا
ائرىالشـــقۇم كهلمىـــدى .ۇئ ىئـــشنى
باشــقا ھــﯧچ كىمگىمــۇ ېئيتمىــدىم.
كﯧيىن بۇ پروجهكت توختىتىلغاندىن
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كﯧــــــيىن ،بىزنىــــــڭ گۇرۇپپىمــــــۇ
تارقىتىۋﯦتىلدى .ۇئ ائيال باشـقا بىـر
گۇرۇپپىغــا كهتتــى .ائرىلىقتــا 3-2
ائي ۆئتكهندىن كﯧيىنكى بىـر كـۈنى،
مهن ۇئ ائيالنىــــــڭ شــــــىركهتتىن
چىقىرىلغــانلىقىنى بىلــدىم .ۇئ ائيــال
ۆئزى شىركهتتىن چىقىرىلغـان كـۈنى
مﯧنـــى ۆئزىنىـــڭ بـــۇرۇن قانچىلىـــك
ياخـــــــــشى ىئـــــــــشلىگهنلىكىگه
گۇۋاھچىلىققــــا تــــارتىپتىكهن .مهن
ائشۇنداق گۇۋاھچى بولـۇپ بهردىـم.
ەئممـــــا ،ۇئ ائيالنىـــــڭ قىلغىنـــــى
شــــىركهتنىڭ تــــۈزۈمىگه خىــــالپ
بولغاچقـــــا ،ۇئ ائيـــــال يهنىـــــال
شىركهتتىن چىقىرىۋﯦتىلدى.
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مهن مۇشــۇ ســۆھبهتنىڭ ائلــدىنقى
قىــسمىدا ،بىــر شــىركهتكه بىــر ائدەم
ېئلىــشتا ،ۇئ شــىركهتنىڭ نﯧمىلهرنــى
كــۆزدە تۇتىــدىغانلىقىنى تهســۋىرلهپ
ۆئتتــــــــــۈم .ائمﯧرىكىــــــــــدىكى
شىركهتلهرنىڭ مۇتلهق كـۆپ قىـسمى
شهخسىنىڭ قولىدا بولـۇپ ،ۇئالرنىـڭ
بىــــر يﯧڭــــى ائدەم ېئلىــــشىدىكى
مهقــــسىتى شــــىركهت ىئگىلىكىنــــى
تﯧخىمۇ تهرەققىي قىلدۇرۇش ۈئچـۈن
بولــۇپ ،ھهرگىــز ۆئزىنىــڭ تــۇغقىنىنى
بﯧقىــۋﯦلىش ۈئچــۈن ەئمهس .شــۇڭا
ۇئالر ۆئز شىركىتىگه ائدەم ائلغانـدا،
ەئگهر بىــر خىــزمهتكه بىــر تــۇغقىنى
بىلهن بىر يات ائدەم تهڭال ىئلتىماس
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قىلغـــان بولـــۇپ ،بـــۇ ىئككىـــسىنىڭ
خىزمهت ىئقتىدارى وئخشاش بولـۇپ
قالــسا ،ۆئزىنىــڭ تــۇغقىنىنى ېئلىــشى
مــۇمكىن .ەئگهر ياتنىــڭ قــابىلىيىتى
تۇغقىنىنىڭ قابىلىيىتىدىن يـۇقىرىراق
بولـــۇپ قالـــسا ،كـــۆپىنچه ھـــالالردا
چوقۇم ھﯧلىقى ياتنى ائلىدۇ )لﯧكىن،
جۇڭگولــۇقالر قۇرغــان شــىركهتلهردە
جۇڭگـــودىكىگه وئخـــشاش ىئـــشالر
ىئنتـــايىن ېئغىـــر ،دەپ ائڭلىـــدىم(.
ائمﯧــرىكىلىقالر ۆئزىنىــڭ تۇغقىنىنىــڭ
شىركىتىدە ىئـشلهشنى ،ەئر-خوتـۇن
بىـــر شـــىركهتته ىئـــشلهشنى پهقهت
ياخـــشى كۆرمهيـــدۇ .ائمﯧرىكىـــدا
تونۇش ائرقىلىق خىزمهت تاپىدىغان
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ىئشالرمۇ ائز ەئمهس .لﯧكىن ،مﯧنىـڭ
بىلىـــشىمچه ،قـــانۇن بـــويىچه ائدەم
سانى تهخمىنهن  50تىن ائشىدىغان
شـــىركهتلهرنىڭ ھهممىـــسى ۆئزىنـــى
»وئخــــشاش خىــــزمهت پۇرســــىتى
بﯧرىـــــدىغان وئرۇن« دەپ ېئـــــالن
قىلىــشى ھهمــدە شــىركىتىگه ائدەم
ائلغانــــدا ائدەم كهمــــسىتمهسلىكى
كﯧــــرەك .بۇنــــداق شــــىركهتلهرنى
ىئنگلىــزچه «Equal Opportunity
»Employerدەپ ائتاپ ،قىـسقارتىپ
» «EOEدەپ يازىـــــدۇ .شـــــۇڭا،
گﯧــــزىتكه چىقىرىلغــــان خىــــزمهت
ېئالنىغـــا قارىـــسىڭىز ،كۆپلىرىنىـــڭ
ائســــــــــــــــــتىدا » «EOEدەپ
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يﯧزىلغــانلىقىنى كۆرىــسىز .ســىز ەئگهر
مۇشۇنداق بىـر شـىركهتكه ىئلتىمـاس
قىلىــــــــــــپ ،ۆئزىڭىزنىــــــــــــڭ
كهمـــــــــــــــــــــــسىتىلگهنلىكىنى
ىئسپاتلىيالىسىڭىز ،ۇئ شىركهت ېئغىر
جازاغــــــا تارتىلىــــــدۇ .شــــــۇڭا،
تونۇشــــالرنىڭ خىــــزمهت تﯧپىــــشتا
وئينايــــدىغان ائساســــلىق رولــــى،
ۆئزىنىـــــڭ شـــــىركىتىدە قانـــــداق
خىزمهتلهرنىــڭ بــارلىقىنى تونۇشــىغا
ېئيتىـــپ بﯧـــرىش ھهمـــدە ۇئنىڭغـــا
ىئلتىماس قىلىـپ بولغانـدىن كﯧـيىن
نهتىجىـــسى قانـــداق بولغـــانلىقىنى
سۈرۈشته قىلىـپ بﯧرىـشتىن ىئبـارەت
بولىـــدۇ .ۇئنىڭـــدىن باشـــقا ،ەئگهر
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سىزنىڭ شىركهتته ىئناۋىتىڭىز بولـسا،
سىز بىـر كىـشىگه گـۇۋاھچى بولـۇپ،
ۇئنى ائسانراق ىئـشقا ائلدۇرااليـسىز.
مهن  CVIدﯦـــــگهن شـــــىركهتتىكى
ســــابىق باشــــلىقىم ،شــــىركهتنىڭ
مـــــــــــــۇائۋىن رەىئـــــــــــــسىنى
 WaveSplitterدﯦگهن شـىركهتكه
ەئنه شـــۇنداق ىئـــشقا ائلــــدۇرغان
ىئــدىم .يـــۇقىرىقى ىئككـــى ۇئيغـــۇر
دوســــتۇمنىمۇ ائشــــۇنداق ىئــــشقا
ائلـــــــــدۇردۇم .ۇئالرنـــــــــى مهن
تونۇشـــتۇرغان بولـــساممۇ ،يهنىـــال
نورمـــــال رەســـــمىيهت بـــــويىچه،
شىركهتتىكى بىـر قـانچه كىـشى ۇئالر
بىــلهن ائيــرىم-ائيــرىم كۆرۈشــۈپ،
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نۇرغـــۇن ســـوائلالرنى ســـوراپ ،ۇئالر
ۈئســـتىدە »بولىـــدىكهن« دﯦـــگهن
خۇالســـىنى چىقارغانـــدىن كﯧـــيىن
ائنـــــدىن ۇئالرنـــــى شـــــىركهتكه
ائلغانىــدى .بۇنــداق ىئــشالر كــۆپ
ۇئچرىمايـــدۇ .لـــﯧكىن ۇئ ائمﯧرىكـــا
جهمىئيىتىدىمۇ مهۋجۇت .كىچىكرەك
شىركهتته ائشۇنداق قىلغىلى بولىدۇ.
لـــﯧكىن ،مهن ھـــازىر ىئـــشلهۋاتقان
ىئدارىگه وئخشاش چـوڭ شـىركهتته
بولـــسا ۇئنـــداق قىلىـــش مـــۇتلهق
مۇمكىن ەئمهس.
ائمﯧرىكىـــــــدا مهن يۇقىرىـــــــدا
ېئيتقانــدەك كىــشىلهرنىڭ خىــزمهت
ەئخالقـــــى توغرىـــــسىدىكى ائڭ-
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سهۋىيىسى ىئنتايىن يـۇقىرى بولـۇپ،
كىشىلهر وئتتۇرىسىدىكى مۇناسـىۋەت
قـــانۇن بـــويىچه نورمـــال خىـــزمهت
مۇناســـىۋىتى تهرىقىـــسىدە ېئلىـــپ
بﯧرىلىـــدىغان بولغاچقـــا ،كىـــشىلهر
ىئنتايىن كۆڭۈل ائزادىلىكـى ىئچىـدە
ياشــــــايدۇ .ائدەم كهمــــــسىتىش،
ھهققانىيهتــسىزلىك ،ەئخالقــسىزلىق،
ائدالهتــــــــسىزلىك دﯦگهنــــــــدەك
نهرســىلهرنى ائنــچه ۇئچراتمــايمىز.
جۇڭگــــودىكىگه وئخــــشاش بىــــر
ائدەمنىڭ يهنه بىر ائدەمگه ھـاجىتى
چۈشىدىغان ىئش ائساسهن مهۋجۇت
ەئمهس .پۇلال بولسا ،ھهمـمه ىئـشنى
قــانۇنلۇق يــاكى نورمــال مۇناســىۋەت
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بىـــلهن ھهل قىلغىلـــى بولىـــدۇ .مهن
مۇشۇ سوائلغا بىـرەر سـهلبىي مىـسال
تﯧـــپىش ۈئچـــۈن خﯧلـــى تىرىـــشىپ
باققـــــــــــان بولـــــــــــساممۇ ،ۆئز
سهرگۈزەشتلىرىمنىڭ ىئچىـدىن بىـرەر
ياخــشى مىــسال تاپالمىــدىم .پهقهت
كــالىفورنىيه شــتاتلىق ھۆكۈمىتىــدە
بۇنىڭدىن بىر قانچه يىل بـۇرۇن يـۈز
بهرگهن مۇنــداق بىــر ىئــش ېئــسىمگه
كهلــــدى .دۇنيــــادىكى ەئڭ چــــوڭ
ســانلىق ائمبــار باشــقۇرۇش يۇمــشاق
دﯦتالىنى چىقىرىـدىغان »«Oracle
دﯦــگهن شــىركهت بىزنىــڭ بــۇرۇنقى
ۆئيىمىــــــــزدىن  10كىلــــــــومﯧتىر
يىراقلىقتىكــى بىــر شــهھهردە بولــۇپ،
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كالىفورنىيه شـتاتلىق ھۆكـۈمىتى بىـر
قﯧـــتىم ۇئالردىـــن تهخمىـــنهن 30
مىليون دولالر قىممىتىدىكى يۇمـشاق
دﯦتالنى سﯧتىۋاپتۇ .بۇ ىئشقا مهسۇئل
بولغــان كىــشى » «Oracleدﯦــگهن
شىركهتتىكى سودا-سﯧتىققا مهسـۇئل
كىــشى بىــلهن يــﯧقىن بولــۇپ ،ســودا
پۈتكهندىن كﯧـيىن وئراچـله ھﯧلىقـى
ەئمهلــدارغا بىــرەر يۈزمىــڭ دولــالر
ەئتراپىدا »مۇكاپات پۇلى« بﯧرىپتـۇ.
كﯧيىن بۇ ىئش پـاش بولـۇپ قالـدى.
ھۆكۈمهت تهكشۈرۈپ قارىسا ،ائلغان
يۇمـــشاق دﯦتالنىـــڭ ســـانى ۇئنـــى
ىئــــــشلىتهلهيدىغان خىزمهتچــــــى
خادىمالرنىڭ سانىدىنمۇ كۆپ ىئكهن.
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شــۇنىڭ بىــلهن ،شــتاتلىق ھۆكــۈمهت
ھﯧلىقى سودا ۈئسـتىدىن » قانۇنـسىز
ىئـــش« )ىئنگلىزچىـــدا «illegal
» practiceدەپ ائتايــدۇ( دﯦــگهن
خۇالســىنى چىقىرىـــپ ،ۇئ يۇمـــشاق
دﯦتالالرنىڭ بىـر قىـسمىنى وئراچلهغـا
قـــــايتۇرۇپ ،ھﯧلىقـــــى ەئمهلـــــدار
ېئرىـــــشكهن مۇكاپـــــات پـــــۇلىنى
تارتىۋﯦلىپ ،ۇئ ەئمهلـدارنى ىئـشتىن
بوشىتىۋەتتى .بۇ يهردىمۇ بىر ائددىي
ھﯧــساب بــار .ھﯧلىقــى ەئمهلــدارنىڭ
يىللىق ماائشى چوقۇم بىر يـۈز مىـڭ
دولالردىن جىق يۇقىرى .مانا ەئمدى
ۇئ خىزمىتىدىن قۇرۇق قﯧلىش بىـلهن
بۇنــداق مااشــتىنمۇ قــۇرۇق قالــدى،
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دﯦگهن سۆز .ۇئ كىـشىنىڭ باشـقا بىـر
خىزمهت تﯧپىشى پۈتۈنلهي مۇمكىن.
لﯧكىن ،ەئگهر ائمﯧرىكىدا بىـرى پـارە
يﯧمهكچــى بولــسا ،ۇئ پــارىنى خﯧلــى
كۆپ يﯧمىسه ،ۇئ كىشىنىڭ تۇرمۇشىغا
ائنـــچه تهســـىر كۆرسهتمهســـلىكى،
ھهتتــا ۇئنىــڭ نهتىجىــسىدە چــوڭ
زىيانالرنى تارتىپ قﯧلىـشى مـۇمكىن.
مۇشــۇنداق بىــر رﯦــاللىق ائمﯧرىكىــدا
كىـــــــــشىلهر وئتتۇرىـــــــــسىدىكى
مۇناســـىۋەتنىڭ بىـــر خىـــل نورمـــال
خىــزمهت مۇناســىۋىتى بولۇشــىدىكى
ائساســــلىق ســــهۋەبلهرنىڭ بىــــرى
بولۇشى مۇمكىن.
ائخىرىدا ،گهرچه يۇقىرىقى سـوائل
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بىـــــلهن بىۋاســـــىته مۇناســـــىۋىتى
بولمىــسىمۇ ،مهن ائمﯧرىكىنىــڭ يــاش
ۆئســمۈرلهرنى تهربىيىلهشــتىكى يهنه
بىر ىئشىنى سۆزلهپ بﯧرەي .ائلدىنقى
پهيـــــشهنبه )-2005يىلـــــى -28
ائپرﯦــــل( كــــۈنى كــــالىفورنىيهدە
»بالىـــــسىنى ائتـــــا-ائنىـــــسىنىڭ
ىئدارىسىگه ائپىرىش كۈنى« بولـدى.
يــاش-ۆئســمۈرلهر داۋاملىــق ائتــا-
ائنىسىدىن ۆئزىنىڭ خىزمىتىگه ائىت
نهرسىلهرنى ائڭالپ تۇرىـدۇ .ھهمـدە
ۆئزىنىــڭ چــوڭ بولغانــدا قىلىــدىغان
خىزمىتىنىڭ قانداق بولىـدىغانلىقىنى
بىلگۈسى كﯧلىدۇ .شۇڭالشقا ائمﯧرىكا
ھۆكۈمىتى يۇقىرىقى كۈننى بالىالرنىڭ
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دادىسى ياكى ائپىسىنىڭ ىئدارىسىگه
بﯧرىــپ ،بىــر كــۈن ۇئالر قىلىــدىغان
خىزمهتنىڭ پۈتۈن جهريانىنى كۆرۈپ
باقىــدىغان كــۈن قىلىــپ بﯧكىــتكهن
ىئكهن .مهكتهپلهرمۇ ۇئ كۈنى مۇشـۇ
ىئــش مۇناســىۋىتى بىــلهن مهكــتهپكه
كهلمهيدىغانالرغا يـول قويىـدۇ .مهن
وئغلـــۇمنى ۆئزۈمنىـــڭ ىئدارىـــسىگه
ائپاردىم .ائدەتتىكىگه وئخشاشال بىز
ەئتىـــــــگهن ســـــــاەئت  5:45دە
وئرنىمىــزدىن تــۇرۇپ ،ســاەئت 6:15
دە ۆئيــدىن يولغــا چىقىــپ ،ســاەئت
6:30دە ىئدارىنىڭ مىنىبۇسـى بىـلهن
يىغىلىــش وئرنىــدىن يولغــا چىقىــپ
ىئـــشقا بـــاردۇق .ۇئ كـــۈنى بىزنىـــڭ
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ىئدارىگه  500-400گه يـﯧقىن بـاال
بﯧرىپتـــۇ .ھهمـــمه يهردە بالىـــسىنى
يﯧـــــتىلهپ كﯧتىـــــپ بارغـــــانالرنى
ۇئچراتتۇق .چۈشتىن بۇرۇن بالىالرنى
 4چــوڭ گۇرۇپپىغــا بۆلــۈپ ،نــۆۋەت
بويىچه بىر چوڭ زالنىـڭ ىئچىـدە بـۇ
ىئدارىــــدە ائتــــا-ائنىــــالر نــــﯧمه
خىزمهتلهرنـــــى قىلىـــــدىغانلىقىنى،
ۇئالرنىڭ ۆئز ائرا قانداق باغلىنىشلىق
ىئكهنلىكىنـــــــى چۈشـــــــهندۈردى.
وئلتۇرغان ائتا-ائنىالردىن  5-4نـى
ۆئز ىئختىيــارلىقى بىــلهن ســهھنىگه
چاقىرىــپ چىقىــپ ،ۇئالرنىــڭ نــﯧمه
ىئش قىلىـدىغىنىنى سـوراپ ،ائنـدىن
ۇئالردىــــن ھهرىــــكهت بىــــلهن ۆئز
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خىزمىنىتىنـــــــــــى قانـــــــــــداق
ىئــشلهيدىغانلىقىنى كۆرســهتكۈزدى.
بىر قىسىم بالىالرنىمۇ سهھنىگه ېئلىپ
چىقىــپ ،ۇئالرنىمــۇ ائتــا-ائنىالرغــا
ياردەملهشــــــــــــــــــتۈرۈپ ،بهزى
ھهرىكهتلهرنـــى قىلـــدۇردى .يىغىـــن
باشـــقۇرغۇچى ىئنتـــايىن قىزىقچـــى
ائدەم بولــــۇپ ،ۇئنىــــڭ ســــۆزى ۋە
قىلىقىنىـــــڭ قىزىقلىقىـــــدىن بـــــۇ
پاالىيهتنىــــڭ بﯧــــشىدىن تارتىــــپ
ائخىرغىچه ھهممه ائدەملهر قاقاقالپ
كۈلۈشــۈپ تــۇردى .بــۇ پــاالىيهتتىن
كﯧيىن ،بالىالرنى ائلـدىن تهييـارالپ
قويغــــــان  4-3تهجرىبىخانىغــــــا
ائپــاردۇق .ۇئ يهردە روبــوت )ماشــىنا
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ائدەم( قاتارلىق نهرسىلهرنىڭ قانـداق
ىئـــــشلهيدىغانلىقىنى كۆرســـــىتىپ
بهردى .ىئدارىدىن ھهر بىر بالىغا بىـر
خالتا سوۋغاتمۇ تهييارالپ قويۇپتـۇ.
بىـــزدىن بـــالىالردىن بىـــر قهدەممـــۇ
ائيرىلماســـــلىق تهلهپ قىلىنغـــــان
بولۇپ ،بىز پۈتـۈن بىـر كـۈن بـالىمىز
بىـــلهن بىـــرگه يـــۈردۇق .چۈشـــتىن
كﯧـــيىن بىزنىـــڭ گۇرۇپپىنىـــڭ بىـــر
تﯧخنىكىلىق يىغىنى بـار بولـۇپ ،مهن
ۇئنىڭغا قاتناشمىـسام بولمـايتتى .ۇئ
بىر ناياھىتى مهخپىي يىغىن بولـۇپ،
ائدەتــته ســىرتتىكىلهرنى ھهرگىزمــۇ
كىرگـــۈزمهيتتى .مهن باشـــلىقىمدىن
وئغلۇمنى ېئلىپ كىرسهم بولىدىغان-
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بولمايــــدىغانلىقىنى سورىــــسام ،ۇئ
كىــشى» :ېئلىــپ كىرىــۋەر« دﯦــدى.
شۇنىڭ بىـلهن وئغلۇممـۇ بـۇ يىغىنغـا
باشـــتىن-ائخىـــر قاتناشـــتى .ۆئزى
چۈشهنگهن بهزى گهپلهرنى مهنـدىن
پىچىرالپ سوراپ وئلتـۇردى .بىزنىـڭ
بــاش ىئــدارىمىز بولغــان كــالىفورنىيه
تﯧخنىكىلىـــق ىئنـــستىتۇتى بىزنىـــڭ
ىئدارىــدىن  10كىلــومﯧتىر يىراقلىقتــا
بولۇپ ،دىلـشات بىـلهن ىئككىمىـز ۇئ
ىئــدارىگىمۇ بﯧرىــپ ،بىــر ســاەئت ۇئ
مهكتهپنى ائيلىنىپ كهلدۇق .بـۇ بىـر
كۈن ىئچىدە خىزمىتىمنىڭ ائساسـهن
ھــﯧچ ۈئنــۈمى بولمىــدى .مۇشــۇنداق
بولــــسىمۇ ،ائمﯧرىكــــا ھۆكــــۈمىتى
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بالىالرنىڭ ساغالم ۆئسۈپ-يﯧتىلىـشى
ۈئچـــۈن ،مۇشـــۇنداق ىئقتىـــسادىي
زىيانغىمۇ چىداپ ،يىلـدا بىـر كـۈننى
بـــالىالر ۈئچـــۈن ائجراتقـــان .بـــۇ
پاالىيهتنىڭ يهنه بىر پايدىسى بالىالر
ائتــا-ائنىالرنىــڭ ھهر ائيــدا ۆئيــگه
ەئكىرىدىغان پۇلنى قانـداق ىئـشلهپ
تاپىـــدىغانلىقىنى ۆئز كـــۆزى بىـــلهن
كۆرۈشـــتۇر .شـــۇ ائرقىلىـــق بـــالىالر
كىچىكىـــــدىن تارتىـــــپ پـــــۇلنى
قهدىرلهشــــنى ۆئگىنىــــدۇ .بىزنىــــڭ
ائىلىدە مهن بالىالرنىڭ بىر نهرسىنىڭ
باھاسىنى »ائران  xxxپۇل ىئـكهن«
دﯦيىــشىنى پۈتــۈنلهي مهنــىئ قىلغــان
بولۇپ ،ۇئالر قىممىتى بىر دولالردىـن
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يۇقىرى نهرسىلهرگه بۇ سۆزنى ھهرگىز
ىئــــشلهتمهيدۇ .ۇئالرنىــــڭ پــــۇلنى
قهدىــرلهش ائدىتىنــى يﯧتىلــدۈرۈش
ۈئچـــــۈن مۇشـــــۇنداق قاىـــــدىنى
چىقارغانىدىم.
بىــــر قﯧــــتىم بىــــز بــــالىلىرىمىزنى
ۆئيىمىــــــــزدىن  40كىلــــــــومﯧتىر
يىراقلىقتىكـــى بىـــر ھـــاۋا ائرمىـــيه
بازىـــسىدا ۆئتكـــۈزۈلگهن ھهربىـــي
ائيـــروپىالن ۇئچـــۇرۇش وئيۇنىغـــا
ائپارغــان ىئــدۇق .بۇمــۇ ائمﯧرىكــا
ھۆكۈمىتىنى ـڭ ۆئز پۇقرالىرىغــا يىلــدا
بىـــر قﯧـــتىم ۆئتكـــۈزۈپ بﯧرىـــدىغان
پــاائلىيهت بولــۇپ ،ۇئنىڭغــا ھــﯧچ
كىمــــــدىن پــــــۇل ېئلىنمايــــــدۇ.
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ائمﯧرىكىلىقالرنىـــڭ نۇرغـــۇنلىرى ھهر
يىلـــى بـــۇ پـــاائلىيهتكه بـــالىلىرىنى
ائپىرىــدۇ .بىــز بارغــان بــازىغىمۇ ۇئ
كــۈنى  5مىــڭ ەئتراپىــدىكى ائدەم
بارغــان بولــۇپ ،كىچىــك بــالىالرمۇ
ىئنتـــايىن كـــۆپ ىئـــكهن .ھهربىـــي
ائيــروپىالن ۇئچــۇرۇش وئيۇنىــدىن
كﯧيىن ،بىز قاتارى تىزىـپ قويۇلغـان
ھهر خىــل ائيروپىالنالرنــى كــۆردۇق.
بىر تىك ۇئچار ائيروپىالن بىلهن بىـر
چــوڭ تىپلىــق ھهربىــي توشــۇغۇچى
ائيروپىالنغا تاماشىچىالرنى كىرگىلـى
قويىدىكهن .بىزمۇ ۇئالرنىـڭ ىئچىـگه
كىرىــــــپ ،كــــــۆرۈپ چىقتــــــۇق.
ائمﯧرىكىنىـــڭ ەئڭ يﯧڭـــى تىپتىكـــى
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چاشــقان-شــهپهرەڭ شــهكلىدىكى،
رادار كۆرەلمهيــــــــــــــــــــــدىغان
ائيروپىالنلىرىدىن تارتىپ بار ىئكهن.
ۇئنىـــڭ ىئچىـــگه كىـــرىش مهنـــىئ
قىلىنغــان بولــۇپ ،بىــز  4-3مﯧتىــر
يﯧقىنلىققـــــا كﯧلىـــــپ كـــــۆردۇق.
ائمﯧرىكىـــدا ىئـــشلهپ چىقىرىلغـــان
ائيروپىالنالرنىـــــڭ ھهممىـــــسىدىن
بىرەرسى باردەك ھـﯧس قىلـدۇق .بىـز
شــىمالىي كــالىفورنىيهدە تۇرۇۋاتقــان
ۋاقتىمىزدا ،بىر قﯧتىم ائمﯧرىكىنىڭ بىر
چــوڭ تىپلىــق ھهربىــي ائيــروپىالن
توشـــــۇغۇچى پـــــاراخوتى ســـــان
فرانچىـــــسچو دﯦڭىـــــز بوغۇزىـــــدا
توختىــــدى .ۇئ پــــاراخوت ســــان
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فرانچىسچودا تۇرغان كـۈنلهردە ۇئمـۇ
پۇقراالرنىــــڭ كۆرۈشــــىگه ېئچىــــپ
بﯧرىلــدى .ائمﯧرىكــا ھۆكــۈمىتى ۆئز
پۇقراســـى ۋە ائمﯧرىكىلىـــق يـــاش-
ۆئسمۈرلهر ۈئچۈن بۇنـداق ىئـشالرنى
ناھـــايىتى كـــۆپ قىلىـــپ بﯧرىـــدۇ.
ائمﯧرىكىلىقالرمـــــــۇ بـــــــالىلىرىنى
مۇشــۇنداق پــاالىيهتلهرگه ېئرىنمــاي
ائپىرىـپ تۇرىـدۇ .يـاش-ۆئسـمۈرلهر
مۇشــــۇنداق ىئــــشالرغا قاتنىــــشىش
ائرقىلىـــق كـــۆزى ېئچىلىـــپ ،چـــوڭ
بولغۇچه دۇنيادىكى نۇرغـۇن يـۇقىرى
تﯧخنىكىلىــق نهرســىلهرنى بىلىــدىغان
بولۇپ كﯧتىدۇ.
مهن ائلدىنقى بۆلۈملهردىمـۇ تىلغـا
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ائلغانــــدەك ،بالىالرنىــــڭ ســــاغالم
ۆئســــۈپ-تﯧرىلىــــشى مۇنــــداق 3
تهرەپكه بـاغلىق (1 :ائتـا-ائنـا؛ (2
مهكــتهپ؛  (3جهمىئــيهت .ائمﯧرىكــا
ھۆكـــۈمىتى ھهمـــمه مهكـــتهپلهرگه
وئخــــشاش مىقــــداردىكى مهبــــلهغ
ائجرىتىــــپ ،ھهمــــمه مهكــــتهپكه
وئخـــشاش قارايـــدىغان بولـــسىمۇ،
وئخــشىمىغان مىللهتلهردىــن كﯧلىــپ
چىققــــان ائتــــا-ائنىــــالر بىــــلهن
وئخشىمىغان مىللهتنىـڭ جهمىئيىتـى
وئخــشاش بولمىغاچقــا ،بالىالرنىــڭ
تهربىيىلىنىشىمۇ وئخشاش بولمايـدۇ.
مهســــىلهن ،مهيلــــى كــــالىفورنىيه
ۇئنىۋﯦرســــىتﯧتىدا بولــــسۇن يــــاكى
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كــالىفورنىيه شــتات ۇئنىۋﯦرســىتﯧتىدا
بولــسۇن ،مهن مﯧكــسىكىلىق ۋە قــارا
تهنلىـــــــك ائلىـــــــي مهكـــــــتهپ
وئقۇغــــــۇچىلىرىنى ىئنتــــــايىن ائز
كـــۆردۈم .ائســـپىرانتالرنىڭ ىئچىـــدە
بولــسا تﯧخىمــۇ شــۇنداق .ائمﯧرىكــا
ھۆكــــۈمىتى -2000يىلــــى ېئــــالن
قىلغان بىر دوكالتقـا ائساسـالنغاندا،
گهرچه ائمﯧرىكىــــــــدىكى قــــــــارا
تهنلىكلهرنىڭ سانى نوپۇسـنىڭ ائران
 12پىرســــــهنتىنى ىئگىلىــــــسىمۇ،
ائمﯧرىكـــــــــا تۈرمىلىرىـــــــــدىكى
جىنايهتچىلهرنىڭ  44پىرسهنتى قـارا
تهنلىكلهر ىئكهن .مانا بۇ ائتـا-ائنـا
ۋە جهمىئيهتنىـــــــــــڭ بـــــــــــاال
697

تهربىيىلهشتىكى رولىنىڭ بوشـلۇقىنىڭ
نهتىجىــــــسىدۇر .ۇئيغۇرالرچــــــۇ؟
يــــۇرتىمىزدا ائق چــــﯧكىشAIDS ،
كﯧـــــسىلىگه گىرىپتـــــار بولـــــۇش،
ائدەتتىكـــــى جىنـــــايى ىئـــــشالر
تۈپهيلىــدىن تــۈرمىگه كىــرىش ،بــۇ
جهھهتـــته ۇئيغۇرالرنىـــڭ نىـــسبىتى
قانــــداق؟ مﯧنىــــڭ ائڭلىــــشىمچه
ۇئيغۇرالرنىـــڭ نىـــسبىتى ىئنتـــايىن
يــۇقىرى ىئــكهن .ائمﯧــرىكىلىقالر ۆئز
پهرزەنتلىرىنى سىرتقى مﯧھمانالردىن،
ھهتتــــا ۆئزىنىــــڭ يــــﯧقىن ۇئرۇق-
تۇغقانلىرىـــدىن مـــۇتلهق ۈئســـتۈن
كۆرىدۇ .ۆئز بالىلىرىنىڭ ېئھتىياجىنى
تولۇق قاندۇرۇپ ،ۇئنىڭدىن ېئشىنسا
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ائنــدىن باشــقىالرغا يــاردەم قىلىــدۇ.
ۇئيغۇرالرچــــۇ؟ بىــــر ائدەمــــگه 5
كىشىلىك تاماق بۇيرۇتـۇپ ،تامـاقنى
ۋەھــــشىيلهرچه ىئــــسراپ قىلىــــپ
كهيپـــــى-ســـــاپالىق تۇرمـــــۇش
كۆچۈرۈۋاتقان ائشۇ كىـشىلىرىمىز ۆئز
بالىلىرىــــــدىن قانچىلىــــــك خهۋەر
ېئلىۋاتىـــدۇ؟ ۇئيغـــۇر جهمىئيىتـــى
ۇئيغــۇر بــالىلىرى ۈئســتىدىن ائزراق
نــازارەت قىلىــش رولىنــى ۆئتهمــدۇ؟
ەئگهر ۇئيغــــــۇرالر ۆئز-ۆئزىــــــگه
كۆيۈنمهيــدىكهن ،باشــقىالر تﯧخىمــۇ
كۆيۈنمهيــدۇ .ەئگهر ۇئيغــۇرالر ۆئز-
ۆئزىـــــدىن خهۋەر ائلمايـــــدىكهن،
باشقىالرنىڭ تﯧخىمۇ كارى يوق .شۇڭا
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وئيلىنىش كﯧرەك.
مهن بـــۇ بۆلـــۈمنى  2ھهپتىـــدىن
ىئلگىــرى يــۇرتىمىزدىن كهلــگهن بىــر
پارچه خهت بىـلهن ائخىرالشـتۇراي:
»مهن بىـر يﯧـزا وئتتـۇرا مهكتىپىنىــڭ
وئقۇتقۇچىـــسى .بـــۇ يهردە كىتـــاب
پۇللـــۇق .ھهر داىئـــم كىتـــاب پـــۇلى
يىگىدىغان ۋاقتىمـدا بىـر قﯧـتىم كـۆز
يﯧشى قىلىمهن .نۇرغۇن بالىالر كىتاب
پۇلى ۈئچۈن  3-2دانه تۇخۇم ياكى
توشــقان ،توخــۇ كۆتــۈرۈپ كﯧلىــپ،
كىتــاب بﯧرىــشىمنى قاپقــارا كــۆزلىرى
بىــلهن تهلمــۈرۈپ تــۇرۇپ ســورايدۇ.
نۇرگـــۇن قﯧـــتىم مااشـــىمنى بـــالىالر
ۈئچـــۈن تـــۆلهپ ،ۆئزۈمـــگه پـــۇل
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ائشمىدى .بالىالرنىـڭ ائتـا-ائنىـسى
بالىسىنى مهكتهپكه ەئۋەتمهيدۇ .بـۇ
چاغدا بىز ۆئيىگه بﯧرىـپ ،چاقىرىـپ
كﯧلىمىــز .بهزى ائتــا-ائنىــالر بىزنــى
تىلـــالپ يولغـــا ســـالىدۇ .ۇئالرنىـــڭ
دﯦيىـشىچه يهيــدىغانغا نهرســه يــوق،
مهكـــتهپكه نهدە پـــۇل؟ ۇئنىڭـــدىن
ۆئيــدە ىئــش قىلــسۇن ،دەپ قوپــال
گهپ قىلىدۇ .يهنه بﯧزىلهر بىـر يىلـدا
بىــــر قﯧــــتىم تويغــــۇدەك گــــۆش
يﯧيهلمىگهنلىكىنـــــــى ،بـــــــالىالرنى
وئقۇتۇشنى تولىمۇ خااليدىغانلىقىنى،
ەئمما ائمال يوق ىئكهنلىكىنـى دەپ،
كۆز يﯧشى قىلىشىپ كﯧتىـدۇ .نۇرغـۇن
بالىالر وئقۇشـسىز قﯧلىۋاتىـدۇ .ائلىـي
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مهكـــتهپكه ۆئتـــكهن تهقـــدىردىمۇ،
وئقـۇش پــۇلى تاپـشۇرالماي ،تــارام-
تـــارام يىغـــالپ كهلـــگهن وئغـــۇل-
قىزالرنــــى كــــۆرۈپ ،چىــــدىيالماي
قالىمان .بىزنىڭمۇ تۇرمۇشىمىز ائرانال
كﯧتىـــپ بارغاچقـــا ،جىـــق ائمـــال
قىاللمايمىز«.
 -18ســـوائل :ائمﯧرىكىـــدا يﯧڭـــى
شــىركهت قــۇرۇش ىئــشلىرى قانــداق
بولىــــــــــــدۇ؟ ۆئزىڭىزنىــــــــــــڭ
سهرگۈزەشــــتلىرىگه بىرلهشــــتۈرۈپ
سۆزلهپ بهرگهن بولسىڭىز؟
جـــاۋاب :كالىفورنىيهنىـــڭ San
 Franciscoشـــهھىرى قۇرۇقلـــۇقتىن
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
بىنـــاالرنى كۆرىـــسىز .بـــۇ بىنـــاالردا
ىئــشلهيدىغان ائدەملهرنىــڭ ىئچىــدە
ىئنگلىـــزچه »«Venture Capitalist
دەپ ائتىلىدىغان ،قىسقارتىپ »«VC
دەپ يازىـــدىغان كهســـپتىكىلهر ەئڭ
كۆپ .ۇئنىڭـدىن قالـسا ائدۋوكـاتالر
كـــۆپ .بـــۇ يهردىكـــى »«Venture
دﯦــــــگهن ســــــۆزنىڭ مهنىــــــسىنى
ۇئيغۇرچىــــــدە »دەتتىكــــــام دەپ
وئتتۇرىغــا چۈشــۈپ ،تهلهي ســىناپ
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بــﯧقىش« دەپ چۈشهنــسهك ائنـــچه
خاتاالشــــــمايمىز .يهنــــــى ،بــــــۇ
كاپىتالىستالر يﯧڭىدىن قۇرۇلىـدىغان
شىركهتلهرگه مهبلهغ سـالىدۇ .ەئگهر
ۇئ شىركهت ياخـشى مﯧڭىـپ قالـسا،
ۇئالر مهبــلهغ ســالغان پۇلىــدىن 10
ھهســـسه ھهتتـــا  100ھهســـسىلهپ
پايــدا كۆرىــدۇ .ەئگهر ۇئ شــىركهت
مهغلــۇپ بولــۇپ كهتــسه ،ۇئالرنىــڭ
سالغان مهبلىغى يوق بولۇپ كﯧتىدۇ.
 San Franciscoدىــــن باشــــقا،
ســىلىكون جىلغىــسىنىڭ وئتتۇرىــسىغا
جايالشــــقان  Palo Altoدﯦــــگهن
شــــــهھهردىمۇ كىــــــشىلهر »VCالر
كوچىـــسى« دەپ ائتايـــدىغان بىـــر
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كوچا بار بولۇپ ،بۇ كوچىنىڭ ىئككى
تهرىــپىگه نۇرغــۇن  VCشــىركهتلىرى
جايالشقان.
ەئگهر بىــر ائدەمــدە بىــرەر يﯧڭــى
تﯧخنىكا ياكى يﯧڭـى ىئـدىيه بولـسا،
ۇئ ائدەم كهم دﯦگهنــــدە يهنه بىــــر
ىئككى ائدەمنـى يﯧنىغـا يىغىـپ ،بىـر
شىركهت قۇرۇش توغرىسىدا ىئگىلىـك
پىالنــــى تۈزىــــدۇ .بــــۇالر ائشــــۇ
شـــىركهتنىڭ قۇرغـــۇچىلىرى بولـــۇپ
ھﯧسابلىنىدۇ .ەئگهر بىر شـىركهتنى 2
ائدەم باشلىسا ،ۇئالرنىـڭ ىئچىـدىكى
بىــرى ائدەتــته »رەىئــس«» ،بــاش
ىئجرالىغۇچى ەئمهلدار« )ىئنگلىـزچه
»Officer

Executive
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«Chief

دﯦيىلىپ ،قىسقارتىلىپ » «CEOدەپ
ائتىلىــدۇ( ،يــاكى » Reisۋە «CEO
دﯦگهن ۋەزىپىنى ۆئز ىئچىگه ائلىـدۇ.
بـــۇ كىـــشى شـــىركهتنىڭ وئمـــۇمىي
ىئگىلىـــــك ىئـــــشلىرىغا ،بولۇپمـــــۇ
دەســلهپكى مهزگىلــلهردە شــىركهتكه
مهبــلهغ ېئلىــش ىئــشلىرىغا مهســۇئل
بولىــــدۇ .يهنه بىــــر ائدەم »بــــاش
تﯧخنىكــا ەئمهلــدارى« )ىئنگلىــزچه
»Officer

Technology

«Chief

دﯦيىلىـــپ ،قىـــسقارتىلىپ »«CTO
دەپ ائتىلىـــدۇ( دﯦـــگهن ۋەزىپىنـــى
ۆئتهيـــدۇ .بـــۇ كىـــشى شــــىركهت
چىقارمــــاقچى بولغــــان يــــۇقىرى
تﯧخنىكىلىق مهھسۇالتنى اليىھىلهش،
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ۇئ مهشـــــۇالتنى چىقىرىـــــشقا زۆرۈر
بولغان ائدەم ،ەئسۋاب-ائپپـارات ۋە
ۋاقىــت جهدۋىلىنــى پىالنــالش ،ۆئزى
چىقارمــاقچى بولغــان ،شــۇ ۋاقىتتــا
باشــــقا شــــىركهتلهر تهرەپىــــدىن
ياســــــــــىلىپ ســــــــــﯧتىلىۋاتقان
مهھــــــسۇالتالرنىڭ ىئــــــشلهتكهن
تﯧخنىكىسىنى تهپـسىلىي تهكـشۈرۈپ
تهتقىــق قىلىــش ىئــشلىرىغا مهســۇئل
بولىدۇ .يﯧڭـى مهھـسۇالتنى تهتقىـق
ۋە تهرەققىـــي قىلـــدۇرۇپ ىئـــشلهپ
چىقىرىش ۋەزىپىسى ائساسهن مۇشـۇ
كىــشىگه يــۈكلهنگهن بولغاچقــا ،بــۇ
كىشى شـىركهتنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلىـك
بولـــۇش-بولماســـلىقىدا ىئنتـــايىن
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مـــۇھىم رول وئينايـــدۇ .كـــۆپىنچه
ەئھۋالدا -3بىر كىشىمۇ شـىركهتنىڭ
قۇرۇلىشىغا قاتنىشىدىغان بولـۇپ ،ۇئ
كىــشى شــىركهتنىڭ ســودا-ســﯧتىقىغا
مهســـــۇئل مـــــۇائۋىن رەىئـــــسلىك
ۋەزىپىــسىنى ۆئز ۈئســـتىگه ائلىـــدۇ.
شـــــــىركهتنىڭ ەئڭ دەســـــــلهپكى
باسقۇچىدىال مۇشۇنداق بىر كىشىنىڭ
بولۇشى ىئنتايىن مـۇھىم بولـۇپ ،بـۇ
كىـــــشى مهملىـــــكهت ىئچـــــى ۋە
خهلقائرالىــــق بازارنىــــڭ ەئھــــۋالى
توغرىـــسىدا ىئنتـــايىن مـــۇكهممهل
تهكـــشۈرۈش ۋە تهتقىقـــات ېئلىـــپ
بﯧرىــپ ،بــۇ شــىركهت چىقارمــاقچى
بولغان يﯧڭى مهھسۇالتنىڭ قانچىلىك
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بازىرى بارلىقى توغرىسىدا تهپـسىلىي
ۇئچۇرغــا ىئــگه بولىــدۇ .شــۇنداقال
دەسلهپكى مهزگىلـدىال بـۇ شـىركهت
چىقارمـــاقچى بولغـــان مهھـــسۇالتقا
خﯧرىــدار توپالشــنى باشــاليدۇ .بۇمــۇ
شــىركهت ۈئچــۈن مهبــلهغ ېئلىــشتا
ىئنتايىن مۇھىم رول وئينايدۇ.
شــــىركهتنىڭ قۇرغــــۇچىلىرى VC
كاپىتالىــستالرنىڭ ائلــدىغا مهبــلهغ
تهلهپ قىلىـــپ بﯧرىـــشتىن بـــۇرۇن،
چوقــۇم بىـــر تهپــسىلىي »ىئگىلىـــك
پىالنى« تۈزۈپ چىقىشى كﯧـرەك .بـۇ
پىالن كهم دﯦگهندە تۆۋەنـدىكىلهرنى
ۆئز ىئچىگه ائلىدۇ:
 (1بۇ شىركهت ىئگه بولغـان يﯧڭـى
709

ىئدىيه ۋە يﯧڭى تﯧخنىكـا ھهمـدە بـۇ
شــــــــىركهتنىڭ تﯧخنىكىــــــــسىنى
باشــــــقىالرنىڭ كۆچۈرۋﯦلىــــــشىنىڭ
ائلـــــدىنى ائلىـــــدىغان مـــــۇھىم
توسالغۇالر .ەئگهر مۇشۇ شـىركهتنىڭ
قۇرغۇچىلىرىغــــا تهۋە بىــــر قــــانچه
پاتﯧنـت بولـسا تﯧخىمـۇ ياخـشى .بـۇ
يﯧڭى ىئـدىيه ۋە تﯧخنىكىنىـڭ باشـقا
تﯧخنىكىغــــــا سﯧلىــــــشتۇرغاندىكى
ائالھىــدىلىكلىرى تهپــسىلىي بايــان
قىلىنىشى كﯧرەك.
 (2مهھـــسۇالت چىقىـــرىش ۋاقىـــت
جهدۋىلـــى .مهســـىلهن ،شـــىركهتكه
مهبلهغ بﯧرىلىـپ بىـر يىلـدىن كﯧـيىن
مهھــسۇالتنىڭ -1نۇسخىــسىنى ،بىــر
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يﯧــــــرىم يىلــــــدىن كﯧــــــيىن -2
نۇسخىسىنى ،ىئككـى يىلـدىن كﯧـيىن
رەســــمىي نۇسخىــــسىنى ىئــــشلهپ
چىقىرىــــپ ،مهھــــسۇالتنى بازارغــــا
سﯧلىش .تۆت يىلدىن كﯧيىن كىـرىم-
چىقىــم تهڭلىــشىش .ائلــته يىلــدىن
كﯧيىن پايدا كۆرۈش قاتارلىقالر.
 (3مهھــــــــسۇالتنى ىئــــــــشلهپ
چىقىرىــــــــشنىڭ وئخــــــــشىمىغان
باســـــقۇچلىرىدا ىئـــــشلىتىلىدىغان
ائدەملهرنىــڭ كهســپىي تــۈرلىرى ۋە
سانى.
 (4مهھــــــــسۇالتنى ىئــــــــشلهپ
چىقىرىــــــــشنىڭ وئخــــــــشىمىغان
باســقۇچلىرىدا ســﯧتىپ ېئلىنىــدىغان
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ائپپــارات-ۈئســكۈنىلهر )ىئنگلىــزچه
 «capitalدەپ
»equipment
ائتىلىــدۇ( نىــڭ تــۈرلىرى ،ســانى ۋە
باھاسى.
 (5مهھــــــسۇالتنى تهتقىــــــق ۋە
تهرەققىــــي قىلــــدۇرۇپ ىئــــشلهپ
چىقىــرىش ۈئچــۈن ،ھهمــدە پايــدا
كۆرۈشكىچه بولغان ۋاقىت جهريانىدا
چىقىم بولىدىغان پۇلنىـڭ تهپـسىلىي
ســانى ،پىالنــى ۋە جهمىئــي مهبــلهغ
پۇلىنىڭ سانى.
سىز ىئشلهپ چىقىرىدىغان نهرسىگه
باشــــقا شــــىركهتنىڭ زاپچاســــلىرى
ىئـــشلىتىلىدىغان بولـــسا ،ســـىز ۇئالر
بىلهن بىر-بىرلهپ كۆرۈشۈپ ،سـىزگه
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كﯧرەكلىك نهرسىلهرنىڭ بار-يوقلۇقى،
ۇئنىــــڭ باھاســــى قاتــــارلىقالرنىمۇ
تهپسىلىي تهكشۈرۈپ چىقىسىز.
مۇشــۇنداق بىــر ىئگىلىــك پىالنىنــى
يﯧرىم يىلـدەك ۋاقىـت سـهرپ قىلىـپ
پۈتتۈرگهنــدىن كﯧــيىن ،شــىركهتنىڭ
قۇرغـــۇچىلىرى ۆئزلىـــرى بىلىـــدىغان
يـــاكى بىـــر ائز ىئـــشهنچ باغلىغـــان،
كاپىتالىــستالرنىڭ ائلــدىغا بﯧرىــپ،
ۇئالرغــــا ۆئز ىئگىلىــــك پىالنىــــدىن
دوكــالت بﯧرىــپ ،ۇئالردىــن مهبــلهغ
تهلهپ قىلىدۇ .بۇ كاپىتالىـستالر كهم
دﯦگهنــدە بىــرەر كهســپىي ســاھهدە
باكـاالۋر ۇئنـۋانى ،كـۆپىنچه ھــالالردا
ماگىـــستﯧرلىق ھهتتـــا دوكتورلـــۇق
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ۇئنــۋانى ائلغــانالر ھهمــدە ۆئزىنىــڭ
كهســـپىي ساھهســـىدە  10يىلـــدىن
ائرتــۇق ىئــشلهپ باققــانالر بولــۇپ،
ۇئالرنىڭ ائساسلىق قىلىدىغان ىئـشى
مهملىكهتلىــــــك ۋە خهلقائرالىــــــق
تﯧخنىكا بازىرىنى تهكشۈرۈپ تهتقىـق
قىلىــشتىن ىئبــارەت بولىــدۇ .شــۇڭا
ۇئالر بـــازار ەئھۋالىـــدىنمۇ ھهمـــدە
تﯧخنىكــــا ەئھۋالىــــدىنمۇ تولــــۇق
خهۋەردار بولۇپ ،ائلدىغا پۇل سوراپ
كهلگهنلهرنــى تهرەپ-تهرەپلهردىــن
سىقىپ تهرلىتىۋەتىدۇ .ۇئالر ائلـدىغا
كهلگهنلهرنىڭ دوكالتىنى قايتا-قايتا
ائڭـــالپ ،ۆئزلىـــرى بـــۇ »ىئگىلىـــك
پىالنـى« دىكـى ھهمـمه مهزمـۇنالرنى
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تهپـــسىلىي تهكـــشۈرۈپ ،ۇئنىڭـــدا
وئتتۇرىغـــا قويۇلغـــان نهرســـىلهرنىڭ
راســتلىقىغا ھهمــدە بــۇ شــىركهتنىڭ
مۇۋەپپهقىيهتلىـــك بولىدىغانلىقىـــدا
ۈئمىد بارلىقىغا تولۇق ىئـشهنگهندىن
كﯧـــيىن ،ائنـــدىن بـــۇ شـــىركهتكه
ىئنتــايىن قــاتتىق شــهرت ائســتىدا
مهبلهغ سـالىدۇ .بـۇ شـهرت مۇنـداق
بولۇشــى مــۇمكىن :شــىركهتنىڭ 50
پىرســهنتىنى ۆئزلىــرىگه بﯧــرىش .بــۇ،
ەئگهر ۇئالر بۇ شـىركهتكه  5مىليـون
دولــالر مهبــلهغ ســالغان بولــۇپ5 ،
يىلدىن كﯧـيىن بـۇ شـىركهتنىڭ پـاي
چﯧكى بازارغا سـﯧلىنىپ ،ۇئنىـڭ بـازار
قىممىتـــى  100مىليـــون دولالرغـــا
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يارىــسا ،ۇئنىــڭ  50مىليــون دولــالر
قىـــسمى مۇشـــۇ كاپىتالىـــستالرنىڭ
بولىـــــدۇ ،دﯦگهنلىكتـــــۇر .ەئگهر 5
يىلدىن كﯧيىن بۇ شـىركهت ەئسـلىدە
پىالنلىغان مهھـسۇالتنى چىقىرالمـاي
قالسا ،ۇئ ھالدا بۇ شىركهت تاقىلىپ،
ھﯧلىقى كاپىتالىستالر مهبلهغ سالغان
 5مىليون دولالر پۇلىـدىن پۈتـۈنلهي
قۇرۇق قالىدۇ .شىركهتنى قۇرغـۇچىالر
ھهرگىــــــز قــــــانۇن جهھهتــــــتىن
جاۋابكارلىققـــــــا تارتىلمايـــــــدۇ.
ائڭلىشىمچه ،ائدەتـته كاپىتالىـستالر
مهبـــلهغ ســـالغان  10شـــىركهتنىڭ
ىئچىدە 3ى مۇۋەپپهقىيهت قازىنىـپ،
قالغــــــان يهتتىــــــسى مهغلــــــۇپ
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بولىـــدىكهن .شـــۇنداقتىمۇ ياخـــشى
ماڭغــان  30پىرســهنت شــىركهتتىنال
ۆئزلىرىنىــڭ مهبــلهغ ســالغان ھهمــمه
پۇلىنىـــــــڭ  10ھهسسىـــــــسىدىن
كــۆپرەكىگه تهڭ كﯧلىــدىغان پايــدا
كۆرىدىكهن .شۇڭا بۇ كهسپكه كىرىپ
قالغـــانالر ھهرگىـــز باشـــقا كهســـپنى
قىلغۇسى كهلمهيدىكهن.
كاپىتالىـستالر ۆئزلىــرى تﯧخنىكــا ۋە
ســـودا بـــازارلىرىنى ىئزچىـــل تـــۈردە
تهكـــشۈرۈپ ،تهتقىـــق قىلغانـــدىن
باشـــقا ،ائمﯧرىكىـــدا يهنه نۇرغـــۇن
مهخـــــسۇس كهســـــپلهر بـــــويىچه
وئخشىمىغان مهھسۇالتالرنى تهھلىل
قىلىپ ،شۇ ائساستا يﯧزىـپ چىققـان
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ىئلمىي دوكالتىنى باشقا شهخسلهر ۋە
شـــىركهتلهرگه ســـﯧتىپ بﯧرىـــدىغان
شــــىركهتلهر بــــار .ۇئالر تﯧخنىكــــا
ساھهســىدىكى يﯧڭــى يۈزلىنىــشلهرنى
ائنـالىز قىلىـپ ،كهلگۈسـىدىكى بـازار
ھهققىدە ىئلمىي مۆلچهرنى وئتتۇرىغا
قويىــدۇ .ۇئالرنىــڭ بىــر دوكالتىنــى
ائدەتته  1500دولالرغا سﯧتىۋالغىلى
بولىدۇ.
ائمﯧرىكىـــدا خۇسۇســـىي مهبـــلهغ
سالىدىغان كاپىتالىستالردىن باشـقا،
ائمﯧرىكا ھۆكۈمىتىمۇ كىچىك تىپلىـق
ىئگىلىكــــلهر ۈئچــــۈن ھهر يىلــــى
بهلگىلىــك پــۇل ائجرىتىــپ مهبــلهغ
ســـــالىدۇ .مﯧنىـــــڭ پهرىـــــزىمچه
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ھۆكۈمهتنىــــڭ مهبــــلهغ ۈئچــــۈن
ائجراتقــان پــۇلى پۈتــۈن ائمﯧرىكــا
بــــــويىچه ھهر يىلــــــى مهبــــــلهغ
سﯧلىنىدىغان پۇلنىـڭ تهخمىـنهن 10
پىرســـهنتىنى ىئگىلىـــشى مـــۇمكىن.
ھۆكۈمهت مهبلىغىنىـڭ كـۆپ قىـسمى
دۆلهت مۇداپىەئســــــــى بىــــــــلهن
مۇناســىۋەتلىك مهھــسۇالت ىئــشلهپ
چىقىرىدىغان شىركهتلهرگه بﯧرىلىدۇ.
مهن تﯧخــــى يهنه بىــــر مــــۇھىم
مهســــىلىنى چۇشــــهندۈرمىدىم VC
دەپ ائتالغــــان كاپىتالىــــستالرنىڭ
ەئســلىدىكى پــۇلى نهدىــن كﯧلىــدۇ؟
ۇئنــــى ھهرگىــــز ۇئالر ۆئزلىرىنىــــڭ
ىئشلهپ تاپقان ماائشـىدىن يىغقـان
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ەئمهس .ائمﯧرىكىدا ماائشنى يىغىـپ
ۇئنچىلىــك پــۇل تــوپالش ائساســهن
مـــــــۇمكىن ەئمهس .ۇئالرنىـــــــڭ
كۆپىنچىـــسى ەئينـــى ۋاقىتتـــا كهم
دﯦگهندە بىر شـىركهت قـۇرۇپ ،ۇئنـى
مۇۋەپپهقىيهتلىك ماڭدۇرۇپ10-5 ،
يىلنىڭ ىئچىدە ۆئز شىركىتىنىڭ پـاي
چﯧكىنى بازارغا سﯧلىپ ،شۇ ائرقىلىـق
نهچــــــچه مىليــــــون دولالرلىــــــق
بولغـــــــانالردۇر .مهن ســـــــىلىكون
جىلغىــسىدىكى  SDLدﯦــگهن يﯧــرىم
ۆئتكۈزگــۈچ الزﯦــر نــۇرى زاپچىــسى
ىئــــــشلهپ چىقىرىــــــدىغان بىــــــر
شىركهتتىكى سودا-سﯧتىققا مهسـۇئل
بىــر وئتتــۇرا دەرىجىلىــك باشــلىقىنى
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تونۇيتتـــۇم .ۇئ شـــىركهتنىڭ پـــاي
چﯧكىنى -2000يىلىنىڭ ائخىرلىـرى
 20دولالردىــن بازارغــا ســالغانىدى،
-2001يىلىنىــڭ ائخىــرى بىــر پــاي
چﯧچكنىــڭ باھاســى  300دولالرغــا
چىقىــپ كهتتــى .شــۇنىڭ بىــلهن ۇئ
شـــىركهتكه بالـــدۇر كىرگهنلهرنىـــڭ
ھهممىــسى مىليــونﯧر بولــۇپ كهتتــى.
مهن كﯧيىن بىر ىئـش بىـلهن ھﯧلىقـى
تونۇشـــــۇمنى ىئـــــزدەپ بارســـــام،
شىركهتتىكىلهر ماڭا ۇئ كىـشىنىڭ بـۇ
شــىركهتتىكى خىزمىتىــدىن ىئــستﯧپا
بﯧرىـــــپ ،كاپىتالىـــــست بولـــــۇپ
كهتكهنلىكىنى ېئيتتى .ەئگهر سىز بىر
يﯧڭــى قۇرۇلغــان شــىركهتكه قــانچه
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بالدۇر كىرسىڭىز ،ۇئ شىركهت سـىزگه
ىئنگلىـــــــــــزچه » «Optionدەپ
ائتىلىــدىغان پــاي چهكــتىن شــۇنچه
كۆپ ۋە شۇنچه ەئرزان بﯧرىدۇ .ۇئنـى
ســـــﯧتىپ ېئلىـــــش-ائلماســـــلىق
ۆئزىڭىزنىـــڭ ىئختىيارلىقىـــدا .ەئگهر
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
ساتىـــسىز .شـــۇنىڭ بىـــلهن پايـــدا
كۆرىــسىز .ەئگهر شــىركهت ياخــشى
ماڭمىسا ،ۇئ پاي چهكنى ائلمايسىز.
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ســىلىكون جىلغىــسىدا »«Cisco
دﯦگهن بىر چوڭ شىركهت بار .پۈتۈن
دۇنيــــادا خهۋەرلىــــشىش تــــورلىرى
ياســــاش ۈئچــــۈن ىئــــشلىتىۋاتقان
يــــۇقىرى تﯧخنىكىلىــــق ەئســــۋاب-
ائپپاراتالرنىڭ يﯧرىمىـدىن تولىـسىنى
مۇشــۇ شــىركهت ىئــشلهپ چىقارغــان
بولۇشى مۇمكىن .بـۇ ائپپـاراتالر بىـر
تهرىپىنىڭ ۇئزۇنلۇقى يﯧرىم مﯧتـردىن
ائشـــــمايدىغان قهلهي ســـــاندۇققا
قاچىالنغــان بولــۇپ ،ۇئنىــڭ باھاســى
ىئنتــــايىن يــــۇقىرى .بهزىلهرنىــــڭ
ېئيتىــــشىچه «Cisco» ،ىئــــشلهپ
چىقارغان بىر ساندۇق بىلهن ھهجمى
شۇ ساندۇق بىلهن وئخشاش بولغـان
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ائلتۇننىڭ باھاسـىنى سﯧلىـشتۇرغاندا،
»«Ciscoنىڭ ساندۇقى ائلتۇنـدىن
جىــق قىمــمهت توختايــدىكهن .بــۇ
شىركهتنىڭ پاي چﯧكىنىـڭ باھاسـىمۇ
-2001يىلـــى ىئنتـــايىن ۆئســـۈپ
كﯧتىــپ ،شــىركهتته بىــرەر باشــلىق
دەرىجىسى بار كىشىلهرنىڭ ھهممىسى
بىر يىلنىڭ ىئچىدىال مىليـونﯧر بولـۇپ
كهتتى .شۇ يىلـى » «Ciscoدىكـى
مىليــونﯧر بولغانالرنىــڭ ســانى 800
كىشىدىن ائشىدىكهن.
شـــــۇنى ەئســـــكهرتىپ قويـــــۇش
كﯧرەككــى ،ائمﯧرىكىــدا شــىركهتنىڭ
پـــاي چﯧكـــى بىـــلهن بـــاي بولـــۇپ
كﯧتىــدىغانالرنىڭ بولغىنىــدەك ،شــۇ
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پــاي چهك بىــلهن كهمــبهغهل بولــۇپ
كﯧتىــدىغان ەئھۋالالرمــۇ بــار .يهنــى،
ىئقتىـــــساد ياخـــــشى بولغانـــــدا،
شىركهتلهرنىڭ ىئقتىـسادىي قىممىتـى
ۆئســـۈپ ،ائدەمـــلهر بـــاي بولىـــدۇ.
ىئقتىــــساد ياخــــشى بولمىغانــــدا،
شــىركهتنىڭ ،جۈملىــدىن شــىركهتلهر
پــاي-چﯧكىنىــڭ قىممىتــى چۈشــۈپ
كﯧتىپ ،كىـشىلهر نۇرغـۇن بـايلىقتىن
ائيرىلىــــپ قالىــــدۇ .مهن مۇشــــۇ
سۆھبهتنىڭ ائلـدىنقى بىـر بۆلۈمىـدە
ېئيتقانـــــدەك-2001 ،يىلىـــــدىن
-2003يىلىغا قهدەر  2يىل ىئچىدە،
ائمﯧرىكا ىئقتىـسادىنىڭ ،جۈملىـدىن
كالىفورنىيهنىـــــڭ نۇرلـــــۇق تـــــاال
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خهۋەرلىشىـــــشنى مهركهز قىلغـــــان
يـــۇقىرى تﯧخنىكىلىـــق ســـاناىئتىنىڭ
ناچارلىــشىپ كﯧتىــشى ســهۋەبىدىن،
كالىفورنىيه شىتاتىدا  2.3ترىللىيـون
دولــــالر قىممىتىــــدىكى ىئقتىــــساد
يوقىلىـــــپ كهتـــــكهن .ماڭـــــا30
» «WaveSplitterمىڭ پاي چﯧكىنى
بىر دولالردىن بهرگهنىـدى .ائرىلىقتـا
شىركهتنى بازارغا سـالىدىغان گهپ-
ســـۆزلهر كۈچىيىـــپ قالغانـــدا ،مهن
ۇئنىڭدىن  5مىڭىنـى  5مىـڭ دولـالر
خهجـــــلهپ ســـــﯧتىۋالغانىدىم .دەل
شـــۇنىڭدىن كﯧـــيىن ائمﯧرىكىنىـــڭ
نۇرلۇق تـاال خهۋەرلىـشىش سـاناىئتى
پهسكه چۈشۈشكه قاراپ مﯧڭىپ ،بىـر
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چۈشـــكهنچه توختىمىـــدى .بىزنىـــڭ
شـــىركهتنىڭ پـــاي چﯧكـــى دەپـــتهر
ۈئســتىدە بىــر دولالردىــن  9دولالرغــا
ۆئســــكهن بولــــۇپ ،ىئقتىــــسادنىڭ
چۈشۈشــى بىــلهن ۇئنىــڭ باھاســىمۇ
چۈشۈپ ،ائخىرىدا بىر پاي چﯧكىنىڭ
قىممىتـــى  3ســـهنت )يهنـــى 0.03
دولالر( بولۇپ قالدى .مﯧنىڭ  5مىـڭ
دولــــالر مهبلىغىــــم  150دولالرغــــا
چۈشــۈپ قالــدى .بــۇ  150دولــالر
پۇلمۇ ماڭا قايتىپ كﯧلهمـدۇ-يـوق،
ۇئنىمـــــۇ بىلمهيـــــمهن .بىزنىـــــڭ
شىركهتتىكى يهنه بىر باال مۇشـۇنداق
ىئش بىلهن  10نهچچه يىـل يىغقـان
 90مىــڭ دولــالر پۇلىــدىن قــۇرۇق
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قالــدى .ائشــۇ ۋاقىتتــا مهن رادىيــو
خهۋەرلىرىدە ىئقتىسادىي جهھهتتىن
ۋەيــران بولــۇپ ،يىغــالپ كهتــكهن
كىـــــشىلهرنىڭ ائۋازىنـــــى خﯧلـــــى
ائڭلىـــدىم .مهســـىلهن ،بىـــر كىـــشى
شىركهتتىن بهرگهن پـاي-چﯧكىنىـڭ
دەپتهردىكــى قىممىتىنــى ھﯧــسابالپ،
پايــدا تﯧخــى ۆئز قولىغــا تهگمىــگهن
بولــــسىمۇ 3 ،مىليــــون دولالرلىــــق
ۆئيــدىن بىرنــى قهرزگه ائلغــان پــۇل
بىــلهن ســﯧتىۋاپتۇ .كﯧــيىن ۇئ پــاي
چﯧكىنىـــڭ قىممىتـــى يـــوق بولـــۇپ
كﯧتىپتــــۇ .ۆئيىنىــــڭ باھاســــىمۇ 2
مىليــون دولالرغــا چۈشــۈپ قــاپتۇ.
ۆئيىنى سﯧتىپ ،قهرز تۆلهپ ،بانكىغـا
728

يهنه بىر مىليـون دولـالر قهرز بولـۇپ
قـــاپتۇ .شـــىركىتى يوقـــاپ كﯧتىـــپ،
خىزمىتىــدىنمۇ قــۇرۇق قــاپتۇ .ەئگهر
ســىزنىڭ بانكىغــا يىللىــق ۆئســۈمى 6
پىرســـهنتلىك بىـــر مىليـــون دولـــالر
قهرزىڭىــز بولــسا ،ۇئنىــڭ ۆئســۈمى
ۈئچـــۈنال ھهر ائيـــدا  5000دولـــالر
تۆلىـــشىڭىز كﯧـــرەك .يۇقىرىقىـــدەك
ەئھۋالدا ،كىـشىلهر نۇرغـۇن شـهرتلهر
ائســـــــــــتىدا ىئنگلىزچىـــــــــــدە
» «bankruptcyدەپ ائتىلىــــدىغان
ۋەيــران بولغــانلىقىنى ېئــالن قىلىــپ،
قهرز پۇلىــدىن قۇتۇالاليــدۇ .ۋەيــران
بولغانلىقىنى ېئـالن قىلىـشنىڭ خﯧلـى
كــۆپ زىيىنــى بــار .مهســىلهن ،ســىز
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ۇئنىڭدىن كﯧيىنكى  10يىـل ىئچىـدە
بانكىـــدىن ھﯧچقانـــداق قهرز پـــۇل
ائاللمايسىز.
-1996يىلـــــى -6ائيـــــدا ،مهن
ســـاندىائ دۆلهت تهجرىبىخانىـــسىدا
دوكتۇرائشتىلىق قىلىۋاتقان ۋاقتىمدا،
مﯧنىــــــڭ ائشــــــۇ ىئدارىــــــدىكى
ۇئســتازىمنىڭ تونۇشتۇرۇشــى بىــلهن،
بىـــر يـــۇقىرى تﯧخنىكىلىـــق يﯧڭـــى
شــــىركهت قۇرمــــاقچى بولغــــان 3
كىـــشىنىڭ بىـــرى بولـــدۇم .بىـــزگه
» «CEOبولغــــــــــان كىــــــــــشى
ھىندىــستاندىن  6يﯧــشىدا كهلــگهن،
ســـىلىكون جىلغىـــسىدا ۇئزۇن يىـــل
ىئــشلهپ ،ۆئزى بــۇرۇن  2شــىركهت
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قــــۇرۇپ باققــــان ،يﯧــــشى  60قــــا
يﯧقىنلىشىپ قالغان بىر كىشى ىئـدى.
ســودا-ســﯧتىققا مهســۇئل مــۇائۋىن
رەىئس بولسا ەئينى ۋاقىتتا سـىلىكون
جىلغىسىدىكى يىللىـق سودىـسى بىـر
قانچه مىليـارت دولالرلىـق بىـر چـوڭ
شىركهتنىڭ سودا-سﯧتىقىغا مهسـۇئل
مــۇائۋىن رەىئــسى بولــۇپ ،بىزنىــڭ
» «CEOبىـــلهن يـــﯧقىن دوســـت
ىئــــــدى .مهن بولــــــسام »«CTO
بولـــدۇم .شـــىركىتىمىزنىڭ ىئـــسمى
» «Telelaseبولـــۇپ ،بـــۇ يهردىكـــى
» «Teleدﯦگهننىڭ مهنىسى خـۇددى
»تﯧلﯧگـــــــــرام«» ،تﯧلﯧفـــــــــون«
دﯦگهنــدىكىگه وئخــشاش »يىــراق«
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دﯦـــــگهن مهنـــــانى ۇئقتـــــۇراتتى.
» «Laseبولــــــسا )ىئنگلىــــــزچه
» «Laserيهنى الزﯦر نۇرى( نىڭ بىر
قىسمى ىئـدى .بىزنىـڭ چىقارمـاقچى
بـــولغىنىمىز ،الزﯦـــر نـــۇرىنى ھـــاۋادا
ماڭدۇرۇپ ،ائرىلىقى  1كىلـومﯧتردىن
 4كىلــومﯧترغىچه بولغــان بىناالرنىــڭ
ائرىلىقىــــدا يــــۇقىرى ســــىغىملىق
خهۋەرلىشىش تـورى قـۇرۇش ۈئچـۈن
ىئــشلىتىدىغان ائپپــارات ىئــدى .بــۇ
ائپپاراتنىــڭ كۆرۈنۈشــى بىــر خىــل
تﯧلﯧسكوپقا وئخشاش بولۇپ ،ۇئنىـڭ
ىئچىدە تﯧلﯧسكوپتىن باشقا يهنه نـۇر
ســــىگنالىنى ېئلﯧكتىــــر ســــىگنالىغا
ائيالندۇرىدىغان يۇقىرى سـۈرەئتلىك
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زاپچاسالر ھهمدە يۇقىرى سۈرەئتلىك
ېئلﯧكتىــــــر ســــــىگنالىنى باشــــــقا
خهۋەرلىــشىش تورلىرىغــا يهتكــۈزۈپ
بﯧرىدىغان زاپچاسالرمۇ بـار ىئـدى. .
 San Franciscoغــا وئخــشاش
چــــــوڭ شــــــهھهرلهر ۋە ائلىــــــي
مهكــــتهپلهردە بىنــــاالر بهك زىــــچ
بولغاچقــــا ،ەئگهر يهرنــــى كــــوالپ
نۇرلــۇق تــاال كۆمــۈپ ،خهۋەرلىــشىش
تــورى ياســىماقچى بولــسا ،ۇئنىڭغــا
ۋاقىــت ۋە ىئقتىــساد ىئنتــايىن كــۆپ
كﯧتهتتـــى .بهزى جـــايالردا بولـــسا
ۇئنـداق قىلىـش مـۇمكىن ،پۈتـۈنلهي
مـــۇمكىن بولمـــايمۇ قالىـــدۇ .ەئگهر
بىزنىــڭ ائپپــاراتتىن ىئككىنــى بىــر-
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بىرىگه قارىتىپ وئرناتسا ،بىر-ىئككى
ھهپتىنىــڭ ىئچىــدىال ىئككــى بىنــانى
بىر-بىـرىگه ۇئلىغىلـى بـوالتتى .مهن
مۇشـــۇنداق ائپپـــاراتتىن  3خىلنـــى
اليىھىلىـــدىم .ۈئچىمىـــز بىرلىـــشىپ
شــــىركىتىمىزگه ىئگىلىــــك پىالنــــى
تـــۈزۈپ ،نۇرغـــۇن » «VCالرنىـــڭ
قﯧــشىغا ائپــاردۇق .لــﯧكىن ،بىزنىــڭ
ىئگىلىــــــك پىالنىمىــــــز ۇئالرنــــــى
قاناەئتلهندۈرەلمهي ،بىز زادىـال پـۇل
ائاللمىــدۇق .بــۇ جهريانــدا مهن ۆئز
يﯧنىمدىن  5مىـڭ دولـالردەك پـۇلنى
مۇشۇ شىركهت ۈئچـۈن خهجلىـدىم.
بىزنىڭ يﯧڭى قۇرغان شـىركىتىمىزنىڭ
مۇۋەپپهقىيهتلىـــك بولۇشـــى ھـــﯧچ
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قانداق كاپالهتكه ىئـگه بولمىغاچقـا،
مهن بـــۇ شـــىركهتكه ۆئزۈمنىـــڭ -2
نىشانى تهرىقىسىدە مۇائمىله قىلىپ،
ۆئزۈمنىڭ رەسمىي خىزمىتىنـى زادىـال
توختاتمىــــــدىم .پهقهت بىزنىــــــڭ
» «CEOال بــۇ شــىركىتىمىز ۈئچــۈن
پۈتۈن كۈن ىئشلىدى-1996 .يىلـى
-9ائيدا ،مهن » «CVIدﯦگهن الزﯦـر
شــىركىتىگه خىــزمهتكه كىــردىم .بىــر
تهرەپتىن » «CVIدىكى خىزمىتىمنى
نورمــال داۋامالشــتۇرۇپ ،ھهر كــۈنى
ائخـــشىمى ،شـــهنبه-يهكـــشهنبه ۋە
باشــــقا دەم ېئلىــــش كۈنلىرىنىــــڭ
ھهممىسى » «Telelaseنىڭ ىئـشىنى
قىلدىم .بىز مهبلهغ ېئلىش جهھهتـته
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قــــاتمۇ-قــــات قىيىنچىلىققــــا دۇچ
كهلسهكمۇ ،ھهرگىز بۇ شىركهتتىن ۋاز
كهچمىــدۇق .ەئممــا-1998 ،يىلــى
ائمﯧرىكىـــــدىكى غـــــايهت چـــــوڭ
شىركهتنىڭ بىـرى بولغـان » Lucent
 «Technologyشـىركىتى ۋاشــىنگتون
شــــىتاتىنىڭ  Seattleشــــهھىرىدە
قۇرۇلغان » «Terrabeamدﯦگهن بىـر
شـــىركهتكه  500مىليـــون دولـــالر
مهبلهغ سـالدى » «Terrabeamنىـڭ
چىقارمــــاقچى بولغىنىمــــۇ بىزنىــــڭ
چىقارماقچى بولغىنىمىز بىلهن وئپ-
وئخشاش ىئدى .بـۇ ىئـشتىن كﯧـيىن
بىزنىــــڭ مهبــــلهغ ائاللىــــشىمىزدا
ائساسهن ۈئمىـد قالمىـدى .شـۇنداق
736

بولــــسىمۇ بىــــز باشــــقا يــــۇقىرى
تﯧخنىكىلىق نهرسه چىقىـرىش يولىـدا
ىئزدەنـــــدۇق .مۇشـــــۇ جهريانـــــدا
» «Telelaseنىــڭ ېئھتىيــاجى بىــلهن
مهن ۆئزلۈكىمــــــــــدىن Windows
پروگراممىـــسى ۋە  SMNPقاتـــارلىق
يۇمــــشاق دﯦتــــالالرنى ۆئگهنــــدىم.
-2001يىلىغـــــا كهلگهنـــــدە مهن
ىئنتايىن ھارغىنلىق ھﯧس قىلىـپ ،بـۇ
شــىركهتتىكى ۋەزىپهمــدىن ىئــستﯧپا
بهردىم «Telelase» .بىـر رەسـمىي
تىزىمغــــا ائلــــدۇرۇلغان شــــىركهت
بولــۇپ ،ۇئ ھــازىرمۇ مهۋجــۇت .مهن
يهنىــال ۇئنىــڭ بىــر ائساســلىق پــاي
چهك ىئگىــسى .ھــازىر ۇئنــى بىزنىــڭ
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ەئينى ۋاقىتتا » «CEOبولغان كىشى
ۆئزى يــالغۇز ماڭدۇرۇۋاتىــدۇ .باشــقا
شــــــــــىركهت-ىئــــــــــدارىلهرگه
مهســـلىھهتچىلىك قىلىـــپ بﯧرىـــپ،
ىئشخانىنىڭ ىئجارىسى بىلهن ۆئزىنىڭ
ماائشىنى تﯧپىپ ياشـاۋاتىدۇ .ھـازىر
بىــز چىقارمــاقچى بولغــان ھﯧلىقــى
ائپپاراتنى چىقىرىـدىغان شـىركهتلهر
ائمﯧرىكـــا ،يـــاپونىيه ،ىئـــسراىئلىيه،
ەئنگلىـــــيه قاتـــــارلىق نۇرغـــــۇن
دۆلهتلهردە قۇرۇلـۇپ كهتتـى .ھـازىر
يهر شـــارى بىـــلهن ائلهم بوشـــلۇقى
وئتتۇرىــــسىدىكى خهۋەرلىشىــــشته
ىئــــشىلتىدىغان «Deep Space
» Network, DSNدەپ ائتىلىـدىغان
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)ۇئيغۇرچه مهنىـسى »چوڭقـۇر ائلهم
بوشــلۇقى تــورى« دﯦگهنــگه يــﯧقىن
كﯧلىــدىغان( بىــر مىكــرو دولقۇنلــۇق
خهۋەرلىشىش تورى ائرقىلىـق ېئلىـپ
بﯧرىلىــدۇ .ھــازىر مارســتىكى ىئككــى
تهكــــشۈرگۈچى ماشــــىنا تارتقــــان
رەسىملهرنىمۇ ائشۇ تور ائرقىلىـق يهر
شــارىغا ماڭــدۇرۇپ تۇرۇۋاتىــدۇ .بــۇ
تورنىڭ ائنتﯧنناسـى قـازان شـهكلىدە
بولۇپ ،ۇئنىڭدىن جهمىئي  3ى بـار.
ۇئالر يهر شارىنىڭ ۈئسـتىدىكى ۆئز-
ائرا  120گىــــــرادۇس ياســــــىغان
جايالرغــا وئرۇنالشــتۇرۇلغان بولــۇپ،
ۇئنىڭ بىرى ائمﯧرىكىنىڭ كـالىفورنىيه
شىتاتىدا ،بىرى ائۋىسترالىيهدە ،يهنه
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بىــرى ىئــسپانىيهدە .بــۇ ائنتﯧننانىــڭ
دىائمﯧتىــرى  34مﯧتــر ۋە  70مﯧتــر
چوڭلۇقتا بولۇپ ،ىئگىزلىگى بىـر 10
قهۋەتلىك بىنا بىلهن باراۋەر كﯧلىـدۇ.
مىكــرو دولقۇنلــۇق خهۋەرلىشىــشنىڭ
ســـۈرىئتى تﯧـــز بولمىغاچقـــا ،ھـــازىر
ائمﯧرىكا ۋە غهرب ەئللىرى يهر شارى
بىـــــــــــلهن ائلهم بوشـــــــــــلۇقى
وئتتۇرىـــسىدىكى خهۋەرلىـــشىش ۋە
ائلهم بوشـــــــــــــلۇقىدىكى ۆئز ائرا
خهۋەرلىشىشنى نۇر دولقۇنى ائرقىلىق
ېئلىــپ بﯧــرىش توغرىــسىدا نۇرغــۇن
تهتقىقاتالرنى ېئلىپ بﯧرىۋاتىدۇ.
تۆۋەنــــدە يازىــــدىغان نهرســــىنى
چۈشىنىش ائسـان بولـسۇن ۈئچـۈن،
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»optical-

نۇرلــۇق تــاال )ىئنگلىــزچه
 («fiberخهۋەرلىشىــــشىگه ائىئــــت
ائزراق ۇئقۇم بﯧرىـپ ۆئتـۈپ كﯧـتهي.
ھــازىر كــۆپ ســانلىق نۇرلــۇق تــاال
خهۋەرلىشىــــشته بىــــر كانالىنىــــڭ
تﯧزلىكى بىر سﯧكۇنتىغا  10گىگا بىت
بولۇپ ،ۇئنى قىـسقارتىپ GBPS 10
)ىئنگلىـــزچه »giga bit per 10
 («secondدەپ ائتايدۇ .بىر نۇرلۇق
تـــــاالدا مۇشـــــۇنداق كانالـــــدىن
تهخمىـــنهن  40بولىـــدۇ .بىـــر ائۋاز
كانالىنىــڭ ىئگىلهيــدىغان مىقتــارى
)بهزى بىر يﯧڭى تﯧخنىكىنىڭ ياردىمى
بىــلهن( تهخمىــنهن ســﯧكۇنتىغا 10
كىلو-بىت )(10 Kbpsبولغاچقا ،بىر
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نۇرلۇق تاالدا  40مىليون ائۋاز )يهنى
تﯧلﯧفون( كانالى ماڭدۇرغىلى بولىدۇ.
-2001يىلىنىڭ ائلدى كهينىدە بىـر
نۇرلۇق تاال خهۋەرلىـشىش كانالىنىـڭ
ســـــــۈرىئتىنى  40Gbpsقىلىـــــــش
توغرىسىدا نۇرغۇن گهپلهر بولدى .بۇ
تﯧخنىكىغــــا كﯧرەكلىــــك بولغــــان
زاپچاس-ائپپـاراتالرنى ياسـايدىغان
نۇرغۇن شىركهتلهر قۇرۇلدى .لـﯧكىن،
-2003يىلىغــــا كهلگهنــــدە بــــۇ
تﯧخنىكىنىـــڭ ىئقتىـــسادىي ۈئنـــۈمى
يــۇقىرى ەئمهســلىكى بايقىلىــپ ،بــۇ
تﯧخنىكىنـــى وئمۇمالشـــتۇرمايدىغان
بولۇپ ،يﯧڭىـدىن قۇرۇلغـان نهچـچه
مىڭ شىركهت ۋەيران بولدى.
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كانـــادادا بىـــر تۈركىيهلىـــك ۆئمهر
ىئسىملىك تۈرك قۇرغان بىـر وئپتىكـا
شىركىتى بـار .ۇئ بىـر  200كىـشىلىك
شىركهت بولۇپ ،ۇئنىـڭ مهھـسۇالتى
ائمﯧرىكىــدىمۇ كــۆپ ســﯧتىلىدۇ .مهن
» «CVIۋە »«WaveSplitter
دﯦــگهن شــىركهتلهردە ىئــشلهۋاتقان
ۋاقتىمــدا ،بــۇ شــىركهتتىن نهچــچه
قﯧـــــتىم وئپتىكـــــا زاپچاســـــلىرى
ســـﯧتىۋالغانىدىم-2001 .يىلىنىـــڭ
بﯧشىدا بىر خهلقائرالىـق نۇرلـۇق تـاال
خهۋەرلىــــشىش يىغىنىغــــا بﯧرىــــپ،
كـــۆرگهزمه زالىـــدا بـــۇ شـــىركهتنىڭ
كۆرگهزمىـــسىنىمۇ زىيـــارەت قىلىـــپ،
ۆئمهر بىــلهن كۆرۈشــتۈم .ھهمــدە بــۇ
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شــــىركهتنىڭ ائمﯧرىكىــــدىكى بىــــر
تهتقىقات ىئشخانىسىغا مهسـۇئل بىـر
مۇائۋىن رەىئسى بىلهنمـۇ تونۇشـتۇم.
ۇئ بىـــر دوكتورلـــۇق ۇئنـــۋانى بـــار،
زەيـــنهپ ىئـــسىملىك ائيـــال كىـــشى
بولـــۇپ ،ۇئمـــۇ تۈركىيهلىـــك تـــۈرك
ھهمــدە يﯧــشى ۆئمهرنىڭكىــدىن 10
ياشـالرچه چـوڭ ىئـدى .بىـز كهسـپ
توغرىــــسىدا كــــۆپ پاراڭالشــــتۇق.
پارىڭىمىزنىـــڭ ائخىرىـــدا زەيـــنهپ
مﯧنىـــــڭ ۇئالرنىـــــڭ شـــــىركىتىگه
يۆتكىلىــپ ،ۇئالر ۈئچــۈن ىئــشلهپ
بﯧرىــشىمنى تهكلىــپ قىلــدى .گهرچه
شـــــۇ چاغـــــدا بـــــۇ شـــــىركهت
»«WaveSplitterگه قارىغانـــــدا
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كــۆپ پىــشىپ يﯧــتىلگهن شــىركهت
بولـــــۇپ ،ىئـــــستىقبالىمۇ كـــــۆپ
ياخشىدەك كۆرۈنگهن بولسىمۇ ،مهن
ۇئنى رەت قىلـدىم .بۇنىـڭ سـهۋەبى،
مهن زەينهپ بىـلهن پاراڭلىـشىۋاتقان
ۋاقتىمــدا ،بىــر قﯧــتىم ۆئمهر بىزنىــڭ
قﯧـــــشىمىزغا كﯧلىـــــپ ،زەينهپنـــــى
»ىئــــشلىمهي كهچكىــــچه پــــاراڭ
ساالمـــسهن؟« دﯦگهنـــدەك گهپـــلهر
بىـــــــلهن ىئنتـــــــايىن ســـــــهت
سىلكىــــــشلىۋەتتى .زەيــــــنهپ ۆئز
شـــىركىتىنىڭ مهنپهەئتـــى ۈئچـــۈن
كۈچهۋاتقـــان بولـــۇپ ،ۆئمهرنىـــڭ
ۆئزىنىــڭ ھهدىــسىدەك بىــر كىــشىگه
ۇئنـــداق مـــۇائمىله قىلىـــشى مﯧنـــى
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ىئنتايىن سهسـكىندۈرگهنىدى .شـۇڭا
مهن ۆئزۈمنىــــــڭ وئيلىنىغىنىنــــــى
زەينهپكه شۇ پهيتتىال ېئيتتىم.
-2001يىلىنىــڭ ائخىــرى زەيــنهپ
مﯧنـــى بىـــر ائيـــرىم كۆرۈشۈشـــكه
چاقىرىپ ،ۆئزىنىڭ بىر يﯧڭى شىركهت
قۇرمــــاقچى بولغــــان ىئدىيىــــسىنى
ېئيتتى .ھهمـدە مﯧنىـڭ ىئنژىنﯧرلىققـا
مهســۇئل مــۇائۋىن رەىئــس بولــۇپ
ىئــشلهپ بﯧرىــشىمنى تهلهپ قىلــدى.
زەيــنهپ مهنــدىن باشــقا يۇمــشاق
دﯦتال مۇتهخهسسىـسىدىن بىرنـى ۋە
ېئلﯧكتىــــــــــــر ىئنژىنﯧرلىــــــــــــق
مۇتهخىسسىـــــسىدىن بىرنىمـــــۇ ۆئز
يﯧنىغـــا يىغىـــپ بولغـــانىكهن .ۇئالر
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ۆئمهرنىڭ شـىركىتى سـﯧتىۋالغان بىـر
كىچىــــك شــــىركهتنىڭ رەىئــــس ۋە
مۇائۋىن رەىئسلىرى بولـۇپ ،زەيـنهپ
بىلهن بىرلىكته بـۇ يﯧڭـى شـىركهتنى
قۇرۇشقا مـاقۇل بولغـانىكهن .بىزنىـڭ
چىقارمـــــاقچى بـــــولغىنىمىز ،ۇئزۇن
يوللۇق Gbps40 ،لىق نۇرلۇق تـاال
خهۋەرلىشىــشىگه ىئــشلىتىدىغان بىــر
ائپپـــــارات بولـــــۇپ ،مۇشـــــۇنداق
خهۋەرلىـــشىش تورىـــدا كهم بولـــسا
بولمايــــدىغان ،ىئنگلىــــز تىلىــــدا
Polarization Mode Dispersion

) (PMDدﯦگهن بىر خىـل ھادىـسىنىڭ
نــــــۇر ســــــىگنالىنىڭ ســــــۈپىتىنى
بۇزۇۋﯦتىــشىنىڭ ائلــدىنى ائلىــدىغان
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بىــر يﯧڭــى ۋە يــۇقىرى تﯧخنىكىلىــق
ائپپارات ىئدى .ۇئ بىـر يﯧڭـى نهرسـه
بولغاچقـــا ،ۇئنـــى بـــۇرۇن ھـــﯧچكىم
قىلىـــــپ باقمىغانىـــــدى .بىزنىـــــڭ
» «WaveSplitterدﯦـــــــــــــــگهن
شــــــــىركىتىمىزدە مۇشــــــــۇ PMD
پــــارامﯧتىرىنى ۆئلچهيــــدىغان بىــــر
ائپپـــارات الزىـــم بولـــۇپ قﯧلىـــپ،
ائشــۇنداق ائپپــاراتنى چىقىرىــدىغان
بىــر شــىركهتنىڭ ائدەملىــرى بىزنىــڭ
شىركهتكه كﯧلىپ ،ۆئز مهھـسۇالتىنى
تونۇشــتۇرغاندا ،مهن ۇئ ائپپاراتنىــڭ
ىئـــشلهش پرىنـــسىپىنى پۈتـــۈنلهي
چۈشــىنىۋالغانىدىم .مهن ۆئزىمىزنىــڭ
شـــىركىتىگه »ماڭـــا  6ائي ۋاقىـــت
748

بﯧــــرىڭالر .ۇئنــــى مهن اليىھىــــلهپ
ياســـــاپ چىقـــــاي« دﯦگهنـــــدە،
شـــــىركهتتىكىلهر »بىزنىـــــڭ  6ائي
ۋاقتىمىــز يــوق« دەپ ،ۇئ ۆئلــچهش
ائپپاراتىــــدىن بىرنــــى  120مىــــڭ
دولالرغا سﯧتىۋالغانىدى.
مهن ۆئزۈمنىڭ » «Telelaseدىكـى
تهجــرىبهمگه ائساســهن ،بىزنىــڭ بــۇ
ســاھهدە تﯧخــى تهجرىبىمىــز يــاكى
تﯧخنىكىمىز يوقلۇقىنى ،شۇڭا مهبـلهغ
ېئلىــــشنىڭ ىئنتــــايىن تهســــلىكىنى
ېئيتقانـــدا ،زەيـــنهپ ۆئزىـــگه پـــۇل
بﯧرىــشكه تهييــار بولــۇپ قالغــان بىــر
قــــانچه » «VCكاپىتالىــــستالرنىڭ
بــارلىقىنى ېئيتتــى .شــۇنىڭ بىــلهن
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مهندە خﯧلى كۈچلۈك ىئشهنچ پهيـدا
بولـــدى ،مهن بـــۇ يىڭـــى شـــىركهت
مهبــلهغ ېئلىــپ بولغانــدىال ائنــدىن
ۇئنىڭدا پۈتۈن كۈن ىئـشلهيدىغانغا،
ۇئنىڭغىــچه »«WaveSplitterدىكــى
خىزمىتىمنى تاشلىمايدىغانغا شـهرت
قويۇپ ،زەينهپنىـڭ تهلىـپىگه مـاقۇل
بولـدۇم .بىــز تــۆت كىــشى بىرلىــشىپ
ىئگىلىك پىالنـى تۈزگهنـدە ،زەيـنهپ
پىالنغــا »بىزنىــڭ بــۇ ســاھهدە يﯧڭــى
تﯧخنىكىمىــــز بــــار« دەپ يﯧزىــــپ
قويۇپتۇ .مهن ۇئنىڭ نﯧمىشقا بۇنداق
قىلىــــدىغانلىقىنى ســــورىغىنىمدا ،ۇئ
ەئگهر بىــــز ۇئنــــداق قىلمىــــساق،
كاپىتالىستالر پۇل بهرمهيدىغانلىقىنى
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ېئيتتـــى .ۇئنـــداق قىلىـــش مﯧنىـــڭ
كهســپىي ەئخالقىمغــا ۋە كىــشىلىك
پرىنــــسىپىمغا پۈتــــۈنلهي خىــــالپ
بولـــۇپ ،مهن بـــۇ ىئـــشنى ائزراقمـــۇ
ياقتۇرمىدىم .شۇنىڭ بىلهن قالغان 3
كىــشىگه »يﯧڭــى تﯧخنىكىمىــز بــار«
دەپ يالغــــان ېئيتمـــــاي ،بىـــــزدە
ائشــۇنداق بىــر ائپپــاراتنى ىئــشلهپ
چىقىرااليدىغان تاالنت ىئگىلىـرى ۋە
بىلىم بارلىقىنى ،ەئگهر بىزگه مهبـلهغ
سﯧلىنــسا ،بىــز ۇئ ائپپــاراتنى قىــسقا
ۋاقىــت ىئچىــدە اليىھىــلهپ ياســاپ
چىقىرااليـــدىغانلىقىمىزنى ېئيتىـــشنى
تهشــهببۇس قىلــدىم .لــﯧكىن مﯧنىــڭ
گﯧپىمنــــى قالغــــانالر ائڭلىمىــــدى
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» «VCكاپىتالىـــستالرنىڭ ائلـــدىغا
دوكالت بﯧرىش ۈئچـۈن بارىدىغانـدا،
ۇئالر بىزنىڭ ىئگىلىـك پىالنىمىزدىكـى
وئپتىكىلىــــق تﯧخنىكىغــــا ائىئــــت
مهزمــۇن توغرىــسىدا مﯧنىــڭ دوكــالت
بﯧرىـــشىمنى تهلهپ قىلـــدى .لـــﯧكىن
مهن ۇئنىڭغـــــا ۇئنىمىـــــدىم .مهن
ائدەتتىكـــى ىئـــشالردا يالغـــان گهپ
قىاللمايــدىغان بىــر ائدەم ،بۇنــداق
يۇقىرى تﯧخنىكىلىق ىئشالردا تﯧخىمـۇ
يالغــان ســۆزلىيهلمهيتتىم .شــۇنداق
بولــــسىمۇ مهن بــــۇ گۇرۇپپىنىــــڭ
دوكالتىنى تهييارالشقا پۈتۈن كۈچۈم
بىـــلهن يـــاردەم قىلـــدىم .بىـــز بىـــر
ھهپتىنىــڭ ىئچىــدە ىئككــى »«VC
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كاپىتالىـــست شـــىركىتىگه بﯧرىـــپ،
ۇئالرغـــا دوكـــالت بهردۇق .بىزنىـــڭ
تﯧخنىكىمىــــــــز توغرىــــــــسىدىكى
مهزمــۇنالرنى زەيــنهپ ۆئزى دوكــالت
قىلــدى .ەئممــا ،خــۇددى مهن پهرەز
قىلغانـــــدەك ،ھهر ىئككىلىـــــسىدىال
كاپىتالىـــستالر »ســـىلهر ۆئزەڭـــالردا
يﯧڭــى تﯧخنىكــا بــارلىقىنى دﯦــدىڭالر.
كﯧلهر قﯧتىم شـۇ تﯧخنىكـا توغرىـسىدا
بىــزگه تهپــسىلىي ۇئچــۇر بﯧــرىڭالر«
دەپ ،بىزنى چىرايلىق يولغا سـالدى.
بىز ۆئزىمىزنىڭ پۇتىغا ۆئزىمىـز پالتـا
چﯧپىــپ ،ۇئالرنىــڭ ائلــدىغا قايتــا
بﯧرىــشقا ائمالــسىز قالــدۇق .يهنــى،
ەئگهر بىــز دوكالتنــى مهن يۇقىرىــدا
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تهشـــــهببۇس قىلغانـــــدەك بهرگهن
بولـــــــــساق ،بىزنىـــــــــڭ »«VC
كاپىتالىستالرنى ۆئزىمىزنىـڭ تـاالنتى
بىــــلهن تهجــــرىبه-بىلىملىــــرىگه
ىئشهندۈرۈش ېئھتىماللىقى بار ىئدى.
بىــز ۇئنــداق قىلمــاي ،يالغــان گهپ
قىلىــپ ،ىئنتــايىن وئســال ەئھۋالغــا
قالدۇق .شۇ چاغدا مهن قالغانالرنىڭ
بــــۇ ســــاھهدە تﯧخــــى مهنچىلىــــك
تهجرىبىگه ىئگه ەئمهسلىكىنى ھـﯧس
قىلــدىم .ائرىلىقتــا بىــر ىئككــى ائي
ۋاقىت ۆئتۈپ ،بىز كﯧيىنكى قهدەمنـى
قانــداق ېئلىــشنى مۇزاكىرلىــشىۋاتقان
مهزگىلدە ،ائمﯧرىكىنىڭ نۇرلـۇق تـاال
خهۋەرلىــــــشىش ســــــاناىئتى 180
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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.
-2000يىلىنىــــڭ بﯧــــشىدا ،مهن
» «CVIدىن چىقىپ كﯧتىـپ ،يﯧڭـى
خىـــزمهت تاپىدىغانـــدا جهمىئـــي 3
شىركهتكه تهڭـال ىئلتىمـاس قىلـدىم.
ۇئ  3شــىركهتنىڭ ھهممىــسىمۇ مﯧنــى
قوبــــۇل قىلــــدى .ۇئنىــــڭ بىــــرى
» «WaveSplitterبولۇپ ،يهنه بىرى
» «KLA-Tencorدەپ
ائتىلىـــدىغان ،يىللىـــق سودىـــسى 4
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مىليـــارت دولالردىـــن ائشـــىدىغان،
يﯧــرىم ۆئتكۈزگــۈچ ىئــشلهپچىقىرىش
ۈئچۈن ىئشلىتىلىدىغان چوڭ تىپلىق
ۈئسكۈنىلهرنى ىئشلهپ چىقىرىـدىغان
بىـــر خهلقائرالىـــق چـــوڭ شـــىركهت
ىئدى .بۇ شـىركهتتىكى مﯧنـى قوبـۇل
قىلغـــان كىـــشى مهنـــدىن  5يـــاش
ەئتراپىــــدا چــــوڭ ،ەئنگلىيهنىــــڭ
وئكــــــــسفورد ۇئنىۋﯦرســــــــىتﯧتىدا
دوكتورلۇق ۇئنۋانىغـا ېئرىـشكهن ،بـۇ
شــىركهتته ىئــشلىگىلى  10يىلــدەك
بولغان ،شىركهتنىڭ مۇائۋىن رەىئسى
بولــۇپ ،شــىركهتنىڭ پۈتــۈن يﯧڭــى
تـــــۈرلهرنى تهتقىـــــق قىلىـــــدىغان
بۆلۈمىگه مهسۇئل كىشى ىئكهنـدۇق.
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ۇئ ەئسلىدە ىئرانلىق بولۇپ ،چىرايـى
ۇئيغـــۇرغىال وئخـــشايتتى .مهنمـــۇ
بىۋاســـىته شـــۇ كىـــشىنىڭ قولىـــدا
ىئشلهيدىغان بولۇپ ،ۇئ مهندىن ھهر
خىــل ىئمتىھــانالرنى ېئلىــپ بﯧقىــپ،
مﯧنــى ىئنتــايىن يــاقتۇرۇپ قالــدى
ھهمدە مﯧنـى ائلغـان  3شـىركهتنىڭ
ىئچىدە ماائشنىمۇ ەئڭ كـۆپ بهردى.
لﯧكىن ،ائخىرىـدا قـارار قىلىدىغانـدا،
مهن يهنىــــال »«WaveSplitterنــــى
تاللىدىم .سهۋەبى »«WaveSplitter
پاي چﯧكى تﯧخى بازارغا سـﯧلىنمىغان
يﯧڭى شىركهت بولغاچقا ،پاي چﯧكى
ائرقىلىــــق بىــــراقال بــــاي بولــــۇش
ېئھتىماللىقى بار ىئدى .مهن »KLA-
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 «Tencorغــا بارمىغــان بولــساممۇ،
شـــۇنىڭدىن كﯧـــيىن مﯧنـــى ائلغـــان
ھﯧلىقى ىئرانلىق بىلهن دوست بولـۇپ
قالــدىم .ۇئنــى بىــر قﯧــتىم ۆئيــۈمگه
چاقىردىم .ۇئ بىزنىڭ ۆئي تۇتىـشىمىز
ۋە دۇتتىرىمىزنىــــڭ ۆئزلىرىنىڭكــــى
بىلهن قانچىلىـك وئخـشايدىغانلىقىغا
ىئنتايىن ھهيران قالدى .بىز ائدەتته
پـــات-پـــات تﯧلﯧفونـــدا كۆرۈشـــۈپ
تـــۇردۇق .ۇئ ائللىقاچـــان مىليـــونﯧر
بولۇپ بولغان بولـۇپ-2002 ،يىلـى
ۇئ خىزمىتىـــدىن ىئـــستﯧپا بﯧرىـــپ،
نۇرلۇق تاال خهۋەرلىشىش ساھهسىدە
شــىركهت قۇرمــاقچى بولــۇپ ،مﯧنىــڭ
ۇئنىــڭ بىــلهن بىــرگه ىئشلىــشىمنى
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تهلهپ قىلــــــدى .بــــــۇ چاغــــــدا
ائمﯧرىكىنىــــــڭ نۇرلــــــۇق تــــــاال
خهۋەرلىــــشىش ســــاناىئتى ھه دەپ
تۆۋەنگه قاراپ مﯧڭىۋاتقانىـدى .مهن
ۇئنىڭغــا پــۇل ېئلىــشنىڭ ىئنتــايىن
تهسلىكىنى ،ھهتتا ائساسهن مۇمكىن
ەئمهســــلىكىنى ېئيتقانــــدا ،ۇئمــــۇ
ۆئزىنىــڭ » «VCكاپىتالىــستالردىن
يﯧقىن تونۇشلىرىنىڭ بارلىقىنى ،شۇڭا
پـــۇل ائالاليـــدىغانلىقىنى ېئيتتـــى.
شــۇنىڭ بىــلهن مهن شــىركهتكه پــۇل
ېئلىــشتىن بــۇرۇن »«WaveSplitter
دىكـــــــــــــــى ىئـــــــــــــــشىمنى
داۋامالشــــــتۇرىۋﯦرىدىغانغا ،پــــــۇل
ائلغانــدىن كﯧــيىن ائنــدىن رەســمىي
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ىئــــشلهيدىغانغا مــــاقۇل بولــــدۇم.
شــــىركهتكه ۇئ ۆئزى رەىئــــس ،مهن
ىئنژىنﯧرلىققا مهسۇئل مۇائۋىن رەىئس
بولدۇم.
بىزنىـــڭ دەســـلهپته چىقارمـــاقچى
بولغىنىمىز ۇئزۇن يوللۇق نۇرلۇق تـاال
خهۋەرلىــشىش تورىغــا بىــر كانــالنى
قوشۇپ ،بىر كانالنى چۈشـۈرىدىغان،
ىئنگلىــزچه » Optical Add/Drop
OADM
 «Multiplexer,دەپ
ائتىلىــــدىغان ائپپــــارات ىئــــدى.
مهســـىلهن ،جهنـــۇبىي شـــىنجاڭدىن
بﯧــيجىڭغىچه بولغــان خهۋەرلىــشىش
تــۈرىنى ېئلىــپ ېئيتــساق ،بــۇ تــور
ۈئرۈمچىگه كهلگهندە ۇئنىڭدىكى بىر
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كانالنى چۈشۈرۈپ ،ۇئنىڭغا يﯧڭى بىر
كانــالنى قوشــۇش كﯧــرەك .شــۇنداق
قىلغانــدىال قهشــقهردىن ۈئرۈمچىــگه
ماڭـــدۇرغان ېئلـــخهت ۈئرۈمچىـــگه،
قهشــقهردىن بﯧيجىڭغــا ماڭــدۇرغان
ېئلخهت بﯧيجىڭغـا ،ۋە ۈئرۈمچىـدىن
بﯧيجىڭغــــا ماڭــــدۇرغان ېئلــــخهت
بﯧيجىڭغـــا يﯧتىـــپ بارااليـــدۇ .مهن
پۈتۈن دۇنيادىكى مۇشـۇنداق نهرسـه
چىقىرىــــــدىغان شــــــىركهتلهرنىڭ
تﯧخنىكىسىنى تهكـشۈرۈپ ،ۆئزۈمنىـڭ
» «WaveSplitterدە قىلىۋاتقـــــــان
نهرســـــىلىرىمدىنمۇ پايـــــدىلىنىپ،
چىقىرىــدىغان نهرســىنى اليىھىــلهپ
چىقتىم .ىئگىلىك پىالنىنى تۈزۈپ ،بىز
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» «VCكاپىتالىــــــستالر بىــــــلهن
كۆرۈشۈشــــنى باشــــلىدۇق .مﯧنىــــڭ
ھهيــــران قــــالغىنىم ،ائمﯧرىكىنىــــڭ
يـــۇقىرى تﯧخنىكىلىـــق ســـاناىئتىدە
ناھـــــايىتى مـــــۇھىم وئرۇنـــــالردا
ىئشلهيدىغان ىئرانلىقالر خﯧلـى كـۆپ
ىئـــكهن .مهســـىلهن ،مهن يۇقىرىـــدا
تهســـــۋىرلهپ ۆئتـــــۈپ كهتـــــكهن
» «Ciscoشــــىركىتىنىڭ ســــودا-
ســﯧتىققا مهســۇئل مــۇائۋىن رەىئــسى
ىئرانلىـــق ىئـــكهن .ياپونىيهنىـــڭ»
 «Hitachiخىتــــاچى شــــىركىتىنىڭ
ائمﯧرىكىــــدىكى مهبــــلهغ ســــﯧلىش
ىئشخانىــسىنىڭ مهســۇئلىمۇ ىئرانلىــق
ىئكهن .مهن ۇئ ىئرانلىـق شـىرىكىمگه
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ۇئزۇن يوللــۇق خهۋەرلىــشىش تــورى
ائپپـاراتى چىقىرىــدىغان«OADM» ،
نى ىئـشلىتىش ېئھتىمـاللىقى بـار بىـر
شـــىركهتنى تونۇشـــتۇرۇپ قويـــسام،
ۇئنىڭ ائساسلىق قۇرغۇچىسى ۋە -1
قـــول باشـــلىقىمۇ ىئرانلىـــق چىقىـــپ
قالـــدى .مۇشـــۇنداق تونۇشـــلىرىمىز
بولغان بولسىمۇ ،ائمﯧرىكىنىڭ ەئينـى
ۋاقىتتىكـــــى بىـــــزگه پايدىـــــسىز
ىئقتىــسادىي ەئھــۋالى تۈپهيلىــدىن،
بىـــز بـــۇ شـــىركهتكىمۇ پـــۇل ھهل
قىاللمىدۇق .شۇنىڭ بىلهن ۇئنىڭدىن
ۋاز كﯧچىــــشكه مهجبــــۇر بولــــدۇق.
ائمﯧرىكىدا ۆئزىنىـڭ دۆلىتـى بـار ھهر
قانداق بىـر مىللهتنـى سۈرۈشتۈرسـه،
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ۇئالرنىـــڭ ائمﯧرىكىـــدا ياشـــاۋاتقان
ائدەم نوپۇســىنىڭ خﯧلــى كۆپلــۈكى
بايقىلىــــدۇ .مﯧنىــــڭ پهرىــــزىمچه،
ائمﯧرىكىــدا ۇئيغــۇردەك نوپۇســى ائز
ىئككىنچـــى بىـــر مىلـــلهت بولمىـــسا
كﯧرەك.
بۇ ىئـشتىن كﯧـيىن ،مهن سـىلىكون
جىلغىسىدىكى  15تهك ائدىمـى بـار
بىـــر يﯧڭـــى قۇرۇلغـــان شـــىركهتكه
خىــــزمهت تﯧــــپىش كۆرۈشۈشــــىگه
بـــــاردىم .مهن شـــــىركهتنىڭ 6-5
باشــلىق ۋە ىئنژىنﯧرلىرىغــا ۆئزۈمنىــڭ
بـــــۇرۇن قىلغـــــان ىئـــــشلىرىم ۋە
» «OADMتوغرىــــــــــــــسىدىكى
بىلىدىغانلىرىم توغرىسىدا بىر سـاەئت
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دوكالت بهردىم .دوكـالت جهريانىـدا
ۇئالر مهنــدىن ۈئزۈلــدۈرمهي ســوائل
ســوراپ تــۇردى .بۇمــۇ »«OADM
ائپپــاراتى چىقارمــاقچى بولغــان بىــر
شـــىركهت بولـــۇپ ،تﯧخـــى قايـــسى
تﯧخنىكىنى ىئشلىتىـشنى قـارار قىلىـپ
بواللمىغــــان ىئــــكهن .دوكالتنىــــڭ
ائخىرىــــدا شــــىركهتنىڭ »«CEO
باشلىقى مهندىن» :ەئگهر بىز قايسى
تﯧخنىكىنــى ىئشلىتىــشنى ســﯧنىڭ ۆئز
ىئختىيارىڭغــا قويــساق ،ســهن بىــر
 OADMنــــــى قــــــانچه پۇلغــــــا
پۈتتۈرەلهيـــسهن؟« دەپ ســـورىدى.
مهن » 4500دولالردىــــــــن 6000
دولالرغىچه« دەپ جاۋاب بهردىم .ۇئ
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كىــشى» :ســاڭا بىــر ھهپــته ۋاقىــت
بﯧرىمىــز .ەئگهر مۇشــۇ بىــر ھهپـــته
ىئچىــدە  2500دولالرغــا پۈتىــدىغان
 OADMدىــن بىرنــى اليىھهلىــسهڭ،
بىـــر ھهپتىـــدىن كﯧـــيىن بىزنىـــڭ
شىركهتكه كﯧلىـپ ىئـشقا چۈشـكىن.
ەئگهر اليىھهلىمىـــسهڭ ،بىـــز بىـــلهن
ىئككىنچى ائالقىلهشـمه« دەپ مﯧنـى
يولغــا ســالدى .مهن بــۇرۇن قانــداق
قىلىــپ قـــاتتىق رىقــابهتته ۇئتـــۇپ
چىققىلـــى بولىـــدىغان »«OADM
توغرىـــــسىدا كـــــۆپ ىئـــــزدەنگهن
بولغاچقــــــــا 2500 ،دولالرغــــــــا
» «OADMدىــن بىــر پۈتتــۈرگىلى
بولمايدىغانلىقىنى وئبدان بىلهتـتىم.
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شــۇڭا بــۇ كۆرۈشۈشــتىن چىقىــپال بــۇ
شىركهتنى پۈتۈنلهي ۇئنتۇپ كهتتىم.
بۇنىڭـــــــدىن  3-2ائي ۋاقىـــــــت
ۆئتكهنـــدە ،بـــۇ شـــىركهتتىكى مهن
ائالقىلهشـــكهن كىـــشىگه تﯧلﯧفـــون
قىلــــسام ،شــــىركهتنىڭ تﯧلﯧفــــونى
ىئـــــــشلىمىدى .قارىغانـــــــدا ۇئالر
» «OADMنىـــڭ  2500دولالرغـــا
پۈتىــدىغان اليىھىــسىنى تاپالمــاي،
» «VCكاپىتالىـــستالر يﯧڭـــى پـــۇل
بهرمهي ،شـــۇنىڭ بىـــلهن ىئـــشىكنى
تاقـــــاپ ۆئيلىـــــرىگه كهتــــــكهن
وئخــشايدۇ .ســىلىكون جىلغىــسىدا
بۇنداق ىئشالر ىئنتايىن كـۆپ .ەئگهر
ھازىر سـىز ۇئ يهرگه بﯧرىـپ ،ماشـىنا
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بىـــلهن ائيالنـــسىڭىز ،ۇئ يهردىكـــى
شىركهت بىنالىرىنىڭ يﯧرىمىنىڭ ىئچى
قــــۇرۇق ىئكهنلىكىنــــى كۆرىــــسىز.
-2003يىلللىرى نۇرغۇن شـىركهتلهر
تاقىلىــپ كﯧتىــپ ،نۇرغــۇن كىــشىلهر
ســــىلىكون جىلغىــــسىدىن باشــــقا
جايالرغــا ،ھهتتــا باشــقا شــىتاتالرغا
كۆچـــۈپ كهتتـــى .ائلـــدىنقى بىـــر
بۆلۈمدە تىلغـا ائلغىنىمـدەك ،بىزمـۇ
جــــورجىائ شــــىتاتىنىڭ ائتالنتــــا
شــهھىرىگه كۆچــۈپ كهتكىلــى تــاس
قالدۇق.
-2003يىلـــــى ەئتىيـــــازدا ،مهن
»«WaveSplitterدىـــن چىقىـــپ
كﯧتىـــپ ،ىئنتﯧرنﯧـــت ائرقىلىـــق بىـــر
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كىچىــــك ،يــــۇقىرى تﯧخنىكىلىــــق
بىوئلــــوگىيه شــــىركىتىنى تﯧپىــــپ،
شۇنىڭغا يﯧڭـى ىئـشقا كىـردىم .مهن
كىرىـــشتىن بـــۇرۇن بـــۇ شـــىركهتته
جهمىئــــي  7ائدەم بــــار بولــــۇپ،
ۇئالرنىــــڭ ۈئچىنىــــڭ دوكتورلــــۇق
ۇئنــــۋانى ،بىرىنىــــڭ ماگىــــستﯧرلىق
ۇئنـــۋانى ،قالغانلىرىنىـــڭ باكـــاالۋر
ۇئنۋانى بار ىئـكهن .مهن -4دوكتـور
ۇئنۋانلىـق خــادىم بولـدۇم .بۇالرنىــڭ
ىئچىدە بىـر ائق تهنلىـك دوكتورنىـڭ
كهســـپى بىوئلـــوگىيه )شـــىركهتنىڭ
رەىئسى( ،بىر ائق تهنلىك دوكتورنىڭ
كهســپى خىمىــيه ،يهنه بىــر ىئرانلىــق
دوكتورنىڭ كهسپى مﯧخانىكا بولـۇپ،
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مﯧنىـــڭ كهســـپىم ېئلﯧكتىـــر بىـــلهن
وئپتىكــا ىئــدى .قالغــان  3دوكتــور
كـــالىفورنىيهدىكى »«Livermore
دۆلهتلىــك تهجرىبىخانىــسى ۋە يهنه
بىـــر شهخـــسىي شـــىركهتته بىـــرگه
ىئـــشلىگهن دوســـتالردىن بولــــۇپ،
ھهممىــسى ۆئز كهســپىي ساھهســىدە
كـــۆزگه كـــۆرۈنگهن ،مهملىكهتلىـــك
مۇكاپاتالرغــــا ېئرىــــشىپ باققــــان
كىشىلهر ىئكهن .شىركهتنىڭ رەىئـسى
-2003يىللىـــق مىكـــرو ېئقىملىـــق
ۆئلــــچهش ەئســــۋابلىرى بــــويىچه
ېئچىلغان بىر خهلقائرالىـق يىغىننىـڭ
رەىئـــــــسلىكىنى ۆئتىـــــــدى .ۇئالر
قىلىۋاتقان ىئـشالردىن بىـر قانچىـسى
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بولـــۇپ ،ۇئنىـــڭ بىـــرى ائمﯧرىكـــا
ھۆكــۈمىتىگه بىــر كىچىــك تىپلىــق،
ھـــــــاۋادىكى بىوئلوگىيهلىـــــــك ۋە
خىمىيهلىـــك قـــورالنى تهكـــشۈرۈپ
ېئنىقاليـــدىغان ائپپـــارات ياســـاپ
بﯧرىش ىئـكهن .ائمﯧرىكـا ھۆكـۈمىتى
ھهر بىــــر تﯧخنىكىلىــــق ســــاھهدە
مۇشۇنداق شـىركهتلهردىن ھهر يىلـى
بىـــر قانچىـــسىگه مهبـــلهغ ســـﯧلىپ،
ۇئالرنــى رىقــابهتكه ســﯧلىپ ،قايــسى
شـــىركهتنىڭ مهھـــسۇالتى ۇئتـــۇپ
چىقـسا ،شـۇنى ىئـشلىتىدۇ .بـۇ ىئـش
ۈئچۈن بـۇ شـىركهتكه ھۆكـۈمهتتىن
 1.5مىليـــون دولـــالر پـــۇل بهرگهن
ىئــــكهن .ەئگهر مۇۋەپپهقىيهتلىــــك
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بولــسا ،ياســالغان نهرســىنىڭ ىئــراق
ۇئرۇشــــــىغا ېئلىــــــپ بﯧــــــرىلىش
ېئھتىمــاللىقىمۇ بــار ىئكهنــدۇق .بــۇ
ائپپــارات ھــاۋادىكى زەررىچىلهرنـــى
يىغىـــپ ،ۇئنـــى كۆپهيتىـــپDNA ،
ائرقىلىــق ۇئنىــڭ تهركىبىنــى ائنــالىز
قىلىــــپ ،شــــۇ ائرقىلىــــق ھــــاۋادا
بىوئلوگىيهلىــــــك ۋە خىمىيهلىــــــك
قورالنىــڭ بــار-يوقلــۇقىنى ېئــنىقالپ
چىقىـــــدىكهن .بـــــۇ زەررىچىنىـــــڭ
تهركىبىنى ائنـالىز قىلىـدىغان نهرسـه
بىــر وئپتىكىلىــق ائپپــارات بولــۇپ،
مﯧنىڭ ىئـشىم ەئنه شـۇنى اليىھىـلهپ
ىئــشلهپ چىقىــرىش ىئــدى .مهن بــۇ
وئپتىكىلىـــق قىـــسمىنىڭ وئپتىكـــا،
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ېئلﯧكتىـــر ،مﯧخانىكـــا ۋە يۇمـــشاق
دﯦتالالرنىـــــڭ ھهممىـــــسىنى ۆئزۈم
اليىھىــلهپ ھهمــدە ياســاپ چىقــتىم.
ھهمــــــدە ۇئنــــــى ائمﯧرىكىــــــدا
ســﯧتىلىۋاتقان ،پهقهت بىــرال ىئــشنى
قىالاليـــدىغان يهنه بىـــر ائپپـــارات
بىــلهن سﯧلىــشتۇرۇپ ،مهن ياســىغان
ائپپاراتنىــــــــڭ فۇنكــــــــسىيهسى
باشــقىالرنىڭكىدىن ســهل ياخــشىراق
ىئكهنلىكىنـــى ىئـــسپاتالپ چىقـــتىم.
شــىركهتتىكىلهر مهنــدىن ىئنتــايىن
رازى بولــــــدى .بــــــۇ وئمــــــۇمىي
مهھـــسۇالتنى ھۆكـــۈمهتكه -2003
يىلى نويابىردا تاپشۇرىدىغان بولۇپ،
ۋاقىـــت توشـــقاندا ۇئنىـــڭ مىكـــرو
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ېئقىملىــق زەررىچىلهرنــى بىــر تهرەپ
قىلىش قىسمى ىئـشلىمىدى .شـۇنداق
بولــسىمۇ ،شــىركهت بــۇ ائپپــاراتتىن
بىرنـــى ائمﯧرىكىنىـــڭ پـــايتهختىگه
ماڭـــدۇردى .بـــۇ ائپپـــارات گهرچه
ىئنگلىز تىلىـدا » «portableيهنـى
»كۆتـــۈرۈپ يـــۈرگىلى بولىـــدىغان«
دەپ ائتالغان بولسىمۇ ،ۇئنى بىر بىـر
توننىلىق ماشـىنا ائران سـۆرىدى .بـۇ
ائپپــــاراتنى ماڭــــدۇرۇپ بولــــۇپال،
شـــىركهتنىڭ باشـــلىقلىرى بىزنىـــڭ
ماگىستﯧرلىق ۇئنۋانى ۋە كۆپ يىللىق
تهجرىبىــــسى بــــار مﯧخــــانىكىلىق
ىئنژىنﯧرىمىزنـــى ىئـــشتىن بوشـــاتتى.
ەئگهر بىـــــر شـــــىركهت ۆئزىنىـــــڭ
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خﯧرىدارلىرىغا ىئشلىمهيدىغان يـاكى
ســـــۈپىتى ناچـــــار مهھـــــسۇالتنى
ماڭدۇرســــا ،ۇئ بــــۇ شــــىركهتنىڭ
ۆئمرىنىـــــــــــــڭ ۇئزۇنغـــــــــــــا
بارمايدىغانلىقىــدىن دﯦــرەك بﯧرىــدۇ.
شــۇڭا ،مهن بــۇ شــىركهتته داۋاملىــق
تۇرۇشــــنىڭ ياخــــشى ىئــــستىقبالى
يوقلۇقىنى ھﯧس قىلىـپ ،يﯧڭـى ىئـش
تﯧپىش قارارىغا كهلدىم .بـۇ شـىركهت
ھــــــازىرمۇ مهۋجــــــۇت .ۇئنىــــــڭ
قۇرغـــۇچىلىرى كهســـپىي جهھهتـــته
ناھـــــايىتى نوپۇزلـــــۇق كىـــــشىلهر
بولغاچقـــــــــا ،ۇئالر ائمﯧرىكـــــــــا
ھۆكۈمىتىـــدىن ائلىـــدىغان مهبـــلهغ
ۈئزۈلۈپ قالمـاي ،شـىركهت ھـازىرمۇ
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مﯧڭىۋاتىدۇ.
-2003يىلــــــى نويــــــابىردا مهن
ۆئزۈمنىــڭ ھــازىرقى ىئــدارەم بولغــان
 JPLبىـــلهن ىئنتﯧرنﯧـــت ائرقىلىـــق
ائالقىلىـشىپ ،بىـر كۈنلـۈك خىــزمهت
تﯧپىش كۆرۈشۈشىگه ېئرىشتىم ھهمدە
مهن ىئـــــشلهۋاتقان يۇقىرىـــــدىكى
شــىركهتتىن ىئككــى كۈنلــۈك تهتىــل
رۇخــسىتى ېئلىــپ «JPL» ،بىــلهن
كۆرۈشۈپ كهلدىم .بـۇ كۆرۈشۈشـنىڭ
رەســمىي نهتىجىــسى چىققىــچه مهن
ىئلتىمـــــاس قىلغـــــان ،ســـــىلىكون
جىلغىــــسىدىكى يهنه بىــــر يﯧڭــــى
قۇرۇلغان شىركهت مﯧنى كۆرۈشۈشـكه
چاقىردى .بۇ شىركهت ياپونىيهنىڭ »
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 «Hitachi ،Xerox ،Fujiقاتـــارلىق 3
چوڭ شـىركىتىدىن چىققـان  3ائدەم
بىرلىـشىپ قۇرغــان شـىركهت بولــۇپ،
ۇئنىڭ بىـر قىـسىم مهبلىغىنـى يـاپون
ھۆكـــــۈمىتى ســـــالغان ىئـــــكهن.
شىركهتنىڭ تهتقىقات ۋە تهرەققىيات
بۆلـــۈمى ائمﯧرىكىـــدا بولـــۇپ ،مهن
كىرســهم ائشــۇ بۆلۈمــدە »وئپتىكــا
اليىھىـــلهش دىرﯦكتـــورى« بولـــۇپ
ىئـــــشلهيدىكهنمهن .شـــــىركهتنىڭ
ىئـــــــشلهپچىقىرىش فابرىكىـــــــسى
يــاپونىيهدە بولــۇپ ،مهن دەســلهپته
ياپونغا بﯧرىپ 6 ،ائي ۋاقىت ىئچىدە
بىر تهجرىبىخانا قۇرىدىكهنمهن .مهن
ۇئالر بىــلهن كۆرۈشۈشــكه كﯧلىــشتىن
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بـــۇرۇن ،ۇئالرنىـــڭ ېئـــالن قىلغـــان
ماائشــىنىڭ ائزلىقىنــى ،ماڭــا يىللىــق
مــاائش ۈئچــۈن يهنه  5000دولــالر
قوشـــۇپ بﯧرىـــشىنى ېئيتـــتىم .ۇئالر
ماقۇل بولدى .ھهمدە  45مىنۇتلـۇق
دوكالت ۋاقتى بهردى .لﯧكىن ،مﯧنىـڭ
دوكالتىـــم باشـــالنغاندىن كﯧـــيىن،
يىغىنغــا كىــرگهنلهر يــالغۇز تﯧخنىكــا
ەئمهس ،مهنــــــــدىن شــــــــىركهت
باشـقۇرۇش ،خﯧرىــدار تﯧــپىش ،يﯧڭــى
شـــىركهت قـــۇرۇش توغىرىـــسىدا ھهر
خىــل ســوائلالرنى ســوراپ كهتتــى.
شـــۇنىڭ بىـــلهن بىزنىـــڭ دوكـــالت
يىغىنىمىز  3ساەئتته ائران تۈگىـدى.
شــىركهتنىڭ يــاپونلۇق باشــلىقلىرى
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مﯧنى ىئنتايىن ياقتۇردى .دوكالتـتىن
كﯧـــيىن مهن بىـــلهن يهنه ائيـــرىم-
ائيرىم كۆرۈشـتى .بهزىـدە يـاپونچىال
سۆزلهشــــتۇق .ۇئالر مﯧنــــى ىئــــشقا
ائلىــدىغانلىقىنى شــۇ چاغــدىال قــارار
قىلىپ ،مﯧنىڭ قارار قىلىـشىم ۈئچـۈن
ساق بىـر ھهپـته ۋاقىـت بهردى .مهن
ۇئالردىــــن ائيرىلىــــشتىن بــــۇرۇن،
ۆئزۈمنىـــــــڭ » «JPLبىلهنمـــــــۇ
كۆرۈشــــۈپ بولغــــانلىقىمنى ،ەئگهر
» «JPLمﯧنـــى خىـــزمهتكه ېئلىـــپ
قالــــــــسا ،چوقــــــــۇم »«JPLگه
كﯧتىــــدىغانلىقىمنى ېئيتــــتىم .ۇئالر
مﯧنىــڭ بــۇ قىلغىنىمــدىن ىئنتــايىن
تهســىرلىنىپتۇ .ماڭــا »ھهقىقهتهنمــۇ
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ەئخالقــى يــۇقىرى ،ســهمىمىي كىــشى
ىئكهن« دەپ باھا بﯧرىپتۇ .ائرىلىقتـا
بىــر ھهپــته بولمــايال ۇئالردىــن ماڭــا
تﯧلﯧفون كهلدى:
 ەئگهر ماائشــــــــــــــىڭنى يهنهۆئســـــتۈرۈپ بهرســـــهك ،بىزنىـــــڭ
شىركهتكه كﯧلهمسهن؟
 رەھـــــمهت .مهن »«JPLنـــــىباھانه قىلىپ تۇرۇپ ،بۇ شىركهتتىكى
ماائشـــــــىمنى ۆئستۈرۈۋﯦلىـــــــشنى
خالىمــــايمهن .مهن ۇئنــــداق ائدەم
ەئمهس .ەئگهر سىلهرنىڭ شـىركهتكه
بارســـام ،ھـــازىرقى مـــاائش بىلهنـــال
بارىمهن .بىـر مهزگىـل ىئـشلىگهندىن
كﯧــيىن ،مﯧنىــڭ ىئپــادەمگه قــاراپ
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بﯧقىپ ائندىن ماائشىمنى ۆئستۈرۈپ
بهرسهڭالر بولىۋﯦرىدۇ .مهن »«JPL
نىــڭ جــاۋابىنى چوقــۇم كۈتمىــسهم
بولمايدۇ.
 » «JPLساڭا قانچىلىك مـاائشبهرســه ،بىزمــۇ شــۇنچىلىك مــاائش
بﯧرەيلى .شۇنداقتا كﯧلهمسهن؟
 رەھــمهت .ەئممــا ،مهن ۇئنــداققىاللمـــايمهن .بـــۇ پهقهت پـــۇلنىڭال
ىئشى ەئمهس.
ۇئنىڭــــدىن كﯧــــيىن ۇئالر ماڭــــا
» «JPLدەك چـــــوڭ ىئـــــدارىنىڭ
ۇئالرنىڭكىـــدەك كىچىـــك شـــىركهت
بىــــلهن سﯧلىــــشتۇرغاندا قانــــداق
يﯧتهرســىزلىكى بــارلىقىنى تهپــسىلىي
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چۈشــــهندۈردى .ۇئالرنىــــڭ ماڭــــا
دﯦگهنلىرى توغرا بولۇپ ،مهن ۇئنىـڭ
ھهممىـــسىگه قوشـــۇلدۇم .لـــﯧكىن،
» «JPLكىمال بولسا كىرەلهيـدىغان
وئرۇن ەئمهس ،ۇئنىــڭ ۈئســتىگه ۇئ
ائلهم تﯧخنىكىـــــــــسى بىـــــــــلهن
شــــۇغۇللىنىدىغان دۇنيــــادىكى ەئڭ
يــۇقىرى دەرىجىلىــك ھهم ىئنتــايىن
مۇقىم بىر وئرۇن بولغاچقـا«JPL» ،
نى ۇئ شىركهت بىلهن سﯧلىـشتۇرغىلى
بولمايتتى .شۇڭا مهن » «JPLنىـڭ
جـــــاۋابىنى كۈتتـــــۈم .ۇئالرمـــــۇ
ەئسلىدىكى مﯧنىڭ بىر ھهپته ىئچىدە
جـــــاۋاب بﯧرىـــــشىم كﯧرەكلىگـــــى
توغرىسىدىكى شـهرتىنى ۆئزگهرتىـپ،
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ۇئالرمـــۇ » «JPLنىـــڭ جـــاۋابىنى
ســــاقلىدى .ماڭــــا » «JPLدىــــن
رەســمىي خىــزمهتكه قوبــۇل قىلىــش
خﯧتى كهلگهندىن كﯧـيىن ،مهن ۇئالر
بىــــلهن تﯧلﯧفونــــدا يهنه بىــــر ائز
پاراڭلىشىپ ،چىرايلىق خوشالشـتىم.
مهن بۈگـــــۈن مۇشـــــۇ قىـــــسىمنى
يﯧزىۋاتقانـــدا ،ۇئ شـــىركهتنىڭ تـــور
بﯧتىگه كىرىپ قاراپ باقتىم .ۇئالرنىڭ
تــــور بﯧتــــى ېئچىلــــدى .لــــﯧكىن،
»شىركهتنىڭ تارىخى« دﯦگهن بهتـته
پهقهت -2003يىلىغىــــچه بولغــــان
ۇئچــۇر بــار ىئــكهن .قارىغانــدا بــۇ
شــــــــىركهتمۇ -2004يىلىنــــــــى
چىقىرالمىغان وئخشايدۇ.
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مهن يۇقىرىـــدا ائمﯧرىكىـــدا يﯧڭـــى
ىئگىلىــــك يارىتىــــشتىكى ســــهلبىي
نهرســىلهرنى كــۆپرەك ســۆزلىدىم .بــۇ
ھهرگىــــز ائمﯧرىكــــا بىــــر ناچــــار
مهملىــكهت دﯦگهنلىــك ەئمهس .مهن
بﯧشىمدىن ۆئتكۈزگهن بىر قانچه يىل
ىئچىدە ،ائمﯧرىكىـدا ەئنه ائشـۇنداق
ىئـــشالر بولـــۇپ ۆئتكهنىـــدى .مهن
ۇئالرنى شـۇ پﯧـتىچه يـازدىم .پۈتـۈن
دۇنيــــا مىقياســــىدىن ېئيتقانــــدا،
ائمﯧرىكـــا يهنىـــال يﯧڭـــى ىئگىلىـــك
يارىتىـــــشتىكى ەئڭ ىئلغـــــار ،ەئڭ
ياخشى دۆلهتتۇر .دۇنيـادىكى يهڭـى
ىئلىـــم-پهن ۋە يﯧڭـــى تﯧخنىكىنىـــڭ
كۆپىنچىـــسىمۇ يهنىـــال ائمﯧرىكىـــدا
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ىئجــــات قىلىنىــــدۇ .ائمﯧرىكىــــدا
شــــىركهتلهر دەســــلهپته كىچىــــك
قۇرۇلــۇپ ،ســﯧتىۋﯦلىش ۋە قوشــۇلۇش
ائرقىلىــق ۇئ بارغانــسﯧرى چوڭىيىــپ
ماڭىـــدۇ ھهمـــدە يﯧڭـــى ىئگىلىـــك
يارىتىش پۇرسىتى ھهمـمه مىللهتـلهر
ۈئچــــۈن وئخــــشاش .مهســــىلهن،
كومپيۇتﯧرنىـــــڭ » «CPUســـــىنى
چىقىرىـــدىغان ىئنتﯧـــل شـــىركىتىنى
ەئســلىدە بىــر ۋﯦنگىرىيىلىــك ىئنژىنﯧــر
قۇرغان .مﯧنىڭ بىلىـشىمچه ،ۇئ ائدەم
ھــازىرمۇ ىئنتىلنىــڭ » «CEOســى
بولــــۇپ ىئــــشلهۋاتىدۇ .ىئگىلىــــك
يارىتىــشتا ،بىــز ۇئيغــۇرالردا نۇرغــۇن
ائجىزلىق بار .مهن بۇرۇن يۇرتىمىزغا
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بﯧرىــپ كﯧلىــپ يــۈرگهن ۋاقتىمــدا،
ائتــا-بــاال ىئككهيلهنمــۇ بىــر-بىــرى
بىـــــلهن كﯧلىـــــشهلمهي ،دۇكـــــان
ائيرىغىنىنــــى كۆرگهنىــــدىم .بىــــز
بىرلهشمهي ،بۆلۈنىمىز .بۇنىڭ زىيىنـى
ىئنتـــــايىن چـــــوڭ .مهســـــىلهن،
ۈئرۈمچىـــدە  100ۇئيغـــۇر دۇكـــان
ائچقــان بولــسا ،ۇئالر بﯧيجىڭغــا كهم
دﯦگهنـــدە  100ائدەم ماڭـــدۇرۇپ،
شـــىنجاڭغا مـــال توشـــۇيدۇ .ەئگهر
مۇشـــۇ  100ائدەم بىرلىـــشىپ ،بىـــر
چـــوڭ دۇكـــان ائچقـــان بولـــسا،
بﯧيجىڭدىن مال توشۇش ۈئچۈن بىـر
قــانچه ائدەم ماڭدۇرۇلــسىال كۇپــايه
قىالتتـــــى .ۇئنىڭـــــدىن باشـــــقا،
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ائمﯧرىكىنىڭ ىئگىلىكى زەنجىرسـىمان
ۋە وئمۇمالشقان بولىدۇ .بۇ يهردىكى
»زەنجىرســىمان« دﯦگىنىمىــز ،ەئگهر
بىرى »رابىيه سودا سـارىيى« دﯦـگهن
بىـــر شـــىركهتنى قۇرغـــان بولـــسا6 ،
شـــــهھهرنىڭ ھهممىـــــسىدە بـــــۇ
شىركهتنىڭ سـودا سـارىيىدىن بىرنـى
ائچىــدۇ )»ائرمــان« شــىركىتىدەك(.
»وئمۇملىـــشىش« دﯦگىنىمىـــز ،ەئگهر
بىر ائدەم قهشقهر بىلهن ۈئرۈمچىنىـڭ
ائرىلىقىدا قاتنايدىغان بىـر يولـۇچى
توشۇش شىركىتى ائچقان بولـسا ،بـۇ
 1500كىلومﯧتر ائرىلىقتا يولـۇچىالر
كﯧچىسى چۈشـىدىغان مﯧھمانـساراي،
يول بويى تاماق يهيدىغان ائشـخانا
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قاتـــارلىقالرنىمۇ مۇشـــۇ ائدەم ۆئزى
قۇرىدۇ .زەنجىرسىمان ىئگىلىك بىلهن
وئمۇمالشــــــــقان ىئگىلىكنىــــــــڭ
باشــــــقۇرغۇچىلىرى ،مالىيهســــــى،
تهشۋىقاتى ،مال يۆتكىـشى قاتـارلىق
ىئـــشلىرى بىـــر تۇتـــاش بولىـــدىغان
بولغاچقا ،ائيرىم-ائيرىم ىئش ېئلىپ
بارىـــدىغان كىچىـــك شـــىركهتلهرگه
قارىغانـــــدا ،نۇرغـــــۇن چىقىمنـــــى
ائزايتىــپ ،پايــدىنىمۇ شــۇنىڭغا وئڭ
تاناسىپ ھالدا كۆپهيتكىلى بولىدۇ.
ۇئيغۇرالرنىــڭ بــۇ ىئــشالردا ائجىــز
بولــــۇپ قﯧلىــــشىنىڭ ســــهۋەبلىرى
ىئنتايىن كۆپ .ۇئنىـڭ ىئچىـدىكى 3
ســهۋەپ مۇنــداق بولۇشــى مــۇمكىن:
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 (1ۇئيغۇرالرنىڭ مهدەنىيهت ساپاسى
تـــــــۆۋەن؛  (2ۇئيغـــــــۇرالردا ۆئز
شـــىرىكلىرىگه بولغـــان ســـهمىمىيهت
يﯧتهرلىــــك ەئمهس؛  (3ۇئيغــــۇرالر
ھازىرقى زاماندا بىر نورمـال ھـالهتته
ياشاپ مﯧڭىشى ۈئچۈن ،چوقۇم بىر-
بىرىنــى شهرتــسىز يــۆلهپ مﯧڭىــشى
كﯧرەكلىكىنـــــى تﯧخـــــى تونـــــۇپ
يهتمىگهن.
مهن بىر دوستۇمدىن مۇنـداق بىـر
ھﯧكايىنى ائڭلىغان .ۇئنىـڭ راسـت-
يالغانلىقىنى بىلمهيـمهن ،لـﯧكىن ،ۇئ
ھـــــــازىر ۇئيغـــــــۇرالر ىئچىـــــــدە
ســــاقلىنىۋاتقان بىــــر گهۋدىلىــــك
مهســـــىلىنى ناھـــــايىتى جـــــانلىق
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چۈشهندۈرۈپ بهرگهن .ۇئ ھﯧكايىـدە
مۇنداق دﯦيىلگهن:
چىڭ سۇاللىـسى مهزگىلىـدە ،چىـڭ
ەئســـكهرلىرى ۇئيغـــۇرالرنى زادىـــال
بﯧـــسىۋااللماي ،پادىـــشاھ ۆئزىنىـــڭ
يۇقىرى دەرىجىلىك ەئمهلدارلىرىـدىن
بىــر قــانچىنى ۇئيغۇرغــا وئخــشىتىپ
ياساپ ،ۇئيغۇر دىيارىغا ماڭدۇرۇپتۇ.
ۇئالر ۇئيغۇر دىيارىغا كﯧلىپ قارىـسا،
ھهمـــمه ائدەم ىئنتـــايىن قـــاۋۇل ۋە
جهڭگىۋار بولـۇپ ،كىچىـك بـالىالرمۇ
بىر ياغاچنى ائت قىلىپ مىنىپ ،يهنه
بىــر تايــاقنى قــﯧلىچ قىلىــپ ،ۇئرۇش
قىلىشنى مهشق قىلىپ وئينايدىكهن.
بۇالرنى كۆرگهن چىـڭ پادىـشاھىنىڭ
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ائدەملىــــرى »ۇئيغــــۇرالرنى ۇئرۇش
بىـــلهن يـــﯧڭىش مـــۇمكىن ەئمهس
ىئكهن« دﯦگهن خۇالسـىگه كﯧلىپتـۇ.
دەل شــۇ چاغــدا ۇئالرنىــڭ بىــرى بىــر
قوغۇنچى ۇئيغۇرنىڭ قﯧـشىغا بﯧرىـپ،
ۇئنىڭ قوغۇنلىرىنى كۆرۈپ ،باھاسىنى
ســوراپتۇ .ۇئنىڭــدىن كﯧــيىن مۇشــۇ
قوغۇنچىنىـــڭ يﯧنىـــدىكى يهنه بىـــر
قوغۇن دۆۋىـسىگه قـاراپ ماڭـسا ،بـۇ
قوغــۇنچى »ۇئنىــڭ قوغــۇنىنى ائلمــا.
ۇئنىڭ ياخشى ەئمهس .سـۇنى جىـق
قويــــۇپ ،چىرايلىــــق قوغــــۇنالرنى
چۈشــۈرگهن بىــلهن ،ۇئنىــڭ قوغــۇنى
تـــاتلىق ەئمهس .مﯧنىڭكـــى كـــۆپ
ياخــشى« .دەپتــۇ .بــۇنى كــۆرگهن
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چىـــــڭ پادىـــــشاھىنىڭ ائدىمـــــى
»ۇئيغۇرالرنى ۇئرۇش بىلهن ەئمهس،
ھــﯧله بىــلهن ،بىــر-بىرىنــى ۇئرۇشــقا
ســــــﯧلىپ ،ائســــــانال يهڭگىلــــــى
بولىدىكهن .چـۈنكى ۇئالردا ۆئز-ائرا
ھﯧچقانداق ساداقهتلىك يوق ىئكهن«
دﯦــگهن خۇالســىگه كﯧلىــپ ،قايتىــپ
كﯧتىپتــــۇ .شــــۇنداقال ،راســــتتىنال
كﯧيىنلىكـــته ھـــﯧله-مىكىـــر بىـــلهن
ۇئيغۇرالرنى يﯧڭىۋاپتۇ.
مهن -1991يىلــى يۇرتقــا بﯧــرىش
ۈئچــۈن بﯧيجىڭغــا بﯧرىــپ ،شــىنجاڭ
ىئش وئرنىغا چۈشـكهندە ،بىـر قﯧـتىم
گهنجياكوغا چۈشلۈك تاماق يﯧگىلـى
بـــاردىم .ياتاققـــا ەئڭ يـــﯧقىن بىـــر
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ۇئيغۇر ائشخانىـسىغا كىرىـپ ،يﯧـرىم
ســاەئت ساقلىــسام ،ائشــپهز ۇئســتام
ماڭــا زادىــال تامــاق كهلتۈرمىــدى.
مهندىن كﯧيىن كىرگهن خهنزۇالردىن
نهچــچه گۇرۇپپــا كىــشىلهرگه تامــاق
كهلتۈرۈپ بولـدى .مﯧنىـڭ قورسـىقىم
بهك ېئچىپ كﯧتىپ ھهم بـۇ ىئـشالرغا
قورســــــىقىم كۆپــــــۈپ ،ائشــــــپهز
ۇئستامدىن نﯧمىشقا مهنـدىن كﯧـيىن
كهلگهنلهرگه مهنـدىن بـۇرۇن تامـاق
بﯧرىدىغانلىقىنى سورىـسام ،ۇئ كىـشى
»ۇئكــام ،ســىز تامــاقتىن ائران بىــر
كىشىلىك بۇيرۇتىدىكهنـسىز .مـاۋۇالر
دﯦــــگهن بىــــر قﯧتىمــــدىال 50-40
كويلــۇق تامــاق بۇيرۇيــدۇ .شــۇڭا
793

ائلــدى بىــلهن شــۇالرنى كۈتمىــسهك
بولمايدۇ .يهنه سهل ساقالپ تۇرۇڭ«
دﯦـــدى .مﯧنىـــڭ غهزەپ ائچچىقىـــم
كﯧلىــپ ،بــۇ ائشــخانىدىن چىقىــپ
كهتتىم .يهنه بىر ائشـخانىغا بﯧرىـپ،
ۇئ يهردە يهنه بىر ائز سـاقالپ ،ائران
تامــاق ېئلىــپ ،بىــر ۋاق قورســىقىمنى
تويغـــۇزدۇم .يهھـــۇدىيالر ائرىـــسىدا
بۇنــداق ەئھــۋالنى تهســهۋۋۇر قىلىــش
مۇمكىن ەئمهس .مهن ائلدىنقى بىـر
بۆلۈمــدە ،يهھۇدىيالرنىــڭ »ياشــاش
يولى« نـى خۇالسـىلىگهندە» ،بىـر-
بىرىنـــــى شهرتـــــسىز يۆلهيـــــدۇ«
دﯦگهنىدىم .بۇنىـڭ مهنىـسىنىڭ نـﯧمه
ىئكهنلىكىنـــى بىلهمـــسىز؟ ائمﯧرىكـــا
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نىيۇ-يـورك شـهھىرىنىڭ مانخـاتتون
دﯦگهن رايونىدا يهھۇدىيالر ىئنتـايىن
كۆپ وئلتۇراقالشقان بولۇپ ،ۇئالر بىر
نهرســـه ائلمـــاقچى بولـــسا ،پهقهت
يهھۇدىيالرنىـــــــڭ دۇكىنىـــــــدىنال
ائلىـــدىكهن .مﯧنىـــڭ ائڭلىـــشىمچه،
يهھۇدىيالرنىــــڭ مــــاللىرى باشــــقا
يهردىـــن قىمـــمهت ھهمـــدە باشـــقا
دۇكـانالردا يـوق بىــر خىـل ائالھىــدە
بــــاج پۇلىمــــۇ بــــار ىئــــكهن .بهزى
يهھۇدىيالرنىـــڭ ۆئيىنىـــڭ يﯧنىـــدىال
باشــــقا دۇكــــانالر بــــار بولــــۇپ،
يهھۇدىينىــــڭ دۇكىنــــى نهچــــچه
كىلــــومﯧتر يىراقلىقتــــا بولــــسىمۇ،
يهھــــۇدىيالر ائشــــۇ يىــــراق يهرگه
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ېئــرىنمهي بﯧرىــپ ،نهرســه-كﯧرەكنــى
شۇ يهردىن ائلىدىكهن .بىز شـىمالىي
كالىفورنىيهدە تۇرۇۋاتقان ۋاقتىمىـزدا،
تاللىغــان ائىئــله دوختــۇرىمىز بىــر
يهھۇدىي دوختۇر ىئـكهن .كﯧـيىن ۇئ
بىزنــى بهل ائغرىقــى دوختــۇرى ،كــۆز
دوختــــۇرى ۋە بــــالىالر دوختــــۇرى
قاتــــــارلىق باشــــــقا دوختۇرغــــــا
ماڭدۇرغانـــدا ،ۆئز شـــهھىرىمىزدىكى
دوختـــــۇرنى كورســـــىتىپ بهرمهي،
نهچـــــچه شـــــهھهر يىراقلىقتىكـــــى
دوختۇرالرنى كۆرسـىتىپ بهردى .بىـز
دەســـلهپته بۇنىـــڭ نﯧمىـــشقىلىقىنى
بىلمهپتىمىز .كﯧـيىن ۇئقـساق ،بىزنـى
داۋالىغان بۇ دوختۇرالرنىڭ ھهممىسى
796

يهھـــۇدىي ىئـــكهن» .بىـــر-بىرىنـــى
شهرتسىز يۆلهش« دﯦـگهن مانـا شـۇ.
بۇالر بىلهن سﯧلىـشتۇرغاندا ،ۆئزىنىـڭ
ائزراق مـــاددىي مهنپهەئتىنـــى دەپ،
ۆئز مىللىتىگه زىيان سـالىدىغان ،ۆئز
مىللىتىنــــــى خاراليــــــدىغان ،ۆئز
مىللىتىـــــدىن يـــــۈز ۆئرۈيـــــدىغان
ۇئيغۇرالرنى بىـز نـﯧمه دەپ ائتىـساق
بولىـــدۇ؟ مهن ۇئنـــى بىلمهيـــمهن.
مﯧــنىڭچه ،كــۆپ ســانلىق ۇئيغــۇرالر
»مىللهت«نىڭ مهنپهەئتىنى ۆئزىنىـڭ
شهخـــسىي مهنپهەئتىـــدىن يـــالغۇز
ېئغىـــزدىال ەئمهس ،ەئمهلىيهتتىمـــۇ
ۈئســتۈن قويــۇپ ،قىلغــان ھهر بىــر
ىئشىدا ائڭلىق ھالـدا ۆئز-ائرا بىـر-
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بىرىنى يۆلىـشىدىغان بىـر ۋەزىيهتنـى
شــــهكىللهندۈرگهندىال ،ۇئيغۇرنىــــڭ
كـــــــۈنى ھازىرقىـــــــدىن كـــــــۆپ
ياخشىلىنىــــشقا قــــاراپ مﯧڭىــــشى
مۇمكىن.
ھازىر ۇئيغۇر دىيارىدا باشالنغۇچ ۋە
وئتتۇرا مهكـتهپلهردە خهنـزۇ تىلىـدا
وئقۇتۇشنى وئمۇمالشتۇرۇش ىئشلىرى
ناھــايىتى چىــڭ تۇتۇلىۋﯦتىپتــۇ .بــۇ
ىئــش ەئمهلــگه ائشــقاندىن كﯧــيىن،
خهنـــزۇ تىلىـــدا وئقۇغـــان يـــاش-
ۆئسمۈرلهر بـارا-بـارا ۇئيغـۇر تىلىـدا
يﯧزىلغــان كىتــابالرنى وئقۇمايــدىغان
بولــۇپ قالىــدۇ .ۇئ چاغــدا تهببىــىئ
پهن ۈئچــۈن پۈتـــۈنلهي خهنـــزۇچه
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كىتـــابالرنى قوللىنىـــدىغان بولـــۇپ،
ەئگهر ىئجتىمـــاىئي پهن ۋە ۇئيغـــۇر
ەئدەبىياتىغا ائىئت كىتابالرمۇ ائنچه
وئقۇلمايـــــدىغان بىـــــر ھـــــالهت
شهكىللهنـــــسه ،ۇئيغـــــۇر مىللىـــــي
نهشـــرىياتچىلىقى ىئنتـــايىن ېئغىـــر
تهھدىـــدكه ۇئچرىـــشى مـــۇمكىن.
ەئگهر ۇئيغـــــــــــۇر مىللىـــــــــــي
نهشـــىرياتچىلىقى ۋەيـــران بولـــسا،
شـــﯧىئر ،ھﯧكـــايه ،رومـــان قاتـــارلىق
ۇئيغۇر ەئدەبىـي ەئسـهرلىرىنى باشـقا
تىلــدا يــازغىلى بولمىغاچقــا ،ۇئيغــۇر
ەئدەبىيــــاتىمۇ بىــــر ېئچىنىــــشلىق
تهقــدىرگه دۇچ كﯧلىــشى مــۇمكىن.
ەئممــا ،ائشــۇنداق بىــر شــاراىئتتا،
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ەئگهر بىر مىليـون ۇئيغـۇر ائىئلىـسى
ھهر يىلـــــــى بىـــــــر-ىئككـــــــى
مىھماندارچىلىقتىن ۋاز كﯧچىـپ ،بىـر
يىلـــدا  100ســـوم پـــۇلنى ۇئيغـــۇر
تىلىــدىكى كىتــابالرنى سﯧتىۋﯦلىــشقا
خهجلىـــــسه ،ۇئيغـــــۇر مىللىـــــي
نهشـــرىياتچىلىقىنى ،شـــۇنىڭ بىـــلهن
بىـــرلىكته ۇئيغـــۇر ەئدەبىيـــاتى ۋە
ۇئيغـــۇر مهدەنىيىتىنىمـــۇ يهنه بىـــر
مهزگىــل قوغــداپ قــﯧلىش مــۇمكىن.
مۇشــــۇ ىئــــشنى بىــــز ۇئيغــــۇرالر
قىالالرمىزمۇ؟
 -19ســـوائل :بىزنىـــڭ ھـــازىرچه
ســىزدىن ســورايدىغان ســوائللىرىمىز
يـــۇقىرىقىالر بىـــلهن ائخىرالشـــتى.
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ســــىزنىڭ ەئڭ ائخىرىــــدا ۇئيغــــۇر
دىيارىـــــــدىكى ۋەتهنداشـــــــالرغا
دەيــدىغان يهنه قانــداق ســۆزلىرىڭىز
بار؟
جــاۋاب-1976 :يىلــى -7ائيــدا،
مهن وئتتــۇرا مهكتهپنــى پۈتتــۈرگهن
كۈنىال تىراكتـور ۋاگونىـدا وئلتـۇرۇپ،
يوتقـــان-كـــۆرپىلىرىم بىـــلهن بىـــر
كهتمهننــى كۆتــۈرۈپ ،يﯧزىغــا قايتــا
تهربىيه ېئلىشقا ماڭغاندا ،مﯧنىڭ كۆز
ائلدىمــــدا ھــــﯧچ قانــــداق نــــۇر
كۆرۈنمىگهنىـــــدى .مهن ۈئچـــــۈن
ىئـــستىقبال دﯦـــگهن بىـــر قاپقـــارا
ۆئڭكۈردىن ىئبارەت ىئدى .ىئچىمـدە
»مهن قاچانمۇ بىـر ېئيىغـا  25سـوم
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مــاائش بﯧرىــدىغان بىــر ىئــشچىلىق
يـــــــاكى باشـــــــقا خىـــــــزمهتكه
ېئرىــشهلهرمهن؟« دەپ وئياليتــتىم.
ۋەتهندىكى نۇرغۇن ياشلىرىمىز ھـازىر
دەل ائشـــۇنداق بىـــر ەئھۋالغـــا دۇچ
كﯧلىپ ،وئتتۇرا مهكتهپ ھهتتا ائلىي
مهكــــتهپ وئقۇشــــىنى بىــــر خىــــل
كۆۋرۈكتىن ۆئتۈش ىئشى قىلىۋﯦلىشقا
يۈزلهنگىلى تۇرغاندەك قىلىـدۇ .مهن
بۇ ىئشالر توغرىسىدا كۆپ وئيلىنىـپ،
ۇئالرغــا ىئنتــايىن ىئــچ ائغــرىتتىم.
مﯧنىــڭ كۆڭلــۈم ۇئالرغــا نىــسبهتهن
چوڭقۇر ھﯧسداشلىق تۇيغۇسى بىلهن
تولـــدى .مهن ائزابلىـــنىش ىئچىـــدە
ۇئالرغــا بىــرەر ىئــش قىلىــپ بﯧرىــشكه
802

يــول تاپالمــاي تۇرغــان بىــر ۋاقىتتــا،
بىلىــۋال تــور بﯧكىتىنىــڭ قۇرغۇچىــسى
قۇربانجـــان روزى ەئپهنـــدىم بىـــلهن
ۇئنىـــڭ ياردەمچىـــسى »مـــۇخبىر«
ەئپهنــدىم ۇئشــبۇ ســۆھبهتنى ېئلىــپ
بﯧرىشنى ماڭا تهكلىـپ قىلـدى .مهن
ۇئالرنىڭ تهكلىپىگه خۇشاللىق بىلهن
قوشـــۇلدۇم .بىـــز بـــۇ ســـۆھبهتنى
باشلىغان  3ائي ەئتراپـدىكى ۋاقىـت
جهريانىــــدا ،قۇربانجــــان بىــــلهن
»مــۇخبىر« ەئپهنــدىلهر ۆئزلىرىنىــڭ
قانچىلىك ائلدىراشلىقىغا قارىماي ،بۇ
ىئش ۈئچۈن نۇرغۇن ۋاقىـت ۋە كـۈچ
ســـهرپ قىلـــدى .مﯧنىـــڭ يازمـــامنى
تهھرىــــرلهپ ،ۇئنــــى ۆئز ۋاقتىــــدا
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وئقۇرمهنلهر بىلهن يۈز كۆرۈشـتۈرۈش
ۈئچۈن ،ۇئالر كﯧچه ساەئت  2گىـچه
ىئــشلىگهن ۋاقىــتالر ائز ەئمهس .مهن
مۇشـــۇ پۇرســـهتتىن پايـــدىلىنىپ،
قۇربانجـــان روزى ەئپهنـــدىم بىـــلهن
»مــــۇخبىر« ەئپهنــــدىمگه چىــــن
كۆڭلۈمدىن رەھـمهت ېئيـتىمهن .بـۇ
ىئككى وئت يۈرەك قﯧرىندىشىمىزدىن
باشــــقا ،بىلىــــك تــــور بﯧتىنىــــڭ
باشقۇرغۇچىسى ەئليـار ەئپهنـدىم بـۇ
سۆھبهتنى ەئڭ دەسلىپىدىن تارتىپال
ۇئيغۇر التىـن يﯧزىقـى ) (ULYدىـن
ۇئيغۇر ەئرەپچه يﯧزىقـى ) (UEYغـا
ۆئزگهرتىپ ،ۇئنى بىلىـك تـور بﯧـتىگه
قويـــۇپ ULY ،نـــى بىلمهيـــدىغان
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وئقۇرمهنلهرنىـــــڭ بـــــۇ ســـــۆھبهت
خاتىرىــــــسىدىن پايدىلىنىــــــشىغا
وئڭـــــايلىق تۇغـــــدۇرۇپ بﯧرىـــــپ
كﯧلىۋاتىــدۇ .بـــۇ يهردە مهن ەئليـــار
ەئپهنـــدىمگىمۇ چىـــن كۆڭلۈمـــدىن
رەھــمهت ېئيــتىمهن .شــۇنىڭ بىــلهن
بىـــرگه ،مهيىـــن شـــامال ،نهۋرۈز ۋە
شهھرىزات ،ىئزدىيـارى ۋە باشـقا بىـر
قىــسىم تــور بهتلىــرى بــۇ قﯧتىمقــى
ســــــــــۆھبهتنى ھهمــــــــــدە مهن
يـــۇرتىمىزدىكى ۇئيغـــۇر ياشـــلىرى
ۈئچــــــــــــۈن تهييارلىغــــــــــــان
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دﯦگهن تـور بﯧتىنـى تهشـۋىق قىلىـش
يولىدا ىئزچىل تۈردە كۈچ چىقىرىـپ
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كﯧلىۋاتىدۇ .مهيىن شامال تـور بﯧتـى
مﯧنــــــى ۆئزلىرىنىــــــڭ ائۋازلىــــــق
چايخانىـــسىغا  2قﯧـــتىم تهكلىـــپ
قىلىـپ ،مﯧنــى يــۇرتىمىزدىكى ياشــالر
بىلهن يۈز كۆرۈشتۈرۈشى بىلهن ،مهن
خـــۇددى ۆئزۈمنـــى ۆئز خهلقىمنىـــڭ
ائرىــسىغا قايتىــپ بارغانــدەك ھــﯧس
قىلىــــپ ،چهكــــسىز خۇشــــاللىق ۋە
ھاياجانغا چۆمدۈم .مهنـدە ۇئنـداق
بىر ھﯧسسىيات بولۇپ بـاقمىغىلى 15
يىلــدىن ائشــقانىدى .مهن يــۇقىرىقى
تور بهتلىرىنىـڭ باشـقۇرغۇچىلىرىغىمۇ
ۆئزۈمنىــڭ ســهمىمىي تهشــهككۈرىنى
بىلدۈرىمهن.
بىــز بــۇ ســۆھبهتنى باشــلىغاندىن
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كﯧيىن ،نۇرغۇن كىشىلهردىن ىئنكـاس
تاپــــــشۇرۇپ ائلــــــدۇق .ۇئالر ۆئز
ىئنكاسلىرىدا مهندىن تهلهپ قىلغـان
نهرســىلهرنىڭ بىــرى ،بــۇ ســۆھبهتنى
ىئمكان قهدەر ۇئزۇنراق يﯧزىش .ماڭـا
كهلــگهن بــۇ ىئنكاســالر مهن ۈئچــۈن
زور ىئلھــام بولــدى .ماڭــا زور كــۈچ-
قۇۋۋەت بﯧغىـشلىدى .شـۇنىڭ بىـلهن
مهن ھهر بىـــر ســـوائلنىڭ جـــاۋابىنى
بارغانــسﯧرى ىئمكانىيهتنىــڭ بــارىچه
ۇئزۇنــراق قىلىــپ يازىــدىغان بولــۇپ
كهتــــــــتىم .مهن ۋەتهنــــــــدىكى
قﯧرىنداشالرغا ېئيتىـپ بﯧرىـشنى ائرزۇ
قىلغــــان ىئــــشالرنىڭ ھهممىــــسى
توغرىسىدا بىردىن سـوائل چىقىـرىش
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مــــــــۇمكىن بولمىغاچقــــــــا ،مهن
چىقىرىلغــان ســوائلنى چۆرىــدىگهن
ھالدا ،شۇ چاغدا ېئـسىمگه كهلـگهن
نهرســىلهرنىڭ ھهممىــسىنى يﯧزىــشقا
تىرىـــشتىم .بولۇپمـــۇ چهت ەئلـــگه
چىقىش پۇرسىتىگه ىئـگه بواللمىغـان
كهڭ وئقۇرمهنلهرنىــــــڭ وئقــــــۇپ
پايدىلىنىــشى ۈئچــۈن ،ائمﯧرىكىنىــڭ
ھهر ســــــــاھهدىكى ەئھــــــــۋالىنى
تونۇشـــــــــتۇرىدىغان ھهمـــــــــدە
ائمﯧرىكىلىقالرنىـــڭ بـــالىنى قانـــداق
تهربىيىلهيــدىغانلىقى توغرىــسىدىكى
مهزمــــۇنالرنى كــــۆپلهپ قوشــــۇپ
قويــدۇم .مهن ېئلﯧكتىــر ۋە وئپتىكــا
ساھهسىدىكى كهسپ ەئھلى ،ىئلمىـي
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تهتقىقـــاتچى ۋە ىئنژىنﯧـــر .ەئممـــا،
ىئجتىمـــــاىئي پهن ساھهســـــىدىكى
كهســپ ەئھلــى يــاكى تهتقىقــاتچى
ەئمهس .ۇئنىـــڭ ۈئســـتىگه ،ماڭـــا
ۋەتهنــــــدىن ،ۇئيغــــــۇر تىلىــــــدا
سۆزلىشىدىغان مۇھىتتىن ائيرىلغىلى
 20يىلـــــدىن ائشـــــتى .مهن بـــــۇ
ســۆھبهتنىڭ خاتىرىــسىنى ائشــۇنداق
بىـــر ســـاالھىيهت بىـــلهن يـــازدىم.
ىئجتىماىئي پهن ساھهسـىدىكى بهزى
كهســـپ نۇقتىــــسىدىن قارىغانــــدا،
يازغانلىرىمنىــــــڭ بهزى يهرلىــــــرى
دﯦگهنــدەك تــوغرا بولمــاي قالغــان
بولۇشـــــــــىمۇ مـــــــــۇمكىن .مهن
وئقۇرمهنلهرنىــڭ تــوغرا چۈشىنىــشىنى
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سورايمهن .ھهمدە ماڭا ىئلھام بﯧرىپ
يازغان ېئلخهت ۋە باشقا ىئنكاسلىرى
ۈئچۈن ،بارلىق وئقۇرمهنلهرگه چىـن
كۆڭلۈمدىن رەھمهت ېئيتىمهن.
بىلىــۋال بىــلهن مﯧنىــڭ بــۇ قﯧتىمقــى
ســۆھبهتنى ېئلىــپ بﯧرىـــشىمىزدىكى
مهقــــــــسىدىمىز پهقهت بىــــــــرال:
يــۇرتىمىزدىكى يــاش وئقۇغۇچىالرغــا
قــــولىمىزدىن كﯧلىــــشىچه روھىــــي
جهھهتــتىن بولــسىمۇ بىــر ائز ىئلھــام
بﯧرىپ ،ۇئالرنىـڭ كهلگۈسـى ۈئچـۈن
بىـر تـوغرا يـول تاللىۋﯦلىــشىغا ائزراق
بولــسىمۇ يــاردەم قىلىــش .مﯧــنىڭچه،
ماڭــا وئخــشاش ھهر خىــل ىئگىــز-
پهس ،ەئگـــــرى-توقـــــايلىقنى ۆئز
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بﯧــــشىدىن كهچــــۈرۈپ ،كىــــشىلىك
ھاياتنىڭ بىر قىسمىنى ياشاپ بولغان
ھهمدە ۆئزى ۈئچۈن بىر قهدەر توغرا
يــول تﯧپىــپ ،كىــشىلىك ۋە كهســپىي
ھاياتىنى بىر قهدەر مۇۋەپپهقىيهتلىك
ېئلىــپ ماڭالىغــان ھهر بىــر ۇئيغــۇر
قﯧرىندىــشىمىزنىڭ ،يــۇرتىمىمىزدىكى
ياش وئقۇغۇچىلىرىمىزغا مۇنداق بىـر
چۈشـــهنچىنى تهشـــهببۇس قىلىـــش
مهجبــۇرىيىتىمىز بــار :ھــازىر وئتتــۇرا
مهكـــتهپ ۋە ائلىـــي مهكتهپتىكـــى
وئقۇشـــنى قانـــداق داۋام قىلىـــشتا،
جۇڭگونىــڭ نــۆۋەتتىكى ۋەزىيىتىنــى
ەئمهس ،بۇنىڭدىن  10يىل 20 ،يىل
ھهتتـــــا  30يىلـــــدىن كﯧيىنكـــــى
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ۋەزىيهتنــى كــۆزدە تۇتــۇش كﯧــرەك.
جۇڭگــــو ھــــازىر ىئنتــــايىن تﯧــــز
ۆئزگىرىۋاتىــدۇ .بۇنىڭــدىن 20-10
يىل بۇرۇنقى "خىزمهتنى بىر تۇتـاش
تهقـــسىم قىلىـــش" تـــۈزۈمى ھـــازىر
رىقابهت تـۈزۈمىگه ۆئزگهردى .ەئگهر
قــانۇن-تــۈزۈملهر مۇكهممهللىــشىپ،
رىقــــابهت ۋە خىــــزمهت پۇرســــىتى
ائلدىــــدا ھهمــــمه ائدەم بــــاراۋەر
بولىدىغان بىر ۋەزىيهت شهكىللهنسه،
ھازىر ىئگىلىـگهن بىلىـم ،تهربىـيىلهپ
يهتىـــــشتۈرگهن ىئقتىـــــدارالر ەئڭ
قىممهتلىـــك گـــۆھهرگه ائيلىنىـــدۇ.
ۇئيغــۇر خهلقىنىــڭ بــۇ جهھهتتىكــى
چۈشهنچىـــــــسىنى ۆئســـــــتۈرۈش
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جهھهتته ،ھازىرغىچه ۇئزۇن مۇددەت
تىرىـــشىپ ،چهت ەئلـــگه وئقۇشـــقا
چىقالىغـــــان ھهر بىـــــر ۇئيغـــــۇر
ۋەتهندىـــــــشىمىز وئخـــــــشىمىغان
دەرىجىدە تۆھپه قوشـااليدۇ .مﯧنىـڭ
بۇ قﯧتىم يﯧزىپ چىققىـنىم ۆئزۈمـدىن
ىئبــارەت بىــر ائدەمنىــڭ ھﯧكايىــسى.
ىئـــشىنىمهنكى ،ھـــازىر چهت ەئلـــدە
وئقۇۋاتقـــــــان ۋە ىئـــــــشلهۋاتقان
يۇرتداشـــالرنىڭ ىئچىـــدە مهنـــدەك
ھﯧكايىسى بارالر ىئنتايىن كـۆپ .ھهر
خىــــل ەئگــــرى-توقــــايلىقنى ۆئز
بﯧشىدىن كهچـۈرۈپ ،ەئڭ ائخىرىـدا
بىــــــر مــــــۇۋەپپهقىيهت يولىغــــــا
ېئرىشهلىگهنلهر ھهمدە بـۇ يولـدا ۆئز
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ائىئلىــــسى ،ائتــــا-ائنــــا ،ۇئرۇق-
تۇغقــــانلىرى ۋە ۇئيغــــۇر مىللىتــــى
ۈئچـــۈن وئخـــشىمىغان دەرىجىـــدە
شان-شهرەپ كهلتۈرۈۋاتقان ،ۇئيغۇر
دﯦگهن بىر مىللهتنىڭ مهۋجۇتلـۇقىنى
دۇنياغــــا بىلــــدۈرۈش جهھهتــــته
وئخـــشىمىغان دەرىجىـــدە تـــۆھپه
قوشـــــۇۋاتقانالر خﯧلـــــى كـــــۆپ.
مــــۇۋەپپهقىيهت بالـــــدىقىنىڭ ەئڭ
يۇقىرىسىغا تﯧخى چىقىـپ بواللمـاي،
تــــﯧخىچه جاپــــا-مۇشــــهققهتلىك
دەۋرىنى ۆئز بﯧشىدىن ۆئتكۈزۈۋاتقان
بولـــــسىمۇ ،ۋەتهن ۋە مىللهتنىـــــڭ
كهلگۈســـى ىئـــستىقبالىنى كـــۆزلهپ،
مـــۇۋەپپهقىيهت قـــازىنىش يولىـــدا
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كــــــﯧچه-كۈنــــــدۈز بوشاشــــــماي
تىرىـــشىۋاتقانالرمۇ ائز ەئمهس .مهن
شــۇالردىن ،ۆئز ھﯧكــايىلىرىنى ماڭــا
وئخشاش يﯧزىپ چىقىپ ،ۇئنىڭـدىن
ۋەتهنــــدىكى يــــاش ەئۋالدالرنــــى
خهۋەردار قىلىــــشىنى ســــهمىمىيلىك
بىـــلهن ســـورايمهن .بىـــز ھهممىمىـــز
قﯧرىيمىـــز .ەئڭ ائخىرىـــدا ۆئلـــۈپ
كﯧتىمىز .شـۇڭا يـۇرتىمىزدىكى يﯧڭـى
ەئۋالدالر ۈئچـــــــۈن پايـــــــدىلىق
نهرســــىلهرنى ۇئالرغــــا قالــــدۇرۇپ
قويايلى .بۇ يهردە ،ھازىرغىچه ائزراق
بولسىمۇ ۆئز ھﯧكايىـسىنى ۋە ۇئيغـۇر
مهسىلىــسىگه بولغــان كــۆز قارىــشىنى
يﯧزىــپ ،ۇئنــى بىلىــۋال تــور بﯧكىتــى
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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:
مــــــۇۋەپپهقىيهت = تاالنــــــت +
تىرىشچانلىق  +پۇرسهت
ھـــــــــــــــــــــــــــــــــازىرغىچه
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بﯧتىنــى كــۆرۈپ باققــان يۇرتداشــالر
ۈئچۈن بۇ فورمۇال ناتونۇش ەئمهس.
ەئمهلىيهتـته ،بـۇ بىـر يﯧڭـى فورمـۇال
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بولماستىن ،مهن ۇئنى بۇنىڭدىن 20
نهچـــچه يىـــل بـــۇرۇن ،شـــىنجاڭ
ۇئنىۋﯦرســـــــىتﯧتىدا وئقۇۋاتقـــــــان
ۋاقتىمــدىال وئتتۇرىغــا قويغانىــدىم.
ېئــسىمدە قﯧلىــشىچه ،مهن ۇئنــى بىــر
قﯧتىملىـــــق مهكـــــتهپ بـــــويىچه
ۆئتكۈزۈلگهن »يﯧڭى وئقۇغـۇچىالرنى
قارشــى ېئلىــش چــوڭ يىغىنــى« دا
سۆزلىگهن سۆزۈمگه كىرگۈزگهنىـدىم.
ەئســلىدە ۇئنــى بىــر چــوڭ قهغهزغه
يﯧزىـپ ،يىغىــن زالىنىــڭ سهھنىــسىگه
ېئـــــــسىپ قويـــــــۇپ تـــــــۇرۇپ
چۈشهندۈرۈشنى وئيلىغان بولساممۇ،
ۇئنىڭغا ىئمكانىيهت بولمىغانىدى .بۇ
قﯧتىمقى سـۆھبهتنى تولـۇق وئقۇغـان
817

كىشى ،مﯧنىڭ نﯧمه ۈئچۈن يـۇقىرىقى
فورمـــــۇالدا كۆرســـــىتىلگهن بىـــــر
خۇالســىگه كهلگهنلىكىمنــى ائســانال
چۈشــىنهلهيدۇ .بــۇ فورمــۇالدىكى 3
ائمىلنىـــــــڭ ھهر بىرىنـــــــى مهن
 http://www.meripet.comتـــــور
بﯧتىـــــدە بىـــــر قهدەر تهپـــــسىلىي
چۈشــهندۈردۈم .شــۇڭا ۇئالرنــى بــۇ
يهردە تهكرارلىمـــــايمهن .مهن بـــــۇ
يهردە تىلغا ېئلىپ ۆئتـۈپ كﯧتىـشنى
مۇۋاپىق كۆرگهن ،ائمﯧرىكىلىقالرنىـڭ
مۇنداق بىر مىجهزى بار:
ائمﯧــرىكىلىقالر ھهرگىــز ېئرىــشكهن
مۇۋەپپهقىيىتى ۈئچۈنال ەئمهس ،بىـر
چوڭ مۇۋەپپهقىيهتكه ېئرىشهلمىگهن
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تهقــــــدىردىمۇ ،ۆئزىنىــــــڭ شــــــۇ
مــۇۋەپپهقىيهتكه ېئرىــشىش يولىــدا
كۆرســـــهتكهن تىرىـــــشچانلىقىدىن
پهخرلىنىدۇ.
ھهر بىــر ائدەم ۈئچــۈن ېئيتقانــدا،
يــۇقىرىقى فورمــۇالدىكى »تاالنــت«
بىـلهن »تىرىــشچانلىق«نىــڭ قانــداق
بولۇشـــى شـــۇ ائدەمنىـــڭ ۆئزىـــگه
باغلىق .لﯧكىن» ،پۇرسـهت« ۇئنـداق
ەئمهس .ھازىر زور كۆپ مىقتـاردىكى
ۇئيغۇرالر »پۇرسـهت« ائلدىـدا ۆئزى
ۈئچـــۈن بىـــر ىئنتـــايىن پايدىـــسىز
وئرۇنــدا ياشـــاۋاتىدۇ .ەئممـــا ،بىـــز
بۇنىـــڭ ۈئچـــۈن ائھ ۇئرۇپ ،بىـــر
چۈشكۈنلىـــشىش ،يـــوقىلىش يولىغـــا
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قاراپ ماڭـساق ،ۇئ ۇئچىغـا چىققـان
نـــادانلىق بولىـــدۇ .چۈشكۈنلىـــشىش
ۆئزىمىزنىڭ ۆئلۈمىنى ساقالپ تۇرغان
بىلهن باراۋەر .ۇئنداق قىلىش بىزنىـڭ
ھــازىرقى ھــالىتىمىزنى ۆئزگهرتىــشكه
ېئلىـپ بارمايـدۇ .ۇئنـداق قىلىــشنىڭ
بىــز ۈئچــۈن ھــﯧچ قانــداق قىممىتــى
يــــوق .ۇئنىــــڭ ەئكــــسىچه ،بىــــز
چۈشكۈنلۈكنى كۈچكه ائيالنـدۇرۇپ،
ۆئز-ۆئزىمىــزگه بىــر ياشــاش يــولى
ېئچىش ۈئچۈن تىرىشىشىمىز كﯧـرەك.
يﯧڭــى پۇرســهت يــارىتىش جهھهتــته
ەئڭ كۈچلــــۈك رول وئينايــــدىغىنى
بىلىم .مهن بۇ سـۆھبهتته مۇشـۇنداق
بىر نـۇقتىنى تولـۇق نامـايهن قىلىـش
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ۈئچــۈن ىئنتــايىن كــۆپ تىرىــشتىم.
ۆئزۈمنىڭ بۇ دۇنيـادىكى ەئڭ ىئلغـار
مىللهتلهر ائرىسىدىن كﯧلىپ چىققان
ەئڭ ىئلغــار كىــشىلهر بىــلهن قانــداق
رىقابهتلهشــكهنلىكىمنى ھهمــدە بــۇ
رىقـــابهت ىئچىـــدە قانـــداق قىلىـــپ
ۆئزۈمـــگه توختىمـــاي يﯧڭـــى يـــول
ېئچىـــپ ماڭغـــانلىقىمنى تهپـــسىلىي
يﯧزىــپ چىقــتىم .بىلىمنىــڭ پۇرســهت
ېئلىــپ كﯧلىــدىغانلىقى بىــر دۇنيــاۋىي
ھهقىقهت بولۇپ ،ۇئ ھهمـمه مىلـلهت
ۈئچـــــۈن وئرتـــــاق .مهن مۇشـــــۇ
سۆھبهتته نهقىل كهلتۈرگهن ،وئغلـۇم
دىلشات ۆئزىنىـڭ مهكتىپىـدىكى بىـر
پـــــــــــاائلىيهتته وئقۇغـــــــــــان،
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ائمﯧركىلىقالرنىڭ بۇ جهھهتتىكى كۆز
قارىـــشى مۇنـــداق ىئـــدى» :بىلىـــم
ھاياتلىقنىــڭ ەئڭ ۇئلــۇغ تهركىبىــي
قىسمى بولۇپ ،ۇئ بىـر ائدەمنـى ەئڭ
يۇقىرى دەرىجىلىـك مـۇۋەپپهقىيهتكه
ېئرىـــشتۈرىدۇ .ۇئنـــى ىئگىلهشـــنىڭ
پهقهت بىرال يـولى بـار :سـهمىمىيلىك
ۋە تىرىشچانلىق .ۆئگىنىش بىر چىراق
بولۇپ ،بىـز ۇئ ائرقىلىـق ۆئزىمىزنىـڭ
ۆئتمۈشـــىنى وئقۇيـــااليمىز ،ھهمـــدە
ۆئزىمىزنىڭ كهلگۈسىنى يورۇتااليمىز.
كىـــشىلهر بىلىـــم ائرقىلىـــق تهمىـــن
ېئتىلىدىغان پۇرسهتلهر ائرقىلىـق ۆئز
دۇنياسىنى كﯧڭهيتهلهيدىغان كـۈچ-
قــــــــۇدرەتكه ىئگىــــــــدۇر« .مهن
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يــــۇرتىمىزدىكى ھهر بىــــر يــــاش-
ۆئســمۈرنىڭ بــۇ ســۆزلهرنى ېئــسىدە
چىـــڭ تۇتـــۇپ ،ۆئزىنىـــڭ ياشـــلىق
دەۋرىنــى ىئــسراپ قىلمــاي ،ۋاقتىنــى
يۈزدە-يۈز پىرسهنت بىلىم ىئگىـلهش
ۈئچـــۈن ســـهرپ قىلىـــشىنى تولىمـــۇ
ۈئمىد قىلىمهن.
مهن بــۇ ســۆھبهتته يهھۇدىيالرنىــڭ
ىئشلىرىنى خﯧلى كۆپ تهسـۋىرلىدىم.
ۇئالرنىـــڭ »ياشـــاش يـــولى« نىمـــۇ
خۇالسىلهپ وئتتۇرىغـا قويـدۇم .شـۇ
خۇالســــــىنىڭ ىئچىــــــگه تﯧخــــــى
كىرگۈزۈلمىگهن يهنه بىر ىئش بار .ۇئ
بولــــسىمۇ ،يهھــــۇدىيالر داۋاملىــــق
ۆئزلىــرى دۇچ كــﯧلىش ېئھتىمــاللىقى
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بولغـــــان ەئڭ ناچـــــار ەئھـــــۋالنى
تهســـهۋۋۇر قىلىـــپ ،شـــۇنىڭغا ھهر
تهرەپلىمه تهييارلىق كـۆرۈپ تـۇرۇپ
ياشايدۇ .بـۇ خـۇددى بىـر كـۆپ يهر
تهۋرەيــدىغان رايونـــدا ياشـــاۋاتقان
كىــشىلهر »ەئگهر ھــازىرال  8بــال يهر
تهۋرەپ قالسا ،بىز قانداق قىلىمىز؟«
دەپ سوراپ تۇرغانغا وئخشاش ىئش.
شـــۇنداقال ،بىـــر ۇئرۇش بولۇۋاتقـــان
رايونـــدا ياشـــاۋاتقان بىـــر ائىئـــله
كىــشىلىرى »ەئگهر ھــازىرال بىزنىــڭ
ۆئينىڭ ۈئستىگه بىر بومبـا چۈشـسه،
بىــز قانــداق قىلىمىــز؟« دەپ ســوراپ
تۇرغىنىغــا وئخــشاش ىئــش .ھــازىر
ۇئيغۇرالر ىئنتايىن كۆپ ۋە ىئنتـايىن
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كهســـــــكىن مهســـــــىلىلهرگه دۇچ
كﯧلىۋاتىدۇ .مﯧنىڭچه ەئقلـى-ھوشـى
جايىدا ،ھهقىقىـي ۋىجـدانى بـار بىـر
كىـــــشىنىڭ بۇنـــــداق كهســـــكىن
ەئھــۋالالرنى كۆرمهســلىككه ســﯧلىپ،
كاللىــــسىنى پۈركىۋﯦلىــــپ ياشــــاپ
ماڭالىـــشى ائســـان ەئمهس .شـــۇڭا
ۇئيغۇرالرمۇ ائرىالپ-ائرىـالپ» ،بىـز
دۇچ كﯧلىشىمىز مۇمكىن بولغـان ەئڭ
ناچار ەئھـۋال قايـسى؟« دەپ ۆئز-
ۆئزىــدىن ســوراپ تــۇرغىنى ياخــشى.
تﯧخىمــــۇ مــــۇھىمى ،يــــالغۇز ۆئز-
ۆئزىدىن سوائل سـوراپال قالماسـتىن،
ائشـــۇنداق ناچـــار ەئھۋالنىـــڭ يـــۈز
بﯧرىشىنىڭ ائلـدىنى ېئلىـش ۈئچـۈن،
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توختىمــــاي تىرىشىــــشى كﯧــــرەك.
يهھــۇدىيالر دەل ائشــۇنداق قىلىــدۇ.
يهھۇدىيالرنىڭ ائنچه كۆپ كـۈلمهي،
ناخشا ېئيتماي ،ۇئسسۇل وئينىمـاي،
كۆپىنچه ۋاقىتتـا بىـر خىـل جىـددىي
ھالهتته تۇرغاندەك كۆرۈنىـشى ،مانـا
مۇشــــۇنداق ســــهۋەبتىن بولۇشــــى
مــۇمكىن .بــۇ خــۇددى ۇئيغۇرالرنىــڭ
بىر تهمـسىلىدە ېئيتىلغانـدەك ىئـش:
»مىدىرالپ تۇرغان قۇرۇت كۆمۈلـۈپ
قالمايــدۇ« .مهن يــۇقىرىقى ىئــشنى
ۆئزىنىــڭ ائدىــتىگه ائيالندۇرۇشــنى
ھـــــــــازىر ۆئز ىئـــــــــستىقبالىدىن
ۈئمىدســــــــــىزلىنىپ ،ائنــــــــــچه
تىرىــشمايدىغان بولــۇپ قالغــان ھهر
826

بىر ۇئيغۇر يـاش-ۆئسـمۈر ۈئچۇنمـۇ
تهشهببۇس قىلىمهن .چۈشكۈنلىـشىپ
ھــﯧچ بىــر ىئــش خــوش ياقمىغـــان
ۋاقتىڭىزدا ،ۆئزىڭىزدىن يۇقىرىقىدەك
بىر سـوائلنى سـوراپ بﯧقىـڭ .چوقـۇم
چۈشــــــــــكۈنلۈكنى كــــــــــۈچكه
ائيالندۇرااليــسىز .ھــﯧچ بولمىغانــدا،
مهن شــــــــــۇنداق بولۇشــــــــــىغا
تىلهكداشمهن.
ائدەم جاپـــــالىق ىئـــــشلىگهنگه،
ىئزچىــل تــۈردە قــاتتىق تىرىــشقانغا
ۆئلۈپ قالمايـدۇ .قىيىنچىلىققـا بـاش
ەئگــــمهي ،ەئڭ قىــــيىن ىئــــشالردا
باشـــقىالر ائســـانلىقچه قىاللمىغـــان
ىئــشالرنى قىلىــشقا جــۈرەئت قىلىــش
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ائرقىلىـق ،ۆئزىـگه بارغانـسﯧرى كــۆپ
يــــول ېئچىــــپ ماڭااليــــدۇ .مهن
يـــۇقىرىقى يازمامـــدا بـــۇ نـــۇقتىنى
ىئلگىرى سۈرۈشكىمۇ كۆپ تىرىـشتىم.
بــۇ يىــل )يهنــى -2005يىلــى( -6
مــارت كــۈنى-20 ،ەئســىرنىڭ ەئڭ
مهشـــھۇر فىزىكـــا ائلىمىنىـــڭ بىـــرى
بولغــان  Betheەئپهنــدىم ۆئلــۈپ
كهتتى .ۇئ كىـشى -2دۇنيـا ۇئرۇشـى
مهزگىلىـــدە ائمﯧرىكىنىـــڭ لـــوس-
ائنــژىلىس دۆلهت تهجرىبىخانىــسىكى
مانخاتتون پروجهكتىنىڭ نهزەريىۋىي
فىزىكــا بۆلۈمىنىــڭ باشــلىقى بولــۇپ،
ائتوم بومبىسىنىڭ كهشپ قىلىنىـشىدا
ائچقۇچلــۇق رول وئينىغــان ھهمــدە
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قۇيــاش ۋە يۇلتۇزالرنىــڭ ىئســسىقلىق
ېئنﯧرگىيهســــىنىڭ پهيــــدا بولــــۇش
جهريــــانىنى بايقــــاش ائرقىلىــــق
-1967يىلـــى نوبﯧـــل مۇكاپىتىغـــا
ېئرىــشكهن -1906 Bethe .يىلــى
تۇغۇلغان بولۇپ ،ائپىـسى يهھـۇدىي
بولغـــــانلىقى ۈئچـــــۈن ،ۆئزىنىـــــڭ
گﯧرمـــــانىيهدىكى پروفﯧســـــسورلۇق
خىزمىتىدىن قۇرۇق قﯧلىـپ-1933 ،
يىلى گﯧرمانىيهدىن قﯧچىپ كهتكهن.
-1935يىلــــــــى ائمﯧرىكىنىــــــــڭ
 Cornellۇئنىۋﯦرســــــــــــــىتﯧتىغا
پروفﯧســـسور بولـــۇپ كىـــرگهن .بـــۇ
كىــشىنىڭ يۇقىرىقىــدەك بىــر قــانچه
جــۈمله سهرگۈزەشــتلىرىدىن ۇئنىــڭ
829

ۆئز ۆئمرىــــدە قانچىلىــــك جاپــــا-
مۇشــــــهقهتلهرنى ۆئز بﯧــــــشىدىن
ۆئتكــــــۈزگهنلىكىنى ،قانچىلىــــــك
تىرىــــشچانلىق كۆرســــهتكهنلىكىنى
كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ .شـۇنداق قىلىـپ
تۇرۇپمــۇ ،ۇئ كىــشى  99يىــل ۆئمــۈر
كۆرۈپتــۇ .شــۇڭا بىــر ائدەم ھهرگىــز
ۆئزىنىــڭ قــاتتىق ىئــشلهپ ،ائســان
قﯧرىــپ كﯧتىــشىدىن يــاكى بالــدۇر
ۆئلۈپ كﯧتىشىدىن ەئنـسىرىمهسلىكى
كﯧــرەك .خــاتىرجهم ھالــدا ۆئزىنىــڭ
بـــارلىق ىئقتىـــدارىنى ەئڭ يـــۇقىرى
دەرىجىــدە ىئــشقا ســﯧلىپ ،ۆئزىنىــڭ
يوشــۇرۇن كۈچىــدىن ەئڭ يـــۇقىرى
دەرىجىــدە پايــدىلىنىش ۈئچــۈن بىــر
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ۆئمــۈر تىرىشىــشى كﯧــرەك .باشــقىالر
قىاللمىغــاننى قىلىــش ،باشــقىالردىن
ياخشىراق ياشـاش ۈئچـۈن ،چوقـۇم
باشــــقىالرغا قارىغانــــدا بهكــــرەك
تىرىــشىش كﯧــرەك .بۇنىڭــدىن باشــقا
يول يوق.
بىر ائدەم ۆئزىنىڭ ىئش ھهرىكىتىنى
بىر نىشان ياكى باياننامه )ىئنگلىزچه
» ( «declarationائرقىلىـــــــــق
كــونترول قىلغانــدا ،ۇئنىــڭ ۈئنــۈمى
ەئڭ ياخــشى بولىــدۇ .مهن وئتتــۇرا
مهكتهپـــته ۆئزۈم ۈئچـــۈن تـــۈزگهن
باياننامىلهرنىـــڭ بىـــرى» :باشـــقىالر
قىاللىغـــان ىئـــشنى ۇئيغۇرالرنىڭمـــۇ
قىالاليــــدىغانلىقىنى ىئــــسپاتالش«
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بولغانىـــدى .مهن بـــۇ باياننـــامىنى
مهلۇم دەرىجىدە ەئمهلگه ائشـۇردۇم.
ۇئنى مهندىن باشقا جۇڭگـودىكى ۋە
چهت ەئلدىكى نۇرغۇن شـىجاەئتلىك
ۇئيغۇر ياشلىرىمۇ ىئسپاتلىدى .ۇئنـى
بۇنىڭــدىن كﯧــيىن يهنه كـــۆپلىگهن
تىرىشچان ۇئيغۇر ياشلىرى داۋاملىـق
ىئسپاتاليدۇ.
مهن بــۇ يهردە بــارلىق وئت يــۈرەك
ۇئيغۇر ياشلىرىنىڭ ۆئزلىـرى ۈئچـۈن
مۇنــداق بىــر باياننــامىنى تۈزۈشــىنى
تهكلىپ قىلىـمهن» :مهن توختىمـاي
تىرىــشىپ ،ۇئيغــۇردىن ىئبــارەت بىــر
مىللهتنىــڭ مهۋجۇتلــۇقىنى دۇنياغــا
بىلــدۈرۈش ۈئچــۈن بىــر كىــشىلىك
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تــــۆھپه قوشــــىمهن« .ھــــازىر بــــۇ
جهھهتته نۇرغۇن كىـشىلهر جاپـالىق
تىرىشچانلىق كۆرسـىتىۋاتىدۇ .لـﯧكىن
بۇ قوشـۇن يهنىـال ىئنتـايىن كىچىـك.
يهنىال ىئنتايىن ائجىز .بـۇ جهھهتـته
بىــر ائز كــۆزگه كۆرۈنهرلىــك نهتىــجه
يــــارىتىش ۈئچــــۈن ،يهنه نۇرغــــۇن
ۇئيغــــۇر ياشــــلىرى بــــۇ قوشــــۇنغا
قوشۇلىشى كﯧرەك.
مهن بــــۇ يهردە پۈتــــۈن ۇئيغــــۇر
خهلقىگىمـــــۇ ۆئزلىـــــرى ۈئچـــــۈن
بۇنىڭـــــدىن كﯧـــــيىن ەئمهلـــــگه
ائشـــــۇرىدىغانغا مۇنـــــداق بىـــــر
باياننــامىنى تاللىۋﯦلىــشىنى تهكلىــپ
قىلىـــــــمهن» :مهن توختىمـــــــاي
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تىرىـــشىپ ،ۇئيغۇرنىـــڭ كىملىكىنـــى
مهڭگـۈ سـاقالپ قـﯧلىش ۈئچـۈن بىـر
كىـــشىلىك تـــۆھپه قوشـــىمهن« .بـــۇ
باياننـامىنى ەئمهلــگه ائشــۇرۇش بىــر
ۇئزۇن مۇددەتلىك مۈشـكۈل ۋەزىـپه.
ھهر بىـــر ۇئيغۇرنىـــڭ بـــۇ ســـاھهدە
وئينىغــان رولىنىــڭ قانــداق بولۇشــى
پۈتــــــۈن ۇئيغــــــۇر مىللىتىنىــــــڭ
كهلگۈســــــــىدىكى تهقــــــــدىرىنى
بهلگىلهيدۇ .ۇئيغۇرنىڭ ىئستىقبالىغا،
ۇئيغۇرنىـــڭ كﯧيىنكـــى ەئۋالدلىرىغـــا
كۆڭــۈل بۆلىــدىغان ھهر قانــداق بىــر
ائدەم ،بۇنـــداق بىـــر باياننامىـــدىن
ۆئزىنى ېئلىـپ قاچماسـلىقى كﯧـرەك.
بىز پهقهت شۇنداق قىلىش ائرقىلىقال،
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ۆئزىمىزنىــڭ كهلگۈســى ەئۋالدلىرىغــا
يۈز كﯧلهلهيمىز .بىـز پهقهت شـۇنداق
قىلغانــــدىال ،ۆئزىمىــــز ۆئلىــــدىغان
ۋاقىتتـــا» :مﯧنىـــڭ ھـــﯧچ قانـــداق
ائرمىــــنىم يــــوق .چــــۈنكى ،مهن
ۆئزۈمنىڭ پۈتۈن ھايـاتىنى ىئنتـايىن
مهنىلىـــــــك ۆئتكـــــــۈزدۈم« دەپ
ېئيتــــااليمىز .ياخــــشى ائدەم ەئڭ
ائخىرى چوقۇم ۇئتۇپ چىقىـدۇ .بىـر
ياخـــشى مىللهتمـــۇ شـــۇنداق .بىـــز
ھهممىمىـــــز وئرتـــــاق تىرىـــــشىپ،
ۇئيغۇرنىـــــــڭ بىـــــــر ياخـــــــشى
مىللهتلىكىـــــدىن ىئبـــــارەت بىـــــر
ھهقىقهتنى ىئسپاتالپ چىقايلى.
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ﺧﯘﻻﺳﻪ
»بىلىــۋال« تــور بﯧتىنىــڭ تهھرىــر
ىئالۋىسى:
شــۇنداق قىلىــپ »ۇئيغــۇر ائلىمــى
ەئركىن سىدىق بىلهن سۆھبهت«تىن
ىئبارەت ىئلھامبهخش ەئسهرنىڭ تـور
بﯧتىمىزنىــڭ ماقــالىلهر سهھىپىــسىدە
بﯧرىلىــدىغان قىــسمى تامــام بولــدى.
ەئممــا ھــازىرغىچه ېئــالن قىلىنغىنــى
ســــۆھبهتنىڭ ائساســــىي قىــــسمى،
شــــۇنداقال رەت تهرتىــــپ نومــــۇرى
بويىچه ېئيتقاندا ائلدىنقى يﯧرىمى.
قالغــــان ســــوائلالرغا ەئركىــــن
ەئپهندى داۋاملىق جاۋاب بﯧرىدىغان
بولــدى ،ســوائلالرغا تولــۇق جــاۋاب
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بﯧرىلىــــپ بولغانــــدا بىــــز ۇئنــــى
تﯧزلىكتهتــــوردا  PDFفورماتىــــدا،
 ULYۋە  UEYيﯧزىقىــــدا كىتــــاب
قىلىپ چىقىرىمىز .ەئگهر ىئمكانىيهت
يــار بهرســه ،ۇئنــى رەســمىي باســما
شــهكلىدە چىقىرىــشىمىزمۇ مــۇمكىن،
بــۇ چهت ەئلــدىكى قﯧرىنداشــالرنىڭ
مهســلىھهتى ،شــۇنداقال ۋەتهنــدىكى
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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قىلغىنىمىزدىنمـــۇ كهڭ مهزمـــۇنالرنى
ۆئز ىئچىـــگه ېئلىـــپ داۋام قىلـــدى.
شۇنداق ېئيتااليمىزكى ،بـۇ سـۆھبهت
بىزنىڭ پۈتكۈل ھايات مۇسـاپىمىزگه
ىئجابىي تهسىر كۆرسىتىدۇ .بـۇ يهردە
بىز ەئركىن ەئپهندىگه يهنه بىر قﯧتىم
چوڭقــۇر رەھمىتىمىزنــى بىلــدۈرۈش
بىــــلهن بىلــــله» ،ســــۆھبهت«نــــى
ائخىرالشـــــتى دﯦيىـــــشكه ېئغىـــــز
ائچمىقىمىزنىــــڭ تولىمــــۇ قىيىنغــــا
توختىغانلىقىنى ېئيتماي تۇرالمايمىز،
بىــز ۇئنىــڭ ســۆھبهتلىرىگه ھهمىــشه
مۇھتاج .شۇڭا بىز بۇنىڭـدىن كﯧـيىن
تور بﯧتىمىزنـى ىئـشلهش جهريانىـدا،
تورداشــلىرىمىزنىڭ رايىغــا يﯧقىنــدىن
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دىقــقهت قىلىــپ ،ەئتراپلىــق جــاۋاب
بﯧرىشكه توغرا كﯧلىدىغان مهسـىلىلهر
يولۇقــــسا ەئركىــــن ەئپهنــــدىنىڭ
ياردىمىگه ېئرىشىشنى ۈئمىد قىلىمىز.
ەئركىــــن ەئپهنــــدى ۋە ۇئنىــــڭ
ائىئلىسىگه بهخت تىلهيمىز.
ەئركىــن ەئپهنــدىگه -2تۈركۈمــدە
جاۋاپ بىرىـشىگه يولالنغـان قالغـان
سوائلالر تۆۋەندىكىلهردىن ىئبارەت:
 .1ھــازىر جۇڭگــو خهلقائرادىكــى
ەئڭ چـــــــــــوڭ بـــــــــــازار دەپ
قارىلىۋاتىــــدۇ.جۇڭگــــو »غهربىــــي
رايـــوننى كهڭ كۆلهمـــدە ېئچىـــش«
ستىراتﯧگىيىسىنى يولغـا قويۇۋاتىـدۇ.
سىزچه ،بـازار ىئگىلىكـى دەۋرىـدىكى
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جۇڭگـــو بـــازىرىنى ېئچىـــش ،پـــۇت
دەســسهپ تۇرۇشــتا قانــداق قىلىــش
كﯧرەك؟ قانـداق يولـدا ماڭغانـدا بـۇ
جهھهتـــته تﯧـــز ۈئنـــۈم يـــاراتقىلى
بولىدۇ؟
 .2ائلـــــدىنقى ەئســـــرنىڭ -90
يىللىرىدىن باشالپ شىنجاڭدا ۇئيغۇر
قاتــــارلىق ائز ســــانلىق مىلــــلهت
خۇسۇسـىي كارخـانىچىلىرى كـۆپلهپ
مهيــــدانغا كﯧلىــــشكه باشــــلىدى،
شۇغىنىــــــسى ،بــــــۇ شــــــىركهتلهر
مهھــــــــسۇالتلىرىنى رايونــــــــدىن
ھالقىتالمىــدى .ســىزچه خۇسۇســىي
مىللىــي كارخــانىالر قانــداق قىلغانــدا
ســاھهدىن ،رايونــدىن ،چﯧگرىــدىن
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ھالقىيااليدۇ؟
 .3ســىزچه ،بىــر مىلــلهت قــۇدرەت
تﯧپىــشتا ائلــدى بى ـلهن ىئقتىــسادىي
ســاھهدە ۆئزىنــى نامايــان قىلىــشى
كﯧرەكمـــۇ؟ نـــاۋادا شـــۇنداق بولـــسا
قانــداق قىلىــش كﯧــرەك؟ ەئكــسىچه
بولسىچۇ؟
 .4سىز ھازىر ىئلىم-پهندە ائلهمگه
يـــۈرۈش قىلىۋاتىـــسىز ،ۋەتهنـــدىكى
ۇئيغۇرالر بولسا ائپىرىدە بولغان شـۇ
جايىنىڭ ەئسلى-ۋەسـلىنى بىلـمهس
ھـــالهتته تۇرۇۋاتىـــدۇ .دﯦمهكچـــى،
سىزنىڭ نهزەرىڭىزدىكى دۇنيـا بىـلهن
شـــــــىنجاڭدىكى ۇئيغۇرالرنىـــــــڭ
نهزەرىدىكى دۇنيا ھهققىدىكى قاراش
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قارىمۇ-قارشـى ،سـىز بـۇ وئبيﯧكتىـپ
مهسىلىگه قانداق قارايسىز؟
 .5ســـــىزچه مىللهتپهرۋەرلىـــــك،
ۋەتهنپهرۋەرلىـــــك تهربىيىـــــسىنىڭ
ەئھمىيىتــى بــارمۇ؟ بــۇ تهربىيىنــى
بالىالردىن باشالپ تۇتۇش كﯧرەكمۇ-
يوق؟
 .6مۇســتهقىل ىئگىلىــك تىكلهشــكه
بولغان قاراشلىرىڭىز قانداق؟ قانـداق
قىلغانــــدا تﯧــــز ھهم مۇســــتهھكهم
ىئگىلىك تىكلىگىلى بولىدۇ؟
 .7ىئـــــــسالھات ،ېئچىـــــــۋﯦتىش
سىياسىتى يولغا قويۇلغاندىن بۇيـان
دۆلىتىمىزدىن چهت ەئللهرگه چىقىپ
وئقۇيــدىغان ۇئيغــۇرالر كۆپهيــدى.
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وئقــــۇش پۈتتۈرگهنــــدىن كﯧــــيىن
بۇالرنىڭ بهزىلىـرى قايتىـپ كهلـدى،
بهزىلىــرى قﯧلىــپ قالــدى ،ســىز بــۇ
ىئككى مهسىلىگه قانداق قارايسىز؟
 .8جۇڭگــــو ماائرىپىــــدا ،ائلىــــي
مهكـــــتهپلهردە ىئجتىمـــــاىئي پهن،
تهبىىئي پهن دەپ ائيرىلغـان .بىـزدە
يﯧقىنقـــــى  25يىلـــــدىن بۇيـــــان
ىئجتىمــــاىئي پهنــــدە وئقۇغــــانالر
ھهقىــقهتهن كــۆپ بولــدى .ســىزچه
تهبىىئــي پهنــدە وئقــۇش ائلهمنىــڭ
خوجـــــــــــايىنى بولۇشـــــــــــنىڭ
مۇقهددىمىسىمۇ؟
 .9مىللىتىمىـــــــــز ائرىـــــــــسىدا
»پﯧــشقهدەملهر« ۆئزىنــى كــۆز-كــوز
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قىلىــــش ،ياشــــالرنىڭ ۇئتۇقلىرىغــــا
ائكتىــپ ،تــوغرا باھــا بهرمهســلىك
مهسىلىــسىمۇ مهۋجــۇت .دﯦمهكچــى،
بىزنىڭ پىشىۋالىرىمىزدا بازار ىئگىلىكى
شـــاراىئتىدا ۆئســـۈپ-يﯧتىلىۋاتقـــان
ياشــــــلىرىمىزغا »كهڭ قورســــــاق
بولماســــــلىق« مهۋجــــــۇت ،چهت
ەئللهرنىــڭ بــۇ ســاھهدىكى ىئــشلىرى
قانداق؟
 .10ھـــــازىر ۇئيغـــــۇرالردا چهت
ەئلـــلهرگه چىقىـــشقا قىزىقىـــدىغان
ھـــالهت بـــار ،ھـــازىر دۆلىتىمىـــزدە
بۇنىڭغا ىئلھام بﯧرىش سىياسىتى بـار.
شۇغىنىـــسى ،بـــۇ جهھهتـــته »كـــۆز
قورقۇش« مهسىلىسى ېئغىـر .سـىزنىڭ
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بۇ جهھهتتىكى قارىشىڭىز قانداق؟
 .11ائمﯧرىكىلىقالرنىـــڭ »ســـورۇن
مهدەنىيىتــــى« ھهققىــــدە ىئككــــى
كهلىمه سۆزلهپ ۆئتهمسىز؟
بـــۇ ســـۇائلالرنىڭ جـــاۋابى يىقىـــن
مهزگىــل ىئچىــدە تــور بىتكىتىمىــزدە
ىئـــالن قىلىنىـــدۇ .قهدەم تهشـــرىپ
قىلىپ تۇرغايسىزلهر.
بىرىنچى تۈركۈمـدىكى سـۆھبىتىمىز
تامام.
تهھرىرلىگۈچى:
بىلىـــۋال نىـــڭ باشقۇرغۇچىـــسى:
قۇربانجان رۇزى،مۇخبىر ەئپهندى
 UEYبــــۆلىگىنى كوررﯦكتورلــــۇق
قىلغۇچى :ساداق  ،ەئليار
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ىئزاھات:
(1قايتـــا كوررﯦكتورلـــۇق قىلىـــش
داۋامىــدا ســۆھبهت ېئــالن قىلىنىــپ
بولغاندىن كﯧيىن ۆئزگهرتىلگهن تـور
بهت ائدرﯦــــــسلىرى تهھرىــــــرلهپ
قۇيۇلدى.
-8 (2بۆلــۈمىگه ULYېئلىپبهســى
قۇشۇپ قۇيۇلدى.
نهشىرھوقۇقى www.biliwal.com
دا
تهييـــــــــــــــــــــــــــارلىغۇچى:
www.bilik.cn/bbs
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